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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  ةفنیالاللجنة 

  التوحید القیاسي –سالمة الطیران    :٢٨رقم د البن

  نظم إدارة السالمة طبیققترحات بتحسین دعم تم
 )البولیفاریةجمهوریة فنزویال (ورقة مقدمة من 

  التنفیذي الموجز
تفید التعلیقات الواردة من قطاع الطیران بخصوص المؤسسات الصغیرة التي تطبق نظم إدارة السالمة بأن هناك حاجة إلى 

  كثر بساطة وواقعیة. األمقتضیات الإعداد مبادئ توجیهیة وتوفیر التدریب وٕاتاحة 
  :بما یليقیام ال الجمعیة العمومیة مدعوة إلى اإلجراء:

  ؛معلومات الواردة في ورقة العمل هذهبال أخذ علماً أن ت  أ)
  و االیكاو إلى اتخاذ ما یلزم من إجراءات من أجل:عدتأن   ب)

 ،من االیكاوإضافیة إعداد مواد تتیح إرشادات رسمیة ، على ولالعمل، بدعم من خبراء مختلف الد  )١
  ؛التي تدعم أنشطة قطاع الطیراننشاء نظم إدارة السالمة في المؤسسات الصغیرة إل

ول على دتوجیه ومساعدة الحلقات دراسیة أو حلقات عمل في مختلف األقالیم من أجل  تنظیمالترویج ل  )٢
  .الصعوبات لدعم تنفیذ نظم إدارة السالمة من جانب المؤسسات الصغیرة في قطاع الطیران مواجهة

األهداف 
   للسالمة. االستراتیجي فالهدترتبط ورقة العمل هذه ب  اإلستراتیجیة:

اآلثار 
  .ال ینطبق  المالیة:
  إجازة العاملین –األول الملحق   المراجع:

  تشغیل الطائرات –الملحق السادس 
  صالحیة الطائرة للطیران –الملحق الثامن 

  خدمات الحركة الجویة –الملحق الحادي عشر 
  المطارات –الرابع عشر الملحق 
  )SMS( دلیل إدارة السالمة - Doc 9859الوثیقة 
  A37-WP/141 الورقة

  

______________  
    لنسخة اإلسبانیة المقدمة من فنزویال.ا - ١
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 المقدمة - ١

م انظتركز األحكام الواردة في القواعد والتوصیات الدولیة لالیكاو الصادرة خالل السنوات األخیرة على إنشاء  ١- ١
وخدمات  ،المطارات وومشغل ،نو ن الجویو من جانب مجموعة متنوعة من المؤسسات ومقدمي الخدمات (الناقل دارة السالمةإل

تحسین المستوى المقبول للسالمة في إطار وشركات اإلنتاج والتصمیم)  ،ومؤسسات التدریب ،وشركات الصیانة ،الحركة الجویة
 .والعالمين اإلقلیمي صعیدیعلى ال هافي الدول وتعزیز أثر مستویات

معلومات  )SMS( دلیل إدارة السالمة - Doc 9859 الوثیقة علىًا باإلضافة إلى ذلك، تتیح التنقیحات التي جرت مؤخر   ٢-١
نظــم عامـة إضــافیة ُتســتخدم لتوجیـه الــدول فــي تطـویر بــرامج الســالمة لــدیها وٕاعـداد المعــاییر والمبــادئ التوجیهیـة الالزمــة لوضــع 

  مقدمي الخدمات.إدارة السالمة من جانب 

، من أجل قلیمیة لالیكاوقالیمها، بدعم من المكاتب اإلخل أبصفة فردیة وجماعیة داًا وقد بذلت الدول جهود ٣- ١
 .نظم إدارة السالمةبشأن تدریبیة مسؤولي الدول والمهنیین المتخصصین في مجال الطیران من خالل دورات دریب ت

على الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو،  تي ُعرضتال A37-WP/141رار ورقة العمل على غو  ٤- ١
 .نظم إدارة السالمةجل تحسین تطبیق أمقترحات من تتضمن ورقة العمل هذه 

  حلیلالت - ٢
من جانب مقدمي الخدمات في قطاع  نظم إدارة السالمةتجربة الدول في رصد التطبیق المرحلي ل من ُیستـــشــــفّ   ١- ٢

  الطیران ما یلي:
إعداد . ویعتزم عدد كبیر من الدول ككل قطاع الطیران تجري بدرجة متفاوتة على نطاقأن هذه العملیة   أ)

. أما الدول األخرى كثر فعالیةاألوالرصد المساعدة لتزوید قطاع الطیران بأنواع  الحكومیة لسالمةابرامج 
واجهت صعوبات في تحدید االختالفات بین المؤسسات المشاركة فقد التي بدأت في إنشاء برامج السالمة 

 تطبیقما قد یؤثر على وهو المسألة،  تشّعب هذهألسباب تعود إلى حجم و/أو مدى في األنشطة نفسها 
دول لجأت . ونتیجة لذلك، دارة السالمةها إلنظمنفیذ تعلى إدارة المخاطر بشكل سلیم، وبالتالي إجراءات 

نظم یبیة للمؤسسات الصغیرة في ضوء القیود المفروضة على تطبیق األحكام المتعلقة بخطط تجر إلى وضع 
  ؛ككلإدارة السالمة على هذه المؤسسات 

خالل مرحلة بدء العمل. نظم إدارة السالمة  بشأنت على النهج المتبع في التدریب تعدیالالبد من إدخال   ب)
تزوید المشاركین بالمعارف األساسیة الالزمة. كوسیلة لقیفیة هذه النظم مالئمة وتثالمتعلقة ب وتعتبر الدورات

الدول تالحظ، في سیاق رصد تنفیذ نظم إدارة السالمة من جانب مقدمي الخدمات، أن بعض غیر أن 
ما تلقوه كل ون صعوبات في تطبیق واجهیمؤسسات هذه الالموظفین المسؤولین عن تطبیق هذه النظم داخل 

الذي یستند إلى مناهج التعلیم العملیة تعلیم الكبار، نموذج اتباع االنتقال إلى . وبالتالي، البد من من معارف
توطید لرة قودها الجهة المیسّ تالعملیة، التي أن ساس مبادئ المشاركة والتعلم بین النظراء وحیث على أ

 لدىلعیش وتعزیز الحس اإلبداعي تعمیق التفكیر وتحسین اإلدارة الذاتیة ورفع مستوى اتسهم في التآزر، 
لظروف لًا وفقإدارة السالمة مقتضیات تنفیذ نظم لتقید بالمؤسسة. وكلها عناصر تعزز إمكانیة ا موظفي

  ؛، السیما المؤسسات الصغیرةمن المؤسساتالفعلیة لكل مؤسسة 
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 تحدید أهداف السالمة إطار. وفي إدارة السالمة نظمق یتطبیتعین علیها إیالء األولویة للمؤسسات التي   ج)
أكبر للمؤسسات التي تؤثر أكثر على قطاع ًا ، تولي الدولة اهتمامالمتعلقة بهاوأغراضها وجمع البیانات 

االستراتیجیة واآلثار المباشرة على العملیات الجویة التجاریة،  تهاالطیران من حیث حجم عملیاتها وأهمی
. وتولي الدولة األولویة لعملیة رصد هذه المؤسسات قیداً و/أو األكثر تعًا حجموكذلك للمؤسسات األكبر 

لة أن تخضع جمیع و أهدافها. ومن مصلحة الد ضمان تنفیذ وتحقیقلمواردها المالیة والبشریة  سّخروت
مقتضیات وٕاجراءات التنفیذ  تسمالبد أن ت بالتالي؛ و الصغرىمؤسسات الالمؤسسات للرصد، بما في ذلك 

  حقیق التنفیذ على جمیع المستویات.یًا لتسع موضوعیةالو بساطة بال

  الخالصة - ٣
تجدر . و المعنیة التعلیقات باستمرار بین قطاع الطیران والدولة بادلة تتطلب تشائكتطبیق نظم إدارة السالمة عملیة   ١- ٣

 والدول نظماتوالمأفرقة العمل  قد یفیدهو ما على تحدید الصعوبات و ساعدت  هذا المجالفنزویال في تجریة أن اإلشارة إلى 
  .المعنیة

أو كاملة ألوجه القصور  جزئیة قدم حلوالً ومن شأن الترویج لتنظیم حلقات العمل لفائدة الدول وقطاع الطیران أن ی  ٢- ٣
إدارة الموارد، على مستوى تبادل الخبرات. وهو ما یحقق منافع جّمة عملیات نظم وفیما یخص هذه التطبیق تي تشوب ال
 .لشركات الصغیرةبالنسبة ل، ال سیما في قطاع الطیرانإدارة المخاطر ز تعزیساعد على وی
  

  
  -انتهى  -

 


