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  من الطيرانألالرفيع المستوى  الثاني المؤتمر
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 الطيرانالخطة العالمية ألمن : من جدول األعمال 3البند 

 العالمي لتدقيق أمن الطيران برنامجلا يمؤشر  استعراض
 (USAP-CMA) المستمر الرصد نهجوفقًا ل

 (األمانة العامةمن  ُمقدَّمةورقة )

 التنفيذيالموجز 

تدقيق لبرنامج العالمي لافي إطار بعة المت  الطريقة على  تقترح هذه الورقة إدخال تعديالت
لدول ا قدراتإلبالغ عن ل (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر وفقًا ل أمن الطيران
 للقواعد القياسية الواردة في االمتثال مؤشراتو على المراقبة الجوية األعضاء 

توقعات الدول بمزيد من  انالمقترح انلبي المؤشر يوسوف . "األمن" – الملحق السابع عشر
 لتدابير أمن الطيران، فضالً  العملي تنفيذالمؤشر واضح عن إعطاء من خالل  ةفعاليال

 .ةكل دوللطيران مراقبة أمن الة نظام استداممدى أدق عن  ةعن التعبير بصور 
 .الرفيع المستوى ألمن الطيران ياإلجراء المعروض على المؤتمر الثان 6ترد في الفقرة و 

 ةمقدمال -1

 العمل به في أالذي بد، (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر وفقًا ل لتدقيق أمن الطيرانبرنامج العالمي اليهدف  1-1
ألداء الدول األعضاء في مجال المستمرين الرصد و التدقيق تعزيز أمن الطيران العالمي من خالل  إلى ،2015شهر يناير عام 
 أساس مؤشرين:على في هذا السياق أمن الطيران ويجري تقييم أداء أمن الطيران. 

 أمن الطيران؛ ةال ومستدام لمراقبإنشاء وتنفيذ نظام فعَّ على  الدولة ةمثل قدر الذي ي ،مراقبةلامؤشر  (أ 

 . "األمن" –للقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر امتثال الدولة مستوى مؤشر االمتثال، الذي يبين  (ب 
 يكاواألمانة العامة لإل المجلس تكليفمن ن يوالثالثفي دورتها التاسعة  يكاوالجمعية العمومية لإلوطلبت  1-2

لضمان أنه يقدم معلومات ، بالتشاور مع الدول األعضاء، انر الطي اض نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمنر باستع
 هذه المنهجية في حسبانها نهجاً تأخذ وأن ، ان على األرضر الطي موثوقة إلى الدول األعضاء بشأن التنفيذ الفعَّال للتدابير أمن

مجموعة أما . (18-39قرار الجمعية العمومية )ه( ب المرفق انظر) انر على تحديد المخاطر لتنفيذ تدابير أمن الطي قائماً 
  جراء هذا االستعراض.إلالمستخدمة اآللية فهي  انر الطي البرنامج العالمي لتدقيق أمنة بالمعنيو العامة  ةمانلأل ةالدراسة التابع
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متنوعة من المواضيع، من بينها ضمان طائفة في  هذهالدراسة داخل مجموعة دارت المناقشات التي  نظرتو  1-3
لة ألمسوتجري معالجة هذه االنتائج. التركيز على تحقيق مواصلة المخاطر مع تحديد على أساس التدقيق برنامج عمل استمرار 

ر، نهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي ألسئلة البروتوكول المتعلقة بالمن خالل استعراض شامل 
 .2018 عام ديسمبرشهر بحلول المتوقع اكتمالها 

دور برنامج في و التدقيق في المسائل المتعلقة باإلفصاح عن نتائج  يكاوكما نظرت مجموعة الدراسة التابعة لإل 1-4
ن هناك سوء فهم مستمر فيما يتعلق بمعني أالعامة  ةمانلألصار واضحًا بيد أنه . ةمنيفي تقييم تنفيذ التدابير األالتدقيق 
 .ينالحالي ينالمؤشر هذين الشواغل المتعلقة ب ةلمعالج . وتقدم هذه الورقة حالً ينوفقًا لتعريفهما الحالي ينالحالي ينالمؤشر 

، يكاوالدول األعضاء في اإلوضع أمن الطيران لدى بشكٍل أدق تجس د التدقيق نتائج لجعل  ، نهجاً بشكل أكثر تحديداً تقترح،  كما
نهج وفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي بالالمنصوص عليها في مذكره التفاهم المتعلقة خصوصية مع احترام متطلبات ال

 .من الدول دولةمع كل  يكاواإلوالتي وقعت عليها  رالرصد المستم

 انواالمتثال الحاليمراقبة ال اؤشر م -2

من أجل  أسئلة البروتوكول تضعوُ  ر،نهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الفي إطار  2-1
بروتوكول من اسئلة المن القواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر. ويرتبط كل سؤال قاعدة التنفيذ المستدام لكل  تقييم

في ضوء جمعها يجري وتوفر المعلومات التي . لدى الدولةبنظام مراقبة أمن الطيران بأحد العناصر الثمانية الحاسمة المتعلقة 
ال للعناصر التنفيذ الفعَّ ى في صورة مستو عنها وُيعبر ، مراقبة أمن الطيران لدى الدولةنظام عن  ةكامل ةصور أسئلة البروتوكول 

البياني على الرسم  يجري نشر هذا و . صر الحاسمةعنصر من العنا لوضع كبياني يصور رسم في هيئة مع تقديمها  الحاسمة
 .رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي المؤمَّن الخاص باإللكتروني الموقع ال
يلزم التي  ةجميع تدابير األمن الوقائي "إجراءات األمن الوقائية" – من الملحق السابع عشر يرد في الفصل الرابع 2-2

لهذه  العمليتقييم التنفيذ جري ، يرنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الوبمقتضى على الدول تنفيذها. 
الرسم  وبالتالي فإن(. ةمنياأل حل الشواغل) الثامنبالعنصر الحاسم المرتبطة أسئلة البروتوكول  باستخدامة القواعد القياسي

. العنصر الحاسم الثامنطار إفي  ةمنيتنفيذ التدابير األ ةلعملي تقييماً يتضمن الموصوف أعاله مؤشر المراقبة الحالي ل البياني
يقدم  رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الالذي يصدر عن التدقيق إلى ذلك، فان تقرير  ةضافاإلوب

الدولة ة إلمداد مجموعات فرعيلكل عنصر من العناصر الحاسمة مصنفًا إلى  تحليالً التي جرى تدقيق أمن الطيران لديها للدول 
العناوين الفرعية للفصل العنصر الحاسم الثامن  التي يتضمنهاالمجموعات الفرعية تعكس و بأكبر قدر ممكن من المعلومات. 

 .األرضعلى  لتدابير أمن الطيران العملينفيذ التموضحة ، لحق السابع عشرمن الم الرابع
 رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الاإللكتروني المؤمَّن الخاص بموقع تضمن اليكما  2-3

عن طريق وذلك ، قواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشراالمتثال للمؤشر عن إلى تقديم ًا يهدف ثانيبيانيًا رسمًا 
مجال التدقيق. إلى مجموعات حسب القواعد القياسية صنيف القاعدة القياسية وتحسب أسئلة البروتوكول جميع تصنيف 

  .البيانيين رسمينال لهذيننموذجين  Appendix A)أ( ويتضمن المرفق 
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خالل  يكاو، بالصيغة التي وافق عليها مجلس اإلالنموذجيةالتفاهم  ةمن مذكر  32بند المن  ةخير تنص الجملة األ 3-1
تنفيذ العناصر الحاسمة مستوى صور تتي ال ةالبيانيالرسوم  ستكون ...ما يلي: "على  ،2014 قدت في عامالتي عُ  203دورته 
لقواعد القياسية ل ]االسم المختصر[ المتثال حسب الدولةاومؤشر  ]االسم المختصر[الطيران حسب الدولة مراقبة أمن لنظام 

لتدقيق برنامج العالمي البالخاص األعضاء على الموقع اإللكتروني المؤمَّن الواردة في الملحق السابع عشر متاحة لجميع الدول 
 ."أمن الطيران

 واالمتثالالمراقبة  يخيارات تعديل مؤشر  -4

للتدابير  العمليوالتنفيذ الدول  المراقبة لدىاستدامة نظم  لكل من أوضح ةصور رسم الحاجة إلى  ةمن أجل تلبي 4-1
وفقًا لتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الالتدقيق الصادرة عن لعرض نتائج  ينالمستخدم ينشكل المؤشر تغيير قترح ، يُ ةمنياأل
ال للعناصر "التنفيذ الفعَّ  منالمراقبة  مؤشرالخاص بالبياني الحالي الرسم  ةعاد تسميت. وفي هذا الصدد، سرنهج الرصد المستمل

، إذ أن هذا االسم يعكس الدولة"لدى الدولة" ليصبح "مؤشر استدامة أمن الطيران  لدىالطيران مراقبة أمن الحاسمة لنظام 
 ةضافاإلوبالدولة.  لدىأمن الطيران مراقبة نظام  ةاستدامعن ر مؤشر يالمتمثل في توفالبياني الرسم الغرض من أدق  ةبصور 

للتدابير  العمليالتنفيذ بالعنصر الحاسم الثامن بشأن رتبطة لماأسئلة البروتوكول من الممكن استخدام يكون  نلفإلى ذلك، 
على  الدولة ةبقدر علقة المتلن يقدم سوى النتائج  . وبالتالي، فإن العنصر الحاسم الثامنالبيانيالرسم توفير هذا من أجل  ةمنياأل

أكثر البياني  الرسمن يجعل أن هذا التغيير أ. ومن شاألمنمراقبة لتها الل أنشطتحديدها من خجرى أوجه القصور التي معالجة 
 الدولة. لدىأمن الطيران مراقبة نظام  ةتقييم استداممن هدف المع  اتساقاً 

البرنامج ة بالمعنيو العامة  ةمانلأل ةالدراسة التابعمجموعة ثناء اجتماعات أإلى المناقشات التي جرت  واستناداً  4-2
 ةنه عند مناقشأ أيضاً فقد أضحى جليًا أخرى متعلقة بأمن الطيران، اليات فع  ثناء أومع ممثلي الدول  انر الطي العالمي لتدقيق أمن

فقد جرى التالي، وب. بشكل أفضل ةمنيلتدابير األل العمليتنفيذ التعديل هذا المؤشر لكي يعكس نحو ميل مؤشر االمتثال، هناك 
على هيئة  واحدمقياس بالموجود لة. ويتمثل الخيار األول في االستعاضة عن مؤشر االمتثال أهذه المس ةتحديد خيارين لمعالج

وسيجري التعبير عن . القياسية الواردة في الفصل الرابع من الملحق السابع عشرللقواعد العملي عكس التنفيذ تمئوية  ةسبن
برنامج الالمؤمَّن الخاص ب اإللكترونيموقع العلى لمؤشر االمتثال نسبة مئوية  على هيئةبقيمة واحدة نتيجة كل دولة على حدة 

اإلقليمي والعالمي تحليل هذا المؤشر على المستويين نه يمكن أ. غير رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران العالمي 
 لتوجيه المساعدةمواتية  ةفرصالذي من شأنه أن يتيح األمر ، السابع عشرالرابع من الملحق  تخدام العناوين الفرعية للفصلباس

طة العالمية ألمن الطيران خال ثرأقياس كذلك فرصة ل، و قليمالصعيد العالمي أو حسب اإلعلى  ، سواءةنحو أكثر فعاليعلى 
(GASeP). 

بالعنصر الحاسم رتبطة ملتدقيق )أسئلة البروتوكول البياني يبين النتائج التشغيلية لرسم هو نشر فالخيار الثاني أما  4-3
برنامج الالمؤمَّن الخاص ب الموقع اإللكترونيفي  الرابع من الملحق السابع عشر العناوين الفرعية للفصلبحسب قس م م، الثامن(

المساعدة توجيه سهِّل ن يأن ذلك أباعتباره مؤشر االمتثال. ومن ش رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران العالمي 
، وقياس ةوعالمي ةجراء تحليالت إقليميالمؤشر السابق، إله، شأنه شأن ، ويمكن استخدامةمنيللتدابير األالعملي بالتنفيذ لقة عالمت
  .مؤشر االمتثال المقترحلعينة Appendix B )ب( رد في المرفق . ويالخطة العالمية ألمن الطيرانثر أ



 - 4 - HLCAS/2-WP/7 

 البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران إحصاءات في المقترحة التغييراتتأثير  -5

فسيتعين ، عليها يكاومجلس اإلموافقة ثم  ومن ييدأبالت ينعلى المؤشر المقترح إدخالها إذا ما حظيت التعديالت  5-1
لتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الالمؤمَّن الخاص ب الموقع اإللكترونيمن خالل  حالياً تبادلها المعلومات التي يجري تحديث 
التدقيق سيجري بالمثل تحديث نموذج تقرير كما . ينالجديد ينالمؤشر جسِّد لكي ت جميع الدولبشأن  رنهج الرصد المستموفقًا ل

، وكذلك اإلحصاءات السنوية التي يصدرها رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي الالذي يصدر عن 
 أمن الطيران.تدقيق قسم 

 أمن الطيران داخل الدول األعضاء،صورة أدق عن حالة  انعطييس ينحالمنق   ينن المؤشر أالرغم من  ىوعل 5-2
ي فال الذي كان لديها التنفيذ الفعَّ  معدل نم ىعلألبعض الدول الستدامة امؤشر قيمة كون تن أيؤدي إلى سا مهاعتماد نإف

 ،الحاالتغالبية في و ر هذا التغيير، يأثتل نموذجاً  ةمانأخرى. وقد وضعت األدول دى ل هذه القيمة نخفضتالسابق، بينما 
إلى ذلك،  ةضافباإلو . المائةب2قل من أاالستدامة التنفيذ الفعَّال ومؤشر معدل بين  ةجماليفي النسبة المئوية اإلسيكون التغير 
. البيانيالرسم في العنصر الحاسم الثامن ي قيمة ف المائةب10أقل من بالزيادة أو النقصان في حدود ذلك تغييرًا فسوف يمثل 

 .بالمائة0.24بنحو لتنفيذ الفعَّال للمعدل العالمي ل عن القيمة الحاليةمؤشر االستدامة تقل قيمة الصعيد العالمي، س ىوعل
ة حسب مصن ف االستدامةبين معدل التنفيذ الفعَّال ومؤشر يبين التغيرات التقريبية  جدوالً  Appendix C )ج( المرفقويتضمن 

 .اإلقليم
بين  ةجراء مقارنإيمكن فلن ، ةبيانات مختلفعلى  يعتمدسمؤشر االمتثال، الذي إدخاله على تغيير المقترح لنتيجة ل 5-3

 .المؤشر الُمحدَّثالمؤشر القديم و 

 من الطيرانألالرفيع المستوى  الثاني المؤتمراإلجراء المعروض على  -6

 القيام بما يلي: الطيرانالرفيع المستوى ألمن  الثاني ُيرجى من المؤتمر 6-1

 رنهج الرصد المستموفقًا للتدقيق أمن الطيران برنامج العالمي النتائج برز تى أنه ينبغي أن علالموافقة  (أ 
التشغيلية ألمن القواعد القياسية الدول األعضاء وتنفيذ  لدىالطيران مراقبة أمن نظام  ةتدامبشكل أدق اس

 الطيران؛
، مع إدخال التعديالت الطفيفة الستدامةامؤشر اسمه الحالي ليصبح مراقبة مؤشر ال ةتسمي ةعادإتأييد  (ب 

 العمل هذه؛ ةالموصوفة في ورق

الواردة في الفصل للقواعد القياسية تنفيذ الدول  ىيركز علآخر دعم االستعاضة عن مؤشر االمتثال الحالي ب (ج 
 التاليين: من األسلوبين باتباع أيوذلك عشر، الرابع من الملحق السابع 

 الرابع العناوين الفرعية للفصلمقس م بحسب ، بياني للعنصر الحاسم الثامنرسم إما  ‘1’
 ؛من الملحق السابع عشر

ماو  ‘2’  .على هيئة نسبة مئويةقيمة واحدة  ا 

— — — — — — — — 
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Current Oversight and Compliance Indicators 
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Sample of Proposed Compliance Indicators 
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APPENDIX C 

 

Forecast Changes between the EI and Sustainability Indicator 

(Based on August 2018 results) 

 

  

Global 

EI 

APAC 

EI 

ESAF 

EI 

EUR/NAT 

EI 

MID 

EI 

NACC 

EI 

SAM 

EI 

WACAF 

EI 

AFI 

EI 

CE-8: Resolution of 

Security Concerns – 

including operational 

implementation results 

62.54 58.52 43.54 84.00 54.29 57.72 58.85 46.76 43.97 

CE-8: Resolution of 

Security Concerns –  

without operational 

implementation results 

60.62 54.44 42.78 83.27 54.46 58.69 59.96 38.79 39.81 

CE-8: Variance -1.91 -4.07 -0.76 -0.73 0.17 0.97 1.11 -7.97 -4.16 

          

 

Global 

EI 

APAC 

EI 

ESAF 

EI 

EUR/NAT 

EI 

MID 

EI 

NACC 

EI 

SAM 

EI 

WACAF 

EI 

AFI 

EI 

Current Oversight 

Indicator (all CEs) 
72.10 67.58 58.84 88.67 71.30 69.61 71.35 55.34 56.84 

Forecast Sustainability 

Indicator (all CEs) 
71.86 67.07 58.74 88.58 71.28 69.49 71.21 54.34 56.32 

Impact on Sustainability 

Indicator (all CEs) 

-0.24 -0.51 -0.10 -0.09 0.02 0.12 0.14 -1.00 -0.52 

 -انتهى  -


