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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  التنفيذيةاللجنة 

  أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق   : من جدول األعمال١٦البند 

  تقرير عن
  أمن الطيرانبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

  )مجلس االيكاو ورقة مقدمة من(

   التنفيذيالملخص
برنامج االيكاو ل  العاملتنفيذا عن القادمة العادية تهالس تقريرا الى دورالمجأن يقدم  ٩-٣٥في قرارها  الجمعية العمومية تطلب

  .أمن الطيرانالعالمي لتدقيق 
 بعثة ٧٧وطيران المن أل عملية تدقيق ١٦٩ االيكاو نفذت، ٢٠٠٢  في سنةأمن الطيران البرنامج العالمي لتدقيق بدءمنذ 
 التحليل أن متوسط معدل وكشف. تبديدها أمن الطيران ومخاوفتحديد وأثبتت عمليات التدقيق فاعليتها في مواصلة .  متابعة

.   المتابعةرحلة وماألوليالتدقيق  ةمرحلبين اد بصورة ملحوظة دزاتنفيذ قواعد الملحق السابع عشر في معظم الدول قد 
 اذا كان الوقت قد وأن تحدد ما أمن الطيران البرنامج العالمي لتدقيق استمرار تنفيذفي  نظرتويرجى من الجمعية العمومية أن 

  .مازالت قائمةيخص الثغرات التي  تدقيق فيماالن نتائج ع محدود االفصاح بقدر االنتقال الى للنظر فيحان 
 البرنامج استمرار تنفيذورقة هذه بشأن هذه الب) ب( الوارد في المرفق النصأن تعتمد الجمعية العمومية  يرجى من :اإلجراء

الصادر  ٩-٣٥ المنقحة لقرار الجمعية العمومية صيغةمن ال) ه( وذلك إلدراجه في المرفق ،أمن الطيرانالعالمي لتدقيق 
  .لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعسياسات االيكاو المستمرة عن موحد البيان ال: بعنوان

الهدف 
  :االستراتيجي

 مـن خـالل مواصـلة    )تعزيز أمن الطيران العـالمي ( Bيجي سيعزز اإلجراء المقترح الهدف االسترات 
  .البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

 األمانة العامة في إطار الموارد المدرجة هنجزت ومن المتوقع أن ،هذا العمل ال يقتضي أي موارد إضافية    :اآلثار المالية
خطة عمل االيكاو ألمـن     الى   الدول   تهاقدمتي  التبرعات ال و ٢٠١٠-٢٠٠٨في مشروع الميزانية للفترة     

  .الطيران

  من الطيرانااليكاو ألخطة عمل لمستوى المساهمات االرشادية  – A36-WP/62  :المراجع
A36-WP/27 – سياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعـال      عن  موحد  البيان  ال

  التدخل غير المشروع
Doc 9848 ،ه(المرفق  (٩-٣٥(عمومية سارية المفعول قرارات الجمعية ال((  
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 المقدمة - ١

 وتوصيات المؤتمر الوزاري رفيع ٢٠٠١ الصادر في سنة ١- ٣٣تأسيسا على قرار الجمعية العمومية  ١- ١
 تضمنت خطة عمل أمن الطيران التي ٢٠٠٢، اعتمد المجلس في يونيو )٢٠٠٢مونتريال، فبراير (من الطيران ألالمستوى 

.   الدول المتعاقدةفي جميعمنسقة و ومنهجية وإلزاميةمنتظمة تقوم االيكاو بموجبه بتنفيذ عمليات تدقيق  وضع برنامج شامل
تدقيق ال انتفاع جميع الدول المتعاقدة من عمليات بهدف أمن الطيرانوفي أعقاب ذلك انطلق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

 .٢٠٠٧  بحلول نهاية سنةاألولية

الذي ) ٢٠٠٤سنة ل (٩- ٣٥ من قرارها) ه( الوارد في المرفق  الجمعية العموميةلطلبة تستجيب هذه الورق ٢- ١
 وطلب من المجلس أن يقدم تقريرا الى الدورة أمن الطيران البرنامج العالمي لتدقيق استمرار تنفيذطلب من األمين العام 

 . العام للبرنامج١العادية المقبلة للجمعية العمومية عن التنفيذ

  في تنفيذأمن الطيرانالذي أحرزه البرنامج العالمي لتدقيق التقدم  - ٢
 )العالمي  الطيرانتعزيز أمن( Bالهدف االستراتيجي   

 :أمن الطيران البرنامج العالمي لتدقيق في تنفيذيرد فيما يلي تلخيص للتقدم المحرز حتى اآلن  ١- ٢

البرنامج مستمرا بالنسبة ومازال .  ٣١/٧/٢٠٠٧ حتى  عملية تدقيق١٦٩ نفذت :عمليات التدقيق  )أ
ة بحلول نهاية  التدقيق األوليلتحقيق االنتفاع من مرحلة دولة ١٩٠لجميع الدول البالغ عددها 

  .شريطة الحصول على التصاريح األمنية المالئمة من األمم المتحدة، ٢٠٠٧ سنة
ن الطيران من أم مدققا مرخصا في قائمة البرنامج العالمي لتدقيق ١٥٠ يوجد حوالي :التدريب  )ب

وقد سمحت مشاركة الخبراء الوطنيين المرخصين في عمليات .  دولة من جميع أقاليم االيكاو ٥٩
 سمح بتبادل كما تنفيذا مجديا اقتصاديا بتنفيذ البرنامج االيكاو  منفريقال قائد توجيهاتالتدقيق تحت 

  .الخبرات ذات القيمة الكبيرة
 الدول التي تم التدقيق فيها بتقديم إن مطالبة جميع  : عن الدولخطط اإلجراءات التصحيحية الصادرة  )ج

.  قـة التدقيـعمليأهم عنصر عد أحد ت  التدقيقها الثغرات التي كشفسدخطة إجراءات تصحيحية ل
) C-DEC 176/6ر قرارات المجلس ـمحض(ا لتوجيهات المجلس ـع الدول، وفقـأبلغت جميو
ن على شبكة أموالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران الممنظمة وعلى موقع نت البموجب كتاب (

  .يوما ٦٠إجراءاتها التصحيحية ألكثر من الدول التي تأخرت في تقديم خطة أسماء ب) االنترنت
 التأخر في تقديموفي حالة .  ٣١/٧/٢٠٠٧ دول متأخرة بأكثر من ستين يوما حتى سبعومازالت هناك 

صورة األمين العام وبلتذكرها بكتاب من تلك الدول المنظمة ل ساتصحيحية ترالجراءات اإلخطط 
 عداد إجراءاتهاإلالدعم ب المشورة أوب  المساعدةعليها وتعرض ،المكتب اإلقليمي المعنيموجهو الى 
 ةمدى مالءمة خطعن  سهبةوتحصل الدولة التي جرى التدقيق فيها على معلومات م.  التصحيحية

تنفيذ للها الالزم  لتقديم الدعم حسب االقتضاءالحوار معها مر هذا يست و، التصحيحيةهاإجراءات
  .اإلجراءات المقترحة

                                                   
 األجل الطويل، وذلـك بـدمج   على أيضا من المجلس ضمان استمرار القدرة المالية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران     ٩-٣٥طلب القرار      ١

مـستوى  :  بعنـوان  A36-WP/62وترد هذه المسألة في ورقة العمـل        .  كنجميع أنشطته تدريجيا في الميزانية البرنامجية العادية بأسرع ما يم         
  .خطة عمل أمن الطيرانلالمساهمات االرشادية 
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 مستويات االمتثال لقواعد لتحديدشامل لنتائج التدقيق التحليل التواصل جري على نحو م ي:التحليل  )د

ح هذه تتاو).  المستوى العالمي وحسب اإلقليم وحسب الموضوععلى  (األمن  :الملحق السابع عشر
 أمون الم"البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران"على موقع باالطالع البيانات اإلحصائية للمصرح لهم 

على شبكة االنترنت ويتم تقاسمها مع مكاتب االيكاو المعنية األخرى بوصفها أساسا لتحديد أولويات 
لرئيسية لعمليات ارقة النتائج بهذه الو) أ(ويتضمن المرفق .   التصحيحعلىمشاريع التدريب والمساعدة 

  . منفصلةإضافةفي تفصيال التدقيق على المستوى الوطني ومستوى المطارات، ويرد تحليل أكثر 
 هذه المهام بعد عملية التدقيق األولية وتنفذ.  ٣١/٧/٢٠٠٧ مهمة متابعة حتى ٧٧ نفذت :مهام المتابعة  )ه

 لسد وتقديم الدعم الى الدول حيحية للدولذ خطط اإلجراءات التصبغرض التحقق من تنفيبسنتين 
وتشير .   مقر المنظمةمعوثيق التنسيق بال ختص، هذه المهام عادة المكتب اإلقليمي الموينفذ.  الثغرات
 اإلجراءات المتابعة الى أن غالبية الدول قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطط بعثاتنتائج 

  .هذه الورقةالمرفقة بيال في اإلضافة بصورة أكثر تفص، كما هو موضح التصحيحية
 رفيع المستوى الستعراض نتائج امجلساألمانة العامة  أت أنش:مجلس استعراض نتائج التدقيق  )و

 في االمتثال كبيرةفي إطار استراتيجية عامة منسقة للعمل مع الدول التي لديها ثغرات وذلك  ،التدقيق
المجلس كال من الخلفية التاريخية للسالمة والخلفية هذا  ويدرس.  لقواعد االيكاو وتوصياتها الدولية

لتنسيق بين برامج االيكاو للسالمة للمشورة يقدم ا االتاريخية لألمن في دول بعينها ويمثل منتدى داخلي
  .واألمن والمساعدة

لبرنامج موافقة المجلس على الدمج اإلداري لب الحاقا : التدقيق لدى االيكاويالدمج اإلداري لبرنامج  )ز
 إنشاء فرع ٢٠٠٦سنة  شهدت ،العالمي لتدقيق األمن والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الكفاءة من خالل وازدادت.   البرنامجيندارةال مكتب األمين العامل تابع السالمة واألمن جديد لتدقيق
كل  االستقالل الفني والوظيفي ل علىالمحافظةترشيد األنشطة اإلدارية وتقاسم الموارد غير الفنية مع 

 .برنامج العالمي لتدقيق األمن والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 ٢٠١٠-٢٠٠٨تقدم البرنامج العالمي لتدقيق األمن في الفترة الثالثية  - ٣

 نظر المجلس ٢٠٠٧مع اختتام الدورة األولية لعمليات تدقيق أمن الطيران التي تقوم بها االيكاو في سنة  ١- ٣
من  جملة أمور على ووافق أمن الطيرانر البرنامج العالمي لتدقيق في تطو) C-DEC 176/8محضر قرارات المجلس (

 : توجيه إجراء عمليات التدقيق في المستقبلبغيةالتالية  لمفاهيما مبادئ ضمنها

ا على مبدأ العالمية إال أن على الرغم من أن البرنامج العالمي لتدقيق األمن ينبغي أن يحافظ دائم  )١
لنتائج   وفي ظل وجود خط أساسي راسخ .الوتيرة بنفس أن تدقق  الىالدول قد ال تحتاج جميعها

موارد عن ال استخدام زيادة فاعلية، يمكن ٢٠٠٧ نهاية سنة أال وهوالتدقيق يوضع بالنسبة لجميع الدول 
 لتحديد أولويات عمليات التدقيق في المستقبل فيذووتيرة التنطريق إعداد نموذج مالئم للجداول الزمنية 

وسيتم الحفاظ على مبدأ العالمية من خالل تدقيق جميع الدول مرة على .  وتواتر الزيارات الى الدول
  .األقل خالل فترة تبلغ ست سنوات
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رة الدولة ينبغي لعمليات تدقيق أمن الطيران التي تجريها االيكاو، أينما أمكن ذلك، أن تركز على قد  )٢
  ومع استخدام نتائج عمليات التدقيق .على توفير المراقبة الوطنية المالئمة ألنشطة أمن الطيران لديها

 حسب الوضع السائد في المستقبلاألولية وزيارات المتابعة ينبغي تعديل نطاق عمليات تدقيق االيكاو 
اجة لديها لبنية أساسية ضرورية وبالنسبة للدول التي ثبتت الح.  في كل دولة جرى فيها التدقيق

 للتحقق من بأهداف محددةالمرتبط مراقبة اللمراقبة أنشطة األمن في مطاراتها يمكن أن تخضع لتدقيق 
 عمليات تدقيق المراقبة تواصل  ويمكن أن . الوطني لمراقبة الجودةةمدى مالءمة تنفيذ برنامج الدول

 .فحص نقاط معينة على مستوى المطاراتتحقق من تنفيذ أحكام االيكاو من خالل الهذه 

أمن  عمليات التدقيق التي تجري في المستقبل في إطار البرنامج العالمي لتدقيق توسيع نطاق  )٣
في ظل التوسع األخير في   .التسهيالت – لتشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع الطيران
 نهجا تجميعيا شامال يغطي كل المالحق جعلهة الجوية لالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمنطاق 

 الذي ال يندرج في أي من  حاليا يعد الملحق التاسع هو الملحق الوحيد،المتعلقة بالسالمة الجوية
ويوجد عدد من األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع السيما .  برنامجي التدقيق التابعين لاليكاو

 في إطار البرنامج أن تخضع للتدقيقفيما يخص أمن وسالمة وثائق السفر وهي األحكام التي يمكن 
 .اسية ذات الصلة في الملحق السابع عشر إضافة الى القواعد القيأمن الطيرانالعالمي لتدقيق 

أمن تعد المسألة الرئيسية التي ينبغي النظر فيها في المستقبل هي ما اذا كان ينبغي للبرنامج العالمي لتدقيق  ٢- ٣
ونتذكر أن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية .  نتائج التدقيقفي  مستوى محدود من الشفافية الطيران أن يتحرك صوب

قد كلفت االيكاو بالحفاظ على السرية الصارمة لكل المعلومات التي تخص الدول كل على حدة والتي أسفرت عنها العمومية 
ولكن بغية تعزيز الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الدول حثت الجمعية العمومية جميع الدول .  عمليات التدقيق
وفقا للسيادة التي تتمتع بها نتائج عمليات التدقيق التي تجريها االيكاو تتبادل على النحو المالئم وأن "المتعاقدة على 

 من ٤الفقرة " (واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق مع أي دولة أخرى حسب طلبها
 ). من الملحق السابع عشر٥-٤- ٢ والتوصية ٩- ٣٥من منطوق القرار ) ه( المرفق

 اذا تنظر فيماأن الجمعية العمومية الى ) ب(طوق مشروع القرار الوارد في المرفق  من من٧تدعو الفقرة  ٣- ٣
 بما يوازندراسة تقديم مستوى محدود من الشفافية في نتائج تدقيق أمن الطيران التي تجريها االيكاو لكان الوقت قد حان 

 بعيدة عن الى إبقاء معلومات األمن الحساسة  والحاجةيتم تبديدها التي لم بالمخاوف األمنية الدول وعيبين الحاجة الى 
 .متناول الجمهور

 الخالصة - ٤

وأثبتت .  نفذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن حسب المقرر له وفي إطار ما خصص له في الميزانية ١- ٤
نامج العالمي لتدقيق حظي البرو.  ها في تحديد أوجه القلق في أمن الطيران وفي تقديم التوصيات لحلهاتعمليات التدقيق فاعلي

 للمقتضيات تغيير إيجابي حيث زاد إدراك الدول إحداث بدعم الدول المتعاقدة كما أنه يحفز على أمن الطيران منذ نشأته
 زيادة في مستوى تنفيذ قواعد األمن الصادرة حدوث أمن الطيرانلبرنامج العالمي لتدقيق  المتابعة لوأثبتت مهام.  الدولية

 .تعزيز أمن الطيران على مستوى العالم بتحقيق هدف البرنامج وهو  يشهد بالتزام الدولعن االيكاو بما

— — — — — — — —
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  )أ (المرفق

  النتائج الرئيسية التي حددتها عمليات التدقيق
  على المستوى الوطني ومستوى المطارات

  النتائج الرئيسية للتدقيق على المستوى الوطني  - ١
 أولوية عليا لألمن في عالم الطيران بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتبذل بشكل عام الدول أعطت  ١- ١

الدول المختلفة جهودا منسقة على المستوى العالمي لتوحيد أطر أمن الطيران التي تطبقها وفقا للتهديدات الجديدة والمستمرة 
سيما لشراء معدات وتكنولوجيات أمنية  ال،  ألمن الطيرانالمخصصةموارد ال زادت دول عديدةوقد .  على الطيران المدني

  .جديدة الستخدامها في تعزيز ضوابط أمن الطيران
إال أن عمليات التدقيق قد بينت أن هناك حاجة الى مواصلة بذل الجهود من قبل الدول إلعداد إطار إشرافي   ٢- ١

السياق، بينت عمليات التدقيق المجاالت وفي هذا .  وطني شامل لضمان استمرارية التدابير األمنية على األجل الطويل
 :األربعة الرئيسية التالية التي تحتاج الى المزيد من العناية على المستوى الوطني

  .قدرات المراقبة واإلنفاذ  )أ
  .ترخيص أفراد الكشف األمني  )ب
  .التدريب على أمن الطيران  )ج
  .البرامج الوطنية ألمن الطيران المدني  )د

  سية للتدقيق على مستوى المطارات الرئيالنتائج  - ٢
وتشمل .  كثيرا ما تتعلق الثغرات الشائعة على مستوى المطارات بالحاجة الى تحديث برامج أمن المطارات  ١- ٢

  :المجاالت الرئيسية المثيرة للقلق في تطبيق تدابير األمن التشغيلية ما يلي
  .راتمراقبة المنافذ الى المناطق األمنية المقيدة في المطا  )أ
  .الضوابط األمنية المطبقة على البضائع المنقولة على رحالت الركاب  )ب
 واألمتعة المحمولة في المقصورة واألمتعةنوعية وانتظام عمليات الكشف األمني على الركاب   )ج

  .المسجلة
المرفقة بهذه   المتابعة في اإلضافةامهمنتائج التدقيق و عملياتبشأن نتائج  يرد تحليل أكثر تفصيال —مالحظة   

  .الورقة

— — — — — — — —
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  )ب(المرفق 
  تعديالت مقترحة لمرفق 

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

...  
  )ه(المرفق 

  أمن الطيرانبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق 

من ) ه(المرفق الوارد في قد حالفه النجاح في الوفاء بالتكليف الطيران أمن   لتدقيقبرنامج االيكاو العالميلما كان 
  .٩-٣٥قرار الجمعية العمومية 

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

  . هذا الهدفالنهوض بتنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي يسهم في تحقيقولما كان 

  .المسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن الطيران المدنيالدول المتعاقدة هي التي تضطلع ب بأن وإذ تذكر

البرنامج العالمي  تنفيذ أن يواصلاألمين العام طلبت من  أن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد وإذ تذكر
  .تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة ألمن الطيران في جميع الدول المتعاقدةعمليات  الذي يشملالطيران لتدقيق أمن 

بخصوص المخاوف األمنية قد أثبت فاعليته في تحديد الطيران  أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن اذ تضع في اعتبارهاو
توى تنفيذ قواعد األمن الصادرة عن  وأن البرنامج قد حقق زيادة مطردة في مستبديدهاأمن الطيران وفي تقديم توصيات ل

  .االيكاو
عمليات تنفيذ ل يةوجيهالتمبادئ ال بشأن ١٧٦في أثناء دورته الصادرة  مجلس االيكاو اتتوجيه وإذ تضع في اعتبارها

  .٢٠٠٧ في نهاية سنةالطيران  لتدقيق أمن ىتدقيق أمن الطيران في المستقبل في أعقاب الدورة األول
عد تنفيذا فعاال ي الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق  بأن تنفيذتسلموإذ 

  .تعزيز أمن الطيران العالميوهو عملية التدقيق ولتحقيق الهدف العام من  وحرجا عنصرا أساسيا
لمتبادلة في مستوى أمن الطيران بين  بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة اواذ تسلم

  . التنفيذ المالئم لقواعد األمنوالتشجيع علىالدول المتعاقدة 
ن لديها ثغرات هامة في االمتثال للقواعد والتوصيات بأهمية استراتيجية منسقة للعمل مع الدول التي تبي تسلموإذ 

يع المستوى تابع لألمانة العامة الستعراض نتائج التدقيق بإنشاء مجلس رف وإذ تحيط علماالدولية التي وضعتها االيكاو 
  .الضطالع بمسؤولياتهفي المساعدة المجلس 
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  :ن الجمعية العموميةفإ
المخاوف األمنية قد أثبت فاعليته في تحديد الطيران برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن بارتياح أن  تالحظ  - ١

  .أمن الطيران وتقديم توصيات لحلهابخصوص 
ينبغي ترخيصهم  نالذيعن تقديرها للدول المتعاقدة على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن تعرب   - ٢

  .عمليات التدقيقلقيام بل األجل ةقصيرلفترات خبراء ليعملوا كمن الطيران ألالبرنامج العالمي كمدققي 
 في نهاية ىبعد دورة التدقيق األولدقيق أمن الطيران،  العالمي لتبرنامجالضمان استمرار  المجلسالى تطلب   - ٣

 ومع التركيز على قدرة الدول على ،لى التدقيقحاجة الدول اومدركا لتفاوت  مسترشدا في ذلك بمبدأ العالمية ٢٠٠٧سنة 
ظام مراقبة األمن  من خالل التنفيذ الفعال للعناصر الحرجة لنالمراقبة الوطنية المالئمة ألنشطة أمن الطيران لديهاتوفير 

  .التسهيالت  : بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسعوتوسيع نطاق عمليات التدقيق في المستقبل
  وذلك التي تقوم بها الدول التحقق من تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحيةةواصلمن المجلس ضمان م تطلب  - ٤

  .غيرها من الوسائلمن خالل مهام المتابعة و
م الدعم الكامل لاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق في المواعيد التي ي جميع الدول المتعاقدة على تقدتحث  - ٥

تحددها المنظمة، وتسهيل عمل فرق التدقيق، واعداد وتقديم خطة عمل تصحيحية مالئمة الى االيكاو لسد الثغرات المكتشفة 
  .من خالل التدقيق

ة على أن تتبادل على النحو المالئم ووفقا للسيادة التي تتمتع بها نتائج عمليات  جميع الدول المتعاقدتحث  - ٦
التدقيق التي تجريها االيكاو واالجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق مع أي من دولة أخرى حسب 

  .طلبها
ائج تدقيق أمن الطيران الذي تقوم به  مستوى محدود من الشفافية في نتلتوفيردراسة إجراء ب المجلس كلفت  - ٧

 والحاجة الى إبقاء معلومات األمن يتم تبديدها التي لم الوعي بالمخاوف األمنيةالى الدول  بين حاجة وازنااليكاو بما ي
  . عن متناول الجمهورةبعيدالحساسة 
ا عن التنفيذ العام للبرنامج  الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرتطلب  - ٨

  .العالمي لتدقيق أمن الطيران

  ـ انتهـى ـ




