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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

   الطيران البرنامج العالمي لتدقيق أمن: ١٦البند رقم 

  :الطيران برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن تقرير عن
   التدقيقنتائجتحليل 

  )مجلس االيكاو ورقة مقدمة من(

  )١(اإلضافة رقم 

 المقدمة - ١

 لنتائج عملية أكثر تفصيالوتتضمن هذه اإلضافة تحليال     .  A36-WP/38ورقة  الة لتكملة   هذه اإلضاف تم إعداد    ١- ١
 .التدقيق على المستوى الوطني وعلى مستوى المطارات

  للتدقيق الرئيسيةنتائجال - ٢

 المستوى الوطني ١- ٢

 هـا  جهود اسـتمرت  و  سبتمبر، ١١أحداث  أعطت الدول بشكل عام أولوية كبيرة ألمن الطيران في أعقاب            ١-١- ٢
وتعهـدت دول  .  لطيران المـدني التي يتعرض لها امن الطيران مع التهديدات الجديدة والمستمرة أل هاواءمة أطر لمعالمية  ال

لتعزيز ضوابط  جديدة  التكنولوجيا  المن و األلحصول على معدات    لسيما   كثيرة بزيادة الموارد المتاحة لتدابير أمن الطيران، ال       
 .أمن الطيران

 وبرامج فعالة تعززها على وجود تشريعات وسياساتنظم أمن الطيران   استمرار  مد  عتيعلى الرغم من ذلك      ٢-١- ٢
وفي هذا السياق حددت عمليات تدقيق األمن التي تجريها االيكاو المجاالت األربعة الرئيسية التالية              .  قدرات التفتيش واإلنفاذ  

 ):أ( قلقا على المستوى الوطني بالصيغة الواردة في المرفق يرالتي تث

  كثيرا ما تقدم توصيات التدقيق بشأن برامج مراقبة الجودة الوطنية وبـشأن    -قدرات المراقبة واإلنفاذ    )أ
القواعد القياسـية    ( واالستقصاء والتفتيش واالختبار   لتدقيقل إجراءات ومعايير شاملة     وضعالحاجة الى   

 المـوظفين  ختصة مـن نقـص فـي عـدد     المهيئةوفي الغالب تعاني ال ).  ٧-٤-٣ الى   ٤-٤-٣من  
تـصحيحية  ال جـراءات وضـع اال  طلب  ت الوطنية و  قواعدضمن االمتثال لل  تتتمتع بالسلطة الكافية ل    وال

  .الالزمة



 - 2 - A36-WP/38 
  EX/9 
  Addendum No. 1 

 إلجـازة   لم تضع دول عديدة حتى اآلن برنامجا مالئما بصورة كاملـة              - أفراد الكشف األمني   إجازة  )ب
اء الكشف األمني على الركاب     إجر  مستويات مرتفعة في األداء عند     أنضمن  بما ي أفراد الكشف األمني    

  ).٣-٤-٣القاعدة القياسية ( بصورة منتظمة وموثوقة تتحقق واألمتعة
ـ      -التدريب على أمن الطيران     )ج امل للتـدريب    تفتقر العديد من الدول حتى اآلن الى برنامج وطنـي ش

ـ     أمن الطيران لضمان زيادة الوعي بالمسائل األمنية وتـوفير ال          على ام المحـددة   تـدريب علـى المه
 ٦-١-٣القاعدتان القياسـيتان  (ركين في تنفيذ أمن الطيران المدني اجميع العاملين المشصالح  ل األخرى

  ).٢-٤-٣و
  على الرغم من وجود برنامج وطني ألمن الطيران المـدني    -البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني      )د

في كثير من هذه    يكن هذا البرنامج جاهزا     لم  ،  ١-١-٣ القاعدة    عليه تنصلدى معظم الدول، وفقا لما      
 .شروطفي صورة مسودة لم يجر تحديثها وفقا ألحدث ال الدول إال

 مستوى المطارات ٢- ٢

 :الثغرات الشائعة في تنفيذ التدابير األمنية التشغيلية والتي تشمل ما يلي) ب(يتضمن المرفق  ١-٢- ٢

 المنـاطق  الـى نع دخول غير المصرح لهم     كثيرا ما ال تطبق اإلجراءات الالزمة لم        -مراقبة المنافذ   )أ
 الـى   ١-٢-٤القواعد  ( بما في ذلك عملية إشهار بطاقات الهوية األمنية          ،األمنية المقيدة في المطارات   

٦-٢-٤.(  
تطبيق الضوابط األمنيـة الالزمـة علـى          هناك ثغرات شائعة فيما يتعلق ب       -والتموينأمن البضائع     )ب

 ).٥-٦-٤ الى ١-٦-٤القواعد (الت الركاب البضائع التي يعتزم نقلها على رح

 تبـين و.   توصيات بشأن وضع وتنفيذ برامج أمن المطـارات     ت  كثيرا ما قدم    -تنظيم وإدارة المطار    )ج
ـ ابصفة خاصة أن العديد من البرامج أصبح قديم     يفتقـر الـى    للـشروط الوطنيـة أو   ا أو غير مطابق

ـ (ية واجبـة التطبيـق     لتدابير واإلجراءات األمن  عن ا الالزمة   التفاصيل  ١-٢-٣ و ٨-١-٣ـواعد الق
  ).٣-٧-٤ الى ١-٧-٤ و ١-٤ و ٣-٤-٣ و ١-٤-٣ و ٤-٢-٣ و٢-٢-٣ و

  تباينت نوعية ومدى انتظام عمليات الكشف األمني بشكل كبير فيما بين             -المحمولةمتعة  األوالركاب    )د
األفـراد الـذين يقومـون      قدرات  في   في كثير من الحاالت مشاكل في التدريب و        كانت هناك الدول، و 

  ).٤-٤-٤ الى ١-٤-٤القواعد (بعمليات الكشف األمني 
غيـر مكتملـة     ترتيبات وإجراءات الطوارئ     انت  كثيرا ما ك    - ألفعال التدخل غير المشروع    التصدي  )ه

  ).٥-١-٥ الى ١-١-٥القواعد (فعال التدخل غير المشروع أل لتصديل
  كثيرا ما يحتاج األمر الى تحسين نوعية ومدى انتظام عمليات الكشف األمني              - المسجلة األمتعةأمن    )و

 الحال بالنسبة ألمن الركاب واألمتعة      كانتكما   )٥-٥-٤ الى   ١-٥-٤د  ـواعـالق(وتدريب الموظفين   
  .المحمولة

لتحـسين    كثيرا ما يحتاج تطبيق اإلجراءات المكتوبة الـى ا          - الطيران في أثناء  واألمن   الطائرةأمن    )ز
دخـول    الفحوص األمنية قبـل الطيـران وحـق       ، مثل ئهأثنافي   و  الطيران لضمان أمن الطائرات قبل   

 ).٨-٧-٤ و ٤-٣-٤ الى ١-٣-٤القواعد (مقصورة القيادة واإلجراءات الخاصة باألفراد المسلحين 



A36-WP/38 - 3 - 
EX/9 
Addendum No. 1 

  المتابعةبعثاتالتدقيق األولي ودورة التقدم الذي أحرزته الدول بين  ٣- ٢

التي وضـعتها   لتحقق من تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية       ا ٢٠٠٥في منتصف سنة    دقيق  دأت متابعة الت  ب ١-٣- ٢
.  عملية التدقيق في الدولـة ل الحقوعادة ما تنفذ هذه المهام في العام ال.   الثغرات المكتشفةلسدلدول ولتقديم الدعم الى الدول    ا

دول قد أحرز تقدما بـارزا فـي تنفيـذ خطـط             معظم هذه ال   أن ومن المشجع    ، مهمة تدقيق  ٧٧ نفذت   ٣١/٧/٢٠٠٧وحتى  
ن متوسط معدل تنفيذ قواعد الملحق السابع عشر في الـدول التـي تمـت               أ) ج( المرفقيتبين من   و.   التصحيحية هاإجراءات

 .   عند مقارنته بنتائج التدقيق األوليملموسا ازديادااد دزازيارتها قد 

— — — — — — — —
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  )أ(المرفق 
  ستوى الوطنيالم —حالة التنفيذ 

  ) دولة١٩٠ دولة من ١٦٢(
  

  
  

    
 كانت هناك ضرورة لبعض التحسينات لعالج الثغرات المكتشفة ولكن تتعلق بشكل عام بتعديالت :يوصى بإجراء تحسينات طفيفة

 االشتراطات بيني ولكنه لم ينقح بما ي الدولة لديها برنامج وطني ألمن الطيران المدن– المثال على ذلك.  طفيفة وتحسينات
  .الوطنية األحدث

تستلزم بشكل عام جهدا هي  و.  من الضروري إجراء تحسينات كبيرة لعالج الثغرات المكتشفة:يوصى بإجراء تحسينات رئيسية
امج وطني لمراقبة جودة  ليس لديها برنامج وطني ألمن الطيران المدني أو برنة الدول– المثال على ذلك.  كبيرا لضمان االمتثال
  .أمن الطيران المدني

— — — — — — — —  
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ال توجد توصية يوصى باجراء تحسينات طفيفة يوصى باجراء تحسينات كبيرة

قدرات المراقبة واإلنف اذ 

ترخیص أفراد الكشف األمني

التدریب على أمن الطیران 

البرنامج الوطني ألمن الطیران المدني 

34% 49% 18%
التنظیم واإلدارة على المستوى الوط ني  (كل القواعد القیاسیة )
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  )ب(المرفق 
  المطاراتمستوى  —حالة التنفيذ 

  ) دولة١٩٠ دولة من ١٦٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الهوامش لالطالع على شرح )أ( المرفق تييرجى الرجوع الى حاشي

— — — — — — — —  
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ال توجد توصية يوصى باجراء تحسينات طفيفة يوصى باجراء تحسينات كبيرة

تنظیم وإدارة المطار

مراقبة المنافذ

أمن الراكب وأمتعة المقصورة

أمن األمتعة المسجلة

   أمن الطائرة واألمن أثناء الطیران

أمن البضائع والتموین

التصدي ألفعال التدخل غیر المشروع
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  )ج(المرفق 
  التقدم الذي أحرزته الدول

  ) دولة١٩٠ دولة من ٧٤(
  المستوى الوطني – ١الشكل رقم 

  

  
  

  .الطالع على شرح الهوامشل )أ( المرفق يرجى الرجوع إلى حاشيتي
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3%

التدقیق األول ي 

زی ارة المتابع  ة 

التدقیق األول ي 

زی ارة المتابع  ة 

التدقیق األول ي 

زی ارة المتابع  ة 

التدقیق األول ي 

زی ارة المتابع  ة 

ال توجد توصية يوصى بإجراء تحسينات طفيفة يوصى بإجراء تحسينات كبيرة

 واإلنفاذ المراقبة قدرات

 األمني الكشف أفراد ترخيص

 الطيران أمن على التدريب

 المدني الطيران ألمن الوطني البرنامج

55%

51%

38%

18%

7%

التدقیق األول ي 31%

زی ارة المتابع  ة 

 )القياسية القواعد كل (يالوطن المستوى على واإلدارة ظيمالتن
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  المطاراتمستوى  – ٢الشكل رقم 
  

  
  .لهوامشا لالطالع على شرح )أ( المرفق تي حاشيإلىيرجى الرجوع 

  ـ انتهـى ـ
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التدقيق األولي

التدقيق األولي

التدقيق األولي

التدقيق األولي

التدقيق األولي

التدقيق األولي

التدقيق األولي

ال توجد توصية يوصى بإجراء تحسينات طفيفة يوصى بإجراء تحسينات كبيرة

 والتموين البضائع أمن

 المطار وإدارة تنظيم

 المقصورة وأمتعة الركاب أمن

 المشروع غير التدخل ألفعال التصدي

 المسجلة األمتعة أمن

 يرانالط أثناء واألمن الطائرة أمن

 المنافذ مراقبة

 زيارة المتابعة

 زيارة المتابعة

 زيارة المتابعة

 زيارة المتابعة

 زيارة المتابعة

 عةزيارة المتاب

 زيارة المتابعة




