
 

 

 القرارات السارية المفعول 
 الصادرة عن الجمعية العمومية 

 ( 2022أكتوبر  7)في 
 

 مكرر في اتفاقية شيكاغو  83 التصديق على البروتوكول بإدخال المادة :3-23القرار 
 المتخصصة للوكاالت اتفاقية المزايا والحصانات :3-26القرار 
 مكرر في اتفاقية شيكاغو  3 البروتوكول بإدخال المادةالتصديق على  :1-27القرار 
 )أ( من اتفاقية الطيران المدني الدولي 50التصديق على بروتوكول تعديل المادة  :5-39القرار 
 من اتفاقية الطيران المدني الدولي 56التصديق على بروتوكول تعديل المادة  :7-39القرار 
 1999التفاقية مونتريـال لعام  الترويج  :9-39القرار 
 2010تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام  :10-39القرار 
د بسياسات اإل :4-41القرار  التصديق على  :)ج(المرفق  -المستمرة في المجال القانونييكاو البيان الموحَّ

 الدوليةيكاو وثائق اإل
د بسياسات اإل :18-41القرار  يق  مواث: المرفق )ب( -المستمرة المتعلقة بأمن الطيران يكاو البيان الموحَّ

وعقد االتفاقات المناسبة لقمع أفعال التدخل   قانون الجو الدولية وسن التشريعات الوطنية
 غير المشروع في الطيران المدني

 معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني :19-41القرار 
التنظيم   :المرفق )أ( -المستمرة في مجال النقل الجوي يكاو البيان الموّحد بسياسات اإل :27-41القرار 

 المبادئ األساسية والرؤية الطويلة األجل  القسم األول:، االقتصادي للنقل الجوي الدولي
 

 مكرر في اتفاقية شيكاغو  83 التصديق على البروتوكول بإدخال المادة :3-23القرار 

 إن الجمعية العمومية: 

 مكرر.   83الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي بإضافة مادة جديدة هي المادة    2- 23القرار    قد اعتمدت  كانتلما  

 ة في قانونها الوطني وأن تصدق على التعديل في أقرب وقت ممكن. ـأي تغييرات الزم  امـإتمالدول المتعاقدة على    جميع  تحث
 

 المتخصصة للوكاالت اتفاقية المزايا والحصانات :3-26القرار 

 . اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصة 26-2العمومية قد قبلت بموجب القرار  معيةالج تنكا الم
يمكن في هذا   بأن تبادر على الفور، وبقدر ما 27-2بموجب القرار الجمعية العمومية قد أوصت الدول المتعاقدة ولما كانت

الطيران المدني الدولي ومن يستحق ذلك بحكم صلته بالمنظمة حق االستفادة من المزايا والحصانات الصدد إلى منح منظمة  
 الممنوحة في االتفاقية المذكورة.
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 بعض الدول المتعاقدة لم تصبح بعد أطرافا في االتفاقية المذكورة. ولما كانت
طلبها السابق ذكره   30/11/1984الصادر في    39/27الجمعية العامة لألمم المتحدة قد جددت في القرار رقم    ولما كانت
  إلعفاء الضروري    اإلجراء، إلى الدول األعضاء التي لم تنفذ ذلك الطلب باتخاذ  11/1948/ 18( في  3ج) 239في القرار  

 المتحدة. مواطنيها الموظفين باألمم المتحدة من ضرائب الدخل الوطنية فيما يتعلق بمرتباتهم ومكافآتهم المدفوعة لهم من األمم
 

 فإن الجمعية العمومية: 
، إذا لم  اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصةكل الدول المتعاقدة على اتخاذ الخطوات لالنضمام إلى    تحث -1

 تكن قد فعلت ذلك. 
 كل الدول المتعاقدة على اتخاذ كل ما في مقدروها من تدابير لتطبيق مبادئ االتفاقية المذكورة. تحث -2
 .إلى األمين العام أن يسترعي اهتمام كل الدول المتعاقدة إلى هذا القرار تطلب -3
 إلى المجلس أن يرفع تقريرا إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية بشأن تنفيذ هذا القرار. تطلب -4

 

 مكرر في اتفاقية شيكاغو  3 التصديق على البروتوكول بإدخال المادة :1-27القرار 

على    باإلجماع، قد وافقت  1984الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والعشرين )االستثنائية(، التي عقدت عام    لما كانت
 مكرر في تلك االتفاقية. 3يران المدني الدولي بإدخال مادة جديدة هي المادة تعديل التفاقية الط

، قد  1988  ديسمبر  7يوليو و  14، والمجلس في قراريه بتاريخ  2- 26و  2-25الجمعية العمومية في قراريها    تنولما كا
تفاقية، أن تفعل ذلك في  مكرر في اال  3ناشدا كل الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكول بإدخال مادة جديدة هي المادة  

 .ممكن أقرب وقت

التقدم في التصديق على البروتوكوالت الخاصة بتعديل    2-26الجمعية العمومية في قرارها    ولما كانت قد الحظت بطء 
 اتفاقية شيكاغو.

 ني الدولي. مكرر الجديدة تجسد المبادئ األساسية الالزمة للتطور اآلمن للطيران المد 3المادة  ولما كانت

 .من المرغوب فيه أن يسري مفعول تلك المادة في أقرب وقت ممكن ولما كان

 
 فإن الجمعية العمومية: 

مكرر في اتفاقية   3التي لم تصدق بعد على البروتوكول بإدخال المادة  على وجه االستعجال كل الدول المتعاقدة تناشد
 ممكن  شيكاغو، أن تفعل ذلك في أقرب وقت

 
 )أ( من اتفاقية الطيران المدني الدولي 50:  التصديق على بروتوكول تعديل المادة 5-39القرار 

 العمومية: إن الجمعية 
 )أ( من اتفاقية شيكاغو للسماح بزيادة عدد األعضاء في المجلس؛ 50قد قررت تعديل المادة   كانتلما 

 ؛ في أسرع وقت ممكنترى أنه من المستصوب للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيز النفاذ  ولما كانت
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ــي -1 )أ( من   50ة  على تعديل الماد  جميع الدول المتعاقدة بأن تقوم بالتصـــــــــديق في أســـــــــرع وقت ممكن توصــــ
 شيكاغو؛  اتفاقية

 األمينة العامة بتوجيه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع وقت ممكن تكلف -2
 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي 56التصديق على بروتوكول تعديل المادة  :7-39القرار 

 : إن الجمعية العمومية
لجنة المالحة  للسماح بزيادة عدد األعضاء في    "اتفاقية الطيران المدني الدولي"من    56رت تعديل المادة  قد قر    لما كانت

 ؛ الجوية
 ؛ في أسرع وقت ممكنب للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيز النفاذ ترى أنه من المستصو   كانتولما 

اتفاقية  "من    56جميع الدول المتعاقدة بأن تقوم بالتصديق في أسرع وقت ممكن على تعديل المادة    توصي - 1
 ؛ الطيران المدني الدولي"

 .األمينة العامة بتوجيه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع وقت ممكن فتكلّ  - 2
 

 1999:  الترويج التفاقية مونتريـال لعام 9-39القرار 

 الجمعية العمومية: إن 
، وبالقرار  ةالمتعلق بالتصديق على الوثائق التي أُعدت واعُتمدت تحت رعاية المنظم  22-37بالمرفق )ج( بقرارها    إذ تذّكر

 "؛ 1999بعنوان "الترويج التفاقية مونتريـال لعام  20- 38
 بأهمية وجود نظام عالمي يحكم مسؤولية شركات الطيران تجاه الركاب والشاحنين على الرحالت الجوية الدولية؛  وتقر
 ؛ رباستصواب وجود نظام منصف وعادل ويسير فيما يتعلق بالتعويض عن الخسائ وتقر

المتعاقدة على دعم وتشجيع اال  تحث -1 توحيد بعض  إلى اتفاقية    على الصعيد العالمي  نضمام  جميع الدول 
 (؛ 1999)اتفاقية مونتريـال لعام   5/1999/ 28قواعد النقل الجوي الدولي التي حررت في مونتريـال في 

في أقرب    1999جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد على أن تصبح طرفًا في اتفاقية مونتريـال لعام    وتحث -2
 وقت ممكن؛ 

األمينة العامة بتقديم المساعدة، على النحو المالئم، في عملية التصديق إذا طلبت منها ذلك إحدى    وتكلف -3
   الدول.

   .20- 38أن هذا القرار يحل محل القرار  وتعلن -4
 

 2010:  تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام 10-39القرار 

 إن الجمعية العمومية، 
 ؛ 2010بعنوان: تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام    19- 38 هاإلى قرار  إذ تشير
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تحت رعاية    تم إعدادها واعتمادهاالمتعلق بالتصديق على الوثائق التي    22- 37  هاكذلك إلى المرفق )ج( من قرار   وتشير
 المنظمة؛
 لناشئة؛ بأهمية توسيع نطاق نظام أمن الطيران العالمي وتعزيزه لمواجهة المخاطر الجديدة وا وتعترف

جميع الدول على دعم وتشجيع االعتماد العالمي التفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران   تحث - 1
لعام   بيجين  )اتفاقية  الدولي  الطائرات 2010المدني  على  المشروع  غير  االستيالء  قمع  التفاقية  المكمل  والبروتوكول   )

 (؛ 2010)بروتوكول بيجين لعام 

في أسرع وقت   2010يع الدول على التوقيع والتصديق على اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام  جم  تحث - 2
 ممكن؛ 

 في عملية التصديق إذا طلبت ذلك إحدى الدول.   تقديم ما يلزم من مساعدة ةالعام ةاألمينإلى  تطلب   -3

   . 19- 38أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن   -4
 

د بسياسات اإل :4-41لقرار ا  : )ج(المرفق  -المستمرة في المجال القانونييكاو البيان الموحَّ
 الدوليةيكاو على وثائق اإل التصديق 

 إن الجمعية العمومية: 
، المرفق )ج( المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو الخاص  28-40بقرارها    إذ تذكِّر

 وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة.
اللذْين    وتالحظ التعديل المذكورة أعاله، وخصوصًا البروتوكولْين  التقدم في التصديق على بروتوكوالت  بقلق استمرار بطء 

، والفقرتْين الختاميتْين )المتعلقْين بالنصْين العربي والصيني المعتمدْين 2016المعتمدتْين في    56)أ( و  50يعد الن المادتين  
   على التوالي(؛ 1998و 1995في عامي  

مكرر    83مكرر و  3أنه في حين يوجد عدد كبير من الدول األطراف في البروتوكولْين اللذين يدخالن المادتين    وتالحظ أيضا  
 من اتفاقية شيكاغو، ال تزال هناك حاجة إلحراز المزيد من التقدم في التصديق على هذين البروتوكولْين؛

ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، السيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على االستمرار، وما   وإدراكا منها
 يستتبع ذلك من حاجة ملحة لإلسراع في دخول تلك التعديالت غير السارية بعد حيز النفاذ؛

قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعاية للحاجة إلى التعجيل في التصديق على وسريان مفعول وثائق    وإدراكا منها
 المنظمة؛

أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخرى هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع المترتبة   وتدرك
 على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات؛ 

طوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم يسر كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخ   وتحثّ 
على    1998و  1995في عامي المعتمدين    مفعولها بعد، أي التعديالت على الفقرة األخيرة إلضافة النصين العربي والصيني، 

، في أقرب  2016اللتين اعتمدتا في    ( 56)أ( والمادة )   50التوالي، إلى النصوص األصلية لالتفاقية، والتعديالت على المادة  
 ؛ وقت ممكن 

مكرر من اتفاقية شيكاغو   83مكرر والمادة    3كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على بروتوكوالت إدخال المادة    وتحثّ 
 على القيام بذلك؛ 
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كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الدولي، وخصوصا اتفاقية مونتريـال للعام    وتحثّ 
واتفاقية بيجين وبروتوكول   2009، واتفاقيتي مونتريـال لعام  2001 واتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات للعام  1999

( والنص  1995، والبروتوكولين بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات )2014م  ، وبروتوكول مونتريـال لعا2010بيجين لعام  
 ( من اتفاقية شيكاغو على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛ 1998الرسمي السداسي اللغات )

 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في  وتحثّ 
 عملية التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس العملية؛

من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود إمكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة،   وتطلب
اجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم عند الطلب، إلى الدول التي تو 

 وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدولي. 
 
د بسياسات اإل :18-41لقرار ا يق قانون الجو  مواثمرفق )ب(:  ال  -المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانيكاو  البيان الموحَّ

الوطنية التشريعات  وسن  في   الدولية  المشروع  غير  التدخل  أفعال  لقمع  المناسبة  االتفاقات  وعقد 
 الطيران المدني 

 مواثيق قانون الجو الدولية أ(
 حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشـــروع قد عززتها "االتفاقية بشـــأن الجرائم وبعض األفعال األخرى  لما كانت

( و"اتفــاقيــة قمع االســــــــــــــتيالء غير المشــــــــــــــروع على الطــائرات" )الهــاي، 1963التي ترتكــب على متن الطــائرات" )طوكيو،  
ــال،   (، واتفاقية1970 (، و"البروتوكول  1971قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني )مونتريــــــ

التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشــأن قمع أفعال بشــأن قمع أفعال العنف غير المشــروعة في المطارات 
ــال،   (، فضـال عن "اتفاقية تمييز المتفجرات البالسـتيكية  1988التدخل غير المشـروع ضـد سـالمة الطيران المدني" )مونتريـــــــــــــ

ــال، ــفها" )مونتريــــــــــــــــــ المدني الدولي" )بيجين،  (، و"اتفاقية قمع األفعال غير المشــــــروعة المتعلقة بالطيران1991 بغرض كشــــ
و"بروتوكول تعديل   (،2010(، و"البروتوكول المكمل التفاقية قمع االســـــتيالء غير المشـــــروع على الطائرات" )بيجين،  2010

ــأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات" )مونتريـــــــــــــــــال،   واالتفاقيات الثنائية لقمع   ( 2014االتفاقية بشـ
 مثل هذه األعمال؛

 
 فإن الجمعية العمومية:

الدول األعضـــاء التي لم تنضـــم بعد إلى "االتفاقية بشـــأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ُترتكب على   تحث -1
ــتيالء غير المشـــــــــروع على الطائرات" )الهاي، 1963متن الطائرات" )طوكيو،   ( و"اتفاقية قمع 1970( و"اتفاقية قمع االســـــــ

ــد ســـــــالمة الطيران المد ــروعة التي ُترتكب ضـــــ المكمل   1988 (، و"بروتوكول عام1971ني" )مونتريال، األفعال غير المشـــــ
ــال" و"اتفاقية تمييز المتفجرات البالسـتيكية بغرض كشـفها" )مونتريال،   (، و"اتفاقية قمع األفعال غير 1991التفاقية مونتريـــــــــــــ

ســــتيالء غير المشــــروع (، و"البروتوكول المكمل التفاقية قمع اال2010المشــــروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" )بيجين، 
و"بروتوكول تعـدـيل االتـفاقـية بشــــــــــــــأن الجرائم وبعض األفعـال األخرى التي ُترتكـب على متن   (،2010على الطـائرات" )بيجين،  

 تحثها على االنضمام إليها؛ 1( 2014الطائرات" )مونتريـال،  

 
 . Treaty Collection ICAO تحت عنوان: www.icao.int ويمكن االّطالع على قوائم الدول األطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية على موقع اإليكاو   1

http://www.icao.int/
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ــبح بعد أطرافا في مواثيق قانون الجو المذ  تناشــد -2 ــاء التي لم تصـ كورة أعاله، أن تنفذ المبادئ التي الدول األعضـ
األعضــــاء  الدول    وتناشــد ،  تتضــــمنها هذه المواثيق، حتى قبل التصــــديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضــــمام إليها

 التي تصنع المتفجرات البالستيكية أن تنفذ تدابير تمييز هذه المتفجرات بأسرع ما يمكنها؛
العام مواصــلة تذكير الدول األعضــاء بأهمية انضــمامها كأطراف في اتفاقيات طوكيو والهاي إلى األمين   تطلب -3

ــال وبيجين و"بروتوكول عـام  المكمـل التـفاقـية قمع   2010المكمـل التـفاقـية مونتريال"، و"بروتوكول عـام   1988ومونتريــــــــــــــــــــــــــ
قية بشـــــأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي  لتعديل "االتفا   2014وبروتوكول عام    االســـــتيالء غير المشـــــروع على الطائرات"،

و"اتفاقية تمييز المتفجرات البالســــــتيكية بغرض كشــــــفها"، وأن يقدم المســــــاعدة التي تطلبها الدول    ُترتكب على متن الطائرات"، 
 األعضاء التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها إلى هذه المواثيق؛

 اقات المناسبةإصدار التشريعات الوطنية وعقد االتف ب(
قيام الدول األعضـــــــاء بإصـــــــدار القوانين الجنائية الوطنية التي تقضـــــــي بإنزال عقوبات مشـــــــددة على مرتكبي أفعال  لما كان

 التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرًا ردع تلك األفعال؛
 

 :فإن الجمعية العمومية
عتماد إجراءات وافية ضــد األشــخاص الذين يقومون بارتكاب أو الدول األعضــاء أن تولي اهتمامًا خاصــًا ال  تناشـد -1

تخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسـهيل أفعال التدخل غير المشـروع ضـد الطيران المدني، وأن تدرج على وجه الخصـوص في 
 تشريعاتها قواعد تقضي بإنزال عقوبات مشددة على هؤالء األشخاص؛

ــد -2 ــاء أن تتخذ إجراء  تناشـ ــخاص الذين يرتكبون أفعال التدخل غير الدول األعضــ ــليم أو محاكمة األشــ ات وافية لتســ
المشـــروع ضـــد الطيران المدني، وذلك بســـن أحكام قانونية أو وضـــع معاهدة لهذا الغرض وتبرام اتفاقات مناســـبة حتى يتســـنى 

 ترحيل األشخاص الذين يرتكبون الهجمات اإلجرامية ضد الطيران المدني الدولي.
 
 معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني :19-41لقرار ا

شـبكة الطيران العالمية شـبكة بالغة التعقيد والتكامل وتشـتمل على نظم حيوية للغاية لسـالمة وأمن عمليات الطيران  لّما كانت
 المدني

ت والُنُظم، مع الحفـــال على موثوقيتهـــا  أن  قطـــاع الطيران يعتمـــد اعتمـــادًا متزايـــدًا على توف ر المعلومـــات والبيـــانـــا  وإذ ُتالحظ
 ؛وسري تها
الطيران المدني ال يزال هدفا جذابا أن  التهديدات اإللكترونية ضــد الطيران المدني تتطور بشــكل ســريع ومســتمر، وأن   وُتدرك 

وأن  التهــديــدات اإللكترونيــة ُيمكن أن  اإللكتروني على غرار مــا هو الحــال في العــالم الحقيقي،  لمرتكبي الجرائم في المجــال  
 تتطور لكي تنال من منظومات الطيران المدني الحيوية بجميع أنحاء العالم؛

 ة؛بأن  الهجمات اإللكترونية التي تؤث ر في سالمة الطيران المدني ليست جميعها غير مشروعة و/أو متعمد  وُتقرّ 
ــة باألمن اإللكتروني  وُتقرّ  ــات للتحديات والحلول الخاصــــــــ صــــــــ ــ  دة الوجوه والتخصــــــــ ــمة المتعد  وتذ تالحظ بأن المخاطر  بالســــــــ

 اإللكترونية يمكن أن تؤثر بشكل متزامن في مجموعة واسعة من مجاالت الطيران وتنتشر بسرعة؛
ــالمة  وإذ تؤكد ــمان سـ ــيكاغو( لضـ من جديد االلتزامات المنصـــوص عليها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي" )اتفاقية شـ

 وأمن واستمرارية الطيران المدني؛
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أن "اتفاقية قمع األفعال غير المشــروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" )اتفاقية بيجين( و"البروتوكول المكمل إلى   وبالنظر
ز اإلطار القانوني العالمي للتصـد ي للهجمات   التفاقية قمع االسـتيالء غير المشـروع على الطائرات" )بروتوكول بيجين( سـتعز 

دولي بوصـفها جرائم وبالتالي من شـأن مصـادقة الدول على نطاق واسـع على تلك المواثيق اإللكترونية ضـد الطيران المدني ال
 أن يضمن ردع هذه الهجمات ومعاقبة ُمرتكبيها في أي مكان تحُدث من أنحاء العالم؛

على األهمي ة والطابع الُمل ح لمعالجة األمن اإللكتروني وتحصـــــــــــــين الشـــــــــــــبكة اإللكترونية فيما يتعلق بالنظم  وإذ ُتعيد التأكيد
والبيـانـات والمعلومـات الهـامـة في مجـال الطيران المـدني من التهـديـدات واألخطـار اإللكترونيـة، بمـا في ذلـك واجهـة التفـاعـل 

 المشترك بين منظومتي الطيران المدني والعسكري؛
ق وعالمي من أجل معالجة األمن اإللكتروني في ُتراعي  و  ــ  ــع إطار فع ال ومنســ ــورة تعاونية من أجل وضــ ــرورة العمل بصــ ضــ

ــبكة اإللكترونية لمنظومة الطيران العالمية ضــــد الهجمات اإللكترونية  ــين الشــ مجال الطيران، ودعم األمن اإللكتروني وتحصــ
 سالمة و/أو أمن الطيران المدني؛ تقوضالتي قد 

بالدور القيادي لإليكاو وبأعمالها في مجالي األمن اإللكتروني وتحصين الشبكة اإللكترونية على مستوى مختلف    وإذ ُتقــــــــــر
 التخصصات في مجال الطيران؛

بأن األمن اإللكتروني في مجال الطيران يحتاج إلى التنســـــيق على المســـــتويات العالمي واإلقليمي والوطني من أجل    وإذ ُتقر
 االتساق والقابلية للتشغيل البيني الكامل لتدابير الحماية وُنظم إدارة المخاطر؛وضمان 

بأهمية وضـــــع ُنُظم إدارة ومســـــاءلة وطنية واضـــــحة لألمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني، بما في ذلك تعيين   وإذ ُتقر
ــؤولة عن األمن اإللكتروني في مجال الطيران بالت ــة تكون مســ ــلطة وطنية مختصــ ــيق مع الســــلطات والوكاالت الوطنية ســ نســ

 المعنيَّة،
قيمة المبادرات وخطط العمل والمطبوعات وغيرها من الوســــــــــــائل اإلعالمية في هذا المجال والمصــــــــــــم مة للتصــــــــــــد ي وُتقدر  

ة باألمن اإللكتروني بطريقة تعاونية وشمولية.  للمسائل الخاص 
 

 :فإن الجمعية العمومية ُتقّرر ما يلي
ــاء على اعتماد "اتفاقية قمع األفعال غير المشــــــروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" )اتفاقية حث  -1 الدول األعضــــ

بيجين( و"البروتوكول المكمل التفاقية قمع االســــــتيالء غير المشــــــروع على الطائرات" )بروتوكول بيجين( والتصــــــديق عليهما  
 لمدني؛كوسيلة للتصدي للهجمات اإللكترونية ضد الطيران ا

مناشـدة الدول والجهات المعنية بقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية للتصـدي الهجمات اإللكترونية ضـد  الطيران  -2
 المدني:

لألمن  يكاو  لألمن اإللكتروني في مجال الطيران، واالســـــــــــــتفادة من "خطة عمل اإليكاو  تنفيذ اســـــــــــــتراتيجية اإل أ(
 ذ "استراتيجية األمن اإللكتروني في مجال الطيران"؛اإللكتروني" بوصفها أداة لدعم تنفي

لة إلدارة األمن اإللكتروني في مجال الطيران، وتحديد معالم التفاعل بين هذه الســــــــــــــلطة   ب( تعيين ســــــــــــــلطة مخوَّ
 والوكاالت الوطنية المعنية؛

تحديد مسـؤوليات الوكاالت الوطنية والجهات المعنية بقطاع الطيران فيما يتصـل باألمن اإللكتروني في مجال   ج(
 الطيران المدني؛ 
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ــالمة  د( ــات المتبعة إلدارة مخاطر السـ ــتند إلى الممارسـ إعداد إطار عام قوي إلدارة مخاطر األمن اإللكتروني يسـ
طر لحـماـية الُنُظم والمعلوـمات والبـياـنات الـهاـمة في مجـال الطيران  واألمن، واعتمـاد نهج ـقائم على تحلـيل المخـا

 المدني من التهديدات اإللكترونية؛
ــمان تأمين هياكل هذه  ه( ــيص الموارد من أجل ُنُظم الطيران الهامة لضـ ــات وتعداد األدوات وتخصـ ــياسـ ــم السـ رسـ

نة ومتاحة أثناء تخزينها وأثناء نقلها، وأن تكون البيانات مؤمَّ الُنُظم من حيث التصـــــميم وحمايتها وتحصـــــينها،  
وتنفيذ أساليب رصد الُنُظم واكتشاف الهجمات اإللكترونية واإلبالغ عنها، ووضع وممارسة خطط التعافي من 

 الهجمات اإللكترونية وتجراء استعراض تحليلي للهجمات اإللكترونية؛
اســــــــــــــتراتيجيـات األمن اإللكتروني للطيران  تشــــــــــــــجيع التنســــــــــــــيق بين الحكومـات وقطـاع الطيران فيمـا يتعل ق بـ و(

ــعف  ــاعدة على تحديد أوجه الضــــ ــاًل عن تبادل المعلومات للمســــ ــأن، فضــــ ــات والخطط في هذا الشــــ ــياســــ والســــ
 األساسية التي يتعي ن معالجتها؛

تشجيع التعاون المدني والعسكري فيما يتعلق باكتشاف وحماية ورصد نقاط الضعف المشتركة وتدفق البيانات  ز(
ــدي   على ــبيل التصــــــــ ــكري، والتعاون في ســــــــ ــتوى واجهات التفاعل بين منظومتي الطيران المدني والعســــــــ مســــــــ

 للتهديدات اإللكترونية المشتركة والتعافي من الهجمات اإللكترونية؛
اســتحداث شــراكات وتليات بين الحكومات وقطاع الطيران والمشــاركة فيها على الصــعيد الوطني والدولي، من  ح(

معلومات بصـــــــــورة منتظمة بشـــــــــأن التهديدات واألحداث واالتجاهات اإللكترونية وجهود التخفيف أجل تبادل ال
تها؛  من حد 

 تشجيع تصميم وتعميم ثقافة قوية في مجال األمن اإللكتروني وعبر قطاع الطيران المدني؛ ط(
واالسـتراتيجيات وأفضـل  فيما يتعلق بوضـع القواعد القياسـية  يكاو  تشـجيع الدول على مواصـلة المسـاهمة في اإل ي(

الممارســـــــــــــات الدولية من أجل دعم النهوض باألمن اإللكتروني وتحصـــــــــــــين الشـــــــــــــبكة اإللكترونية في مجال 
 الطيران؛

وفقًا لنهجم شــاملم وجامعم وعملي يتضــم ن يكاو مواصــلة التعاون في وضــع إطارم عام لألمن اإللكتروني في اإل ك(
ت والمالحة الجوية واالتصـــــــــــاالت والمراقبة وتدارة الحركة الجوية الســـــــــــالمة الجوية وأمن الطيران والتســـــــــــهيال

صات الالزمة.  وعمليات الطائرات وصالحية الطائرات للطيران وغيرها من التخص 
 بالقيام بما يلي:يكاو  اإل تكليف -3

ــلة بالطيران المدني الدو  أ( ــروعة المتصــــــ ــجيع على اعتماد "اتفاقية قمع األفعال غير المشــــــ ــلة التشــــــ لي"  مواصــــــ
ــروع على الطائرات" )بروتوكول  ــتيالء غير المشـــــــــ )اتفاقية بيجين( و"البروتوكول المكمل التفاقية قمع االســـــــــ

 بيجين(؛ والتصديق عليهما على المستوى العالمي؛
مواصـلة التأكد من مراعاة وتنسـيق المسـائل المرتبطة باألمن اإللكتروني وتحصـين الشـبكة اإللكترونية بشـكل  ب(

 .من أجل معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيرانيكاو تلية جديدة لدى اإل شامل من خالل
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التنظيم االقتصادي    :المرفق )أ(  -المستمرة في مجال النقل الجوي يكاو  البيان الموّحد بسياسات اإل :27-41لقرار ا
 المبادئ األساسية والرؤية الطويلة األجل  القسم األول:، للنقل الجوي الدولي

المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واإلنصاف والمساواة في الفرص، وعدم التمييز،  لما كانت 
والترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره المستقبلي وتساهم  

 ؛فيه 
حد ممكن لتحرير النقل الجوي الدولي، وخاصة تبادل الحقوق التجارية، بما في ذلك    تعدد األطراف إلى أقصىولما كان  

 حقوق النقل، على المستوى المتعدد األطراف ال يزال يمثل واحدًا من أهداف المنظمة؛  
دف الدول األعضاء تتوخى أهدافا وسياسات تنظيمية مختلفة ضمن إطار اتفاقية شيكاغو ولكنها تشترك في ه  ولما كانت

 أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه؛
المنظمة قد    ولما كانت  الجوي، وكانت  النقل  التغير في مجال  دائبة  التنظيمية والتشغيلية  البيئة  بالتكيف مع  الحاجة تقضي 

ذلك البنود النموذجية وصيغة اتفاقات الخدمات   وضعت بناء على ذلك إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي بما في 
 ؛الجوية 

التأثير الهائل لجائحة فيروس كورونا على قطاع الطيران من حيث قدرة القطاع على الصمود أو االستدامة أو ولما كان  
 التعافي يتطلَّب التفاعل بين مختلف مجاالت السياسات والمجاالت الفنية إليجاد حلول مناسبة للقطاع؛

معظم الخدمات الجوية الدولية تحكمها اتفاقات خدمات جوية ثنائية أو متعددة األطراف فيما بين الدول أو مجموعات ا كان  ولم
إقليمية من الدول، وهي اتفاقات ال غنى عنها للنقل الجوي الدولي نظرا ألنها توفر إطارا عاما يمكن التنبؤ به حيث تستطيع  

شغل الخدمات الجوية والحفال على استدامتها في المستقبل، وينبغي بالتالي أن تظل أي  من خالله شركات النقل الجوي أن ت
 المنصوص عليها في اتفاقات الخدمات الجوية؛ قيود مفروضة لالستجابًة ألي ألزمة عند الحد األدنى وأن تتواءم مع األحكام  

مرتبطين بتحرير فتح األسواق، من منظوري خدمات  هناك حاجة إلى إرساء مزيد من الفهم للتحديات والمزايا ال  ولما كانت
 الركاب والشحن معًا؛ 

توفير خدمات النقل الجوي المنتظمة والموثوقة ذا أهمية أساسية في تطوير اقتصادات الدول، ال سيما الدول النامية،  ولما كان  
 بما في ذلك الدول التي تعتمد على قطاع السياحة؛ 

لرؤية الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي الدولي التي تنص على ما يلي: "نحن، الدول  المنظمة قد اعتمدت ا  ولما كانت
األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، نعقد العزم على أن نتابع بنشاط مواصلة تحرير النقل الجوي الدولي لصالح  

على مستويات السالمة واألمن ومبدأ إتاحة  جميع الجهات المعنية ولالقتصاد بصفة عامة. ونحن سنسترشد بضرورة احترام أ 
 الفرص المتكافئة والمنصفة لكافة الدول والجهات المعنية التابعة لها"؛

امتثال الدول األعضاء ألحكام اتفاقية شيكاغو والتقيد على الصعيد العالمي باتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية  ولما كان  
( و"اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات  1999الدولي" )اتفاقية مونتريـال لعام    و"اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي 

التي تحكم  يكاو  المسائل التي تخص  معدات الطائرات. وغيره من وثائق اإل المنقولة" )اتفاقية كيب تاون( وبروتوكولها بشأن
 النقل الجوي ُيسهل ويساهم في تحقيق أهداف المنظمة؛ 

 ينبغي مراعاة مصلحة المستهلك عند تطوير السياسات الوطنية أو اإلقليمية واللوائح المنظمة للنقل الجوي؛ ولما كان 
الجوانب  المناقشات التي دارت بين أعضاء فريق خبراء تنظيم النقل الجوي تشير إلى تأييد واسع النطاق لدراسة    ولما كانت

 للطائرات غير المأهولة نظرا لتزايد العمليات العالمية للطائرات غير المأهولة.  للعمليات الدوليةاالقتصادية والتنظيمية 



-10- 

 

 فإن الجمعية العمومية: 
الطويلة األجل من أجل تحرير النقل الجوي الدولي  يكاو  جميع الدول األعضاء على مراعاة وتطبيق رؤية اإل  تحث - 1

 في وضع السياسات والممارسات التنظيمية؛
الدول األعضاء على مواصلة عملية التحرير التجاري لدخول األسواق بوتيرة وطريقة مناسبتين لالحتياجات   تشجع - 2

والظروف، مع مراعاة مصالح جميع الجهات المعنية وبيئة األعمال التجارية المتغيرة ومتطلبات البنى األساسية فضال عن  
المشاركة الدائمة والفعالة لجميع الدول في، بما في ذلك مبدأ إيالء المبادئ المتعلقة بتدابير الضمانات الرامية إلى ضمان  

 عناية خاصة لمصالح واحتياجات البلدان النامية؛
سق االدول األعضاء على أن تتفادى اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر سلبًا على النمو المنتظم والمستدام والمتن  تحث - 3

يت أال  من  تتأكد  الدولي، وأن  الجوي  مراعاة للنقل  الدولي دون  الجوي  النقل  على  المحلية  والتشريعات  السياسات  تطبيق  م 
 خصائصها؛

  1999الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية واتفاقية مونتريـال لعام    تحث - 4
وي الدولي على أن تبادر على وجه السرعة  التي تحكم النقل الجيكاو  واتفاقية كيب تاون وبروتوكولها وغيرها من وثائق اإل 

 إلى النظر في االنضمام إليهما؛ 
اتفاقات وجميع الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي،  يكاو  جميع الدول األعضاء على أن تسجل لدى اإل  تحث - 5

( المادة  اتفاقات وترتيب83وذلك وفقا ألحكام  لقواعد تسجيل  اتفاقية شيكاغو ووفقا  لدى( من  الطيران  لتعزيز  ات  اإليكاو ، 
 الشفافية؛ 

الدول األعضاء على أن تحيط المجلس علما تاما بالمشاكل الخطيرة الناشئة عن تطبيق اتفاقات أو ترتيبات    تحث - 6
 الخدمات الجوية وبأي تطورات هامة في عملية التحرير؛ 

مة للن تشجع - 7  قل الجوي عن األولويات الرئيسية لإليكاو وتكملها؛ الدول على ضمان أن تعبر اللوائح الوطنية الُمنظ ِّ
الدول األعضاء على أن تولي االعتبار الواجب للسمات المميزة لخدمات الشحن الجوي عند تبادل حقوق    تحث - 8

دخول األسواق في إطار اتفاقات الخدمات الجوية وأن تمنح الحقوق المناسبة والمرونة التشغيلية الالزمة من أجل تشجيع  
 ن التجارة اإللكترونية؛ تطور خدمات الشحن الجوي، بما في ذلك الخدمات التي تمك ن م

الدول األعضاء، لدى معالجة المسائل المتعلقة بتخصيص الخانات والقيود على الطيران الليلي، على أن    تحث - 9
تولي االعتبار الواجب الحتياجات وشواغل الدول األخرى وأن تبذل قصارى جهدها لتبديد الشواغل من خالل المشاورات بين 

اف وخال من التمييز، وأن تحترم وتتبع مبدأ النهج المتوازن لإليكاو في اإلجراءات التنظيمية بشأن األطراف المعنية بشكل شف
 إدارة ضوضاء الطائرات في المطارات؛

األساسية الرفيعة المستوى وغير الملزمة  يكاو  الدول األعضاء والجهات المعنية على مراعاة وتطبيق مبادئ اإل  تحث - 10
اية المستهلك في عملية وضع السياسات والممارسات التنظيمية والتشغيلية، بما في ذلك في وقوع وغير اإلجبارية بشأن حم

 بشأن الخبرات المكتسبة أو المشكالت في تطبيقها؛ يكاو اضطرابات ضخمة تؤثر على الطيران، والمواظبة على إبالغ اإل
الرئيسية بشأن  يكاو  مة حول تطبيق مبادئ اإلالمجلس أن يدعم وبقوة تبادل اآلراء والممارسات السليتطلب إلى   - 11

حماية المستهلك نظرًا ألن هذا الجهد يمكن أن يساعد على تشجيع التوافق فيما بين النظم الوطنية أو اإلقليمية، مع مراعاة  
 احتياجات الدول للمرونة تبعًا لخصائصها االجتماعية والسياسية واالقتصادية؛ 

للتفاوض بشأن الخدمات الجوية واالستفادة منها، يكاو  اصلة استخدام تسهيالت اإلالدول األعضاء على مو   تشجع - 12
 مما يساهم في تسهيل وتحسين فعالية المفاوضات والمشاورات المتعلقة بالخدمات الجوية؛  
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،  المجلس مواصلة بلورة فهم أفضل لمزايا التحرير والتحديات والحواجز التي تحول دون فتح األسواقتطلب إلى   - 13
 بحيث يمكن إيالء مزيد من االعتبار لتطوير نهج متعدد األطراف في الوقت المناسب؛

د لتسهيل المزيد  تطلب إلى   - 14 المجلس أن ينظر فيما إذا كانت هناك حاجة تستدعي النظر في وضع اتفاق دولي ُمحدَّ
سم أثناء جائحة فيروس كورونا من التحرير في خدمات الشحن الجوي نظرا لما كان لخدمات الشحن الجوي من دور حا

 وللزيادة المفاجئة في الطلب العالمي على هذه الخدمات؛ 
المجلس أن يجري تقييما متعمقا لمدى الحاجة إلى إرشادات بشأن التنظيم االقتصادي للعمليات الدولية تطلب إلى   - 15

مع وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشأن لُنُظم الطائرات غير المأهولة، وأن ينسق فيما بين الدول األعضاء من أجل ج
 مسائل التنظيم االقتصادي المتعلقة بالطائرات غير المأهولة؛ 

بشأن التدابير االقتصادية والمالية  يكاو  المجلس أن يشجع على استخدام المبادئ الرئيسية إلرشادات اإلتطلب إلى   - 16
 وااللتزام بها، مع وجوب تحديثها حسب االقتضاء؛

التفاعالت الالزمة بين مختلف اللجان وأفرقة الخبراء وهيئات العمل داخل المنظمة طلب إلى  ت - 17 المجلس أن يقيم 
 للتأكد من أن مجاالت السياسة العامة لكل منها ُتعال ج على النحو المناسب في أعمال كل منها؛

إلى   - 18 الدول األتطلب  المعلومات مع  الحوار وتبادل  الصناعة مع مراعاة المجلس مواصلة تعزيز  عضاء وأوساط 
الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي فيما يتعلق بالتجارب السابقة واإلنجازات التي حققتها الدول، بما في  يكاو أهداف رؤية اإل

اهدات ذلك اتفاقات التحرير القائمة التي ُأبرمت على أصعدة ثنائية وتقليمية ومتعددة األطراف، فضاًل عن انطباق ومواءمة مع
 القانون الجوي متعددة األطراف القائمة وكذا مختلف المقترحات التي تم تقديمها خالل المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي؛ 

المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية على دراسة وتعداد تدابير التعاون،  تطلب إلى  - 19
الترتيبات المتحررة، واستعراض نتائج هذه التدابير بهدف معرفة ما إذا كان ينبغي توصية الدول األعضاء بتنفيذ بما في ذلك  

 تدابير مماثلة أو غيرها من التدابير األخرى على نطاق أوسع؛
المجلس أن ُيعد إرشادات من أجل تزويد الدول بالمرونة الالزمة لالستجابة مؤقتا لألزمات الدولية مع  تطلب إلى   - 20

الجوية، وتسهيل استمرار الحركة الجوية في أثناء األزمات، وضمان العودة إلى "الوضع   حماية سالمة اتفاقات الخدمات 
فادة من جائحة فيروس كورونا، التي شكلت صدمة ذات  ذلك، مع مراعاة على وجه الخصوص الدروس المست الطبيعي" بعد

 مسبوق لمنظومة الطيران الدولي؛   نطاق غير
ــاء وألســـاليب عملها في تطلب إلى   -21 ــات الدول األعضـ ــياسـ ــة المقارنة والتحليلية لسـ ــل إجراء الدراسـ المجلس أن يواصـ

، وأن يخطر جميع الــدول األعضــــــــــــــــاء بهــذه مجــال تنظيم النقــل الجوي الــدولي بمــا فيهــا أحكــام اتفــاقــات الخطوط الجويــة
 المعلومات.

 -انتهى-


