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  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 
 اللجنة التنفيذية

 أمن الطيران  :١٤البند 

 لي منذ الدورة الثالثة والثالثينأمن الطيران األسترامجال التطورات في 
 للجمعية العمومية والتزام أستراليا بخطة اجراءات أمن الطيران

 )أستراليامقدمة من (

 ملخص
ات الصادرة يمع التوص بما يتماشى  فيما يرتبط بأمن الطيرانها سياساتتعزيزواصلت أستراليا 

والتزام زة ألمن الطيران االجراءات المعزمن مجموعة عن عالن اليعد ا و .عن االيكاو
ق األمن بمثابة أمثلة على استيفاء أستراليا لتدقي العالميفريق البرنامج بالعمل في عضاء األ

  جميعر أستراليا أن برامج األمن لاليكاو بحاجة لدعم مستمر منوتعتب.  لاللتزامات الدولية
 .الدول

 ةـمقدم -١

استمرت أستراليا منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية في اعداد سياسة أمن طيران قويـة متماشـية مـع التوصـيات            
وتشتمل هـذه التطـورات علـى    .  الية أو الدوليةضمان األمن وحماية مصالح الطيران سواء األستر  بغية  الصادرة عن االيكاو    

 مليـون دوالر أمريكـي مخصـص       ١١٣,٦، واعتماد مالي قدره حوالي      ٢٠٠٤  لعام  قانون أمن النقل الجوي     هو تشريع جديد، 
 . ودوليالتعزيز أمن النقل الجوي في أستراليا

  المعززة الجراءات أمن الطيرانالمجموعة -٢
 عـن مجموعـة     ٤/١٢/٢٠٠٣السيد جون أندرسن، في     ليمية،  رالي ووزير النقل والخدمات االق    أعلن نائب رئيس الوزراء األست    

 مليون دوالر أسترالي علـى أمـن        ١٢٠لي  ا الحكومة األسترالية بانفاق حو    ززة ألمن الطيران وأعلن عن التزام     االجراءات المع 
 :ذلكوسوف تنفق هذه األموال على عدد من المبادرات الهامة بما في .  الطيران

النائية المؤهلة   مليون دوالر أمريكي سوف يساعد المطارات الريفية أو االقليمية أو            ٢٤,٥انشاء برنامج منح قدره      •
  .لتبسيط التدابير األمنية األساسية

 مقعدا أو ما    ٣٠صورة القيادة على طائرات الركاب العادية وطائرات الشارتر ذات          قمل أكثر صالبة تركيب أبواب    •
 .يفوق ذلك
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 في بريسبين لتجربة أول تكنولوجيا نيوترون في العالم أعدتها منظمة كومنويلـث للبحـوث العلميـة                 مركزنشاء  ا •
ية بكفـاءة أكثـر    في البضائع الجو الكامنة األخرىاتتعد باالكتشاف السريع للمتفجرات والتهديدوالصناعية والتي  
 .ينية التقليديةمن نظم األشعة الس

 . البحري النقلصناعةواألمن الرئيسية في صناعة الطيران لتحقيق في حوادث لمن النقل ألتعيين مفتش  •

المنقولة فـي  األمتعة (تعة المسجلة  االتزام بالعمل مع صناعة الطيران األسترالي لتوسيع نطاق ترتيبات فحص األم           •
 ).مستودع الطائرة

والعمل مع الحكومات على تعزيز أمـن       ستوى االثليمي   بناء القدرات  على الم    اضافة الى هذه االتزامات، فان أستراليا ملتزمة ب       
، وسـوف تنجـز   قـدرات بنـاء ال الى حاجات الوتؤيد أستراليا الجهود الرامية الى تنسيق  .  المحيط الهادئ  و النقل في اقليم آسيا   

 الـى ذلـك، فـان    اضافة  و.وسوف يتواجد خبراء أستراليون في أمن النقل في مواقع داخل االقليم.   محددةفاهدلها أ مشاريع  
مع حكومة أندونيسيا، لضمان التوافق مع قواعد أمن الطيران الصادرة عن االيكاو علـى              منفصل  أستراليا تعد مشروع مساعدة     

 .اتمستوى المطار

   أستراليا االقليميةءتأمين أجوا -٣

 ، عـن اعتمـاد    ٢٣/٨/٢٠٠٤ في   ،قليمية السيد جون أندرسون   أعلن نائب رئيس الوزراء األسترالي ووزير النقل والخدمات اال        
 :يلي  التمويل ماوفروسوف ي.   مطارا من مطارات أستراليا١٤٦  فيألمنل مليون دوالر أمريكي ٣٣,٧ قدره مالي

 أشـخاص   ٨زيادة القدرة على االستجابة للتهديدات بالنسبة للمطارات االقليمية مع انشاء أربع فرق مكونـة مـن                  •
 .شار السريعتللشرطة الفيدرالية األسترالية لتقديم خدمة الحماية االقليمية واالن

 .الطلب استجابة لتهديد معينبناء على  فحص الركاب مناقليمية االمطارات تمكين ال •

 . ب أمني اضافي لموظفي شركات الطيران والمطارات يقوم به موظفون من ادارة أمن النقلتدري •

 .تدريبات مشتركة مع الشرطة الفيدرالية األسترالية وشرطة الدولة واألقاليم •

 بيوم من قبـل مركـز       اتجارب للدوائر التلفزيونية المغلقة في عدد من المطارات االقليمية التي سوف تراقب يوم             •
 .ت ادارة أمن النقلعمليا

 .قيادةالمقصورة أكثر صالبة لأبواب بلطائرات األصغر تجهيز اتمويل اضافي مناسب ل •

 .على االبالغ بأي أنشطة مريبة في المطارات األفرادت توعية عمومية لتشجيع حمال •

 مليون دوالر أمريكـي     ٥٨,٢ لىا على أمن الطيران االقليمي      لالنفاق الحكومة األسترالية    اتاعتمادرفع   االعالن الى    ١أدى هذ 
 . مليون دوالر أمريكي١١٣,٦وق يفمبلغ الى وعلى الطيران ككل 
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 التزام أستراليا بالبرنامج العالمي لتدقيق األمن -٤

 حكومـة  وفرتومؤخرا، .  ال تزال أستراليا ملتزمة بالبرنامج العالمي لتدقيق األمن ومستمرة في تقديم الموارد المالية والبشرية            
 المزيد مـن    اختيار البرنامج العالمي لتدقيق األمن لاليكاو، وسوف يتم          اطار اليا عضوين من ادارة أمن النقل للمساعدة في       أستر

 .الموظفين لحضور دورات االيكاو في التدريب على التدقيق في المستقبل

  أستراليا للمضي قدمامنظور -٥
اليكاو من خالل آليـة أمـن الطيـران    ل ألف دوالر أمريكي ٢٥٠ى  بما يتعد  ٢٠٠٤ الى   ٢٠٠٢ساهمت أستراليا في الفترة من      

 أستراليا أن االيكاو كانت أقل الحظوت.  تعدى المبلغ المقترح من قبل االيكاو    ي أمن الطيران، مما     عملللمساعدة على اعداد خطة     
 .نجاحا في تأمين التمويل الطوعي من الدول أخرى

.  حـدة ون تستدعي اجراءات دوليـة مو     ؤ هي ش  ،ن الطيران لاليكاو بصفة خاصة     أم عمل وخطة   ،ان أمن الطيران بصفة عامة    
 . اجراءات أمن الطيران على الدول األعضاء الذين يقدموا التزامات مالية لاليكاوويعتمد التنفيذ الناجح لخطة

 الخالصة -٦
 ة الطوعي المساهماتماتها المالية لصندوق    تزاال لدور االيكاو في أمن الطيران، وكانت قد استوفت          القويا  هتواصل أستراليا دعم  

 . لتدقيق األمنالعالميمعتمدين للبرنامج المدققين اثنين من ال أستراليا كذلك وفرتتزام المالي، لاضافة الى االو.  ألمن الطيران
ى على االلتزام بذلك    الطوعية ألمن الطيران لدى االيكاو وتحث الدول األخر       المساهمات  ان أستراليا تلبي التزاماتها في صندوق       

 .لتحديات األمنية التي تواجه الجميعل للتصدي

 الجراء المقترحلاألثر المالي  -٧
 .تعتمد خطة اجراءات أمن الطيران على استمرار المساهمات الطوعية

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٨
 : الجمعية العمومية مدعوة لما يلي

 .أمن الطيران في مجال األخيرة في الترتيبات األستراليةاالحاطة علما بالتطورات  )أ(
 من أستراليا لبرامج االيكاو في مجال أمن الطيران بما في ذلك مساهمتها في اطار               الكبير المقدم االحاطة علما بالدعم     )ب(

 .آلية أمن الطيران
 .نحث دول أخرى لم تقم بذلك بعد بتقديم مساهمات طوعية الى آلية أمن الطيرا )ج(

 ـ انتهـى ـ


