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  االيكاو للتدقيقعمليات  هاتكشفسد الثغرات التي   : من جدول األعمال٧البند 

  المقدمة  ١- ٧
عرض على االجتماع موجز بالثغرات التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في مجال   ١-١- ٧

  .ي الحوادث والوقائع ومنع وقوعهاالتحقيق ف
.  لدى الدولفي الحوادث ومنع وقوعهاتتناول الثغرات التي تم الكشف عنها مختلف جوانب نظم التحقيق   ٢-١- ٧

وكذلك، تشكل الثغرات التنظيمية أمرا مألوفا، . وغالبا ما تكون األحكام المتضمنة في تشريعات ولوائح الدول غير كافية
وباإلضافة إلى ذلك، ال يكون التدريب الضروري متاحا دائما . د من الدول وضع نظم تحقيق خاصة بهاويتعذر على العدي

وفيما يتعلق بالمواد اإلرشادية، غالبا ما تكون سياسات وإجراءات التحقيق غير متاحة أو . للموظفين الفنيين المعنيين
 الطيران وقائع عن االبالغنظم ل  األوروبيتنسيقال مركز  اتساع نطاق عملوقد ساهم. تطبق بصورة منظمة ال

(ECCAIRS)اإللزامي بالحوادث ال تطبق دائما االبالغغير أن نظم .  في تسهيل وضع بيانات حوادث ووقائع الطيران 
  .االبالغ الطوعيبشكل جيد، وهناك القليل من نظم 

  المناقشة  ٢- ٧
لوال سلبيا، وأشارات إلى أن أوجه القصور التي يتضمن مد" ثغرات"ذكرت إحدى الدول أن استخدام كلمة   ١-٢- ٧

 البشرية والمالية، بل يمكن أن تنتج ها دائما النقص في المواردأيتم تحديدها في أثناء عمليات تدقيق مراقبة السالمة ليس منش
 يمكن أن توفر وأشارت الدولة أيضا إلى أن عمليات تدقيق مراقبة السالمة . عن عوامل أخرى تتعدى نطاق الطيران المدني

  . بالتفصيل وتحديد األسباب التي تحول دون تطبيق الدول لهذه األحكام١٣فرصة الستعراض أحكام الملحق 
 عن تقديرها للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية منظمة إقليمية واحدةأعربت دول عديدة و  ٢-٢- ٧

حديد أوجه القصور في أنظمة مراقبة سالمة الطيران المدني لديها وبينت كيف أن عمليات التدقيق هذه قد ساعدتها على ت
 تستطيعويحدد البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية هذه المراقبة بأنها الوظيفة التي  . وإحراز تقدم في تصحيحها

، بما في ذلك قة بالسالمة تنفيذ أحكام السالمة ذات الصلة المتضمنة في المالحق المتعل أن تضمنالدول من خاللها
 في مالحق الواردة في مدى االمتثال لألحكام وتم إيضاح أن عمليات تدقيق السالمة ال تقتصر على التدقيق . ١٣ الملحق

 وبالنسبة إلى  . في النظم االجمالية التي تنفذ في الدول لتأمين االمتثال ألحكام االيكاوااليكاو فحسب، بل أيضا التدقيق
 ٨ تنفيذ األحكام الواردة في الفصل أن عمليات التدقيق ال تتناول نظام التحقيق فحسب، بل أيضا إيضاح جرى ١٣ الملحق

  .، المتعلقة بنظام منع وقوع الحوادث١٣من الملحق 
ونوهت . ١٣أدلت الدول ببيانات عديدة تتعلق بايجاد الحلول للنتائج التي تم التوصل اليها بالنسبة للملحق   ٣-٢- ٧

تحديد تلك النتائج، وذكرت أن القليل قد تم القيام به لمساعدة الدول على لإحدى الدول بشكل خاص بما قامت به االيكاو 
لمناقشة تحت هذا البند هو تحديد المجاالت التي تستطيع االيكاو فيها أن وجرى تذكير االجتماع بأن الهدف الرئيسي ل. حلها

، وكيف يمكن لدراسة النتائج ١٣تركز جهودها لمساعدة الدول على أفضل وجه في معالجة أوجه القصور المتعلقة بالملحق 
  .التي توصل إليها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أن تساهم في ذلك

ذكرت إحدى الدول أن االيكاو سبق أن كانت مخولة القيام بالدراسات حول النتائج التي توصل اليها   ٤-٢- ٧
ودعت دول أخرى إلى تبادل وجهات النظر بين مدققي شعبة التحقيق في . البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

وجرى تذكير االجتماع بأنه في  . سلطات التحقيق في الدولابعين لالتخبراء الاليكاو وبين التابعة لالحوادث ومنع وقوعها 
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البرنامج العالمي "التي جرت في إطار تدقيق ال أصدرت االيكاو دراسة حول نتائج التدقيق، باالستناد إلى عمليات ٢٠٠٧سنة 
من أن هذه الدراسة وعلى الرغم  . ٢٠٠٧ مايو ٢٠٠٥ ابريل ي دولة بين شهر٥٣ في "لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

الدراسة المقترحة من قبل ، فإنها ال تتناول التفاصيل المطلوبة في ١٣ بالملحق صلةتتضمن استعراضا للنتائج المت
  .العامة األمانة

 العامة المتصلةأشارت إحدى الدول إلى أنه سيكون من المفيد أن تتناول الدراسة أكثر المشاغل   ٥-٢- ٧
 . لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالتي جرت في إطار امليات التدقيق  المستخلصة من ع١٣ بالملحق

واقترحت دولة أخرى أن تضطلع االيكاو بدراسة تفصيلية للنتائج التي تم التوصل إليها في جميع المجاالت المغطاة من قبل 
  .البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

  :شات، قدم االجتماع التوصية التاليةلمناقلنتيجة   ٦-٢- ٧
التي جرت في إطار ها عمليات التدقيق تسد الثغرات التي كشف ـ ٧/١التوصية 

  لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةا
لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة التي جرت في إطار اأن تقوم االيكاو بتقييم نتائج عمليات التدقيق 

  . واتخاذ التدابير لمواجهتها خطورةأكثر المشاغل العامة من أجل تحديد ١٣ية المتصلة بالملحق الجو
  

  ـ انتهـى ـ


