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 .فنزويال البوليفارية النص باللغة االسبانيةجمهورية قدمت   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 الفنيةاللجنة 

  ةإدارة السالمة وبيانات السالم  :من جدول األعمال ٢٦ البند

  اقتراح لتحسين دعم تنفيذ نظام إدارة السالمة
  )البوليفاريةفنزويال جمهورية من  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
في فنزويال،  (SMS)السالمة إدارة من عملية تقديم الدعم لتنفيذ نظام جزئيا الدروس المستخلصة هذه الورقة  تقدم

وتقارنها بتجربة دول أخرى عند معالجة نفس األوضاع، مما سيشجع على تنفيذ  ،لتنظر فيها الجمعية العمومية لاليكاو
  .داخل صناعة الطيران في مناطق العالم المختلفةنظام إدارة السالمة 

  :بما يليأن تقوم الجمعية العمومية من ى يرج: اإلجراء
 بالمعلومات المقدمة في ورقة العمل هذه؛على النحو الواجب ا متأخذ عل  )أ 
 :االيكاو على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقيام بما يليحث ت  )ب 

إقليمية الستشارة الدول ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تالقيها وحلقات عمل تنظيم حلقات دراسية  )١
 الدول؛ داخل (SSP)للسالمة  الدولةوبرنامج صناعة الطيران  داخلعند دعم تنفيذ نظام إدارة السالمة 

وخطة تنفيذ نظام إدارة السالمة وأدوات التخطيط المتصلة للثغرات اصة بوضع تحليل استعراض تمارين خ )٢
 تنظمها االيكاو؛التي نظام إدارة السالمة الدورات الدراسية بشأن به، وإدماجها في 

على السالمة، الطفيفة كيفية وضع مؤشرات وأهداف خاصة باآلثار بشأن دراسية دورات تنظيم النظر في  )٣
  ؛التي تنظمها االيكاو السالمةنظام إدارة بشأن الدراسية الدورات  وإدراجها في

وضع دليل رسمي تابع لاليكاو بمساعدة الخبراء وبعض الدول، للتوسع أكثر في وصف إجراءات تنفيذ نظام  )٤
   .إدارة السالمة لدعم تقدم أنشطة صناعة الطيران

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .Aهدف اإلستراتيجي بالالعمل هذه مرتبطة  ورقة

 Annex 1 — Personnel Licensing  :المراجع
Annex 6 — Operation of Aircraft  
Annex 8 — Airworthiness of Aircraft 
Annex 11 — Air Traffic Services 
Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation 
Annex 14  — Aerodromes  
Doc 9859, Safety Management Manual (SMM) 
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 ةمقدمال - ١

بيانات السالمة نجاح اإلطار الجديد للسالمة إلى حد كبير على الحصول والحفاظ على مجموعة من  فقتوي ١- ١
 .المتصلة باألخطار والمخاطر التي تطرأ في أنشطة الطيران في كل إقليم أو دولة

لتسهيل تنفيذ إجراءات إدارة إجرائي وتنظيمي ولتحقيق هذا التدفق للبيانات، ثمة حاجة لوضع إطار هيكلي و ٢- ١
وتعتبر هذه المعلومات حيوية حتى تتمكن كل هيئة وطنية للطيران . )للسالمة الدولةبرنامج (السالمة من طرف الدولة 

التدابير تخذ أنسب تيم المخاطر المتصلة بها، وتقالمدني من أن تتعرف، على األقل، على األخطار المتواجدة في محيطها، و
 .للتخفيف منها

بالطريقة الصحيحة والمناسبة، يجب أن ينفذ نظام إدارة  البيانات تدفقولضمان الحصول والحفاظ على  ٣- ١
واألساسي لمعالجة نظام إدارة األولي وإذا لم ينجز هذا المستوى . السالمة بشكل صحيح ودينامي من طرف مقدمي الخدمات

بشكل يتسم باالستباق  ،لسالمة على مستوى الدولة أو اإلقليم أو على المستوى العالميالسالمة، سيستحيل وضع نظام إلدارة ا
  . قواعد بيانات سيديرها نظام التحليل المتكامل التجاهات السالمة واإلبالغمن خالل والتوقع، 

 ور نظام إدارة السالمةتط - ٢

سالمة برامج الوتنظم أغلب الدول . بشكل شامل متجانس في الصناعة على نحولم ينفذ نظام إدارة السالمة  ١- ٢
 . الخاصة بها لتوفير مساعدة ومراقبة أكثر فعالية للصناعة

في جمهورية للسالمة الدولة برنامج والذي يمثل جزءا من ( السالمة ومكن تحليل أنشطة تنفيذ نظام إدارة ٢- ٢
بتحقيق األهداف صل أوجه القصور فيما يتالطيران من تحديد بعض مجتمع في وردود مدراء السالمة ) فنزويال البوليفارية

خطة مقترحة لتنفيذ نظام إدارة السالمة  ٨٦واستمدت هذه المعلومات من استعراض . المتوخاة من تنفيذ نظام إدارة السالمة
وتأتي أوجه القصور . ٢٠١٠الطيران في فنزويال خالل الستة أشهر األولى من عام مجتمع من طرف مقدمي الخدمات في 

 .فصلة في الفقرات التاليةهذه م

إن كانت القضايا المتصلة بتحليل الثغرات  .انجاز تحليل الثغرات بشكل حازم وصحيح ووضع خطة للتنفيذ ١-٢- ٢
واضحة لذوي الخبرة والمعرفة بهذا الموضوع، فليس من السهل على الكثيرين تفسير تحليل الثغرات واالستجابة له بشكل 

. ت واألنشطة والتوقيت والموارد الخاصة بكل مرحلة من مراحل نظام إدارة السالمةصحيح، وبالتالي التخطيط للمتطلبا
وثمة حاجة، في األساس، لجعل عملية تنفيذ وتشغيل نظام إدارة السالمة مركزة بشكل كامل، باإلضافة إلى ضرورة توفير 

ومنهجية نظام البتكاري لمضامين قدرات ال تتوفر لكل شركات الطيران نظرا للطابع اوهي  –مهارات تخطيط المشاريع 
وبعبارات أخرى، ال تتوفر كل . لمشاريعلتخطيط مثل في ال، ال سيما في مجال تطبيقه والنشاط المتخصص المتإدارة السالمة

د، ونوعية الخدمات التي يودرجة التعق ،المنظمات على العاملين من ذوي المهارات في مجال إدارة السالمة، بسبب حجمها
أن نأخذ باالعتبار أن المستشارين المؤهلين في مجال نظام ينبغي  باإلضافة إلى ذلك،. أو بسبب الموارد المتوفرة لهاتقدمها، 

أن الشركات ويجدر كذلك أن نأخذ باالعتبار  .ةإدارة السالمة قليلو العدد وتفصل بينهم المسافات، مما يزيد من تفاقم المشكل
والعمليات المعقدة والقدرة على توفير أو استخدام عاملين يتوفرون على هذا النوع من  الكافيةالكبيرة الحجم ذات الموارد 

وهذا ما يؤكد أهمية ايجاد سبل لدعم أنشطة . في مختلف الدوللبية الشركات داخل الصناعة اال تمثل عادة غ ،المهارات
في تقديم  ةويعتبر دور الدول). ألكبر حجمابل أحيانا حتى الشركات ا(التخطيط ألنشطة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 

 .المساعدة لحل هذا النوع من المشاكل دورا حاسما
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من أسباب هذه المشكلة في االفتقار إلى التجربة العملية في مجال استعمال األداة التي وقد يكمن سبب آخر  ٢-٢- ٢
ونظرا ألوجه القصور . نظام إدارة السالمةبشأن الدراسية التي تنظمها الدورات تقترحها االيكاو لتحليل الثغرات خالل 

 :المرتبطة بالتخطيط لنظم إدارة السالمة، فإننا نحث االيكاو على تقديم قدر أكبر من المساعدة، وال سيما للقيام بما يلي

كما حدد ذلك في الدراسية إدراج حل عملي لمشكلة تحليل الثغرات كأحد األهداف الدقيقة للدورة   )أ 
 ؛للسالمة الخاصة ببرنامج الدولةالدورة التدريبية 

 الزيادة في الوقت المخصص لهيكل ومضامين نموذج خطة التنفيذ والنظر في التخطيط المناسب له؛  )ب 

إلجراءات تنفيذ نظام إدارة السالمة في إطار الوثائق الفنية الرسمية النظر في الحاجة إلى إعداد دليل   )ج 
المرفق ، )Doc 9859الوثيقة (السالمة في دليل إدارة  ، يكمل المعلومات المضمنة)بعدة لغات(لاليكاو 
بإرشادات لوضع خطة لتنفيذ نظام إدارة السالمة موجهة لمقدمي "الفصل العاشر، المرتبط الثاني ب
  ."الخدمات

قد ترتبط أسباب صعوبة انجاز هذه  .على السالمةالطفيفة آلثار لوضع مؤشرات وأهداف ومتطلبات  ٣-٢- ٢
السالمة خل العديد من المنظمات، على تسجيل بيانات مهمة تتعلق بالسالمة، والتعرف على مؤشرات المهمة بعدم القدرة، دا

الطيران مشكلة كبيرة، بل مشكلة أكبر من مؤسسات صيانة ويشكل الحصول على مؤشرات من . األساسية في كل منظمة
يعتبر اإلبالغ عن بيانات السالمة شيئا جديدا  ،صددوفي هذا ال. الصعوبات التي تتم مواجهتها مع أنواع أخرى من المنظمات

 التدريسوهناك حاجة الكتساب مزيد من التجربة، ال سيما فيما يخص مواد . إلى حد كبير بالنسبة لعدد من الشركات
الضرورية للتعرف بشكل صحيح على طبيعة بيانات السالمة التي سيكون لها أثر على االنتقاء الصحيح للمؤشرات 

 .ياس الصحيح ألداء السالمةات الصلة، وبالتالي، القواألهداف ذ

وضع مؤشرات وأهداف للسالمة كأحد األهداف عملية على إدراج االيكاو نا نحث إنف ك،لناء على ذوب ٤-٢- ٢
 .للسالمة الخاص ببرنامج الدولةالدراسية ، كما هو محدد في برنامج الدورة الدراسيةالدقيقة للدورة 

 الخالصة - ٣

وحددت . مثل تنفيذ نظام إدارة السالمة عملية معقدة تتطلب ردودا متبادلة باستمرار بين الصناعة والدولةي ١- ٣
تجربة فنزويال في مجال تقديم الدعم لتنفيذ نظام إدارة السالمة صعوبات مرتبطة بحل مشكلة تحليل الثغرات وتفسيرها بشكل 

 .على السالمة مع األهداف والمتطلباتالطفيفة خاصة باآلثار  صحيح، ووضع خطة للتنفيذ، باإلضافة إلى وضع مؤشرات

كامل قد يساعد على دعم تنفيذ نظام إدارة السالمة، ويأتي ويفترض أن سد هذه الثغرات جزئيا أو بشكل  ٢- ٣
 .بفوائد ال تحصى للحصول والحفاظ على تدفق البيانات، بغية إدارة المخاطر داخل صناعة الطيران بشكل مناسب

، للسالمة وبرنامج الدولة لنظام إدارة السالمة يعلى نظرة عامة عن التنفيذ على المستوى العالم وللحصول ٣- ٣
المنظمات اإلقليمية المختلفة التابعة لاليكاو، على أساس عبر جمع المعلومات وتبادل التجارب بعملية رسمية ليجب الشروع 

 .من الصعوبات التي تواجهنالوضع الراهن، واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتخفيف اتشخيص 

  — انتهى —


