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  ـــــــــــــ
 .تقدم جمهورية فنزويال البوليفارية النسخة االسبانية  ١

  والثالثون السابعةالدورة  — الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 وبيانات السالمةالسالمة إدارة  :من جدول األعمال ٢٦رقم البند 

  تنظيم اإلداري والتشغيليلكامل لمتوضع وتنفيذ نظام 
 لسالمة الطيران المدني في جمهورية فنزويال البوليفارية

  )جمهورية فنزويال البوليفارية منمقدمة  ورقة(

 

  الموجز التنفيذي
في هذه الورقة ) (INAC)المعهد الوطني للطيران المدني (جمهورية فنزويال البوليفارية  في طيرانالتقدم هيئة 

والتشغيلي لسالمة  اإلدارينظام متكامل للتنظيم  خدامبرنامج الدولة للسالمة، باست/السالمة إدارةمشروعها لتطبيق نظام 
تسم بالتعاون ومن ثم تهيئة بيئة تللدول األعضاء األخرى مفيد مرجع توفير  بغية، (AEROSIG)الطيران المدني 

  .إدارة السالمةنظام تنفيذ نطوي عليها من شأنها المساعدة في قيادة المسيرة صوب النقلة الثقافية التي يوالتعاضد 
ويمثل هذا النظام، على المستوى التكنولوجي، طريقة ناجعة إلنتاج المعرفة الخاصة بالطيران الالزمة لالستخدام األمثل 

وهو .  للعمليات اإلدارية وعمليات السالمة، وإصدار القرارات المناسبة والمطابقة الخاصة بسالمة الطيران بشكل عام
رد الفعل الى سياق استباقي، حيث يتم كشف الظروف والوقائع المريبة حتى يتم  ىيرتكز عل سياقيعني التحول من  ما

برنامج الدولة للسالمة، باالعتماد على التطورات /التخفيف من المخاطر، والتقدم نحو إدارة مثلى لنظام إدارة السالمة
  .منخفضة بأثر مباشر وتكاليف ق ذلكيمع تحقالتكنولوجية، 

 األهداف
  :ستراتيجيةاإل

 .Aهذه بالهدف االستراتيجي  العملترتبط ورقة 
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 المقدمة - ١

برنامج الدولة للسالمة، /في سياق التحول الثقافي لنظام الطيران في فنزويال نحو تنفيذ نظام إدارة السالمة ١- ١
عملية منتظمة ومنهجية للتحسين المستمر ) (INAC)المعهد الوطني للطيران المدني (وضعت هيئة الطيران المدني الفنزويلية 

للسالمة واتخاذ القرارات  اإلداري التنظيممعلومات استخباراتية تستخدم في واستيفاء ، ممارسات جيدةوضع حى إلى تن
 .في تحقيق االستخدام األمثل لهذا النظاممجمعة اإلدارية تساهم 

 الخلفية - ٢

مليون  ٢٦٠ إلىاستثمار كبير وصل بأ المعهد الوطني للطيران المدني مشروعا طموحا، بد، ٢٠٠٤في عام  ١- ٢
دوالر، لتجديد وتحديث الهياكل األساسية للطيران المدني الضرورية لتحقيق األداء األمثل للسالمة في نظام الطيران 

هو ما يدل على نجاعة تنسيق المنظمة التعاون الفني بااليكاو، و إدارةووضع هذا المشروع باالشتراك مع .  بفنزويال
الرادارات، وتجهيزات  إدراجالسياسية لحكومة جمهورية فنزويال البوليفارية، األمر الذي أتاح  واإلرادةللتعاون الدولي، 

معلومات الطيران  إقليمالراديو، ونظم االتصاالت للطيران، ونظم دعم مختلفة للمالحة الجوية من آخر طراز مما مكن 
وهكذا، .  من تحسين مستوى الخدمات بشكل كبير، األمر الذي كان له أثر ايجابي على السالمة Maiquetia" مايكتيا"نة بمدي

حتى اليوم، ركز المعهد الوطني للطيران المدني جهوده على تنفيذ هذا المشروع المعقد، وعلى وضع  ٢٠٠٤ومنذ عام 
لاليكاو،  قالتدقيبرامج  نهوهو ما تحققت م.  م لتعزيز ما أنجز من استثمارالالز اإلجرائي اإلطاراللوائح التنظيمية لتوفير 

والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في عام  ٢٠٠٨عن طريق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في عام 
لثناء المتمثل في ضمان سالمة كل بالهدف الجدير باـ واللذان أظهرت دولة فنزويال من خاللهما التزامها الراسخ ٢٠٠٩

األشخاص الذين يستعملون هذا النظام، حيث تأتي فنزويال، حسب هذه التدقيقات، من بين الدول الثالث األولى في العالم في 
 .مجال السالمة

، والذي لعب، بشكل ما، دوره المحفز لدولة ١٩٩٩الى الحدث الذي وقع في عام  اإلشارةومن المناسب  ٢- ٢
طار إ إنشاءالحدث في  اويتمثل هذ.  ٢٠٠٧فنزويال حتى تتكيف مع التوجيهات التي أصدرتها االيكاو في مجال السالمة منذ 

المشروع في لعب دور نشط في  ن، ضمن نظام قيمه، بحق المواطنيرقي البوليفاريةدستوري جديد لجمهورية فنزويال 
مختلف العمليات التي تهم الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية من حياتهم، وهو ما يبرز في نهاية المطاف، أن 

 .سالمة الطيران ليست واجبا من الواجبات، بل حقا يجب أن يتمتع به جميع مستخدمي نظام الطيران

تراتيجي، وفي تناغم مع توجهات الطيران التي حددتها االيكاو، االس اإلطار، ومع وجود هذا ٢٠٠٨منذ  ٣- ٢
التغير الثقافي الذي سيعطي هيكال لالنجازات التي  إحداثأخذت الحكومة الفنزويلية على عاتقها رفع تحد أكبر يتمثل في 

ومحدثه، والذي لن  منها بأن العامل البشري يمثل عنصر الدفع بقدر ما يمثل موضوع التغيير إدراكاتحققت حتى اآلن، 
 .أي معنى ،يكون بدونه ألي تقدم على مستوى التنظيمات أو التكنولوجيا

 برنامج الدولة للسالمة/السالمة إدارةالتكنولوجيا كميسر لعملية تنفيذ نظام  - ٣

للرصد والمراقبة المستمرين، يدير شبكة تتكون من  محيط ثقافي يسمح باعتماد نظام بإنشاءيتعلق األمر  ١- ٣
من بناء  يمكن بدورهمتطلبات، /غايات/مؤشرات/أهداف باستخدام نظام يضم مهيكل مصممعرفة من خالل / معلومات/بيانات
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المخاطر، مما سيعزز التحسين المستمر بدرجة تتجاوز مستويات السالمة  وإدارةواستمرار عملية للتعرف على األخطار 
يجب معالجة النطاق المباشر للسالمة فحسب، بل يجب كذلك اعتماد الى ذلك، ال  إضافة.  المحددة للنظام الفنزويلي للطيران

 .للتأثير على الجانب المنهجي لسالمة الطيران اإلداريةسلسلة من الممارسات 

 تالبيانا إدارةالمعرفة في مجال الطيران، عن طريق  إنتاجيجب أن يكتسب نظام سالمة الطيران القدرة على  ٢- ٣
ويجب أن تشكل هذه المعرفة أساسا لعملية تهدف لتحقيق االتساق وتوحيد المعايير، وهو ما سيتيح .  والمعلومات المناسبة

من ثقافة  يتجزأالذاتي جزءا ال  اإلشرافالى علمية تعلم وتسهيل، بحيث يصبح  اإلشرافنموذج يحول اجراءات  إدخال
المخاطر تعتمد لتحقيق االستخدام األمثل للمستويات المقبولة للسالمة  دارةإلالقطاع، التي يمكن أن تستخلص منها عملية 

 .بالنسبة لنظام الطيران الفنزويلي، وذلك على أساس يومي

 اإلجراءاتعهد الوطني للطيران المدني مشروعا تكنولوجيا طموحا لجعل ملولتحقيق كل هذه األهداف، وضع ا ٣- ٣
نظام متكامل للتنظيم " إلنشاءكل منتظم وتلقائي، مما سينتج هندسة تكنولوجية المختلفة الخاصة بالطيران المدني تتم بش

 ."(AEROSIG)والتشغيلي لسالمة الطيران المدني  اإلداري

 والتشغيلي لسالمة الطيران المدني اإلداريعمليات النظام المتكامل للتنظيم  - ٤

ي لوضع أداة تكنولوجية تمكن من خالل المرحلة األولى للمشروع، يخطط المعهد الوطني للطيران المدن ١- ٤
اتخاذ  ، ويستخدمها لتوليد معلومات واستخبارات ناجعة موجهة لعمليةفي الوقت الحقيقينشر نظام ذكي يعالج البيانات 
في الوقت المبكر، ويظهر المتغيرات المرتبطة بالسالمة  اإلنذارويسمى هذا النظام بنظام .  القرار في مجال الطيران المدني

لوضع  محاكاةالبأنماط ودالئل خاصة بالسلوكيات، والقيام  إلنتاجمراجع تلك المتغيرات  بإسناديقوم حيث ، قيالحقي
 .األفضل في المستقبل لتطوير اجراءات سالمة الطيران بشكل ناجع تالسيناريوها

 :األداة على ثالثة محاور أساسية هذه ويرتكز تصميم ٢- ٤

طبقا ، لتحديد المؤشرات، واألهداف والغايات، الحصيلةنتيجة  بطاقةنهج  إلىعملية استشارية، تستند   )أ 
 المنظمة؛ ستراتيجيةال

ومعالجتها حسب حاجة  ،"حيثما وجدت"تضمين البيانات المهيكلة  نتمكن م ،عملية جمع البيانات  )ب 
 المنتفعين؛

معرفة  إلىللمعلومات، التي تحول  اإلحصائيةوالمعالجة  ،عرض وتقديم المؤشرات نعملية تمكن م  )ج 
 .خاصة بسالمة الطيران

 :ثالثة مستويات، هي للنظام المرحلة األولى هكما تشمل هذ ٣- ٤

، على كل ما يجرى داخل في الوقت الحقيقيويمكن هذا المستوى من التعرف، : يالمستوى الوصف  )أ 
 النظام؛

 قائع؛مراجع المتغيرات لتحديد السلوكيات واألنماط التي تكمن وراء الو إسناديتم : كشف األنماط  )ب 

بوقائع  للتنبؤ ،المستقبلية الممكنة تالسيناريوهانجز محاكاة ترسم من خاللها ي: المرتقبالتحليل   )ج 
 .الطيران
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انظر المرفق (والتشغيلي لسالمة الطيران المدني  اإلداريفي الوقت الراهن، وصل النظام المتكامل للتنظيم  ٤- ٤
خاللها وضع نظام للمعلومات يضم كل الخدمات الصادرة عن  يتممرحلته الثانية، والتي  إلى) هذه معلوماتالورقة الثاني ب

 .عملية سالمة الطيران، والمالحة والنقل الجويين

، استطاع المعهد الوطني والتشغيلي لسالمة الطيران المدني اإلداريبفضل عمل النظام المتكامل للتنظيم  ٥- ٤
ثقافة استباقية  إلىيأخذه الرد بشكل كبير، وتمكن من االنتقال من ثقافة رد الفعل  الوقت الذي من أن يقلل لمدنيللطيران ا

 إلنشاءويشكل هذا النظام بال شك أداة .  المخاطر بشكل ناجع إدارة نقادرة على استباق الوقائع المريبة، وهو ما يمكن م
ت في سالمة الطيران ليس على المستوى المحلي أن تحدث تغييرا اثقافة تعطي قيمة لسالمة الطيران، وهي ثقافة باستطاعته

 .والعالمي كذلك اإلقليميفحسب، بل على المستويين 

مضافة،  قيمة والتشغيلي لسالمة الطيران المدني اإلداريكما تنتج عن تطبيق النظام المتكامل للتنظيم  ٦- ٤
نهج للتطبيق من  إقامة من، مما يمكن السالمة إدارةعلى تحليل ورصد المراحل التمهيدية لنظام  ة هذا النظامبفضل قدر

والتشغيلي لسالمة الطيران  اإلدارييصبح النظام المتكامل للتنظيم بحيث عملية تعقبية،  إطارخالل الممارسة المعتادة في 
 .السالمة إدارةالمدني أداة للتحسين المستمر لنظام 

ن المدني نظام المعلومات األكثر تأثيرا، والتشغيلي لسالمة الطيرا اإلدارييمثل النظام المتكامل للتنظيم  ٧- ٤
برنامج الدولة للسالمة، رغم أن ما /السالمة إدارةوالى حد بعيد، على تقدم نظام الطيران الفنزويلي نحو تطبيق ثقافة نظام 

 .بشكل كبير ٢٠٠٤المعهد الوطني للطيران المدني في عام  أنفقهخصص له من استثمار دون ما 

 الخالصة - ٥

في اطار البحث الجاري عن أدوات ومعدات تكنولوجية تمكن من االستخدام األمثل، وتشغيل، وتوجيه  ١- ٥
 بإدراجعملية تنفيذ سالمة الطيران المدني لفائدة الدول األعضاء في االيكاو، توصي حكومة جمهورية فنزويال البوليفارية 

والعالمي، مما سيمكن  اإلقليمين على المستويين كلتطبيقه المم والتشغيلي لسالمة الطيران اإلداريالنظام المتكامل للتنظيم 
النظام العالمي للطيران من االستفادة من أداة ستساهم بشكل مباشر في عملية التغيير الثقافي الذي تطلبه االيكاو للتقدم نحو 

 .السالمة إدارةتطوير ثقافة نظام 

  

- -  -  - - - - -  
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  بالتراخيصعرض للمعلومات الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  جودة خدمات النقل الجوي
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  جودة خدمات النقل الجوي
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  اطار التحكم الكامل
  عرض المعلومات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 —انتهى  —


