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 مقدمةال - ١

تحسین أمن  علىالمساعدة بهدف  ٢٠٠٢) حیز النفاذ في عام USAPدخل البرنامج العالمي لتدقیق األمن ( ١- ١
، وتحدید أوجه القصور في نظام األمن -  ١٧الواردة في الملحق  قواعدالدول للمدى امتثال الطیران العالمي عن طریق تحدید 

لبرنامج العالمي لتدقیق األمن ل. وقد تم االنتهاء من المرحلة األولى للتخلص منهاأمن الطیران، واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة 
)USAP(  ٢٠٠٧عام في نهایة.  
ركزت على إمكانات الدول في فقد ، ٢٠٠٨عام  ینایر/التي بدأت في كانون الثانيأما المرحلة الثانیة،  ٢- ١

، واألحكام ذات الصلة المتعلقة األمن - ١٧الملحق الواردة في  قواعدللمجال مراقبة أمن الطیران، مع األخذ بعین االعتبار 
  .٢٠١٣یونیو حزیران/في نهایة وقد انتهت هذه المرحلة . التسهیالت -  ٩في الملحق  الواردة  باألمن

ظام إجراء عملیات تدقیق أمن تحسین وتطویر نه یجب هي من قبیل أن الیومومع ذلك، فإن المتطلبات  ٣- ١
على صعید و  العالمي واإلقلیمي صعیدینة ألمن الطیران على الیوفعال یةتحقیق نهج أكثر تقدمبهدف الطیران بشكل مستمر 

  الدولة.
ما یتعلق منها  وال سیما -  الدول بشكل مستمرمعلومات عن حالة أمن الطیران في الحصول على  یتطلب ٤- ١
أمن الطیران العالمي، مع  من أجل) CMAنهج الرصد المستمر (العمل ب - المستجدة التهدیدات األمنیة الجدیدة والمخاطرب

  مستمر.التغیر الاألخذ في الحسبان النهج القائم على تقییم المخاطر في سیاق 
إذ أن نظام أمن الطیران. عناصر من  أساسیاً  عنصراً اإلشراف الفعال (الرصد) على مراقبة الجودة یشكل  ٥- ١

، والبرامج الحكومیة لمراقبة الجودة، الدولوجود التشریعات المناسبة لدى عتمد على تمن الطیران ألجودة المراقبة نظم فعالیة 
مباشرة بین مستوى العالقة للمع األخذ في االعتبار تحمل المسؤولیة. والقدرة على  ي الكفاءةلموظفین المؤهلین من ذو اوكذلك 

 سنمراقبة الجودة عن طریق نظام إدارة  العتمادبرامج أوسع نطاقًا أمن الطیران ونظام مراقبة الجودة، وینبغي للدول أن تنفذ 
  .المهنيتدریب من ال درجة عالیةالعاملین  لتلقيواتخاذ الترتیبات الالزمة  مناسبالتشریع ال

 (USAP) تطورة للبرنامج العالمي لتدقیق األمنمالتنمیة ال - ٢

العالمي مفهوم التحول من البرنامج وأّید باإلجماع الرابع والعشرین  هاجتماعأمن الطیران في خبراء ناقش  ١- ٢
  .)CMA( القائم على تقییم المخاطر ) إلى نهج الرصد المستمرUSAPلتدقیق األمن (

 تحول من البرنامج العالمي لتدقیق األمن إلى العمل بنهج الرصد المستمرالرئیسي للال یزال الهدف  ٢- ٢
)USAP-CMA(  مستوى أمن الطیران على نطاق عالمي من خالل تحدید أوجه القصور فيب االرتقاءالمساهمة في متمثًال في 

أوجه القصور. وفي الوقت نفسه، فإنه  من تخلصواعتماد إجراءات تصحیحیة لل ،الدول األعضاءى لدالطیران ومراقبة أمن  نظم
عكس االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة المعلوماتي للدول مع االیكاو بما یتفاعل التقییم مبادئ القیام بإعادة  صوبمن المست
  .٢٠١٣تنفیذ هذا البرنامج بعد عام لالالزمة للمنهجیة 

قادمة المرحلة المن حیث المبدأ في إطار  جراء عملیات التدقیقإلجدید المفاهیمي النهج المضمون یر لن یتغ ٣- ٢
ستشمل إصدارات مختلفة المناظرة التي منهجیة الالشيء الوحید الذي سیتغیر هو البرنامج العالمي لتدقیق األمن. وٕانما لتنفیذ 
متطلبات أمن الطیران لدى الدول مع  ةتغیر محتیاجات الاالیمكن تكییف رصد حالة أمن الطیران في الدول بحیث عملیة من 

 .العالمي
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وثائق ذات الصلة، وتدقیق ال تدقیق: ما یلي العمل المخطط له في إطار المنهجیة الجدیدة إلىیدعو  ٤- ٢
، التسهیالت -  ٩ي الملحق فالواردة واألحكام ذات الصلة  ،األمن - ١٧ ملحقالواردة في ال قواعدمتثال للاال ، وتدقیقمراقبةال
على مؤشرات محددة لكل ات، وذلك بناًء مما تقدمة الدولة من معلو تقییم أمن الطیران على أساس مراقبة عملیات التدقیق، و و 

أساس المعلومات الواردة من الدول، سیتم تحدید وهكذا، فعلى السابقة. التدقیق نتائج عملیات لمع األخذ في االعتبار ، دولة
دون سیظل مبدأ البرنامج العالمي وبالتالي، فإن . للتخلص منهاتوصیات ٕاصدار ما یلزم من القصور في مجال األمن و أوجه 
  تغییر.

التحول من جدیدة لعملیات التدقیق بموجب الطریقة الإلى  التحولعملیة فإن ، وكما هو معروف جیداً  ٥- ٢
، ستتكون من ثالث مراحل: مرحلة التطویر )USAP-CMA( تمرالبرنامج العالمي لتدقیق األمن إلى العمل بنهج الرصد المس

بحلول  التحول إلى العمل بنهج الرصد المستمرعملیة أن تكتمل التحضیریة، ومرحلة االختبار. ومن المقرر والمرحلة 
  .٢٠١٥في بدایة عام ، وأن تدخل حیز النفاذ ٢٠١٤عام    نهایة

عملیة التحول من البرنامج العالمي لتدقیق المصاحبة لت تدقیقاالطیلة مبدأ الشفافیة عدم المساس بیجب  ٦- ٢
فذلك سریة، المحافظة على الض یتقو األمر الذي یعني وجوب عدم ، )USAP-CMA( األمن إلى العمل بنهج الرصد المستمر

األخذ  صوبالمستفي هذه الحالة، فإنه من و األمن القومي ومكافحة التهدیدات اإلرهابیة.  منظورمن  هاماً  دوراً یؤدي المبدأ 
ینبغي لكل نه إالتي تقول  ،األمن – ١٧من الملحق  ٥- ٤- ٢الفقرة في  ةالواردتوصیة ال أیضاً كذلك ، و "مبدأ "الشفافیة المحدودةب

نتائج  حولخرى األدول المع أن تمتلك قرارها بشأن االستجابة لطلبات المعلومات ، حسب االقتضاء ومن منطلق سیادتها، دولة
 .المناظرةالتدقیق الذي نفذته االیكاو واإلجراءات التصحیحیة 

 الخالصة  - ٣

 تحول من البرنامج العالمي لتدقیق األمن إلى العمل بنهج الرصد المستمرلعملیة االهدف األساسي من یظل  ١- ٣
)USAP-CMA(  أمن ه القصور في نظم عالمي من خالل تحدید أوج نطاقمستوى أمن الطیران على االرتقاء بفي هو المساهمة
  أوجه القصور. االیكاو المعنیة بالتخلص منلتوصیات  الطیران، وكذلك اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة وفقاً  مراقبةو 
ة یأكثر تقدمیة وفعال كون نهجاً ینظام إجراء عملیات تدقیق أمن الطیران وتطویره لائمًا على تحسین دیجب المواظبة  ٢- ٣

  .الدولةعلى صعید و  العالمي واإلقلیمي دینصعیأمن الطیران على اللضمان 
المعلومات استخدام  تنجم عنتحسبًا للخطورة التي یمكن أن أمن الطیران یجب حمایة سریة المعلومات الخاصة ب ٣- ٣
 سریة بشكل غیر صحیح.ال

 اإلجراء المطلوب - ٤

  :مدعوَّة إلى ما یليالجمعیة العمومیة  ١- ٤
  الطیران، على أساس تقییم المخاطر؛لرصد المستمر في مجال أمن لآلیة  دعم إعمال  )أ 
لرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق لحول تنفیذ آلیة  تعلیماتإعداد ونشر القیام بتطلب من المجلس أن   )ب 

  لرصد المستمر؛المستخدمة لطریقة للاألمن مع األخذ بعین االعتبار 
طریقة جدیدة للرصد ل، یما بین الدولفنظام لمراقبة الجودة في إطار الفعَّال، تنفیذ التشجیع الدول على   )ج 

  مستوى أمن الطیران؛ب الرتقاءل فعاالً  اً نهجوهو ما ُیعد التدقیق، ب االضطالعالمستمر عند 
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التشریع المناسب  عن طریق سنمراقبة الجودة نظام إدارة  العتمادبرامج أوسع نطاقًا اقتراح أن تنفذ الدول   )د 
  ؛ضمان أمن الطیرانالالزمة لتلقي العاملین درجة عالیة من التدریب المهني في مجال  اتترتیباتخاذ الو 

االستخدام غیر  ینجم عنالذي یمكن أن محتمل الخطر فیما یتعلق بال مع مبدأ "الشفافیة المحدودة" تفقت  )ه 
 .أمن الطیران بشأنسریة المعلومات الصحیح لل

  
  

  – انتهى  -


