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

االنتقال إلى نهج الرصد المستمر في جمهوریة فنزویال 
  البولیفاریة

  )جمهوریة فنزویال البولیفاریة (مقدمة من

  التنفیذي الموجز
الطیـران المـدني إلى نهج الرصد المستمر الذي اعتمدته منظمـة جمهوریة فنزویال البولیفاریة نتقال روع اتصف هذه الورقة مش

  .الدولي (إیكاو)
األهداف 
  .سالمةالالمتعلق بهدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  ال ینطبق  المالیة:

  ٢٠٠٦الثانیة،  الطبعة، دلیل مراقبة السالمة، Doc 9734 الوثیقة  المراجع:
، الطبعة الثالثة، الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةدلیل ، Doc 9735 الوثیقة
٢٠١١  

 مقدمةال - ١

یطلب الذي  ٤- ٣٦، اعتمدت الدورة السادسة والثالثون للجمعیة العمومیة لإلیكاو القرار ٢٠٠٧في سبتمبر  ١- ١
، بما ٢٠١٠المجلس النظر في مختلف الخیارات المتاحة لمواصلة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة بعد عام  من

د المستمر. وعمًال بهذا القرار، طلب المجلس من األمین العام النظر في ذلك جدوى اعتماد نهج جدید یقوم على مفهوم الرص
تحلیل المخاطر المتعلقة بالسالمة واعتماد نهج أكثر  یشمل، على نحو ٢٠١٠في سبل مواصلة البرنامج العالمي بعد عام 

أنشأت األمانة لهذا الغرض  ٢٠٠٨یولیو في و  وترشید موارد اإلیكاو وتعزیز مشاركة إداراتها األخرى ومكاتبها اإلقلیمیة. استباقیة
 فریق عمل للنظر في إمكانیة اعتماد نهج للرصد المستمر.

، استعرض فیها بشكل دقیق أهداف ٢٠١٠حدد فریق العمل ستة خیارات لمواصلة البرنامج العالمي بعد عام و  ٢- ١
تكلفة ومنفعة كل خیار بما یشمل النظر  وخلص فریق العمل، على أساس تحلیلكل خیار ومتطلباته وفوائده وقیوده وتكالیفه. 

إذا كان  ٢٠١٠في قیوده وتكالیف تنفیذه، إلى أن نهج الرصد المستمر هو السبیل األفضل لمواصلة البرنامج العالمي بعد عام 
 المطلوب هو ضمان استدامة البرنامج وكفاءته وفعالیته من حیث التكلفة.
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نة وطلب من األمین العام وضع المنهجیة واألدوات الالزمة توصیات األما ١٨٧واستعرض المجلس في دورته  ٣- ١
القیام لتنفیذ نهج الرصد المستمر، بما في ذلك وضع مواد إرشادیة مفصلة للدول األعضاء. كما طلب المجلس من األمین العام 

نهج الرصد ذها في إطار ستوزع األنشطة المقرر تنفیبأهداف محددة خالل المرحلة االنتقالیة. و ) ICVMبعثات تحقق منسقة (ب
 من خالل مشاریع رائدة في مجموعة مختارة من الدول األعضاء. التابع للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة المستمر

وفي ضوء ما سبق، یتعین استحداث عملیات وٕاجراءات موحدة لوصف األنشطة وضمان تخطیطها وتنفیذها  ٤- ١
 موحد وموضوعي. وقد أتاحت هذه الممارسة التنفیذ الفعال لنهج الرصد المستمر الجدید.واإلبالغ عنها على نحو منهجي و 

  النقاش - ٢
وهي تتألف من  ،إلى النهج الجدید على نحو منهجي وفعال ومستم لالنتقال أنشأت جمهوریة فنزویال آلیة ١- ٢

 ومرحلة المراقبة والرصد.: المرحلة األولیة، ومرحلة التشخیص والتحلیل، ومرحلة التخطیط العام، أربعة مراحل

وتتطابق هذه المراحل مع الخطوات األساسیة ألي عملیة إجرائیة، وتشمل األنشطة التي تنطوي علیها  ٢- ٢
استحداث هیكل تنظیمي دائم، وتخصیص الموارد وتوزیع المهام، وأخیرًا الرصد واإلبالغ عن تنفیذ المهام. وال بد من وضع 

لمنهجیة الجدیدة التي، رغم بساطتها، تتطلب إجراءات كي یتسنى لها العمل على تطبیق ا إرشادات واضحة للدول بطبیعة الحال
 لمراقبة الجودة لضمان نجاح تنفیذها.

 ٢٨-٢٢أن جمهوریة فنزویال البولیفاریة قد تلقت بعثة تحقق منسقة من اإلیكاو في الفترة  الجدیر بالذكرومن  ٣- ٢
. وال تزال ُتدخل تعدیالت یتسم بالطابع العملي والفعالیة ي وضعته الجمهوریة، وخلصت البعثة إلى أن اإلطار الذ٢٠١٣مایو 

 لنظام والطابع الدینامي للعمل.ااإلطار بسبب حداثة  اعلى هذ

 الخالصة - ٣

فنزویال على االنتقال إلى نهج الرصد المستمر الذي اعتمدته  جمهوریةساعدت أنشطة التنفیذ المذكورة أعاله  ١- ٣
في دول أخرى لتعزیز سالمة الطیران على  أثبتت نجاحهاحدیثًا. غیر أن من الضروري تبادل الخبرات الجیدة التي  اإلیكاو

 صعید عالمي.
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