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  .النسخة االسبانية األصلية لورقة العمل هذه جمهورية فنزويال البوليفاريةقدمت   1

  الدورة السابعة والثالثون ـالجمعية العمومية 
 التنفيذيةاللجنة 

  سياسات أمن الطيران : لمن جدول األعما ١٣ البند

  لموظفي أمن الطيران الكفاءة منح شهادات  بإجراءاتتجارب تتصل 
  البوليفاريةفي جمهورية فنزويال 

  ))البوليفارية جمهوريةال(فنزويال قة مقدمة من رو(

  موجز ال
تجربة السلطة المختصة بشؤون أمن الطيران المدني في جمهورية فنزويال  المعلومات هذه تعرض ورقة

منح شهادات الكفاءة لموظفي أمن  بإجراءاتفيما يتصل  ،البوليفارية والمعهد الوطني للمالحة الجوية المدنية
توفير خدمات األمن في  في مجالالطيران العاملين في المطارات لدى شركات الطيران أو الشركات الخاصة 

والغرض من هذه الورقة هو مساعدة الدول األخرى على االمتثال للمتطلبات التي تنص عليها .  فنزويال
  .١٧لملحق من ا ٣-٤- ٣و  ١- ٤-٣ القياسيتانالقاعدتان 
األهداف 

  : اإلستراتيجية
  تعزيز أمن الطيران المدني – األمن - B ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتيجي

  توجد أي آثار ماليةال   :اآلثار المالية 
  ال شيء  :المراجع
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  مقدمة  - ١
االنتقاء  إلجراءاتخضوع موظفي األمن  ،عليها نجاح تدابير أمن الطيران ممن الركائز األساسية التي يقو  ١- ١

وبناء على ذلك، أعدت السلطة المختصة .  والتدريب والتقييم والتصديق لضمان تطبيق عمليات المراقبة األمنية بفعالية
 وإجراءاتتشريعات  ،والمعهد الوطني للمالحة الجوية المدنية ،بشؤون أمن الطيران المدني في جمهورية فنزويال البوليفارية

، بما يتيح وضع نظام لمنح شهادات الكفاءة ١٧المنصوص عليها في الملحق  لإلجراءاتالغرض منها تأمين االمتثال 
  .الطيرانشؤون أمن الطيران المدني، من جانب سلطة في  تشغيلية يتحملون مسؤولية الذين للعاملين

والذين يشتغلون بمختلف  ،بالطيرانويتعين على العاملين من المسؤولين عن العمليات األمنية الخاصة   ٢- ١
التي حددها المعهد الوطني  لإلجراءاتأن يمتثلوا  ،لدى شركات مختلفة والشركات الخاصة للخدمات األمنيةوالمطارات 

المشغلون والسلطة  اإلجراءويشترك في هذا  . من أجل منحهم شهادات الكفاءة في أمن الطيران المدنية للمالحة الجوية
قبل أن يتولى المعهد تقييم  االنتقاء والتوظيف والتدريب األولي إجراءاتالشركات هي المسؤولة عن  إنث حي ،المختصة

  .التي تجيز تولي مهام أمن الطيران المدني في جمهورية فنزويال البوليفاريةوالكفاءة ثم منح الشهادة المناسبة، عند اللزوم، 

منح شهادة الكفاءة على العاملين المسؤولين مباشرة عن تفتيش الركاب وأمتعتهم  اجراءات تقتصروال   ٣- ١
، وذلك بغرض تحقيق أكبر قدر من التوحيد واإلشرافالتشغيل  في مستوىإنما تشمل أيضا الموظفين األمنيين ووالبضائع 

 ٢٥٠٠لعملية بوضع قائمة من وبوشرت هذه ا.  الوطني اإلقليمنية بين موظفي أمن الطيران المدني على صعيد والمه
أمن  إدارةويتولى المعهد الوطني، عبر .  شخص تقريبا ممن يجب أن يبلغوا مستوى الكفاءة المناسب للحصول على الشهادة

الطيران التابعة له، الرصد المنتظم إلجراءات إصدار الشهادات، بغرض تحديد مستويات التناوب بين الموظفين، ومدد 
سليمة لرأس المال البشري من حيث أمن  إدارة لضماناستراتيجيات  إعداد بغية ،وأسباب التغييربقائهم في المنصب 

  .الطيران ومدد شغل المناصب داخل القطاع

٢ -  اجراءات االنتقاء والتوظيف والتدريب األولي  
انتقاء من جانب المشغل  إلجراءاتيتعين على المرشحين ألداء مهام أمنية في مجال الطيران أن يخضعوا   ١- ٢

في المعلومات الشخصية للمرشح، بما في ذلك هويته وماضيه المهني، وذلك في اطار تقييم  بالبحثالذي يكلف أحد موظفيه 
ويجب على  كل المرشحين الذين سيتحملون مهام تتعلق بأمن .  مدى أهلية الشخص للعمل في مجال أمن الطيران المدني

لطلب العمل تتضمن على األقل معلومات شخصية عن المرشح، ومؤهالته التعليمية وخبرته المهنية الطيران ملء استمارة  
قر فيه آخر ي اباكتمال المعلومات ودقتها، وتصريح منه ا، وتصريح)بما في ذلك تفاصيل كافية للتحقق من ماضيه المهني(

تأديبية، وإذنا من المرشح لالتصال  إلجراءاتضه للفصل من العمل أو المرشح بأن تقديمه لبيانات غير صحيحة يعر
الحكومية أو أشخاصا يعرفونه للتحقق من البيانات التي قدمها، ثم  اإلداراتأو  ،أو بالمؤسسات األكاديمية ،بمشغليه السابقين
   .توقيع المرشح
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٢- ٢  عن المرشح بما ل على شركة التوظيف التحقق من المعلومات الشخصية هذه المعلومات من شأنها أن تسه
التي تتولى تلك المهمة، من التأكد من هوية المرشح اإلدارةأو /كن الموظف ويم .  

التأكد من صحة المعلومات المقدمة من  أو لم يتسن ،وفي حالة وجود أي ثغرات في الماضي المهني للمرشح  ٣- ٢
أو الى وثائق أخرى للتحقق من صحة تلك المرشح، يجوز لشركة التوظيف أن تلجأ الى األشخاص الذين يعرفون المرشح 

  .المعلومات

.  المرشح للوظيفة األمنية لفحوصات نفسية وبدنية إخضاعومن الجوانب الهامة األخرى لعملية منح الشهادات   ٤- ٢
، الحالة النفسية من تحمل شركة التوظيف مسؤولية التحقق، بواسطة االختبارات الطبية المناسبةتولتحقيق هذا الغرض، 

ويجب أن تشمل تلك االختبارات فحوصا بصرية لتحديد أي صعوبات فيما يتعلق بالتمييز .  والبدنية لكل واحد من المرشحين
عدم وجود عوارض تعوق قدرة المرشح على أداء وظيفته األمنية، هذا عالوة  نبين األلوان، وفحصا طبيا شامال للتأكد م

الحركية /ات النفسية، على المرشح أن يثبت قدرته الذهنية والبصريةوفي اطار االختبار.  على الفحوص المختبرية
  . فضال عن خلوه من أي اضطرابات عقلية يواستقراره النفس

ملفات العاملين نتائج عمليات التحقق من الماضي المهني للمرشح وحسن تتضمن لة أن الشركة المشغّ وتكفل  ٥- ٢
، ومحضرا باستجواب الفترات التي لم تغطّيخه الوظيفي وغير ذلك من سلوكه، بما في ذلك تفاصيل عن الثغرات في تار

.  المرشح وتقارير عن التقييم الطبي للمرشح نفسيا وبدنيا، واسم ولقب الموظف المسؤول عن التأكد من كل تلك المعلومات
بعد مغادرة الموظف  شهرا ٢٤ولمدة ,  الى ذلك، تحتفظ الشركة المشغلة بملف الموظف طوال فترة عمله لديها إضافة
  .للشركة

بعد اكتمال اجراءات االنتقاء، يتلقى المرشح التدريب الذي تعتبره الشركة مناسبا، وفقا للمبادئ الواردة في   ٦- ٢
وتشمل اجراءات التدريب تدريبا أوليا والتدريب أثناء الخدمة والتدريب .  الخطة الوطنية للتدريب في مجال أمن الطيران

المشرفين والمنسقين في مجال األمن، تدريبا يركز  مثلهم مثل، ويتلقى العاملون).  شهرا ١٢عد كل ب(كرر الدوري أو المت
  .إليهمالمهام الموكلة  ألداءعلى المعارف الالزمة 

٧- ٢  لموظفي األمن فترات دنيا وحدا أدنى من المحتويات على النحو المبين في  يتضمن التدريب النظري األولي
شح أن يخضع الختبار نظري يتعين على المر ،وبعد انتهاء هذا التدريب.  ة للتدريب في مجال أمن الطيرانالخطة الوطني

أن يجتاز اختبارا ثانيا وإذا ما رسب المرشح، من حقه .  نقطة ١٠٠نقطة على األقل من بين  ٧٠يحصل فيه على  البد أن
يتضمن أيضا أدنى فترة وحدا أدنى من المحتويات أما التدريب أثناء الخدمة فانه  .نقطة ٨٠وأخيرا عليه أن يحصل فيه على 

يفضي الى اختبار عملي تستخدم فيه نفس عالمات النجاح المعمول وحسبما هو منصوص عليه في اللوائح التكميلية المقابلة، 
  .بها في التدريب النظري األولي

٨- ٢  رات التدريب األولي والتدريب أثناء الخدمة من العملية، ويظل القرار سحب األفراد الذين لم يجتازوا اختباوي
ثر استكمال التدريب األولي والتدريب أثناء الخدمة، يقدم طلب إو.  في أيدي الموظف المسؤول إضافياتدريبا  إعطائهمبشأن 

أداء مهامه  لهول جال األمن، وتخّللعمل في م أهلية المرشحالى المعهد الوطني لشؤون أمن الطيران الستصدار شهادة تثبت 
  .بشكل مستقل
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  شهادة الكفاءة  - ٣

ية هي المسؤولة عن اجراءات منح شهادات أمن الطيران التابعة للمعهد الوطني للمالحة الجوية المدن إدارة  ١- ٣
 فيهمن توفرت  الشهادات لكل وإصدارتجهيز  اإلدارةالكفاءة للعاملين في مجال أمن الطيران وتجديدها، حيث تتولى هذه 

  .المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح

بعد أن يكون قد خضع بنجاح الختبار كتابي  المرشح قدمهامنح شهادة الكفاءة بفحص الوثائق التي  عمليةتبدأ   ٢- ٣
ويحق للمرشح الذي لم .  ١٠٠نقطة من  ٧٠ويتطلب اجتياز هذا االختبار الحصول على .  السلطة المختصة إشرافتحت 

ويجب الخضوع الختبارات أخرى في غضون فترة .  نقطة ٨٠ ختبار آخر تبلغ عالمة التفوق فيهيحالفه الحظ أن يخضع ال
وإذا أخفق المرشح للمرة .  المرشح فيهر الذي لم يوفق يوم عمل من تاريخ االختبا ٣٠يوم عمل وال تتجاوز  ١٥ال تقل عن 

غل أن وفي هذه الحالة، يتعين على المشّ.  يوما من تاريخ االختبار الثاني ٦٠الثانية، جاز له أن يمر باختبار آخر بعد مرور 
.  ءة في مجال أمن الطيرانعن تجهيز شهادة الكفا اإلداريةيقدم طلبا جديدا للسلطة المختصة نيابة عن المرشح ويدفع الرسوم 

وال يجوز، تحت أي ظرف، السماح ألشخاص بأداء واجبات تشغيلية تتصل باألمن دون حصولهم على شهادة الكفاءة التي 
  .يمنحها المعهد

 إصدارهاشهرا من  ٢٤بعد حيازة شهادة الكفاءة من السلطة المختصة، يتعين على موظفي األمن تجديدها بعد   ٣- ٣
بملف يتضمن نتائج الفحوص الطبية البدنية  مرفقايتعين على المشغل أن يقدم طلبا الى المعهد الوطني نيابة عن المرشح، و

كما يتعين عليه أن يدلي بما يثبت أن المرشح خضع لدورتين تدريبيتين  ،والنفسية، وذلك في يوم تجديد شهادة الكفاءة
أن المستندات تفي  ارتُئيوإذا .  شهر األربع والعشرين المنصرمةمتكررتين في مجال أمن الطيران في غضون األ

 ٧-٣بالشروط، يخضع المرشح الختبار كتابي جديد يتعين أن يحصل فيه على نفس العالمات المنصوص عليها في الفقرة 
  .من ورقة المعلومات هذه

  ـ انتهـى ـ


