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 المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ألمن الطيران

 الخطة العالمية ألمن الطيران :من جدول األعمال ٣ الموضوع رقم

 الطيران أمن يكاو العالمي لتدقيق إلدور برنامج ا
 لطيراناألمن العالمية خطة الفي ضمان استدامة 

0Fعن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء النمسا نيابةً مة من مقدّ ورقة (

١  
1Fللطيران المدني اللجنة األوروبيةوالدول األعضاء األخرى في 

٢( 

 الموجز

أهداف  حقيقفي ت ةأساسية أداة يالذي يعمل بفعال )USAP( الطيران أمنتدقيق لالعالمي برنامج اليعتبر 
من توفير المستوى المساهمة في باإلضافة إلى  ،بنجاح )GASeP(الخطة العالمية ألمن الطيران 

لبرنامج العالمي ل موضوعي استعراضفإن إجراء  ،بالتاليأمن الطيران العالمي. و في من الثقة  واجبال
ترشيح شجيع الدول على ينبغي تفي غضون ذلك ، و يأتي في الوقت المناسب لتدقيق أمن الطيران

 .المذكور برنامجاللدعم تنفيذ الكفاءة ذوي من  المدققين

  .٤المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ألمن الطيران في الفقرة على  ةعروضالم اتاإلجراءـــِرد تو 

 المقدمة -١

مـن الطيـران العالميـة ألخطـة التنفيـذ مـن المرجـوة أمـن الطيـران مجـال اسـتدامة التحسـينات فـي على دليل ليتجلى ا ١-١
)GASeP(  طيـرانتـدقيق أمـن الالعـالمي لبرنـامج ال شـكلسيو . التحسـيناتهـذه النجـاح فـي تنفيـذ مـدى القـدرة علـى قيـاس في )USAP( 

أوســاط بــين الــدول و فيمــا الثقــة فــي ترســيخ  طيــرانتــدقيق أمــن الالعــالمي لبرنــامج الســاهم أن يُ مهــم فمــن المــن ثــم و  ،ذلــكال يتجــزأ  اً جــزء
 .إليكاولالسابع عشر في الملحق نصوص عليه ا هو محسبمالتنفيذ الفعال والمستدام للتدابير األمنية فيما يخص الطيران 

 )GASeP( من الطيرانالعالمية ألالخطة و  )USAP( أمن الطيرانتدقيق برنامج العالمي لال -٢

الوحيـــد التطبيقـــي يكــاو. وهـــو البرنــامج إنجـــازات اإل بـــرزأحــد ألتـــدقيق أمــن الطيـــران البرنــامج العـــالمي إنشـــاء ُيعــد  ٢-١
مشــتركة تــدقيق أدوات منهجيــة/لــى اســتنادًا إ وذلــك ،علــى مســتوى العــالم أمــن الطيــرانمتثــال فــي مجــال شــراف واالإلاقيــاس المعنــي ب

الخطــة العالميــة ألمــن بُيعــد األوثــق صــلًة الــذي  ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا البرنــامج. و ذاتهــا مبــادئ التــدقيقاعتمــادًا علــى و  ،مقبولـةو 
بالتنفيـذ الفعـال  رتبطةالم العالمية ألمن الطيرانالخطة أهداف مستوى تحقيق الوسيلة العالمية الوحيدة لقياس هو  ،(GASeP) الطيران

 السابع عشر.الملحق  لقواعد القياسية المنصوص عليها فيل

                                                           
 ليتوانيـاو  التفيـاو  ٕايطاليـاو  يرلنـداوآ هنغاريـاو  اليونـانو  ألمانيـاو  فرنسـاو  فنلنـداو  ٕاسـتونياو  ركنماالـدو  الجمهوريـة التشـيكيةو  قبـرصو  كرواتياو  بلغارياو  بلجيكاو  النمسا  ١

 .سبانيا والسويد والمملكة المتحدةإ سلوفينيا و و  سلوفاكياو  رومانياو  البرتغالو  بولنداو ا هولندو  ةمالطو  لوكسمبورغو 
ـــا و   ٢ ـــدوفا ومونـــاكو والجبـــل األســـود والنـــرويج وســـان مـــاريآألبانيـــا وأرمينيـــا وأذربيجـــان والبوســـنة والهرســـك وجورجي نو وصـــربيا وسويســـرا يســـلندا وجمهوريـــة مول

 .وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وتركيا وأوكرانيا
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العـالمي نظـام الأمـن فـي قة ـــثالب الـدولَ أن يمنح  (USAP) العالمي لتدقيق أمن الطيران برنامجللالبد  ،عام بشكلو  ٢-٢
 الثقـة فـي أمـن الطيـرانتعزيـز من خـالل و . لمعالجة المشكالت، إن ُوجدتالمالئمة والالزمة موارد التوجيه على يساعد  وأن ؛لطيرانل

تـدابير طلـب إلـى حاجـة الـدول  الحـّد مـنشـامل مـن خـالل  نهـج عـالميفـي تطبيـق  اً أيضـ المـذكور برنـامجالأن يساهم نبغي ي ،عموماً 
 .دةعض الحاالت المحدّ بإال في إضافية 

 أمن الطيرانتدقيق ل البرنامج العالميمقترنة بالحالية الالمسائل  -٣

فـي  (USAP) العـالمي لتـدقيق أمـن الطيـران برنـامجال فـي إطـار )CMA(بـدأ التنفيـذ الكامـل لـنهج الرصـد المسـتمر  ١-٣
 حــان الوقــت الســتعراض وظيفــةفقــد ، ٢٠١٧فــي نــوفمبر  (GASeP) الميــة ألمــن الطيــرانعالخطــة ال إطــالقفــي ضــوء . و ٢٠١٥عــام 

علــى تــوفير مســتوى عــال مــن الثقــة فــي التنفيــذ الفعلــي للتــدابير األمنيــة علــى  قدرتــهلتأكــد مــن ل البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران
 .نة أعالهالمبيّ نطاقًا وتحقيق األهداف األوسع  ،األرض

مانـة األها توترأسـ ،الطيـران أمـنلبرنامج العالمي لتـدقيق ُتعنى بالألمانة العامة تابعة وقد تم إنشاء مجموعة دراسة  ٢-٣
خــالل هــذه غيــر أنــه مثــل صــياغة أســئلة البروتوكــول.  تفصــيليةمســائل علــى حتــى اآلن  هــانظر وٕان كانــت قــد ركــزت  ،يكــاوإلالعامــة ل

ــ ،المناقشــات  المــذكوربرنــامج الة المتعلقــة بموضــوعيالمزيــد مــن القضــايا ال التطــّرق إلــىق العديــد مــن األطــراف علــى الحاجــة إلــى عّل
الملحق بالواردة القياسية  قواعدلل موّحدتفسير ضرورة استقرار جميع المدققين على  :وأهدافه ونطاقه. وشملت هذه األمور مسائل مثل

النتـائج فـي خطـط ٕابـراز و  ؛عرضها بشكل واضـحمن على األرض و واقع األ نبيّ التي تالتشغيلية  جوانبعلى التركيز أكثر الو  ؛ السابع
مـنح األولويـة التـدقيق بمـا فـي ذلـك عمليـة فـي علـى المخـاطر  يقـوماتباع نهج رسـمي و  ؛التحسين التصحيحية بدًال من النتائج العددية

ــــدقيق و ل ــــار عمليــــات الت ــــد اختي ــــات عن ــــد األولوي ــــرانأنشــــطة تحدي ــــدقيق امــــن الطي ــــامج العــــالمي لت ــــنهج الرصــــد المســــتمر البرن ــــًا ل  وفق
(USAP-CMA)؛تنميـة القـدراتالمخصصـة لمـوارد ال تّوجيـهمزيد من المعلومـات المحـددة عـن تنفيـذ التـدابير التـي تمكـن مـن تقديم و  ؛ 

 .األخرى من األمورذلك  وغير المدققينتدريب و  ؛لى مستويات الكفاءةعممن يتمتعون بأ المدققين ٕايفادو 

 اني الرفيع المستوى ألمن الطيرانالمؤتمر الثعروضة على الم اتاإلجراء -٤

 إلى القيام بما يلي: اني الرفيع المستوى ألمن الطيرانالمؤتمر الثُيدعى  ١-٤

حـــات إلجـــراء اقتر اأن تقـــّدمك  ،، بالتعـــاون مـــع الـــدول األعضـــاء والمنظمـــات الدوليـــةاإليكـــاوإلـــى  أن يطلـــب أ)
الجمعيـة فيـه تبـت كـي  (USAP) أمـن الطيـرانتدقيق العالمي ل برنامجالاستعراض أساسي ألهداف ومنهجية 

الخطـــة  فـــي نجـــاح تنفيـــذ كامـــل دوربـــيضـــطلع  هـــذا البرنـــامجللتأكـــد مـــن ، نياألربعـــالعموميــة خـــالل دورتهـــا 
 ؛الطيرانمن العالمي ألنظام الالثقة في رسيخ وفي ت (GASeP) العالمية ألمن الطيران

ال ســيما مــن  (USAP) أمــن الطيــرانتــدقيق العــالمي ل برنــامجالع الــدول األعضــاء علــى دعــم تنفيــذ شــجّ أن ي )ب
 .مدّققين مؤهلين وذوي مهارات عاليةب العالمي لتدقيق األمنلبرنامج اإمداد خالل 

 -انتهـى -
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