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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
 الفنیةاللجنة 

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

  )USOAP CMA( الجویةنهج الرصد المستمر لبرنامج االیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 
  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  الموجز التنفیذي
كّلفت الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة األمین العام بأن یقوم بتطویر البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

)USOAP( انهج  لتطبیق) لرصد المستمرCMA ،( عالمي لتقییم قدرات الدول ال المستوىمخاطر السالمة على یتضمن تحلیل بما
المراقبة. وتم تحدید فترة انتقالیة طولها سنتان لتنفیذ نهج الرصد المستمر إلتاحة الوقت لالیكاو والدول األعضاء لتنّفذ  في مجال

  تدریجیًا اإلجراءات المطلوبة بمقتضى النهج الجدید.
المحددة و المعلومات عن الشواغل البارزة في مجال السالمة  علىالجمهور  إطالعكّلفت الجمعیة العمومیة أیضًا المجلس بتقییم كیفیة و 

  .باتخاذ قرارات مستنیرة بشأن سالمة النقل الجوي لألفرادبمقتضى البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة بالشكل الذي یسمح 
لنهج الرصد تقدم هذه الورقة تقریرًا مرحلیًا موحدًا عن أنشطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة بما في ذلك التنفیذ كامل النطاق و 

  السالمة الجویة.الشواغل البارزة في مجال  علىالجمهور  طالعإل. وتقدم أیضًا تقریرًا عن قرار المجلس ٢٠١٣المستمر في ینایر 
  ُیرجى من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي: االجراء:

اإلحاطة علمًا بالتقدم المحرز في التنفیذ الشامل للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة بما في ذلك األنشطة   أ)
والتنفیذ الكامل لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي نهج الرصد المستمر إلى  خالل مرحلة السنتین لالنتقال المنفذة

   .٢٠١٣لتدقیق مراقبة السالمة الجویة في ینایر 
 ٢الدعم المستمر ألنشطة نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة حسبما هي مبّینة في الفقرة   ب)

  والمرفق بهذه الورقة.
بین الدول في تنفیذ نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  مستمرالحث على التعاون ال  ج)

   .٥-٣٧حسبما ُدعي إلیه في القرار 
   .٣في مجال السالمة التي لم تتم معالجتها، على النحو المبّین في الفقرة   الشواغل البارزة على إطالع الجمهورتأیید قرار المجلس بشأن   د)

 األهداف
  :ةاالستراتیجی

  .تعزیز سالمة الطیران المدني العالمي —: السالمة Aالهدف االستراتیجي 

   .٢٠١٦إلى  ٢٠١٤المقترحة للفترة من الموارد لألنشطة المشار إلیها في هذه الورقة مدرجة في المیزانیة   اآلثار المالیة:
  )٨/١٠/٢٠١٠(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة، Doc 9958الوثیقة   المراجع:

 دلیل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، Doc 9735الوثیقة 
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  المقدمة  - ١
الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة األمین العام بأن یقوم بتطویر البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة كّلفت   ١- ١

عالمي العلى المستوى مخاطر السالمة یتضمن تحلیل بما )، CMAلرصد المستمر (انهج  لتطبیق )USOAPالسالمة الجویة (
  ).٥-٣٧المراقبة (أنظر قرار الجمعیة العمومیة في مجال لتقییم قدرات الدول 

الرصد المستمر لقدرات الدول إلى  یهدف نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  ٢- ١
وصیات الدولیة على مراقبة السالمة الجویة وضمان أن الدول تقوم بوضع وتحدیث وتطبیق أنظمة وطنیة وفقًا للقواعد والت

الصادرة عن االیكاو. ویتضمن نهج الرصد المستمر مبادئ إدارة السالمة باستخدام مفاهیم إدارة مخاطر السالمة وضمان 
السالمة. وتوفر المنهجیة آلیة لكي تجمع االیكاو معلومات السالمة من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرین، وتحلیل 

ج قائم على المخاطر. ویتیح هذا التعّرف على وتحدید أولویات االستراتیجیات المالئمة إلصالح هذه المعلومات باستخدام نه
  أوجه القصور وتقلیل المخاطر أو إزالتها.

، ٢٠١٢إلى  ٢٠١١نتقالیة، من اتّم االتفاق على أنه سیتم إدخال نهج الرصد المستمر خالل فترة سنتین   ٣- ١
ات التفصیلیة والتدریب للدول األعضاء. وتم رشادداد األدوات المطلوبة فضًال عن تقدیم اإلللسماح لالیكاو بالمضي في إع

الجمعیة العمومیة الماضیة نّصت على أن تقوم كل من الدول واالیكاو تدریجیًا بتنفیذ العناصر إلى  وضع خطة انتقالیة وتقدیمها
  المختلفة للنهج الجدید.

في سیاق البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، كّلفت الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة   ٤- ١
المعلومات عن الشواغل البارزة في مجال السالمة بشكل یسمح له باتخاذ قرارات  إلطالع الجمهور علىأیضًا المجلس بتقییم كیفیة 

  النقل الجوي.مستنیرة بشأن سالمة 
تقدم هذه الورقة تقریرًا مرحلیًا موحدًا عن أنشطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة، وخاصة منذ   ٥- ١

التنفیذ الكامل النطاق بنجاح لنهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة إلى  ، المؤدیة٢٠١١بدء مرحلة االنتقال في 
الشواغل البارزة في مجال السالمة إلطالع الجمهور على . وتقدم أیضًا تقریرًا عن قرار المجلس ٢٠١٣ویة في ینایر السالمة الج

  الجویة.

  تنفیذ نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  - ٢
تنفیذ نهج الرصد المستمر وجرى الشروع إلى  بخطة االنتقالتم إحراز تقدم كبیر في جمیع المجاالت المتصلة   ١- ٢

   .٢٠١٣في البرنامج بصورة كاملة على النحو المقرر في ینایر 
نهج الرصد المستمر أنشطة عدیدة متصلة بما یلي: االتصاالت والوثائق المساندة إلى  شملت خطة االنتقال  ٢- ٢
ستوى نظام إدارة جودة نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة اإلطار على االنترنت ورفع م ٕاعدادو 

وتدریب المدققین والخبراء وٕاجراء أنشطة بالموقع لنهج الرصد المستمر في الدول وٕاعداد وتوسیع نطاق االتفاقات مع الشركاء 
طة المحددة المضطلع بها خالل مرحلة االنتقال ویقدم تحدیثًا بشأن المعنیین لتعزیز التنسیق والتعاون. ویبّین المرفق (أ) األنش

  حالة اإلجراءات المتخذة بموجب البرنامج.
المتاح الستخدامه  یتم رصد أنشطة الدول باستمرار من خالل إطار نهج الرصد المستمر على االنترنت  ٣- ٢

لمتكاملة القائمة على االنترنت. ویتیح جمع البیانات التبادلي في "الوقت الحقیقي" عن طریق مجموعة من أنظمة التطبیق ا
جراة بالموقع الجاري لالیكاو تحدید أي األنشطة مالئمة لكل دولة وتركیز الموارد حیث تكون مطلوبة. واألنشطة األولیة المُ 

منّسقة التابعة لالیكاو ضمن إطار نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة هي: بعثات التحقق ال
)ICVMs( الشامل  التجمیعي وعملیات التدقیق بالنهج)CSA.(بناء على الطلب) وعملیات تدقیق السالمة (  
مدى تعاون الدول و  علىنجاح نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة  یتوقف  ٤- ٢

الموقع من خالل مشاركة الدول في أنشطة نهج الرصد المستمر من خالل لحد اآلن التزامها بالبرنامج. وقد تجّلى هذا 



A38-WP/50 A-3 
TE/6 

 
على االنترنت وقبول تواریخ عملیات التدقیق بالموقع والمصادقة على البعثات والتوقیع على مذكرة التفاهم مع اإللكتروني 

، تم أیضًا تلقي الدعم من ٥-٣٧لجمعیة العمومیة االیكاو التي تسمح بأنشطة نهج الرصد المستمر. وكما یدعو إلیه قرار ا
  الدول في شكل إعارات قصیرة وطویلة األجل للخبراء لمساعدة االیكاو في تنفیذ البرنامج.

  الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة  - ٣
) التي SSCsالمة الجویة (الشواغل البارزة في مجال الس لمعالجة، وافق المجلس على آلیة ٢٠٠٦في نوفمبر   ١- ٣

یتم تحدیدها خالل إجراء عملیات التدقیق على مراقبة السالمة الجویة. وجرت الموافقة على أن الشواغل البارزة في مجال 
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة على  المؤّمنالسالمة الجویة التي لم ُتعالج ستتاح للدول األعضاء على الموقع 

  االنترنت.
یوجد هدف وعملیة موثقة لمعالجة الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة المحددة في إطار البرنامج   ٢- ٣

منظمة البنیة قائمة  العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة التي تشمل االتصاالت المنتظمة الجاریة مع الدولة المعنیة وآلیة
بالتعاون مع الدولة لمساعدة الدول، إذا كان ذلك مطلوبًا. ویجوز تقدیم المساعدة المنّسقة من خالل وضع خطة عمل لالیكاو 

جانب إلى  )،ي المعنيقلیمالمعنیة ومع إشراك إدارات االیكاو ومكاتبها (إدارة المالحة الجویة وٕادارة التعاون الفني والمكتب اإل
  .وثائق المشاریعاالتصاالت بالمانحین وٕاعداد 

من الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة في إطار  ٤٣ما مجموعه  كان هناك، ٣١/٧/٢٠١٣ حتى  ٣- ٣
من خالل إجراء أنشطة رصد مستمرة. ومن هذه، تمت معالجة  ٢٠٠٦البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة منذ عام 

تمت  ٧ا في ذلك من الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة من خالل إجراءات تصحیحیة اتخذتها الدول المعنیة، بم ٢٦
على االنترنت.  المؤّمنمعالجتها عن طریق العمل المباشر (في غضون خمسة عشر یومًا)، قبل نشرها على موقع االیكاو 

دول  ٥دولة ( ١٢من الشواغل البارزة المتبقیة في مجال السالمة الجویة التي ال تزال في انتظار المعالجة، وتعني  ١٧وتوجد 
  ر من واحد من الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة التي لم تتم معالجتها).منها لدیها أكث

إلطالع الجمهور ، في آلیة ١٩٧و ١٩٥، نظر المجلس، خالل دورتیه ٥-٣٧بناء على قرار الجمعیة العمومیة   ٤- ٣
  معالجتها. ووافق المجلس من حیث المبدأ على أن:الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة التي لم تتم على 

تُتاح الشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة بموقع االیكاو المخصص للجمهور اعتبارًا من شهر   أ)  
  . ٢٠١٤ینایر 

یومًا بین  ٩٠، توجد فترة ٢٠١٤بالنسبة للشواغل البارزة في مجال السالمة الجویة المحددة بعد ینایر   ب)  
ض شاغل بارز في مجال السالمة الجویة بالموقع المخصص للدول األعضاء ووقت عرضه وقت عر 

تقدیم حافز إضافي للدول من أجل تسویة الشاغل بسرعة  من أجلبموقع االیكاو المخصص للجمهور، 
  وإلتاحة فرصة للقیام بأنشطة المساعدة.

جنب مع المعلومات إلى  الجویة جنباً تُنَشر المعلومات عن وجود شاغل بارز في مجال السالمة   ج)  
 FSIXالخاصة المتعلقة بكل دولة والمنشورة بالفعل بموقع االیكاو المخصص للجمهور على االنترنت (

سابقًا) وذلك باستخدام صیاغة موحدة. وسیشمل هذا إتاحة الفرصة للدولة المعنیة لكي تبدي تعلیقاتها 
وتحّدث معلوماتها فیما یتعلق بالتقدم الذي أحرزته في تسویة الشاغل البارز، ریثما تقوم االیكاو بالتحقق 

) ودرسًا FAQsي یكثر طرحها" ("األسئلة التإلى  من ذلك في هذه األثناء. وسیشمل أیضًا وصالت
  الجویة.توضیحیًا لعملیة التدقیق والشواغل البارزة في مجال السالمة 

، مما یتیح ٢٠١٣على االنترنت اعتبارًا من شهر ینایر  المؤّمنُتخضع الصیاغة والشكل لتجربة بالموقع   د)  
ستأخذ األمانة العامة في الحسبان هذه فترة سنة واحدة إلبداء التعلیقات على كیفیة عرض المعلومات. و 

  التعلیقات.
- -  - - -  - - -  - - -  -   -  
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  المرفق
نهج الرصد المستمر ویقدم تحدیثًا لحالة اإلجراءات إلى  األنشطة األولیة المضطلع بها خالل مرحلة االنتقالیبّین الجدول أدناه 

  المتخذة:

 التعلیقات الحالة/النتائج  النشاط
 االنترنت علىالموقع اإللكتروني و  المساندةوثائق الاالتصاالت و   -١
التصاالت لوضع استراتیجیة  االتصاالت: ١-١

والتواصل لتشجیع وتوفیر المعلومات بشأن 
للبرنامج العالمي التابع نهج الرصد المستمر 

تزوید  من أجللتدقیق مراقبة السالمة الجویة 
الدول األعضاء وأصحاب المصلحة 

بالمعلومات فضال عن تلقي التعلیقات بشأن 
 الوثائق واألدوات الرئیسیة.

في بدایة الفترة االنتقالیة، ُعزز موقع االنترنت 
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة المقید التابع 

من أجل الجمعیة العمومیة وفقا لقرارات الجویة 
نهج الرصد تیسیر تبادل المعلومات مع أنشطة 

  المستمر.
نهج الرصد بالدول  عرض تفاعلي لتعریف

وهذا التدریب مقدم مجانا بجمیع لغات المستمر 
على موقع االیكاو العمومي على االیكاو عمل 

  :شبكة االنترنت
 http://www.icao.int/safety/CMAForum/ 
Pages/cmainteractive.aspx 

نهج خطة أنشطة  توضع مرة كل ستة أشهر
وعلى  ICAO-NETعلى الموقع  الرصد المستمر

للبرنامج العالمي موقع االنترنت المقید التابع 
   .لتدقیق مراقبة السالمة

 

صیاغة ونشر طبعة جدیدة من  ات:رشاداإل  ٢-١
 (Doc 9735) دلیل تدقیق مراقبة السالمة

نهج الرصد المستمر بشأن  اتإرشادإلدراج 
 .ات أخرى عند االقتضاءإرشادووضع 

دلیل الرصد لقد ُنشرت الوثیقة الجدیدة المعنونة 
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة المستمر 
على فرة وهي متو  (Doc 9735) الجویة  ةالسالم

وعلى موقع االنترنت المقید  ICAO-NETالموقع 
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة التابع 

  الجویة بجمیع لغات عمل االیكاو.
رة بشأن هي متوفات أخرى و إرشادلقد ُوضعت 

موضوعات محددة حسب الالزم، مثل سلسلة من 
الوثائق التوجیهیة وموضوعات المساعدة 

(‘Help’)  التابع  موقع االنترنت المقیدعلى
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة وهي 
متوفرة  حالیا بجمیع لغات عمل االیكاو (على سبیل 

وحدة تدریبیة محددة لتوفیر  إعدادالمثال، فقد تم 
تعلیمات مفصلة بشأن وضع وتحدیث خطط الدول 

  لإلجراءات التصحیحیة).

دلیل الرصد المستمر التابع إن 
العالمي لتدقیق مراقبة للبرنامج 
هو الوثیقة  ةالجوی السالمة

ُتستخدم المرجعیة الرئیسیة التي 
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة  في

وفر معلومات ی والسالمة الجویة. وه
أنشطة ات بشأن إدارة وتیسیر ٕارشادو 

البرنامج التي تستخدم مفاهیم 
نهج الرصد المستمر، ومنهجیات 

عرض العملیات واإلجراءات ی ووه
نهج التي تكفل تنفیذ أنشطة  الموحدة

التابع للبرنامج الرصد المستمر 
العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

 بطریقة منتظمة وثابتة وایجابیة.

صیاغة مذكرة تفاهم عامة  مذكرة التفاهم:  ٣-١
تحكم العالقة بین االیكاو والدول األعضاء 

نهج الرصد المستمر. فیما یتعلق بأنشطة 
السعي للحصول على موافقة المجلس علیها 

أقر المجلس مذكرة تفاهم عامة جدیدة 
(C-DEC 192/8) وقعت ٣١/٧/٢٠١٣ وحتى ،

دولة (أو أنها بصدد التوقیع علیها) على  ١٨٨
نهج مذكرة التفاهم التي تسمح بتنفیذ أنشطة 

 

http://www.icao.int/safety/CMAForum/
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 من أجلالدول األعضاء وتعمیمها على 
 التوقیع علیها.

  الرصد المستمر.

منسقو الرصد المستمر الوطنیون   ٤-١
(NCMCs):  االتصال بالدول فیما یتعلق

منسق واحد أو أكثر من باقتضاء تعیین 
منسقي الرصد المستمر الوطنیین كنقطة 

نهج الرصد المستمر أنشطة اتصال بشأن 
تدریب قائم على  ٕاعدادو التابعة لالیكاو. 

لتوعیة منسقي الرصد   (CBT)الحاسوب 
فیما یتعلق  (NCMCs)المستمر الوطنیین 

 بالجوانب الهامة بنهج الرصد المستمر.

 منسقاً  ةدول ١١٦حت ، رشّ ٢٠١٣ /٣١/٧ حتى
أو أكثر من منسقي الرصد المستمر  واحداً 

الوطنیین. ولقد ُزود جمیع هؤالء المرشحین 
نهج الرصد المستمر عن بإمكانیة االطالع على 

على االنترنت، بما في الموقع اإللكتروني طریق 
ذلك الحلقات التوجیهیة والتدریب المجاني 

على الحاسوب بشأن نهج الرصد للتدریب القائم 
  المستمر.

  

: تصمیم على االنترنتالموقع اإللكتروني   ٥-١
تفاعلي قائم على االنترنت  موقع ٕاعدادو 

لنهج الرصد المستمر إلى جانب قاعدة 
للبیانات  السلیمةبیانات مركزیة لإلدارة 

البرنامج العالمي لتدقیق في إطار المجمعة 
 الجویة على أساس مستمر.مراقبة السالمة 

الالزمة لتسییر األدوات عید تصمیم جمیع ألقد 
نهج الرصد المستمر وتم توفیر هذه أنشطة 

في "نفس األدوات من أجل االستخدام التفاعلي 
لنهج الرصد  الموقع اإللكترونيعلى " الوقت

 لبرمجیاتاالمستمر من خالل مجموعة من 
 :المتكاملة القائمة على الحاسوب

https://soa.icao.int/usoap  

وباإلضافة إلى المعلومات 
المستلمة مباشرة من الدول، یشمل 

معلومات متلقاه الموقع اإللكتروني 
  یة.قلیممن مكاتب االیكاو اإل

یشمل هذا إعادة تصمیم األدوات التالیة   
  : نهج الرصد المستمرالالزمة ألنشطة 

استبیانات نشاط الدول في مجال  •
 ؛(SAAQs)الطیران 

قوائم االمتثال من خالل نظام اإلبالغ  •
 ؛ (EFOD)االلكتروني عن االختالفات 

نهج الرصد بروتوكول  تاستبیانا •
 ؛(PQs)المستمر 

خطط الدول لإلجراءات التصحیحیة  •
(CAPs) ؛ 

 ؛ (MIRs)طلبات المعلومات اإللزامیة  •
  قوائم التقییم الذاتي. •

نهج ددت بالنسبة ألنشطة إن جمیع الدول التي حُ 
ء الفترة االنتقالیة وما بعدها الرصد المستمر أثنا

التطبیقات القائمة على  استخدامنجحت في قد 
   االنترنت.

  

توفیر جمیع  معلومات التدقیق: عرض  ٦-١
المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة المستقاة 

الرصد المستمر للدول بواسطة نهج 
  مقید.النترنت االاألعضاء عن طریق موقع 

مواصلة تعزیز موقع االنترنت العمومي 
والذي یسمح للجمهور التابع لالیكاو 

عض المعلومات المتعلقة باالطالع على ب
 بالسالمة.

لبرنامج موقع االنترنت المقید تم االنتقال من 
إلى العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة الیكاو ا

  .المستمر نهج الرصد موقع
نهج الرصد المستمر ُتحفظ نتائج جمیع أنشطة 

مقید ویتم تحدیثها بشكل النترنت االفي موقع 
منتظم فور وصول المعلومات. ویجري توسیع 

السالمة نطاق النظام المتكامل لتحلیل اتجاهات 

تم توفیر معلومات مماثلة في 
وفقا للنهج تدقیق الإطار دورة 

لبرنامج العالمي باالتجمیعي الشامل 
   الجویة. لتدقیق مراقبة السالمة 

https://soa.icao.int/usoap
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لتوفیر المعلومات  (iSTARS)واإلبالغ عنها 
 للدول األعضاء بطریقة سهلة االستخدام.

https://portal3.icao.int/ISTARS  
ویمكن للجمهور االطالع على استعراض شامل 
لنتائج التدقیق لكل دولة عضو وذلك من خالل 

. وقد جرى موقع االنترنت العمومي التابع لالیكاو
المعلومات الحالیة بطریقة تیسر  تحسین

  استخدامها.

  (QMS)نظام إدارة الجودة لنهج الرصد المستمر   -٢

توسیع نطاق  :(QMS)ة دنظام إدارة الجو  ١-٢
نظام إدارة الجودة والعملیات واآللیات ذات 
الصلة لدعم أنشطة نهج الرصد المستمر 

 .للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

لقد وسع قسم الرصد المستمر والرقابة نظامه 
إلدارة الجودة (اإلجراءات والعملیات واألدوات 

ومتطلبات نظام الجودة) لكي یشمل نهج الرصد 
خطة لتوسیع نطاق قسم الالمستمر. ولقد وضع 

نظام إدارة الجودة لكي یغطي مكاتب االیكاو 
نشطة نهج الرصد وذلك لدعم أیة قلیماإل

  المستمر.

بقسم نظام إدارة الجودة  یتكون
الرصد المستمر والرقابة من 

آلیات محكمة إجراءات وعملیات و 
وموثقة من أجل رصد وتحسین 
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 
السالمة الجویة وضمان تنفیذ 

أنشطة نهج الرصد المستمر وفقا 
 لألحكام واالحتیاجات المحددة.

الحصول على  :ISO 9001الترخیص   ٢-٢
بشأن النطاق الموسع   ISO 9001ترخیص

للبرنامج نهج الرصد المستمر ومنهجیة 
  .العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

قسم الرصد المستمر والرقابة أعید ترخیص لقد 
لنظم  ISO 9001:2008وفق القاعدة القیاسیة 

  .إدارة الجودة
یلي: جمع ومعالجة ویشمل نطاق الترخیص ما 
بمراقبة السالمة،  وتبادل المعلومات المتعلقة

وتنفیذ أنشطة رصد مستمر وتوفیر تدریب 
وحلقات دراسیة معنیة بالسالمة من أجل تعزیز 

  سالمة الطیران العالمي.

لقد منح الترخیص 
لقسم الرصد   ISO 9001شهادة

. ٢٠٠٢ المستمر والرقابة منذ عام
وأحدث عملیة تدقیق التصدیق 

إلعادة علیه أجریت في 
بواسطة هیئة  ٢٠١٢ دیسمبر

ضمان الجودة الوطنیة، وهي هیئة 
 .ترخیص غیر حكومیة مستقلة

الحصول على  :التحسین المتواصل  ٣-٢
معلومات وتعلیقات منتظمة من الدول 

وأصحاب المصلحة ومن المدققین بشأن 
للبرنامج التابع نهج الرصد المستمر أنشطة 

 .الجویةالعالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

بیانات من ع قسم الرصد المستمر والرقابة یجم
البرنامج أنشطة الدول بشأن مستوى رضاها عن 

وتشیر التعلیقات  .العالمي لتدقیق مراقبة السالمة
اآلن بشأن بعثات التحقق المستلمة من الدول حتى 
التي أجریت منذ المنسقة التابعة لالیكاو 

 ٩٤ إلى أن معدل الرضا العام هو ٢٠١١ عام
  .في المائة

لقد تحسنت آلیة جمع بیانات تعلیقات الدول 
التابع نهج الرصد المستمر بالنسبة ألنشطة 

الجویة، ومن للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 
المتوقع أن یؤدي إلى زیادة تركیز وایجابیة البیانات 

  قیاس رضا الدول.من أجل 
أیضا بقیاس قسم الرصد المستمر والرقابة ویقوم 

تعلیقات أصحاب المصلحة الداخلیین بما في 

یظل البرنامج العالمي لتدقیق 
مراقبة السالمة الجویة ملتزما 

وتحسین نوعیة وفعالیة بمتابعة 
جمیع جوانب نهج الرصد 

 المستمر.

https://portal3.icao.int/ISTARS
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البرنامج العالمي لتدقیق ذلك قادة الفرق بأنشطة 

السالمة الجویة. ویتم استخدام التعلیقات  مراقبة
المستلمة من قادة فرق بعثات التحقق المنسقة 

تحسین عملیات وأدوات التابعة لالیكاو من أجل 
للبرنامج العالمي التابع نهج الرصد المستمر 
   الجویة.لتدقیق مراقبة السالمة 

  أنشطة التدریب  -٣
إجراء تدریب لجمیع  :التدریب الداخلي  ١-٣

الموظفین المعنیین بمقر االیكاو وبالمكاتب 
یة لجعلهم مؤهلین كمدققین و/أو قلیماإل

البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة خبراء في 
الجویة من أجل إجراء بعثات السالمة 

 التحقق المنسقة التابعة لالیكاو.

تدریب معظم موظفي إدارة المالحة الجویة لقد تم 
یة على منهجیة قلیمقر وموظفي المكاتب اإلبالم

  نهج الرصد المستمر.
یة التابعة قلیموقد أرسلت جمیع المكاتب اإل

لالیكاو موظفا واحدا على األقل للتدرب في 
برنامج تدریب لمدة شهرین مع قسم الرصد 
المستمر والرقابة بالمقر وتلقى تدریبا أثناء 

الخدمة لتنفیذ بعثات التحقق المنسقة التابعة 
  لالیكاو. 

یة مشاركة قلیمالمكاتب اإلتشارك 
نشطة في عملیة الرصد المستمر. 

وترد أدوارها ومسؤولیاتها فیما 
نهج الرصد یتصل بأنشطة 

في إجراءات الجودة المستمر 
لبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة با

 السالمة الجویة.

وتوفیر تدریب  إعداد :تدریب موظفي الدول  ٢-٣
موظفي الدول لتعریف قائم على الحاسوب 

 وأنشطته.نهج الرصد المستمر منهجیة ب

جمیع المواد المتصلة بالتوعیة عن عدت أُ لقد 
طریق االنترنت (التدریب القائم على الحاسوب) 

  وهي متوفرة على االنترنت. 
، تلقى التدریب المذكور ٣١/٧/٢٠١٣وحتى 
منظمات  ٥ودولة  ٥١ینتمون إلى  مشاركاً  ٢٢٩
  دولیة.

فرصة للدول یوفر تدریب التوعیة 
لتعزیز كفاءات موظفیها في مجال 

سالمة الطیران بدون اختیارهم 
بالضرورة كمدققین أو خبراء 

 معتمدین لنهج الرصد المستمر.

 إعداد :تدریب المدققین والخبراء المنتدبین  ٣-٣
وتوفیر تدریب قائم على الحاسوب إلعداد 

خبراء طیران مؤهلین من الدول أو من 
نهج المنظمات الدولیة المقررة ألداء أنشطة 

الرصد المستمر التابعة لالیكاو، بما في ذلك 
بعثات التحقق المنسقة التابعة لالیكاو 

برنامج العالمي للوعملیات التدقیق التابعة 
  الجویة. لتدقیق مراقبة السالمة 

إن جمیع مواد التعلم عن طریق االنترنت ذات 
على الحاسوب) الصلة (التدریب القائم 

المخصصة للمدققین وللخبراء المعنیین قد تم 
  ها وهي متوفرة على االنترنت. إعداد

مشاركا من  ١٩٨، تلقى ٣١/٧/٢٠١٣وحتى 
منظمات دولیة تدریبا مخصصا  ٥ودولة  ٢٩

 البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمةلمدققي 
الجویة و/أو خبراء بعثات التحقق المنسقة التابعة 

  .لالیكاو

ُیطلب من الدول والمنظمات 
المقررة ترشیح خبراء النتدابهم لدى 
االیكاو على أساس طویل األجل 
أو قصیره من أجل دعم الرصد 

العالمي لتدقیق المستمر للبرنامج 
إما كمدققین مراقبة السالمة الجویة 
 أو كخبراء مختصین. 

  :یةقلیمحلقات العمل اإلو  الحلقات الدراسیة  ٤-٣
 إعداد مواد تدریبیة وتنظیم حلقات دراسیة

یة بشأن نهج الرصد إقلیمحلقات عمل و 
المستمر لمساعدة الدول في اعدادها لنهج 

  الرصد المستمر.

حلقة دراسیة أو حلقة  ١٤تنظیم و  تم تخطیط
-٢٠١١الفترة االنتقالیة  یة خاللإقلیم عمل

حلقات عمل  ٧وتم تحدید مواعید . ٢٠١٢
  . ٢٠١٣یة وتنظیمها في عام إقلیم

یمكن االطالع على قائمة بحلقات 
العمل والحلقات الدراسیة المنفذة أو 

المعتزم تنفیذها في خطة نشاط 
نهج الرصد المستمر للبرنامج 
العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 

تي توضع كل ستة الجویة، وال
 ICAO-NETأشهر على الموقع 
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وعلى موقع االنترنت المقید التابع 
للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة 

  السالمة الجویة.
  المیدانیة في الدولنهج الرصد المستمر أنشطة   -٤
بعثات التحقق المنسقة التابعة لالیكاو   ١-٤

(ICVMs):  في إجراء بعثات تحقق منسقة
الدول المعنیة للتأكد مما إذا كان قد تم 

التوصل إلى حلول مرضیة لثغرات السالمة 
  المحددة في السابق. 

وبالتحدید، تقییم حالة اإلجراءات التصحیحیة 
التي اتخذتها الدولة العضو المعنیة لتناول 

النتائج والتوصیات السابقة، بما في ذلك أي 
بالسالمة تم فیما یتعلق بارزة  شواغل 
 تحدیدها.

لقد ُوضعت منهجیة لتحدید الدول التي یتعین 
على إلیها (ICVM) إرسال بعثة تحقق منسقة 

األساس التالي: نتائج التدقیق السابقة ومستوى 
الحركة الجویة في الدولة، والتاریخ منذ آخر 

نشاط للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 
یة. قلیماالیكاو اإل الجویة، والتشاور مع مكاتب

وتُنفذ بعثات التحقق المنسقة التابعة لالیكاو 
أیضا في الدول التي لدیها شاغل سالمة هام، 
فور تلقي معلومات تفید بحل شاغل السالمة 

  الهام.
في جمیع أقالیم  بعثة تحقق منسقة ٣١ تم إجراء
- ٢٠١١أثناء الفترة االنتقالیة من االیكاو 
٢٠١٢ .  

 بعثة تحقق منسقة ٣٠وكان من المقرر إجراء 
، أجریت ٣١/٧/٢٠١٣وحتى  .٢٠١٣عام في 
  ، وسُتجرى الباقیة بحلول نهایة السنة.١٨

عام في  بعثة تحقق منسقة ١٧من المقرر إجراء 
٢٠١٤ .  

نهج الرصد إن خطة نشاط 
المعلنة على الموقع المستمر 

ICAO-NET  وعلى موقع االنترنت
للبرنامج العالمي لتدقیق المقید التابع 

مراقبة السالمة الجویة تعرض قائمة 
ببعثات التحقق المنسقة التابعة 

  عتزم تنفیذها.لالیكاو التي نفذت أو یُ 
إلى  بعثة تحقق منسقةُیقرر إرسال 

الدول فور تقدیم خطة إجراءات 
تصحیحیة مقبولة إلى االیكاو 

وتوفر ما یدل على تقدم مقبول تم 
  إحرازه.

نتائج الدول التي أجریت بها 
بعثات تحقق منسقة تابعة لالیكاو 
تبین التقدم المحرز الجید في تنفیذ 

حة. حیة المقتر حیاإلجراءات التص
الدول بعثات التحقق وتعتبر 

المنسقة التابعة لالیكاو بمثابة بعثة 
مساعدة إلسداء المشورة والنصح 

 .بشأن إجراءاتها التصحیحیة
ویجوز االطالع على النتائج 

المحددة للتدقیق وبعثة التحقق 
المنسقة التابعة لالیكاو بإطار نهج 
الرصد المستمر للبرنامج العالمي 

یة على لتدقیق مراقبة السالمة الجو 
 االنترنت.

الشامل التجمیعي نهج لل وفقا تدقیقال  ٢-٤
(CSA):  وفقا للنهج إجراء عملیات تدقیق

في الدول المناسبة لتحدید التجمیعي الشامل 
قدرات الدول على مراقبة السالمة بواسطة 
تقییم التنفیذ الفعال لجمیع قواعد االیكاو 

الدولیة ذات الصلة  القیاسیة وتوصیاتها
بالسالمة، واإلجراءات المرتبطة بذلك 

ات وأفضل الممارسات المتعلقة رشادواإل
  . بالسالمة

 عملیة تدقیق  ١٨٣، أجریت ٣١/٧/٢٠١٣وحتى 
(بما في ذلك  في إطار النهج التجمیعي الشامل

البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة دورة تدقیق 
  نهج الرصد المستمر). قبل االنتقال إلى 

ولم یتقرر تنفیذ عملیات في الدول المتبقیة نظرا 
للقیود المفروضة على سفر بعثات األمم المتحدة 
  وستنفذ هذه البعثات عندما تسمح الظروف بذلك.

للتدقیق  عملیة اثنتي عشرة من المقرر تنفیذكان 
وحتى  .٢٠١٣الشامل في عام  في إطار النهج

منها، ومن المعتزم  ٣، أجریت ٣١/٧/٢٠١٣

سیستمر تنفیذ عملیات التدقیق 
وفقا للنهج التجمیعي الشامل 

سطة االیكاو وستصمم وفقا بوا
لمستوى وتعقد أنشطة الطیران 

  بالدولة.
تدقیق الویمكن أن تكون عملیات 

إما وفقا للنهج التجمیعي الشامل  نه
ذات نطاق كامل أو محدودة 

النطاق. وعملیات التدقیق 
المحدودة مفیدة للدول التي تكون 
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 التعلیقات الحالة/النتائج  النشاط
  إجراء الباقیة بحلول نهایة السنة. 

في  للتدقیقحدى عشرة عملیة إمن المقرر تنفیذ 
  . ٢٠١٤لعام  الشامل التجمیعي إطار النهج

في السالمة فیها آلیات مراقبة 
را من و االت الفنیة أقل تطجمالبعض 

حدوث تغییر  ةحال يغیرها، أو ف
  .كبیر بمجال فني معین

  االتفاقات المبرمة مع الشركاء  -٥
الهیئات وضع اتفاقات وتوسیع نطاقها مع   ١-٥

تعزیز التنسیق  من أجلالدولیة ذات الصلة 
والتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة 

  بالسالمة.

یتم ابرام اتفاقات جدیدة وٕادخال تعدیالت على 
االتفاقات القائمة من أجل تبادل المعلومات 

المتعلقة بالسالمة بین االیكاو وعدد من الكیانات 
  الدولیة 

بواسطة اتفاقات موسعة مع 
أصحاب المصلحة الخارجیین، 

استخدام المعلومات  ویمكن
بادلة لتكملة والمساعدة في المت

البیانات الموجودة حالیا لدى  اقرار
االیكاو. ویمكن أن تسفر عملیة 

تبادل المعلومات عن تخفیف 
أعباء الدول بسبب عملیات 
التدقیق أو التفتیش المتكررة 

  وازدواجیة أنشطة الرصد.

  
  

 –انتهى  –


