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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  التنفیذیةاللجنة  تقریر
  عن

  من جدول األعمال ١٤ البند

 (مّقدم من رئیس اللجنة التنفیذیة)

  

  .جدول األعمالمن  ١٤رفق عن البند أّقرت اللجنة التنفیذیة التقریر الم

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
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١٤تقریر عن البند  14-1  

  
  (USAP) األمن: البرنامج العالمي لتدقیق  من جدول األعمال ١٤البند 

على أساس ورقة  (USAP)نظرت اللجنة التنفیذیة خالل جلستها السادسة في البرنامج العالمي لتدقیق األمن   ١-١٤
البرنامج العالمي لتدقیق األمن إلى جانب التي ُقدم فیها تقریر شامل من المجلس بشأن إكمال الدورة الثانیة من  WP/16العمل 

لالنتقال إلى المرحلة المقبلة من البرنامج  یةخطة تنفیذ أیضاّدمت ، وقُ ٢٠١٣تقریر عن مستقبل البرنامج المذكور بعد عام 
)WP/15.(  

لرصد المستمر لتوفیر نهج ا، على أهمیة االنتقال إلى نهج WP/230ورقة العمل  شّدد االتحاد الروسي، فيو   ٢-١٤
. وطلب االتحاد الروسي أیضًا اإلبقاء على المبدأ والوطني واإلقلیميأكثر تقدمًا وفعالیة ألمن الطیران على المستوى العالمي 

  یق األمن.لنتائج تدقیق البرنامج العالمي لتدق بالنسبة الحالي للشفافیة المحدودة
في إنشاء على نظام فعال لمراقبة جودة تجربتها  WP/168أوضحت الجمهوریة الدومینیكیة في ورقة المعلومات و   ٣-١٤

ت یوقتتحدید ومنع وتصحیح أوجه القصور في نظام مراقبة أمن الطیران المدني في ال والحفاظ علیه من أجلأمن الطیران 
  المناسب.

بتقدیم   (CASSOS)الطیران في الكاریبي وأمن مراقبة سالمة  جهازقامت ، WP/328في ورقة المعلومات و   ٤-١٤
منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة لالیكاو، بما في ذلك إنشاء لجنة دائمة ألمن المنفذة نشطة األعن معلومات 
  الطیران.

البرنامج العالمي لتدقیق األمن خالل الدورة الثانیة  حرزهأجمالي الذي أحاطت اللجنة التنفیذیة علمًا بالتقدم اإلو   ٥-١٤
البرنامج المذكور والدور الذي أّدته هذه العملیات للتدقیق في تحدید أوجه القصور وتحدید أهداف في إطار  تدقیق اللعملیات 

من الدول لتعزیز أمن الطیران  أنشطة المساعدة ووضع استراتیجیات جدیدة للتدقیق. غیر أنه لوحظ أن عمًال كثیرًا الیزال مطلوباً 
  ومعالجة النتائج التي حّددها البرنامج العالمي لتدقیق األمن.

 (USAP-CMA)لرصد المستمر ارّحبت اللجنة التنفیذیة بقرار تطویر البرنامج العالمي لتدقیق األمن إلى نهج و   ٦-١٤
  .WP/15حسب ما هو مبین في ورقة العمل  "صد المستمرنهج الر  –البرنامج العالمي لتدقیق األمن "وأّیدت خطة االنتقال إلى 


