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 .ة اإلسبانيةالنسخقدمت جمهورية فنـزويال البوليفارية   ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 إدارة السالمة وبيانات السالمة :من جدول األعمال ٢٦رقم البند 

  دور اإلدارة العليا في تنفيذ نظم إدارة السالمة

  )فنزويال البوليفاريةجمهورية  منمقدمة  ورقة(

  التنفيذي الموجز
تلك التي تبرز ورقة العمل هذه أهمية توفر الدول على المعلومات واألنشطة المتعلقة بالتدريب وإدارة السالمة، ال سيما 

تناول المعلومات المناسبة التي تحال  عنفي هذا الصدد بوجه خاص نتحدث و. قطاع إدارة صناعة الطيرانتستهدف 
المنظمات، وذلك بغرض تحقيق المساهمة منظمة من ؤول التنفيذي األول واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا في المس لىإ

  .دعم تنفيذ نظم إدارة السالمةمن أجل وااللتزام الفعالين لهذا القطاع الهام 
ز حاجة الدول إلى تلقي المساعدة من اإليكاو فيما يخص تقديم المعلومات عن الدور اإلداري أن نبر، يمكننا بناء عليهو

وفيما يخص تزويد الدول بالمبادئ التوجيهية، أو المعلومات أو اإلجراءات التي تدعم مساهمة مديري صناعة الطيران، 
حصول على التدريب جة أقل يمكنهم الالسالمة، وبدرمع األخذ في االعتبار أن المديرين يتولون المسؤولية عن 

  .عملهمالمتخصص نظرا لديناميكية 
  :ما يليالعمومية أن تحث اإليكاو على اتخاذ اإلجراء الالزم للقيام بيرجى من الجمعية  :اإلجراء

مة بغية دارة السالرة العليا في تنفيذ وصيانة نظام إتكثيف الجهود بشأن مسألة دور المسؤول التنفيذي األول واإلدا  )أ
نصوص مرجعية محددة أكثر، أو لوائح تنظيمية أو أساليب تدريبية تناسب االستعانة بفريق خبراء من أجل إعداد 

  ؛لمستوى اإلداريتميز ا التيأكثر الخصائص 
إدراج تبادل الخبرات لمختلف الدول فيما يخص المسائل اإلدارية في منتديات أو اجتماعات إقليمية، واستخدام هذه   )ب

  لسيناريوهات للتوصل إلى حلول بديلة لهذا المجال الذي ينطوي على مشاكل؛ا
  .تعتبر مالئمة لتناول هذه المشكلة في دعم الدولإعداد مبادرات أخرى قد   )ج

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

 .Aبالهدف االستراتيجي الورقة ترتبط هذه 



 A37-WP/144 
 - 2 - TE/75 

 

  إجازة العاملين  - ١الملحق   :المراجع
  الطائراتتشغيل  - ٦الملحق 
  صالحية الطائرات للطيران - ٨الملحق 
  خدمات الحركة الجوية -  ١١الملحق 
  التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات -  ١٣الملحق 

  المطارات -  ١٤لملحق ا
 دليل إدارة السالمة - Doc 9859الوثيقة 

 المقدمة - ١

الجديد تنفيذ نظام إدارة السالمة في العمل السالمة وضمان االنتقال المالئم نحو إطار تحسين مستوى يتطلب  ١- ١
  . تنفيذا فعاال في الدول المطبقصناعة الطيران وبرنامج السالمة 

، ال بد من القيام بالتزام )وبرنامج السالمة للدولةنظام إدارة السالمة (ولضمان التنفيذ الفعال لهذه العمليات  ٢- ١
وصيانة   تنفيذتخطيط مـعينون من أجل قدمها األشخاص التنظيمي بشكل مستدام، ال سيما فيما يخص دعم األنشطة التي ي

  .اما وتحمل المسؤولية تجاههمنظام إدارة السالمة وبرنامج السالمة للدولة وتطبيقه
وإذا لم تصبح السالمة . ساس قرارات اإلدارة العليام التنظيمي وتم توسيع نطاقه على أوقد بدأ االلتزا ٣- ١
عوائق يفوق  ستظهرة رئيسية بالنسبة لمديري الطيران، فسيكون التقدم المحرز بطيئا، وساليب اإلدارية الجديدة أوليألوا

عددها العوائق الحالية، نظرا ألن اإلدارة العليا للمنظمة هي الهيئة التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات، واتخاذ اإلجراءات 
  .قيمها، وسياساتها وممارساتهاكذلك المنظمة وها تحديد وتيرة ضمنوالتي تقوم بعدة أمور من وتخصيص الموارد، 

، فإن موظفي (Doc 9859)" دليل إدارة السالمة"من جهة أخرى، وكما ورد في الفصل الثاني من الوثيقة و ٤- ١
ونظرا ألنه ال يمكن تجنب هذه العيوب دائما، فينبغي اعتماد . اإلدارة مقيدون من حيث الوقت، والميزانيات والسياسات

 حاالت عدم اليقيناألساسية و حاالتمعظم ال نأآثارها الضارة، ال سيما إذا ما أخذنا في االعتبار  خفضحديدها والتدابير لت
  .ارات اإلداريةرالمنظمات تبدأ مع األشخاص الذين يتخذون الق لمنظمة من

 التطور - ٢

نظام إدارة السالمة لم يأل المعهد الوطني للطيران المدني في جمهورية فنزويال البوليفارية جهدا لتنفيذ  ١- ٢
  . وبرنامج السالمة للدولة

منظمة في أوساط الطيران في فنزويال، بما في ذلك شركات  ١٧٦هذا الصدد، فإن تجربة تدريب وفي  ٢- ٢
ساهمت في ومراكز البناء في مجال الطيران، والمطارات، وخدمات المالحة الجوية، الطيران، ومنظمات صيانة الطائرات، 

  .رصد العمليات الالزمة لتنفيذ نظم اإلداريةأكثر من صناعة الطيران، مما مكنها من تعزيز  تقريب هيئة الطيران
للمنظمات، وكذلك ردود المهنيين العاملين في تيجة رصد وتقديم الخدمات االستشارية نتحليل  ت عمليةحددو ٣- ٢

ة هامة يمكنها أن حالكوالتزامها ة العليا ط الطيران المسؤولين عن تنفيذ نظام إدارة السالمة في شركاتهم، دور اإلداراأوس
  .تساعد أو تعرقل كثيرا تنفيذ وصيانة نظام إدارة السالمة
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تحديد الموظف التنفيذي األول في منظمة من المنظمات، نسبيا أنه من السهل وفي هذا الصدد، وبالرغم من  ٤- ٢
، م، وكذلك جدول أعمالهوقد أصبحت الخصائص التي تميز المديرين .فال يمكن دائما أخذ التزامهم كمسألة مسلم بها

، العائق الرئيسي الذي يحول دون تنفيذ نظام إدارة السالمة عندما ال يتناولون المعلومات مواهتماماتهم وديناميكية عمله
على مدى حصول المديرين  ، اعتماداةوقد استطعنا، في فنزويال، إبراز الفرق من حيث تقدم نظام إدارة السالم. الصحيحة

وال ينبغي أن ننسى أن األشخاص الذين يتلقون . شاسعا ويبقى الفرق. دريب في مجال نظام إدارة السالمةالمسؤولين على الت
عليا والموظف التنفيذي اإلدارة ال وبالتالي تقع عليهم مسؤولية إبالغشخاص المسؤولين عن أنشطة السالمة، التدريب هم األ

أن هؤالء المديرين يتخصصون دائما أو يتدربون في  مع األخذ في االعتبارهمية الرئيسية للدور المنوط بهم، األاألول ب
  .السالمة بمجاالت ال تتعلق 

ال يأتون بالضرورة من قطاع  منظمات كثيرة ونالحظ أيضا أن الموظفين التنفيذيين رفيعي المستوى في ٥- ٢
افع سياسية بسبب دوالطيران، وفي حاالت أخرى تخضع الوظائف لعملية التناوب اإلداري نظرا لبيع الشركات أو دمجها أو 

  .دولةخدمات ال أو داخلية في حالة

السالمة وبرنامج لة االلتزام اإلداري بالغة األهمية والتعقيد فيما يخص تنفيذ وصيانة نظام إدارة أولما كانت مس ٦- ٢
مزيد من المعارف لفي المستقبل روج اتخاذ إجراءات ستاإلداري، و رالسالمة للدولة، فمن المهم تكثيف الجهود بشأن الدو

وقد تأتي المساعدة في شكل نصوص مرجعية، والتدريب المصمم تحديدا لخصائص . وااللتزام بين هذا القطاع المهني الهام
ادرة ات عن القواعد والتوصيات الدولية، وتعزيز تبادل الخبرات على مستوى إقليمي، أو أي مبالمديرين، وزيادة المعلوم

مثل، في نهاية المطاف، الهيئة يي اركة ومساهمة المستوى اإلداري الذمن أجل زيادة مش، تنظر فيها اإليكاو أو الدول
  .المسؤولة عن إدارة السالمة

  استنتاجات - ٣
يكتسي التنفيذ الفعال والدينامي لنظام إدارة السالمة في صناعة الطيران أهمية قصوى بهدف تحقيق االنتقال  ١- ٣

  .الجديد المتعلق بالسالمةالعمل إلى إطار 
األول  يتجربة فنزويال فيما يخص تنفيذ نظام إدارة السالمة دور اإلدارة العليا والموظف التنفيذ تقد حددو ٢- ٣

  .تعثر تنفيذ نظام إدارة السالمة كحافز مهم لنجاح أو
ونظرا للتبعيات المباشرة على تحسين مستوى السالمة والسياق الدينامي وسياق العمل، ينبغي أن تكثف  ٣- ٣

التي تستهدف تحديدا دور  اإليكاو والدول جهودها بشأن إيجاد مبادرات واستراتيجيات تعزز التعليم والتدريب بشأن السالمة،
وتؤدي هذه االستراتيجيات إلى دعم تنظيمي أكبر لألنشطة الرامية إلى تنفيذ نظام . ول واإلدارة العلياالموظف التنفيذي األ

  .إدارة السالمة وبرنامج السالمة للدولة
تبادل الخبرات عمل عنصرا مهما ضمن إطار لة اإلدارة أختاما، تعتبر المنتديات أو المناقشات بشأن مسو ٤- ٣

  .يبين الدول على المستوى اإلقليم

  ـ ىـانته ـ


