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  وسیة والعربیة والصینیة من هذه الورقة مقدمة من إیاتا.النسخ الفرنسیة واإلسبانیة والر   ١
   

  ٣٨الـ  الدورة -الجمعیة العمومیة 
  التقنیةجنة الل

 والتحلیل الرصد —من جدول األعمال: سالمة الطیران  ٢٩البند 

  التابع لإلیاتا یق السالمة التشغیلیةتدق
 ) )IATA( النقل الجوي الدولي تحادا(ورقة مقدمة من 

  تنفیذيالملخص ال
 التشغیلیةاإلدارة  تقییم یهدف إلى مقبول دولیاً و  معترف به نظام تقییمیاتا التابع لإل السالمة التشغیلیة تدقیقُیعتبر برنامج 

) USOAP( الجویة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمةتدقیق السالمة التشغیلیة ویكمل شركات الطیران. لالرقابة  ةنظمأو 
 یكاوإلأحكام ا إلى) ISARPs( التشغیلیةالسالمة التابعة لتدقیق  بها ىالموصوالممارسات معاییر ترتكز الو التابع لإلیكاو 

 التفاقیة ١٩و ١٨ ،١٧ ،١٣ ،٨ ،٦، ١حق في المال والممارسات الموصى بها المعاییر (مثل ممارسات الصناعة وأفضل
لتابع لإلیاتا ا تدقیق السالمة التشغیلیة برنامج قیمةبیكاو إلجمعیة العمومیة للل ٣٥ الـ الدورةواعترفت ). الطیران المدني الدولي

  .A37-5 القرار في هذا االعتراف كررتوقد  للدول. التنظیمیةنشطة الرقابة ل ألمكمّ  كإجراء
شركات  هناك العدید من على الرغم من أن، اإلیاتا للحصول على عضویة اً شرطتدقیق السالمة التشغیلیة ُیعتبر التسجیل في 

 لینالمشغّ تدقیق السالمة التشغیلیة  لوقد سجّ  .قیق السالمة التشغیلیةدل في تختارت أن تتسجّ ا التي غیر األعضاء الطیران
  .في جمیع أنحاء العالم بلداً  ١٣١ من

لتتوافق  نلیمشغّ لل أدوات روفّ یو  برنامجلل ناصر إضافیةع) ٣في الفقرة كما هو موضح ( المعّزز تدقیق السالمة التشغیلیةُیدخل 
 بلموحد من قِ  تقییمضمن یسو  معاییرال تنفیذ التركیز علىیق السالمة التشغیلیة تدقزید یوس. والصناعة اإلیكاومعاییر  مع

  .مراجعي الحسابات
في  أداء السالمة زیادة سهم فيی أن من شأنه موثوق به تنفیذ برنامجمن  لینالمشغّ المعّزز تدقیق السالمة التشغیلیة مّكن یس

 .جمیع أنحاء العالم
عالوة على و . العالمي أداء سالمة الطیران في تدقیق السالمة التشغیلیة بمساهمات لالعتراف ةدعى الجمعیة العمومیتُ  :جراءاإل

تدقیق السالمة  ضافیة في إطاراإل وعناصرهاتدقیق السالمة التشغیلیة لمواصلة دعمها لمدعوة  العمومیةلجمعیة فإن ا ذلك،
الدول ِقبل استخدامه من  لتشجیع وكذلك، دولةلل مةمراقبة السالنشطة للمعلومات أل كمصدر تكمیلي المعّزز التشغیلیة
 .األعضاء

 .١ هذه بالهدف االستراتیجي ترتبط ورقة العمل
األهداف 

 االستراتیجیة

 اآلثار المالیة ال ینطبق

 المراجع: 
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 مقدمة .١
، ٢٠٠٦ آذار/مارس ١٧ ففيبشأن السالمة. اإلیكاو لتعاون مع في ا دامتاریخ استباقي ومستى اإلیاتا لد    ١- ١

البرنامج  الغرض فيتطابق لتبادل معلومات السالمة والمساعدة المتبادلة، على أساس  مذكرة تعاون اإلیكاو واإلیاتا علىوقعت 
. وكان برنامج تدقیق السالمة التشغیلیة على جدول األعمال دقیق السالمة التشغیلیةوتالجویة  العالمي لتدقیق مراقبة السالمة

  .مومیة لإلیكاوللجمعیة الع ٣٧و ٣٥ تینخالل الدور 
منذ عام و .  في سجلهاالً مشغّ  ٣٨٤تدقیق السالمة التشغیلیة  لدى، كان ٢٠١٣ نیسان/أبریل ٣٠من  اعتباراً   ٢-١

لین المسجلین للمشغّ ، كان أداء السالمة ٢٠١٢في عام و . لسالمة التشغیلیةلتدقیق ة عملی ١٥٠٠أكثر من إكمال  ، تمّ ٢٠٠٣
بالفعل التوصل  . وقد تمّ تدقیق السالمة التشغیلیةلین غیر المسجلین بالمشغّ أربع مرات من أفضل بالتشغیلیة تدقیق السالمة في 

 زائدة عن الحاجةالعملیات التدقیق ٕازالة و التشغیلیة واألمن المحسنین  سالمةللواسع أساس إلى األهداف األولیة المتعلقة بإنشاء 
  .في الصناعة

حق اإلیكاو، لم تتغیر لتعدیل في ممع كل تدقیق السالمة التشغیلیة معاییر  تحدیث ه تمّ على الرغم من أن  ٣- ١
  .٢٠٠٣في عام تدقیق السالمة التشغیلیة منذ إدخال تدقیق السالمة التشغیلیة وبروتوكوالت مبادئ مبدئیًا 

  تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز  .٢
 دیدة هامة في عملیة تدقیق السالمة التشغیلیة التي تمّ عناصر ج المعّزز تدقیق السالمة التشغیلیةسیُدخل   ١- ٢

ویدمج  الحیة.تجارب تدقیق ال عملیاتخالل من اختبارها تّم التي مفهوم و الإثبات صحة بشأن ورش العمل في تطبیقها وتقییمها 
 مفي برامجهالمة التشغیلیة تدقیق السجاریة باستخدام أحكام  ةعملیة تقییم داخلیتدقیق السالمة التشغیلیة سجل في  ونلالمشغّ 

، بین عملیات تدقیق السالمة التشغیلیةأحكام بخصوص كسجل من التقییمات المستمرة  مطابقة تقریریقدموا ضمان الجودة و ل
منظمة ستستخدمها والتحقق منها و  المطابقة استعراض المعلومات الواردة في تقریر المتكررة. وسیتمّ تدقیق السالمة التشغیلیة 

  .تدقیق السالمة التشغیلیةلتقییم علومات ق كمالتدقی
ر قیمة أكبر من قاعدة معلومات أوسع بكثیر، وبالتالي توفّ تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز عملیة تستفید   ٢- ٢

  واستمراریة لنتیجة المراجعة.
ربع من األ" اماتالدعلى استكمال وتعزیز "عتدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز تستند األهداف العامة ل  ٣- ٢

  فعالة:العملیات شركات الطیران 
  ستمراریةاال أ)

طوال فترة التسجیل عن طریق تدقیق السالمة التشغیلیة معاییر التطابق مع كافة على استمرار ون لمشغّ یحافظ الس
معالجة و  داخلیاً  تحلیل النتائج الداخلیة. وسیتمّ  هاال یتجزأ من برامج ضمان إجراء عملیات تقییم جاریة بوصفها جزءاً 

  جوانب العملیات؛كافة أي مجال من المجاالت المثیرة للقلق، مما یؤدي إلى زیادة مستویات االستمراریة في 

  تنفیذالب) 
من خالل مراقبة األنشطة التنفیذیة. تدقیق السالمة التشغیلیة محددة لمعاییر  تنفیذمنظمات التدقیق على ستركز 

شامل للسیاسات التقییم التدقیق السالمة التشغیلیة المالحظات التشغیلیة ومعاییر مباشرة بین الصلة وستسّهل ال
  ؛وتعّززه التشغیلیة والخطط والعملیات واإلجراءات
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  ج) الموثوقیة
 بشأن ضمان الجودة من خالل إجراء تقییمات داخلیة جاریةهم الداخلي لموثوقیة وسالمة نظام ون علىلمشغّ یبرهن الس
  مدربین ومؤهلین؛مدققین استخدام ب التشغیلیةالتابعة لتدقیق السالمة  رسات الموصى بهاوالممامعاییر ال
  توحیدالد) 

في جمیع المدقق أعمال  استخدامسُیدخل و . ٢المنشورة دققالمأعمال التدقیق وكذلك منظمات  ونلالمشغّ یستخدم س
  .من التوحید ال ُیعلى علیه ستوىكافة المدققین مبل من قِ أنحاء العالم 

  المعّزز  تدقیق السالمة التشغیلیةعملیة وصف  .٣

 الحالي أدناه؛تدقیق وصف العناصر الرئیسیة والتغییرات على نموذج ال تمّ ی  ١- ٣
التي وفرتها تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز ون نماذج التوجیه والمعلومات الخاصة بلمشغّ سیستخدم الأ) 

  ؛تدقیق السالمة التشغیلیةعملیات التقییم باستخدام أحكام لقیام بخلیین لإلعداد المراجعین الدا اإلیاتا
  ؛تدقیق السالمة التشغیلیةعملیة لتقییم المطابقة مع معاییر  لینللمشغّ  الداخلیةضمان البرامج سُتدرج ب) 
فترة  خاللیلیة تدقیق السالمة التشغعملیة التقییم الداخلي لمعاییر لسجل حالي ك مطابقةسیتّم إنتاج تقریر ج) 
  ؛لسالمة التشغیلیةلإلى منظمة التدقیق قبل كل عملیة تدقیق سیتّم تقدیمه من فترة التسجیل و  شهراً  ٢٤ الـ

تدقیق في تقییم ها ودمجوالتحقق منها تقریر المطابقة بمراجعة المعلومات من منظمة التدقیق ستقوم د) 
  ید وجود نظام ضمان فعال؛التركیز على تأك الشامل. وسیتمّ  السالمة التشغیلیة

الخط  تشغیلیة مختارة منزیادة التركیز على تنفیذ المعاییر من خالل التأكید على مراقبة أنشطة  ه) سیتمّ 
  بل منظمة التدقیق؛األمامي من قِ 

أن التي تضمن و مستقلة تقوم به منظمات تدقیق ثالث الطرف من ال اً تدقیقتدقیق السالمة التشغیلیة یبقى س  ٢- ٣
  ذات الصلة كل سنتین. اإلیكاو معاییركافة تقییم  یتمّ 

  تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز فوائد  .٤
وبالتالي مع معاییر تدقیق السالمة التشغیلیة المطابقة مع و  یةستمرار الافي  زیادةالون عن لمشغّ یبرهن الس  ١- ٤

في العملیات  التشغیلیةالتابعة لتدقیق السالمة  لموصى بهاوالممارسات امعاییر الوالممارسات الموصى بها، من خالل تنفیذ اإلیكاو 
  لمدة سنتین. التي تستمر الیومیة واعتماد عملیات التقییم الجاریة خالل فترة التسجیل

 اتإدارة شرك ةنظمأزیادة الثقة في قدرة من ن مكّ یفوائد للمنظمین و المعّزز تدقیق السالمة التشغیلیة سیوّفر   ٢- ٤
تنفیذ برامج التقییم من أجل شفافة وتقنیات التدقیق الالتي أثبتت جدواها و تدقیق السالمة التشغیلیة خدام معاییر استعلى طیران ال

  موحدة على نحو فعال.الالداخلي 
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ضمان من خالل تحسین مهارات التدقیق والتقییمات الداخلیة هم للموثوقیة برامج ون منلمشغّ یزید الس  ٣- ٤
، الذي سیتحقق من بین أمور أخرى من خالل التابعة لتدقیق السالمة التشغیلیة ارسات الموصى بهاوالمممعاییر لمنتظمة لال

  لمدققین.محدد لتدریب 

  تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز الجدول الزمني لتنفیذ  .٥
استعداد على الذین كانوا لین بالنسبة للمشغّ  ٢٠١٣المعزز في عام تدقیق السالمة التشغیلیة بدأت عملیات   ١- ٥

فیما تقوم بتدقیق ستستخدم منظمات التدقیق بشكل كبیر المعلومات في تقریر المطابقة ، تدقیقاتلهذه الوبالنسبة للمشاركة. 
  .التابعة لتدقیق السالمة التشغیلیة والممارسات الموصى بهامعاییر ال
محل نموذج تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز وسیحل . ٢٠١٤في عام تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز بالقیام زداد یس  ٢- ٥

یتّم التوقف ، وسوف وما بعده ٢٠١٥سبتمبر التي ستتّم اعتبارًا من شهر أیلول/ عملیات التدقیق تجدید لالتدقیق الحالي بالنسبة 
  " في نهایة المطاف.عّزز"المعن استخدام وصف 

  تدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز  ذتنفیدعم  .٦
  :ما یلي توّفر اإلیاتاس، كبیرةالترقیة ال ههذل دعماً   ١- ٦

ضمان أقسام الطیران و شركات  إدارةتستخدمها  شبكة اإلنترنتنموذجان للتوجه والمعلومات مرتكزان على  أ)
تدقیق السالمة  أحكام باستخدامعملیات التقییم للتحضیر ل مدققین الداخلیینمما یمّكن ال، الجودة الداخلیة

  ؛التشغیلیة
عداد إل الطیرانات شرك ضمان إدارات خصیصاً  واإلرشادات تستخدمهاجراءات شاملة بشأن اإلقة وثی ب)

واإلجراءات  مبادئ التشغیل تتضمن هذه الوثیقة وسوف .والقیام بهتدقیق السالمة التشغیلیة المعّزز 
  ؛عّززالم تدقیق السالمة التشغیلیة لبرنامجالتوجیهات و 
الوثائق عن  ، فضالً تنفیذال للمساعدة في تقییم ،تدقیق السالمة التشغیلیة أعمال المدقق لكافة تخصصات) ج

  ؛تدقیق السالمة التشغیلیة المعّززب االحتیاجات المرتبطةكافة لتلبیة  والقوائم المرجعیة األخرى الداعمة
  ؛زتدقیق السالمة التشغیلیة المعزّ تحضیر ب لینالمشغّ  لتعریف المناطقكافة  ورش عمل تغطي ) ثماند

 في لینلمشغّ ل ضمان الجودة برامج دعماإلیاتا بمن خاللها تقوم س" الجودةشراكة من أجل ال" مبادرة تدعى ه)
  .جدیدةالتدقیق السالمة التشغیلیة  متطلباتباالمتثال 

   تدقیق السالمة التشغیلیة معلومات إضافیة عن .٧
  iosa@iata.orgعلى العنوان التالي: مزید من المعلومات  یمكن الحصول على  ١- ٧

  الخالصة .٨
البرنامج العالمي لتدقیق ل یكمّ هو و  الطیران العالمي سالمة آلیات دعمأحد  تدقیق السالمة التشغیلیةُیعتبر     ١- ٨

دول یمكن لل، التشغیلیةتدقیق السالمة  من خالل استخدامو . لین الجویینلمشغّ لواسع  من خالل تقییمالجویة مراقبة السالمة 
  .إلكمال أنشطة الرقابة الخاصة بهم المعلوماتستخدام ابالدهم و  في نلیمشغّ لشاملة لتدقیق  تقاریر الحصول على

  - انتهى- 

mailto:iosa@iata.org

