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  الدورة الثامنة والثالثون —الجمعیة العمومیة 
  اللجنة الفنیة

   السیاسة العامة - سالمة الطیران :٢٧ البند رقم
  التوحید - سالمة الطیران  :٢٨  البند رقم

   السالمة بشأنالمعلومات الموازنة بین الحمایة واستخدام 
  )األمانة العامة(ورقة مقدمة من 

  الموجز التنفیذي
بشكل كبیر على استمرار توفر وتبـادل المعلومـات بشـأن السـالمة. ف الخطة العالمیة للسالمة الجویة یتوقف إنجاز أهدا

وتلخص هذه الورقة العمل الجاري لتعزیـز األحكـام المتعلقـة باسـتخدام المعلومـات بشـأن السـالمة وحمایتهـا، مـع الحـرص 
  العدل بصورة سلیمة. إقامةعلى التوازن بینها وبین الحاجة إلى 

األهداف 
  .لسالمةابورقة العمل هذه ترتبط   االستراتیجیة:

  ال تلزم أي موارد إضافیة.  اآلثار المالیة:
  حوادث ووقائع الطیرانالتحقیق في  –الملحق الثالث عشر   المراجع:

  إدارة السالمة –الملحق التاسع عشر 
Doc 9935 ، ٢٠١٠تقریر المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام  
Doc 9914 ، للتحقیق في الحوادث ومنع وقوعهاتقریر اجتماع الشعبة  
Doc 9954¤ تقریر اللجنة الفنیة للدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة  
Doc 9958 ، ٨/١٠/٢٠١٠(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(  

  تقریر االجتماع الخاص لفریق خبراء إدارة السالمة

 المقّدمة - ١
إن جمع معلومات السالمة وتحلیلها وتبادلها ضروري لتحقیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة  ١- ١
)GASP( ونجاح آلیات تبادل المعلومات هذه تتوقف جزئیًا على وجود ضمانات قانونیة فعالة تتیح الحمایة المناسبة لبیانات .

ب، وبالتالي تشجیع عملیات اإلبالغ والتحلیل التي تتناول مسائل والمصادر ذات الصلة دون عرقلة االستخدام الضروري المناس
السالمة بصورة استباقیة. وتلخص هذه الورقة التقدم الذي أحرزته اإلیكاو في تعزیز األحكام المتعلقة بحمایة سجالت ومعلومات 

 .)SDCPS(حوادث ووقائع معینة یتم جمعها من ُنظم تجهیز وجمع البیانات بشأن السالمة 
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  معلومات أساسیة - ٢
) ٢٠٠٨أكتوبر  ١٨- ١٣، (مونتریـال ٢٠٠٨أوصى اجتماع الشعبة للتحقیق في الحوادث ومنع وقوعها لعام  ١- ٢

والمرفق (ه)  ١٢-٥تهدف إلى استعراض وتسهیل تنفیذ الفقرة بأن تضطلع اإلیكاو بمساعدة فریق خبراء مناسب بدراسة 
  ).٧/١- ١الطیران (التوصیة التحقیق في حوادث ووقائع  -بالملحق الثالث عشر 

 ) بأن١/٤/٢٠١٠ – ٢٩/٣/٢٠١٠ (مونتریـال ٢٠١٠بشأن السالمة لعام  أوصى المؤتمر الرفیع المستوىو  ٢- ٢
، بما في ذلك باألنشطة المتعلقة بحمایة بیانات السالمة ومعلومات السالمةًا متعدد التخصصات للمضي قدمًا تنشئ االیكاو فریق

). ٤- ٢فضًال عن برامج الدولة للسالمة وُنظم إدارة السالمة التي تدعم البیانات (التوصیة  بعض سجالت الحوادث والوقائع
 .)C-DEC 190/6(الالزمة إلدارة السالمة. وقد صادق مجلس االیكاو على توصیة المؤتمر المعلوماتتوفر  والهدف هو ضمان

) ٨/١٠/٢٠١٠ – ٢٨/٩/٢٠١٠، (مونتریـالرتها السابعة والثالثین وّجهت الجمعیة العمومیة المجلس في دو و  ٣- ٢
ُنظم تجهیز وجمع والمعلومات التي ُتجمع من إلى النظر في تعزیز األحكام المتعلقة بحمایة سجالت حوادث ووقائع معینة 

. والهدف هو تیسیر تنفیذ أحكام االیكاو ذات الصلة البیانات بشأن السالمة، في ضوء نتائج عمل الفریق المتعدد التخصصات
 ).٣- ٣٧و ٢- ٣٧ع مراعاة التفاعالت الالزمة بین السالمة والسلطات القضائیة في سیاق ثقافة إبالغ مفتوحة (القراران م
حمایة معلومات السالمة لتقدیم منتجات ومخرجات تشمل توصیات لتعدیل المعنیة بعمل فرقة ال توأنشئ ٤- ٢

سب من الحمایة لبعض سجالت الحوادث والوقائع باإلضافة القواعد والتوصیات الدولیة والمواد اإلرشادیة لضمان مستوى منا
 ُنظم تجهیز وجمع البیانات بشأن السالمة.إلى المعلومات التي ُتجمع من 

وأنشئ بعد ذلك فریق خبراء إدارة السالمة لتقدیم توصیات لوضع ملحق جدید بشأن مسؤولیات وٕاجراءات إدارة  ٥- ٢
وسیدخل حیز االنطباق في  ١٩٨دورته  أثناءإدارة السالمة  –السالمة. واعتمد مجلس االیكاو الملحق التاسع عشر 

األحكام التي تخص قطاع ن إدارة السالمة، واحتُفظ ب. ویضم الملحق التاسع عشر أحكامًا واسعة النطاق ع١٤/١١/٢٠١٣
نشاط محددًا في المالحق المحددة. وباإلضافة إلى ذلك، ُنسخت اإلرشادات القانونیة من المرفق (ه) بالملحق الثالث عشر 

 عشر. المتعلقة بحمایة المعلومات المستمدة من ُنظم جمع وتجهیز بیانات السالمة إلى المرفق (ب) بالملحق التاسع

  النقاش - ٣
فرقة العمل المعنیة بحمایة معلومات السالمة، المؤلفة من خبراء قانونیین وخبراء في إدارة السالمة عقدت  ١- ٣

اجتماعات بهیئتها العامة  ٤منظمات دولیة،  ٦وًا دولة عضو  ١٩والشؤون التنظیمیة والتحقیق في الحوادث مرشحین من 
/كانون إلى ینایر ٢٠١١ /أیارتبادلت مراسالت كثیرة في الفترة من مایوواجتماعات غیر رسمیة ومؤتمرات بالفیدیو، و 

وتوصلت فرقة العمل في اجتماعها الرابع إلى استنتاجات وتوصیات إلعداد قواعد وتوصیات دولیة ومواد  .٢٠١٣ الثاني
التحقیقات والمعلومات المتعلقة بالحوادث إرشادیة أو تعزیز القائم منها لتیسیر الحمایة المناسبة واستخدام المعلومات المنبثقة من 
إلى مل، بما یتسق مع مهامها المحددة، والوقائع التي ُتجمع عن طریق إجراءات إدارة السالمة. وخلصت توصیات فرقة الع

وٕاقامة العدل الحاجة لتحقیق توازن بین اإلجراءات التي تتخذها السلطات المختصة للحفاظ على سالمة الطیران وتعزیزها 
 سلیمة.  بصورة

   



A38-WP/80 - 3 - 
TE/15 
 

وفیما یتعلق بحمایة المعلومات المنبثقة من التحقیقات في الحوادث والوقائع، أوصت فرقة العمل بما یلي:  ٢- ٣
وتعزیز حمایة  نحو الوارد في المرفق الثالث عشر،إدخال تعدیالت بشأن عدم كشف سجالت حوادث وقائع معینة، على ال

على متن الطائرة، وتعزیز التعاون  وتسجیالت الصوروتیة في مقصورة القیادة المحتوى السمعي والفیدیو من التسجیالت الص
من الملحق الثالث عشر إلى  ٨-٨بین سلطات التحقیق في الحوادث والسلطات القضائیة، ورفع مستوى التوصیة في الفقرة 

عشر لمرفق (ه) بالملحق الثالث . وأوصت فرقة العمل كذلك بزیادة تحلیل ا)٣/٤و ٣/٣و ٣/٢و ٣/١قاعدة قیاسیة (التوصیات 
 قسم االیكاو المسؤول عن هذا الملحق.من قبل فریق خبراء ینسق عمله 

أوصت فرقة العمل بأن تضمن وفیما یتعلق باستخدام وحمایة المعلومات المنبثقة من إجراءات إدارة السالمة،  ٣- ٣
لها والمصادر ذات الصلة، بما في ذلك تعدیل والتوصیة األحكام الجدیدة والمعدلة حمایة إجراءات جمع البیانات وتحلیلها وتباد

من الملحق الثالث عشر وتحویلها إلى قاعدة قیاسیة. وأوصت كذلك بتعدیل المرفق (ب) بالملحق  ٢-٣-٥الواردة في الفقرة 
إدارة السالمة توفر المعلومات المنبثقة من إجراءات التاسع عشر بحیث تتضمن أحكامًا تضمن، رهنًا بالضمانات المناسبة، 

. وتضمن التوصیات ٣للسلطات المختصة ألغراض متعلقة بالسالمة، ورفع المرفق (ب) إلى مستوى قاعدة قیاسیة كالتذییل 
أیضًا أحكاماً معززة لحمایة معلومات السالمة في نظم اإلبالغ عن معلومات السالمة وبرامج تحلیل بیانات الطیران وتسجیالت 

 ).٤/٣و ٤/٢و ٤/١الرحلة (التوصیات 
وأوصت فرقة العمل كذلك بالعمل مع األفرقة المتنوعة التي تتناول استخدام معلومات السالمة وحمایتها، وأهما  ٤- ٣

 األفرقة المعنیة بالسالمة والشؤون التنظیمیة واإلداریة والقضائیة وٕانفاذ القانون والقانونیة والتحقیقیة وأفرقة دعم الضحایا. وأشیر
مجاالت التدریب والدعم والتثقیف والتوعیة واالتصاالت عن طریق استخدام أدوات واستراتیجیات إلى أن التقدم یمكن إحرازه في 

 ).٢/١إقامة العدل (التوصیة  ومقتضیاتالتنفیذ لتحقیق التوازن بین حمایة بیانات السالمة 

  الخطوات المقبلة - ٤
والحمایة المناسبین  سیجري العمل على تطویر التوصیات التي أعدتها فرقة العمل لتسهیل االستخدام ١- ٤

لمعلومات السالمة. وسینظر فریق خبراء إدارة السالمة وغیره من أفرقة الخبراء ذات الصلة في التوصیات المحددة المتعلقة 
بإعداد أحكام جدیدة أو تعزیز القائمة منها، من خالل العملیة العادیة إلعداد وتعدیل القواعد والتوصیات الدولیة والمواد 

 الداعمة.اإلرشادیة 
ستتیح األسس التي وضعها فرقة العمل واالتجاه الذي حددته األساس الالزم لتبني نهج متوازن لحمایة  ٢- ٤

واستخدام معلومات السالمة المتسقة مع الخطة العالمیة للسالمة الجویة. وستكون هذه المسائل الهامة ضروریة لزیادة تعزیز 
بشأن السالمة المقرر عقده في لنظر فیها أثناء المؤتمر الرفیع المستوى سالمة الطیران، ویتوقع زیادة تطویرها بغیة ا

 .٢٠١٥ عام

  –ى ـنتها –


