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   الدورة السادسة والثالثون-الجمعية العمومية 

  اللجنة الفنية
 ونظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بعض سجالت الحوادث والوقائع مايةح   : من جدول األعمال٢٨البند 

  الجويةسالمة ال من أجل تحسين الجوية

  )المتكاملة(أنظمة إدارة شركات الطيران 

  ) اإلياتا–ي الدولي وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجو(

  الملخص التنفيذي
اإلياتا فريق عمل لدعم عينت أنظمة إدارة السالمة، بوجوب قيام الناقلين الجويين بتنفيذ رداً على شرط اإليكاو 

فريق عمل اإلياتا  وبسبب تعقد منظمات شركات الطيران المعاصرة، حدد. تطوير أنظمة إدارة السالمة
رة المعتمدة على بعضها البعض من أجل ضمان فعالية أنظمة إدارة السالمة في الحاجة إلى دمج أنظمة اإلدا

إدارة شركات الطيران  أنظمةوتم وضع . ن تؤثر على السالمة التشغيليةأتخفيف المخاطر التي يمكن 
  .  لتحقيق هذا الهدفالمتكاملة

 ةإدارة شركات الطيران المتكامل ةنظمأ إلى االعتراف بفوائد ة مدعوموميةإن الجمعية الع: اإلجراء المتّخذ
  .سالمةمن خالل تنسيق أنظمة إدارة شركات الطيران الالزمة لتحقيق أعلى مستوى ممكن من ال

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  تتعلّق ورقة العمل هذه باألهداف اإلستراتيجية

  ال تنطبق  :اآلثار المالية

  ال تنطبق  :المراجع
  
  
  .نسخ هذه الورقة باللغات العربية والصينية والفرنسية واالسبانية والروسية الدوليتحاد النقل الجوي ا روفّ ١
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 المقدمة - ١

"  نظام األنظمة" إدارة شركات الطيران بأن منظمة الناقل الجوي تتألف من وأفرقةاعترفت الوكاالت التنظيمية   ١- ١
قيق السالمة التشغيلية لإلياتا تنفيذ نظم اإلدارة لكل متطلبات تدقتضي وكنتيجة لذلك، ت. التي تدعم بعضها البعضمتكاملة وال

 . وظيفة تشغيلية

شركة طيران ويجب أن يكون هناك تنسيق وثيق منظمة هناك العديد من الدوائر داخل كل وطبقاً لذلك،   ٢- ١
ت الطيران الكبيرة في ن التحدي الذي تواجهه إدارة شركاإلذا، ف. نظمة إدارة السالمةألنشطتها لتحقيق اإلمكانات الكاملة أل

ة شاملأنظمة اإلدارة التشغيلية الافة وضع نظام فعال إلدارة السالمة، كما وصفها المعيار الجديد لإليكاو، يكمن في دمج ك
  . لشركات الطيران، والتي يجب معالجتها من خالل هيكل الشركة وسياساتها وإجراءاتها

: الطيرانشركات ثقافة فعالة لسالمة وضع  على أنها ضرورية لحددت اإلياتا أنظمة إدارة السالمة التالية  ٣- ١
 لمعالجة ينأنظمة إدارة السالمة؛ أنظمة إدارة النوعية؛ أنظمة إدارة المخاطر؛ أنظمة إدارة األمن وأنظمة إدارة المورد

. ام شركات الطيران الحرجةالشواغل المتعلقة بالسالمة الناجمة عن تزايد االتجاه إلى االستعانة بمصادر خارجية للقيام بمه
عتبر فيه شرطاً تنظيمياً في الوقت الحاضر، قد حدد كعنصر يإن تكامل أنظمة اإلدارة المذكورة أعاله، في الوقت الذي ال 

 .سالمةأو تفوق معايير األداء في تحقيق مستوى مقبول من ال دوماًتفي التي الفعالة أساسي في أنظمة إدارة السالمة 

  ةالمتكاملإدارة شركات الطيران  أنظمة  - ٢

ألنظمة  تفاعليه لتقديم عرض شامل ة الكترونيصيغة في المتكاملةأنظمة إدارة شركات الطيران نُشرت   ١- ٢
نظمة إدارة ووفرت نظرة شاملة ألخمس وحدات، وتم تطوير . أنظمة إدارة السالمةإلدارة ذات الصلة المرتبطة بتنفيذ ا

 ةنظمأ عن واألمن وإدارة المخاطر فضالً، والنوعية، وكذلك أفضل الممارسات في مجال السالمة المتكاملةشركات الطيران 
يندإدارة المور.  

وبهذه . على متطلبات تدقيق السالمة التشغيلية لإلياتاالمتكاملة  أنظمة إدارة شركات الطيران يرتكز فحوى  ٢- ٢
تكون رشاديه شاملة للمساعدة في تنفيذ أنظمة فعالة إلدارة السالمة مواد إتقدم اإلياتا لشركات الطيران األعضاء الطريقة، 

 .ذي تحدده معايير اإليكاو ومعايير تدقيق السالمة التشغيلية لإلياتا اإلطار المتماشية مع سليم ومتناسقة ومدمجة بشكل

  ة المتكامل شركات الطيران إدارةدعم أنظمة  - ٣

باإلضافة  إدارة السالمة، ةنظمأعم شركات الطيران في وضع وتنفيذ إستراتيجية تهدف إلى دأوجدت اإلياتا   ١- ٣
إدارة شركات الطيران ألنظمة   المرجعيدليلالولغاية اآلن، نُشر . األكثر تعقيداً ةالمتكاملإدارة شركات الطيران  ةنظمأإلى  

باإلضافة أعاله، ذكور لة على النحو المدارة ذات الصأنظمة اإل لكل من اً تفصيلياًوصفيوفر ، وة الكتروني في صيغةةالمتكامل
  .المتكاملةإدارة شركات الطيران  ةنظمأدور اإلدارة العليا في تنفيذ بالقضايا اإلستراتيجية المرتبطة عن ملخص إلى 
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عن  التي تقدم أمثلة  للمالحق شامالًجرداًة إدارة شركات الطيران المتكامليشمل الدليل المرجعي ألنظمة   ٢- ٣
إدارة المخاطر وأدوات تخطيط نماذج  والوثائق المطلوبة، والهيكل، وةالتنظيميها المسائلة  بما فيةظام األساسيعناصر الن

 إدارة ةنظميجب تطوير قسم يتعلّق بأ ألهمية القضايا البيئية المرتبطة بالنقل الجوي، ونظراً.  أنظمة إدارة السالمةعرومش
إدارة شركات الطيران من دليل أنظمة ، وسيتم إدراجه في األعداد الالحقة اتافريق عمل اإليجهد متواصل من قبل كالبيئة 

  .ةالمتكامل

 في وضع  الطيرانمساعدة شركاتات لالفجوباإلضافة إلى تحليل التدريب، و حلقات العمل  اإلياتاستوفر  ٣- ٣
ومبادرات سالمة الجل أاكة من هذه الجهود في الشرويمكن إدراج مثل  .ةإدارة شركات الطيران المتكاملأنظمة وتنفيذ 

 .سالمة أخرى لإلياتا

  ـ انتهــى ـ


