
A38-WP/16 
EX/11 
12/7/13 

  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  أمن الطیرانتدقیق البرنامج العالمي ل: من جدول األعمال ١٤البند 

  أمن الطیرانتدقیق برنامج العالمي لال
  االیكاو)(ورقة مقدمة من مجلس 

  الموجز التنفیذي
 قدم في) من المجلس أن ی١٧- ٣٧القرار ) من ھانظر المرفق (والثالثین ( السابعةالجمعیة العمومیة في دورتها  طلبت

ا في ذلك قراره بشأن جدوى أمن الطیران، بمتدقیق لبرنامج اإلیكاو العالمي ل عامالتنفیذ ال عنًا تقریر دورتها العادیة المقبلة 
التدقیق الحالیة في عام  دورةانتهاء توسیع نطاق نهج الرصد المستمر لیشمل البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بعد 

٢٠١٣. 

قدرات الدول في  قدر اإلمكان، علىأمن الطیران، تدقیق لإطار البرنامج العالمي ركزت الدورة الثانیة لعملیات التدقیق في و 
 ٢٠٠٨. وُأطلقت هذه الدورة في ینایر المرتبطة باألمن التسهیالت – التاسعجال مراقبة أمن الطیران وٕادراج أحكام الملحق م
  .ًا خاصًا إداریًا وٕاقلیمًا دولة عضو  ١٧٧ ما مجموعهوُأجریت عملیات التدقیق في إطار الدورة الثانیة في تم االنتهاء منها. و 

هاء انتنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران، بعد للمجلس االنتقال إلى  ١٩٧وأقّرت الدورة 
لنهج وخطته لتطبیق هذا ا ةالتحضیریاألعمال الدورة الثانیة من عملیات التدقیق في إطار البرنامج العالمي. وتِرد تفاصیل 

  .A38/WP/15 االنتقالیة في الوثیقة 
اإلحاطة علمًا بالتقریر النهائي عن تنفیذ الدورة الثانیة من عملیات التدقیق في إطار  تدعى الجمعیة العمومیة إلىاإلجراء: 

  البرنامج العالمي.

  األهداف  .األمن –ترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي (ب) 
 ستراتیجیةاال

 اآلثار المالیة:  موارد إضافیة.  تلزمال 

A38-WP/15  — نهج الرصد المستمر االنتقال إلى: البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران   
  EB 2010/31 النشرة اإللكترونیة

 التسهیالت —التاسع الملحق 
 األمن —السابع عشر الملحق 

   (Doc 9734) إنشاء وٕادارة جهاز حكومي لمراقبة أمن الطیران – الجزء (ج)  —دلیل األمن 
  (Doc 9958)  )٨/١٠/٢٠١٠الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في القرارات 

 :المراجع
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  ةمقدمال  - ١
رفیع الالوزاري مؤتمر التوصیات عمًال ب ٢٠٠٢أمن الطیران في عام تدقیق أنشئ برنامج اإلیكاو العالمي ل  ١- ١

في ینایر إطار البرنامج العالمي وُأطلقت الدورة الثانیة لعملیات التدقیق في  .)٢٠٠٢ال، فبرایر ـ(مونتری من الطیرانألالمستوى 
وركزت، قدر اإلمكان، على الُنظم الذي تطبقها الدول لمراقبة أمن الطیران. وشمل نطاق عملیات التدقیق القواعد  ٢٠٠٨

  التسهیالت. –الملحق التاسع واألحكام المتعلقة باألمن من  ،األمن –القیاسیة المدرجة في الملحق السابع عشر 
في إدارة النقل الجوي فرع أمن الطیران قسم تدقیق أمن الطیران التابع لیتكفل في األمانة العامة لالیكاو، و   ٢- ١

األمانة الدورة الثانیة من عملیات التدقیق في إطار البرنامج العالمي، استكملت بمسؤولیة إدارة وتنظیم البرنامج العالمي. وقد 
)، ٢٠١٠( ١٧- ٣٧بقرار الجمعیة العمومیة ) ھ(وفق التكلیف الصادر من الجمعیة العمومیة لالیكاو. ووفقًا للمرفق وذلك 

منذ الدورة األخیرة  به للبرنامج العالمي والتطورات األخرى ذات الصلةعن التنفیذ اإلجمالي ًا نهائیًا تتضمن ورقة العمل هذه تقریر 
  للجمعیة العمومیة.

  التقریر النهائي – التدقیقأنشطة   - ٢
من الدول األعضاء في االیكاو في إطار الدورة الثانیة من عملیات  ١٧٧أجریت عملیات تدقیق لما مجموعه   ١- ٢

التدقیق ضمن البرنامج العالمي، فضًال عن عملیة تدقیق إلقلیم ماكاو اإلداري الخاص التابع للصین وتقییم نظام تفتیش أمن 
فوضیة األوروبیة. ومن الجدیر بالذكر أنه لم یتسن إجراء تدقیق لجمیع الدول األعضاء في االیكاو في إطار الطیران التابع للم

، حسب فیهابعض الدول بسبب المستوى األمني تجر في ولم الدورة الثانیة من عملیات التدقیق، كما حدث في الدورة األولى. 
تصنیف إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن. وفي حاالت أخرى، أّدى تحلیل عملیة التدقیق التي أجریت في الدورة 

والمعلومات الواردة في االستبیانات السابقة مراجعة خطط اإلجراءات التصحیحیة األولى ونتائج بعثات المتابعة التالیة و/أو 
األمن لتقدیم ب والتنمیة الخاصیمكن أن تستفید من اإلحالة إلى برنامج قسم دعم التنفیذ  دول معینة إلى تحدیدتدقیق عملیات الل

   قبل إجراء عملیة تدقیق.المساعدة المناسبة 

للعناصر الحاسمة الثمانیة التنفیذ الفعال  مستوى القصور فيإلى قیاس الدورة الثانیة  في تدقیقالعملیات وعمدت   ٢- ٢
 –، الجزء (ج) )Doc 9734( دلیل المراقبة لإلیكاو –، على النحو المحدد في الوثیقة من جانب الدول أمن الطیرانمراقبة لجهاز 

ویعرض الرسم البیاني المدرج في المرفق النتیجة اإلجمالیة لكل عنصر من  .إنشاء وٕادارة جهاز حكومي لمراقبة أمن الطیران
والمتوسط العالمي النعدام لتنفیذ الفعال عملیات التدقیق التي أجریت والمتوسط العالمي لهذه العناصر الثمانیة استنادًا إلى جمیع 

عملیة. وبناء على هذه  ١٧٨لعملیات التدقیق البالغ عددها بالنسبة في المائة  ٣٠,٧ والبالغ للعناصر الحاسمة التنفیذ الفعال
المنظور، على النحو الموثق في تقریر المؤتمر الرفیع المستوى ألمن للتحدیات واألولویات األمنیة في المستقبل ًا النتائج ونظر 

، وعلى النحو المدرج في بیان السیاق العالمي للمخاطر لدى االیكاو، ١٤/٩/٢٠١٢إلى  ١٢الطیران الذي ُعقد في الفترة من 
ي العنصر الحاسم الذي ُنفذ بأقل التزامات مراقبة الجودة هأن هناك مجال واسع للتحسین. وُتظهر نتائج التدقیق اإلجمالیة 

، وتوفیر المشورة الفنیة واألدوات والمعلومات واالعتمادومن الشواغل كذلك تسویة الشواغل األمنیة، والتزامات الترخیص فعالیة، 
    من.لأل الحیویة بالنسبة

البرنامج العالمي لتدقیق  عنونةالم وترد معلومات مفصلة عن الدورة الثانیة لعملیات التدقیق في الوثیقة التكمیلیة  ٣- ٢
للبرنامج العالمي على  المؤّمن. وهذه الوثیقة متاحة على الموقع ٢٠١٣ –، الطبعة الخامسة تحلیل نتائج التدقیق –من األ

  الطلب. بناء على على نسخة ورقیة من هذه الوثیقة  . ویمكن الحصولhttps://portal.icao.intاالنترنت: 

https://portal.icao.int
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  األخرى األنشطة والتطورات  - ٣
  الدورات التدریبیة والحلقات الدراسیة  ١- ٣
ُنظمت في إطار الدورة الثانیة حلقات دراسیة إلحاطة موظفي الدول باألدوات والمنهجیة المستخدمة للتحضیر   ١- ١- ٣

وموسكو وسان والدار البیضاء  هذه الدورة في سنغافورة ونیروبيلعملیات تدقیق أمن الطیران وٕاجرائها واإلبالغ عنها في مستهل 
  .مسؤوالً  ١٨٠خوسیه (كوستاریكا) بمشاركة أكثر من 

التدریب لجمیع مدققي البرنامج  وفیرترخیص المدققین من أجل ت إعادةبرنامج  ٢٠٠٧دأ في دیسمبر بوقد   ٢- ١- ٣
تفاعلیة  تلقینمن جلسات الذي یتكون برنامج التدریب أما على منهجیة التدقیق في الدورة الثانیة. الطیران العالمي لتدقیق أمن 

ًا مدقق ١٢٠، وذلك بإعادة ترخیص ٢٠٠٨استكمل في عام قد ف ،االلكتروني علممباشرة على جهاز الكمبیوتر وبرنامج للت
لتدریب وترخیص مدققي  أولى دورات ٦ أجریتضافة إلى أنشطة إعادة الترخیص، وباإل. للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران

  ًا.جدیدًا مدقق ٧٠ترخیص نحو  أدت إلىو ، خالل الدورة الثانیة للتدقیقلتدقیق أمن الطیران  البرنامج العالمي
وشكلت إعارة الخبراء لمدد قصیرة وطویلة للعمل ضمن البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران مشاركة قّیمة   ٣- ١- ٣

 تمت إعارتهم لفتراتأفرقة مساهمة قیمة للبرنامج  رؤساء قدم كذلك سبعةو لمساعدة المنظمة في التنفیذ الكفء والفعال للبرنامج. 
). وتكررت كذلك إعارة خبراء للبرنامج لفترات قصیرة ٣) والوالیات المتحدة (١) وسویسرا (٢) وفرنسا (١طویلة األمد من كندا (

ة بالدول والمنظمات التي أعارت أو أكثر من عملیات تدقیق الدورة الثانیة للبرنامج. وفیما یلي قائمواحدة للمشاركة في عملیة 
سترالیا، بنن، البرازیل، الكامیرون، كندا، شیلي، الصین، أاألرجنتین، خبراء لفترات قصیرة للبرنامج خالل الدورة الثانیة للتدقیق: 

روبیة، فنلندا، كوستاریكا، كرواتیا، كوبا، دانمرك، الجمهوریة الدومنیكیة، إكوادور، مصر، السلفادور، إثیوبیا، المفوضیة األو 
بما فیها جزر فرنسا، ألمانیا، آیسلندا، الهند، الیابان، األردن، كینیا، لبنان، لیسوتو، مالیزیا، مالي، المغرب، نیبال، هولندا (

ملكة االنتیل الهولندیة)، نیوزیلندا، النیجر، نیجیریا، عمان، بنما، بیرو، البرتغال، جمهوریة كوریا، رومانیا، االتحاد الروسي، الم
العربیة السعودیة، السنغال، سنغافورة، جنوب أفریقیا، إسبانیا، سري النكا، سویسرا، تونس، أوغندا، أوكرانیا، اإلمارات العربیة 

. وستكون استمراریة إعارة الموظفین لدعم المتحدة، جمهوریة تنزانیا المتحدة، الوالیات المتحدة، أورغواي، زامبیا، زمبابوي
  لمساعدة الدول.  بها ضروریة لالضطالع بعملیات التدقیق واألنشطة ذات الصلة البرنامج العالمي

  البارزةالشواغل األمنیة   ٢- ٣
للمجلس آلیة تنطبق على عملیات تدقیق الدورة الثانیة، بهدف التصدي في الوقت المناسب  ١٨٩أقّرت الدورة   ١- ٢- ٣

البارزة ویِرد وصف آلیة التصدي للشواغل األمنیة التي ُحددت خالل عملیات تدقیق البرنامج العالمي.  البارزةللشواغل األمنیة 
، وُحدد بواسطتها ٢٠١٠. وقد ُنفذت هذه اآللیة منذ أكتوبر ٢٣/٨/٢٠١٠ في ، المؤرخةEB 2010/31في النشرة اإللكترونیة 

للبرنامج العالمي. وحتى  المؤّمندول وُنشرت على الموقع اإللكتروني  ٩ًا في بارز ًا شاغًال أمنی ١٦منذ ذلك الحین ما مجموعه 
ست دول لم یتسن تسویتها في  سبعة شواغل تة، فیما ظلبارز شواغل أمنیة  تسعةدول من تسویة  ٥،  تمكنت ١٥/٧/٢٠١٣

ة المتبقیة وتقدیم بارز البعد. وتعمل األمانة عن كثب مع هذه الدول لرصد التقدم المحرز في تسویة جمیع الشواغل األمنیة 
  المساعدة لها في هذا الصدد.

  الشفافیة  ٣- ٣
الدورة الثانیة في  في تدقیقالُوضعت رسوم بیانیة لمدى نقص التنفیذ الفعال في الدول التي خضعت لعملیات   ١- ٣- ٣

طبیق درجة محدودة من للبرنامج، وفقًا لقرار المجلس بخصوص ت المؤّمنإطار البرنامج العالمي على الموقع اإللكتروني 



 -4- A38-WP/16 
  EX/11 

ة لجمیع بارز الشفافیة بخصوص نتائج تدقیق أمن الطیران. كما قرر المجلس إتاحة المعلومات المتعلقة بوجود شواغل أمنیة 
  للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران. المؤّمنالدول األعضاء من خالل الموقع اإللكتروني 

  )MARB( استعراض الرصد والمساعدةمجلس   ٤- ٣
اإلداریة مجلس استعراض الرصد والمساعدة هو فریق رفیع المستوى لألمانة یترأسه األمین العام ویتكفل بالمراقبة   ١- ٤- ٣

لبرامج الرصد والمساعدة التي تنفذها االیكاو، بما فیها البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران. ویستعرض مجلس استعراض 
لیه فضًال عن الخطط المصممة لمساعدتها. كما یتابع عن إد في الدول التي ُتحال صر الرصد والمساعدة أنشطة التدقیق وال

تقدیم الدعم الفعال في الوقت المناسب لتسویتها دون إبطاء.  من أجلة بارز كثب المستجدات المتعلقة بالدول والشواغل األمنیة ال
  استعراض الرصد والمساعدة. وتقدم األمانة تقریرًا إلى كل دورة من دورات المجلس عن أنشطة مجلس 

  ٢٠١٣بعد عام لتدقیق أمن الطیران تطور البرنامج العالمي   ٥- ٣
أمن الطیران لتدقیق العالمي برنامج اإلیكاو لنهج الرصد المستمر  مفهوم ١٩٧في دورته  رسمیا المجلس أّقر  ١- ٥- ٣

 النهج والخطة االنتقالیة في ورقة عمل الجمعیة العمومیةتِرد تفاصیل هذا والخطة االنتقالیة المرتبطة به التي قدمتها األمانة. و 
A38-WP/15.  

  اتاالستنتاج  - ٤
وتؤكد تدقیق  أمن الطیران. من عملیات بنجاح الدورة الثانیة أمن الطیران تدقیق أكمل برنامج اإلیكاو العالمي ل  ١- ٤

كما وتعزیز أمن الطیران.  االیكاو القیاسیة المتعلقة باألمنقواعد بتنفیذ  فیها التزام هذه الدول الدول ومشاركةهذه الدورة نتائج 
وتوجیه أنشطة المساعدة ووضع استراتیجیات تدقیق جدیدة ُتطبق في  دید أوجه القصورساعدت عملیات التدقیق هذه في تح

ًا یشكل حافز و م الدول، بدعیحظى أمن الطیران تدقیق زال البرنامج العالمي لإطار نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي. وما 
  .من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال أمن الطیرانمواصلة جهودها ها على ل
أن نتائج دورتي التدقیق في إطار البرنامج العالمي ُتظهر أن عددًا من الدول ال یزال یواجه صعوبات في غیر   ٢- ٤

الرصد المستمر للتقدم الذي تحرزه الدول في هذا المجال في إطار نهج التزاماتها المتعلقة بأمن الطیران. وسیتواصل الوفاء ب
  الرصد المستمر للبرنامج العالمي.
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  مرفقال

ُأجري فیها لدول التي في امتوسط المستوى اإلجمالي لنقص التنفیذ الفعال للعناصر الحاسمة ألجهزة مراقبة أمن الطیران بلغ ، العالمي لتدقیق أمن الطیرانالبرنامج في نهایة الدورة الثانیة من 
المستوى العالمي  ح الرسم البیاني التالي هذه النتائج اإلجمالیةالمائة. ویوض في ٣٠,٧، للصین اً تابعًا واحدًا خاص اً داریإًا وٕاقلیمدولة  ١٧٧لتدقیق في إطار البرنامج العالمي، وعددها ا

   التنفیذ الفعال لكل عنصر من العناصر الثمانیة الحاسمة:النعدام 


