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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة الفنية
 خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية :٢٤البند رقم 
  وحرية تداول هذه المعلوماتمعلومات عن السالمة الجويةال مصادر حماية :١-٢٤البند رقم 

 حماية مصادر المعلومات المتصلة 
  البياناتجمعبالسالمة ونظم 

 ملخص

ا لتحسين  بيانات السالمة والحاجة اليهجمعد هذه الوثيقة على أهمية المعلومات المحصلة من نظام تشد
 الطيران المدني الدولي فيما يتعلق  في ميدانحالةاللخص في هذ الوثيقة وت. مستوى سالمة الطيران

ت ويتضمن المرفق مشروع قرار بشأن موضوع حماية المعلوما.  هذه المعلوماتجمعبحماية 
 . لكي تدرسه الجمعية العمومية سواء االلزامية أو الطوعية البياناتجمع من نظم المحصلة

 المراجـع
Doc 9828 ،٢٠٠٣ (تقرير المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية( 

 الملحق السادس
 الملحق الثالث عشر

Doc 9790 ،٢٠٠١ر  أكتوب٥في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 

 المقدمة -١

 نظم ادارة السالمة وبرامجها، ناقش المؤتمر الحادي عشر للمالحة  بعنوان١-٢كجزء من دراسة البند رقم  ١-١
 موضوع حماية مصادر معلومات السالمة وقدم توصيات كثيرة ،٣/١٠/٢٠٠٣ الى ٢٢/٩الجوية المنعقد في مونتريال من 

ر الدعم يباعداد مواد ارشادية لتوف"تكلف التوصية االيكاو و.  السالمة معلوماتمصادر حماية ـ ٢/٤من بينها التوصية 
لحر مع مراعاة للدول عند اعتماد اجراءات كافية خاصة بالقانون الوطني بغرض حماية مصادر معلومات السالمة وتدفقها ا

 ."لعدل بصورة صحيحة اادارةالصالح العام في 
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وأخذ المجلس علما . المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية نظر المجلس في توصيات ،٢٠٠٤ مارس ١٠وفي  ٢-١
 مشروع ويقدم.  وطلب الى األمين العام أن يتخذ التدبير المناسب،"حماية مصادر معلومات السالمة" بشأن ٢/٤بالتوصية 

ؤتمر الحادي عشر  من الم٢/٤ التدابير وفقا للتوصية  القاضي باتخاذقرار الجمعية العمومية المرفق استجابة لقرار المجلس
 .للمالحة الجوية

 خلفية الموضوع -٢

تفاني ) أ: يعزى السجل الممتاز للطيران المدني الدولي في مجال السالمة الى ثالثة عوامل رئيسية التالية ١-٢
 ة معلومات السالم على أساس اعدادة مبنيةعملية تعلم متواصلوحدد ) السالمة وبب في االهتماممنظمات الطيران وموظفيها 

 فترة طويلة بأن الجهود الهادفة الى تحسين ذلقد أقر منو.  األخطاء تدابير وقائيةتحويلالقدرة على )  وجتبادلها بشكل حرو
 مصادر متعددة لمثل هذه تتوافرو. تجريبيةعتمد على بيانات علمية عصرنا هذا يجب أن تمستوى سالمة الطيران المدني في 

الدراك ان هذه المعلومات توفر قاعدة و .رورية ولكنها غير كافية لتوفير البيانات التجريبيةكلها ضوالبيانات للطيران المدني 
 . ادراكا متيناالضعف لعمليات الطيرانالقوة ومواضع 

 شكلت الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لتحسين تصميم األجهزة واجراءات الصيانة ،لسنوات خلتو ٢-٢
 ، مراقبة الحركة الجوية وتصميم ومهام المطارات وخدمات الدعم الخاصة باألحوال الجويةوتدريب طاقم الطيران ونظم

 توافر الوسائل وفي السنوات األخيرة، أدى. قل الجويوغير ذلك من الجوانب الحيوية في مجال السالمة في نظام الن
 جمعالمشار اليها فيما بعد على أساس أنها نظم ( ونظم المعالجة والتبادل تسريع عملية جمع بيانات السالمةالتكنولوجية الى 
نظم جمع بيانات السالمة بتطوير حجم كبير من معلومات السالمة والتي جاءت تضاف على وقد سمحت ). بيانات السالمة

 ألساسية لنظام ادارةوتشكل نظم جمع بيانات السالمة األركان ا. المعلومات المستقاة من التحقيق في الحوادث والوقائع
اقة لتفادي المشاكل  المعلومات التي تستخدم لتنفيذ االجراءات التصحيحية للسالمة واعتماد استراتيجيات سبالسالمة وتقدم

 .على المدى الطويل

يكمن الفرق األساسي بين المعلومات المحصلة من تحقيقات الحوادث والوقائع والمعلومات المحصلة من نظم  ٣-٢
تنتج  وهي غالبا ما من األحداث النادرة الحوادث والوقائع الخطيرة وتعتبر. نات العوامل البشريةجمع بيانات السالمة في بيا

ممارسات التشغيلية غير السليمة في ال غالبا ما يكون من الصعب اماطة اللثام عن ،وكنتيجة لذلك. عوامل ظرفيةعن ترابط 
 من التحقيق في الحوادث  المتوفرة بشكل حصريومات باستخدام المعلعلى النحو المناسبالوقت المناسب لمعالجتها 

 وبما أن الحوادث والوقائع تمثل عطال في نظام الطيران فان البيانات عن العوامل ،باالضافة الى ذلك. والوقائع الخطيرة
أي ( النظام واألداء البشري فشال في بشكل حتمي تعكسالبشرية المحصلة من خالل التحقيقات في الحوادث والوقائع 

 ).المطلقةاألخطاء التشغيلية 

 أخطاء متواترة مثل أي نشاط بشري آخر ـ  تقليدية ـطيرانعملية  قد يترتب على كل ،من جهة أخرى ٤-٢
 وترقيم مسافات العلو بشكل خاطئ ،اختيار الترددات الخاطئة (غير هامة أخطاء  تعتبر في ذلك أنهااألهموبسيطة ولكن 
 بعض األخطاء الى وتعزى.  والخالرافعاتاستخدام المفاتيح وسوء  بشكل غير صحيح،التقارير   اعادة قراءةوالتأكيد على

لعاملين ا وغالبية األخطاء تكون نتيجة األجهزة، ثغرات في فتسببهاالحدود الطبيعية لألداء البشري أما أخطاء أخرى 
 بقدر ضرر مضرة كامنةبسيطة تتضمن عوامل  أن هذه األخطاء المتواترة والالواقع مازال يؤكد على ولكن .المذكورين
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 الكامنة يمكن تحييد مثل هذه العوامل ،ولكن. األخطاء النادرة والكبيرة التي تكتشف من خالل التحقيق في الحوادث والوقائع
وم نظم تق)  بشكل ناجح وبهذه الحاالتيطبق الموظفون التشغيليون استراتيجيات للتعامل مع ) أ: المضرة لألسباب التاليةو

 ستراتيجياتالتلتقط نظم جمع بيانات السالمة او . الحتواء هذه األخطاء أمانشبكةوتعمل كالدفاع الخاصة بسد الثغرات 
 ان نظم جمع بيانات السالمة تلتقط بشكل كبير ،بكل بساطةو.  جيدالمتميزة بأداءدفاع ال ونظم الناجحة للتكيف مع األخطاء

 .الطيران عمليات  أثناءعوامل النجاح في

على  التعرف من الضروري ، التشغيليةللتصدي لألخطاءمن ناحية سالمة النظم وبهدف اعداد تدابير مضادة  ٥-٢
 وذلك بهدف استكمال العبر المستخلصة من ، من خالل نظم جمع بيانات السالمة الناجحةاالستراتيجيات ونظم الدفاع

ويمكن تجميع نظم جمع بيانات . تحقيقات في الحوادث والوقائعالتائج  من خالل المعلومات المقدمة من ناألعطال المبينة
) أ:  على الوسيلة المستخدمة لجمع بيانات السالمة على الشكل التالي كل منها ثالث فئات رئيسية تعتمد اطارالسالمة في

 ا نظم، باستثناءات بسيطة،السالمةتعتبر نظم جمع بيانات و. المالحظة الفورية) االلتقاط االلكتروني، ج) االبالغ الذاتي، ب
 نظم جمع بيانات تدر ، بما أن هذه البيانات تجمع يوميا،وباالضافة الى ذلك.  سرية وغير عقابية، استثناء أي وبدون،طوعية

 . من المعلومات التي توفر بشكل متواصل لدعم اجراءات السالمة واالستراتيجيات على المدى الطويلا كبيراالسالمة حجم

لسالمة المعتمدة على االبالغ ايحاول قطاع الصناعة أن يجمع بيانات السالمة من خالل نظم جمع بيانات  ٦-٢
 تحليل بيانات الطيران وان برامج.  برنامج تدابير سالمة الطيران، ال الحصرالمثال على سبيل ، بما في ذلك األمثلة،الذاتي
  السالمةعن نظام لجمع بيانات السالمة يعتمد على التقاط بيانات  مثالتشكلضمان نوعية عمليات الطيران برنامج مثل 

هو مثل عن نظم جمع بيانات السالمة التي ) LOSA( تدقيق سالمة عمليات شركات الطيران ، ان برنامجوأخيرا. الكترونيا
. ن مدربين لهذا الغرضأطقم الطائرة من خالل خبير ومالحظيعمل  البيانات من خالل المالحظات المباشرة والفورية لتلتقط

 وتؤدي الى نتائج أكثر ،)أي األخطاء التشغيلية المطلقة(وتسمح كل هذه النظم بتسجيل النظام الناجح واألداء البشري الجيد 
 .شموال العداد التدابير المضادة الحتواء الخطأ البشري

 الوضع الدولي -٣

أن يكتسب فهماً أعمق لألخطاء التشغيلية ه الخصوص على وجسمحت نظم جمع بيانات السالمة للطيران المدني  ١-٣
 أن جدل حوله هوومما ال .   لتقليل وقوعها وكيفية احتواء تأثيرها السلبي على السالمة اتيانه وما الذي يمكنها،وأسباب وقوع

 يرتكبون أخطاء أثناء فاألشخاص المدربون من ذوي النوايا الحسنة:  غالبية األخطاء التشغيلية في مجال الطيران غير مقصودة
وبالنسبة لتلك األوضاع النادرة التي تعتبر فيها األخطاء .  قيامهم بالصيانة أو التشغيل أو السيطرة على المعدات حسنة التصميم

لمسؤولية تضمن أجهزة انفاذ القانون المعتمدة أن سلسلة العمليات التخريب أو االنتهاكات، نتيجة ألفعال عمدية أو لتعاطي العقاقير أو 
وذلك النهج المزدوج الذي يجمع بين الفهم المعزز لألخطاء التشغيلية غير المقصودة والفرض بصورة .  ستظل متصلة الحلقات

يكون اال مالئمة للقواعد في حاالت سوء التصرف، قد خدم الطيران المدني خدمة حسنة في مجال السالمة وضمن في الوقت ذاته 
 .ون اليههناك للمنتهكين مأوى يهرع

 األخطاء التشغيلية بسبب وقوع في الطيران المدني الدولي  جديداغير أن السنوات الماضية قد بينت اتجاها ٢-٣
 من سجالت الحوادث والوقائع ونظم جمع بيانات السالمة  المحصلةالتي تؤدي الى الوقائع، فأصبحت بالتالي المعلومات

كما أدت تلك االجراءات أيضا الى .   أدلة في االجراءات القضائية كذلكقرتتستخدم ألغراض تأديبية والنفاذ القانون وأ
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ان توجيه االتهامات الجنائية في اطار وقائع تتعلق بالطيران و. اتهامات جنائية توجه الى األفراد المتورطين في تلك الوقائع
 وهو أمر ضروري لتحسين ،فقها الحر قد يعوق اعداد معلومات السالمة وتدةكنتيجة لألخطاء التشغيلية غير المقصود

 .مستوى سالمة الطيران، مما يؤثر سلبا على ذلك

مصادر المعلومات في مجال شكل عدد من مبادرات من مجتمع الطيران المدني الدولي محاولة لتناول حماية  ٣-٣
.  وقائع ونظم جمع بيانات السالمة بما في ذلك معلومات عن التحقيق في الحوادث والالسالمة، من االستعمال غير المالئم لها

غير أنه بالنظر الى حساسية المسألة المطروحة، يعتبر ويتضمن ذلك اساءة استعمال المعلومات من جانب وسائل االعالم 
والجهود لضمان حماية معلومات .  االطار الذي يؤدي الى وحدة المقصد واالتساق بين جهود الطيران المدني أمرا أساسيا

 بين ضرورة حماية معلومات السالمة والمسؤولية عن ادارة للمصالح القائمةجب أن تقيم توازنا حساسا للغاية السالمة ي
ويجب اتخاذ نهج يتسم بالحذر في هذا الشأن نظرا الى أن االقتراحات غير الحكيمة التي ال تتماشى مع ادارة العدل .  العدالة

 .نظم القضائية في الدول المتعاقدةعلى النحو المالئم قد ال تكون مقبولة لدى ال

 :تلك األحكام ما يليتتضمن و.   يتناول عدد من األحكام حماية بعض مصادر معلومات السالمة،وفي داخل االيكاو ٤-٣

بحث الدول  الذي يقوم عدم افشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع: A33-17قرار الجمعية العمومية  )أ 
نينها وأنظمتها وسياساتها الرامية الى حماية بعض سجالت الحوادث  على مراجعة قوا أمور أخرىفي

 من الملحق ١٢-٥والوقائع على تعديل تلك التشريعات اذا اقتضت الضرورة، وذلك عمال بالفقرة 
 .المجال االيكاو اعداد المواد االرشادية لدعم الدول فى ذلك والذي يكلف أيضاالثالث عشر، 

 من بينها، والذي يكلف االيكاو بأمور خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية، A33-16 قرار الجمعية العمومية )ب 
المشاركة في الجهود التي تبذلها الدول لتحسين االبالغ بالمعلومات المتعلقة بسالمة الطيران وتبادلها مع 

 وعلى يعاتها ذات الصلة تشرالنظر فيالمراعاة الواجبة لتوفير الحماية للمعلومات السرية، ويحث الدول على 
ذلك تقديم المواد االرشادية لدعم الدول فى ب االيكاو ويصدر تعليمات الى ، اذا كان ذلك ضروريا،تعديلها
 .الشأن

 يحث الدول، من تحسين سبل تفادي الحوادث في الطيران المدني، A31-10قرار الجمعية العمومية  )ج 
 .بين أمور أخرى، على تنفيذ نظم ابالغ طوعية وغير جزائية

 أن كافة التصريحات ١٢-٥، يقرر في فقرته تحقيق حوادث ووقائع الطائراتالملحق الثالث عشر ـ  )د 
واالتصاالت والمعلومات الطبية أو الخاصة والتسجيالت الصوتية التي تحصل من األشخاص 

نسخ هذه التسجيالت واآلراء التي يتم االدالء بها في تحليل المعلومات يجب أال تتاح لمقصورة القيادة و
ألغراض أخرى غير أغراض التحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم تقرر السلطة المختصة بادارة 

اثر سيئ محلي أو العدل فى تلك الدول أن افشاء هذه السجالت يتجاوز ما قد ينتج عن هذا االجراء من 
 ). والمالحظة١-١٢-٥انظر الفقرة ( تحقيقات في المستقبل ة على هذا التحقيق أو أيدولي

 (  أنه يجب أن تكون نظم االبالغ الطوعي عن الوقائع غير ٣-٨الملحق الثالث عشر، يقرر في فقرته 
 .جزائية ويجب أن تضمن الحماية لمصادر المعلومات



A35-WP/52 - 5 -  
TE/3 

 

 على أن تكون برامج تحليل بيانات ٤-٢-٣ في فقرته ، ينصتشغيل الطائراتالملحق السادس ـ  )و 
 .البيانات) مصادر(الطيران خالية من الجوانب العقابية ومتضمنة لضمانات كافية لحماية مصدر 

 من الملحق الثالث عشر حماية المعلومات ١٢-٥ والفقرة A33-17تعالج األحكام في قرار الجمعية العمومية  ٥-٣
األحكام المتعلقة  ال سيماالملحق الثالث عشر  من ١٢-٥الفقرة لحوادث والوقائع المذكورة في بعض سجالت االمتوفرة من 
 A31-10  وA33-16 الجمعية العمومية يوتعالج األحكام في قرار.  في مقصورة القيادة واالستنساخ لهاة الصوتيبالتسجيالت

ادس نظم االبالغ الذاتي ونظم جمع بيانات السالمة  من الملحق الس٤-٢-٣ من الملحق الثالث عشر والفقرة ٣-٨والفقرة 
 . من جراء المالحظة المباشرةال تعالج أحكام االيكاو جمع بيانات السالمةو. االلكترونية

والنصوص الخاصة بااليكاو التي تحمي بعض سجالت الحوادث والوقائع صريحة بشأن امكانية قبول تلك  ٦-٣
ونفس تلك الحماية الصريحة ليست واضحة فيما يخص نظم جمع بيانات .  ةالسجالت في اجراءات الدعوى القضائي

 من الملحق الثالث عشر، يتم حماية نظم المعلومات من ١٢-٥وفي غياب صياغة صريحة مثلما يرد في الفقرة .  السالمة
 تعطى للمعلومات من نظم وان الحماية القانونية. نظم جمع بيانات السالمة بموجب االتفاقات المبرمة بين شركات الطيران

جمع بيانات السالمة من خالل هذه االتفاقات وذلك داخل النظم القضائية المختلفة في الدول المتعاقدة وهذا يصعب التأكيد 
 . عليه

أصدرت تشريع وطني لحماية معلومات من نظم االبالغ الذاتي ونظم جمع بيانات قليلة هي الدول التي  ٧-٣
 وفي بعض الدول ان اصدار تشريع وطني لحماية معلومات من نظم االبالغ الذاتي ونظم جمع بيانات .السالمة االلكترونية

وان حماية المعلومات من نظم . السالمة االلكترونية غير مستطاع نظرا لعدم مواءمة هذا الموضوع مع النظم القضائية فيها
 .في أي تشريع في أي دولةجمع بيانات السالمة المتأتية من المالحظة الفورية لم تعالج 

لذلك يمكن استخالص أن كون األحكام الحالية لاليكاو ال تعالج بما فيه الكفاية حماية المعلومات من نظم جمع  ٨-٣
ويهدف مشروع . بيانات السالمة قد يؤدي الى حماية غير سليمة لهذه المعلومات في اطار التشريع الوطني للعديد من الدول

 من نظم جمع المستمدةومية المقترح الى معالجة هذه المسألة وذلك عن طريق تعزيز حماية المعلومات قرار الجمعية العم
 .، بخالف سجالت الحوادث والوقائعبيانات السالمة

 لسالمة الطيرانالخطة العالمية  -٤

مة بهدف تحسين  نظم جمع بيانات السالالمستمدة منان االجراء الذي تتخذه االيكاو بشأن حماية المعلومات  ١-٤
تحث جميع الدول المتعاقدة على النظر في قوانينها  (A33-16 من منطوق القرار ١٠ الفقرة سالمة الطيران يتفق مع

وتنظيماتها وسياساتها وعلى تغييرها عند االقتضاء، من أجل تحقيق التوازن السليم بين مختلف عناصر الجهود الرامية الى 
وتشجيع زيادة )  الرامية الى تشجيع االبالغ الطوعيوالحوافزالتنظيم واالنفاذ والتدريب مثل جهود (منع وقوع الحوادث 

 وتكلف االيكاو بوضع السياسات والتوجيهات المالئمة في سالمة الطيران،االبالغ الطوعي عن األحداث التي قد تؤثر على 
 .هذا الشأن

جمع بيانات السالمة يتماشى مع مات من بعض نظم ان قرار الجمعية العمومية المقترح بشأن حماية المعلو ٢-٤
زيادة الوعي لمسائل السالمة في العالم عن طريق تسهيل (العنصر األساسي الثالث لخطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية 
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 ٤-٣ تحت البند وان المهام الثالث التالية المدرجة). التبادل واالستخدام الفعالين للبيانات والمعلومات عن السالمة الجوية
الخطة العالمية لسالمة من ) استعراض النظم الحالية المستخدمة لبيانات السالمة وتحسينها لتسهيل نشر معلومات السالمة(

 : متصلة بهذا الموضوع على وجه الخصوصالطيران

 ... 

 .ئعتطوير الوسائل المناسبة لضمان طبيعة غير الجزائية للنظم الطوعية لالبالغ عن الوقا )ج 

 .تطوير الوسائل الالزمة لضمان عدم افشاء المعلومات السرية الخاصة بالسالمة )د 

 ... 

 . جمع ونشر المعلومات الخاصة بالسالمةالرامية الى تسهيل المالحق أحكامتحديث  )و 

 ... 

 االستنتاجات -٥

 بحماية بعض سجالت الحوادث ويمكن الخلوص من ذلك الى أنه بينما خدمت أحكام االيكاو الحالية المتعلقة ١-٥
 اطار ليشمل حماية كل نظم معلومات الجديدة تتطلب انشاء التطورات فانوالوقائع الطيران المدني الدولي على نحو حسن، 

وينبغي لهذا االطار أن يكون نتاجا لتوافق اآلراء دوليا ومتسقا مع النهج الحذر الذي جرى االعراب . السالمة ذات الصلة
ويتعين لذلك االطار أن يقر أيضا بأن معظم المناقشات حول المسائل المتعلقة بحماية معلومات .   أعاله٣-٣قرة عنه في الف

السالمة قد تمت حتى اآلن على المستوى الفني بمشاركة محدودة للمجتمع القانوني وأن القانون الدولي بشكله القائم اضافة 
 .لعديد من الدول قد ال تكون كافية تمام الكفاية لتناول تلك المسألة بصورة فعالةالى القانون الوطني والقواعد التنظيمية في ا

لدى اعداد االطار المقترح، يعتبر أساسيا اعتماد النهج متعدد األنظمة وهو يتضمن خبرة متخصصة وتمثيل  ٢-٥
حاء العالم، وتقييم مدى   ويجب أن يتضمن االطار استعراضا للتشريعات الوطنية في مختلف أن.جغرافي واسع النطاق

أيضا   ويجب أن يقوم ذلك االطار .امتثالها ألحكام االيكاو ذات الصلة، وذلك للتعبير عن مختلف الثقافات والنظم القانونية
ويجب أن .   وتوسيع نطاقها حسبما هو مطلوب االيكاو القائمة بشأن حماية المعلومات المتعلقة بالسالمةبتعزيز أحكام

 : المسائل التالية الخاصة بالمفاهيم،جملة أمورضمن  ،يتناول

 . فوق القانونمهنية أو قوة عمل  مهنيةيجب أال تكون هناك مجموعة )أ 

يجب أن يكون هناك توازن بين حماية المعلومات المتعلقة بالسالمة بهدف تعزيز سالمة الطيران  )ب 
 . القضائيةجراءاتاالالمدني، وبين الصالح العام المتمثل في توافر األدلة في 

 االجراءاتاألدلة بخالف ما يتم الحصول عليه من مصادر معلومات السالمة يجب أن تستخدم في  )ج 
 .بمهام العاملين التشغيليينالقضائية المتصلة 
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بل تهدف من تقديمهم للمحاكمة  التشغيليين حماية العاملينحماية معلومات السالمة ليس الهدف منها  )د 
 . على معلومات السالمةالى المحافظة

 ١األثر المالي -٦

اجازة العاملين ، ١١-٢العمل المقترح في مشروع قرار الجمعية العمومية سينفذ في حدود موارد البرنامج  ١-٦
كافية لدعم الجزء  ١١-٢بر الموارد في اطار البرنامج وتعت.  والتدريب، والبرنامج الرئيسي الرابع، الشؤون القانونية

 الموارد التي عراضفي هذه األعمال أما الموارد في اطار البرنامج الرئيسي الرابع فهي كافية بقدر تغطيتها الستالخاص به 
ستقوم باعدادها هيئات داخلية أما اعداد أي دراسة قانونية جوهرية فال يمكن أن يتم في حدود الموارد المقترحة في مشروع 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٥الميزانية البرنامجية للفترة 

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٧

 :مدعوة الى ما يليالجمعية العمومية  ١-٧

 .أن تأخذ علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة )أ 

بغية  نظم جمع بيانات السالمة المستمدة منأن تعتمد القرار الوارد في المرفق بشأن حماية المعلومات  )ب 
 .تحسين سالمة الطيران

 

- - - - - - - - - - 

                                                
وسوف تعتمد األموال المخصصة لهذا االجـراء المقتـرح علـى           .  هذه المعلومات مقدمة لالشارة الى األثر المالي التقديري لالجراء المقترح           1

 .، التي تعتمدها الجمعية العمومية٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ للمنظمة للسنوات الشكل النهائي للميزانية البرنامجية
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 قـمرف

 لجمعية العموميةمشروع قرار ل

A35-xx: تحسين مستوى سالمة الطيرانبغية من نظم جمع بيانات السالمة المتوافرة حماية المعلومات  
 ان الجمعية العمومية، 
 .ع متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجممازال الهدف األساسي للمنظمة لما كان 
 . في نظام الطيرانالمصلحةتبادل الحر لمعلومات السالمة بين أصحاب البأهمية  واعترافا منها 

 لكل المستمد أساسي لضمان التوافر االستعمال غير المالئم بأن حماية معلومات السالمة من واعترافا منها 
 . المناسب سليمة في الوقت وقائيةاعتماد تدابير وبهدف ،معلومات السالمة ذات الصلة

 ، القوانينفي االجراءات التأديبية واجراءات انفاذ معلومات السالمة نحو استعمال ازاء االتجاه واذ يساورها القلق 
 . القضائيةاالجراءات كدليل في وقبول هذه المعلومات

ثل هذه  قد يعوق توفير مأخرى بخالف أغراض السالمة بأن استخدام معلومات السالمة ألغراض  منهاوادراكا 
 . على سالمة الطيرانتأثيرا ضارا مما يؤثر ،المعلومات
احقاق العدالة  تحقيق توازن بين الحاجة الى حماية معلومات السالمة والحاجة الى واذ تعتبر أن من الضروري 

 .على النحو المالئم

ات السالمة ومعالجتها  نظم جديدة لجمع بيانجعل من الممكن انشاء بأن التقدم التكنولوجي قد  منهاواعترافا 
 . سالمة الطيرانلتحسين ضرورية التي تعد ، ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمةنتج عنه مما ،وتبادلها

 تتناول قد ال كثير من الدول الوطنية في واللوائح باالضافة الى القوانين الحالية،أن القوانين الدولية  اذ تالحظو 
 . حماية معلومات السالمةكافبشكل 

 الوطنية اللوائح القوانين وعلى سن القانونية المناسبة التي تساعد الدول االرشادات المجلس باعداد تكلف -١ 
باحقاق  مع السماح ، سواء أكانت الزامية أو طوعية، من نظم جمع بيانات السالمةالمستمدة للمعلومات الفعالةحماية اللتوفير 

 . في الدولةالعدالة على النحو المالئم
 القوانين على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن كل الدول المتعاقدة تحث -٢ 
وذلك باالستناد، قدر االمكان، الى  ، من نظم جمع بيانات السالمةالمستمدة للمعلومات الحماية الفعالة لتوفير واللوائح

 . االيكاوتعدها التي االرشادات القانونية

 .ة العمومية بشأن هذه المسألة تقرير مرحلي الى الدورة المقبلة العادية للجمعيبتقديملس  المجتكلف -٣ 

 - انتهـى -


