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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  التنفيذيةاللجنة 

 البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران : من جدول األعمال١٦البند 

  :البرنامج العالمي لتدقيق األمن
  زيادة الشفافية عن طريق إبالغ الدول

  )الواليات المتحدة األمريكية مقدمة من ورقة(

  التنفيذيلخص الم

 وسيصحب ذلك تحديد نقاط ٢٠٠٧ جميع الدول األعضاء في االيكاو بحلول نهاية سنة فيلتدقيق بنجاح سيكتمل ا
ولكن .   التوجهات اإلقليمية والعالمية وتقديم التوصيات الى الدول لتحسين نظمها األمنيةومتابعةالقوة والضعف 

 في تنفيذ توصيات االيكاو لتصحيح أوجه مأي تقدلم تحرز  وأيبقى عدد صغير من الدول التي أحرزت تقدما طفيفا 
معلومات تدقيق األمن كانت مقيدة التوزيع في أن وعلى الرغم من .  القصور التي كشفت التدقيقات النقاب عنها

وتقترح .  كفالة استمرار حماية شبكة الطيران العالمية لزيادة شفافية برنامج التدقيق والماضي، ينبغي اتخاذ خطوات
وضع النظر في  ،استعراض نتائج التدقيق باستعراض أوجه القصورب  المعنيمجلسال عالوة على قيام ،هذه الورقة

أنها ظلت بال عن إجراءات إلبالغ الدول األعضاء بأوجه القصور التي كشفت مجريات عملية تدقيق أمن الطيران 
  بل، عن نقاط ضعف محددةصحتفال ام معلومات ويمكن أن تشمل عملية اإلبالغ استخد.  عالج لفترة مستمرة

 الطيران على موجوداتحماية المعنية بما يضمن استمرار ن الدول من بدء المشاورات مع الدولة  تمكّمعلومات
  .أساس ثنائي

  : من الجمعية العمومية أن تقوم بما يلييرجى :اإلجراء
  .التي لم تعالجامة  القصور المستدأن توصي باستكشاف نظام إبالغ للدول المتعاقدة بشأن أوجه  )أ

 هذا النظام، في حالة وضعه، الحماية المالئمة للمعلومات األمنية للدول المتعاقدة بدون  يكفلأن توصي بأن  )ب
  .اإلفصاح عن معلومات محددة يمكن االستفادة منها عن طريق استغالل نقاط الضعف الراهنة

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .تعزيز أمن الطيران المدني العالمي — B ستراتيجيورقة العمل هذه مرتبطة بالهدف اال

اآلثار 
  :المالية

  .ال تنطبق
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 ةمقدمال - ١

 الذي وضعته االيكاو بعنوان Bيرتبط البرنامج العالمي لتدقيق األمن ارتباطا مباشرا بالهدف االستراتيجي  ١- ١
 الثغراتات تدقيق أمن الطيران لتحديد إجراء عملي — B3سيما النشاط الرئيسي  ، التعزيز أمن الطيران المدني العالمي

 وشهدت مراحل تقدم.  ويدعو هذا النشاط الرئيسي بدوره الى تنفيذ سلسلة من المهام الحرجة.  سدهاوتشجيع الدول على 
 . والمهام الحرجة المرتبطة بهB الهدف االستراتيجي  نجاحات كثيرة فيما يخصالبرنامج

 تحديد نقاط مع قد تم بنجاح على كل الدول األعضاء في االيكاو  سيكون التدقيق٢٠٠٧بحلول نهاية سنة  ٢- ١
أدى البرنامج وقد .   التوجهات اإلقليمية والعالمية وتقديم التوصيات الى الدول لتحسين نظمها األمنيةومتابعةالقوة والضعف 

تنفيذ القواعد تشجيع  طريق  الطيران عنالذي يستمر نضوجه، الى زيادة االهتمام العالمي بأمنن العالمي لتدقيق األم
ويرسل هذا البرنامج إشارة .   يتواءم مع أهداف البرنامج العالمي لتدقيق األمنبأسلوبالقياسية المتعلقة بأمن الطيران الدولي 

 إلحاق الضرر بنظام الطيران العالمي مفادها أن الدول تقف متكاتفة لمكافحة األفعال اإلجرامية يرغبون فيالى من 
 .بواإلرها

عند اكتمال التدقيق وفقا للبرنامج العالمي لتدقيق األمن، يطلب من الدول أن تقدم خطة إجراءات تصحيحية  ٣- ١
 للتحقق ٢٠٠٥وبدأت زيارات متابعة التدقيق في منتصف سنة .  تعالج أوجه القصور ويتقرر موعد إلجراء زيارة المتابعة

وعادة .  ل ولتقديم الدعم الى الدول في عالج أوجه القصور المكتشفةمن تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية التي قدمتها الدو
 .تدقيق الدولةات في السنة الثانية بعد تاريخ ما تجري هذه الزيار

وفقا لتقارير البرنامج العالمي لتدقيق األمن، أظهرت نتائج زيارات المتابعة أن غالبية الدول قد أحرزت  ٤- ١
سابع عشر في  ال الواردة في الملحقوزاد متوسط معدل تنفيذ القواعد القياسية.  يحيةتقدما في تنفيذ خطط إجراءاتها التصح

 أن نالحظ أن المهم من ،ولكن في الوقت ذاته.  تها بشكل كبير عند مقارنتها بنتائج التدقيق األوليةالدول التي تمت زيار
رزت تقدما طفيفا وإما لم تحرز تقدما على  وجود عدد صغير من الدول التي إما أحزيارات المتابعة قد كشفت أيضا عن

 .اإلطالق في تنفيذ توصيات االيكاو لتصحيح أوجه القصور التي كشفت التدقيقات النقاب عنها

 المناقشة - ٢

يحتوي الموقع المؤمن للبرنامج العالمي لتدقيق األمن على شبكة االنترنت على تحليل إحصائي شامل لنتائج  ١- ٢
كل وتعرض النتائج الرئيسية على ).  على المستوى العالمي وحسب األقاليم وحسب المواضيع(التدقيق ومستويات االمتثال 

في حالة الدول التي " للمجلس، ١٧٩ووفقا للتقرير المرحلي المقدم الى الدورة .  المستوى الوطني ومستوى المطاراتمن 
لتحليل المتداخل بين نتائج تدقيق البرنامج العالمي تظهر تقدما طفيفا أو ال تظهر تقدما بحلول موعد زيارة المتابعة، يظهر ا

لتدقيق األمن ونتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بشكل عام أن الدول التي تواجه صعوبات في تنفيذ 
وتم .  مالحق الخاصة بالجانب األمنيالقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالسالمة تواجه صعوبات أيضا في تنفيذ أحكام ال

أو الموارد البشرية المؤهلة /وغالبا ما تشمل هذه العوامل نقص الموارد المالية و.  تحديد بعض العوامل التي تساهم في ذلك
دو ت يبوفي بعض الحاال.  بشكل مالئم إضافة الى التغييرات المتواترة في الموظفين الرئيسيين في السلطة المختصة للدولة

 ." ونقص عام في االهتمام بتنفيذ توصيات االيكاوأن هناك تراخ

حتى يتسنى معالجة مسألة الدول التي ال تستجيب بفعالية لعملية التدقيق التي تجريها االيكاو، جرى مؤخرا  ٢- ٢
 للسالمة واألمن إنشاء مجلس استعراض نتائج التدقيق رفيع المستوى التابع لألمانة العامة بهدف دراسة الخلفيات التاريخية
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ي لتدقيق لدى دول محددة والتي لفت انتباه المجلس اليها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية أو البرنامج العالم
 من كبار المسؤولين من اإلدارات والمكاتب ذات الصلة ويضطلع بمسؤولية  نتائج التدقيقستعراضويتألف مجلس ا.  األمن

ويهدف هذا األمر الى .  محددة تجاه كل دولة تحال اليهالستراتيجية العمل واالألمين العام بشأن مسارات تقديم اقتراحات ل
 حالتها داخل النظام لتشجيعها على اتخاذ إجراءات مسؤولة بأسلوب مقيس وذي إظهار هذه الدول أو إلقاء الضوء على

 .توقيت مالئم

 اذا استنفذت محاوالت االيكاو لحل ، عملمنهاجديم يهدف مجلس االستعراض، وفقا للتقارير، الى تق ٣- ٢
وتعرض مثل هذه الحالة على مجلس االيكاو لينظر فيها بشكل خاص وربما يتخذ فيها إجراء آخر .  الموقف بدون تحسن

ادرة ووفقا لما ذكرته الوثائق، في حالة وجود نواقص كبيرة في االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الص.  حسب المالئمة
قرار الجمعية العمومية (من اتفاقية شيكاغو )  ي٥٤ إجراء بموجب المادة يتخذعن االيكاو والمتعلقة بالسالمة، يمكن أن 

 ).٥ الفقرة ،وضع استراتيجية موحدة لسد ثغرات السالمة الجوية: ٧-٣٥

على الجمهور في توصي اللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع المجلس بإعالن هذه البيانات والتوجهات  ٤- ٢
وعلى الرغم من أن هذه المعلومات كانت مقيدة التوزيع في الماضي، إال أن اللجنة تعتقد أن جميع الدول .  الجمعية العمومية

عالوة .   بالمجاالت التي تحتاج الى تحسينات بدون تحديد دول أو نقاط ضعف بعينهاعلموالجمهور ينبغي أن يكونوا على 
 تجاه الدول فعالية ممارسة مسؤولياتها الرقابية بأقصى تمكنها منيناقش مع األمانة العامة السبل التي على ذلك كان المجلس 

 .التي ال تمتثل لمسؤولياتها في إطار االتفاقية ومالحقها

 المعلومات التي جمعت نشطت في استخداموبينما تبين التقارير أن كثيرا من الدول األعضاء في االيكاو قد  ٥- ٢
ت البرنامج العالمي لتدقيق األمن لتحسين نظمها األمنية، إال أن التقارير تظهر أيضا أن دوال أخرى ال تستطيع من تدقيقا

وبالنسبة للدول التي تنقصها الموارد لتحسين نظمها األمنية، توجد آليات .  إدخال التغييرات الضرورية أو لن تفعل ذلك
 . االنتباه الى المشكالت على األجل الطويللفت ليساعد في التنميةوجديدة مثل برنامج االيكاو للمساعدة المنسقة 

 إحالة هذه التحديات الى مجلس استعراض تعدوبالنسبة للدول التي يستمر عجزها عن تحسين نظمها األمنية  ٦- ٢
 ولكن تمثل .  الطويلاألجل خطوات قيمة نحو معالجة أوجه القصور على ، للنظر فيها، االيكاومجلس، وربما نتائج التدقيق

وربما تشكل مجاال من  في شبكة الحماية العالمية ضعفا هاماالتي لم تحل  التي تظهرها المسائل المستدامة  الضعفمواطن
سيما عندما   للدول األعضاء األخرى التي لديها خدمات نقل جوي في المطار المعني، الالملحةحرجة أو ال المجاالت

 .تهديد مرتفعمستوى ما يشير الى وجود يصحب ذلك 

ينبغي مراعاة وضع إجراء لكفالة إبالغ جميع الدول األعضاء عندما يكشف التدقيق وفقا للبرنامج العالمي  ٧- ٢
ويمكن أن تشمل عملية اإلبالغ استخدام .   لفترة من الزمن هناك أوجه قصور لم تحل وأنها مستدامةلتدقيق األمن عن أن

 المعنيةنها ولكنها تمكن الدول من الشروع في إجراء مشاورات مع الدول  ضعف بعيمواطنالمعلومات التي ال تفصح عن 
 . الطيران على أساس ثنائيموجوداتلضمان استمرار حماية 

 الدول غير الراغبة في يز قدرة االيكاو على ضمان أن تخضعويمكن أن تسفر عملية اإلبالغ هذه عن تعز ٨- ٢
 بقدر محدود من الشفافية في برنامج تدقيق األمن  عملية اإلبالغ أيضاح وتسم،لمساءلةل المعايير األمنية األساسية تحقيق

 . ضعف أمنية محتملة بعينهامواطنبدون اإلفصاح عن 

  ـ انتهـى ـ


