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 الملخص
مفهػـو انققػاؿ الدرنػامل العػالمد لقػدقيؽ أمػف الطيػراف إلػ  نهػل الررػد الم ػقمر    االيكاو مف حيػ  المدػدأ ىمػ  سوافؽ مجم

 وجػػدوالز نمنيػػاز ىامػػاز وقعػػرض هػػلو الورقػػة ىمػػ  المػػؤقمر الرفيػػأ الم ػػقوي دنػػظف أمػػف الطيػػراف نظػػرح ىامػػة ىػػف الػػنهل المققػػر  
 لقنفيلو 
  8اال قنقاجات والقوريات الواردح فد الفقرح قظييد دنظف أمف الطيراف ُيرج  مف المؤقمر الرفيأ الم قوي : اإلجراء

 معلومات أساسية -2

    2007عمميات قدقيؽ الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف فد نهاية ىاـ ُأنجنت دنجا  الدورح األول  ل 1-1
   2013ىاـ  نهاية دلق قكمؿ فد م ارها  وهد ماضية  2008الدورح الثانية الحالية لمدرنامل العالمد فد يناير  وا ُقهمت

وقركن الدورح الثانية مف ىمميات القدقيؽ فد إطار الدرنامل العالمد ىم  قدرات الدوؿ ىم  مراقدة أمف الطيراف حيثما أمكف 
 الق هيالت -9األمف فد الممحؽ المرقدطة د لات الرمة واألحكاـ ،األمف –قنمؿ القواىد الواردح فد الممحؽ ال ادأ ىنر و  ،للؾ

قحديد طديعة وقوجه الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف فد الم ققدؿ، فقد كمَّؼ المجمس  دضرورحق ميماز و  1-2
دإجراء درا ة جدوي ققعمؽ دقطديؽ نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد دعد ىاـ  ،187أثناء دورقه األميف العاـ، 

2013 (C-DEC 187/8)إىداد الخيارات األمانة فد  م اىدمانة العامة دهدؼ فريؽ درا ة قادأ لأل 2011فد ىاـ  أننئ    و
 لمدرنامل العالمد دعد نهاية دورقه الثانية الحالية   يفقطور والقوجه المقدمالالخارة د

ودعد النظر فد ىدد مف الخيارات المقعمقة دقطور الدرنامل العالمد ، خمص فريؽ الدرا ة القادأ لألمانة  1-3
وقد أجمأ م قمر خاص دظمف الطيراف ينمؿ ىنارر إدارح المخاطر   الررد لملدرنامل إل  نهل أف ينققؿ اأهمية العامة إل  

 196هلا المفهـو   ووافؽ المجمس خالؿ دورقه ىم  دىـ  المناركوف فد االجقماع الثال  والعنريف لفريؽ خدراء أمف الطيراف 
لعالمد لقدقيؽ أمف الطيراف يجمأ ديف الررد الم قمر ررد الم قمر فد إطار الدرنامل المىم  مفهـو نهل  مف حي  المددأ

طار القدقيؽ أمف الطيراف وكّمؼ األميف العاـ دإىداد  إناء قائـ ىم  المخاطرالنهل الو  النهل المرقطديف دهلا عمؿ المنهجية وا 
 قحديد اآلثار المالية المقرقدة ىف للؾ دالن دة لاليكاو والدوؿ األىضاء فيها و 

 المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أهداف نهج الرصد -1

فد العمؿ ىم   يقمثؿ الهدؼ األوؿ لنهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف 2-1
مدوؿ األىضاء دنكؿ مقوارؿ لقحديد حالة قنفيل الدوؿ لقعنين أمف الطيراف العالمد مف خالؿ إجراء ىمميات قدقيؽ وررد 

واإلجراءات المرقدطة دها  داألمفالمقرمة معنارر الحا مة لنظاـ مراقدة أمف الطيراف والقواىد والقوريات الدولية لاليكاو ل
ضافة إل  للؾ،  ينكؿ نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد جنءاز  اتاإلرنادو  والممار ات لات الرمة داألمف   وا 
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مف الطيراف الخاص دااليكاو الل  ينمؿ ال يا ات العامة وىمميات القدقيؽ والم اىدح  العاـ ألالعمؿ طار إال يقجنأ مف 
قيِّمة لق هيؿ ققديـ الم اىدح  أننطة نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف معمومات  قوفرو 

 يكوف     ودالقالدلقواىد والقوريات الدولية واإلرناداتوير اقطلقعميقات قيِّمة منفوىةز دوفقاز الحقياجاقها إل  الدوؿ المطمودة 
إجراءات قرحيحية اقخال الدوؿ مف  هينإضافة إل  قمك ،نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف

لرئي د إلىداد ال يا ات العامة لمعالجة الثغرات القد قـ قحديدها ولقعنين نظـ مراقدة أمف الطيراف القائمة، دمثادة الحافن ا
 ولققديـ الم اىدح ىم  نحو يق ـ دالفعالية 

 األسلوب المتبع في تنفيذ نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران -3

،  ق قخدـ االيكاو مجموىة المقعمؽ دالدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف فد إطار نهل الررد الم قمر 3-1
كؿ دولة مف الدوؿ األىضاء لجمأ المعمومات فد أمف الطيراف  لحالةة ومقنوىة مف أننطة القدقيؽ والررد المالئمة وا ع
المخاطر االيكاو مف اخقيار أكثر أننطة الررد مالئمة ال قخدامها إدارح  الثغرات وققديـ القوريات   و يمكِّف نهل  دوقحدي

ية لهلو األننطة ووقيرقها   ويندغد أف يق ـ نهل الررد الم قمر دالمرونة مأ الجداوؿ النمنوقحديد لكؿ دولة مف الدوؿ 
الحقياجات المقغيرح فد مجاؿ أمف الطيراف   كما  يظخل فد االىقدار أ  أننطة قمدية ااال قخداـ األمثؿ لمموارد النحيحة ل

 ؽ أف قدمقها الهيئات القنظيمية اإلقميمية دلممراقدة والمعمومات القد  

الققييـ ىم  أ اس المعمومات القد  ُيجري دولة مف الدوؿ،  حديد النناط المالئـ لنهل الررد الم قمر لكؿولق 3-2
   نقائل كؿ دعثة مف دعثات المقادعةمققرنة دلدرنامل العالمد الدورقيف األول  والثانية لعمميات القدقيؽ فد إطار اقـ جمعها أثناء 

 خطة األننطة ال نوية نوع أننطة القدقيؽ  ققضمف    و األكثر مالءمة واألحد  ىهداز  حي  ىممية القدقيؽ النقائل مفو ُقحمؿ 
 قدقيؽ القائمة ىم  الوثائؽ وىممياتوالررد القد قـ قحديدها لكؿ دولة مف الدوؿ   و قنمؿ األننطة المققر  إجراؤها ىمميات ال

ت الدوؿ مدي االمقثاؿ والدرا ات اال ققرائية لققييـ احقياجاالقدقيؽ القد قركن ىم   يؽ القد قركن ىم  المراقدة وىممياتالقدق
نهل الررد الم قمر فد إطار  ودمضد أننطةأدناو   4كما هو مديَّف فد الفقرح األخري الررد ننطة فد مجاؿ أمف الطيراف وأ

 ح مف األننطة لمدوؿ فد الم ققدؿ ديدىم  نحو قد يفضد إل  قنفيل أنواع جالنقائل الجديدح ققييـ االيكاو  قوارؿ ، نامل العالمدالدر 

، فإنه  يقـ أيضاز إجراء األننطة األكثر مالئمة لكؿ دولة ودينما  يمكِّف هلا الققييـ االيكاو مف قحديد نوع 3-3
الدوؿ القد  ، لدي وضأ خطط األننطة ال نوية،االيكاو قحدد و لقحديد الجداوؿ النمنية لهلو األننطة وقواقرها    ثانو قحميؿ 
نيارح ىم  أ اس قحميؿ المخاطر دا قخداـ مجموىة م ققمة مف المؤنرات   وقد قنمؿ هلو القدقيؽ أو ال مها ىمميات قنم
خر قدقيؽ آإجراء منل والمدح المنررمة ، آخر ىممية قدقيؽ إجراء منل المدح المنررمة  ىم   ديؿ المثاؿ ال الحرر: راتنالمؤ 

 ،ىم  أ اس المعمومات القد قـ جمعها مف خالؿ ىممية قدقيؽ  ادقةدارنح أمنية إمكانية وجود نواغؿ أو  ووجود ،فد الموقأ
إىادح  أ  قغيير هاـ أو وأ ؛أو ىمميات القدقيؽ أو القفقيش الحديثة القد قامت دها هيئات إقميمية ؛لقوانف الجغرافدا دواىد أو

أو المعمومات الرادرح ؛ از أو أ  إخالؿ هاـ داألمفأ  فعؿ مف أفعاؿ القدخؿ غير المنروع مؤخر  أو حدو  ؛قنظيـ داخؿ الدولة
كمية ونوىية الديانات القد ققدمها كؿ  وأ ؛األمف أو أ  أننطة أخري ققعمؽ دالم اىدح والررد -ىف ق ـ دىـ القنفيل والقطوير

ة إل  داإلضافكاو، و ي مح هلا القحميؿ لاليمف االيكاو   الرادرح دولة مف الدوؿ رداز ىم  طمدات المعمومات اإللنامية 
إجراء  ىممية قدقيؽ كاممة أو جنئية فد الموقأ لدولة دقحديد مق  يندغد الجداوؿ النمنية لألننطة،  الم اىدح فيما يقعمؽ دقحديد

 فد المرحمة االنققالية    هلو المعمومات ميؿاآللية الدقيقة لقحو ُقحدد    الوثائؽق قند إل  لعممية قدقيؽ قخضأ ىادح 
 طار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانإطار نهج الرصد المستمر في نشطة إأ -1

  قنطو  األكثر ققدماز   و  الطيرافُنظـ أمف قمقمؾ مدوؿ القد لالقدقيؽ القائمة ىم  الوثائؽ  اتىممي ُق قخدـ  4-1
ىم  ممار ة رقادة فعالة ىم   ىم  نيادح المقطمدات المقعمقة دققديـ الوثائؽ و ققيس دنكؿ أ ا د قدرح الدوؿ ىمميات القدقيؽ

لمقواىد والقوريات الدولية لات ُنظـ أمف الطيراف لديها، مقيحةز فد الوقت لاقه مؤنرات واضحة ىف مدي امقثاؿ هلو الدوؿ 
ىف دعد   واء و يحدد المدققوف فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف أ  نواغؿ معينة و دؿ القرد  لها،الرمة  

 المرنفة لقمقد دوؿال ومف المهـ معرفة أف ولة المعنية إل  الد دإجراء نيارح فعمية خالؿ طمدات المعمومات اإللنامية أو مفأو 
 خر ح   االققضاء آللعمميات قدقيؽ فد الموقأ مف وقت أيضاز  قخضأ  قائمة ىم  الوثائؽ قدقيؽ ىمميات
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، غير أف راء ىمميات قدقيؽ قائمة ىم  أ اس الوثائؽإلجُقحدد الدوؿ القد دورية فد و ُقجري ىمميات قدقيؽ  4-2
 إخضاىها إجراء ىممية قدقيؽ فد الموقأ   و ققمق  الدوؿ المقرر مف  أ ا از مف خالؿ قدادؿ المعمومات ددالز  للؾ  يقـ 

مة مرجعية موجنح القدقيؽ وقائ او ققضمف ا قدياناز  ادقاز لعممياتوثائؽ مف االيك قدقيؽ ىم  أ اس الوثائؽ مجموىة عممياتل
ال ادؽ لعمميات   يخقمؼ اال قديافالقد وضعقها االيكاو   و لات الرمة ة ياالمقثاؿ لمقواىد والقوريات الدول يقوضح مد

مف الدولة ققديـ وثائؽ مثؿ  يجر  قنقيحه و يققضد  لدورح الثانية إلايات قدقيؽ إلجراء ىمم الم قخدـ اال قديافالقدقيؽ ىف 
و يقضمف اال قدياف أيضاز ىدداز محدوداز مف أ ئمة القدقيؽ الققميدية أل  لديها   ونقائل أننطة مراقدة الجودح الجداوؿ النمنية 

و ق قعرض االيكاو جميأ الوثائؽ كما    ف الدورح الثانية لمقدقيؽ قائمةز مجاالت قدقيؽ ال قناؿ القوريات المقعمقة دها المندثقة ى
القدقيؽ  اتج الجديدح ألوؿ مرح،  قنطو  ىممياالققضاء   ودعد ا قكماؿ هلو النمالولة ح   دال إل   قحاؿ النقائل والقوريات 

دالغ االيكاو دظ  قغييرات هامةُ قدخؿ ىم  هيكؿ أمف الطيراف فد الدولة ؽ ىم  قحدي  لممعمومات القائمة و القائمة ىم  الوثائ لالحقةا  ا 

 مراقدة ومراقدة الجودحلمنظـ دالفعؿ لديها  قوفردة لمدوؿ القد قىمميات القدقيؽ القد قركن ىم  المراقخدـ قو ُق  4-3
لات الممحؽ ألحكاـ ـ دالكفاءح واال قدامة امقثاالز مقطورح دالقدر الكافد لمعالجة مخاطر أمف الطيراف ىم  نحو يق لكنها غير 

أو أكثر مف  مجاالز دقيؽ أو جنئياز يغطد القدقيؽ هلو كامالز ونامالز لجميأ مجاالت الق    وقد يكوف نطاؽ إجراء ىممياتالرمة
و ُق قخدـ أيضاز مجاالت القدقيؽ ىم  أ اس المعمومات القد ققدَّـ إل  االيكاو وىم  أ اس نقائل ىمميات القدقيؽ ال ادقة   

الدولية  لمقواىد والقورياتاال قديانات القد ق دؽ ىمميات القدقيؽ والقوائـ المرجعية الموجنح القد قوضح مدي االمقثاؿ 
 قدقيؽ فد الموقأ ومدقه   ال نطاؽو ق اىد االيكاو ىم  قحديد 

لديها درامل وأننطة محدودح لمغاية ققوفر ىم  الدوؿ القد ف قركن القدقيؽ القائمة ىم  االمقثاؿ  اتىمميأما  4-4
 اتال قديانات القد ق دؽ ىمميالقدقيؽ هلو مجموىة فرىية مف ا لديها إطالقاز   و ق قخدـ ىممياتلمراقدة الجودح أو ال ققوفر 

ها االيكاو و ققضمف منيداز مف االلقناـ دقنفيل القدادير قالقدقيؽ لات الرمة داالمقثاؿ لمقواىد والقوريات الدولية القد وضع
مميات القدقيؽ قدقيؽ قركن ىم  االمقثاؿ ا قديانات ق دؽ ى عممياتيجر  اخقيارها لوؿ القد داالمقثاؿ   و ققمق  الاألمنية لققييـ هلا 

 القدقيؽ فد الموقأ لعممية  المنا ديف نمنيةالمدح النطاؽ و الوقوائـ مرجعية موجنح قوضح مدي االمقثاؿ لم اىدح االيكاو ىم  قحديد 

القدقيؽ فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف أف ىدداز مف الدوؿ ال  دورقد ىمميات ةديَّنت قجرد 4-5
لدورح الثانية فد هلو الدوؿ ىم  أ اس قحميؿ اقدقيؽ  ىمميات ُقجري    ودالقالد، لف  ىممية قدقيؽي قطيأ اال قفادح مف أ

لدورح األول  ونقائل دعثات المقادعة و/أو ا قعراض خطط العمؿ القرحيحية والمعمومات القد قُقدَّـ فد اقدقيؽ  اتىممي
نما  قحاؿ هلو الالقدقيؽ  و  اتاال قديانات القد ق دؽ ىممي الم اىدح   وفد إطار نهل الررد إل  للؾ،  ىوضاز ىفدوؿ، ا 

،  قوارؿ إدارح احقياجات دعض الدوؿ دهلو الطريقة مف خالؿ أننطة الطيرافالم قمر فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف 
فد هلو الدوؿ  لقنفيلو ررد األمف النوع المالئـ ألننطة الم اىدح وال –لقطوير االررد والم اىدح   و يحدد ق ـ دىـ القنفيل و 

أمف الطيراف وأننطة الم اىدح الالحقة  فد مجاؿ حقياجات الوقد قنمؿ هلو األننطة الدرا ات اال ققرائية األولية لققييـ ا
 لررد قطور نظـ أمف الطيراف فد الدوؿ األمف، اقراالت وثيقة –و يجر  ق ـ قدقيؽ أمف الطيراف وق ـ دىـ القنفيل والقطوير 

ىند االققضاء أننطة قدقيؽ فد إطار نهل  قُنفل ق ـ دالكفاءح  و اـ يلدناء نظالالنمة  س وضأ األدغية  قاجة لمم اىدحالمح
 الدوؿ ىم  النحو المديَّف أىالو  والررد الم قمر المقعمؽ دالدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف فد هل

قائمة ىم   قجر  االيكاو أيضاز ىمميات قدقيؽ  وداإلضافة إل  أننطة القدقيؽ والررد القد  دؽ ورفها، 4-6
القدقيؽ القائمة ىم   قت المقا    و قعاَلل نقائل ىممياتد المقوافرح والو ر الموا ح  طم  كؿ دولة دناء ىم  ا قرداد القكاليؼ 

 الطيراف  عالمد لقدقيؽ أمفالقدقيؽ المقررح فد إطار الدرنامل ال اتنقائل ىممي ُقعالل دها ا قرداد القكاليؼ دنفس الطريقة القد

ررد  يوارؿ  ه، ألنفد إطار نهل الررد الم قمر يقوارؿ  قطديؽ مددأ العالميةف ومف المهـ اإلنارح إل  أ 4-7
لدارنح فد اويمكف أيضاز اال قناد إل  آلية النواغؿ  ننطة وقواقرها مف دولة إل  أخري     ولف يخقمؼ إال نوع األجميأ الدوؿ
 ح   االققضاء  ،فد إطار نهل الررد الم قمر المقعمؽ دالدرناملالقدقيؽ  لكؿ دولة قخضأ إل  أننطة دالن دة مفمجاؿ األ

 تقديم التقارير وتبادل المعلومات -5

 الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف،  ققدـ الققارير إل  الدوؿ القدفد إطار فد إطار نهل الررد الم قمر  5-1
يقضمف المعمومات المقعمقة دالمراقدة ومدي االمقثاؿ   و قخضأ النقائل المقعمقة  ديدجنكؿ فد قدقيؽ  اتعمميل قخضأ

لمخاطر دهدؼ ققييـ قظثيرها الحا مة لققييـ االقد ق دؽ القدقيؽ والقواىد والقوريات الدولية والعنارر المحددح داال قديانات 
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مقدادير للدولة وااليكاو معاز ىم  قحديد األولويات دالن دة الدولة   و ي اىد هلا القحميؿ ا لديىم  أمف الطيراف ونظـ المراقدة 
 القرحيحية القريرح األجؿ والمقو طة األجؿ والطويمة األجؿ ونروط الم اىدح ح   الحاجة 

قحدي  المعمومات دنظف النقائل ىم    يجر  ومأ إجراء أننطة نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل،  5-2
و قكوف هلو المعمومات مقاحة لجميأ الدوؿ األىضاء    اإلنقرنتلعالمد لقدقيؽ أمف الطيراف ىم  الموقأ المظموف لمدرنامل ا

القنفيل الفعمد لمعنارر مدي نقص القد قديف  حالياز مثؿ الر ـو الديانية المقدادلة فد االيكاو و ققضمف جميأ المعمومات
فية أخري مثؿ المعمومات لات الرمة دمدي االمقثاؿ الحا مة وأ  نواغؿ أمنية دارنح  ويمكف ققديـ أ  معمومات إضا

والمعمومات ح   المنطقة القد يجر  فيها القدقيؽ دناء ىم  قعميمات الهيئات الرئا ية  لاليكاو وىمالز دقوريات هلا المؤقمر 
 إليهاالم اىدح  ققديـأولوية  ُقعط  الدوؿ القد و ُقحدد (  HLCAS-WP/3دنظف موضوع اإلفرا  ىف نقائل القدقيؽ )انظر 

 لمدرنامل ىم  اإلنقرنت  المظموف ىم  الموقأ 
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ىم  ىدح منايا مقارنة داأل مو  نهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد ققاؿ إل  ىممية االنقنطو   6-1
موجنح  ةهلو المنايا االنققاؿ مف ىمميات القدقيؽ الدورية القد ال ققدـ إال لمح  لقدقيؽ   وأولإلجراء ىممية ا د الم قخدـالحال

الطيراف إل  نهل أكثر ا قمرارية  و يؤد  اإلطار المرف القائـ ىم  إدارح المخاطر إل  وضأ نظاـ ال يطدؽ  ىف نظاـ أمف
نماهجاز جامداز ينطدؽ ىم  كؿ الدوؿ فد مجاؿ القدقيؽن ىم  أرعدح مخقمفة القد قجر  ق مح مخقمؼ أنواع األننطة   ، وا 

   و يوفر نهل إل  الم اىدح اىدح الدوؿ القد هد فد أمس الحاجة لالحقياجات و يقـ القركين ىم  م داقداع نهل أكثر مالئمة
، مقيحا فد درامل الم اىدحل ديانات إقميميةدولة و  ومفيدح خارة دكؿ الررد الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد ديانات محدثة 

القواىد والقوريات الدولية  مفيدح لاليكاو مف أجؿ إىداد القواىد والقوريات الدولية الجديدح وقنقيح الوقت لاقه مالحظات مرقدح 
 لعاـجميأ الدوؿ إل  نفس النهل ا قخضأ    وداإلضافة إل  للؾ،  يواَرؿ قطديؽ مددأ العالمية حي  القائمة والمواد اإلرنادية

العالمد هو دموغ  المقعمؽ دظننطة القدقيؽ والررد   و يكوف الهدؼ الطويؿ األجؿ لنهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامل
هل الررد القائـ ىم  الوثائؽ، جميأ ُنظـ أنـ الطيراف ومرقادة األمف فد جميأ الدوؿ م قوي كافياز مف القطور إلخضاىها لن

 ققضاء منفوىاز دعمميات قحقؽ ح   اال
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، ق قعرض األحدا  خطة مفرمة لالنققاؿ إل  نهل الررد الم قمر 197المجمس أثناء دورقه   ُقعرش ىم   7-1
دما فد للؾ أدوات القحميؿ  ،إىداد المنهجية  المقعاقدة المخطط لقنفيلها قمهيداز لقطديؽ هلا النهل غير أف العمؿ ددأ فعالز ىم

 االنقهاء مف قانونية وغيرها مف العنارر  ومف المقوقأال الركوؾمنقحة و الدروقوكوالت الرنادات و اإلدرمجيات و واللات الرمة، 
ر فد إطار لقجردة مخقمؼ أننطة نهل الررد الم قم 2014ىاـ  ُيكرس دينما  ،2013نهاية ىاـ دإىداد معظـ هلو العنارر 

دخاؿ الدرنامل العالمد  فرؽ مف و مف الدوؿ األىضاء  الواردحالدروس الم قفادح والقعميقات ا قناداز إل  المنهجية  ىم  يراتيقغ وا 
الدوؿ لقنظيـ حمقات درا ية إقميمية إلدالغ  و ُق قخَدـ الفقرح االنققالية أيضاز    اليكاو فد إطار الدرنامل العالمدالقادعة لقدقيؽ ال

 القنفيل الكامؿ لنهل الررد الم قمر فد إطار الدرنامليددأ    ويقوقأ أف لممدققيفدالمنهجية الجديدح وددورات إىادح القرخيص 
  2015ادقداء مف يناير  العالمد
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د إطار نهل ررد م قمر فاىقماد ُيرج  مف المؤقمر الرفيأ الم قوي دنظف أمف الطيراف أف يخمص إل  أف  8-1
ررد م قمر يمثؿ منهجية ىممية ىممية نهل قائـ ىم  المخاطر و القدقيؽ وفؽ يجمأ ديف  ،الطيرافالدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف 

 م ققدؿ الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف قفيد ومرغو  فيها 

لمررد نهل  وارمة إىدادمدُيرج  مف المؤقمر الرفيأ الم قوي دنظف أمف الطيراف دىـ قرار المجمس القاضد  8-2
ىنارر مف نهل الررد القائـ ىم  المخاطر ونهل الررد يدمل الم قمر فد إطار الدرنامل العالمد لقدقيؽ أمف الطيراف،  

اإلطار النمند المحدد فد الخطة االنققالية لدىـ ضمف لفائدح جميأ الدوؿ األىضاء فد االيكاو  وددء قنفيلو الم قمر معاز، 
 طيراف المدند الدولد ىم  نحو يق ـ دالفعالية والكفاءح قعنين أمف ال

 -انتهى  -


