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   التحقيق في الحوادثاجتماع شعبة
  )٢٠٠٨(ومنع وقوعها 

  ١٨/١٠/٢٠٠٨ إلى ١٣مونتريال، من 

  ١٣الملحق   : من جدول األعمال١البند 
  ١٣ للملحق) ه(اإلضافة : ٧-١

 حماية معلومات السالمة

  )الواليات المتحدةمقدمة من ورقة (

  ملخص
 وتقترح الطرق ١٣ملحق  لل)ه(تستعرض هذه الورقة التوصيات الواردة في اإلضافة 

  .تحسين النهج الحاليبواسطتها التي يمكن 
  .االجتماعالمعروض على اإلجراء  ٣في الفقرة رد يو

 مقدمة - ١

الطيران صناعة قطاع  على ثقة الجمهور ووالمحافظة اجراء تحقيقات السالمة على نحو فعال ومستقل بغية ١- ١
المعلومات الهشة والحساسة من حيث ن تظل مصادر وضمانا ألث في الحوادتحقيقات التي تجريها الحكومات الفي نتائج 

الهامة المتعلقة  من االعتبارات كثير على الدول أن تقيم توازنا مالئما بين ،لوقاية من الحوادثاغراض السالمة متاحة أل
أي  - إلى تحقيقه ١٣لحق  للم)ه(اإلضافة  ىسعت المجهود الذي مبدئيا ورغم أن الواليات المتحدة تؤيد .عالمجتمو التحقيقب

حساسة من حيث السالمة معينة  إلجراءات اإلفصاح وإجراءات الحماية المالئمة لمعلومات وتسجيالت مختلف الدولتنفيذ 
تحقيق هذا يمكن لكي  إلرشاداتالمحددة للغة ال، فإنه يمكن تحسين باستمرار كأداة لتحسين السالمةأن تكون متاحة لضمان 

معلومات البالقدر الكافي  أو تحدد )ه( ال تميز لغة اإلضافة ، وباإلضافة إلى هذا.فعالية  نحو أكثرالهدف المذكور على
 قد ، وبالتاليةعنايالت التي ينبغي حمايتها بسج فرعية خاصة من المعلومات والباعتبارها مجموعةيدة المتعلقة بالسالمة قالم

في سليم على النحو المفصل  غير ااستخداماستخدامها إلى فصاح أو فراط في تطبيق مبادئ عدم اإلاإلتؤدي هذه اللغة إلى 
 في التحقيقات العامة ويحتمل أن يخلق جوا بةرغوالم الشفافية تحقيقبعدم إنما يهدد عدم إقامة توازن مالئم و. اإلرشادات

 وفي نهاية المطاف قد ،خرىألاتحقيقات إلى ال السالمة ثانوية بالنسبة  حيث تصبح تحقيقاتي،تعاونجو من  بدال ،تنافسيا
 . في مجال السالمةعلى وضع توصيات مالئمةإلى التدخل في قدرة المحققين يؤدي  تحقيقات السالمة ويؤخر هذا

على تساعد  في الواليات المتحدة (NTSB)الوطني سالمة النقل  جلسمة بدور متصل عدة قوانين وتوجد ٢- ١
الفقرة  ،الـ على سبيل المث،أنظر. ةـة ومستقلـ كاملات تحقيقإجراءمن  لتمكين محققي السالمةضروري التوازن الإقامة 

49 U.S.C§ 1114(b)(3) حمىتُ (من مدونة القوانين في الواليات المتحدةم على نحو طوعي من  معلومات السالمة التي تقد
المعلومات في المستقبل وأال يعوق توافر مثل هذه  من شأن الكشف أن أنالوطني  سالمة النقل مجلس إذا قرر الكشف عنها



 - 2 - AIG/08-WP/43 

 في الحوادث تحقيقيكون لل( (A)(2)(a) 1131الفقرة و، ) الوطني سالمة النقللمجلسالتابعة  التحقيق بسلطة يتصل الكشف
من جانب بمشاركة مالئمة على أي تحقيق آخر ولكن يجب أن يسمح األولوية  الوطنيالذي يجريه مجلس سالمة النقل 

منح لمكتب التحقيقات  تُرغم أنه قد( (B)(2)(a)1131 §فقرة الو )من التحقيقالحقائق تقصي في مرحلة سلطات أخرى 
هذا الحادث سبب  القانون أن ظروف الحادث تشير إلى أن نفاذ إل أعلى سلطة إذا قررتاالتحادي األولوية في تحقيق معين

 المحتمل السبب المستقل في مواصلة تحقيقهبني الوط  سالمة النقلجلسلمسمح  فيجب أن ي،ا متعمدا إجراميقد يكون فعال
طات أخرى من سل الوطني سالمة النقل الممنوحة لمجلس التحقيقفي تمنع األولوية  ال ((3)(a)1131 §الفقرة و، )لحادثل

الكشف عن سجالت محددة  قوانين أخرى من وتحمي). ت من أطراف وشهود حادث ماالحصول بصفة مستقلة على معلوما
ة قيادة الطائرة مقصورة قيادة الطائرة أو تسجيالت مقصورتسجيالت أصوات مثل ها استخداما غير سليم تخدامأو من اس
 .، وما إلى ذلكواقم الطيراناإلبالغ الطوعي المتعلق بسالمة ط برامج بالفيديو أو

األفراد  لمقاضاة قضائي اندفاع ال يوجد عادة من حيث أنهوإذ نقدر كون الواليات المتحدة محظوظة  ٣- ١
 ه إلى تحقيق ما ترمي نظاما حقق إلى حد بعيدلنوضحكية ينشير إلى هذه القوانين األمرفإننا المشاركين في حوادث روتينية، 

ونعترف بأن اإلرشادات الحالية قد . )ه( النهج الوارد في اإلضافة وجود كثير من االختالفات بينه وبين رغم )ه(اإلضافة 
تخدام  إلى منع اسيرميجامد إطار عمل وضع إال أن  هو القاعدة،تجريم الحوادث  تي يكون فيهاالتكون مفيدة لبعض الدول 

في نهاية المطاف إلى آثار أن يؤدي الحادث يحتمل في تحقيق ال خالل إجراء المجمعةالت كثير من المعلومات أو السج
 . بالسالمةالمتصلةقيقات الحوادث  لتحالممنوحةعكسية على معظم الدول التي تسعى إلى رفع مستوى األولوية 

 المناقشة - ٢

 مقدمة ومبادئ عامة  ١- ٢

السالمة على نحو يضمن استمرار إننا نوافق على أنه يجب على الدول أن تنظر في كيفية إجراء تحقيقات  ١-١- ٢
ما غير استخدامها استخداحماية معلومات السالمة من "األمر بـ  إال أن مجرد. عتمد عليها في تحقيقاتهاتفر معلومات اتو

دول بين تحقيقات السالمة ال كثير من في  الذي يحدثالجوهريللتضارب األجل و طويل أ ليس بحل مناسب "سليم
 التعريف تأييد ال نستطيعفاننا أدناه،  ذلك يناقش وكما ،عالوة على ذلكو. اإلدارية األخرىوالتحقيقات والتحقيقات القضائية 

 على نطاق تطبيقهانظن بأن إننا ، و)ه(من اإلضافة ) ج( ٥- ١ الوارد في الفقرة "االستخدام غير السليم" حصطلالواسع لم
ن في يالمنظم وأ نليالمشغ وأتقبله معظم السلطات القضائية التحقيق في الحوادث لن وسجالت  معظم معلومات علىواسع 
لدول التي تسعى إلى دعم الى اة  ستكون هذه اإلرشادات أقل منفعة بالنسب،دون هذا القبول وب.  من الدول األخرىكثير

 . لتحقيقات السالمةالممنوحةاألولويات 

في مجال إدارة نظرا لوجوب منح الدول مرونة ، و)ه( من اإلضافة ٤- ١ و ٣-١فيما يتعلق بالفقرة و ٢-١- ٢
آثار تها ستكون لسياساتها وتوصيا التي )ه( إعادة النظر في اإلضافة ،لهذا السبب بالذاتفإنه ينبغي، نظمها القانونية 

. لتحقيقات المستقلة في حوادث ووقائع الطيرانالى اكثر مما يكون عليه األمر بالنسبة أ  للدول في النظم القانونيةوانعكاسات
أي نظم جمع ومعالجة  (SDCPS) حتعاريف مصطلخاصة و، ٥-١ الواردة في الفقرة اريفإن النطاق الواسع للغاية للتعو

يم التي ورد وصفها في المفاه" تعديل"أو " تكييفب"ترك مجاال فسيحا للدول لتقوم ي ال" ير السليماالستخدام غ" وبيانات للسالمة
 . )ه(اإلضافة 

م جمع ومعالجة نظ" أي (SDCPS)نطاق مصادر المعلومات التي يشملها تعريف مفهوم الشاسع لتساع االإن  ٣-١- ٢
مرونة وجود دون مستوى من الحماية المطبق حاليا، بنفس ال  جميع المعلومات تقريباشموليؤدي إلى س "بيانات السالمة

 من ، وغيرهاالتي قد تختفي في المستقبل إذا لم تتم حمايتها، السالمة المقيدة المتعلقة بمعلومات ال بين تمييز منطقي إليجاد
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ير مرنة بالقدر  وغما ينبغيمأوسع  )ه(أن اإلضافة حظ  يال،في هذا الصددو. سجالت والمعلومات األخرى األقل حساسيةال
الى أن معلومات السالمة والسعي ل ةمختلفال األنواع وقد يكون النهج األفضل هو االعتراف بالفروق الموجودة بين. الكافي
 . بها المعلوماتتتمتعفي مستوى الحماية التي الموجودة   في الحسبان تلك الفروقتؤخذ

االستخدام غير  "ومصطلح SDCPS)(ة كل من مصطلح نظم جمع ومعالجة بيانات السالمفي تعريف و ٤-١- ٢
 تحقيقاتبصلة ال وثيقةمعلومات السالمة التي قد تكون األنواع المختلفة ل بالقدر الكافي بين )ه( اإلضافة لم تميز ،"السليم

 وليسالكشف عن المعلومات  تحيزا قويا ضد )ه( تخلق اإلضافة ،المعددة" مبادئ االستثناء"  ورغم، ذلكوبدال من. السالمة
من ف ،باإلضافة إلى هذا. الطويلة األجلمهمة محققي السالمة أو مصالحهم ال تخدم   ومثل هذه السياسة؛الشفافيةلصالح 

 عن المعلومات ن الكشفبدال م  ملخصات للمعلومات وضعتشجيع عن المعلومات أو الكشف عدم تحبيذالخطير اإلفراط في 
وقد .  فرها باستمراراتشجيع توبغية  أن تكون المعلومات المحددة محمية جبأنه ي على كن البرهنة بوضوحم، ما لم يالفعلية

والجهات  إلى الحد من ثقة الجمهور وأهم من ذلك من ثقة مشغلي الصناعة ، مع مرور الوقت،يؤدي هذا الظرف األخير
 . في مصداقية وكفاءة نتائج إي تحقيق في مجال السالمةالتنظيمية الحكومية

نوافق على أن مثل هذا التوافر ضروري نحن  و،لمعلومات السالمة" التوافر المستمرضمان "من المهم  ٥-١- ٢
 إال أن التعريف الواسع للغاية . وتحسين سالمة الطيران" الوقت المناسبالمالئمة في الوقائية اإلجراءات "للسماح باتخاذ 

 عن طريق اتالتحقيقد من التأخير في مزيال، إلى ذلك بدال من ، شاملة ستؤديفرض قيودعلى  يشجع )SDCPS( لمفهوم
تنافس على موارد الالسلطات على رغم  تُاذ" على نحو سليمالعدل إقامة " يشاركون في جانب منمزيد من المقاومة من ايجاد 

، على أساس تحديدا وتضييقا بطريقة أكثر تصاغتشجيع القيود التي هو أفضل نهج  يوجدوقد . المعلومات المحدودة
 . الحكومات السالمة التي تجريهااتتحقيقفي مبدأ الشفافية العام ، لتتالءم مع االحتياجات الفعلية

غير "من االستخدامات التي تعتبر  المجمعة من تحقيقات السالمة اسقاطا فوريا المعلومات اسقاطال ينبغي و ٦-١- ٢
بصفتهم  ،السالمةمجال ون الهدف الرئيسي للمحققين في أن يك وينبغي.  )ه(من اإلضافة ) ج (٥-١حسب الفقرة " مالئمة

منع وقوع الحوادث "على  للمساعدة  ماواقعةأو  أو الحقائق المحيطة بحادثة الوقائعهو تحديد قائمين بتقصي الحقائق، 
 يجريهحقيق بتالصلة  نفسها قد تكون وثيقةالحقائق تلك  بيد أن. ١٣ من الملحق ١- ٣خص ذلك في الفقرة لُكما " والوقائع
خارجي ألي معلومات تم ال فرض حظر عام على االستخدام فإن ،وبالتالي". بإقامة العدل على نحو سليم"المعنيون أولئك 

 الحاجة إلى إقامة العدل"و"  السالمةحماية معلوماتالحاجة الى "بين ن  هدف إقامة توازيعها أثناء إجراء التحقيق ال يخدمتجم
للمعلومات المتعلقة بالتحقيق في  "االستخدام غير السليم" تعريف في محاولة  المتمثلطر الحقيقيوإن الخ". سليمعلى نحو 

 تحقيقات السالمة يثنيها عن المضي في اجراء للسلطات القضائية تثبيط عامل خلقيهو أنه  ديقيتعريفا مفرطا في الت السالمة
 . على وجه السرعةالتمامها

 ءمبادئ الحماية ومبادئ االستثنا ٢- ٢

 الحالي لمصطلح لتعريفالى ا بعض الصعوبات التي تواجه بالنسبة )ه( من اإلضافة ١-٣ ةبرز الفقرتُ ١-٢- ٢
معلومات " على )ه(التي توصي بها اإلضافة " أشكال الحماية" تقترح أن تقتصر ١-٣ الفقرةورغم أن ".  معلومات السالمة"

 لتضييق ال يكفيان ١-٣في الفقرة المذكورة والمعايير " لسالمةمعلومات ا"إال أن تعريف مصطلح  ،المؤهلة للحماية" السالمة
 .)ه( أحكام اإلضافة م فيالمعمالنطاق الواسع من المعلومات والبيانات 

على أن  )ه( في اإلضافة المنصوص عليهاطبق أنواع الحماية  أن تُ يجبهإننا نوافق بكل تأكيد على أن ٢-٢- ٢
 تقارير السالمة نفإعلى سبيل المثال،   و. والتبليغبالمعلوماتالخاص المعني ام لنظ االعتبار على النحو المناسب اؤخذ فيي

ستخدم  مثل هذه المعلومات ستُأنفي  ثقة الجهة القائمة باإلبالغ  علىبصورة رئيسيةفرها ا تويتوقف والتي  طوعياالمقدمة
 . التي يتطلبها القانون على نطاق واسعال ينبغي منح نفس أشكال الحماية للسجالت العاديةأنه ولتحسين السالمة فقط 
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يجادها جوا تكون المعلومات الوقائعية فيه مصدرا محدودا ال ينبغي استخدامه من جانب إب ،)ه(ان االضافة  ٣-٢- ٢
 امكانية خطيرة تتمثل في خلق تنافس بين تحقيقات السالمة والتحقيقات  هذه المعلومات، تنطوي علىاأولئك الذين لم يجمعو

دما تقع حوادث خطيرة تمس المصلحة القومية، يكون من غير المحتمل أن تسمح السلطات القضائية وغيرها وعن ؛األخرى
ولذلك فان رفض السماح باستخدام المعلومات الوقائعية التي جمعها .   يتدخل هذا التنافس في تحقيقاتها هينمن السلطات بأ
ينشئ حافزا قويا لدى سلطات أخرى " التي جمعت من أجلهاالستخدامها على نحو مختلف عن األغراض "محققو السالمة 

.   الحادث أو الى الحطام أو سجالت أخرى الى أن تكتمل تحقيقاتها هيعلرفض السماح لمحققي السالمة بالوصول الى موق
الستخدامات وقد يوجد نهج أفضل هو النظر بعناية في األنواع المحددة من المعلومات التي يجب أن تحظى بحماية من هذه ا

 .صياغة ضيقة تتالءم مع هذه المعلومات الخاصةلضمان توافرها باستمرار ولصياغة أشكال الحماية القانونية 

 اإلبقاء على توازن بين تحقيقات  على للمساعدةمالئمةإننا نوافق على أنه ينبغي أن تتوفر ضمانات قانونية  ٤-٢- ٢
.   التوازناكية ترمي على وجه الدقة الى المساعدة على الحفاظ على هذعدة قوانين أمري وتوجد .السالمة والتحقيقات األخرى

أي تحقيق، وعدم السعي الى تطبيق المعلومات المحددة المطروحة في هذه الضمانات في ويجب أن تؤخذ في االعتبار 
 .معيار واحد على مجموعة واسعة التنوع من األنواع والمصادر المختلفة للمعلومات

استثناءات حماية معلومات السالمة "تنص على أن التي  من اإلضافة ١-٤اردة في الفقرة اإلرشادات الوو ٥-٢- ٢
 ال تنسجم مع التسليم ، ١- ٤ الظروف المحدودة المبينة في الفقرة في ظل"  فحسب القوانين واللوائح الوطنيةاهينبغي أن تمنح

القوانين  صياغة في للدول المرونة ])ه( في اإلضافة الواردة[ القانونية ينبغي أن تتيح االرشادات"بأنه   ٣-١في الفقرة 
 أن تحدد في ظل الوطنية على التشريعيةالهيئات ينبغي تشجيع ".  وفقا لسياساتها وممارساتها الوطنيةواللوائح الوطنية

ة من محدد ألنواع يران، مستوى الحماية الواجب منحه في مجال سالمة الطمقدمة من موظفين مؤهلينرشادات مالئمة إ
بشأن  القانونية الوطنية محددة وأن توفر اإلرشادات المالئمة المعاييروينبغي أن تكون مثل هذه . التسجالمعلومات أو ال

 االستخدام أو والمنصبة علىبالسالمة المتصلة القرارات للسلطات القضائية  االستخدامات غير المالئمة لكي ال تترك تحديد
 .١٣الواردة في الملحق الحماية وفقا لألحكام العامة 

  والمعلومات المسجلةالكشف العام عن المعلومات، ٣- ٢

 وأعضاء والجهات التنظيميةإن الفهم العام لتحقيقات السالمة الرئيسية أمر ضروري إلشراك المشرعين  ١-٣- ٢
ب حادث السالمة في أعقاات الهامة في مجال تصحيحال ، تسهيلوكذلك، وهو أمر هامصناعة الطيران في عملية السالمة 

لمراقبين والمشاركين على أن تحقيقات السالمة ا طمأنة ويجبإن الشفافية في تحقيقات السالمة أمر حيوي فوبالتالي . ينمع
. وهيبتها تحقيقات السالمة مصداقيتها  ستفقد على استعراض كامل ومستقل للمعلومات ذات الصلة وإالترتكزوالتوصيات 

خذ كمنطلق لها موقفا ضد االتاحة العامة للمعلومات التي يعتمد عليه محققو السالمة هي ولذلك فان السياسة العامة التي تت
  وبدال من ذلك، يجب على المحققين السعي الى الحفاظ على ابالغ مفتوح بمعلومات .سياسة تحقق عكس المقصود منها

ة لضمان استمرار توافر المجموعات ا وبصورة محدوديالسالمة ذات الصلة على أال يوفر من الحماية اال ما كان ضرور
الفرعية المحدودة من المعلومات أو السجالت التي تحتاج الى استخدام خاص أو قيود بشأن الكشف عنها لضمان استمرار 

 .توافرها

 أي تناول تشكل اعتبارات هامة في )ه( من اإلضافة ٢- ٥ في الفقرة ة أن العوامل الوارد نوافق علىوبينما ٢-٣- ٢
التي تتوقع عدم العامة ن من المهم إعادة التأكيد على أن السياسة ا ف،السالمةمن تحقيقات عها خالل تحقيق معلومات تم جم

 . ها على المدى الطويلند موعكس المقص من األحيان في كثيرالكشف عن المعلومات وليس الكشف العام عنها ستحقق 
سم بتحديد الهوية تشكل ال ي" عن معلومات السالمة في نوقش هذا األمر سابقا، فان الكشفكما و ،وباإلضافة إلى هذا

لن يخدم كثيرا المصلحة العامة ألنه كثيرا ما سيمنع من ) د (٢-٥كما تقتضيه الفقرة " جمالياايكون موجزا أو والشخصية 
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 باستخدام االستعراض الكافي لنتائج تحقيقات السالمة من جانب قطاع الصناعة والمشرعين أو لن يسمح لمحققي السالمة
لمعلومات ذات الصلة استخداما مالئما لنتائج التحقيق والحفاظ على المصداقية والثقة في تحقيقات السالمة التي تقوم بها ا

 .الحكومات

 تطرح (CVRs) مقصورة القيادة أصواتمثل مسجالت " جو مكان العملتسجيالت " إننا نوافق على أنو ٣-٣- ٢
هذه  عن الكشف الواليات المتحدة تحظرقوانين  وأن ؛السالمة ذات الصلة عن معلومات الكشفمشكلة خاصة في إطار 

قوانين  ةمن مدون) ج(١١١٤الفقرة  رظأن. مسجالت الفيديو إذا ما كانت مركبةإلى جانب صور من التسجيالت السمعية 
أو النص المكتوب ذلك  بما في ، هذه التسجيالتالتي تتضمنهاالمعلومات غير أن . U.S.C. § 1114(C) الواليات المتحدة

 ومحققالتي يخلص اليها  الستنتاجاتبا حد بعيدصلة إلى كثيرا ما تكون وثيقة ال ،الوصف الكتابي حيثما كان ذلك مالئما
 . السالمة التي يتوصل اليها محققولدعم نتائج التحقيقمتاحة يجب أن تكون السالمة وبالتالي 

 قترحلماالجراء ا - ٣

١- ٣ ر التوازن المالئم بين  آخذة في االعتبا)ه(ة بأن تقوم االيكاو بتنقيح اإلضافة التوصيالى  االجتماع دعىي
 خدمة سالمة الطيران ، وذلك لتحسين والسرية،لحماية مصادر المعلومات المحددة ا ضروريحيثما كان ذلكوأيضا، الشفافية 
 .دثاالحو العالمي المعني بالتحقيق في والمجتمع

  — انتهى —


