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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  البرنامج العالمي لتدقیق األمن:من جدول األعمال ١٤رقم  البند

   المستمرنهج الرصد العمل ب: االنتقال إلى تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل

  )مجلس االیكاو مقدمة منورقة (

  التنفیذي الموجز
 البرنامج إطارالمستمر ضمن تعرض هذه الورقة لمحة عامة عن المنهجیة المزمع اتباعها في العمل بنهج الرصد 

 تعرض. وهي ٢٠١٣العالمي لتدقیق األمن، الذي سیحل محّل الدورة الثانیة من عملیات التدقیق التي تنتهي في عام 
موعدا للشروع في تطبیق هذا  ٢٠١٥بدایة عام  حددتُ عن خطة االنتقال للعمل بهذا النهج، التي عامة أیضا لمحة 

   النهج بالكامل.
العالمي  البرنامج إطارالمستمر ضمن خطة االنتقال للعمل بنهج الرصد مدعّوة إلى إقرار  الجمعیة العمومیة االجراء:

  لتدقیق األمن، بصیغتها الواردة في ورقة العمل هذه.
 األهداف
  :ةاالستراتیجی

  األمن.(ب):  بالهدف االستراتیجيمرتبطة  هذه الورقة

  .إضافیةتلزم موارد ال   اآلثار المالیة:

  C-WP/13876  المراجع:
A38-WP/16 

Doc 9958 ، ٢٠١٠أكتوبر  ٨(في القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(  
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  معلومات أساسیة - ١

البرنامج العالمي) ( تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارُشرع في تنفیذ الدورة الثانیة من عملیات التدقیق ضمن  ١- ١
، ٢٠١٣بعد عام  العالمي أجل اإلعداد الستمرار العمل بالبرنامجومن . في اآلونة األخیرة، وتم االنتهاء منها ٢٠٠٨في ینایر 

المرفق (و)) إلى المجلس أن یقّیم جدوى ، A37-17كانت الجمعیة العمومیة قد طلبت في دورتها السابعة والثالثین (القرار 
بحیث یشمل  )USOAP(لبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة ا إطارالمطّبق ضمن توسیع نطاق نهج الرصد المستمر 

بعد انتهاء الدورة الحالیة للتدقیق. ومن ثم، فقد أسدى المجلس تعلیماته لألمین العام  )USAP(من األالبرنامج العالمي لتدقیق 
 .تدقیق األمنلكي یجري دراسة لمدى جدوى تطبیق هذا النهج على البرنامج العالمي ل

، بما في ذلك جدوى تدقیق األمنل البرنامج العالمي لخیارات مستقب ٢٠١٢وبحثت األمانة العامة في عام  ٢- ١
المرتبط تحدیدا بأمن الطیران، مع اعتماد نهج الرصد المستمر. وأوصت األمانة بأن ینتقل البرنامج إلى العمل بهذا النهج 

لثالث والعشرین . وقد أقّر فریق خبراء أمن الطیران في اجتماعه االحرص في الوقت نفسه على إدراج عناصر إدارة المخاطر
عن تأییده القوي لهذا المفهوم ولمسألة  ٢٠١٢المنعقد في عام  المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیرانهذه التوصیة، وأعرب 

 المرور بفترة انتقالیة.

البرنـامج  إطـارلمسـتمر فـي للمجلس معلومات عن المنهجیة المقترحة لنهج الرصد ا ١٩٧وُعرضت على الدورة  ٣- ١
بالكامــل فــي تنفیــذ نهــج الرصــد المســتمر بمواعیــد لمقترحــة مشــفوعة . وعرضــت علیهــا أیضــا خطــة انتقالیــة تــدقیق األمــنل العــالمي

 ؛ وقد أقر المجلس رسمیا النهج والخطة.٢٠١٥عام  أوائل

 تدقیق األمنل البرنامج العالمي إطارلمستمر في نهج الرصد امالمح منهجیة  - ٢

لدورة الثانیة من عملیات عن ا تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطار لن یتغّیر نطاق نهج الرصد المستمر في ١- ٢
مواد التسهیالت، وال -  واألحكام المرتبطة باألمن في الملحق التاسع األمن،-الملحق السابع عشر وهو سیشملالتدقیق، 

طائفة متنوعة من ومتضّمنة لستكون جدیدة منهجیة البرنامج  ولئن كان النطاق سیظل كما هو، فإنّ . ذات الصلة رشادیةاإل
ولن یكون هذا النهج بمثابة دورة ثالثة من عملیات التدقیق، وفقا لحالة الطیران في كل دولة عضو.  المحددةالرصد  أنشطة
ولحالة أمن الطیران على  یفة مع االحتیاجات المتغیرة للدولمنه أن یكون متواصال ومستمرا وقائما على منهجیة متك ُیتوقَّعولكن 

 الصعید العالمي.

عملیات تدقیق قائمة على الوثائق، نهج الرصد المستمر فهي ستتضمن  إطاراألنشطة المزمع تنفذیها في  أما ٢- ٢
لتحقق، وعملیات تقییم قائمة على إلزامیة لوبعثات  ،وعملیات تدقیق ترّكز على المراقبة، وعملیات تدقیق تركز على االمتثال

وسیكون الهدف من هذه األنشطة الحتیاجات كل دولة.  ما یكونقرره المنظمة كأنسب توفیر المعلومات، وذلك حسب ما ت
 تجمیع المعلومات وتحدید الثغرات وتوفیر التوصیات، حسب االقتضاء. 

عملیة  أیةغیر قادرة على تحصیل أكبر قدر من المنافع من في البدایة من المتوقع أن تكون بعض الدول و  ٣- ٢
وسُینظر  .أحد األشكال األخرى لمشاركة المنظمةمن له ما یمكن أن تحصّ مقارنة مع  المستمر،نهج الرصد  إطارضمن  تدقیق

-إلى برنامج المنظمة لدعم التنفیذ والتطویر بذلك حالوهي ستُ  ،الرصد أنشطةفئة أخرى من من الدول في مسألة استفادة هذه 
 .من المساعدةلما یلزم المنظمة  قدیمإلى تغلب الحاالت ، مما سیؤدي في أاألمن

دولة بالنسبة لكل  ومنهجیات األنشطةأنسب إدارة المخاطر الختیار قائما على  انهج وستعتمد األمانة العامة ٤- ٢
ستخدام األمثل من أجل االهذا النظام بما یكفي من المرونة  سموتواترها. وسیت ألنشطة الرصد هذهزمني الجدول التحدید مع 

لتصدي ابما في ذلك التركیز على تنفیذ الدول لتدابیر  ،المتغیرةأمن الطیران احتیاجات  تلبیةعلى والقدرة لموارد االیكاو 
تطویر نظمها للمراقبة. مجال أمن الطیران و مع القدرة على التكّیف مع تحّسن مستوى الدول في  ،لتهدیدات الجدیدة والناشئةل
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الرصد لكل  ةطأنواع أنشلتحدید أنسب  USAPبرنامج  إطاري فالقائمة التدقیق والمتابعة عملیات نتائج وستستخدم في البدایة 
فستحدد الحقا على أساس المؤشرات التي ستتضمن على  ومواعیدهانهج الرصد المستمر  أنشطة. أما نطاق من الدول دولة

 ،تدقیق میدانیة أنشطةسبیل المثال ال الحصر: المدة المنصرمة منذ إجراء آخر عملیة تدقیق، والمدة المنصرمة منذ إجراء آخر 
سابقة، تدقیق على أساس المعلومات التي تم تجمیعها من خالل عملیات  (SSeC) بارزةووجود أو إمكانیة وجود شواغل أمنیة 

تطور هام في الدولة و منظمات مراقبة إقلیمیة، أجرتها وعملیات التدقیق والتفتیش الحدیثة التي  ،ومقتضیات التوازن الجغرافي
 أنشطة، وأي معلومات تم جمعها من خالل شواغل أمنیة بارزةمشروع مؤخرا أو أي عل من أفعال الدخل غیر الوحدوث أي ف

المساعدة التي نفذتها االیكاو، ونوعیة وكمیة البیانات المقدمة من جانب كل دولة كجزء من عملیة الرصد المستمر، أو ردا على 
، الدقیقة التخاذ هذه القرارات اآللیة ویجري العمل حالیا على تحدید. (MIRs) طلبات المعلومات اإللزامیة الصادرة عن االیكاو

 .االنتقالیةوسیتم اختبارها كجزء من الخطة 

نهج الرصد المستمر. ومثل  إطارمن المتوقع أن تستبق بعض الدول األمور وتطالب بتنفیذ أنشطة رصد في و  ٥- ٢
ة والوقت المتاح لالیكاو، على أن تنفذ األنشطة على أساس استرداد التكلفة. هذه الطلبات یمكن أن تلبیتها بحسب الموارد المتوفر 

 إطارالرصد هذه بنفس الطریقة التي ُتعاَلج بها النتائج المحّصلة من أنشطة رصد مبرمجة بانتظام في  أنشطةوسُتعاَلج نتائج 
 البرنامج.

نهج الرصد المستمر، إذ أن جمیع الدول ستظل خاضعة للرصد مع  إطاروسیبقى مبدأ العالمیة مصانا في  ٦- ٢
اختالف فئات األنشطة ونطاقها وتواترها من دولة إلى أخرى، وفقا للظروف الخاصة بكل دولة على حدة.  وسیواصل مجلس 

 ام.وتوفیر التقاریر إلى المجلس بانتظ USAPاإلشراف على أنشطة برنامج  (MARB)استعراض الرصد والمساعدة 

تقاریر التدقیق إلى الدول في شكل  سیتم تقدیم، تدقیق األمننهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي ل إطاروفي  ٧- ٢
االمتثال. وستعرض النتائج والتوصیات بطریقة تسمح للدول بأن تحدد األولویة في تنفیذ و جمع بین معلومات المراقبة یجدید 

نهج الرصد المستمر،  إطارفي  نشطةلمتوسط والطویل.  ومع توالي تنفیذ األاإلجراءات التصحیحیة على المدى القصیر وا
. وستتاح هذه المعلومات إلى جمیع الدول USAPستحدث النتائج الخاصة بكل دولة على حدة على الموقع المأمون للبرنامج 

وال تقتصر بالضرورة على المعلومات  الهیئات الرئاسیة في االیكاو، أن تتضمن قراراتاألعضاء لدى االیكاو ویمكن، بناء على 
الخاصة بمستویات عدم التنفیذ الفعال للعناصر الحاسمة لنظام مراقبة أمن الطیران ومستویات االمتثال قواعد االیكاو القیاسیة، 

 في مجال أمن الطیران تم تحدیدها ولم تعالج بعد. بارزةبوجود أي شواغل 

 تدقیق األمنطار البرنامج العالمي لإ ضمن االنتقال إلى العمل بنهج الرصد المستمر - ٣

البرنامج العالمي  إطاربنهج الرصد المستمر في  یجري حالیا تنفیذ األعمال الالزمة لتحقیق االنتقال إلى العمل ١- ٣
 .  وستكتمل هذه العملیة االنتقالیة على ثالث مراحل متداخلة كاآلتي:تدقیق األمنل

: تشمل المرحلة األولى استكمال األعمال التحضیریة الالزمة إلرساء نهج الرصد المستمر مرحلة التطویر  )أ 
، من بینها إعادة نشطة، وتشمل هذه المرحلة طائفة من األتدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارفي 

ا یشمل بم بروتوكوالت عملیات التدقیق وتحدید أولویاتها، وتطویر األدوات البرمجیة الالزمة، صیاغة
وٕاعداد نماذج لتقاریر التدقیق  وسائل لمنع الوصول غیر المصّرح إلى المعلومات األمنیة الحساسة،

في كل دولة على حدة، وفقا لنتائج التدقیق الحالیة  نشطةالجدیدة، وتحدید أنسب فئة الستهالل األ
 ومعلومات أخرى؛

إلجراءات الجدیدة بهدف االستعداد الختبار نهج : تشمل المرحلة الثانیة تطویر وتنفیذ االمرحلة اإلعدادیة  )ب 
الرصد المستمر میدانا.  وبوجه خاص، ستشمل هذه المرحلة إبرام اتفاقیات التعاون مع منظمات المراقبة 
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نهج الرصد المستمر، وٕاعادة كتابة األدلة  نشطةاإلقلیمیة، وتحدید الدول التي ستخضع لالختبار األول أل
 ٕارسال استبیانات ما قبل التدقیق ومذكرات التفاهم إلى الدول؛واإلجراءات الداخلیة، و 

نظام نهج الرصد  أنشطة: تشمل المرحلة االنتقالیة الختامیة االختبار المیداني لبرمجیات و مرحلة االختبار  )ج 
المستمر، وٕاجراء ندوات إقلیمیة لنشر المعلومات، وٕاجراء دورات إلعادة ترخیص المدققین الحالیین وٕاجراء 

  ات ترخیص أولیة للمدققین الجدد.دور 
والتنفیذ  ،٢٠١٤نهج الرصد المستمر بحلول نهایة عام العمل ب عملیة االنتقال إلى ومن المتوقع االنتهاء من ٢- ٣

.  ویتضمن المرفق بهذه الورقة رسما بیانیا للمراحل الثالث والمواعید المتوقعة ٢٠١٥في أوائل عام للمنهجیة الجدیدة الكامل 
 منها. وجدیر باإلشارة  إلى أن المواعید تقریبیة ویمكن تعدیلها وفقا للظروف المتغیرة.إلنجاز كل 

 تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارنهج الرصد المستمر في الوضع الراهن فیما یتعلق بتطبیق  - ٤

بنهج الرصد المستمر مراحل االنقال إلى العمل  المرحلة المتعلقة بالتطویر منالعمل على تنفیذ حالیا یجري  ١- ٤
تم قطع أشواط كبیرة من التقدم التي  التدقیق وتحلیله،مجیة إدارة ا، وعلى استحداث بر تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارفي 

. وفي األثناء، ٢٠١٤لالختبار في مطلع عام  لیكون جاهزامجیة اهذه البر  یتم إعداد إصدار أولي من. ومن المتوقع أن بشأنها
إعادة صیاغة كاملة لبروتوكوالت عملیات التدقیق، واستفادوا في ذلك كثیرا من البرنامج العالمي التدقیق بساء أفرقة رؤ أجرى 

الدورة الثانیة من عملیات التدقیق. أما الهدف من هذا التنقیح الشامل فهو جعل هذه البروتوكوالت شاملة الخبرة المكتسبة من 
 للمدققین التابعین لالیكاو.ول و أكثر وسهلة االستعمال بالنسبة للد

ورغم أن األمور ما تزال في بدایتها بالنسبة لالنتقال إلى العمل بنهج الرصد المستمر، فإّن العملیة تجري وفق  ٢- ٤
 المواعید والمیزانیة المقررة. وستقّدم األمانة العامة بانتظام تقاریر إلى المجلس عن تنفیذ خطة االنتقال إلى العمل بهذه النهج.

 تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارنهج الرصد المستمر في  األثر المترتب على الدول األعضاء من تطبیق - ٥

في أثناء مرحلة التطویر األولیة لعملیة االنتقال إلى العمل بنهج الرصد المستمر، سیكون األثر المترتب على  ١- ٥
في العملیة أن تشارك مشاركة كاملة إلعداد واالختبار، ا في أثناء مرحلتيْ یجدر بالدول، الدول األعضاء محدودا. ولكن 

التعجیل بإبرام مذكرة بتنفیذ نهج الرصد المستمر، و  التي تعقد حول مسألةقلیمیة اإلندوات الدورات و لوذلك بحضور ااالنتقالیة 
معلومات الوثائق و الیلزم من عن حالة تنفیذها لخطط اإلجراءات التصحیحیة مشفوعة بما تفاهم جدیدة، وتقدیم معلومات مستوفاة 

 .في تنفیذ االختبارات المیدانیة لنهج الرصد المستمر النشطة أحیانا المشاركةو خرى، األ

، ال تتوقع األمانة العامة أن تضطر الدول USAPبرنامج  إطاروبعد التنفیذ الرسمي لنهج الرصد المستمر في  ٢- ٥
على غرار ما جرى في أول دورتین من فدورة التدقیق الثانیة.  إطاري األعضاء إلى تسخیر موارد أكثر من تلك التي سخرتها ف

أنشطة  في عملیات التدقیق، سیظل الدعم المقدَّم من الدول األعضاء والمتمثل في إعارة خبراء في مجال أمن الطیران للمشاركة
التدقیق ضمن نهج الرصد المستمر من األمور الضروریة لتنفیذ البرنامج بفعالیة. وبما أّن االنتقال إلى نهج الرصد المستمر 

من توفیر التدریب لصقل المعلومات وٕاعادة ترخیص جمیع الخبراء الذین ترد أسماؤهم  ال بدسیتضمن إعداد منهجیات جدیدة، 
دورات ترخیص أولیة للمدققین ودورات إعادة ترخیص للمدققین تنظیم  وسیتملتابعین للبرنامج العالمي. دققین االم الئحةفي حالیا 

الئحة البرنامج العالمي من أجل تطبیق  على الخبراءالحالیین في كل إقلیم من أقالیم االیكاو بهدف الحفاظ على عدد كاف من 
بالسماح لخبراء أمن  دعمها الثمین للبرنامجمواصلة تقدیم ّوة إلى مدعالدول األعضاء ومن ثم، فإّن نهج الرصد المستمر. 

 .تدقیق األمنبرنامج  إطار نهج الرصد المستمر ضمن لمشاركة في أنشطةالطیران با

– – – – – – – – – –  
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   المرفق

  تدقیق األمنالبرنامج العالمي ل إطارخطة االنتقال إلى نهج الرصد المستمر في 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  –انتــهى  –

١ 

 مارس فبرایر ینایر دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو

١/١١/٢٠١٢ 

 أبریل أبریل دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو مارس فبرایر ینایر دیسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس یولیو یونیو مایو

٢ 

٣  

٣١/١٢/٢٠١٣ ١/٥/٢٠١٢ 

١/٨/٢٠١٣ ٣١/١٢/٢٠١٤ 

٢٨/٣/٢٠١٤ 

  ٢الربع 
٢٠١٢ 

  ٣الربع 
٢٠١٢ 

  ٤الربع 
٢٠١٢ 

  ١الربع 
٢٠١٣ 

  ٢الربع 
٢٠١٣ 

  ٣الربع 
٢٠١٣ 

  ٤الربع 
٢٠١٣ 

  ١الربع 
٢٠١٤ 

  ٢الربع 
٢٠١٤ 

  ٣الربع 
٢٠١٤ 

  ٤الربع 
٢٠١٤ 


