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  والثالثونالسادسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  التنفيذيةاللجنة تقرير 
  عن

   من جدول األعمال١٦البند 

 من جدول األعمـال وتوصـي       ١٦وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المرفق عن البند         
  .١٥/٣الجلسة العامة باعتماد القرار 

  

  

  

  

  

  

  

  . الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقريربعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه: مالحظة
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  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  :١٦لبند ا

 علـى أسـاس تقريـر       نامج العالمي لتدقيق أمن الطيران    استعرضت اللجنة التنفيذية في جلستها الثالثة البر        ١-١٦
 ورقات عمـل قـدمتها الواليـات المتحـدة      الى جانب،))١( واالضافة رقم WP/38ورقة العمل (مرحلي مقدم من المجلس    

(WP/82)    ومن الدول األعضاء األخرى في اللجنـة األوروبيـة          لجماعة األوروبية ودولها األعضاء    والبرتغال بالنيابة عن ا 
  .(WP/66)للطيران المدني 

مج العـالمي لتـدقيق   وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها وهنّأت األمين العام على النتائج التي حققها البرنا      ٢-١٦
كما أعربت اللجنة عن موافقتها على     . WP/38أمن الطيران خالل الفترة الثالثية الحالية، على النحو المفصل في ورقة العمل             

  مـن ، فيما يتعلق بإدراج األحكام المتصلة باألمن    في المستقبل   هذا البرنامج  بالنسبة لتطور  المقترح في ورقة العمل      األسلوب
 . في المستقبل التي ستتم وعناصر الرقابة في عمليات تدقيق أمن الطيرانالتسهيالت –سع لملحق التاا

 قدر محدود مـن     بتطبيق WP/82و WP/66 و WP/38قيمة االقتراحات الواردة في الورقتين      بوأقرت اللجنة     ٣-١٦
 منهجيـة متبعـة لتـوفير     أيأن تكفلوأكدت اللجنة بذلك أنه من الضروري . الشفافية فيما يتعلق بنتائج تدقيق أمن الطيران      

دون الكشف عن معلومات معينـة يمكـن أن تـستخدم           بدولة  الالمزيد من الشفافية الحماية المالئمة للمعلومات األمنية لدى         
  . للمعلومات بين الدولت أيضا بقيمة التبادل الثنائي المتواصلواعترف. الستغالل نقاط الضعف الموجودة

 من جدول األعمال، أيـدت اللجنـة     ١٥ البند   النظر في  التي قدمت خالل     WP/66 العمل   وبالنسبة الى ورقة    ٤-١٦
لمرحلة الثنائية من البرنـامج العـالمي   ا  في، بأن يكون التركيز األساسي    WP/38الفكرة، كما اقترحت أيضا في ورقة العمل        

ة أمن الطيران لديها وكيف قامت الـدول بـسد         أنشطعلى  لتدقيق أمن الطيران على قدرة الدولة على توفير الرقابة المالئمة           
 هـا أهمية دعم الدول ومـساعدتها فـي تنفيـذ خطـط اجراءات           بوفي هذا الصدد، أقرت اللجنة      . األولالثغرات منذ تدقيقها    

 .التصحيحية

من  لمواصلة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، و       باالجماعفي ضوء المداوالت وتأييد الدول المتعاقدة       و  ٥-١٦
، وافقت اللجنة التنفيذيـة   ٢٠٠٧أجل معالجة اتجاه البرنامج في المستقبل بعد االنتهاء من دورة التدقيق الحالية في نهاية سنة                

للبيان الموحد عن سياسات االيكـاو      ) (لمرفق  ا  على على أن تقدم الى الجلسة العامة مشروع القرار التالي بشأن التعديالت          
  .المدني من أفعال التدخل غير المشروعالمستمرة لحماية الطيران 
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  ،١٥/٣القرار 
  )ه(المرفق 

المرفق البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني من أفعال 
  التدخل غير المشروع

...  

  )ه(المرفق 

  أمن الطيرانبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

مـن  ) ه(أمن الطيران قد حالفه النجاح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفـق             برنامج االيكاو العالمي لتدقيق     لما كان   
  .٩-٣٥قرار الجمعية العمومية 

  .ني الدولي في جميع أنحاء العالمالهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة وأمن الطيران المدما كان ول

  .هذا الهدفالنهوض بتنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي يسهم في تحقيق ولما كان 

  . بأن الدول المتعاقدة هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن الطيران المدنيوإذ تذكر

 أن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد طلبت من األمين العام أن يواصل تنفيذ البرنامج العـالمي                  وإذ تذكر 
  .دقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة ألمن الطيران في جميع الدول المتعاقدةعمليات ت لتدقيق أمن الطيران الذي يشمل

في مجـال  المخاوف األمنية  أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد      واذ تضع في اعتبارها   
الطيران وفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج قد حقق زيادة مطردة في مستوى تنفيذ قواعـد األمـن الـصادرة عـن               

  .االيكاو
 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ عمليـات  ١٧٦ توجيهات مجلس االيكاو الصادرة في أثناء دورته  وإذ تضع في اعتبارها   

  .٢٠٠٧  الدورة األولى لتدقيق أمن الطيران في نهاية سنةتدقيق أمن الطيران في المستقبل في أعقاب
 بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق تنفيذا فعاال يعـد            وإذ تسلم 

  .عنصرا أساسيا وحرجا من عملية التدقيق ولتحقيق الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي
 بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين                 لمواذ تس 

  . التنفيذ المالئم لقواعد األمنوالتشجيع علىالدول المتعاقدة 
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واعـد والتوصـيات   بأهمية استراتيجية منسقة للعمل مع الدول التي تبين لديها ثغرات هامة في االمتثـال للق              تسلموإذ  
بإنشاء مجلس رفيع المستوى تابع لألمانة العامة السـتعراض نتـائج التـدقيق              وإذ تحيط علما  الدولية التي وضعتها االيكاو     

  .لمساعدة المجلس في االضطالع بمسؤولياته
  :ن الجمعية العموميةفإ
فـي  المخاوف األمنية فاعليته في تحديد بارتياح أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت    تالحظ  -١
  . الطيران وتقديم توصيات لحلهامجال

الذين ينبغي ترخيصهم   عن تقديرها للدول المتعاقدة على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن             تعرب    -٢
  .ات التدقيقعمليلفترات قصيرة األجل للقيام بخبراء ليعملوا كمن الطيران ألالبرنامج العالمي كمدققي 
بعد دورة التدقيق األولى في نهايـة       العالمي لتدقيق أمن الطيران،      البرنامجضمان استمرار    المجلسالى  تطلب    -٣

 مسترشدا في ذلك بمبدأ العالمية ومدركا لتفاوت حاجة الدول الى التدقيق، ومع التركيز على قدرة الـدول علـى        ٢٠٠٧سنة  
 من خالل التنفيذ الفعال للعناصر الحرجة لنظام مراقبـة األمـن            نشطة أمن الطيران لديها   توفير المراقبة الوطنية المالئمة أل    

  .التسهيالت:   بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسعوتوسيع نطاق عمليات التدقيق في المستقبل
 وذلـك   ي تقوم بها الدول    الت  التحقق من تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية      ةواصلمن المجلس ضمان م    تطلب  -٤

  .من خالل مهام المتابعة وغيرها من الوسائل
م الدعم الكامل لاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق في المواعيد التـي           ي جميع الدول المتعاقدة على تقد     تحث  -٥

صحيحية مالئمـة الـى   واعداد وتقديم خطة عمل ت وتسهيل عمل فرق التدقيق،بالتنسيق مع الدول المعنية،   تحددها المنظمة،   
  .االيكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل التدقيق

 جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل على النحو المالئم ووفقا للسيادة التي تتمتع بهـا نتـائج عمليـات                    تحث  -٦
ي دولة أخـرى حـسب      التدقيق التي تجريها االيكاو واالجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق مع أ             

  .طلبها
 المجلس بإجراء دراسة لتوفير مستوى محدود من الشفافية في نتائج تدقيق أمن الطيران الذي تقوم بـه                  تكلف  -٧

االيكاو بما يوازن بين حاجة الدول الى الوعي بالمخاوف األمنية التي لم يتم تبديدها والحاجة الى إبقـاء معلومـات األمـن                      
  .ل الجمهورالحساسة بعيدة عن متناو

 الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيـذ العـام للبرنـامج                   تطلب  -٨
  .العالمي لتدقيق أمن الطيران

. . .  

  ـ انتهــى ـ


