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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 لجنة التنفيذيةال

 أمن الطيران :١٤ البند
 )USAP(البرنامج العالمي لتدقيق األمن  :٢-١٤ 

 عنتقرير 
 امج االيكاو العالمي لتدقيق األمنبرن

 ملخص
لعالمي لتـدقيق األمـن     تعرض هذه الورقة تقريرا عاما بشأن التقدم المحرز في اقامة وتنفيذ برنامج االيكاو ا             

)USAP (      وتقدم كذلك معلومـات  .  الطيران المدني الدولي  التفاقية ،األمن ─فيما يخص الملحق السابع عشر
بشأن انشاء وادارة البرنامج العالمي لتدقيق األمن، بما في ذلك أهداف ومبادئ البرنـامج، ومـواد ووثـائق                  

 عمليـات تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن، بما فـي ذلـك     وتناقش الورقة حالة .التدقيق، وعملية التدقيق  
وتعرض أيضا تحليال أوليا لنتائج التـدقيق       .   والوضع المالي للبرنامج   الترخيصالتدريب ونشاطات   والتدقيق  

 .المستمدة من عمليات التدقيق التي أجريت حتى تاريخه
 .٧ يرد في الفقرة العموميةالجراء المعروض على الجمعية ا

 المراجع
 األمن –الملحق السابع عشر 

 (Doc 9807)دقيق األمن تالدليل المرجعي ل
درة عن الجمعية اصلسارية المفعول االقرارات 

  (A33-1)القرار ، (Doc 9730)العمومية 

تقرير المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران 
(Doc 9800) 

 مقدمـة -١

الن بشأن اساءة استعمال الطائرات المدنية كأسلحة دمار واألعمال اع  A33-1قرار الجمعية العمومية وجه  ١-١
، المجلس واألمين العام للنظر في انشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة األمن االرهابية األخرى في الطيران المدني

ه هذا القرار الصادر عن   كما وج.، بترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن الطيران المدنيمورالمرتبط، ضمن جملة أ
الجمعية العمومية المجلس الى أن يعقد في أبكر تاريخ ممكن مؤتمرا وزاريا دوليا رفيع المستوى بشأن أمن الطيران يهدف 

 .عملية تنفيذهاتدقيق  في مجال األمن والتوصياتالى أمور من بينها تعزيز دور االيكاو في اعتماد القواعد القياسية و
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المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران الذي دعت اليه الدورة  ٢٠٠٢يال في فبراير انعقد في مونتر ٢-١
اليكاو في مجال أمن الطيران تشتمل يات المؤتمر الى اعتماد خطة عمل لودعت توص.  الثالثة والثالثون للجمعية العمومية

 ومنسقة تقوم بها االيكاو في ومنهجيةة والزامية  عمليات تدقيق منتظميحتوي علىعلى أمور من بينها اقامة برنامج شامل 
 .جميع الدول المتعاقدة

وفقا لنتائج الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية والمؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران، اعتمد  ٣-١
ل ـمن خطة العم) ٣ ( المشروع رقمينصو.  من الطيرانأل خطة العمل ،١٦٦ دورته رقم ، أثناء٢٠٠٢في يونيو المجلس 
 .دول المتعاقدةـللراء التدقيق ـمن خالل اجعالميا ران ـن الطيـوض بأمـعلى النه

 كوحدة مستقلة تقدم تقاريرها مباشرة الى مدير ادارة النقل ،من الطيران، أنشئت وحدة تدقيق أ٢٠٠٢في يوليو  ٤-١
فيذ برنامج االيكاو العالمي الجديد لتدقيق األمن الجوي، ولها هيكل تنظيمي واداري مكرس لمهمته ومسؤول عن اعداد وتن

)USAP  .( ٢٠٠٢  أول تدقيق من جهة االيكاو ألمن الطيران في نوفمبراجراء، مع البرنامجولقد تم بنجاح انطالق. 

اعداد وتنفيذ برنامج االيكاو العالمي حول تعرض هذه الورقة، على نظر الجمعية العمومية، تقريرا شامال  ٥-١
انشاء وادارة البرنامج العالمي لتدقيق األمن، وحالة تنفيذ البرنامج، بما في ذلك حول وتقدم الورقة معلومات .  منلتدقيق األ
وتعرض أيضا تحليال أوليا لنتائج التدقيق من واقع .   والحالة المالية للمنظمةالترخيصنشاطات  التدقيق والتدريب وعمليات

 .اآلنعمليات التدقيق التي أجريت حتى 

 انشاء البرنامج العالمي لتدقيق األمن وادارته -٢
 أهداف ومبادئ البرنامج ١-٢

يقوم هدف البرنامج العالمي لتدقيق األمن على النهوض بأمن الطيران عالميا من خالل التدقيق للدول المتعاقدة  ١-١-٢
ى المؤتمر الوزاري رفيع وكما أوص.  بالملحق السابع عشرالواردة بصفة منتظمة للوقوف على حالة تنفيذ القواعد القياسية 

 التدقيق على كل من المستوى الوطني والمستوى الخاص بالمطار، من أجل توى وكما وافق المجلس، تجري عملياتالمس
 .تقييم قدرات مراقبة أمن الطيران لدى الدولة اضافة الى اجراءات األمن الفعلية القائمة في مطارات رئيسية مختارة

ال للبرنامج، اعتمدت بعض مبادئ التدقيق األساسية وذلك على أساس المبادئ التي من أجل ضمان التنفيذ الفع ٢-١-٢
السيادة  المبادئوتتضمن تلك ).  USOAP( في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  بصورة ناجحةاستخدمت

.  ة النوعيومستوى والموضوعية والعدالةواالتساق  فيما يخص المنهجية، ودقة التوقيت والشمولية والشفافيةوالطابع العالمي 
معلومات المرتبطة بأمن الطيران، فان البرنامج العالمي لتدقيق األمن اعتمد كذلك مبدأ االلتزام واعترافا بالحساسية الخاصة لل

 ماديةوابط لضويعني ذلك من حيث الممارسة أن التقرير الخاص بالتدقيق وجميع الوثائق المتعلقة بالتدقيق تخضع .  بالسرية
غير ان .  ها التدقيقر عليها بخالف الدولة التي يجري ل شديدة من اطالع أي كيان آخوتتمتع بحمايةشديدة من جهة االيكاو 

 بصورة دورية تقريرا عن أنشطة التدقيق للدول المتعاقدة يكشف عن هوية الدول والمطارات المحددة التي االيكاو تصدر
 في نتائج التدقيق الخاصة بها على أساس ثنائي أو  لكي تشرك غيرها فرصة للدولمتيحة بذلكأجريت لها عمليات التدقيق، 

 .متعدد األطراف
 وثائق التدقيق ٢-٢

ان قدرا كبيرا من العمل الذي يطلب من أجل اقامة وتنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن استكملته األمانة  ١-٢-٢
وبعد بحث خبرات برامج .   المشروع وفريق خبراء أمن الطيرانلجنة التدخل غيرومن من المجلس ومساعدة بمشورة 
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 أدوات التدقيق والمواد االرشادية ودورات التدريب من  ما يلي منالتدقيق األخرى، داخل االيكاو وخارجها، جرى اعداد
 :أجل استخدام الدول المتعاقدة ومدققي االيكاو

ويساعد الدول المتعاقدة : )Doc 9807 - Restricted (، الطبعة األولىالدليل المرجعي لتدقيق األمن )أ 
متابعة التدقيق بقصد وتدقيق القياسية للجراءات الوأعضاء فرق التدقيق التابعة لاليكاو عن طريق توفير ا

 .ضمان أن تجري عمليات التدقيق بأسلوب متوافق وموحد وموضوعي
 وذلك بشأن ت صلة تتعلق باألمنويطلب معلومات ذا:  التدقيق الخاص بأمن الطيراناستبيان ما قبل )ب 

  القطرية تطلب من أجل اعداد خطة التدقيقالتشريعات والسياسات واالجراءات الخاصة بالدولة والتي
 والتوصيات كأداة الستعراض مستوى تنفيذ القواعد القياسية وفي الوقت ذاته يعمل االستبيانالمحددة 

 .ف على االختالفاتروالتع

 ويتسم ومستوى جودته العاليتتيح تدريبا له بنيته : رنامج العالمي لتدقيق األمندورة تدريب مدققي الب )ج 
منتدبون آلجال العاملون البالتوحيد القياسي وذلك لجميع مدققي االيكاو في مجال أمن الطيران ومنهم 

 .طويلة أو غير طويلة

ير أن عمليات التدقيق تجري تضمن تلك المعاي: مدقق لدى االيكاو في مجال أمن الطيرانالمعايير اجازة  )د 
 ولديهم معرفة جيدة بمنهجية  من ذوي التأهيل المناسب والدرايةمن خالل خبراء في مجال أمن الطيران

البرنامج العالمي لتدقيق األمن التابع لاليكاو ولديهم االختصاصات الرئيسية المطلوبة لمدققي البرنامج 
 .العالمي لتدقيق األمن

 ادراجهمتختبر المهارات والمعرفة لدى المدققين المحتملين، قبل : والشفهية الكتابية اختبارات االجازة )ه
 التدقيق  من عمليات االيكاو التي تضم المدققين المجازين والذين يسمح لهم بالمشاركة في عمليةفي الئحة

 .البرنامج العالمي لتدقيق األمنبخاصة ال
منية الحساسة ذات حماية المعلومات األمن جهة االيكاو  تضمن: التعليمات الخاصة بأمن المعلومات )و

، وذلك بوضع الخطوط االرشادية والتعليمات من أجل منع كشف المعلومات المتعلقة الصلة بالتدقيق
 .أو يحتمل أن تضر بجمهور المسافرين/ وة من الدولبالتدقيق والتي يمكن أن تخل باألمن الوطني لدول

 عملية التدقيق ٣-٢

 عمل البرنامج العالمي لتدقيق األمن والتي توضع على أساس سنوي  التدقيق على أساس خطةجري بعثاتت ١-٣-٢
 مرتين في العام أحدث ما وصل اليهوتوزع .  وتوزع على جميع الدول المتعاقدة من خالل كتاب من المنظمة الى الدول

 مطارات التي جرىدقيق يحدد الدول وال أو توزع حسب الطلب، الى جانب تقرير خاص بنشاط الت من مواعيدجدول التدقيق
ول منذ ابتداء ـدع أربعة كتب من المنظمة الى اليرى اعداد وتوزـد جـولق.   البرنامجفي اطارلها التدقيق حتى تاريخه 

، ٢٥/٧/٢٠٠٣ بتاريخ AS 8/16.24-03/73 Confidential، و٣١/١/٢٠٠٣  بتاريخAS 8/16-03/05 Confidential :البرنامج
 .٣٠/٧/٢٠٠٤ بتاريخ AS 8/16.24-04/79 Confidentialو ٢٧/٢/٢٠٠٤  بتاريخAS 8/16.24-04/17 Confidentialو

ها فيتدقيق من المقرر اجراء عملية  الى الدول المتعاقدة التي ترسلقبل تاريخ التدقيق بأربعة الى ستة أشهر،  ٢-٣-٢
 مذكرة التفاهم  نموذج أساسمن شروط مبنية علىما تتضمنه  االتفاق على تأكيد وذلك بهدفلها،  خصيصا تعدمذكرة تفاهم 

 التدقيق وتقديمه ما قبلستبيان ته يطلب الى الدول ملء اوفي الوقت ذا.  ١٦٧ المجلس أثناء دورته رقم الذي أقرهالثنائية 
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 الوثائق التي نة الدولة التي ينتظر اجراء التدقيق لها وفي أبكر فرصة ممك  وتقدم الى.للمساعدة في التخطيط لعملية التدقيق
وجميع .  المنتظرة لتمكينها من التحضير على النحو المالئم لعملية التدقيق ير ذلك من المعلومات األساسيةتتعلق بالتدقيق وغ

 .النشاطات المتصلة بعملية تدقيق بعينها تجري بصورة شفافة بمشاركة كاملة من الدولة في جميع مراحل عملية التدقيق

 على مدى ثمانية أيام من خالل فريق من أربعة مدققين  الطيران الخاص بااليكاوأمن تدقيق عادةجري يو ٣-٣-٢
 حجم حسبا ممدة التدقيق وتشكيل فريق التدقيق يتم تعديلهن أغير .  يتبعون اجراءات التدقيق وبروتوكوالت التدقيق القياسية

 الدول سيجري التدقيق لمطار دولي رئيسي واحد  بالمائة من٩٠وأكثر من .  ومدى تعقيد العمليات وعدد المطارات المعنية
 مطارات  عمليات التدقيق، بالرغم من اتاحة امكانية اجراء التدقيق لعدد يصل الى ثالثةدوراتفي المرحلة األولية من  لديه

 .في تلك الدول التي تمثل أكبر عدد من عمليات المغادرة حسب جدول منتظم في العالم

ويرسل .  موقعية تتاح للدولة في نهاية عملية التدقيقتفصيلية وتدقيق بعملية افادة وتبدأ اجراءات ما بعد ال ٤-٣-٢
ا من استكمال التدقيق، ووفقا لشروط ييمو يوما تق٦٠ خالل التي جرى لها التدقيقتقرير سري خاص بالتدقيق الى الدولة 

 يوما تقويميا من تلقي ٦٠تصحيحية خالل مذكرة التفاهم الموقعة مع االيكاو، يتوقع من الدولة أن تقدم خطة اجراءات 
وفي ذات الوقت يطلب من الدول ملء نموذج بيانات التدقيق العائدة الخاص بالدولة وتقديمه بحيث يعلق على .  التقرير

 .وهذه البيانات العائدة تستخدم على النحو المالئم في تحسين عملية التدقيق.   التدقيقةجميع جوانب عملي

نقطة البداية ايذانا بخطة االجراءات التصحيحية الخاصة بالدولة المشفوع بدقيق الخاص بااليكاو  تقرير التأتيي ٥-٣-٢
 على طبيعة أوجه القصور التي جرى التعرف عليها في اواعتماد.   االجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولالستهالل

 خالل آلية أمن الطيران التابعة لاليكاو، ويمكن تنسيق الدولة التي خصها التدقيق، يمكن أن تتاح مساعدة فورية ومباشرة من
 . للمساعدة طويلة األجل من خالل برنامج التعاون الفنياتمشروع

 حالة التنفيذ -٣
 نشاطات التدقيق ١-٣

برنامج االيكاو في اطار ، ٢٠٠٢ منذ نوفمبر تيجرأ عمليـة تدقيق ٤٥ما مجموعه ، ٣١/٧/٢٠٠٤ تم بحلول ١-١-٣
من خطط االجراءات التصحيحية من الدول  ١٦تقريرا سريا خاصا بالتدقيق، وتلقي  ٣٢ى اعداد العالمي لتدقيق األمن، وجر
 من جميع مناطق االيكاو التاريخ شملت دوهذا الوعمليات التدقيق التي جرت حتى ).  أ(نه المرفق يوذلك على النحو الذي ب

 بما في ذلك عمليات االمرار ، عمليات المطاراتمن الدول من حيث حجم ومدى تعقيدتلك العمليات شريحة متنوعة وتضم 
 .لرحالت الجويةبمعدالت متنوعة واألعداد المتباينة لللركاب 

 ٤٠راء ـ، مع اج٢٠٠٤جري بنهاية عام تمن عمليات التدقيق سوف عملية  ٦٠ همن المتوقع أن ما مجموع ٢-١-٣
 ١٨٨ المعدل ستكون الدول المتعاقدة البالغ عددها وبهذا.  ةـة تدقيق اضافية في كل من السنوات التي تتلو تلك السنـعملي

وزع على الـدول المتعاقدة من خالل كتاب المنظمة رقم و.  ٢٠٠٧ة عام ـد مرت جميعا بعملية تدقيق أولية بنهايـدولة ق
AS 8/16.24-04/79 Confidential ٣٠/٧/٢٠٠٤بتاريخ  ٢٠٠٥  و٢٠٠٤ يلتدقيق لبقية عامال لجدو. 

الدول في من جهة تعاون القيق التي أجريت حتى تاريخه عن وجود مستوى عال من كشفت عمليات التد ٣-١-٣
تسهيل عملية التدقيق من خالل توفير العاملين المالئمين والوثائق المطلوبة، والترتيب من أجل التوصل الى السجالت 

يخ التدقيق المقترحة وعمليات وقبول توار.  واألشخاص ذوي العالقة ومناطق المطار المالئمة حسبما تقضي به الضرورة
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يبين أن الدول مؤشر  التدقيق وتقديم خطط االجراءات التصحيحية في وقتها اتالتحضير التي تجريها الدول من أجل عملي
 .تدعم البرنامج وملتزمة بتحقيق أهدافه

 نشاطات التدريب والترخيص ٢-٣

تدريب الوين قختيار المدقمتشددة السقة ومتوجود اجراءات يؤكد البرنامج العالمي لتدقيق األمن على أهمية  ١-٢-٣
 . عمليات التدقيقاجراءضمان أعلى مستويات الكفاءة واالحتفاظ بها في لوالترخيص 

يبلغ عدد من خبراء أمن الطيران اآلن  دورة تدريبية للمدققين، وهناك ١٣ تنظيم ٣١/٧/٢٠٠٤  بحلولتم ٢-٢-٣
ين مجاز المدققين الالتي تضم أسماء االيكاو الئحةكاو على  أقاليم االيجميع دولة من ٦٣يمثلون  خبيرا ١٢٨مجموعه 

بهدف وضع للمدققين اجراء نشاطات التدريب واالجازة استمرار ع توقومن الم.  ألغراض البرنامج العالمي لتدقيق األمن
.   التدقيقاتلمحدد لعمليللقيام بتنفيذ الجدول ا ةكافيبأعداد المدققين الذين يمثلون أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، وتضم ة حئال

لبرنامج بصورة فعالة من حيث التكلفة ولقد أضاف ذلك ميزة السماح للدول المتعاقدة بالمشاركة في باجراء اوذلك يسمح 
 .تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن مع االسهام في المزيد من تطوير الخبرة الوطنية في الدول المتعاقدة

حلقة دراسية للدول اقامة لدعم ) APEC(لتعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ عملت االيكاو مع منتدى ا ٣-٢-٣
العالمي لتدقيق االيكاو الوطنية تجاه أمن الطيران وبرنامج ما لديها من معرفة ووعي بخصوص التزاماتها من أجل زيادة 

 مواد الحلقة الدراسية لاليكاو من يحتولقد أت.  ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٣١/٣ورة من ة في سنغافحلقولقد انعقدت تلك ال.  األمن
 ومن المتوقع أن تعقد االيكاو .  في جامايكا٢٦/٨/٢٠٠٤ الى ٢٤ ومن المخطط عقد ندوة من أجل االستعمال في المستقبل

 .حلقات دراسية مماثلة في مجال تدقيق أمن الطيران في أقاليم االيكاو األخرى

 الوضع المالي للبرنامج -٤
العالمي لتدقيق األمن باعتبارها جزءا من خطة عمل أمن الطيران الخاصة بااليكاو البرنامج ان نشاطات  ١-٤

ونتيجة للحالة المالية الصعبة .  هاكملبأولم يتحقق بعد التمويل لدورة التدقيق .  تمول من خالل اسهامات الدول الطوعية
لميزانية البرنامجية العادية للفترة الثالثية ل التي تواجهها المنظمة، لم تدرج اقتراحات ادخال بعض المتطلبات من الموارد

غير أنه من أجل ضمان االستمرارية على األجل البعيد .  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥التالية في الميزانية البرنامجية للسنوات 
 .امجية العاديةفي الميزانية البرنفسوف يتم تدريجيا دمج أنشطة البرنامج العالمي لتدقيق األمن واالستقرار المالي للبرنامج 

بيان بالموارد " التطورات منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية"  بعنوانA35-WP/49ويرد في الوثيقة  ٢-٤
 .األمنالبرنامج العالمي لتدقيق لتمويل أنشطة للفترة الثالثية القادمة الخارجة عن الميزانية التي يلزم توافرها 

 تحليل استكشافات التدقيق -٥
حديد ج العالمي لتدقيق األمن للنهوض بأمن الطيران عالميا، يعتبر التمن أجل تحقيق الهدف الشامل للبرنام ١-٥

 االقليمي والعالمي ضروريا من أجل تحديد يين ولمجموعات الدول وعلى المستوىلشواغل األمنية للدول فرادلطبيعة وكم ا
ولتلك الغاية، يقوم البرنامج العالمي لتدقيق األمن باعداد قاعدة بيانات .  ة لحل الشواغل المتعلقة باألمنـاالجراءات المطلوب

وهي االستكشافات واالختالفات  ملحق السابع عشربالالواردة القواعد القياسية مقارنة بقيق تضم استكشافات واختالفات التد
أو ق األمن اجراءات التصحيح المقترحة ف عليها خالل عملية التدقيق، وسوف يدخل البرنامج العالمي لتدقيرالتي جرى التع

رى جمعها بينما ستحتفظ بالطابع السري فيما يخص كل ـوالبيانات التي ج.   االيكاواتذها الدول في تنفيذ توصيـالتي تتخ
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ى االقليمية وتلك الخاصة بالدولة من ترتيب األولويات في نشاطاتها لدذات الصلة دولة تحديدا، ستمكن االيكاو والكيانات 
 .ف عليهارعرض المساعدة الصالح أوجه القصور التي جرى التع

أي اجراءات يتطلبها األمر لبت بشأن ف على أوجه قصور أمن الطيران، ولرتقارير التدقيق للتعتم تحليل  ٢-٥
ستويين على الم ى الدولة أوعلى مستو الطيران الرئيسية وذلك التحليل يصف من الناحية الكمية شواغل أمن.  لحل الشواغل

 .االقليمي والعالمي

وتظهر الدول بصفة عامة مستوى عاليا للغاية من .  تحليل استكشافات التدقيق، بدأ يظهر عدد من التوجهاتب ٣-٥
وتبين المعلومات .  تة قد لوحظـ العامالشواغلبعض  أنر ـغي.  ألمن الطيرانذات تأثير االهتمام باالحتفاظ بمستويات 

لملحق السابع ل) ١٠(االت التي تشهد فيها الدول صعابا يتصل بالتغيرات النابعة من التعديل رقم األولية أن العديد من المج
 .١/٧/٢٠٠٢ وأصبح قابال للتطبيق في ٧/١٢/٢٠٠١عشر والذي اعتمد في 

تنظيم أمن الطيران وادارته على المستوى الوطني األساس الذي يمكن أن يتحقق بناء عليه أمن كل من يعتبر  ٤-٥
وال يوجد لدى بعض الدول التي أجري لها التدقيق البرامج أو السياسات أو االجراءات .   والمستديم الفعالالمدني الطيران

وتجد الدول صعوبات كذلك .  أو العمليات التنظيمية الوطنية التي تعد ضرورية التاحة مراقبة تتسم بالفعالية ألمن الطيران
وتميل تلك الشواغل على المستوى الوطني الى أن .  ة في مجال أمن الطيرانفي تطوير ورعاية وتنفيذ برامج تدريب فعال

تى هذا التاريخ تدعم هذه ونتائج عمليات التدقيق التي أجريت ح.  تقود الى مشكالت ذات صلة بذلك على المستوى التشغيلي
 .المقولة

يحظى ر حديث وشامل وتتضمن الشواغل على مستوى المطار عدم القدرة على تنفيذ برنامج ألمن المطا ٥-٥
التي جرى لها التدقيق، يعد برنامج أمن المطار متقادما وتنقصه االجراءات التفصيلية فيما وفي بعض الدول .  بالموافقة

وهذه .  يخص تدابير األمن التي تطبق على مستوى المطار أو أنه ال يوجد ذلك البرنامج سوى على شكل مشروع يصاغ
ر شواغل تتعلق بالتشغيل مثل عملية الكشف ومراقبة التوصل، وهي الشواغل التي تؤثر على المشكلة تسهم أيضا في اظها

 .نظام أمن الطيران المدني تأثيرا مباشرا

ان نتائج عملية التحليل األولية التي تم ابرازها فيما تقدم واالستكشافات المحددة التي جرى التعرف عليها في  ٦-٥
يد من التقييم من خالل األمانة في سياق تقديم المواد االرشادية والمساعدة الفنية، عند كل عملية تدقيق يجري تناولها بالمز

، يمكن أن تتاح للدول من خالل آلية ٥-٣-٢وكما ناقشت الفقرة .  الطلب الصالح أوجه القصور التي جرى التعرف عليها
ج التعاون الفني متاح للتنسيق فيما يخص مشروعات وبرنام.  أمن الطيران التابعة لاليكاو المساعدة االصالحية قصيرة األمد

 .المساعدة طويلة األجل للدول

وتوجد معلومات اضافية بخصوص تحليل نتائج التدقيق في ورقة المعلومات المقيدة المنشورة على  ٧-٥
NET-ICAO )icaonet/int.icao.www(ن من ، والتي يمكن الدخول اليها بواسطة األشخاص المرخص لهم بذلك والمعيني

 .السلطة المختصة من كل دولة متعاقدة

 الخالصة -٦
ستوى ألمن الطيران والمؤتمر الوزاري رفيع الم A33-1وفقا للتكليف الممنوح في قرار الجمعية العمومية  ١-٦
 حظيلقد و.   ومتسقا من عمليات تدقيق األمنهجياأت االيكاو برنامجا شامال ومنتظما والزاميا ومنـأنش.  )٢٠٠٢فبراير (
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شواغل أمن الطيران دوره األساسي في تشخيص ثبت هو يمنذ بدايته بدعم الدول المتعاقدة والعالمي لتدقيق األمن رنامج الب
 .وفي تقديم التوصيات لحلها

هناك مبدأ أساسي خاص بنظم التدقيق المقبولة دوليا وهو المتابعة المستمرة لضمان االحتفاظ ببيئة آمنة من  ٢-٦
ولقد أصبح البرنامج العالمي لتدقيق األمن الخاص بااليكاو أداة أساسية .   منتظمة ومنهجيةخالل اجراء عمليات تدقيق

وبوجود والية تتعلق بعمليات التدقيق المنتظمة من المتوقع لاليكاو أن تستمر في رصد مستوى .  ونشاطا رئيسيا للمنظمة
ى المستوى المطلوب في كافة جوانب نظام الطيران قواعد االيكاو القياسية علمراعاة  تضمن لكيأمن الطيران في الدول 

 .العالمي

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٧

 :ان الجمعية العمومية مدعوة الى ما يلي ١-٧

 .انشاء وادارة البرنامج العالمي لتدقيق األمنبخصوص  ٢في الفقرة أن تأخذ علما بالمعلومات الواردة  )أ 

 بما في ذلك ،تنفيذ البرنامجبخصوص حالة ) أ(والمرفق  ٣ي الفقرة فأن تأخذ علما بالمعلومات الواردة  )ب 
 .نشاطات التدقيق والتدريب والترخيص

وأن تطلب الى األمين  للبرنامجحول الوضع المالي  ٤في الفقرة ا بالمعلومات الواردة ـذ علمـأن تأخ )ج 
ة للمنظمة للسنوات ـلقادمة اـة البرنامجية العاديـذه األولوية في الميزانيـالعام والمجلس ادخال ه

٢٠١٠–٢٠٠٩–٢٠٠٨. 

 .البرنامج العالمي لتدقيق األمنبخصوص استمرار ورقة هذه الب) ب(في المرفق الوارد قرار ال أن تعتمد )د 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



 

 

 
خطة االجراءات  تاريخ التدقيق المطارات التي تم تدقيقها الدولة 

التصحيحية هل جرى 
 *تلقيها

 نعم ٢٠٠٣أكتوبر  )VIE(ينا الدولي مطار في النمسا -١

 نعم ٢٠٠٣نوفمبر /أكتوبر )DAC(مطار ضياء الدولي بدكا بنغالديش -٢
 نعم ٢٠٠٣نوفمبر /أكتوبر )PBH(مطار بارو الدولي  بوتان -٣
 نعم ٢٠٠٣أبريل /مارس )LPB(مطار الباس األلتو الدولي  بوليفيا -٤
 لم تسلم بعد ٢٠٠٣نوفمبر  )GBE(ا الدولي رون سير سيريتسي خامومطار غاب بوتسوانا -٥
 نعم ٢٠٠٣فبراير  )SOF(مطار صوفيا الدولي  بلغاريا -٦
 نعم ٢٠٠٣مايو  )PNH(الدولي نغ بنوم بنه ومطار بوشنت كمبوديا -٧
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤فبراير  )DLA(مطار دواال الدولي  الكاميرون -٨
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يوليو  )SID(الدولي مطار سال اميلكار كابرال  الرأس األخضر -٩
ومطار ) SIA(، مطار زيان )BJS(مطار بكين الدولي  الصين -١٠

 )KMG(كونمينج 
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مايو 

 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )HAV(الدولي هافانا مطار خوسيه مارتي  كوبا -١١
 دلم تسلم بع ٢٠٠٣سبتمبر  )LCA(مطار الرناكا الدولي  قبرص -١٢
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يوليو  )CAI(مطار القاهرة الدولي  مصر -١٣
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يناير  )LBV(دولي مطار ليون امبا ليبرفيل ال الغابون -١٤
 نعم ٢٠٠٣نوفمبر  )BJL(مطار بانجول الدولي  غامبيا -١٥

                                                        
م د االيكاو بتقديهوفقا لشروط مذكرة التفاهم الموقعة بين االيكاو والدولة التي تجرى فيها عملية التدقيق، تتع  ":لم تسلم بعد"مالحظة بخصوص خطط العمل التصحيحية التي  *

وعلى الدولة التي خضعت .   لغات االيكاو األخرىاحدى يوما تقويميا من تاريخ انتهاء التدقيق، اذا لم يتطلب األمر ترجمة التقرير الى ٦٠تقرير تدقيق سري في غضون 
ت التي يلزم فيها ترجمة تقرير االيكاو، يتحدد الخط وفي الحاال.   يوما تقويميا من تاريخ تسلم تقرير االيكاو٦٠للتدقيق أن تقدم بعد ذلك خطة عمل تصحيحية في غضون 

 ال تعني أن الدولة عجزت عن تقديم خطة العمل في الوقت المناسب حسبما تقتضيه مذكرة "لم تسلم بعد"ولذلك، فان عبارة .  الزمني لتقديم خطة العمل التصحيحية وفقا لذلك
A .التفاهم
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خطة االجراءات  تاريخ التدقيق المطارات التي تم تدقيقها الدولة 
التصحيحية هل جرى 

 *تلقيها
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يونيو  )TBS(مطار بليسي الدولي  جورجيا -١٦
 نعم ٢٠٠٣يوليو /يونيو )ATH( الدولي  أثينايزيلوسنمطار اليفتريوس ف ناليونا -١٧
 نعم ٢٠٠٣يونيو  )CKY(مطار كوناكري الدولي  غينيا -١٨
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )TGU(الدولي وسيجالبا نكونتين توجمطار تو هندوراس -١٩
 م بعدلم تسل ٢٠٠٤يوليو  )CGK(هاتا الدولي -مطار سوكارنو اندونيسيا -٢٠
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )TLV(الدولي تل أبيب ن وريومطار بن ج اسرائيل -٢١
 نعم ٢٠٠٣سبتمبر  )KIN(الدولي ستون جكنمطار نورمان مانلي  جامايكا -٢٢

 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يونيو  )NBO(مطار جومو كينياتا الدولي  كينيا -٢٣
جمهورية الو  -٢٤

 الديمقراطية الشعبية
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يناير  )VTE(ين واتاي الدولي مطار فينت

 نعم ٢٠٠٣مايو  )BEY(مطار بيروت الدولي  لبنان -٢٥
الجماهيرية العربية  -٢٦

 الليبية
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )TIP(مطار طرابلس الدولي 

 نعم ٢٠٠٣مايو  )VNO(وس الدولي يمطار فيلن ليتوانيا -٢٧
واداالخارا ميجل غو) MEX(سيك الدولي مطارا مدنية المك المكسيك -٢٨

 )GDL(هيدالجو 
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يناير 

واليات ميكرونيزيا  -٢٩
 الموحدة

 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يونيو  )PNI(مطار فونباي الدولي 

 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )CMN(مطار محمد الخامس الدولي  المغرب -٣٠
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤فبراير /يرينا )RGN(مطار يانغون الدولي  ميانمار -٣١
 لم تسلم بعد ٢٠٠٣ديسمبر  )ASU(مطار أسونسيون سيلفيو بتيروسي الدولي  باراغواي -٣٢
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مايو  )LIM(مطار ليما جورج شافيز الدولي  بيرو -٣٣
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خطة االجراءات  تاريخ التدقيق المطارات التي تم تدقيقها الدولة 
التصحيحية هل جرى 

 *تلقيها
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يونيو  )MNL(مطار مانيال نينوي أكينو الدولي  الفلبين -٣٤
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يناير  )WAW(مطار وارسو الدولي  دابولن -٣٥
 نعم ٢٠٠٣يونيو  )DKR(مطار ليوبولد سيدار سينغور الدولي في داكار  السنغال -٣٦
 نعم ٢٠٠٣يوليو  )PBM(بينغيل الدولي . مطار جون أ سورينام -٣٧
 عدلم تسلم ب ٢٠٠٣نوفمبر  )MTS(ماتسافا الدولي /مطار مانزيني سوازيلند -٣٨
الجمهورية العربية  -٣٩

 السورية
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مارس  )DAM(مطار دمشق الدولي 

 نعم ٢٠٠٣يوليو /يونيو )POS(مطار بورت أوف سبين بياركو الدولي  ترينيداد وتوباغو -٤٠
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤أبريل  )TUN(مطار تونس قرطاج الدولي  تونس -٤١
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يونيو /مايو )IST(دولي مطار اسطنبول اتاترك ال تركيا -٤٢
 نعم ٢٠٠٢ديسمبر /نوفمبر )EBB(مطار عنتيبي الدولي  أوغندا -٤٣
جمهورية تنزانيا  -٤٤

 المتحدة
 لم تسلم بعد ٢٠٠٤يوليو /يونيو )DAR(مطار دار السالم الدولي 

 لم تسلم بعد ٢٠٠٤مايو  )TAS(اشكنت الدولي مطار ط اوزبكستان -٤٥

 ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ
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 )ب(المرفق 

 مشروع قرار
 يان موحد بسياسات االيكاو المستمرةب: A35-48 لوثيقةبا )ه(باعتباره المرفق الدراجه (

 )فيما يتعلق بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن
 ضمان سالمة وأمن الطيران المدني الـدولي علـى          تمثل في ي للمنظمة ال يزال     الرئيسي الهدف   نلما كا 

 النطاق العالمي،
 في تحقيق هذا الهدف،يسهم يسهم النهوض بتنفيذ القواعد القياسية ألمن الطيران الدولي  لما كانو
ممكنة قيام كل دولة متعاقدة بالتعاون على ضمان أعلى درجة تقتضي  من االتفاقية ٣٧ المادة لما كانـت  و

فيها تسـهيل وتحسـين     التجانس  في القواعد التنظيمية والممارسات في جميع المسائل التي من شأن ذلك            التجانس  من   اعملي
 المالحة الجوية،

انشاء النظر في   المجلس واألمين العام    طلبت الى   الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية       أنب اذ تذكر و
 ، يتصل بجملة أمور منها ترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن الطيران المدني،نماأل  مراقبةبرنامج عالمي لاليكاو لتدقيق

ممكن أسرع وقت   المجلس أن يقوم في     طلبت الى   الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية       بأناذ تذكر   و
 االيكاو فـي اعتمـاد      هدف القيام بأمور من بينها تعزيز دور      ب ،بعقد مؤتمر وزاري دولي رفيع المستوى حول أمن الطيران        

 .في مجال األمن واجراء التدقيق لتنفيذهاالتوصيات القواعد القياسية و
 ،مـن الطيـران   أل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري رفيع المستوى          أن عتباراذ تأخذ بعين اال   و

 مـن  بها أحكامألمن الطيران ، والتي دعت الى اعتماد خطة عمل خاصة بااليكاو ٢٠٠٢الذي انعقد في مونتريال في فبراير     
ـ تتتسم باالنتظـام وااللـزام والمنهجيـة واال   تدقيق أمن الطيران لعمليات انشاء برنامج شامل يتضمن ما يقضي ببينها   ق اس

 االيكاو في جميع الدول المتعاقدة،من خالل لتجري 
عمل االيكاو في مجال    قد اعتمد    ١٦٦مجلس االيكاو أثناء دورته رقم      اعتماد   أن اذ تأخذ بعين االعتبار   و

 ،أمن الطيران
 أول عملية تدقيق مع اجراءبدأ تنفيذه، من قد األ أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق    اذ تأخذ بعين االعتبار   و

 ،٢٠٠٢ألمن الطيران من خالل االيكاو في نوفمبر 
لشواغل المتعلقة بأمن   ادوره األساسي في تشخيص      تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن يثبت        بأن قرذ ت او

  التوصيات من أجل حلها،تقديمالطيران وفي 
للقواعـد  المالئـم  البرنامج العالمي لتدقيق األمن أمر أساسي لضمان التنفيـذ         االستمرار في   بأن   قرذ ت وا

 القياسية المتعلقة باألمن،
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مساهمات طوعية مـن     خاللتمول حاليا من    بأن جميع نشاطات البرنامج العالمي لتدقيق األمن         قرذ ت وا
 الدول، 

 :فان الجمعية العمومية
 الذي يتكون مـن عمليـات       ،األمين العام أن يواصل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن        الى   تطلب -١

 مع اجراء عمليات التـدقيق تلـك        ، الدول المتعاقدة  ، وذلك في جميع   سقةت وم ومنهجية منتظمة والزامية     ألمن الطيران  تدقيق
  تقيـيم ضافة الـى باال من أجل تقييم قدرات مراقبة أمن الطيران لدى الدول، ومستوى المطار الوطني لمستوى كل من ا على

 .في مطارات رئيسية مختارةبالفعل اجراءات األمن القائمة 
  وذلـك ، من االيكـاو مبادرةتدقيق بال وافق على اجراء عمليات   أن ت قدة على    جميع الدول المتعا   تحث -٢

 .١٦٧ المجلس خالل دورته رقم اوافق عليهكما  ، ثنائية مع المنظمةمذكرة تفاهمبتوقيع 

الجـدول  حسـب  بعثات التـدقيق   قبولبأن تقدم التأييد التام لاليكاو  جميع الدول المتعاقدة على      تحث -٣
 االيكـاو   الىوتقديمها  التصحيحية  بالتدابير  اعداد خطة مالئمة    و ،فرق التدقيق وبتسهيل أعمال   المنظمة،  الزمني الذي تحدده    

 .خالل عملية التدقيقالمكتشفة أوجه القصور لمعالجة 

مـن   للبرنـامج العـالمي   القدرة المالية لالستمرار على المدى الطويل الى المجلس أن يضمن      تطلب -٤
 .ذلك البرنامج في الميزانية البرنامجية العاديةخالل الدمج االطرادي لنشاطات 

شـامل  الالتنفيذ  القادمة للجمعية العمومية حول     ورة العادية    الى المجلس أن يقدم تقريرا الى الد       تطلب -٥
 .للبرنامج العالمي لتدقيق األمن

 ـ انتهـى ـ




