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  الدورة الثامنة والثالثون –الجمعیة العمومیة 
  اللجنة الفنیة

 ١والتحلیل الرصد —من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٩البند 

  المستمرنهج الرصد  بشأن استخدام اإلنترنت في تطبیق فنیة اقتراح بإعداد وثیقة
  .)جمهوریة فنزویال البولیفاریة ورقة مقدمة من(

  الموجز التنفیذي
تتضـمن ورقــة العمــل هــذه مقترحــًا بإعـداد مــواد إرشــادیة رســمیة مــن جانــب االیكـاو، تحــدد الســمات الفنیــة لإلطــار اإللكترونــي 

  . لنهج الرصد المستمر وتوفر توجیهات واضحة بشأن تشغیله واستخدامه
  من الجمعیة العمومیة أن:یرجى : اإلجراء
 ؛تحیط علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه  ) أ
تدعو االیكاو إلى اتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة إلعـداد مـواد إرشـادیة رسـمیة تحـدد السـمات الفنیـة لإلطـار اإللكترونـي   ) ب

  لنهج الرصد المستمر وتوفر توجیهات واضحة بشأن تشغیله واستخدامه.

األهداف 
  لسالمة. ا - ستراتیجياالورقة العمل هذه بالهدف  تبطتر   :یجیةاالسترات

  ال تنطبق.   :اآلثار المالیة

  ٢٠٠٦، الطبعة الثانیة دلیل مراقبة السالمة الجویة، Doc 9734  المراجع

Doc 9735 ،٢٠١١، الطبعة الثالثة دلیل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 

 المقدمة  - ١

)، تعلیماتهـا لألمـین ٢٠١٠الذي اعتمدته فـي دورتهـا السـابعة والثالثـین ( ٥-٣٧أعطت الجمعیة العمومیة لالیكاو، في قرارها   ١-١
إلـى نهـج الرصـد المسـتمر وحثـت جمیـع الـدول المتعاقـدة علـى أن تقـدم إلـى  الجویـة العام كي یطور البرنامج العـالمي لتـدقیق مراقبـة السـالمة

جمیع المعلومات والوثائق الُمحّدثـة التـي تطلبهـا االیكـاو لغـرض التنفیـذ الّفعـال للبرنـامج العـالمي لتـدقیق مراقبـة  ،في الوقت المناسب ،االیكاو
  نهج الرصد المستمر. – الجویة السالمة

أداة تكنولوجیـة وقد ُأعد نهج الرصد المستمر بغرض االنتقال إلـى هـذه المنهجیـة االبتكاریـة. فـنهج الرصـد المسـتمر   ٢-١
    ُتمكن أوساط الطیران في جمیع أرجاء العالم من تبادل المعلومات.

                                                           
 مة من جمھوریة فنزویال البولیفاریة.اإلسبانیة من ھذه الورقة مقد ةالنسخ   ١
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: دلیل المستخدم والتدریب على اسـتخدام نمتغیری عاملین ویتوقف النجاح في تشغیل أي نظام، إلى حد كبیر، على  ٣-١
 . یل النظام بغیة تعزیز فعالیته وتوسیع نطاقهالنظام. ولهذا السبب یتعین على االیكاو أن تعد مواد إرشادیة بشأن استخدام وتشغ

 التحلیل - ٢

یـــوفر نهـــج الرصـــد المســـتمر لالیكـــاو والـــدول األعضـــاء وغیـــر ذلـــك مـــن المســـتخدمین المـــرخص لهـــم مجموعـــة مـــن  ١- ٢
مــن  ىأتتــتو تـوفیر ورصــد معلومــات ووثــائق تتصـل بالســالمة  ،بشــكل متواصــل ،التطبیقـات المتكاملــة القائمــة علــى اإلنترنـت تتــیح

نهــج الرصــد المســتمر فــي  -الجویــة وهــذا مــا یعــزز فعالیــة وكفــاءة البرنــامج العــالمي لتــدقیق مراقبــة الســالمة مختلــف المصــادر.
 الكشف عن أوجه القصور والمخاطر ذات الصلة في مجال السالمة.

إلـى  ،المة الجویـةدلیل الرصد المستمر للبرنامج العـالمي لتـدقیق مراقبـة السـ - Doc 9735أشارت االیكاو في الوثیقة  ٢- ٢
للمســتخدمین دعمــًا للــدول فــي اســتخدام اإلطــار اإللكترونــي لــنهج الرصــد المســتمر. بیــد إنــه مــن المقتــرح توســیع  إنهــا ســتعد دلــیالً 

كمــا تســمى فــي  ینوشــرحها بقــدر أكبــر مــن التفصــیل فــي وثیقــة فنیــة أو دلیــل للمســتخدم وحیــدهانطــاق المبــادئ اإلرشــادیة تلــك وت
 داة واسعة االنتشار وطویلة األجل.أعلوم المعرفة لكونها 

دلیل المستخدم وثیقة فنیة الغرض منها توفیر المساعدة لألفـراد الـذین یسـتخدمون النظـام المعنـي. وجـرت العـادة أن  ٣- ٢
یكمن الهدف من حیث النظام، یتولى إعداد تلك األدلة فنیون مثل مبرمجي النظم أو مدیري المشاریع ممن یشاركون في تطویر 

 تلك األدلة في توجیه المستخدم بخصوص استعمال النظام وحل المشاكل التي قد یثیرها هذا االستعمال.
ـــتعـــیَّ ی ،وبـــالنظر إلـــى هـــذه االعتبـــارات ٤- ٢ فنیـــة بشـــأن اإلطـــار االلكترونـــي لـــنهج الرصـــد  ى االیكـــاو أن تعـــد وثیقـــةن عل

أن تشــــمل تلــــك الوثیقــــة كحــــد أدنــــى: مقدمــــة، أغــــراض النظــــام، الجمهــــور  یمكــــنو المســــتمر، تكــــون بمثابــــة دلیــــل للمســــتخدمین. 
 لنظام، تشغیل النظام، تعلیمات التشغیل، حل مشاكل التشغیل وهلم جرا.االمستهدف، وصف 

ینبغي التأكد على أن االیكاو بذلت جهودًا كبیرة لتدریب الدول على اإلطار اإللكتروني لنهج الرصـد المسـتمر، كمـا  ٥- ٢
 ى ذلــك حلقــات العمــل التــي نظمــت تحــت رعایــة المكاتــب اإلقلیمیــة فــي الربــع األول مــن هــذه الســنة، حیــث تلقــى منســقوتــدل علــ

 ار االلكتروني لنهج الرصد المستمر.الوطنیون تدریبًا نظریًا وعملیًا على استخدام اإلط الرصد المستمر
مقـــام األول إلــى تطـــویر المعرفــة وتجـــاوز مرحلـــة بیــد أن االقتـــراح بإعــداد الوثیقـــة المشــار إلیهـــا أعــاله یهـــدف فــي ال ٦- ٢

، وثانیـــًا تـــوفیر الـــوطني الرصـــد المســـتمرالتواصـــل مـــن منظـــور مـــزدوج: أوًال االســـتجابة للحـــاالت التـــي یـــتم فیهـــا اســـتبدال منســـق 
فــي اســتبیان  باســتخدام أدوات منهــا، علــى ســبیل المثــال،التــدریب للمــوظفین المنــاوبین المســؤولین عــن تقــدیم معلومــات الســالمة 

، وعـن تحدیــد )CAP) وخطـة اإلجـراءات التصـحیحیة (CCوقائمـة مراجعــة االمتثـال ( )SAAQنشـاط الدولـة فـي مجـال السـالمة (
 حاالت عدم االتساق واإلبالغ عنها.

 الخالصة - ٣

د وثیقة فنیة بالنظر إلى الفوائد المبینة أعاله، تقترح ورقة العمل هذه، دعمًا لالنتقال إلى نهج الرصد المستمر، إعدا ١- ٣
مــن جانــب االیكــاو تحــدد الســمات الفنیــة لإلطــار اإللكترونــي لــنهج الرصــد المســتمر وتقــدم توجیهــات واضــحة بشــأن اســتخدامه 

 وتشغیله.

 - انتهى-


