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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ أیلول/سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر

 الشفافیة –تطور عملیة تدقیق أمن الطیران  من جدول األعمال:  ٤البند 

  تطور البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران

  )االتحاد الروسيمقدمة من ورقة (

  الملخص
وتنظـر  ،٢٠١٣ عـام بعـد (USAP)مـن األلتطـور البرنـامج العـالمي لتـدقیق المطروحـة تقدم هذه الورقة تحلیال للخیـارات 

  .السریة نتائج التدقیقفي مسألة الشفافیة بالنسبة الى معلومات 
  .٤أن یقر االستنتاجات والتوصیات المقترحة في الفقرة ن رفیع المستوى بشأن أمن الطیرااللمؤتمر ا یرجى من: اإلجراء

 المقدمة - ١

مستوى األمن عالمیا ب للنهوض ٢٠٠٢في عام  (USAP)األمن البرنامج العالمي لتدقیق  استهل العمل في ١- ١
الدورة األولى .  وقد استكملت األمن –تحدید مستوى تنفیذ الدول للقواعد القیاسیة التي ینص علیها الملحق السابع عشر  عبر

 .٢٠٠٧في نهایة عام   للبرنامج

على قدرة  ركزت عملیات التدقیق ،٢٠٠٨كانون الثاني ینایر/في أثناء الدورة الثانیة التي بدأت في شهر و  ٢- ١
األحكام ذات الصلة لكن أیضا و  األمن –الملحق السابع عشر  فشملت لیس فقط أحكام ،الدول على ممارسة مراقبة األمن

 .٢٠١٣الدورة هذه في نهایة عام  وستنتهي.  التسهیالت –ملحق التاسع ال فيباألمن 

تطلعا نهج أكثر  باعتمادنظام تدقیق األمن  استمرار التحسن والتطور في العصرمقتضیات ولكن فرضت  ٣- ١
 .والوطنيعلى الصعید العالمي واالقلیمي  وفعالیة في مجال األمن لألمام

الدول في مجال األمن،  أداءعن حالة   (on-line)االنترنت  عبرالمعلومات الفوریة  الى تلقيالحاجة  إن ٤- ١
 .لتغیر األوضاعنظرا  ،لألمن عالمیا مستمرانشاء آلیة رصد تتطلب  مخاطر وتهدیدات أمنیة جدیدة،سیما مع بروز  ال

راقبة نوعیة األمن م فعالیة وتكون(المراقبة) جزءا أساسیا من النظام األمني.   بفعالیةویعتبر رصد النوعیة  ٥- ١
مؤهالت الموظفین ومهاراتهم توافر الى  باإلضافة ،برنامج وطني لمراقبة النوعیةو  ،ذات الصلةوطنیة تشریعات رهنا بتوافر 

 إلجراءاتع نطاق تنفیذها یتوسّ األمن ونظام مراقبة النوعیة، ینبغي على الدول أن تسعى الى  لترابط نظامومسؤولیاتهم.  ونظرا 
  وتنظیمها تدریبا رفیع التخصص لموظفیها.التشریعات ذات الصلة  ترخیص نظمها لمراقبة النوعیة، وذلك باعتمادها
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 تطور البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران وشفافیة نتائج التدقیق - ٢

عام بعد  (USAP)تدقیق األمن نظر االجتماع الثالث والعشرون لفریق خبراء أمن الطیران في تطور برنامج  ١- ٢
 والتي اندرجت على الشكل التالي: ،األمانة العامة لالیكاو التي قدمتهاالستمراره المتاحة الخیارات الخمسة  ودرس ،٢٠١٣

لتقییم التقدم الذي أحرزته الدول في تنفیذها لخطط إجراءاتها التصحیحیة متابعة زیارات ال منتنفیذ دورة   - ١
  الدورتین األولى والثانیة.یق التي اجریت خالل عملیات التدقالتي أعدت استجابة الى 

باالستناد الى المنهجیة عملیات التدقیق لمستوى مراقبة األمن  منستة أعوام  مدّتهاتنفیذ دورة اضافیة   - ٢
   ، ویكملها برنامج زیارات الى الدول من أجل المتابعة.(USAP)الدورة األولى لبرنامج  المتبعة خالل

باالستناد الى المنهجیة عملیات التدقیق لمستوى مراقبة األمن  منستة أعوام دّتها متنفیذ دورة اضافیة  - ٣
  .، ویكملها برنامج زیارات الى الدول من أجل المتابعة(USAP)لبرنامج  الثانیةالمتبعة خالل الدورة 

 .المستمر لألمنرصد الاالنتقال الى منهجیة  - ٤

یقر بالفوارق الملحوظة في مستویات  USAPامج برنفیما یخص المخاطر تقییم تنفیذ نهج قائم على  - ٥
 األمن.الدول في مجال أداء 

الطیران عالمیا من خالل تحدید الثغرات في نظام  النهوض بأمنهو  USAPما زال الهدف األساسي لبرنامج و   ٢- ٢
تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة (التوصیات) لسد تلك الثغرات.  وفي الوقت نفسه، ینبغي مراجعة و  ،مراقبة األمن في الدول فرادى

  .٢٠١٣عام تنفیذ البرنامج بعد  من أجل مراعاتها في اطارحتى تظهر المقتضیات الحالیة والمستقبلیة  (USAP)مبادئ برنامج 
لیتضمن منهجیة  USAP  برنامجمفهوم في اجتماعه الثالث والعشرین خبراء أمن الطیران  فریقأقر باإلجماع و   ٣- ٢

علما بأن الفریق لقد اخذ  ،وبالقیام بذلك .المخاطر األمنیةتقییم األمن والنهج القائم على  تشمل رصد األداء في مجالمزدوجة 
  بارزة أال وهي:األول والثاني والثالث عیوبها  الخیارات

 ریع ألوجه القصور المتكررة أو البارزة في نظام أمن الدول (الخیار األول)؛عدم القدرة على التحدید الس  )أ 

ثبت خالل  وٕانحتى  ،وتعذر اثبات قدرة الدول على أداء مراقبة األمن بشكل مستمر (متواصل) وفعال  )ب 
 )؛الجودة) (الخیار الثانيضبط ( النوعیة نظام متطور وشامل للمراقبة هأن العدید منها لدی الثانیةالدورة 

 – ١٧صراحة الى مستوى امتثال الدول للقواعد القیاسیة الواردة في الملحق  لإلشارةما من امكانیة    )ج 
 (الخیار الثالث). التسهیالت – ٩واألحكام المتعلقة باألمن في الملحق  األمن

ضمن اطار البرنامج یمثل الخیار الخامس نهجا ینطوي على مفهوم جدید للدورة المقبلة لعملیة التدقیق الجاریة   ٤- ٢
یتسم بكثیر من وهو  ،وهي مبادرة جدیرة باالهتمام.  ولكن یعتمد هذا النهج فقط على تقییم المخاطر ،العالمي لتدقیق األمن

عدد من العوامل الخارجیة التي ال یمكن تحدید احتمال تأثیرها على توافر الى  باإلضافة، األوجه غیر الموضوعیة والغامضة
  أمن الطیران.

وفي ضوء الحاجة الى نهج شامل ألمن الطیران العالمي، بما في ذلك اتخاذ االجراءات األمنیة  ،عالهأونظرا لما ورد   ٥- ٢
المستصوب استخدام منهجیة الرصد  فمنواستخدام تكنولوجیات موحدة وأجهزة قیاسیة للكشف األمني،  ،في نقطة واحدة خالل الرحلة

ویمكن لهذا الخیار  .أساسیة تكملها عناصر محددة للمنهجیة القائمة على المخاطر (الخیار الخامس) المستمر (الخیار الرابع) كمنهجیة
ع لدورة عملیة التدقیق أن یلبي الحاجة الى الرصد المستمر لألمن في الدول التي تفتقر الى نظام وطني متطور بالدرجة الكافیة المجمّ 

  رسات الدولیة المطبقة في الدول التي لدیها نظام متقدم لمراقبة األمن.وأن یشمل أفضل المما ،فیما یخص مراقبة األمن
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  الشفافیة  - ٣
 نشرأن توسیع نطاق  ،فمن جهةمن التمحیص.   الى مزیدتوسیع نطاق شفافیة نتائج التدقیق  تحتاج مسألة  ١- ٣

من و تنفیذ الدول للتحسینات األمنیة.  ویعزز  ،التصحیح الفعال للثغرات الى تعزیزبالفعل المعلومات عن نتائج التدقیق یؤدي 
ال یمكن  ،مكافحة التهدیدات االرهابیةو األمن الوطني  ، الذي یعتبر ركنا أساسیا في اطار صونإن مبدأ السریة ،جهة أخرى

وعند  التدقیق التي یتم تنفیذها في اطار البرنامج العالمي لتدقیق األمن.  لذلك،عملیات من خالل االفصاح عن نتائج  تقویضه
 معینة وسریة النتائج الخاصة بثغرات أمنیة ،من جهةالبد من التمییز بین شفافیة منهجیة التدقیق  ،مناقشة مبدأ شفافیة البرنامج

  .من جهة أخرى
على  تلك التي تقوم على توفیر المعلومات بناءً أي  افیة المحدودة"،ف" الشمراعاة مبدأ  ینبغيوفي هذه الحالة،   ٢- ٣

تقرر بحد ذاتها أن االعتبار الواجب لسیادتها،  ئهاالإیومع  اً مناسب تراهیجب على كل دولة، كما  عندها، أخرىطلب من دول 
ینبغي أن تبقى  ،بها االیكاو واالجراءات التصحیحیة الموازیة.  وفي هذا االطار تالمعلومات عن عملیة التدقیق التي قام تقدیم

  الى مستوى قاعدة قیاسیة. وال ترقىفي مستوى التوصیة  ألمنا –من الملحق السابع عشر  ٥-٤-٢الفقرة 
 االستنتاجات والتوصیات  - ٤

  یرجى من المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران أن یخلص الى ما یلي:  ١- ٤
النهوض بأمن الطیران على ینبغي أن یبقى الهدف األساسي للبرنامج العالمي ألمن الطیران هو   )أ 

خالل تحدید الثغرات في مجال نظام مراقبة األمن وتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة من الصعید العالمي، 
 (التوصیات) لسد هذه الثغرات؛

وفعالیة  لألمامتطلعا نهج أكثر  استمرار تحقیق التحسن والتطور في نظام تدقیق األمن باعتمادینبغي   )ب 
 ؛والوطنيعلى الصعید العالمي واالقلیمي  في مجال األمن

 سوء استخدام هذهمخاطر متأتیة عن  ظهورنظرا الحتمال  ،نتائج األمنیة السریة حمایةیجب   )ج 
 المعلومات الحساسة.

  یرجى من المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران أن یوصي بما یلي:  ٢- ٤
باستمرار مستوى األداء في مجال األمانة العامة لالیكاو لرصد  التي اقترحتهاأن یوافق على المنهجیة   )أ 

 طرالمخاتقییم نهج قائم على  الى استناداً العناصر المحددة ب ألمن (الخیار الرابع) مع استكمالهاا
 (الخیار الخامس)؛

سوء استخدام معلومات  الحتمال ظهور مخاطر نتیجةنظرا  ،افیة المحدودة"فعلى مبدأ "الش أن یوافق  )ب 
 نتائج التدقیق؛

الى مستوى القاعدة  وال یرفعهااألمن كتوصیة  –من الملحق السابع عشر  ٥- ٤-٢ أن یحتفظ بالفقرة  )ج 
 القیاسیة؛

 من خاللالدول الى توسیع نطاق تنفیذها لترخیص نظم مراقبة الجودة (الرصد) في أقالیمها  أن یدعو  )د 
 .لموظفیها في مجال األمنالتخصص  تدریبًا رفیع هاالتشریعات ذات الصلة وتنظیم هااعتماد

 -  انتهى  -


