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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  سیاسة عامة – سالمة الطیران   :من جدول األعمال ٢٧البند رقم 

  سالمةال عن معلوماتمصادر الحمایة 
  )والبرازیل الوالیات المتحدة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز
  .بیانات السالمة وقدرات التحلیلسلیم لعتمد على جمع یسالمة دارة الإلنظام  اتباعنحو مجتمع الطیران الدولي  حولیت
، بشـكل أفضـل ودعـم إدارة السـالمةیانـات السـالمة العـالمي لبتبـادل الإقامـة المتمثلـة فـي هـذه األهـداف مثـل من أجل تحقیق و 

  ع البیانات وأدوات التحلیل.یجمتمسألة وتنفیذ تقوم الدول بدراسة 
، عـن عـدد تالیـة لـهال السـابعة والثالثـین العمومیـة الجمعیـةو ، ٢٠١٠لعام المستوى بشأن السالمة الرفیع  االیكاو مؤتمروأسفر 

  أن یكــــون لهــــا دون بــــع بیانــــات ســــالمة الطیــــران المــــدني یــــجمتو  دیمتقــــیمكــــن بیئــــة حیــــث هیئــــة أهمیــــة تتنــــاول تمــــن القــــرارات 
 د مـنیـعدالهنـاك ال یـزال ، الطیران. ونتیجـة لـذلكتحسین سالمة  غیرأخرى هداف ألتلك البیانات  أو استخدام زائیةجأضرار 

دعـم  بغیـةاتباع نهج عالمي لتنفیذ الحمایة القانونیة لمصادر بیانات السالمة  من أجلعلى الصعید العالمي القائمة األنشطة 
  .أفضلبشكل  دارة السالمةإلالالزمة  السالمة معلومات تاحةإ
المعنیــة لمصــادر بیانــات الســالمة وتشــجع الــدول والمجموعــات اإلقلیمیــة نــاقش ورقــة العمــل هــذه ضــرورة ضــمان الحمایــة وت
ه نحــو یــالحمایــة لمعلومــات الســالمة للتوج تــوفیربشــأن ذات الصــلة  االیكــاواســتعراض عمــل مبــادرات علــى ســالمة الجویــة بال

  ناجحة.التمكین مبادئ إدارة السالمة  بهدفتنفیذ الحمایة القانونیة 
تعــدیل مــن أجــل  لــدولاها ســتخدمتملموســة ل إرشــادات تقــدیملضــع الخطــوات التالیــة و یــة العمومیــة الجمع ُیرجــى مــن: اإلجــراء

ذات معالجــة الونظــم لحمایــة المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن عملیــات جمــع بیانــات الســالمة القائمــة لــوائح الالتشــریعات و/أو 
التـي وضـعها  التوصـیاتكـذلك التابعـة لالیكـاو و  مةالعمـل المعنیـة بحمایـة معلومـات السـالفرقـة إلـى توصـیات الصلة اسـتنادا 

تشــــریع ال" بشــــأن نیاألمــــریكتبلــــدان  –الفریــــق اإلقلیمــــي للســــالمة الجویــــة ووثیقــــة التــــابع لالیكــــاو إدارة الســــالمة خبــــراء فریــــق 
   نموذجي".ال

األهداف 
  .سالمةهدف االستراتیجي في مجال البالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .في مشروع الموازنةالموضوع توقع أن یتم تغطیة هذا یُ   المالیة:

في اإلبالغ عن كفاءة ال): ٣ مبادرة السالمة العالمیة( IIIمبادرة ال) ٢٠٠٧خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة (  المراجع:
  حوادث؛الخطاء و األ

  االستنتاجات والتوصیات، ٢٠١٠لعام  لمؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمةل WP/85ورقة العمل 
  )٢٠١٠قرارات الجمعیة العمومیة ساریة المفعول (اعتبارا من أكتوبر ، ٩٩٥٨الوثیقة 

  الیكاو التابعة ل فرقة العمل المعنیة بحمایة معلومات السالمة تقاریر اجتماعات وتوصیات
: اقتراح تعدیل ٣ ادرة السالمة العالمیةمب، مشروع تینبلدان األمریكی، اإلقلیمیة المعنیة بالسالمة الجویة ةالمجموع

  حمایة مصادر معلومات السالمةلتشریعات الطیران 
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 مقدمةال - ١

ینطوي على التغییر الثقافي من أجل زیادة تحسین مستویات  مهمایواجه مجتمع الطیران العالمي تحدیا  ١- ١
 اتمقدمي الخدم جانب) من SMS( ة السالمةدار إلاالیكاو نظام هذا التغییر من خالل تنفیذ ویجري انجاز . الجویةسالمة ال
 الهیئات التنظیمیة. جانب) من SSP( برامج الدول للسالمةو 

، لكن ة الفهم نسبیاسهل للسالمة برامج الدولأو  دارة السالمةإنظام على الرغم من أن العناصر التي تشكل و  ٢- ١
رات في یتغیٕاجراء ت جدیدة، وتدریب الموظفین، و نطوي على وضع لوائح وٕاجراءایالتنفیذ الفعلي سیستغرق سنوات عدیدة، وس

 الثقافة التنظیمیة، ووضع إطار قانوني مناسب.

على التدفق الفعال للمعلومات عن المخاطر كعنصر  للسالمةبرامج الدول و  دارة السالمةإنظام قوم كل من یو  ٣- ١
أمر لسالمة عن اهذه المعلومات لالمالئم غیر  االستخدامتفادي و نقص. الجوانب مستمر وتصحیح بشكل حیوي لتقییم السالمة 

سباب لتحلیل، ألعملیات ااستخدام معلومات السالمة التي، من دون حمایة مناسبة، لن تتاح لو أساسي لضمان استمرار توافرها. 
 وبالتالي تؤثر سلبا على السالمة.في المستقبل مثل هذه المعلومات  قد تحول دون توافر، غیر المتعلقة بالسالمة

ضرورة  بشأنوفقا لذلك، كان هناك نقاش مستفیض و . ما سبق ذكره ن في مجال الطیرانو المتخصصدرك یو  ٤- ١
،" لتعزیز نظم حسبثقافة فالاتخاذ إجراءات بشأن إدخال تغییرات تشریعیة لدعم ما یسمى "بقیام الدول األعضاء في االیكاو 

 تم جمعها لغرض وحید هو تحسین السالمة.مفتوحة والحفاظ على سریة التقاریر الطوعیة، التي الاإلبالغ 

ووقائع حوادث التحقیق في  - الثالث عشر  ملحقبالاإلضافة (و)  االیكاوتحقیقا لهذه الغایة، وضعت و  ٥- ١
، والذي یحتوي على إرشادات قانونیة لوضع مقترحات لتعدیل التشریعات القائمة. وعالوة على ذلك، اعتمد مجلس الطائرات
الثالث كرر اإلرشادات القانونیة المنصوص علیها في الملحق یي ذ، الإدارة السالمة -  التاسع عشرمؤخرا الملحق  االیكاو
قد یمثل تحدیا كبیرا  لقانون الطیران المدني ى اقتراح محدد وتنفیذ تعدیللإالنتقال من المبادئ القانونیة فإن ا. ومع ذلك، عشر

 لطیران المدني.الحكومیة ل سلطاتالین و بالنسبة للعدید من الخبراء القانونی

 السالمةبشأن  الرفیع المستوىاالیكاو مؤتمر لالقرارات التالیة و معلومات أساسیة: إدارة السالمة العالمیة،  - ٢
  العمومیة جمعیةالسابعة والثالثین للدورة الو  ٢٠١٠ لعام
یجب أن تكون و ران معالجتها. یجب على مجتمع الطی مهمةالسالمة قضیة عن معلومات الحمایة تظل مسألة  ١- ٢

إجراء إدارة السالمة في مجاالت  بصورة آمنة بغیةالسالمة بشأن الحرجة بیانات الع یجمتو تاحة تقدیم إل قائمةالحمایة 
 .االستخدام غیر المالئم ضرردون باإلبالغ الطوعي یتم والتحلیل والتحقیق وضمن بیئة حیث یمكن أن  ،، والعملیاترخیصالت

، العمومیة للجمعیةالسابعة والثالثین والدورة  ٢٠١٠ات المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة لعام قرار وٕاثر  ٢- ٢
مسؤولة تطویر الذي یضطلع ب)، SMPالیكاو (التابع ل فریق خبراء إدارة السالمةالعمل في هذا المجال ضمن أنشطة یجري 

، الكثیر من من الملحق التاسع عشر (ب) ضافةواإلالخامس  الفصلیتضمن على وجه التحدید، و . الملحق التاسع عشر
العمل فرقة  أصدرتباإلضافة إلى ذلك و  .الثالث عشر الملحق(ه) من ضافة اإلو الثامن  موجودة في الفصلالالمحتویات 

لها الدول ، وستدعم الجهود التي تبذفریق خبراء إدارة السالمةتوصیات إلى  التابعة لالیكاو المعنیة بحمایة معلومات السالمة
لمشاركة، حسب االقتضاء، الجهات المعنیة على اشجع الدول األعضاء و لضمان حمایة مصادر البیانات وتبادل البیانات. وتُ 

 نشر المواد. لدىهذه المجموعات نتائج في هذه المبادرات ومراجعة 
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مبادرات السالمة العالمیة مبادرة من  ١٢) على ٢٠٠٧(یونیو  خطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویةوتحتوي  ٣- ٢
)GSI األخطاء والحوادث  عنكفاءة باإلبالغ  إلى، ٣ مبادرة السالمة العالمیة). وتهدف المبادرة العالمیة الثالثة، والمعروفة باسم
 ٣ میةمبادرة السالمة العالتحث استراتیجیة و الطیران.  منظومةتقییم مخاطر السالمة في من أجل نشاء التدفق الحر للبیانات إل

شمل یي ذتطور لمعالجة المعلومات المتعلقة بالسالمة والالممفهوم الدعم  لمن أجالدول األعضاء على إدخال تغییرات تنظیمیة 
 لمعلومات المقدمة طوعا.الالزمة لحمایة لاألحكام القانونیة ل

تعزیز نظم اإلبالغ االیكاو مهمة استعراض أنشطة الدول من أجل تحدید أي ثغرات تشریعیة، و كما أوكل إلى  ٤- ٢
 .الثغراتتلك  سدالطوعي، ووضع خطة ل

مبادرة تنفیذ مشروع ب) PA-RASG( تینبلدان األمریكی - اإلقلیمیة المعنیة بالسالمة الجویة ةالمجموعوقامت  ٥- ٢
لدعم لطیران لحمایة مصادر معلومات السالمة كوسیلة تشریعات الغرض وضع اقتراح نموذج لتعدیل  GSI 3A السالمة العالمیة

بمثابة إرشادات إضافیة للدول  هذه الوثیقة یمكن أن تكونو التغییرات التشریعیة الخاصة بها.  وضع لدىالدول األعضاء 
 للتعدیل والحصول على موافقة الهیئات التشریعیة. امقترحاته وضع لدىاألعضاء 

 الخالصة - ٣

مصادر فحسب، بل الحمایة تفاء باالكعدم إلى الحاجة إلى حمایة معلومات السالمة اح قتر ایستند إطار  ١- ٣
 .الجویةسالمة الغرض وحید هو تحسین لمعلومات السالمة لألطراف اتاحة و  عزیز تبادل المعلومات عن السالمةتول

اإلحاطة علما بالمعلومات الواردة في هذه الورقة على  الجویةلسالمة ل ةشجع الدول والمجموعات اإلقلیمیوتُ  ٢- ٣
 هذه الجهود لدعم تبادل البیانات وحمایة مصادر البیانات.االیكاو بشأن اسبا، في مبادرات والمشاركة، حیثما كان ذلك من

العمل المعنیة فرقة و ، التابع لالیكاو فریق خبراء إدارة السالمةعمل  ئجنتاعلى استعراض شجع الدول أیضا وتُ  ٣- ٣
اقتراح " بشأن تینبلدان األمریكی -  یة بالسالمة الجویةاإلقلیمیة المعن ةالمجموعوثیقة ، و التابعة لالیكاو بحمایة معلومات السالمة
اإلقلیمیة المعنیة بالسالمة  ةالمجموع" (التي وافقت علیها حمایة مصادر معلومات السالمةمن أجل لتعدیل تشریعات الطیران 

 .)٢٠١٢في أكتوبر  تینبلدان األمریكی - الجویة

  
  –انتهى  –


