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 .وفّرت االياتا هذه الورقة بجميع لغات المنظمة  ١

   الدورة السادسة والثالثون-الجمعية العمومية 
  اللجنة الفنية

  لسالمة األخرىمسائل ا : من جدول األعمال٣٠:البند

   التابع لإلياتارضيةتدقيق سالمة العمليات األ

  ) اإلياتا–وثيقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي  (

  الملخص التنفيذي
حسن جودة ي هو برنامج تدقيق لمزودي الخدمات األرضية إلياتا التابع لرضيةتدقيق سالمة العمليات األ

 إلدارة ة، من خالل تنفيذ عملية رسمية ومنهجيه باستخدام معايير موحدة دولياًاألرضيوسالمة العمليات 
  .المخاطر التشغيلية والسالمة التي تخفض الحوادث واإلصابات

  :،ندفان أساسياه  التابع لإلياتاألرضيةتدقيق سالمة العمليات اإن ل
  رضيةتحسين سالمة العمليات األ  )أ
  .  شركات الطيرانقبللمناولة األرضية من ا لشركات المتكررإزالة التدقيق   )ب

األهداف 
  :اإلستراتيجية

  .)A(بالهدف االستراتيجي تتعلّق ورقة العمل هذه 

  .ال تنطبق  :اآلثار المالية

  .ال تنطبق  :المراجع
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 المقدمة  - ١

 مليارات ٤ أن تكاليف األضرار األرضية تكلّف شركات الطيران حوالي حاد النقل الجوي الدولياتيقدر  ١- ١
أما التكاليف غير المباشرة مثل مدة عدم تسيير الطائرة، ومطالبات اإلصابة، وخسارة اإليرادات .  سنوياً أمريكيدوالر

كما تؤدي حوادث المناولة األرضية أيضاً إلى . رقموتكاليف الطاقم ومعالجة تأخر الركاب والشحن، فتقاس بأضعاف هذا ال
 .، ويمكن أن تشكل خطراً على سالمة الطيرانالموظفينموت إلى إصابات جسديه أو حتى 

شركات الطيران  من م متعددة من زبائنهتدقيقات الخدمات األرضية لووفي الوقت الحاضر، يخضع مورد ٢- ١
تبديد الموارد على لى إ يؤدي إلى خلق بيئة غير فعالة، ومماه ضئيل جداً،  أنود أي تقاسم لنتائج التدقيق أو وجبسبب عدم

 .جميع الجهات

. ر إشراف سلطات الطيران والسلطات الحكومية على العمليات األرضية ضئيالًب يعت،وفي معظم الحاالت ٣- ١
األرضية في المجاالت ت وفي بعض البلدان، هناك حد أدنى من الرقابة التنظيمية المباشرة على أنشطة موردي الخدما

 :التالية

  .االختيار وإعطاء التراخيص  - أ 
 .تنفيذ األنظمة  -ب 

 .التدريب والتطوير  -ج 

 .التدقيق وتقديم التقارير واالمتثال  -د 

الحفاظ على اإلشراف مسؤولين عن  شهادة المشغّل الجوييعتبر حاملو الوكاالت التنظيمية، متطلبات طبقاً لو  ٤- ١
  .أطرافهم المتعاقدةعلى السليم 

  المبدأ  - ٢
م ، الذي يقيلإلياتا السالمة التشغيلية على إطار تدقيق التابع لإلياتا رضيةتدقيق سالمة العمليات األيرتكز   ١- ٢

تقليل تحسين السالمة التشغيلية ونفس الهدفين األساسيين وهما حقق يوس. طيرانالشركة لرقابة لواتشغيلية دارة الأنظمة اإل
 السالمة ويحظى تدقيق. األرضيةلسالمة التشغيلية في تأسيس مرجع ومعيار عالميين لالمبدأ يكمن و. التدقيقات المتكررةعدد 

 سلطات المطارات، من بدعم متزايد من الدول و، ة التابع لإلياتارضي تدقيق سالمة العمليات األلإلياتا، على غرارالتشغيلية 
رضية على العمليات األإلشراف  أن تسهل ا معهاالحصول على معلومات إضافية يمكنالتي ستستفيد من كونها قادرة على 

  .على التواليها  ومطاراتهاداخل دول
لى سجل عموردي الخدمات األرضية سيتم وضع ،  ذات صلة وتصحيح أي نتائجالتدقيقبعد االنتهاء من   ٢- ٢
ة رضيتدقيق سالمة العمليات األقبل شركات الطيران تسجيل وست. تدقيقد اليتجدسيطلب  وعندها متفق عليها،  زمنيةفترةل

  .خاص بهاالقيام بتدقيقها ال من التابع لإلياتا بدالً

  التطبيق  - ٣
بيد . مستقلوضعها الو أموردي الخدمات األرضية في العالم، بغض النظر عن حجمها لكافة البرنامج سيتاح   ١- ٣

األرضية التي يقوم بها الكيان أنشطة محددة للمناولة ناسب ية التابع لإلياتا ليرضتدقيق سالمة العمليات األأنه سيتم تصميم 
  .الذي سيخضع للتدقيق
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المستوى الشركة وفعلى مستوى .  مختلفةمستويات على ة التابع لإلياتارضيتدقيق سالمة العمليات األسيتحقّق   ٢- ٣
وعلى مستوى المحطة، سيركز التدقيق . أنظمة اإلدارةالتدقيق على تنظيم الشركة وركز يالقطري، سالمستوى اإلقليمي و

  .ومعتمدينمؤهلين مدققين جرى من قبل يويقترح أن على الجوانب الموجهة نحو التشغيل، 

   التدقيقنطاق ومعايير  - ٤
الكثير من المعايير من وسيستخلص . يةرضالمواصفات التقنية الواردة في المعايير على العمليات األستركّز   ١- ٤
وملحقات اإليكاو ، لإلياتا السالمة التشغيلية تدقيقدليل معايير دليل المناولة في المطارات، و، بما في ذلك موجودةلوثائق الا

مثل ذات الصلة ة يصناعالالمصادر باإلضافة إلى ، الوكالة األوروبية للسالمة الجوية/وتنظيمات إدارة الطيران الفيدرالية
إلى برهان ليس فقط  الخدمات األرضية موردو حتاج يسو. لتدقيق العمليات األرضية الطيران القوائم التي تستخدمها شركات

  .المعاييردليل أجزاء كافة  ستطالإدارة المخاطر، والتي  التطابق مع فلسفة ، ولكن أيضاً"الصعبة"التطابق التقني مع المعايير 

  الفوائد  - ٥
تدقيق سالمة العمليات سيوفر األرضية، للمناولة ارة المخاطر دولية وممارسات إدالمعايير الوضع عن طريق   ١- ٥
  :الفوائد التالية التابع لإلياتا رضيةاأل

  . وعدد أقل من الحوادث واإلصاباتة أكثر أمناًأرضيعمليات   - أ 
  .القضاء على التدقيقات المتكررة من قبل شركات الطيران  -ب 
  .أقلتدقيقات قل وأأضرار :  منخفضةتكاليف  -ج 
  .على السالمةإشراف محسن   -د 

  .معايير نوعية محسنة  - ه 
  .، الضروري للوقاية منهاللمخاطرللتعرض فهم أفضل   -و 
  .اتعزيز صورة الشركة وسمعته  - ز 

  .لمنظمينمصادر معلومات إضافية ل  -ح 

  ـ انتهــى ـ


