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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 

  لجنة الفنيةلا

 بعض سجالت الحوادث والوقائع ونظم جمع ومعالجة بيانات         مايةح :٢٨البند رقم 
  السالمة الجوية من أجل تحسين السالمة الجوية

  حماية معلومات السالمة
  )االيكاومجلس  من ةمقدمورقة (

  التنفيذيلخص الم
الورقة وتتناول .  ١٧- ٣٥ و١٧- ٣٣ تقريرا مرحليا عن قراري الجمعية العمومية تعرض هذه الورقة

 بالملحق الثالث عشر، التي تغطي اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم )هاإلضافة 
وفيما .   والتي تشمل حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع(SDCPS)جمع ومعالجة بيانات السالمة 

  .اإلجراءات المتخذة، يقترح تنقيح القرارين سالفي الذكر وفقا لذلكيخص 

  :القيام بما يليالجمعية العمومية يرجى من : اإلجراء
أن تعتمد القرار الخاص بعدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع بالصيغة الواردة في   )أ

  ).أ( المرفق
ة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من تعتمد القرار الخاص بحماية المعلومات المستمدأن   )ب

  ).ب(أجل تحسين السالمة الجوية بالصيغة الواردة في المرفق 
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
من خالل  F وAالهدفين االستراتيجيين ورقة سيعزز اإلجراء المعروض في هذه ال

مال من إساءة استعة تزويد الدول باإلرشادات القانونية لمساعدتها في الحماي
  .معلومات السالمة

  .موارد إضافيةمر أي األقتضي ال ي  :اآلثار المالية
 )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية   :المراجع
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 ةالمقدم - ١
، ائععدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوق: ١٧- ٣٣ المجلس، من خالل قرارها الجمعية العموميةكلفت  ١- ١

ضمن أمور أخرى، أن يقيم مزيدا من االعتبار للجوانب القانونية لموضوع حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع وأن 
، بهدف تعزيز ما فيه من تحقيق حوادث ووقائع الطائرات –يجري المزيد من الدراسة ألحكام الملحق الثالث عشر 

فضال عن ذلك كلف .  أثناء التحقيق في حوادث ووقائع الطيرانمتعلقة بحماية المعلومات السرية المجمعة في  أحكام
بوضع اإلرشادات المالئمة بشأن القوانين والقواعد الالزمة لحماية بعض سجالت الحوادث األمين العام  ١٧- ٣٣ القرار

 . والوقائع

نظم جمع لالسالمة الجوية حماية معلومات : ١٧-٣٥وكلفت الجمعية العمومية المجلس، من خالل قرارها  ٢- ١
، بإعداد اإلرشادات القانونية المناسبة التي تساعد الدول على سن القوانين  تحسين سالمة الطيرانمن أجلومعالجة البيانات 

والقواعد الوطنية لتوفير حماية مالئمة للمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة مع السماح بإقامة 
المجلس بأن يقدم إلى الدورة العادية المقبلة الجمعية العمومية فضال عن ذلك كلفت .  م في الدولةالعدل على النحو المالئ

 .تقريرا مرحليا عن هذه المسألة

 ١٧-٣٣الجمعية العمومية قرار  - ٢

 أعد تعديل مقترح للفقرة ١٧- ٣٣الجمعية العمومية  من منطوق قرار ٤ واستجابة للفقرة ٢٠٠٢في سنة  ١- ٢
وأشار عدد من الدول إلى أن التعديل المقترح كان .  ثالث عشر ووزع على الدول التماسا للتعليق عليها من الملحق ال١٢- ٥

وذكرت الدول أيضا أنه في . صارما إلى حد كبير وأنه ال يتواءم مع قواعدها ومبادئها القانونية الوطنية المتعلقة بإقامة العدل
ووافقت لجنة المالحة الجوية على عدم مواصلة .  اختالفات عنهاحالة اعتماد النصوص فسوف تضطر إلى اإلبالغ عن 

وتبعا لذلك أنشئت مجموعة استشارية غير رسمية من خبراء التحقيق في حوادث .  العمل بشأن التعديل المقترح آنذاك
 . الطائرات إلعداد اقتراح جديد يراعي التعليقات التي قدمتها الدول

 ١٢-٥  إلى إجراء أي تغييرات جوهرية في النصوص الراهنة في الفقرةولم تؤيد مجموعة الخبراء الحاجة ٢- ٢
ولكن اتفقت المجموعة على أن تحسين مستوى تنفيذ الدول ألحكام الملحق الثالث عشر الراهنة .  في الملحق الثالث عشر

لية بدال من وضع قواعد على تنفيذ القواعد والتوصيات الدوااليكاو سيكون مفيدا وهو ما يتوافق مع تحول التركيز داخل 
 .وتوصيات دولية جديدة

ومع إدراك لجنة المالحة الجوية للتقدم الجيد الذي أحرز في العمل على وضع إرشادات قانونية لمساعدة  ٣- ٢
الدول، ضمن أمور أخرى، على حماية معلومات السالمة من إساءة استعمالها، فقد اتفقت على عدم وجود حاجة إلى تعديل 

ن الملحق الثالث عشر وأن األمر األكثر فاعلية هو التركيز على مساعدة الدول في تنفيذ األحكام الراهنة في  م١٢- ٥الفقرة 
 . الملحق الثالث عشر بشأن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع

 ١٧-٣٥قرار الجمعية العمومية  - ٣

تلك المعلومات في أغراض إن حماية معلومات السالمة من إساءة االستخدام أمر جوهري، بما أن استخدام  ١- ٣
 .غير متعلقة بالسالمة قد يمنع توافرها في المستقبل مما قد يكون له أثر عكسي على السالمة

 طلبت االيكاو من الدول ١٧- ٣٥الجمعية العمومية وعند إعداد اإلرشادات القانونية التي دعا إليها قرار  ٢- ٣
لقة بحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات تزويدها بأمثلة على قوانينها وقواعدها ذات الصلة المتع
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وتشمل هذه النظم بعض التسجيالت المتعلقة بالتحقيق في الحوادث والوقائع ونظم اإلبالغ اإللزامية عن السالمة .  السالمة
.  ردت من الدول هذه الموادوأعدت اإلرشادات القانونية بعد ما و.  ونظم اإلبالغ الطوعية عن السالمة ونظم اإلفشاء الذاتي

واتخذت اإلرشادات القانونية التي نتجت عن ذلك شكل مجموعة من المبادئ التي يمكن تعديلها لتلبي احتياجات كل دولة 
 . على حدة

 أقر المجلس اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة ٢٠٠٦وفي مارس  ٣- ٣
للملحق الثالث عشر وُأدرجت في الملحق الثالث عشر بوصفها ) ١١(زءا من التعديل رقم بيانات السالمة بوصفها ج

 ). ه اإلضافة

 االستنتاج  - ٤

اإلرشادات القانونية لحماية االيكاو ، وضعت ١٧-٣٥ و١٧- ٣٣الجمعية العمومية استجابة لقراري  ١- ٤
على هذه اإلرشادات القانونية، بوصفها جزءا ووافق المجلس .  المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة

ويقترح أن يجب ).  ه للملحق الثالث عشر، وُأدرجت في الملحق الثالث عشر بوصفها اإلضافة ١١من التعديل رقم 
 إلبراز قيام االيكاو بإصدار اإلرشادات ١٧- ٣٥ و١٧- ٣٣القرارين السابقين الجمعية العمومية مشروعا قرارين من 

 . القانونية

— — — — — — — — —   
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  )أ(المرفق 

عن  ١٧-٣٣الذي يجب القرار  قرار الجمعية العمومية مشروع
  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم 

  /   ٣٦القرار 

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم 
  إن الجمعية العمومية،

  .دولي في جميع أنحاء العالم الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني اللما كان
  .لقاء اللوم أو تحميل المسؤوليةإ من الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس ولما كان
تاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهيل تحديـد أسـباب الحـوادث والوقـائع     إ ضرورة   وإذ تدرك 

  .وقائيةجراءات اليتيح اتخاذ اإل بما
  . أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجويوإذ تدرك
جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلك طلبـات االطـالع            إ أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على        وإذ تدرك 

  .على سجالت الحوادث والوقائع
ث والوقائع من االستخدام غير الالئق أمر ضروري لضمان التوفير المستمر            أن حماية بعض سجالت الحواد     وإذ تدرك 

  .لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل
مـع  وحتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قـد ال تكـون كافيـة،    أن التدابير المتخذة    وإذ تدرك 
  .لمساعدة الدول في هذا الصدد قانونية  إلرشاداتااليكاو بإصداراإلحاطة علما 

   :تقرر ما يلي
لى حماية بعـض سـجالت الحـوادث        إها وسياساتها الرامية    لوائح الدول المتعاقدة على مراجعة قوانينها و      تحث  -١

ال زالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقـائع، وذلـك امتثـا       والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل     
، مع مراعاة اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجـة              من الملحق الثالث عشر    ١٢-٥ للفقرة

  .بالملحق الثالث عشر) هبيانات السالمة التي أصدرتها االيكاو بالصيغة الواردة في االضافة 
  . ١٧-٣٣أن هذا القرار يجب القرار علن ت  -٢

— — — — — — — — —  
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  )ب(المرفق 

الذي يجب  قرار الجمعية العمومية مشروع
معلومات الحماية عن  ١٧-٣٥القرار 

نظم جمع ومعالجة بيانات مستمدة من ال
   الطيران تحسين سالمةالسالمة من أجل

  /٣٦القرار 
نظم جمـع  المستمدة من  معلومات  الحماية  

 تحـسين   السالمة من أجل  ومعالجة بيانات   
  سالمة الطيران

  جمعية العمومية،إن ال

  . الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمعلما كان

  . الطيرانالجهات المعنية في شبكةأهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين  دركوإذ ت

 لضمان استمرار تـوافر  ضروري أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر      وإذ تدرك 
  .معلومات السالمة واتخاذ التدابير الوقائية السليمة في الوقت المناسب

نفـاذ  جـراءات اإل  فرض الجزاءات وإ  ل إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة        وإذ يساورها القلق  
  .وقبول هذه المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائية

ات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه المعلومـات             أن استخدام معلوم   وإذ تعي 
  .بما يؤثر تأثيرا ضارا على السالمة الجوية

من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية معلومات السالمة والحاجة إلـى إقامـة               وإذ تعتبر   
  .لسليما العدل على النحو

من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات الـسالمة ومعالجتهـا    أن التقدم التكنولوجي قد جعل    وإذ تدرك 
  .وتبادلها، مما نتج عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضرورية لتحسين السالمة الجوية

 قد ال  أن القوانين الدولية الحالية، باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوطنية في كثير من الدول،               وإذ تالحظ 
   .شكل كاف طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسبتعالج ب

 مساعدة الدول على سن قوانين ولوائح وطنيـة         إلى قيام االيكاو بإصدار مواد إرشادية تهدف        وإذ تالحظ 
   .لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليم
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  :تقرر ما يلي

 كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الـضرورة أو تـسن                 تحث  -١
لمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلـك باالسـتناد             الحماية  اللوائح  القوانين و 

بـالملحق الثالـث   )  هاإلضافةة الواردة في بالصيغ بقدر اإلمكان إلى اإلرشادات القانونية الصادرة عن االيكاو     
  .عشر

عن التقدم المحرز في     المجلس بأن يقدم إلى الدورة المقبلة العادية للجمعية العمومية تقريرا            تكلف  -٢
  .هذه المسألة

  .١٧-٣٥  القرار أن هذا القرار يجبتعلن  -٣

  — انتهى —
 




