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  الفنیةاللجنة 

  الرصد والتحلیل –سالمة الطیران   :٢٩البند رقم 

  نهج الرصد المستمر  تطبیق تجربة سنغافورة في
 )سنغافورة(ورقة مقدمة 

  التنفیذي الموجز
البرنامج العالمي لتدقیق  تطویر) A37-5انظر القرار األمین العام (العمومیة من للجمعیة  السابعة والثالثونالدورة طلبت 

تقییم قدرات لدى القائم على المخاطر ) CMA(نهج الرصد المستمر  من خالل تطبیق) USOAP( مراقبة السالمة الجویة
لتدقیق مراقبة  لبرنامج العالميفي إطار ا نهج الرصد المستمرسنغافورة  وتؤیدمراقبة السالمة. الدول األعضاء في مجال 

بعد تنفیذ برنامج نهج الرصد المستمر و . نهجهذا ال بموجبلدول األعضاء بالتزاماتها وفاء ابأهمیة قر وت السالمة الجویة
  .لبرنامجا في تطبیقا هتجربت تعرضأن سنغافورة تود منذ أكثر من عام،  الخاص بنا

  :ما یلي إلى حث الدول األعضاء علىالجمعیة العمومیة تدعى  اإلجراء:
  ؛لتدقیق مراقبة السالمة الجویة البرنامج العالميفي إطار  نهج الرصد المستمر تأییدأ) 

في  نهج الرصد المستمرتوفر التركیز الالزم على التزاماتها بموجب أن من شأنها ٕاجراءات و  ةنظمأ وضعب) 
  .لتدقیق مراقبة السالمة الجویة البرنامج العالميإطار 

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

   سالمة.الالمتعلق ب هدف االستراتیجيالترتبط ورقة العمل هذه ب

اآلثار 
  المالیة:

  ال توجد.

 )٨/١٠/٢٠١٠ في( المفعولقرارات الجمعیة العمومیة ساریة ، Doc 9958الوثیقة   المراجع:

 مقدمةال - ١

البرنامج تطویر ) A37-5انظر القرار األمین العام (العمومیة من للجمعیة  السابعة والثالثونالدورة طلبت  ١- ١
لدى القائم على المخاطر  )CMAنهج الرصد المستمر (من خالل تطبیق ) USOAP( العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة

 استباقارصد منهجي وأكثر على   نهج الرصد المستمرنطوي وسی مراقبة السالمة.في مجال تقییم قدرات الدول األعضاء 
دأبت االیكاو ، العمومیة جمعیةالدورة السابعة والثالثین لل منذو . االیكاو جانبنشطة مراقبة السالمة في الدول األعضاء من أل
، تدقیق مراقبة السالمة الجویةلالبرنامج العالمي نهج الرصد المستمر في إطار لالرئیسیة  العناصرالدول األعضاء على تنفیذ و 

 .٢٠١٣في أوائل عام  تطبیقهإلى  وصوالً 
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بشأن منتظم معلومات بشكل آخر الالدول األعضاء  تقدیمالمزید من التركیز على  نهج الرصد المستمریضع و  ٢- ١
 وبموجب. االیكاوالصادرة عن  لقواعد والتوصیات الدولیةاالمتثال ل حیث ا من، وكذلك وضعهنظام مراقبة السالمة الشامل لدیها

من خالل قوائم  الحدیثة الیكاو حجم كبیر من المعلوماتلطلب من الدول األعضاء أن تقدم باستمرار ، یُ نهج الرصد المستمر
تسمح هذه المعلومات و ). SAAQ( استبیان نشاط الدولة في مجال الطیران) و PQأسئلة البروتوكول (و )، CCمراجعة االمتثال (

أیضا الدول األعضاء على نهج الرصد المستمر شجع وی .نهج الرصد المستمر المتعلقة بتحدید أولویات أنشطتها بلالیكاو 
لقواعد والتوصیات لنظام مراقبة السالمة وضمان استمرار االمتثال لة اسممستوى تنفیذها الفعال للعناصر الحالنشط لرصد ال

 .ن االیكاوالصادرة ع الدولیة

  نهج الرصد المستمر برنامج محدد في هذا المجال لغرض تطبیقسوف یتعین على الدول األعضاء تنفیذ و  ٣- ١
یمكن أن یكون مهمة صعبة بالنسبة للدول  نهج الرصد المستمرل فعالتنفیذ برنامج فإن . ومع ذلك، ومتابعته بصفة عامة

نهج ب المتعلقةاألعضاء. وقد تحتاج الدول األعضاء إلى تكریس موارد إضافیة وبناء قدرات إضافیة من أجل الوفاء بالتزاماتها 
جهة النمو موالد بموارد أقل، و بذل المزید من الجه لمن أجمتزایدة  اتواجه العدید من الدول األعضاء ضغوطو  .الرصد المستمر

، نهج الرصد المستمرإدارة برنامج  لدىكما أنه الطیران. في مجال الحركة الجویة إلى جانب النقص في المهنیین في السریع 
مسؤولیات مراقبة السالمة تضطلع بهناك حاجة إلى التنسیق الوثیق داخل هیئة الطیران المدني، وكذلك مع وكاالت أخرى 

 الجویة داخل الدول األعضاء.

 نهج الرصد المستمر تجربة سنغافورة في تنفیذ برنامج - ٢

ومن مفیدة. كانت  لبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةل یةالتحضیر  أن مسیرتهاوجدت سنغافورة  ١- ٢
مراقبة السالمة لبرنامج العالمي لتدقیق في إطار ا) CSA( للنهج التجمیعي الشامل وفقاً  تدقیقالعملیات لالرئیسیة  یجابیةاإلاآلثار 
من أجل االمتثال للقواعد  ناسیاساتنا وممارساتمراجعة لدینا على على تحفیز وكاالت الطیران  تساعدقد  اسابقا أنه الجویة

فرصة ال النهج التجمیعي الشامل وأتاح مع أفضل الممارسات الدولیة. تها الیكاو ومواءمالصادرة عن اوالتوصیات الدولیة 
 النتقال من وبا. منها ٕازالة القدیمةالسیاسات والعملیات واإلجراءات الداخلیة وتعزیزها و تم استعراض حیث : كلیا نظامناترتیب ل

الزخم اعتمدنا على ، لبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةفي إطار ا نهج الرصد المستمرإلى   لالنهج التجمیعي الشام
 .النهج التجمیعي الشامل في ا من تجربتنالمكتسبة والطاقات اإلیجابیة 

قامة مكتب إ قررنا ،النهج التجمیعي الشامل تشكیل لجنة إلدارة برنامجبعلى عكس ممارستنا السابقة و  ٢- ٢
برنامج. ویمكن الة تنسیق أنشطمن أجل ) CAAS( إدارة الطیران المدني في سنغافورةداخل  نهج الرصد المستمرمخصص ل

 تناسببما ی، نهج الرصد المستمرالمتعلقة بمسائل للعة مكرسة توفیر قدر أكبر من التركیز واالستجابة بشكل أسرع و جممل
المساعدة إلى  نهج الرصد المستمرالمخصص لمكتب ویقدم ال .نهج الرصد المستمرلدینامیكیة الطبیعة مع الأفضل بشكل 

الدول  ه یقع على عاتقوبالنظر إلى أن .نهج الرصد المستمراحتیاجات ) لتلبیة NCMCلرصد المستمر (لالوطني منسق ال
دورا یؤدي  المخصص لنهج الرصد المستمرمكتب فإن ال، معلومات إلى االیكاو باستمرارآخر التقدیم األعضاء اآلن مسؤولیة 

 االیكاواالتصال مع ُیقیم و  ستمرنهج الرصد المالخاصة بالوثائق آخر ب أیضاالمكتب حتفظ هذا یو . االیكاومع  ذلكأساسیا في 
وخطط اإلجراءات التصحیحیة.  ،تابعة لالیكاوالمنسقة التحقق البعثات و ، المعلومات اإللزامیة اتطلبببشأن المسائل المتصلة 

نهج الرصد الذین تم تدریبهم على  إدارة الطیران المدني في سنغافورةمجموعة كافیة من موظفي  وجودهذا المكتب یضمن كما 
 .من وحدات التدقیق واحدة وعلى كل  المستمر

تقییم  من أجلمن سنغافورة في الوقت المناسب تلقى االیكاو معلومات دقیقة وكاملة تمن الضروري أن و  ٣- ٢
في  المختصینالخبراء على یتعین ، البشریةموارد اللقلة للعناصر الحاسمة لمراقبة السالمة. ونظرا سنغافورة الفعال مستوى تنفیذ 

لإلبالغ  الالزمة الفنیةالذین یتحملون المسؤولیة عن أعمال مراقبة السالمة التشغیلیة توفیر  ة الطیران المدني في سنغافورةإدار 
المعلومات حید في تو  مهمادورا  الرصد المستمرالمخصص لنهج مكتب ویؤدي ال. نهج الرصد المستمربرنامج  تطبیق عن

یسعى تساق، االسالمة و الباإلضافة إلى وضع إجراءات موحدة لضمان و في الوقت المناسب. بالغ االیكاو إلوالتصدیق علیها 
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العمل وٕادارة  تدفقلتعزیز  االتصاالتو  معلوماتالتكنولوجیا مكتب الدرس كما یالعمل.  تدفقتحسین ى لإمكتب باستمرار ال
 المعلومات.

 ٢٠١٠سنغافورة في عام  تدقیقالمقدمة خالل  النهج التجمیعي الشامل دققيملوكانت وجهات النظر الخارجیة  ٤- ٢
، شعرنا أنه من نهج الرصد المستمرلالتحضیر وخالل تحدید مجاالت التحسین في نظام مراقبة السالمة لدینا.  قیمة للغایة في

لعملیات وتحسین نظامنا. ولذلك وضعت سنغافورة نظاما  ستعراضحشد الجهود الجل من أ بشكل منهجي زخمتولید المهم 
ستبیان نشاط الدولة في مجال اباستخدام و  . النهج التجمیعي الشامل  تدقیقعملیات الداخلیة والخارجیة على غرار  التدقیق
وضعنا جعة إضافیة عند االقتضاء، ا، مع قوائم مر باعتبارها القاعدة األساسیةوقوائم مراجعة االمتثال وأسئلة البروتوكول  الطیران
الداخلیة التي سینفذها عملیات التدقیق لنا ألول سنتین في كل دورة، خططوبالنسبة لمدة ثالث سنوات. عملیات التدقیق دورات ل

خارجیین إلجراء استعراض شامل مدققین لسنة الثالثة من كل دورة، نخطط إلشراك وبالنسبة ل .المدربین  ایندققنا وبقیادة مو وظفم
مراقبة السالمة لجمیع وممارسات وأداء لسیاسات  ةاستعراض مستمر ات عملیهذه بمثابة ستكون عملیات التدقیق لنظامنا. و 

 في سنغافورة. الجویةسالمة مراقبة الالوكاالت العاملة في مجال 

لتدقیق مراقبة البرنامج العالمي في إطار كمدققین ر من موظفینا لتدریبهم بأكعدد توفیر أیضا نا ترحقوا ٥- ٢
دورات  ین یتلقونآخر ستة ، و مدقق مدرب على نهج الرصد المستمرسنغافورة حالیا ولدى وحدات. مختلف الفي  السالمة الجویة

 نهج الرصد المستمرعلى الموظفین المدربین هؤالء وجود مثل فإن ، نهج الرصد المستمروٕالى جانب المساهمة في . یةتدریب
عتمد أفضل ستُ حیثما كان ذلك مناسبا، و ى. أفضل الممارسات مع الدول األعضاء األخر  تحقیق استفادة مشتركة منیشجع على 

أیضا لنا تیح یعلى نهج الرصد المستمر الموظفین المدربین وجود و . هتعزیز بغیة ممارسات الدول األعضاء األخرى في نظامنا 
 المستمرنهج الرصد . ونحن نتصور أن هذه المعرفة ستساعدنا على تصمیم برنامج نهجهذا ال فهم وتقدیر فلسفة وعملیاتزیادة 

 .البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةالمساهمة بشكل أفضل في  لمن أجأفضل الخاص بنا بشكل 

 االستنتاج - ٣

خطوة إلى األمام  لتدقیق مراقبة السالمة الجویةالبرنامج العالمي نهج الرصد المستمر في إطار یشكل  ١- ٣
 ةنظمأو إجراءات  وأن تضع نهج الرصد المستمرالدول األعضاء  تؤیدومن الضروري أن سالمة الطیران العالمي. بللنهوض 

بشكل لدیها سالمة الطیران  بیئة استعراضینبغي للدول األعضاء أیضا و  .نهج الرصد المستمراللتزاماتها بموجب كفؤة فعالة و 
 .نهج الرصد المستمروتنفیذ برنامج نتظم مو  نشط

  –انتهــى  –


