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  المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران

  ٢٠١٢ سبتمبر ١٤-١٢، یالمونتر
  الشفافیة –تطور عملیة تدقیق أمن الطیران   :من جدول األعمال ٤البند 

  عن نتائج التدقیق في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران اإلفصاحزیادة 
  )األمانة العامة (مقدمة من

  ملخصال
. نهج الرصد المستمرإلى من البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران على مفهوم االنتقال  و من حیث المبدأوافق مجلس االیكا

البرنامج فرصة سانحة كي ینظر المؤتمر هذا نهج الرصد المستمر في إطار  تطبیقالنتقال إلى ات الجاریة لالتحضیر  تشكلو 
  .نتائج التدقیق (بما في ذلك األنشطة األخرى للرصد)عن  اإلفصاحلطیران في الخیارات المتعلقة بالرفیع المستوى بشأن ا

   .٤ الفقرة االستنتاجات والتوصیات الواردة فيالتصدیق على إلى رفیع المستوى بشأن أمن الطیران اللمؤتمر ُیدعى ا اإلجراء:

 المقدمة - ١

بغرض تعزیز أمن الطیران في العالم من خالل  ٢٠٠٢ُأنشئ البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران في عام  ١- ١
بدأت أول دورة من عملیات التدقیق في العام نفسه وانتهت في ، حیث جمیع الدول األعضاء في االیكاو إجراء التدقیق في

تنفیذ القواعد القیاسیة الواردة في  في. وقد ركزت الدورة في بدایة األمر على تحدید ما وصلت إلیه الدول ٢٠٠٧نهایة عام 
لیه الدول من مستویات تركز على ما وصلت إهي و  ٢٠٠٨. وانطلقت الدورة الثانیة للبرنامج في ینایر األمن – ١٧الملحق 

، ١٧نظام مراقبة أمن الطیران قدر اإلمكان، واالمتثال للقواعد القیاسیة الواردة في الملحق التنفیذ الفعال للعناصر الحاسمة في 
نهایة من عملیات التدقیق في توقع أن تنتهي الدورة الثانیة یُ . و التسهیالت – ٩الواردة في الملحق  ذات الصلة باألمن ألحكاملو 

 .٢٠١٣عام 

خالل الدورة  أصدر، فقد ٢٠١٣بعد عام وتوجهه في المستقبل لبرنامج االمجلس بضرورة تحدید طابع سلم وٕاذ ی ٢- ١
١٨٧ (C-DEC 187/8)  دراسة جدوى تطبیق نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لاألمین العام توجیهات إلى

على عملیات تدقیق األمن إلى مراعاة مبدأ السریة وبلوغ المستوى لرصد المستمر انهج یحتاج تطبیق سلتدقیق أمن الطیران. و 
آخر من  نشاطعلى أنها تشمل نتائج التدقیق وأي  یليینبغي أن تُفهم فیما  عن نتائج التدقیق (التي اإلفصاحمن المناسب 

ورقة العمل  قدموت. التقاریر في إطار البرنامجتقدیم ) فیما یتصل بجمع البیانات و أنشطة الرصد التي تقوم بها االیكاو
HLCAS-WP/4  البرنامجهذا مزیدا من المعلومات عن اعتماد نهج الرصد المستمر في إطار . 

منذ أن ُوضعت ألول مرة  للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران ١المبادئ األساسیةلم یطرأ تغییر كبیر على و  ٣- ١
وقد تغیر هذا . ویتمثل االستثناء الوحید في مبدأ السریة الكاملة بشأن نتائج التدقیق. ٢٠٠٢استحداث البرنامج في عام  بعد

 اإلفصاحمن  عینمستوى م حدیدالمبدأ، بناء على توجیهات الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة والمجلس، من أجل ت
                                                      

اق والموضـوعیة؛ المبادئ األساسیة للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران هي السـیادة؛ والعالمیـة؛ وشـفافیة المنهجیـة؛ وحسـن التوقیـت؛ والشـمولیة؛ واالتسـ  ١
 واإلنصاف؛ والنوعیة؛ والسریة. 
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مستوى التنفیذ الفعال  وضحرسم بیاني ی (https://portal.icao.int)حیث ُینشر على الموقع المأمون للبرنامج عن النتائج، 
الشواغل تحدید آلیة تساعد على أیضا واسُتحدثت في كل دولة شملها التدقیق.  عناصر الحاسمة في نظام مراقبة أمن الطیرانلل

 .واإلبالغ عنها التحقق منهاو في الوقت المناسب  منالبارزة في مجال األ

المغایرة أیضا فیما وجهات النظر المقترحات والطلبات و بعض ات حول مناقش ةات األخیر سنو ودارت في ال ٤- ١
أنه یجب مواصلة حمایة مع عن نتائج التدقیق في إطار البرنامج. و  فصاحتوسیع نطاق المستوى المحدود الحالي لإل یخص

تفادیا  اإلبقاء علیها خارج متناول عامة الناسالعمل على و  دون إذنعلیها طالع االكیال یتم ة الحاسمالمعلومات األمنیة 
   .عنها فصاحزیادة المستویات الحالیة لإلنحو تدفع  االستغالل مواطن الضعف، إال أن هناك أسباب

 المناقشة - ٢

معلومات محدودة عن التدقیق في الوقت الراهن یوفر الموقع المأمون للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران إن  ١- ٢
المعلومات العامة في شكل تحلیل طالع على كما یمكن اإلللدول األعضاء األخرى في االیكاو. كل دولة  الذي تخضع له

 Universal Security Audit وانــــت عنـــة تحسننتائج التدقیق على المستویین العالمي واإلقلیمي في منشور یصدر كل ل

Programme – Analysis of Audit Results  ) (الطبعة الرابعة  )تحلیل نتائج التدقیق –البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران– 
البرنامج وما یتصل بها من وثائق وخطط اإلجراءات الصادرة عن تقاریر التدقیق أما  .اإلنجلیزیة فقط) ، باللغة٢٠١٢

من خالل تطبیق التدابیر اإلداریة والمادیة وال یمكن  سریةفتبقى المحددة  قصورمعالجة أوجه اللالتصحیحیة التي تعدها الدول 
األمانة العامة لالیكاو عند  وبأمن الطیران في الدولة التي شملها التدقیق وموظفالمعنیة ع علیها سوى السلطة المختصة أن یّطل
  .الضرورة

خطة بأن تعّد وتقدم  ،البرنامج في إطارفور تسلمها التقریر عن التدقیق  ،یشملها التدقیقدولة وتتعهد كل  ٢- ٢
إلجراءات التصحیحیة تتناول النتائج والتوصیات وفقا لمذكرة التفاهم النموذجیة التي وقعت علیها االیكاو قبل عملیة التدقیق. ل

ة قد زامن، فإن االیكاو تتناولها في إطار آلیة منفصلة ومتمنأكثر من الشواغل البارزة في مجال األوفي حالة تحدید شاغل أو 
یتبین التي لموقع المأمون للبرنامج. وفي الحاالت القصوى اعلى  منتؤدي إلى اإلبالغ عن وجود الشواغل البارزة في مجال األ

بموجب الفقرة  المنظمة مجلسإلى الدولة یجوز لالیكاو أن تحیل عدم تقید إحدى الدول بالتزاماتها المتعلقة بأمن الطیران، فیها 
أن (اتفاقیة شیكاغو). ویمكن للدول المعنیة أن تطلب، أو  اتفاقیة الطیران المدني الدوليلخمسین من ي) من المادة الرابعة وا(

 .من األوقاتُیعرض علیها، المساعدة من االیكاو في أي وقت 

تفضي بشكل مباشر أو غیر مباشر إلى فرض  ال ینبغي أنمن الواضح أن هناك توافقا على أن نتائج التدقیق  ٣- ٢
واآلراء التي أعربت عنها الدول  األمندول التي شملها التدقیق، إال أن نجاح آلیة الشواغل البارزة في مجال جزاءات على ال

في الرأي  تباینن أن زیادة عرض أوجه القصور في األداء یؤدي إلى زیادة التزام الدول بمعالجة تلك الشواغل. لكن هناك ـتبیّ 
ن المعلومات الخاصة بعملیات التدقیق وما تسفر عنه من نتائج. ع إلفصاحابین الدول بخصوص ما إذا كان ینبغي زیادة 

ـُـــــــــــــذكر و  وٕامكانیة استخدام  األمن القوميهناك الحالي  اإلفصاحإلبقاء على مستوى دفاعا عن امن األسباب التي غالبا ما ت
 تسوقأو قطاع النقل الجوي فیها. وفي المقابل، ریة للدولة التي شملها التدقیق نتائج التدقیق بطریقة قد تقوض المصالح التجا

مساعدة هادفة ترمي  یسمح لها بتوفیرأن الحصول على معلومات مفصلة عن نتائج التدقیق من شأنه أن حجة بعض الدول 
  أوجه القصور في الدولة المعنیة. معالجةإلى 

ینبغي "أنه  تنص على  األمن – ١٧في الملحق الواردة  ٥-٤- ٢صیة وُیسترعى انتباه المؤتمر إلى أن التو  ٤- ٢
لكل دولة متعاقدة أن تتبادل، حسب االقتضاء ومن منطلق سیادتها، مع أي دولة أخرى بناء على طلبها نتائج التدقیق الذي 

إدخال أي  مؤتمر، لدى النظر في". ویدعى الالتي نفذتها الدولة التي جرى علیها التدقیقنفذته االیكاو واإلجراءات التصحیحیة 
الجمع بین  ما إذا كانود عن نتائج عملیات التدقیق، أن یبت في دالمح فصاحمول به حالیا بالنسبة لإلتعدیل على المبدأ المع

قدم حالیا من معلومات عن عملیات التدقیق ونتائجها (الرسوم البیانیة والتحلیل وأسماء الدول التي وما یُ  ٥- ٤- ٢التوصیة 
التدقیق التي ینبغي  لمؤتمر أن ینظر في معلوماتجوز ل، یأم ال. وٕان لم یكن كافیا كافیا )األمنلدیها شواغل بارزة في مجال 

  .لحمایتهاتبادلها وما یقترن بها من تدابیر 

https://portal.icao.int)
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یسر توفیر المساعدة الهادفة للدول التي تحتاجها. ومن توسیع نطاق االطالع على نتائج التدقیق قد یُ وٕان  ٥- ٢
 على عدة أو تلك التي ترغب في توفیرهاالناحیة العملیة، بوسع الدول التي تتلقى المساعدة أن ُتطلع الدول التي توفر المسا

اإلقلیمیة  الهیئات تتاح عموما للدول بشكل مسبق بما یسهل على الدول أو نتائج التدقیق ال نتقاریر التدقیق الخاصة بها. إال أ
علیه، یمكن . وبناء التي تركز علیهامجاالت الالتي لدیها برامج المساعدة تحدید األولویات وتوجیه أنشطة المساعدة نحو 

طالع غیرها من الدول ث ُتلزم الدول بإاعدة قیاسیة، بحیلى مستوى قإ ٥- ٤- ٢النظر فیما إذا كان ینبغي االرتقاء بالتوصیة 
على نتائج التدقیق الخاصة بها، في حدود الممكن، إذا ُطلب منها ذلك ألغراض تعزیز أمن الطیران والنهوض به على الصعید 

 العالمي.

 خیاراتال - ٣

على سبیل شمل ت. و والمعلومات ذات الصلة عن نتائج التدقیق اإلفصاحهناك عدة خیارات تتعلق بإمكانیة  ١- ٣
 الحصر:ال المثال 

 ؛على الوضع الراهنبقاء اإل )١

مجــال مــن مجــاالت التــدقیق بالنســبة لكــل لنتــائج التــدقیق  ةالبیانیــ عــروضمثــل العــن الــدول نشــر معلومــات  )٢
عناصـر الحاسـمة فـي نظـام مراقبـة أمـن عن كل عنصر من ال الً أصإلى المعلومات المقدمة إضافة التسعة، 
 ؛البیانیة الرسوممثاال عن النوعین من بهذه الورقة  . ویتضمن المرفقالطیران

 ؛إلى قاعدة قیاسیة ١٧الواردة في الملحق  ٥-٤-٢تحویل التوصیة  )٣

عنـــد إجـــراء عملیـــات التحـــدیث المنتظمـــة  األمـــنالشـــواغل البـــارزة فـــي مجـــال ن عـــضـــافیة مـــات إو معلإدراج  )٤
مثـل  ،لكترونیـةأو فـي النشـرات اإل المجلـسإلـى والتـي تقـدم  طیـرانبرنامج العالمي لتـدقیق أمـن الللمعلومات ا

الـــذي خضـــع للتـــدقیق مجـــال الو/أو تحدیـــد  األمـــنســـماء الـــدول التـــي لـــدیها شـــواغل بـــارزة فـــي مجـــال ذكـــر أ
 واكُتشفت فیه هذه الشواغل؛ 

 التـابع برنـامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـرانلالمـأمون ل نشر جمیع تقاریر التـدقیق جزئیـا أو كلیـا علـى الموقـع )٥
 ؛لالیكاو

ینبغي أن یقترن بالتزام من جانب نتائج التدقیق عن  اإلفصاحزیادة لحالیا  إن تعدیل مبدأ السریة المعمول به ٢- ٣
  ةعقابی اتبعدم اتخاذ أي إجراء من خاللهن تبادل المعلومات األمنیة، تتعهد سلوك بشأللقواعد اجمیع الدول، في شكل مدونة 

امتناع تزام أن یؤدي إلى لبهذا االقترن ل على مبدأ السریة غیر المیالمعلومات المتعلقة بالتدقیق. ویمكن ألي تعد لعرضنتیجة 
 .التدقیقفریق مع كامل التعاون الإقامة عن الدول عن المشاركة في عملیات التدقیق في إطار البرنامج أو 

  والتوصیات االستنتاجات - ٤
ما إذا كانت زیادة  یتوصل إلى استنتاج بشأنأن مؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى الیدعى  ١- ٤

  :عن نتائج التدقیق في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران اإلفصاح
  ؛أمن الطیران المدني الدولي ساعد على تعزیزت  )أ 
 ؛الطیران المدنيأنشطة المساعدة في مجال وأهداف ن مستوى تحدید أولویات ـحسّ ت  )ب 

المستوى المنشود من  یحدد فیها یقدم توصیةً  أنویدعى المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران إلى  ٢- ٤
  .عن نتائج التدقیق في إطار البرنامج اإلفصاح

- -  - - -  - - - 
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  مرفقال
  عن نتائج التدقیق في إطار البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران اإلفصاحزیادة 

  البیاني لنتائج التدقیق حسب العنصر الحاسم ومجال التدقیق العرض  -١
للوثیقة "البرنامج العالمي لتدقیق أمن  ٢٠١٢ –ستمدان من الطبعة الرابعة التالیان مُ البینیان الرسمان   ١- ١

ة الثمانیة لنظام مراقبة أمن الحاسممتوسط غیاب التنفیذ الفعال حسب العناصر  ویوضحانتحلیل نتائج التدقیق"  –الطیران 
 ١٢٩عملیات التدقیق البالغ عددها وفي كل مجال من مجاالت التدقیق التسعة على المستوى العالمي، استنادا إلى  عملیة

إقلیم إلى جانب دولة عضوا  ١٢٨ تشملو ، ٣١/١٢/٢٠١١إلى  ١/١/٢٠٠٨جرت من عملیة في إطار الدورة الثانیة التي 
  .إداري خاص واحد

 تتمثل العناصر الحاسمة الثمانیة فیما یلي:و   ٢- ١
  تشریعات الطیران المدني   ١ – الحاسمالعنصر 
  برامج ولوائح أمن الطیران   ٢ – الحاسمالعنصر 
  السلطة الحكومیة المعنیة بأمن الطیران ومسؤولیاتها   ٣ – الحاسمالعنصر 
  تأهیل وترخیص العاملین   ٤ – الحاسمالعنصر 
  ةالحاسماإلرشادات الفنیة واألدوات والمعلومات األمنیة  توفیر   ٥ – الحاسمالعنصر 
  التزامات الترخیص واإلقرار   ٦ – الحاسمالعنصر 
  ةنوعیالتزامات مراقبة ال   ٧ – الحاسمالعنصر 
  حل الشواغل األمنیة   ٨ – الحاسمالعنصر 
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  مجاالت التدقیق التسعة فهي:أما   ٣- ١
LEG  اإلطار التنظیمي والنظام الوطني ألمن الطیران المدني    

TRG   أمن الطیران ن في مجالعاملیالتدریب 

QCF  نوعیةوظائف مراقبة ال 

OPS   المطاراتعملیات 

IFS   ناء الرحلةثأأمن الطائرة 
PAX  أمن الركاب واألمتعة 

CGO   البریدوخدمات المطاعم و لشحن اأمن 
AUI  فعال التدخل غیر المشروعتصدي ألال 
FAL  الجوانب األمنیة للتسهیالت  

  
  
 

  - انتهى-


