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  االجتماع األول لمدراء الطيران المدني في منطقة الشرق األوسط

 
)DGCA-MID/1( 

 )2011مارس  24- 22أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة، (
 

 
 مسائل أمن الطيران  :البند السادس

  
 )USAP(العالمي لتدقيق األمن  منظمة إيكاوبرنامج  تقرير مرحلي عن

 
 )من السكرتارية مقدمة(

 

 موجز

 تحيطكم هذه الورقة علمًا بتطورات البرنامج العالمي لتدقيق األمن
USAP.  جولة أولى  2009وديسمبر  2002فقد أجريت بين نوفمبر

  USAP من عمليات التدقيق وزيارات المتابعة بخصوص برنامج
وتم إجماًال  .معايير األمن -17مع الترآيز على التزام الدول بالتذييل 

من الدول األعضاء ومنطقة إدارية  181في الجولة األولى تدقيق 
ثم انطلقت جولة ثانية . زيارة متابعة 172خاصة واحدة آما تم إجراء 

ترآز، حيثما أمكن، على قدرات  2008من عمليات التدقيق في يناير 
 مراقبة أمن الطيران لدى الدول وتتضمن األحكام المتعلقة باألمن من

عملية تدقيق ضمن الجولة  94وقد تم إجراء . التيسير -  9التذييل 
 .2010ديسمبر  31الثانية حتى 

آما تقدم هذه الورقة ما استجد على تنفيذ مبدأ مستوى الشفافية المحدود 
فيما يتعلق بنتائج تدقيق أمن الطيران، فضًال عن اإلجراءات التي 

 .كبيرةأقرها المجلس لمعالجة المخاوف األمنية ال
وأخيرًا، تلخص هذه الورقة نتائج الدورة السابعة والثالثين للجمعية 

 .USAPالعامة والتي تتعلق ببرنامج 
 .4اإلجراء المطلوب من هذا االجتماع مبّين في الفقرة  
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 مقدمة .1
 
العالمي لتدقيق أمن الطيران،  منظمة إيكاوتعرض هذه الورقة تقريرًا عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج  1.1

آما تقدم، بعد انتهاء الجولة . مع الترآيز بشكل خاص على األنشطة ذات الصلة في منطقة الشرق األوسط
الثانية، معلومات عن حالة تنفيذ البرنامج، بما في ذلك الجولة األولى من عمليات التدقيق وزيارات 

 .ب والتأهيلالمتابعة الالحقة، ومعلومات عن أنشطة التدري
   

 حالة تنفيذ أنشطة التدقيق .2
  
 عمليات التدقيق في الجولة األولى ونتائجها .2.1

 
عملية تدقيق للدول األعضاء وعملية تدقيق واحدة لمنطقة إدارية  181تم إجراء ما مجموعه  2.1.1

وديسمبر  2002خاصة خالل جولة التدقيق األولى ألمن الطيران في الفترة ما بين نوفمبر 
، بما في ذلك جميع دول الشرق األوسط باستثناء العراق، بسبب المرحلة األمنية التي 2007

 . المتحدة حددتها األمم
 

أما ما يقابل ذلك من برنامج زيارات متابعة التدقيق للتحقق من تنفيذ خطط العمل التصحيحية من  2.1.2
 172وقد تم على وجه اإلجمال إجراء . 2009واآتمل في ديسمبر  2005قبل الدول فقد بدأ في 

رق األوسط التي تضم إن جميع الدول األربعة عشر التي تم تدقيقها في منطقة الش. زيارة متابعة
 .دولة تلقت أيضًا زيارات متابعة 15

  
لقد آشف تحليل نتائج تدقيق الجولة األولى عن مجاالت مثيرة للقلق على الصعيد الوطني وصعيد  2.1.3

فعلى الصعيد الوطني، آانت مجاالت القلق الرئيسية تشمل الرقابة . المطارات على حد سواء
وتتصل . ي الفحص، وفعالية برامج التدريب على أمن الطيرانوتعزيز القدرات، وتأهيل موظف

أوجه القصور المشترآة للمطارات في آثير من األحيان بضرورة تحديث برامج أمن المطارات 
وبضبط الوصول إلى مناطق المطارات المحظورة أمنيًا من الناحية التشغيلية، وتطبيق الضوابط 

الت الرآاب، وضمان الجودة واالتساق في فحص األمنية على الشحن المعد للنقل على رح
وقد تم توحيد تفاصيل تحليل نتائج التدقيق الشاملة في وثيقة منفصلة . الرآاب والطائرة واألمتعة

نوفمبر : الفترة المشمولة بالتقرير -تحليل نتائج التدقيق  - برنامج تدقيق األمن العالمي "بعنوان 
 ). / USAP  )http://portal. icao.intعلى موقع ، وهي متاحة "2009إلى ديسمبر  2002

 
إجراء آشفت زيارات المتابعة عن تحسن آبير لدى غالبية الدول في مستوى أمن الطيران منذ  2.1.4

 - 17جولة التدقيق األولى، والسيما في منطقة الشرق األوسط، وأن درجة االمتثال للتذييل 
في المائة، آما هو مبين في التذييل ألف لورقة  73في المائة إلى  34معايير األمن قد تحسنت من 

 .المعلومات هذه
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 عمليات التدقيق في الجولة الثانية ونتائجها .2.2
 

بأن برنامج ) 2007سبتمبر  28- 18(إدراآًا من الدورة السادسة والثالثين للجمعية العامة  2.2.1
USAP  قد أثبت فائدته في تحديد المخاوف األمنية في مجال الطيران وفي تقديم توصيات

. 2007لمعالجتها، فقد طلبت استمرار البرنامج بعد االنتهاء من جولة التدقيق األولى في نهاية 
جمعية آذلك بأن ترآز عمليات التدقيق في الجولة الثانية، حيثما أمكن ذلك، على ووجهت ال

قدرات الدول على توفير الرقابة الوطنية المالئمة على أنشطة أمن الطيران، وعلى توسيع 
 .التيسير - 9 منظمة إيكاوعمليات التدقيق لتشمل أحكام األمن ذات الصلة في تذييل 

 
للدول األعضاء  93(عملية تدقيق  94إجراء  2010ديسمبر  31وحتى  2008تم منذ يناير  2.2.2

في إطار الجولة الثانية، وشملت ست دول في منطقة الشرق ) وواحدة لمنطقة إدارية خاصة
مصر، األردن، لبنان، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراآية، الجمهورية : األوسط

وهناك قائمة للدول التي سيجري تدقيقها في عامي . ة المتحدةالعربية السورية، اإلمارات العربي
، وهي متاحة على 2011يناير  21بتاريخ  EB 2011/1في النشرة االلكترونية  2012و  2011
 ). /USAP  )http://portal.icao.int، وموقع برنامج منظمة إيكاوموقع 

 
رسمًا بيانيًا يوضح مستوى تنفيذ العناصر الحاسمة في نظام مراقبة أمن ) باء(يحوي التذييل  2.2.3 

استنادًا إلى نتائج جولة التدقيق الثانية التي أجريت في الدول الست المذآورة  الطيران، وذلك
وتدل هذه النتائج، عمومًا، على ضعف التنفيذ الفعال للعناصر . أعاله في منطقة الشرق األوسط

في المائة في منطقة الشرق  35.2الحاسمة في نظام مراقبة أمن الطيران حيث وصلت النسبة إلى 
. في المائة هي النتيجة األسوأ 100ى اعتبار أن صفر في المائة هي النتيجة المثلى و األوسط، عل

فقد اتسمت العناصر الحاسمة لنظام مراقبة األمن المتصلة بتنفيذ التزامات مراقبة الجودة وحل 
غير أن ذلك يقابل في آثير من األحيان . مشاآل المخاوف األمنية بأدنى مستوى من التنفيذ

ستوى تنفيذ العناصر الحاسمة المتعلقة بمؤهالت وتدريب الموظفين وتوفير التوجيه انخفاض م
  .واألدوات والمعلومات األمنية الفنية والتزامات االعتماد والتصديق

 
 األنشطة والتطورات األخرى .3

 
 الندوات والدورات التدريبية  .3.1

 
، تم إجراء عملية إعادة USAPفي إطار التحضير لبدء الجولة الثانية من عمليات تدقيق برنامج  3.1.1

على منهجية  USAP، من أجل تدريب جميع مدققي 2008و  2007تأهيل للمدققين خالل عامي 
وقد تألفت هذه العملية من إحاطات تفاعلية حية على شبكة اإلنترنت . التدقيق في الجولة الثانية

لقد لعب دعم . USAPمدققًا لبرنامج  120نامج للتعلم اإللكتروني، واستفاد منها أآثر من وبر
الدول المستمر، بما فيها دول منطقة الشرق األوسط، من خالل إعارة الخبراء للبرنامج على 

وهناك حاليًا سبعة . USAPالمدى القصير والطويل، دورًا مهمًا في التنفيذ الفعال لبرنامج 
معتمدين من ست دول في منطقة الشرق األوسط يشارآون في عمليات تدقيق أمن مدققين 

 .USAPالطيران، آأعضاء في فريق 
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وباإلضافة إلى أنشطة إعادة التأهيل منذ بداية جولة التدقيق الثانية، تم إجراء أربع دورات تدريبية  3.1.2
نغ آونغ اإلدارية الخاصة في الدار البيضاء ومنطقة هو USAPوتأهيلية منذ بداية برنامج 

 .مدققًا 68والصين ومونتريال وليما ونيروبي مما أدى إلى تأهيل 
 
آما تم إجراء ندوات تهدف إلى تعريف موظفي الدولة باألدوات والمنهجية المستخدمة في اإلعداد  3.1.3 

الدار  لتدقيق أمن الطيران وإجرائه وإعداد تقريره في إطار الجولة الثانية وذلك في آل من
 180وسنغافورة، بمشارآة أآثر من ) آوستاريكا(البيضاء وموسكو ونيروبي وسان خوسيه 

 .موظفًا
 

 الشفافية .3.2
 

وفقًا لتوجيهات الدورة السادسة والثالثين للجمعية العامة فإن المجلس، خالل دورته الرابعة  3.2.1
والثمانين بعد المائة، أقر اقتراحًا لتطبيق مستوى محدود من الشفافية فيما يتعلق بنتائج تدقيق أمن 

الطيران  الطيران، فتم إعداد رسم بياني يوضح عدم تنفيذ العناصر الحاسمة لنظام مراقبة أمن
وقد وافق . USAPلكل من الدول التي تم تدقيقها مع نشره على الموقع اإللكتروني لبرنامج 

والدول فيما يتعلق  منظمة إيكاوالمجلس في وقت الحق على تعديل مذآرة التفاهم النموذجية بين 
وينطبق هذا المستوى المحدود من الشفافية على جميع عمليات التدقيق في . بتدقيق أمن الطيران

آما وافقت على تعديل مذآرة التفاهم جميع الدول التي .  USAPإطار الجولة الثانية لبرنامج 
 .دعيت لذلك

 
 المخاوف األمنية الكبيرة .3.3

 
الحالي، يتم توجيه تقرير نهائي لتدقيق األمن إلى الدولة  USAPفي إطار عملية إعداد تقرير  3.3.1

يومًا لتقديم  60وهنا يكون أمام الدولة . يومًا بعد الجلسة الختامية للتدقيق 60التي تم تدقيقها خالل 
وف يواجهون أحيانًا أوضاعًا تتسم بمخا USAPومع ذلك، فإن مدققي . خطة عمل تصحيحية

وعند عدم وجود آلية . أمنية آبيرة وقد تشكل خطرًا أمنيًا مباشرًا على الطيران المدني الدولي
لمعالجة هذه المخاوف األمنية الكبيرة في الوقت المناسب، يمكن أال تتخذ الدولة التي تم تدقيقها 

ربعة أشهر أي بعد أ منظمة إيكاواإلجراءات التصحيحية قبل تقديم خطة العمل التصحيحية إلى 
 . من التدقيق تقريبًا

 
لقد أقر المجلس، خالل دورته التاسعة والثمانين بعد المائة، تعريف المخاوف األمنية الكبيرة على  3.3.2

أنها تلك المخاوف التي تحدث عندما تسمح السلطة المسؤولة عن أمن الطيران في الدولة ألنشطة 
ل لمتطلبات الحد األدنى من األمن التي وضعتها الطيران بأن تتواصل، رغم عدم التنفيذ الفعا

األمن ذات الصلة بضوابط أمن الطيران  - 17الدولة والتي أقرتها األحكام الواردة في التذييل 
الحاسمة، وهي على سبيل الذآر ال الحصر، الفحص والحماية من التدخل غير المصرح في 

لشحن والتموين، وضبط الوصول إلى الرآاب وأمتعة المقصورة واألمتعة المرافقة، وأمن ا
المناطق المقيدة والمناطق المقيدة أمنيًا في المطارات وأمن الطائرات المغادرة بما يؤدي إلى 

 . مخاطر أمنية مباشرة على الطيران المدني الدولي
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يق آما أقر المجلس آلية لمعالجة هذه المخاوف خارج الجدول الزمني المحدد إلعداد تقارير تدق 3.3.3
وذلك يتيح معالجة المخاوف األمنية الكبيرة في إطار . أمن الطيران وخطط العمل التصحيحية

ووفقًا لهذه اآللية، يجري التحقق من الشاغل األمني وإخطار الدولة به، إذا . زمني أقصر بكثير
ومًا ي 15وعندها تمنح الدولة فترة . يومًا بعد االنتهاء من التدقيق 15تأآد وجوده، في غضون 

وترد تفاصيل آلية معالجة المخاوف األمنية الكبيرة في . آحد أقصى التخاذ إجراءات تصحيحية
وقد وافق المجلس في . 2010أغسطس  23المؤرخة في  EB 2010/31النشرة اإللكترونية 

والدول األعضاء التي تم فيها  منظمة إيكاووقت الحق على تعديل مذآرة التفاهم النموذجية بين 
أمن الطيران لتعكس اآللية الجديدة، وأصبحت نافذة المفعول اعتبارًا من الربع الرابع من  تدقيق
 .2010عام 

  
 نتائج الدورة السابعة والثالثين للجمعية العامة .3.4

 
 USAPأعربت الدورة السابعة والثالثون للجمعية العامة باإلجماع عن دعمها لمواصلة برنامج  3.4.1

. مؤخرًا منظمة إيكاوبوصفه جزءًا أساسيًا من االستراتيجية الشاملة ألمن الطيران التي اعتمدتها 
آما أقرت الجمعية العامة سياسة مستوى الشفافية المحدود في نتائج تدقيق األمن للجولة الثانية 

. ، السيما فيما يتعلق باإلخطار الفوري عن وجود مخاوف أمنية آبيرةUSAPمن برنامج 
وعالوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة باإلجماع إعالن أمن الطيران، ما يعكس االلتزام 
واإلرادة السياسية للدول من أجل التعاون مع جميع أصحاب الشأن في تعزيز أمن الطيران في 

 .جميع أنحاء العالم
 

 اإلجراء المطلوب من االجتماع .4
 
في إآمال جولته األولى من عمليات تدقيق أمن الطيران وزيارات  USAP منظمة إيكاولقد نجح برنامج  4.1

األمنية وتعزيز أمن  منظمة إيكاووتؤآد النتائج اإليجابية لهذه الجولة التزام الدول بتنفيذ معايير . المتابعة
تائج فباإلضافة إلى تحديد أوجه القصور وتقديم توصيات بشأنها، تساعد الن. الطيران في جميع أنحاء العالم

وترآز جولة التدقيق الثانية على . أيضًا في تحديد االستراتيجيات العالجية المحددة عالميًا وإقليميًا ووطنيًا
قدرة الدول على إجراء مراقبة فعالة من خالل تنفيذ العناصر الحاسمة في نظام مراقبة أمن الطيران 

فرغم التقدم العام الذي . تدامة فيهاالخاص بكل دولة، وعلى تعزيز هياآل وبرامج أمن الطيران المس
أحرزته الدول في معالجة أوجه القصور المكتشفة، مازال عدد من الدول يواجه صعوبات في زيادة 

ويتم تنسيق المساعدة لهذه . وفي الوفاء بالتزامات المراقبة األمنية منظمة إيكاومستوى االمتثال ألحكام 
 .ذ وبرنامج التعاون الفني التابعين لاليكاوالدول من خالل قسم التطوير ودعم التنفي

 
إن تطبيق مستوى محدود من الشفافية على نتائج التدقيق وآلية معالجة المخاوف األمنية الكبيرة التي  4.2

تشكل خطرًا مباشرًا على الطيران المدني، في الوقت المناسب، يحقق التوازن بين ضرورة الحفاظ على 
بعيدًا عن المجال العام وضرورة إطالع الدول على أوجه القصور التي لم  المعلومات األمنية الحساسة

يتمتع بدعم الدول، ويمثل  USAPمازال برنامج . تحل في نظم أمن الطيران في الدول التي تم تدقيقها
 .حافزًا لجهودها المتواصلة للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال أمن الطيران

  
---------- 
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  )أ(تذييل ال
  

  التقدم المحقق – 17 تذييلمعايير ال
  

  (MID)منطقة الشرق األوسط 
  
التي تم تحليلها في  ربعة عشرة األ لدولل 17 تذييليمثل الرسم البياني التالي مستوى تنفيذ معايير ال

ة       ارات المتابع ة وزي دقيق األولي ات الت الخاصة   منطقة الشرق األوسط، والتي تم االنتهاء من عملي
  .بها
  

 
 

في منطقة الشرق األوسط    بالمئة 73بشكل إجمالي  17 تذييلبلغت نسبة االمتثال الكامل لمعايير ال
ة    ة البالغ ة   59بعد زيارات المتابعة، وهي نسبة تفوق النسبة العالمي والمجاالت الرئيسية   . في المائ

ذ،    ى اإلشراف والتنفي درة عل وطني هي الق توى ال ى المس ام عل دعو لالهتم ي ت ن الت رامج األم وب
ت  أما. األوسط الشرق للطيران المدني لدول منطقة الوطني إن   اتوى المطار على مس تحكم في   ف ال
  .أدنى مستوى من االمتثالالذي حقق هو المجال  )access control( الوصول

  
----------------- 
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العناصر الهامة في نظام اإلشراف على أمن الطيران
عدم وجود تنفيذ فعال

%35.2أي  ‐15دول من أصل  6خضع للتدقيق واالختبار : المعدل في الشرق األوسط

 
CE-1: تشريعات أمن الطيران 
CE-2: قوانين وبرامج أمن الطيران 
CE-3:  الجهات المختصة المناسبة في الدولة ألمن الطيران 
CE-4: مؤهالت الموظفين تدريبهم 
CE-5: هامة لألمن توفير التوجيه التقني واألدوات والمعلومات ل  
CE-6: التزامات االعتماد والموافقة 
CE-7: التزامات ضبط الجودة 
CE-8: قرار بشأن المخاوف األمنية 

 
  - أنتهى - -

  

العناصر الهامة في نظام اإلشراف على أمن الطيران

عدم وجود تنفيذ فعال

       :لعالميا المعدل
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 % 36.1أي  -دولة وإقليم إداري واحد 93خضع للتدقيق واالختبار


