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من خالل تطبيق معايير لقياس الخطر في أي دولة عمليات التدقيق والرصد المستمر  يمكن إنجاز برنامجو  ٤-١
عمليات تدقيق األمن لفيما يتعلق، على سبيل المثال، بالقدرات في مجال المراقبة، وتاريخ االمتثال (أي نتائج الدورتين األوليين 

 إثرمتعارف عليها، وفعالية أي إجراءات تصحيحية متخذة ضمن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران)، وطبيعة التهديدات ال
 عمليات التدقيق السابقة.

ولكن، قبل التطبيق، ينبغي إعداد تفاصيل هذه العناصر (مثال اختيار المعايير لتحديد الدول التي ستخضع  ٥-١
. وينبغي أن األعضاء في االيكاولدول العمليات التدقيق وتلك التي سيطبق عليها نهج الرصد المستمر) وذلك بالتشاور مع 

مراقبة السالمة الجوية لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق  )CMA(المستفادة من نهج الرصد المستمر  تؤخذ في االعتبار الخبرة
)USOAP(، .السيما بالنظر إلى كفاءته وفعاليته 

 اإلجراء المعروض على المؤتمر -٢

  :إلىمؤتمر الدعى يُ  ١-٢
بحيث تساعد مبادرات لتدقيق أمن الطيران القادمة من البرنامج العالمي  دورةال تصميم الطلب من المجلس  )أ 

  ؛بناء القدرات على بذل جهود هادفة
، من العالمي لتدقيق أمن الطيرانإلى الحرص على أن تتميز الدورة القادمة من البرنامج  دعوة المجلس  )ب 

خرى، لتعكس بطريقة ألمستمر، من جهة حيث المبدأ، بعلميات التدقيق الميدانية، من جهة، وبالرصد ا
 قائمة على المخاطر قدرة التنفيذ والمراقبة التي تتمتع بها فرادى الدول واألقاليم.

 — انتهى —


