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  ـــــــــــــ
 . كولومبيا النسخة االسبانية األصلية لورقة العمل هذهقدمت   *

  

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةلجنة لا

  )USAP( منالبرنامج العالمي لتدقيق األ :من جدول األعمال ١٤ رقم البند

في  اإلستنسابيةمبادرة إعداد اجراءات تشغيلية ألمن الطيران وسلطة الدول 
  معالجة الوثائق المفصلّة لتلك االجراءات

  )ومبياكولوثيقة مقدمة من (
  الموجز التنفيذي

 شغيلية ألمن الطيران وسلطة الدولتدعو ورقة العمل هذه الجمعية العمومية إلى النظر في إعداد اإلجراءات الت
   .الوثائق التي تتضمن هذه اإلجراءات االستنسابية في معالجة

  : اإلجراء

  ؛يرجى من الجمعية أن تحيط علما بفحوى ورقة العمل هذه  )أ
دون ظهور أوجه  الوضوحيحول هذا . في أهمية توافر قواعد وبارامترات واضحة للتدقيق الى النظردول دعى التُ  )ب

التقرير الذي يضمن هذا الوضوح للدولة العضو أن  ، كماعدم يقين عند جلسات تقديم المعلومات بعد التدقيق
  ء تلك الجلسات؛توصل إليها في أثناة االستنتاجات التي تم السيصدر عن االيكاو سيظهر بدق

.  يرجى من االيكاو أن تنظر في تقديم التدريب المتواصل للدول األعضاء بشأن تدقيق برنامج تدقيق أمن الطيران  )ج
وينبغي لهذه المعايير أن تكون متسقة مع  .بد لهذا التدريب أن يحدد المعايير التي تشكل نتيجة من نتائج التدقيق  وال

  .بيةمراعاة قدرة الدولة االستنسا
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
من خالل مواصلة ) تعزيز أمن الطيران المدني العالمي( ، Bترتبط هذه الورقة بالهدف االستراتيجي

  .(USAP)تنفيذ برنامج تدقيق أمن الطيران 
 .رهنا بالمنهجية المستخدمة  اآلثار المالية
 األمن — ١٧الملحق   :المراجع

مقيد ( حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروعدليل األمن ل ،Doc 8973الوثيقة 
  )التوزيع
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 المقدمة -١

ومواصلة  (USAP)تدعم الدول األعضاء في االيكاو عمليات التدقيق للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  ١-١
 .تحسين االرشادات المقدمة لمعالجة أوجه القصور التي تكشفها عمليات التدقيق

اجراءات تشغيلية في البرنامج الوطني ألمن  ونها تتضمنك USAPة شواغل محيطة بمنهجية برنامج ثم ٢-١
التقرير المقدم إلى الدولة العضو تلحظ ضرورة وصف  شملهايإن النتائج والتوصيات التي و، )NCASP( الطيران المدني

 .المدني اإلجراءات المرتبطة بنشاطات المراقبة التي ينفذها مشغلو المطارات في البرنامج الوطني ألمن الطيران

ائل امتثال الدولة للقواعد الطيران المدني في الدولة العضو أن يصف وس ألمنمن شأن البرنامج الوطني و ٣-١
.  واألجزاء ذات الصلة من المالحق األخرى، ويقدم االرشاد بخصوصها ١٧لملحق الواردة في اوالتوصيات الدولية 

 .، لذلك يجب ضمان تنفيذهالطيران المدني وانتظامه وكفاءته سالمةي توفير والهدف من البرنامج الوطن

مثل األدلة ( المرفقة بالبرنامج الوطني لة في الوثائقمفصويمكن توفير االرشاد بشأن اإلجراءات التشغيلية ال ٤-١
والهدف من تلك االرشادات النص على وسائل تنفيذ النشاطات .  الدولة لتوجيه، وذلك وفقا )والتعليمات والكتب الدورية

وتشمل هذه النشاطات عمليات المراقبة التي ينفذها .  أفعال التدخل غير المشروع دضاآليلة إلى حماية الطيران المدني 
 .على سبيل المثال ،أو شركات الطيران/طارات ومشغلو الم

  المناقشة -٢
التفاصيل  شرحتمن الواضح أن النجاح في تجنب أفعال التدخل غير المشروع يتطلب وثائق ارشادية  ١-٢

المطارات  مشغّلي ويجب أن تتوافر هذه اإلجراءات لدى .نشاطات مراقبة األمن في مجال الطيران المدني عنالتشغيلية 
 .ولدى جميع الهيئات األخرى التي تمارس عمليات المراقبة األمنية في المطارات والطائرات

ذ من الدول، مع نفّوالمNCASP من صالحية أي نظام للوثائق يقترن بالبرنامج الوطني  التحققيجب  ٢-٢
االرشادات حول  ،على سبيل المثال ،ويمكن للوثائق المعنية أن تتضمن.  USAPمراعاته في أثناء عمليات تدقيق برنامج 

 .أفعال التدخل غير المشروع ضداإلجراءات المرتبطة بمراقبة األمن وتدابير الحماية 

بمساعدة خبراء الدول، يجب أن تحدد بوضوح اجراءات التدقيق المتماثلة بغية ضمان اتساق المعايير ذات  ٣-٢
  .الصلة

  ـ ىـانته ـ


