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  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل – سالمة الطیران   :من جدول األعمال ٢٩البند رقم 

ظام لتصنیف األسئلة البروتوكولیة اعتماد المخاطر في وضع ن
نهج الرصد المستمر لتي ترد في عملیات التدقیق ضمن ا

  السالمة الجویة للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة
  )ورقة مقّدمة من جمهوریة فنزویال البولیفاریة(

  التنفیذي الموجز
ر فــــي تصــــنیف األســــئلة وضــــع نظــــام یعتمــــد المخــــاطأن یــــتم بواســــطة منظمــــة الطیــــران المــــدني الــــدولي تقتــــرح هــــذه الورقــــة 
 مواردهـاسـئلة، وتمكینهـا مـن تخصـیص في الرد علـى هـذه األ أولویاتهاتزوید الدول بآلیة لترتیب  من أجلالبروتوكولیة، وذلك 

  بفعالیة لتحسین السالمة التشغیلیة.
  أن: الجمعیة العمومیة ُیرجى من:  اإلجراء
  حیط علما بالمعلومات الوارد في هذه الورقة؛ت  ) أ

  .تحث االیكاو على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع نظام لتصنیف األسئلة البروتوكولیة وفق المخاطر ذات الصلة  ) ب
األهداف 
  .سالمةالالمتعلق بهدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  .ال تنطبق  المالیة:

  دلیل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، Doc 9735الوثیقة   المراجع:
Doc 9859 ،Safety Management Manual, Third Edition, 2013 

 مقدمةال - ١

األسئلة البروتوكولیة هي األداة الرئیسیة المستخدمة في البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  ١- ١
)USOAP ووفق ثمانیة عناصر حاسمة  على ضوءوذلك أنظمة الدول لمراقبة السالمة التشغیلیة، ) لتقییم مدى فعالیة تطبیق

ومواد اإلیكاو اإلرشادیة  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویةوالقواعد والتوصیات الدولیة و اتفاقیة الطیران المدني الدولي أحكام 
 ذات الصلة.

ضمن إطار برنامج  تتمویتمثل الهدف من هذه االستبیانات البروتوكولیة في توحید عملیات التدقیق التي  ٢- ١
USOAPالمرونة یكفي إلجراء تقییم مالئم من تسم بقدر . ویتضمن كل استبیان مجموعة من األسئلة البروتوكولیة العامة التي ت

 .لحجم أنشطة الدول في مجال الطیران ولمدى تشعب هذه األنشطة

                                                                 
 قّدمت جمهوریة فنزویال البولیفاریة النسخة اإلسبانیة من هذه الورقة. ١
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  التحلیل - ٢
قدرات الدول في مجال  التي تُقّیمشكل األسئلة البروتوكولیة األداة الرئیسیة المستخدمة في عملیات التدقیق تُ  ١- ٢

وٕاجراءات خدمات والقواعد والتوصیات الدولیة، و اقیة الطیران المدني الدولي، مراقبة السالمة التشغیلیة وذلك وفق أحكام اتف
 ، ومواد اإلیكاو اإلرشادیة ذات الصلة.المالحة الجویة

الشفافیة والجودة والموثوقیة یكفل، بحسب األحكام التي وضعتها اإلیكاو، استخدام األسئلة البروتوكولیة و  ٢- ٢
، حیث یرتبط كل سؤال بعنصر حاسم. وعندما USOAPبرنامج  إطار لمستمر ضمنواإلنصاف في تنفیذ أنشطة نهج الرصد ا

في العنصر الحاسم المطابق وفي عبارة "ال  یظهر هذا التقییمتكون عبارة "غیر مرضي" هي اإلجابة على السؤال البروتوكولي، 
 وجود لتنفیذ فعال" المقابلة له في نتائج عملیة التدقیق.

تنص على  دلیل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، Doc 9735الوثیقة ورغم أّن  ٣- ٢
، فإّنه لم یتم إلى اآلن وضع "وكول التي تكون حالتها غیر مرضیةب من الدول أن تعالج بالدرجة األولى أسئلة البروتطلَ یُ  " هأنّ 

 یمیة أو على كفاءة الموظفین المعنیین داخل كل دولة.أي آلیة واضحة بهذا الشأن، وما یزال ُیعوَّل على األحكام القِ 

یعتمد المخاطر  انظامً على تقّدم، ُیقَترح أن تضع االیكاو، بمساعدة الخبراء من الدول الُموقِّعة،  لذلك، وبناءً  ٤- ٢
وذلك وفق ما لهذه  سئلةد على هذه األفي الرّ  أولویاتها ب بهارتّ تُ في تصنیف األسئلة البروتوكولیة، وذلك بغیة تزوید الدول بآلیة 

 األسئلة من تأثیر مباشر على السالمة التشغیلیة.

أجل إدراج متطلبات إدارة السالمة  عملیة المراجعة التي تجري حالیا لألسئلة البروتوكولیة منوعلى ضوء  ٥- ٢
 أولهما. أمرین اثنین وذلك لتحقیقفي خطة العمل، التصنیف  تضمین هذایكون من المفید قد قة على الدول، التشغیلیة المطبَّ 

على وثانیهما الوقوف على مدى غیاب التنفیذ الفعال ، بالنسبة للدوللها أكبر تأثیر على السالمة التشغیلیة تحدید األسئلة التي 
إغفال  لیسالقصد من هذا النظام  تجدر اإلشارة إلى أنّ و  .أهمیة السؤال البروتوكولي التي ُتمنح له وفق الخطر ذي الصلة ضوء

سواء منها البشریة ، الموارد بفعالیة لترتیب األولویات ثم تخصیصآلیة توفیر  ، وٕانماالقواعد والتوصیات الدولیةالمتثال لبعض ا
 .، من أجل تحسین السالمة التشغیلیةأو المالیة

 الخالصة - ٣

ة أن تضع هذه الورقعلى ما تقّدم وفي ضوء تزاید إدارة السالمة التشغیلیة على النطاق العالمي، تقترح  وبناءً  ١- ٣
یعتمد المخاطر في تصنیف األسئلة البروتوكولیة، وذلك بغیة تزوید الدول  انظامً الخبراء من الدول الُموقِّعة،  االیكاو، بمساعدة

عملیة تخصیص الموارد وتحقیق السالمة تیح لها تحسین وهو ما یُ  د على هذه األسئلة،في الرّ  أولویاتها ب بهارتِّ تُ بآلیة 
 لیة.التشغی

  
  –انتهى  –


