
A38-WP/
TE/76 
29/08/13 

في لتكميلي 
راقبة حركة 
في الصين 
 نظام إدارة 
دراسة ذات 
سينًا تدريجياًّ 

  مة. 

نظام إدارة ب

وتنفيذ عداد 

راقبة فّعاليَّة 

 نظام إدارة 

 

200 

 

صين الترخيص ال
المة لوحدات مر
طيران المدني ف
من قبُل ترخيص
د وكذلك ُنفَِّذت ال
هذا المجال تحس
نظام إدارة السالم

الخاصة بدقيق 

إعمن الضروري 

لمر شد بها الدَُّولُ 

ضَمَن أن يحقق

1 

  والثالثون

  ي الصين
 

اعة، أتمَّت الص
نظام إدارة السال

ة الطوقررت إدار 
ع التي َأكملت م
، و إدارة السالمة

ين العمل في ه
نعلى أساس ق 

تدوأدوات الءات 
 ركات عديدة؛ 

جرَيت بالفعل، م

المة، لكي تسترش

لسالمة، لكي تض

و الثامنةرة 
  نية

رن المدني في
   ١)صين الشعبية

  ذي
 وحتى هذه السا
لصين، وتقييم ن
دارة السالمة. و
المة في المشاريع

نظام وفقا لييم 
طوة التالية تحسي

تدقيقعمليات الة 

إجراءأعدت  قد 
في مطارات وشر

التي ُأج  السالمة
 دمات؛

ظام إدارة  السال

ي لنظام إدارة ال

     للسالمة.

  لدولي

الدور - ية 
الفناللجنة 

 وحيد القياسي

 سالمة الطيرا
جمهورية الصن 

التنفيذ الموجز
).SMSسالمة (

 الجوية داخل ال
نظام إدت وفقا ل

نظام إدارة السال
لتقيت الالزمة ل

. وستكون الخطة
 المنتظرة بواسطة

ي في الصين 
م إدارة السالمة ف
دقيق نظام إدارة
 قبل مقدِّمي الخد
ياًّ لتدقيق أداء نظ

إلى األداء الفعلي

ف االستراتيجي

طيران المدني ال

  مل

ية العمومي

التو –ة الطيران 

ق نظام إدارة 
(مقدمة من

رة السنظام إداد 
ركات الخطوط 

المطاراترخيص 
 تدقيقيًا انتقائياًّ لن

واألدوالتوجيهية 
ة التدقيق الرسمي

النتائج  ن تحقيق
   ى:

رة الطيران المدني
ات تدقيق لنظام
 على عمليات تد
رة السالمة من ق

متسقة عالمي ري
  ة؛
الدول االنتباَه إ 
  رة.

فهدالالعمل هذه ب

  
  ن الشعبية. 

منظمة الط

ورقة عم

الجمعي

ألعمال:  سالمة

تدقيق

إعداد، ٢٠٠٥ة 
المة لجميع شرك

ترخعلى  اآلن 
أن ُتجِرَي  ٢٠١
المبادئ ال عدت

ريبية وعمليات 
سالمة مندارة ال
إلى ةٌ وَّ ــعُ دْ ـومية مَ 

إدارة ر إلى أن
، وأجرت عمليا ة

ر إلى أنه بناًء 
 تدقيق نظام إدا

معاييبوضع صَي 
ظام إدارة السالمة

بأن تواصلِصَي 
ة النتائج المنتظرة
ترتبط ورقة ا

  ال تنطبق.

                         

جمهورية الصينن 

من جدول األ ٢

لصين، منذ سنة
نظام إدارة السال
ن. والعمل جاٍر

CA ١١) في سنة
فقد ُأع ة. واآلن

 والمشاريع التجر
ه لتمكين نظام إد

العموالجمعية  ء:
أن تشير  ) أ

السالمة
أن تشير  ) ب

عمليات
ن توصأ  ج)

تنفيذ نظ
أن توِص  د)

السالمة
  االستراتيجي

  لمالية:
  ع:

                         

مقدم منيني ص الص

  
 

٨البند 

بدأت ا
نإطار 
الطيران

)AAC

السالمة
الصلة
وتعزيزه
اإلجراء

الهدف ا
اآلثار ال
المراجع:
            

النص ١
 



 - 2 - A38-WP/200 
  TE/76 

  مقدمةال -١

 الصين في الطيران المدني  مؤسساترة السالمة من ِقَبِل تنفيذ نظام إدا  ١-١

نظام إدارة السالمة، ووضعت متطلبات تنفيذ نظام  إعدادإدارة الطيران المدني في الصين  ، بدأت٢٠٠٥منذ سنة   ١-١-١
من، ونفذت الجوي، ووحدات الصيانة واألالنقل  ةمن قبل شركات الخطوط الجوية، والمطارات، ومراقبة حرك إدارة السالمة

الترخيص التكميلي لنظام إدارة السالمة لجميع  في الصينمشاريع تجريبية لنظام إدارة السالمة. وأنجزت إدارة الطيران المدني 
شركات النقل الجوي، وتقييم نظام إدارة السالمة في معظم وحدات مراقبة حركة المرور الجوي. والعمل جاٍر اآلَن بكثافة في 

السالمة في المطارات. ولتعزيز تنفيذ نظام إدارة السالمة من ِقَبِل الوحدات المختلفة، ولتمكين نظام إدارة  تنفيذ نظام إدارة
  السالمة من أداء دوره، تقوم إدارة الطيران المدني في الصين اآلن بتدقيق نظام إدارة السالمة. 

   المناقشة  -٢
   هدف التدقيق  ١-٢
إلى مراقبة قائمة  يةالتنظيمللقواعد متثال االسالمة تحويل التفتيش التقليدي، القائم على نظام إدارة ال ُيقَصُد بتدقيق  ١-١-٢

)، ويحقق يةالتنظيمللشروط وتركِّز على تقدير ما إذا كان نظام أداء السالمة قد ُنفَِّذ تنفيذًا صحيحًا (وهو ممتثل على األداء، 
  النتائج المنتظرة. 

   برنامج التدقيق  ٢-٢
نظام إدارة سالمة الطيران تدقيق أعدت إدارة الطيران المدني في الصين "المبادئ التوجيهية ل، ٢٠١١ة في سن  ١-٢-٢

نظام إدارة السالمة وطورت أدوات نظام إدارة السالمة. وتشمل هذه األدوات   إجراءات تدقيقووضعت ، في الصين المدني
ألشخاص على مستويات مختلفة، بغية مساعدة األشخاص سلسلة من مؤشرات التقييم ومقابالت واستبيانات موجهة إلى ا

  ة نظام إدارة السالمة في منظمة معينة.اليَّ المراِقبين لتقييم فعّ 
وأدوات  نظام إدارة السالمة وتشغيله وتنفيذه. إعدادة ّعاليَّ يقيِّم نظام إدارة السالمة، بواسطة سلسلة من المؤشرات، فَ    ٢-٢-٢

ر المطلوبة في إطار اإليكاو لنظام إدارة السالمة؛ وفي غضون ذلك، من منظور إدارة سالمة التدقيق مصممة وفقًا للعناص
قدرات إدارة سالمة المشاريع: تفتيش السالمة، ومراقبة جودة الطيران، وٕادارة اإلبالغ  ُتضاف البنود التالية بغية تقييم ،المنظمة

   .االستعانة بمصادر خارجيةعن الصعوبات التي يواجهها المستخِدمون، وٕادارة 
يشمل تدقيق إدارة السالمة نوعين من التدقيق: تدقيقات شاملة وتدقيقيات محددة. وتتناول التدقيقات الشاملة تدقيق   ٣-٢-٢

جميع عناصر نظام إدارة السالمة في جميع وحدات العمل المتصلة بالسالمة في هدف التدقيق، بينما تتناول التدقيقات المحددة 
  حداتها، مثل إدارة المخاطر. و سالمة أعمال المنظمة أو اصر الهامة في نظام العن
ُر بدء تدقيق نظام إدارة ال  ٤-٢-٢ معلومات السالمة الحديثة في الصناعة. وُتَعيَُّن المشاريع التي  سالمة بواسطة تحليليتقرَّ

خاطر فيها، وتحدَُّد مسائل إدارة السالمة فيها، ثُمَّ ُتختار يها مسائل إدارة بارزة بواسطة تحليل معلومات السالمة وتقييم المفتكون 
  قوائم مستهدفة إلجراء تدقيق سالمة المشروع.
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  العمل الجاري من قبل   ٣-٢
 ، لضمان األداء السلس لتدقيقات نظام إدارة السالمة، أجرت إدارة الطيران المدني في الصين٢٠١١في سنة   ١-٣-٢

سالمة في ست شركات خطوط جوية محلية، ودرست بدقَّة نتائج عملية إدارة السالمة وتنفيذها من مسحًا لتدقيق نظام إدارة ال
فريَق تدقيق لنظام إدارة السالمة  طيران المدني في الصينِقَبِل شركات خطوط جوية مختلفة األحجام. وفيما بعد، َشكََّلت إدارة ال

نًا من مفتشي حكومة وخبراء تقنيين، وأجرت تدقي  قًا تجريبياًّ لنظام إدارة السالمة في شركات الخطوط الجوية، وأجرت تقييماً مكوَّ
مشروع التدقيق التجريبي لنظام إدارة  إكمالمصنَّفًا لفّعاليَّة تنفيذ نظام إدارة السالمة وقدمت توصيات وتدابير تحسين. وبعد 

، تحت ت الراهن، أجرى فريق تدقيق نظام إدارة السالمةحتى الوق ٢٠١٢السالمة، َحسََّن فريق التديق أدوات تقييمه. ومنذ سنة 
  رعاية إدارة الطيران المدني في الصين بالفعل تدقيقات في أربع شركات ومطاَرين اثَنين. 

َة بعض مسائل تنفيذ ذات طبيعة   ٢-٣-٢ بناًء على تدقيقات نظام إدارة السالمة التي ُأجريت من قبل، يبدو أنه كانت َثمَّ
َطوََّرت في الوقت الراهن أهدافًا للسالمة مستندة إلى  في مجال إدارة أداء السالمةأن منظمات على سبيل المثال  مشتركة. منها

، وأخطاء فاحشة؛ غير أنها تفتقر إلى أهداف مراقبة تتعلق بالعمليات، وكذلك خطط نتائج، تتصل بحوادث، وحوادث عرضيةال
ي مجال إدارة المخاطر، تكون تدابير إدارة المخاطر في ذه األهداف. وفتهدف إلى تحقيق ه العمل المفصلة في السالمة

تدابير مراقبة في معظمها موجهة إلى أشخاص، كالعقوبات، أو التدريب، أو الُمَذكِّرات بالسالمة، وال ترتفع إلى  منظمات معينة
ومات السالمة، يلزم المزيد من أساليب التوجيه مستوى المنظمة أو المنظومة. وفي مجال التحليل المتكامل والتقييم المنتظم لمعل

  واألدوات العملية. 
   الخطوات التالية في برنامج العمل  ٤-٢
ستواصل إدارة الطيران المدني في الصين إجراء تراخيص نظام إدارة السالمة للمطارات، وستجري بطريقة انتقائية   ١-٤-٢

الترخيص من  ، التي أكملتمراقبة الحركة الجويةهذه والمطارات ووحدات تدقيقات نظام إدارة السالمة لشركات الخطوط الجوية 
قبل، بغيَة تقييم فّعاليََّة أدائها في نظام إدارة السالمة. وباإلضافة إلى ذلك، سُتجرى ، بناًء على معلومات السالمة وتقييم 

رًا بمسائل تتعلق للسالمة لشركات الخطوط الجوية المحلية أو الكيانات ذ المخاطر، عمليات تدقيق ات الصلة التي مرت مؤخَّ
مراقبة  بمسائل السفر، بغيَة تقييم ما إذا كانت نظم إدارتها للسالمة قد قامت بدورها المنتظر، وتعيين سبب عدم قدرتها على

  المخاطر مراقبًة فّعالًة، والتقدُّم بتدابير وتوصيات إلدخال تحسينات. 
يتواصل تحسين إجراءات التدقيق وأدوات التقييم لتمكين ُنُظم إدارة السالمة في التدقيق، سعمليات ناًء على ب  ٢-٤-٢

 يةالتنظيمالشروط نظام إدارة السالمة، أي لتلبية  بناء علىالطيران المدني الصينية من تحقيق النتائج المنتظرة مؤسسات 
  مخاطر السالمة.  فيما يخص إدارةوتحقيق أداء السالمة 

  - انتهى -


