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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 
 اللجنة الفنية

 )GASP(خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران  :٢٤البند رقم 
 وتدفقها السلسمعلومات السالمة حماية مصادر  :١-٢٤

 حماية التسجيالت الصوتية لمقصورة القيادة

 )وثيقة مقدمة من استراليا(

 ملخص
 التسجيالت المطبقة لضمان استخدام االسترالية التشريعات هذه الوثيقة تستعرض في

وبدون تبعة لتحقيقات في سالمة الطيران بصورة مستقلة في االصوتية لمقصورة القيادة 
مع الحؤول دون سوء لمساعدة في تحديد العوامل المرتبطة بالحوادث الخطيرة بهدف ا

 .استخدام هذه التسجيالت في محافل أخرى

 المراجع
 الثالث عشرحق المل

) كومنولث استراليا( ٢٠٠٣قانون التحقيق في سالمة النقل لعام       
 )كومنولث استراليا (١٩٨٨قانون الطيران المدني لعام 

 ةـمقدم -١

حمايـة  ) CVR( الصوتية لمقصـورة القيـادة   المسجالت  مستقاة منقد منح المشرعون في استراليا معلومات    ١-١
عن السالمة توفير معلومات قيمة يتمثل في على متن الطائرة   المسجالتيب هذه   ك تر  بأن الهدف األساسي من    اذ أقروا  ،قوية

 ،وفضال عن ذلـك .  تحسين سالمة الطيرانذلك كنتيجة ليتم فالمرتبطة بحادثة أو واقعة خطيرة      تحديد العوامل    فيللمساعدة  
تحقيـق حـوادث ووقـائع    ث عشـر ـ    وفقا للملحق الثال،في التشريعات الوطنية) CVR(مسجالت حماية الهدف من ان ف

أثنـاء   بصـورة غيـر صـحيحة فـي           هذه المسجالت   استخدام هو ضمان عدم   ،الطائرات باتفاقية الطيران المدني الدولي    
أن  بوضوحوقد أثبتت الحوادث خارج استراليا      .  والمحاكم الجزائية ووسائل االعالم   االجراءات التأديبية والمدنية واالدارية     

 معلومات السالمة الحساسـة   غيرها من   هذا النوع من المعلومات و    تدفق   اعاقة يمكن أن يؤدي الى      سجالتالمسوء استخدام   
 . الى هيئات التحقيق للسالمةووصولها
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ويفـوض  الذي يمـنح  ) TSI Act (٢٠٠٣ سالمة النقل لعام  فيتحقيقالسنت استراليا قانون ، ١/٧/٢٠٠٣في  ٢-١
الجـوي   في مجال سـالمة النقـل        بدون تبعة  اجراء تحقيقات مستقلة     سلطةمة النقل   المدير التنفيذي لالدارة االسترالية لسال    

قانون الطيران المدني    من   )الثالث ب الفصل  باالضافة الى   التحقيق في سالمة النقل     وان قانون   .  البحري والسكك الحديدية  و
 ألغـراض ) CVR( معلومـات  سـترالية االالنقل امكانية استخدام االدارة االسترالية لسالمة  ضمني) CA Act (١٩٨٨عام 
كما هو مفصـل     ،ستخدام المعلومات في ظروف أخرى     ا  بصرامة من  ن القانونين يحدان  ـولكن هذي  ،ةـالسالمفي  تحقيق  ال

 .في الوثيقة

 حماية المعلومات -٢

ة لمسجالت في مقصور  يوفر حماية مماثلة ل   الطيران المدني   وقانون  التحقيق في سالمة النقل     قانون  كال من   ان   ١-٢
 أي جزء مـن التسـجيالت   تسجيل تم مااذا التحقيق في سالمة النقل يطبق قانون .   يطبقان في أوقات مختلفة   هماولكنالقيادة  

أما قـانون الطيـران     .  )ATSB( لسالمة النقل االسترالية      االسترالية االدارةشأنها  بخطيرة تحقق   واقعة  عند وقوع حادثة أو     
 أي عنـدما ال تكـون       ،)CVR (موضوع تسجيالت التحقيق في سالمة النقل      يغطي قانون    االسترالي فيطبق عندما ال   المدني  

 . الحادثة أو الواقعة الخطيرةتحقق في  االسترالية لسالمة النقل هي التي دارةالا

  )TSI (سالمة النقلفي تحقيق الحماية قانون مستويات  ٢-٢

اال اذا ما سمحت بغيـر       ،)CVR ( مسجالت  المعلومات الواردة في   افشاء أي شخص بنسخ أو      قياميعتبر جرم    ١-٢-٢
، )CVR ( معلومـات  علنا على رى للحصول   ـوسائل أخ عدم تواجد   ولضمان   . عـد قانون التحقيق في سالمة النقل     ذلك قوا 

 .المعلوماتالحصول على من األحكام الخاصة بالتشريعات المتعلقة بحرية هذا الموضوع نى بشكل صريح وواضح يستث

فـي المحاكمـات   الطـائرة  ضد أعضاء طاقم ) CVR(استخدام معلومات ق في سالمة النقل التحقييمنع قانون    ٢-٢-٢
تقييدا بالغا   مقيد   )CVR (وان استخدام معلومات  .  تأديبيةالالجراءات  ا  ألغراض الجزائية وال يمكن استخدامها ضد الموظفين     

 المـدير  لجـأ  المدنية فقط اذا مـا  الدعاوىي فأو السماح باستخدامها ) CVR(فشاء معلومات اويمكن  .   المدنية الدعاوىفي  
 أن يتداخل مـع ليس من شأنه هذه المعلومات فشاء ابأن   بها   أفادشهادة   وأصدر التقديريةسلطته  الى  ) ATSB (التنفيذي الدارة 

علومـات  م المرجح افشاء  النطاق بأنه من غير      الواسع هذا االختبار    ويعني).  في المستقبل أو في الوقت الحالي     (أي تحقيق   
)CVR (  يجب علـى المحكمـة أن   األمر الذي ال يرجح حصوله،  ،وفي حالة اصدار مثل هذه الشهادة     .   المدنية الدعاوىفي 

 لتحديد ما اذا كان ينبغي افشـاء  ) من الملحق الثالث عشر١٢-٥الفقرة تنص عليه كما (توازن المصلحة العامة تقوم باختبار  
 .هذه المعلومات أم ال

 وفي هـذه الحالـة  في قيام قاضي الوفيات المشتبه بها بتحقيق   االجراء   لما ذكر أعاله  ثناء الوحيد    االست ويتمثل ٣-٢-٢
علـى   المدير التنفيـذي  الظروف يكون وفي هذه ،على طلب منه  بناء   القاضي المذكور الى  ) CVR(يتوجب افشاء معلومات    

.  المسـجالت تعلق به المعلومات المستخلصـة مـن         على التحقيق الذي ت    اسلبي لن تؤثر تأثيرا  ) CVR( معلومات   اعتقاد بأن 
 ولكـن  ،مراقبة خاصة تضمن سـرية المعلومـات   لقاضي الوفيات المشتبه بها الى      ) CVR(معلومات  افشاء  عملية  خضع  تو

تحسين سالمة  يقضي ب  لهدف االدارة االسترالية لسالمة النقل       ا مماثال لقضاة هدف لالمعلومات ليس مقيدا ألن     الوصول الى هذه    
 .المهلكةعن طريق تحديد العوامل التي أدت الى الحادثة لمواطنين ا

) CVR( بسلطة افشاء معلومات  )ATSB (الدارةيتمتع المدير التنفيذي    التحقيق في سالمة النقل،     بموجب قانون    ٤-٢-٢
شـكل مناسـب الظـروف      بلتحديد  الالزمة ل ) CVR(تسجيالت  المعلومات  هذه العملية   شمل  ت،  وعادة . لصالح سالمة النقل  
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السـالمة المستخلصـة مـن تحليـل       بما في ذلك االستنتاجات وتوصيات       ، التحقيق النهائي   تقرير سالمة النقل في  المحيطة ب 
تعتبر حساسة جدا، سيتم افشاء هذه المعلومات في ظروف استثنائية ونـادرة       ) CVR( وبما أن معلومات  .  )CVR(معلومات  

 .أو الختاميةالمؤقتة  الوقائعيةفي مرحلته األولية أو  )ATSB(جزءا من تقرير ادارة الت تلك التي تكون فيها التسجي غير

 حماية قانون الطيران المدني مستويات  ٣-٢

حماية مماثلة للمسـتويات المـذكورة       من قانون الطيران المدني لتوفير       )الثاني ب األحكام في الجزء    وضعت   ١-٣-٢
وعلى الـرغم   .   تحقق في حادث أو واقعة خطيرة      )ATSB (ادارة تكون   عندما ال ) CVR(أعاله والتي تطبق على مسجالت      

ضد أعضاء الطاقم في اطـار  ) CVR(يوفر قانون الطيران المدني نظاما مختلفا بالنسبة المكانية استخدام معلومات   ،من ذلك 
المخـدرات أو   ب تجـار اال مثل   ،ه لمهام ة الطيار ممارسخارج اطار     جنائي خطير   تصرف يطرأوعندما  .  الجنائيةالمقاضاة  

لتوفير توازن مناسب بـين      الظروفهذه   في كأدلة) CVR(مسجالت  لسماح باستخدام   ابأنه ينبغي    أقر ،أعمال ارهابية تنفيذ  
 بشـكل  ،ولكن.   األحكام المنصوص عليها في قانون الطيران المدني هذا المبدأ      وتظهر.  ادارة العدالة ومصالح سالمة النقل    

الشواغل الرئيسية التي يشعر بها     وقانون الطيران المدني    التحقيق في سالمة النقل    قانونحماية في كل من     نظام ال يعالج   ،عام
تأديتـه  لتصرف حـدث أثنـاء    ضد الطيار أثناء المقاضاة الجزائية       كدليل) CVR(ستخدام مسجالت   ا الطيارون ازاء امكانية  

 .لمهامه

 الملحق الثالث عشر -٣

لتحديد الظـروف التـي يمكـن فـي      الجراء مزيد من المناقشة وتوضيح أكبر    تعتبر استراليا أن هناك حاجة     ١-٣
بـدون  "يشاركون في تحقيـق  االطالع  على التسجيالت الصوتية في مقصورة القيادة من جانب المحققين غير الذين  اطارها  

ولكـن  ،  )CVR(سجالت  ممعلومات   قاعدة قياسية الفشاء     ١٢-٥وتحدد الفقرة   .  والمذكورين في الملحق الثالث عشر    " تبعة
 ،مـثال .  في الملحق الثالث عشـر المذكور  لتعاون مع السلطات القضائية     مع مراعاة ا   االفشاء ينبغي النظر فيه      عمليةنطاق  

 أن تعترف بالحاجة الـى التنسـيق بـين المحقـق المسـؤول      بالتحقيقعلى الدولة القائمة    : " على التالي  ١٠-٥تنص الفقرة   
والتحليل الفوريين لتأمين نجاح التحقيق مثـل       جب اعطاء عناية خاصة لألدلة التي تتطلب التسجيل          وي . والسلطات القضائية 

يمكـن فـض   "أما المالحظة الثانية فتنص على التالي .  والتعرف عليهم وقراءة تسجيالت مسجالت الطيرانفحص الضحايا   
مسجالت الطيران وتسـجيالتها    فيما يتعلق بالتحفظ على     والسلطات القضائية   بين السلطات القائمة بالتحقيق     النزاع الذي ينشأ    

.  "يقوم بحمل التسجيالت الى مكان قراءتها وبذلك يستمر التحفظ علـى التسـجيالت            من خالل مسؤول من السلطة القضائية       
أجهـزة  أي نـوع مـن   : " الطيران على الشكل التـالي تعريف مسجليتم   ،بحسب األحكام ذات الصلة في الملحق السادس      و
مقصورة يشمل هذا التعريف مسجالت      و  ."أو واقعة  استخدامه في تحقيق متصل بحادث    لغرض   في الطائرة    يركبلتسجيل  ا

 مغطـى بشـكل   ١٢-٥النظام الذي تشمله الفقـرة  سلطات القضائية خارج القيادة ويبدو أن موضوع استخدامها من جانب ال      
 .١٠-٥واضح في الفقرة 

 الخالصة -٤

 بحيث يكـون الهـدف   في واقعة أو حادثة للنقل بدون تبعةاجراء تحقيق مستقل يرا مبدأ  تؤيد استراليا تأييدا كب    ١-٤
لما فيه مصـلحة   ، وذلكالمسببة وتقديم توصية باجراءات للسالمة فقطديد العوامل  لتحاالستنتاجات  من هذا التحقيق هو نشر      

 ،)CVR(المستخلصة من تسجيالت  مثل تلك ،اسةالتوافر المستمر لمعلومات السالمة الحسوان .  ة النقل في المستقبلـسالم
ان النظام التشريعي السـتراليا يـوفر       .  لسالمةفي مجال ا   للتوصل الى تحقيق دقيق وشامل       اأساسيكون في أغلب األحيان     ي



 - 4 - A35-WP/91 
  TE/11 

فـي  المحدود  استخدامها ويكفل بأنبشكل يضمن معالجة هذه المعلومات بطريقة سرية  قائموهو  )CVR(مسجالت للحماية ا
 .على حقوق الطيارين أو التحقيقات في مجال سالمة النقللن يؤثر تأثيرا سلبيا األخرى محافل ال

 لالجراء المقترح األثر المالي -٥

تنسـيق   تكاليف   ويمكن تحمل .   أن تستعرض االقتراح   دراسة تابعة لألمانة  جموعة  لميمكن   هتعتبر استراليا أن   ١-٥
 . التحقيق في الحوادث وتفاديهاـ ٣-٢في اطار برنامج االيكاو ألعمال هذه المجموعة 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٦

 :تقوم بما يليأن   الجمعية العموميةيرجى من ١-٦

عندما وضـعت   مسألة حماية التسجيالت الصوتية لمقصورة القيادةفي  باهتمام استرالياأن تأخذ علما  )أ
المسائل المطروحـة فـي هـذه       تحيط علما ب  أن  للتحقيق في مجال سالمة النقل و     التشريعات الجديدة   

 .الوثيقة
 الثالث عشر لتوضـيح متـى يمكـن          من الملحق  ١٢-٥طلب الى المجلس أن يستعرض الفقرة       أن ت  )ب

المسؤولين عـن  غير آخرين من جانب أشخاص  التسجيالت الصوتية لمقصورة القيادةطالع على اال
 .التحقيق بدون تبعة

 ـ انتهـى ـ


