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  " �	����  �������� 4�"+�� K�� :9 ��� 0��� �5���"/  $5��  ��5	%� (������ �� �	���������� '�,�R� 
)���� �� ��	������ (��9 (�� ������/ �
��� ��$�����+� ����
�� +���$���j�.  

  "(��� )	�� /)� ��� �5	� �� N���� 9 +�39  �3� ��8*. � ^��'�� �"#  �	����� ������
 ��$���? � =� ���3 ��� ���� ��� �
��� H����� H	2� � 6���'��	�*�� ��	���� �"	&��� )�
&�� ������ ��-��� 

���� ���
P� ��5	%�.  

  "����	� /������ ? �����3 ,��3 ��� /��� (<*�� ��  ������� 1��	�# ����* =������. .K�"� 
�j��  9 d�9��5	%� ��	  4� 8&�	 ��� /�2����� �	�P��� ���5� ���
�� ����� 6��'� ������-� 6�
��� �5� 9������.  

  "�3� 9 8	���� ��5	%� ���3 V	* /��'�� �"# �� ���	�#9 �	P���� V- �� ������� 6��� ��� 
 �	���� ��*��� ���
P� ���� ��	�*��� ��
���� ��������MH370  �	����� ���2���� 4��� ��1��� �	$	����� �	���� ���>��

 � N	&>��� 6�*�����>� ������� � 8���� ,�$���  �.������� � 0���	�H�� .��	? +	���� +���� l����� (�? �����5? 
��� )�$�$�� �	�5�� :"�� ��*����.  

  "���R�
  ��	����� !"#0��� 4������ �  ������-� 6�	���� ��5	%� ��	�	������ (�� ��������� K������
l����� �.�*�	 �3 ��� /������ (�� )�
�� ���� ��59 � )��
��.� �	��
&��� )-> ������� �������.  

  "�3�  �3����� � 59 �P	9 ��5)�3 :" � �� 43�� ��������� /6�	���� 0��� ������� ��<�� ���2���� 
������� � �
�  � �����5�%� ��� =���� ���� 6�	���� ���>��� �9 �	������ �� �	������ �-*��� �9�#�	L � 

��	�*��� �2�����.  

  ”�� 
� )'��� 9 :���P�� ��5	%� ��� 8	�
�� $	$=&'�� ���* )'� 8	����� 	� )���� ,��3� 
��	���/ ���� )&5� �
� �	��� ��	��� ������ ����
�� �� 	* d�'�� ��	�*�� ����� �������.  

   H��� 4��P� �3�" �� ,�� V	* /�	��
�� !"# �� ��	2� :��	3 ���� ��5	%���� �������� 
�	�	������ �	��� n��> �����  ����9 �� 
� 4���  �������� ��<����� ���*%� ����� 6������ ��5	%� +	��39 �� �����
���
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,�����.  

  " ��5)��  H����� � 5 �4� ���
�� ������ $	$
�� 60�&5 �	��
�� ��<���� � )-> 6���? +		��� 
/0���� ��� �� K�" 4P� ���? ��P� 0���� 6����ٕ� /���>��� -P� � �+< �	�3 ��	3->M� �
������� �	�>����.  

   /K�" (�� 6�-��" ���� �����<���� -� )�5 � )�9 $	$
� �	�#9 ��	��� ������ ������� �	����� 
�	�����.� /�	��'�3.��  � �	�*���	���9=  �	�>��� ��� 		������ (�� �	������ ��� ��-������� ��	�3%��.  

  �� ������� �*9 �5�" ������ �# )�
�� �"# �� ��� ���� ���"����8	����  �	���
�� ��5����� 	�*��
 K�" �� ��� /��	��� �	���� ���� �	�
��� ������. �3-� +�� ��	���� ) � �.�5� +��� 6�*���� ��	���� ����S�� 

�	����� �	����� �	��'�3.�� ��2	���� �	���'�� ����� ����*����.  

   (��	�"�?K�� �	�#9 !"# ��5����� �� +	�' ��	���� ��5	%� 6�	���� �	���
�� /��	���  � ���5 
 +�5���� �	�5�� 6 H����� V�*�� �"# ����� �  =��� ��� ��� ��$��* ����� �	�5.  

   /�	�� IP�	 ��5 /������ ����	�" �
P>����<�� ��	�
�  � �.R�*��������  � �	�
�� ��
6�	���� f������  ���*��� )->%� �� ��"� �3 ������ !"# 4	�� 9 �5"��� �	���� �� .�	P���� ��	���� ������� )->

 ���� )���� ��
3��� ���	�
� 4	�� "	&�� (�?)	'&�� ���� �� �	���
�� �	
���� ,����� ���	> �� +�� @DEW.  

   ��	��"8�
�	 !"�� /��
3���� �<��� ����� ������� �	"	&����/ ,����. �"# /+�
�� �� 6�� ��3�� )�� 
Z�
��� ����$���? �� ���? 4	�� N��#�� �	�	�����.� ��<���� ��*����� �	����� �� )�������.  

   R����"=  (�� ����� ��.�� )���� ����9 �	���� �*-���� ��	��� ��-�� �	���
�� ��5	%� ��> c�
 8�����	��� ,��3 d����� �	L 8���� . �	����� 5	�?+ )-> �"# ,����.� ������ 6�� ��*	��� ���
�� � 59 /�	��
� 
�'�> �� ����
� ��	�	������ 6���? ��-��� ��$*� ���	�*��� �� ���<�� ��	��� �'�>�� ���.  

  " =���* �� ?!"#  82� ������
�  ��	��� �� ������ �	���� �	�	������ ��> �� c� �<��
-	�������� ���	��� �	��'�3.� )���� :����/  .�#������ �P	9 +5�� ���	��  

  ��"+���  ��	����  f2����� (�� $5��� ���>��� (�� ��2�3 �������� $	$
�� ��������������� �� 
������ ���	����� �	���� 8	�*��� $����� 	� �	���� ���3��� ���
&�� )'������ 60�&5��� (�� 8��� ��<�����.  

   ��	��� �P	9 +�����"�  ���
���� ������������
�  ���? �� �	���� 6����ٕ� �&��� 82� � 4�"f����� 
��5	%� �	�*�� �	�# 	�������" .K������� �	��*� ������ :���� )���� �	�*��  

  "�� - �� 6��&� f2����� (�� ��2�3 �	��$	� +	��� +� /�
3����� ������ 4	�� "	&�� )�9 ������� ����� V
 .�#����
� �5�V	* ��P��  ��5������ �$o��� =��9 )-> � ���� 6��&��.�� �	��P? ����� �2�
�� ��"� ���� ������

.6�	����  

   ��9"����� �	>�� :"��  R��9 9 9!$��/ � �� ) ��	�����) 	2	��� �
���� �� 8������� ��5��� �	��/  .
 ��	���	�  ������ h>	�����	�� �	����� (�? Z&> �� �
��� ��	��� ����51� .�#� )��� ����5��.� �	�����5��� 

���	�*���� �	�	����� ����K-� .8���� ��	�U (�� ��2���� �	������ /4������ ��������� ��	���� ��3��� ,���9  

  ���
�	�  9 ��� d�9����  �3 ��	��� )��� �� �2	��� �	��* �'�9�)�1  6���3 �	��	3�� �
��. 
���  �	�59 ���5�� ����2��� #���
	�� .��5	%� H���  

  )
��  �
� =�9 K�" � +#�� 0�����	���  �	����� ��	�� /��'&��  R��	+ H����� (�? �	
���� ���
���	 
 ���3 ,�����  � N	&>��� 8���� ��	�U (�� ��2�3 �	���� �	���� 6�*.�	����� �-*��� �� �
���  
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  " 4������j� ������ ������ �# ���� �	��� .	
�	��  4� ��
���� /+5����5*� ��5	%� � )5 (��
,��3 ��	���/  �	 5�� )"� ������� c�  � ٕ� ���
�� �	�L (��� ���6  )�9 � /�	���
�� �	
���� 	
����)	��� "��> 

Z	�
��� � ���5�� =P&>� �� )��� ��	��� ������" ����*���  )5�� �	��� I�'� �����)��5 N��#� �������  +�� �
@D@D.  

   +���? (�? n��*���"9������  Y8�*���� p-�%�� �'��� �	���� Y)���� ���? 0����ٕ� 4P����	
�� 
6�*� /�� �
��.� 4�� K�" .  R�� ��  ��*���� �� �5������ c� ����� ���� )���� � ��	 5 �
��� ���9 )�39 9
 ����� +�� �� �	�	@D@E  � � 59 ) ��TD .�	����� �5�*�� � �2���� ��  

   ����	�"/������ )��� �5�� )���� :���� �	���
�� +�	�� �*� 6��� 		-� �5�� (�� �� ����* 
EDDDDD  +�
� ������� ��9 .�	��	 �	���� ��*�@DEQ 	������� ��� �����? b�� ��� /W,Q ��	�� �5�� (�� �� � 59 

� WX �	�� Y��*� �� 43����� 9 N��P�� !"# +�3��� )��*� +�� @DWD )'�� (�? � 59 � F ����	�� �5�� (�� 
�� FD �	�� ��*� �	���.  

   R�
	�"  �*��� )�� ��	�� +��9 �	
� �* (�? :���� )�����-�� ��-��� ��	�� )5��  R��/�� V	* +� 
)	��� (��9 )�
� V���*�� � :9 �3� (P�.  

   �*�'9�"���2���� +�	�� � 59 �0��# ����� AD �� �2���� � 59� 60�&5 �� K-���� ��3��� ����� TD 
�� �2���� ��� ���5 ��=	 "�� ���� �P� .*�� (�>�� �	��* ����# 	�*�� 60�&5 K-���� ��3��� ����� @ �� �2���� 

�	���.  

   �" !"#��$���%� ���
2��  6�	�� �#������ ��� ��	��� ��5��� ��	�� 0�P��� )���� ���"�� ���������� 
 � +#�	L� 	
�'���� �	���� �*-��� ����> :��$��	�
��� ������/�  �	���� ���&� )P&� /4����������9  ��	���

����� ������� .+��
�� 0�*�9 4	�� �� 8����  

   �3�"��P��  /��5	%� /+5��<������  :��	3$	��� ��� 4P�� �	���
�� �		�
���� f������� ����	
 �	�����'��  8	���������  I	������
� 	� ����5*��  �,��3 ��	��� .f2����� 8	�*��  

  +�����  !"#� 6������	
���  /�2	�� �����3 "�>��� �	���
�� �+�	� ���->  N	5 �	�*�� ���	S� 	�*�
 :���� )���� +�>	 9 5�	���)� +	��3��� ������	�� )5�� ��59 )-> ������� 6�	 ��� �������.  

   R���"=� 9��<�  ������ ��0���? ">��� ��5	%� (�? c� +��
��	 ���)
�  �����3	��� �������.� � 59 �
�2	��	� � 59� 60�&5 I��'� )�	��� �������.  

  " R��9�  ]�
	�� +5 *9 9  (��?���   6���� �����	>	����� �	�� :���	 ����� ���
�� 8	������ 8����� 
0��c�.  

   ���9 8 �� ���ٕ�" ������ .����
�� 4������ ��
3�� d���� (�?  

  "��*'9  ������ ��� /0�$��� 0-�$�� /�������� /��3���� 0��$��� /6��
���  �'�&�� !"�� ��	 5
��*���� ���� ����.� �	�L �&� ���ٕ� .�3��� �"# �� ��	<
�� ����<�� 6��	�� �� )5�� +5����5  �=�	�*� )�
��� �	��.  

   �����"�P�� ���3 �� ����� �̂�� ����	� �	3�&�� /�L�5	� �5� 5��	 ��	��� ������ ������ � 
������.� �� ? �	���� ���3�3��'��  ��� $	$
�� /+��
�� ��
�� +�9 	� +#�&����+-���� ��#�$.�� ����
��.  

   !"# (�? 4���9 ���ٕ�" �
	�� ��� (���9� /��*���� 9 �56����� �
����� 	 - ��� ���	
��  �	���
��
���5	q  � 6�� � 6�����*��.  
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���� ��	�� 3���� �����  71���  ������
�������   

�8  "�3�'92� 0�$����  

   =��9"�����5 (���� (�? �	���� ��
��� H��� H	2� (��ٕ� ��5	q� ��<���� .? +5��P* P*��� 
0��$��� ��	'>���� �	��5�� �	������ ��
� +�	�� N�� ���.  

   ��� ����	�"� ��:��  �	
���� 	 - ��� �
����� 6����� ^����� �� ����5�� Z
� 0���% d������ �"# ��
 ��5	q� �	���
������  ��
� 6��)5 V-  �����.  

   ?")�
�� :"�� ������ !$���j� ��#  r����9 )������ ���)� :���� . � �3�
P�  ��2���? "�� ��5	%�
 � � 59DDD ED �  �$$� 	* �� /�	���� �*-��� �9� 60�&5� ��-� 	�*� )�9 � +�5*��� �	��	��� �������

 �ٕ� .�2	��� �	��*� :���� )���� �	��'�3.� �	����� 4�����)�JJ	�����  �<�<*�� �#� 4���� 6������ ����=���* �� 
5��<��+ ��$���� �.  

   ���5���"/�	�9 ��9 9  �5�95+ )	$� �5��� (�� �"# ���>�� +����� .����9� =�9 ���5�	 )�
�� �
	�� 
�
� . �	��5S ���� 4	�� ��	���� ���5*�� �	��5�� +5
� �	�#9 K�� �3-
�� 	� ��5	%� ���5�.   

   �3�"V�*9 ���3 0���? ��� ��5	%� ����+2  +�� �� ��#ECXA  U�
� ���L (�� �	�3�
� ]��� ��	����� � ���
d�9 � (�? d�>�� ������ �	����� ���<����">9 ����	�� ��� ���� / �#�)
� �� +#�� �� )�JJ	�����  ������ ��	��� ��'��

���<���� !"# ����� .������/ (�� )	�� )� ��� . ��*�' :��*�� )���� :���� ������ )IATA(Y  ������ H������
�) �������ACI (:"��  �	�	2� �	3�&�� )
&��� ���#�" Y,����� ��*�.�� ������ ������� :��	� ���>�� �	����.  

   	�� ����* 	� ��"��<��  �� 6����� �	���)�JJ	�����/ �
� ��5	%� � �� K� �# ��5�� 
� 5���  ]��	 1� � )-> ��	&<�� b����� +#��� QDD &<���/ �����5�� ��	���� 6�3� ���"��� ���<���� �� )��� ��	���.  

   ?"����	�� ��	�� �	���� .�#� ��	�� � �>$�/,�����  ���	�� +��� 6�*���� ����  .N	P��� ��� 
��5	%� ��*�/ )� ���<��� �3���� d�>9 ��" ��' +���� 6�*���� ) � ����9 �	3�&�� ,����� �����	���  ��
�� 8���'���

� N����� )�5����� "	&��)�JJ	����� .0�'*q� �5���	�� ��
� K�"5�  ?")�JJ	�����  (�� �	��	3 ���� :�S�� �5��� ��	��
 �	����� �*����–  g�� ���� 6��>�� K�� .��������� �	������ N����� �*��5�� t	�
��� ) � �.��� ��+ ��� 	��� +�
�� 

+�M� /6�*���� �	��� �� �5 /�� :"��  $���� 	��� �"# +�
�� �*�� ��
� � /���������  ��	�.��$5�� 4��� N����� 
:�S��� (�? N�
��.  

   �"�ٕ )�JJ	����� �# � ��  ��	�� K��	���  ����� ��*�&��  ����� �#� .+��
�� (�� �5	��9 (�?
 � �	������ .����	 ���	�&� ��5  ���9$5�� 6������ 	� �����9 6������ /�	5	���� �#� ��� �2�� ��� )5� � �	�U �	�	��9� 

��	3�9 K�"5����	 )���� j� ����� �"��� .– ���P? :���� )���� (�?O  r�'�� .���P�* �	�	*� ����9 :��'�3�  

   �"���"����� 9�P	  ����)�JJ	�����  6��	$ (�?���  ���>�����  ���� �*� ������ � ������� :����
 ��1� +��
�� �� �	�	2��� ��� �> � -�q� �	�
��� 	'�� �	����� 0��$� H	2� 4� �P���� �
���� +�	 ��5 ���� .!

 	� �	�� :��)�JJ	����� .��	��	�� 	� �	��'�3.� ��3-
�� ���P� ��	3 6�	���� �	��	�� �-*��� !"# ) ��� .:������  

   �ٕ�"��
�� �����	�$  ��� H5
	 . ������� :���� ����� ���> ��	��� ��	��5 ��$5��� ��� ��*� )� /
	 =�? (�� :��� :K�" �� ��� ����5��� ��	���� ������ �	��'�3� �	�$� �3��� V	* � ������ 8	�*� 	������� )�����

 Y4����� � 0�&P�ٕ$��*  ��	�� (�� ����)�JJ	�����  � �
���� ">�� ���� ��5���� K	�	5��� �$5�� � Y )��� �	�	� (�? )�'���
�� � Y6�	���� 8���5�	 6$	� )5�	 �� �#� � ���� 6��&��.�� (�? �	�	2��� �����5�� �	��� ����9 ��" ��5���� �

)�JJ	�����.  
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   /��������"j� )5 �> ��� ����� �	�� ) �	 �'��  �*����)�JJ	�����  6�2���� �	����� ��5���� �"��
 .:��'�3.� ����� �	��5�? 6��	$�5�� ��	 ���� ? .K�" $��)�JJ	�����  ��� /6�*���� +��� ��	�� �#������� :)2�# ��*�

 4���+��
�� 4� =P
� (�* 5��� �
	�� � /�	�
��� � ��9 (�? /d�>9 � 6���P 0��� )����� )P�9 	�*�� 6��� 
6�	*�� )5�� +��.  

  	�"(���  �2	��� +�<��� �"#� ��	���� 8�
���� =��51� +>$�� �"# �P	9 �� ��	��� ,��3 ��)�JJ	����� 
������� 6�	��� ���� :"��  �	 :"���N��
  �� ��	��� ,��3 ? .+��
�� 0�*�9 4	�� �� =���>�)�JJ	�����  �# �������� �*9

��	���� �� +��
�� ���� ����  ����� /4	��� �
� �� ���>� ���	'�� (�? +	�'��� � :���2���� 6�	* 6��� )*��� 4	��
'����.�2����� 4	������ 4	�  

   ���
��")�JJ	�����  K�"� /$����� )��	� ���� (�? /��	��� )��� �� 6�2���� � - �� $5����� d�*?
 =		������� ) � 6�2�� ��5�� )P&�)Bombardier ( ���	� ��9 ����� �9)Pratt & Whitney ( :9 =	9 �� �9)CAE ( �9

 +��5�5	�)Mecachrome (�&	� H5��	# �9K	 )Heroux Devtek( .��	���� 6��'�� !"# +��9 N�3��� ��� 5�	 . 5�� .
 j���	��� ,��3 .6�	���� 	��
��� �*���� ���� ��	�*� ��#��� ��� ����	� ����	  

   ��9�"�� /43���� �*�� ���
���� ��5	%� ����
�� �	P3 �	��* �2	��� )-> ��6���  	 - ��� �
�����
�� ���	
��� .0�P�P�� 6����ٕ� ���2���� ��5�*� �� �
���� 8�
�	 ��	� ��	� . /�	���
 �K���� )�JJ	�����  !"# ��5	%�

��)L���  - �� �	�	2��� �	2	���� .��*���� �� 9 9� �����!"� ����5�� ��	5*�� � �	���� �5 ��/  ."���� ��> ��	�� 
���5�5�."  

   6��� ��&'��")�JJ	����� ��� H	2�� 4�)�JJ	�����  Z&>� �2-�$ 4� )��9 ��j� /����������� �� 
���	�2  .d��5�� �	�P*�� ������� )>�� )������&'�� V�*���� ������ H	2�� H	������	�  ���S� )->COP21  ��

 N3�� (�� �	51��� �'�&�� �� �*	�9 ��� /�P���� N	�>�� H	���)�JJ	�����  +� ���� ��0���%� � V�*���� �� �#"�>��
 /42�� V	�* ���3 8-�? +�	� /)� ��� )	�� (�� .)���� ����5� 8�
�	 ��	� ��	� . /;����� �	��� :�'��� �5�
�

.������ +�>	� $��� N	&>� ��U /)��5��� �2����5  R��9�  ���5* 6��	3 �5�9 9 �
����K	�	5 ��� �*�9� �	��� 4� /
 �
2���� �5����� !"# � -P� /��	�5.����L �	��� /:��5�� )���� �	$� 4� �	����� �	���� V	* �  

   (�� ����� �"# ">1	 ��	��� ,��3 9 d�9 1� ��>� ��9� /���5�5 �	��*� =	�S� ��� �
	�� ��	���"
 .���� )�*���� /43���� j� ��	��� )�S	� (�? ���		�� 6�	�5 .�<���� ��� �� $���%� �	>�� :"�� =��* ������� ���5	� .

? =��*� ���� ������ EF ���� )�* +��
�� (�� �� 6�2���� �	�����  �.��"$����? 4	��� �	�#9 (�� �̂P�� )�� "
V�*�9 �� ��� ��.�� ��3��U .�	������ ��	���� �3����  

   ���5	� �	��� Z�� �5	��" � �*�	�
�  �	51���� ���)-> ,���9 ��	��� ������ ������ /:"�� 
!�����9 �	��� ^��' H�9. 6�-�� (�� /K�" ��9 9 �5�9 ��<�� 0�5��� ,���9 ��	��� ������ ������  6��� (�� /�"#

	%� �	
�� ������ (�? ���3 ���� +	<������5  �� ������� ���� (��ٕ�)�JJ	�����.  

   )&�*�� V	* )����� +�
�� �����	$ (�? +5���9 9 �� ��*��� /+��>�� ���"���)�JJ	��  d�5"���WAQ 
 �� ��5	%� ��� ^����. 	
���� d�5"�� 4� �P	9 �.�&�*.� ��$���� .���	�1��)�JJ	�����  �2���� ���5 �-	� �	��

��>���	 . �!"# � -  ����9 ��	�� )�&�*-�!  

   +5� (���9 /0�� �� !"# ���"�� �*��� 6��� �	
���� �����9� �	���
��	� ����� ��	��������� � �	*��� .
!��5	%�  

  � *��"��1� ��5�  R�*� �
� +� /�������� ������ )-> � +��
�� ����? ���*� (�? �	�	������ �	�P* .
 � )���� (�� ���9� ���9 4�K�*�",��9 (�>� �	��� K�5�	 /"/ ��j� c� ����9 =�9 ����� �5	 ��	�� �	S� 6�	�5 4� 
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/6��	3 ) � �	S� 0�P��� �#� 4� 6��	3 /��5	%� ��+���� (�? �
�9 � K�"".  

WO  ���	�����  �� 	5������� 	������� � 6��� +��� /�	���
�� �	
����H	2� H�����  �5��� h��>�
 6��
�)�JJ	�����  �	��� d�� � �	�
��� �P	9 �'�&�� !"# +��L�� .+���'� "�� 4	���� =��	�� �����9 ���� 6��&*�� (��
��5	%� +����  ��*��� 4������� 6��
�� 6���? =���� :"�� ��������
�	�  �� +��1� ��5	%�� H����� �� ��	 5�� �� ����

 �� +����3? 0�� 9 +����)�JJ	�����.   

���� '�
�� ��	�� :���; �
��� 3�4 <�+�  ��&
(�=����  

XO  " =�? 6��
� ��'�� �� N��� �	51������� ^����� �� K���9 9� 	 - ��� �
����� 6�� 6����	
���� 
�	���
��  !"#–  4	�� 	� 4���� (�� ������ �	*��� ����
�� )&*��� �#��	�
��� ������ #� :������ ��	��� )��� ��� 

 ,��3 ��	��� ����9 � 59 ������ :���� )���� )
� �� /���� ��
�� ��5 /��#��	 	"�� 0���>�� /4������ ����5*���
9� Y60�&5 � 59� ��	<�� � 5/)�9� c� � 59 �	2	��� �������-� 6����� l������ �	����� ��������� �P	9.  

   �" ٕ� ���P��� !"# ���5��� �	�	2��� +�M� 6�*���� ��  �
����K	�	5  ���)�JJ	����� .�	�5 �>� ��'��  

  "�ٕ� ,��3 ��	��� ����9 ��
� �	�5 � �������� /�	��'�3.� �#� ��'� ����� 		-��� � 
h�� )�
�� �� 4	�� 0�*�9 +��
�� .�
�� �������� ��� �� �� �	�	�* +#��� �� �	����� �	��'�3.� �	�P*��.  

   5��" )�� ��5	%� ���1� ����� =	�� �5 ��� ����� N��>� +��� �	51���� �# +�	�� ������ ��	���
 �� 6��ECXX .�#� ,��3 � 1� ��	 5 ���6��  �	���'�� ���� :��*�� 	��
��� .�� )�9 ��5��� ���		���� ���� ������ 

!"# 6�� �� �	���'�� ��'���� /����� ����	 ,���� ��	��� ������ 9 �P	 ���	� d���� ����
�� Y=�  �V��*�ٕ )�*��� 
�*� ����'�� X,D Y����5��.�� 6������� �	���� ������ Y6�	�� �<���� �� �P����	 /�	2	��� . ��	� �*��5� �	�� 

;�����.  

   �� *��"K	�	5 �
����  �"# �� ������9 +��� +$*� ����� �����5* ���'�� �	�P��� !"# �����
 V	* �	�5�� )�*���?:  

• )�JJ	����� �# V��  ��'�� ,���� /��	��� ��5 �5" ����  � ����	 ���5�!Y 

• ��
	���� �3 ���� EQ/Q ��	�� Y�.�� 

• +�	 �	�'� �	�� TD �� /�2���� 

•  ����AD  ���� :���� 0�P&�� )��� �� �	������ V*��� )��� �� �	��5�� ����� ��.� � �2���� ��
 Y��# 

• K��#  � ���	 ��@DD  �5��–  )���� �	��� :�*��� ���
��� �
�'�� 	������� ���� �
	�������Y 

• ���	 DDD XD  +	�3? �� �&	<�)�JJ	����� Yd��5�� 

• ����  )>�� :�5� 4����� .0�P&��� :���� ������ )	� K�� ��
� ) � /0�P&�� V�*�� $5��� 6���
 .��	��� )��� �� 6�	�� 6��> ) �	 �� �#� /��5����� V*��� $5���� ��
������ �	����� ���<����

 f������ 4	���� V*��� (�� �	�3 6��3������  � )
��)�JJ	����� ��� ��5��� ���5� 9 ��2�� ��9� .=�
	
 R5"9 9 �����$ �)�JJ	����� ��� �
� �	������ �5	��9 �� ��
����� �-� � ��� ��59 ���  ��	��� .

� �����'�� 4	��� 5�	 �#����� �� +5����� �"#� �	��	>�� 6�� �� !"# ?�� 6��&��..�	51���� �� 

 �"=	�� 0��������9 ��� /  ����P � ����9 6��	������ K	�	5 �	�@DEF O@D@F  ,���� 6�	����
 )5	# 4	���� $	$
� :K�" �� ��� /�.��� 6�� (�� :���� ����� ��	�����	��� ,��3 +�� :,����� �"# ��� ��P� Y

 4	������������.�� �� ��� ��.� �� d���� Y����
�� 6������ ��5���� 6�	�'�� ��������� �� �#�	��� /4������ 
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6��&��.� � ��5��.�.  

 ���"�"# /8�	��� ���9� ��2��  ,���� +�� (��SA2GE �� ���2������ �������.� ����� ��2	�	 /�
 +�
��� h�>�� 	������ ��� ���� :(���� ��*���� �� 0�5�� ���&'�:"�� b�� EQD  :�	�� �� ��*���� �� +  Y�.�� �	��

 +�
��� h�>�� 	������ ��� ����:"�� b�� TD �	�� �.��.  

"�3� ���� ���  ]��>S� ��	��  �� �5	��9 �.���2&�� C/  	��
��� :��*�� ���� 6�2�� �#���'�3. 
 ��>S� �	��9 �3� .�	��	���� �	���� ���>�� ��5�� )
&��� 8�*� /�2��# 6�2�� �#� .���� ��"� ���5�� Z	&>� 1 �5��

��
�� �� ��	� �5�� )�9 �# �
� =		������� ���� +���	� �2	� f����  �2� � 6�2���� !"��C.  

 ��5�"/��� ? ,��3 ��	��� +�� ��� ���� �� �# +�� +5�.  

 +�	�"�2�
� )5 � ������' �����5*� )
�� ,��3 ��	��� �� K	�	5 �
���� � 59 6��3 (�� �������� 
� 59� /���5��� /)�9� 4� Z&> � 9 �� �
��� ���5��.  

���� �"���"��59 �O  �L�5	� �	3�&�� "�� =�� ���>� *�d�5"���  �� ��	�? ����9 ���� 	
����
� �	����� �	
����K	�	5 �
����  ��@DEX  O  +�	 +	�'� ��3���� )	
&�� ������� f������� I2������ ���� +5*�  �*�� v� 

 ������ ��	���+����  =&		5�����#.  

 �5���"��5	%� �3 ���� ����� ����2)  � ����'�� !"��)�JJ	�����/ )� �5��� �P	9 �3 ���� 
���<�� �	�� :9 � ������� �	��'�3.� �	�&��� �	�������� 6�	�
�� �� )��� ��	���.  

 �� +�� ��	� ,��3 4� )
&��� ��$�	 :���� ��P*�� �"# j� /����> �� +�<*. ��5�" �
����
K	�	5Z�*�� �� �̂P�� :��	 :"��� /  (���) ���'�� :��>��)#� K	�	5 �
����.  

 *��"�
	�� � 59 �5���? ����	��S��� 	�*�� ���%� :"�� �
	) =	� 0�P�9 �&<�� ��5	%� �#�� ��� 
��2����.  

 ���P%���"(�? /K�" ��9 9 �5S9 ���5� ��	�	�� (�� +�$��� ����5* +	���� )5 �� +$�	 � +�� 
��P� )�� 4���� ��5	%� (�� ��� ��	��� ������ ������ �� �2	� (���� � 	� � 59 N��<�� ��0-� .6�-�� (�� 

/K�" ��� ��'��� 0��� !"# �5����� ���� ��*� ���	� ����� � �$��.  

 ��5�"/���
� ���j� )�
�  ]�	��* (�� h� 8�&�� �	�� N��	 (�? V	�*� 8�&�� ECCX .��9� 9 �	�9 
(�? 9 �� ��*��� ���	 I	*'�� !���.� ��/ )�U� 9 ���� !"# �� ��*��� )��*� �"# N	�>��.  

"����  N�5��� 9 �P	9���3?  )��� �� V*��� H	2� �'�� 0���j� 8�
�� ��5	%� 4� ����*� �5���
 �2	���� ��	���– �3� �	��� (�? )
&��� 0����� �"# ����3� ��
�����
��� 4� ����� �'���� �"# (����	�� . ��5	%� �

 H	��� 8�&�� "	&�� �� ��#����� IP����� * �3� .;����� �	�� �*��5���� +5����' )
&��� N��#9 �	����� ��������� 
���*� ��$���? 6�	�5.  

 �� ��2�� ������")�JJ	�����  .=	�? ����*�� :"�� �������� +����� :�5&�� ;������ +���%� )5
 ��5	%� 9� �'�>�*�'9 c� �0$� �	�#�� � �����P* .�"��� ����� ����9 n���? ����� 9 ���0�� ��
3��� �	������� 

�  ��*� �	��� )->���� ���# �
��  +���? N��� ������ ��# � ��	�3 ����> �	��� ����� )����ٕ� ����	�� �� ������
� +��� ��	���� !"�� +�� +5���� ? :�*P��� �	�3K	�	5 �
����  +��9�.K�"� ���>� *�� ��# (�? �����  

 ��9�"9 +5�5�9 (���9� +5� 0�P3 6��� ��� �
����� 6����� ��� �	���� 6�	�	 -  �	
���� �	���
��".  

QO  ���9�  �2H	 H�����  �
�� ���5*� ��5	%� �	��� h��> �K	�	5 �
����  ������ +����
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 /	���� �� (�� ��<���� !���3 :"�� :��'�3.�� ��'�>  ��������� 	� �� ���5��� $	* �	���
 4� ��� 4���� ��5	%� �2�� �� ���� �	���� ��3-
��� ������ H������ +���� �"# 9 �59� .��&�� ��
���

 ���5* �� 	��S����K	�	5 �
���� 4����� )P�9 ���> +	��� (�� ��<���� 6��3 � $$� �3 /
.������ ��	���   

 ���� '�
�� �	��� =
� ���
> �+� ��(��� ���� ����$� ����  

FO  "����	 9 �59 +5
� ��# +�	�� ������� ^����� 6����� �
����� 	 - ��� ���	
�� � �	���
����5	q.  

  " � ���L (�� ��� ���5 �� �
	�� +5� �*�9 9 ��9 /+��5�� �2-�$)�JJ	�����/ !"# ��	���� �
2���� ���� 
 �#���9���� ��+. ��9�� 6��� ���	
��  �	���
��!"#  ������9)-> �*�� � )��9 +���� �����Y  �� ����� R	$J ������L 

 9 (���9� .�&��>��� ������4��	 +5�  +5���3? )-> �3�����
����� K���  � �	�
�� � -P� /��->�� �	
	���� �<�����
��	<
�� ��	���� !"# ������ ���� �	����� 5��9.  

  "�>�&��  ��	��� K	�	5 �
����)�JJ	����� ��		������� 4����� ��5	%� ���P���� ���5�  �#� /��2���>�
�#��#�$� ��'��� � 5��� (�* ��<���� !"�� )��5�� +���� +	���� ��$���.  

   �"k	����� R�� (�� /���5 ���5  ����� ���� +��� �	��� �*� ��	�. /)���� 	� ��
��� ��2�� �
	 .� /6�*
	�� ������ �5�� /���	
�� 0�� 9� .0�� ��� ,����.� �"#�
  ]�
� )�
�� �#  �*����� �	��	��� �������� Z����� )�9 �

 �''>�� ���5� ��&'�� ��5	%� =� +��� :"�� )�
�� (����	� .������� )�	�M� )P�9 ���5� ������ � )
��� ���� 
.N���� �"# 4� 6�����  

  "��	����< )�� +�� )-> +�	�� �������.  ����� ������� V- �� ������� ��<���� )�� ��> 4P���
.d�'3 �	�#9 ��" �	�P��� � ���� )�����  

  "�3� 5P
� (�� (&>	 .+ ���9 �3 �	<* �'�&� �&��� (�? 0�P&�� )-> 6�	�� ����� �������.  �3�
 K�" �� 9Z
� �'9 ����� ���5 �� ��# �#�5&�� d���� (�? )���� )L��� ">1�� ���5 9 �	&�� /:��5�� )���� �	$� �*

 ��� �$	��� ��	�� ���<�� �����9 ������ ? :d�>9 ��	��� ���� �"# �� �5�9 ��9� .����� �	���(�� =� +��� ��  Z���
 /���* K��# H	� .����*�� 42���� Z��� )��� �# 0�P&�� � !��� ��� .��#V	* �&�>� �����> �	������� �	��	��� 

���� ������ �� �	 5 � �	*�� .)5 �� !��� �# ���5�5 8�$�� )	����.  

  "��
	���  +�&� /�������� ����9 4	�� � /+�	�� ��#����# �"# �5�5�� )	����. ���3� /����9 0��� 
�	��� �9 /�	���� ?��� ���*� (�? 8	�� �	�� (�? /+���� 8	�� Z��	 =	� 
��+� �	�����5���� 4	��� ������'�3�  ��

��� :"�� :�*��� �# �"#� .��>�� =���� :"�� t��� �5�5�� Z	�
��=� ���'��� ��# �� +�	�� ��	���� ������� :�# 9 
:�S� ����� ��P� �*' ���5�5 )�	�M� �������.  

  "? +��
�� ,��3� ��	��� �����3��	 .+����� ������� �	���� �&��>� �5	� )���� :���� � 59 ����9 � 59� 
���9 d�39� �	��'�3� � 59� ����� � 59� �	��S�� ��	� 8�
�	 �	��*� �2	���.  

  "��	��  6�	���� ���	������ ��	�*��� �<�	 �5� (�? ������5* n��*�� .������ ������� ��2�� !"#
 �3 ���� �	��'�3.� ������P.�� 6�	���� ��	�����5����	������ ����9 ������9�.  

  "���9� /���-�9 )-> ��S�� ��	��� ������ ������  �� �L�5	� �� ��
�� :"��ECXX  +���L� �
 :������� :��'�3.� ������ +<��� ������ ��	��� �U )	��� )�9 � �5���� �	��	3 ����3 4P� ��<�� 0���? ��

 �"# �3��� K�" �� ���S��� H	2� �
�� .��	����̂���� +�*��� ����.  
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  "�3� +� 8	�*� ��3 )2�# � )�
�� (�� d�� 	
���� ��� /�	P���� ��� �� K�" �	�
�� � 0�	��� 
���� +� 5	 � 5���� ��
3�� �� K�" �3��� ."��� K�" /	*�� N�� )���� :���� :������ ���� )���	� � ���� ����# 

(<*� =� ��>� ��	�3 (�? ��� 	������� )2���� :"�� b�� W/W ��	�� ����� /�	��� 4� <�&*�� �������� (�� (��9 
��	������ ��5���� � ��-��� ���� .4��	� )P&�� �� K�" (�? ��5	%�.  

  "/5�� (��� +L��� � )5 !"# %�/��$��� . ���$ K��# ���* +�	��� /�	$���� I	�	�� ��� ������� 
������� �'�&�� K�"� ����� .(��	� ��� 9  R�*�� )5��� �	&	5�� ���� I�'	� ��� ��	��� ������ )P�9 � 59� �	��S�� 

�� )������� I��'� �	����� 0�
��.  

  ".� K�  ��9 �"# +�
�� +�� +��* ������� )���� )����� �2	��� /��5	q� V	* (
�	 ��
���� 
������ (�? <�&*�� (�� +>$�� :"�� 8�*�  �����&�� �� �>	����� H	��� 8�@DEQ	� .)"� ���� ������ ��	��� ,��3 ]� 

 ���# c� ��*�� ���5�� �� �
��� � +����� � �� � �*�� 6�	�5�*��� ���� �	�*� ���5�� 0����� � +�� @D@D. 
��� �
����� 6����� !"# ^��� 9 43����� . �̂���� �"# 8	�*�� ��	��� ,��3 +��� �'�� �����9��	
���� 	 -  �	���
�� /

 ]����3 ������ ��	��� 4���� �5 �"? �� (�� �	2$� ���
	� N����� ��
�� +�<��� )����� �� ��5	%� ��� (�*� (�� 9 
4���	 8&�	� (�� "	&�� ��> �	���� �	������ ������2 (�� ��	�U 8���� �*�� � �� �
��� ��$�L 	����2� �� �����3.  

  "�3� ����9 /���5  �
��� ��� � )���� /d�>�� � ���$� (�� �5������ �� ��>�� �	���
�� �	������ 
��2���� (�� ��	�U 8���� �*������ "�� �	�����. ���ٕ� 4��9 4	�� )���� 0�P��� d�� ��5	%� (�� 9 ���P�	 ��	�? �� 

+�� ����	 :�3 ���+�$� �5������� =	� �� ��39 �3� 5��.  

  "!"#� �	�� d��  �	P36�*�� � �P �	�P��� �	�#���� 6�	�
�� ���� /�� *��� *�� (
�� (�? 
��P ������� )���� :���� �� ��#����� �� 0���? )����� )P�9 � )-> =	
� ��S��� $	���� � V	* ��-��� 
���� 60�&5��� �	��*� �2	��� .I	�	�� ������� ������� ��� �
	�� �'�� �P��� 3��� �� �"# )�
�� �" �	S��� !"�� 

��<���� ��	<
��.  

  "���
�	� 9 �59 ��# /+5
� ��&'� �	$� )���� /:��5�� ��*  !"# 9����� ������ 6����� �	
��
��	���
��� .�(R�*� �� ��69  ��� �	S��� �������� ���� �#">��.  

  "+5�5�9 �
	�� ����� (�� +5���#��� �� �"# /,����.� (���9� +5� ���3? 6�� � �����
  �� ��#
)�JJ	�����".  

AO  9���� H	2� H����� (�? 9 ���5 ��< ��� ���	 � AW  ]����/  ]�&	P� �	�5 ]� ��5	-� . ]����� (�� 9 
K�" �5  ]���9  ]��	�� �� k	��� ���<�� +��� /6�*����  ����9 (�? 9 �	�
�� � ������ d�>�� �� 4	�� 0�*�9 +��
��  ����

5K�" (�� ���.  ��59 H	2� ��H��� ����
� �	$� )���� 9 +�$��� ���5 ��� �� �*� ��5	.� �#���� �� ��P ������ �c� 
+<����� ��	��� ������ ������ �5 )*� �	��� �	�5  ]���.  

��
	 ����6��  ���	����� ��	�� �
� '� ���� ���)� ?
��� ?�@� ��$����  

TO  ���9 H	2� H����� ?(� �9= (�� +L��� �  �# =R�� =�9�	����� ��
���  ��5	-� ]6��� �	�M +�
�� 
+�M� /6�*���� �	��� �� �5 /�� �5������ �� ^�����  6����	
���� �	���
��/ .?  =�9=	�� �R"
� ��P*��  ]��<� .=����� 

�����$��� d�>9. �	L  9�	��� �� �5 �� +�3 ����� ���	�	& ������� �	�����:  

  "���
�	 9 V
�9 ���	*�� (�? �"# ,����.� ����+.  

  "? ��	��� ��	��� ������ ���� +��� ��-���� ���� �	��
&��� �# )��� ����9 )'����� ��#�$.�� 
 d������ (������
��.  ��	
� �� �	���9 =	� ��� ��.�� :���� )���� �	��� K�" )
�	�8	�*� (�? EA ��#� � 9N��# 
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+��� 6�*���� �	����� ��������� . ��6����� )���� (�� 8	�*� /�����#9 ��	  9�5� ��	��� ��	��� �� �* ����" 
�������. �� ���2�  ��	��� �� �
��� 9 �	L /��� �'�>�� �	������ ��� )-> � !���.� �"# �� ����� $�*� ��5	%�

 43����� � "? /d�>�� �# ����� ���� +�� )��*� �-*��� ��� N��P�	 9@DWD ������ �	�#9 (�� K�" �5S	� .
2�5��  +5	�	9 	�� � ��>��	�� 6�	�� �	������ ��2���� (�� ��	�U 8���� �*�� � �� �
��� ��$�L �2	���� ������� � 

�-*��� �	����� .+�� 5� !"# �� �
��.� ������ ����� �	3�&�� /H	��� ������� ��)�
� :����� �� ��5	%�.   

  "4���	��  RV*9 ���ٕ� .�	������ N'� ���� �$ "�� ��	�>� ���� .� 5 � +5�.���� +��
��  (�� )����
 �̂�� ��*���6��	��� .8���� ��	�U (�� ��2���� �	������ �	���
�� ��>�� �� 6�5���� �5������ ,������ ,����.� �"# ��  

  " �� r���5� ��5	q  �'�>P�  �&��� � +5� �'�>�� 	������� �	��	��� ������� ���5��� .�	����� 6����
 �	�*��� � �*���.  �*����� +5�	�	������ ���? �� ��	� . /+�����3 0��� �� �	����� ������ 6����� �� )��* )�� +5	���

"�5��� 0��� ��� :9 K�� +��"� +��9� /���
 ���3? (�� ��5��� �	2���? �6�	� � )-> +5��	���� �	���
�� ��	��� .? 
+5���� �
� � 59 �	�#9 � :9 �3� (P�.  ���ٕ�4���9 (�? 9 +��� !"# �	���
�� �	
���� .��(�? ����� ��$���? ��5	%� 
	�1�� +�<� ��	� ����� +��	 ��-���� ���� :���� �	��'�3� +	��� �	2	�/ K�"5� d���� � 59 ������� �� )�������".  

    

?��(� "��
,- 3�4 3�����  

CO   R5"� H	2� H�����  �3 ��5	%� 9� �*��� � ���� H����� H	2� � 6���'�� ��������� 6�����" +��
�5��� 0��� ��� :9 K��" �N����- ���� ������� ����$��.�� �	���
�� ������� �*� "	&���� )�
&�� ������  ��5	%�

��	'���	����� ��� .������� �������� 6���'�� � H	2� H����� / ����� ��'� /�	��� � 0��1)���� � )5 +	�3? � 
+	��39 ��5	%� ���� �$�*9 ����� ��	�5 �� )* =��9 ��'��� ��3��� ��-��� ��	�� ���*� � "	&���� )�
&�� ������ 

��	'��� ��5	%�. ���5� �		�
� �	�#�� �"�� �	����� �	��P�� ���&�� �$5���� (�� f2��� ����9 �'��� ������� 
f������ ��5	%� ����
�� 8	3��� ��3��� ��-���.  

ED O   � ���9H	2� H����� �� =���
� ���	+  �	*����.� H����� H	2� � 6���'�� ��������?(� )���� 
 ����4 6��� 6���>��� /�	����� 4� ���� 6�*�� (�� )3�� � )5 /+	�3? ��* +���$���? �� +�� @DEQ  ��*)�	����� 

:����� :(������ ��������� ��	��5��� �����5�ٕ� ����&����� )	2����ٕ� �	���	�ٕ� �	������ �. �	���3��	��� �	�
��� �	&�.� 
���L��� ����� ��	���� ��� ��	��� �����%�� �	��
�� 6�*����.  

EE O   � Z�
� �� H����� H	2� ���9 �3�� =�2����	������ )���� 4	�  H	2� ������ +��� 9 �� =��9 �
 d�>9 �'�� K��# �5�� =�9 (�? ���9� .��5	%� ��	'��� ����3 "	&��� ����$��� ��� j� d�>�� )���� H����� �� +�
��

 +���$��� ���� 9 	"�� K2��9 ����� N����-� )�����)-> +�� @DEF. 

����� � �� ���� �
�1)�: ;������( ��1 �
�1)� ����  

E@ O   ]���� 6����� E@ � +�<��� ��>���� +2���� �	
���� �	���
�� ��<��� ��	��� ������ ������ (Doc 

7600)/ 8���  ,����.� (�� )���)����� ������ �� ��	 ��� WP/1   

EW O  ���9� ����� �����  �	
���� �5 	* �� =�9 (�? �	���
����� 6���� ���# �	�P3 ��3���$�� �	P3 
��>�� �	���
�� �	������ ��2���� (�� ��	�U 8���� �*������ � )�3 H��� ��5	%�  ��<����	�#� .���� ���5 !"�� �	P��� 
�3��� ���# ������� ,���� /��	��� �'�> �� )���� /�	����� ��� ���*� �������� ��3������ � )�3 )���� 0�P��� .
��*� /=��� j� 
���	� � )���� � 4	�� 0�*�9 +��
�� +� 5��� � �5������ �� ���3����� ������� �"�� �/1�� . 

�� ��5	%� .� �� 5��9 /d�>9 �"��� ����� ���j� �L�� �� +��>��� !"# �	���
�� �	
���� 6����� ��3���� ��>�� 
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�	���
�� �*������ �	������ ����2�� 
'�� (�� 8���� ��	�U (�� +�� )�9 � N����� ��
��� �2�� �� 	�	���	�#9 0����ٕ� 
����� #�<�� .��3� ����	 K�" 9 �	� .��� 	* �5 � �* <*�� 9 �	���
�� �	
���� 8����� 	����9 /��	��� ��� 

+� �		�� )����� ���$�� ��*��� �<��� ������ �	"	&���� �� ������ @D �@E �@@ � )��� )����� ��������
 �	��� ;����� 
 ��	�U (�� ��2���� �	������ �	���
�� ��>���8����  )�
�� �3��) �3S��� ���$�� )����� �� =	�� �5 ���WP/10 (V	* 

+�  H	�>�� +�	 ^��' � k	����� +	���@C/C/@DEF  0�
���� +�	 ��< �
� (�?@T/C/@DEF )� )�
�� �3�� �<�
WP/10 .(�*����� ��� +� /) ����� �	��� ,���� �	"	&���� ������ Z��
��. ���$�� )����� +	������ ���
�� �  ������ !"#

)����� )��� � )���	� � ^��'  0�
���� +�	Q/ED/@DEF  +�	 ��< �
� (�?�
���� WD/C/@DEF���9� .  �����
 =��3 � ������  ������ �� �	"	&���� ������ �<�� ���$�� )����� �		��@D �@E �@@ 9 ��� )����� )��� �: 

���>?  +����	$� ����> +��
�� 0�*�9 4	�� � 	������� 9 (�? ��	�� 8���)�JJ	�����  �3S��� ���$�� )����� (�? ����
) ��'��WP/10 �����5�%� ��5	%� 43�� (�� ������� (A39/  .��'�� ���$�� )������ +�$��.� ����  

EX O  ����� ����� �"�� ���9 /������ ��*�.� �����  ������� =����� ��> !��� 9 (�?� (�? )����
 )�
�� �3�� �� ������ ��'�� �3S��� ���$��WP/10.  

EQ O  ���9� �	
���� ��3S� ��	2� =�&'� /H����� H	2� �	���
�� ��� �# ��5"��� ���$�� )����� 9 (�? /
� ���� N��>� ��3��� )	���� �	�>��� Z��L� )�3 � )����� )�������� ��
���  ���9 ��5 /������ �	"	&���� �������

"# 8�� :"�� ������ 0��S�� ������ �	L ,����.� ��! ������ ��
��� .�� 5���� )�>�? �-	�
� �&	&� =	�� ��* 
+��� �	��
�� .���� +� )�>�? �		���� �� )����� ���$�� :"�� ���9 =	�? ����� ����� ��	5� ������ �	"	&���� � 9���� �� 

�<��� �� ������ @D �@E �@@ � )��� )����� ��5�� Z��� 6��	$ 60�&5 6���? �3��� .4�� /K�" ��� ��� ���*%� 
������ ���	�
���� ������� ">S��� 	
� /�����.� ��* /0�P�3.� ����� 9��� ������ �	"	&���� ���.����.  

  

����� A  ���� �� :�
�1)�<
-�� �
����  

EF O   ]���� ������ F)�(/ �EX/ �ET � +�<���  +2���� ��>����(Doc 7600)/ ����� �	
���� �	���
�� (�� 
0���? ����  � 8	����� ����� �	"	&���� ������� �����.� 8���9K�"5 ��	�&�� ���� 	��'�3.���  �	���������	���%�� 9 (�� .
 ��
������ .� 8���9 �������� 0����� ������ ���
�� (���� 6�����.  

����� B �� ���� �
�1)�: ��
$� /�#����� ��� �
����  

EA O  ���*9  ���
�� ������N��>� ������ 6������ �� )��� )����� (�� �*��� ������ ��  ��	 ���WP/1  (�? 
������ �	"	&���� ������ d�>�� (�� �*��� ������: ������ ED OWE (�? ������ Y�	"	&���� ������ W@OWA ?(� ������ �	�&��Y 

������ WT OXW (�? ������ �	��'�3.�Y ������ XX OXA (�? ������ �	�������Y ������ XTOQT ?(� ������ %� ���	�.  

����� C �� ���� �
�1)�: :
*��� ����� <
#1)� '���  ���7�	'; ��3���  

�1���� '4
,��� �'(�� �*D 
&"� 
�"
$�-��
  +������ ��)�  �'�
��� �� 

:
*��� ��3���  

ET O  ��9 H	2�  =�&'� /H�����H	2��� �3S��� 9 ��>��� H����� �	9$�= )��� ��� ��� 	�:�� ������ 
C,DD  ^��'+�	 �����  8������E/ED/@DEF/ 9� ������ �2����� ����� �% ���>�� �'�>��  ��*	���������� ����	  9
 +���� ]����5(�? �	���� ��
�� ������ �# �E@,EQ �  +�	 ��<H	�>�� 8������ @C/C/@DEF.  ��9�����>%� �'�>�� 

���*	����� 0$��� V�� �� � ���>�� H�����/  R.? )���� � �����  	9$��� ��>��� � 0����.� �
�)��� /��� ��� ����	� 
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9  ��+�� (�? �	���� ��
��� )-> ��6� ����� � 	
��9� ���� ����  +���>�� 9������� +�	 ����� 8������ E/ED/@DEF/ 
������ ��  �3��� K�"+�	 	� .� 8������ W/ED/@DEF. d��	��  � V�� �� 0$�����>��� H����� ������ EX,DD � 

+�	 0� - �� 8������ X/ED/@DEF.  

����� �E.)� ����� <
#1)� '��� 
:*��7�	 � '; :
*��� �� <+� �
3�����  

EC O   ]����  ��	 ��� �� H����� =� ('�9 ���WP/2/ ���* ��	
��� � ('3�� ��
�� �	���
��)��� 0�P��� 
 ) ���� ������ ��H��� (�� �*��� ������: 0$��� )���  O d�*? 6��� ����Y 0$��� ��� �� O ��� � 6��� ����Y 0$��� 

V�� �� O V-   ���6 ����.  

@D O   ���
�  ������������ E@,EQ.  
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#$� �	���� �����
�  

 /0� - ��)@A/C/@DEF/ ������ EQ,DD(  

  

/�#����� '��� "-.��  

  

EO ����� C � )��� )�����: �	���� ��� �	
���� �	���
�� ����� ��	�  

 O �������� (�� �	����� ��&��� �3S��� +������  ����� 8���9 �����.�  

@O ����� F � �)�� )�����: ��>��� H	2� �	
���� �	���
��  

WO ����� A � )��� )�����: ��>��� ������ ���
�� H	2�� �	
���� �	���
�� 0��S�� �����  

XO ����� T � )��� )�����: ����5 ���� )���� 0�P���  

 

 

0*�� "
-.
����  

 

����� F �� ���� �
�1)�: �
(� �
�� ������� ��������  �"��� 
,�;  

�(;����� ��1 ���(� ',6-�� 
".G��� ?�(7���  ������ H��� 
�
��1I� 

EO   (��9H	2� ���� �����.� 8���9/ �	��� ��	�� �	� )����(/ �	������  ��&����3S��� +������ � ���� 
8���9 �����.� ���� )5���  �0�P�9 � �$� ���#����/ t	�-����/  �����5��/  �p����5�/ ���P%�� (�? ����.  ���9�

9 (�?  �������3 ���� )-> �������� )��� 8���9 ������ �	�'9  �)5��  +	��� EAD  � /]��P� ����d�� EFX  ����
���� ������ ����� .6�-��  +�3 /K�" (��XW  � ]����������  	�3�����8���9 +#������ �	�'�� �)5� +	��/ +�� 

)	��� WC ���� �+��.  

@O  � * ���� 8���9  �����.�4	�� )���� ���<����� ���� +� +��� �
� 8���9 �#������ +	�� )5�� +�	��� 
K�"� �� ,��9 �3� 5�� .�'�9� �	���
�� �	
���� ^������ +�� �� �3��� ���*�� �5������� �� �.������/ �� 0�P 

6����� A � +�<��� ��>���� +2���� �	
���� 	���
��� (Doc 7600).  

WO   ]��<��  /8	�
� :9 ���� +�
�9���*  ���
�� ��������	����� ��&��� �3S���  � +���������� 8���9 
�����.�.  ����H	2��� �3S��� �	���
�� �	
����/ ���5��� 	�����9� �	 ���� H����� H	2�� /�	�9/ � 4	�� 	������� 

	"�� +� �����	 �
� 8���9 +#������ ��)5 +	�� "�>��� 0���%� -��+$  9 ����
' �����	 	"�� 4��� .K�" )
&�
 �������	4� 	�9 ���� 8���9 /�����.� �	��� ���	� /�	#�	� � ��5� �S��� �	������� ��3-
��� �	���>��.  
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����� � �� ���� �
�1)�: :
*��� 3�4 ������� ��������  

XO  +�3 ����� K	�5��� O 1���		 � ������ � )5 )�������/ �	�	�	��/  ��	�����5/  ��'�/  �������/ 
����	I �	��� �#$9 	��� ��*��� ��� )�	$	���( ��	2� 6����� �
����� 	 - ��� �	
���� 
���	���.  

QO   �9�3  I	������	5$����/ ���� -�? ��>��� �	��� ��*�/ +�3 H	2� �	���
�� �	
���� �3S��� ���� =�2
 ��P*�� )5 � ���	���� �!��� (�?  =�&'� �
���� �����	2� ]�.  

FO   ����9 H	2��� (�? !��
� N����� b����� ����   .I	����� �"�� =������ � ���9� =	� �
P� ����0�� 9� 
!�<� �� !��� H	2�5 �5	� ���	� ������ �	���� 8����� 0��c� /��2�3� �59 (�� 9 !���� 0���� )�&��� �� �	��� N����� 

�� +� �����	 ��������.  ">�� 9 :���P�� � �5	 �3 =�9 (�? H	2��� ���9��	���
�� �	
����  �	*�� Z
� ��
�� �	L �����3 /�	*�� Z
� ��� /����' �����3/6� �59� (�� 9 !"# �������� +$���� �̂� ���*�� ��
���� � ���� 

4	�� 	������� .�59� =�9 	�)"� d��'3 !��� ���2�� �	���
�� �	
���� ��	��� ���
� ��	�� (�? =�9 �	��  +�#�9 �	9 =	��
� ��)��* �
	���� .���9� H	2��� �� �"# ��'�� =�9 . ����� ���5 )2����� �	��
�� 6�	�'�� �# ������ :�S�� �� 

�	��� N����� (�? )��*.  

AO   ����9 H	2��� (�? =��9 b����� �� 9 �
	) 4	�� �������	  )-> �
��	���
�� �	
���� (�� ����� /
 =�9����	 .9 ����>	 � :9 ����
' �9 K�5� �3 +������ .4��� �	���
�� �	
���� (�� �P��� ���3 � )-> 

����� +#�&���� �� ��� 	��������.  

  

����� � �� ���� �
�1)�:  ����� ������� 3�4� ���)� :����� :
*����
���� <
	G� ���  

TO  ��� H	2���  (�?I	����� �'���� ���� H	2���/  +�������� 6�������/ ��		1�  ������ ��*�.� 
������/ � ��3��^ ��*	����� �	�����:  

 

  �2���� )���  �	���6 �	���? $�	��	� )�	����(  

  �2���� ��� ��  ��	�� �	�* �5� )H���(  

  ���2�� V�� ��  �	���  ����5H $	5�-	� ).��	���L(  
  ���2�� 4�����  6�	���  6����	� )���5(  

CO   �+� )��3 ��*	����� �	5$����.  

ED O  ���P%���  /K�" (�?����� �	���
�� �	
���� �	5$����  /����� 0��S�� �	����� ��*	����� (��0��� 
 (��^���3� ����� �����%� �	��
�� 6�*����  ����� � �		1�� ��������	 �	5	�	�����:  

  ������ �	�&��  �	��� +	��L H	��# (����$�	�)  
  ������ �	��'�3.�  �	��� :�&	� ���	�	��� ��	����� (��������)  
  ������ �	�������  �	��� �	�	�9 �������5 (�	���	?)  
  ������ �	���%�  �	��� �>��> H5	�	� ��	���5 :� . $�� (���5)  

EE O  +�3� H	2��� ���� �*9 	�P�*�� 4	��� �59� /����� 0��S� (��ٕ� � 	�* 	�>����� H	2��� ���� (�? =	
 � =�9	�>� �	9 ���� ��P� =	��� 6����� �
����� 	 - ��� �	���
�� �	
���� �*� �	��� �����  �>96� ��	���. 
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����� J �� ���� �
�1)�: "
��� ��;� ����� <
#1)�  

  

E@ O   �>h' �� (��� � 3�� ������ ����� T � )��� )�����  �����5�� ���
�� ���� �#���9 ���� )5 
�: ��	.��� 6�*���� �	5	����/  �	'��/ �	5������ )+��� )���� �	������(/  ��	$	���/  �K	�5���/  ���*�.� ������/ 

 ��5����� �	��
�� �	��
���/  ����� �	�	��9/  �������/  ������/  ��	�	5/  ��'�/  ���ٕ�	���  ��	�	�	�  �	������  ���	��� 
 ������5%�. ��5 (��9 �3��� �	P�&��� �	������ ���5�.  

EW O  �
���  ������������ EA,XQ.  
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 /0�
����)@T/C/@DEF/ ������ C,@D(  

  

/�#����� '��� "-.��  

  

EO ����� C � )��� )����� :�	���� ��� �	
���� �	���
��  ����� ��	�  

 O �������� (��  ��&��� �	�����+������  �	"	&���� ������ �1��  �����ED )����� )��� �  

@O ����� T � )��� )����� :����5 ���� )���� 0�P���  

 

0*�� "
-.
����  

 

����� F �� ���� �
�1)� :�
(� �
�� ������� �������� "���� 
,�;  

�(;����� ��1 -�� �(��� ',6?�(7��� �� 
������ ��K�6���� �L-�  �����!   ��

�
�1)� ���� 

  

EO  +�3 H	2���/ =�&'� H	2� ������ �	"	&����/ ���	���  ���� ��&���+��  ������� �	"	&���� � ������� 
 ��	 ���WP/61 Revision No.1/  4�)%����P +3� E /( �)���� �	����� �"# ������� �	����� ��1��� .���5���� 6�>1����. 

�P��� %����P +3� E ���8��  (n):"�� �P� �����
��� V�*9 � �3���� ���� ��*� )���� 0�P��� ���� ����� 
���* �� �	�'���  ]���
�  ]������� � @F/C/@DEF .��	�� ��*����� 6�>1���� ��5����.� ����  

@O  �<*.� ������ /�	"	&���� �� /8	�
� ������
�� �� ������ �� �3���� ���
���� ��� ��	: 4P� 
��5����.� 6�>1���� )����� 0�P��� ���� ����� ��*� ��  �	�'�����
� ]�Y  ��	 1� >1���	� �� +-��� ��5����.� 
Y��*�����  ��	������ ��$-��  ����
����5����.� 6�>1����Y ��>� $���*�� �  )�9�	��� ��5����.� ���� )�� �>1� 

����#�.  

WO  ��5 �P�
��� ������ �	"	&���� ��39�/ ,���� ������ ED/E ),-�P� )���� 0�P��� ������$��. 
�	����� ��<���� ��0���%�� ����  ��	�#"�>�� !��� )���� ���� . �&� K��� ����$��.�( ��h�'��  =	���� ���8��  (�)

� �3����/ K�" ������ :"�� ��̂�3 )�>�? ���		����  �	�����(�� ���3 �	
����  �	���
��WT O@X:  

• )	�
� ����� @ ����	��� �/ V	*� I��� 6���%� (�? 6����� FOQ � +�<��� ������ ��5	q� ���" I�'��6�� FOQ 
 6����� n����ٕ� "(9)F OQ  6������" 6���� )�>�? )-> � /�	����� �� (�)F OQ  /(�) =�9 (�� h�� ����

� ]�������E �	��	 ��� 6��� ]��>1�� ]��	'� ,���� �	L �	'� :9 ���
�	 /�	����� �	����� ����� �" 

•  )	�
� (�� �*��� ����� /8������ V	* n��� 6����  �������"� E/E/@DEA "�� Y�	����� 

• )	�
� 6��&�� F � 8������/ K�"� n���j� 6���
��  b�������"��*����� ����� ��3�&�.� "�� Y�	����� 

• �
�)	  6��&��ED  � (n)8������"] :  ����	*����� �9 	� ���� �	�#9 I	����� :� �'�� )���	 
��>��.�� ["I�'�� "]���� 	*����� �9 	� ���� �	�#9 Y["�'�� :9 �� +�� �	�'��� 
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• )	�
�  6��&��E@  �8������ V	* n��� 6���� "5�"K� �� H����� �� ��>��-� I����� �	�#�� +�� ����
 6��&�� ����� ��2	����EE "�
� 6����  �����"	���&�� F �A" 

XO   ]��<�� +�
� ���� :9 �	�
���/ �g�39  �	����� ���
�� ��������&��� +������ � ������ �	"	&����  ��	'���
 �">��� /��� +��3 �����0���% �̂����� �� h>���� :"	&���� ���	 �� WP/61 Revision No.1/ 3���� ��� ��	:  

 9(   ]���� ���*9 ��	�� 6��� "�� ��2���� 6�>1���� ��5����.� )	'*� �� $�*��� +������Y 
 �(  ������ ,���� ������ ED/E  ,-�P�))���� 0�P��� ����$��.�� �	����� ��<���� ��0���%�� 

���� ��	 �#"�>�� !��� )���� ���� . �&� K��� ����$��.� (h�'���� =	�� ��  ����8�  (�)� 
�3���� 6��5"���.  

����� J �� ���� �
�1)�: "
��� ��;� ����� <
#1)�  

QO  h'�> �� (��� � �3� ������ ����5�� ���
�� ���� �#���9 ���� )5 � )���� �	����� �� ���? ����� 
T � )��� )�����: )��	�  ������#  ����	��  � ٕ�����5�  ����	��/  ��	�	�����ٕ  �H9��� P>���  �)������ٕ  ����	��  ���)����� 
 ��2�$���  ��	�����5  ������ ��� +-���  ����5  ����� ������  �:�����$  ������  ��	����� �	��$�� 6�*����  �)	2����ٕ  ��	���5�9 
 ������%� �	��
�� 6�*����.  

FO   ���
� ������ ������ E@:WQ  ]���<.  
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/�#����� '��� "-.��  

  

EO ����� Q � )��� )����� :H����� �� ) ���� ���� 0�P��� )���� ��>���  

 O U$���  ��� ��� )���� ��>��� H����� 

 O ������  V�� �� 0$��� ��*	����� +	���� �2������ ��>���    H����� 

@O ����� C � )��� )����� :�	���� ��� �	
����  ��
���	� ����� ��	�  

 O �������� (��  �	"	&���� ������ �	����1��  ������EE �E@ �EW �@D �@E )����� )��� �  

WO ����� T � )��� )����� :����5 ���� )���� 0�P���  

 

0*�� "
-.
����  

 

����� C �� ���� �
�1)� :3����� '; ���7�	 '��� <
#1)� ����� :
*���  

M+���� 
���� ��)� '��� :
*��� 3����� 

EO  ��9H	2��� 9$� �� H����� ��>��� Z��� ,����.� (�? 6����� ��� �3 =�9=	  �&�� .��� ��� )���
 ��	 ��� (�? !����.�WP/2/ ����  g����  /��>��.� �	��� � �� g'&� �	���9 �����
�<*.� 9  !"# � (�) 8�����

/�3���� k��  ������QX OFE �� +�<��� � +2���� ��>���	
���� �	���
�� (Doc 7600)/ � :"�� 0���%� N'� ����:��	 
 .��>��.� =����� ����9 (�? H	2���  9�	���
�� �	
���� (���� ���
�� ������ �� ������  ��@A/C/@DEF �	'�� /

 H�����1�� >��-� � - �� 0�$��� �� ����>��� +�	� ���� ������� ��
� ('3�� �*�� $����� �� 	���� �*��� (�� ����
 ��>��� �'�> /�3���� :"	&����EE � )��� 0$��� �� ��P� ����E@ ����>��� � ��� �� 0$��� �� ��P� ���� .H����� 

  
@O  g5"�� H	2��� ��-	�
���  	������ (�� ��>�9 ����QC �FD �	
���� 	 - ��� �
����� 6����� )-> /

���� )�9 � /�	���
�� 1� +�
�� 4� /H����� ����>��� �� �����5�%� �	�'��� +�<� +��>���� ^��	�'��� ��:��	 
)<	�  ]��2�3��	>5 ���	�*� .�59�  $��� N	��<� ����? 9 (��PIN  �3 �	�'��� )�9 � 	������� � ������ ����

��>���� 8	3����� +		���� ��5� ) �� ��P*� +�  ���P? ��P �	��� )�9 ��	���
�� �	
���� 1��  �	�� ٕ��>�&0  �	�#
.�	��>��.� �	��
�� 

 
WO   H	2��� ���9�(�? 9 0���9 )���� 0�P��� ���� ���3 ����*	��� 	9$��� )��� ��� ��� � ��>��� 
H����� ��� ��  6�5"�	��� +�
�� �>�S��� �� +�	 @C/C/@DEF ����  6�5&� 4� ��� )5 ��5� (�� ���� �>�� �
P�

1�� ��5"��� �����5�%� �	�'��� +�<� . ����9 �P	9 (�? =�9 +� +	��� �6� ��3�� 1�� ��*	����� )�
�� �3�� :
WP/291/ ���� �����3 6�������Y  �3�����WP/360/ ���� ����3� ������ �	��
�� ��	��� ������Y  �3�����WP/147 ���/�*�� 
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���� �����3 ������ �	�	���� ��	��� ������  � ���	����QX  �3����� Y�	�	��� ����WP/230  .��	���L �����3 ����� �*�����
.�	�	�-�� �5	��� ������ ��	��� ���� � 0�P��� )���� ) �� �����  

XO   ��
� 9  4��� ���
�� ������ �P���	�	� �	'3 1�� +�<� �	�'��� /�����5�%� d��  �	�$�
)���� 0�P���  /�	����� �#��� b�����EAD  /�������� 8*	 ��� ��	�'�� �� 	9$��� )��� ��� ��� � ��>��� /H����� 

������� ��$-�� �5������ �� �	�'��� �����5�%�:  
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��� ?	(��BJ8CJ  ���� ��

�
�1)� 

EO   +�3H	2� ������ /�	���%� �	��� �>��> H5	�	� ��	���5 . $�� (���5)/ �	���  )�
�� �3��) ������
WP/506� 9 (�? ���9� .���
�� ������ �� ���
�	� ( (�? ��*�� ��	��� ���3� 	���� �� ����� �$��9 �3 �	���%� �����

 ���
�� �������  /������9��� 	H5
  �	�	P*��� )����� � ��	�5 ���3���� 4��P� ��� H�����  ����
�� ������ )�3 
���
�� �	���
�� �	
���� .���9� H	2��� � !�	���  ��
��� :"�� !���9 4	�� 0�P�9 ������ �	���%�  ����
�� ������ 

0���% +�����9 60�&5� �	��
��.  
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@O  ��� ����� XT � )��� /)����� �">9 ������ �	���%�  ]���� d�*&� Z��� +���� ���
� 
"Z��
��.� ������ "� �	���� H����� �	����� (�? �	���
�� �	
���� ������� @DEW �@DEX �@DEQ �	������ 

���P%� :"�� �	�� ����� ����� (���� � +�� @DEF �'�9� ������ ���
�� �#�������.  

WO ��	�� h>	 ����� QD � )��� )����� :�	51� ���3 H����� �	�*�� ��5����.� �� 8���'�� +�
�� 
�	�*�� b������ ��������  ]����� �� 8���' H9� )���� )��
�� )���� ���� ��P�� (�? /�	3�&�.�  ���*9������  ]���� 

�����
���� ���� ���3 �� �	��� ���*�� ��&��� :"�� ���9 (�� =�9 �
� 6����� ���� �� 	 - ��� �	
���� �	���
�� +� +P�� 
:9 ���� 6�	�� (�� �	3�&�� �L�5	� I�'�� ���� ��P� �� /��5	.� K�"�� �� �"# ����� +� ����	 =
P� �� �3�� )�� 

�	
���� �	���
�� �<��� �	�� � ���� ������ �	���.� .����9� �P	9 =�9 � �5	 �	���P �� )������� +	��� ����� QD 
� )��� )����� �<��� =	� ����� . +P�� �	9 ���� 6�	�� (�� �	3�&�.�. 

XO ��	��  ����� h>	QE  /6�>1���� ��5����.� :)����� )��� � �	���%� ������ ��<��� �3�� )�
�� -
WP/61 Revision No. 1 � Addendum No. 1 �Addendum No. 2 ���� +��� �����
� � ������� �	����� ��1��� 

��5����.� 6�>1���� ��� �� K�" )���� 0�P��� ���� ������ 8��* �	�'��� �'�>�� ��� /���
� ��5 ��<� �� �3�� 
)�
��-WP/68 h�'>� )-���� )����� � ,���� $���*�� �	���� ������>1� 6��&� ��	�� .�5"� H	2� ������ �	���%� 

1� ������ ���
�� �3 8�� ������� ������ ED/E :,-�P� )���� 0�P��� ����$��.�� �	����� !��� ��<���� ��0���.�� 
���� ��	 �#"�>�� )�	* )���� ���� . �&� K��� /����$��.� )->  �� ��
�� :"�� V�� �� ��������@T/C/@DEF. 

QO ��	��  �	����� h>	�  �����Q@ :)����� )��� �  +�
�� 8���'�� �� K����.� ��'�9������� 
@DEA �@DET �@DEC ������ ������� �	���%� ������ �'�9 /Q@/E ^���3� +�	 +� =�9 ���
�� ������ (�? �*P�9� /

 (�� )	�
� :9 0���?�	������ /�
����� �������� :��	� 0���%� ��( l���� ��'��� )��
��� ��� ������� V- �� 
�������. 

FO ��� ���?  �����QW  :)����� )��� � �	��� � 8���' H9� )���� /)��
��  �	���%� ������ ����9
 b����� )��
�� )���� H9� d���� (�� 0���%� +� �3 =�1� �*��&��� ������T,D � ������� �'�9� �5	��9 �.�� �	������� 

QW/E :" ��'��. 

AO ��	�� h>	 ����� QX � )��� )����� :NR�'���  /:����� $�
��/Z2�&�� �� �	���%� ������ ���*9
.���*�� �3��� �� :����� $�
�� 0�P��� )���� )��� � ���* . =�9 (�� ��59� �	����� f2������ 

TO ����� ���? ��� QQ  /������ +�<��� )	�
� :)����� )��� ���� �-	�
��� �	���%� ������ �P�

 ������ (�� �*������Q OC �AOW �EEOX  ������ ������� �'�9� ������ +�<��� �QQ/E .��'�� :" 

CO  ����� h>	 ��	��QF  :)����� )��� �Z��
��� ���&���/  ��������� (��  �� �<���� �����*��
 �	�����
����  � �����*��������� �	�����  @DEW �@DEX �@DEQ / �	L �
������ :9�� ���� �	���%� ������ ���*9

 +�
� <&*�� ,�&����@DEW  /K�"�U ��5	q� ����>�� �����*�� 4���� =��3 :"����#� )�9 H	2� ��	�� �����*�� 
/����&�� �	��� �	�	� /��	� 9���: �
������ �	L ,�&���� <&*��  0�$?)5 � @DEX �@DEQ :"��� =��3 4���� 

������*� ����>�� ��5	q� /�	��* H	2� ��	� ����*��� /����	%� �	��� )	2���� /:�	�	�5� �'�9� ������� ������ QF/E 
:" ��'��.  8����� =��� (�� ����&�� �����*�� ��	� (�? h��>�� �#�5�� +���� �	���%� ������ 9 (�? H	2��� ���9�

.��5	q� ����> �����* 4����5 

ED O 	 ��	���� h>��� QA � )��� )����� :		
� 4���� �����*�� /����>��  �	���%� ������ �'�9
� ���
�� �������	51� 		
� �	��� )	2��� :�	�	�5�/ H	2� ��	� ����*��� ����	.� �� �'�� 4������ ����>�� 

�����*� ��5	.� ������� ������� �	����� @DEA �@DET �@DEC/ K�"� ������� ������ QA/E. 
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EE O  ����� h>	 ��	��XC  :)����� )��� ���	��$	� ������� @DEA �@DET �@DEC/  ������ ����
 ������� �'�9� �	��$	��� ,���� �	���%������� XC/E )'���� ���	������ �	����.� �	��$	��� N	��5�� ����>�� �	���.� 

�	�	������ f������ ��
��� ��&�� �	��$	�� ������f� :��
�� ��<���� ������� �	����� @DEA � @DET � @DEC. 

E@ O ) �	����� �		1� d���WP/506(/ (� 9 ����� �5����� 6�*���� (�� H	���  ����
�� ������ 6�&5�� ���� +� 
��� 0���� )�� ������ �	���%�. 

EW O  /���	�
� :9 ��	L �����9 H	2� �	���
�� �	
���� �������� (�� �	��� ������ �	���%� ������  ������� 
�������� ��	'��� ������ ��	�?: 

  WP/506   O   +���� +�
��  

 O ����� XT  :)����� )��� ��	���� H����� �	����� (�? �	
���� �	���
�� �   
������� @DEW �@DEX �@DEQ 

 O  �����QD  :)����� )��� ��	51� ���3 H����� �	�*�� ��5����.� �� 8���'�� +�
��  ��	�*� 
N���� �� 8���' H9� )���� )��
�� )���� ���� ��P�� (�? �	3�&�.� 

 O ����� QE � )��� )����� :��5����.� 6�>1���� 

 +�)������ ������ ����� �� ������ ���
�� � �� ��(  
 O ����� Q@ � )��� )�����:  +�
�� 8���'�� �� K����.� ��'�9������� @DEA �@DET 

�@DEC 

 ������)Q@/E( 

 O ����� QW  :)����� )��� ��	��� � 8���' H9� )���� )��
�� 

)������ QW/E( 

 O ����� QX � )��� )����� :NR�'��� �� Z2�&�� $�
��/:����� 

 O ����� QQ � )��� )����� :)	�
� +�<��� ������  

 ������)QQ/E( 

 O ����� QF  :)����� )��� �Z��
��� ���&���/  ��������� (�� *�� �	���� �� �<���� �����
�
����  � �����*��������� �	����� @DEW �@DEX �@DEQ 

������)QF/E( 

 O ����� QA  ����>�� �����*�� 4���� 		
� :)����� )��� � 

 ������)QA/E( 

 O ����� QT � )��� )����� :)2����� d�>�� �P��
��� (�� �<� ������ �	���%� 

 O ����� XC )����� )��� � :��	��$	� ������� @DEA �@DET �@DEC 

)������ XC/E(   
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�(;����� ��1  �����
(�� ������ �� ?�(7��� �(���
�L-�  ������� ?
��� ?	(��BB8B�  ���� ��

�
�1)� 

EX O +�3 H	2� ������ �	�������/ �	��� 9��	�	 ���	���5 )?	�	���(/ �	��� ������ �	������� (WP/506) �5  !���
������ ���
��/  ���� /)��� ,����.� ��� /�������� � -  ���� ������ 9 (�? ���9� �>�	��� ��� ��*��� �* 

	���k  (�	��
��� �	��
�� �5�����)�	���� ����5��  ��+�  (�	�	�	�)-��	� �'�� �2�� H	2��� )��� ��� ��� (�� �������.  
  

EQ O ��� ���?  �����XX  /)����� )��� ����*9 ������ �	������� ���� )�'&��� ���� �����*9 ��	�? 
������ ���
�� 1��  ������� � �	���
�� �	
���� (�? H����� ����3 ���� �	����� �	������@DEW �@DEX �@DEQ 

�� h>	 ��	� ���P%� �	����� K�"5� ����� �������(  � +��@DEF . 

 
EF O ��	�� >	h  �����XQ 
��� /)����� )��� � )����� �� ��<���� )�� f����� �	������� ������ �P�

 ����3 � -  ������� ���
�� ������ �'�9� ���������	���
�� �	
����  ������ (9) :�#�XQ/E : �� I��'��� ���P�
������ ��	��� :"��  "�>�� (�? ���*�� K�"5� /������ ��	��� )��� �� )��*��� I��'��� ���P�� ����� $$
	 �	����

 �*����� �������� �	����� d���� 6����� 4� =��* � N	&>��� �9 ���P��� �"# ��> �����N2�<���  .�	��3���� �	�	<����
� ������ (�)XQ/@ :f	�����  �	3�&�.)�JJ	�����  +�
�ECCC / 4	�� V*	 :"��� /��	��� ��5�� �	��S��� 8�
�	 :"��

 �
� +P�� +� ���� 0�P��� )���� �	3�&�� (�?)�JJ	�����  +�
�ECCC  ��������(�� 8��� 4��� (�� 9 �)
& K�" �� 
��39 �3� Y5�� � ������ (n)XQ/W : +�
� 	�	� )�5������ 	�	� �	3�&�� $	$
�@DED )���� 4	�� � * ���� /

 +�
� 	�	� )�5������ 	�	� �	3�&�� (�� 8	�'���� 4	3���� (�� 0�P���@DED  ��39 ��.5�� �3� 

 
EA O ��	�� h>	 ����� XF � )��� )�����/  ������ ������� �	������� ������ �'�9XF/E : �	����� �*��

�������� )����� �� 6������� ��5	%� ����	��/ 9 ������ (�� �9�� ���� �� 	�*��� H5� :"��WAO@@   H5
� ����
 )�5����� ������)�JJ	�����  +�
�@DEX��� � -P� /	������ (�� �*������ �-	�
  	��>�� � (9)	��>��� ������� 

�� ��	3�& �L�5	� 6��	$� +�* H����� ����� �*-��� �	���� (�� �������. 

 
ET O ���? ���  �����XA  /�������� ������ �<� (�� �P��
��� d�>�� )2����� :)����� )��� � �����

 /d�>9 ���9 	� � /�	������� ������ (��6����� "	&��" ,�P�� ���P? 	��
��� �	��*��  �	�� ���5 /"�L�5	� �	3�&�� �
 )�
�� �3�� d�*&� ���� �P	9 ���*9� .�	������� ����� +�
�� )�
�� f����� ���� �WP/229 " +<�� �������� N	�
���

 +3� �	�'��� 4�) "�
�� � ������� ���2����E –  �3 ��� /(��� �	$	���.�� ����� ���? �� �	��* �	����� ���3����� :� 	
 ���� /"�
� � ������� ���2���� +<�� ���
���� �	������� )2����� �����" /��5"��� +�
�� )�
�� f������ 8�
���� )���

 )���.�������� N	�
��� )2��� 4	�� 

 
EC O ��� +��> �"# /Z�
�� ���9 H	2� ������ �	������� � !�	��� +���� ��6������ ���� ������3  ������

���
��. 

 
@D O  � ]��<� ��� /���	�
� ���� +�
� ��9 H	2� �	
���� �	���
�� ��������  (���	����� �������� ������ 

+������ � ������ �	�������/  ������� �������� ��	'��� ������ ��	�?:  
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  WP/507   O  +���� +�
��  

     O  ����� 44 � )��� )�����:  ���� �	
���� (�? ������� �	����� H����� �	
 �	���
��1��  �������@DEW @DEX @DEQ  

     O  ����� XQ � )��� )�����: f����� )�� ��<���� �� )����� ��������  
      ) �������� XQ/E �XQ/@ �XQ/W(  

     O  ����� XF � )��� )�����: �	��� �*���� ����	�� �������� ��5	%� 6������� 
�� �)���� ��������  

      )������ XF/E(  

     O  ����� XA � )��� )�����: )2����� d�>�� �P��
��� (�� �<� ������ 
�	�������  
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�(;����� ��1  ������ �� ?�(7��� �(���
���
E�.I� �L-�  ������� ?
��� ?	(��AJ8BA 

�
�1)� ���� �� 

@E O  +�3 H	2� ������ �	��'�3.�/ �	��� :�&	� ����	�	�� ��	����� )��������(/ ��� ����	� �����  �
������ (WP/517 - /522) ��5 #���� ������ ���
��. �5�� 0�P��� (�� +����
� )-> �������.� � - �� ���� ������ 
������ ���� � !�	��� +���� :"�� =���3 ���
�� ������.  

@@ O ���*�  )�
�� �3��WP/517 ��� � +�
�� +���� �	����� � -P� /�	���  �����WT  )��� �
 :)����� �	���
�� �	
���� (�? ������� �	����� H����� �	����1��  �������@DEW �@DEX �@DEQ  ���� �����

 +�� � (���� ���9 ����� ��	�5��� �	����� �P	9@DEF .  
@W O ���  ����� ���?WC  :)����� )��� � )���� :��'�3.� +	<���� :����– ���
�� ���	��� ������ /

 /d�>9 ���9 �P /�	��'�3.� ������1�� � "	&����	'� ���S��� ����
�� H����� ���)� :���� ���
���� ��	S�  ��	��
 :���� )���� �	�*� )�9 � )���/������  �	����� l�������1��  $�*��� +������ K������� �	��*1��  �	���

 ���� ��3�&�.� � -P� /+�	�� 6��	���� 		���� 	�3���� �	5��� :���� *���� 8���� )�>� �	�*�� ���
���� �	�
�$�� ����>�� h	'>��	�  ��5 .�������� �� )���� +	<��� ���	� )��� �� ��<���� ��������� )�
�� f����� ������ ��39

.H����� ^���3. ���� :���� 

@X O   ���	� h>	 ����� XD � )��� )����� )WP/519 /(��39 ������ �	��'�3.� ��> )�� ��<���� 
V- �� ����� ������� �� )���  )	��� ����
� �� )���� ������ ���� /�	���� �*-��� ����>� �������� ��	��'�3�

/���� ��	�� ����	�*.� �	���� )	����� (�� )�'*��� h�>��� +�
�� )	����� )	���� �	����� �	����  6����� $	$
��
.�5��� 0��� ��� :9 K�� +�
� ��5	%� 

@Q O ��	��  �	������ 8�
�	�  �����XE  :)����� )��� �����	�  ��	���– ) )	�*���� �'���WP/520/( 

)'���� )�
�� �	��'�3.� ������ �P�
��� �6���j +	�'� f������� �2�'*%� ��5	q�  6��&�� 6�*�� ������ 0����ٕ�
� ������ ����� -�� )��� ��	���� �	���� �5�*�� ��S��� �	���
�� �	
���� 9WT OEX �-	�*�� ����	� ����9� /

 ����
� )�9 � �	�	�3%�� �	����� ���<���� � �#�	L� ���-5�� 6�*���� +��� 4� K����.�� ��� 4��P��� ��	���
���� (�� �3��'� .K������ +���#.� ��" ��
'�� )2����� )��� �� ������� V- �� ������� 6��&� ��<���� )�� f�

 ��	2�'*%� K�" �� ��� /��	��� ����	���S������ )	�*���� :��'�3.�. 

@F O ��� ���? ����� X@ � )��� )����� :������ :��'�3.� )���� :���� )WP/521 /( ������ ���*9
 ��������� ��5	%� )�
� �	��'�3.�1�� �
�� ��>�� ������ ���
�� ������ ���
� 1� �P	9 �'�9� .:���� )���� �	��

X@/E:  /:���� )���� )��� �� 6������� ����	���� �*���� �	���.������ Z��
��� )-> ���
��� =��	'� 

@A O  ����� �	��� 9 (�? H	2��� ���9 /=P�� +��> ���XW ) )����� )��� �WP/522 H5
	 (
 �>�� )2����� ���3��� .�	��'�3.� ������ ��	� ��<� ���� d 

@T O  ]��<�  ���� +�
����	�
�/ ��� ��9 H	2��� �������� (�� �	������ �	����� �������� � ������ .�	��'�3� 
 ������� �������� ��	'��� ������ ��	�?:  

  WP / 517   O  +���� +�
��  

     O  ����� WT � )��� )�����: (�? �	����� H����� �	����  �	���
�� �	
����
 ������� �@DEW �@DEX �@DEQ 
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  WP / 518   O  ����� WC � )��� )�����:  :���� )���� :��'�3.� +	<����–  ���	���
���
��  

        

  WP / 519   O  ����� XD � )��� )�����: ��	��'�3� �������� ����>� �*-��� �	����  O 
���	��� ���
�� 

  WP / 520   O  ����� XE � �)�� )�����: ����	�  ��	���– )	�*���� �'���  

  WP / 521   O  ����� X@ � )��� )����� :������ :��'�3.� )���� :���� 

      )������ X@/E(  

  WP / 522   O  ����� XW � )��� )�����: )����� d�>�� �P��
��� (�� �<� ������ 
�	��'�3.�  

�(;����� ��1 ������ �� ���(7��� �
(��� 
��K�6���� �L-�  ������� ?
��� ?	(��!B   

�!� 8!F ��A8�� ��F8A!  ���� ��
�
�1)� 

@C O  +�3 H	2� �	���
�� �	
����/ =�&'� H	2� ������ �	"	&����/ �����  ��
��9 ��� �	��� )WPs/493 
�/497-/499 �/502-/504 �/524-528(/  �#��� �5������� ���
��.  

WD O  ]��<� +�
� ���� /���	�
� ��� ��9 H	2� �	���
�� �	
���� ��������  �	������ (���	����� �������� � 
������ ��	"	&���  �������  ����������	'��� ������ ��	�?:  

  WP / 527   O  +���� +�
��  

  WP / 502   O  ����� EX � )��� )�����: �	�&�� 6������� f����� 

  WP / 493   O  ����� 16 � )��� )�����: �9 ���	�� – �����	� ���
�� 

      ��) ���� EF/E(  

  WP / 497   O  ����� EA )����� )��� �: f������� ����
��  8	3����9  ��	���–  f��
������� �'��� 

  WP / 498   O  ����� ET � )��� )�����: +�� "	&���� �	������ �� )��� ���  

  WP/499   O  ����� EC � )��� )�����: �-	����� �� �	�*�� ��5	%� f����� �	�	�����
 �	�#��5���  

      ��)���� EC/E(  

  WP / 503    ����� @W � )��� )����� :���	� ��5	%� �	����� �� )��� ��	��� ������ 
0���� ������� �� )��� ��	���  

  WP / 525   O  ����� @X )����� )��� � :6���? ������� �	�����  
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     O  ����� @Q � )��� ��)���: ��4P� h>	 ��	� +2����  �� ����
�� d����
��5	%�  

  WP/524   O  ����� @F � )��� )�����: ��
� ������ �� ��5	%�  

  WP / 526   O  ����� @A � )��� )�����: 6��	$  ��5	%� 60�&5���	��
��   

     O   �������)@A/E �@A/@( 

  WP / 504   O  ����� @C � )��� )�����: ��>  +���6�*����  (�*+�� @DWD –N��#9 
�	����� ���������  

      )������ @C/E(  

     O  ����� WD � )��� )�����: �2�
� �������  

     O   ������)WD/E(  

  WP / 528   O  ����� WE  :)����� )��� ���)2��� d�>�� ���
	��  d���������
���� 
���	���� ���
��  ��P��
��� (�� �<� ������ �	"	&����  

 O �) �������WE/E �WE/@ �WE/W �WE/X(  
WE O  ��5 � +��&���  ������ ���
���� �	������ +���� �	"	&���� ������ 9EQ  ����9 :)����� )��� �

 ��
��� ����	�� ) ��&��WP/500 ������ (@T )����� )��� � :6����� +�� K�� :9 ��� 0��� �5��� )WP/501 �� (
��
�� ������ +����� ,����.��	�� �������� ��.  

W@ O �
��  +���>��	���
�� �	
����  ��F/ED/@DEF /<*��  ����� �	"	&���� ������ 9 � +L��� (�� =�9
 �� H����� �������� ��WD/C/@DEF  ������ ,���� ������� ���
�� ������ �	'�� (��ET/E : �	�	�3%� "	&���� �R�>

��	��� �� �������  �� �-	������	�	��9�  )�
�� �3�� �� H����� =*��3� :"�� �*��� (��WP/21  +� ��� /�*�����
 !-�9 ��5"��� �	"	&���� ������ �	��� � �'3 �	L � ������ �"# N"*� ��� ��ET  +�� f����� :)����� )��� �

) ���� h�>�� �	������ "	&����WP/498&�� �� ���9 �3 �	����� K�" 9 � +L��� (��� .( 6��ET,C  ������ �3��'� (�?
 )�
�� �3�� �� 6������ ��0���%� 4	�� (�� �	"	&����WP/21 �*����� ������ K�" �� ��� /ET/E  ��5"����  ��>

 ��� /K�" 4�� .������ K�"� ��
&�� h��� �P�	 +� =�9 .? /�	�	��9 �� �-	������ ��	��� �� ������� �	�	�3%� "	&����
 d9�H	2� �	���
�� �	
����  ������ ������ +�	 9ET/E  )�3 ��	���
�� �	
���� ������ �3��'� 0�P �� K�"� /

����� �<� )-> ���	�
� :9 ��	L� =	�� �	"	&����� ���*�� ,����.� 0�� 9 ���
�� � 1� �
���� �	"	&���� ������ �	����
.6��5"��� ���  

�(;����� ��1 ���
(� ���(7��� �� ������ �����6 �L-� ?	(�� O?
��� 
������� A�8A�  ������ �
�1)�  

WW O  +�3 H	2� ������ /�	�&�� �	��� +	��L H	��# (���-	$�	�)/ H�> �	���� )�
�� ��3��) � WP/512  (�?
WP/516 (��5  �#��������� ���
��. ���9� (�? =�9 �3 5�9 ����
� 0�� )�� )	�  )P&� )�
�� �
� 8	�&5  (�? ����

 ��� ���# �	��� /)��� H	2��� �2�� 4� .(��	��5��) �5�5 ����9 .� 6�	��� /��� �� H	2��� �2��� /(������)  

WX O �5�� H	2��� 0�P�9 ������ /�	�&�� 	"�� �*��9 �̂� ��
��� �3��'��� +�	�� $���? +���� .���9� 
(�? =�9 �3 +� ��� ��� /�������� ���� 	� �� � ETD ���� �P� �QD ��� /�3��� �P* )5 +��� �������  ��*��

 ������ ������ /.����ٕ� .� 59 �9@DE � )�� �3��A .�	���� ������  
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WQ O 1�#� H	2��� H	2� �	���
�� �	
���� (�� =���	3 6$������ 6����� �
����� 	 - ��� �	���
�� �	
����/ 
K�"5� H	2� H����� !����% 82� � 	���
�� �	
����� Z��� �	��$	� ��<���� 6��&� ������� � - �� ������� .�5�� �P	9 
��	��� ���
��  ����
�� ������ ������� ����	<��� 	$������ �	���
�� �	
����.  

WF O  ��� ���? ����� W@ � )��� )����� )WP/512 /(�P�
���  �P 4�� ���� 0�$��� �	�&�� ������
 �	���� � ��'�'�>� 8��� (�? ������� �	����� H�����
�� �	
���� ������� � �	���@DEW �@DEX �@DEQ  ��

+�� � (���� ����� ����� �R��	 :"�� ���P%� �	����� @DEF ���*9� /]���� ��� 9 :��� /���	�
� )������ 
6$����� �� )��� �*-��� �	���� (�� �*��� R	���� �*� :���  "��-���"� �
�"5�60�& �*-��� �	���� "� N��#�� 

�	�	�����.�.  

WA O  ��	��  ������ 8�
�	WW  :)����� )��� ��'��� +		����� ��-�� ��	��� �*-���� �	���� 
)WP/512/( ���*9 ������  �	�&������ ���*��� ��2���� �N��#M ��	������ �	���9� 	5���� ��#���� �� �
�� @DEXO

@DEF � ��>��" �	���
�� ��-��� �	���� )GASP, Doc 10004 /(�	���9�� ��>�� �	���
�� �*-��� �	����/ -P� � 
���*�� ��#���� f2������ f��� �'��� ������� f������� ����
�� 8	3��� ��3��� ��-��� �	���� . �+� ���	4  "�>�� (�� )����

� �	���
�� ��>�� N��#9 8	�*�� ��0���? � +$�	 �� 4� ����0���� �	���� ��-����	���9 ��>�� �	���
�� �*-��� �	���� 
+��� ��������� �	�	�3%� ��-��� �	���� ���������� �	�	�3%� �	�>��� "	&����� �� "	&�� ��	����� �	�	�3%�Y  ��	��� 

����	� ��� !$�*� � +��� �� ��Y"	&��  �+	��� ��� � ������� �	3���� �� �	���� �� �	*	*'��� ����> �� $�*��� +��
 ���?f�� �'��� ������� �f������ ����
�� 8	3��� ��3��� ��-��� �	���� ��� 0��9 ��	��� +		���� ���"�� �� 43���� 

�����5�%�.  �P	9 ������ �P�
����+�����  ��� �� d������ 4	���� ���S��� f2��� �� $�*���1��  +�
� ��-���@DEQ 
P��� ��������� �>U �1��  d���� (�� �������� ��� � �	�1���� 6�2�&��� ����� .�	��P%� �2����� �	�P��� Z
�

 ��*���� +	���� �	��� ��	��5 �
����1��  �� �<��� (���	 �5� ��5	%� =� +��� 9 	
�	 :"�� ���P%� ��&�� )�
��
.� f2���������� ���� (�? ��� 4� 4	�� ������� d�>�� �� ���? �	��$	��� 6���
��� 6��&� V- �� ����� /������� ��5 

����� (�� 9 �<�	 H����� �� ">�� !"�� ��������.  

WT O  ��	��  ������ /c� (�* !$��*? +� :"�� +������ ���� �	�&�� ������ ���*9 /���2���� 4��� ��1�� h>	
 =�9 (������	 5 �	��� (�� )�
� 9 ��5	q� ��	9� /:����� �	*���� �	�	��9 ����� �� "���%�� V*��� ����3 60�&

 �� ��-���� � ����-� ����
�� +�<��� 0�$? ��5	%� N3�� �		1� (�� )���� �
���� .)
&��� �#"	&�� :����� ���������
 .�.�'�-� ������ ��*�-� +����� ,����.� )-> ��	��� )���  

WC O  ��3��� ������ ��	�&� )5�� )��� +<� ����2���  ���#1��� �	L ���2���� +<�� �
� � �������
���*9�  !$��*? +� :"�� �	�5�� +������ ����1�� �� �<*.� .+��
�� 0�*�9 4	�� �� �	�P��� !"#�		1� 4����� )�
� ��5	%� 

�� )��� ���2���� ������� � �
� ������ (�� 9 K��# �� ���	 ����? �> 9H�� ����� � +�5*�� ������� �	����%� 
Z��� ��0��� ������� ���� +5*� +<� ���2���� �	L /���#1��� ���� . )�$� �	L �
P�> ���q� ������ ������ ��	��� 

��c� .�	
�� �	�	�� �"# 4����� �� f����� )�� /��5	%� ��&�� ������ (�� =�9 ����	 ,���� f�� :��5��� ��� ">1	 �� 
���*�� �������� �	����� �	��* (�� �	
'�� ������ 	�	
'��� ��	�3%� �������.  

XD O  ��	��  /,�$��� 8���� ��1��� 8�
�	�P�
���  ��*���3.� �	�&�� ������)��5���� f����� )�
�� :"�� 
�'�9 =� �3��  )�
������� Y����$��� 8���� �� ������ ��	��� ������	 ���� ���>�� ���*�� )�
�� f����� )��51�� 

 h�>�� )�
�� f����� )��5��� �
�� Y����� ��'�� ��" 8*���� +�5*9 4	�� Z��
��� )-> � ����$��� 8����
% H����� 6��� /����$��� 8�����6���  ������ ��&�9� .�	������� ������ )�� f����� �� ����$��� 8���� ���P? �� �<���

��� ���	 9 (�� )�
�� ��3�� �� �*������ ��0���q� �	����� H��A39-WP/108 Rev. 1 �A39-WP/200/  0�P ��
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 �	��$	�@DEAO@DEC  ����>�� ��������1��  6���P� �����
��� )���� �	�#9 ������ �$��9 /K�" � -P�� .�	��$	���
.������ !"# �� 0�P��� )���� �5����  

XE O  ���*9� �� �	�&�� ������ ����$�*9 	"�� +������ ������� K�" �
� ����5	%� )��� 6�	�� d�>9  ��
��-��� 6���? )���/ ���9� ���	�
� �	���	? ����1��.  

X@ O  ��	��  ���� �	�&�� ������ ���*9 /)	�*���� �'���� 8�
�	1� ���
�� ������  (�� )�
�� )'����
�� !"# 9� /��
��� �����5�%� 43���� 	�*� ���	�*� 4	�� �P ��	����� ��� �����.� �� ">S�� �*������ ��	2��

 +	�'�����d�>�� 6����/ �� +		���� 0���% )�5������� ��2�9 +��>��� 6�2�&� )���� �	��� ��'��� ��5	-� ����	 =�9 ��5���" 
�� 6������� �����
��� ��	3 $	$
�� /��	�� ������ ��-��� f����� � 0$�5��.  /K�" (�� 6�-�� (�� ������ �����

 .��	��� ��-� t�&�� 6��>�� ����� ��
� (���� �*�� )	�
� �� ��5	.� �<�� 1� �	'���������� �P	9 (�� =�9 
����	 ��5�q� 8	3��� ����
�� f������� ��$-�� �-	�
��� �	�*�� ��<�� ]�P��
��� :���� 9 /�*����� ������� +��>���� /

 ���� 6����� 4� /f������� 	�*���� ������ � �	$��� N��� /������� �'��� f��� ]���� �	���� ��-��� ��3���
 8*���� +�5*9 "	&�� �� )���� !$�*� :"�� +������ ��-��� )��� �� ��5	.� �	�	������EC – ��-��� 6���? ��	� . /

��� ��	P���� ����� ��5 .������ ��-��� f�� 5���� )����.� ������ �	��5�� �	�-���.� ��P )�9 � =�9 (�� �����
 )���� � +#��	�>� :��	 0���> � )5��� ��3S� ������ =� 4��P� Z��
��� 0���? ����	 /��2�� �	��3� �&	<� (�?

�� (�? f2������ �	��� 4�� 4� /�	���� �*-��� ���� =	��� �*� ���
�� ������� 0�P���.��5	.� H�   

XW O    /8	����� )2���� 8�
�	 ��	���P�
��� ������  �	�&�� ���3���� ��	<���� 0�
�� N	&>� 6���P
 /�����
���� ]���� ������ ���*9� .�	����� ����S�� ���	'�� ����S� �����. :"�� :����� )�
��� /�#�		1� 4�

� +L���� ����� f�� �	�*� )�9 � ��5	.� =� 4��P�  N����.�� �����.� )�9�9  ���	'�� ����S�� )������� )�����
 �	����� ����S�� 6���
��� ���	'�� ����S�� ���
���� ��*2��� 	� 8	����� (�� )���� ~V*� �'�9 ��5 /6���
���

 �P	9 ������ ����� .. 6���
��� ���	'�� ����S� ������ �
���� ��> +��>��� �2��&�(MORC).  

XX O  �������� )2����� /d�>�� ���*9 ������ �	�&�� ���� � 6������� ��&'����� 8	��� � ���* �����
) 0���� (�� ��2���� �*-���PBN ������� ����3.� ��	��� �	��� (�� )�
�� ��'��� ��5	.� � ����	 1� �'�9� /(


���� .�������� (�? "�&��� )	���� �����>��� 5�	 ���� /]�	�'� �P	9 �P� N��#�� 8	�*� �� $�*���� +����� � ]��	���
 +�
� �	���� �*-���� ��	��� ��-� ����� �� ���L�� -�? �#��* ����@DEF )�� ����	�*� �#������ �� 4P� "�ٕ� .

 �5	��9�	�	�-�� V���*�� N	�'�� ����	��� �*' � 8�*��� +�<� 4P� �� H����� �<�	 1� ������ �'�9 ��� /
.+	�3%� �9 ������ H��9 (�� 42�3����  

XQ O   � H	2��� ���9��  )�
�� �3��� =P�� +��>WP/512 (�? 9 �"# �	����� � ����� WW � )��� 
)����� H5
	 �
	���� �
��� �R�
���� 8������ ����.�� ������ �	�&�� .�̂�3�� 9 8���� ������ ���
�� (�� �	������  �

������ � WX  (�?WA � )��� )����� )WPs/513-516( .n����� �*��� (��  

XF O   � ]��<� +�
� ���� /���	�
� ��� ��9 H	2� �	���
�� �	
���� �������� (�� �	������ �	����� �������� � 
������ �	�&�� ������� �������� ��	'��� ������ ��	�?:  

  WP / 512   O+���� +�
��  

 O ����� W@ � )��� )����� :�	���� H����� �	����� (�? �	
���� �	���
�� 
� ������� @DEW �@DEX �@DEQ 

 O ����� WW  :)����� )��� ��'��� +		����� ��-�� ��	��� �*-���� �	����  

  WP / 513   O����� WX )��� �  :)������	���� �*-��� ���	�� ��	��� ��-�  
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 O  ������)WX/E( 

  WP / 514     O ����� WQ � )��� )����� :��-� ��	��� �	*����� ���	��� �*-��� �	����  

 O  ������)WQ/E( 

  WP / 515  O  ����� WF � )��� )����� :��-� ��	��� +��� "	&�� �*-��� �	����  

 O  ������)WF/E( 

  WP / 516  O ����� WA  :)����� )��� �)2����� d�>�� �P��
��� (�� �<� ������ 
�	�&��  

�(;����� ��1  �(���'4
,��� ?�(7��� 
�� ���� H��� �
��1I�  

XA O  ���9 H	2� ������/ �	��� ��	�� �	� )����(/ d�� =�	���  �	������2����� :"�� =���9 ���� 8���9 
/�����.� ������� �� ��	 ��� WP/463/ (�? 9 �
�� �	
�����	�� �3 ����� �� ������ ���
�� (���� ���� ����� +�	 

@A/C/@DEF/ (�� 0���? ���� 8���9  6��� d�� =�9� /�����.����� �$� ���#���� t	�-���� ����5��� ����� p����5�� 
(�? I	��� 0�P�9 �� K�� ������.  

XT O  ����� ���� 8���9 ��.���� ���5��� � 6�	��� �	��� �	� ��� O �$�) )�����#���� (�	���� H .+.
)&��� �	�5  (t	�-���)�	���� �	��� H	��� �	�5� �����  (����5��)�	���� ��	�� �	�  (����)6�	���� ���	� .�$�� 

 /(p����5�)�������� )��� ��*. �� H&� /+�	�� ��>���� ,���.�� �	��� �	� ��	2� ��� .+�3� H	2��� )-> ������ 
���
�� �	�� �� ��	��� �	�&� /��3S� b��9� �
�� �	
�����	�� 9 EFX ���� ��P� �WC ���� ��3��� ����3 )	������ (�* �
� 
��< +�	 @A/C/@DEF ������ EQ,DD.  � ��	��� �*	*' ������ 8���1� )'���� +� �3�EAD � ��P� ����XW 

 ������ .��3��������	���
�� �	
 +��� +� ���� ���<����� )���� 4	�� vV* (�� /�����.� 8���9 ���� �	'�� (�� 0��� /
 +	��� I	*' )5�� �#������ 8���9 �
��1  K�"� +����� ,��9  ���� /5�� �3�6����� A � +�<��� ��>���� +2���� 

 ��	 ���)AFDD /(� )�9 ^����� +�� �5������� �� �.������.  

XC O  �'�>� ���� 8���9 �����.� �� �������� H��>�� ��
���� �� X/ED/@DEF /(�? 9 ETX ���� 
��P� �QA �3���� .+	��� I	*' )5�� +#������ 8���9 ����3  

QD O  ��= R��� H	2� ���� 8���9 �����.� � 0�P��� 4	�� (�? �5���� � !���9 �� ���� ��
��� �̂����� 
���� �������� )��� ����M� !�	��� � ���9 +  .�����S��� ������9 )P&� ����� /���
��  +	��� +�8���9 �����.�  )5��

 .+	����� /+��>�� �5� H	2��� �	���
�� �	
���� (�� �� �� ���� ���
P� �� ���� 8���9 �����.� ���9� (�? 9 ��
�� 
�	�5�� )���� �5������ �� �.���� �	���
�� �	
���� �?�� )�	 (�� ����� :��	��� :"�� +��� =� ��5	%�.  

QE O  ���  /���	�
� :9 ��	L������  �3�� �� ������ �2����� �����.� 8���9 ���� �	��� ���
�� ������
 )�
��WP/463.  

Q@ O  �
��  ������������ DC,XQ. 
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EO ����� C � )��� )����� :�	���� ��� �	
���� �	���
�� ����� ��	�  

 O �������� (��  �	"	&���� ������ � +������ �	�����1��  ������EQ/ EF  ������)EF/@ �  ����
�
 (������ ��	��� )��� �� �����5�%� ���@T �@@ )����� )��� �  

 

@O Z	�&� ������ (�? 	2� H�	���
�� �	
���� �������� (�� �P�*� ������ ���
�� 

WO 4	3���� (�� �.�5����� )	�
� �	3�&�� ��	��� ������ ������ ���
���� 	�������  	��>�� (9) ���>��� �������	.  
 

XO ����5 �5��� 

 

0*�� "
-.
����  

����� F �� ���� �
�1)� :�
(� �
�� ������� �������� "���� 
,�;  

��(;���� ��1  ������ �� ���(7��� �
(���
��K�6���� �L-�  ������!C �!� ��J  ���� ��
�
�1)� 

EO   +�3H	2� �	���
�� �	
����/ =�&'� H	2� ������ �	"	&����/ 6�� �	���� )WP/500 �/493 Revion 

No.1 �/501 Revion No.1 �/461 �/462(  �#��� �5������� ���
��. =�1� ���� ��*9�  �	"	&���� ������ 9 � +L��� (��
 ,���%�� ��	9 �3 ���5�� �������� H����� ��
���� �� WD/C/@DEF ������ EF/@ �	���� :"�� 	)���� ��� 

�����5�%� �� ��	��� ������ �̂����� � )�3 H����� ��  ��3�  )�
��WP/17/  R.? 9 h� �"# ������ �3 +� =�"* �� 
�'3 � �#�	��� )WP/493 �� H����� �������� �� ���
�� ������ =������ :"�� (Q/ED/@DEF .�� /+   �	Z�
 

 ������EF/@  )�
�� �3��� )��� I	����� �� ���
�� ������ !���
�� c�WP/493.  

@O   �6���%�� (�? �	��� ������ 1�� ����� @T � )��� )����� :6�����  �5��� 0��� ��� :9 K�� +��
(WP/501 Revision No.1)/ �̂�3� ����� �5����� 6�*���� =�9 +� 8�&�.� (�� )	�
� ������ �	�� �� � 6��&�� @T,Q 

)�>�j� ���5  $�"2�	 ���5 �
� "“WP/23” " 6���
�� I�'��  �3���� �� �̂����� �	���
�� �	
���� ���3 9 (�? 6���%� ����
WP/23 �� �*������ ��0���%� �	2$� ���	  ��	 ���WP/105 "  

WO ��#��  /)	�
��� �"����9 H	2��� �������� (�� �	����  �	����� �	"	&���� �������������  ��	'��� ��������
:��	�? ������ 
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  WP / 500     O  �����EQ  ��&�� ��
��� :)����� )��� �– ��&�� ��
��� ����	�� ����9  
       ��������)EQ� /EQ/@(  

  WP / 493   O �� ���EF  ��	��� �9 :)����� )��� �– ���
�� ���	���  
  Revision No. 1    �]��  ������EF/@ ����� �	����� �3�� ������ +�� Y(P6)[  

  WP / 501     O ����� @T � )��� )����� :6����� +�� K�� :9 ��� 0��� �5���  
  Revision No.1     ��������)@T/E �@T/@(  
  

�(;����� ��1  �(�����K�6���� ������ �� ?�(���  
�L-�  ������� �
�1)� ���� ��  

  
�.�  �����WP/461 P
���� �Q�� �(������  

   
XO !����.� �&���  )�
�� �3�� (�? K�" �
�WP/461  �	"	&���� ������ �	��� Z�
� �����  �����@@  �

 :)����� )��� �2	��� �	��*–  ;����� �	��� ������ ��	���– 	��� "	&���� +��� ���	��� �	*����� ����] h�>�� +����
 H	2��� �5"� .[8���� ��	�U (�� ��2���� �	������ �	���
�� ��>�� ��� ;����� �	��� �������� �� ����� �3 �	"	&���� ������ 1�

 (�� /6����� ���*�� ,����.� )�3 ��� �3 �5 :"�� ��� :��*�� 6��&�� )	�
�@@ O@ OWX �  =��I�'	 " :��	 ��5 ��'�  �59�
 ]0����� �����5�� ����� +��
�� �� ) ����� ��5	q� ����
�� �̂���� N����� ���
���� )L����� (�� ]����� )���� � )	�3 ���

 / +�� �@D@D  ���
�� ������ �	'�� (�� ������ ��&�� /K�" (�? ���P%��� .".+�	9� ��*� �	
3�� ���# H	� =��
 ������� ������@@/E : �2	��� �	��* )��� �� 6������� ��5	.� �������� ����	�� �*�� �	�– .;����� �	�� 

QO d���  �� <&*� � b	����� ��0���? � �����
� +	����  ���3�	���
�� �	
���� ������ 	�9 ���9 /
��� ����	 =�9 (�? /������� ��������� (�� 0��� /�	"	&�����b	� �  <&*��� �5 �"? �� �	� 4� /.�9 ���
�� ������ ��

 )55 ������ (�� 8���	�9 (�� Z
� +�5*�� ���� +� �#�	�*�. �	��� (�? �	���5 <&*��� �	51� K�" �
� ����	�� ��
��� 
 +���>� � �*�� ��� �PL ���	���
�� �	
���� 9 43����� � �5 /��#���� ���*�� ��� .��	��� +���� ��
���  ��	51�

 �	���5�  ������ ������� 0��� /<&*� :9@@/E  ������ �9@@/@  !�'39 ���� �� �>U ���3 :9 �9A/EE/@DEF. 

FO ���  /��P����� :9 ��	L��9 H	2� �	���
�� �	
���� ��������  �	"	&���� ������ �	��� (�� (��
 )�
�� �3�� �� ������WP/461/ ����	'� ���
��� ���� 6��&�� X 9/!-�  �������  ������@@/E : ����	�� �*�� �	�

 �2	��� �	��* )��� �� 6������� ��5	.� ��������–  /;����� �	��) � 6���'�� ��<&*���� ��#� (:����� �	������
-	�$��� 6�*���� ��	.���� �	��
��� �	��
�� �5������ ������ ��*�.�� ������ 	'��� 	������ � )5 ������ 

 � ����&�� �� ��	�? ������ ��	'��� /() �	��&	����� �	�������)A  (�?EW  !"# � �	�
�� �	51� �
� ��	� +�� .!���9
 H	2� ��� ��* �	���5 ��<&*����	���
�� �	
���� 6����� �����5�%� 43���� (�� �P	9 ��<&*��� h�'� ���� .

 	 - ��� �
������	���
�� �	
����  ��� �*�.�������� /82� ��� 

  
"
%6$���  
,�1 :������ <�+� �(���/! P
���� �Q� ��$  

AO  ���9����� 	������  !�-� <&*� �0�$?  6��&��F  ������ 8���� �@@/E  ����
�� N���� )�*
 +�� � ������� ���5�� ��� +��
�. �̂����@D@D )-> 8����� �� 	������ N3�� �# K�" �5 V	* / ���� �� 6�����

 	 - ����	���
�� �	
����  6��&�� h�'>�A  ������ 8���� �WT OET :ا�يكاو وممارسات بسياسات موحد بيان 

 .المناخ تغير – البيئة حماية مجال في المستمرة

TO  ���9�	'�� �����  !�-� <&*� � �P	9 0�$? 6��&��F  ������ 8���� �@@/E  ��� +��
�� )�*
� ���5�� ]������  +�� �@D@D ��'	� ����
�� ��	��� ��� 9� /����� ���	 )�$	 . ����
�� ��	��� 9 (�? ���9� .

 ]������� ���5�� ��� +��
�� N�# ? .�	����� ������ � ����9  +�� �@D@D  .� .��� 5	 +�� ���9 (�? ����	 5	 +�
..��
� 1� ������ �� IP���� N����.� ����  )5�� ������ ��	��� �� �
��� � �*�� 6������� +��$ ">1� �������� )����
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 +�� � ������� ���5�� ��� +��
�� N�# 9 d�� 	'�� j� /�	����� )���� (�? �	�&�� 6������� +��� ���9 �9 /�	�5
@D@D � /�*��� �	���� ���# =�&'� /N���� �"# ��� ����	� .���� �	L ���# (��	 ����  ��5	%� d�� 0�P��� )����

<&*� 0���? 	'�� ��� /K�" 0�P ��� .�� �
��.� Z&>� 0�$?  6��&��F  ������ 8���� �@@/E )���? �
� ��	� +� �3� .
 -�?�	��� (�? �	���5 ������ ��<&*���� ��
���  0�$? 	������@@/E �@@/@: 

  
  "��5	%� ��� +��� ���� ������� 	'�� �R*��  ������ ��	��� � ������� �� �
��.� � R�*�� )�9 �

 J� 8�
�	 ��	�� .�	����� ������3� �����< 4� ]�	R��� Z���� �"�� �����#��� +	��� �� �L�� �#� /��P&>�
 �2	��� �	��* )��� �� 6������� ��5	%� �������� ����	�� � R*���� �	���"–  � R*���� �	���"� ";����� �R	��

 �2	��� �	��* )��� �� 6������� ��5	%� �������� ����	��–  ��	�U (�� ��2���� �	������ �	���
�� ��>��
:������ �	���� ����	 9 	'�� ��� R��	 /�	���
�� �	
���� 	 - ��� �
����� 6����� �� ������� 	"��� "8����  

 +�
�� )��*� ���5�� V	* � �	�*��� ����� N�# ?"@D@D  �	��5��ٕ� N�'�%�� �	��
�� �������� (�? ���&	
 ��	�� �
	 +� �9 )55 ������ �����	� � �� �
��.� 6��" (�? ��'� �3 �������� ������ � ]��<�� ."	&����
 )��5 �*� (�� ��R��� +� �	����� ������ ���	� /������ ������ ��	��� �� ����� � �	$�� ���*� )��� d��

�� ��	��� � �	�5����� �� �
��.� H��9 (�� ���*� :"�� N���� �"# j� /��� h�>�� ������ :���� )��
 9� �	�5 ���� �� �
��.� Z&> ��  :��	��� ������ +��� 1� �������� ������ I	�' )5�� +$��	 . ������

�	����� ������ ���� � �� �
��-�� ������ ]��2-� ].��� K��� R�P 43���� V	* � ]�$�	*�� )5�	 ��� /
.)������� �� ������ :���� )���� �� ����� ���	�*� �� �	����� ������  

 �	�J��� �	J�>� $J	$
�� �	����� �	���� �*-��� ��	���� l���� �	��� (�? ��5	%� N��#9� ��	�L ���� ���	��"
J���3 ���JJ�j� �J&R�5� �JJ�	� �JJ��j� /����J�� :�JJ��� )J���� (JJ�� 6�-JJ�� .��J �
��.� ���JJ*�� �J	��$�? l��JJ��� �	JJ��	3 �

 JJ� �JJ	$	 9 ]��JJ� I R��JJ��� JJ� ���JJ��� ��JJ	��� �JJ*����� ��JJ �
��.� ���JJ*� 8�JJ��� 4��JJ'��� �JJ		���� jJJ� /KJJ�"
 (JJ�? ���JJP%��� .����JJ�� ��JJ	��� ����JJ' �JJ� �JJ���� �JJ	L �JJ����� ��JJ�	? �JJ� ��JJ��	� ��JJ �
��.� ZJJ&> N	��JJ5�

�	 +� /K�" � ����? �	��� � �
� H����� =�(�� ��������  �J������ �J	L �� /K�"�� .�� �
��.� ���*� �		�
�
 �J� �J�	�� 8�J&�.� +�J	 �J��� �		�J
��� Z�
�J�� 9 )J�3 ]�*	�J' ]�J��$��� +$��� 1� )���� ������ 5���� �	L ��

.�	�����  
"JJ<&*� +R�JJ�	 9 	JJ'�� �JJ�� R��JJ	 /+R�JJ�� �JJ� (JJ�? ]�����JJ��� +JJ3� 6�JJ�&�� (JJ�� �	�JJ�� ��F  �JJ R*���� �JJ	���" 8�JJ��� JJ�

 �JJ2	��� �JJ	��* )�JJ�� �JJ� 6���JJ���� ��JJ5	%� ��JJ������ ��J��	��–  )JJ�
�� �JJ3�� �JJ� ���� �JJ�5 /";�JJ���� �JJR	��A39-

WP/529 ��J �
��.� ZJ&>� ��J5	q� ��0��J��ٕ� ��J��	� :9 �J� +�$J�%� �&J' K�J�# �J5� 9 �J���	 . =J�9 ]��5S� /
� p�'�� +J3� 6�J�&�� +�J5*9 (J�� �	�J�� ��J<&*� +R�J�	 9 ]�JP	9 	'�� ��� R��	 /) ����� .6��&�� !"# H��9 (�@W 

�  �J2	��� �	��* )��� �� 6������� ��5	%� �������� ����	�� � R*���� �	���" 8����–  �	���J��� �J	���
�� �J�>��
)JJJJ�
�� �JJJJ3�� �JJJJ� ���� �JJJJ�5 /"8�JJJJ��� ��JJJJ	�U (JJJJ�� �JJJJ�2���� A39-WP/530 Z	�JJJJ
��� �JJJJ�> 9 ��JJJJ��" :9 /1JJJJ�� 

��J �
��.� ���J*� +�>�J��� ����J�� ��J	��� )�J�� �J� =P&>� ���5��  ."... ��J �
��.� 6�J*� �		�J
�� �J&� �J���
 	JJ - ��� �
JJ����� 6���JJ�� �JJ	��� �JJ� !-JJ�9 ����JJ�� ��JJ<&*��� �JJ	� ) g�JJ��	 9 	JJ'�� �JJ�� �JJ��	 /=JJ��" �JJ3��� �JJ��

�	���
�� �	
����.  
  

CO  ��JJ�9��JJ���� ���JJ��  6��&��JJ� 8JJ�
�	 �JJ�	� ���JJ*� �JJ<&*� +���JJ� !�-JJ� 9 (JJ�?F  ���JJ��� 8�JJ��� JJ�@@/E 
 ]������� ���5�� ��� +��
�� N�# )�*  +�� �@D@D  �����L��� �J	3�&�� 4J� 8J��	 . �	>�� �"# 9 � �� =J�9� /H	��J�


	 9 )��*��� � �J���� 1� �5"� .�	����� ������ ��� 8 �J<&*� ��J�9� 8�J� �J3 �0�$?  6�J�&��A  ���J3 J��J	���
�� �J	
���� 
9WTOET �� ��<&*��� �	� )���? ��*. +� �3� .N���� ��"� 8�
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السنوات الثالث الماضية، كان هناك من  لوخال. السوق آليات على القائمة للتدابير العالمية الخطة سيما ال المنظمة،
 بشأنئي التابع للمجلس؛ وجولتان من الحوارات العالمية للطيران ضمن أمور أخرى: اجتماعات الفريق االستشاري البي

التدابير القائمة على آليات السوق؛ وأكثر من ثالثة اجتماعات خاصة للمجلس؛ وٕاحاطات غير رسمية؛ واجتماع رفيع 
 ير الرسمية.المستوى حول الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق؛ واجتماع مجموعة "أصدقاء الرئيس" غ

 ولهذا شيكاغو، اتفاقية مبادئ لتدعم أنشئت قد اإليكاو أن إلى اإلشارة من بد ال الصدد، هذا وفي - ٢٥
باهتمام قصير. وقد أشارت ورقة  إال ىحظت ال الجوي النقل مسائل بعض أن) بوليفاريةال جمهوريةال( فنزويال ترى السبب،
ي لجنة الطيران المدني األفريقي، بالتحديد إلى الحاجة إلى تحقيق من الدول األعضاء ف ٥٤المقدمة من  WP/149العمل 

 التوازن بين جميع األهداف االستراتيجية لإليكاو.
أن تكرر كلمات سفير  )بوليفاريةال جمهوريةال( فنزويال مندوبة تود كلمتها، ختام وفي السبب، ولهذا - ٢٦

العامة السيد روبرتو كوبيه غونزاليس، الذي قال إن الجمعيات  لدى اإليكاو، الرئيس السابق للمجلس النوايا الحسنة الدائم
تخصص الوقت الالزم للمسائل التي تتطلب اهتمام اإليكاو بسبب تأثيرها المباشر على الطيران،  في المستقبل ينبغي أن

مية المستدامة لعام السيما األنشطة المتصلة بالنقل الجوي التي من شأنها أن تمكن من تحقيق أهداف األمم المتحدة للتن
، وتحديدا بالنسبة للدول النامية التي هي في حاجة ماسة إلى تعزيز نظم النقل الجوي لديها وتحويلها إلى أداة ٢٠٣٠
 للتنمية.

الذي يضع خطة عالمية للتدابير  ٢٢/٢تؤيد بقوة القرار  بالدهاأن ت مندوبة الواليات المتحدة كدوٕاذ أ - ٢٧
تود أن تتقدم  بالدهاالجة انبعاثات الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، أشارت إلى أن القائمة على آليات السوق لمع

 العديدة السنوات فيو الشركاء الذين كانوا يعملون دون كلل خالل األشهر العديدة الماضية، بل  جميع إلىبخالص الشكر 
تعداد ملحوظ لاللتقاء والتوصل إلى حلول وقد كان هناك اس .التاريخية الصفقة تلك حول اتفاق إلى للتوصل الماضية
أجل إيجاد حل عالمي حقيقي في قطاع الطيران العالمي الفريد، ومن ثم أرادت أن تقدم شكرا خاصا إلى  نتوفيقية م

بنفس قدر اهتمام أي شخص آخر. وأشارت مندوبة الواليات المتحدة إلى أنها  ٢٢/٢ القرارتي يعنيها الالجهات المعنية 
 ُأعجب والذي اليوم، معها المتحدة للواليات االتحادية الطيران إدارة من هويرتا مايكل السيد اإلداريالمسؤول جود تتشرف بو 

 .المناخ لتنظيم السعي أجل من كلهخاص باجتماع القطاع  كلشب
عمل رائع خالل هذه ما أنجزه من ل الجمعية العموميةالواليات المتحدة أيضا أن تشكر رئيس  وأرادت - ٢٨
التي لم يضعف أبدا تفانيها وحماسها  ،العامة األمانةو التاسعة والثالثين؛ واألمينة العامة لإليكاو  لجمعية العموميةورة لالد

خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق؛ وبطبيعة الحال، رئيس المجلس التي وضع  بشأنللتوصل إلى اتفاق ناجح 
هذه النقطة دون قيادته. وكان رئيس المجلس مثاال للرئيس القوي، ذي الرؤية لتصل إلى  الجمعية العموميةلم تكن 

التي دولة  ٦٥بالغ عددها ال الدول تقديرأرادت الواليات المتحدة  االواضحة للنجاح ومثاال لاللتزام بالشمولية والشفافية. كم
ئمة على آليات السوق حتى قبل اعتمادها. تطوعت بالفعل للمشاركة في المراحل األولية للخطة العالمية للتدابير القا

وببساطة، إن الواليات المتحدة أعجبت بروحهم القيادية. وأرسل التزامهم المبكر إشارة قوية إلى العالم بأن الدول مستعدة 
للمضي قدما لضمان تنمية مستدامة لقطاع الطيران الحاسم هذا؛ المضي قدما من أجل التوصل إلى حل عالمي النبعاثات 

تصدي ألحد أكبر التحديات العالمية في عصرهم. وتوقعت الواليات المتحدة أن تتطوع لالطيران الدولي؛ والمضي قدما ل
 والدعم القدرة امتالكها لضمان اليوم بعد الدول مع كلل دون ستعمل وهي القادمة، والشهور عالمزيد من الدول في األسابي

 .السوق آليات على قائمةال للتدابير العالمية الخطة لتنفيذ الفني
 أن إلى أشارت لإليكاو، كبير فخر لحظاتالفرصة تشكل  هذه أنت مندوبة الواليات المتحدة كدٕاذ أو  - ٢٩

 طويل منظور تحديدو  طموح بشكل أهدافها تحديد خالل من الصعبة المشاكل حل على قدرتها باستمرار أثبتت المنظمة
للتعاون الدولي  انموذج حقا أنها أخرى مرة اإليكاو ستظهر، ٢٢/٢ ارالقر  الجمعية العمومية اعتمدت وعندما. األجل

 .اعتماده على المندوبين حثت فإنهاثم،  ومنوالقيادة. 
تقرير اللجنة التنفيذية الوارد في ورقة العمل  لىع الموافقة الرئيس أعلن اعتراضات، أي غياب وفي - ٣٠

WP/462  بيان موّحد بسياسات وممارسات االيكاو : ٢٢/٢القرار  اعتمادأعاله، و  ١٦و ١٤بصيغته المعدلة طبقا للفقرتين
عن السوق، رهنا بالتحفظات الصادرة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات  –المستمرة في مجال حماية البيئة 

قد تم فيما بعد تأكيد و (حسب الترتيب األبجدي) مندوبي األرجنتين والهند واالتحاد الروسي وفنزويال (جمهورية بوليفارية). 
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التحفظ بإبالغ األمينة العامة إضافة إلى ذلك، تم . الجمعية العموميةالعديد من هذه التحفظات كتابيا حسب طلب رئيس 
، أما ٢١/١٠/٢٠١٦بتاريخ  ةمؤرخرسالة من خالل  ٢٢/٢القرار منطوق ن م ٢٣الصين بشأن الفقرة أعربت عنه ي ذال

األمانة العامة من خالل ُأبلغت به فقد  ٢٢/٢القرار ق و منطمن  ٢٣و ٢١ شأن الفقرتينالبرازيل بعنه أعربت  ذيالتحفظ ال
أيضا على الموقع في الفقرات أدناه، وسترد المذكورة وترد نصوص التحفظات . ٤/١١/٢٠١٦بتاريخ  ةمؤرخمذكرة شفوية 

 تحت باب الوثائق، القرارات. للجمعية العموميةاإللكتروني للدورة التاسعة والثالثين 
من  ٢٢البند  بشأنالمعتمدة للجنة التنفيذية التقارير بأنه سيتم إصدار النصوص المنقحة و  أحيط علماوقد  - ٣١

 .WP/530وWP/529  في ورقتي العمل ٢٢/٢و ٢٢/١جدول األعمال الذي يتضمن القرارين 
عن لإليكاو عن نيتها للمشاركة الطوعية في خطة التعويض  تالدول التي أعرب أمين اللجنة التنفيذيةودعا  - ٣٢

الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي إلى تأكيد مشاركتهم لألمانة في أسرع وقت ممكن، لتحصل بعد ذلك على وثيقة 
بذلك في أسرع  مةاألمانة العاتأكيد. ودعيت الدول التي لم تبد بعد نية المشاركة الطوعية ولكنها ترغب في ذلك إلى إبالغ 

 وقت ممكن من أجل حصولها على وثيقة تأكيد.
  
  المتعلق بخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ٢٢/٢القرار  إزاءعنها  ُمعربتحفظات الال
  
، إال أنه أبدى تحفظه على ٢٢/٢ملتزمة بتنفيذ القرار جد من جديد أن دولته  مندوب األرجنتينوبينما أكد  - ٣٣

، وهو نفس الموقف المبدئي ٢٠٢٠تبارا من الهدف العالمي الطموح النعدام نمو الكربون اع بشأنمنه  ٥و ٤و ٣الفقرات 
 الجمعية العموميةمن قرار  ٧إزاء الفقرة  للجمعية العموميةخالل الدورة الثامنة والثالثين قد أعربت عنه بالده  كانتالذي 
 .تغير المناخ -بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة : ١٨- ٣٨
أهلية وحدات االنبعاثات المستخدمة في إطار خطة إزاء ت عن تحفظها بعر أالتي كانت قد  ،البرازيلو  - ٣٤

ولدى تقديمها لهذه الورقة ، A39-WP/233خالل ورقة العمل من التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
نص بنة العامة ابإبالغ األمقامت  ،على موقفها أثناء الجلسة العامةوالتي أعادت التأكيد ، )EX/3( إلى اللجنة التنفيذية

ورد حيث  ٤/١١/٢٠١٦مذكرة شفوية مؤرخة بتاريخ من خالل  ٢٢/٢القرار منطوق من  ٢٣و ٢١الفقرتين على تحفظها 
 في النص ما يلي:

ُتعلن حكومة البرازيل أن فهمها لوحدات االنبعاثات الناجمة عن ، "من منطوق القرار ٢١فيما يتعلق بالفقرة 
اآلليات المتفق عليها بتعدد األطراف والمنشأة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ال 

من اتفاق  ٦من المادة  ٤لبروتوكول كيوتو واآللية المنشأة بموجب الفقرة  )CDM(" سيما "آلية التنمية النظيفة
  ."باريس، يمكن استخدامها أصًال في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

وفي ضوء الحاجة إلى ضمان أعلى مستويات السالمة البيئية "يذكر النص: ، ٢٣أما فيما يتعلق بالفقرة 
لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، فإن حكومة البرازيل تُــعـــرب عن تحفــظــها 
إزاء استخدام وحدات انبعاثات ناجمة عن آليات أو مواثــيــق أو ترتيبات خارج سياق اتفاقية األمم المتحدة 

وُتعِلـــن  .في مجال الطيران الدولياإلطارية بشأن تغير المناخ في خطة التعويض عن الكربون وخفضه 
نقل الوحدات الناجمة عن إجراءات التخفيف والمحّقــقــة في األراضي  عملياتأن  حكومة البرازيل أيضاً 

 ."رسمية من جانب الحكومة االتحاديةالبرازيلية ستخضع للموافقة المسبقة وال
الفنية للخطة العالمية للتدابير القائمة  العناصرتطبيق إزاء أعربت عن شواغل قد كانت  التيالصين  تقامو  - ٣٥

في رسالة بتاريخ  ةالعام ةاألمينبإبالغ  على آليات السوق المقترحة خالل مناقشات اللجنة التنفيذية المكثفة بهذا الشأن،
المبين في بيان التحفظات التالي، والذي يتصل  على النحو ٢٢/٢من القرار  ٢٣الفقرة  إزاء ، عن تحفظها٢١/١٠/٢٠١٦

 :٢٢/١أيضا بالقرار 
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ترّحب الصين بالجهود التي تقوم بها اإليكاو من أجل الحّد من االنبعاثات الناجمة عن الطيران "
الدولي وخفضها، وهي ترغب في تقديم مساهماتها لهذا الغرض تمّشيًا مع ظروفها وقدراتها الوطنية. 

تغّير  –"البيان الموّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  وفيما يتعلق بـ
الخطة  –المناخ" و"البيان الموّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

جمعية العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق" اللذين اعُتمدا في الدورة التاسعة والثالثين لل
  العمومية، يوّد وفد الصين أن ُيدلي بالبيان التالي:

يفتقر إلى المبررات العلمية واإلنصاف  ٢٠٢٠إن هدف النمو المحايد من حيث الكربون بحلول العام "
وٕامكانية التنفيذ. ونظرًا ألن البلدان المتقدمة قد وصلت إلى ذروة االنبعاثات من طيرانها الدولي ككل 

ا سوى مجال محدود لمزيد من النمو في الطيران المدني الدولي، بينما البلدان النامية لم أو لم يعد لديه
ُتّطور على نحو كامل النقل الجوي الدولي الخاص بها، فإن هذا الهدف الذي تحَدد على أساس 

ر القيادي  االنبعاثات التراكمية من الطيران الدولي ال ُيلزم بشكل صريح البلدان المتقدمة بأن تقوم بالدو 
في خفض االنبعاثات بقدر كبير وأن تترك مجاًال مالئمًا للتطور ولالنبعاثات من جانب البلدان 
النامية، مما يشكل انحيازًا من حيث الواقع ضّد البلدان النامية في تحقيقها للنمو في النقل الجوي 

  الدولي في المستقبل.

بادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وتعزيز وبينما ترمي غايات وأهداف اإليكاو إلى تطوير م"
تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي، فإنها ليست مكّلفة بإعداد قواعد قياسية ومبادئ إلزامية لوحدات 
االنبعاثات. وعالوة على ذلك، فإن التقييد المصطنع لنطاق وحدات االنبعاثات المتاحة للطيران المدني 

تكاليف خفض االنبعاثات ويتسبب في إيجاد منافسة غير عادلة في  من المرّجح جدًا أن يزيد من
 الموافقة علىصناعة الطيران الدولي. وباإلضافة إلى ذلك، لم ينته المجلس بعد من عملية إعداد و 

معايير وحدات االنبعاثات. ولذلك، فمن غير المنطقي ومن غير الممكن مطالبة الدول بأن تلتزم 
  تستعرض المعايير التي يتم االتفاق عليها في النهاية. التزامًا صريحًا قبل أن

من منطوق "البيان  ٦واستنادًا إلى ما تقّدم، يوّد وفد الصين أن يقّدم تحفظات رسمية على الفقرة رقم "
تغّير المناخ"، كما وردت في  –الموّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

، مؤكدًا أنه ال ينبغي أن تكون هناك صفة اإللزام في أي سياسات وٕاجراءات A39-WP/529ورقة العمل 
لإليكاو لخفض االنبعاثات ُتصاغ على أساس هذه الفقرة. وبالمثل، يوّد وفد الصين أيضًا أن يقّدم 

منطوق "البيان الموّحد بسياسات وممارسات اإليكاو  من ٢٣تحفظات رسمية على أحكام الفقرة رقم 
الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق"، كما وردت في  –مرة في مجال حماية البيئة المست

، أي "تقرر أن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران A39-WP/530 ورقة العمل
يطلب التي تفي بمعايير وحدة االنبعاثات ...". وفي الوقت ذاته،  الدولي ستستخدم وحدات االنبعاثات

   وفد الصين أن ُيسجَّل بيان التحفظات الوارد أعاله في تقرير الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية.
  

. ٢٢/٢من القرار  ١٧و ٩و ٧و ٤الفقرات  إزاءإلى أن بالده ستبدي تحفظا محددا  الهند مندوب وأشار - ٣٦
 :ةلعاما ةاألمين إلى كتابةبيان التحفظات التالي  إرسال الحقاوقد تم 

إّن جمهورية الهند ملتزمة بمعالجة مسألة تغّير المناخ، وكعضو مسؤول في األسرة الدولية، فإّنها "
تقّدر سياسات اإليكاو وممارساتها المتعّلقة بحماية البيئة، بما في ذلك الخطة العالمية للتدابير القائمة 

والممارسات. ونحن ندرك أّن من على آليات السوق، ومستعّدة للعب دورها في دعم تلك السياسات 
شأن هذا ليس فقط مساعدة األسرة الدولية على معالجة بعض المسائل المتعلقة بتغير المناخ الناجمة 
عن أنشطة الطيران الدولي ولكن أيضا تفادي الحلول المبعثرة من جانب فرادى الدول أو األقاليم، بما 

  قد يعيق نمو الطيران الدولي.
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ال يتيح للدول سريعة النمو، مثل الهند، التي ما  ٢٢/٢-٣٩ّن قرار الجمعية العمومية ولكننا قلقون أل"
زالت في طور التطور، وصول مرحلة النضج على مستوى السوق، قبل إخضاعها لشروط التعويض 

  عن الكربون.
- ٣٩ الجمعية العموميةمن قرار  ١١و ٥وعليه فإّن جمهورية الهند تسّجل تحفظاتها على الفقرتين "

  لألسباب المشار إليها فيما يلي: ٢٢/٢
  ٥الفقرة " -١
تحتاج الخّطة إلى الخضوع إلى تقييم نقدي بعد مرحلة التنفيذ التجريبي والمرحلة األولى     "

(الطوعية)، وينبغي إبقاء النطاق مفتوحا على خيارات أخرى محتملة لمعالجة الزيادة السنوية في 
  ران الدولي.انبعاثات الكربون المتأتية عن الطي

 ١١القفرة " -٢
تحتاج عناصر التصميم في المرحلة الثانية (اإللزامية) من الخطة، كما وردت في هذا     "

القرار، إلى إعادة النظر فيها. نعتقد أّن األثر البيئي واالقتصادي لتطبيق الخّطة، السيما على البلدان 
التجريبي والمرحلة األولى (الطوعية)، قبل  النامية، ينبغي أن يخضع إلى تقييم نقدي بعد مرحلة التنفيذ

عناصر تصميم الخّطة في المرحلة اإللزامية، مع االمتثال للمبادئ التوجيهية  بشأناتخاذ أي قرار 
  .٢٢/١- ٣٩الواردة في الملحق بالقرار 

وستحرض جمهورية الهند على رصد تشغيل خّطة التدابير العالمية القائمة على آليات السوق "
)CORSIA عن كثب، فيما تخضع للمزيد من التطوير والتنفيذ، كما ستراقب نتائج التقييم النقدي (

لمرحلة التنفيذ التجريبي والمرحلة األولى (الطوعية)، بما في ذلك آثارها البيئية واالقتصادية، السيما في 
  "البلدان النامية، وهي منفتحة لتكييف تحفظاتها في مرحلة الحقة.

 ٩و ٥من الديباجة والفقرات التشغيلية  ١٤الفقرة  إزاءعن تحفظ بالده  تحاد الروسيمندوب االوأعرب  - ٣٧
في وضع أيضا بأن االتحاد الروسي ليس  الجمعية العمومية. وقد أبلغ ٢٢/٢من القرار  ٢١و ٢٠و ١٨و ١١(ز) و

أنه ى آليات السوق. وال يعني ذلك عالن مشاركته في المرحلة التجريبية للخطة العالمية للتدابير القائمة علبإبعد  يسمح له
التحاد الروسي أوال كيفية إدخال الخطة المذكورة إلى حيز أن يحدد امن الضروري لٕانه و لن يشارك فيها مستقبال. 

 على النحو التالي: ةالعام ةالتطبيق. وقد تم الحقا إرسال النص المفصل لتحفظات االتحاد الروسي كتابة إلى األمين
  

 والثالثين التاسعة الدورة في المشاركين ولجميع لكم ليؤّكد الفرصة هذه انتهاز الروسي حاداالت وفد يودّ "
 بتغّير المتعّلقة بالمسائل كبيراً  اهتماماً  اهتمّ  قد الروسي االتحاد وفد أن لإليكاو العمومية للجمعية
 خططنا تفوق أعماالً  نّفذ قد الروسي االتحاد فإنّ  كيوتو، بروتوكول بموجب التزاماتنا إطار وفي. المناخ
 فنحن الوقت، نفس وفي. الوطني المستوى على الكربون أكسيد ثاني انبعاثات تخفيض أجل من

 للتحّدي التصّدي معرض في جهودها، ُترّكز أن يجب الدولي المدني الطيران أوساط أنّ  على مصّممون
 فعلياً  الكربون أكسيد ثاني انبعاثات صلتقلي الموجهة اإلجراءات على المناخ، تغّير في المتمّثل العالمي
 فيه تظل الذي الوقت في التكنولوجي، الصعيد على الطيران قطاع في التقّدم من مزيد إحراز بواسطة
  .العالمي الصعيد على الطيران سالمة تحسين لهدف القصوى األولوية

لتغييرات المتوّقع إدخالها يحدونا شديد وعميق األسف فإّننا يجب أن نذكر أنه رغم المشاورات وا وٕاذ"
على مشروع نص القرار، فإّن شواغلنا تظّل على ما هي عليه فيما يتعّلق بتبعات تنفيذ الخّطة العالمية 
للتدابير القائمة على آليات السوق على أساس "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران 

 القائمة للتدابير العالمية الخطة لتنفيذ المقترح السبيل أن نرى فنحن وبالتحديد،. (CORSIA)الدولي" 
 سيؤّدي الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض خّطة أساس على السوق آليات على
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 الوقت، نفس وفي. العالمي الصعيد على الكربون أكسيد ثاني النبعاثات المطلقة المعّدالت زيادة إلى
 الطيران، سالمة من ينال قد الدولي الطيران مجال في وخفضه ربونالك عن التعويض خّطة اعتماد فإنّ 

 التطّور خفض إلى ستؤّدي الطيران قطاع سيفقدها التي األموال ألنّ  النامية، البلدان في وخاّصة
  .التكنولوجي

 ديالحيا للنموّ  الطموح العالمي بالهدف المتعّلقة شواغلنا على ثانية مّرةً  ُنشّدد أن أيضاً  نودّ  ونحن"
 إلى للحاجة علمية مسوغات أي إلى لالفتقار ونظراً  الواقعية، غير سمته جّراء ٢٠٢٠ عام من للكربون
من منطوق  ٣غير مباشرة في الفقرة  بصورة إقراره تمّ  الذي األمر وهو الطموح، الهدف ذلك تحقيق
  القرار.

 الفقرة صياغة على نوافق ال ّننابأ العمومية الجمعية إبالغ الروسي االتحاد وفد يودّ  الصدد، هذا وفي"
. ٢١و ٢٠و ١٨و ١١و(ز)  ٩و ٥ القرار منطوق فقرات صياغة على وكذلك القرار، ديباجة من ١٤

 من المقترحة النسخة تطبيق في مشاركته عن لإلعالن سبيل أي الروسي االتحاد يرى ال لذلك، ونتيجة
 األحكام على تحّفظاتنا نقّدم الخصوص وجه وعلى. السوق آليات على القائمة للتدابير العالمية الخطة
  :التالية

  
 )١٤(الفقرة  الديباجة" -١

 تغّير بشأن اإلطارية المّتحدة األمم اتفاقية نطاق في باريس اتفاق"باعتماد  القرار بترحيبإقرارًا "
  :التالي النحو على ُيقرأ أن ينبغي ١٤ الفقرة نص أن نرى فإّننا"، المناخ

اتفاقية األمم المّتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ واتفاق باريس تنّصان على  بأنّ  ٕاقراراً و  تكان ولما"
 التخفيف في للمساهمة وآلية إطار فيآلية سوق جديدة وعلى وضع آليات، كآلية التنمية النظيفة مثًال 

 لمساهمةا أجل مناتفاق باريس  وطنياً  المقررة المساهمات تحقيق أجل من الدفيئة غازات انبعاثات من
التنمية المستدامة، األمر  بتحفيز فيه تقوم الذي الوقت في لدعم الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في

  ".باريس اتفاق من ٦ المادة في ورد حسبماالذي تستفيد منه الدول النامية على وجه الخصوص، 
 القرار منطوق من ٥ الفقرة" -٢

ال ُيسفر  (CORSIA)مجال الطيران الدولي  إّن تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في حيث
عن النتائج المتوخاة، من حيث تحقيق األهداف البيئية، فضًال عن مستوى تأثيره السلبي على ضمان 
تنمية قطاع الطيران المستدامة وعلى مستوى سالمة الطيران، وخاصة في البلدان النامية، فنحن نرى 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي أن المراحل التجريبية واألولى من تنفيذ 
ينبغي أن تسمح بإمكانية إعادة النظر في مفهوم تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آلّيات 
السوق في أي مرحلة من مراحل تنفيذها. وفي هذا الصدد، فنحن نعتقد أّن الفقرة الخامسة من منطوق 

  على النحو التالي: القرار ينبغي أن ُتصاغ
الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  تنفيذل وأولى تجريبية مرحلةٍ في  الشروعتُقّرر  -٥"

 الخيارات كأحد (CORSIA)في شكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
كسيد الكربون الناجم عن الطيران للتصّدي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني أ المحتملة

المدني الدولي (أي رحالت الطيران المدني التي تغادر من أحد البلدان وتصل إلى بلد آخر) بما 
  ، مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كّل منها".٢٠٢٠يتجاوز مستويات عام 

  :القرار نص إلى التالية الفقرة إضافة المالئم من أنه نرى فنحن ذكره، تقّدم ما على وبناءً 
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من المجلس مواصلة دراسة الخيارات األخرى لتنفيذ الخّطة العالمية للتدابير القائمة  وتطلب –مكررًا  ٥"
على آليات السوق المطابقة إلى أقصى درجة ممكنة لـ "المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير 

، وٕاجراء تحليل ١- ٢٢في ملحق القرار  القائمة على آليات السوق من أجل الطيران الدولي" الواردة
مقارن لمزاياها وعيوبها بالنسبة لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 

(CORSIA)  وتقديم تقرير إلى الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو عن نتائج التحليل المقارن من
الها على سيناريو تنفيذ الخّطة العالمية للتدابير القائمة أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الممكنة إلدخ

  ".على آليات السوق
 القرار منطوق من(ز)  ٩ الفقرة" -٣

الواضح أن التحليل الدوري لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  من
(CORSIA) ية لتصميم وتنفيذ ينبغي أن يشمل، في جملة أمور، تقييم مدى االمتثال للمبادئ التوجيه

. وفي هذا ١-٢٢التدابير القائمة على السوق من أجل الطيران الدولي والواردة في ملحق القرار 
  (ز) من منطوق القرار على النحو التالي: ٩الصدد، ينبغي أن تكون الفقرة 

ضه ، سُيجري المجلس استعراضًا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخف٢٠٢٢واعتبارًا من عام  - "ز
 القائمة التدابير وتنفيذ لتصميم التوجيهية للمبادئ امتثالها من للتأكدفي مجال الطيران كّل ثالث سنوات 

 ينبغيبما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي والذي  ،الدولي الطيران أجل من السوق آليات على
خال تعديالت على المرحلة المقبلة ُيشّكل أساسًا هامًا للمجلس للنظر فيما إذا كان من الضروري إد أن
 للجمعية التعديالت بهذه بالتوصية مناسبًا، ذلك يكون عندما يقوم، لكي وكذلك االمتثال دورة أو

  ".بشأنها قرار اتخاذ بغية العمومية
 القرار منطوق من ١١ الفقرة" -٤

 على تعويضبال الخاّصة الدول التزامات تستند باريس، اتفاق من السادس الفصل ألحكام وفقاً 
 تكون أن يجب القرار منطوق من ١١ الفقرة أنّ  نرى فنحن الصدد، هذا وفي. وطنياً  المقررة المساهمات

  :التالي النحو على
للتعويض  المتوّقعة المطلوبةتُقّرر بأن ُتحتسب كّل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  -١١"

 التجريبية المراحل أثناء ٢٠٢١اعتبارًا من عام  دةفي سنة محدّ من ِقَبل مشّغل الطائرات  طوعي بشكل
 المساهمة أساس على الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض خطة تنفيذ من واألولى
  على النحو التالي: ُتحتسب أن أو مشاركة، دولة لكلّ  وطنياً  المقررة

 :القرار منطوق من ١٨ الفقرة" -٥

تحليل خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لما ُذكر سابقًا، فإّن  ووفقاً 
(CORSIA)  ،لتجّنب األعباء االقتصادية غير المالئمة التي يتكّبدها الطيران الدولي" ينبغي أن تشمل"

في جملة أمور، تقييمًا لالمتثال للمبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على آلّيات السوق من 
من  ١٨. وفي هذا المجال فنحن نرى أن الفقرة ١- ٢٢الطيران الدولي، والواردة في مرفق القرار  أجل

  منطوق القرار ينبغي أن تُقرأ على النحو التالي:
تُقّرر إجراء مراجعة دورية لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  -١٨"

(ز) أعاله  ٩للغرض المشار إليه في الفقرة  ٢٠٢٢من عام يتوّالها المجلس كّل ثالث سنوات ابتداًء 
بتنمية الطيران  جسيم ضرر إلحاق في تتسّبب قد التي المبررة غير المخاطر منع المساهمةومن أجل 

 الطيران وأمن الطيران بسالمة الخاصة الجوانب ذلك في بماللخطة،  البيئيةالدولي المستدامة والفعالية 
 في وخفضه الكربون عن التعويض لخطة البيئية الفعالية تقييم عن فضالً  قية،األخال غير والمنافسة
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 جدوى مسألة في بعد فيما النظر من لإليكاو العمومية الجمعية تتمّكن لكي الدولي الطيران مجال
  :"يلي ما منها أمور جملة ذلك يشمل وسوف. تطبيقها

  القرار منطوق من ٢٠ الفقرة"  –٦
 بالرصد المتعلقة المسائل فإنّ  الدولي، المدني الطيران اتفاقية من السادس لفصلا من ٣٧ للمادة وفقاً 

 الجوية والطرق واألفراد"الطائرات بـ تتصل ال االنبعاثات وسجالت االنبعاثات ووحدات والتحقق واإلبالغ
 فإنّ  ثمّ  ومن. اإليكاو عن الصادرة الدولية والتوصيات القواعد تشملها فال ولذا" المساِعدة والخدمات
 والتحّقق واإلبالغ بالرصد يتعّلق فيما دولية وتوصيات قواعد وضع سلطة اإليكاو إلى ُتسِند ال االتفاقية
 قواعد"وضع بـ المجلس تكليف فإنّ  الشأن، هذا وفي. االنبعاثات وسجّالت االنبعاثات ووحدات

 الكربون بشأن التعويض خّطة إطار في والتحّقق واإلبالغ الرصد نظام لتطبيق" دولية وتوصيات
 والتحقق، واإلبالغ الرصد لنظام المبّسطة اإلجراءات ذلك في بما الدولي، الطيران مجال في وخفضه

  .القرار منطوق من ٢٠ الفقرة من الدولية والتوصيات للقواعد ذكر أي حذف وينبغي سليم غير
  القرار منطوق من ٢١ الفقرة"  –٧
ناقش أو يّتخذ أبدًا أي قرارات فيما يتعّلق بـ"الميزة المؤّهلة واإلطار أن نشير إلى أن المجلس لم يُ  يجب"

الزمني" فيما يتصل بوحدات االنبعاثات الناتجة عن آليات منشأة بوجب اتفاقية األمم المّتحدة اإلطارية 
 بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وعالوًة على ذلك، فإّن مصطلح "الميزة" غير مذكور ولم ُينظر فيه

 حذف يجب السبب، ولهذا. تلك المّتحدة األمم وثائق من وثيقة أي في مباشرة غير أو مباشرة بصورة
  ."القرار منطوق من ٢١ الفقرة من" زمني وٕاطار مؤهلة"ميزة  عبارة

  
 ٢٢/٢من منطوق القرار  ٥و ٤و ٣عن تحفظ بالدها فيما يتعلق بالفقرات  فنزويال مندوبة وأعربت - ٣٨

، وهو ما يتفق مع التحفظات التي أبدتها في ٢٠٢٠الطموح النعدام نمو الكربون اعتبارا من عام  بشأن الهدف العالمي
 على العامة ألمينةا إلى كتابة) بوليفاريةال جمهوريةالالسابق. وقد تم إرسال نص التحفظ المفصل الصادر عن فنزويال (

 :التالي النحو

  
بعنوان "البيان الموحد بسياسات  ١- ٢٢من القرار  ٦ أتشرف بأن أقدم تحفظًا رسميًا على الفقرة رقم"

 ٢-٢٢من القرار  ٥و ٤و ٣تغير المناخ" والفقرات  –وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 
خطة التدابير القائمة على  –"البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

اعُتمد كال القرارين خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو التي انعقدت  آليات السوق". وقد
وشاركت فيها المؤسسة الوطنية للطيران  ٧/١٠/٢٠١٦حتى  ٢٦/٩/٢٠١٦في كندا من  مونتريــالفي 

 المدني لجمهورية فنزويال البوليفارية. وترد تفاصيل التحفظ أدناه.  

 البوليفارية ملتزمة بحماية البيئة من خالل نموذجها لإلنتاج االقتصادي الذي يراعي إن جمهورية فنزويال"
الجوانب البيئية واالشتراكية، وهي جزء من الحملة العالمية لمكافحة خطر تغير المناخ وتضع إجراءات 

- ٢٠١٣ة للفترة وبرامج ضمن خطة الدولة والخطة االشتراكية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية لألم
التي تقوم على الحقوق البيئية المنصوص عليها في دستور جمهورية فنزويال البوليفارية. وينص  ٢٠١٩

الدستور على "أنه من حق كل جيل ومن واجبه أن يحمي ويحافظ على البيئة لمصلحته ولمصلحة 
 المستقبل".

لتغير" و"خطة التأقلم الوطنية" اللتين ومن ضمن التدابير المتخذة "الخطة الوطنية للتخفيف من حدة ا"
تعالجان آثار تغير المناخ وتهدفان في جزء منهما إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل 
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. وتشمل اإلجراءات التي تم وضعها ما يلي: زراعة ٢٠٣٠في المائة على األقل بحلول عام  ٢٠إلى 
مة الزراعة الحراجية؛ واستخدام الغاز الطبيعي وتأسيس شركات وصيانة الغابات التعويضية ضمن منظو 

إعادة التدوير وكفاءة استخدام الطاقة وترشيد استخدام الطاقة والحد من الحاجة إلى استخراج المواد الخام 
والحد من االنبعاثات الناجمة عن األنشطة الصناعية والسياسات التعليمية والمشاركة المجتمعية والتدريب 

 جتماعي والبيئي على كيفية مواجهة خطر تغير المناخ.اال

الطيران  –"حماية البيئة  –من جدول األعمال  ٢٢البند  بشأنومن ثّم، نود أن نعرض موقف دولة فنزويال "
 ١-٢٢يق المذكورة آنفا، بدءا بالقرار الدولي وتغير المناخ" وتقديم التحفظات التي أبديناها فيما يتعلق بالمواث

من جدول  ٢٢البند  بشأنمشروع نص التقرير  - (اللجنة التنفيذية  A39-WP/461في ورقة العمل  الوارد
األعمال (القسم الخاص بحماية البيئة بدون خطة التدابير القائمة على آليات السوق)). وترد تفاصيل موقفنا 

  أدناه.

اصل االيكاو والدول األعضاء تقرر أيضا، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تو  -٦"
فيها، الى جانب المنظمات ذات الصلة، السعي الى أن تحقق في المدى المتوسط جماعيًا الهدف العالمي 
الطموح المتمثل في اإلبقاء على صافي االنبعاثات العالمية من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء 

في الحسبان: الظروف والقدرات الخاصة بكل دولة من على نفس المستوى، وأن تأخذ  ٢٠٢٠من عام 
الدول، والسيما البلدان النامية؛ ومدى نضج أسواق الطيران؛ والنمو المستدام لقطاع الطيران الدولي؛ وأّن 
االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير ونشر تكنولوجيات 

  قل انبعاثا، واتخاذ تدابير أخرى مخففة؛"وأنواع وقود أ

وتتميز جمهورية فنزويال البوليفارية، كما ُذكر سابقا، بتنوع إدارتها وسياساتها لحماية البيئة وتشارك العالم "
في تصميمه على تحديد استراتيجيات لنمو الطيران المدني دون زيادة انبعاثات الكربون. إال أنها تشعر أن 

لمحدد بأربع سنوات غير كاف لوضع سياسات مستدامة وتنفيذ الخطط واالستراتيجيات الجدول الزمني ا
المناسبة التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنجاح لبلوغ الهدف المتمثل في الحفاظ 

  على نفس المستوى  الصافي من انبعاثات الكربون العالمية في صناعة الطيران الدولية.

ثّم، تجدد دولة فنزويال التزامها بمبادئ "اتفاقية تغير المناخ" والمهمة المحددة المتمثلة في خفض ومن "
االنبعاثات واعترافها بوجود تباين بين مسؤوليات البلدان المتقدمة ومسؤوليات البلدان النامية مع تباين 

اآلثار المحتملة للتدابير القائمة على الواجبات المتعلقة بالحد من االنبعاثات وخفضها. ومن المهم النظر في 
آليات السوق على البلدان النامية وتجارتها. وال يعني الهدف العالمي لخفض االنبعاثات أو الحفاظ على 

تجاهل مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. لهذه األسباب تقدم جمهورية فنزويال  ٢٠٢٠مستوياتها بحلول 
  تحفظها على هذه المسألة.

 “"البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ٢-٢٢ما تحفظنا على القرار أ"
(اللجنة التنفيذية  A39-WP/462خطة التدابير العالمية القائمة على آليات السوق" الوارد في ورقة العمل 

  لي:) فيرتبط بما يمن جدول األعمال ٢٢البند  بشأنمشروع نص التقرير  -

بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات  وتسّلم أيضاً   - ٣"
الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات 

في الوقت المناسب لتحقيق الهدف الطموح  ربون لمواكبة نمو حركة النقل الجوي الدوليثاني أكسيد الك
العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي 

  على المستوى نفسه؛  ٢٠٢٠اعتبارًا من عام 
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السوق استكماًال لحزمة خطة العالمية للتدابير القائمة على آليات الدور الذي تضطلع به ال وتشدد على  - ٤"
التدابير األوسع نطاقًا، من أجل تحقيق الهدف الطموح العالمي، من دون فرض أعباء اقتصادية غير 

  مناسبة على الطيران الدولي؛ 

التعويض عن الكربون تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة  وتقّرر  - ٥"
) للتصّدي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد CORSIAالدولي ( وخفضه في مجال الطيران

الكربون الناجمة عن الطيران المدني الدولي (أي رحالت الطيران المدني التي تغادر من أحد البلدان وتصل 
  ، مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛"٢٠٢٠إلى بلد آخر) بما يتجاوز مستويات عام 

لمقصود بالتدابير القائمة على آليات السوق آليات تكميلية تهدف إلى تحقيق خفض محدد في إن ا"
االنبعاثات، وبالتالي يبقى تنفيذها في قطاع الطيران الدولي اختياريا بالنسبة للدول. وال تضمن هذه التدابير 

نًا بالتقلبات المالية الدولية. استدامة الطيران المدني الدولي؛ فهي ال تمس سوى عملية وضع هذه التدابير ره
ونحن ال نعتقد أن تنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق سيخفض من انبعاثات الدول، حتى وٕان كان 
هدفها األصلي هو الحد منها؛ بل سيضفي الشرعية على مسألة شراء حق تلويث الغالف الجوي من خالل 

لكربون على أساس قدرة الدول االقتصادية، مما يؤثر السماح بوضع الخطط الدولية لسوق ثاني أكسيد ا
  مباشرة على كوكب األرض.

وعلى ضوء ما سبق، فإننا نرفض تطبيق هذه التدابير الواردة في "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في "
 مجال الطيران الدولي" ألن هذا النهج القائم على آليات السوق يتنافى مع الهدف والنية من منع إطالق
غازات الدفيئة التي يولدها الطيران الدولي في الجو، وبالتالي فهي تتعارض مع التزامات وسياسات دولة 
فنزويال والمحددة، كما سبق بيانه، في خطة الدولة والخطة االشتراكية الثانية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

نا. ويهدد التلوث بإيقاع ضرر ال يمكن ، والتي تركز على المحافظة على كوكب٢٠١٩- ٢٠١٣لألمة للفترة 
إصالحه في جميع أنحاء العالم، األمر الذي يقتضي معالجته بطريقة مناسبة ومسؤولة من قبل جميع الدول 
الموقعة على اتفاقية باريس بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ولهذا السبب، نحث 

  عن الحاجة الملحة للتخفيف من التلوث على النطاق العالمي. على وضع تدابير بديلة، معربين

وعلى ضوء ما سبق، تعترف جمهورية فنزويال البوليفارية بالتزامها ومسؤوليتها فيما يتعلق بالمحافظة على "
الكوكب لألجيال القادمة، وتدعم اعتماد استراتيجيات تتيح بلوغ األهداف الطموحة للحد من انبعاثات قطاع 

ان الدولي، والتي تستند إلى التدابير التكنولوجية وٕادخال تحسينات على الوقود وتحسينات على حركة الطير 
النقل الجوي والبنية التحتية والوقود التكميلي الذي من شأنه أن يحسن من جودة الوقود. وهي تدعم هذه 

نع في المستقبل القريب االستراتيجيات من أجل تحقيق خفض حقيقي في حجم انبعاثات غازات الدفيئة وم
  عواقب تغير المناخ التي ال يمكن إصالحها.

  الشكر كلمات
 ٢٢/٢ألن اعتماد القرار  إليكاول بالنسبة خيةيلحظة تار الفرصة تشكل أن هذه  إسبانيا مندوبوٕاذ أكد  - ٣٩
االقتصادات كبير على قطاع الطيران و  ثرخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق سيكون له أوضع  بشأن

ولذلك  .األخرى الجمعيات مع بالمقارنة لإليكاو بالنسبة األمام إلى كبيرة قفزة يمثلأشار إلى أن هذا اإلجراء فقد العالمية، 
. ثم شكر مندوب إسبانيا بعد الجمعية العموميةوقبل كل شيء، إلى المجلس ورئيسه وٕالى رئيس  الو فقد أعرب عن شكره، أ

 تقديره عن أيضا وعبر. الماضية والشهور األيام خالل بها تحلوا التي التوفيقلوكهم البناء وروح ذلك جميع الوفود على س
 .العملية هذه خالل الحكومية غير والمنظمات قطاع الطيران أبداه الذي القيم للتعاون

ير القائمة جدا بالعمل الذي تم إنجازه لوضع خطة عالمية للتداب ةده فخور مندوب إسبانيا إلى أن بال وأشار - ٤٠
على آليات السوق والتعاون الذي قدمه إلى جميع الوفود في هذا الشأن، وأكد أنه في حين كان الجميع يعمل بجد خالل 

خطة التعويض عن لتنفيذ الذي ينبغي عمله كانوا يدركون أنه ال يزال هناك الكثير إال أنهم السنوات الثمانية الفارطة، 
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الثمان القادمة أو أكثر. وإللقاء الضوء على السنوات ) خالل CORSIAالدولي ( الكربون وخفضه في مجال الطيران
، استشهد بالكلمات التالية من قصيدة كتبها الشاعر اإلسباني ٢٢/٢نتظر المنظمة بعد اعتماد القرار تي تال ةالمهم مراحلةال

(ترجمت كما يلي "أيها المسافر، ال يوجد ". Caminante, no hay camino, se hace camino al andarأنطونيو ماتشادو: "
 ".).أقدامك آثار تصنعه الذي الطريقطريق سوى 

بالدها، منذ بداية المفاوضات في اإليكاو، ساهمت بشكل بناء في  أنالضوء على  البرازيل ةمندوب توألق - ٤١
االنبعاثات الصادرة عن الطيران  جميع المناقشات المتعلقة بتنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق لتعويض

 في بنشاط أيضا وشاركت الطيران مجال في البيئة حماية لجنةالمدني الدولي والحد منها. وكانت البرازيل عضوا في 
 وباإلضافة. الماضيتين السنتين خالل االنبعاثات مسألة تناول والذي للمجلس التابع يئالبي االستشاري الفريق اجتماعات

. السوق آليات على القائمة التدابير بشأن للطيران العالمية اإليكاو حوارات جولتي كلتا في البرازيل همتسا ذلك، إلى
 طةالخ دعائم أحد شكل والذي الطريق، على قائم لنهج الرئيسية المبادئ البرازيل اقترحت المفاوضات، توقف بدا وعندما
 .السوق آليات على القائمة للتدابير المعتمدة العالمية

بهذا الهدف  ت، منذ اليوم األول، أن يتقدم الموضوع والتزمتدها أرادإلى أن بال زيلالبرا مندوبة وأشارت - ٤٢
 عتقدت افإنه الحال، وبطبيعة. فقط النامية الدول يميز بوضع فعتده. ومنذ البداية، لم تحاول البرازيل أن تحقيقمن  توعمل

ون جزءا من الصفقة. بيد أنها لم تغفل أبدا عن الحاجة إلى التوصل إلى أن تك ينبغي الدول هذه شواغل أن راسخا اعتقادا
اتفاق يراعي مصالح جميع الدول. وكما يدرك الجميع، فإن الطيران المدني الدولي هو نظام متداخل يعتمد فيه نجاح 

وحدات االنبعاثات  ءشرا الجميع اعتمادا كبيرا على قوة كل طرف على حدى. وترى البرازيل أنه من الضروري أن تأخذ آلية
بعين االعتبار التطورات في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  السوق آليات على القائمة لتدابيروفقا للخطة العالمية ل
وفي هذا الصدد، رحبت البرازيل بقرار تأمل  .النفاذ حيز يبار من اتفاقية باريس، والتي ستدخل ق ٦تغير المناخ والمادة 

بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مثل آلية التنمية  شاؤهاإن تم التي االنبعاثات داتوح سألةم
النظيفة وآلية التنمية المستدامة، والتي ينبغي أن تكون قابلة لالستخدام تلقائيا في الخطة العالمية للتدابير القائمة على 

 منطوق من ٢١ الفقرة) (أنظر )CORSIAخفضه في مجال الطيران الدولي ((خطة التعويض عن الكربون و  السوق آليات
 ).٢٢/٢ رقم الجمعية العمومية قرار
المقدمة من دولتها، أكدت مجددا  WP/233من ورقة العمل  ٩- ٢إلى الفقرة  ٕاذ أشارت مندوبة البرازيلو  - ٤٣

في البرازيل سيخضع إلى موافقة مسبقة ر من حدة اآلثاأن "أي نقل لوحدات [االنبعاثات] الناتجة عن نتائج التخفيف 
 قتراحلالواحدة من الركائز األساسية  قطاع الطيرانالكاملة ل مشاركةال وكانتومستنيرة من الحكومة االتحادية [للبرازيل]. 

 فخرض النهج كوسيلة لمعالجة التمايز دون الوقوع في وقد عُ  .الطريق على القائم للنهج البرازيل من المقدم األصلي
 لدى تزال وال. الالحقة مراحلها في أكبر فردية مشاركة لتشمل الخطة انتقال إلى الحاجةالتمييز. ودعت بعض الدول إلى 

ا أن راسخوقبول ما تم االتفاق عليه. وتعتقد البرازيل اعتقادا  للتوافق مستعدة ولكنها المسألة إزاء الشواغل بعض البرازيل
من منطوق  ١٨لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (الفقرة  البند المتعلق باالستعراض الدوري

) ينبغي أن يستخدم بفعالية كأداة تعالج التشوهات الممكنة التي قد تحدث في المستقبل، ال ٢٢/٢ الجمعية العموميةقرار 
ا. وترى البرازيل أيضا أن تغير المناخ هو مسألة األسرع نمو  سيما فيما يتعلق بتأثير توزيع االلتزامات المواِزنة على األسواق

ٕاذ تعتقد بالغة األهمية تحتاج إلى معالجة سليمة، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خالل نظام عالمي واحد. وأخيرا، و 
، لألعمال المقبلةمن الدول بالنسبة مع شواغل كل دولة ستكون لهما القدرة واالهتمام للتعامل  اأن اإليكاو ومجلسهالبرازيل ب

 أيدت بالفعل، الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. إن لم تكن قدلتأييد،  ادستعدعن ات أبدفقد 
 حقيقية قيادة من أظهراه لما وشكرتهما المجلس ورئيس الجمعية العمومية رئيس البرازيل مندوبة وهنأت - ٤٤
من خالل وضع الخطة العالمية للتدابير القائمة على  للمضي قدماة كبير واليوم، اتخذت اإليكاو خطوة  .العملية هذه في

 المدني والطيران الكربون انبعاثات لمعالجةآليات السوق (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) 
 .ة المقبلةالصعب لاعماأل في للمساهمة استعدادها وأبدت أنجزته، الذي العمل على المنظمة البرازيل وهنأت. الدولي
المجتمع المدني، بهذه المناسبة الهامة  اسمالذي تحدث ب ،الدولي للطيران المستدام التحالف مراقب شادوأ - ٤٥

 القائمة للتدابير عالمية خطة لتحقيق جهود من تبذله ما كل على لديها األعضاء الدولو التي شهدها للتو، وهنأ اإليكاو 
 المناخ تغير معالجة إلى الحاجة عند نهوضهم في الكثيرون أبداها التيحماس وال التوفيق لروح وكذلك السوق، آليات على
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 مرحلة في به القيام يتعين الذي الكثير هناك يزال ال أنهمع أن المجتمع المدني يدرك و . باريس التفاقية أكبر أهداف وتقديم
بأن هذه  فقد اعترفمع أهداف اتفاقية باريس،  ىماشتيل قطاع الطيران بما يجعالمقبلة  العقود مدى على الخطة تنفيذ

بداية عملية هامة، وبأن اإليكاو والدول األعضاء لديها قد اغتنمت تلك الفرصة. وأعرب عن تطلعه إلى المرحلة تشكل 
 العمل مع اإليكاو خالل السنوات المقبلة لتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.

 الجمعية العموميةشركات الطيران العالمية، بقرار  اسمب ،الجوي للنقل الدولي االتحاد قبمرا وأشاد - ٤٦
(خطة التعويض عن الكربون وخفضه التاريخي اليوم بتنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للطيران الدولي 

 لدى األعضاء الدولبهما  تحّلت لتانال والقيادة لشجاعةروح ال واحترامه تهنئته عن وأعربفي مجال الطيران الدولي) 
 بيراالتد سلة في النهائية األداة قطاع الطيرانل قدمت أنها إلى وأشار. للجمعية العمومية والثالثين التاسعة الدورة في اإليكاو

قطاع إلى جهود  مكافحة تغير المناخ: خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق لتضيف علىالمشتركة للمساعدة 
التكنولوجيا؛ ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة؛ وجعل العمليات أكثر كفاءة؛  وتحسينالرامية إلى تطوير  الطيران

لى أن الدول إ االتحاد الدولي للنقل الجوي مراقبالتحتية. وأشار والحصول على قدرات مناسبة وكفؤة في مجال البنية 
إلى هذا االتفاق الهام، أن الطيران المدني هو قطاع في طليعة  صلو الت لدىتت إلى العالم، األعضاء في اإليكاو قد أثب

ذلك القيام بالتغيير، ويمكن له أن يستمر في توفير نقل جوي يتسم بالسالمة واألمن في جميع أنحاء العالم مع ضمان 
وألول مرة يقدم قطاع صناعي  ريادتها،دول أظهرت هذه ال ذلك،بو  .المستقبل في النمو من تمكنيبطريقة مستدامة حتى 

 فإنها االتفاق، هذا إلى التوصل إلى طويل وقت منذ تسعى الصناعة كانت وٕاذ. المناخ تغير بمعالجة قويا التزاما بأكمله
 .اإليكاو لدى األعضاء الدول بريادة اليوم تشيد
األمور  في قدما للمضي عمله ينبغي الكثير هناك يزال ال أنه الجوي للنقل الدولي االتحاد مراقب والحظ - ٤٧

مع االعتراف بالجهود  ،وتنفيذ وشفافة عادلة بطريقة االنبعاثات لبيانات والتحقق واالبالغ الرصد طرق على الموافقة: التالية
على العديدة التي بذلتها شركات الطيران التي اتخذت بالفعل خطوات حازمة لتحسين كفاءتها في استهالك الوقود؛ واالتفاق 

قابلية استخدام خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لوحدات االنبعاثات مع مدى معايير ثابتة ل
ضمان وجود سوق كافية لتلبية احتياجات مشغلي الطائرات المستقبلية لتعويض األرصدة بأسعار معقولة. وأشار إلى أنه 

األعضاء والمجتمع  هانب اإليكاو ودولابالعمل إلى ج اكان ملتزملطيران قطاع ا أن إالّ في حين ال توجد مهام سهلة، 
المدني لضمان تنفيذ فعال لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي وتقديم الدعم وبناء القدرات، 

 ب خالل هذه العملية.عند الضرورة، لمساعدة اإليكاو في جهودها الجديرة بالثناء لضمان عدم ترك أي بلد وراء الرك
شكره لرئيس المجلس، الدكتور  االتحاد الدولي للنقل الجوي عن خالص مراقبأعرب الختام،  وفي - ٤٨

 هذه فيألومويا برنارد أليو، ولسلفه، السيد روبيرتو كوبيه غونزاليس، على قيادتهم الدؤوبة وعزمهم على إشراك الجميع 
التي  للجمعية العموميةفي نهاية هذه الدورة التاسعة والثالثين  مونتريــال رونيغادس نالمشاركي إن قالو  .التاريخية النقطة

من المساهمة في تنمية وازدهار  قطاع الطيرانانجاز وخطة واضحة لتمكين تحقيق شعور هائل ب لديهمو  ستبقى في الذاكرة
 الجمعية العموميةبالشكر إلى رئيس جه و من خالل النمو المستقبلي للنقل الجوي بطريقة مستدامة بحق. وت ناورفاهية كوكب

 وٕالى الدول األعضاء لدى اإليكاو لتحقيقهم هذه اللحظة التاريخية وجعلها حقيقية. للجمعية العموميةعلى قيادته الحكيمة 
أن اإليكاو، باعتمادها اليوم للقرارين  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ةمراقب توأبرز  - ٤٩

على آليات السوق، أثبتت بوضوح كونها  بشأن تغير المناخ ووضع خطة عالمية للتدابير القائمة ٢٢/٢و ٢٢/١الهامين 
نموذجا للتعاون والريادة الدوليين وأرسلت إشارة قوية جدا وواضحة بشأن قدرة الطيران الدولي واستعداده للعمل على تغير 

طارية بشأن تغير المناخ لديها أيضا أخبارا سارة أخرى تود أن تطلع  لى أن اتفاقية األمم المتحدة اإلٕاذ أشارت إو  المناخ.
. ٥/١٠/٢٠١٦ السابق، اليوم في تحققت قد باريس اتفاقية نفاذ بدأ شروط أن المراقبة لنتأعفقد ، عليها الجمعية العمومية

 ٧٤عددها  البالغاألطراف  تمثلاليوم، أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أنه إلى  لدى المتعقب وأظهر
وتشمل هذه النسبة أكبر وأصغر  .الدفيئة زاتالغ العالمية االنبعاثات من المائة في ٥٥ ،عليه صدقت أو االتفاق قبلت التي

يوما من اآلن  ٣٠أو األضعف. وبقي لدخول اتفاق باريس حيز التنفيذ تلك األكثر غنًا األمم الباعثة، سواء 
الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  انعقاد تسبقالفترة التي  في أي)، ٤/١١/٢٠١٦(

 ).١٨/١١/٢٠١٦إلى  ٧اإلطارية بشأن تغير المناخ (مراكش، المغرب، من 
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لسيدة لالتفاقية، ا ةالتنفيذي ةاألمين أن المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية مراقبة رتوذكّ  - ٥٠
"إن هذه لحظة  إليكاو األسبوع السابق، صرحت قائلة:العمومية لجمعية دورة السبينوسا، التي كانت قد حضرت بتريشيا إي

. قانونية حقيقة باريس اتفاق ليصبح الالزمتين األساسيتين العتبتين استيفاء اآلن تم وقدتاريخية حقا للناس في كل مكان. 
 االتفاقات تجربة في مثيل لها يسبق لم ممكنٌ  أمرٌ  التنفيذ حيز باريس اتفاق دخول انالبلد بها جعلت التي السرعة إن

 في الكامنة العديدة الفرص وتحقيق المناخ تغير لمكافحة األمم توليها التي األهمية على قوي تأكيد وهي األخيرة، الدولية
أجل التنفيذ العاجل والمتسارع لإلجراءات المناخية  دخول االتفاق حيز النفاذ يبشر بالخير من فإن، بالطبعو  .باريس اتفاق

الالزمة اآلن لتحقيق عالم أفضل وأكثر أمنا، وأيضا لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو يجلب أيضا إلحاحا 
لتفعيل متجددا للقضايا العديدة التي تتقدم بها الحكومات لضمان التنفيذ الكامل لالتفاق. ويشمل ذلك وضع دليل قواعد 

 األكبر التمويل وتدفقات الدولي التعاون بفضل نطاقها وتوسيع المناخ تغيرل الوطنية العمل بخطط التعجيلاالتفاق، وكيفية 
 ."بكثير
باريس في  مراقبة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن بدء نفاذ اتفاق توأشار  - ٥١
الهامة بالنسبة لعملية اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  جئن النتاسيؤدي إلى مجموعة متنوعة م ٤/١١/٢٠١٦

 اجتماعهيئة إدارية لالتفاق، المعروفة باسم مؤتمر األطراف في االتفاقية والتي تعد بمثابة  استحداثالمناخ، بما في ذلك 
 خالل سيعقد االتفاقية في األطراف مؤتمر فإن يا،رسم بدأ قد النفاذ لبدء التنازلي العد أن وبما. باريس اتفاقية في األطراف
 راقبةت مبرز وأانعقاده بدقة خالل األيام القادمة. القادمة. وسيتم إعالن تاريخ  األطراف لمؤتمر والعشرين الثانية الدورة
وى للعمل الذي األهمية القص ؤكداتفاق باريس حيز النفاذ ي بشأن تغير المناخ أن دخول طاريةاإل المتحدة األمم اتفاقية

 ٢٢/١اضطلعت به اإليكاو حتى اآلن بشأن تغير المناخ، كما يوضح المسار الذي حدده اآلن كل من القرارين الهامين 
بشأن تغير المناخ وخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق التي اعتمدتها جمعية اإليكاو خالل االجتماع  ٢٢/٢و

 والعشرين الثانية الدورة خالل اإليكاو جمعيةحققتها  التية إلى إظهار هذه النتيجة القوية الحالي. وقالت إنها تتطلع بشد
 الذي سيعقد في مراكش بالمغرب. األطراف لمؤتمر
يوم الثالثاء  الجمعية العموميةفي كلمته االفتتاحية إلى  أشاربأنه قد  رئيس المجلس رذكّ وٕاذ  - ٥٢
ت اتخذأكد أن الجلسة العامة فقد التخاذ القرارات الجريئة، ست ُكر  عموميةلجمعية الالدورة لأن هذه  إلى ٢٧/٩/٢٠١٦

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية : ٢٢/١بالفعل هذه القرارات الجريئة باعتمادها القرار 
الخطة  –ة في مجال حماية البيئة بيان موّحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمر : ٢٢/٢والقرار تغير المناخ  –البيئة 

 أن هذه اللحظة لحظة تاريخية حقا. وأكد مجددا العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.
مجلس هذه الفرصة ليشكر الدول األعضاء لدى اإليكاو على عملها الدؤوب على مدى واغتنم رئيس ال - ٥٣

قدم بالشكر إلى أعضاء قطاع الطيران والمجتمع المدني الذين السنوات الثالث المنصرمة للوصول إلى هذه النقطة. كما ت
شاركوا بنشاط في هذه العملية. وأعرب رئيس المجلس عن تقديره، على وجه الخصوص، ألعضاء المجلس وأعضاء لجنة 

لبيئة لي حماية البيئة في مجال الطيران، فضال عن جميع الذين شاركوا في العملية، وهم: رئيس وأعضاء الفريق االستشار 
والمشاركين في  وضع خطة للتدابير القائمة على آليات السوق؛لالتابع للمجلس؛ ورئيس وأعضاء الفريق رفيع المستوى 

اجتماع "أصدقاء الرئيس غير الرسميين"؛ وجميع من حضروا جولتي الحوارات العالمية للطيران بشأن التدابير القائمة على 
ر رئيس المجلس عن تقديره لجميع الدول األعضاء التي استضافت المشاورات غير بّ آليات السوق. باإلضافة إلى ذلك، ع

 الرسمية الثنائية و/أو المتعددة األطراف بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.
وم جعل اليالذين عملوا على مدار الساعة ل األمانة العامةوعبر رئيس المجلس أيضا عن تقديره ألعضاء  - ٥٤

 ممكنا.
جميع المسؤولين المنتخبين، وهم نواب لو  الجمعية العموميةوأخيرا، عبر رئيس المجلس عن تقديره لرئيس  - ٥٥

شاركوا في جميع المفاوضات التي  ممنالمجموعات اإلقليمية وُأمناء ورؤساء اللجان ورؤساء  الجمعية العموميةرئيس 
 جرت خالل األسبوع الماضي.

لمجلس أن اإليكاو أثبتت مرة أخرى أن الطيران الدولي كان دائما على مستوى وفي الختام، أكد رئيس ا - ٥٦
عندما يكون من الضروري إنجازها. وأصبح الطيران المدني الدولي أول قطاع عالمي يعتمد خطة المهمة المنوطة به 

ال عن روح االتفاق والتوافق عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق كهذه وعلى هذا المستوى من الكفاءة المهنية، فض
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أن الطيران المدني الدولي رئيس المجلس  كدٕاذ أو والتي كانت هي سمة اإليكاو منذ إنشائها منذ اثنين وسبعين عاما. 
لى تألق الدول األعضاء لدى اإليكاو وشكرهم على إذان كان بإمكانهما اتخاذ مثل هذا اإلجراء، أشار لواإليكاو فقط هما ال

   قي هذا اليوم. لجمعية العموميةاما أنجزته 
 الجمعية رئيس إلى السلطة تفويض

 اتالجلس ضرامح على للموافقةالعمومية 
  العامة
 الدورة ضرامح على ،العمومية الجمعية باسم لموافقة،ا سلطةالرئيس  إلىالعامة  الجلسة فّوضت  - ٥٦

  .ةوميالعم للجمعيةوالثالثين  التاسعة
  الدولي المدني الطيران اتفاقية يلتعد بروتوكوالت توقيع مراسم

  .السادسة والخمسين(أ) و  الخمسين المتعلقة بالمادتين 
، ١/١٠/٢٠١٦العامة في اجتماعها الرابع في  ةالجلس اعتمدتهما ذينلال ١٣/١و ١٢/١ بالقرارين عمال - ٥٧
 المادتين لتعديل الست غاتبالل الصادرةالبروتوكوالت  نصوصواألمينة العامة على  الجمعية العموميةكل من رئيس  وقع

 ٤٠ إلى ٣٦المتعلقة بزيادة عدد أعضاء المجلس من  من اتفاقية الطيران المدني الدولي نيالسادسة والخمسو (أ) الخمسين 
 ١٣/٢و ١٢/٢عضوا. وتم التذكير أنه فيما يخص القرارين  ٢١إلى  ١٩عضوا وزيادة أعضاء لجنة المالحة الجوية من 

جميع الدول المتعاقدة بالتوقيع على البروتوكولين  الجمعية العموميةيضا في االجتماع الرابع، أوصت الذين تم اعتمادهما أ
 المذكورين على وجه السرعة حتى يدخال حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

  
  الشكر كلمات
  العامة لألمينة الختامية الكلمة
 التاسعة للدورة العام األمين منصب لتشغ امرأة أول تكون بأن تتشرف أنها العامة األمينة وأكدت - ٥٨

 بنسبة سابق اجتماع أي في إنجازه تم ما يفوق عمل إنجاز تم قد أنه إلىٕاذ اشارت و . إليكاوالعمومية ل جمعيةلل والثالثين
 .الوفود جميع وتفاني التزام خالل من إال يتم لم ذلك أن على أكدتفقد ، ٪٣٠

للجمعية الذي تم انتخابه في هذه الدورة التاسعة والثالثين  ئيسللر  العميق تقديرها عن األمينة أعربت ثم - ٥٩
، السيد أزهر الدين عبد الرحمان (ماليزيا)، وكذلك لنواب الرئيس ورؤساء اللجان واللجان الذين دعموا عمل العمومية

ا بليال وعطالت إليكاو، التي ضحى الكثيرون من موظفيهالعامة لألمانة ل. وعبرت أيضا عن شكرها الجمعية العمومية
 نهاية األسبوع، ليس فقط خالل األسبوعين الماضيين، بل وأيضا في الفترة التي سبقت هذا الحدث.

 لألمم العام واألمين أليو برنارد ألومويا الدكتور المجلس رئيس أكد كما أنه إلى العامة، األمينة وأشارت - ٦٠
إلى اإليكاو  ةمتجه كانت العالم عيون فإن االجتماع، هذا بداية في األخرى الوفود من والعديد مون كي بان السيد المتحدة،

للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق جوابا  الجمعية العموميةوكان اعتماد  خالل األيام التسعة الماضية.
إجراءات على الصعيد لتوقعاتهم مع سابقة تاريخية، جعلت من النقل الجوي أول قطاع صناعي رئيسي على اإلطالق يتخذ 

العالمي بشأن االنبعاثات الدولية. وسيقر المشاركون الذين لديهم فهم واضح وتقدير للدور الحاسم الذي تؤديه الخدمات 
تعزيز السالم العالمي وتحسين القدرة االقتصادية وتحقيق االزدهار المستدام  فيالجوية اآلمنة والتي يمكن االعتماد عليها 

العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق إنما هي تطور متوازن وعملي وٕايجابي للغاية. وستكون بمثابة  حقا، بأن الخطة
أداة جديدة هامة الستكمال التقدم المحرز بالفعل في خفض االنبعاثات في مجال النقل الجوي من خالل االبتكارات 

قود البديل المستدام في إطار سلة التدابير الخاصة بالطيران. التكنولوجية واإلجراءات المحدثة واالستخدام المتواصل للو 
إلثبات قوة عزمها على  الجمعية العموميةاألخرى من هذه  هيأن حكومات العالم قد استفادت  إلىوأشارت األمينة العامة 
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 من المائة في ٨٥ السوق آليات على القائمة للتدابير العالمية الخطة فيه ستغطي الذي الحد إلىحل مسألة المناخ، 
 .٢٠٢١ في األولى مراحلها منذ الدولي الطيران عمليات

، الجمعية العموميةود العديد من األولويات الهامة األخرى لحماية البيئة التي تناولتها هذه ٕاذ أبرزت وجو  - ٦١
أكسيد الكربون  اإليكاو ألول معيار عالمي إلصدار شهادات انبعاثات ثاني بوضع عترافاالأشارت األمينة العامة إلى 

بالنسبة للطائرات، فضال عن عمل المنظمة الرائد على وضع معيار انبعاثات جديد للمواد الجسيمية غير المتطايرة. وأكدت 
لتضع معيارا جديدا للضوضاء فوق الصوتية للطائرات  الجمعية العموميةعلى أن اإليكاو ستواصل عملها في ظل قيادة 

 .المتوازن اإليكاو نهجم الذي يتم إحرازه في جميع جوانب ضوضاء الطائرات من خالل في المستقبل، مع تعزيز التقد

 اعتماد وهو ،الجمعية العمومية هذه عن نجم األهمية بالغ آخر تطور إلى العامة األمينة وأشارت - ٦٢
 الجمعية العمومية تقر أن كان بما األهمية من هأن على وأكدت. اإليكاو قبل من الطيران ألمن جديدة عالمية خطة تطوير

التهديدات البرية والجوية والتهديدات المتعلقة باألمن االلكتروني  لمواجهة استراتيجية قيادة لتوفير الهامة اإليكاو بمسؤولية
أصبح أكثر أهمية  والذيالمحلية والوطنية والدولية  الوكاالتالوثيق بين  لتعاونا اكتسبها التي البالغة األهمية مع المستمرة،

قد واصلت تأييدها  الجمعية العمومية. وأكدت األمينة العامة على أنه من دواعي التقدير البالغ أن مضى وقتن أي م
الستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين، بما في ذلك وثيقة السفر ودليل المفاتيح العامة وأولويات تقديم 

قد دعمت أيضا هدف اإليكاو لوضع خطة إقليمية ألمن  عية العموميةالجمالمساعدة وبناء القدرات. وأشارت إلى أن 
التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت لصالح الشرق األوسط، على غرار ما كانت قد حققته في إطار خطة 

 .الطيران والتسهيالت في أفريقيا

 والطيران لإليكاو األساسي الشاغل هي إلى أن السالمة تبقى بطبيعة الحالٕاذ أشارت االمينة العامة و  - ٦٣
وأشارت إلى أن تنقيح الخطة العالمية للسالمة في مجال  .الشأن هذا في مهم تقدم إحراز تم قد أنه أبرزتفقد  العالمي،

يشمل خارطة طريق من شأنها أن تزيد من تعزيز نهج اإليكاو إلدارة السالمة لكل  الجمعية العموميةالطيران الذي اعتمدته 
 في استهدافا األكثر التقدم تحقيق مواصلةب التعليمات. وأكدت األمينة العامة على أن قطاع الطيرانمن الحكومة وشركاء 

 الجمعية العموميةإطار خطة اإليكاو إلقليم إفريقيا والمحيط الهندي كانت واضحة، وأن اعتماد  في ونيةاالتع السالمة مجال
ب لحاالت الطوارئ من شأنها أن تساعد المنظمة على أن تكون أكثر تجاوبا عندما يكون الستراتيجية اإليكاو الجديدة للتأه

 .مهما ذلك

يتعلق ببرامج وخطط اإليكاو في مجال المالحة الجوية، أكدت األمينة العامة على أن اعتماد  وفيما - ٦٤
دما في إجراء التعديالت الهامة لتنقيحات الخطة العالمية للمالحة الجوية سيسمح للمنظمة بالمضي ق الجمعية العمومية

وجهت اإليكاو أيضا بمواصلة القيام برحالت  الجمعية العموميةإلى أن  ومشيرةعلى حزم التحسينات في منظومة الطيران. 
مراعية للبيئة وأكثر فعالية من خالل مالحة تقوم على األداء، وسلمت بالحاجة ألن تعقد اإليكاو المؤتمر الثالث عشر 

، كما أكدت على أن القرارات المذكورة أساسية لمعالجة التحديات المستمرة التي تواجهها ٢٠١٨جوية في عام للمالحة ال
 .قطاع الطيران مستوى على بكفاءة الجوية والحركة الركاب عددلاإليكاو وٕادارة النمو الكبير 

 في الريادي اإليكاو لدور دعمها أيضا كررت الجمعية العمومية أن على الضوء العامة األمينة وألقت - ٦٥
وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم التسليم بالحاجة إلى خطة  .المستدامة االقتصادية التنمية تدعم التي والبرامج السياسات تحقيق

جديدة لإليكاو للنقل الجوي العالمي، كما هي الحاجة إلى أن تقوم اإليكاو بوضع اللمسات األخيرة على االتفاقات الدولية 
األمانة وباإلضافة إلى ذلك، اعتمدت  ول إلى األسواق والشحن الجوي وملكية الناقلين الجويين ومراقبتهم.لتحرير الوص

 أفضل، بشكل البشرية الموارد تنمية تخطيط دعم أجل من الصلة ذات التنبؤات ديثحوت لتكييف اإليكاو عمل خطة العامة
 من أيضا الجمعية العمومية وطلبت. الطيران مجال في مهنيينال من القادم للجيل أساسيا دعما يقدم أن شأنه من ما وهو

 أهداف من رهايوغ األهداف لتلك دعما شركائها شبكات عبر المعلومات تبادل كيفية في شموال أكثر تصبح أن اإليكاو
 .المستهلك لحماية األساسية اإليكاو بمبادئ الوعي ادةزي مع ،التخطيط
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 اإليكاو المذكورة القوية األعضاء الدول اعتمادات زودت حين في أنه إلى العامة األمينة وأشارت - ٦٦
 اضطالعها لضمان اإليكاو استعداد مدى عن االستفسار أيضا الضروري من كان عملها، عليه لتبني جدا متين بأساس
خطة  على فقةالمواو  المنظمة لميزانية الجمعية العمومية تأكيد مكن الحظ، ولحسن. التكلفة حيث من وفعالية بكفاءة بذلك

المنظمة من إعادة تركيز مواردها لتصبح وكالة لألمم المتحدة أكثر استجابة. وأكدت على أنه سيتم  ،عمل اإليكاو الجديدة
باستمرار تحديث خطة عمل اإليكاو استنادا إلى إطار إدارة األداء في المنظمة ومؤشرات األداء الرئيسية وسجالت 

التحوالت األخرى القائمة على  كذلكو أنه من خالل هذا النهج القائم على المخاطر،  المخاطر. وأبرزت األمينة العامة
 من كل ولتعزيز الطيران، ومصالح مصالحها لمناصرة تجهيزا أفضل األخيرة هذه ستكوناألداء لثقافة اإليكاو المؤسسية، 

 إلى ساعدت اإليكاو في العليا اإلدارة قفري ومساهمات التزامات أن إلى وأشارت. الفني التعاون مشاريع ومساءلة تنسيق
 وراء بلد أي ترك عدم" مبادرة إطار في جاريال المنظمة عمل من كبير بشكل ستستفيد التي العميقة التحوالت هذه كبير حد

 ."الركب

 ،األعضاء الدول عن نيابة أقل بعمل المزيد إنجازالعامة أن اإليكاو ستتمكن أيضا من  ةاألمين وأكدت - ٦٧
 لتنفيذ الالزمة الموارد لتعبئة جهودها وتوسيع حد، أقصى إلى الطيران لتنمية العالمية الشراكات تحسين طريق عن ذلكو 

 أيضا تأكيدها وفي. التمويل على حصولهم تسهيل خالل من األعضاء الدول إلى ساعدةالبرامج غير الممولة وتقديم الم
ولجنتها الداعمة للمالحة الجوية  اإليكاو مجلس في الممثلة عضاءاأل الدول عدد بزيادة الجمعية العمومية قرار أن على

سيزيد من توجيه المنظمة في األعوام القادمة، أشارت إلى أن ذلك لن يوسع فقط من عدد الخبراء الدبلوماسيين والفنيين 
 نعكس في قراراتهم.الذين سيساهمون في هذه الهيئات الموقرة وحسب، بل وسيوسع أيضا التنوع الجغرافي والثقافي الم

 التيأن التعاون الرسمي في العديد من الشراكات ومذكرات التفاهم الجديدة  علىاألمينة العامة  تددوش - ٦٨
ساعد أيضا اإليكاو تسوخالل منتدى اإليكاو العالمي الثاني للطيران،  الجمعية العموميةدورة أبرمتها اإليكاو على هامش 

 الشراكات تلك في ممثال كان الذي دورها أهمية على الواضحة للداللة حقا ةممتن اإليكاو أن وضحتوأ. كبير بشكل
 .العديدة الجديدة

إليكاو قد العمومية لجمعية لالختام، أقرت األمينة العامة أخيرا بأن الدورة التاسعة والثالثين ل  وفي - ٦٩
أكبر عدد استضافته وهو  –وفد مراقب  ٥٦دولة عضو و ١٨٥مندوب من  ٢ ٢٠٠ استفادت من مشاركة أكثر من

 وهو يروننارد أليو، واألمينة العامة يشجع كثيرا كل من رئيس المجلس، الدكتور أولومويا بتوقد  المنظمة على اإلطالق.
بعمل اإليكاو، مع التسليم بدورها القيادي في  قطاع الطيرانهذا المستوى العالي من االهتمام من جانب الدول األعضاء و 

 مي ودعمه.مجال الطيران العال

أو في دولهم ومناطقهم على التوالي،  مونتريــالأن يسعدهم الحظ باالجتماع مرة أخرى، سواء في  وٕالى - ٧٠
تمنت األمينة العامة لجميع المشاركين سفرا آمنا للعودة إلى بالدهم ونجاحا مستمرا في جميع التحديات المطروحة دعما 

 .الرائعة العالمية الطيران لشبكة

الرائع، قبل  األمانة العامةعن تقديره لعمل  كندا مندوبجميع النواب الحاضرين، عبر  عن وبالنيابة - ٧١
عملت لساعات طويلة، وأعرب عن تقديره الكبير لذلك  األمانة العامة. وقال إن الجميع يعلم أن الجمعية العموميةوأثناء 

كما ذكرتها األمينة العامة. وتقدم  العموميةالجمعية ألن كل ذلك العمل قام بتسهيل النتائج الناجحة التي خرجت بها 
 .األمانة العامةمندوب كندا بخالص الشكر إلى 

 واتخاذها الالزم الدعمالدولة المضيفة، لتقديمها  ،بدورها كندا لتشكرهذه الفرصة  العامة األمينة وانتهزت - ٧٢
 .النجاح هذا تحقيق من الجمعية العمومية مكنت التي الالزمة الترتيبات

 الجمعية العموميةشكر بحرارة وٕاخالص رئيس فقد جميع النواب،  باسم فرنسا مندوبحدث أيضا ٕاذ تو  - ٧٣
ي أدار به أعمالهم خالل األيام التسعة الماضية. وقال إن الجميع قد أعربوا عن تقديرهم للطريقة ذالمتمكن ال سلوبعلى األ
 الطيبة والفكاهة المجاملة في يتردد لم الرئيس أن بيد. دةجي بخطى األعمال سير بها أدار التي والمنهجية والماهرة ةئالهاد
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 على أتاح فقد ذلك، على وعالوة. تدخالتهم في األساسية النقاط على والحفاظ عملهم وتيرة تسريع إلى بالمندوبين للدفع
من  معية العموميةالجن ، مما مكّ وقتال ضبطُيجيد  الرئيس وكان. توفيقية حلول إليجاد الالزم الوقت تماما، مالئم نحو

االنتهاء اليوم، قبل الموعد المحدد، مع تحقيق نجاح رائع، باإلضافة إلى إنجازات أخرى كثيرة في المجاالت العديدة التي 
 كما ذكرت األمينة العامة. الجمعية العموميةها ناولتت

الدبلوماسية  ، كامل مواهبهالجمعية العموميةخالل دورة  سّخرمندوب فرنسا إلى أن الرئيس  وأشار - ٧٤
 جلب قدواستفاد بشكل كامل ومثمر من خبرته الطويلة مع اإليكاو. وكان عمله كفريق جنبا إلى جنب مع رئيس المجلس 

 .الجميع إعجاب له

 الثالث السنوات على مدار الساعة خالل الشخصي،رئيس المجلس على التزامه مندوب فرنسا شكر ٕاذ و  - ٧٥
 جميع أن أكدفقد  السوق، أليات على القائمة للتدابير عالمية خطة بأن وضاتالمفا في تقدم إحراز أجل من الماضية
 .البالغ باالمتنان يشعرون المندوبين

الجمعية الذي اعتمدت فيه  مالمدني سيسجل بالتأكيد هذا اليو  الطيران تاريخ أن فرنسا مندوب وأكد - ٧٦
 الجمعية العموميةحيث ستقترن أسماء رئيس  ،خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي العمومية

ورئيس المجلس بهذا النجاح الجماعي إلى األبد. ولقد كان هذا اليوم يوما حافال بالنسبة لإليكاو، ويوما حافال بالنسبة 
سيد زيادة انبعاثات ثاني أك لتعويضللكوكب. ويمكن لقطاع الطيران أن يفخر لكونه أول من تقدم لتطبيق مثل هذه اآللية 

تقدما كبيرا في األسبوع الماضي نحو حماية  الجمعية العموميةالكربون. ومع دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، أحرزت 
على مدى األيام التسعة  مونتريــالأفضل للكوكب لصالح األجيال القادمة. وقد كانت روح باريس حاضرة هنا بالتأكيد في 

 الماضية.

 المغامرة روح إلى إضافة والتفاؤل، للتقدم مرادفا دائما كان المدني يرانالط أن إلى فرنسا مندوب وأشار - ٧٧
ورئيس المجلس يجسدان تماما تلك القيم، التي هي  الجمعية العمومية. ومؤكدا أن كال من رئيس خريناآل على واالنفتاح

 .المندوبين جميع وتصفيق امتنانقيم هذه المنظمة العظيمة، أكد أنهما يستحقان 

ورئيس المجلس واألمينة العامة على جهودهم  الجمعية العموميةكال من رئيس  الصين مندوب شكر وٕاذ - ٧٨
مساهمة رئيس المجلس القيمة، وأشار إلى  برز. وأةالناجح الجمعية العموميةدورة الجبارة، هنأهم أيضا على ختام 

اغتنم القائمة على آليات السوق. و  للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة عالمية للتدابير ينوقت وطاقة كبير ما ُانِفق من 
 الذين أوالئك فيهم بمن المجلس، أعضاء جميع أيضا ليشكر الفرصة هذه للمجلس، عميدا صفتهبمندوب الصين، 

 قيادة ظل في هأن إلى وأشار. الصدد هذا في الكبيرة جهودهم على أخرى، بمسؤوليات لالضطالع المنظمة تركوا
المجلس  بذل غونزاليس، كوبيه روبرتو السيد السابق، والرئيس ،أليو بينارد ياأولومو  الدكتور الحالي، الرئيس

  .الجمعية العمومية به تسلم أن ينبغي ما وهو الطيران، انبعاثات لخفض هائلة جهودا ككلوالمنظمة 

  الجمعية العمومية لرئيس الختامية الكلمة
، وعبر عن عظيم شرفه رقيقةال اهممندوبي فرنسا والصين على كلمت الجمعية العمومية رئيس شكر - ٧٩

 به اتصل عندما هوأشار إلى أن مؤكدا أنها تجربة سيعتز بها إلى األبد. للجمعية العموميةلرئاسته الدورة التاسعة والثالثين 
ى أنه ". وأشار إل؟يساً ئر  أنا،؟ قُـلتَ  ماذاعفوا، : " فعله رد كان المجلس، اسةئأحد المرشحين لر  هبأن ليبلغه المجلس يسئر 

 له، بالنسبة جدا كبير الرئيس منصب أن ورأى ماليزيا، مندوب بصفته ٢٠٠٧ عام في العموميةجمعية دورة للحضر أول 
لحضور اجتماعات  ٢٠١٦في أغسطس عام  مونتريــالإلى  أتىأنه عندما  . إالّ ي والمعني الحقيقي للكلمةز امجبالمعنى ال

جلس، تلقى بعض كلمات التشجيع التي كانت موضع تقديره. وفي حين تمنى " غير الرسمية والميسئمجموعة "أصدقاء الر 
 فقد ،ثم ومن. الطيران لقطاع الجمعية العمومية رئاسة توليه ضرورةله البعض حظا سعيدا لصعوبة المهمة، أكد له آخرون 

 موافقته، على ماليزيا في لالنق وزير معالي وشكر. الطيران لقطاع يسائر  ليكون له المكسيك مندوب ترشيح سرور بكل قبل
 .الرئاسة توليه أثناء عنهم بنفسه ينأى أن ضرورة تفهمهم على الماليزي الوفد أعضاء باقي وكذلك
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كن أمرا سهال على مدى األيام التسعة تلم  ةاليومي ةيروتينعمال الأن األ الجمعية العموميةرئيس  والحظ - ٨٠
 قدموا الذين وموظفيه المجلس برئيس ليلتقي يوميا، صباحا الثامنة لساعةا بعمله البدء عليه كان أنه إلىالماضية، وأشار 

وفي حين كان النمط متعبا، إال أن  .االجتماعات أيام من يوم كل قراءتها عليه كان التي الجمعية العمومية أوراق جميع له
النظر في  تمامإلعاونوا معه أصبحت أخف وزنا على نحو متزايد ألن جميع المندوبين ت الجمعية العموميةورقات  حجم

 األعمال. جداول البنود المتعلقة بكل

أندرو الركوس،  يدسال والمجلس، الجمعية العمومية لمنسق تقديره عن الجمعية العمومية رئيس وأعرب - ٨١
م في على عمله ثناءوالمجلس، والتقى بالموظفين الذين يستحقون ال الجمعية العموميةلجهوده، وأشار إلى أنه زار أمانة 

تجهيز هذا الحجم الكبير من الورقات والتقارير. وأعرب أيضا عن تقديره للمترجمين والمترجمين الفوريين على عملهم، 
 .الدعم قدموا الذين األمانة العامة أعضاء جميع وكذلك

 روبرتو السيد السابق، المجلس لرئيس شكره عن الجمعية العمومية رئيس أعرب ذلك، إلى وباإلضافة - ٨٢
 في إليه نقلوها التي والمعرفة الحكمة و والروح التشجيع على بنيامين ريموند السيد السابق، العام واألمين كونزاليس، كوبيه
 .دوره أداء من مكنه ما وهو الماضيين، األسبوعين مدى على بهما له لقاء كل

 جد ُمحكمة تقارير دعداإ أتاحوا الذين اللجان لرؤساء امتنانه عن أيضا الجمعية العمومية رئيس وأعرب - ٨٣
 المصالح من كبيرة طائفة على تنطوي التي المناقشات توجيه على الفريدة قدرتهم بفضل العامة، الجلسة إلى وموضوعية
 واألمينة المجلس لرئيس امتنانه عن أيضا وأعرب. بشأن مسائل غاية في األهمية بالنسبة للطيران المدني النظر ووجهات
. الجمعية العمومية اجراءات خالل من السخي ودعمهم المناسب الوقت في مشورتهم على نفيذية،الت اللجنة وأمين العامة
 تااجتماع في وخبراتهم نظرهم وجهات تبادل في أبدا يترددوا لم أنهم إلى الجمعية العمومية رئيس أشار الصدد، هذا وفي

 وأبرز. للجمعية العمومية إيجابية نتائج ضمان أجل من المنفصلة، االجتماعات في وكذلك العامة، والجلسة التنفيذية اللجنة
 على وأكد السابق، العام واألمين السابق المجلس لرئيس صديقا أصبح كما لهم، صديقا أصبح أنه الجمعية العمومية رئيس
 ".عند الشدائد ُيعرف األصدقاء: "القائل المثل

، السيدة جين هوب وموظفيها على كل مدير البيئة ةبئنا ذلك بعد الجمعية العمومية رئيس شكر ثم - ٨٤
 جهودهم لوضع الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.

 اتخاذ عملية فعالية في رئيسي بدور اضطلعوا قد الحضور جميع أن الجمعية العمومية رئيس والحظ - ٨٥
أن  أبرزو . األعضاء الدول بين التوافق ءوبنا للحوار مثاال كانت العملية هذه أن إلى وأشار ،الجمعية العمومية في القرار

إلى أنه مع وجود اختالفات في اآلراء ومسائل لم يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها، إال أنه  مشيراذلك األمر لم يكن سهال، 
ا أن نرى المندوبين قد تمكنوا من الجلوس على طاولة واحدة وتبادل وجهات نظرهم. وبعد أن أثنى على ريحكان أمرا م

إلى أن هذا هو ما يميز محفال  الجمعية العموميةبها في اجتماعاتهم، أشار رئيس  تحلوالطريقة المنفتحة والمهنية التي ا
عالميا مثل اإليكاو. ثم تقدم بالشكر إلى المندوبين، بجميع اللغات الرسمية الست، على حماسهم وتفهمهم وتصميمهم على 

 .اإلطالق على تاريخيةو إحدى الجمعيات األكثر إنتاجية  العموميةللجمعية جعل الدورة التاسعة والثالثين 

 مونتريــالكيبيك ومدينة  ةومقاطع كندا، لحكومة شكره عن الجمعية العمومية يسئر  أعرب ،الختام وفي - ٨٦
 وعلى مر السنين. الجمعية العموميةلما قدمته من دعم وضيافة طوال فترة 

 ُرفعتإليكاو. و العمومية لجمعية لالدورة التاسعة والثالثين ل اختتام الجمعية العمومية رئيس أعلن ثم - ٨٧
  ظهرا. ١٢,٣٠ الساعةالجلسة 

  — انتهى —







 




