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  تقرير اللجنة التنفيذية إلى الجمعية العمومية

  معلومات عامة
جلســـة خـــالل الفتـــرة مـــن  ١١عقـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة التابعـــة للجمعيـــة العموميـــة فـــي دورتهـــا التاســـعة والثالثـــين   -١
الـــرحمن  . وقـــد عقـــدت الجلســـات برئاســـة رئـــيس الجمعيـــة العموميـــة، الســـيد أزهـــر الـــدين عبـــد٦/١٠/٢٠١٦إلـــى  ٢٧/٩/٢٠١٦

  (ماليزيا).

  وفود الدول ووفود المراقبين الممثلة
  دولة متعاقدة، ترد أسماؤها أدناه، جميع جلسات اللجنة أو بعضها: ١٨٤حضر ممثلون عن   -٢

   أفغانستان
   ألبانيا

  الجزائر 
  أندورا

  نغوال أ
  انتيغوا وبربودا

   األرجنتين
   أرمينيا

  ستراليا أ
  النمسا 

  اذربيجان 
  جزر البهاما

  البحرين 
  بنغالديش 
  بربادوس 
  بيالروس
  بلجيكا 

  بليز 
  بنن 
  بوتان
  متعددة القومياتبوليفيا دولة 

  البوسنة والهرسك 
  بوتسوانا 
  البرازيل 

  بروني دار السالم 
  بلغاريا 

  و سبوركينا فا
  بوروندي 

  الرأس األخضر

  كمبوديا 
  كاميرون ال

  كندا 
  جمهورية وسط أفريقيا

  تشاد 
  شيلى 

  الصين 
  كولومبيا 
  الكونغو 

  جزر كوك 
  كوستاريكا 

  كوت ديفوار 
  كرواتيا 

  كوبا 
  قبرص 
  تشيكيا

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

  الدانمرك 
  جيبوتي

   ةالجمهورية الدومينيكي
  اكوادور 
  مصر 

  السلفادور 
  غينيا االستوائية 

  إريتريا
  استونيا 
  اثيوبيا 
  فيجي 
  فنلندا 

  فرنسا 
  غابون 
  غامبيا 
  ياجورج
   ألمانيا
  غانا 

  اليونان 
  غرينادا

  غواتيماال 
  غينيا 
  بيساو -غينيا 
  غيانا 
  هايتي 

  هندوراس 
  هنغاريا 
  ايسلندا 
  الهند 

  اندونيسيا 
  جمهورية ايران االسالمية

  العراق 
  ايرلندا 
   إسرائيل
  ايطاليا 
  جامايكا 
  اليابان 
   األردن

  كازاخستان 
  كينيا 

  كيريباتي
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  الكويت 
   قيرغيزستان
  الشعبية ةالو الديمقراطيجمهورية 

  التفيا 
  لبنان 

  ليسوتو 
   ليبيريا
   ليبيا

  لكسمبرغ 
  مدغشقر 

  ماليزيا 
  ملديف 
  مالي 
   ةمالط

  جزر مارشال
  موريتانيا

  موريشيوس
  المكسيك 

  واليات ميكرونيزيا الموحدة 
  موناكو 
  منغوليا 

  الجبل األسود
  المغرب 

  مبيق اموز 
  ميانمار 
  ناميبيا 
  ناورو
  نيبال 

  هولندا 
  نيوزيلندا 

  وا غنيكارا
  النيجر 
  نيجيريا 
  النرويج 
  عمان 

  باكستان 
  بنما 

  بابوا غينيا الجديدة
  باراغواي 

  بيرو 
  الفلبين 
  بولندا 

  البرتغال 
  قطر 

  جمهورية كوريا 
  جمهورية مولدوفا 

  رومانيا 
  االتحاد الروسي 

  رواندا 
  سانت كيتس ونفييس

  سانت لوسيا 
  ت وغرينادين سانت فنسن

  ساموا
  سان مارينو

  السعوديةالمملكة العربية 
  سنغال ال

  صربيا 
  سيشيل 

  سيراليون 
  سنغافورة 
  سلوفاكيا 
  سلوفينيا 

  جزر سليمان 
  الصومال
   أفريقياجنوب 
  اسبانيا 

  سري النكا 
  السودان 
  سورينام

  سوازيلند 
  السويد 
  سويسرا 

  طاجكستان
  تايلند 

  فية السابقةجمهورية مقدونيا اليوغوسال
  ليشتي  -تيمور 
  توغو 
  تونغا 

  ترينيداد وتوباغو 
  تونس 
  تركيا 

  تركمانستان
   أوغندا
   اوكرانيا
  العربية المتحدة  اإلمارات
  المتحدة  ةالمملك

  جمهورية تنزانيا المتحدة 
  الواليات المتحدة 

  اوروغواى 
  أوزبكستان

  فانواتو 
  البوليفاريةفنزويال جمهورية 

  فيتنام 
  يازامب
   بويزمبا
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  وباإلضافة إلى ذلك، مثَّل أحد المراقبين دولة توفالو غير العضو في جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة.  -٣
  منظمة من المنظمات الدولية التالية، جلسة أو أكثر من جلسات اللجنة: ٥٦وحضر مراقبون من   -٤

  (AFCAC)للطيران المدني األفريقية اللجنة 
  )ASSA-AC( ة الجوية في أفريقيا الوسطىوكالة مراقبة السالم

  (ASECNA)ومدغشقر  أفريقياوكالة سالمة المالحة الجوية في 
  )ACVFFI( تحطم الطائرات اياالتحاد الدولي ألسر ضحا
  )ATRS( جمعية أبحاث النقل الجوي
  (ACI) المجلس الدولي للمطارات

 (AACO)المنظمة العربية للنقل الجوي 

  (ACAC)ان المدني العربية للطير هيئة ال
  )AAMAC( هيئات الطيران المدني في أفريقيا ومدغشقر

  )AWG( مجموعة عمل الطيران
  )BAGASOO(منظمة مراقبة السالمة الجوية التابعة لمجموعة اتفاق بانجول 

   (CASSOS)النظام الكاريبي لمراقبة سالمة وأمن الطيران 
  (COCESNA)الوسطى لخدمات المالحة الجوية  هيئة أمريكا

  (CANSO) ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة 
  (EAC CASSOA)وكالة مراقبة سالمة وأمن الطيران المدني في جماعة شرق أفريقيا 

  (ECOWAS)الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 
  (ECAC) المدني للطيران اللجنة األوروبية

  (EUROCAE)المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني 
  (EUROCONTROL)وروبية لسالمة المالحة الجوية األ ةلمنظما

  (EU)األوروبي االتحاد 
  (FSF)مؤسسة سالمة الطيران 

  )GEA(رابطة شركات البريد السريع العالمية 
  )IAASM(األكاديمية الدولية لطب الطيران والفضاء 

  (IATA) اتحاد النقل الجوي الدولي
  (IBAC) األعمال طيراني للدولامجلس ال

  (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام 
  (ICCAIA)مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية 

 للنظام الفضائي للبحث عن السفن المستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واالنقاذ بواسطة األقمار الصناعيةالبرنامج الدولي 
)ICSP(  

  (IAOPA) لطيارينات واطائر رابطات مالكي الالمجلس الدولي ل
  )IFAIMA( رانياالتحاد الدولي لرابطات إدارة معلومات الط

  (IFALPA)االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية 
  (IFATCA)االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية 

  (IFATSEA)سالمة الحركة الجوية رابطات الكترونيات االتحاد الدولي ل
  )IFALDA( ابطات مرحلي الطائراتاالتحاد الدولي لر 

  (FIATA)االتحاد الدولي لرابطات وكالء الشحن 
  )ILA( رابطة القانون الدولي
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 )IMSO( المنظمة الدولية لالتصاالت باألقمار الصناعية المتنقلة

  )IPIECA( الجمعية الدولية للحفاظ على بيئة الصناعات النفطية

  )ITF( منتدى النقل الدولي
  (ITF) ي لعمال النقلاالتحاد الدول

   (IAC) طيران المشتركة بين الدوللجنة ال

  (ALTA)والكاريبي مريكا الالتينية ألرابطة النقل الجوي 
  (ALADA)الالتينية لقانون الجو والفضاء  أمريكارابطة 

  (LACAC)المدني  لجنة أمريكا الالتينية للطيران
  )RTCA(اللجنة الفنية الالسلكية للطيران 

  (SAE)لدولية لمهندسي المحركات الجمعية ا
  )SADC( االتحاد االنمائي للجنوب األفريقي

  (TIACA)الرابطة الدولية للشحن الجوي 
  (UN)منظمة األمم المتحدة 

  )UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة
  (UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ 

  (UEMOA) ريقيالغرب أف االتحاد االقتصادي والنقدي
  (WB)البنك الدولي 

  (UNWTO) منظمة السياحة العالمية
  )WTTC( المجلس العالمي للسفر والسياحة

  )WWACG( فريق تنسيق المطارات على الصعيد العالمي

جميــع جلســات اللجنــة. الــدكتورة فــانع ليــو فــي ، ةالعامــ ةاألمينــو  رئــيس المجلــس، الــدكتور أو. ب. أليــو، وشــارك  -٥
د ج. أوغستين مدير الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، أمينا للجنة، وعمل السيد ب. فيرهاغن نائبا ألمـين اللجنـة، وعمل السي

والســيد م. بيلينــه، والســيدة ل. كومــو ســتووارت، والســيد س.ب. كريمــر، والســيد أ. ديتشــو، والســيد ب. جيبــو، والســيد أي. غــاالن، 
اوا، والســـيدة ج. هـــوبي، والســـيد أ. الركـــوس، والســـيد ر. ماكفـــارالن، والســـيد أ. كيـــروز، والســـيد ه. غـــوردجي، والســـيد ت. هازيغـــ

. سوسـجلت محاضـر الجلسـات السـيدة م. بـاري، والسـيدة  والسيد ك. رادو، والسيد ف. شـميث، والسـيد ج. فـان أمنـاء مسـاعدين.
  ، والسيدة أ. تيو، والسيدة ل. ويرتانن.كوبرج. السيدة د. بالك، و 

  A39-Min. EX/1-11 لسات بالرمزمحاضر الج وتنشر  -٦

  جدول األعمال
  لى اللجنة التنفيذية للنظر فيها:إالبنود التالية أحالت الجلسة العامة   -٧

  االشتراكات المتأخرة  :١٠البند 
  ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات   :١١البند 
 (أ) من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية المجلس ٥٠اح إدخال تعديل على المادة اقتر   :١٢البند 

  من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية لجنة المالحة الجوية  ٥٦اقتراح إدخال تعديل على المادة   :١٣البند 
  برنامج المساعدة الفنية  :١٤البند 
  ون الفني سياسات وأنشطة التعا –التعاون الفني   :١٥البند 



 - 7 - 
 

 

  السياسة العامة –أمن الطيران   :١٦البند 
  )USAP CMA( نهج الرصد المستمر - البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  :١٧ البند

 )ISD-SEC( برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن  :١٨البند 

  )ICAO TRIP( الركاب ةيهو  ديالمقترحة بشأن برنامج تحد كاوياال ةيجياسترات  :١٩البند 
  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ –ضوضاء الطائرات  –حماية البيئة   :٢٠البند 
السياسات والتوحيد القياسي ودعم  -  انبعاثات محركات الطائرات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي - حماية البيئة   :٢١البند 

  التنفيذ
  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ -ي وتغير المناخ الطيران الدول –حماية البيئة   :٢٢المادة 
  وبناء القدرات في مجال الطيران سياسة اإليكاو العامة للتدريب في مجال الطيران المدني  :٢٣البند 
  إدارة الموارد البشرية  :٢٤البند 
   حالة القوى العاملة في اإليكاو  :٢٥البند 
  تعدد اللغات في اإليكاو  :٢٦البند 

  زيادة كفاءة وفعالية اإليكاو  :٢٧بند ال
  مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  :٢٨البند 
  )SDGs(أهداف التنمية المستدامة  – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة لعام   :٢٩البند 
  تعبئة الموارد  :٣٠البند 
  نظر الجنة التنفيذيةالمسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على   :٣١البند 

درجــت جميــع الوثــائق وأوراق العمــل التــي نظــرت فيهــا اللجنــة وفــق بنــود جــدول األعمــال علــى موقــع الجمعيــة أُ   -٨
  .39www.icao.int/Meetings/aالعمومية لإليكاو على اإلنترنت 

 ٢٠١٤و ٢٠١٣المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنواتتقارير من جدول األعمال:  ١١البند 
 ٢٠١٥و

للجنة التنفيذية، عرض رئيس المجلس لمحة عامة عن التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية  ةالثاني الجلسةفي   ١- ١١
. وتمت اإلشارة ٢٠١٦ولى من ترة الستة أشهر األفتقرير إضافي لجانب إلى  ،٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣السنوات  العمومية عن

على جميع الدول األعضاء، من خالل  من قبل التي ُوزعتالنص الكامل لهذه التقارير،  على االطالع أيضا يمكن هإلى أن
  .اإلنترنتيكاو على موقع اإل

لغاية كان نشيطًا لخطار اللجنة التنفيذية أن المجلس إتم  ،وفي أثناء االستعراض الذي قدمه رئيس المجلس  ٢- ١١
، فضال عن تهيئة السابقة يةفترة الثالثالخالل هذه الفترة في توطيد التغيرات واإلنجازات المفضية إلى تحول المنظمة خالل 

  المقبلة. يةفترة الثالثالااليكاو بحيث تستجيب للتحديات الناشئة في 
في هذه الدورة التاسعة والثالثين  تشكيلهام تمن اللجان التي أن كل لجنة علمًا باللجنة التنفيذية  أحاطت، وأخيراً   ٣- ١١

  .اختصاصهاسوف تستعرض أجزاء التقارير السنوية التي تقع ضمن نطاق 
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  (أ) من اتفاقية شيكاغو بغرض زيادة عدد األعضاء في المجلس ٥٠اقتراح بتعديل المادة   :١٢لبند ا
  عدد األعضاء في لجنة المالحة الجويةمن اتفاقية شيكاغو بغرض زيادة  ٥٦اقتراح بتعديل المادة   :١٣البند 

وكان أمام اللجنة وثائق مقدمة من  نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني في هاتين المسألتين الدستوريتين معًا.  ١- ١٢
  .A39-WP/179، ومن إندونيسيا في ورقة العمل A39-WP/13و A39-WP/18 المجلس في ورقتي العمل

اللتين تضمنتا توصيات من المجلس بإقرار  A39-WP/13و A39-WP/18امة ورقتي العمل وقدمت األمينة الع  ٢- ١٢
من اتفاقية شيكاغو لزيادة عدد األعضاء في المجلس ولجنة المالحة الجوية. وذكرت األمينة  ٥٦(أ) والمادة  ٥٠التعديالت على المادة 
قد تغال والمملكة العربية السعودية لزيادة عدد أعضاء المجلس. و، نظر المجلس في اقتراح مقدم من البر ٢٠٦العامة أنه في الدورة 

من حيث المبدأ، على زيادة عدد أعضاء المجلس بالنظر إلى زيادة عدد الدول األعضاء في اإليكاو، وتوسع المجلس،  وافق
تمثيل المالئم للدول األعضاء وتنامي أهمية النقل الجوي بالنسبة لالقتصادات الوطنية في العديد من البلدان، وضرورة ضمان ال

أن يوصي الجمعية العمومية بزيادة عدد األعضاء في المجلس  ٢٠٧في مجلس اإليكاو. وقّرر المجلس بتوافق اآلراء في الدورة 
  عضوًا. ٤٠عضوًا إلى  ٣٦من 
ور ة مشتركة لزيادة وذّكرت األمينة العامة أيضًا بأن المجلس قد نظر كذلك في اقتراح قدمته مجموعة من الدول بص  ٣- ١٢

 لجنة المالحة الجوية زيادة أعضاء علىوافق، من حيث المبدأ، وكان المجلس قد عدد األعضاء في لجنة المالحة الجوية. 
وضرورة االستفادة من الخبرات والتجارب التي تأتي من مجموعة متنوعة ، في اإليكاو عدد الدول األعضاءزيادة بالنظر إلى 

أن يوصي الجمعية العمومية بزيادة عدد  ٢٠٧قّرر المجلس بتوافق اآلراء في الدورة رف التشغيلية. و من المهارات والمعا
  عضوًا. ٢١عضوًا إلى  ١٩األعضاء في لجنة المالحة الجوية من 

 ٥٦(أ) و ٥٠مشروَعي قرارين للجمعية العمومية إلقرار التعديالت على المادتين  المرفقان (ه) و(و)وتضمن   ٤- ١٢
 .عن مشروَعي قرارين للتشجيع على التصديق على بروتوكولي التعديل على وجه االستعجال البالغفضًال 

 ٤٠عضوًا إلى  ٣٦التوصية بزيادة عدد أعضاء المجلس من  A39-WP/179وأيدت إندونيسيا في ورقة العمل     ٥- ١٢
  .مشروَعي القرارين المتصلين بذلكعضوًا واعتماد 

من االتفاقية  ٥٦(أ) و ٥٠، أيدت كل الوفود التي تحدثت االقتراحات بتعديل المادتين وفي المناقشة التالية    ٦- ١٢
  لزيادة عدد أعضاء المجلس ولجنة المالحة الجوية.

وأشار أحد الوفود أنه نظرًا ألسباب التمثيل الجغرافي العادل، من الجدير إيالء االهتمام لمسألة حصول إقليم   ٧- ١٢
  مقاعد إضافية.آسيا والمحيط الهادئ على 

إلى مفهوم التمثيل الجغرافي العادل  ٥٦(أ) وال المادة  ٥٠وأشارت بعض الوفود األخرى أنه لم تُـــِشــر المادة   ٨- ١٢
وأنه ُطلب إلى الجمعية العمومية النظر في عدد المقاعد وعدم تخصيص المقاعد. كما أشير إلى أن العضوية في لجنة المالحة 

 د إلى الخبرة، وأن األعضاء ال يمثلون دولة معينة أو إقليمًا معينًا.الجوية ينبغي أن تستن

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه كان هناك تأييد عام للتعديالت المقترحة وطلب معرفة اآلراء من خالل رفع األيدي   ٩- ١٢
 ٤٠إلى عضوًا  ٣٦المجلس من (أ) من االتفاقية لزيادة عدد أعضاء  ٥٠بشأن مشروعي القرارين اللذين يقران تعديل المادة 

عضوًا، فضال عن  ٢١لى إعضوًا  ١٩من االتفاقية لزيادة عدد أعضاء لجنة المالحة الجوية من  ٥٦عضوًا، وتعديل المادة 
القرارين اللذين يشجعان الدول على التصديق على بروتوكولي التعديل في أقرب وقت ممكن. وانتقلت اللجنة التنفيذية إلى مسألة 

  اآلراء من خالل رفع األيدي الذي بّين أن هناك تأييدًا باإلجماع لمشروعات القرارات األربعة.معرفة 
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ثم أجرت اللجنة التنفيذية عملية استطالع أخرى برفع األيدي ووافقت فيه باإلجماع على أن توصي الجلسة   ١٠- ١٢
، وأوصت أن تعتمد الجلسة العامة ١٣/٢و ١٣/١و ١٢/٢و ١٢/١العامة باعتماد مشروعات القرارات التالية وهي القرارات 

  القرارات األربعة بتوافق اآلراء.
  من جدول األعمال ١٢إطار البند في  القراران المندرجان  ١١- ١٢

   الطيران المدني الدولي(أ) من اتفاقية  ٥٠تعديل المادة  :١٢/١القرار 
  إن الجمعية العمومية
  ؛٢٠١٦ في [  ] أكتوبر مونتريالي في دورتها التاسعة والثالثين، ف إذ اجتمعت
  أن عددًا كبيرًا من الدول المتعاقدة لديه الرغبة في توسيع عضوية المجلس؛ والحظت
وبالتالي زيادة عضوية الدول األعضاء من  ٤أنه من المالئم السماح بزيادة عدد األعضاء في المجلس إلى  واعتبرت

  عضوًا؛ ٤٠عضوًا إلى  ٣٦
ي، للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في من الضرور أنه واعتبرت 

  ؛١٩٤٤اليوم السابع من ديسمبر 
  المذكورة: (أ) من االتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التالي على االتفاقية ٩٤وفقًا ألحكام المادة  تقرّ  -١

  ".٤٠" " بالعدد٣٦عديل الجملة الثانية باالستعاضة عن العدد "(أ) من االتفاقية، يجب ت ٥٠"في المادة 
بــمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذًا،  تحدد -٢

  (أ) من االتفاقية المذكورة؛ ٩٤وذلك وفقًا ألحكام المادة 
والصينية واإلنجليزية والفرنسية لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية أن تقوم األمينة العامة  تقرر -٣

والروسية واالسبانية، بحيث يكون كل منها متساويًا في الحجية، متضمنًا التعديل المقترح المذكورة أعاله ومتضمنًا األحكام 
  الواردة أدناه؛

  العام على البروتوكول؛ واألمينيوقع رئيس الجمعية العمومية   )أ 
يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران   )ب 

  المدني الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت إليها؛
  تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي؛  )ج 
ي تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة يصبح البروتوكول نافذًا بالنسبة للدول التي صدقت عليه ف  )د 

  والثامنة والعشرين؛
تقوم األمينة العامة فورًا بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية بتاريخ إيداع كل تصديق على   )ه 

  البروتوكول؛
تقوم األمينة العامة فورًا بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها     )و 

  دخول البروتوكول حيز النفاذ.بتاريخ 
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يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله     )ز 
  عند إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

  لي(أ) من اتفاقية الطيران المدني الدو  ٥٠التصديق على بروتوكول تعديل المادة   ١٢/٢القرار 

  إن الجمعية العمومية:

  (أ) من اتفاقية شيكاغو للسماح بزيادة عدد األعضاء في المجلس؛ ٥٠قد قررت تعديل المادة  لما كانت  
  ؛في أسرع وقت ممكنترى أنه من المستصوب للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيز النفاذ  ولما كانت  

(أ) من اتفاقية  ٥٠على تعديل المادة  صديق في أسرع وقت ممكنجميع الدول المتعاقدة بأن تقوم بالت توصي - ١
  شيكاغو؛ 

  األمينة العامة بتوجيه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع وقت ممكن. تكلف - ٢
  من جدول األعمال. ١٣القراران المندرجان في إطار البند   ١- ١٣

  المدني الدوليالطيران من اتفاقية  ٥٦تعديل المادة   ١٣/١القرار 
  إن الجمعية العمومية

  ؛٢٠١٦ أكتوبر[  ]  في الـمونتريفي دورتها التاسعة والثالثين، في  إذ اجتمعت  
  ؛لجنة المالحة الجويةأن عددًا كبيرًا من الدول المتعاقدة لديه الرغبة في توسيع عضوية  والحظت  
  عضوًا؛ ٢١عضوًا إلى  ١٩من المالحة الجوية  لجنةأنه من المالئم السماح بزيادة عدد األعضاء في  واعتبرت  
من الضروري، للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في أنه واعتبرت   

  ؛١٩٤٤شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 
  لي على االتفاقية المذكورة:(أ) من االتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التا ٩٤وفقًا ألحكام المادة  تقرّ  -١

  "واحد وعشرين عضوًا" محل عبارة "تسعة عشر عضوًا". عبارة من االتفاقية تحل ٥٦"في المادة 
بــمائة وثمان وعشرين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي  دتحدّ  -٢

  ) من االتفاقية المذكورة؛(أ ٩٤يصبح نافذا، وذلك وفقا ألحكام المادة 
والصينية أن تقوم األمينة العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات العربية  رتقرّ   -٣

التعديل المقترح المذكور أعاله  واإلنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية، بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمناً 
  حكام الواردة أدناه؛ومتضمنا األ

  على البروتوكول؛ ةها العامتع رئيس الجمعية العمومية وأمينيوقّ   )أ 
يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني   )ب 

  الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت إليها؛
  ولي؛ع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدتودَ   )ج 
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بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ إيداع وثيقة التصديق المائة والثامنة  يصبح البروتوكول نافذاً   )د 
  والعشرين؛

بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية بتاريخ إيداع كل تصديق على  تقوم األمينة العامة فوراً   )ه 
  البروتوكول؛

ل األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ تقوم األمينة العامة فورا بإخطار جميع الدو   )و 
  دخول البروتوكول حيز النفاذ.

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألي دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله عند   )ز 
  .إيداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

  اتفاقية الطيران المدني الدولي"من  ٥٦توكول تعديل المادة لتصديق على برو ا   ١٣/٢القرار 
لجنة من اتفاقية شيكاغو للسماح بزيادة عدد األعضاء في  ٥٦الجمعية العمومية قد قررت تعديل المادة  لما كانت

  ؛المالحة الجوية
في أسرع ه حيز النفاذ الجمعية العمومية ترى أنه من المستصوب للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعال ولما كانت

  ؛وقت ممكن

  إن الجمعية العمومية:ف

من اتفاقية  ٥٦جميع الدول المتعاقدة بأن تقوم بالتصديق في أسرع وقت ممكن على تعديل المادة  توصي  - ١
  ؛الطيران المدني الدولي

  .األمينة العامة بتوجيه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع وقت ممكن فتكلّ   -٢

 برنامج المساعدة الفنية  من جدول األعمال: ١٤البند 

األنشطة المتصلة ببرنامج ، التي أفادت عن مة من المجلسقدَّ ، المُ A39-WP/28ورقة العمل  الحظت اللجنة أن  ١- ١٤
من جدول  ٢٠، كان قد تم النظر فيها في إطار البند يكاوجميع األهداف االستراتيجية لإل وغّطت ،لمساعدة الفنيةاإليكاو ل
 المدني للطيران األوروبية اللجنةو ها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي، تمقدّ التي ، A39-WP/105أن ورقة العمل و  األعمال،
(ECAC) الجوية المالحة لسالمة األوروبية المنظمة، و (EUROCONTROL) من  ٢٨، كان قد تم النظر فيها في إطار البند

  من جدول األعمال. ١٤البند هما في إطار النظر فيفلم تتم إعادة وبالتالي،  .جدول األعمال
مواصلة تحسين أنه من أجل مة من المجلس، ووافقت على قدَّ ، المُ A39-WP/27والحظت اللجنة ورقة العمل   ٢- ١٤

ية في أفريقيا بعد عام أنشطة الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجو ينبغي مواصلة في أفريقيا،  جويةسالمة الأوضاع ال
نطاق عملها الموسَّع في مجاالت التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، والمطارات والمساعدات األرضية، بما في ذلك ، ٢٠١٦

لخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في ا تنفيذبشأن حرز الحظت اللجنة التقدم المُ وخدمات المالحة الجوية. كما 
  .جويةسالمة الفي مجال البالتعاون مع الشركاء هذه الخطة لدول من خالل ة استمرار مساعدضرورة افق على ، واتُّ ياأفريق
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  ورقة العملالمجلس، و )، الُمقدَّمة من ١التنقيح رقم ( A39-WP/21 ورقة العمل اللجنة أنوالحظت   ٣- ١٤
A39-WP/164  ا في إطار مقد تم النظر فيهتا كان)، أفكاك جنةي (لالمدن للطيران ةاألفريقي اللجنةالُمقدَّمة من )، ١رقم (التنقيح

  من جدول األعمال. ١٤البند فيهما في إطار النظر فلم تتم إعادة من جدول األعمال، وبالتالي،  ١٨البند 
، يمدنال للطيران األفريقية اللجنةالمقدمتين من ، A39-WP/215و A39-WP/171ورقتي العمل  اللجنةت استعرضو   ٤- ١٤

للخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في المكملة خطة المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحيط الهندي، بأن  تواعترف
الخطة التنفيذية اإلقليمية الجوية في الدول المعنية بتعزيز نظم مراقبة السالمة على  ةبناء القدر  في أيضاً أفريقيا، قد ساهمت 

  االستمرار في دعم هذه المبادرة.اللجنة اإليكاو والشركاء المعنيين على  . وشجعتالمة الجوية في أفريقياالشاملة للس
 يف الجوية المالحة سالمة وكالةالُمقدَّمة من ، )١التنقيح رقم ( A39-WP/456 ورقة العمل اللجنةت استعرضو   ٥- ١٤
معلومات متعلقة ريقية، ووفرت األفخدمات المالحة الجوية مي مقدالفريق التوجيهي لنيابة عن )، أسكنا( ومدغشقر فريقياأ

. ٢٠١٥ عام فبرايرشهر في تم إطالقه ي ذال، خدمات المالحة الجوية األفريقيةببرنامج استعراض األنداد المعني بمقدمي 
لمالحة لالتشغيلي تحسين األداء الستعراض األنداد بغرض إقليمي وآلية تعاون إطار هذه المبادرة تستهدف تشكيل  توكان

خطة التنفيذية اإلقليمية البرنامج عمل  في إطارمن قبل مشروع الجاري تنفيذها اللجنة هذه المبادرة يدت الجوية في أفريقيا. وأ
  .الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

جوية في أفريقيا وخطة خطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الللساحق من الدول التأييد الاللجنة الحظت   ٦- ١٤
الجوية في تعزيز السالمة الدعم المتواصل الذي تقدمة اإليكاو من أجل وشجعت المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحيط الهندي، 

  .اأفريقيإقليم 
توصيات صادرة عن حيث عرضت مة من المجلس، قدَّ ، المُ A39-WP/392 ورقة العمل اللجنةت استعرض  ٧- ١٤

إلى  ٢٩العالمي للطيران المدني الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من  المؤتمر الوزاري
وطلبت اللجنة  في مجاَلي المالحة الجوية والسالمة. األوسط الشرق بإقليم خاصة نفيذت خطة، فيما يتعلق بإعداد ٣١/٨/٢٠١٦

ومكتب اإليكاو  ،(ACAC)للطيران المدني الهيئة العربية دول دعت و  مر،المؤت ما يلزم للنظر في توصياتأن تتخذ اإليكاو 
  .(MIDIP) األوسط الشرق بإقليم خاصة نفيذت خطةاإلقليمي بالشرق األوسط، بدعم من اإليكاو إلى التعاون من أجل إعداد 

مة من قدَّ المُ  A39-WP/364ورقة العمل مة من المجلس، و قدَّ المُ  A39-WP/351ورقة العمل  الحظت اللجنة أنو   ٨- ١٤
فيهما في إطار النظر فلم تتم إعادة ، على التوالي، ٢٢و ١٨جدول األعمال  يا في إطار بندمقد تم النظر فيه تامصر، كان

  من جدول األعمال. ١٤البند 
  اتحاد النقل الجوي الدوليو ، (A39-WP/446) يةجمهورية الدومينيكالمعلومات من  ورقاتمت دِّ قُ   ٩- ١٤

(A39-WP/309) واليابان ،(A39-WP/450) المنظمةو  المدني للطيران األوروبية اللجنةو ، وسلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي 

  .(A39-WP/415) الجوية المالحة لسالمة األوروبية

  أنشطة وسياسات التعاون الفني –من جدول األعمال: التعاون الفني  ١٥البند 
  أنشــــــــطة وسياســــــــات  –ســــــــتها السادســــــــة فــــــــي موضــــــــوع التعــــــــاون الفنــــــــي نظــــــــرت اللجنــــــــة التنفيذيــــــــة فــــــــي جل  ١-١٥

  المقــــــّدمتين مــــــن مجلــــــس اإليكــــــاو وكــــــذلك أربـــــــع  A39-WP/47و A39-WP/45التعــــــاون الفنــــــي، علــــــى أســــــاس ورقتــــــي العمـــــــل 
 (A39-WP/292)وبيـــــرو  (A39-WP/244)وٕاندونيســــيا  (A39-WP/383)ورقــــات عمــــل قــــّدمتها كــــّل مـــــن الجمهوريــــة الدومينيكيــــة 

   (A39-WP/141)، فضـــــــــــًال عـــــــــــن ورقتـــــــــــي معلومـــــــــــات قـــــــــــّدمتهما لجنـــــــــــة الطيـــــــــــران المشـــــــــــتركة (A39-WP/105)فاكيا وســـــــــــلو 
  .(A39-WP/415)وسلوفاكيا 
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، معلومـات حديثـة بشـأن سياسـات اإليكـاو واسـتراتيجيتها فـي مجـال A39-WP/47وقّدم المجلس، في ورقة العمل   ٢-١٥
ر علـى أّن المنظمـة لـديها، مـن جهـة، ومـن أجـل تبسـيط وتعزيـز بـرامج اإليكـاو للـدعم المساعدة الفنية والتعاون الفني. وشّدد التقري

الفنــي، برنامجــًا للــدعم الفّنــي يــدعم الــدول بمــوارد الميزانيــة العادّيــة وتبّرعــات للصــناديق الطوعيــة لإليكــاو مخّصصــة وفقــًا للمبــادئ 
قصور المحّددة فـي عمليـات التـدقيق التابعـة لإليكـاو. وكـذلك يـدعم القائمة ولمعايير األولوية، مرّكزًة أساسًا على معالجة جوانب ال

برنــامج التعــاون الفنــي الــدول والكيانــات األخــرى مــن أجــل وضــع وتنفيــذ مشــاريع للطيــران المــدني التــي تمّولهــا الحكومــات ذاتهــا أو 
الفنــي هــو نشــاط مــن أنشــطة المنظمــة الجهــات المانحــة علــى أســاس اســترداد التكــاليف. إذ أشــار التقريــر إلــى أّن برنــامج التعــاون 

، ٢٠١٥-٢٠١٣الذي يحظى بأولوية دائمة، فقد عرض تحليًال لنتائج األداء المالي والتشغيلي للبرنامج فـي فتـرة السـنوات الـثالث 
نيــة. وذلـك لعــرض مقارنـٍة بــين فترتــي السـنوات الــثالث الســابقتين، وعـرض نتــائج صـندوق الخــدمات اإلداريــة والتشـغيلية للفتــرة المع

ولقــد تــّم إكمــال ذلــك بواســطة مــوجز يتضــمن إنجــازات الهــدف االســتراتيجي فــي المرفــق (أ). وقــّدم التقريــر أيضــًا معلومــات عـــن 
ـــــى شـــــهادة ـــــثالث، بمـــــا فيهـــــا الحصـــــول عل ـــــرة الســـــنوات ال ـــــي فت ـــــي ف ـــــي طـــــرأت ضـــــمن إدارة التعـــــاون الفن ـــــة الت   التطـــــّورات الهاّم

ISO 90001:2008،  اصلة تحسين نوعية وفعالية خدماتها للتعاون الفني من أجل صالح الـدول األعضـاء وتعزيز تعّهد اإليكاو بمو
فــي شــكل "البيــان  ٣٦/١٧وســائر أوســاط الطيــران فــي العــالم. ويقتــرح المرفــق (ب) بورقــة العمــل تحــديث قــرار الجمعيــة العموميــة 

  ه الجمعية العمومية.الموّحد بسياسات اإليكاو في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية" لكي تعتمد
، أبلــَغ المجلــس الجمعيــة العموميــة بإنشــاء برنــامج اإليكــاو للمتطــّوعين فــي مجــال A39-WP/45وفــي ورقــة العمــل   ٣-١٥

الطيران وذلك في إطار مبـادرة عـدم تـرك أي بلـد وراء الركـب، وقـّدم وصـفًا تفصـيليًا إلطـاره. وٕاذ أشـار التقريـر إلـى أّن الكثيـر مـن 
فتقر إلى األموال الالزمة لتمويل المساعدة المطلوبة من أجـل تطـوير برامجهـا ومواردهـا البشـرية وبنيتهـا التحتيـة الدول األعضاء ي

في مجال الطيران المدني تطويرًا ثابتًا، فقد أشار إلى أّن اإليكـاو سـتعمل مـن خـالل البرنـامج علـى أن تتـيح للـدول المهتمـة خبـراء 
القصـــيرة األجـــل كمتطـــّوعين فـــي مجـــال خبـــراتهم. وســـيعمل هـــؤالء الخبـــراء عـــن كثـــب مـــع  الطيـــران المســـتعدين لتقـــديم المســـاعدة

المسؤولين الحكوميين من أجل معالجة، من جملة أمور، جوانـب القصـور المحـّددة أثنـاء عمليـات التـدقيق التـي تقـوم بهـا اإليكـاو، 
ات الدوليــة الصــادرة عــن اإليكــاو لتكملــة المبــادرات والتصــّدي لحــاالت الطــوارئ، وتطــوير قــدرات الــدول فــي تنفيــذ القواعــد والتوصــي

األخرى. وشـّدد التقريـر علـى أّن المشـاركة فـي برنـامج اإليكـاو للمتطـّوعين فـي مجـال الطيـران مفتوحـة لجميـع مهنيـي الطيـران مـن 
دوق تطـّوعي مـن أجـل الدول وقطاع الطيران والقطاع الخاص رهنًا باستعراض اإليكاو لمؤّهالتهم، وأشار إلى إنشاء المجلس لصن

  استالم التبرعات الخاصة بتنفيذ البرنامج. وفي المرفق بورقة العمل، اقترح المجلس مشروع قرار لكي تعتمده الجمعية العمومية. 
، التـي قـّدمتها الجمهوريـة الدومينيكيـة، َوَرَد اقتـراح بإنشـاء نظـاٍم للتشـاور ُيسـاعد A39-WP/383وفي ورقـة العمـل   ٤-١٥

التحّقـــق مـــن المعلومـــات وأداء الجهـــات المتعاقـــدة مـــع اإليكـــاو فـــي مشـــاريع التعـــاون الفنـــي، وعلـــى وجـــه الخصـــوص، الـــدول علـــى 
أوصت الجمهورية الدومينيكية الجمعية العمومية أن تطلب فيمـا يتعلّـق بالجهـات المتعاقـدة التـي ال تفـي بالتزاماتهـا المتعاقـدة تجـاه 

) اسـتبعادها مـن المشـاركة ٢) أن تزيلهـا مـن قائمـة مـوّردي اإليكـاو، و(١ضّرة بالدول (الدول و/أو المتوّرطة في دعاوى قضائية مُ 
  ) اإلفصاح عن هويتها علنًا.٣الفعالة في األنشطة التي ترعاها اإليكاو، و(

، التــي قــّدمتها إندونيســيا، علــى أهميــة البــرامج البيئيــة فــي A39-WP/244 Revisedوتــّم التركيــز فــي ورقــة العمــل   ٥-١٥
ال الطيران، ال سيما في االقتصادات النامية. واسترعت االنتباه إلى تعبئة الموارد من أجل تيسـير الـدعم المـالي للتنفيـذ الفّعـال مج

لخّطة اإليكاو العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. ولقد وصـفت، علـى سـبيل المثـال، نجـاح التعـاون الـدولي فـي إندونيسـيا 
ملة أمور، مشروع للتعاون الفني تابع لإليكاو ومّتصل بالتـدابير البيئيـة فـي مجـال الطيـران المـدني. ولـذا ضمن إطار عمل، في ج

تقترح إندونيسيا توسيع نظام هذا التعاون الفني لكي يشمل دعم الـدول ذات المـوارد المحـدودة مـن خـالل تبّرعـات الـدول األعضـاء 
ألخــرى التابعــة لألمــم المّتحــدة لتقــديمها لصــندوق البيئــة التــابع لإليكــاو. َوَوَرَد فــي والجهــات المعنيــة والمنظمــات الدوليــة والهيئــات ا
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أيضــًا اقتــراح بإنشــاء برنــامج للتعــاون الفنــي فــي مجــال البيئــة، وذلــك بالتعــاون الوثيــق بــين فــرع شــؤون  A39-WP/244ورقــة العمــل 
  البيئة وٕادارة التعاون الفني في اإليكاو.

، التي قّدمتها بيرو بدعم من األرجنتين وبوليفيا والبرازيل وشـيلي وكولومبيـا A39-WP/292وعرضت ورقة العمل   ٦-١٥
وٕاكوادور وغويانا وبنما وباراغواي وسورينام وأوروغواي وفنزويال، معلومات بشأن ثالثة مشاريع لإليكاو للتعاون الفنـي المنفـذة فـي 

(نظــام مراقبــة  RLA/99/901مــي ألمريكــا الجنوبيــة، أال وهــي: المشــروع إقلــيم أمريكــا الجنوبيــة التــي يــدعمها مكتــب اإليكــاو اإلقلي
وتـــدبير قطـــاع  (REDDIG) (إدارة الشـــبكة الرقميـــة ألمريكـــا الجنوبيـــة RLA/03/901الســـالمة علـــى الصـــعيد اإلقليمـــي)، والمشـــروع 

ة الجويـة). وُتمثّـل هـذه المشـاريع، (المساعدة في تطبيق منظومة إقليمية إلدارة الحرك RLA/06/901األقمار الصناعية، والمشروع 
الراميــة إلــى تطبيــق الخّطــة اإلقليميــة للمالحــة الجويــة، حلــوًال مســتدامة لمشــاركة الــدول مــن خــالل الشــراكات التعاونيــة، وتتضــّمن 

ح مـن تطبيــق تبـادل الخبـرات والمـوارد المتـوفرة، وبنـاء القــدرات. وُتسـّلط الورقـة الضـوء علـى مختلـف إنجــازات المشـاريع والتـي تتـراو 
تكنولوجيــات االتصــاالت والمالحــة واالســتطالع إلــى وضــع لــوائح متســقة لســالمة الطيــران المــدني وتــدريب الخبــراء الــوطنيين فــي 
مجال الطيران المدني، ممـا يـنجم عنـه تحسـين كبيـر فـي نتـائج تنفيـذ الـدول الفّعـال مـن اإلقلـيم. وبنـاًء علـى هـذه الخبـرة اإليجابيـة، 

معية العمومية إلى تشجيع الدول األعضاء من اإليكـاو علـى العمـل بصـورة تعاونيـة مـن أجـل تحقيـق األهـداف فقد دعت بيرو الج
  اإلقليمية المشتركة من خالل تنفيذ مشاريع التعاون الفني.

، التي قّدمتها سـلوفاكيا بالنيابـة عـن االتحـاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، والـدول A39-WP/105وفي ورقة العمل   ٧-١٥
عضــاء األخــرى فــي اللجنــة األوروبيــة للطيــران المــدني، والمنظمــة األوروبيــة لســالمة المالحــة الجويــة، تــّم التشــديد علــى أهميــة األ

أنشطة بناء القدرات التي تُنظمها اإليكـاو أو فـرادى الـدول أو المنظمـات اإلقليميـة أو قطـاع الطيـران مـن أجـل دعـم الـدول لتحقيـق 
للقواعــــد والتوصــــيات الدوليــــة الصــــادرة عــــن اإليكــــاو. وســــّلطت الضــــوء، فــــي هــــذا المضــــمار، علــــى االمتثــــال الفعــــال والمســــتدام 

المساهمات الكبيرة من جانب الـدول األوروبيـة والمنظمـات اإلقليميـة، مثـل المفوضـية األوروبيـة ووكالـة السـالمة الجويـة األوروبيـة 
المالحـة الجويـة، لصـالح الـدول المسـتفيدة فـي مجـال السـالمة وٕادارة  واللجنة األوروبية للطيران المدني والمنظمة األوروبية لسالمة

الحركة الجوية واألمن والتسهيالت والتنمية االقتصادية وحمايـة البيئـة. وطالبـت الورقـة بإضـفاء األولويـة علـى االحتياجـات الـواردة 
ية. وطالبت أيضًا باعتماد الشـفافية مـن خـالل في خّطط العمل وقياس نتائج بناء القدرات بواسطة استخدام مؤشرات األداء الرئيس

التمّكن من االطالع على الوثائق ونتائج عمليات التدقيق المتصلة بأنشطة بناء القـدرات المنفّـذة فـي السـابق. وأوصـت الورقـة بمـا 
رات التـي تضـطلع ) أوصت، من جملة أمور، بأن تعترف الجمعيـة العموميـة بالقيمـة المضـافة وتكامـل مبـادرات بنـاء القـد١يلي: (

) دعــوة اإليكــاو إلــى اســتحداث نهــٍج موّجــه نحــو النتــائج بمــا فــي ذلــك اســتخدام مؤشــرات األداء ٢بهــا مختلــف الجهــات المعنيــة؛ و(
) دعــوة اإليكــاو والــدول األعضــاء والمنظمــات وقطــاع الطيــران ٣الرئيســية لقيــاس فعاليــة وكفــاءة اســتدامة أنشــطة لبنــاء القــدرات؛ و(

دوات القائمة، مثل قاعدة بيانات اإليكاو التي تتضمن "قائمة الجهات التي يمكنها تقديم المساعدة في دعم التنفيذ إلى استخدام األ
  والتطوير" لتبادل المعلومات بشأن أنشطتها لبناء القدرات.

ن الفنـي ، التي قدمتها لجنة الطيران المشتركة، معلومات بشأن مشروع التعـاو A39-WP/141وقدمت ورقة العمل   ٨-١٥
"برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيـران فـي كومنولـث الـدول المسـتقلة". وسـلطت الضـوء 

وشــركة  (Airbus)فــي مجــال التــدريب، بالتعــاون مــع شــركة "إيربــاص"  ٢٠٠١علــى النتــائج المحققــة منــذ بدايــة المشــروع فــي عــام 
نـدوة ومـؤتمر ودورة تدريبيـة لمـا مجموعـه  ١٠٠فـي أكثـر مـن  (FAA)الطيران االتحادية للواليات المتحدة  وٕادارة (Boeing)"بوينغ" 

خبير طيـران مـن اإلقلـيم. ولقـد كـان التـدريب المقـدم فـي إطـار المشـروع متصـًال بـالتفتيش فـي مجـال السـالمة الجويـة  ٩٠٠٠نحو 
  وٕازالة الجليد وطرازات محددة من الطائرات.

، التـي قـّدمتها سـلوفاكيا نيابـة عـن االتحـاد األوروبـي ودولـه األعضـاء A39-WP/415ت ورقـة المعلومـات وتضمن  ٩-١٥
والــدول األعضــاء األخــرى فــي اللجنــة األوروبيــة للطيــران المــدني والمنظمــة األوروبيــة لســالمة المالحــة الجويــة، معلومــات للجمعيــة 
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هداف مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وترد بمرفـق ورقـة المعلومـات العمومية عن المساهمة األوروبية والدعم المتجدد في أ
هــذه قائمــة غيــر حصــرية للمســاعدة الفنيــة وأنشــطة بنــاء القــدرات فــي مختلــف مجــاالت الطيــران المــدني التــي يضــطلع بهــا االتحــاد 

ويـــة مـــن أجـــل دعـــم الـــدول المســـتفيدة فـــي األوروبـــي واللجنـــة األوروبيـــة للطيـــران المـــدني والمنظمـــة األوروبيـــة لســـالمة المالحـــة الج
مختلــف األقــاليم. وذلــك باإلضــافة للمبــادرات األخــرى التــي اضــطلعت بهــا، علــى الصــعيد الثنــائي األطــراف والمتعــدد األطـــراف، 

  مختلف الدول األوروبية، والتي ال تغطيها هذه الورقة.
فني لإليكاو في فترة السنوات الثالث الحالية قد حظـت وأحاطت اللجنة التنفيذية علمًا بأن أداء برنامج التعاون ال  ١٠-١٥

برنـامج  ١١٠مليـون دوالر إلنجـاز البرنـامج وتنفيـذ نحـو  ٣٨٩,٧باهتمام الدول والجهات المانحة والقطـاع الخـاص، بمـا مجموعـه 
ات بالنســبة للســتة أشــهر دولــة فــي جميــع أنحــاء األقــاليم. وتــم إبــالغ اللجنــة أيضــًا بــأن النتــائج الماليــة للعمليــ ١٥٠فــي الســنة فــي 

بيّنــت توقعــات إيجابيــة فيمــا يتعلــق بفتــرة الســنوات الــثالث المقبلــة. ومــن الناحيــة التشــغيلية، أكــدت األمينــة  ٢٠١٦األولــى مــن عــام 
العامة على أن برنامج التعاون الفني سيواصل االضطالع بدور هام في توفير الدعم للدول األعضاء، وذلك نظرًا لحاالت التقـدم 

تكنولــوجي الســريع فــي مجــال الطيــران المــدني. وممــا يحظــى بأهميــة خاصــة أن اللجنــة الحظــت أن هــذه الفتــرة قــد شــهدت أيضــًا ال
بواســطة أقســام إدارة التعــاون الفنــي فــي  ISO-9001:2008تعزيــز نظــام إدارة الجــودة فــي إدارة التعــاون الفنــي نتيجــة تحقيــق شــهادة 

  .٢٠١٤أكتوبر 
شاء برنامج اإليكاو للمتطوعين وصندوق الطيران الطوعي المتصل بذلك فـي إطـار مبـادرة "عـدم وأقّرت اللجنة إن  ١١-١٥

ترك أي بلد وراء الركب" من أجل معالجة جوانب القصور المحددة أثناء عمليات التدقيق التـي تجريهـا اإليكـاو والتصـدي لحـاالت 
الــدول األعضــاء باإليكــاو والمؤسســات الماليــة وقطــاع الطيــران الطــوارئ، فضــًال عــن تعزيــز االعتمــاد الــذاتي والنمــو. ولقــد ُدعيــت 

  وغيرها من الجهات المعنية إلى المشاركة في البرنامج بواسطة موارد مالية وبشرية ثابتة.
وُأعــرب عــن الــدعم لتعزيــز رقابــة اإليكــاو علــى خــدمات المشــتريات بواســطة تعزيــز الشــفافية وتبــادل المعلومــات   ١٢-١٥

ين. وعلى وجه الخصوص، فقد ُأوصي بطلب آراء الدول بشأن البـائعين ونوعيـة الخـدمات الُمقدمـة، وذلـك اتسـاقا بشأن أداء البائع
مـــع التزامـــات اإليكـــاو إزاء رضـــا المســـتهلكين ومســـؤوليتها المشـــتركة عـــن المشـــاريع المنفـــذة بواســـطة إدارة التعـــاون الفنـــي. وُقـــدمت 

ل القانونيــة الناجمــة عــن االقتــراح الــذي طرحتــه الجمهوريــة الدومينيكيــة فــي ورقــة توصــية بوجــوب نظــر اإلدارة القانونيــة فــي المســائ
. وســلمت اللجنــة بأنــه علــى أثــر توصــية وحــدة التفتــيش المشــتركة التابعــة لألمــم المتحــدة، كجــزء مــن جهــود A39-WP/244العمــل 

ًال بوضــع سياســة لمعاقبــة البــائعين علــى المنظمــة ككــل لضــمان النزاهــة فــي أنشــطتها الخاصــة بالمشــتريات، فــإن اإليكــاو تقــوم فعــ
أســاس إطــار السياســات النمــوذجي لمعاقبــة البــائعين التــابع لألمــم المتحــدة، لكــي يستعرضــها المجلــس وإلقرارهــا أثنــاء دورتــه المقبلــة 

  .٢٠١٧في عام 
لناميـة، بمـا فـي ذلـك وتّم االتفاق علـى أنـه ثمـة حاجـة إلـى تيسـير الـدعم المـالي إلنشـاء بـرامج بيئيـة فـي البلـدان ا  ١٣-١٥

. وٕاذ اعترفـت اللجنـة بـدور التعـاون الـدولي فـي (GMBM)للتدابير القائمة على آليات السوق  التنفيذ الفعال لخطة اإليكاو العالمية
 حشـــد المـــوارد والســـبل المحتملـــة للمســـاعدة الثنائيـــة، فقـــد ســـّلمت أيضـــًا بالفوائـــد المتأتيـــة عـــن آليـــة اإليكـــاو الحاليـــة للتعـــاون الفنـــي
والصندوق الطوعي للبيئة. وبناء على ذلك أوصت اللجنة التنفيذية بأن تطلب الجمعية العمومية إنشـاء برنـامج للتعـاون الفنـي فـي 

  مجال البيئة وذلك بالتنسيق الوثيق بين فرع شؤون البيئة وٕادارة التعاون الفني باإليكاو.
أجل تعزيز شـبكة الطيـران المـدني ومـا يتصـل بـذلك مـن بنـى واعترفت اللجنة التنفيذية بأهمية التعاون الفني من   ١٤-١٥

تحتية وموارد بشرية، وفقًا للخطط اإلقليمية للمالحة الجوية، وذلك من خالل تبادل الخبرات واتساق اللـوائح وجهـود بنـاء القـدرات، 
كبيـر فـي نتـائج التنفيـذ الفعـال أسـفرت عـن تحسـن  سيما في ضوء اإلنجـازات الملموسـة التـي حققتهـا دول أمريكـا الجنوبيـة التـي ال
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فــي المنطقــة. ولــذا أوصــت اللجنــة الجمعيــة العموميــة بتشــجيع الــدول األعضــاء فــي اإليكــاو علــى العمــل بصــورة تعاونيــة مــن أجــل 
  تحقيق األهداف المشتركة بواسطة تنفيذ مشاريع التعاون الفني اإلقليمية ودون اإلقليمية.

  ذية، فقد قررت هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي:وفي ضوء مداوالت اللجنة التنفي  ١٥-١٥
تشجيع الدول األعضاء والمؤسسات المالية وقطـاع الطيـران وغيرهـا مـن الجهـات المعنيـة علـى المشـاركة   ) أ

 ؛في برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران بواسطة توفير موارد مالية وبشرية ثابتة

العامـــة إحالـــة المســــائل القانونيـــة المترتبــــة علـــى االقتـــراح الــــذي طرحتـــه الجمهوريــــة تطلـــب مـــن األمينــــة   ) ب
 ؛إلى اإلدارة القانونية للنظر فيها A39-WP/244الدومينيكية في ورقة العمل 

تطلـــب تأســـيس "برنـــامج للتعـــاون الفنـــي فـــي مجـــال البيئـــة" بالتنســـيق الوثيـــق مـــع فـــرع شـــؤون البيئـــة وٕادارة   ) ج
 ؛اوالتعاون الفني باإليك

تشجيع الدول األعضاء على العمل بصورة تعاونية من أجل تحقيق األهداف المشتركة من خـالل تنفيـذ   د)
  مشاريع إقليمية ودون إقليمية للتعاون الفني.

"البيــان الموحــد  – A39-WP/47ووافقــت اللجنــة أيضــًا علــى إحالــة القــرار الــذي قّدمــه المجلــس فــي ورقــة العمــل   ١٦-١٥
"برنـامج A39-WP/45 - في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية" والقرار الذي قدمه المجلس في ورقـة العمـل بسياسات اإليكاو 

  اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران" إلى الجلسة العاّمة إلقرارها.

  والمساعدة الفنية د بسياسات اإليكاو في مجال التعاون الفنيموحّ البيان ال  :١٥/١القرار رقم 

والتعاون الفني،  الفنية المساعدة أشكال من شكل جديدة من أجل تقديم الدعم الفني في سياساتن المجلس قد اعتمد كالما 
  وأقرتها الجمعية العمومية في الدورة الثامنة والثالثين؛

الميزانية العادية ولما كانت "المساعدة الفنية" هي أي شكل من أشكال المساعدة المقدمة من اإليكاو إلى الدول، والممولة من 
  و/أو الصناديق الطوعية، والمنفذة بواسطة أي إدارة أو مكتب وفقا لطبيعة المشروع ومدته؛

ولما كان "التعاون الفني" هو أي شكل من أشكال المشاريع المطلوبة والممولة من الدول و/أو المنظمات، والمنفذة بواسطة إدارة 
  ف، حيث يتم استرداد جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمشروع؛التعاون الفني على أساس استرداد التكالي

  فإن الجمعية العمومية:
كما كانت عند  والمساعدة الفنية أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد بسياسات اإليكاو للتعاون الفنيتقرر   -١

  والثالثين. التاسعة انتهاء الدورة
  .١٧-٣٦القرار  يحل محلرار أن هذا الق تعلن  -٢

  المرفق (أ)
  والمساعدة الفنية اإليكاو للتعاون الفني ابرنامج

  نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية االقتصادية للدول.لما كان 
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سيما  جميع البلدان، الالطيران المدني يمثل عنصرا مهما للتقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في ولما كان 
  البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعالمي.

  ولما كان بوسع اإليكاو أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني والنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف االستراتيجية.
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والذي  ١٩٤٩أغسطس  ١٥الصادر في  A(IX) 222ولما كان القرار رقم 

وأيدته الجمعية العمومية لإليكاو في قرارها رقم  ١٩٤٩نوفمبر  ١٦الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ  أقّرته
برنامج الموسع لتقديم المساعدة الفنية من ، قد طلب من جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في ال٢٠-٤

أجل التنمية االقتصادية، ولما كانت اإليكاو بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني قد بدأت 
الفنية والذي  بتمويل من حساب األمم المتحدة الخاص للمساعدة والمساعدة الفنية مشاريع التعاون الفني ١٩٥١تنفذ منذ سنة 

  نشأ بموجب القرار أعاله.
والمساعدة  قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون الفني ١٩٩٥إلى سنة  ١٩٨٣ولما كان العجز الكبير الذي حدث من سنة 

  وتجديد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني. الفنية
واستندت لجمعية العمومية ل الدورة الحادية والثالثون التي أيدتها يةوالمساعدة الفن الفني للتعاونتنفيذ السياسات الجديدة  ولما كان

آلية اإليكاو لتمويل  وٕانشاءالتعاون الفني في هيكل المنظمة،  إدارةالعدد األساسي من الموظفين، ودمج ب االكتفاء مفهوم إلى
التكاليف  خفضإلى  قد أدتني في التسعينات، التعاون الف إلدارةالهيكل التنظيمي الجديد  تنفيذ باإلضافة إلى تنفيذ األهداف،

  .والمساعدة الفنية التعاون الفني في برنامجيالمالية  ملحوظ لألوضاع بدرجة كبيرة وٕالى تحسين
تنفيذ القواعد والتوصيات ل والمساعدة الفنية على أهمية برنامج التعاون الفني قد شددتأهداف السياسات الجديدة  ولما كانت

 النامية التي تحتاج إلى في الدولي والموارد البشرية نولتطوير البنية األساسية للطيران المد ،المالحة الجويةالدولية وخطط 
  اإليكاو. ة فنية منمساعد تعاون فني أو

اء ولما كان توحيد ورصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية هما من الوظائف المهمة للمنظمة وٕاذ تم التشديد على دور اإليكاو إز 
  التنفيذ ودعم الدول المتعاقدة. 

قامة شراكات إلقد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية  ٢١- ٣٥ولما كان القرار 
  مثمرة مع شركاء التمويل والدول المنتفعة. 

والمراقبة المالئمين  اإلشرافة التشغيلية في ظل التعاون الفني مزيدا من المرون إدارة إعطاءولما كان المجلس قد وافق على 
  .والمساعدة الفنية على أنشطة التعاون الفني

التكاليف على مبدأ استرداد التكاليف، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير لخفض  ولما كانت جميع أنشطة التعاون الفني للمنظمة مبنية
  .والتشغيلية بقدر اإلمكان اإلدارية

 لفترة والتشغيلية اإلدارية الفنية وما يتصل بهما من إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات والمساعدة عاون الفنيولما كان برنامجا الت
  . اإليكاو متباينة تخرج عن سيطرة يتفاوت بشكل كبير بناًء على عوامل أن تقديره بدقة، ويمكن يمكن ال بعدها وما السنوات الثالث

تكاليف  وصندوق العادية الميزانية بين فيما التكاليف التكاليف، معنية بتوزيع ستردادال قد اعتمد سياسة ولما كان المجلس
 تقدمها التي والخدمات الفني إلى إدارة التعاون العادي البرنامج يقدمها التي والتشغيلية المتكبدة مقابل الخدمات اإلدارية الخدمات

  .التقني إلى البرنامج العادي إدارة التعاون
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  ية العمومية:فإن الجمع

  والمساعدة الفنيةالتعاون الفني  ابرنامج

  األهداف االستراتيجية للمنظمة. التشجيع على تحقيقفي  والمساعدة الفنية التعاون الفني يبأهمية برنامج تسلِّم  -١
واإلجراءات التي اللذين ينفذا وفقا للقواعد واألنظمة  والمساعدة الفنية التعاون الفني يعلى أن برنامج تؤكد من جديد  -٢

الدول بالدعم  تزويداإليكاو، ويكمل دور البرنامج العادي في  ضمن أنشطةأولوية  اوذ ادائم انشاط وضعتها اإليكاو يشكالن
البنية األساسية لهيئات الطيران المدني  وتنمي اإلقليمية تنفيذا فعاالوالتوصيات الدولية وخطط المالحة الجوية  القواعد لكي تنفذ
  ها البشرية.وموارد

في حدود الموارد المالية الراهنة،  والمساعدة الفنية اإليكاو للتعاون الفني يتعزيز برنامج ضرورةعلى جديد تؤكد من   -٣
التعاون الفني أداء دورها بمزيد من الكفاءة  إلدارةوعلى المستوى الميداني، بما يتيح  اإلقليميةوذلك على مستوى المكاتب 

  .أنه لن تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريع مع الفهم والفاعلية
الدول على  لمساعدةاإليكاو  تستخدمهااألدوات الرئيسية التي  إحدىالتعاون الفني هي  إدارةعلى أن  تؤكد من جديد  -٤

  .الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران المدني بكاملهسد الثغرات في مجال 
ألنشطة اإليكاو ينبغي أن يتم من خالل تحديد واضح  والمساعدة الفنيةون الفني أن تحسين تنسيق التعاعلى  تؤكد  -٥

وبرامج  والمساعدة الفنية لصالحية وأنشطة كل إدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوثق لبرنامجي التعاون الفني
  تجنب االزدواج والتكرار.المساعدات األخرى في اإليكاو ل

في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن يمول في  التكاليف على أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانية تؤكد من جديد  -٦
اللجوء إلى تمويله من ميزانية  على أن يكون ،والتشغيلية اإلداريةالمقام األول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات 

  .هو المالذ األخيرالبرنامج العادي 
العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري المحملة على من األمين  تطلب  -٧

 .والمساعدة الفنية مشاريع التعاون الفني

 يجب ،الفني إلى إدارة التعاون المقدمة الدعم مقابل خدمات منظمةالتي تستردها ال التكاليف هذه أن جديد من تؤكد -٨
  عند أدنى حد. الدعم اإلداري لكي يتسنى الحفاظ على تكاليف المشروع ًال مباشرًا وحصريًا بعملياتمتصلة اتصا تكون أن

  بوصفها الوكالة المعترف بها في الطيران المدنياإليكاو 

سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص،  وغيرها من شركاء التنمية، والالتمويل ؤسسات مالدول المانحة و  توصي  -٩
في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع الطيران المدني في ضلية لإليكاو، في الحاالت المناسبة، بإعطاء األف

بهذه الهيئات وبالدول التي يمكنها أن تتلقى األمين العام االتصال  أن يواصل وتطلب والمساعدة الفنية،  التعاون الفني مجال
  .مع االعتماد على اإليكاو بوصفها الوكالة التنفيذيةالطيران المدني  لتنميةصيص األموال المساعدة، وذلك لتخ

معونة تحت رعاية الحكومة بأن تقيم االعتبار ألهمية ثنائية أو برامج  معونةالدول المتعاقدة التي لديها برامج  توصي  - ١٠
الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الطيران  من أجل تنفيذ البرامج والمساعدة الفنية االستعانة ببرنامجي اإليكاو للتعاون الفني

  المدني. 
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  والمساعدة الفنيةتوسيع نطاق أنشطة التعاون الفني 

المحافظة  على أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية في إدارة التعاون الفني يقتضي ضمان تؤكد من جديد  - ١١
  على السمعة الطيبة التي تتمتع بها اإليكاو.

التي تقدمها اإليكاو ليشمل  والمساعدة الفنية توسيع نطاق خدمات التعاون الفني إلىالحاجة على  جديدتؤكد من   - ١٢
 أهداف اإليكاو للمساهمة في تحقيقالخاصة) المعنية مباشرة بالطيران المدني، وذلك   الهيئات غير الحكومية (العامة أو

لطيران اتوفرها عادة هيئات كانت التي  األنشطة منها مل جملة أمورتشوينبغي لهذا التعاون وتلك المساعدة أن ، االستراتيجية
ضمان نوعية  مسؤولية الدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحملحيث تظل ما  حد إلىحاليا  تهاخصخص والجاريالوطنية  المدني

ن العام إبالغ سلطة الطيران إلى األمي وتطلب، الصادرة عن اإليكاو الدولية الخدمات المقدمة وامتثالها للقواعد والتوصيات
  المدني المعنية بالجوانب الفنية للمشروع فور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكومية.

بناء على  التي تقدمها اإليكاو والمساعدة الفنية خدمات التعاون الفني على ضرورة توسيع نطاق تؤكد من جديد  - ١٣
في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران  ذ(العامة والخاصة) التي تنفِّ  الهيئات غير الحكومية ليشمل هذا النطاقالطلب 

األمين العام بالنظر في كل طلب على حدة من  وتكلف ،وفاعلية النقل الجوي الدولي وأمنتعزيز سالمة  إلىالمدني تهدف 
والمساعدة  لتعاون الفنيلمجاالت التقليدية لافي  للحصول من اإليكاو على التعاون والمساعدةالهيئات  هذه الطلبات التي تقدمها

وللسياسات واللوائح  اإليكاو  اعتبار خاص لاللتزام في المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن إقامة، مع الفنية
  الوطنية السارية ذات الصلة التي تصدرها الدولة المتلقية.

  والمساعدة الفنيةاتفاقات التعاون الفني 
اتفاقات الصناديق  والمساعدة الفنية ها للتعاون الفنييبرنامج إطاراإليكاو في تستخدم أن على  كد من جديدتؤ   - ١٤

وترتيبات التمويل حسب  األخرى اإلطاريةتفاقات الوخدمة مشتريات الطيران المدني وا اإلداريةاالئتمانية واتفاقات الخدمات 
  مشاريع الطيران المدني. ينفذونلمصلحة الذين مساعدة ألصحاب او  تعاون االقتضاء لتقديم أقصى

التعاون  للحصول على االعتماد بصورة أكبر على هذه الترتيبات الرامية إلىمبادرات الدول إلى  تنظر بعين االرتياح  - ١٥
  في مجال الطيران المدني. والمساعدة الفنية الفني

  المرفق (ب)

  الفنية والمساعدةالتعاون الفني  يتمويل برنامج

احتياجات الطيران  إلشباعفي مجال الطيران المدني غير كافية  للتعاون الفني والمساعدة الفنية األموال المتاحة لما كانت
  سيما في البلدان النامية.  المدني، وال
  .ريعهالألموال الالزمة لمشا النامية البلدان توفير خالل من ، باستثناءات صغيرة،الفني مموالً  التعاون برنامجولما كان 
  . صناديق التبرعات ومن خالل الميزانية العادية للمنظمة من الفنية مموالً  المساعدة برنامجولما كان 
أكبر قدر من الدعم، وهي  إلىهيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي التي تحتاج على وجه الخصوص  ولما كانت
  الفني.  لتعاونللتمويل مشاريعها  وصناعة القطاعالية على المؤسسات المفي الوقت ذاته  أساسا التي تعتمد
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قطاعات غير الطيران المدني،  إلى تنمية بصفة رئيسية يوجه اإلنمائيالتمويل الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة  ولما كان
المائة من ي ف أقل من واحد إلىحتى وصلت  أقل بكثير عن ذي قبلمساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني  وأصبحت
اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لإليكاو على برنامج األمم المتحدة والمساعدة الفنية، ولكن يواصل  اإليكاو للتعاون الفني يبرنامج

  .المستوى الوطني
 نتجهيزات الطيراعلى  أن تنفق مبالغ كبيرة من الدول النامية تقتضيالتطور الفني في الطيران المدني سرعة  ولما كانت
يفوق مواردها  الوطنيين وهذا الجهد تدريب موظفي الطيرانل متزايدبذل جهد  وأن تواصل لمواكبة ذلك التطور توخيااألرضية 

  .يةالتدريب وتجهيزاتهاالمالية 
 يلمشاريع التعاون الفن إضافيةبقصد تعبئة موارد  "آلية تمويل تنفيذ أهداف اإليكاووضعت " الجمعية العمومية قد ولما كانت

في خطط المالحة الجوية، وبقصد  المقررةالقواعد والتوصيات الدولية والتجهيزات والخدمات  الضرورية لتنفيذ والمساعدة الفنية
  الثغرات المكتشفة. وسدتنفيذ توصيات اإليكاو المرتبطة بعمليات التدقيق 

فذوها بسرعة وفاعلية وأن يقدموا معلومات تفصيلية المؤسسات التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها أن ين ولما كانت
  المشاريع وأوضاعها المالية. هذه وفورية عن أنشطة

  فإن الجمعية العمومية:
، بما في ذلك قطاع الصناعة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية اآلخرينإلى مؤسسات التمويل والدول المانحة طلب ت  -١

واألمين العام واألمانة العامة  المجلس رئيس إلى وتطلبالجوي في البلدان النامية،  قطاع النقل لتنميةأولوية إعطاء أقصى 
والمساعدة  في مشاريع اإليكاو للتعاون الفنيإسهامهما  لزيادة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة باألمم المتحدة، وبتكثيف االتصال 

  .الفنية
هي الوكالة المتخصصة أن اإليكاو  إلىركاء التنمية اآلخرين وش والدول المانحة التمويل مؤسسات تسترعي انتباه  -٢

التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة بوصفها السلطة الخبيرة 
  ع الطيران المدني.التي توفر التعاون الفني والمساعدة الفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاري

تسترعي انتباه ممثليها في تلك المنظمات إلى أهمية تقديم  على أن الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويل تحث  -٣
للنقل الجوي و/أو  ةالحيوي ةاألساسي البنية إلنشاء الضروريةسيما المشاريع   الو مشاريع الطيران المدني، إلى المساعدة التعاون و 

  .في البلدلتنمية االقتصادية الضرورية ل
وعلى أن تبادر عندما تلتمس التعاون الطيران المدني،  لتنميةأولوية عالية  إعطاءالدول المتعاقدة على  تحث  -٤

اإليكاو  إشراكالتمويل برغبتها في  مؤسسات إلى إفادة مالئمالحكومي ال المستوىلهذا الغرض من خالل  ينالخارجي والمساعدة
  تمولها تلك المنظمات. التي قدفي مشاريع الطيران المدني  منفذة وكالةبوصفها 

 جميع المدني من طيرانهالتنمية  الالزمة البلدان النامية للحصول على األموال اإلجراءات التي تتخذها تشجع  -٥
وشركاء التنمية اآلخرين،  والدول المانحة التمويل ومؤسسات الميزانيات الوطنية فيالمصادر األخرى الستكمال األموال المتاحة 

  معدل ممكن. حتى تتقدم هذه التنمية بأقصى
المساهمات المقدمة من المانحين خارج اطار الميزانية تتيح لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية أن بأن  متسلِّ   -٦

ية البيئية والكفاءة فيما يتعلق يوسع نطاق الخدمات التي يقدمها إلى الدول بخصوص السالمة وأمن المالحة الجوية والحما
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تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  وخصوصا ،ةاالستراتيجياألهداف  بمجال الطيران المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في بلوغ
  الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق. وسد
العينية إلى أو  المساهمات المالية لمساعدة الفنيةوا اإليكاو للتعاون الفني يلألمين العام بأن يتلقى باسم برنامج تأذن  -٧

ومعدات  تدريبيةعلى شكل منح دراسية ومنح سيما التبرعات التي تقدم   والمساعدة الفنية، وال مشاريع التعاون الفني تقدم إلى
بين  وسيطايعمل  من المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأنغيرها التمويل و  مؤسساتتدريب من الدول و الالتدريب وأموال 

  .والمنح التدريبية ومعدات التدريبالمنح الدراسية  تقديمالدول بخصوص 
عن طريق يكاو القادرة على توفير أموال إضافية لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية التابعين لإلالدول  تحث  -٨

  .ان المدنيصناديق التبرعات الخاصة باإليكاو من أجل تنفيذ مشاريع في مجال الطير 
في آلية تمويل تنفيذ  اإلسهامصناعة الطيران والقطاع الخاص، على  سيما والالدول وشركاء التنمية اآلخرين،  شجعت  -٩

  أهداف اإليكاو ألنها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع اإليكاو للطيران المدني.
وشركاء والدول المانحة التمويل  مؤسساتدعم لالنامية  إلى البلدانالمجلس أن يقدم المشورة والمساعدة  إلى تطلب  - ١٠

للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج التنمية التعاونية  شبه اإلقليميةو  اإلقليميةالبرامج  من أجل تنفيذالتنمية اآلخرين 
  .(CASP)طيران والبرنامج التعاوني ألمن ال (COSCAP)للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 

  المرفق (ج)
  الفنية والمساعدة التعاون الفني يتنفيذ برنامج

  تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران المدني الدولي في العالم أجمع. هو هدف اإليكاو لما كان
ف اإليكاو أهدا الرامية إلى بلوغالبرنامج العادي  أنشطة يكمل والمساعدة الفنية تنفيذ مشاريع التعاون الفني ولما كان

  االستراتيجية.
لتنفيذ  والتعاون الفني والمساعدة الفنية الالزمةالمشورة  للحصول علىاإليكاو  تعتمد أكثر فأكثر علىالدول المتعاقدة  ولما كانت

  بشرية.مواردها ال وتنميةتها األساسية اطيرانها المدني من خالل تعزيز هيئاتها وتحديث بني وتنميةالقواعد والتوصيات الدولية 
برنامج اإليكاو  إطار فيما يتعلق بنهج الرصد المستمر في الفعال والتصحيحالمتابعة  إجراءحاجة ملحة إلى ال ولما كانت

تقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات حتى يتسنى  أمن الطيرانالعالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق 
  .الشواغل البارزة في مجال السالمة واألمنالمكتشفة، بما في ذلك 

أن تقدم الدعم األولي إلى  يتيح لإليكاومن خارج الميزانية  والمساعدة الفنية التعاون الفني يالتمويل المقدم إلى برنامج ولما كان
العالمي لتدقيق مراقبة  برنامج اإليكاو كشفها نهج الرصد المستمر في إطارالمساعدة لسد الثغرات التي الى  تحتاجالدول التي 

  .لطيرانوبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن ا بعثة التحقق المنسقة التابعة لإليكاوو  السالمة الجوية
تماما بالقواعد والتوصيات الدولية  مع االلتزامالتعاون الفني أو أي طرف آخر خارج اإليكاو بتنفيذ المشاريع  إدارةقيام  ولما كان

  وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم. أمنوهري لسالمة و يسفر عن تعزيز ج
أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير المشاريع على الطيران وتخطيط المشاريع في  ولما كانت
  المستقبل.
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 تعتمدجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقدة الهيئات غير الحكومية (العامة والخاصة) التي تنفذ مشاريع في م ولما كانت
في مجاالت  الفنية والمساعدةوالتعاون الفني المشورة على التعاون الفني  إدارة أكثر فأكثر للحصول من خاللاإليكاو  على

  اإليكاو.  عن الصادرةالدولية  المشاريع بالقواعد والتوصيات وتضمن التزامالتقليدية  والمساعدة الفنية التعاون الفني
  فإن الجمعية العمومية:

من  تحصيلهامزايا التي يمكن ال إلى الفنية المساعدةالتعاون الفني و  الدول المتعاقدة التي تطلب انتباه تسترعي  -١
  .والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدني بوضوحمحددة المشاريع ال
 اإلقليميةوالمشاريع  اإلقليمية شبه من خالل المشاريع اعدة التي تقدمإلى التعاون والمسالدول المتعاقدة  تسترعي انتباه  -٢

 (COSCAP) "برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران"اإليكاو، مثل مشاريع  تنفذهاالتي 
وتنفيذ هذه  إلدارةأسبقية عالية  إعطاء على أن يواصلالمجلس  وتحث، (CASP)ألمن الطيران  ومشاريع البرنامج التعاوني
  .ألن فوائد هذه المشاريع عظيمة والمساعدة الفنية التعاون الفني يالمشاريع من خالل برنامج

برنامج تدريب  إعدادمن خالل  واإلداريينالفنيين والتشغيليين  موظفيهاعالية لتدريب  أولوية إعطاءالدول على  تحث  -٣
هؤالء ب لالحتفاظمناسبة الحوافز التقديم  إلىالحاجة وب، الوافينحو الالتدريب على  تقديم هذاة الدول بأهمي تذكرشامل، و

  تدريبهم. اكتمالالموظفين، كل في مجال تخصصه، بعد 
في منطقتها  اإلقليميةمراكز التدريب  دعم، وعلى الراهنةالدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب  تشجع  -٤

، وذلك غير متوفر على المستوى الوطنيهذا التدريب  كلما كانلموظفي الطيران المدني الوطنيين  العاليلتدريب ا حتى توفر
  .على الذات في اإلقليممن أجل النهوض بقدرة االعتماد 

في  التأخيرمن خالل اإليكاو على أن تتفادى  اتالمساعدالتعاون الفني والمساعدة الفنية الدول التي تتلقى  تشجع  -٥
  .وشراء المكونات طبقا التفاقات المشاريع الخبراء والتدريب في حينها بشأنقرارات ال وذلك باتخاذ ،تنفيذ المشاريع

خدمة مشتريات الطيران المدني، وهي خدمة تقدمها اإليكاو للبلدان النامية لشراء  إلىالدول المتعاقدة  تسترعي انتباه  -٦
  الخدمات الفنية. على والتعاقد الطيران المدني تمعداالمعدات ذات القيمة العالية من 

على التقدم  تماماهلين ؤ الم الفنيين ، أن تشجع الخبراءمنها البلدان النامية وخصوصاالدول المتعاقدة،  إلى تطلب  -٧
  .والمساعدة الفنية التعاون الفني يفي قائمة خبراء برنامج إلدراجهمبطلبات 

 ،على أساس استرداد التكاليف التعاون الفني إدارةخدمات ضمان الجودة التي تقدمها الدول على االستفادة من  تشجع  -٨
، بما في ذلك في اإليكاو والمساعدة الفنية التعاون الفنيبرنامجي على المشاريع التي تنفذها أطراف أخرى خارج  لإلشراف

  الصادرة عن اإليكاو. قواعد والتوصيات الدوليةاستعراض مدى امتثالها لل
الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشاريع الطيران المدني الخاصة بها وتوفير  تشجع  -٩

  األموال لها، بوصفها جزءا ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريع.
  برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران: ٢-١٥القرار 

تفاقية الطيران المدني الدولي" تتعهد كل دولة بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد من "ا ٣٧وفقا للمادة  حيث إنه
في األنظمة والقواعد القياسية واإلجراءات والتنظيم فيما يتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق الجوية والخدمات المساعدة 

 سهيل المالحة الجوية وتحسينها؛في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى ت
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الكثير من الدول تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية وحاالت االختالف في مستوى تنفيذ قواعد  وحيث إن
  اإليكاو وتوصياتها الدولية؛

مناسبة لجوانب النقص في  عدد من الدول ال يملك ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وال يمكنه التصدي بصورة وحيث إن
  نظم طيرانها المدني؛

اإليكاو تتقلد دور الريادة في تيسير تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وتصحيح جوانب النقص المتصلة بالطيران  وحيث إن
  المدني بواسطة تنسيق المساعدة وتعبئة الموارد ضمن الشركاء في مجال الطيران؛

الدول للتصدي لجوانب النقص المحددة أثناء عمليات اإليكاو لتدقيق السالمة واألمن، إلعداد  المساعدة المقدمة إلى وحيث إن
القدرات لتنفيذ قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية، والتصّدي لحاالت الطوارئ التي تؤثر على نظم طيران الدول ولتعزيز االعتماد 

  الذاتي والنمو هي مساعدة الزمة ومرغوبة؛
إدماج العمل التطوعي في مجالي السالم والتنمية: خطة عمل   – ٧٠/١٢٩رار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم بق وٕاذ تذّكر

  للعقد المقبل وما بعده؛
بأن العمل التطوعي، من حيث تنوعه وعالميته وقيمه، يمكن أن يشكل أداة تنمية قوية للحكومات والشركاء في جميع  وٕاذ تقر

  نية العمل كمورد تكميلي للدعم الفني، ينبغي استغالله استغالًال تامًا؛أنحاء العالم، مع إمكا
مهنّيي الطيران من ذوي الخبرة من اإليكاو وقطاع الطيران والدول والقطاع الخاص يشّكلون موردًا قّيما للمعرفة التي  وحيث إن

  يمكن أن تسهم في تنمية الطيران المدني المستدامة؛

  رر ما يلي:فإن الجمعية العمومية تق
العمل التطوعي كأداة هامة ومجدية للخبراء المؤهلين للمشاركة مشاركة إيجابية في تنمية الطيران المدني  دعم -١

  المستدامة في جميع أنحاء العالم؛
 على القرارات التي يتخذها المجلس بشأن إنشاء وتشجيع برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران؛ الموافقة -٢
المشاركة النشطة واإلدماج الُمجدي، للمهنيين من ذوي المهارات والخبرات في مجال الطيران من  على التشجيع -٣

اإليكاو والدول وقطاع الطيران والقطاع الخاص، وذلك كمتطوعين في برامج ومشاريع اإليكاو للمساعدة الفنية والتعاون الفني 
 من خالل برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران؛

الدول المتعاقدة إلى النظر في برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران من أجل المساعدة الفنية  تدعو -٤
 والتعاون الفني، عند االقتضاء؛

على أن توفير السبل المناسبة للعمل التطوعي أمر هام الستغالل الطاقة الكاملة للعمل التطوعي وبرنامج  تشّدد -٥
 ران؛اإليكاو للمتطوعين في مجال الطي

الدول المانحة وغيرها من الجهات المعنية القادرة، وبالتعاون مع أوساط الطيران المدني الدولي، على  تشّجع -٦
المشاركة في برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران بواسطة توفير الموارد المالية والبشرية من أجل دعم الدول النامية 

 التزاماتها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي"؛واألقل نموا في معرض جهودها للوفاء ب
الدول المتعاقدة والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء في مجال التنمية إلى توفير التمويل الدائم لدعم  تدعو -٧

عين في إدارة ورصد وتنفيذ برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران بواسطة صندوق التبرعات لبرنامج اإليكاو للمتطو 
 مجال الطيران؛

  المجلس مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لتشجيع برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران. تناشد - ٨
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  السياسة العامة –أمن الطيران   :من جدول األعمال ١٦لبند ا
ان بنـاًء علـى موضـوع السياسـة العامـة الخاصـة بـأمن الطيـر  نظرت اللجنة التنفيذيـة، فـي اجتماعهـا الخـامس، فـي  ١-١٦

) وتقريــر المجلــس بشــأن وضــع WP/14(ورقــة العمــل بشــأن اســتراتيجية اإليكــاو الشــاملة فــي مجــال أمــن الطيــران تقريــر المجلــس 
). وبنـاًء علـى هـذه المعلومـات، نظـرت اللجنـة أيضـًا فـي اقتـراح المجلـس فيمـا WP/15الخطة العالمية ألمن الطيران (ورقـة العمـل 

)، واالقتـراح فيمـا يتعلـق بـالقرار WP/16لموحد بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقـة بـأمن الطيـران" (الوثيقـة يتعلق بتحديث "البيان ا
ورقـة عمـل  ٢٣). وباإلضـافة إلـى ذلـك، هنـاك WP/17الجديد بشأن معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني (الوثيقـة 

، 187/و، 184/و، 180/و، 177/و، 175/و، 145/و، 136/و، 132/و، 131/و، 99/و، WPs/98قـــــدمتها الـــــدول والمراقبـــــون، وهـــــي: 
 .373/و، 361/و، 330/و، 327/و، 315/و، 312/و، 311/و، 310/و، 254/و، 238/و، 219/و، 198/و

وبهــدف وضــع إطــار إلجــراء المناقشــات بشــأن ورقــات العمــل المــذكورة أعــاله، نظــرت اللجنــة فــي تحــديث قدمتــه   ٢-١٦
) بشــأن أمــن الطيــران، الــذي اعُتمــد فــي االجتمــاع االســتثنائي لمجلــس ٢٠١٦( ٢٣٠٩لنــدا والمملكــة المتحــدة للقــرار فرنســا ونيوزي

  ، وتاله تقرير األمينة العامة بشأن اإلحاطة التي قدمتها في مجلس األمن.٢٢/٩/٢٠١٦األمن التابع لألمم المتحدة في 
) أقـر بـأن التهديـدات اإلرهابيـة التـي يتعـرض لهـا ٢٠١٦( ٢٣٠٩ار وأبلغت األمينة العامة لإليكاو أيضًا أن القـر   ٣-١٦

الطيــران المــدني علــى الصــعيد العــالمي هــي بمثابــة تهديــد للســالم واألمــن الــدوليين، وتــدعو األمينــة العامــة جميــع الــدول إلــى تنفيــذ 
الفعــال للقواعــد والتوصــيات الدوليــة تــدابير فعالــة للتخفيــف مــن هــذا التهديــد، وتحــث الــدول علــى العمــل مــع اإليكــاو لــدعم التنفيــذ 

  المتعلقة بأمن اإليكاو.
أمــا الجهــود التــي يبــذلها مجلــس األمــن التــابع لألمــم المتحــدة ســعيًا إلــى تعزيــز التعــاون والتعاضــد علــى الصــعيد   ٤-١٦

سـعًا مـن قبـل اللجنـة التـي الدولي وذلك للتصدي للتهديد الذي يشكله اإلرهـابيون فـي اسـتهدافهم للطيـران المـدني فقـد تلقـت تأييـدًا وا
أقرت بـأن قـرار األمـم المتحـدة بشـأن اإلرهـاب وأمـن الطيـران مـن شـأنه أن يسـاعد فـي زيـادة الـوعي بالتهديـدات المرتبطـة بـالطيران 

أداة المدني ويعزز اإلطار الدولي القائم الخاص بالتدابير الفعالـة لمواجهـة هـذا التهديـد. وأقـر المنـدوبون أيضـًا بـأن القـرار سـيكون 
إلــى دول أعضــاء وقــد أشــارت عــدة  مفيــدة لإليكــاو والــدول األعضــاء فيهــا حــين يــتم تكييــف وضــبط أولويــات أمــن الطيــران. رئيســية
  .من الطيرانالعالمية ألخطة العلى ضرورة اإلسراع بوضع في إطار التأكيد  )٢٣٠٩(القرار 
د المنــدوبون دعــوات و فــي مجـال أمــن الطيــران، أّيـوفيمـا يتعلــق بوجـه خــاص بالتعــاون بـين األمــم المتحــدة واإليكـا  ٥-١٦

مجلس األمن لمواصلة التعاون بين اإليكـاو وهيئـات األمـم المتحـدة المعنيـة، مثـل المديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب بشـأن 
إلرهــاب لتيســير تقــديم تحديــد الفجــوات وأوجــه الضــعف المتعلقــة بــأمن الطيــران، وفرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ فــي مجــال مكافحــة ا

  المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجال أمن الطيران، ولجنة مكافحة اإلرهاب.
، عن اإلنجازات التي حققتها اسـتراتيجية اإليكـاو الشـاملة فـي مجـال أمـن WP/14المجلس، في ورقة العمل  فادوأ  ٦-١٦

لة التقـدم فـي تنفيـذ االسـتراتيجية، والـدروس المستخلصـة. ، وسلط الضـوء علـى مواصـ٢٠١٦-٢٠١٤الطيران خالل الفترة الثالثية 
واقترح المجلس أيضًا، أنه ريثما يتم اعتماد الخطة العالمية ألمـن الطيـران، ينبغـي توسـيع نطـاق تنفيـذ اسـتراتيجية اإليكـاو الشـاملة 

  ,٢٠١٩-٢٠١٧في مجال أمن الطيران في الفترة الثالثية 
لتــي حققتهــا اســتراتيجية اإليكــاو الشــاملة فــي مجــال أمــن الطيــران خــالل الفتــرة وفــي ضــوء النتــائج واإلنجــازات ا  ٧-١٦

اقتراحًا يتعلق بتطوير الخطة العالمية ألمن الطيران. وتتناول هـذه  WP/15، قدم المجلس في ورقة العمل ٢٠١٦-٢٠١٤الثالثية 
يــز أمــن الطيــران فــي جميــع الــدول، وكــذلك تلــك الوثيقــة احتياجــات الــدول والمنــاطق للمســاعدة فــي توجيــه الجهــود الراميــة إلــى تعز 

  المتعلقة بالجهات المعنية األخرى، وذلك من خالل مجموعة من األهداف والغايات المتفق عليها على الصعيد الدولي.



 - 25 - 
 

 

وبناًء على طلب الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين، وفي ضوء التطورات التي شـهدها أمـن الطيـران   ٨-١٦
نعقاد الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية وكذلك التركيز المقبل لإليكاو في هذا المجال، قـدم المجلـس فـي ورقـة العمـل منذ ا

WP/16  البيان الموحد بسياسات اإليكـاو المسـتمرة المتعلقـة بـأمن  – ١٥-٣٨اقتراحات فيما يتعلق بتنقيح قرار الجمعية العمومية"
  الطيران".

ولـــة لتعزيـــز نهـــج متســـق ومتـــرابط فـــي إدارة التهديـــدات والمخـــاطر اإللكترونيـــة، اقتـــرح المجلـــس، فـــي ورقـــة وفـــي محا  ٩- ١٦
، مشــروع قــرار بشــأن كيفيــة تنــاول المســائل المتعلقــة بــاألمن اإللكترونــي علــى نحــو أفضــل فــي مجــال الطيــران المــدني. WP/17العمــل 

نهـج أفقـي وشـامل ووظيفـي، إلعـادة التأكيـد علـى أهميـة وضـرورة حمايـة  ويهدف هذا القرار إلى معالجة األمن اإللكترونـي مـن خـالل
النظم والبيانات الخاصة بالبنى األساسية الحاسمة للطيـران المـدني ضـد التهديـدات اإللكترونيـة. كمـا يسـعى هـذا القـرار إلـى الحصـول 

يــران، بهــدف معالجــة القضــايا المرتبطــة بــاألمن علــى التــزام عــالمي بعمــل اإليكــاو والــدول األعضــاء فيهــا والجهــات المعنيــة بقطــاع الط
  اإللكتروني بصورة تعاونية ومنهجية في مجال الطيران المدني والتخفيف من التهديدات والمخاطر المرتبطة بها.

، باإلنابـة عـن االتحـاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، وغيرهـا مـن الـدول WP/98وقدمت سلوفاكيا، في ورقـة العمـل   ١٠-١٦
اللجنة األوروبية للطيران المدني، اقتراحات فيما يتعلق باألولويات في مجـال أمـن الطيـران. وتسـتند هـذه المقترحـات  األعضاء في

، والتـي ٢٠١٦-٢٠١٤وبرنـامج عمـل اإليكـاو للفتـرة الثالثيـة  ١٥-٣٨إلى الدروس المستخلصة من تنفيذ قرار الجمعية العمومية 
، ومراعاتهـا عنـد تحديـد أولويـات عمـل المنظمـة فـي ١٥-٣٨ار الجمعيـة العموميـة ينبغي أن تتوضح في إدخال تعديالت على قـر 

  ,٢٠١٩-٢٠١٧مجال أمن الطيران للفترة الثالثية 
وقامت الواليات المتحدة واالتحـاد األوروبـي ودولـه األعضـاء، وغيرهـا مـن الـدول األعضـاء فـي اللجنـة األوروبيـة   ١١-١٦

سالمة المالحـة الجويـة (يـوروكنترول) بتشـجيع اتبـاع نهـج منسـق للتخفيـف مـن حـدة التهديـد للطيران المدني، والمنظمة األوروبية ل
الـــذي تشـــكله الهجمـــات اإللكترونيـــة. وأيـــدت الورقـــة الـــنهج المشـــترك إلدارة المخـــاطر المرتبطـــة بـــالطيران التـــي مـــن شـــأنها تحديـــد 

الهجمات اإللكترونية من أجـل تحقيـق القـدرة علـى التكيـف المبادئ واألساليب المشتركة لتحديد وتقييم تخفيف المخاطر المرتبطة ب
طت ورقــة العمــل هــذه الضــوء علــى الحاجــة الحاســمة إلــى بشــكل شــامل ومنســق مــع األمــن اإللكترونــي. وباإلضــافة إلــى ذلــك، ســلّ 

امل مـع األمـن تبادل المعلومات بشأن الحـوادث والمخـاطر المرتبطـة بـاألمن اإللكترونـي وذلـك للمسـاعدة علـى تحقيـق التكيـف الشـ
  اإللكتروني والتصدي للهجمات اإللكترونية ذات الطبيعة المتنامية.

، علــــى أهميــــة مواكبــــة WP/145وشــــددت اللجنــــة األفريقيــــة للطيــــران المــــدني (لجنــــة أفكــــاك)، فــــي ورقــــة العمــــل   ١٢-١٦
المخـاطر المرتبطـة بهـذه التهديـدات، التهديدات الجديدة والناشـئة ووضـع التـدابير والمـواد اإلرشـادية التـي تهـدف إلـى التخفيـف مـن 

علــى نحــو اســتباقي. وســلطت ورقــة العمــل هــذه الضــوء، علــى وجــه الخصــوص، علــى الهجمــات المتزايــدة فــي المنــاطق المفتوحــة 
للجمهور والتهديدات التي يتسبب بها أشخاص آخرون غير الركاب، مثل موظفو المطارات. واعترافـًا بالتقـدم الـذي حققتـه اإليكـاو 

يتعلق بأمن المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات، كما يدل على ذلك ما جرى مؤخرًا في رفع األحكام المتعلقـة بـالملحق فيما 
االضــطالع إعــداد إرشــادات إضــافية مــع  الســابع عشــر مــن مســتوى توصــيات إلــى مســتوى قواعــد دوليــة، دعــت هــذه الورقــة إلــى

  ي التصدي للتهديدات الداخلية.بأنشطة بناء القدرات لمساعدة الدول األعضاء ف
دولـــة عضـــو، علـــى األهميـــة البالغـــة للتصـــدي  ٢٣دت ســـنغافورة، بالنيابـــة عـــن ، أّكـــWP/175وفـــي ورقـــة العمـــل   ١٣-١٦

ـــة. واســـتعانت الورقـــة بالقضـــايا الرئيســـية التـــي جـــرت مناقشـــتها فـــي مـــؤتمر اِألمـــن  للتحـــديات التـــي تطرحهـــا المخـــاطر االلكتروني
لتقتـرح عـددا مـن اإلجـراءات التـي يمكـن أن تتخـذها الجهـات  ٢٠١٥لمدني الذي عقد في سنغافورة في يوليو االلكتروني للطيران ا

. وعلــى وجــه الخصــوص، دعــت إلــى تبــادل المعلومــات وأفضــل تهــاالتنظيميــة وأصــحاب المصــلحة فــي إطــار اإليكــاو وتحــت قياد
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ران المـدني لمسـاعدة الـدول وأصـحاب المصـلحة علـى أسـاس الممارسات فيما بين الوكاالت المسؤولة عن األمـن االلكترونـي للطيـ
  جماعي وفردي على كشف االتجاهات والتعرف على المخاطر ووضع تدابير التصدي المالئمة.

علـى اكتسـاب الخبـرات فـي إجـراء التقييمـات الذاتيـة.  WP/177طت الواليات المتحدة الضوء في ورقة العمـل وسلّ   ١٤-١٦
ع فـــي أعلـــى ســـلم أولويـــات ســـالمة الطيـــران مســـألة التركيـــز علـــى تجويـــد األدوات المتاحـــة للـــدول وكـــان هنـــاك اقتـــراح بـــأن توضـــ

ـــيم نظـــم األمـــن. ويمكـــن أن تشـــمل هـــذه األدوات المعلومـــات وأفضـــل  ـــة وتقي والتأســـيس عليهـــا لتطبيـــق القواعـــد والتوصـــيات الدولي
الجـودة الوطنيـة ألمـن الطيـران. وربمـا اتضـح مـن خـالل الممارسات بشأن كيفية تحسين التقييمات الذاتية كجـزء مـن بـرامج مراقبـة 

تحليــل ينفــذ إلــى جــذور مشــكلة بيانــات االمتثــال أن إشــكاالت التطبيــق هــي إشــكاالت ُنُظميــة تتطلــب التصــدي لهــا علــى المســتوى 
  التأسيسي.

ــ  ١٥-١٦ ي تواجــه بيئــة وفــي حــين أن اإليكــاو ودولهــا األعضــاء دأبــت تقليــديا علــى التركيــز علــى األخطــار الخارجيــة الت
إلـــى أن نظـــم الطيـــران المـــدني تظـــل ضـــعيفة إزاء المخـــاطر المتأتيـــة مـــن  WP/180الطيـــران، تشـــير الواليـــات المتحـــدة فـــي الورقـــة 

عناصر الداخل، وهي مخاطر موجودة في جميع الصناعات تقريبا بما في ذلك الطيـران المـدني. وتـدعو الورقـة منظمـات لطيـران 
ى مواصــلة بــذل الجهــود للتعــرف علــى المخــاطر الداخليــة وفهمهــا وتنفيــذ تــدابير للتصــدي لهــا وتقويــة المــدني والهيئــات األخــرى إلــ

األمــن، علــى أن تؤخــذ فــي االعتبــار تجــارب  –للفصــل الرابــع مــن ملحــق اإليكــاو الســابع عشــر  األمــن فيمــا يشــكل تأييــدا مباشــراً 
  .الواليات المتحدة في التعامل مع المخاطر الداخلية وٕادارتها

على الحاجة إلى التوصل إلى اعتـراف أفضـل بالتـدابير األمنيـة  WP/184دت جنوب أفريقيا في ورقة العمل وشدّ   ١٦-١٦
، واألكيــاس المؤمنــة ضــد التالعــب )LAGs(والهالميــات  واأليروســوالتالمعادلــة المتعلقــة بتطبيــق الضــوابط األمنيــة علــى الســوائل 

)STEBs(والهالميـات التـي تعبـر  واأليروسـوالتساسي في فرض قيود على حمل السوائل . ومع تسليمها بحق الدول األعضاء األ
  أراضيها، شجعت الورقة على االعتراف المتبادل بالتدابير المعادلة وعلى المزيد من التعاون فيما بين الدول في هذا الصدد. 

أهميـة حمايـة كافـة المعلومـات ، شددت منظمة خدمات المالحة الجويـة المدنيـة علـى WP/187وفي ورقة العمل   ١٧-١٦
والــنظم الرقميــة فــي شــبكات الطيــران ودعــت إلــى المزيــد مــن التعــاون بــين دوائــر الطيــران المتعــددة باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت. واعترفــت الورقــة بــأن حمايــة األصــول الهامــة مــن الهجمــات االلكترونيــة يمكــن القيــام بهــا بســبل متنوعــة فــي نظــم 

ان المختلفة، حسب أولويات األطراف الفاعلة. وفي هذا الصدد، أيدت الورقة اتباع نهج مشترك في التصـدي لقضـايا األمـن الطير 
 االلكتروني، ينبغي التمسك به حتى يتسنى إدماج األمن االلكتروني في البرامج األمنية الوطنية واإلقليمية والدولية.

س الدولي للمطارات عن دعمه لإلجراءات التي قامت بها اإليكـاو فيمـا ، أعرب المجلWP/198وفي ورقة العمل  ١٨-١٦
يتصل بأمن المنطقة المفتوحة للجمهـور، وأشـار إلـى عـدد مـن اإلجـراءات التـي تعتبـر فـي غايـة األهميـة لتـأمين هـذه المنطقـة مـن 

المعنيــة مثــل هيئــات إنفــاذ القــانون المطــارات، بمــا فــي ذلــك آليــة لتحســين تبــادل المعلومــات بشـــأن المخــاطر فيمــا بــين الكيانــات 
وحــذرت الورقــة مــن مغبــة التفســير الخــاطئ لمــا هــو مقصــود بالمنــاطق المفتوحــة  المحليــة، ووكــاالت االســتخبارات والمطــارات.

للجمهور لدى المطارات والوكاالت والسلطات والدول. وتساءلت الورقة عن جدوى وجود أماكن الكشف األمنـي فـي نقـاط التفتـيش 
قــع فــي مــدخل المحطــة النهائيــة للمطــارات، إذ أنهــا قــد تشــكل مصــادر تهديــد وأهــداف للهجمــات نظــرا لتكــدس النــاس فــي التــي ت
  داخلها.

نهــج  –وبالتأســيس علــى تجربتهــا عنــد إجراءهــا مــؤخرا لتــدقيق فــي إطــار البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران   ١٩-١٦
لــى أن بعــض أســئلة البروتوكــول فــي القواعــد والتوصــيات الدوليــة للملحــق إ WP/219الرصــد المســتمر، أشــارت الهنــد فــي الورقــة 

الســابع عشــر تفتقــر إلــى األســاس الواضــح. وتســعى الورقــة إلــى تجســير الهــوة بــين أســئلة البروتوكــول واللــوائح مــن خــالل التوصــية 
  بإدخال قواعد وتوصيات دولية جديدة وحذف بعض أسئلة البروتوكول.
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 واأليروســوالتعلــى أن المســائل المتعلقــة بــإجراءات الكشــف علــى الســوائل  WP/254الورقــة وشــددت نيجريــا فــي   ٢٠-١٦
والهالميــات عالميــا تكشــف عــن قصــور فــي مواءمــة السياســات وتبــادل المعلومــات بشــأن تكنولوجيــا الكشــف األمنــي، األمــر الــذي 

  والهالميات. واأليروسوالتيشكل تحديا رئيسيا أمام رفع القيود المفروضة على حمل السوائل 
، أعـــرب االتحــاد الروســـي عـــن تأييـــده لموافقـــة مجلــس اإليكـــاو علـــى إدخـــال التعـــديل WP/310وفــي ورقـــة العمـــل   ٢١-١٦

األمـــن، الـــذي اســـتحدث قواعـــد قياســـية جديـــدة أو اســـتكمل أخـــرى بغـــرض تخفيـــف  –الخـــامس عشـــر علـــى الملحـــق الســـابع عشـــر 
إضــافة قاعــدة قياســية جديــدة تُــدعى فيهــا الــدول إلــى  كــذلكواقترحــت الورقــة المخــاطر التــي تطرحهــا المنــاطق المفتوحــة للجمهــور. 

لكشـف المعـادن عنـد التفتـيش األولـى الـذي ينبغـي أن يخضـع لـه  محمولـة أوكشـف باألشـعة السـينية وأجهـزة ثابتـة  وضـع معـدات
  ، وٕالى إعداد إرشادات إضافية.جميع األشخاص في طريقهم إلى مرافق المحطة النهائية

استخدام المراقبة عن طريق الفيديو على متن طائرات الركاب  WP/311واقترح االتحاد الروسي كذلك في الورقة   ٢٢-١٦
أو مواقـف الطـائرات كوسـيلة للرصــد الموضـوعي سـعيا لتفـادي أعمــال التـدخل غيـر المشـروع والتحقيــق فيهـا. وعـددت الورقـة مزايــا 

وطلبت من مجلس اإليكاو النظـر فـي الحاجـة إلـى وضـع متطلبـات جديـدة فـي بمثل هذه النظم ومواقف الطائرات تزويد الطائرات 
  هذا الخصوص.

، قدم االتحاد الروسي عرضا موجزا لإلطار التنظيمي ألمن الطيران فـي روسـيا وهـو إطـار WP/312وفي الورقة   ٢٣-١٦
خــذ اإلجــراءات األمنيــة المناســبة وفقــا يأخــذ فــي الحســبان أوجــه الضــعف المتأصــلة فــي البنيــة التحتيــة للطيــران المــدني الروســي وتت

للتصنيف المعمول به ألنواع البنية التحتيـة. ودعـت الورقـة الـدول إلـى رفـع مسـتوى تبـادل المعلومـات بغـرض تعزيـز أمـن الطيـران 
  والجهات الفاعلة فيه وهياكله األساسية.

ليمـي المعنـي بـأمن وتسـهيالت الطيـران العمل الذي قام بـه الفريـق اإلق WP/315واستعرضت كولومبيا في الورقة   ٢٤-١٦
التــابع للجنــة أمريكــا الالتينيــة للطيــران المــدني فــي مجــال نظــم إدارة أمــن الطيــران. وأبــرزت الورقــة التــزام الفريــق بإعــداد نظــم إلدارة 

مــن الــدول أمــن الطيــران فــي مســعي لتقويــة أمــن الطيــران فــي داخــل المنطقــة خارجهــا. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، طلــب الفريــق دعمــا 
 األعضاء في شكل خبرات فنية متخصصة.

مــــع القلــــق إلــــى قلــــة المعلومــــات المالحظــــة عــــن الســــوائل  WP/327أمــــا فنــــزويال فقــــد أشــــارت فــــي ورقــــة العمــــل   ٢٥-١٦
والهالميات، وخاصة عدم وجود قاعدة قياسية تعنى بهذا األمر في الملحق السابع عشر. وقالت إن استحداث مثل  واأليروسوالت

لقاعــــدة مــــن شــــأنه أن يســــاعد علــــى كفالــــة اعتمــــاد نهــــج دولــــي موحــــد لتطبيــــق التــــدابير والبروتوكــــوالت المتعلقــــة بالســــوائل هــــذه ا
  والهالميات. واأليروسوالت

، قــدمت بنمــا عرضــا عــن التجــارب التــي حــدثت فيمــا يتصــل بــالجهود اإلقليميــة المبذولــة WP/330وفــي الورقــة   ٢٦-١٦
واحدة باالستناد إلى اإلرشادات الصادرة عن اإليكـاو، وطلبـت مـن الجمعيـة العموميـة أن تؤيـد لوضع نظام نقطة الكشف األمني ال

  جهود لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني.
، الجهــود المبذولــة إلجــراء تقييمــات للمخــاطر األمنيــة بشــأن فــروع WP/361وأبــرزت الصــين فــي ورقــة معلومــات   ٢٧-١٦

رج؛ ومطــارات المقصــد الواقعــة خــارج األراضــي الصــينية وشــركات الطيــران التــي تســير رحــالت شــركات الطيــران الصــينية فــي الخــا
  إلى الصين.

مــا تقــوم بــه مــن جهــود الســتحداث نظــم لمراقبــة الــدخول إلــى جميــع  WP/136ووصــفت الهنــد فــي ورقــة معلومــات   ٢٨-١٦
  منية في المطارات الهندية.مطاراتها تقوم على البيانات البيومترية في مسعى لتعزيز متانة الهياكل األ
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، عــن تحقيــق تقــدم علــى صــعيد سياســات أمــن الطيــران وتطبيــق WP/238وأبلغــت اندونيســيا فــي ورقــة معلومــات   ٢٩-١٦
االســتراتيجيات األمنيــة فــي الدولــة، الفتــة االنتبــاه إلــى مبــادرات أمــن الطيــران المصــممة للحيلولــة دون وقــوع أفعــال التــدخل غيــر 

  المشروع.
بعـــض المعلومـــات عـــن أمـــن الطيـــران فـــي المطـــارات االســـبانية  WP/131مت اســـبانيا فـــي ورقـــة المعلومـــات وقـــد  ٣٠-١٦

  ومرافق المالحة الجوية، فضال عن التدابير األمنية المرتبطة بكل مستوى من هذه المستويات.
لقـة بـنظم الطـائرات الموجهـة ، لفتت اسبانيا االنتبـاه إلـى مبادراتهـا التشـريعية المتعWP/132وفي ورقة المعلومات   ٣١-١٦

المختلفــة للطــائرات الموجهــة عــن بعــد وٕالــى االحتياجــات الخاصــة لمشــغلي هــذه  لألنــواععــن بعــد، ووصــفت الظــروف التشــغيلية 
  النظم.
وصـــفت منظمـــة الجمـــارك العالميـــة التقـــدم المحـــرز منـــذ الـــدورة األخيـــرة للجمعيـــة  WP/373وفـــي ورقـــة معلومـــات   ٣٢-١٦

  يع المشتركة لإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية فيما يتصل بأمن الشحن الجوي وتسهيالته.العمومية في المشار 

  المناقشة
  اإلطار العالمي

الحظت اللجنة مع االرتياح تنفيذ استراتيجية اإليكاو الشاملة فـي مجـال أمـن الطيـران خـالل فتـرة الـثالث سـنوات   ٣٣-١٦
فـــي االســـتراتيجية لفتـــرة الـــثالث ســـنوات المقبلـــة فـــي المـــدى القريـــب تمرار ، وأعربـــت عـــن تأييـــدها لالقتـــراح باالســـ٢٠١٦-٢٠١٤
  ، إلى أن يحين موعد استبدالها بالخطة العالمية ألمن الطيران.WP/14باالستناد إلى الورقة  ٢٠١٩-٢٠١٧
تعليقات مع  وتماشياً  نظرا ألن بيئة المخاطر الحالية تتطلب اإلبقاء على أمن الطيران في أعلى سلم األولويات،  ٣٤-١٦

أيدت اللجنـة التعجيـل فقد  أولويات أمن الطيران،لتكييف وضبط كأداة رئيسية  ٢٣٠٩القرار وردت من عدة دول أشارت فيها إلى 
كمــا أقــرت اللجنــة مــا تقدمــه الــدول ، WP/15بإعــداد الخطــة العالميــة ألمــن الطيــران باالســتناد إلــى المفهــوم الــذي أوجزتــه الورقــة 

، بمــا فــي ذلــك دعــوة الخبــراء للمســاعدة علــى دعــم ومســاهمات لكفالــة إعــداد الخطــة فــي الوقــت المناســبن وأوســاط الصــناعة مــ
. فقــد أيــد أعضــاء الوفــود االقتراحــات الــواردة فــي مشــروع الخطــة التــي مــن المتوقــع أن تكــون متاحــة لالســتعراض بحلــول الصــياغة

  ,٢٠١٧قده في موعد االجتماع الثامن والعشرين لفريق أمن الطيران المعتزم ع
وٕاقرارا منها بأهمية التشاور مع الـدول األعضـاء وأصـحاب المصـلحة اآلخـرين، أهابـت اللجنـة باإليكـاو أن تكفـل   ٣٥-١٦

المشاركة اللصيقة لفريق أمن الطيران في وضـع الخطـة العالميـة ألمـن الطيـران، وكـذلك أن تنظـر فـي اسـتخدام أشـكال أخـرى مـن 
  تخصصين.دعم الدول، مثل توفير خبراء م

   المقبلة سنوات الثالث لفترة االستراتيجية األولويات
والنمو المتوقع للحركة  أعضاء اللجنة، بالنظر إلى التطور السريع للبيئة المحفوفة بالتهديدات والمخاطر اتفق  ٣٦- ١٦

  ، على أن تركز األولويات االستراتيجية لفترة الثالث سنوات المقبلة على التالي: الجوية
الجهود المبذولة من قبل الدول وقطاع الطيران وغيرهما من الجهات المعنية لضمان التنفيذ  يزتعز   )أ

  األمن، وللقواعد والتوصيات المتعلقة باألمن والواردة في  – ١٧الفعال والمستدام للملحق 
  التسهيالت،  – ٩ الملحق
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واردة من الداخل وتخفيفها، وتشجيع اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة لمواجهة المخاطر ال مواصلة  )ب
تبادل أكبر للمعلومات وتشارك األدوات الناجحة وغيرها من المبادئ التوجيهية ذات الصلة داخل 

   قطاع الطيران،
في مجال تطوير واستخدام أدوات وتقنيات التقييم الذاتي  وثقافة األمن المعرفة وبناء القدرات تعزيز  )ج

تدريب؛ ؛ ومواد ٕارشادات إضافيةو  ؛عد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمنبهدف التنفيذ الفعال للقوا
ز لللدعم بما يلزم وغيرها من األدوات    ،منية وأنظمة مراقبة الجودةاألتدابير التنفيذ بشكل فعَّال وُمعزَّ

  ة، التعاون الدولي في حاالت تزايد التهديدات لضمان االستخدام الفعال للتدابير اإلضافي تعزيز  )د
وتنقيح منهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران للتأكد من استمرارها في تقديم صورة  مراجعة  )ه

  موثوقة لمعايير اإلجراءات األمنية على أرض الواقع، 
  تحسين فعالية أنشطة بناء القدرات لضمان تعزيز قدرة الدول على تصحيح أوجه القصور.  مواصلة  )و

  اإللكتروني األمن
منها للطبيعة العاجلة والهامة لضرورة حماية البنى التحتية الحيوية للطيران المدني ونظم البيانات  إدراكا  ٣٧- ١٦

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الخاصة به ضد التهديدات اإللكترونية، اتفقت اللجنة على ضرورة وضع نهج متناسق 
ومواجهة المخاطر على نطاق عالمي. ورحبت اللجنة، وفي هذا الصدد، لتحقيق حجم مقبول ومتناسب من القدرة على الصمود 

 المدني بالطيران المعنية للجهات عالمي إطار بإنشاء منها يتعلق ما خصوصا ،WP/175باإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 
جنة الدول والجهات المعنية في لقضايا األمن اإللكتروني عبر اتباع مقاربات شاملة ومتكاملة. كما شجعت الل التصديمن أجل 

القطاع على تطوير شراكات وآليات حكومية وقطاعية سواء على المستوى الوطني أو الدولي من أجل التبادل المنتظم 
  للمعلومات المتعلقة باألمن اإللكتروني والحوادث والتوجهات المرتبطة به وجهود الحد منه. 

روع القرار المتعلق بقضايا األمن اإللكتروني في مجال الطيران اللجنة، على ضوء ما سبق، مش وناقشت  ٣٨- ١٦
المدني، المقدم من مجلس اإليكاو، والذي يعكس إرادة المنظمة والجهات المعنية في قطاع الطيران المدني للتصدي للتهديدات 

ية متناسقة ومتماسكة إلدارة اإللكترونية عبر اتباع نهج تعاوني ومتناسق ومتكامل. وٕادراكا منها لضرورة تعزيز استراتيج
  المخاطر والتهديدات اإللكترونية، أعربت اللجنة عن تأييدها لمشروع القرار باإلجماع. 

  أمن المنطقة المفتوحة للجمهور
 في في مناقشتها لمسألة المخاطر الناجمة عن أمن المنطقة المفتوحة للجمهورالحظت اللجنة بعين الرضا   ٣٩- ١٦

وتعبئة  عالفال التنسيق وتحقيق المخاطر تقييم إلى يهدفالذي  – األمن– ١٧ لملحققواعد ال المقترح جديدال التعديل المطارات
. متفرقة معالجات أو مناهجبدل توصيف  ،أمن المنطقة المفتوحةالموارد بين الجهات ذات الصلة من أجل معالجة قضايا 

 الضعف نقاط تحويل أو جديدة ضعف نقاط خلق من مطاراتدوٌل عديدة والمجلس الدولي لل حذرت الغاية، لهذه وتحقيقا
دعم هذه  جرياللجنة على أن يوافقت حاالت االنهيال األرضي. و  معالجةمن أجل  أمنية بإجراءات القيام عند الموجودة

لمنطقة المفتوحة ااإلجراءات بعمليات تقييم المخاطر التي تقوم بها السلطات المعنية. واتفقت اللجنة على ضرورة أن يتم تحديد 
تتضمنها القواعد والتوصيات التي  والمبادئ المناهجالمواد اإلرشادية واألدوات التدريبية المتعلقة بها بشكل متناسق مع  وٕاعداد

   .الدولية الصادرة عن اإليكاو، مع مراعاة الممارسات السارية

   الداخليالحد من التهديد  تدابير
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اتفقت اللجنة على ضرورة استفادة الدول من  ،الداخليالطيران المدني للتهديد  منها باستمرار تعرض إدراكا  ٤٠- ١٦
المواد اإلرشادية المتوفرة وأفضل الممارسات الهادفة إلى الحد من المخاطر المتنامية في هذا المجال وتبادلها. كما اتفقت اللجنة 

ي ضمان تجهيز قطاع الطيران بما يلزم لفهم وٕادارة نطاق حيوي ف دور بتأديةأيضا على أن تقوم اإليكاو والدول األعضاء فيها 
الهجمات التي تستهدف منظومة الطيران والتي يتم تسهيلها من الداخل. وذًكرت اللجنة بتوفر المواد اإلرشادية المتعلقة بهذا 

  ور هذا التهديد. ) وأوصت بتحديثها حسب االقتضاء لتعكس تط٨٩٧٣الموضوع ضمن دليل اإليكاو ألمن الطيران (الوثيقة 

  والهالميات واأليروسوالت السوائل
اللجنة بأن استخدام المتفجرات ال يزال يشكل مصدر قلق كبير يهدد أمن الطيران، وأشارت إلى  أقرت  ٤١- ١٦

بالتوالي، والمتعلقتين بتوحيد السياسات  WP254و WP/184القضايا التي طرحتها جنوب إفريقيا ونيجيريا في ورقتي العمل 
 واأليروسوالتبادل المعلومات وسرعة تطوير المواد اإلرشادية والتدريبية الخاصة بإجراءات الرقابة األمنية على السوائل وت

والهالميات عبر  واأليروسوالتوالهالميات. وفي حين اعترفت اللجنة بالحق األساسي للدول األعضاء في الحد من نقل السوائل 
تراف المتبادل بإجراءات مماثلة عبر تعزيز التعاون بين الدول. وأعرب عدد من الدول أراضيها، إال أنها شجعت على االع

  مواصلة عمله. لفريق خبراء أمن الطيران هذه المسائل إلى اللجنة أحالت األعضاء عن دعمها لهذه المبادرات. و 
ضمن  ةجديد قاعدة قياسيةراج إلد WP/327اللجنة االقتراح الُمًقدم من قبل فنزويال في ورقة العمل  وناقشت  ٤٢- ١٦

والهالميات للكشف األمني عند  واأليروسوالتاإلجراءات األمنية التي قد تتضمن إخضاع السوائل  تناولتاألمن،  – ١٧الملحق 
 إضافية قواعدالمطارات. كما تم االتفاق على أن تحيل اللجنة المقترحات القاضية بإدراج  داخل المقيدةاألمنية  المناطق دخول

  على فريق خبراء أمن الطيران للنقاش والمداولة. 

  به الصلة ذات اإلرشادية والمواد ١٧ الملحق
اللجنة علما بالمقترحات المتعلقة بإضافة قواعد وتوصيات دولية في مجال التدريب ومراقبة الجودة  أخذت  ٤٣- ١٦

كشف السلوك في محاولة لسد الفجوة بين القواعد على متن الطائرات وأمن خدمات التموين وتقنيات  األمن بحراسوفيما يتعلق 
المتعلقة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران من جهة  البروتوكولية األسئلةوالتوصيات الدولية المتعلقة باألمن من جهة وبين 

ها على القواعد والتوصيات أخرى. واعتبرت اللجنة أنه من األنسب أن تتم المناقشات الفنية المتعلقة بالمراجعات المقترح إدخال
  خبراء أمن الطيران.  فريق فيالدولية والمواد اإلرشادية المتعلقة بها 

وفي مواقف المراقبة بالفيديو على متن الطائرات  تسجيل نظماللجنة علما باقتراح إدراج موضوع  وأخذت  ٤٤- ١٦
، بينما نظر فريق خبراء أمن الطيرانة حاليًا قيد موجودبأن هذه المسألة ، مع االعتراف األمن – ١٧ضمن الملحق الطائرات 

  .تظل ذات صلة بأفرقة الخبراء األخرى التابعة لإليكاو

  السياسات  على مستوىأخرى  قضايا
اللجنة بجهود وضع نظام أمني موحد في منطقة أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي ومنطقة  أشادت  ٤٥- ١٦

ات التي تم اتخاذها قصد تحقيق هذا الهدف. وأقر المشاركون بأهمية تحقيق توازن مناسب بين فعالية أمريكا الجنوبية، وباإلجراء
اإلجراءات األمنية والتسهيالت وبين الدور الذي تقوم به اإليكاو في تعزيز الترتيبات األمنية الموحدة والتي ينبغي أن تستند إلى 

، الطيران الخاصة بها أمن نظمال للمعلومات المتعلقة بموارد بادل فعَّ شاملة ومتواصلة متفق عليها وٕالى ت تصديقعملية 
  )Doc 8973(الوثيقة  دليل أمن الطيرانوبالمبادئ األخرى على النحو المبين في 
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إدارة أمن الطيران ضمن برنامجها الوطني  نظم تطبيقالدول على  تشجيعلفكرة تأييد كان هناك إعراب عن   ٤٦- ١٦
  ني حسب اإلمكان. ألمن الطيران المد

ختام مناقشتها لهذا البند من جدول األعمال، اتفقت اللجنة على أن تطرح أمام الجلسة العامة تعديال  وفي  ٤٧- ١٦
  .اللجنة قبل من المقترحة التعديالتمع مراعاة ، للبيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال أمن الطيران

  المستمرة المتعلقة بأمن الطيران اإليكاو سياساتب الموحد البيان: ١٦/١القرار رقم 
من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية بشأن سياسات حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير  لما كان

أسهل فهما المشروع، وذلك تيسيرًا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب إلى متناول اليد و 
  وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية؛

أن تصدر في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا بسياسات اإليكاو  ١٥-٣٨الجمعية العمومية قد قررت في قرارها  ولما كانت
  المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع؛

ت اقتراحات المجلس بتعديل هذا البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة، الوارد الجمعية العمومية قد استعرض ولما كانت
، وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عن الدورة التاسعة والثالثين للجمعية ١٥- ٣٨في المرفقات (أ) إلى (ح) بالقرار 

  العمومية:
  فإن الجمعية العمومية:

الطيران المدني الدولي مـن  لحمايةكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة القرار تش هذاأن مرفقات  تقرر  -١
  ؛للجمعية العمومية والثالثين التاسعةكانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة  حسبماأفعال التدخل غير المشروع، 

عـن سياسـات اإليكـاو  موحـدا نـابياعاديـة ال دوراتهـا مـنكل دورة  نظر على يعرض أن المجلس إلى تطلب أن تقرر  -٢
  ؛حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعلالمستمرة 

  .١٥-٣٨أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن  -٣

  المرفق (أ)
  السياسة العامة

ظ عليهمـا بـين أمـم العـالم الصـداقة وحسـن التفـاهم والحفـا إيجـادتطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيـرا علـى  لما كان
  ؛وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام

  أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل التهديد الرئيسي لتطوره اآلمن والمنظم؛ ولما كانت
 الطـائرات اسـتهداف أو تـدمير كسـالح الطـائرات اسـتعمال علـى ويتنطـ التي األعمال فيها بما اإلرهابية، األعمالتهديد  ولما كان
 والقنابــل الخفيفــة األســلحة أو جــو، أرض األخــرى الصــاروخية القــذائف أو(مانبــادز)،  األفــراد يحملهــا التــي الجــوي الــدفاع بأســلحة
 متفجــر"جهــاز  تكــوين فــي اصــركعن الســتعمالها الطــائرات مــتن علــى والهالميــات والمــرذاذ الســوائل حمــل أو بالصــواريخ المقذوفــة
 والهجـوم ،االسـتيالء غيـر المشـروع علـى الطـائراتو " ارتجـالي متفجـر"جهـاز  باسـتخدام التخريب محاولة أو التخريب أو"، ارتجالي

الطيــران  ضــدعلــى منشــآت الطيــران، بمــا فــي ذلــك علــى المنــاطق المتاحــة للجمهــور وغيــر ذلــك مــن أفعــال التــدخل غيــر المشــروع 



- 32 - 
 

 

 األشـخاصعـرض للخطـر أرواح ي ممـاسـالمة الطيـران المـدني الـدولي وكفاءتـه وانتظامـه،  علـىر تأثيرا ضـارا وخطيـرا ؤثتالمدني، 
  ؛قوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولييو  األرض علىعلى متن الطائرات و 

  ة خطيرة تخالف القانون الدولي؛جميع أعمال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي تشكل جريم ولما كانت
  يظالن ساريين؛ ١٦-٢٩و ١٢-٢٧بأّن القرارين  وٕاذ تذّكر
باستغالل قطاع الطيران في تنفيذ طائفة متنوعة من األنشطة اإلجرامية كالنقل الجوي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات  وتسّلم
  العقلية؛
ات المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى ألمن الطيران، الذي عقد في وتوصي ١٩-٣٦و ١-٣٣قراري الجمعية العمومية  إلى وتشير
  ؛٢٠٠٢فبراير 
  إلى اإلعالن بشأن أمن الطيران الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية؛ وتشير
  ؛٢٠١٢و ٢٠١١ة في عامي إلى البيانات المشتركة التي اعتمدتها مؤتمرات اإليكاو اإلقليمية بشأن أمن الطيران المعقود وتشير
إلى البيانات المشتركة الصادرة عن المؤتمرات بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن الجوي  وتشير

، وفي كوااللمبور بماليزيا في ٢٠١٤، وفي المنامة بالبحرين في أبريل ٢٠١٢والتسهيالت التي عقدت في سنغافورة في يوليو 
  ؛٢٠١٦يوليو 
وٕالى استنتاجات  ٢٠١٢في شهر سبتمبر  ليامونترإلى بيان المؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران الذي عقد في  وتشير

  وتوصيات هذا المؤتمر؛
إلى تدابير المتخذة لتنفيـــــذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران ومجاالت التركيز االستراتيجي السبعة  وتشير مع الرضـــا

التي تقدم إطارا ألنشطة اإليكاو في مجال أمن الطيران للفترتين الثالثيتين  ،١٧/٢/٢٠١٠المتعلقة بها، كما اعتمد ذلك المجلس في 
  ؛٢٠١٦- ٢٠١١

الدروس القّيمة المستفادة من تنفيذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران، والتي تتيح أساسًا وقاعدة متينة  وتضع في اعتبارها
واجهة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال أمن الطيران، والتي ينبغي استخدامها في إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران لم

  كإطار عالمي للتحسين التدريجي ألمن الطيران بشكل في المستقبل؛
تهدد السالم واألمن الدوليين من األخطار التي  -) ٢٠١٦( ٢٣٠٩قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  وتضع في اعتبارها

  جراء األعمال اإلرهابية: أمن الطيران.
  بأهمية المشاورات العالمية وجهود التواصل مع الدول األعضاء إلعداد وتنقيح عناصر الخطة العالمية ألمن الطيران؛  وتسلم
ان حتى تتم الموافقة على تنفيذ الخطة العالمية بضرورة استمرار المنظمة في تنفيذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطير  وتسلم

  الجديدة ألمن الطيران؛
  فإن الجمعية العمومية:

جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية  تدين بشدة  -١
  مرتكبيها وأسباب ارتكابها؛
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ال التدخل غير المشروع التي تهدف إلى تدمير الطائرات أفعال ومحاوالت أفعجميع  بشعور من المقت تالحظ  -٢
المدنية في أثناء طيرانها، بما في ذلك إساءة استخدام الطائرات المدنية كأسلحة للدمار وقتل األشخاص على متنها وعلى 

  األرض؛
ة أمن الطيران أنه يجب على منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضاء االستمرار في معاملتؤكد مجددًا   -٣

  باعتباره أمرا يحظى بأعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة له؛
جميع الدول األعضاء أن تؤكد تأييدها الحازم لسياسة اإليكاو الثابتة وذلك بتطبيق أكثر إجراءات األمن  تناشد  -٤

لتدخل غير المشروع ومعاقبة المرتكبين والمخططين والراعين فعالية سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من أفعال ا
  والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعال. 

مسؤولية اإليكاو في تسهيل الحل المنسق والموحد للمسائل التي قد تنشأ بين الدول األعضاء في  تؤكد مجدداً   -٥
  لمدني الدولي في العالم أجمع.األمور التي تؤثر في التشغيل اآلمن والمنظم للطيران ا

المجلس بمواصلة عمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع أفعال التدخل غير المشروع، على  تكلف  -٦
وتأمين أداء هذا العمل بأعلى  (ICASS)أساس التوجيه االستراتيجي المقدم في إطار استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران 

  ة واالستجابة.درجة من الكفاء
إلى استراتيجية  للدول األعضاء لما قدمته من اشتراكات طوعية في شكل موارد بشرية ومالية تعرب عن تقديرها  -٧

  ؛٢٠١٦-٢٠١٤ اإليكاو الشاملة ألمن الطيران خالل الفترة الثالثية
ن خارج األنشطة الممولة في جميع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمويل أنشطة المنظمة في مجال أمن الطيرا تحث  - ٨

  إطار البرنامج العادي بواسطة استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران.

المجلس بالنظر في الدروس المستفادة من استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران عند وضع الخطة  تكلف  -٩
عية ألمن الطيران، واالستناد إلى المؤشرات الملموسة العالمية ألمن الطيران على أساس األهداف والغايات الواضحة والجما

  والقابلة للقياس لتوجيه اإليكاو والدول والجهات المعنية في ضمان التحسين المستمر في مجال أمن الطيران؛
عرضها على لخطة العالمية ألمن الطيران و باإلسراع بإعداد اتكليف فريق خبراء أمن الطيران بالمجلس  تكلف  - ١٠
  ,٢٠١٧ عام النصف الثاني منالجهات المعنية بحلول للموافقة عليها والتشاور مع الدول األعضاء و  جلسالم
جميع الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في المشاورات العالمية واإلقليمية إلضفاء الطابع العالمي الحقيقي  تحثّ   - ١١

  االحتياجات واألولويات على المستويين الوطني واإلقليمي.على الخطة العالمية ألمن الطيران وأيضا إبراز الطموحات و 

  المرفق (ب)
  المواثيق القانونية الدولية وسن التشريعات الوطنية

  وعقد االتفاقات المناسبة
  لقمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني

  الدولية قانون الجو مواثيق  أ)
التفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي تدخل غير المشروع قد عززتها احماية الطيران المدني من أفعال ال لما كانت

)، ١٩٧٠(الهاي،  اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) و١٩٦٣(طوكيو، ترتكب على متن الطائرات 
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البروتوكول بشأن قمع )، و١٩٧١ ل،يامونتر( قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني  اتفاقيةو
أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير 

 اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها )، فضال عن١٩٨٨ ل،يامونتر( المشروع ضد سالمة الطيران المدني
البروتوكول )، و٢٠١٠(بيجين،  اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي)، و١٩٩١ ل،يامونتر(

بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض و )،٢٠١٠(بيجين،  المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات
  واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال؛ )٢٠١٤(مونتريـال،  األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

  فإن الجمعية العمومية:
االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى  تحث  -١

تفاقية قمع األفعال ) وا١٩٧٠هاي، (ال اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) و١٩٦٣(طوكيو،  متن الطائرات
المكمل التفاقية مونتريـال  ١٩٨٨  بروتوكول عام)، و١٩٧١ ل،يامونتر( غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني

طيران اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بال)، و١٩٩١ ل،يا(مونتر واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها
 )،٢٠١٠(بيجين،  البروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات)، و٢٠١٠(بيجين،  المدني الدولي

تحثها على  )٢٠١٤(مونتريـال،  بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائراتو
تحت عنوان  www.icao.intاألطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية موجودة على موقع اإليكاو دول قوائم ال االنضمام إليها.

ICAO Treaty Collection؛  
، أن تنفذ المبادئ التي تتضمنها مواثيق قانون الجو المذكورة أعاله الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تناشد  -٢

التي تصنع المتفجرات  الدول وتناشداالنضمام اليها،   حتى قبل التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو، المواثيق هذه
  البالستيكية أن تنفذ تدابير تمييز هذه المتفجرات بأسرع ما يمكنها؛

ضمامها أطرافا في اتفاقيات من المجلس أن يوجه األمينة العامة باالستمرار في تذكير الدول بأهمية ان تطلب  -٣
البروتوكول المكمل التفاقية قمع و ،ليامونترالمكمل التفاقية  ١٩٨٨طوكيو والهاي ومونتريـال وبيجين وبروتوكول عام 

لتعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب  ٢٠١٤بروتوكول عام و ،االستيالء غير المشروع على الطائرات
، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاو ،ن الطائراتعلى مت

  أي صعوبات في سبيل انضمامها إلى هذه المواثيق؛
  إصدار التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبة  ب)

الوطنية التي تقضي بإنزال عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل قيام الدول األعضاء بإصدار القوانين الجنائية  لما كان
  غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال؛

  فإن الجمعية العمومية:
الدول األعضاء أن تولي اهتمامًا خاصًا العتماد إجراءات وافية ضد األشخاص الذين يقومون بارتكاب  تناشد  -١
اية أو تمويل أو تسهيل أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وأفعال التخريب أو محاولة التخريب تخطيط أو رع أو

وغيرها من أفعال أو محاوالت أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، وأن تدرج على وجه الخصوص في تشريعاتها 
  قواعد تقضي بإنزال عقوبات مشددة على هؤالء األشخاص؛

الدول األعضاء أن تتخذ إجراءات وافية لتسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء غير  تناشد  -٢
المشروع على الطائرات أو أفعال التخريب أو محاولة التخريب وغيرها من أفعال أو محاوالت أفعال التدخل غير المشروع ضد 
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ضع معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة وٕابرام اتفاقات مناسبة الطيران المدني، وذلك بسن أحكام قانونية أو و 
  للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى يتسنى ترحيل األشخاص الذين يرتكبون الهجمات اإلجرامية ضد الطيران المدني الدولي.

  المرفق (ج)
  تنفيذ تدابير األمن الفنية

أفعــال التــدخل غيــر المشــروع تتطلــب مــن المنظمــة ومــن دولهــا األعضــاء ممارســة  حمايــة الطيــران المــدني الــدولي مــن لمــا كانــت
  اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ إجراءات إيجابية للحماية؛

هناك حاجة واضحة إلى تعزيز وتطبيق إجراءات األمن في جميع مراحل وعمليات نقل األشخاص وأمتعتهم اليدوية  ولما كانت
الهجمات والتهديدات  الطيران المدني من البريد وطرود البريد الخاص والسريع وٕالى حمايةوأمتعتهم المسجلة والبضائع و 

التي تضطلع بها أو المطارات، وكذلك الهجمات المناطق المفتوحة للجمهور في والتهديدات التي تتعرض لها ، اإللكترونية
  ؛تسهلها عناصر من الداخل

  بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوية المسافرين وأطقم الطيارين؛وثائق السفر المقروءة آليا تسمح  ولما كانت
وثائق السفر المقروءة آليا تسمح أيضا بإقامة تعاون رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة غش الجوازات،  ولما كانت

ات صالحة، واستخدام الجوازات منتهية الصالحية بما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من استخدام جواز 
  الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش؛ أو

استعمال وثائق السفر المقروءة آليا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب يمكن استخدامه أيضا ألغراض أمنية، مما  ولما كان
كشف اإلرهابيين ومنع أفعال التدخل غير المشروع قبل عملية من أجل  دولي،يضيف مستوى هاما إلى نظام الطيران المدني ال

  الصعود على متن الطائرة بوقت طويل؛
التهديدات لنظم الشحن الجوي والبريد ككل تتطلب نهجا عالميا في إعداد وتنفيذ متطلبات األمن وأفضل الممارسات،  ولما كانت

  لمعنية مثل منظمة الجمارك العالمية واتحاد البريد العالمي والمنظمة البحرية الدولية؛بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية ا
الدول األعضاء هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات ومشغلي الطائرات بتطبيق  ولما كانت

  إجراءات األمن؛
ة يشكل وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران تنفيذ إجراءات األمن التي تنادي بها المنظم ولما كان
  المدني؛

يجب استخدام مجموعة واسعة من االستراتيجيات واألدوات المتعلقة بإدارة المخاطر للمواءمة بين التدابير األمنية  ولما كان
  والمخاطر األمنية لضمان فعالية واستدامة التدابير المتعلقة بأمن الطيران؛

اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األمن المدربين تدريبا عاليا،  ا كانتولم
  وٕاجراء التحريات الشخصية، وٕاصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة؛ 

فؤ وتدابير التسهيالت، وفي تعريف التجديدات في التكنولوجيا والعمليات الزمة لتحقيق أمن الطيران الفعال والك ولما كانت
 مستقبل نظم التفتيش األمني؛
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  فإن الجمعية العمومية:
المجلس على أن يستمر في إعطاء أعلى أولوية العتماد تدابير فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع  تحث  -١

ديث أحكام الملحق السابع عشر باتفاقية بما يتناسب مع التهديد الحالي ألمن الطيران المدني الدولي وعلى أن يواظب على تح
  شيكاغو؛

إلى المجلس أن ينجز دراسات عن طرق كشف المتفجرات أو المواد المتفجرة، باإلضافة إلى صالحيات  تطلب  -٢
ي على اللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها، وأن يجر 

وجه الخصوص دراسات عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلق غير المتفجرات البالستيكية، وذلك بغرض إنشاء نظام قانوني شامل 
  ومالئم حسب االقتضاء؛

جميع الدول على أساس فردي وبالتعاون مع الدول األخرى على اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من  تحث  -٣
توصي بها أحكام الملحق السابع عشر، باإلضافة إلى التدابير   سيما التدابير التي تقتضيها أو المشروع، والأفعال التدخل غير 

  التي يوصي بها المجلس؛
أمن الطيران داخل أراضيها، مع األخذ بعين ب فعَّالة تتعلق تنفيذ تدابيرعن مسؤولية جميع الدول ب تذكر مجدداً   -مكرر٣

  .ةللتهديات المتطور االعتبار 
الدول األعضاء على أن تعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ القواعد والتوصيات واإلجراءات الدولية الراهنة  تحث  -٤

المتعلقة بأمن الطيران، وأن ترصد هذا التنفيذ، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع في 
مقيد  – Doc 8973د اإلرشادية الواردة في دليل أمن الطيران الصادر عن اإليكاو (الطيران المدني الدولي، وأن تراعي الموا

  ؛ التوزيع) والمواد اإلرشادية األخرى المتصلة باألمن والمتاحة في موقع اإليكاو اإللكتروني المقيد الدخول
الوطنية واالجتماعية  الدول األعضاء على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات تشجع  -٥

  واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات؛
الدول األعضاء على العمل بالتشارك مع قطاع الطيران إلعداد وتنفيذ االختبارات التشغيلية للتدابير  تشجع  -٦

  األمنية وتنفيذها بفالية؛
لية ووفقا للقواعد والتوصيات الدول األعضاء، طبقا لقوانينها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطيران الداخ تشجع  -٧

  الدولية القابلة للتطبيق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفيذ تدابير أمن الطيران بطريقة عملية للقيام بما يلي:
توسيع نطاق اآلليات القائمة للتعاون بين الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف   أ)

  منية لعمليات الطيران المدني؛المبكر عن التهديدات األ
تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابير األمنية الوقائية، بما في ذلك تقنيات   ب)

الكشف األمني والتفتيش وكشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على 
  البشرية والبحث والتطوير للتكنولوجيات ذات الصلة؛ العاملين بالمطارات واعتمادهم وتنمية الموارد

االنتفاع بالتكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع   ج)
  احترام خصوصية األفراد وسالمتهم؛

سبة معها والفعالة والتي تتسم بالكفاءة تعريف تدابير األمن القائمة على المخاطرة والمناسبة للتهديدات والمـــتــنا  د)
  والممكنة تشغيليا والمستدامة اقتصاديا وتشغيليا، وتأخذ في االعتبار التأثير على الركاب واإلتجار المشروع؛
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السوائل والمرذاذ والهالميات، بما في ذلك تنفيذ الحلول معالجة الخطر المستمر الذي تشكله متفجرات   )ه
للرفع التدريجي عن القيود المفروضة على حمل السوائل والمرذاذ والهالميات في أمتعة التكنولوجية الالزمة 

  الركاب المحمولة يدويا؛
معالجة الرحالت التي تصل من الدول والتي يطبق فيها الكشف عن السوائل والمرذاذ والهالميات بنفس   و)

  ائل والمرذاذ والهالميات؛طريقة معالجة الرحالت من الدول التي تطبق فيها القيود على السو 
  تعزيز الجهود في تأمين نظام أمن الشحن الجوي والبريد بواسطة ما يلي:  ز)

  إعداد إطار ألمن الشحن الجوي يتسم بالقوة واالستدامة والمقاومة؛  )١
  تنفيذ قواعد األمن القوية بشكل فعال؛  )٢
  يد؛اعتماد نهج كامل لسلسلة اإلمداد في أمن الشحن الجوي والبر   )٣
  إنشاء وتعزيز اإلشراف ومراقبة الجودة على أمن الشحن الجوي والبريد؛  )٤
االشتراك في جهود تعاونية ثنائية ومتعددة األطراف لتنسيق التدابير الرامية إلى تعزيز وانسجام أمن   )٥

  الشحن الجوي والبريد وتأمين سلسلة اإلمداد العالمية الشحن الجوي؛
ارسات والدروس المكتسبة من الدول األخرى لتعزيز المستوى الشامل ألمن المشاركة في أفضل المم  )٦

  الشحن الجوي والبريد؛
  تعزيز المبادرات لتكثيف بناء القدرات في أمن الشحن الجوي والبريد؛  )٧

  االهتمام بالهشاشة األمنية المحتملة لنظم الطائرات الموّجهة عن ُبعد لمنع التدخل غير المشروع؛  ح)
إجراء عمليات تقييم التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيـران المـدني فـي المجـال الجـوي، وضـمان أن ضمان   ط)

جميـع المخـاطر المحتملـة بالنسـبة إلـى فـي الوقـت المناسـب بشـأن  تقدم الـدول المعلومـات إلـى الجهـات المعنيـة
  الطيران المدني.

بما في ذلك مباني محطات الركاب، من  معالجة مخاطر التهديدات في المناطق المفتوحة للجمهور،  ي)
  :خالل العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل

  ؛الحفاظ على توازن عملي بين احتياجات التدابير األمنية الفعالة والمستدامة وتسهيالت الركاب  )١
يات مع تحديد المسؤول، المخاطرتحديد القائمة على  المرنة والعملية، تنفيذ مجموعة من التدابير  )٢

  بشكل واضح بين الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
  هور داخل المحطة أو في محيطها؛خلق أي مناطق تجمع جمتفادي   )٣
ترسيخ ثقافة تقوم على اليقظة المستمرة والردع والوقاية واالستجابة والقدرة على الصمود بشكل    )٤

  منسق في مواجهة التهديدات المتطورة، مع مراعاة الحاجة إلى.
  مان حماية الطيران المدني ضد الهجمات والتهديديات اإللكترونية.ض  )ك
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الدول األعضاء أن تحّسن استخدامها آلليات تبادل المعلومات، وال سيما آلية المعلومات المسبقة عن  تناشد  -٨
حماية الخصوصية الركاب التي يقدمها الناقلون الجويون، لتعزيز أمن الطيران والتقليل من الخطر على الركاب، مع ضمان 

  والحريات المدنية؛
الدول األعضاء، مع احترام سيادتها، أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو  تناشد  -٩

التفسير غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية 
دات على نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بسهولة لجمهور واإلرشا

  المسافرين؛
أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق أراضيها،  األعضاءالدول  تناشد  - ١٠

وأن تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك  ن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحماية؛أن تراعي مراعاة تامة تدابير األم
  التدابير كتدابير مساوية؛

  إلى المجلس أن يوّجه األمينة العامة إلى ما يلي: تطلب  - ١١
عضها "التسهيالت" متوافقة ومكملة لب —أن تتأكد من أن أحكام الملحق السابع عشر والملحق التاسع   أ)

  البعض بشرط عدم اإلخالل بفعالية التدابير األمنية؛
  أن تضّمن جداول أعمال اجتماعات اإليكاو المسائل التي تتعلق بأمن الطيران في الحاالت المالئمة؛  ب)
أن تستمر في تحقيق عمليات ومفاهيم األمن الفعالة واالبتكارية، من خالل اإلدراك بأن رفع وقائع أمن   ج)

قليمي ودون اإلقليمي بناء على طلب الدول المعنية، بما في ذلك التعاون مع أصحاب الطيران اإل
المصلحة في الصناعة والشركات المصنعة للمعدات لتطوير الجيل القادم من عمليات الكشف على 

  الركاب والبضائع؛
ة ضد الطيران المدني أن تواصل التعاون مع فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائم  د)

وأن يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل التفتيش والمراقبة األمنية لألشخاص بخالف الركاب 
الذين يحق لهم الدخول إلى منشآت المطار المؤّمنة، والكشف الفّعال على الركاب واألمتعة والبضائع، 

اد، ومقدمي الخدمات، فضًال عن اختيار وضوابط األمن المالءمة على الشحن الجوي وسلسلة اإلمد
  وتدريب األشخاص الذين ينفذون ويطبقون إجراءات األمن؛

أن تعّزز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتيبات ذات نفع متبادل،   )ه
ان فيها، حيث تحقق بما في ذلك ترتيبات األمن في موقع واحد، التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطير 

هذه نفس النتائج، والتي تستند إلى عملية تحقيق شاملة ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن 
  الطيران في كل منها؛

أن تواصل معالجة التهديدات واألخطار، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية ضد الطيران المدني   و)
احة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجوية، بالتشاور واألخطار التي تتعرض لها المناطق المت

  مع فريق خبراء أمن الطيران؛
من المجلس أن يوجه األمينة العامة بتحديث وتعديل دليل أمن الطيران على فترات مالئمة وٕاعداد مواد  تطلب  - ١٢

والهالميات، حسب االقتضاء، لمساعدة الدول إرشادية جديدة، بما في ذلك مواد إرشادية تفصيلية بشأن السوائل والمرذاذ 
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األعضاء على معالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وعلى تنفيذ المواصفات واإلجراءات المتعلقة بأمن 
  الطيران المدني؛

ري والتحديث من المجلس أن يبلغ األمينة العامة وفريق خبراء أمن الطيران أن يضّمنا االستعراض الدو  تطلب  - ١٣
لبيان اإليكاو العالمي الخاص بسياق المخاطر، الذي ينص على منهجية تقدير المخاطر ألمن الطيران التي يمكن أن تنظر 
فيها الدول األعضاء الستخدامها في تطوير تقييماتها الوطنية لألخطار وٕادراج التقييمات القائمة على األخطار مع أي توصيات 

  طيران الجديدة أو المعدلة في الملحق السابع عشر أو في أي وثيقة أخرى من وثائق اإليكاو.العتماد تدابير أمن ال
من المجلس أن يبلغ األمينة العامة وفريق خبراء أمن الطيران ليضمنا مجاالت الخبرة المالئمة في تقييم  تطلب  - ١٤

والمواد اإلرشادية والوسائل األخرى لمعالجة مسائل مخاطر أمن الطيران وفي إعداد القواعد والتوصيات الدولية، والمواصفات، 
  أمن الطيران، بما في ذلك التنسيق مع فرق الخبراء األخرى؛

من المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران باستعراض صالحياته وٕاجراءاته اإلدارية في تاريخ مبكر  تطلب  - ١٥
  في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيران.بهدف إزالة القيود التي تحد من قدرة الفريق على النظر 

  المرفق (د)
  إجراءات الدول المعنية بأحد أفعال التدخل غير المشروع

  المشروع غير التدخل أفعال  )أ
  ؛غير المشروع تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدني الدولي التدخلأفعال  لما كانت
للمزيد من الخطر في حالة رفض  تتعرضاستيالء غير مشروع قد  فعل ألي تتعرضلتي سالمة رحالت الطائرات ا ولما كانت
  ؛غالق المطاراتإ قفال المدارج وممرات السير و إ المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية و  بخدمات تزويدها

 إذا أكبر لخطرتتعرض  قدوع الواقعة تحت فعل االستيالء غير المشر  اتسالمة الركاب والطاقم على متن الطائر  ولما كانت
  ؛قالع بينما هي تحت االستيالءباإل اتسمح لتلك الطائر 

  الجمعية العمومية: فإن
تجاه التحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جراء التهديدات الجديدة والقائمة  قلقها عن تعرب  -١

  ؛ير المشروعوأساليب العمل المتغيرة المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غ
 واتفاقياتالهاي  اتفاقيةطوكيو و  اتفاقيةشيكاغو و  ةاألحكام ذات الصلة في اتفاقيبفي هذا الخصوص  تذّكر  -٢

التفاقية قمع االستيالء  ٢٠١٠البروتوكول التكميلي لعام و لياالمكمل التفاقية مونتر ١٩٨٨وبيجين وبروتوكول عام  ليامونتر
االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن لتعديل  ٢٠١٤وكول عام بروتو غير المشروع على الطائرات

  ؛الطائرات
سياســات وخطــط الطــوارئ للتصــدي ألفعــال الضــع ت ماعنــد أعــاله المــذكورةبــأن تراعــي الــدول االعتبــارات  توصــي  -٣

  ؛غير المشروع التدخل
تقـديم  ذلـكالستيالء غير المشـروع، بمـا فـي ل خاضعةي طائرة أ إلىعلى أن تقدم المساعدة  األعضاءالدول  تحث  -٤

  ؛بالهبوط لطائرةل والسماحالمساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية 
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الســتيالء غيــر المشــروع ل خاضــعةوهــي  إقليمهــاعلــى التأكــد مــن أن أي طــائرة هبطــت فــي  األعضــاءالــدول  تحــث  -٥
  ؛وهو حماية أرواح البشر األعلىرورة يمليها الواجب تظل محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضس
تلــك  مشـّغلالسـتيالء غيـر المشــروع ودولـة ل خاضــعة طـائرةبأهميـة المشــاورات بـين الدولـة التـي هبطــت فيهـا  ّسـلمت  -٦

  ؛المعلن  المقصد المفترض أو ةإلى دول الخبرفضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ  ،الطائرة
 االسـتعانةأي فعـل تـدخل غيـر مشـروع، وكـذلك  علىعلى التعاون بغرض تنظيم رد مشترك  األعضاءالدول  ثتح  -٧

الطــائرة ودولــة تســجيل  إنتــاجلتــدخل غيــر المشــروع، ودولــة لخبــرات وقــدرات دولــة مشــغل الطــائرة التــي تعرضــت بعنــد الضــرورة 
  ؛ئرة وطاقمهاالطائرة، مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطا

فشل أي دولة عضو في الوفاء بالتزاماتها التي تقضي بأن تعيد بدون تأخير الطائرة المحتجزة بصفة غير  تدين  -٨
قانونية، أو أن تّرحل أي شخص متهم بارتكاب أحد أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، أو أن تعرض القضية 

  بدون تأخير على السلطات المختصة؛
هذه األفعال مثل دعو الدول األعضاء إلى محاكمة مرتكبي تللطيران المدني، و  كاذبة اإلبالغ عن تهديدات تدين  -٩

  لمنع تعطل عمليات الطيران المدني؛
أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على المسؤولين  الدول األعضاء تناشد  - ١٠

  عنها ومحاكمتهم؛
  المشروع غير التدخل أفعال عن اإلبالغ  )ب
التقارير الرسـمية التـي تقـّدمها إلـى اإليكـاو بصـورة مبكـرة الـدول المعنيـة بأفعـال التـدخل غيـر المشـروع ينبغـي أن تحتـوي  كانت مال

  ؛على معلومات شاملة وموثوقة عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها
او عــن أفعــال التــدخل غيــر المشــروع علــى الموقــع تشــكل أداة فعالــة للتعجيــل بنشــر المعلومــات قاعــدة بيانــات اإليكــ كانــت ولمــا

المرتبطــــــة بوقــــــائع أمــــــن الطيــــــران، ويمكــــــن للــــــدول األعضــــــاء أن تطلــــــع عليهــــــا بســــــهولة مــــــن خــــــالل بوابــــــة اإليكــــــاو المأمونــــــة 
)https://portal.icao.int(؛  

  جمعية العمومية:فإن ال
  أن دوًال كثيرة ال تقّدم في كثير من األحيان تقارير رسمية إلى المجلس عن هذه األفعال؛ بقلق تالحظ  -١
) من اتفاقية ١٣) من اتفاقية الهاي والمادة (١١الدول على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة ( تحث  -٢

لسابع عشر، بأن ترسل إلى المجلس بأسرع ما يمكن عقب حدوث وقائع التدخل غير باإلضافة إلى أحكام الملحق ا ل،يامونتر
المشروع جميع المعلومات ذات الصلة المقررة في المادتين المذكورتين وفي القواعد والتوصيات الدولية، من أجل تمكين األمانة 

  ة ضد الطيران المدني؛العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الجديد
من المجلس أن يوجه األمينة العامة بأن تطلب من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ حدوث  تطلب  -٣

كل واقعة محددة من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل إلى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات عن الواقعة، 
  القانونية األخرى؛ متعلقة بتسليم األشخاص أو اإلجراءاتوبصفة خاصة المعلومات ال

من المجلس أن يوجه األمينة العامة بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران برصد وتجميع التقارير عن  تطلب  -٤
عداد إرشادات أفعال التدخل غير المشروع والتأكد منها وتحليلها، وٕاعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة والناشئة وإ 

  مالئمة لردع التهديدات الجديدة والقائمة.
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  )هالمرفق (
  برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

ــا كــان ) مــن قــرار الجمعيــة هاإليكــاو العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران قــد نجــح فــي الوفــاء بــالتكليف الــوارد فــي المرفــق ( برنــامج لم
  ؛١٥-٣٨العمومية 
 للمنظمة؛ األهداف الرئيسية أحد ال يزال يران المدني الدولي في جميع أنحاء العالمضمان أمن الط ولما كان

  الدول األعضاء ملتزمة باالمتثال للملحق السابع عشر واألحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع؛ ولما كانت
والتوصــيات الدوليــة المتعلقــة بــأمن الطيــران  إنشــاء نظــام فعــال لمراقبــة أمــن الطيــران مــن قبــل الــدول يــدعم تنفيــذ القواعــد ولمــا كــان

  الدولي ويسهم في تحقيق هذا الهدف؛
  أمن الطيران المدني؛سالمة و بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان  وٕاذ تذكر

وف األمنيــة فـي مجـال الطيــران أن البرنـامج العـالمي لتـدقيق أمــن الطيـران قـد أثبـت فاعليتــه فـي تحديـد المخـا وتضـع فـي اعتبارهــا
وفــي تقــديم توصــيات لتبديــدها وأن البرنــامج يواصــل التمتــع بــدعم الــدول والعمــل كعامــل مســاعد لمجهوداتهــا المســتمرة الراميــة إلــى 

  الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال أمن الطيران؛
البرنامج العـالمي لتـدقيق أمـن  تدقيقي كشفتها عمليات بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات الت وتّسلم

تحقيـــق الهـــدف العـــام وهـــو تعزيـــز أمـــن الطيـــران مـــن أجـــل  مـــن عمليـــة الرصـــد تنفيـــذا فعـــاال يعـــد عنصـــرا أساســـيا وحاســـماالطيـــران 
  العالمي؛
اجـة الـدول إلـى أن تعـي بأهمية قـدر محـدود مـن الكشـف عـن نتـائج تـدقيق اإليكـاو ألمـن الطيـران، مـع إيجـاد تـوازن بـين ح وتّسلم

  بالشواغل األمنية العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة الناس؛
  موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛ وتراعي
ى الــدول اعتمــادا علــى مجلــس اســتعراض الرصــد والمســاعدة بأهميــة وضــع اســتراتيجية منســقة تيســيرا للمســاعدة المقدمــة إلــ وتســلم

  الرفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛
بــأن اســتمرار البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران أساســي لتــوفير الثقــة المتبادلــة فــي مســتوى أمــن الطيــران بــين الــدول  وتســلم

  األعضاء والتشجيع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛
موافقــة المجلــس علــى تطبيــق نهــج الرصــد المســتمر علــى البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران بعــد إتمــام الــدورة الثانيــة  عــيوترا

  ؛٢٠١٣لعمليات التدقيق في عام 
  ؛١/١/٢٠١٥نهج الرصد المستمر قد بدأ في  -"للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  أن التنفيذ الكامل وتضع في اعتبارها

بــأن الجمعيــة العموميــة قــد طلبــت مــن المجلــس فــي دورتهــا الثامنــة والثالثــين أن يقــدم تقريــرا بشــأن التنفيــذ الشــامل للبرنــامج  وتــذكر
 نهج الرصد المستمر؛ –العالمي لتدقيق أمن الطيران 

  فإن الجمعية العمومية:
تحديـد المخـاوف األمنيـة فـي مجـال  أن البرنامج العـالمي لتـدقيق أمـن الطيـران قـد ثبتـت فاعليتـه فـي تالحظ بارتياح  -١

  الطيران وتقديم توصيات لحلها؛
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للـدول األعضـاء علـى تعاونهـا فـي عمليـة التـدقيق وتـوفير خبـراء األمـن الـذين ينبغـي ترخيصـهم  تعرب عن تقـديرها  -٢
دقيق، وكـذلك خبـراء لفتـرات كمدققي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفتـرات قصـيرة األجـل للقيـام بعمليـات التـ

  طويلة للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛
مــن المجلــس أن يضــمن اســتمرار البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران فــي اإلشــراف علــى أنشــطة نهــج  تطلــب  -٣

ات تنفيـذ الـدول الفعلـي للعناصـر الحرجـة فـي نظـام الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمـن الطيـران لـدى رصـده لمسـتوي
مراقبة أمن الطيران واالمتثال للقواعد والتوصيات الدولية لإليكاو المتعلقـة بـاألمن وتنفيـذ خطـط اإلجـراءات التصـحيحية التـي تقـوم 

  بها الدول؛
ـــبت  -٤  عـــالمي لتـــدقيق أمـــنبرنـــامج الالاســـتعراض نطـــاق ومنهجيـــة بالعامـــة لاليكـــاو تكليـــف األمانـــة المجلـــس  مـــن طل

ال للتـدابير أمـن أنه يقدم معلومات موثوقة إلى الدول األعضاء بشـأن التنفيـذ الفعَّـلضمان ، بالتشاور مع الدول األعضاء، الطيران
  المخاطر لتنفيذ تدابير أمن الطيران.تحديد على  اً قائم اً نهجفي حسبانها أخذ ت يةالمنهجهذه الطيران على األرض، وأن 

ياســة مســتوى محــدود مــن الكشــف عــن نتــائج التــدقيق األمنــي لــنهج الرصــد المســتمر فــي البرنــامج العــالمي س تعتمــد  -٥
  لتدقيق أمن الطيران، وال سيما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنية هامة؛

    جميع الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لإليكاو عن طريق: تحث  -٦
صد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المواعيد التـي تحـددها المنظمـة، قبول بعثات الر   أ)

  بالتنسيق مع الدول المعنية؛
  تسهيل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛  ب)
  إعداد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة؛  ج)
 التـــدقيقة مالئمـــة إلـــى اإليكـــاو لســـد الثغـــرات المكتشـــفة مـــن خـــالل إعـــداد وتقـــديم خطـــة إجـــراءات تصـــحيحي  د)

  أنشطة نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ؛
جميــع الــدول األعضــاء، علــى أن تتبــادل بنــاء علــى الطلــب، إذا كــان ذلــك مالئمــا ومتمشــيا مــع ســيادتها، نتــائج  تحــث  -٧

نهــج الرصــد المســتمر فــي البرنــامج العــالمي لتــدقيق أمــن الطيــران، وهــي األنشــطة التــي تجريهــا عمليــات التــدقيق وغيرهــا مــن أنشــطة 
  اإليكاو واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق؛

 من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام للرصد المستمر تطلب  -٨
  للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.

  المرفق (و)
  برنامج أمن الطيران —دعم التنفيذ والتنمية من جانب اإليكاو 

  لألفراد؛وتدريبا  مالية مواردالفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب  التدابيرتنفيذ  لما كان
صـعوبات فـي تنفيـذ  تواجـه تـزال وال الطيـران، أمـن مراقبـة علـى للقـدرة تفتقـرالناميـة،  البلـدان ، وخصوصـاالبلدانبعض  ولما كانت
  المالية والفنية والمادية غير كافية؛ هاموارد نرغم المساعدة المقدمة لها أل تاما تنفيذاالوقائية  التدابير

  فإن الجمعية العمومية:
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هيل وتنســيق المســاعدة والــدعم الفنيــين للــدول التــي تحتــاج إلــى المجلــس بــأن يطلــب إلــى األمينــة العامــة تســ تكلــف  -١
    ؛تحسين أمن الطيران من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في نظام منسق وموجه وفعال ألمن الطيران الدولي

ز أمـن الدول األعضاء على أن تسهم طوعا بالموارد المالية والعينية لزيادة نطاق وتأثير أنشطة اإليكاو لتعزي تحث  -٢
  الطيران؛

والتـدريب علـى تنفيـذ األنشـطة الفعَّالـة والموجهـة فـي مجـاالت بنـاء القـدرة، لمسـاعدة تقـديم اقادرة علـى الالدول  تحث  -٣
تمكــين مــا كانــت هنــاك حاجــة إلــى ذلــك مــن أجــل ، حيثونقــل التكنولوجيــا والبــرامج، فنيــةوالمــوارد الضــرورية األخــرى، والمســاعدة ال

  أمن طيران فعَّال وُمحسَّن؛ نظام من تنفيذجميع الدول 
إلى االستفادة من قدرة اإليكاو على تقديم أو تسـهيل أو تنسـيق المسـاعدة العالجيـة القصـيرة  األعضاءالدول  تدعو  -٤

الســابع عشــر، وقــدرة اإليكــاو  الملحــقاألجــل والمســاعدة الطويلــة األجــل لســد الثغــرات فــي تنفيــذها للقواعــد والتوصــيات الدوليــة فــي 
ى تحقيق االستخدام األفضل لنتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتعريف وتوجيـه أنشـطة بنـاء القـدرات فـي أمـن عل

  ؛الطيران من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة
ــدعو  -٥ ة الــدول األعضــاء إلــى أن تنظــر أيضــًا فــي طلــب المســاعدة مــن اإليكــاو والمنظمــات الدوليــة األخــرى لتلبيــ ت

  احتياجاتها إلى المساعدة الفنية الناشئة عن الحاجة لحماية الطيران المدني الدولي؛
الدول األعضاء والمنظمـات علـى أن تشـارك فـي معلومـات اإليكـاو عـن بـرامج المسـاعدة وأنشـطتها مـن أجـل  تحث  -٦

  النهوض بالموارد واالستخدام الكفؤ والفعال لها؛
نة العامة تسـهيل تنسـيق بـرامج المسـاعدة وأنشـطتها بجمـع المعلومـات عـن هـذه المجلس بأن يطلب من األمي تكلف  -٧

  المبادرات؛
  المجلس بأن يطلب من األمينة العامة أن تقّيم نوعية وفعالية مشاريع اإليكاو للمساعدة؛ تكلف  -٨
ات، التــي الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنيــين علــى التشــارك لتنظــيم وتوصــيل أنشــطة بنــاء القــدر  تحــث  -٩

  توثق االلتزامات التي أبداها كل طرف؛
مــن المجلــس أن يوجــه األمينــة العامــة إلــى تحســين برنــامج اإليكــاو للتــدريب علــى الطيــران المــدني، والبــرامج  تطلــب  -١٠

ران القياســية للتــدريب فــي مجــال الطيــران المــدني وورش أمــن الطيــران، وٕالــى تشــجيع الوســائل األخــرى فــي التــدريب علــى أمــن الطيــ
  كالتعلم بالوسائل اإللكترونية والتعلم الممزوج؛

الدول األعضاء على المساهمة في وثائق التـدريب بمـا يسـاعد مسـتقبال علـى إعـداد وتحـديث برنـامج اإليكـاو  تحث  -١١
  الطيران؛المواد التدريبية في مجال الطيران وحلقات العمل بشأن أمن  منها أمور جملة يشمل بماللتدريب على أمن الطيران، 

مــن المجلــس أن يوجــه األمينــة العامــة إلــى أن تشــرف علــى إعــادة تقيــيم شــبكة مراكــز التــدريب علــى الطيــران  تطلــب  -١٢
  المدني وتطورها وتعززها وتواظب على التأكد من مراعاة معايير التدريب وتحقيق مستويات التعاون السليمة؛

  األمني؛ التدريب لغرضتدريب على أمن الطيران لل اإليكاوالدول األعضاء على استخدام مراكز  تحث  -١٣
العمـل علـى تعزيـز التعـاون  وفـي ،لـدولا إلـى يقـدمها التـي المسـاعداتالمجتمع الدولي على النظر فـي زيـادة  تحث  -١٤

 جنــةاللالســيما مــن خــالل و فيمــا بينهــا، حتــى تســتفيد مــن أهــداف وأغــراض "اتفاقيــة تمييــز المتفجــرات البالســتيكية بغــرض كشــفها"، 
  .بالمتفجرات المعنية الدولية الفنية
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  المرفق (ز)
  إجراءات المجلس إزاء التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي 

  في مختلف مناطق العالم
 بشــأنالـدول المنصــوص عليهـا فـي المواثيـق القانونيـة الدوليـة  والتزامـاتز حقـوق ويعـزّ  يكّمـلالتعـاون الثنـائي بـين الــدول  لمـا كـان
  ؛الطيران أمن بشأن المجلس عن الصادرةالقواعد والتوصيات الدولية  وفيلطيران أمن ا

الجويــة الثنائيـة تشــكل األسـاس القــانوني الرئيسـي للنقــل الـدولي التجــاري للركـاب واألمتعــة والبضــائع  الخـدماتاتفاقــات  ولمـا كانــت
  والبريد عن طريق الجو؛

  الثنائية؛ الجوية الخدمات اتفاقاتءا ال يتجزأ من أن تشكل جز  ينبغيأحكام أمن الطيران  كانتما لو 
 االتفاقــات فــي المعّرفــة التعــاون لــروح واحترامــا الواحــدة المحطــة وبــأمن بالتعــادل واالعتــراف األمــن نتــائج علــى التركيــز كــانمــا لو 

 أمـن اسـتدامة فـي كثيـرا سـهمي أن لتنفيذها يمكن سياسية مبادئ تعد الجوي، النقل بخدمات الخاصة الثنائية/أو و األطراف متعددة
  .الطيران

  فإن الجمعية العمومية:
أن النجـــاح فــي إزالــة األخطـــار التــي تهـــدد الطيــران المـــدني لــن يتســنى إال مـــن خــالل تضـــافر جهــود جميـــع  تــدرك  -١

  المعنيين ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول األعضاء؛
مـع مراعـاة  ،الجويـة الثنائيـة الخـدماتدراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقـات إجميع الدول األعضاء على  تحث  -٢

 اعتمــده الــذي النمــوذجي االتفــاق نــص الحســبان فــي تأخــذ أن وعلــى ،٢٥/٦/١٩٨٦البنــد النمــوذجي الــذي اعتمــده المجلــس فــي 
  ؛٣٠/٦/١٩٨٩ في المجلس

 الطيــران، ألمــن الــدولي للتعــاون أساســا باعتبارهــا التاليــة الرئيســية المبــادئ تعتمــد أن علــىاألعضــاء جميــع الــدول  تحــث  -٣
  :األخرى الدولية المنظمات من وغيرها واإليكاو الدول بين الطيران أمن مجال في الفعال التعاون ولضمان

 الجوية؛ للخدمات األطراف متعددة/أو و الثنائية االتفاقات في المعّرفة التعاون روح احترام  )أ 

 المكافئة؛ األمن بتدابير االعتراف  )ب 

  األمن؛ نتائج على التركيز  )ج 
إن  —على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها اإليكاو  األعضاءجميع الدول  تحث  -٤

مـدني بهـدف تـوفير شـبكة دوليـة األخطـار المحدقـة بعمليـات النقـل الجـوي ال عـنأنشـئت لإلبـالغ  والتـي —لم تكـن قـد اشـتركت فيهـا 
التصــاالت أمــن الطيــران فــي داخــل كــل دولــة، وأن تعــزز مــن االتســاق والتعــاون فيمــا بينهــا لضــمان تبــادل أفضــل الممارســات مــن 

  .AVSECPaediaخالل وسائل 
ادل المجلـس علـى أن يطلـب مـن األمينـة العامـة النهـوض بالمبـادرات التـي تسـهل إنشـاء منـابر تكنولوجيـة لتبـ تحث  -٥

  ؛معلومات أمن الطيران بين الدول األعضاء



 - 45 - 
 

 

  المجلس بأن يواصل ما يلي: وصيت  -٦
بينهــا علــى منــع أفعــال التــدخل غيــر المشــروع فــي  فيمــااكتســبتها الــدول مــن التعــاون  التــي الخبــرةجمــع نتــائج   )أ

  ؛الطيران المدني الدولي
يتعـــرض لهـــا الطيـــران المـــدني الـــدولي فـــي واالتجاهـــات المتباينـــة فـــي منـــع التهديـــدات التـــي  الظـــروفتحليـــل   )ب

  ؛مختلف مناطق العالم
  أفعال التدخل غير المشروع هذه؛ منع إلىتوصيات لتعزيز التدابير الرامية  إعداد  )ج

مــن المجلــس العمــل علــى وجهــي االســتعجال والســرعة الالزمــين لمعالجــة التهديــدات الجديــدة والقائمــة ضــد  تطلــب  -٧
ن حــدة أي اضــطراب فـي الســفر الجــوي نتيجـة للخلــط أو التنفيــذ أو التفسـير غيــر المتســق لإلجــراءات الطيـران المــدني والتخفيــف مـ

الضرورية، وذلك بتسـهيل االسـتجابة المشـتركة والمتسـقة مـن الـدول، والتشـجيع علـى قيـام الـدول بـإعالم جمهـور المسـافرين بشـكل 
  .األمور  واضح بتلك

  المرفق (ح)
  جال أمن الطيرانالتعاون الدولي واإلقليمي في م

 واإلقليميـة الدوليـة والمنظمـات الـدول جانـب مـن وفعـال عـالمي فعل رد يقتضي المدني الطيران له يتعرض الذي التهديد بأن إقرارا
  .المعنية
  الجمعية العمومية: فإن
ـــدعو  -١ شـــرطة منظمـــة الو  الذريـــة، للطاقـــة الدوليـــة والوكالـــة ،(CANSO)خـــدمات المالحـــة الجويـــة المدنيـــة  منظمـــة ت

، والمديريـة التنفيذيـة (OSCE)األمـن والتعـاون فـي أوروبـا  ومنظمـة(IMO) )، والمنظمـة البحريـة الدوليـة اإلنتربـولالجنائية الدولية (
التابعـــة لألمـــم المتحـــدة  اإلرهـــاب بمكافحـــة المعنيـــة العمـــل فرقـــةو  ،(UNCTED)للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 

(UNCTITF)، مــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة األ ومكتــب(UNODC)،  ،الجمــارك  ومنظمــةواالتحــاد البريــدي العــالمي
 لجنـةاللجنة األفريقية للطيران المـدني (و ، المدني للطيران العربية الهيئةو  األوروبي، واالتحاد األفريقي، واالتحاد ،(WCO)العالمية 
والمجلـــس  ،واالتحــاد الــدولي للنقــل الجــوي، المـــدني للطيــران الالتينيــة أمريكــا لجنــةو واللجنــة األوروبيــة للطيــران المـــدني،  ،أفكــاك)

 ،(IBAC)والمجلــس الــدولي لطيــران األعمــال  ،(IFALPA)الــدولي للمطــارات، واالتحــاد الــدولي لرابطــات طيــاري الخطــوط الجويــة 
واالتحـاد الـدولي  ،(GEA)كسـبريس العـالمي واتحـاد اال ،(ICCAIA)والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الجو والفضاء 

 مواصـــلة إلـــى المعنيـــة الجهـــات مـــن ذلـــك وغيـــر ،(TIACA)واالتحـــاد الـــدولي للشـــحن الجـــوي  ،(FIATA)لرابطـــات نقـــل البضـــائع 
  ؛أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع إلىالتعاون مع اإليكاو 

الخاصــة بالســفر الــدولي اآلمــن  (G8)لــى أن يأخــذ فــي الحســبان مبــادرة مجموعــة البلــدان الثمانيــة إ المجلــس توجــه  -٢
والميّسر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخـرى المعنيـة مثـل مبـادرة التجـارة األمنيـة فـي منطقـة رابطـة 

بـه مـن عمـل يتصـل بإعـداد التدابيــر المضـادة للتهديـد الـذي تمثلـه  فيمـا تقـوم (STAR)التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهـادئ 
  ؛الصواريخ الجوية المحمولة (المانبادز) وتشجع على تنفيذ جميع الدول األعضاء لتلك التدابير

المجلس إلى أن يواصل تعاونه مع "لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب" في إطار الجهد العالمي لمكافحـة  توجه  -٣
  هاب.اإلر 
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  الطيران أمن إعالن
 (على النحو الذي اعتمدته الجمعية العمومية في دورتها السابعة والثالثين)

بالحاجة إلى تعزيز مستوى أمن الطيران في العالم في ضوء محاولة التخريب التي تعرضت لها الرحلة رقم  إذ تقرإن الجمعية، 
قيمة اإلعالنات  وٕاذ تدركات األخرى التي تطال الطيران المدني؛ والتهديد ٢٥/١٢/٢٠٠٩لشركة الطيران نورث ويست في  ٢٥٣

المشتركة بشأن أمن الطيران المدني المنبثقة عن المؤتمرات اإلقليمية التي انعقدت بهدف توثيق عرى التعاون الدولي، تحث الدول 
  :ي تواجه الطيران المدنياألعضاء على اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الت

تعزيز التطبيق الفعال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو والترويج لها، مع التركيز   )١
"األمن" وٕاعداد استراتيجيات لمواجهة التهديدات الحالية  —بوجه خاص على الملحق السابع عشر 

 والناشئة؛

تخدام التكنولوجيات العصرية للكشف عن المواد المحظورة ودعم البحث تعزيز إجراءات الكشف األمني واس  )٢
وتطوير تكنولوجيا الكشف عن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظورة بهدف منع وقوع أفعال التدخل غير 

  المشروع؛
انب وضع تدابير أمنية جديدة لحماية مرافق المطارات وتحسين األمن في أثناء الرحالت الجوية، إلى ج  )٣

  التحسينات المناسبة في مجال التكنولوجيا والتدريب؛
وضع وتنفيذ التدابير وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة   )٤

  إلى حماية كامل سلسلة إمداد الشحن الجوي؛
ها باستخدام سجل اإليكاو للمفاتيح الترويج لوثائق السفر ذات المعالم األمنية المعززة والتحقق من صحت  )٥

وااللتزام باإلبالغ، بصورة منتظمة، عن جوازات السفر مع االستعانة بالمعلومات البيومترية،  (PKD)العامة 
 المفقودة والمسروقة إلى قاعدة بيانات اإلنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛

أوجه القصور التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران تحسين قدرة الدول األعضاء على تصحيح   )٦
(USAP)  من خالل تعزيز مستوى الشفافية المقترنة بنتائج عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن

الطيران، والتصدي ألوجه القصور تلك من خالل تعميم نتائج عمليات التدقيق وزيادة استخدامها لتناول 
 القدرات وجهود المساعدة الفنية؛مسألة بناء 

تقديم المساعدة الفنية إلى الدول التي تحتاج إليها، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا من   )٧
أجل التصدي بفاعلية لتهديدات أمن الطيران المدني، بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولية 

  والشركاء في الصناعة؛
من أجل  ويج لالستخدام المتزايد آلليات التعاون بين الدول األعضاء وأيضا مع قطاع الطيران المدني،التر   )٨

تبادل ونشر المعلومات للكشف المبكر عن التهديدات األمنية المحدقة بالطيران المدني، بما في ذلك، 
صر للكشف األمني مع تجميع المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجل أسماء الركاب وٕارسالها كعن

 ضمان حماية خصوصية الركاب والحريات المدنية؛

تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في طائفة من المجاالت األساسية مثل تقنيات الكشف األمني   )٩
والتفتيش، بما في ذلك تقييم تكنولوجيا الكشف األمني المتقدمة للكشف عن األسلحة والمتفجرات، وأمن 
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شف عن الوثائق المزورة ورصد التصرفات المشبوهة وتحاليل مركزة للركاب والكشف األمني الوثائق والك
  .على العاملين في المطارات وٕاجراء دراسة شاملة لألوراق الثبوتية الخاصة بهم واألمن على متن الطائرة

  معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني: ٢-١٦القرار 
عالمية شبكة بالغة التعقيد والتكامل وتشتمل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية للغاية لسالمة شبكة الطيران ال لّما كانت

 وأمن عمليات الطيران المدني؛

أّن قطاع الطيران يعتمد اعتمادًا متزايدًا على توّفر منظومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضًال عن سالمة البيانات  وٕاذ ُتالحظ
  ّيتها؛وسر 

أّن التهديد الذي ُتشّكله الهجمات اإللكترونية على الطيران المدني يتطور بشكل سريع ومستمر، وأّن الجهات القائمة على  وتُدرك
فع، التهديد ُترّكز على النوايا السّيئة وعرقلة استمرارية األعمال التجارية وسرقة المعلومات لدوافع سياسية أو مالية أو غيرها من الدوا

  أّن التهديد ُيمكن أن يتطور بسهولة لكي ينال من منظومات الطيران المدني الحيوية بجميع أنحاء العالم؛و 
بأّن مسائل األمن اإللكتروني التي تؤّثر على سالمة الطيران المدني ليست جميعها غير مشروعة و/أو متعمدة، ولذا ينبغي  وتُقرّ 

  معالجتها من خالل تطبيق نظم إدارة السالمة؛
  على أهمّية حماية البنى التحتية الهامة للطيران المدني وبياناتها من الهجمات اإللكترونية؛ التأكيد وُتعيد

ضرورة العمل بصورة تعاونية من أجل وضع إطار فّعال ومنّسق وعالمي للجهات المعنّية بالطيران المدني من أجل التصّدي  وُتراعي
إلى جانب إجراءاٍت قصيرة األجل لزيادة مقاومة شبكة الطيران العالمية للهجمات اإللكترونية  للتحّديات الخاّصة باألمن اإللكتروني،
  التي قد تتهّدد سالمة الطيران المدني؛

قيمة المبادرات وخطط العمل والمطبوعات وغيرها من الوسائل اإلعالمية في هذا المجال والمصّممة للتصّدي للمسائل الخاّصة  وتُقدرّ 
  كتروني بطريقة تعاونية وشاملة؛باألمن اإلل

بمبادرات المسؤولين عن المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واتحاد النقل الجوي الدولي  وتُذّكر
االسترشاد  والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء واإليكاو التي أقّرت بالحاجة إلى العمل جنبًا إلى جنب وٕالى

  بالرؤية واالستراتيجية وخريطة العمل المشتركة لتعزيز حماية شبكة الطيران العالمية من الهجمات اإللكترونية وقدرتها على الصمود؛
  بالسمة المتعّددة الوجوه والتخّصصات للتحديات والحلول الخاصة باألمن اإللكتروني؛ وتُقرّ 

  إن الجمعية العمومية تُقّرر ما يلي:
الدول والجهات المعنية بقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية لمكافحة الهجمات اإللكترونية ضّد الطيران  شدةمنا - ١

  المدني:
تحديد التهديدات والمخاطر من الهجمات اإللكترونية المحتملة على عمليات الطيران المدني والمنظومات   ) أ

 ه الهجمات؛الحيوية، والعواقب الوخيمة التي ُيمكن أن تنجم عن هذ

تحديد مسؤوليات الوكاالت الوطنية والجهات المعنية بقطاع الطيران فيما يتصل باألمن اإللكتروني في   ) ب
 الطيران المدني؛

تشجيع التوّصل إلى تفاهم مشترك فيما بين الدول األعضاء بشأن تهديدات ومخاطر األمن اإللكتروني، وٕالى   ج)
 والمنظومات التي يتعّين حمايتها؛ معايير مشتركة لتحديد مدى أهمية األصول



- 48 - 
 

 

تشجيع التنسيق بين الحكومات وقطاع الطيران فيما يتعّلق باستراتيجيات األمن اإللكتروني للطيران والسياسات   د)
والخطط في هذا الشأن، فضًال عن تبادل المعلومات للمساعدة في تحديد أوجه الضعف األساسية التي يتعّين 

  معالجتها؛
اكات وآليات بين الحكومات وقطاع الطيران والمشاركة فيها على الصعيد الوطني والدولي، من استحداث شر   ه)

أجل تبادل المعلومات بصورة منتظمة بشأن التهديدات واألحداث واالتجاهات اإللكترونية وجهود التخفيف من 
  حّدتها؛

اإللكتروني، اعتماد نهج مرن وقائم بناًء على التفاهم المشترك بشأن التهديدات والمخاطر في مجال األمن   و)
  على المخاطر من أجل حماية منظومات الطيران الحيوية من خالل تطبيق ُنُظم إدارة األمن اإللكتروني؛

  تشجيع ثقافة قوية وشاملة في مجال األمن اإللكتروني ضمن الوكاالت الوطنية وعبر قطاع الطيران؛  ز)
  ن اإللكتروني ضّد الطيران المدني؛تحديد العواقب القانونية لهجمات األم  ح)
تشجيع اعتماد قواعد قياسّية واستراتيجيات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن حماية المنظومات   ط)

الهاّمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة ألغراض الطيران المدني من أعمال التدّخل التي قد 
  ؛تنال من سالمة الطيران المدني

رسم السياسات وتخصيص الموارد عند االقتضاء لضمان تأمين هياكل المنظومات من حيث التصميم ،   ي)
بالنسبة لُنُظم الطيران الهاّمة،  وتعزيز هذه الُنُظم وتأمين أساليب نقل البيانات وضمان نزاهة وسرية البيانات 

  مات اإللكترونية؛وأساليب رصد الُنُظم واكتشاف الهجمات وٕاجراء تحليل جنائي للهج
التعاون في وضع إطاٍر عام لألمن اإللكتروني في اإليكاو وفقًا لنهٍج شامٍل وجامٍع وعملي يتضّمن المالحة   ك)

الجوية واالتصاالت والمراقبة وعمليات الطائرات وصالحية الطائرات للطيران وغيرها من التخّصصات 
  الالزمة.

  ة بالقيام بما يلي:إلى المجلس تكليف األمينة العام تطلب  - ٢
  مساعدة الدول وقطاع الطيران في اتخاذ هذه اإلجراءات وتيسير هذا األمر؛  ) أ
ضمان النظر في المسائل الخاصة باألمن اإللكتروني وتنسيقها على أكمل وجه في جميع التخّصصات   ) ب

  الالزمة داخل اإليكاو.  

 (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر  –ران البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطي  من جدول األعمال: ١٧البند 

تطرقت اللجنة التنفيذية، خالل جلستها الخامسة، لمناقشة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج   ١- ١٧
). كما تم WP/20(ورقة العمل  ٢٠١٥الرصد المستمر. وقّدم المجلس تقريرًا حول التنفيذ الشامل للبرنامج منذ تأسيسه في يناير 

  .WP/371و WP316و WP/224و WP/151تقديم أربع ورقات عمل إضافية من الدول األعضاء والمراقبين وهي: ورقات العمل 
وفقًا لنهج تقريرًا عن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  WP/20وقدم المجلس في ورقة العمل رقم   ٢- ١٧

حاسمة لنظم الدول لمراقبة أمن الطيران الجوية. واقترح المجلس مواصلة الرصد المستمر، بما في ذلك معدل تنفيذ العناصر ال
دعم البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران عبر إعارة خبراء ذوي االختصاص سواء على فترات قصيرة أو طويلة األجل وكذا 

  عبر المشاركة في دورات تدريبية وحلقات دراسية. 
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، وبالنيابة عن الدول األعضاء WP/151ن المدني مجددا، في ورقة العمل وأكدت اللجنة األفريقية للطيرا  ٣- ١٧
من الملحق السابع  ٥-٤-٢فيها، على ضرورة المحافظة على مستويات اإلفصاح عن نتائج التدقيق في حدود التوصية رقم 

او على مواصلة توفير األمن، مع مراعاة مخاطر وفوائد اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات. كما حثت اللجنة اإليك –عشر 
  المساعدة للدول ذات المستويات المنخفضة من االمتثال ألحكام الملحق السابع عشر وأحكام األمن الواردة في الملحق 

  التسهيالت.  –التاسع 
، تأييد الجمعية العمومية لحرية كل دولة في الكشف WP/316واقترح االتحاد الروسي، في ورقة العمل رقم   ٤- ١٧

التدقيق الخاصة بها بناء على مستويات معينة من اإلفصاح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ السرية، وتحديد  عن نتائج
  ما إذا كان يجب نشر نتائج التدقيق الخاصة بها على الموقع اإللكتروني اآلمن للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران. 

، لمحة عامة عن تجربتها فيما يخص إجراء عملية WP/224م وقّدمت إندونيسيا، في ورقة المعلومات رق  ٥- ١٧
التدقيق ضمن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر، كما قدمت الدروس التي استقتها من 

  التدقيق.  هذا
ن الذي أطلقته ، شرحا لبرنامجها الوطني لتدقيق أمن الطيراWP/371وقّدمت الصين، في ورقة المعلومات   ٦- ١٧

. وهو برنامج يغطي المطارات ومشغلي الطائرات ويتسم باالستدامة ويقوم على أساس تقييم المخاطر، كما أن ٢٠٠٤في عام 
يتكامل مع مسألة ترخيص نظم إدارة أمن الطيران. وقد ساهم البرنامج بشكل كبير في تحسين إدارة األمن وتحسين األمن العام 

  في الصين. لنظام الطيران المدني 
وأعربت اللجنة عن دعمها للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر، معترفة بأهميته   ٧- ١٧

في المساعدة على ضمان فعالية واستدامة النظام العالمي ألمن الطيران. وحثت الدول على مواصلة دعم برنامج التدقيق عبر 
  تفاهم الخاصة بالبرنامج، وكذلك عبر المشاركة في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية. إعارة الخبراء وتوقيع مذكرة ال

كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن البرنامج، الذي يركز في شكله الحالي على نظم الرقابة األمنية الخاصة   ٨- ١٧
تفصيل أو التعمق. ونتيجة لذلك، كان هناك إجماع بالدول، ال يغطي مسألة التطبيق الفعلي لإلجراءات األمنية بما يكفي من ال

واسع على ضرورة أن تقوم اإليكاو، بالتشاور مع الدول األعضاء، بمراجعة نطاق البرنامج وطرق تنفيذه، وذلك للتأكد من أن 
االعتبار النهج اإلجراءات األمنية على األرض، ومن أن منهجية تنفيذه تأخذ ب تطبيقبرنامج التدقيق يوفر ضمانات أقوى بشأن 

القائم على أساس تقييم المخاطر عند تنفيذ تدابير أمن الطيران. وتم االتفاق على أن مجموعة الدراسة الحالية التابعة لألمانة 
  العامة والمعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران تشكل جهة مالئمة للقيام بهذه المراجعة. 

عن نتائج التدقيق، أعرب أعضاء اللجنة عن وجهات نظر مختلفة بشأن  وفيما يتعلق بمسألة اإلفصاح  ٩- ١٧
أفضل السبل لتحقيق التوازن األمثل بين توفير المعلومات الالزمة لجميع الدول التي تحتاج لالطالع عليها من جهة وحماية 

علومات قد تكون حساسة للغاية، سرية نتائج التدقيق من جهة أخرى. وسرية المعلومات هذه مهمة للحيلولة دون اإلفصاح عن م
مع احترام، في الوقت نفسه، سيادة الدول. وتم االتفاق على أن مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية بالبرنامج 
العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمّر قد تكون هي المحفل المناسب لمواصلة المناقشات المتعلقة بهذه 

  لمسألة.ا
ودعت اللجنة أيضًا اإليكاو لمواصلة تقديم المساعدة الموجهة للدول التي تعاني من مستويات منخفضة للتنفيذ   ١٠- ١٧

الفعال للعناصر الحاسمة لنظام مراقبة أمن الطيران وكذا مستويات منخفضة من التنفيذ الفعال لقواعد اإليكاو القياسية المتعلقة 
  باألمن.
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 دعم التنفيذ والتنمية في مجال األمن  ل األعمال:من جدو ١٨البند 

نظرت اللجنة التنفيذية، خالل جلستيها الخامسة والسادسة، في موضوع دعم التنفيذ والتنمية في مجال األمن. وتُقّدم   ١- ١٨
الطيران والتسهيالت في أفريقيا  ، المقّدمة من المجلس، تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمنWP/21ورقة العمل 

(AFI SECFAL Pan)  وتختتم باقتراح الدعم المستمر للخطة المذكورة مع حّث الدول على تقديم مساهمات ٢٠١٥منذ بدايتها في مايو .
  مالية و/أو عينية و/أو مساهمات أخرى لدعم تنفيذها.

ول األعمال، ولذلك لم ُيعاد النظر فيها ضمن من جد ٢٠في إطار البند  WP/28وجرى النظر في ورقة العمل   ٢- ١٨
  من جدول األعمال. ١٨البند 
تعزيز مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال  WP/258واقترحت كازاخستان واالتحاد الروسي، في ورقة العمل   ٣- ١٨

العادي فضًال عن وظيفة ألمن  األطلنطي في مجال أمن الطيران والتسهيالت عن طريق شموله وظيفة ممولة من ميزانية البرنامج
  الطيران ُتمّول عن طريق مساهمات طوعية.

، الجمعية العمومية علمًا باعتماد إعالن الرياض بشأن أمن الطيران WP/351أحاط المجلس، في ورقة العمل   ٤- ١٨
لب اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطيران المدني وٕاقليم مكتب اإليكاو في الشرق األوسط، وط

  أحكامه.
دولة عضوًا وثالث منظمات دولية أن تقوم اإليكاو  ٣١، نيابًة عن WP/185واقترحت سنغافورة، في ورقة العمل   ٥- ١٨

دريب بتنظيم وتقديم ورشة عمل بشأن أفضل ممارسات أمن البضائع الجوية إلتاحة فرص للمسؤولين الذين يتطّلبون مزيدًا من الت
  التشغيلي للتعّلم من أفضل الممارسات في مجال أمن البضائع الجوية التي ُيطّبقها واضعو التنظيمات وقطاع الصناعة في العالم.

نيابًة عن دولها األعضاء البالغ  WP/164عرضت اللجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة أفكاك)، في ورقة العمل   ٦- ١٨
 (AFI SECFAL Plan)حرز في تنفيذ خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا دولة، التقّدم الم ٥٤عددهم 

منذ بدايتها. ودعت الجمعية العمومية لحّث اإليكاو على مواصلة االضطالع بدورها الريادي ودعم خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة وعلى 
، وعلى تشجيع أقاليم اإليكاو األخرى على RASFALG-AFIالخبراء األفارقة في مجموعة التعاون مع لجنة أفكاك لتعزيز قدرات 

. وطلبت أيضًا تنفيذ بعثات رفيعة المستوى من اإليكاو إلى الدول منخفضة التقّدم في تنفيذ القواعد AFI SECFALمضاهاة نهج خّطة 
  والتوصيات الدولية لإليكاو، وذلك بالتنسيق مع لجنة أفكاك.

، لّخصت جمهورية الدومينيكان التقّدم الذي أحرزته في ميدان أمن الطيران WP/446في ورقة المعلومات   ٧- ١٨
ومساهمتها في النظام العالمي ألمن الطيران المدني. وأّكدت كذلك اعتزامها مواصلة التعاون مع اإليكاو ودعمها في مبادرة عدم ترك أي 

  بلد وراء الركب.
  من جدول األعمال. ٢٨سيجري النظر فيها ضمن إطار البند  WP/105بأّن ورقة العمل  أحيطت اللجنة علماً   ٨- ١٨
مع التشديد، بصفة خاصة، على أهمية  AFI SACFALأشادت اللجنة التنفيذية بالتقّدم المحرز في تنفيذ خّطة   ٩- ١٨

التسهيالت في أفريقيا وٕانشاء مجموعة من امتالك آليات للتنسيق، والحظت مالءمة مجموعة األهداف التي ُحّددت ألمن الطيران و 
، بما في WP/164وورقة العمل  WP/21الخبراء والجمهود المبذولة لزيادة االلتزام السياسي. وأقّرت اللجنة جميع إجراءات ورقة العمل 

يط الهندي على االلتزام ، وحّثت الدول األعضاء من إقليم أفريقيا والمحAFI SECFALذلك مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن خّطة 
. وأحاطت علمًا كذلك بالحاجة ألن يدعم المجتمع الدولي الخّطة ويعمل مع اإليكاو ولجنة AFI SECFALبتحقيق غايات وأهداف خّطة 

  أفكاك من أجل تنفيذها.
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ائف بمكتب باإلشارة إلى االقتراح المشترك المقّدم من كازاخستان واالتحاد الروسي للنظر في رفع مستوى وظ  ١٠- ١٨
اإليكاو اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي، بما في ذلك مصدر التمويل، الحظت اللجنة أن تخصيص وٕادارة موارد األمانة العامة هما 

  سلطة األمنية العامة.
رّحبت اللجنة باعتماد إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت ودعت الدول في إقليمي الهيئة العربية   ١١- ١٨
لطيران المدني ومكتب اإليكاو اإلقليمي في الشرق األوسط إلى تنفيذ اإلعالن. كما طلبت من اإليكاو دعم تنفيذ اإلعالن عن طريق ل

وضع خّطة أمن وتسهيالت لدول الهيئة العربية للطيران المدني ومنطقة الشرق األوسط الخاّصة باإليكاو، وذلك استنادًا إلى تجربة خّطة 
AFI SECFAL.  

دعمت اللجنة بشكل عام اقتراح سنغافورة تنظيم اإليكاو لورشة عمل بشأن أفضل ممارسات أمن البضائع الجوية.   ١٢- ١٨
وأعربت األمانة العاّمة عن تقديرها لمعالم الورشة المقّدمة والحظت أن تطوير الكفاءة البشرية ُيمّثل أولوية عالية في أمن البضائع 

  الجوية.
  )ICAO TRIPالتسهيالت واستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية الركاب (مال: من جدول األع ١٩البند 

نظرت اللجنة التنفيذية، في جلستها السادسة، في التطورات التي حصلت في مجاالت دليل المفاتيح العامة   ١- ١٩
ت على أساس التقارير التي قدمها التسهيال –لإليكاو، واستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين والملحق التاسع 

. وكذلك فقد قدمت الدول والجهات المراقبة ثالث ورقات عمل، أّال وهي WP/42و WP/40و WP/19 المجلس في ورقات العمل
WP/191 وWP/203 وWP/326.  

تخدامه منذ ، وصفا للتطورات المتعلقة بدليل المفاتيح العامة لإليكاو واسWP/19وقدم المجلس، في ورقة العمل   ٢- ١٩
الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو، واقترح أولويات لبرنامج عمل دليل المفاتيح العامة لإليكاو والنتائج المتوخاة 

  من أعماله أثناء الفترة الثالثية المقبلة.
اإليكاو  ةلية الستراتيجي، قدم المجلس عند تسليط الضوء على المهام واألوليات الحاWP/40وفي ورقة العمل   ٣- ١٩

لبرنامج تحديد هوية المسافرين، على التطورات التي طرأت على البرنامج منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية. وقرر اقتراح 
  ة.المقبل لفترة الثالثيةأولويات الستراتيجية اإليكاو لبرنامج تحديد هوية المسافرين وعرض النتائج المتوخاة من أعماله أثناء ا

التسهيالت منذ انعقاد  -، تقريرا عن التطورات المتعلقة بالملحق التاسعWP/42وعرض المجلس، في ورقة العمل   ٤- ١٩
الدورة األخيرة للجمعية العمومية واألولويات الحالية بشأن أعمال برنامج التسهيالت المتعلقة بالملحق التاسع. واقترح أولويات 

  لنتائج المتوخاة للفترة الثالثية المقبلة.لألعمال بشأن الملحق التاسع، وا
تقريرا عن المبادرة التي اتخذتها الدولة إلدراج بيانات أولياء ، WP/191وقدمت جنوب أفريقيا، في ورقة العمل   ٥- ١٩

ادرة األمور في وثائق سفر األطفال للتصدي لمشكلة االتجار باألطفال، ودعت الجمعية العمومية إلى اإلحاطة علما بهذه المب
والموافقة على إدراج مشكلة بيانات أولياء األمور في وثائق سفر األطفال في خطة عمل اإليكاو وٕاحالتها إلى فريق خبراء 

  التسهيالت للنظر فيها.
، بتعزيز تنفيذ القواعد القياسية الخاصة بالنموذج الموحد لنقل WP/203وطالبت إندونيسيا، في ورقة العمل   ٦- ١٩

) بواسطة منظمة الجمارك العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي (األياتا) واإليكاو من أجل توفير أداة تحليل PNRGOVالبيانات (
دقيقة وسريعة للتصدي لزيادة المخاطر واألخطار التي تتهدد أمن الطيران بسبب نمو الحركة الجوية، ودعت الجمعية العمومية 

النموذج الموحد لنقل البيانات وطلبت من المنظمات الُمشاِركة استعراض القواعد إلى تعزيز تنفيذ القواعد القياسية الخاصة ب
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القياسية الخاصة برسائل النموذج الموحد لنقل البيانات، بواسطة فريق العمل المعني بهذا النموذج من أجل تعزيز فرص 
  االنتفاع بها في النظم المختلفة بما في ذلك في سياق المصدر المفتوح.

، موجزا عن التجربة البرازيلية فيما يتعلق بوضع لوائح بشأن نوعية WP/326مت البرازيل، في ورقة العمل وقد  ٧- ١٩
من  ٦-٦التسهيالت، واقترحت تطوير القاعدة القياسية  -الخدمات في المطارات الدولية، مع مراعاة تطبيق الملحق التاسع 

ت لتشجيع وتعزيز برنامج عمل خاص بالتسهيالت ونوعية الخدمات الملحق التاسع بواسطة الطلب من المجلس اعتماد إجراءا
  في المطارات في المنتديات الفنية التابعة لإليكاو وحث الدول األعضاء على اإلحاطة علما بأهمية هذه المسألة.

 WP/19 ووافقت اللجنة على برنامج العمل الخاص بدليل المفاتيح العامة لإليكاو حسب ما ورد في ورقة العمل  ٨- ١٩
وحثت جميع الدول األعضاء على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإليكاو واستخدامه استخداما فعليا للتحقق والتثبت من 

  صحة جوازات السفر اإللكترونية.
التي تناولت وضع خريطة طريق تتعلق بجوازات السفر  WP/40من ورقة العمل  ٥- ٢وفيما يتعلق بالفقرة   ٩- ١٩

ة، فقد أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنها لن تتمكن من دعم إعمال قاعدة قياسية لإليكاو مخصصة لجوازات اإللكتروني
السفر اإللكترونية نظرا لألعباء التي ستفرضها على الدول الصغيرة ولألولوية الحاسمة بالتركيز على تعزيز إدارة الهوية من 

فيما يتعلق باألولويات والنتائج الخاصة باستراتيجية اإليكاو لتحديد هوية أجل ضمان إصدار وثائق السفر للشخص الصحيح. و 
المسافرين للفترة الثالثية المقبلة، فقد ُأعرب عن رأي مفاده أنه قبل وضع خريطة طريق لإليكاو لبرنامج تحديد هوية المسافرين، 

الطريق قدرا أكبر من المتطلبات. وفي أعقاب  ينبغي جمع آراء مزيد من الدول في هذا الشأن من أجل ضمان أن تبين خريطة
المناقشة، وافقت اللجنة على األولويات المقترحة الستراتيجية اإليكاو لبرنامج تحديد هوية المسافرين والنتائج المتوخاة للفترة 

  .WP/40، حسبما وردت المرفق (د) من ورقة العمل ٢٠١٩-٢٠١٧الثالثية 
مقترحة بشأن العمل الخاص ببرنامج التسهيالت الوارد بالملحق التاسع والنتائج المتوقعة وفيما يتعلق باألولويات ال  ١٠- ١٩

، فقد أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه من السابق WP/42من ورقة العمل  ٣-٣لفترة السنوات الثالث المذكورة في الفقرة 
ة ألن فريق خبراء التسهيالت قد كلف مجموعة عمل للنظر ألوانه إدراج إعداد "خطة عالمية لتسهيالت الطيران" كنتيجة متوقع

في هذه المسألة، وتقديم تقرير بشأن مداوالته إلى الجلسة المقبلة للجلسة العامة. ونظرا لوجود دعم كبير لألعمال المعتزمة 
 –المتعلق بالملحق التاسع ، فقد وافقت اللجنة على األولويات المقترحة بالنسبة لبرنامج التسهيالت ٣-٣والواردة في الفقرة 

  ٢٠١٩-٢٠١٧التسهيالت والنتائج المتوقعة للفترة الثالثية 
، WP/191وأحاطت اللجنة علما بالمبادرة التي اضطلعت بها جنوب أفريقيا، حسبما وردت في ورقة العمل   ١١- ١٩

يانات أولياء األمور في وثائق سفر للتصدي لمشكلة االتجار باألطفال، رغم أن بعض الوفود أعربت عن رأي مفاده أن إدراج ب
األطفال قد يؤدي إلى تعقيد إضافي في إصدار جوازات السفر وٕاجراءات عبور الحدود. ووافقت اللجنة مع ذلك، على أنه ينبغي 
ة المضي في التحقيق في هذه المسألة من جانب الخبراء الفنيين التابعين لإليكاو وٕاحالتها إلى المجموعة االستشارية الفني

  لبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين وفريق التسهيالت، للنظر فيها.
من أنه ينبغي للمجلس النظر في القواعد ، WP/203ووافقت اللجنة على اقتراح إندونيسيا، الوارد في ورقة العمل   ١٢- ١٩

ومراقبة القواعد القياسية الخاصة برسائل  القياسية الخاصة برسائل النموذج الموحد لنقل البيانات. وٕاْذ الحظت اللجنة أن صيانة
النموذج الموحد لنقل البيانات هو من مسؤولية منظمة الجمارك العالمية، التي عملت بصورة مشتركة مع اإليكاو واتحاد النقل 

الخاصة الجوي الدولي في هذا الشأن، فقد وافقت اللجنة أيضا على أن تقوم المنظمات باستعراض رسالة القواعد القياسية 
برسائل النموذج الموحد لنقل البيانات عند االقتضاء. وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن القواعد القياسية الخاصة برسائل النموذج 

  الموحد لنقل البيانات هي مصدر مفتوح تماما ومتوفر لجميع الدول.
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افقت اللجنة على اقتراح حث الدول ، التي عرضتها البرازيل، فقد و WP/326وفيما يتعلق بموضوع ورقة العمل   ١٣- ١٩
األعضاء على اإلحاطة علما بأهمية هذه المسألة. وطلبت اللجنة من المجلس تشجيع إجراء دراسة بشأن نوعية الخدمات 
بالمطارات والمنتديات الفنية لإليكاو، مع مراعاة األعمال التي تم تنفيذها بالفعل في هذا المجال بواسطة المجلس الدولي 

  ات واتحاد النقل الجوي الدولي.للمطار 
وأكملت اللجنة أعمالها بشأن هذا البند من جدول األعمال، ونظرت في التنقيحات المقترحة على البيان الموحد   ١٤- ١٩

والتي تضمنت نسخة منقحة ، WP/41بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتصلة بالتسهيالت حسبما ورد في ورقة العمل 
  ).١٩/١ن أجل أن تعتمده الجمعية العمومية (القرار لمشروع قرار م

واستعرضت اللجنة النسخة المنقحة من مشروع القرار، وبعد أن عّدلت المرفقات (ب) و(ج) و(د)، اتفقت اللجنة   ١٥- ١٩
 .١٦-٣٨على أن توصي الجلسة العامة باعتماد القرار التالي الذي سيحل محل قرار الجمعية العمومية 

 

  البيان الموّحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت  :١٩/١لقرار ا
) من اتفاقية ٢٤) و(٢٣) و(٢٢"التسهيالت" قد ُوضع للتركيز على التزامات الدول األعضاء بموجب المواد ( –الملحق التاسع لما كان 

  )؛٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠ر إليها في المواد (شيكاغو، ولتوحيد اإلجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشا
تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أساسيًا لتيسير التصريح للطائرات وتخليص الركاب  ولما كان

اظ على كفاءة عمليات وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات التي تطرحها مراقبة الحدود وٕاجراءات المطارات بغية الحف
  النقل الجوي؛
من األساسي أن تواصل الدول األعضاء السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة واألمن في مثل عمليات الخلوص ولما كان 

  هذه. 

  :فإن الجمعية العمومية
ا المستمرة فيما يخص أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد لسياسات اإليكاو وممارساته تقرر  -١

  التسهيالت، كما كانت تلك السياسات قائمة عند اختتام الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية:

  إعداد وتنفيذ أحكام التسهيالت   - المرفق (أ)   

يات وعمل مسافرينهوية ال تحديد أنشطةاإلجراءات الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  -(ب)  المرفق
  مراقبة الحدود

  التسهيالت مسائل فيالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات   -(ج)  المرفق

  الركاب بيانات تبادل نظم  - (د)  المرفق

أن يستعرض البيان الموحد المتعلق بالتسهيالت وأن يبلغ الجمعية العمومية إذا اقتضى األمر إدخال المجلس ب فتكلّ   -٢
  تغييرات عليه؛
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: البيان الموحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص ١٦-٣٨القرار هذا القرار يحل محلّ  أن تعلن  -٣
  التسهيالت.

  المرفق (أ)
  أحكام التسهيالت وتنفيذ إعداد

هر " وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في شاتفاقية حقوق األشخاص المعوقين"ولما كانت 
  ؛٣/٥/٢٠٠٨، قد دخلت حيز النفاذ في ٢٠٠٦سمبر دي

مواصفات وثائق السفر المقروءة آليًا التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث نظم تعجل بتخليص  ا كانتولمّ 
متثال لإلجراءات التي إجراءات الركاب الدوليين وأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول والخروج في المطارات وتعزيز برامج اال

  تضعها سلطات الهجرة.
إعداد مجموعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباني المطارات على الركاب والمنتفعين اآلخرين ولما كان 

  أثبت فاعليته وفائدته. قد

  :فإن الجمعية العمومية
جل تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة في األعضاء على ايالء عناية خاصة لزيادة جهودها من أالدول  تحث  -١

  الملحق التاسع.

في الملحق التاسع، العناية الواجبة للوثيقة أن تولي، في تنفيذ األحكام ذات الصلة األعضاء على الدول  تحث  -٢
Doc 9984 – "؛إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن يلدل"  

بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول األعضاء  ""التسهيالت -فل تحديث الملحق التاسع إلى المجلس أن يك تطلب  -٣
فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود والبضائع والركاب؛ والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذه اإلدارة؛ وتيسير الشحن؛ ومعالجة 

  لها؛ والقّصر غير المصحوبين؛األحداث الصحية وغيرها من األحداث المعرقلة للطيران والتصدي 
  لى المجلس أن يتأّكد من أّن المواد اإلرشادية ذات الصلة مواكبة للتطورات وملبية الحتياجات الدول األعضاء؛إ تطلب  -٤
 –والملحق السابع عشر  "التسهيالت" –إلى المجلس أن يضمن التوافق والتكامل بين أحكام الملحق التاسع  تطلب  -٥
  ."األمن"
اإلشارات الدولية إلرشاد األشخاص في المطارات " – Doc 9636إلى المجلس أن يقوم بتحديث الوثيقة  لبتط  -٦

  تواجدها وتلبيتها الحتياجات الدول األعضاء. من أجل ضمان، "والمحطات البحرية
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  المرفق (ب)
 الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  اإلجراءات

  وعمليات مراقبة الحدود رينالمساف هويةتحديد  أنشطة

  إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود في إطار أمن الطيران والتسهيالت؛الدول األعضاء تسلم بأهمية  لما كانت
نهج أكثر شموًال وتنسيقًا  الدول األعضاء تسلم بأّن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر يتطلب توخي ولما كانت
  عناصر الخمسة المترابطة التالية في مجال إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: يربط بين ال

  الوثائق األساسية واألدوات والعمليات الالزمة لضمان التحقق دليل إثبات الهوية؛  (أ)
ة، المطابقة لمواصفات جوازات السفر اإللكتروني وخاصةتصميم وتصنيع وثائق سفر موحدة ومقروءة آليًا،   (ب)

  اإليكاو؛
اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى األشخاص المصرح لهم،   (ج)

  والضوابط للتصدي لحاالت السرقة والتالعب والفقدان؛
ليًا والتحقق منها على نظم وأدوات التفتيش من أجل ضمان كفاءة وأمن عملية قراءة وثائق السفر المقروءة آ  (د)

  الحدود، بما في ذلك استخدام دليل المفاتيح العامة لإليكاو؛
توفر ربطًا مناسبًا من حيث التوقيت ومضمونًا وموثوقًا به لوثائق السفر المقروءة  تطبيقات قابلة للتشغيل البيني  (ه)

  آليًا وأصحابها بالبيانات المتاحة وذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛
قدرات لتحديد هوية األشخاص، وأدوات وآليات متاحة لتحديد هوية المسافرين والتأكد  الدول األعضاء تحتاج إلىولما كانت 

  منها؛
استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين توفر اإلطار العام لتحقيق أقصى المنافع من وثائق السفر ومراقبة ولما كانت 

  المقروءة آليًا؛مع بين عناصر إدارة شؤون الهوية، وبالبناء على نجاح برنامج اإليكاو لوثائق السفر الحدود وذلك عبر الج
خطة  اعتماد ٢٥/٩/٢٠١٥الذي اعُتمد في  ٧٠/١ القراربموجب قررت،  قدالدول األعضاء في األمم المتحدة  كانت ولما

 ١٦٩استنادًا إلى  المستدامة التنمية أهداف من دفاً ه ١٧ن تتكون ممجموعة  شملالتي ت ٢٠٣٠ عاملالتنمية المستدامة  أعمال
   ؛٢٠٣٠ عامبحلول الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك سجالت المواليد  تتمثل في توفير ٩-١٦ الغايةعلمًا بأن  غاية،

ألمن المادي الخاص بها مقروئية وحماية هذه الوثائق وا وصالحية وثائق السفر المقروءة آليًا تعتمدان على صحة ولما كانت
  ؛واألمن اإللكتروني الذي يضمنها

هوية أو تأكيد المواطنة القيود المتعلقة بعدد الحاالت المدنية الممكنة للشخص تقوم على الوثائق المستخدمة لتحديد ال ولما كانت
  ؛أو الجنسية وتقييم أحقية مقدم طلب جواز السفر (أي مستندات الهوية)

 ر هو الوثيقة الرسمية الرئيسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتهدف إلى إبالغ دولة العبور أوجواز السفولما كان 
  المقصد بأن بوسع حامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازه؛

  الثقة الدولية في سالمة كل جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي؛ تولما كان
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ازات السفر الفارغة المسروقة، من قبل أولئك الذين يحاولون دخول البالد بهوية مزورة، آخذ في االزدياد جو  استخدام ولما كان
  في شتى أنحاء العالم؛

تحديد هوية المسافرين وعمليات مراقبة الحدود يعتمد على نظام متين إلدارة شؤون الهوية وعلى سالمة أمن عملية ولما كان 
  عملية إصدار جوازات السفر؛ 

يمثل حاجة ملحة من أجل تعزيز التصدي لتزوير جوازات السفر، بما في التعاون الرفيع المستوى بين الدول األعضاء  ولما كان
ذلك تزوير أو تزييف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة واستخدام جوازات السفر الصالحة من قبل 

المنتهية الصالحية أو الملغاة واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها عن طريق  المحتالين واستخدام جوازات السفر
  الغش؛

بموجب "االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها في  –رت الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قرّ  ولما كانت
ات، حسب االقتضاء، لتحسين أمن إنتاج وٕاصدار وثائق أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستوي – ٨/٩/٢٠٠٦

  ؛الهوية والسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير
األعضاء ينص على أن تمنع الدول  ٢٨/٩/٢٠٠١التابع لألمم المتحدة في  الذي اعتمده مجلس األمن ١٣٧٣القرار ولما كان 

الل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهوية ووثائق السفر، ل اإلرهابيين أو المجموعات اإلرهابية من خكافة تنقّ 
  ؛ومن خالل اتخاذ التدابير الالزمة لمنع تزييف هذه الوثائق وتزويرها أو استخدامها بطرق احتيالية

  السفر؛ لمكافحة ومنع تزوير وثائق الهوية ووثائق األعضاء من المطلوب تعزيز وتكثيف التعاون بين الدول  ولما كان
  يتحول بشكل متزايد من تزوير وثائق السفر إلى التزوير في شؤون الهوية؛نطاق تركيز الجرائم على المستوى العالمي  ولما كان
المتعلقة  ١٩٥١لدول األطراف في اتفاقية عام يجب على اتمثل وثائق السفر التي  )CTDs( وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة ولما كانت

") أن ١٩٥٤ام العديمي الجنسية ("اتفاقية عالمتعلقة بوضع األشخاص  ١٩٥٤") واتفاقية عام ١٩٥١ين ("اتفاقية عام بوضع الالجئ
، وتمثل في كلتا االتفاقيتين) ٢٨العديمي الجنسية المقيمين على أراضيها بصورة قانونية (انظر المادة تمنحها لالجئين أو لألشخاص 

وص عليها في المعاهدتين الدوليتين فيما يتعلق باألشخاص المستفيدين من الوضع المعترف به على هذا النحو وثائق السفر المنص
  على الصعيد الدولي؛

وقد وضعت دليل المفاتيح العامة لفحص وتدقيق جوازات السفر المقروءة آليًا المعززة بالقياسات البيولوجية (الجوازات  اإليكاوولما كانت 
  هذه الجوازات وسالمة عمليات مراقبة الحدود؛ االلكترونية)، بما يعزز أمن

األعضاء تطلب من برامج اإليكاو المساعدة الفنية والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزيز برامجها في تحديد الدول ولما كانت 
  هوية المسافرين ومراقبة الحدود؛

  فإن الجمعية العمومية:
رامجها في مجال وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحديد هوية األعضاء على العمل، من خالل ب الدول تحث  -١

األفراد بذاتهم وذلك من أجل االرتقاء بفوائد األمن والتسهيالت إلى الحد األقصى، بما في ذلك منع أفعال التدخل غير المشروع 
  وغيرها من التهديدات التي يواجهها الطيران المدني؛

للحفاظ على أمن وسالمة مستندات الهوية  الصارمةواألدوات إلجراءات الدول األعضاء على تنفيذ ا تحث  -٢
  األساسية؛
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الدول األعضاء على أن تكثف جهودها من أجل وضع وتنفيذ نظام متين في مجال إدارة شؤون الهوية ومن تحث   -٣
  أجل المحافظة على أمن وسالمة عملية إصدار وثائق السفر؛

هودها إلنشاء وتنفيذ نظام تحقق من سالمة جوازات السفر اإللكترونية، ال الدول األعضاء على تكثيف ج تحث  -٤
  سيما بواسطة قراءة توقيعاتها اإللكترونية والتحقق من صالحيتها؛

من أجل يكلف األمينة العامة بتنفيذ استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين وذلك المجلس أن  إلى تطلب  -٥ -٤
عضاء على تحديد هوية األفراد بذاتهم، وتعزيز أمن وسالمة وثائق السفر الخاصة بهم وعمليات مراقبة مساعدة الدول األ

  الحدود؛
وعمليات مراقبة  هاوثائق السفر الخاصة بإلى الدول األعضاء أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة  تطلب  -٦ -٥

  الحدود وأن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل؛
الدول األعضاء التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليًا طبقًا للمواصفات الواردة في الجزء األول تحث   -٧ -٦

  ؛على أن تبادر إلى إصدارها Doc 9303الرابع من الوثيقة 
  سحب الجوازات غير المقروءة آليًا من التداول؛تكفل األعضاء بأن الدول  تذكر تحث  -٨-٧
وثائق سفر األشخاص العديمي الجنسية ("وثائق سفر الالجئين و عند إصدار  بأن تتأكد ألعضاءالدول ا ُتذّكر  -٩-٨

  ؛Doc 9303مقروءة آليًا، طبقًا للمواصفات الواردة في الوثيقة  من كونها وثائق اتفاقية األمم المتحدة")
واختالس وثائق السفر الصادرة  رغةحاالت سرقة وثائق السفر الفاللتصدي لالدول األعضاء بوضع الضوابط  ُتذّكر  -١٠-٩

 حديثًا؛

الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في وضع نظم فعالة وناجعة لتحديد هوية المسافرين ومراقبة تحث   -١١- ١٠
  ؛حدودها على االتصال باإليكاو دون تأخير

وثائق السفر  - Doc 9303في الوثيقة يضمن أن تظل المواصفات والمواد اإلرشادية الواردة المجلس أن  إلىتطلب   -١٢ ١١
  مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛ ،المقروءة آلياً 

المجلس أن يواصل النظر في الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل المراقبة على  إلىتطلب   -١٣- ١٢
  اآللية على الحدود؛ ، مثل بوابات المراقبةعملية تخليص اإلجراءات مع تحسين الحدود
األشخاص دليل إصدار وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة المقروءة آليًا لالجئين و "تحديث  المجلس إلىتطلب   -١٤- ١٣
  ؛)UNHCR(باإليكاو والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  " الخاصعديمي الجنسيةال

يادة تعزيز أمن وسالمة أنشطة تحديد هوية المسافرين وعمليات المجلس أن يواصل العمل على ز  إلى تطلب  -١٥- ١٤
  مراقبة الحدود، ووضع اإلرشادات لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق المزيد من هذه األهداف؛ 

أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي المجلس على استكشاف سبل تكثيف  تحث  -١٦- ١٥
لمسافرين ومراقبة الحدود، بما في ذلك قيام اإليكاو بدور ريادي في المجتمع الدولي لتسهيل وتنسيق مثل هذه تحديد هوية ا

  المساعدة؛ 
المعلومات المتاحة في هذا واستخدام على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإليكاو  األعضاء جميع الدول تحث  - ١٧ - ١٦

  ؛ إللكترونية المقروءة آليًا في عمليات مراقبة الحدودللتحقق من صحة وثائق السفر االدليل 
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المسروقة والمفقودة  السفر الدول األعضاء التي ال تقدم بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بيانات عن وثائق تذّكر  -١٨- ١٧
  ؛لك البياناتتقديم تب )SLTD(والملغاة إلى اإلنتربول إليداعها في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة 

لدخول والمغادرة، من لعلى نقاط مراقبة حدودها  -إن لم تقم بذلك بعد  –على أن تتحقق  الدول األعضاء تحث  -١٩- ١٨
وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذين يسافرون عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق 

  .)SLTD(السفر المسروقة والمفقودة 
في قاعدة تنشئ آليات تتسم بالفعالية والكفاءة بهدف تنفيذ عمليات إيداع البيانات  على أن الدول األعضاء تحث  ٢٠- ١٩

  .وعمليات استخراج المعلومات منها )SLTD( بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة

  المرفق (ج)
  تالتسهيال مسائل علىالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات

  ؛الحاجة تقضي بأن تتخذ الدول األعضاء إجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة عمليات تخليص اإلجراءات لما كانت
إنشاء برامج التسهيالت الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة إلدخال التحسينات  ولما كان
  ؛الالزمة

ائل التسهيالت بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها شؤون التعاون على مس ولما كان
  ؛التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيين

ًا بعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل المعلومات عن المسافرين مما أثر سلبيًا على جدوى هذا التعاون قد أصبح حيوي وحيث أن
  ؛ويقطاع النقل الج

  قد ازداد في األعوام الماضية؛ في شتى أنحاء العالم عن طريق النقل الجوي خطر انتقال األمراض السارية ولما كان
  ينص على توفير التسهيالت فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛ الملحق التاسع ولما كان

  
  :فإن الجمعية العمومية

ضاء على إنشاء برامج التسهيالت الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت واالستعانة بها، واعتماد الدول األع تحث  -١
  ؛سياسات للتعاون على الصعيد اإلقليمي مع الدول المجاورة

الدول األعضاء على المشاركة في برامج التسهيالت اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنظمات الدولية الحكومية تحث   -٢
  ؛معنية بالطيراناألخرى ال

الدول األعضاء على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من خالل برامج التسهيالت الوطنية واللجان المعنية  تحث  -٣
  يلي: بالتسهيالت أو بالوسائل المالئمة األخرى للقيام بما

 للحاجـة إلــى مــاالمواظبـة علــى اسـترعاء اهتمــام جميــع الهيئـات المختصــة فـي حكوماتهــا الخاصــة بكـل منهــا،   أ)
  يلي:
  ؛جعل القواعد والممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده  )١
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  ؛إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت  )٢
  ؛المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتابعة الضرورية  ب)

الوطنية أو برامج ولجان التسهيالت األخرى على  على أن تشجع برامج ولجان التسهيالت األعضاءالدول  تحث  -٤
دراسة مشاكل التسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إليها الدول األعضاء األخرى التي ترتبط 

  ؛معها بصالت في مجال الطيران
لمشاكل المشتركة التي قد تجابهها في المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن ا األعضاءالدول  تحث  -٥

  ؛ي إلى حل موحد لتلك المشاكلن أن تلك المشاورات قد تؤدّ ما تبيّ مجال التسهيالت، كلّ 
 والمشغلين الجويين ومشغلي المطارات على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف بشأن ما األعضاءالدول  تحث  -٦

  يلي:
  ؛تحديد مشاكل التسهيالت وحلها  أ)

ع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية واألمراض السارية وغيرهـا مـن األخطـار وض  ب)
  ؛التي تهدد المصالح الوطنية

لكترونية واتحاداتهم إلى المشاركة في النظم اإلالطائرات والمطارات مشغلي  على أن تدعو األعضاءالدول  تحث  -٧
  ؛البضائع في المطارات الدولية مستويات الكفاءة في معالجة أعلىلتبادل البيانات، وذلك لتحقيق 

على أن تنفذ أحكام الملحق التاسع لتيسير تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات  األعضاءالدول  تحث  -٨
  هم؛رِ سَ وأُ 
ة المهتمة، جميع على أن يبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدوليطارات ت والمطائراومشغلي الاألعضاء الدول  تحث  -٩

  ؛الجهود الممكنة لتعجيل عمليات مناولة البضائع الجوية وتخليص إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولية
الدول األعضاء على إجراء الحوار وٕاقامة التعاون بين التسهيالت الوطنية واإلقليمية والهيئات المتعلقة  تحث  - ١٠

  باألمن.

  المرفق (د)
  دل بيانات الركابنظم تبا

  ؛من الضروري أن تواصل الدول األعضاء العمل على تحسين فعالية وكفاءة عملية تخليص اإلجراءات لما كان

)، بالدول األعضاء أن "ُتلزم ٢٠١٤( ٢١٧٨من القرار  ٩مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد أهاب، في الفقرة  ولما كان
تقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من شركات الطيران العاملة في أراضيها ب

بمغادرة “) اللجنة) (”٢٠١١( ١٩٨٩) و١٩٩٩( ١٢٦٧اكتشاف حاالت قيام األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عمال بالقرارين 
هاب كذلك بالدول األعضاء أن تبلغ اللجنة أراضيها، أو محاولة دخول تلك األراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، وأ

بأي عملية مغادرة ألراضيها أو أي محاولة من هذا القبيل لدخولها أو عبورها من ِقبل هؤالء األفراد، وأن تطلع دولة اإلقامة أو 
  .الجنسية على هذه المعلومات حسب االقتضاء ووفقا للقانون الداخلي وااللتزامات الدولية"
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  : موميةفإن الجمعية الع

الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين يوفرون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في  تحث  -١
نظم تبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في 

  دولية؛معالجة حركة المسافرين في مباني المطارات ال

الدول األعضاء، في استخدامها لنظم تبادل البيانات اإللكترونية، على ضمان أن تكون شروط بيانات  تحث  -٢
المسافرين مطابقة للقواعد القياسية الدولية التي تعتمدها وكاالت األمم المتحدة المختصة لهذا الغرض، وضمان أمن تلك 

  البيانات ومعالجتها معالجة منصفة وصيانتها؛

الدول األعضاء على التعاضد وتبادل أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى من تحث    -٣
  تبادل بيانات الركاب. أجل إنشاء نظم

  السياسات  –ضوضاء الطائرات  – حماية البيئةمن جدول األعمال:  ٢٠البند 
 والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ

الثانية، في موضوع حماية البيئة على أساس التقارير عن التقدم الذي أحرزه ذية، في جلستها نظرت اللجنة التنفي  ١- ١- ٢٠
 WP51و WP28المجلس في األعمال الفنية للمنظمة عن ضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات وتغير المناخ (ورقات العمل 

قرار الجمعية  ثاللجنة التنفيذية في اقتراحات المجلس لتحدي ). وبناء على تقارير التقدم المحرز هذه، نظرت١والتصويب رقم   WP55و
األحكام العامة والضوضاء ونوعية  –، بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ١٧- ٣٨العمومية 

 WP/91 دول والجهات المراقبةورقة عمل قّدمتها ال ١١). باإلضافة الى ثمة ١والتصويب رقم  ٤٨الهواء المحلي (ورقة العمل 

 WP/429و) Revision No1( WP/250و WP/225و WP/223و )WP/210  )Revision No 1و WP/170و WP/156و WP/152و

  .WP/447و WP/430و

  أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي
رة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية بشأن بشأن التقدم الذي أحرزته اإليكاو منذ الدو  )WP/51(قّدم المجلس تقريرّا   ٢- ١- ٢٠

المسائل المتصلة بالطيران المدني والبيئة، بما في ذلك أنشطة األمانة العامة واألعمال التي اضطلعت بها لجنة حماية البيئة والتعاون 
جلد ثالث جديد للملحق السادس مع منظمات أخرى. وقدمت الورقة تفاصيل بشأن اتفاق االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة بشأن م

عشر لوضع قاعدة قياسية جديدة مقترحة لترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمحركات الطائرات ومجّلد ثاني مقترح للملحق 
ضًا أي WP/51 السادس عشر بشأن قاعدة قياسية جديدة للجسيمات الدقيقة غير المتطايرة لمحركات الطائرات. وتتضمن ورقة العمل

، "استخدام األراضي والمراقبة البيئية"، وهو كتاب دوري ٢"دليل تخطيط المطارات"، الجزء  –المحّدثة  Doc 9184تفاصيل بشأن الوثيقة 
جديد عن مشاركة المجتمع في ادارة الشؤون البئية ولمحة عامة عن الفوائد المترتبة على تنفيذ الحزمة صفر من حزم التحسينات في 

ران. وتضمنت الورقة آخر التطورات بشأن عمل اإليكاو المتعلق بضوضاء الطائرات، بما في ذلك العمل المستمر بشأن منظومة الطي
وضع قاعدة قياسية لضوضاء الطائرات األسرع من الصوت من أجل طائرات المستقبل. وقدمت تفاصيل عن التعاون الوثيق مع اتفاقية 

اخ والمنظمة البحرية الدولية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمشاركة في عملية إعداد أهداف األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن
التنمية المستدامة. وجرى إبراز أن المجلس قد وافق على جميع توصيات االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة، ويجري التشاور مع 

  ول والثاني والطبعة األولى الجديدة من المجلد الثالث من الملحق السادس عشر.الدول بشأن التعديالت المقترح إدخالها من المجلدين األ
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ونوعية الهواء المحلي واالنبعاثات  آثار الضوضاءمعالجة في اإليكاو التقدم الهام الذي أحرزته باللجنة وأقرت   ٣- ١- ٢٠
  .فنيعلى أهمية هذا العمل ال تالعالمية، وشدد

)، ١والتصويب رقم ( WP/55لثامنة والثالثون للجمعية العمومية، قدم المجلس ورقة العمل وحسب ما طلبته الدورة ا  ٤- ١- ٢٠
ء التي تقّدم تقريرًا عن تقييم االتجاهات البيئية الذي تضطلع به لجنة حماية البيئة في مجال الطيران للتأثير الحالي والمستقبلي لضوضا

الحركة الجوية ضعف في  ٤,٢لمتوقع أنه على الرغم من زيادة مرتقبة بواقع ، من ا٢٠٤٠وانبعاثات محركات الطائرات. وبحلول عام 
أضعاف فقط خالل نفس الفترة. وفيما يتعلق بأنواع الوقود  ٣,٩إلى  ٢,٨الدولية، فمن المتوقع أن يزداد استهالك الوقود من 

، غير أنه باالستناد إلى سيناريوهات قّيمتها البديل المستدام، توجد شكوك كبيرة في التنبؤ بإسهام استخدامها في األجل الطويل
في المائة من وقود الطائرات النفاثة للطيران  ١٠٠الوفاء بالطلب عليها بنسبة تبلغ  ٢٠٥٠لجنة حماية البيئة، يمكن في عام 

في  ٦٣ي بنسبة الدولي. وفي هذا السيناريو، المستند إلى افتراضات التحليل، يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصاف
المائة. وسيعتمد إنتاج أنواع الوقود البديلة في المستقبل إلى حد كبير على السياسات والحوافز القائمة لمثل هذه األنواع من 
الوقود، وكذلك على الفعالية البيئية واالقتصادية الستخدامها. وقد قامت لجنة حماية البيئة أيضًا بتحديث االتجاهات لالنبعاثات 

تؤثر على نوعية الهواء المحلي وضوضاء الطائرات. وفي جميع الحاالت، تدل االتجاهات على أنه من المتوقع أن تستمر التي 
انبعاثات محركات الطائرات وضوضاء الطائرات في التزايد في المستقبل، ولكن بمعّدل أبطأ من النمو في الحركة. وفي حالة 

ال تعود ضوضاء الطائرات للنمو مع زيادة في الحركة، في ظل سيناريو  ، قد٢٠٣٠ضوضاء الطائرات فإنه، بحلول عام 
  تفاؤلي للتكنولوجيا والتحسن التشغيلي.

وأوصت  .من أجل المناقشة واتخاذ القرار بشكل سليم ةقويواحدة معلومات  بأهمية وجود قاعدةأقرت اللجنة و   ٥-١- ٢٠
بالمستجدات القادمة  العمومية الجمعيةمع إخطار  ات بشأن المسائل البيئية،االتجاهات البيئية كأساس التخاذ القرار بإقرار اللجنة 

  اإلبالغ عن انبعاثات الطيران.العمومية بطلب الجمعية ل اً بيانات دعمالاللجنة الدول على تقديم ت حثكما في هذا الشأن. 
نشطة المتعلقة ببرنامج اإليكاو ، التي قّدمت تقريرًا بشأن األWP/28ونظرت اللجنة أيضًا في ورقة العمل   ٦-١- ٢٠

للمساعدة الفنية، الذي يغطي جميع األهداف االستراتيجية لإليكاو بما في ذلك حماية البيئة. وأدرجت في الورقة معلومات عن 
تحدة المساعدة المتصلة بالبيئة ومبادرات بناء القدرات، مثل شراكات اإليكاو مع االتحاد األوروبي وكذلك مع برنامج األمم الم

 االنمائي ومرفق البيئة العالمية.

، ١٧-٣٨قدم المجلس اقتراحا لنتقيح قرار الجمعية العمومية ، )١والتصويب رقم ( WP/48وفي ورقة العمل   ٧-١- ٢٠
"، األحكام العامة والضجيج ونوعية الهواء المحلي –بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة "

وء التطورات منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية. وتنشأ التنقيحات بشكل رئيسي عن أنشطة األمانة العامة في ض
  والعمل الذي تضطلع به لجنة حماية البيئة.

سلوفاكيا، نيابًة عن االتحاد األوروبي ودوله التي عرضتها سويسرا، أكدت  WP/91ة العمل وفي ورق  ٨-١- ٢٠
ول أعضاء أخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني، أن أوروبا اعتمدت نهجًا شامًال لتخفيف اآلثار البيئية األعضاء ود

للطيران الدولي، وتدعم بقوة الجهود المستمرة داخل اإليكاو كجزء من هذا النهج. وأقّرت الورقة وأيدت األعمال الهامة التي 
عمل اللجنة المذكورة بطريقة حرة وشاملة وشفافة. وأبرزت الورقة أهمية إعطاء تضطلع بها لجنة حماية البيئة وضرورة أن ت

األولوية لتنفيذ القواعد القياسية التي أوصى بها االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
ئرات، فضًال عن المزيد من التطوير للقاعدة القياسية الطائرات وتركيز كتلة الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة من محركات الطا

  الخاصة بكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة.
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قّدمت غواتيماال، نيابة عن الدول األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران  WP/225وفي ورقة العمل   ٩-١- ٢٠
المتصلة  ةي. وشملت تفاصيل بشأن توحيد الرؤى والمبادئ التوجيهيالمدني، معلومات عن التطورات بشأن البيئة والطيران المدن

بالبيئة والطيران المدني في أمريكا الالتينية من مختلف منظمات الطيران المدني. ودعت الورقة الجمعية العمومية إلى مراعاة 
او بإعدادها، ودعت الجمعية العمومية إلى أن االستراتيجيات والرؤية البيئية إلقليم أمريكا الالتينية في الوثائق التي تقوم اإليك

تطلب وجود مستوى أعلى من التمثيل في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بالنسبة للدول األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية 
 للطيران المدني.

ظمة المالحة التي مكنت التقدم الذي تم إحرازه في األداء ووظائف أن WP/170وأبرزت كندا في ورقة العمل   ١٠-١- ٢٠
. وعلى أية حال، عادة غازات الدفيئة والضوضاءمن تحقيق عمليات طيران تتسم بكفاءة أكبر، مما خلق فرصا لخفض انبعاثات 

إلى التركيز المتصور للضوضاء نتيجة اتباع المزيد من الطائرات لنفس المسارات  في محيط المطارات ما تؤدي هذه التحسينات
، كما عن الضوضاء في محيط المطارات الناتجةالبيانات بشأن اآلثار ألن تقدم الدول  قتراب. وناشدت ورقة العملفي عملية اال

دعت الجمعية العمومية إلى أن تصدر توجيهًا إلى المجلس بوضع نهج عملي لموازنة انبعاثات الغازات الدفيئة واآلثار الناتجة 
 قائمة على األداء.عن الضوضاء عند تنفيذ إجراءات المالحة ال

) عن تجربة فرض رسوم خاصة ١(التنقيح رقم  WP/250في ورقة العمل جمهورية كوريا وتحدثت   ١١-١- ٢٠
. واعتبرت جمهورية كوريا اإليكاوبالضوضاء في مطاراتها وأبرزت غياب التوحيد في هذا المجال ضمن الدول األعضاء في 

غير كافية وطلبت أن تقوم الدول األعضاء بتبادل  مبادئوم الخاصة بالضوضاء التوجيهية الحالية لإليكاو حول الرس المبادئ
واقترحت في الورقة  .في المستقبل المبادئ التوجيهية لإليكاومن أجل تعزيز  موقع اإليكاو اإللكترونيأفضل الممارسات على 

 عبر"نشرة" على الدول األعضاء بتوزيع بمراجعة توصياتها بخصوص الرسوم المتعلقة بالضوضاء وأن تقوم اإليكاو أن تقوم 
المبادئ  تحسينتتمكن الدول األعضاء من تبادل األفكار والسياسات بحرية من أجل  حتىموقع اإليكاو اإللكتروني الرسمي 

  التوجيهية لإليكاو.
في مجال الحد من )، أقرت الواليات المتحدة بالتقدم الذي تم إحرازه ١(التنقيح رقم  WP/210وفي ورقة العمل   ١٢-١- ٢٠

 الضوضاء واآلثار السلبية على جودة الهواء المحلي من خالل إعداد السياسات والقواعد، وشجعت الدول األعضاء على
الدول  . كما شجعتالنبعاثات البيئيةمستوى ااالمتناع عن فرض قيود تشغيلية على أساس قواعد اإليكاو القياسية لترخيص 

) فيما يخص CAEPالتوصية المقدمة من لجنة حماية البيئة (. ورحبت الورقة بدارة ضجيج الطائراتعلى اتباع النهج المتوازن إل
تحويل خط حّد الرقم الدخاني المنصوص عليه في القاعدة القياسية الخاصة بالترخيص إلى قاعدة قياسية خاصة بانبعاثات 

قرار ذلك كخطوًة أخرى نحو خفض انبعاثات الطيران عند وإ  ،الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة الناجمة عن محركات الطائرات
الصرامة فيما يخص القاعدة  توخي المزيد منمواصلة السعي إلى  . كما شجعت الواليات المتحدة الدول األعضاء علىالمصدر

ي عشر للجنة حماية انعقاد االجتماع الحاد بحلولالقياسية الخاصة بانبعاثات الجسيمات الدقيقة الناتجة عن محركات الطائرات 
الواليات المتحدة األمريكية فكرة إضافة انبعاثات الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة الناجمة عن  أيدت. كما ٢٠١٩البيئة في عام 

  محركات الطائرات إلى البحث التكنولوجي للجنة حماية البيئة وٕالى عملية تحديد األهداف في هذا الشأن.
توصيات لباعتماد لجنة حماية البيئة ل(أياتا)  ، رحب االتحاد الدولي للنقل الجويWP/152وفي ورقة العمل   ١٣-١- ٢٠

غير للجسيمات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرة وأول قاعدة قياسية  قاعدة قياسية لترخيص مستوىأول المؤدية إلى وضع 
لغرض األصلي لقواعد اإليكاو القياسية، كما حث الدول وأكد االتحاد على ضرورة الحفاظ على ا المتطايرة لمحركات الطائرات.

وحول موضوع  فرض أي قيود تشغيلية أو رسوم لالنبعاثات على أساس قاعدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.على اإلحجام عن 
ي شديدة ألوأعرب عن معارضته النهج متوازن إلدارة ضوضاء الطائرات، ضوضاء الطائرات، أكد االتحاد على ضرورة اتباع 

من الملحق  األولالمجلد  الثالث منالفصل  المطابقة ألحكامتدبير من شأنه أن يؤدي إلى التخلص التدريجي من الطائرات 
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المطابقة أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات  بفرضالدول بعدم السماح  الموجه إلى طلبالودعم  السادس عشر،
  .السادس عشرالمجلد األول من الملحق من  الرابع والرابع عشر ينالفصل ألحكام
) المقدمة كورقات معلومات، ولم ُتعرض 447و 430و 429و 223و 156خمس (وأقرت اللجنة ورقات العمل ال  ١٤-١- ٢٠
  لكن تتلخص فيما يلي:، و االجتماعفي 
إطار برنامج تفاصيل عن اقتراحها الخاص بإعداد دورة في  WP/156قدمت األرجنتين في ورقة العمل   ١٥-١- ٢٠

تدريب ترينير المتقدم تركز على إجراءات الحد من ضوضاء طائرات الهليكوبتر. وستعتمد هذه الدورة التدريبية على الخبرة التي 
استقاها الجيش األرجنتيني من خالل عملياته في أنتاركتيكا، وهي منطقة محمية بيئيا، وعلى فوائد إجراءات الحد من الضوضاء 

ات التي يتم القيام بها في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحقيق االستفادة بالنسبة للعملي
القصوى من إجراءات الحد من الضوضاء من طرف طواقم طائرات الهليكوبتر من خالل الممارسة الفعالة لمثل هذه اإلجراءات، 

  ة بالضوضاء الناتجة عن طائرات الهليكوبتر. كما سيتضمن أيضا الجوانب النظرية المرتبط
تفاصيل عن تنفيذ األحكام المرتبطة بالترخيص في الجزء األول  WP/223وقدمت إندونيسيا في ورقة العمل   ١٦-١- ٢٠

من الملحق السادس عشر ضمن إطارها التنظيمي الوطني عبر مرسوم وزاري. كما قدمت معلومات عن مبادرتها الجارية 
شهادة ضوضاء من طرف  ١١١٩دات الضوضاء ألسطولها الوطني اإلندونيسي، حيث تم حتى األن تقديم إلصدار شها

  المديرية العامة للطيران المدني. 
، قدم المجلس الدولي للمطارات معلومات عن تعاونه الفعال مع هيئات أخرى في WP/429 وفي ورقة العمل   ١٧-١- ٢٠

بحماية البيئة على النحو الوارد في القرارات التي تم االتفاق عليها في الجمعية العمومية قطاع الطيران ومع اإليكاو فيما يتعلق 
. وباإلضافة إلى ذلك، عرض المجلس المشاريع التي يقوم بها من أجل مساعدة المطارات على ٢٠١٦للمجلس في سبتمبر 

حيث الكربون وأدوات اإلبالغ عن الكربون  التصدي بفعالية لآلثار البيئية لألنشطة، بما في ذلك اعتماد المطارات من
  واالنبعاثات واستخدام الطاقة المتجددة المستدامة بالمطارات.

 ، أوضحت جمهورية كوريا، استنادا إلى التوجيهات الواردة في وثيقة اإليكاوWP/430وفي ورقة العمل   ١٨-١- ٢٠

Doc 9829  تقوم حاليا بتنفيذ سياسات الحد من الضوضاء عند المصدر الخاصة بالنهج المتوازن إلدارة ضوضاء الطائرات، أنها
وتخطيط استخدام وٕادارة األراضي واإلجراءات التشغيلية للحد من الضوضاء وقيود التشغيل على الطائرات. وحددت جمهورية 

الثة من هذه المطارات كوريا ستة مطارات إقليمية يلزم فيها الحد من الضوضاء عند المصدر وتحتاج للمراقبة الحكومية. وتقوم ث
بتنفيذ إجراءات تشغيلية للحد من الضوضاء. وتقوم الحكومة بتقديم المساعدة للمجتمعات المتأثرة بضوضاء الطائرات كما قامت 
بإنشاء مؤسسة تتولى المشاورات مع الجهات المعنية. وتود جمهورية كوريا االطالع على أفكار الدول األعضاء في اإليكاو 

  المشورة بشأن معالجة الضوضاء.  والحصول على
، قدم االتحاد الدولي لعمال النقل تفاصيل حول بحث جديد بشأن تلوث الهواء في WP/447وفي ورقة العمل    ١٩-١- ٢٠

المطارات ومصادر التلوث وتعرض الموظفين للجزيئات المتناهية الصغر وٕاجراءات الحد من التلوث. واقترح في الورقة اشتمال 
المحلي"  ونوعية الهواء والضوضاءالعامة  األحكام –سياسات وممارسات اإليكاو المتعلقة بحماية البيئة ب يان الموحدالب" أحكام
  في إطار أعمال اإليكاو. التحاد أيضًا توفير خبراته ومعرفتهكما عرض ا .تلوث الهواء الناتج عن محركات الديزلعلى 
بما في ذلك االتفاق على  ،في اجتماعها العاشر جنة حماية البيئةل هتالتقدم الذي أحرز باللجنة  ترحبو   ٢٠-١- ٢٠

ثاني أكسيد الكربون للطائرات الواردة في المجلد الثالث الجديد من  انبعاثات القاعدة القياسية الجديدة الخاصة بترخيص مستوى
من  )nvPM(لمحركات الطائرات  طايرةالمت غير الدقيقة جسيماتالملحق السادس عشر، والقاعدة القياسية المقترحة الجديدة لل
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، فضال عن هاتين القاعدتين القياسيتينلتنفيذ إلى إعطاء األولوية اللجنة دعت . و أجل المجلد الثاني من الملحق السادس عشر
  .لمحركات الطائرات المتطايرة غير الدقيقة كتلة وعدد الجسيماتقواعد قياسية في المستقبل ل العمل على إعدادمواصلة 

زيادة مشاركة الدول لعضوية لجنة حماية البيئة التي أثيرت علمًا بالمسائل المرتبطة باللجنة  وأحاطت  ٢١-١- ٢٠
لجنة حماية البيئة، الخاصة باإلدارية بأن ذلك شأن يتصل بالمسائل المدني، وأوصت  للطيران الالتينية أمريكا جنةاألعضاء من ل

  المجلس.معالجتها عن طريق وينبغي 
موازنة انبعاثات غازات الدفيئة وآثار الضوضاء عند تنفيذ إجراءات المالحة القائمة وفيما يتعلق بالعمل على   ٢٢-١- ٢٠

ل لجنة حماية امأع الرئيسية التي تراعى فيمبادئ أحد الاآلثار البيئية هو مختلف الترابط بين بأن على األداء، أقرت اللجنة 
  .الدول التي ينبغي أن تقدمها البيانات مزيد منبل اعماأل همواصلة هذلى مدعوة إلجنة حماية البيئة وأن البيئة، 

بأن ثمة معلومات عن الرسوم المتعلقة بالضوضاء في وثائق مختلفة صادرة من أحاطت اللجنة علمًا و   ٢٣-١- ٢٠
سياسات  – Doc 9082ة وثيقوال، الجوية المالحة وخدمات المطارات تعريفات – Doc 7100(على سبيل المثال الوثيقة اإليكاو 

 قاعدة البياناتأن و  ،تخطيط المطارات) دليل – Doc 9184وثيقة والبشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية،  يكاواإل
وأوصت اللجنة االطالع عليها أيضًا عبر موقع اإليكاو اإللكتروني الخاص بالبيئة. الضوضاء يمكن الخاصة بالرسوم المتعلقة ب

  للنظر فيه.لى لجنة حماية البيئة مقترح باستعراض توصيات اإليكاو الخاصة بالرسوم المتعلقة بالضوضاء ُيطرح عبأن 
ق يال ينبغي تطبمع االعتراف بأنه النهج المتوازن، تؤكد الجمعية العمومية التزامها بأوصت اللجنة بأن و   ٢٤-١- ٢٠
ومع التسليم بذلك، فقد سلطت في كل عنصر من العناصر األخرى.  عد النظر، وٕانما بالمالذ األول اباعتباره يةقيود التشغيلال

بعض القيود تطبيق أن كما لوحظ بعض القيود التشغيلية في ظل ظروف محلية محددة. بعض الدول الضوء على فائدة فرض 
  من دولة إلى أخرى.الضوضاء ل مشاكل يحو يؤدي إلى تالتشغيلية قد 

  لجمعية العمومية بأن تعتمد القرار التالي:واتفقت اللجنة على توصية ا    ٢٥-١- ٢٠

  بيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  :٢٠/١القرار 
  األحكام العامة والضجيج ونوعية الهواء المحلي –حماية البيئة   

ــت ــا كان اديــة اعتمــاد البيــان عمــن دوراتهــا ال، أن تواصــل فــي كــل دورة ١٧-٣٨ الجمعيــة العموميــة قــد قــررت، بموجــب قرارهــا لم
  ،البيئة المستمرة في مجال حمايةاإليكاو الموحد بسياسات وممارسات 

  ،مترابطة  يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ١٧-٣٨القرار  ولما كان
 ضوضـاء ن للجمعية العموميـة فـي مجـالوالثالثيالثامنة التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر

  .انبعاثات محركات الطائراتو 

  فإن الجمعية العمومية:
 في المستمرة اإليكاو وممارسات بسياسات موحد بيان.. : -٣٩، مع القرار أدناه المذكورةأن مرفقات هذا القرار تقرر   - ١

 -البيئة حماية مجال في المستمرة اإليكاو وممارسات تبسياسا موحد بيان.. : -٣٩والقرار  المناخ تغير - البيئة حماية مجال
المستمرة في مجال حماية  اإليكاوالبيان الموحد بسياسات وممارسات تشكل  ،السوق آليات على القائمة العالمية التدابير خطة

  والثالثين للجمعية العمومية:التاسعة الدورة  اختتامقائمة عند حسبما كانت هذه السياسات البيئة، 
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  لمحة عامة  —  المرفق (أ)
  وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئة  —  المرفق (ب)
  السياسات والبرامج المبنية على "النهج المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائرات  —  المرفق (ج)
ها المسـتويات المنصـوص عليهــا سـحب الطـائرات النفاثـة دون الصــوتية التـي تتجـاوز ضوضــاؤ   —  المرفق (د)

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر 
  فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات  —  )هالمرفق (

  تخطيط وٕادارة استخدام األراضي  —  المرفق (و)
  مشكلة الفرقعة الصوتية –الطائرات األسرع من الصوت   —  المرفق (ز)
  نوعية الهواء المحليالطيران على أثر   —  المرفق (ح)

في  اإليكاوسياسات وممارسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعيةالمجلس أن يعرض إلى تطلب   - ٢
  .امجال حماية البيئة لتستعرضه

 - ية البيئة موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حما بيان.. : -٣٩مع القرار  أن هذا القرار تعلن  - ٣
 العالمية التدابير خطة -البيئة حماية مجال في المستمرة اإليكاو وممارسات بسياسات موحد بيان.. : -٣٩والقرار تغير المناخ 

 .١٨-٣٨و ١٧- ٣٨القرارين  تحل محل ،السوق آليات على القائمة

  المرفق (أ)
  ةعاملمحة 

لــى أن "تطــور الطيــران المــدني الــدولي مســتقبال يمكــن أن يســاعد ديباجــة اتفاقيــة الطيــران المــدني الــدولي تــنص علمــا كانــت 
مـن تلـك االتفاقيـة تـنص  الرابعـة واألربعـينالمـادة  وأنالصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه...."،  وٕابقاء إيجادكثيرا على 

ى تعزيـز تخطـيط وتطـوير النقـل عل...على أنه ينبغي للمنظمة "العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية و
  نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد".إلى الجوي الدولي من أجل... تلبية احتياجات شعوب العالم 

من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المـدني علـى البيئـة بتطبيـق تـدابير شـاملة تتضـمن التحسـينات  ولما كان
وٕادارة الحركــة الجويــة واإلجــراءات التشــغيلية األكثــر كفــاءة، وٕاعــادة تــدوير الطــائرات، واســتخدام مصــادر الطاقــة  التكنولوجيــة

النظيفة والمتجددة والمستدامة، واالستخدام المالئم آلليـات تخطـيط المطـارات، وتخطـيط وٕادارة واسـتخدام األراضـي، والتـدابير 
  القائمة على آليات السوق.

الـدول األعضـاء فـي اإليكـاو قـد وافقـت علـى االسـتمرار فـي متابعـة جميـع مسـائل الطيـران المتعلقـة بالبيئـة جميـع  ولما كانت
 والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.

  ئية التي تؤثر على النقل الجوي.منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البي ولما كانت
النمــو المسـتدام للطيــران مهمـا للنمــو والتنميـة االقتصــاديين والتجـارة والتبــادل الثقـافي والتفــاهم بـين الشــعوب واألمــم  ولمـا كــان

  في المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة.
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بأن عمل المنظمة في مجال البيئة يسهم في تحقيق عشرة من أهداف التنمية المسـتدامة السـبعة عشـر التـي وضـعتها  قراراوإ 
  األمم المتحدة.
عــن آثــار الطيــران علــى البيئــة ضــرورية كــي تعــد اإليكــاو وأفضــل المعلومــات المتــوافرة المعلومــات الموثــوق بهــا  ولمــا كانــت

  بها.  ةودولها األعضاء السياسة الخاص
أكثـر  نـا هـذايومفـي نـتج تُ التـي أنه قد تم إحراز تقدم كبيـر فـي التصـدي آلثـار الطيـران علـى البيئـة، وأن الطـائرات ب وتسليما

ســتينات القــرن  فــي المائــة ممــا كانــت عليــه فــي ٧٥أقــل ضوضــاء بنســبة فــي المائــة فــي اســتهالك الوقــود و  ٨٠كفــاءة بنســبة 
  .الماضي

جه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثـات المحركـات، فثمـة بقدر ما توجد أو  ولما كانت
  حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي.

ئـة علـى إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجـة آثـار انبعاثـات الطيـران مـن غـازات الدفي ولما كانت
المنـــاخ العــــالمي، وأنـــه ينبغــــي أن تعــــالج الـــدول، فرديــــا أو جماعيــــا علـــى أســــاس إقليمــــي، المســـائل االقتصــــادية والمؤسســــية 

  المتعلقة بذلك.
التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة األخــرى مهمــا إلحــراز تقــدم فــي فهــم آثــار الطيــران علــى البيئــة ومــن أجــل وضــع  ولمــا كــان

  هذه اآلثار. السياسات المالئمة لمعالجة
بأهميــة البحــث والتطــوير فــي مجــال كفــاءة اســتخدام الوقــود وبــدائل الوقــود للطيــران التــي ســتتيح عمليــات النقــل الجــوي  ٕاقــراراو 

  الدولي بتأثير أقل على البيئة، من حيث نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي على حد سواء.
  

  فإن الجمعية العمومية:
تعي تها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفأن اإليكاو تعلن  - ١

مسؤوليتها تقر بتها، وأنها لجاآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معا
اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية  عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور األعضاءمسؤولية دولها بو 

بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام والدول األعضاء فيها وعند اضطالع اإليكاو  ونوعية البيئة من ناحية أخرى.
  يلي:  بما

  الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات.  أ)
  لهواء المحلي.الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية ا  ب)
  الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي.  ج)

المتعلقة بالبيئة الدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات اإليكاو لدورها القيادي على  تشّدد  -٢
تعترف بخطورة التحديات التي  لسياسة بشأن هذه المسائلل إرشادات إعدادالمجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب و 

  يواجهها القطاع.
إلى المجلس أن يواصل التقييم المنتظم للوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات  تطلب  -٣

  الطائرات واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض.
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التدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير المتعلقة ببمسألة الترابط والتبادل  إبقاء وتحديث المعرفةإلى المجلس  تطلب  -٤
  .بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثل الطيران على البيئة

تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول لإلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران  تطلب  -٥
  واعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة.القوفعالية عمليات الطيران 

إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات واستهالك  تطلب  -٦
محركات الطائرات، مع وجين من الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النتر الطائرات للوقود وكفاءة الوقود في نظام الطيران وانبعاثات 
، والقواعد والتوصيات الدولية العالمية للمالحة الجويةاإليكاو خطة تبيان عمل المنظمة، وخطط العمل التي تقدمها الدول، و 

التي تضعها اإليكاو، وسياسة اإليكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير 
  نتظمة والحلقات الدراسية، بما يشمل التنسيق مع مكاتب اإليكاو اإلقليمية.الم
، وتحث الدول األعضاء على دعم المتعلقة بالبيئة اإليكاوأن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة إلى الدول  تدعو  -٧

  األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية.
الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المعلومات والبيانات العلمية الالزمة لتمكين اإليكاو من تقوية عملها في  تدعو  -٨

  هذا المجال.
وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع الالمجلس على  تشجع  -٩

  السياسات لمعالجة هذه اآلثار.الطيران على البيئة وبشأن وضع 
التطور المنتظم والمستدام  تؤثر سلبا علىفي مجال البيئة من شأنها أن  تدابيرالدول على االمتناع عن اتخاذ  تحث  - ١٠

  المدني الدولي. للطيران

  
  )بالمرفق (

  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات 
  بشأن نوعية البيئة اإلرشادية المواد/أو و

كثيـرة فـي العـالم مازالـت تثيـر القلـق العـام وتحـد مـن تطـوير  الطـائرات فـي المنـاطق المجـاورة لمطـارات ضوضـاءشكلة م لما كانت
  بشأنها.ة مالئم إجراءاتوتتطلب اتخاذ  ،البنية األساسية للمطارات

علـى كـل مـن المسـتويين  ئـةعلـى البي نبعاثـات الطـائراتالمجتمع العلمي يحّسن فهـم أوجـه عـدم التأكـد المرتبطـة بتـأثير اولما كان 
  ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة. المحلي والعالمي، يظل هذا التأثير مصدرا للقلق

بــأن ثمــة أوجــه تــرابط متعلقــة بتصــميم التكنولوجيــا وعمليــات الطــائرات عنــد معالجــة الشــواغل المتصــلة بالضوضــاء ونوعيــة  وٕاقــرارا
  الهواء المحلي وتغير المناخ.

على وضـع مزيـد مـن القواعـد  بغرض المساعدة) CAEPأنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران ( المجلس قد ولما كان
  محركات.الالطائرات وانبعاثات  ضوضاءل اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءاتوالتوصيات 



- 68 - 
 

 

شــتمل علــى قواعــد ضوضــاء الطــائرات، الــذي ي المجلــس قــد اعتمــد المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر بعنــوان: ولمــا كــان
 اإلقــالعوالهبــوط والطــائرات عموديــة  اإلقــالعالطــائرات دون الصــوتية (باســتثناء الطائـــرات قصــيرة  ضوضــاءتــرخيص مســتويات 

  بذلك. األعضاءوالهبوط)، وأخطر الدول 
ي يشـتمل علـى انبعاثـات محركـات الطـائرات، الـذ المجلس قـد اعتمـد المجلـد الثـاني مـن الملحـق السـادس عشـر بعنـوان: ولما كان

  بذلك. األعضاء قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول
ــا بتوصــية لجنــة حمايــة البيئــة فــي مجــال الطيــران بشــأن وضــع قاعــدة معياريــة جديــدة النبعاثــات الجســيمات الدقيقــة غيــر  وترحيب
  المتطايرة؛
بشـأن وضـع قاعـدة قياسـية عالميـة جديـدة بشـأن التـرخيص النبعاثـات ثـاني  يرانلجنة حماية البيئة في مجال الطبتوصية ا وترحيب

مـن الملحـق  انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون مـن الطـائرات –أوكسيد الكربون مـن الطـائرات، ستشـكل بعـد اعتمادهـا المجلـد الثالـث 
  السادس عشر.

الكربــون تمثــل مقارنــة فنيــة لتكنولوجيــات الطيــران المصــممة بــأن القاعــدة القياســية بشــأن التــرخيص النبعاثــات ثــاني أكســيد وٕاقــرارا 
لالســتخدام فــي عمليــات تــرخيص مســتويات انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون، ولــم تصــمم لتســتخدم أساســا ُيرتكــز عليــه لفــرض قيــود 

  تشغيلية أو جبايات على االنبعاثات.
ــان ــا ك السياســات العامــة المرتبطــة بــاإلجراءات الراميــة الــى  قــد تــم إعــداد وتعــديل ونشــر إرشــادات مــن جانــب اإليكــاو بشــأن ولم

  معالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات؛
المجلس قد اعتمد أهداف تكنولوجية متوسطة وطويلة األجل لخفض الضوضاء وأكاسيد النيتروجين وأهداف تكنولوجيـة  ولما كان

  وقود.وتشغيلية لخفض حرق الطائرات لل
  :الجمعية العموميةفإن 
في الفصل  إلدراجهاالطائرات  ضوضاءبخصوص  صرامةالقياسية الجديدة األكثر بالفوائد المستمرة للقاعدة  ترحب  -١

  ؛١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حيز النفاذ في  الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر
القياسية الجديدة األكثر صرامة بشأن الضوضاء التي من القواعد  ٢٠١٤باعتماد المجلس، في، مارس  ترحب  -٢

أو بعد هذا التاريخ بالنسبة للطائرات التي تقّل  ٣١/١٢/٢٠٢٠وفي ، أو بعد هذا التاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧المقرر تطبيقها في 
  طنا؛ ٥٥كتلتها القصوى عند اإلقالع عن 

ديدة بشأن الضوضاء التي من المقرر اعتبارا من ، القواعد القياسية الج٢٠١٤باعتماد المجلس، في مارس  ترحب  -٣
  أو بعد هذا التاريخ تطبيقها على الطائرات ذات المراوح القالبة؛ ١/١/٢٠١٨
بوضع المجلس قاعدة قياسية جديدة النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الطائرات من المقرر تطبيقها اعتبارا  ترحب  -٤

طنا واعتبارا  ٦٠أنواع الطائرات الجديدة التي تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع على أو بعد هذا التاريخ على  ١/١/٢٠٢٠من 
طنا أو تقل عن  ٦٠أو بعد هذا التاريخ على أنواع الطائرات الجديدة التي تساوي كتلتها القصوى عند اإلقالع  ١/١/٢٠٢٣من 

أو بعد  ١/١/٢٠٢٣تحدد تاريخ وجوب تطبيقها في مقعدا للركاب أو أقل من ذلك؛ والتي قد ي ١٩ذلك، وتبلغ سعتها القصوى 
  هذا التاريخ؛

القاعدة القياسية الجديدة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من المقرر تطبيقها اعتبارا المجلس بوضع  ترحب  - ٥
  ؛١/١/٢٠٢٨ي أو بعد هذا التاريخ على الطائرات التي ال تزال قيد اإلنتاج والتي يتوقف إنتاجها ف ١/١/٢٠٢٣من 
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الدول اإلقرار بأن القاعدة القياسية بشأن الترخيص النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لم ُتصّمم لُتستخدم كأساس  تحث  - ٦
  ألي قيود تشغيلية أو جبايات على االنبعاثات؛

ع محركات الطائرات بوضع القاعدة القياسية الجديدة بشأن انبعاثات الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة من جمي ترحب  - ٧
أو  ١/١/٢٠٢٠كيلونيوتن ويقع تاريخ صنع كل محرك فيها في  ٢٦,٧التوربينية المروحية والنفاثة التي يتجاوز دفعها المقّدر 

  يتجاوز ذلك؛
إلى المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية التي تعالج تأثير  تطلب  - ٨

  ؛ى البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية األخرىالطيران عل
الضوضاء  يالمجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالإلى  تطلب  - ٩

  .رد الالزمة لتحقيق ذلك، وٕاتاحة الموامن أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن ،واالنبعاثات على وجه السرعة
حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران  بالشكل الكافيمن أقاليم العالم غير الممثلة  األعضاءالدول  تحث  - ١٠

  ؛تلك اللجنة أعمالأن تشارك في على 
ض تأثير عمليات إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخف تطلب  - ١١

  الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة؛
من هذا ) ٥( عمال بالفقرة اإليكاو، األحكام التي وضعتها ما هو مالئمعلى أن تتبع، حسب  األعضاءالدول  تحث  - ١٢

  ؛المرفق
وهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناري تطلب  - ١٣

  في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال.

  المرفق (ج)
  " السياسات والبرامج المبنية على "النهج المتوازن

  الطائرات ضوضاءللسيطرة على 

ــ هــو التشــجيع علــى اإليكــاوأحــد أهــداف  لمــا كــان مــن التوافــق فــي مجــال الطيــران المــدني  قــدر عملــي ممكــنأكبــر  ىالتوصــل إل
  األنظمة البيئية.في  سيما  والالدولي، 
ق يـالطـائرات يمكـن أن يع ضوضـاءللتخفيـف مـن  وٕاقليميـةالقيام على نحو غيـر منسـق بوضـع سياسـات وبـرامج وطنيـة  ولما كان

  دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية.
د عمليــات الطــائرات، وأثــارت الطــائرات فــي كثيــر مــن المطــارات قــد أدت إلــى اتخــاذ تــدابير تقّيــ ضوضــاءكلة حــدة مشــ ولمــا كانــت

  مطارات جديدة. إنشاءمعارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو 
نحــو آمــن قــد قبلــت المســؤولية الكاملـة عــن تحقيــق أقصــى قــدر مــن التوافــق بـين تطــوير الطيــران المــدني علــى  اإليكــاو ولمــا كانــت

واقتصـادي ومــنظم مـن ناحيــة، والحفـاظ علــى نوعيــة البيئـة مــن ناحيـة أخــرى، ولمـا كانــت تســعى بنشـاط إلــى تحقيـق مفهــوم "الــنهج 
  بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج. إرشاداتالطائرات ووضع  ضوضاء لخفضالمتوازن" 
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مطـار ثـم تحليـل الفـي  ضوضـاءيتكون من تحديد مشـكلة ال اإليكاوالذي وضعته  ضوضاءالنهج المتوازن للتعامل مع ال ولما كان
خفـض الضوضـاء عنـد المصـدر،  عن طريـق استكشـاف أربعـة عناصـر رئيسـية هـي: الضوضاءمختلف التدابير المتاحة لخفض 

 ، وفـــرض القيـــود التشـــغيلية، بهـــدف معالجـــة مشـــكلةضوضـــاءالتشـــغيلية لتقليـــل ال واإلجـــراءاتاســـتخدام األراضـــي،  وٕادارةوتخطـــيط 
  .من حيث التكلفة فعاليةبأقصى  ضوضاءال

تقيـــيم الوقـــع الحاضـــر والمســـتقبلي لضوضـــاء الطــائرات يعـــد أداة أساســـية لتضـــع اإليكـــاو ودولهـــا األعضـــاء السياســـات  ولمـــا كـــان
  الضرورية.
تتحمــل فــي  وكــل دولــة هــي التــي األعضــاء،تنفيــذ عناصــر الــنهج المتــوازن والمفاضــلة بينهــا أمــر فــي يــد الــدول  عمليــة ولمــا كانــت

  في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد اإليكاو. ضوضاءنهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت ال
المـــواد اإلرشـــادية التـــي أعـــدتها اإليكـــاو لمســـاعدة الـــدول علـــى تنفيـــذ الـــنهج المتـــوازن [(إرشـــادات عـــن الـــنهج المتـــوازن  ولمـــا كانـــت

  ] قد تم تحديثها فيما بعد.(Doc 9829)للسيطرة على ضوضاء الطائرات 
نهـج يختلـف  إتبـاعممـا يسـتدعي  ة،المعنيـ اتحلول مشكالت الضوضـاء مـع الخصـائص المحـددة للمطـار ضرورة مواءمة ل وٕادراكا

  متماثلة في المطارات.الضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت وٕامكانية من مطار إلى آخر، 
ســيما  وال ،معالجــة الضوضـاء عــن تكـاليف كبيــرة علـى المشـغلين وغيــرهم مـن الشــركاء المعنيـينتـدابير  إلمكانيــة أن تسـفر وٕادراكـا

  النامية. من البلدان
الموضـوع قــد تـؤثر علــى هـذا ألن لـدى الــدول التزامـات قانونيـة واتفاقــات قائمـة وقـوانين ســارية وسياسـات ثابتـة ذات صــلة ب وٕادراكـا

  تنفيذها "للنهج المتوازن" لإليكاو.
  كون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاء.يألن بعض الدول قد  اوٕادراك

ــالنظر إلــى  أن التحســينات التــي أنجزتهــا مطــارات كثيــرة فــي مجــال الضوضــاء باالستعاضــة عــن الطــائرات المســتوفية لشــروط وب
جلـــد األول مـــن الملحـــق الفصـــل الثـــاني (الطـــائرات التـــي اســـتوفت قواعـــد تـــرخيص الضوضـــاء، الـــواردة فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن الم

تجـــاوز مســـتويات الضوضـــاء المنصـــوص عليهـــا فـــي الفصـــل الثالـــث مـــن المجلـــد األول مـــن يها ضوضـــاءالســـادس عشـــر، ولكـــن 
ســتمرار النمــو فــي المســتقبل، وال ينبغــي النيــل التحســينات تســتحق الحمايــة  هــي ،ضوضــاءً الملحــق الســادس عشــر) بطــائرات أقــل 

  حول المطارات. ئيةالعشوامنها بالتعديات العمرانية 
 ةالتكنولوجيـالتحسـينات فـي ظـل سـيناريو أنـه، الطائرات تظهـر ضوضاء التجاهات في لأن تحليل لجنة حماية البيئة ب تأخذ علماً 

  .٢٠٣٠بعد عام  مساحة كونتورات الضوضاءزيادة في عمليات الطائرات إلى زيادة في الؤدي تالمتقدمة، قد ال 

  الجمعية العمومية:فإن 
فــي معالجــة  لإليكــاولــدى اإليكــاو، والمنظمــات الدوليــة، أن تعتــرف بالــدور القيــادي  األعضــاءجميــع الــدول  اشــدتن  -١

  الطائرات. ضوضاءمشكالت 
علــى ضوضــاء الطــائرات وتشــجع الــدول والمصــنعين والمشــغلين ل التصــديبالتقــدم المحــرز حتــى اآلن فــي  ترحــب  -٢

التكنولوجيـات والسياسـات اعتمـاد التصدي لضوضاء الطـائرات، وعلـى مواصـلة  لىالرامية إ اإليكاومواصلة المشاركة في أعمال 
  .المطاراتبالتي تقلل من تأثير ضوضاء الطائرات في المجتمعات التي تحيط 

  الدول على ما يلي: تحث  -٣
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تزامات ) وااللDoc 9829( اإليكاو إلرشاداتالمراعاة التامة   اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  أ)
الموضوع، عند معالجة هذا القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

  مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية.
 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفيذ هذه  اإلشرافشفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو  إجراءاتوضع   ب)

  ذلك:
مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس تقدير حجم   )١

  وعوامل أخرى ذات صلة.
اختيار االستناد إلى هذا التقييم في تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و   )٢

  التكاليف.بأقل تحقيق أقصى منفعة بيئية إلى التدابير التي تهدف 
  النزاعات. االعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية و عليها شر نتائج التقييم من أجل التشاور ن  )٣

  :الدول على ما يلي تشجع  -٤
الضوضاء عند المصدر  إلى خفضث والتكنولوجيا الهادفة و تشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  أ)

  غل البيئية األخرى.مع مراعاة أوجه الترابط مع الشوا أخرى. بوسيلةخفضها بأي  أو
المناطق  العشوائية فياستخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية  وٕادارةتطبيق سياسات تخطيط   ب)

المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع 
  المرفق (و) بهذا القرار.

، مع وضع أوجه بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكانلتخفيف الضوضاء التشغيلية  اإلجراءاتتطبيق   ج)
  الترابط مع الشواغل البيئية األخرى في االعتبار.

بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها  وعدم تطبيقها إالالمالذ األول،  باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية   د)
ومع مراعاة التأثير  ) بهذا القرارهتوافق مع المرفق (بطريقة تو لنهج المتوازن، األخرى ل عناصرالمن 

  .المحتمل لهذه القيود على المطارات األخرى
  إلى الدول القيام بما يلي: تطلب  -٥

  .قدر اإلمكان هاوسياسات هاوخطط هاعلى نحو وثيق لضمان االتساق بين برامج العمل المشترك  أ)
اء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة تطبيق أي تدابير لخفض الضوض يتوافقأن  ضمان  ب)

  من اتفاقية شيكاغو.
  النامية. مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  ج)

الـــدول إلـــى أن تواصـــل إعـــالم المجلـــس بسياســـاتها وبرامجهـــا المتعلقـــة بـــالتخفيف مـــن حـــّدة مشـــكلة ضوضـــاء تـــدعو   -٦
  الطائرات في الطيران المدني الدولي.

  إلى المجلس القيام بما يلي:تطلب   -٧
  إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات.  أ)

وجعلها مستجيبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   ب)
  الدول.
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  المثال. تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية، على سبيل  ج)
الــدول تقــديم الــدعم المناســب ألعمــال اإليكــاو علــى وضــع اإلرشــادات وأي أعمــال إضــافية بشــأن المنهجيــات  تناشــد  -٨

  وتقييم تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن، حسب االقتضاء.

  المرفق (د)
  سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها 

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر المنصوص عليها المستويات

  عشر.  السادس الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من الملحق ضوضاءقواعد ترخيص مستويات  لما كانت

ات الســحب، ألغــراض هــذا المرفــق، هــو ســحب فئــة مــن الطــائرات، علــى أســاس الضوضــاء، مــن العمليــهــذا تعريــف  ولمــا كــان
  كثر.األأو الواحدة دولة المطارات جميع الدولية في 
 حماية البيئة في مجال الطيـران قـد خلصـت إلـى أن السـحب العـام لطـائرات الفصـل الثالـث مـن قبـل جميـعالمعنية بلجنة ال ولما كانت

، والمنـــافع التكـــاليفاس ال يمكـــن تأييـــده علـــى أســـالبلـــدان التـــي فرضـــت قيـــودا تشـــغيلية علـــى عمليـــات طـــائرات الفصـــل الثـــاني، أمـــر 
واضطلعت بالعمل الـذي أفضـى إلـى تقـديم توصـية بشـأن وضـع قاعـدة قياسـية جديـدة لتـرخيص مسـتوى الضوضـاء فـي المجلـد األول 

  .من الملحق السادس عشر، مع االتفاق ضمنا على أنه ال ينبغي النظر في سحب تدريجي جديد للطائرات
الطـائرات التـي تتجـاوز ضوضـاؤها المسـتويات الـواردة فـي الفصـل الثالـث بالمجلـد مـن الخدمـة  تبعض الدول قد سحب ولما كانت

 تنظــر فــيقــد شــرعت فــي هــذا الســحب وبعــض الــدول األخــرى كانــت بعــض الــدول فــي حــين و  ،األول مــن الملحــق الســادس عشــر
  .هذا السحب إمكانية تصنيف

  ر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات.في الملحق السادس عشالواردة لضوضاء امن قواعد  الهدفن أل وٕادراكا
سـيما علـى  ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفـرض عبئـا اقتصـاديا ثقـيال، الأل وٕادراكا

  البلدان النامية.ي ، مثلما هي الحال فتجهيز أساطيلهم إلعادةمشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة 
اعتراف كل دولة بالمصاعب التي تواجههـا إلى الطائرات يجب أن يستند  إلى ضوضاء ىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر إلى 

  .المختلفة لكل منها شواغلالالدول األخرى، وٕالى تحقيق التوازن بين 

  فإن الجمعية العمومية:
ها المسـتويات الـواردة فـي الفصـل الثالـث مـن ؤ ضوضا التي تتجاوز الدول على أال تفرض أي سحب للطائراتتحث   -١

  يلي: المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
ما إذا كان االستنفاذ الطبيعي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من   أ)

  الضوضاء حول مطاراتها.
ق الحماية الضرورية إما بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من ما إذا كان يمكن تحقي  ب)

إضافة أي طائرات كهذه إلى أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، وٕاما بوضع حوافز لإلسراع 
  بتحديث األساطيل.
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ارات والمدارج التي اعتبرتها هذه ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المط  ج)
الدول محدثة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها ُمحِدثة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي 

  تسبب الضوضاء فيها إزعاجا أكبر.
ما يترتب على فرض القيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، وٕاشعارها بنواياها   د)

  بل تنفيذها بزمن معقول.ق
سحب الطائرات التي  ،بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار ،تقرر التيالدول  تحث  -٢

ها ضوضاءولكن  ،عشر تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس
  :يلي  على أن تقوم بما عشر  ت المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادستجاوز المستوياي

أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا إلى   أ)
  تقل عن سبع سنوات.  أقاليمها، سحبا تدريجيا على مدى فترة من الزمن ال

سنة على تاريخ  ٢٥تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله، قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور  أال  ب)
  إصدار أول شهادة صالحية لها. 

أي  أال تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة، قيودا على عمليات أي طائرات عريضة الجسم موجودة حاليـا، أو  ج)
  .١إلى  ٢لتجاوز الجانبي فيها أعلى من طائرات مزودة بمحركات تكون نسبة ا

  أن تبلغ اإليكاو وجميع الدول المعنية بجميع القيود المفروضة.  د)
  يلي: ما بهدف تحقيق يواألقاليم واإلقليميالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي  بشدة تشجع  -٣

، وذلك بدون فرض معاناة اقتصادية شديدة تخفيف تأثير الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات  أ)
  على مشغلي الطائرات.

إقامة االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل   ب)
 الثاني والمسجلة فيها حاليا، والتي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت

وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، 
  وبشرط قبول أول تاريخ لتسليم الطائرات.

بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة،  ،الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل تحث  -٤
من المجلد األول  أو أي فصل أحدث منهما الفصل الرابع في الفصل الثالث أوص عليها المنصو لقواعد ترخيص الضوضاء 

  عشر. من الملحق السادس
الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن ذلك  تحث  -٥

  .) بهذا القرارهضاء ووفقا للمرفقين (ج) و(للسيطرة على الضو  اإليكاومن النهج المتوازن الذي وضعته  جزءا
بتحديث أساطيلهم بما يزيل  إلى اإلسراعالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية  تحث  -٦

العقبات ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في 
  االقتضاء. المساعدة الفنية متعددة األطراف حسبذلك تقديم 
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  )هالمرفق (
  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  عشر. السادس الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق ضوضاءقواعد ترخيص  لما كانت
يقلل من اسـتخدام  بشأن الضوضاء يحد أو إجراءأنه  علىغراض هذا المرفق، القيد التشغيلي في أي مطار، أل تعريفولما كان 

  الطائرة لذلك المطار.
الـــدول إلـــى اعتمـــاد نهـــج متـــوازن للســـيطرة علـــى الضوضـــاء عنـــد معالجـــة مشـــكالت  قـــد دعـــاالمرفـــق (ج) بهـــذا القـــرار  ولمـــا كـــان

  الضوضاء في مطاراتها الدولية.
أمر متوقع نتيجة العتماد القواعد القياسية الجديـدة لتـرخيص مسـتوى  ضاء عند المصدرللضو  الخفضتحقيق مزيد من  ولما كان

  .الطائرات خفض الضوضاء في أساطيل تكنولوجياالضوضاء في المجلد األول من الملحق السادس عشر ومن خالل استيعاب 
فــذ بالفعــل فــي مطــارات كثيــرة، وكانــت الضوضــاء تن لخفــضالتشــغيلية  واإلجــراءاتوتخطــيط اســتخدام األراضــي  إدارة ولمــا كانــت

  التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة.
ســحب الطــائرات التــي تمتثــل لقواعــد تــرخيص الضوضــاء الــواردة فــي الفصــل الثــاني بالمجلــد األول مــن الملحــق تطبيــق  ولمــا كــان

وضــاؤها المســتويات المقــررة فــي الفصــل الثالــث بالمجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر (بالشــكل الســادس عشــر وتتجــاوز ض
(د) بهذا القرار) قد اكتمـل فـي بعـض الـدول، وعلـى افتـراض اسـتمرار النمـو فـي أنشـطة الطيـران مـن  المنصوص عليه في المرفق

ي تلـك الـدول أن يـزداد نتيجـة لنمـو حركـة الطيـران المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات فـ
  أخرى. إجراءاتما لم تتخذ 
ملحوظــة فيمــا يتعلــق بمــدى توقــع ظهــور المشــكلة مــن ضوضــاء الطــائرات خــالل العقــدين  إقليميــةهنــاك اختالفــات  ولمــا كانــت

لتـرخيص الـواردة الممتثلـة لقواعـد بدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعـض الطـائرات اقد و  ،المقبلين
  عشر. في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

علــى أســاس الــنهج المتــوازن  إالينبغــي أال تفــرض القيــود التشــغيلية علــى طــائرات الفصــل الثالــث فــي مطــارات معينــة  ولمــا كــان
  .صيصا حسب احتياجات المطار المعنيوينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خ )Doc 9829( اإليكاو وٕارشادات
دول غيـر الـدول التـي فرضـت إلـى لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشـغلي الطـائرات الـذين ينتمـون  ولما كان

  فيها هذه القيود.
ى ذات الصــلة التــي األخــر  واإلرشـاداتالموضــوعة فـي المرفــق (د) بهــذا القــرار  اتالسياســ ىهــذه القيـود تتخطــ وتســليما منهــا بــأنّ 

  وضعتها اإليكاو.
  ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث. اإليكاو وتسليما منها بأنّ 
القصـد مـن قواعـد الضوضـاء الـواردة فـي الملحـق السـادس عشـر لـيس فـرض القيـود التشـغيلية علـى الطـائرات،  وتسليما منها بأنّ 

وأي بالمجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر  والفصــل الرابــع عشــر فــي الفصــل الرابــعواردة القياســية الــالقواعــد  وخصوصــا بــأنّ 
  ال غير؛غراض الترخيص أل مستويات صرامة أخرى قد يعتمدها المجلس هي أمور ينبغي أن ُتفهم على أّنها قد ُوضعت

لسـيطرة علـى لتيبـات قائمـة وسياسـات ثابتـة التزامـات قانونيـة وقـوانين وتر مرتبطـة بالدول  وتسليما منها على وجه الخصوص بأنّ 
  مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق.
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  فإن الجمعية العمومية:
كـــان مـــدعوما بتقيـــيم مســـبق إذا  إالتشـــغيلية ال يـــتم القيـــود الأن اعتمـــاد  اإلمكـــانالـــدول علـــى أن تضـــمن بقـــدر  تحـــث  -١

   ة الممكنة.للمنافع المتوقعة واآلثار الضار 
الــدول علــى عــدم فــرض أي قيــود تشــغيلية فــي أي مطــار علــى الطــائرات التــي تمتثــل ألحكــام الفصــل الثالــث  تحــث  -٢

  بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي:
االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول   أ)

  السادس عشر في المطار المعني. ملحقمن ال
إجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهج   ب)

  المتوازن المبين في المرفق (ج).
أي مطـار علـى من المنطوق أعـاله، بفـرض قيـود فـي  ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث   -٣

شهادة الضوضاء األصـلية  بموجبعمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر 
  ما يلي: على، المجددةأو 

االستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من إجراءات الترخيص   أ)
  عشر.  مجلد األول من الملحق السادسالتي أجريت وفقا لل

  إعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهج المتوازن.  ب)
  االقتصار على القيود الجزئية حسب اإلمكان بدال من سحب الطائرات تماما من المطار.  ج)
يوجد لها بدائل مناسبة (مثل الخطوط طويلة مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال   د)

  المدى).
مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي   )ه

  داعي لها، وذلك عن طريق منحهم إعفاءات. ال
ار االقتصادية على مشغلي فرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب اإلمكان، بهدف مراعاة اآلث  و)

  الطائرات المعنية.
  إعطاء مشغلي الطائرات إخطارا مسبقا بمدة معقولة.  ز)
  مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران المدني.  ح)
  إبالغ اإليكاو والدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضة.  ط)

التـــي تمتثـــل بموجـــب  ،تشـــغيلية تهـــدف إلـــى ســـحب الطـــائراتالـــدول كـــذلك علـــى أال تســـمح بفـــرض أي قيـــود  وتحـــث  -٤
مــن المجلــد األول مــن الملحــق والفصــل الرابــع عشــر لقواعــد الضوضــاء الــواردة فــي الفصــل الرابــع  ،شــهادتها األصــلية أو المجــددة

  ي مستويات صرامة أخرى يعتمدها المجلس.ألو  السادس عشر
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  المرفق (و)
  استخدام األراضي وٕادارةتخطيط 

  استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على الضوضاء. وٕادارةتخطيط  نلما كا
اســتخدام األراضــي  وٕادارةعلــى الطريقــة التــي يــتم بهــا تخطــيط  يتوقــفعــدد األشــخاص المتــأثرين بضوضــاء الطــائرات  ولمــا كــان

  التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء.سيما مدى السيطرة على  المحيطة بالمطارات، وال
االسـتخدام غيـر المالئـم لألراضـي  يـؤديوثمة خطر فـي أن  ،في نشاط معظم المطارات كبيرةمن الممكن حدوث زيادة  ولما كان

  تقييد النمو في المستقبل.إلى بالقرب من المطارات 
ثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمت ولما كان

األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق 
بولة، نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مق خفضالسادس عشر قد نجح في 

  للسكان المعرضين للضوضاء. اإلجماليالعدد في خفض و 
  من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية. وبما أن
ام الفرص أمقد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  القاعدة القياسيةبأن وٕاقرارا 

  .مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاءً 
، عند تنفيذها، السادس عشرالملحق  من المجلد األولالرابع عشر من في الفصل  التي أدرجت القاعدة القياسيةبأن  وٕاقرارا

  .أقل ضوضاءً طائرات ب همطائرات أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن ستزيد الفرص
شمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها تؤثر مع ياستخدام األراضي  تنظيم نألوٕادراكا 

  ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني.
 ء الثـانيلجـز قـد وردت فـي ا الضوضـاء خفـضبشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير  بأن تحديث اإلرشاداتوٕاقرارا 

  .استخدام األراضي والقيود البيئية -(Doc 9184) من دليل تخطيط المطارات
يكمــل السياســة  للطيــران"ة يــدارة البيئالكتــاب الــدوري الــذي أصــدرته اإليكــاو بعنــوان "إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي اإلبــأن  وٕاقــرارا

  .هاوالمناطق المحيطة بالحالية إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات 

  فإن الجمعية العمومية:
(د)  مطاراتهــا، بالصــورة المنصــوص عليهــا فــي المرفــق مــنالــدول التــي ألغــت عمليــات طــائرات الفصــل الثــاني  تحــث  -١

االسـتخدام غيـر المالئـم  اإلمكـانحسب  ىبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد
  ات في المناطق التي خفض فيها الضوضاء.لألراضي أو التعدي

احتمال خفض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طـائرات أقـل ضوضـاًء وممتثلـة الدول على أن تكفل أن  تحث  -٢
مـــن جـــراء االســـتخدام غيـــر المالئـــم لألراضـــي أو لقواعـــد الفصـــل الرابـــع علـــى وجـــه الخصـــوص لـــن يتعـــرض للتقـــويض مـــن جـــراء 

  التعديات على األراضي.
  :الوقائية كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذا على ما يلي  الدولتحث   -٣
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  إنشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء.  أ)
دام األراضي في المرحلة األولية من إنشاء اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخ  ب)

  المطار الجديد أو تطوير المطار الراهن.
تحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة أعداد السكان الحالية والزيادة   ج)

راضي حسب المتوقعة باإلضافة إلى تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األ
  إرشادات اإليكاو.

إصدار التشريعات ووضع اإلرشادات أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة   د)
  الستخدام األراضي.

ضمان إتاحة معلومات سهلة الفهم عند القراءة بشأن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات   )ه
  طارات.المحلية القريبة من الم

  من المجلس ما يلي: تطلب  -٤
وجعلها ملبية  Doc 9184أن يضمن تحديث اإلرشادات المتعلقة باستخدام األراضي والواردة في الوثيقة رقم   أ)

  الحتياجات الدول.
سيما في أجزاء العالم التي قد   أن ينظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز إدارة استخدام األراضي، وال  ب)

  فر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل.تتوا

  المرفق (ز)
  مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

مـن الصـوت فـي الخطـوط التجاريـة، لتالفـي األوضـاع غيـر المقبولـة  التدابير قـد اتخـذت، منـذ تشـغيل الطـائرات األسـرع لما كانت
األشــخاص والممتلكــات فــي البــر والبحــر بســبب تضــخيم الفرقعــة  وٕاصــابةالنــائمين  إقــالقوتية، مثــل لعامــة النــاس بســبب الفرقعــة الصــ

  الصوتية.
البحـــوث عـــن اآلثـــار  إجـــراءهـــذه الطـــائرات األســـرع مـــن الصـــوت، تواصـــل هـــي ودول أخـــرى  بإنتـــاجالـــدول القائمـــة  ولمـــا كانـــت

  .يةالصوت الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة
الرامـي طائرات المستقبل، والعمـل فيما يخص  سرع من الصوتللطائرات األ ةجديدالجاري في وضع قاعدة قياسية العمل ب وٕاقرارا
  األسرع من الصوت. المتعلقة بالطائراتالفرقعة الصوتية والبحوث والمشاريع ب للمعارف الخاصةفهم الحالة الراهنة  إلى

  .٢٠٢٥-٢٠٢٠ ةالزمني الفترة ضمنحدث يأسرع من الصوت يمكن أن  ةطائر ل لطيرانمنح ترخيص صالحية ا أنب وٕاقرارا

  فإن الجمعية العمومية:
علــى األهميــة التــي تعلقهــا علــى ضــمان تالفــي األوضــاع غيــر المقبولــة لعامــة النــاس بفعــل الفرقعــة  مــن جديــد تؤكــد  -١

  تجارية.الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط ال الصوتية
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المجلـــس، فـــي ضـــوء المعلومـــات المتـــوافرة وباالســـتعانة بـــاألجهزة المالئمـــة، بـــأن يســـتعرض المالحـــق والوثـــائق  تكلـــف  -٢
األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن يتخـذ 

قياس الفرقعة الصوتية، وتعريـف طريقة لاتفاق دولي على إلى علق بالفرقعة الصوتية، للتوصل الالزمة، خاصة فيما يت اإلجراءات
  الكمية أو الوصفية لعبارة "األوضاع غير المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناظرة. من الناحية المصطلحات

فـي الوقـت المناسـب باقتراحـات حـول  يكـاواإلتزويـد إلـى الطائرات األسـرع مـن الصـوت  بإنتاجالدول التي تقوم  تدعو  -٣
   بالمواصفات التي تقررها اإليكاو. االلتزامطريقة 

  المرفق (ح)
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به على  لما كان
  رفاهيتهم.صحة البشر و 

أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي ونوعية  ولما كانت
  الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.

لنتروجين والمواد الجسيمية من أكاسيد انبعاثات يحّسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثير من االمجتمع العلمي  وٕاقرارا بأن
  محركات الطائرات على المناخ العالمي.

توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء المحلي  وٕاقرارا بأنه
  وتغير المناخ.
غيلية أدت إلى خفض كبير لتلوث نوعية الهواء المحلي اإليكاو قد وضعت معايير فنية وعززت وضع إجراءات تش وٕاقرارا بأن

  من الطائرات.
ملوثات عديدة مثل السخام والهيدروكربونات غير المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعية الهواء  ولما كانت

  المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية.
م المحرز في اإلجراءات التشغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من خفض االنبعاثات من التقد ولما كان
  الطائرات.
تقييم االتجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران يبين ازديادا  ولما كان

  في قيم االنبعاثات العالمية.
آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد من ا كانت ولم

  التقييم والفهم.
القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األعمال العلمية والفنية  وٕاقرارا بالتقدم

  تقييم المكون المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضل. بشأن
آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق المتأثرة ولما كانت 

  وعية الهواء.وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن ن
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نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها اإلسهام ولما كانت 
  في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر.

لدولي تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما من اتفاقية الطيران المدني ا الخامسة عشرةالمادة  ولما كانت
سياسات اإليكاو بشأن  بشأن الرسوم (األعضاء سياسية للدول  إرشاداتقد أعدت  اإليكاوفي ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت 

والرسوم  المتصلة بالضوضاءمحددة بشأن الرسوم  إرشاداتبما في ذلك  )Doc 9082رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، 
  نوعية الهواء المحلي. من أجلباالنبعاثات المتصلة 
على الرسوم والضرائب فرض بشأن  قرارا فيه السياسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦قد اعتمد في  اإليكاومجلس  ولما كان

، وبأن األموال المحصلة كون في صورة رسوم ال ضرائبياالنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن 
  ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة.

 ىعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنينبغي أن تحسب هذه الرسوم  ولما كانت
  النقل الجوي.إلى وها مباشرة صحيح وعز الوجه التحديد هذه التكاليف على 

مجلس اإليكاو قد اعتمد مواد سياسية وٕارشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر انبعاثات  ولما كان
  محركات الطائرات في المطارات أو حولها.

  مها أصحاب المصلحة في الطيران.أن مجلس اإليكاو قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي يستخدوٕاذ تالحظ 
  مجلس اإليكاو قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحق. وتالحظ أن

  الجمعية العمومية:فإن 
أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى المجلس  من تطلب  -١

ه بها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر ويطور معرفت
  وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد.

من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي  تطلب  -٢
  أثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات.في خفض ت

المجلس أن يواصل وضع متطلبات لترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير المتطايرة مع مواصلة رصد  تطلب من  -٣
  التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد الجسيمية.

شروط ترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير الدول األعضاء للمساعدة على وضع  اإلجراءات التي تتخذهاتشجع   - ٤
  ؛المتطايرة

المجلس أن يكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بين التدابير لخفض ضوضاء الطائرات وانبعاثات  تطلب من  -٥
  محركاتها التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي.

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية تطلب   - ٦
  للطيران، بما في ذلك انبعاثات أكاسيد النتروجين من الطائرات.

هواء من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث ال تطلب  -٧
  المحلي من الطائرات.
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التي تؤثر الدول األعضاء واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الطيران الدولي  تشجع  -٨
  أو خفضها من خالل التدابير الطوعية والمواظبة على إبالغ اإليكاو بها.على نوعية الهواء المحلي 

  شأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات.بوضع وترويج مواد إرشادية ب ترحب  -٩
من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل المطبقة تطلب   - ١٠

  بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي.
من المجلس أن يواصل  وتطلبع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي بوض ترحب  - ١١

  الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم. وتحثتحديث هذه اإلرشادات 
واجب سياسات اإليكاو الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو ال تحث  - ١٢

  وٕارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي.

 –انبعاثات محركات الطائرة التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي  –من جدول األعمال : حماية البيئة  ٢١البند 
  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ

في  ٢١بمفرده. وبناًء على ذلك، يرد مشروع نص التقرير عن البند  ٢١لبند لم تقدم أي ورقات عمل تحت ا    ١- ٢١
  .٢٠التقرير عن البند 

  

   –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة من جدول األعمال:  ٢٢البند 
  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ

 تقارير عنفي موضوع حماية البيئة استنادا إلى  ع والعاشر،الثالث والراباللجنة التنفيذية، خالل اجتماعها  نظرت  ١- ٢٢
 WP/51و WP/28 المنظمة في مجال الطيران الدولي وحماية البيئة (ورقات العمل أعمالالمجلس بشأن  أحرزه الذي التقدم

 اقتراحيذية في اللجنة التنف نظرت هذه، المحرز التقدم تقارير على وبناء). ٥٦ ورقم ١ رقم والتصويبان WP/55و WP/54و
تغير  –المستمرة في مجال حماية البيئة  اإليكاوسياسات بالموحد  البيان" ١٨-٣٨الجمعية العمومية  قرارتحديث  بشأنالمجلس 
في  السوق آليات على القائمة التدابير خطةبشأن  ١٨-٣٨ القرار جوانب بعض على التعديالت أدرجت ). وقدWP/49" (المناخ

 - المستمرة في مجال حماية البيئة اإليكاوسياسات بالموحد  البيان") بعنوان ١والتصويب رقم   WP/52ورقة عمل منفصلة (
ورقة مقدمة من الدول والمراقبين هي:  ٤٤. وباإلضافة إلى ذلك، كانت هناك "الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

) ١(التنقيح رقم  WP/155و) ١(التنقيح رقم  WP/154و )١ رقميح (التنق WP/153و WP/152و WP/138و WP/91العمل  ورقات
 )١(التنقيح رقم  WP/211و WP/209و WP/208و WP/207و WP/206و WP/182و WP/181و WP/170و WP/163و
 WP/321و WP/262و WP/248و WP/234و WP/233و WP/232و WP/227و WP/222) و١(التنقيح رقم  WP/212و
 WP/426و WP/415و WP/414و WP/413و WP/412و WP/411و WP/387و WP/377و WP/364و WP/363و WP/343و
  .WP/465و WP/455و WP/449 وWP/448 و WP/443و WP/431و WP/429و WP/428و WP/427و

  التدابير القائمة على آليات السوق خطة دونبالمناخ  تغير  ٢- ٢٢
أنواع الوقود البديل المستدام  ظهوروتيسير  تعزيزإلى  الرامية اإليكاوأنشطة  ) عنWP/56تقريرا ( المجلس قدم  ١-٢- ٢٢
على اإلطار العالمي  والحفاظ ؛المعنية والجهات الدول بين الحوار وتعزير المعلومات تبادل: ذلك في بما الطيران، مجالفي 

البيئة  حماية لجنة إطار في البديل" الوقود أنواعفرقة عمل " االتي تقوم به واألعمال)؛ GFAAFللطيران ( البديل الوقود ألنواع
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)CAEP .(القادمة األولويات فإن البديلة من الناحية التكنولوجية، الوقود إمكانية إنتاج أنواع بالرغم من إثبات أنه التقرير وأوضح 
د من الب وأنهالتجاري،  توىوضمان النشر المستدام على المس األولى، المراحل خالل االقتصادية العوائقفي معالجة  ستكمن
وأقرت اللجنة التقدم  .االستدامة تكفل التي واألحكام التدابير دعم يشمل بما األمر، لهذا مكرسة سياسات بوضع الدول قيام

  المحرز، وأيدت استمرار عمل المنظمة.
ل العمومية السابقة بشأن خطط العم الجمعية دورةالتطورات التي حدثت منذ  ) عنWP/54(وقدم المجلس تقريرا   ٢-٢- ٢٢

 من اإليكاو تمّكنفضال عن الخطوات المقبلة التي  ،الطوعية للدول فيما يخص أنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في المائة  ٨٩,٩٠ما يمثل نسبة  وهودولة،  ١٠٠قدمت  ،يومنا هذا وحتى. العمل خطط وتنفيذ وتحديث إعداد في الدول دعم

 العمل خطط نصف علىالرغم من أن هذا يشكل تحسنا ملحوظا، إال أن ما يزيد  من النقل الجوي الدولي، خطط عملها. وعلى
 في قدما العامة األمانة تمضي سوفمقبلة،  وكخطوة. المتوقعة النتائج أو كميا محددةخطوط أساس  تتضمن مازالت ال المقدمة
 لم التي الدول لمساعدة الشراكات بناء وفي كمية، بيانات تتضمن طوعية عمل خطط وتحديث إعداد في الدول إلى الدعم تقديم
   وأقرت اللجنة التقدم المحرز، وأيدت استمرار عمل المنظمة. .عملها خطط بإعداد بعد تقم
وشجعت اللجنة كذلك الدول األعضاء على تبادل المعلومات وأن تشمل تلك المعلومات بيانات أكثر اكتماًال   ٣-٢- ٢٢

تيسير عمل اإليكاو في جمعها للبيانات الخاصة باالنبعاثات على الصعيد العالمي.  ومتانة في خطط العمل، والتي من شأنها
  كما شجعت إقامة الشراكات بين الدول لدعم بعضها البعض في إعداد خطط العمل وتحسينها.

، الفنيةللمساعدة  اإليكاوتناولت األنشطة المتعلقة ببرنامج  ، التيWP/28العمل  ورقة في كذلك اللجنة ونظرت  ٤-٢- ٢٢
المساعدة  مبادرات عنالورقة معلومات  وتتضمنحماية البيئة.  ذلك بما فييغطي جميع األهداف االستراتيجية للمنظمة  بما

مع االتحاد األوروبي ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة  اإليكاووبناء القدرات في مجال البيئة، مثل شراكات 
اللجنة علمًا بشراكات المساعدة الجديدة المتعلقة بالبيئة، مثل الدعم اإلضافي الذي يقدمه االتحاد  ). وأحاطتGEF( العالمية

األوروبي؛ ودعم ألمانيا لمشروع ريادي فيما يتعلق بتنفيذ رصد الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، ونظام الرصد 
مجلس الدولي للمطارات للدخول في شراكة مع اإليكاو بشأن المبادرات فيما يتعلق واإلبالغ والتحقق؛ ونوايا مؤكدة أعرب عنها ال

  بالمطارات األكثر مراعاة للبيئة؛ وشراكة جديدة مع البنك الدولي لدعم تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.
 بسياساتموحد ال البيان، "١٨-٣٨ العموميةلجمعية المجلس اقتراحا بتنقيح قرار ا ، قدمWP/49العمل  ورقة وفي  ٥-٢- ٢٢

في ضوء ما حدث من مستجدات منذ الدورة الثامنة والثالثين للجمعية  ،تغير المناخ" – البيئة حمايةالمستمرة في مجال  اإليكاو
  .البيئة وحماية الدولي الطيران بشأن موميةالع
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء  نسلوفاكيا، نيابة ع ربتالتي قدمتها سويسرا، أع WP/91العمل  ورقة وفي  ٦-٢- ٢٢

أنواع  الستيعاب التدابير الالزمة الدول تضع أن إلى الحاجة عنالمدني،  للطيران األوروبية اللجنةوالدول األخرى األعضاء في 
 دعوتهاعلى  وأكدتماية البيئة ح ألغراضببناء قدرات الدول النامية  أوروبا التزام عنكما أعربت  تدام،الوقود البديل المس

 لخفض األجل طويل هدف لوضع دعمها عن فضال الهدف، نفس تحقيق إلى ترمي أنشطة في االنخراط إلى األخرى لألطراف
بما في ذلك  ،من منظور علمي الطيران على البيئة آلثارا مدى فهمتحسين  على مستقبالً  عملانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولل

  الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون. غير اآلثار
 أمريكا لجنة عضو في دولة ٢٢ عن بالنيابة، الدومينيكية الجمهورية ، أوضحتWP/262العمل  ورقة وفي  ٧-٢- ٢٢

 خفض بشأن العمل خطط وتنفيذ إعداد فيعدد من بلدان اللجنة  يواجههاالتحديات التي  )،LACACالمدني ( للطيران الالتينية
له االتحاد األوروبي إلى جانب  الدومينيكيةالتجربة التي حققتها الجمهورية  رزتوأب االنبعاثات، بنجاح بفضل المشروع الذي موَّ

هذه الدول  لبت. وطالعالمية البيئة ومرفق اإلنمائي المتحدة األمم برنامج مولَّه الذي البرنامج خالل من عموما المحققةالمنافع 
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 عملهاوتنفيذ خطط  وضع في الدول لمساعدة المخصصة المشاريعنطاق  وتوسيع إعدادمبالغ معينة حتى يتسنى  تخصيص
ورصد  النبعاثاتقوائم جرد ا إعداد )، بغرضAESالطيران" (مجال  في البيئةنظام "مثل  والتحقق، واإلبالغ الرصد نظم وتطوير

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي.

 اإليكاوبين  المشترك المشروعتسع دول من دول وسط أفريقيا المستفيدة من  ، عرضتWP/321ل العم ورقة وفي  ٨-٢- ٢٢
نظام "في وضع خطط العمل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتنفيذ هذه الدول الذي أحرزته  التقدماألوروبي  االتحادو 

لتعاون إلى اواالتحاد األوروبي. وتطرق العرض كذلك  كاواإلي بينفي إطار مشروع المساعدة المشترك  الطيران"مجال  في البيئة
 إيجاد ،والمنظمات الدولية الدولمن  وغيرها اإليكاو،من  الدول هذهبين هذه الدول في وضع خطة عمل إقليمية. وطلبت 

 إلعداد خطط العمل وتنفيذ التدابير التي تتضمنها. سعياً  الفنيةمصادر تمويل إضافية للنهوض بالمساعدة 

 الناجمة عنتوفيقي فيما يتصل بتحليل المنافع البيئية  حل وجود إمكانية كندا ، أبرزتWP/170وفي ورقة العمل   ٩-٢- ٢٢
تؤدي  التيعمليات الكفاءة  أن تمّكن من زيادةاإلجراءات  ألنه من شأن هذه نظرا ،تطبيق إجراءات المالحة القائمة على األداء

المزيد نظرا التباع  ، وذلكالضوضاءإحساس بترّكز ، غير أنها يمكن كذلك أن تفضي إلى االنبعاثاتو الوقود  احتراقإلى خفض 
 المجاورة المناطق على الضوضاء آثار عن بيانات بتقديم الدول تسهم أن كندا للمسارات ذاتها. واقترحتمن الطائرات 

توازن بين  إيجادنهجا عمليا ينطوي على  ،األداء على القائمة المالحة إجراءات تطبيق عند المجلس، يتبع وأن للمطارات،
  .للمطارات المجاورة المناطق في الضوضاء وآثار الدفيئة غازات خفض
ورصد بيانات  جمعفي  حققته الذي والتقدم شهدتها التي التجربة عنكينيا  ، أبلغتWP/181العمل  ورقة وفي  ١٠-٢- ٢٢

عملها  خطة وتعزيزفي إطار مبادرتها لتحديث  ،لي واإلبالغ عنهاعن الطيران الدو  الناجمةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 ،فيما يخص الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القدرات لبناء ببرنامجها النهوضعلى  اإليكاوالطوعية. واقترحت أن تعمل 

 وذلك والتحقق، واإلبالغ للرصد المحتملة للمتطلبات استعدادهامستوى  وتعزيز محكمة عمل خطط وضع في الدول لمساعدة
في  "نظام البيئة في مجال الطيران" تطبيقفي  البدءمع االتحاد األوروبي و  اإليكاوخالل شراكة  منالناجحة  التجربةعلى  بناء

شراكات، ال إقامةونقل التكنولوجيا. وشجعت الدول على  الفنيةحصول الدول على الموارد المالية والخبرة  وتيسيردول، بعض ال
 توطيد لمواصلةالقدرات  لبناء المخصصة اإلقليمية المشاريع زيادة" أو باإليكاوفي ذلك من خالل "برنامج األصدقاء الخاص  بما

 التعاون وتبادل المعارف على المستوى اإلقليمي.

، على إنتاج أنواع الوقود البديل WP/212 Revision No. 1وسلطت إندونيسيا الضوء، في ورقة العمل   ١١-٢- ٢٢
المستدام فيما يتعلق بالطيران، وهو موضوع مندرج في خطة عمل الدولة، وُأدرج الطيران، نتيجة لذلك، في السياسة العامة 
للطاقة الحيوية وأهداف قطاع النقل. وشددت على أن أنواع الوقود البديل المستدام للطيران يتطلب سياسات وحوافز مناسبة 

ل، وطلبت إعداد إرشادات من اإليكاو موجهة إلى الدول لوضع إجراءات متسقة على الستحداث آفاق للسوق في األجل الطوي
الصعيد العالمي فيما يخص السياسات. كما شجعت الدول على إدراج الطيران في سياساتها الوطنية للطاقة الحيوية و/أو 

  النقل.  أهدافها في مجال
، "سلة التدابير" الخاصة باإليكاو للتصدي لتغير WP/232مل وأيدت الواليات المتحدة األمريكية، في ورقة الع  ١٢-٢- ٢٢

المناخ الناجم عن الطيران المدني الدولي، وسلطت الضوء على عدة مبادرات تمولها حاليًا الواليات المتحدة بشأن تنفيذ 
  واستقصاء مختلف العناصر الموجودة في سلة التدابير.

، التقدم المحرز لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في WP/363ووصفت بوركينا فاسو، في ورقة العمل   ١٣-٢- ٢٢
قطاع الطيران المدني، وسلطت الضوء على الخطوات الرامية إلى إعداد خطة عملها وتنفيذ الهيئة الوطنية للطيران المدني 

ك توقعات بوركينا فاسو فيما لنظام البيئة في مجال الطيران. وجرت أيضًا مناقشة التحديات المتوقعة في تنفيذ الخطة، وكذل
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يتعلق بالمساعدة والتعاون. وشجعت الدول األعضاء والمنظمات الدولية على تخصيص أموال لبناء القدرات والمشاريع الجديدة 
  للمساعدة في مجال البيئة على الصعيد اإلقليمي، على غرار المشروع المشترك بين اإليكاو واالتحاد األوروبي.

، تقريرًا عن أنشطتها في مجال حماية البيئة الناجمة عن الطيران WP/364ر، في ورقة العمل وقدمت مص  ١٤-٢- ٢٢
المدني، والتقدم الذي أحرزته فيما يتعلق بتقديم خطة عملها لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن ثاني أكسيد الكربون. وطلبت من 

بشأن خطط عمل الدول، لتعزيز القدرات  (TRAINAIR PLUS)اإليكاو إدراج فريق تدريب متخصص في برنامج ترينير المتقدم 
  البيئية في مكاتب اإليكاو اإلقليمية، وتوفير الخبراء لمساعدة الدول في وضع خطط العمل وٕاقامة شراكات فيما بينها.

، موجزًا عن الوضع الراهن من أجل إنتاج ونشر أنواع الوقود WP/455وقدمت المكسيك، في ورقة العمل   ١٥-٢- ٢٢
البديل المستدام للطيران، بوصفه عنصرًا أساسيًا من عناصر سلة التدابير لتخفيض االنبعاثات الناجمة عن الطيران. ودعت 
الجمعية العمومية إلى تشجيع جميع الدول وقطاع الطيران والجهات المعنية األخرى للمشاركة في الندوة التحضيرية لإليكاو التي 

، وفي مؤتمر اإليكاو بشأن الوقود البديل، الذي سيعقد في مدينة مكسيكو بالمكسيك في ٢٠١٧ ستعقد في مونتريـال في فبراير
الذي من شأنه أن يبلور رؤية اإليكاو فيما يتعلق بالوقود البديل في مجال الطيران الدولي كوسيلة لتشجيع الدول  ٢٠١٧أكتوبر 

  البديل في مجال الطيران.على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالرتقاء بإنتاج ونشر الوقود 
لجنة حماية البيئة في مجال ، باعتماد WP/152، في ورقة العمل اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)ورحب   ١٦-٢- ٢٢

مجموعة من التوصيات، بما في ذلك القاعدة القياسية األولى لترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن  الطيران
على أنه ينبغي أن تمتنع الدول عن فرض أي قيود تتعلق بالتشغيل أو رسوم  النقل الجوي الدولي (أياتا) اتحادالطائرات. وشدد 

  على االنبعاثات على أساس القاعدة القياسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ماع بل يرد وأقرت اللجنة عشر ورقات عمل ُقدمت ألغراض المعلومات. ولم ُتعرض هذه الورقات على االجت  ١٧-٢- ٢٢

  فيما يلي موجزًا لها:
، لمحة عامة عن المبادرات التي تتخذها حكومة الهند وغيرها من WP/138وقدمت الهند، في ورقة العمل   ١٨-٢- ٢٢

  الجهات المعنية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نحو النمو المستدام.
محدثة بشأن تنفيذ خطة عمل الدولة في إندونيسيا  ، معلوماتWP/222وقدمت إندونيسيا، في ورقة العمل   ١٩-٢- ٢٢

  لتسليط الضوء على اإلنجازات األخيرة والخطط المستقبلية والبحث عن فرص التعاون مع الدول األعضاء.
، وصفًا WP/227، في ورقة العمل )CASSOS( جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبيوقدم   ٢٠-٢- ٢٢

ًا من دول إقليم الكاريبي في وضع وتنفيذ خطط عملها بشأن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للتحديات التي تواجه عدد
مع تسليط الضوء على النجاح الذي حققه عدد من مبادرات اإليكاو، بما في ذلك المشروع الذي مّوله االتحاد األوروبي 

) و"برنامج األصدقاء" الذي تشرف UNDP/GEFة العالمية (والمشروع الذي موله برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئ
  عليه األمانة العامة لإليكاو.

، بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء وغيرها من الدول WP/415وقدمت سلوفاكيا، في ورقة العمل   ٢١-٢- ٢٢
اإليكاو عدم ترك أي بلد وراء الركب، بما في  األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، أنشطتها في دعم أهداف مبادرة

ذلك المشروع المشترك بين اإليكاو واالتحاد األوروبي للمساعدة في وضع وتنفيذ خطط عمل الدولة لتخفيض انبعاثات ثاني 
  دولة من دول منطقة الكاريبي ومنطقة أفريقيا. ١٤أكسيد الكربون في 

لجنة أمريكا دولة من الدول األعضاء في  ٢٢عن بالنيابة ، WP/426وقدمت غواتيماال، في ورقة العمل   ٢٢-٢- ٢٢
، العمل الذي اضطلعت به الدول األعضاء في هذه اللجنة المتعلق بالتعاون ووضع خطط )LACAC( الالتينية للطيران المدني
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ر التي تتخذها دول المنطقة العمل الوطنية لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات. وقدمت وصفًا للتدابي
  وفقًا لقدرات كل منها، وشجعت الدول التي لم تقدم بعد خطط عملها الطوعية على المشاركة في الجهود المبذولة.

، حجة أن ست سنوات من WP/207، في ورقة العمل )ICSA( التحالف الدولي للطيران المستداموساق   ٢٣-٢- ٢٢
اسية لثاني أكسيد الكربون فيما يتعلق بطرازات جديدة أو في إنتاج جديد للطائرات التي الجهود المكثفة لم تسفر عن قاعدة قي

ستخفض من االنبعاثات بما يتجاوز ما يمكن تحقيقه بدون قاعدة قياسية. ونظرًا إلى النمو المتوقع النبعاثات ثاني أكسيد 
لما أكد عليه بشدة اتفاق باريس، فإن هذه النتيجة تبقى،  الكربون والضرورة الملحة العتماد جميع تدابير التخفيف المجدية وفقاً 

  ، مخيبة لآلمال.)ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (في نظر 
، على أهمية التدقيق العام WP/208، في ورقة العمل )ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (وأكد   ٢٤-٢- ٢٢

انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي. وسلط هذا التحالف الضوء  واالنفتاح فيما يتعلق بعمل اإليكاو لمعالجة
على أن هناك تأخرا في الشفافية وعمل اإليكاو وراء الممارسات التي طال أمدها في هيئات األمم المتحدة األخرى، وشدد على 

  يات الدولية.التزام الدول األعضاء في اإليكاو بشأن تعزيز الشفافية في غيرها من العمل
أنه ينبغي على اإليكاو أن تأخذ زمام المبادرة في وضع  )ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (واقترح   ٢٥-٢- ٢٢

هدف ذي مصداقية في األجل الطويل يتمثل في تخفيض االنبعاثات فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي، بما يتسق مع أهداف 
اتفاقية األمم المتحدة جيجا طن)، وأن نتيجة هذه العملية ينبغي أن تقدم إلى  ٢٠٠كربون قدرها (باستخدام ميزانية  اتفاق باريس

) في إطار المساهمة التي تعتزم اإليكاو تقديمها. واقترح التحالف أنه ينبغي استعراض UNFCCC( اإلطارية بشأن تغير المناخ
ير أخرى تتعلق بالضرائب، والتي ستمثل أيضًا فرصة إلعادة النظر نطاق "سلة التدابير" وأنه ينبغي أن تشمل هذه "السلة" تداب

في إدرار اإليرادات للتمويل في مجال المناخ. واقترح أيضًا أن يتم تعديل التدابير التي اعتمدتها اإليكاو لتبين عامل تأثير 
الحصص اإلضافية" في الخطة العالمية محافظ غير مندرج في تأثير ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خالل إدراج إمكانية "تسليم 

  للتدابير القائمة على آليات السوق.
الضوء على ضرورة اتخاذ التدابير اإلضافية المتعلقة  )ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (وسلط   ٢٦-٢- ٢٢

داف التنمية المستدامة لضمان تحقيق أه ٢٠٣٥بالسوق والتدابير غير المتعلقة بالسوق في األجل الطويل إلى ما بعد عام 
  وتغير المناخ على حد سواء.

، معلومات بشأن تعاونه الفعال مع WP/429، في ورقة العمل )ACI(وقدم المجلس الدولي للمطارات   ٢٧-٢- ٢٢
ا الهيئات األخرى في قطاع الطيران ومع اإليكاو فيما يتعلق بحماية البيئة، على النحو الوارد في القرارات التي وافقت عليه

. وباإلضافة إلى ذلك، عرضت مشاريع ٢٠١٦الجمعية العمومية العالمية السنوية للمجلس الدولي للمطارات في سبتمبر 
لمساعدة المطارات األعضاء على التصدي بفعالية لآلثار البيئية واألنشطة الناجمة عنها، بما  )ACIالمجلس الدولي للمطارات (

ات واستخدام الطاقة أداة اإلبالغ عن الكربون واالنبعاثات الخاصة بالمطار بون و في ذلك، اعتماد المطارات من حيث الكر 
  المتجددة المستدامة في المطارات.

وأقرت اللجنة بأنه ينبغي تكريس المزيد من الجهود المبذولة لتطوير ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة   ٢٨-٢- ٢٢
بالمكسيك بهدف تطوير  ٢٠١٧المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة في أكتوبر  للطيران. ورحبت اللجنة بانعقاد مؤتمر اإليكاو

رؤية اإليكاو بشأن أنواع الوقود البديلة للطيران الدولي بوصفها وسيلة لتشجيع الدول على اتخاذ إجراءات مناسبة لتحقيق هذا 
  الهدف.

ة العامة لإليكاو تعزيز انشطة اإليكاو في بناء وباإلضافة إلى ذلك، خلصت اللجنة إلى أنه ينبغي لإلمان  ٢٩-٢- ٢٢
القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ خطط العمل الطوعي الخاصة بالدول وذلك لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 
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عد بعد خطط عملها الكربون الناجمة عن الطيران. وينبغي تشجيع إقامة الزيد من الشراكات بين الدول لمساعدة الدول التي لم تُ 
أو التي هي بحاجة إلى تحسين خطط عملها، بما في ذلك من خالل برنامج األصدقاء الخاص باإليكاو. واعترفت الدول التي 

  استفادت من المساعدة بقيمة بناء القدرات. 
والتأييد الكبير  وأقرت اللجنة بشكل كامل اإلنجازات الهامة التي تحققت على مدى السنوات الثالث الماضية،  ٣٠-٢- ٢٢

لمزيد من العمل فيما يتعلق بجميع عناصر سلة التدابير وكذلك بناء القدرات والمساعدة على وضع وتنفيذ خطط عمل الدول، 
في حين تمت اإلشارة إلى شواغل بعض الدول بشأن األهداف الطموحة العالمية لإليكاو وعالقتها بالخطة العالمية للتدابير 

  السوق.القائمة على آليات 
ولذا، وافقت اللجنة على تعليق النظر في مشروع نص قرار الجمعية العمومية الوارد في المرفق بورقة العمل   ٣١-٢- ٢٢

WP/49 ،كما قررت اللجنة أنها، في أعقاب المناقشة المقبلة بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق .
  ستستعرض من جديد هذا الموضوع.

وبعد مناقشة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق والمشاورات غير الرسمية التي أجراها رئيس   ٣٢-٢- ٢٢
اللجنة ورئيس المجلس في وقت الحق مع بعض الدول نظرت اللجنة في االقتراحات التي أدت إليها المشاورات، ووافقت على 

  :WP/49معية العمومية المقترح في المرفق بورقة العمل إدخال التعديالت التالية على مشروع نص قرار الج
بأن هذا القرار ال يشكل سابقة لنتائج المفاوضات وال يمثل حكمًا  وٕاذ ُتسّلمإدراج فقرة تمهيدية جديدة " -

) أو اتفاق باريس، UNFCCCمسبقًا عليها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ (
 "األطراف من تلك االتفاقيات؛ال تمثل موقف 

خاصة عن طريق تقييم نصيب الطيران الدولي في ميزانية الكربون العالمية في  وحذف النص التالي "، -
 من مشروع نص القرار؛ ٩" من الفقرة درجة مئوية ١,٥درجة مئوية و ٢ضوء درجتي الحرارة 

في الملحق بمشروع نص قرار  ١٨- ٣٨وٕادراج اإلرشادات الواردة في الملحق بقرار الجمعية العمومية  -
الجمعية العمومية. وباإلضافة إلى ذلك، ترد أيضًا الفقرة التمهيدية المعنية في قرار الجمعية العمومية 

طلب إلى  ١٩-٣٧إلى أن قرار الجمعية العمومية  وٕاذ تشيروُتعدَّث على النحو التالي: " ١٨- ٣٨
لعمل لوضع إطار للتدابير القائمة على آليات السوق المجلس، بدعم من الدول األعضاء، االضطالع با

في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك مواصلة وضع المبادئ التوجيهية المدرجة في المحلق بقرار 
، وأن المبادئ التوجيهية وضعت على النحو المدرج في الملحق بقرار ١٩-٣٧الجمعية العمومية 
 ".الملحق بهذا القرار؛ ، والتي ترد في١٨-٣٨الجميعة العمومية 

وأكدت غالبية الدول مجددًا تأييدها لمشروع نص قرار الجمعية العمومية المقترح في المرفق بورقة العمل   ٣٣-٢- ٢٢
WP/49 .مع التعديالت المقترح إدخالها أعاله حسب نتيجة المشاورات غير الرسمية  

لقة بالهدف الطموح العالمي لإليكاو المتمثل في انعدام وأكد عدد قليل من الدول مجددًا على الشواغل المتع  ٣٤-٢- ٢٢
  .٢٠٢٠النمو الكربوني ابتداًء من عام 

  واتفقت اللجنة على توصية الجمعية العمومية باعتماد القرار التالي:  ٣٥-٢- ٢٢

 تغير المناخ – بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة: ٢٢/١القرار 

االيكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهميـة البالغـة لالضـطالع بـدور قيـادي مسـتمر للطيـران المـدني الـدولي فـي  كانتلما 
  مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي؛
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جتماعيـة علـى من جديد علـى الـدور الحيـوي الـذي يضـطلع بـه الطيـران الـدولي فـي تحقيـق التنميـة االقتصـادية واال وٕاذ تؤكد
  المستوى العالمي والحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة؛

هـدفًا مـن أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة، بمـا  ١٧أهداف مـن  ١٠بأن عمل المنظمة بشأن البيئة يسهم في  وتقر
  ل لمكافحة تغّير المناخ وآثاره"."القيام بالعمل العاج - ١٣في ذلك هدف التنمية المستدامة رقم 

، والذي أعـده، بنـاء علـى طلـب الطيران والغالف الجوي العالميعن  ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام  كان ولما
، يتضــمن تقييمــا شــامال لتــأثير الطيــران علــى الغــالف )IPCC(مــن االيكــاو، فريــق الخبــراء الحكــومي الــدولي المعنــي بتغيــر المنــاخ 

  الجوي؛ 
فريق الخبراء الحكومي الدولي قد سلم في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثـات الناجمـة عـن الطـائرات  ولما كان

مفهومة جيدا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التـي تتسـم بعـدم اليقـين العلمـي 
، سـتقوم المنظمـة بتحـديث المعلومـات التـي يتضـمنها الكاملـة للطيـران علـى المنـاخ واألوزون مما يحد من القدرة علـى توقـع اآلثـار

  التقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي.
مــن إجمــالي انبعاثــات ثــاني أكســيد  ٪٢تــدرك أن انبعاثــات الطيــران الــدولي، والتــي تســهم حاليــا بنســبة تقــل عــن  ولمــا كانــت

  متوقع أن تزيد نتيجة لنمو؛الكربون في العالم، من ال
الهــدف النهــائي التفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ يتمثــل فــي تحقيــق اســتقرار تركــزات غــازات  ولمــا كــان

  الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرا على نظام المناخ؛
األطـــراف فـــي اتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغيـــر المنـــاخ فـــي  كيوتـــو، الـــذي اعتمـــده مـــؤتمر لبروتوكـــو  ولمـــا كـــان

، يـــدعو البلـــدان المتقدمـــة (األطـــراف المـــذكورة فـــي ٢٠٠٥فبراير/شـــباط  ١٦ودخـــل حيـــز النفـــاذ فـــي  ١٩٩٧ديســـمبر/كانون األول 
(الطيــران الــدولي) أو خفضــها، الملحــق األول) الــى العمــل علــى الحــد مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة الناجمــة عــن "وقــود الطــائرات" 

  )؛٢-٢وذلك بالعمل من خالل االيكاو (المادة 
اتفـاق بـاريس، الـذي اعتمـده مـؤتمر األطـراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة االطاريـة بشـأن تغّيـر المنـاخ فـي ديسـمبر  ولما كان

هدفها، ويرمي إلـى تقويـة االسـتجابة العالميـة ، يعزز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغّير المناخ بما في ذلك ٢٠١٥
لتهديد تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهـود الستئصـال الفقـر، بمـا فـي ذلـك قصـر الزيـادة فـي متوسـط درجـة الحـرارة 

للحــد مــن  فــي العــالم علــى أقــل مــن درجتــين مئــويتين بكثيــر فــوق المســتويات الســابقة لعصــر النهضــة الصــناعية ومواصــلة الجهــود
درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، تقر بـأن هـذا سـيخّفض بقـدر كبيـر  ١,٥زيادة درجة الحرارة بواقع 

  مخاطر تغّير المناخ وآثاره. 
لحفــاظ ســنويًا وا ٪٢باألهــداف الطموحــة العالميــة لقطــاع الطيــران الــدولي المتمثلــة فــي زيــادة كفــاءة الوقــود بنســبة  وٕاذ تعتــرف

فـي  ٣٧علـى نفـس المسـتوى، حسـبما اعتمدتـه الجمعيـة العموميـة لاليكـاو فـي دورتهـا  ٢٠٢٠على انبعاثات الكربون الصافية من 
 ، وكــذلك العمــل المضــطلع بــه الستكشــاف هــدف طمــوح عــالمي٢٠١٣وأكدتــه مــن جديــد فــي دورتهــا الثامنــة والثالثــين فــي  ٢٠١٠

  درجة مئوية التفاق باريس. ١,٥درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين و طويل األجل للطيران الدولي في ضوء هدفي
٪ سنويا الى تحقيق الخفض ٢بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة وٕاذ تسلم 

أهداف  ثمة حاجة إلىناخ وتقليصها الحقا، وبأنه بالمستوى الالزم الستقرار حصة الطيران المطلقة من االنبعاثات المتسببة في تغير الم
 أكثر طموحا لرسم مسار مستدام للطيران؛
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قتضي المشاركة والتعاون الفاعلين من جانب الدول يأن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي  وٕاذ تؤكد
ا المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية االلتزامات الجماعية التي أعلن عنه وٕاذ تالحظوقطاع الطيران، 

ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء نيابة عن والمجلس الدولي لطيران األعمال، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، 
سنويا من عام  ٪١،٥كربون بنسبة متوسطة قدرها صناعة النقل الجوي الدولي، بمواصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد ال

بحلول  ٪٥٠من الكربون بنسبة  هوتقليص انبعاثات ٢٠٢٠، بغية تحقيق النمو الحيادي للكربون ابتداء من عام ٢٠٢٠حتى عام  ٢٠٠٩
  ؛٢٠٠٥مقارنة بمستويات عام  ٢٠٥٠عام 

بالمسؤوليات المشتركة  فاق باريس وتقّر بمبدئها الخاصباتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغّير المناخ وات تذّكروٕاذ 
  ؛في ضوء الظروف الوطنية المختلفةلكن المتباينة وقدرات كل دولة، 

  بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛ وٕاذ تقر
اتفاقية األمم المتحدة سابقة لنتائج المفاوضات وال يمثل حكمًا مسبقًا عليها في إطار  بأن هذا القرار ال يشكل وٕاذ ُتسّلم

  ) أو اتفاق باريس، ال تمثل موقف األطراف من تلك االتفاقيات؛UNFCCC( اإلطارية بشأن تغير المناخ
يستلزم اتباع نهج شامل يتمثل  ةالدولي وتحقيق أهدافه الطموحة العالمي الى أن النهوض بالنمو المستدام للطيرانوٕاذ تشير 

القائمة على السوق لخفض  التدابيرالتشغيلية و  التحسيناتالتكنولوجيا ووضع القواعد القياسية و  سّلة من التدابير التي تشملفي 
  االنبعاثات؛
فـي  تهـاكفاءتزيـد  محيـث الطـائرات المصـنعة اليـو فـي قطـاع الطيـران،  تـم إحـرازهبالتقدم التكنولوجي الكبير الذي منها  وٕاقرارا

  ؛ستينيات القرن الماضيما كانت عليه في عفي المائة  ٨٠نحو لكل كيلومتر لكل راكب باستهالك الوقود 
بشأن معيار ترخيص  )CAEP( التابعة لاليكاو الطيرانفي مجال باالتفاق الذي توصلت إليه لجنة حماية البيئة  وٕاذ ترحب

  ؛راتغاز ثاني أكسيد الكربون للطائ انبعاثات
 بالعمــل المضــطلع بــه للنظــر فــي الجوانــب البيئيــة النتهــاء عمــر الطــائرات مثــل أن يــتم ذلــك مــن خــالل تــدوير واعترافــًا منهــا

  الطائرات.
فـي تعزيـز الكفـاءة  تسـهمللمالحـة الجويـة لاليكـاو خطة العالميـة البموجب  )ATM(إدارة الحركة الجوية تدابير بأن  وٕاذ تسلم

  الطائرات؛ غاز ثاني أكسيد الكربون منبعاثات التشغيلية والحد من ان
الذي أكمل بالنسبة للحزمة صفر ويجري  )ASBUs(بتقييم المنافع البيئية لحزم التحسينات في منظومة الطيران  وٕاذ ترحب

  .١االضطالع به بالنسبة للحزمة 
وقود الأيد استخدام أنواع  ٢٠٠٩رين الثاني في نوفمبر/تش الذي انعقدلى أن مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديلة إ تشيروٕاذ 

القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة المدى على المطابقة ، خاصة استخدام أنواع الوقود ألغراض الطيران الطيران البديلة والمستدامة
  ؛لخفض انبعاثات الطائرات

تابعا لاليكاو يتعلق بأنواع وقود الطيران الى أن مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديلة وضع إطارا عالميا  ٕاذ تشير أيضاو 
تم من خالله تسجيل تقدم، بما في ذلك خمس طرائق لترخيص أنواع وقود الطيران البديلة حتى تاريخه، وأول مطار  البديلة

  ؛رئيسي لمثل هذه األنواع من الوقود
ألغراض الطيران تم إثباتها ومن المطلوب  الجدوى التكنولوجية ألنواع الوقود البديلة المستدامة المطابقة وٕاذ تسّلم بأن

  استحداث السياسات والحوافز المناسبة إليجاد منظور سوقي طويل األجل؛
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والتقدم بالحاجة إلى تطوير هذه األنواع من الوقود ونشرها بطريقة مجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وبيئيا  وٕاذ تسّلم
  ة؛ التنسيق بين ُنهج تحقيق االستدام المحرز في

بالحاجة إلى استكشاف وتسهيل حصول قطاع الطيران المدني على الطاقة المتجددة بما في ذلـك عـن طريـق تعاونـه وتسّلم 
 "ضـمان الحصـول علـى الطاقـة ٧مع مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، كجـزء مـن مسـاهمة المنظمـة فـي هـدف التنميـة المسـتدامة 

  والحديثة للجميع".الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة 
طلــب إلــى المجلــس، بــدعم مــن الــدول األعضــاء، االضــطالع بالعمــل  ١٩-٣٧إلــى أن قــرار الجمعيــة العموميــة  وٕاذ تشــير

لوضــع إطــار للتــدابير القائمـــة علــى آليــات الســوق فـــي مجــال الطيــران الـــدولي، بمــا فــي ذلــك مواصـــلة وضــع المبــادئ التوجيهيـــة 
، وأن المبــادئ التوجيهيــة وضــعت علــى النحــو المــدرج فــي الملحــق بقــرار ١٩-٣٧العموميــة المدرجــة فــي المحلــق بقــرار الجمعيــة 

  ، والتي ترد في الملحق بهذا القرار؛١٨-٣٨الجميعة العمومية 
، اعتمدت استراتيجية جوهرية لبناء القدرات والمساعدة ١٨-٣٨أّن المنظمة، وفقًا لقرار الجمعية العمومية  وٕاذ تالحظ

خطط عملها، وتقديم إعداد  األخرى، تمشيًا مع مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من أجل مساعدة الدول على الفنية والمالية
إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق  Doc 9988بما في ذلك تنظيم ندوات اقليمية، ووضع وتحديث وثيقة االيكاو 

 ة اإليكاو لتقدير وفورات الوقودرنامج التفاعلي على الموقع اإللكتروني وأداوالب بأنشطة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
  وأداة االيكاو للمنافع البيئية؛

في المائة من الحركة الجوية العالمية، من  ٨٨دولة عضوا، أي ما يعادل أكثر من  ٩٤بما قامت به طوعًا  وٕاذ ترّحب
  ؛٨/٦/٢٠١٦من  إعداد وتقديم خطط العمل عملها إلى االيكاو اعتباراً 

باختالف الظروف بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع التحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم الالزم،  وٕاذ تسلم
  وال سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة؛

ير الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيس وٕاذ تؤكد
  ؛في أقرب وقت ممكن وبناء القدرات
 بالمساعدة التي تقدمها االيكاو في شراكة مع منظمات أخرى، لتسهيل عمل الدول األعضاء على خفض وتعترف

  انبعاثات الطيران، فضًال عن البحث المستمر عن شراكات مساعدة محتملة مع منظمات أخرى؛
اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل بأهمية العمل المضطلع به للتعّرف على  ذ تسلموإ 

  األساسية ذات الصلة واإلبالغ عن تلك اآلثار؛
ه االيكاو بما أحرزته االيكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا وبالدعم الكبير الذي قدمت وٕاذ تسلم

الركاب الناجمة عن  أداة احتساب الكربون الخاصة بااليكاو، لدعم تقييم االنبعاثات لهذه المبادرة، وال سيما من خالل وضع
  المسافرين جوًا وترّحب بتوسيع نطاقها إلضافة انبعاثات نقل البضائع جوًا:

  :فإن الجمعية العمومية
: بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في YY- ٣٩ اربأن يحل هذا القرار، الى جانب القر  تقرر  -١

: بيان موحد بسياسات وممارسات ZZ -٣٩والقرار  األحكام العامة، والضجيج ونوعية الهـواء المحلي —مجال حماية البيئة 
 ١٩- ٣٨و ١٧-٣٨ ينقـرار ، محـل الالتدابير العالمية القائمة على آليات السوق —االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

 للجمعيـة العمومية، ويشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة؛
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 :المجلس تطلب من  -٢

أن يكفل اضطالع االيكاو بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي،   أ)
 ازات الدفيئة؛بما في ذلك انبعاثات غ

كات الطائرات على البيئة من أثر انبعاثات محرّ  أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحدّ   ب)
أو خفضه وٕاعداد اقتراحات ملموسة، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد يكون 

 ة والبلدان المتقدمة على حد سواء؛لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامي

أن يواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف   ج)
 في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

  على ما يلي: تؤكد مجددا  -٣
عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة ينبغي أن تواصل االيكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات   أ)

نبعاثات ال الكفيلة بالتصديحلول اللمعالجة انبعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن 
 الطيران؛

ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات،   ب)
  يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سيما في االقتصادات النامية؛ دون أن

أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل االيكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة  تقرر  -٤
٪ سنويا من ٢كفاءة الوقود بنسبة  ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين ٢٠٢٠٪ سنويا حتى عام ٢متوسطة قدرها 

 كل طن كيلومتري يتم نقله؛ إيرادات، ُتحسب على أساس حجـم الوقـود المستخدم مقابـل ٢٠٥٠حتى عام  ٢٠٢١عام 

الى دول فرادى، وأن ظروف وقدرة محددة أعاله، لن ينسب التزامات  ٥على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  -٥
ل النامية والمتقدمة النمو في ترّكز انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران في الغالف الجوي ومساهمة كل دولة من الدو 

  هي التي تقرر كيف تساهم كل دولة بشكل طوعي في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛
ضاء فيها، الى جانب ، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل االيكاو والدول األعأيضا تقرر  -٦

اإلبقاء على صافي  جماعيًا الهدف العالمي الطموح المتمثل في المدى المتوسط أن تحقق فيالمنظمات ذات الصلة، السعي الى 
 :على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان ٢٠٢٠االنبعاثات العالمية من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام 

النمو المستدام لقطاع الطيران ، والسيما البلدان النامية؛ ومدى نضج أسواق الطيران؛ و درات الخاصة بكل دولة من الدولالظروف والق
االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير ونشر تكنولوجيات وأنواع وقود أقل  ؛ وأنّ الدولي

  ؛ير أخرى مخففةانبعاثا، واتخاذ تداب
باإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها الدول األعضاء في االيكاو من أجل بلوغ األهداف  تسّلم  -٧

الطموحة الجماعية، بما في ذلك تحديث إدارة الحركة الجوية، واإلسراع باستخدام تكنولوجيات الطائرات المقتصدة في استهالك 
  على مواصلة بذل مثل هذه الجهود؛ وتشّجعواع الوقود البديل المستدامة، الوقود، وتطوير واستعمال أن

أعاله على ضوء الدراسات حول  ٦في الفقرة  المبين، الهدف األربعينعلى أن تستعرض، في دورتها  تتفق  -٨
  إمكانية بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول؛
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الجدوى من وضع هدف عالمي طموح على المدى البعيد في مجال اف أن يواصل استكشمن المجلس  تطلب  -٩
تحقيق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو،  إمكانيةبواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم  ،الطيران الدولي

العمل الذي ينبغي تقديمه الى وكذلك التكاليف في جميع البلدان، ال سيما البلدان النامية، بخصوص التقدم المحرز بشأن 
ن الدول األعضاء من موينبغي أن يشمل تقييم األهداف طويلة األجل معلومات  .األربعينالجمعية العمومية لاليكاو في دورتها 

  حيث خبراتها في العمل على تحقيق هدف متوسط األجل.
، وعلى إبالغ االيكاو سنويا عن اءاتالسياسات واإلجر تبين عمل خطط  أن تقدم طوعاً الدول على  أيضا تشجع  - ١٠

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران الدولي؛

 ، إلى عرض تلك الخطط على االيكاوعمل أو تقوم بتحديث هذه الخططالدول، التي تود أن تعد خطط  تدعو  - ١١
واصل ، لكي يتسنى لاليكاو أن تبعد ذلكومرة كل ثالث سنوات  ٢٠١٨بنهاية يونيو في أقرب وقت ممكن ويحبذ أن يكون ذلك

بشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن  المحددة كمياً  جمع المعلومات
ومعلومات محددة كميًا عن المنافع الوطنية الخاصة، القدرات والظروف التدابير التي نظرت فيها الدول والتي تعكس مجموعة 

  وكذا معلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليها؛ية المتوقعة من تنفيذ التدابير المنتقاة من تلك المجموعة، البيئ
الدول التي قدمت خطط عمل على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع  تشّجع  - ١٢

ّن لها إعداد خطط عمل، وٕاتاحة خطط العمل المقدمة الدول األعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم يتس
  للجمهور، مع مراعاة الحساسية التجارية للمعلومات التي تحتوي عليها خطط عمل الدول؛

هداف األمن المجلس أن ييّسر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة ب تطلب  - ١٣
قبل نهاية وسائر أنواع المساعدة الفنية األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل الدول،  ترشادايواصل تقديم اإلطموحة وأن ال

  ؛عمل إلى االيكاوخطط  طوعيا لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم ،٢٠١٨ شهر يونيو
ورصد االنبعاثات تقدير و  المنهجيات المناسبة لوضع القواعد القياسية وآلية لقياس إلى المجلس أن يعزز تطلب  - ١٤

العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإليكاو بشأن تقييم التقدم المحرز 
  وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وذلك من خالل اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالحركة الجوية واستهالك الوقود

دعم الجهود التي تبذلها اإليكاو لتعزيز موثوقية قياس/تقدير  مواصلةالدول  إلى المجلس أن يطلب من تطلب  - ١٥
وأن يبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن  االنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي

كربون الناجمة عن الطيران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم المحرز إزاء إجراءات تغّير المناخ عن انبعاثات ثاني أكسيد ال
  التنفيذ في ذلك القطاع، وبناء على المعلومات التي أقّرتها الدول األعضاء في االيكاو؛

ثاني أكسيد الكربون  مع اإلقرار بأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبيت انبعاثات  - ١٦
تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقية األمم اإليكاو والدول األعضاء فيها على أن  تحثالناجمة عن جميع المصادر، 

 اخالمتحدة اإلطارية بشان تغير المناخ، إزاء استخدام الطيران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإليرادات لتمويل أنشطة المن
  ؛وذلك كي ال يصبح الطيران الدولي مستهدفا بصورة غير متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات، في قطاعات أخرى

  المجلس القيام بما يلي: تطلب من  - ١٧
عن  مواصلة القيام بدور محوري في تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء فيه وذلك عبر نشر آخر المعلومات  أ)

لتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا،  أنواع المساعدة الفنية قديم المشورة وسائرأفضل الممارسات وت
  بوسائل منها برنامج اإليكاو للتعاون الفني؛ 
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احتياجات الدول األعضاء في االيكاو من  لتلبيةالشراكات مع المنظمات الدولية األخرى  إقامة المزيد من  ب)
خطة عمل االيكاو وتيسير الوصول إلى الموارد المالية القائمة  برنامج أصدقاءالمساعدة، بوسائل منها 

والجديدة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، للبلدان النامية واالبالغ عن النتائج المحققة، فضًال التوصيات 
  وخالل الدورة األربعين للجمعية العمومية؛ ٢٠١٨األخرى، وذلك بصورة أولية قبل نهاية عام 

تخاذ تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وكذلك تيسير حصولها على الموارد المالية، ونقل ا مواصلة  )ج
  التكنولوجيا وبناء القدرات؛

  الدول القيام بما يلي: تطلب من  - ١٨
أن تنهض بالبحث العلمي الذي يهدف الى استمرار معالجة أوجه الريبة المحددة في التقرير الخاص   أ)

وكفالة أن التقييم  ريراتق مي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفيلفريق الخبراء الحكو 
تتضمن عمليات التقييم المقبلة لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي الدولي وهيئات األمم 

لى الغالف المتحدة األخرى ذات الصلة، معلومات محّدثة، إن وجدت، عن اآلثار التي تحدثها الطائرات ع
 ؛الجوي

 أن تنظر في وضع سياسات تشجع على إدخال طائرات إلى السوق تّتسم بمزيد الكفاءة في استهالك الوقود؛ب) 
والعمل معًا من خالل االيكاو لتبادل المعلومات ووضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن انتهاء عمر 

  الطائرات مثل تدوير الطائرات؛ 
 ؛٢٠٢٠ي البحث والتطوير كيما ُتسّوق تكنولوجيا أكثر كفاءة بحلول عام أن تعجل باالستثمار ف  ج)

أن تعجل بتطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من   د)
ع ؛ والعمل مع االيكاو إليصال المنافع البيئية إلى جميع األقاليم والدول، ماالنبعاثات الناجمة عن الطيران

 ؛مراعاة استراتيجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران

أن تقلل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغير ذلك من العوائق المؤسسية بما يتيح تطبيق المفاهيم   ه)
  بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛ ةحركة الجويالالتشغيلية الجديدة في إدارة 

للتعجيل بطريقة  ة واستثمارإجراءات سياسمن أجل الوطنية اإلدارات  اإداراتهمن أجل نهج منسق وضع   و)
أنواع مستدامة من الوقود  مصادر طاقة نظيفة ومتجددة للطيران، بما في ذلك استخدام تطويرمالئمة ب
  ؛ها، وفقًا لظروفها الوطنيةواستخدام هانشر البديل، و 

لحوافز للتشجيع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للطيران، بما النظر في إمكانية توفير ا   ز)
 البديل المستدام؛ في ذلك أنواع الوقود

معالجة وٕانتاج المواد األولية التكنولوجيا عن تطوير  ث والتطوير فضالً و النظر في اتخاذ تدابير لدعم البح  ح)
مع  تجاري؛النطاق على الاإلنتاج المستدام وط والعمل على توسيع نطاق خطخفض التكاليف الالزمة ل

  مراعاة التنمية المستدامة للدول؛



- 92 - 
 

 

الوقود  أنواعبما في ذلك عمومًا، جميع أنواع الوقود البديلة لج القائمة لتقييم االستدامة و النهب قراراإل  ط)
على أساس دورة أن تحقق خفضًا صافيًا في انبعاثات غازات الدفيئة طيران، والتي ينبغي المستخدمة لل

  ؛والمياه األغذية مع المنافسة تجّنب لها ينبغي كما ،الحياة وتسهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية

ى الُنهج القائمة أو مزيج بناء علالالبديلة، و الطيران نواع وقود ألستدامة االلضمان الالزمة تدابير الاعتماد   ي)
والعمل معًا من  ؛ةالبديلالطيران وقود من أنواع ستدام لإلنتاج الموطني، على المستوى الالمتابعة ، و منها

خالل االيكاو والهيئات الدولية األخرى ذات الصلة، من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما في 
  ذلك من أجل التنسيق بشأن معايير استدامة أنواع وقود الطيران البديلة؛

  ام بما يلي:من المجلس القي تطلب    - ١٩

أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي الى   أ)
خفض األثر البيئي النبعاثات الطيران الدولي أو الحد منه، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر 

 الطيران الدولي على تغير المناخ؛

 ون في إعداد نماذج تحليلية توّقعية لتقييم آثار الطيران؛أن يشجع الدول على التعا  ب)

أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات   ج)
محركات الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما 

 اآلثار المحتملة على الدول النامية؛في ذلك 

مساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم،   د)
بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ 

  ية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛المستوى األمثل من المنافع البيئ
  اعتماد معيار ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرات في أقرب وقت ممكن؛  ه)
  تحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط والبعيد، في مجال حرق وقود الطائرات؛  و)
شغيلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي األخذ بإرشادات يتم تحديثها بشأن التدابير الت  )ز

والتركيز على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية؛ وتشجيع الدول 
والجهات المعنية على تطوير إدارة الحركة الجوية التي تحقق أقصى منافع بيئية، ونشر وتبادل أفضل 

  المطارات؛الممارسات المطّبقة في 
بتحسين إدارة الحركة المرتبطة  فوائدتطوير وتحديث األدوات والتوجيهات الالزمة لتقييم الأن يواصل   )ح

  )؛ASBUs( استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيرانوتقييم الفوائد البيئية المرتبطة بتنفيذ الجوية، 
 من أجلسسات المالية والمنظمات الدولية األخرى الصناعة والمؤ  أوساط دعويشجع الدول األعضاء و أن ي ط) 

ويسّهل إقامة شراكات وتحديد سياسات ستحدث  ،في تبادل المعلومات وأفضل الممارساتالفعَّالة المشاركة 
المزيد من تعزيز االنتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة من أجل الطيران، بما في ذلك أنواع مستدامة 

  ؛ن خالل ندوات إقليميةمن الوقود البديل، م
  ؛أن يواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لاليكاو المعني بأنواع وقود الطيران البديلة  ى)
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دورة الطيران البديلة، ومراعاة التغيرات في وقود عن مستقبل استخدام أنواع نظرة شاملة أن يواصل إعطاء   ك)
  رز نحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛حياة انبعاثات غازات الدفيئة من أجل تقييم التقدم المح

أن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول الى تمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة   ل)
  ؛ ألنواع الوقود البديلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية

بما في ذلك مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، لتسهيل أن يتعاون مع المبادرات الدولية ذات الصلة األخرى،   م)
  حصول الطيران على الطاقة المتجددة؛

أن يحدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية وأن   ن)
مع منظمات دولية أخرى ذات  يحدد تدابير التكّيف لمعالجة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ، وذلك بالتعاون

  صلة ومع صناعة الطيران؛
س) أن يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا، ويحرص على تصدُّر الجهود الرامية إلى إعداد 
أساليب وأدوات لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص تلك المبادرة، بما في 

ساب الكربون الخاصة بااليكاو التي تتضمن أيضًا انبعاثات طائرات نقل البضائع، والمضي ذلك أداة احت
قدمًا في إعداد وتنفيذ االستراتيجية الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية 

  المستدامة المتبعة داخل المنظمة.
  الملحق

  القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي: المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير
  السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛ آليات ينبغي للتدابير القائمة على  أ)

السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن آليات ينبغي للتدابير القائمة على   ب)
  الطيران الدولي؛

  السوق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛آليات غي للتدابير القائمة على ينب  ج)
  السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛آليات ينبغي للتدابير القائمة على   د)
  السوق أن تكون فّعالة من حيث التكاليف؛آليات ينبغي للتدابير القائمة على   )ه
السوق أن تتصف باالزدواجية وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد آليات للتدابير القائمة على ال ينبغي   و)

  الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛
  السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛آليات ينبغي للتدابير القائمة على   ز)
السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أساس آليات مة على ينبغي للتدابير القائ  ح)

  اإلنصاف فيما يتعلق بالقطاعات األخرى؛
السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود آليات ينبغي للتدابير القائمة على   ط)

  اجمة عن الطيران؛الطائرات وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الن
  السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛آليات ال ينبغي للتدابير القائمة على   ي)
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  السوق أن تيّسر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛آليات ينبغي للتدابير القائمة على   ك)
يما يتعلق بمختلف التدابير استنادا إلى ما تم قياسه من السوق فآليات ينبغي تقييم التدابير القائمة على   ل)

  حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛   أداء من
  السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛ آليات ينبغي للتدابير القائمة على   م)
وصى بشدة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام السوق عن إيرادات، يآليات عندما ُتسفر التدابير القائمة على   ن)

األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، 
  وكذلك في تقديم المساعدة والدعم إلى الدول النامية.

تحديدها في تقارير الدول  السوق، ينبغيآليات عند تحقيق خفض االنبعاثات بواسطة التدابير القائمة على   س)
  عن االنبعاثات.

ينبغي أن ُتراعي التدابير القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل   ع)
  طرف، والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمييز وٕاتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة.

  على آليات السوقالخطة العالمية للتدابير القائمة   ٣- ٢٢
، قدم المجلس نص مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن خطة )١والتصويب رقم ( WP/52في ورقة العمل   ١-٣- ٢٢

الخطة  –وممارساتها السارية في مجال حماية البيئة  االيكاوالموحد بسياسات  يانعالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، "الب
"، الذي ُأعد على ضوء األعمال التي أنجزتها المنظمة منذ الدورة الثامنة والثالثين ة على آليات السوقالعالمية للتدابير القائم

  للجمعية العمومية في سبيل إعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، على النحو الملخص في المرفق (أ).
  ة العمومية، لتنظر فيه الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية.وقدم المرفق (ب) بورقة العمل هذه نص مشروع قرار الجمعي

، أعربت سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األخرى األعضاء WP/414في ورقة العمل   ٢-٣- ٢٢
لتدابير القائمة على آليات السوق وفعالة ل في اللجنة األوروبية للطيران المدني، عن الحاجة الى خطة عالمية موثوقة ومتماسكة

كعنصر رئيسي "لسلة التدابير" لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  التاسعة والثالثين تقررها الجمعية العمومية خالل دورتها
 وعرضت الورقة الموقف األوروبي بشأن .٢٠٢٠من الطيران الدولي ولتحقيق نمو محايد بالنسبة للكربون اعتبارا من عام 

الحاجة الى عناصر تصميم رئيسية لتكون واضحة وموثوقة ومتفقًا عليها كصفقة لمدة الخطة العالمية للتدابير القائمة على 
وشملت أيضا اعتزام االتحاد األوروبي ودوله األعضاء  .٢٠٢٠آليات السوق، الى جانب خارطة طريق للتنفيذ اعتبارا من عام 

ألوروبية للطيران المدني تنفيذ هذه الخطة منذ البداية، وطلبت من الدول، التي تستطيع والدول األخرى األعضاء في اللجنة ا
القيام بذلك، أن تعلن قبل انتهاء الجمعية العمومية عن التزامها بالمشاركة طوعًا في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات 

  السوق منذ البداية.
ت الهند والصين واالتحاد الروسي تغييرات ألحكام معينة لنص مشروع قرار ، اقترحWP/412في ورقة العمل   ٣-٣- ٢٢

الجمعية العمومية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، وخاصة: استعراض للخطة بعد المرحلة الرائدة 
الكيلومتري اإليرادي إلعفاء الدول ، مثل عتبة الطن ٢٠٢٧والمراحل األولى سيحدد معايير التصميم والمرحلة الثانية من عام 

واالعتراف بأن "الدول المتطورة ستتولى القيادة" وتوزيع  ٢٠٣٠والسعر الفردي المحدد في النهج الديناميكي اعتبارا من عام 
 ٩متطلبات التعويض على اساس المساهمات المقررة وطنيا من دول مشاركة منفردة أو عن طريق الصيغة المقدمة في الفقرة 

ن مشروع النص واستخدام عتبات مختلفة للتشارك في الخطة بين الملتحقين بها الجدد من الدول المتقدمة والنامية وعدم م
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استخدام القواعد والتوصيات الدولية لمتطلبات الرصد واالبالغ والتحقق وجداول زمنية مختلفة لتنفيذ الرصد واالبالغ والتحقق 
  لخطة المختلفة.بواسطة الدول المشاركة في مراحل ا

، قّدمت غواتيماال وٕاسبانيا معلومات بشأن مبادرة "التحالف من أجل استدامة الطيران" WP/449في ورقة العمل   ٤-٣- ٢٢
(ALAS) التي أعّدتها غواتيماال وٕاسبانيا والواليات المّتحدة، من أجل الترويج لبرامج ومشاريع الحد من االنبعاثات والتوّصل إلى ،

ابل لالستدامة من الناحية البيئة واالجتماعية واالقتصادية وُيرّكز على نهج للتطوير التدريجي من أجل خفض قطاع طيران ق
االنبعاثات. وهي تدعو الدول والمنّظمات األخرى لالنضمام إلى هذه المبادرة، وُتشّدد على الحاجة إلى التعاون في ما بين الدول 

  .(CORSIA)خفضه في مجال الطيران الدولي من أجل تطبيق خطة التعويض عن الكربون و 
الذي ُيشير  ١٨-٣٨) من المرفق بالقرار ١على أساس البند ( ، أعربت قطر عن رأيهاWP/182وفي ورقة العمل   ٥-٣- ٢٢

تحديدًا إلى االعتراف في وقت مبّكر بالتدابير التي تتخذها شركات الطيران لتحسين مستويات الكفاءة في استهالك الوقود 
يض انبعاثات الطيران وأشارت قطر إلى أّن االقتراحات ال تشمل عنصر تصميم هام ُيعرف بعبارة "الجهات المبكرة وتخف

لالنتقال". وٕاّن عدم االعتراف هذا من شأنه أن ُيثبط من عزيمة شركات الطيران في تحسين كفاءتها بمعّدل أعلى من معّدل 
  اقبة الجهات المبكرة االنتقال إلى حين ُينّفذ هدف الكربون المحايد.قطاع الطيران وقد يؤّدي ذلك في الواقع إلى مع

، دعمت إندونيسيا إنشاء خّطة عالمية للتدابير القائمة على آليات WP/211, Revision No. 1وفي ورقة العمل   ٦-٣- ٢٢
ل الجوي من حيث السوق خاصة بالطيران الدولي ولّخصت موقفها الذي يشمل الحاجة إلى ضمان خفض التزامات المشغّ 

معاوضة االنبعاثات بواسطة استخدام أنواع الوقود البديلة المستدامة على أساس فردي، وأّن إندونيسيا مستعّدة التخاذ إجراءات 
إذا تّم تلّقي الدعم الفّني من جانب اإليكاو أو من الدول األعضاء األخرى،  ٢٠٢١مبّكرة لالنضمام إلى الخطة اعتبارًا من العام 

  إلى النهج الفردي. ٪١٠٠إندونيسيا تدعم عملية انتقالية ديناميكية لتوزيع التزامات المعاوضة من النهج القطاعي بنسبة  وأنّ 
، أّيدت البرازيل نهجًا يتكّون من مرحلتين لتنفيذ الخّطة العالمية، مع فترة زمنية، بمّدة WP/233وفي ورقة العمل   ٧-٣- ٢٢
تين، ودعت إلى تصنيف الدول في كّل مرحلة بناًء على معايير الطيران مثل األطنان سنوات على األقّل بين المرحل ٥

الكيلومترية اإليرادية. وهي تعتقد اعتقادًا شديدًا باّن جميع البلدان من أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى التي تتمّتع باإلعفاءات 
النهج القطاعي لتوزيع شروط التعويض. وُتسّلم  ٪١٠٠ؤّيد بنسبة ينبغي أن تنضّم إلى الخّطة معًا في المرحلة الثانية. وهي ت

أيضًا بأّنه ينبغي إسناد المزيد من العمل إلى لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في ما يتعّلق بتنفيذ الخّطة، سّيما أّنه يجب أن 
  بشأن المناخ واتفاق باريس التابع لها.تسترشد وتتماشى معايير وحدة االنبعاثات مع اتفاقية األمم المّتحدة اإلطارية 

من النهج القطاعي لتوزيع  ٪١٠٠، لّخصت البرازيل الحجج الفنّية لدعم اعتماد النسبة WP/234وفي ورقة العمل   ٨-٣- ٢٢
التزامات التعويض، وذلك من أجل تجّنب تشوّهات السوق وٕالقاء أعباء غير متناسبة على بعض األقاليم في ما يتعّلق بتطوير 

  الحركة الجوية الدولية.
، أّيدت ماليزيا تطوير تدبير عالمي قائم على آليات السوق وذلك في صورة خّطة WP/343وفي ورقة العمل   ٩-٣- ٢٢

تعويض عالمية ترمي إلى تخفيض تأثير انبعاثات الكربون الناتجة عن قطاع الطيران الدولي. وأّن ماليزيا ستضطلع بجميع 
ير لتنفيذ الخّطة، بينما تطلب المساعدة الفنية من اإليكاو وُتشّجع التعاون مع الدول األخرى. وتؤّيد اإلجراءات الالزمة للتحض

ماليزيا التنفيذ المرحلي للخّطة على أساسي توافق اآلراء من جانب الدول األعضاء وهي تدعم أيضًا النهج القطاعي بشأن توزيع 
  المشاركة طوعيًا في الخّطة منذ بدايتها. التزامات التعويض. وأعربت ماليزيا عن اعتزامها

، قّدم االتحاد الروسي تحليًال إجماليًا بشأن التأثيرات السلبية المرتبطة بتنفيذ خّطة WP/387وفي ورقة العمل   ١٠-٣- ٢٢
ة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران، وعرض نهجًا بديًال من أجل التصّدي للتحديات البيئية على أساس آلي

، كأساس لتنفيذ التدابير العالمية القائمة على آليات السوق. (ACDM)من أجل الطيران المدني الدولي  (CDM)التنمية النظيفة 
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ويرمي االقتراح إلى إنشاء آلية لحشد الموارد المتوفرة للطيران الدولي، بواسطة فرض رسٍم بيئي ُيجبى من الدول وُيحتسب كرسم 
الطيران المستخدم في الرحالت الجوية الداخلية، وذلك من أجل تمويل مشاريع الطيران الكفؤة من ثابت لكّل طّن من وقود 

  الناحية البيئية بالبلدان النامية.
بشأن التدابير العالمية  ، أعربت كندا عن رأيها بأن خّطٍة عالمية واحدة ومتماسكةWP/411وفي ورقة العمل   ١١-٣- ٢٢

ر من عناصر سّلة تدابير للتصّدي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي القائمة على آليات السوق كعنص
سُتحّقق نتائج أقّل تكلفة في مجال البيئة أفضل بكثير من تلك التي ستتحّقق من توليفة من التدابير الوطنية واإلقليمية القائمة 

هو نتاج جهود كبيرة للتوفيق بين  WP/52مومية الوارد في ورقة العمل على آليات السوق. وأقّرت بأن مشروع قرار الجمعية الع
اآلراء، وأّن العناصر ستؤّدي مهامها عندما تعمل معًا كسّلة تدابير وأّنه ينبغي لسّلة التدابير هذه أن تكون متوازنة وتُبّين 

ي الخطة منذ بدايتها وشّجعت الدول األخرى المنظورات المتعّددة لمختلف الدول. وعّبرت كندا عن عزمها المشاركة الطوعية ف
  على أن تفعل الشيء نفسه.

، قدمت شيلي وجهات نظرها بشأن العمل الفني المتواصل الذي تقوم به لجنة WP/428وفي ورقة العمل   ١٢-٣- ٢٢
لعالمية للتدابير القائمة حماية البيئة في مجال الرصد واإلبالغ والتحقق، ومعايير وحدة االنبعاثات والسجالت المتعلقة بالخطة ا

 على آليات السوق، وفوائد جميع الدول األعضاء في الحصول على المعلومات ذات الصلة بشفافية. واقترحت شيلي أن يتم
تسهيل اطالع جميع الدول األعضاء على المناقشات المتعلقة بالعمل الفني الذي ستقوم به لجنة حماية البيئة مستقبال 

  لتدابير القائمة على آليات السوق.بخصوص خطة عالمية ل
، أعربت الواليات المتحدة األمريكية عن دعمها لنهج اإليكاو الشامل لتحقيق نمو WP/448وفي ورقة العمل   ١٣-٣- ٢٢

، وذلك من خالل حزمة من التدابير تشمل التدابير القائمة على آليات السوق لملء ٢٠٢٠حيادي للكربون ابتداء من عام 
دعمت الواليات المتحدة األمريكية تطوير خطة لتعويض الكربون وخفضه في مجال الطيران واعتماد النص المقترح الفجوة. كما 

، والذي يتألف من مجموعة متوازنة بعناية من العناصر األساسية. كما WP/52لقرار الجمعية في الملحق (ب) لورقة العمل 
م الدعم لبناء قدرات الدول للمساعدة في تنفيذ خطة تعويض الكربون وخفضه أعربت الواليات المتحدة األمريكية عن نيتها لتقدي

في مجال الطيران. كما أعربت الواليات المتحدة األمريكية أيضا عن نيتها في االنضمام إلى الخطة العالمية للتدابير القائمة 
اثات عالمية هامية. وشجعت الدول األخرى على آليات السوق منذ البداية، على افتراض مشاركة دول أخرى تمثل مشتركة انبع

على التفكير في المشاركة في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق منذ البداية والتصريح علنا عن استعدادها للقيام 
  بذلك خالل دورة الجمعية العمومية إذا أمكن ذلك. 

ت اإلياتا ان انتشار صكوك تسعير الكربون على الطيران )، أكد١(التنقيح رقم  WP/153وفي ورقة العمل   ١٤-٣- ٢٢
من شأنه أن يؤدي إلى خليط من التدابير غير قابل لالستمرار بالنسبة للمشغلين وللحكومات. وفي المقابل، أعربت اإلياتا عن 

تشكل اإلجراء  ٢٠٢٠ اعتقادها أنه إذا كانت خطة تعويض الكربون الرامية إلى دعم النمو المحايد للكربون ابتداء من عام
العالمي الوحيد لمعالجة انبعاثات الكربون من الطيران المدني، فإن تكاليف ذلك بالنسبة للقطاع ستكون أكثر قابلية "للتحكم" 

  على الرغم من أهميتها.
)، أعربت اإلياتا عن وجهات نظرها بشأن التنفيذ المرحلي للخطة ١(التنقيح  WP/154وفي ورقة العمل   ١٥-٣- ٢٢

العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق بما في ذلك: ضرورة المساواة بين جميع المشغلين على أي مسار كان، وأال يتم 
نسبة  إعادة توزيع االنبعاثات غير الخاضعة للتغطية من طرف الخطة على أي من المشغلين المنخرطين في الخطة، وأال تقل

ول في مختلف المراحل عن المستوى المتوخى في إطار المقترح كنتيجة لالجتماع الرفيع االنبعاثات من الطيران الدولي المشم
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، وأن تحد األحكام الخاصة بالدول األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية ٢٠١٦المستوى الذي تم انعقاده في شهر مايو 
  ة والناشئة. والدول النامية غير الساحلية من تأثير الخطة على االقتصادات النامي

)، قدم كل من المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة ١(التنقيح رقم  WP/155وفي ورقة العمل   ١٦-٣- ٢٢
الجوية المدنية واتحاد النقل الجوي والمجلس الدولي لطيران األعمال والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران 

عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، الذي تم اعتماده من طرف االجتماع السنوي العام والفضاء القرار الخاص بالخطة ال
، والذي يحدد مجموعة من عناصر التصميم الموصى بها بما في ذلك عدم تسبب ٢٠١٦لإلياتا المنعقد في شهر يونيو  ٧٢

ى مسار معين بطريقة متساوية وتوزيع متطلبات التنفيذ المرحلي في أية اختالالت في السوق، ومعاملة جميع المشغلين عل
التعويض بطريقة تولي االعتبار الالزم للموازنة المناسبة بين المكون القطاعي والمكون الخاص مع الوعي بأن هذه الموازنة قد 

  تتغير خالل مدة سريان الخطة. 
ومنظمة خدمات المالحة ، (ACI) المجلس الدولي للمطاراتكل من  أوضح أيضاً ، WP/413ورقة العمل  في ١٧-٣- ٢٢

، ومجلس التنسيق (IBAC) والمجلس الدولي لطيران األعمال ،(IATA)واتحاد النقل الجوي الدولي  ،(CANSO)الجوية المدنية 
اقتراح تطبيق  االعتبارات التي أدت إلىبالطيران  بالرغم من اعتراف قطاعأنه  (ICCAIA)الدولي لرابطات الصناعات الفضائية 

مرحلة تجريبية تليها مرحلة على أساس طوعي في  (CORSIA) التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي خطة
العالمي  أال يؤدي ذلك إلى تشوهات إضافية في السوق، وأن يحافظ على الطابع الِحرص علىعلى أهمية  أولى، فقد أّكد

على دور بناء القدرات في مجال شددت تنبؤ التنظيمي واالستقرار، و الحاجة إلى القدرة على ال تكما ناقش والحصري للخطة.
طواعيًة  تسهيل المشاركة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. وشجعت الدول على االنضمام

س تسريع العمل من المجل ت، وطلبالخطةمن بداية وذلك  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليإلى 
 والسجالت.الرصد واإلبالغ والتدقيق، ومعايير وحدة االنبعاثات،  على

ومجموعة  االيكاوالبنك الدولي إلى تسليط الضوء على فرص الشراكة بين يهدف ، WP/248 ورقة العمل في  ١٨-٣- ٢٢
خبرة واسعة وق. فمجموعة البنك الدولي لديها للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السالبنك الدولي لدعم التنفيذ الناجح 

الرصد واإلبالغ  بما في ذلك تصميم وٕانشاء السجالت؛ نظمخطة االيكاو، آلليات  اً أنشطة بناء القدرات التي ستكون محور بشأن 
دة وبناء القدرة الذي االيكاو للمساعلدعم برنامج استعدادها مجموعة البنك الدولي وأبدت البيانات. وٕادارة جمع والتدقيق؛ وأدوات 

 يشكل ضرورة للنجاح في تنفيذ الخطة.

بدء الخطة العالمية للتدابير القائمة على جمهورية كوريا المعلومات، قبل تتشاطر ، WP/431 ورقة العمل في  ١٩-٣- ٢٢
الرصد  نظامفي  إلى خبرتها جمهورية كوريا استناداً التي استخلصتها الدروس بشأن لطيران الدولي، آليات السوق من أجل ا

كوريا لالتجار باالنبعاثات  وبموجب خطة ين،مشغلي الطائرات الوطنيمع اتفاق النشاط الطوعي واإلبالغ والتدقيق بمقتضى 
 للرحالت الداخلية.

، وذلك االنبعاثاتتايلند الطوعي لخفض  ببرنامجتتعلق معلومات قدمت تايلند ، WP/443 ورقة العمل في  ٢٠-٣- ٢٢
العمومية إلى دعم  الجمعيةداعية سوق الكربون الطوعي في تايلند، الدفيئة في إطار  انبعاثات غازات خفضآليات أحد باعتباره 

عالمية للتدابير القائمة على آليات  لوضع خطة يةتعويضكأرصدة الستخدامها  االنبعاثاتأرصدة برنامج تايلند الطوعي لخفض 
 .السوق

مبادئ تحلي مشغلي الطائرات بتحاد النقل الجوي الدولي على أهمية ، أكد اWP/163 ورقة العمل في  ٢١-٣- ٢٢
بالرصد واإلبالغ  عدة عناصر أساسية تتعلقمواصلة بذل جهد كبير بشأن هناك حاجة إلى أن و ، البساطة والنزاهة والسرية
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ألغراض  القائمة على آليات السوق الكامل للخطة العالمية للتدابير التنفيذ لتحقيقسجالت والتدقيق ومعايير وحدة االنبعاثات وال
 لطيران الدولي.ا

لجمعية لتنظر فيها االتحالف الدولي للطيران المستدام عناصر رئيسية حدد ، WP/206 ورقة العمل في  ٢٢-٣- ٢٢
ورقة ال قدمت. و واقتصادياً  على أرضية صلبة بيئياً  الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقأجل وضع العمومية من 

: الحاجة إلى وضع مزيد من الطموح من خالل عملية العمومية تضمنت ما يليتوصيات لتعزيز نص قرار الجمعية 
بقدر أكبر من  يلوث الكربونالمثقلة بالفعل بالتإلقليمية وأنه ينبغي تحميل المسارات امع اتفاق باريس؛  االستعراض تمشياً 
كما بها؛ الكربوني التلوث معدالت صغيرة سريعة النمو مع تزايد القليمية المسارات اإل زيادة التزامات وينبغيالمسؤولية األولية؛ 

 ينبغي تحديث المسؤوليات بانتظام.

االيكاو العمل الذي تضطلع به برابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاء ت ، أشادWP/377الورقة  في  ٢٣-٣- ٢٢
، بما في بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوقموقفها فيما يتعلق  توقدم القضايا البيئية،بشأن األعضاء ودولها 

إدراج القضايا البيئية في الخطة مقرونًا بإلزام الدول بتقديم خطط عملها في هذا الصدد، مع تنفيذ استصواب أن يكون ذلك 
  .لدى االيكاوبرامج التدقيق 

جمهورية الدومينيكان تقّدمها في تنفيذ خّطة عملها لتقليل انبعاثات ثاني ، عرضت WP/465في ورقة العمل   ٢٤-٣- ٢٢
وبدعم من مشروع المساعدة المشترك بين  ١٨-٣٨أكسيد الكربون التي أعّدت امتثاًال للمتطلبات وفقًا لقرار الجمعية العمومية 

  .٢٠١٥اإليكاو واالتحاد األوروبي، ومن ثّم تقديم التحديث لخّطة العمل في يوليو 
من شيلي وأحاطت  WP/428أقرت اللجنة بمسألة العضوية في لجنة حماية البيئة التي أثارتها ورقة العمل   ٢٥-٣- ٢٢

علما بأن المجلس سبق أن اتخذ قرارا لنشر مزيد من المعلومات عن تقدم لجنة حماية البيئة وستكشف األمانة العامة أفضل 
بأن تكون لها صفة المراقب في لجنة حماية البيئة وأن تعين خبرائها للمشاركة في طريقة لتسهيل أن تصبح جميع الدول المهتمة 

  العمل المتعلق بالتدابير القائمة على آليات السوق.
اعترفت اللجنة بأن عدة ورقات ركزت على أهمية بناء القدرة االستيعابية ومساعدة الدول لتنفيذ تدابير   ٢٦-٣- ٢٢

وبأن نص مشروع قرار الجمعية العمومية تضمن أحكاما محددة في هذا الصدد. ورحبت  عالمية قائمة على آليات السوق،
من البنك الدولي الذي يعتزم تقديم الدعم ألنشطة بناء القدرة االستيعابية لتنفيذ خطة عالمية  WP/248اللجنة بورقة العمل 

  السجالت.للتدابير القائمة على آليات السوق في مجاالت الرصد واالبالغ والتحقق و 
أّقرت اللجنة بحجم األعمال التي أنجزها المجلس وفريقه االستشاري لشؤون البيئة والفريق الرفيع المستوى   ٢٧-٣- ٢٢

واالجتماع الرفيع المستوى واجتماع مجموعة أصدقاء الرئيس غير الرسمية واآلراء الفنية من الخبراء، قبل أن يأتي المجلس 
  .WP/52مرفق (ب) بورقة العمل بنص مشروع القرار الوارد في ال

أعرب عدد هائل من الدول عن دعمها لنص مشروع قرار الجمعية العمومية حسب ما يرد في ورقة العمل   ٢٨-٣- ٢٢
WP/52 نظرا ألنه كان يمثل نتائج الجهود الكبيرة التي بذلتها المنظمة طوال السنوات الثالث الماضية ويعبر عن اآلراء ،

  ك فهو متوازن بعناية وحل وسط مقبول كصفقة.المختلفة للدول، ولذل
أعربت بعض الدول عن قلقها، خاصة بشأن الحاجة لالضطالع بمزيد من العمل لضمان إدراج آراء جميع   ٢٩-٣- ٢٢

الدول في نص مشروع قرار الجمعية العمومية، واقترحت القيام بمزيد من المناقشة والتشاور لتحسين مشروع النص. وأّقرت 
  .WP/52من ورقة العمل  ٢ن هذه المسائل عالجتها الفقرة اللجنة بأ
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أحاطت اللجنة علما بأن الرئيس سيتشاور، هو ورئيس المجلس، مع بعض الدول من أجل مناقشة   ٣٠-٣-٢٢
  التحسينات الممكنة لنص مشروع قرار الجمعية العمومية، بدون التأثير على التأييد الذي اكتسبه النص حتى اآلن.

لمشاورات، عن ا الناتجةاالقتراحات  في اللجنة نظرتالمشاورات غير الرسمية مع بعض الدول،  عقب  ٣١-٣- ٢٢
  ووافقت على التعديلين التاليين لمشروع نص قرار الجمعية العمومية:

فقرة جديدة للديباجة إلى مشروع النص: "وتسليمًا بأن هذا القرار ال يرسي سابقة أو يحكم مسبقًا إضافة  -
أو  اتفاق باريسمفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ أو على نتيجة ال

اتفاقات دولية أخرى، وال يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيير المناخ أو 
 أو اتفاقات دولية أخرى"؛ اتفاق باريس

ع النص "ُتشجع جميع الدول بقوة على المشاركة ج) تضاف إلى مشرو  ٧ جديدة برقمفقرة إضافة  -
الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى، مع مالحظة أن الدول المتقدمة، التي تطوعت بالفعل، 

 تأخذ بزمام القيادة، وأن العديد من الدول األخرى قد تطوعت أيضًا"؛

ت الناتجة عن اآلليات المنشأة بموجب تقرر أن وحدات االنبعاثامكرر: " ١٧ جديدة برقمفقرة إضافة  -
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس يمكن استخدامها في خطة التعويض 
عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي بشرط أن تتمشى مع قرارات المجلس، مع 

يران،ّ  بما في ذلك ما يخص تجنب العد المزدوج المساهمة الفنية من لجنة حماية البيئة في مجال الط
 ."والسنوات والفترات الزمنية المؤهلة

أعربت الدول عن طائفة من اآلراء بشأن ما ينبغي أن يكون قاعدة قياسية أو توصية أو مادة ارشادية بصدد   ٣٢-٣- ٢٢
نة أن المجلس، بينما يضطلع باألعمال لوضع الرصد واالبالغ والتحقق ومعايير وحدة االنبعاثات. وفي هذا الشأن، طلبت اللج

والمواد االرشادية ذات الصلة من أجل تنفيذ نظام الرصد واالبالغ والتحقق ضمن خطة  (SARPs)القواعد والتوصيات الدولية 
و التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، تقديم ارشادات واضحة بشأن ما ينبغي أن يكون قاعدة قياسية أ

  توصية وما ينبغي أن يكون في مادة ارشادية.
أخذت اللجنة علمًا بأنه، فيما يتعلق بوحدات االنبعاثات الصادرة عن آليات ُأنشئت ضمن اتفاقية األمم   ٣٣-٣- ٢٢

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، سينظر المجلس في قابليتها لالستخدام في خطة التعويض عن الكربون 
خفضه في مجال الطيران الدولي، بشرط أن تتوافق مع قرارات المجلس، بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بشأن النجاح و 

  المؤهل واإلطار الزمني.
أحاطت اللجنة علمًا بأن المجلس، بينما يضطلع بأعمال بشأن معايير وحدات االنبعاثات، سيعزز وضع   ٣٤-٣- ٢٢

االنبعاثات التي ستستحدث وحدات انبعاثات ناشئة عن قطاع الطيران وتنفيذ ذلك. وأكدت منهجيات من أجل مشاريع خفض 
  اللجنة أن الدول تشجع على تطوير مشاريع متصلة بالطيران الداخلي.

أحاطت اللجنة علمًا بأن إدارة الخطة وتنظيمها الشامل، باتباع قرارات الجمعية العمومية، سيكونان من   ٣٥-٣- ٢٢
  لس.مسؤولية المج

 WP/52ردد عدد هائل من الدول دعمها لنص مشروع قرار الجمعية العمومية حسبما يرد في ورقة العمل   ٣٦-٣- ٢٢
  مع التعديالت المقترحة أعاله نتيجة لمشاورات غير رسمية.
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آليات ردد عدد قليل من الدول قلقها بشأن آثار بعض عناصر التصميم للخطة العالمية للتدابير القائمة على   ٣٧-٣- ٢٢
  السوق على التنمية المستدامة للطيران الدولي، وخاصة، آثارها على البلدان النامية.

  وافقت اللجنة على توصية الجمعية العمومية باعتماد القرار التالي:  ٣٨-٣- ٢٢
  حماية االيكاو المستمرة في مجال  سياسات وممارساتموّحد ب بيان  :٢٢/٢قرار ال

 دابير القائمة على آليات السوقالخطة العالمية للت – البيئة

قد نصَّ على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران  ١٨-٣٨كان قرار الجمعية العمومية  لما
  الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛ 

الدول األعضاء، أن يختتم األعمال المتعلقة  من قد طلب إلى المجلس، بدعمٍ  ١٨-٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  وتذكيراً 
الخيارات الممكنة للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات  في المتبعة واألساليببالجوانب الفنية واآلثار البيئية واالقتصادية 

مقترح الومع مراعاة الحاجة إلى تطوير الطيران الدولي و العملي،  هاوطابع تطبيقها إمكانيةالسوق، بما في ذلك آثارها على 
خالل بالمفاوضات الجارية في إطار اتفاقية اإل، ومن دون الحالةالمقدم من قطاع الطيران وسائر المستجدات الدولية، حسب 

  ر المناخ؛ األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّ 
الدول األعضاء، تحديد القضايا والمشاكل  من طلب إلى المجلس، بدعمٍ قد  ١٨-٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  أيضاً  وتذكيراً 

الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعالجها 
الخاصة، وآليات تنفيذ الخطة اعتبارًا بشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئيسية، ومنها وسيلة لمراعاة الظروف والقدرات 

كجزء من مجموعة من التدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل  ٢٠٢٠من سنة 
  المستدامة لتحقيق األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛ 

 الذي العمل، من الكبير وبالقدر الدولي، الطيران عن الناجمة تاالنبعاثا مسألة لتناول المالئم المنتدى هي اإليكاو بأن وتسليماً 
الفريق االستشاري لشؤون البيئة ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران المنبثَقين عنه، والرامي إلى وضع و  المجلس به اضطلع

تنفيذ التابعة للخطة، بما في ذلك توصية للخطة العالمية بشأن التدابير القائمة على آليات السوق وعناصر التصميم وآليات ال
  تحليل االتجاهات المختلفة فيما يتعلق بتوزيع االلتزامات؛ 

قد طلب إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، تنظيم حلقات تدارس وحلقات  ١٨- ٣٨بأن قرار الجمعية العمومية  كذلك وتذكيراً 
غراض الطيران الدولي بمشاركة مسؤولين وخبراء من الدول للتدابير القائمة على آليات السوق أل العالمية الخطة بشأنعمل 

  األعضاء إلى جانب المنظمات المعنية؛ 
فيما يتعلق  ٢٠١٦و ٢٠١٥بعقد جولتين من حلقات التدارس في إطار الحوارات العالمية في مجال الطيران في عاَمي  وٕاقراراً 

  بجميع المناطق؛ 
دة للتعويض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابير التابعة للدول عالمية موحّ  إلى أن قطاع الطيران يدعم وجود خطة وٕاشارة

ق فعالية التكاليف ويكّمل مجموعة التدابير الشاملة، بما فيما واألقاليم والقائمة على آليات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء يحقّ 
  التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ 

انبعاثات ثاني أكسيد  احتساببأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطبَّق على نحو مزدوج وال ينبغي  وٕاقراراً 
  الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 
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القائمة على  لتدابيرل العالمية طةالخ بشأن والثالثين الثامنة دورتها في العمومية الجمعية اتخذته الذي القرار أن على وتشديداً 
آليات السوق ألغراض الطيران الدولي يعكس دعم الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقطاع 

  الطيران الدولي، في مقابل خليط محتمل من التدابير القائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم؛ 
 فيأجل تمويل شؤون المناخ  منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات  للشاغل وتأكيداً 

 مقارنةً قطاع الطيران الدولي لأن تكفل التدابير القائمة على آليات السوق المعاملة العادلة  لوجوبالقطاعات األخرى، و 
  القطاعات األخرى؛ ب

وتسليمًا بمبدئه الخاص بالمسؤوليات المشتركة ولكن  باريس وباتفاقدة اإلطارية بشأن تغير المناخ اتفاقية األمم المتحب وتذكيراً 
  ؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيالمتباينة وقدرات كل دولة، 

  اقية شيكاغو؛ أيضًا بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في اتف وتسليماً 
 بالخطةبأن العمل المتعلق  وٕاقراراً اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  نطاقباعتماد اتفاق باريس في  اً بيترحو 

سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق  االقائمة على آليات السوق ألغراض الطيران الدولي وتنفيذه لتدابيرل العالمية
  باريس؛ 

على و  ،، كآلية التنمية النظيفة مثالً آلياتعلى  اننصّ ت واتفاق باريسبشأن تغير المناخ  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية تكان ماول
 المستدامة، التنمية لدعم الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في لمساهمةا من أجلإطار اتفاق باريس  فيآلية سوق جديدة  وضع
  دول النامية على وجه الخصوص؛ ال منه تستفيد الذي األمر

ة فاإليكاو بشأن إعداد منهجيات آلية التنمية النظيو بالتعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وترحيباً 
  ألغراض الطيران؛ 

مم المتحدة اإلطارية بشأن وتسليمًا بأن هذا القرار ال يرسي سابقة أو يحكم مسبقًا على نتيجة المفاوضات في إطار اتفاقية األ
اتفاق تغيير المناخ أو اتفاقات دولية أخرى، وال يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيير المناخ أو 

  أو اتفاقات أخرى؛ باريس
  :العمومية الجمعية فإن
مارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة د بسياسات وم..: بيان موحّ - ٣٩قرارال معر أن هذا القرار يحل، تقرّ    -١
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال ..: بيان موحّ - ٣٩قرار الأحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي و  -

ت وممارسات د بسياساالقرارات معًا البيان الموحّ  هذهل وتشكّ  ١٨-٣٨و ١٧-٣٨ ينقرار التغير المناخ، محل  -حماية البيئة 
  ؛اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة

 الكربون أكسيد ثاني انبعاثات لمعالجة المتاحة التدابير بسلة الخاصة العناصر جميع بشأن المحرز بالتقّدم وتسّلم  -٢
ل المستدامة والخطة والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البدي الطيران تكنولوجيات ذلك في بما الدولي، الطيران عن الناجمة

العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، وأي تدابير أخرى، وتؤكد إعطاء األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات 
  والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة التي توفر فوائد بيئية في قطاع الطيران؛ 

من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات  أيضًا بأنه، على الرغم وتسّلم  - ٣
حركة  نمو لمواكبةالتشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
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العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات  تحقيق الهدف الطموحلالنقل الجوي الدولي في الوقت المناسب 
  على المستوى نفسه؛  ٢٠٢٠ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

التدابير األوسع  لحزمة استكماالً على الدور الذي تضطلع به الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  وتشدد  - ٤
  الطيران الدولي؛  على مناسبةتحقيق الهدف الطموح العالمي، من دون فرض أعباء اقتصادية غير  من أجلنطاقًا، 

تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  وتقّرر  - ٥
ة في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران ي ألي زيادة سنوي) للتصدّ CORSIAمجال الطيران الدولي (

، ٢٠٢٠بلد آخر) بما يتجاوز مستويات عام  إلى وتصلأحد البلدان  من تغادرالتي  المدني الطيرانالدولي (أي رحالت  المدني
  مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛ 

الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم في تكنولوجيات الطائرات  إلى المجلس مواصلة ضمان كافة الجهود وتطلب  - ٦
والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة، التي تبذلها الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها للتصدي النبعاثات 

 علماً ، الشأن هذا فيمل وتقديم تقرير الع خططثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ 
 ممكناً في سنة معينة  ةخطالفي إطار  الطائرة لدى مشغل التعويضيكون خفض متطلبات  أنمنهجية لضمان  وضع ينبغي هأنب
  عناصر سلة التدابير؛  من عنصر أي ُيغفل ال بحيثالوقود البديل المستدامة،  أنواعاستخدام ب
رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات الضرورية من  تطلب إلى المجلس مواصلة   - ٧

أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن 
  التدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن.

 المناخ بتغير للتأثر قابليتها حيث من النامية، الدول سيما وال الدول، من دولة كل وقدرات لخاصةا بالظروف وتسّلم  - ٨
ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور، مع تخفيض أوجه 

  إلى حدها األدنى؛  السوق فيالخلل 
في مجال الطيران الدولي لمراعاة  منه والحدخطة التعويض عن الكربون ب يتعلق فيما تدريجي بتنفيذ االضطالع وتقرر  - ٩

الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها 
  على النحو التالي:  ،األدنى

على الدول التي تطوعت بالمشاركة في  ٢٠٢٣حتى نهاية عام  ٢٠٢١ام التجريبي من ع التنفيذ مرحلة تنطبق  )أ 
  الخطة. ويجوز للدول المشاركة في هذه المرحلة تحديد أساس شروط التعويض لمشغلي طائرتها من الفقرتين

  ه) و ط) أدناه  ١١
المرحلة على الدول التي شاركت طواعية في  ٢٠٢٦حتى نهاية عام  ٢٠٢٤تنطبق المرحلة األولى من عام   )ب 

 ٩التجريبية، فضال عن أي دول أخرى تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة، مع احتساب شروط التعويض في الفقرة 
 أ) أدناه 

تشّجع جميع الدول بقوة على المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى، مع مالحظة أن الدول   )ج 
 لقيادة، وأن العديد من الدول األخرى قد تطوعت أيضًا؛المتقدمة، التي تطوعت بالفعل، تأخذ بزمام ا

وستضع األمانة العامة على موقع اإليكاو اإللكتروني معلومات حديثة بشأن الدول التي تطوعت للمشاركة في   )د 
 المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى 
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 في التي لديها حصة فرديةعلى جميع الدول  ٢٠٣٥وحتى نهاية عام  ٢٠٢٧الثانية من عام  المرحلة وتنطبق  )ه 
من إجمالي  المائة في ٠,٥ يتجاوز بما ٢٠١٨ عام في اإليرادية الكيلومترية باألطنان الدولي الطيران أنشطة

األطنان الكيلومترية  اتكمي أكبرالتراكمية في قائمة الدول من  حصتهاتبلغ  أواألطنان الكيلومترية اإليرادية، 
، باستثناء أقل البلدان نموا والدول من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية ائةالم في ٩٠ أقلهااإليرادية إلى 

 الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة 

، وال وقت ممكنالتي لم تشارك بعد تشجيعا قويا على المشاركة في الخطة في أقرب أو  المعفّيةالدول  وُتشجَّع  )و 
التي تقرر  الدول أّماسيما تلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي. 

المشاركة الطوعية في الخطة، أو تقرر عدم مواصلة المشاركة الطوعية في الخطة، ال يجوز لها أن تقوم بذلك 
يونيو من السنة  ٣٠خطر اإليكاو بقرارها في موعد ال يتعدى يناير في أي سنة ما وينبغي أن تُ  ١إّال اعتبارا من 

  السابقة

، سُيجري المجلس استعراضا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال ٢٠٢٢واعتبارا من عام   )ز 
الطيران كل ثالث سنوات، بما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي، والذي سيشكل أساسا هاما للمجلس 

ي ما إذا كان من الضروري إدخال تعديالت على المرحلة المقبلة أو دورة االمتثال وكذلك لكي يقوم، للنظر ف
 عندما يكون ذلك مناسبا، بالتوصية بهذه التعديالت للجمعية العمومية بغية اتخاذ قرار بشأنها 

لي دولي على جميع مشغّ ق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الأنه يجب أن ُتطبَّ  وتقرر  - ١٠
  تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى، على النحو التالي: أجل منالدول  بينالطائرات على نفس الطرق 

الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  جميع  ) أ
التعويض الخاصة بخطة التعويض عن الكربون  شروطأعاله، تشملها  ٩ة في مجال الطيران الدولي بموجب الفقر 

 وخفضه في مجال الطيران الدولي.

جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولة مدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال   ) ب
التعويض الخاصة  شروطمن  أعاله، معفاة ٩الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة 

  التعويض المبسطة؛ شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

هما في خطة التعويض عن الكربون تاتندرج كل الالرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين،  جميع  ) ج
، مع أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة ٩الفقرة  بموجبوخفضه في مجال الطيران الدولي 

 الحفاظ على شروط التعويض المبسطة؛ 

كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة  تحتسب بأن وتقرر  - ١١
  على النحو التالي: ٢٠٢١دة اعتبارًا من عام محدّ 

خطة  تغطيها مشغل الطائرات التيات انبعاث( ×[النسبة المئوية القطاعية =  التعديل الخاص بمشغل الطائرات  )أ 
معينة)] عامل نمو القطاع في سنة مُ ×  معينةالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة 

 في سنة معينة خطة التعويض عن الكربون (انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها ×+ [النسبة المئوية الفردية 
  ؛ي سنة معينة)]معامل نمو مشغل الطائرات ف ×
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  معينةعامل نمو القطاع = (إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في سنة يكون مُ  حيث  )ب 
) / إجمالي االنبعاثات ٢٠٢٠ وعام ٢٠١٩التي تغطيها خطة الكربون بين عام  إجمالي االنبعاثات متوسط –

 ؛ معينةالتي تشملها هذه الخطة في سنة 

امل نمو مشغل الطائرات = (مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن عندما يكون مع  )ج 
متوسط انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون بين عام  –الكربون في سنة معينة 

ن في سنة ) / مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربو ٢٠٢٠وعام  ٢٠١٩
 معينة؛

 النسبة المئوية الفردية)؛ - ٪١٠٠عندما تكون النسبة المئوية القطاعية = (  )د 

 عندما تسري النسبة المئوية القطاعية والنسبة المئوية الفردية على النحو التالي:  )ه 

قطاعية وصفر في المائة فردية، رغم أن كل دولة  ٪١٠٠، بنسبة ٢٠٢٣وحتى نهاية عام  ٢٠٢١من عام  -١
 ة قد تختار أثناء هذه المرحلة التجريبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:مشارك

 انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة حسب ما ورد أعال؛   ) أ

 .٢٠٢٠أو انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في عام   ) ب

 قطاعية ونسبة صفر في المائة فردية؛ ٪١٠٠، بنسبة ٢٠٢٦ة وحتى نهاي ٢٠٢٤من عام  -٢

 قطاعية ونسبة صفر في المائة فردية؛ ٪١٠٠، بنسبة ٢٠٢٩وحتى نهاية  ٢٠٢٧من عام  -٣

فردية، مع توصية المجلس للجمعية العمومية  ٪٢٠، على األقل بنسبة ٢٠٣٢وحتى نهاية  ٢٠٣٠من عام  -٤
 سبة المئوية الفردية وٕالى أي مدى؛عّما إذا كان يتعين تعديل الن ٢٠٢٨في عام 

، مع توصية المجلس للجمعية العمومية ٪٧٠، على األقل بنسبة ٢٠٣٥وحتى نهاية عام  ٢٠٣٣من عام  -٥
 عّما إذا كان يتعين تعديل النسبة المئوية الفردية وٕالى أي مدى؛ ٢٠٢٨في عام 

ويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي ٕاجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعو  مشّغل الطائرات انبعاثات  )و 
 ؛في سنة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة

 لمراعاة كل سنةأعاله في بداية ج)  ١١وب)  ١١ تين الفرعيتينفي الفقر  الوارداحتساب نطاق االنبعاثات  سُيعاد  )ز 
اركتها الطوعية أو بداية مرحلة جديدة أو دورة نظرا لمش التي ستضافومنها إلى جميع الدول الجوية الطرق 
  امتثال؛

ُيستثنى من تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث  ١الجديد الوافد أن وتقرر  - ١٢
، أيهما ٢٠٢٠م من إجمالي االنبعاثات في عا مائةفي ال ٠,١سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة 

 يحدث أوًال. وابتداًء من السنة التالية، يندرج الناقل الجديد في الخطة ويعاَمل بالطريقة ذاتها التي يعاَمل بها غيره من مشغلين
  . الطائرات

                                                           
ل نشاطًا في مجال الطيران يقع في نطاق الخطة عند سريان مفعولها أو بعده وال يتمثل نشاطه في ُيعرَّف "الناقل الجديد" بأي مشغل طائرات يسته ١

 .االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا مشغل طائرات آخر، أكان هذا النشاط كامًال أم جزئياً 
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أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  وتقرر  - ١٣
تفادي األعباء اإلدارية: مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز  أجل منستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي على م

طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي في السنة؛ أو  ١٠ ٠٠٠االنبعاثات الصادرة عنها 
كغ؛ أو العمليات اإلنسانية والطبية وعمليات إطفاء الحريق؛  ٥ ٧٠٠ى عند اإلقالع الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصو 

 في تدخلأن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نتائج االضطالع بالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال  وتقرر  - ١٤
  المدرجين في الخطة؛  الطائرات التعويض ألي من مشغلين شروط نطاق
 واإلبالغ الرصد نظام) أ: يلي ما بشأن البيئة، حماية للجنة الفنية المساهمة معمًا بعمل المجلس، عل وتحيط  - ١٥

االنبعاثات التي سيشتريها مشغلو الطائرات والتي تراعي التطورات في عملية اتفاقية األمم  وحدات ومعايير) ب والتحقق؛
في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  ) والسجالت المدرجةج ؛المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أقرب وقت ممكن بما يشمل توفير  فيالفنية للجنة حماية البيئة، أن ينجز عمله  المساهمة معوتطلب إلى المجلس،  ،الدولي
  ؛ ٢٠٢٠تطبيق هذه الخطة اعتبارًا من عام  يتسنىبناء القدرات والمساعدة، بحيث 

، ٢٠٢٣إلى عام  ٢٠٢١االمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءًا من الدورة األولى الممتدة من عام  دورة تكون أن وتقرر  - ١٦
البيانات المطلوبة إلى  وتقديمفي إطار الخطة،  التعويض شروط من عليهم ينطبق ماالطائرات تلبية  يمشغلل يتسنى لكي
  كل عام؛  الطائرات لمشّغل السجل دولة تعّينها التيسلطة ال

ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لضمان التنمية  وتقرر  - ١٧
إلى المجلس أن  وتطلب ،المستدامة لقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران الدولي

   األمور؛يحدد السبل الممكنة لمعالجة هذه  يقّرر ما يلزم من أساس ومعايير للشروع في هذه اإلجراءات وأن
المجلس كل  يتوالهاخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لإجراء مراجعة دورية  وتقرر  - ١٨

المساهمة في تنمية قطاع الطيران  ز) أعاله ومن أجل ٩للغرض المشار إليه في الفقرة  ٢٠٢٢من عام  ابتداءً ثالث سنوات 
  الجمعية العمومية للنظر فيها. وسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي: على وُتعرض، الخطةفعالية  فيالمستدامة و  الدولي

التكلفة  آثارسوق الخطة و و  ؛طموحالعالمي اليكاو تقييم األمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اإل  أ)
  الخطة؛عمل عناصر تصميم على الدول ومشغلي الطائرات وعلى الطيران الدولي؛ و 

 ه، وال سيما أهدافاتفاق باريسمن شأنها أن تدعم الغرض من  الخطةالنظر في إدخال تحسينات على   ب)
تنفيذ وزيادة الفعالية اللتحسين  الخطةعناصر تصميم  وتحديثدرجة الحرارة على المدى الطويل. ب الخاصة
على سبيل المثال  منها، و خطةتغيير عناصر تصميم ال على المترتبة اآلثار مراعاةالسوق، مع  انحرافوتقليل 

                                                                                                                                      ؛الرصد واإلبالغ والتحقق   متطلبات 
أو إدخال  ٢٠٣٥عام  بعد لما تمديدهاأو  الخطةإنهاء  بشأن ٢٠٣٢بحلول نهاية عام  ةمراجعة خاص إجراء  ج)

التحسينات و مها تقنيات الطائرات أي تحسينات أخرى عليها، بما في ذلك النظر في المساهمة التي تقدّ 
   ؛يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل إلى سعياً التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدامة 

عن الكربون أو أي خطة أخرى قررتها الجمعية العمومية يجب تطبيقها على التدابير  تحدد أن خطة التعويض  - ١٩
  القائمة على السوق المنطبقة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، 

ن وخفضه في اتخاذ اإلجراءات التالية، سعيًا إلى وضع اآلليات الالزمة لتنفيذ خطة التعويض عن الكربو  وتطلب  - ٢٠
  :٢٠٢٠مجال الطيران الدولي اعتبارًا من عام 
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  والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بتنفيذ يتعلق فيما
المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع القواعد والتوصيات الدولية  اضطالع  ) أ

 إطار خطة التعويض عن الكربون واإلرشادات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق في
ليعتمدها المجلس  ، بما في ذلك إجراءات مبسطة للرصد واإلبالغ والتحقق،وخفضه في مجال الطيران الدولي

 ؛ ٢٠١٨بحلول 

رحالت جوية دولية بوضع الترتيبات الالزمة، وفقًا  ئراتهالو طامشغّ  ينّفذ التي األعضاء الدول جميع اضطالع  ) ب
 ؛ ١/١/٢٠١٩اعتبارًا من  تنفيذها أجل من ،لدولية القائمة على الرصد واإلبالغ والتحققللقواعد والتوصيات ا

  االنبعاثات، وحدة بمعايير يتعلق وفيما
اضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع القواعد والتوصيات الدولية وما يرتبط   )ج

ير وحدة االنبعاثات ترمي إلى دعم مشغلي الطائرات لشراء وحدات فيما يتعلق بمعاي يةبها من مواد إرشاد
مراعاة التطورات ذات الصلة بالموضوع في اتفاقية األمم المتحدة  معاالنبعاثات المالئمة في إطار الخطة، 

 علىمن اتفاق باريس، وذلك ليعتمدها المجلس في أقرب وقت ممكن،  ٦اإلطارية بشأن تغير المناخ والمادة 
  ؛ ٢٠١٨عام  ذلك يتجاوز أال

هيئة استشارية فنية دائمة بشأن  إنشاءاضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، ب  )د
االنبعاثات المؤهلة لالستخدام في  وحدات بشأن المجلس إلى توصيات تقديممعايير وحدة االنبعاثات ترمي إلى 

  الطيران الدولي؛ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال 
لقواعد والتوصيات ل ةدوري مراجعة بإجراءاضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،   )ه

يرتبط بها من مواد إرشادية، حسب االقتضاء، لتعزيز التوافق  ماوحدة االنبعاثات و  ييرالدولية القائمة على معا
  ؛بموجب اتفاق باريس الشأن هذا في مستقبالً  تصدر التيمع القرارات 

  السجالت، بإنشاء يتعلق وفيما
 مواداضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بوضع السياسات وما يرتبط بها من   )و

  ؛ ٢٠١٨دعم إنشاء سجالت في إطار هذه الخطة، ليعتمدها المجلس بحلول عام  أجل من إرشادية
  ؛ ١/١/٢٠٢١برعاية اإليكاو لتفعيل العمل به في موعد أقصاه  موّحد مركزي سجل بوضع المجلس اضطالع  )ز
 تُنِشئهااضطالع الدول األعضاء بوضع الترتيبات الالزمة إلنشاء سجالت خاصة بها أو سجالت مجموعات   )ح

  مجموعات الدول، وفقًا إلرشادات اإليكاو؛ 
  ،ضه في مجال الطيران الدولييتعلق بنظم إدارة خطة التعويض عن الكربون وخف وفيما
 ،اضطالع المجلس باإلشراف على سير عمل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  )ط

  بدعم من الهيئة االستشارية الفنية الدائمة ولجنة حماية البيئة حسب االقتضاء؛ 
  التنظيمي، باإلطار يتعلق وفيما
الالزمة لضمان أن يوضع اإلطار التنظيمي الوطني الالزم لالمتثال للخطة  اإلجراءاتاألعضاء  الدول اتخاذ  )ي

  . ٢٠٢٠وٕانفاذها بحلول عام 
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جب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن و بمالمنشأةة عن اآلليات مجناوتقرر أن تكون وحدات االنبعاثات ال  - ٢١
، شريطة أن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليالتعويض عن تغير المناخ واتفاق باريس مؤهلة الستخدامها في خطة 

المزدوج  العدتكون متمشية مع قرارات مجلس اإليكاو واإلسهامات الفنية للجنة حماية البيئة، بما في ذلك ما يخص تفادي 
   والسنوات والفترات الزمنية المؤهلة.

المساعدة وبناء  وتقديمالقدرات  بناء إمكانيةلتوفير  أن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة وتقرر  - ٢٢
   -: ما يلي ، بما في ذلك٢٠٢٠الشراكات فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

  والتحقق، واإلبالغ الرصد نظام بتنفيذ يتعلق فيما
 ذر بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيلتوسيع نطاق توفي الالزمة اإلجراءات المجلس اتخاذ  ) أ

مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بتطبيق الدول األعضاء  للمواءمة األعضاء، الدول عمل خطط
، بما في ذلك تنظيم حلقات تدارس وتدريب في جميع ١/١/٢٠١٩لنظام الرصد واإلبالغ والتحقق اعتبارًا من 

، سّيما بالنسبة لتلك البلدان التي ، وتيسير الدعم المالي حيثما تدعو الحاجة٢٠١٧عتبارًا من عام المناطق ا
 ؛ تتطوع للمشاركة في المرحلة التجريبية ويلزم دعمها للقيام بذلك

 الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بينها للتعاون في تنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق؛  اضطالع  ) ب

 السجالت، بإنشاء قيتعل وفيما

لتوسيع نطاق توفير بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ  الالزمة اإلجراءات المجلس اتخاذ  ) ج
مع بناء القدرات وتقديم المساعدة فيما يتعلق بإنشاء الدول للسجالت،  مواءمةخطط عمل الدول األعضاء، لل

، وتيسير الدعم المالي ٢٠١٧ب في جميع المناطق اعتبارًا من عام بما في ذلك تنظيم حلقات التدارس والتدري
، سّيما بالنسبة لتلك البلدان التي تتطوع للمشاركة في المرحلة التجريبية ويلزم دعمها للقيام حيثما تدعو الحاجة

 ؛ بذلك

أو سجالت  الدول األعضاء ببناء شراكات فيما بينها للتعاون في إنشاء سجالتها الخاصة بها اضطالع  د)
 ها مجموعات الدول، والتنفيذ التجريبي المحتمل؛ ئنشِ مجموعات تُ 

َتستخدم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي وحدات االنبعاثات التي تفي  أن وتقرر  - ٢٣
  ؛أعاله ٢٠بمعايير وحدة االنبعاثات الواردة في الفقرة 

وتشجع الدول على  ،الدول النامية منها تستفيدحدات االنبعاثات الناتجة التي إلى المجلس تعزيز استخدام و  تطلب  - ٢٤
 في مجال الطيران؛  داخليةإعداد مشاريع 

متعلقة بالطيران الستخدامها في برامج  أخرى منهجيات إعداد إمكانيات من المزيدإلى المجلس استكشاف  وتطلب  - ٢٥
ع الدول وتشجّ  ،رجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالتعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مند

إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن أن تزيد من  الرامية اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ  هذهعلى استخدام 
 ،لكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليخطة التعويض عن ا تنفيذ في البرامج هذهعن  الناجمة الوحدات استخدام نطاق
  االنبعاثات؛  تخفيض لعمليات مزدوج حساب بدون
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  سياسة اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران  :من جدول األعمال ٢٣لبند ا
برنــامج التــدريب فــي مجــال  مــن جــدول األعمــال، فــي موضــوع ٢٣نظــرت اللجنــة التنفيذيــة، فيمــا يتعلــق بالبنــد   ١-٢٣

، التي قدمها مجلس اإليكاو، وكذلك ورقات A39 WP/62الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران، بناء على ورقة العمل 
)، A39-WP/346)، والهنـد (A39-WP/364)، ومصـر (A39-WP/349)، والكاميرون (A39 WP/348العمل التي قدمتها البرازيل (

اللجنــة األوروبيــة )، باإلنابــة عــن االتحــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء، وغيرهــا مــن الــدول األعضــاء فــي A39-WP/105وســلوفاكيا (
ـــوروكنترول)، و للطيـــران المـــدني ـــى ذلـــك، عرضـــت ثـــالث ورقـــات المنظمـــة األوروبيـــة لســـالمة المالحـــة الجويـــة (ي . وباإلضـــافة إل

  )، وٕاندونيســــــــياA39-WP/354( ا الالتينيــــــــة للطيــــــــران المــــــــدنيلجنــــــــة أمريكــــــــ)، و A39-WP/183معلومــــــــات قــــــــدمتها األرجنتــــــــين (
)A39-WP/353 .(  

ملخصًا ألنشطة وٕانجـازات مكتـب التـدريب ، التي تتضمن A39-WP/62واستعرضت اللجنة التنفيذية ورقة العمل   ٢-٢٣
فيـذ المرفـق (د) مـن قـرار . كما تقّدم معلومات عن الوضع القـائم فيمـا يخـص تن١/١/٢٠١٤العالمي على الطيران منذ إنشائه في 

  وسياســــــات اإليكــــــاو للتــــــدريب فــــــي مجــــــال الطيــــــران المــــــدني وأولويــــــات الفتــــــرة الثالثيــــــة المقبلــــــة ١٢-٣٨الجمعيــــــة العموميــــــة 
برنــامج ترينيــر المتقــدم تنفيــذ أنشــطة وســلطت ورقــة العمــل هــذه الضــوء علــى أنشــطة التــدريب التاليــة، ويتــولى  ).٢٠١٩-٢٠١٧(

 ١٣عضـوًا، مـنهم  ٨٩، مـن ١/٣/٢٠١٦األعضاء في اإليكـاو. وتتكـون شـبكة البرنـامج، حتـى تـاريخ  من الدول ٦٦التدريب في 
مركــزًا مــن المراكــز اإلقليميــة لالمتيــاز فــي  ١٦. وتضــم الشــبكة ٢٠١٦أعضــاء فــي عــام  ٤و ٢٠١٥عضــوًا التحقــوا بهــا فــي عــام 

إعـــداد مجموعـــات المـــواد  وتـــم المؤسســـات. أعضـــاء مـــن ٤عضـــوًا منتســـبًا و ٣٨عضـــوًا كامـــل العضـــوية و ٣١مجـــال التـــدريب و
دورة. وفيمــا  ١٣٦، لتمكــين اإليكــاو مــن زيــادة الــدورات التدريبيــة إلــى مجموعــة قيــد اإلعــداد حاليــاً  ٥٧وتوجــد ، التدريبيــة الموحــدة

ة التقيــيم عمليــة تقيــيم، تشــمل التقيــيم األولــي وٕاعــاد ١٣٠أجــرى مكتــب التــدريب العــالمي يتعلــق بعمليــات تقيــيم منظمــة التــدريب، 
تـم ، ومـن حيـث الـدروس لمؤسسات تدريبية للتصديق على عضويتها فـي البرنـامج، أوًال، ثـم التصـديق علـى احتفاظهـا بعضـويتها.

. كمــا اســتهلت متــدرب ٧ ١٠٠درســًا مــن دروس اإليكــاو الُمعَتــرف بهــا علــى الصــعيد العــالمي واســتفاد منهــا حــوالى  ٤٨٢تنظــيم 
يب القائمــة علــى الكفــاءة مــع الشــركاء الــداخليين والخــارجيين، واألوســاط األكاديميــة لــدعم بنــاء اإليكــاو خطــة تطــوير دورات التــدر 

  قدرات الموارد البشرية للدول األعضاء.
واستعرضت اللجنة أيضًا أنشطة مكتب التدريب العالمي على الطيران للفترة الثالثية القادمة، على النحـو المبـين   ٣-٢٣

سيواصل عملـه علـى أسـاس آليـة اسـترداد التكـاليف. ومـن  المتقدم رينيبرنامج تر وتحدد الورقة بأن . A39-WP/62في ورقة العمل 
ُيتوّقــع إعــداد . وباإلضــافة إلــى ذلــك، ٢٠١٦عضــو بنهايــة عــام  ١٠٠المتوقــع أن يصــل عــدد أعضــاء برنــامج ترينيــر المتقــدم إلــى 

ــدة الصــادرة عــن ا ُتتــاح، خــالل الفتــرة . وســوف إليكــاو وٕاتاحتهــا كــل ســنةعشــرين مجموعــة جديــدة مــن مجموعــات التــدريب الموحَّ
ـــة، األدوات والمـــوارد الجديـــدة ، مثـــل كتـــالوج إلكترونـــي للمهـــام الوظيفيـــة، وأداة قائمـــة علـــى اإلنترنـــت لتصـــميم نظـــم الثالثيـــة المقبل

  التدريب، ومنهجية تقييم االحتياجات من التدريب، ومنهجية التقييم بعد التدريب.
العمل التي قدمتها الدول األعضاء الخمسة فيما يتعلق بوضع األسـاليب واألدوات وكـذلك خريطـة  وتدعو ورقات  ٤-٢٣

الطريـــق لتصـــميم وٕادارة المـــوارد واالحتياجـــات علـــى نحـــو أفضـــل، بهـــدف بنـــاء الكفـــاءات والقـــدرات والتعـــاون اإلقليمـــي فـــي مجـــال 
  التدريب.

تها البرازيــل، تحــت عنــون "تنميــة المــوارد البشــرية فــي ، التــي قــدمA39-WP/348واستعرضــت اللجنــة ورقــة العمــل   ٥-٢٣
إطـــار مبـــادرة عـــدم تـــرك أي بلـــد وراء الركـــب: قاعـــدة بيانـــات الـــدورات التدريبيـــة ولجنـــة إدارة مـــوارد التـــدريب". وتُـــذّكر هـــذه الورقـــة 

جـال الطيـران المـدني، فيمـا ، وسياسة اإليكاو للتـدريب فـي م١٢-٣٨باألهداف الواردة في المرفق (د) من قرار الجمعية العمومية 
إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة خاصــة بالــدورات القائمــة فــي أنحــاء العــالم، بوصــفها يتعلــق بمســاعدة الــدول األعضــاء، وتــدعو إلــى 
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. وباإلضــافة إلــى ذلــك، تــدعو هــذه ) والمبــادرات المرتبطــة بــهTRAINAIR PLUSامتــدادًا وتحســينًا لشــبكة برنــامج ترينيــر المتقــدم (
إنشاء لجنة في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلـد وراء الركـب" ترمـي إلـى تخطـيط وٕادارة مـوارد التـدريب واالحتياجـات مـن إلى  الورقة

التدريب، في محاولة لمعالجة الفجوات التدريبية على الصعيدين المحلـي واإلقليمـي، ولتعزيـز تخطـيط التنسـيق فـي مجـال التـدريب 
   ارد وكذلك لدعم تبادل وتشارك الخبرات.اإلقليمي بغية ترشيد استخدام المو 

، التــي قــدمتها الكــاميرون، بعنــوان "إعــداد خريطــة طريــق لبنــاء القــدرات فــي A39-WP/349وتتنــاول ورقــة العمــل   ٦-٢٣
إعــداد خريطــة طريــق لبنــاء القــدرات فــي مجــال الطيــران التــي بــدأتها الكــاميرون وتفاصــيل مجــال الطيــران فــي الكــاميرون"، مشــروع 

الــدول األعضــاء التــي تواجــه نقصــا فــي العــاملين المــؤهلين لتنفيــذ القواعــد والتوصــيات الدوليــة وتشــجع  الُمحــرز حتــى اآلن. التقــدم
دعـم الـدول . وتـدعو أيضـًا مجلـس اإليكـاو إلـى موصـلة طريـق لتعزيـز كفاءاتهـاخريطـة وٕاجراءات خدمات المالحة الجويـة وٕاعـداد 

ـــين ـــاءة المهني ـــدول األعضـــاء  تقـــوم أن، وضـــمان فـــي مجـــال الطيـــران األعضـــاء لتنســـيق مســـتويات كف ـــد ال اإليكـــاو بانتظـــام بتزوي
الـــدول األعضـــاء فـــي تنفيـــذ خريطـــة طريـــق لتطـــوير ، وأن تســـاعد اإليكـــاو بالكفـــاءات المطلوبـــة لتنفيـــذ القواعـــد والتوصـــيات الدوليـــة

    القدرات في مجال الطيران.
نــد، بعنــوان "التعــاون اإلقليمــي لبنــاء القــدرات"، إلــى التعــاون ، التــي قــدمتها الهA39-WP/346وتــدعو ورقــة العمــل   ٧-٢٣

عــن طريــق تحديــد مجموعــة مــن مفتشــي عمليــات الطيــران التــي ُيمكــن أن اإلقليمــي لبنــاء القــدرات فــي إقلــيم آســيا والمحــيط الهــادئ 
بالحاجـة الـى ية إلى اإلقـرار وتدعو هذه الورقة الجمعية العموم ُتوزع ضمن اإلقليم ألغراض التدريب على الترخيص واالستطالع.

بنــاء قــدرات مفتشــي عمليــات الطيــران علــى الصــعيد اإلقليمــي واالســتفادة مــن تلــك القــدرات كوســيلة للحــد مــن العجــز فــي صــفوف 
    بناء القدرات على الصعيد اإلقليمي في اإلطار الوطني لمراقبة سالمة الطيران المدني.، وٕالى إدماج القوى العاملة الماهرة

خطـة عمـل مصـر للتخفيـف مـن انبعاثـات ثـاني ، التـي قـدمتها مصـر، بعنـوان "A39-WP/364قدم ورقة العمل وت  ٨-٢٣
 فـي ســياقمجــال حمايـة البيئــة  فـياضـطلعت بهــا مصـر  التــياألنشـطة "، تقريـرًا عــن أكسـيد الكربـون الناجمــة عـن الطيــران الـدولي

. وفيمـا يتعلـق أكسـيد الكربـون ثـانيخطة عملها بشـأن خفـض انبعاثـات والتقدم الذى أحرزته فيما يتعلق بتقديمها ل الطيران الدولى،
بالتدريب، تدعو هذه الورقة الجمعية العموميـة إلـى الطلـب مـن اإليكـاو التأكيـد علـى إدراج دورة تدريبيـة متخصصـة ضـمن أنشـطة 

كربـون النـاجم عـن الطيـران أكسـيد ال ثانيخطط عمل الدول الطوعية لخفض بشأن " )TRAINAIR PLUS(برنامج ترينير المتقدم 
  ي". الدول
، التـي قـدمتها سـلوفاكيا، A39-WP/364من جدول األعمـال هـي الورقـة  ٢٣وورقة العمل األخيرة في إطار البند   ٩-٢٣

المنظمــة ، و اللجنــة األوروبيــة للطيــران المــدنيباإلنابــة عــن االتحــاد األوروبــي ودولــه األعضــاء، وغيرهــا مــن الــدول األعضــاء فــي 
. وعلــى الــرغم مــن عــدم وجــود إشــارة مرجعيــة محــددة إلــى التــدريب، تســلط هــذه يــة لســالمة المالحــة الجويــة (يــوروكنترول)األوروب

  الورقة الضوء على األساليب والفرص الرامية إلى تحقيق إدارة فعالة ألنشطة بناء القدرات وذلك لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
نشـــطة التـــدريب العـــالمي علـــى الطيـــران وأقـــرت خطـــة عملهـــا للفتـــرة الثالثيـــة وأيـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة باإلجمـــاع أ  ١٠-٢٣

، التـي قـدمتها الكــاميرون، ودعـت إلـى أن تضــع الـدول التــي A39-WP/349المقبلـة. كمـا أعربــت اللجنـة عـن تأييــدها لورقـة العمــل 
يب وبنـاء القـدرات، وٕادخـال تعـديالت تواجه نقصًا في العاملين ذوي الكفاءة في المـؤهالت فـي مجـال الطيـران خريطـة طريـق للتـدر 

  ، مع مراعاة الحاجة إلى خريطة الطريق هذه.١٢-٣٨على المرفق (د) من قرار الجمعية العمومية 
وطلبــت اللجنــة التنفيذيــة أن تكــون عمليــات التقيــيم الخاصــة ببرنــامج ترينيــر المتقــدم مرتبطــة بــالملحق األول مــن   ١١-٢٣

او، وذلـــك بغيـــة الحـــد مـــن التكـــرار فـــي عمليـــات التقيـــيم والتـــدقيق. كمـــا رحبـــت الـــدول األعضـــاء القواعـــد والتوصـــيات الدوليـــة لإليكـــ
  باستخدام أداة تقييم االحتياجات من التدريب لتمكين مراكز التدريب من تحديد احتياجات التدريب على نحو فعال.
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تويات برنــامج ترينيــر المتقــدم األعضــاء إجــراء اســتعراض دوري للرســوم المرتبطــة بمختلــف مســ الــدول تواقترحــ  ١٢-٢٣
تكـاليف من أجل تقيـيم وخفـض الوذلك  ))RTCE( المركز اإلقليمي لالمتياز في مجال التدريبالعضو المناوب والعضو الكامل و (

التـدريب العـالمي مكتـب  هدير شـؤونيـالـذي  ،التـدريب الموحـد قـديموتتنقـيح بالنسبة لمؤسسات التدريب والـدول فيمـا يخـص وضـع و 
  .)GAT( طيرانعلى ال
وباإلضـــافة إلـــى ذلـــك، أشـــارت اللجنـــة أيضـــًا إلـــى أنـــه ينبغـــي لبرنـــامج ترينيـــر المتقـــدم أن يصـــل إلـــى المؤسســـات   ١٣-٢٣

 التدريبية في الدول النامية، كما سلطت اللجنة الضوء على مسألة االحتفاظ بالمهنيين المدربين.

 إدارة الموارد البشريةمن جدول األعمال:  ٢٤البند 

، المقدمة من المجلس، التي تبرز المبادرات المتواصلة A39-WP/74نظرت اللجنة في ورقة العمل   ١- ٢٤
واالجراءات المستقبلية لتحسين إدارة الموارد البشرية للمنظمة وجعلها متسقة مع أفضل الممارسات بغية مساعدة المنظمة على 

  جذب قوى عاملة كفؤة ومرنة ومتنوعة والمحافظة عليها وحفزها.
أحاطت اللجنة علمًا بأنه قد حققت تحسينات في اإلطار التنظيمي المتصل باألخالقيات وترتيبات التعاقد   ٢- ٢٤

والتوظيف، وكذلك في المجاالت االستراتيجية المتصلة بتنقل الموظفين وٕادارة األداء والتعّلم والتطور وتخطيط التعاقب. وأحيط 
الموارد البشرية قد استمرت، جنبًا إلى جنٍب مع تنفيذ تحسينات التشغيل اآللي الرامية علمًا أيضًا بأن عمليات األعمال لتحديث 

إلى تحسين الكفاءة واالستجابة الحتياجات البرنامج. وبناء على االنجازات حتى اليوم، فإن المجاالت ذات األولوية التي ستتابع 
رة الثالثية المقبلة سُتركَّز على التنّوع وٕادارة المواهب وتحفيز إلجراء مزيد من التحسينات في إدارة الموارد البشرية في الفت

  الموظفين وٕادارة األداء وتخطيط التعاقب ورعاية الموظفين.
  خالل مناقشة اللجنة، ُأبرزت أهمية تخطيط التعاقب.  ٣- ٢٤
ألهداف أكدت بعض الوفود على أهمية أن تكون للمنظمة استمرارية على مستوى اإلدارة لكي تحقق ا  ٤- ٢٤

االستراتيجية رسالة اإليكاو على نحو أفضل، وأن الحدود بفترات على هذا المستوى يمكن أن توثر بصورة غير مؤاتية على 
استمرار عمل اإليكاو والذاكرة المؤسسية للمنظمة، وجرت التوصية بإزالة مثل هذه الحدود بفترات. وتم إيضاح أن هذه المسألة 

  ها المجلس.من اختصاص المجلس وسيستعرض
  .A39-WP/423أحاطت اللجنة علمًا بالمعلومات المقدمة من الصين في ورقة العمل   ٥- ٢٤
  :الجمعية العمومية إلى ما يليفي ضوء المناقشة تدعو اللجنة التنفيذية   ٦- ٢٤

 االحاطة علمًا باإلصالحات واإلنجازات التي حّققتها المنظمة لتعزيز إدارة مواردها البشرية؛  )أ 
ة على المبادرات ذات األولوية واإلجراءات المستقبلية المحّددة إلدارة الموارد البشرية للفترة الموافق   )ب 

وفقًا للخطة التشغيلية  ،WP/74من ورقة العمل  ١-٩الثالثية المقبلة، على النحو الوارد في الفقرة 
 ؛إلدارة الموارد البشرية وما يرتبط بها من نواتج

أعاله، إلى  ٤-٢٤لى مستوى االدارة، على النحو الموصوف في الفقرة احالة مسألة الحدود بفترات ع  )ج 
 المجلس.

  



 - 111 - 
 

 

  الوضع القائم فيما يخص القوى العاملة في اإليكاو األعمال:من جدول  ٢٥البند 

))، التي تقدم تقريرًا ١(مع التصويب رقم ( A39-WP/73نظرت اللجنة، خالل جلستها الثامنة، في ورقة العمل   ١- ٢٥
، بما في ذلك الوضع القائم للتمثيل ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣ديسمبر لألعوام  ٣١القوى العاملة لإليكاو في  عن تكوين

  الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، وتحليًال لتعيينات الفئة الفنية والفئات العليا.

الفئة الفنية والفئات العليا،  خالل المناقشة، أبرزت بعض الدول أهمية وجود توزيع متوازن بشكل مالئم لوظائف  ٢- ٢٥
  مع األخذ بعين االعتبار احتياجات البرنامج والمنظمة.

  :ما يلي الجمعية العمومية إلى تدعو اللجنة التنفيذية  ٣- ٢٥

 ؛WP/73العمل  اإلحاطة علمًا بالتقرير عن الوضع الراهن المقّدم في ورقة  )أ 

يكاو فيما يخص الحصول على قوى عاملة حّث الدول األعضاء على التعاون مع األمانة العامة لإل  )ب 
 متنّوعة ومرنة ومتحفزة والحفاظ عليها.

 تعدد اللغات في اإليكاومن جدول األعمال:  ٢٦البند 

تحت  357و 355و A39-WP/43جلستها الثامنة، في ثالث من أوراق العمل نظرت اللجنة التنفيذية، خالل   ١- ٢٦
 و".بند جدول األعمال "تعدد اللغات في اإليكا

على تقرير المجلس الذي يشرح اإلجراءات المنّفذة للتشجيع على تعّدد  A39-WP/43 ورقة العملاحتوت   ٢- ٢٦
اللغات في اإليكاو من خالل المساواة بين جميع اللغات ونوعية الخدمة التي تقّدم بها وتحسين استخدام الموارد المتاحة إلى 

األمم المتحدة المتعلقة بخدمات اللغات، ومن خالل تطوير واستخدام األدوات الفنية  االلتزام باتباع أفضل ممارساتو الحد األمثل 
  المحّسنة.

التقرير أيضا الوضع الحالي في تقديم خدمات اللغات، والتخفيض المهم في تمويل خدمات اللغات  وعرض  ٣- ٢٦
تضمن تحقيق المساواة في خدمات اللغات،  استطاعت األمانة العامة أن فعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة،. ٢٠٠٨منذ عام 

. وعلى الرغم من أوجه الكفاءة التي تم بل وزيادتها حجم وجودة خدمات المطبوعات والترجمة التحريرية والفوريةى والحفاظ عل
ميع اللغات، تحقيقها، فقد كان لمستوى الموارد في الميزانية آثار على قدرة اإليكاو على نشر المعلومات في الوقت المناسب بج

  .وتوفير خدمات الترجمة الفورية لبعض فئات االجتماعات
  والوارد في ورقة العمل ٢٠١٩-٢٠١٧أن مشروع الميزانية المقترح للفترة الثالثية  والحظت اللجنة  ٤- ٢٦

A39-WP/46  تدابير إلدارة يقدم نفس مستوى التمويل المخصص للخدمات اللغوية في الفترة الثالثية الحالية. وستنفذ المنظمة
الطلب فيما يخص تحقيق الكفاءة من خالل إعادة تصميم األعمال، وتعزيز التخطيط، وزيادة المساءلة، وتحوُّل العملية برّمتها 

  وذلك من إعداد الوثائق إلى نشرها نهائيا.
ي لجنة أمريكا ف ٢٢، المقدمة من كولومبيا نيابة عن الدول األعضاء الــ A39-WP/355وأبرزت ورقة العمل   ٥- ٢٦

أبرزت الحاجة إلى وثائق لدعم السالمة ومجاالت عمل المنظمة المهمة األخرى لتكون متاحة بجميع ، الالتينية للطيران المدني
اللغات الرسمية. وأوصت الورقة أن الطرق واإلجراءات الجديدة، بما في ذلك إضافة الدعم من مكاتب اإليكاو اإلقليمية، يجب 

  ز الكفاءة وضمان أن تستطيع المنظمة االستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لدولها األعضاء.أن تستكشف لتعزي
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المقدمة من االتحاد الروسي أن خدمات اللغات في اإليكاو قد ُخفضت  A39-WP/357وذكرت ورقة العمل   ٦- ٢٦
العمومية إلى اتخاذ عدد من الخطوات، حسبما مما أساء إلى البلدان غير المتحدثة باللغة اإلنجليزية وطلب أن تدعى الجمعية 

، بهدف تعزيز قرارات الجمعية العمومية السارية المفعول حول هذا الموضوع، A39-WP/357من ورقة العمل  ٥ورد في الفقرة 
لة في بما في ذلك أهمية تعدد اللغات كمفتاح رئيسي لعمل اإليكاو ومتطلباتها بغية ضمان الوصول العادل والمشاركة الكام

من اتفاقية شيكاغو، التي تؤكد على وحدة القواعد القياسية للطيران  ٣٧جميع هيئات المنظمة التشريعية تمشيا مع المادة 
  وٕاجراءاته.

وتحدث العديد من الدول األعضاء أمام اللجنة لدعم تعدد اللغات كمبدأ رئيسي لتحقيق أهداف اإليكاو.   ٧- ٢٦
وثائق على أساس زمني مبكر وفي نفس الوقت بجميع لغات العمل في اإليكاو، وبصفة وأبرز البعض الحاجة إلى وفرة ال

أساسية ولكن ليس بصفة حصرية تلك المتعلقة بتنفيذ القواعد القياسية والتوصيات وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية وٕاجراءات 
قات، ولكن أيضا كاستثمار في إعداد بيئة للطيران السالمة واألمن. وقد لوحظ أيضا أن تعدد اللغات ينبغي أّال يعتبر فقط كنف

المدني العالمي تتمتع بالسالمة واألمن. وناقشت الدول األعضاء األخرى أثر الموازنة، على ضمان أن األدلة المتعلقة بتنفيذ 
مات خارجية بشكل القواعد القياسية تتاح بصفة آنية في جميع لغات عمل اإليكاو، وطلبت إعادة تقييم مستوى االستعانة بخد

  المماثلة. أكبر مع إقامة االعتبارات ألفضل الممارسات المعمول بها في منظمات األمم المتحدة األخرى
وأقرت اللجنة بأن خدمات اللغات هي جزء ال يتجزأ من كل برنامج من برامج اإليكاو، وأنها ضرورية لجميع   ٨- ٢٦

ي للقواعد القياسية والتوصيات وخدمات المالحة الجوية، وأنها مطلب رئيسي في األهداف االستراتيجية للمنظمة، وللتنفيذ العالم
مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وأقرت اللجنة أيضا بالدعم المقدم من بعض البلدان لترجمة الموقع الشبكي لإليكاو إلى 

  لغات مختلفة.
في ضوء المناقشات، أوصت اللجنة ، و 357و 355و A39-WP/43وبعد أن نظرت في ورقات العمل   ٩- ٢٦

  الجمعية العمومية بالقيام بما يلي:
أن تطلب من المجلس أن يرصد عن قرب تنفيذ السياسات والقرارات التي اعتمدها لتعزيز الكفاءة   )أ 

  والفعالية لشؤون خدمات اللغات، مع االعتراف بتعدد اللغات كمبدأ أساسي لتحقيق أهداف اإليكاو؛
ن يواصل تحليل وٕاعادة تقييم الموارد الالزمة لضمان أن تكون وثائق اإليكاو وتطلب من المجلس أ  )ب 

المتعلقة بتنفيذ القواعد القياسية متاحة على أساس مبكر بجميع لغات عمل اإليكاو، وأن يواصل 
استعراض مستوى االستعانة بالمصادر الخارجية الالزمة لتحقيق هذه األهداف، مع إقامة االعتبار 

 ارسات في منظمات األمم المتحدة األخرى المماثلة.ألفضل المم

 زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتهامن جدول األعمال:  ٢٧البند 

، التي تضمنت تقرير المجلس الذي WP/75في اجتماعها الثامن، نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة العمل   ١- ٢٧
وفعاليتها، مع األخذ في الحسبان قراري الجمعية العمومية عرض مالمح التقدم المستمر المحرز صوب تحسين كفاءة المنظمة 

. كما عرض التقرير اإلجراءات والتدابير التي تم تحديدها من أجل تحقيق مزيد من التحسينات خالل فترة ١-٣٢و ٢- ٣١
 .٢٠١٩- ٢٠١٨-٢٠١٧الثالث سنوات 

ن كفاءتها وفعاليتها، وتدعو الجمعية والحظت اللجنة، مع التقدير، التقدم الذي أحرزته المنظمة بشأن تحسي  ٢- ٢٧
  العمومية إلى أن تطلب إلى المجلس مواصلة العملية الجارية من أجل العمل على تحسين فعالية االيكاو وكفاءتها. 
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  معالجة المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة الموّجهة إلى الدول
تي تناولت موضوع زيادة معدل استجابة الدول األعضاء لكتب ، الWP/22نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٣- ٢٧

المنظمة، وقدمت إجراءات لمعالجة انخفاض معدالت االستجابة مشفوعة بتحليل لحالة معدل االستجابة لكتب المنظمة 
  واألسباب التي أدت إلى انخفاضه.

متعاقدة إجراءاتها المتعلقة بتطوير ، بأن تستعرض الدول الWP/86أوصت الواليات المتحدة، في ورقة العمل   ٤- ٢٧
القواعد والتوصيات الدولية؛ وحثت الدول على االستجابة لكتب المنظمة التي تصدرها االيكاو فيما يتعلق بالتعديالت المقترحة 

ول وأوصت مكاتب االيكاو اإلقليمية بأداء دور نشط في تشجيع الد؛ (PANS)ٕاجراءات خدمات المالحة الجوية على المالحق و 
. ولوحظ أن المناقشة ١١- ٣٨على االستجابة. وقد شملت الورقة مقترح قرار للجمعية العمومية ليحل محل قرارها السابق 

من قرار الجمعية العمومية لتوضيح  ٢٠و ١٩الموضوعية التي دارت في اللجنة الفنية قد أسفرت عن تعديل صياغة الفقرتين 
  واصل من خالل الدول األعضاء.العزم في أحكام هاتين الفقرتين على الت

، تجربتها ومنهجياتها في االستجابة بفعالية لكتب المنظمة WP/119تشاطرت كوبا، من خالل ورقة العمل   ٥- ٢٧
  التي تصدرها االيكاو، وأوصت بإدراج بعض العناصر من ممارساتها في إجراءات تتبع التواصل التي تقوم االيكاو بتطويرها.

بشأن التحديات التي تواجهها الدول نظرًا  (WP/320)ارات العربية المتحدة ورقة المعلومات قدمت دولة اإلم  ٦- ٢٧
  لكبر حجم المراسالت التي تبعث بها االيكاو.

أيدت اللجنة، في مناقشتها، التوصيات. ووافقت على اإلجراءات المقترحة التي تهدف إلى زيادة معدل  ٧-٢٧
، والحظت قصد األمانة العامة بدمج WP/22من ورقة العمل  ١- ٣-٢لمبين في الفقرة االستجابة لكتب المنظمة على النحو ا

  المعلومات الواردة في مختلف الورقات، على النحو الذي تعزز خالل المناقشات، عند قيامها بإعداد هذه اإلجراءات وتنفيذها.
 مدهما الجلسة العامةوافقت اللجنة، في ضوء المناقشة، على تقديم القرارين التاليين لتعت  ٨- ٢٧

 معالجة المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة الموّجهة إلى الدول :٢٧/١القرار 

تطلب من المنظمة اعتماد وتعديل القواعد "اتفاقية الطيران المدني الدولي" (اتفاقية شيكاغو) من  ٣٧المادة  حيث إن
لدولية الموصى بها وأن تتعاون كل دولة متعاقدة لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد القياسية والتوصيات الدولية واإلجراءات ا

  في األنظمة والممارسات في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها؛
طة األمينة العامة، بتعميم كتاب المنظمة هو الوسيلة التي تقوم رسميًا من خاللها المنظمة، تحت سل وٕاقرارًا بأن

  والتفاعل مع الجهات المعنية األخرى؛ قواعدها القياسية وتوصياتها وسياساتها على دولها األعضاء
القلق ألن المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة هو مسألة قائمة منذ وقت طويل  وٕاذ يساورها

  من اتفاقية شيكاغو؛ ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨و ٣٧امات بمقتضى المواد ويمكن أن تؤثر سلبيًا على الوفاء بااللتز 
حّث الدول على االستجابة لطلبات مجلس االيكاو بخصوص تقديم التعليقات والموافقة أو  ٣-٢٩بأن القرار  وتذّكر

  ؛عدم الموافقة على القواعد التي تقترحها االيكاو، وذلك لمنع اتخاذ قرارات على أساس عدد قليل من الردود

  فإن الجمعية العمومية:

الدول األعضاء ألن تؤكد مجددا ضرورة التزامها باالستجابة لكتب المنظمة التي تصدرها االيكاو وذلك بشكل  تدعو -١
كامل وفي الوقت المناسب والتشارك في أفضل الممارسات والوفاء بالتزامها في هذا الشأن، من خالل مكاتب اإليكاو اإلقليمية 
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قليمية للطيران المدني، وذلك من أجل تعزيز التحسين المستمر، وتعبئة الموارد وبناء القدرات داخل الدول و/أو اللجان اإل
  األعضاء وذلك باالقتران مع مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛

رفي أو الموضوع األمينة العامة لتنفيذ خطة سمات للسجل لكتب المنظمة تحدد الفئة واألولوية والفرع المعتوّجه  -٢
 واحتياجات االستجابة، لتسهيل المعالجة المحّسنة لكتب المنظمة بواسطة الدول األعضاء والمرسل إليهم اآلخرين؛

األمينة العامة أن تستعرض وأن تراجع، حسب الضرورة، شكل كتب المنظمة والنشرات االلكترونية، بما في تطلب من  -٣
 ال مضمونها إلى الدول األعضاء والمرسل إليهم اآلخرين بمزيد من الفعالية؛ذلك الشكل العام للتصميم، كوسيلة إليص

األمينة العامة استكشاف وتطبيق ما يلزم من أدوات اتصاالت جديدة، بما في ذلك الحلول القائمة على  تطلب من -٤
خرين وتسجيل الردود في نظام اإلنترنت كوسيلة لتحسين االتصال والتفاعل مع الدول األعضاء والمرسل إليهم كتب المنظمة اآل

 االيكاو إلدارة السجالت؛

األمينة العامة بتنفيذ نظام آلي متفاعل على الشبكة اإللكترونية قادر على تقديم تقارير عن معدالت االستجابة تكلف  -٥
عزيز التوعية لكتب المنظمة، وبذلك يحسن وضوح مدى استجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة، حسب األقاليم أو عالميًا، وت

 وبناء القدرات فيما بين الدول؛

األمينة العامة بإدخال إجراءات متابعة في جميع المكاتب اإلقليمية لاليكاو، والعمل عند الضرورة على إدراجها تكلف  -٦
ادها في دليل المكاتب اإلقليمية، كوسيلة لتعزيز إحاطة جهات االتصال داخل الدول األعضاء والتفاعل معها في مجال اعتم

 حيث تكون االستجابات منخفضة أو منعدمة، واالستفادة من وجود مندوبين في مقر اإليكاو لتناول هذه المسالة أيضًا؛

المجلس برصد وتحليل معدل االستجابة لكتب المنظمة دوريًا وتقديم توصيات عندما يكون معدل استجابة الدول  تكلف -٧
 األعضاء دون المتوسط العالمي؛

عضاء للنظر في تحديد جهات اتصال للتنسيق الداخلي (على مستوى الدولة) ومتابعة كتب المنظمة الدول األ تدعو -٨
واالستعراض باستمرار لدليل االيكاو للمديرين العامين للطيران المدني وضمان المواظبة على تحديث معلومات التواصل مع 

 بشكل كامل وفي الوقت المناسب؛ الجهات المرسل إليها كتب المنظمة مع إبالغ االيكاو بالتغييرات

األمينة العامة بإجراء حملة توعية موجهة إلى الدول األعضاء، من خالل المكاتب اإلقليمية، والمؤتمرات  تطلب من -٩
اإلقليمية للمديرين العامين للطيران المدني و/أو غيرها من المحافل مثل اللجان اإلقليمية للطيران المدني، وذلك لزيادة مستوى 

 عي بأهمية االستجابة لجميع الكتب التي توجهها المنظمة واالحتفاظ بأحدث المعلومات لالتصال.الو 

) واإلبالغ PANS) وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية (SARPs: صياغة وتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية (٢٧/٢القرار 
  االختالفات  عن

تطلب من كل دولة عضو أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة من  يمن اتفاقية الطيران المدني الدول ٣٧إن المادة  حيث  
  التوحيد في القواعد والتوصيات التي تخص كل المسائل التي يؤدي توحيدها إلى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها؛ 

 تطلب من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد والتوصيات واإلجراءات الدولية، االتفاقية من ٣٧المادة  ولما كانت  
من تلك االتفاقية تتضمن أحكامًا  ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨وتحدد الغرض من ذلك العمل واألمور التي يتناولها، ولما كانت المواد 

  إضافية في هذا الصدد؛ 
ترى من الضروري اتباع نظم أو  أوأن أي دولة عضو ال تستطيع االلتزام بأي قاعدة دولية أو إجراء دولي،  وحيث  

  من االتفاقية بأن ترسل إخطارًا بذلك على الفور إلى االيكاو؛ ٣٨لزمة طبقًا للمادة أساليب تختلف عنها، م
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  الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات معينة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من االتفاقية؛ ولما كانت  
لمالحة الجوية يعزز سالمة الطيران المدني بأن التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات اوٕاذ تسلِّم   

  الدولي وأمنه وتنميته المستدامة؛
بأهمية تيسير حصول جميع الجهات المعنية على المعلومات عن االختالفات في التوقيت المناسب لتعزيز وتسلِّم   

  سالمة الطيران المدني الدولي وانتظامه وكفاءته؛
من االتفاقية  ٣٨و ٣٧اجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين أن العديد من الدول األعضاء تو  وتالحظ  

  ومواكبة وتيرة التعديالت في المالحق؛
 اإلرشادات الفنية الحديثة التي توفرها االيكاو تشكل مساعدة قيمة للدول األعضاء فيما يتصل بالتنفيذ بأن وتسّلم  

  ات المالحة الجوية والخطط اإلقليمية؛للقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدم الفعال
بأن هناك حاجة إلى الكثير من الموارد من أجل إعداد ومتابعة جميع مواد االيكاو اإلرشادية الفنية الخاصة  وتسلِّم  

  بالقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية؛ 
  ؛زيادة عدد االختالفات الُمبلغ عنها إلى االيكاو وتالحظ  
بأن هناك حاجة ماسة اللتماس واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول األعضاء ومساعدتها على  وتسلم  

  التغلب على المصاعب التي تعترض تنفيذها للقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية؛ 
طوير تشجع على مراعاة وجهات النظر فيما بين بتزايد تنفيذ قاعدة قياسية عالميًا من خالل وضع عملية توتسلم 

  جميع الدول والجهات المعنية في قطاع الطيران.
 

   فإن الجمعية العمومية:
 من االتفاقية؛ ٣٨و ٣٧الدول األعضاء إلى إعادة تأكيد التزامها باالمتثال لاللتزامات التي تنص عليها المادتان  تدعو -١

التوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية كي تواكب تغير أن ُتعدل حسب االقتضاء القواعد و  تقرر -٢
 والتنفيذ على الصعيدين العالمي واإلقليمي؛االحتياجات والتقنيات وتصبح، ضمن جملة أمور، أساسًا سليمًا للتخطيط 

اعد والتوصيات دون اإلخالل بأحكام المادة السابقة، على أنه يجب توفير قدر عاٍل من االستقرار في القو  توافق، -٣
لوائحها الوطنية. ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على ما يهم  لتمكين الدول األعضاء من المحافظة على استقرار

 السالمة واالنتظام والكفاءة دون إدخال تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضرورية؛

وأســاليب العمــل الموصــى بهــا بعبــارات واضــحة وبســيطة  يجــب أن تصــاغ القواعــد القياســية مــن جديــد علــى أنــهتؤكــد   -٤
ووجيـــزة. ويجـــب أن تشـــتمل القواعـــد والتوصـــيات علـــى أحكـــام عامـــة وصـــلت إلـــى مرحلـــة النضـــج واالســـتقرار، وأن تحـــدد الشـــروط 

توقيـت المناسـب والكفـاءة. ويجـب أن تُتـرجم فـي ال واالنتظـامللسـالمة  المتعلقة بالتشـغيل واألداء وتحـدد أيضـًا المسـتويات المطلوبـة
إلى جميع لغات عمل المنظمة المواصفات الفنية الداعمة، عنـد إعـدادها مـن ِقبـل االيكـاو، وأن وتوضـع فـي وثـائق منفصـلة بقـدر 

  المستطاع؛
ومواد االيكاو  وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية، لدى إعداد القواعد والتوصيات الدولية المجلس بأن يعتمد تكلف  -٥

ية، إلى اقصى حد مالئم، على أعمال الهيئات األخرى المكلفة بوضع القواعد بشرط التحقق من صحتها اإلرشادية الفن
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واعتمادها على النحو الوافي. ويمكن للمجلس أن يعتبر المواد التي تصدرها تلك الهيئات المعنية بوضع القواعد مواد مناسبة من 
 اإلشارة إليها في وثائق االيكاو؛ حيث استيفائها لشروط االيكاو؛ وينبغي في تلك الحالة

، يجب أن تكون القواعد والتوصيات الدولية التي تحدد والكفاءةأنه في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام  تقرر  -٦
التجهيزات والخدمات الواجب توفيرها وليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب على هذا 

 ر من آثار اقتصادية؛التوفي

يستشير الدول األعضاء بشأن اقتراحات تعديل القواعد والتوصيات وٕاجراءات خدمات المالحة المجلس بأن  تكلف  -٧
الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي يرى فيها المجلس أن من الضروري اتخاذ إجراء عاجل. وعالوة على ذلك، 

، وذلك بشرط التحقق من صحتها واعتمادها األعضاء بشأن المواصفات الفنية بدون استشارة الدول يجوز للمجلس أن يتخذ قراره
 بناء على طلبها. األعضاءعلى النحو الوافي. ومع ذلك يجب توفير هذه المواد للدول 

مالحة الجوية أنه يجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات ال تقرر  -٨
 بما يتيح للدول األعضاء مهلة كافية لتنفيذها. 

ال يجوز تعديل أي ملحق أو وثيقة من وثائق إجراءات خدمات المالحة الجوية أكثر من مرة واحدة  على أنه توافق  -٩
 في السنة التقويمية.

وأن أي اختالفات هامة  يرانهابأن تنشر في أدلة ط ١٥بالشرط المفروض بموجب الملحق الدول األعضاء  تذكِّر  - ١٠
 تدرج ترجمة إنجليزية لألجزاء معّبرًا عنها بصياغة واضحة.

عند إبالغ االيكاو عن  (EFOD)الدول األعضاء على استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات تشّجع   - ١١
 اختالفاتها.

ومساعدة الدول األعضاء  (EFOD)ي عن االختالفات األمين العام بمواصلة تحسين نظام اإلبالغ اإللكترونتكّلف   - ١٢
 على التحول من العمليات القائمة على الورق إلى استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات.

االختالفات القائمة بين قواعد وممارسات الدول األعضاء والقواعد  وتحليلالمجلس بأن يقوم برصد  توّجه  - ١٣
جراءات خدمات المالحة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على إزالة االختالفات لصالح سالمة وانتظام والتوصيات الدولية وإ 
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة. ، وكفاءة المالحة الجوبة

المجلس بأن يستكشف إمكانيات إتاحة الحصول بمزيد من السهولة على المعلومات عن االختالفات لجميع  تّكلف  - ١٤
 تقييم اآللية والشكل المناسبين لتقديم المعلومات. الجهات المعنية و 

أنه يجب تشجيع الدول األعضاء ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  تقّرر  - ١٥
  فات ونشرها.وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية وتزويدها بأسرع ما تيسر بالمزيد من اإلرشادات فيما يتعلق باإلبالغ عن االختال

بجميع الدول األعضاء القادرة على أن تقدم للدول الطالبة للمساعدة تعاونًا فنيًا في شكل موارد مالية وفنية،  تهيب  - ١٦
  من االتفاقية. ٣٨و ٣٧لتمكينها من االضطالع بالتزاماتها بموجب المادتين 

األدلة الفنية الصادرة عن االيكاو، ووضع المواد تحديث محتويات  االيكاو بترتيب األولويات لالستمرار في تكّلف  - ١٧
تنفيذها للقواعد والتوصيات الدولية تخطيطها و ألعضاء في بما يحقق أقصى قدر من الفائدة للدول ااإلرشادية اإلضافية 

  وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية.
  يل وضمان تنفيذ هذا القرار.أن اإلجراءات المرتبطة بهذا القرار تمثل إرشادات الغرض منها تسه تقّرر  - ١٨
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الدول األعضاء على استعراض إجراءاتها المرتبطة بإعداد القواعد والتوصيات الدولية بغرض تعزيز مشاركة تحث   - ١٩
  مجموعة من الجهات المعنية في قطاع الطيران على نطاق أوسع؛

وال مرحلتي التخطيط والتنفيذ بالنسبة للدول اإليكاو أن تنظر في إعداد استراتيجية انتقالية وتواصلية ط وتطلب إلى  - ٢٠
األعضاء، التي ينبغي بدورها أن تيّسر التواصل مع الجهات المعنية ،على أن تشمل عملية االتصال بالمجموعات المتعددة من 

  أصحاب المصلحة.
  اعد والتوصيات الدولية.اإليكاو بتعزيز دور مكاتبها اإلقليمية في تيسير ورصد عملية استعراض تعديل القو  تكلَّف   - ٢١
جميع الدول األعضاء إلى الرد على الكتب التي توجهها إليها االيكاو بشأن التعديالت المقترح إدخالها على  تدعو   - ٢٢

  .)PANS( المالحق وعلى وثائق إجراءات خدمات المالحة الجوية
  ١١-٣٨القرار  هذا القرار يحل محل تعلن أن  - ٢٣

 رالممارسات المتصلة بالقرا

ينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوبة.   -١
ويجب أن يحاول المجلس تحسين طريقة تجهيز وعرض وفائدة وثائق االيكاو التي تتضمن القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات 

ذات الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة والتطبيقات المرتبطة بها. وتحقيقًا لهذه خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى 
الغاية، ينبغي للمجلس أن يشجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمستويات النظم والتشغيل واألداء. وينبغي للمجلس أن 

   فنية.يواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات ال
ينبغي للدول األعضاء أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة للقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات   -٢

خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها. وينبغي لذلك أن تتاح لها فسحة 
يومًا على األقل لإلبالغ بعزمها على  ٣٠على األقل. وينبغي منح الدول األعضاء مهلة قدرها من الوقت قدرها ثالثة أشهر 

 إقرار أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معها بشأنها. 

ينبغي إعطاء الدول األعضاء فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن موافقتها على التعديالت المعتمدة   -٣
لقواعد والتوصيات، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم إلرسال التعديالت ل

  المعتمدة ووصول بالغات الدول.
ينبغي ان يراعي المجلس حسب اإلمكان، أال تقل الفترة الفاصلة بين كل موعد مقرر وآخر يليه للتطبيق المشترك   -٤

 مالحق وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية عن ستة أشهر.لتعديالت ال

ينبغي للمجلس، قبل اعتماده تعديالت على القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية، أن يأخذ   -٥
  في الحسبان إمكانية تنفيذ القواعد والتوصيات واإلجراءات المذكورة في التواريخ المحددة لوجوب التطبيق.

ينبغي للمجلس، مع مراعاة تعاريف المصطلحين "القواعد" و"التوصيات"، أن يتأكد من أن أحكام الملحق الجديدة، التي   -٦
ُيعترف بأن تطبيقها الموحد ضروري، قد اعتمدت بوصفها "قواعد"، وأن األحكام الجديدة، التي ُيعترف بأن تطبيقها الموحد 

  مرغوب فيه، قد اعتمدت بوصفها "توصيات".
ينبغي للمجلس أن يحث الدول األعضاء على إخطار المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارساتها الوطنية   -٧

وأحكام القواعد والتوصيات الدولية، وكذلك بالتواريخ التي ستلتزم فيها بتلك األحكام. وينبغي للدول األعضاء التي تجد نفسها 
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صيات الدولية أن تخطر االيكاو بسبب عدم تنفيذها لها، بما في ذلك اي لوائح وممارسات غير قادرة على االمتثال للقواعد والتو 
 وطنية مطبقة تختلف من حيث الشكل أو المبدأ. 

 ينبغي تيسير إتاحة االختالفات عن القواعد القياسية والتوصيات الدولية المتلقاة لألطراف األعضاء على وجه السرعة.  -٨

تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة  الدول األعضاء على ويساعد شجعينبغي للمجلس، وهو ي  -٩
الجوية، أن يستعين بجميع الوسائل المتاحة وأن يعزز شراكاته مع الهيئات التي توفر الموارد والمساعدة لتطوير الطيران المدني 

 الدولي.

 القواعد مع تتفق أحكام تنفيذ بإعمال بموجبها تقوم داخلية ءاتوٕاجرا عمليات تستحدث ينبغي للدول األعضاء أن  - ١٠
 .فاعلية وأكثر وأبسط أسهل اإلجراءات تصبح حتى الدولية المالحة خدمات وٕاجراءات الدولية والتوصيات

ت الفنية ينبغي لاليكاو أن تقوم بتحديث وتطوير اإلرشادات الفنية وفقًا لألولويات المتفق عليها لتغطية جميع المجاال  - ١١
  على النحو الوافي. 

ينبغي لإليكاو أن تقوم بتعديل وتعزيز العمليات الحالية إلعداد القواعد القياسية والتوصيات الدولية لضمان اعتماد    - ١٢
  نهج متين متعدد االختصاصات وأن تسعى إلى جعل التنسيق بين الدول األعضاء شفافًا قدر اإلمكان.

، الُمقدَّمة من المجلس، تقريرًا عن االجتماعات االستراتيجية الخارجية التي WP/79عرضت ورقة العمل   ٩- ٢٧
أتاحت للمجلس فرصة الستخدام إطار مختلف للتفكير والنظر في توجهات االيكاو واستراتيجيتها، مع التعزيز في الوقت ذاته 

فادة كذلك من مشاركة الشركاء في الصناعة. كما للعالقات بين ممثلي المجلس، ولجنة المالحة الجوية واألمانة العامة، واالست
عرضت الورقة تقريرًا عن التوصيات الصادرة عن هذه الفعاليات، وتنعكس في السياسات والمبادرات واألنشطة الجارية بما في 

ية الطيران. وقد للطيران، والشراكات العالمية لتنم العالمي االيكاو ذلك مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، ومبادرة منتدى
ومن المتوخى أن تستمر أسهمت زيارات رئيس المجلس وممثليه إلى المكاتب اإلقليمية في تسهيل تواصل االيكاو مع األقاليم. 

  الجمعية العمومية والدول األعضاء في دعم عقد االجتماعات االستراتيجية الخارجية والقيام بالزيارات اإلقليمية في المستقبل.
 بين المشتركة الطيران ، الُمقدَّمة من لجنةWP/308اللجنة بالمعلومات الواردة في ورقة العمل  أحاطت  ١٠- ٢٧

  المستقلة. الدول كمنولث حكومات
الحظت اللجنة إسهام اجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية والزيارات اإلقليمية في تعزيز كفاءة المنظمة   ١١- ٢٧

  جتماعات كآلية لتعزيز عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة.وفعاليتها، وأعربت عن دعم هذه اال
، ومجموعة التناوب ألوروبا الوسطى ABIS Group 1٢مجموعة ، الُمقدَّمة من WP/325أبرزت ورقة العمل   ١٢- ٢٧

CERG2وشيلي، ووفد دول الشمال األوروبي في االيكاو ٣ ،NORDIACO3مزايا إنشاء مجموعات تناوب بهدف جْعل ٤ ،
  تمثيل في االيكاو أكثر فعالية، ودعت الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي:ال

  األخذ علما بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛  )أ 
اإلعراب عن تقديرها لوجود مجموعات التناوب الحالية كوسيلة فعالة لضمان حصول عدد أكبر من   )ب 

 الدول األعضاء على فرصة العمل في المجلس؛
                                                           

  تغال، وسويسرا.النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، وآيرلندا، ولكسمبورغ، وهولندا، والبر   ٢
 بلغاريا، وقبرص، والجمهورية التشيكية، واليونان، وهنغاريا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.  ٣
 الدانمرك، واستونيا، وفنلندا، وآيسلندا، والتفيا، والنرويج، والسويد.  ٤
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ل األعضاء التي تسعى للعمل في مجلس االيكاو على إنشاء مجموعات تناوب جديدة أو تشجيع الدو   )ج 
 االنضمام إلى مجموعات التناوب القائمة بالفعل؛

وقد ُسلِّط الضوء على أنه من خالل مجموعات التناوب يتمكن عدد أكبر من الدول من متابعة أعمال 
 يق والتعاون فيما بين الدول، فضًال عن إتاحة الفرص ألعضاء المجلس.المجلس والمشاركة فيها بشكل أوثق، مع تعزيز التنس

أخذت عدة وفود الكلمة لدعم دور جماعات التناوب واالعتراف بها وتشجيع المشاركة في مثل هذه   ١٣- ٢٧
ل دولة من المجموعات. وبينما أيدت وفود أخرى ورقة العمل ال سيما بنودها اإلجرائية (أ) و(ب) و(ج)، فقد حددت الحق لك

الدول األعضاء في تقديم ترشيحها النتخابات المجلس؛ وضرورة التنسيق مع التجمعات اإلقليمية مع مراعاة الترتيبات 
الموضوعة لهم؛ وغياب جماعات التناوب في بعض األقاليم كعوامل ينبغي أخذها في االعتبار عند النظر في دور جماعات 

  التناوب ووضعها.
بناًء على ذلك على البنود اإلجرائية (أ) و(ب) و(ج) أعاله، والرجوع إلى المجلس لمواصلة  وافقت اللجنة  ١٤- ٢٧

  دراسة دور جماعات التناوب ووضعها في أعمال المنظمة، مع األخذ بعين االعتبار للتعليقات الُمدلى بها.

 من جدول األعمال: مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ٢٨البند 

التي قدمها المجلس وتضمنت معلومات عن تأسيس مبادرة "عدم ترك أي  WP/23لجنة ورقة العمل استعرضت ال  ١- ٢٨
بلد وراء الركب" الخاصة باإليكاو التي تهدف إلى تحقيق ما يلي: تقديم المساعدة إلى الدول في التنفيذ الفعال للقواعد 

بطريقة منسقة على المستوى العالمي؛ والنهوض بمستوى  والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو والسياسات والخطط والبرامج
معالجة الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن؛ وتشجيع وتنفيذ جميع أنشطة المساعدة التي تضطلع بها اإليكاو. وأحاطت 

النحو الوارد في ورقة العمل اللجنة علمًا أيضًا بأعمال اإليكاو في إطار هذه المبادرة في منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي، على 
A39-WP/261  التي قدمتها سلفادور بدعم من دول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. واتفقت اللجنة على تأييد مبادرة "عدم

  ترك أي بلد وراء الركب" وتشجيع الدول والمنظمات الدولية والصناعة والجهات المانحة على تقديم دعمها لهذه المبادرة.
  وفي ضوء المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تقدم إلى الجلسة العامة القرار التالي بهدف اعتماده:  ٢- ٢٨

  مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  :٢٨/١القرار 

 :إن الجمعية العمومية

تطوير مبادئ  من اتفاقية الطيران الدولي المدني تنص على أنه ضمن غايات وأهداف اإليكاو العمل على ٤٤المادة  لما كانت
وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي لكي تلبي احتياجات شعوب العالم إلى نقل 

  جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد؛
اءة المالحة الجوية المنظمة قد وضعت، من أجل تحقيق هذه األهداف، أهدافًا استراتيجية بشأن السالمة وسعة وكف ولما كانت

  واألمن والتسهيالت والتنمية االقتصادية للنقل الجوي وحماية البيئة؛
 ١٧-٣٨و ١٦-٣٨و ١٥-٣٨و ١٢-٣٨و ١١-٣٨و ٥-٣٨بقرارات الجمعية العمومية العديدة، بما فيها القرارات  وٕاْذ تذّكر

  اإليكاو؛ ، تحث الدول على تعزيز تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن٩-٣٣و
جميع الدول ينبغي أن تنفذ تنفيذًا فعاًال القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وسياسات المنظمة لكي تتمتع  وُتقدِّر أن

 السالمة واألمن والكفاءة والجدوى االقتصادية واالعتبارات البيئية في قطاع النقل الجويجميع الدول بشبكات نقل جوي تتسم ب
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م التنمية المستدامة واالزدهار االجتماعي واالقتصادي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى خلق الصداقة والتفاهم بحيث تدع
  والحفاظ عليهما فيما بين أمم العالم وشعوبه؛

اإلشارة نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وأنشطة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران تواصل  ولما كانت
  إلى تعرض الكثير من الدول لصعوبات في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو؛ 

بأن الدول ليست قادرة دائمًا على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية تنفيذًا فعاًال وفي الوقت المناسب وبالمعّدل الذي  وٕاْذ ُتسّلم
  للقواعد والتوصيات الدولية؛ مستويات القدرات لالمتثال بصورة مستمرةاعتمدته اإليكاو، وذلك نتيجة لتفاوت 

  المجلس وضع مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب؛ وتدرك أن
النجاح في تنفيذ مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب يعّزز شبكات النقل الجوي في الدول ويندرج في سياق تحقيق  وتدرك أن

 ؛ية المستدامةأهداف األمم المتحدة للتنم

أفضل طريقة لتحقيق المزيد من التقدم في تحسين الطيران المدني، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية الفعالة لتنفيذ  وتدرك أن
أنشطة المساعدة المصممة لتتناسب مع احتياجات كل دولة، يكون من خالل نهج تعاوني ومنّسق بالشراكة مع جميع الجهات 

  المعنية؛
جميع آليات وأنشطة المساعدة التابعة لإليكاو لها هدف مشترك وهو دعم التنفيذ الفّعال القواعد والتوصيات الدولية  بأنوتقّر 

  والسياسات؛

  تقرر ما يلي:

  جميع الدول على تأييد مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب؛ تحث -١

كة النشطة في أعمال اإليكاو والتنفيذ الفعال الدول األعضاء على تحسين شبكات طيرانها المدني بواسطة المشار  تحث -٢
للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وسياسات المنظمة لكي تعزز االزدهار المحلي واإلقليمي المستدام 

 ولكي تستفيد على نحو كامل من تحسين شبكة الربط الجوي العالمي؛

هام وقيمة الطيران على الصعيد العالمي من خالل دعم من المجلس مواصلة تركيز أوساط الطيران على إس تطلب -٣
 عدم ترك أي بلد وراء الركب ومنتديات الطيران العالمية التابعة لإليكاو في المستقبل؛الجهود المبذولة في إطار مبادرة 

نية، التي تساعد األمينة العامة بتنسيق وتيسير وتنفيذ برامج المساعدة الشاملة، بالشراكة مع جميع الجهات المع ُتكّلف -٤
 الدول األعضاء في تحسين شبكات طيرانها المدني وقدراتها الخاصة بالمراقبة؛

الدول األعضاء وقطاع الطيران والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرها من الجهات المعنية على التنسيق  تحث -٥
ا يتماشى مع األولويات العالمية واإلقليمية التي والتعاون فيما بينها ومن خالل اإليكاو، ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بم

 الجهود؛ازدواجية أرستها اإليكاو، ومن ثم تجنب 

الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية على استخدام أدوات وخدمات صنع القرار  تحث -٦
طيران وتنفيذ مشروعات وبرامج اإليكاو ووضع القائمة على البيانات من أجل المساعدة في تحديد أوجه القصور في ال

 الحلول وٕاعداد دراسات الجدوى، وتحديد التمويل الالزم لتيسير البحث عن الجهات المانحة والمستثمرة الممكنة؛
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الدول األعضاء على إدراج عناصر التدريب وبناء القدرات في مشاريعها لتطوير البنى األساسية الخاصة  تشّجع -٧
 تعزيز سلطات الطيران المدني وقدراتها اإلشرافية؛بالطيران بغرض 

الدول األعضاء على إقامة الشراكات مع الدول األعضاء األخرى وقطاع الطيران والمؤسسات المالية والجهات  تشّجع -٨
 المانحة والجهات المعنية األخرى من خالل اإليكاو من أجل تعزيز شبكات طيرانها المدني وقدراتها اإلشرافية؛

للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية واالستفادة منها، باعتبارها الدول األعضاء على استخدام مؤتمرات اإليكاو  تشّجع -٩
مما يساهم في  ،منتديًا مفتوحًا للدول األعضاء للتفاوض وٕابرام اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية والمتعددة األطراف

 والتجارة واالقتصادات الوطنية والعالمية؛تحسين روابط النقل الجوي وبالتالي تنمية السياحة 

جميع الدول األعضاء والشركاء المعنيين القادرين على تزويد الدول المحتاجة بالموارد المالية والفنية من أجل  تناشد - ١٠
طيرانها المدني بواسطة تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية والوفاء بمسؤولياتها في مجال شبكات مساعدتها في تعزيز 

 لمراقبة؛ا

األمينة العامة بمواصلة تعزيز آليات التنفيذ والتقييم المنسقة والشاملة من أجل مساعدة الدول في تنفيذ القواعد  ُتكّلف - ١١
 والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو وسياسات المنظمة وخططها وبرامجها؛

ع الطيران والجهات المانحة بشأن تنفيذ أنشطة إلى األمينة العاّمة التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية وقطا تطلب - ١٢
 المساعدة بواسطة إنشاء شراكات من خالل شبكة اإليكاو لتطوير الطيران؛

إلى األمينة العاّمة االتصال بالدول والمؤسسات المالية لتأمين دعمها من أجل تعزيز سالمة نظام الطيران  تطلب - ١٣
 العالمي وأمنِه وكفاءته؛

مؤسسات المالية على وضع وتقديم إلى اإليكاو خطط عملها الخاصة من أجل دعم تنفيذ هذا قطاع الطيران وال تحث - ١٤
 القرار على النحو الكامل.

، المقدمة من البرازيل التي تقترح فيها إنشاء ١التنقيح رقم  WP/348أحاطت اللجنة التنفيذية علمًا بورقة العمل   ٣- ٢٨
نطاق العالم، في إطار تحسين وتوسيع نطاق شبكة برنامج ترينير المتقدم  قاعدة بيانات مركزية للدورات التدريبية على

  والمبادرات ذات الصلة به مثل دليل التدريب في مجال الطيران والفهرس العالمي للدورات التدريبية في مجال الطيران.
اتي ونيوزيلندا وبابوا ، المقدمة من جزر كوك وفيجي وكيريب١التنقيح رقم  WP/218واستعرضت اللجنة الورقة   ٤- ٢٨

غينيا الجديدة وساموا وسنغافورا وتونغا وفانواتو، التي تلقي الضوء على مزايا إنشاء مكتب إقليمي فرعي يكون موقعه في منطقة 
المحيط الهادئ بغرض تقديم الدعم بصورة مباشرة إلى دول جزر منطقة المحيط الهادئ مع مراعاة وجود مكتب سالمة الطيران 

يط الهادئ. وأيدت اللجنة فكرة أن ينظر المجلس في إجراء دراسة جدوى إلنشاء مكتب إقليمي فرعي في منطقة المحيط في المح
الهادي، غير أن األمينة العامة أشارت إلى الحاجة إلى توفر موارد إلجراء الدراسة، وطلبت دعمًا من الدول لتوفير الموارد 

  البشرية والمالية والعينية المطلوبة.

المقدمة من سلوفاكيا، بالنيابة عن االتحاد األوربي ودوله األعضاء  WP/105وأحاطت اللجنة علمًا بالوثيقة   ٥- ٢٨
والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوربية للطيران المدني ويوروكنترول، التي ترى أن أنشطة بناء القدرات، سواء نظمتها 
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الصناعة، تؤدي دورًا هامًا في دعم جهود الدول األعضاء لكي تنفذ األحكام الدولية  اإليكاو أو الدول أو المنظمات اإلقليمية أو
يغطي اإلجراءات المقترحة  WP/23بكفاءة وعلى نحو مستدام. وتمت اإلشارة إلى أن قرار الجمعية العمومية المقترح في الورقة 

  .WP/105في الوثيقة 
التقدم المحرز في إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية  وأشارت إلى WP/299ونظرت اللجنة في الورقة   ٦- ٢٨

وبرنامجه لإلعارة اللذين تمولهما مساهمات طوعية واللذين يهدفان إلى تعزيز القدرات البشرية في قطاع الطيران المدني 
  أي بلد وراء الركب.األفريقي. واعتُبرت هذه المبادرة تطورًا محبذًا ضمن مجمل الجهود المبذولة في إطار مبادرة عدم ترك 

وتم تسليط الضوء على ضرورة تطوير صندوق تنمية الموارد البشرية. كما تم التشديد على أن نجاح الصندوق   ٧- ٢٨
  واستمراريته واستدامته تعتمد على تلقي المساهمات الطوعية.

ربي ودوله األعضاء والدول المقدمة من سلوفاكيا، بالنيابة عن االتحاد األو  WP/415وتمت مناقشة ورقة العمل   ٨- ٢٨
المقدمة من جمهورية الدومينيكان،  WP/446األخرى األعضاء في اللجنة األوربية للطيران المدني ويوروكنترول، وورقة العمل 

  من جدول األعمال. أما ورقة العمل ١٤ـ المقدمة من اليابان في إطار البند WP/450وورقة العمل 
A39-WP/364  من جدول األعمال.  ٢٢تمت مناقشتها في إطار البند المقدمة من مصر فقد  

  استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع الطيران
المقدمة من الواليات المتحدة،  A39-WP/264المقدمة من المجلس و A39-WP/24نظرت اللجنة في ورقة العمل   ٩- ٢٨

ي لالستجابة لألزمات في اإليكاو يمكِّن المنظمة من تخفيف آثار الكوارث التي اللتين تتضمنان اقتراحات باستحداث نهج مؤسس
يتعرض لها الطيران المدني الدولي. ودعت االقتراحات إلى تأسيس نهج استراتيجي يهدف إلى تحسين قدرة الهياكل األساسية 

كي يختص على وجه التحديد بأزمات للطيران المدني على الصمود في مواجهة الكوارث، في الوقت ذاته تأسيس نهج تكتي
الطيران التي يمكن أن تلحق الضرر بسالمة الطيران المدني الدولي واستمراريته. وأشارت اللجنة إلى أن االستراتيجية الدولية 

، تعكس تحوًال هامًا من التركيز ٢٠٣٠-٢٠١٥للحد من الكوارث، كما يجسدها إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 
التقليدي المتمثل في التصدي للكوارث إلى الحد من الكوارث وتسعى للترويج لثقافة منع حدوث الكوارث المتبعة من األصل في 
اإليكاو. وأبرزت اللجنة أن أي إجراءات تتخذها اإليكاو يجب أن تتم بقيادة الدول المتضررة وبالتشاور معها نظرًا ألن المسؤولية 

  حداث تقع بصفة رئيسية على عاتق الدول. األساسية للتصدي لهذه األ
المقدمة من اليابان، التي تعرض أفضل الممارسات التي اتبعتها  A39-WP/280واستعرضت اللجنة الورقة   ١٠- ٢٨

اليابان في أعقاب الهزة األرضية التي أحدثت أضرارًا في المباني والتجهيزات األخرى في مطار كوماموتو. واتفقت اللجنة على 
ينبغي تشجيع الدول على إعداد إجراءاتها بناء على التدابير المتخذة والدروس المستفادة من اليابان والدول األخرى التي أنه 

  تعرضت ألزمات مشابهة.
  وفي ضوء المناقشة، اتفقت اللجنة على أن تقدم إلى الجلسة العامة القرار التالي بهدف اعتماده:  ١١- ٢٨

  من مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع الطيران استراتيجية الحد  :٢٨/٢القرار 

  إن الجمعية العمومية:
من اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن أحد أهداف وغايات اإليكاو هو تعزيز التخطيط والتنمية  ٤٤المادة  حيث إن

  ؛ي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادتلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جو في قطاع النقل الجوي الدولي من أجل 
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 ٢٠٣٠-٢٠١٥الجمعية العامة لألمم المتحدة أّيدت إعالن سنداي وٕاطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  وحيث إن
  الذي اعُتمد في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث؛

الكوارث الطبيعية ُتلحق أضرارًا بالبنى التحتية االجتماعية واالقتصادية لكافة البلدان، وأن عواقب أن  وٕاذ تضع في اعتبارها
  تنميتها المستدامة؛ على البلدان النامية وتعيق الكوارث الطبيعية على المدى الطويل شديدة بوجه خاص

وارث والحد منها وأن أّي رد تضطلع به أن الدول هي المسؤول األساسي عن الوقاية من مخاطر الك وتضع في اعتبارها
  المنظمة ينبغي أن توّجهه، وتشترك فيه، الدولة أو الدول المتأثرة؛

"خدمات  –"التسهيالت" والحادي عشر  –"تشغيل الطائرات" والتاسع  –"إجازة العاملين" والسادس  –بأن المالحق األول  وتقر
"إدارة السالمة" تتضمن قواعد وتوصيات دولية للدول تتعّلق  –سع عشر "المطارات" والتا –الحركة الجوية" والرابع عشر 

بالتخطيط والتصدي لحاالت الطوارئ، باإلضافة إلى إجراءات مراقبة الحدود المتعّلقة برحالت اإلغاثة إثر وقوع الكوارث 
  الطبيعية أو الناجمة عن األنشطة البشرية؛

امة من وظائف منظومة األمم المتحدة وينبغي أن يحظى باهتمام متواصل، بأن الحد من مخاطر الكوارث هو وظيفة ه وتقرّ 
وتشدد على الحاجة إلى أن يبرهن المجتمع الدولي على العزيمة السياسية القوية الالزمة من أجل االستفادة من المعارف العلمية 

   ياجات الخاصة للبلدان النامية؛التأثر بالكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية، مع مراعاة االحتوالفنية للحد من 
بأن لجميع الدول حاجة حيوية إلى بنى تحتية في قطاع الطيران قادرة على الصمود أمام الكوارث من أجل تشجيع التنمية  وتقرّ 

  االجتماعية واالقتصادية واإلسهام، في أوقات الشدة، في التوزيع الفعال وفي الوقت المناسب للمعونة؛
كافة الدول االستفادة من تطبيق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في خططها االستراتيجية الخاصة بأنه يمكن ل وتقرّ 

  بقطاع النقل الجوي. 

 تقّرر ما يلي:

الدول على اإلقرار بالدور الهام لقطاع الطيران في سياق أنشطة الحد من مخاطر الكوارث على المستوى  تحثّ  -١
  ؛قطاع النقل الجويالخاصة بستراتيجية الوطني، بما في ذلك في خططها اال

الدول على مراعاة أولويات الحد من مخاطر الكوارث مثلما وردت في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  تحثّ  -٢
لدى وضع الخطط الوطنية لالستجابة لحاالت الطوارئ، وكذلك في الشروط المحددة في خطط  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 

  لمقدمي خدمات الطيران؛ االستجابة لحاالت الطوارئ 
 المجلس بوضع سياسة للتصدي لألزمات واستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران؛ توِعز إلى -٣

المجلس بمساعدة الدول في تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران مع إعطاء توِعز إلى  -٤
 امية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛األولوية ألقل البلدان نموًا والبلدان الن

األمينة العامة بوضع آلية لإليكاو، بالتنسيق مع الدول المتأثرة والدول المجاورة لها، من أجل التصدي لألزمات  تكّلف -٥
 وتقديم المساعدة؛

تقديم المساعدة المنسقة وذات األمينة العامة بمواصلة العمل التعاوني في إطار منظومة األمم المتحدة لضمان  تكّلف -٦
الجودة العالية في الوقت المناسب لجميع الدول حيث تشكل الخسائر الناجمة عن الكوارث خطرًا على صحة 

 األشخاص وقدرتهم على تحقيق التنمية؛
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يات األمينة العامة بضمان مشاركة اإليكاو، عند االقتضاء وبما يتمشى مع أهدافها االستراتيجية، في اآلل تكّلف -٧
  المالئمة القائمة من أجل دعم التنفيذ في مختلف القطاعات إلطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

 وخطة عمل األمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث من أجل الصمود. ٢٠٣٠-٢٠١٥

  سياسة مطبوعات اإليكاو
بتوسيع نطاق الحق في استخدام وثائق اإليكاو  التي قدمتها كندا اقتراحاً  A39-WP/369تضمنت ورقة العمل   ١٢- ٢٨

مجانًا على شبكة اإلنترنت دعمًا لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وتأكيدًا للجهود المبذولة في تطبيق القواعد والتوصيات 
  الصادرة عن اإليكاو.

رك أي بلد وراء الركب" ودعم الجهود وأحاطت اللجنة علمًا بأن اإليكاو ال تزال ملتزمة تمامًا بمبادرة "عدم ت  ١٣- ٢٨
المبذولة لمساعدة الدول في تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. وأشارت اللجنة أيضًا إلى أن هذا االقتراح 

  قد تكون له آثار مالية للفترة الثالثية القادمة.
المجلس أن يقوم بتحليل هذا االقتراح إلعطاء حق  وتوصي اللجنة التنفيذية بأن تطلب الجمعية العمومية من  ١٤- ٢٨

  االطالع على وثائق اإليكاو مجانًا على شبكة اإلنترنت وأن يقدم تقريرًا عن ذلك إلى الجمعية العمومية في دورتها األربعين.

 أهداف التنمية المستدامة – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة حتى عام   من جدول األعمال: ٢٩البند 

المقدمــة مــن المجلــس،  A39-WP/25ر هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، استعرضــت اللجنــة ورقــة العمــل فــي إطــا  ١-٢٩
، ٢٠٣٠اإليكــاو فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام النقــل الجــوي المطابقــة ألحكــام  التــي تنــاول فيهــا مــا أســهمت بــه أدوات وأنشــطة

إليكــاو وسياســاتها وخططهــا وبرامجهــا التــي تســاهم فــي نهايــة وشــجع الــدول علــى تنفيــذ القواعــد والتوصــيات الدوليــة الصــادرة عــن ا
المطاف فـي تحقيـق األولويـات اإلنمائيـة الدوليـة، وال سـيما أهـداف التنميـة المسـتدامة. وتتضـمن الورقـة كـذلك تقريـرا عـن األنشـطة 

مات الهامــة التــي جــاءت التــي قامــت بهــا اإليكــاو بهــدف مســاعدة دولهــا األعضــاء فــي هــذا المســعى. وأشــارت اللجنــة إلــى المســاه
بفضل النتائج المحققة في أهداف اإليكـاو االسـتراتيجية ومبـادرة "عـدم تـرك أي بلـد وراء الركـب" ومنتـدى الطيـران العـالمي لإليكـاو 

؛ وأهابـت بالـدول أن تـدرج الطيـران كإحـدى أولوياتهـا الرئيسـية للتنميـة الوطنيـة وأن تعـزز مثـل هـذه  ٢٠٣٠في تحقيـق خطـة عـام 
بخطــط رئيســية اســتراتيجية لقطــاع النقــل الجــوي والطيــران المــدني؛ وأوعــزت إلــى اإليكــاو أن تواصــل النهــوض بالشــراكات  الخطــط

ومساعدة الدول في تجسيد مساهمات الطيران في التنمية المستدامة. وأشارت اللجنـة أيضـا إلـى مختلـف القضـايا البيئيـة المرتبطـة 
  ,٢٠٣٠الذي تقوم به لجنة اإليكاو لحماية البيئة في بلوغ أهداف خطة عام بأهداف التنمية المستدامة وتقدم العمل 

المقدمـة مـن منظمـة خـدمات المالحـة الجويـة المدنيـة، بتأييـد مـن  A39-WP/194ونظرت اللجنة في ورقة العمـل   ٢-٢٩
، وتـدعو الـدول (Loon)ع لـون بوركينا فاسو والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وفنزويال، التي تعرض آخـر تطـورات مشـرو 

، AN13/22.1-16/42ومقــدمي خــدمات المالحــة الجويــة إلــى اســتعراض المعلومــات الــواردة فــي كتــاب اإليكــاو عــن هــذا الموضــوع 
وفي ضوء تلك المعلومـات، اسـتعراض إجراءاتهـا ووضـع اتفاقـات لضـمان تـوافر تـدابير آمنـة للطيـران اآلمـن. وأشـارت اللجنـة إلـى 

رة تــدعم بصــفة مباشــرة هــدفي التنميــة المســتدامة التاســع والســابع عشــر وشــجعت المجلــس علــى تأييــد روح الورقــة أن هــذه المبــاد
بتوسيع نطاق تغطيتها لجميع برامج الطيران التي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية وتساعد فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة 

  م التي ال تتوفر فيها هذه الخدمة بما يكفي.المتعلقة بتوفير خدمات اإلنترنت لمناطق العال
 ٣٠التي أشارت إلى أن الموضوع قـد تـم إدراجـه فـي إطـار البنـد  A39-WP/240واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٣-٢٩

  من جدول األعمال : تعبئة الموارد.
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ة عــن المجلــس الــدولي المقدمــة مــن اتحــاد النقــل الجــوي الــدولي بالنيابــ A39-WP/374ونظــرت اللجنــة فــي الورقــة   ٤-٢٩
للمطـــارات ومنظمـــة خـــدمات المالحـــة الجويـــة المدنيـــة واتحـــاد النقـــل الجـــوي الـــدولي والمجلـــس الـــدولي لطيـــران األعمـــال والمجلـــس 
التنســيقي الــدولي التحــادات صــناعة الطيــران والفضــاء، بتأييــد مــن األرجنتــين وبوركينــا فاســو وغواتيمــاال وســريالنكا وجنــوب أفريقيــا 

عربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة التــي عرضــت تقريــر "الطيــران: مزايــا تتجــاوز الحــدود" الــذي أثبــت والمملكــة ال
كيــف أن النقــل الجــوي اآلمــن والموثــوق والميســور التكلفــة يــدعم العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ودعــا الــدول إلــى االســتعانة 

مات الطيــران فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. وأحاطــت اللجنــة بالمعلومــات المتضــمنة فــي بــالتقرير وتوزيعــه بغــرض مناصــرة مســاه
الورقـــة وشـــجعت الـــدول علـــى اإلقـــرار بالمنـــافع العالميـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة للطيـــران مـــن خـــالل تبنـــي هـــذا المفهـــوم فـــي األطـــر 

  مصدرا للمنافع االقتصادية واالجتماعية وغيرها.والسياسات اإلنمائية للنهوض بالتنمية المستدامة في قطاع الطيران بوصفه 
المقدمــــة مــــن التحــــالف الــــدولي للطيــــران  A39-IP/427وأحاطــــت اللجنــــة علمــــا بالمعلومــــات الــــواردة فــــي الورقــــة   ٥-٢٩

المقدمتين من المجلس واتحاد النقل الجوي الـدولي فـي  A39-WP/140و A39-WP/78المستدام. وسلمت اللجنة بأن ورقتي العمل 
المقدمتين من الهند واتحاد النقل الجوي الدولي تتضـمن عـددا مـن  A39-IP/305و A39-IP/294والورقتين  ٣٩و ٣١ر البندين إطا

  المراجع الهامة ألهداف التنمية المستدامة التي تدعم روح القرار المقترح.
  لي من أجل اعتماده:وفي ضوء المناقشة، اتفقت اللجنة على أن ترفع إلى الجلسة العامة القرار التا  ٦-٢٩

   ٢٠٣٠مساهمة الطيران في خّطة عمل األمم المّتحدة للتنمية المستدامة لعام   :٢٩/١القرار 
  إن الجمعية العمومية،

بأن النقل الجوي يشكل محفزا للتنمية المستدامة وأنه بمثابة حبل نجاة ال غنى عنه ألقل البلدان نموا وعلى وجه  إذ تسّلم
  مية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لربطها بالعالم الخارجي؛الخصوص البلدان النا

بأن الترابط عن طريق النقل الجوي يكتسى أهمية بالغة للتجانس االقتصادي واالجتماعي واإلقليمي للدول األعضاء  وتسّلم
  وسكانها؛
ذا توّفر للدول نظام للنقل الجوي يتسم بالسالمة والكفاءة بأن المنافع المتأتية من النقل الجوي ال يمكن تحقيقها إال إ وتسّلم

  واألمان والجدوى االقتصادية والنجاعة البيئية؛
مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تهدف إلى مساعدة الدول في تنفيذ توصيات اإليكاو وقواعدها القياسية  ولما كانت

لشواغل السالمة واألمن الرئيسية بغرض كفالة حصول جميع الدول وخططها وسياساتها وبرامجها، كما تهدف إلى التصدي 
  على المنافع االجتماعية واالقتصادية التي يوفرها النقل الجوي؛

" التي تتضمن مجموعة ٢٠٣٠الجمعية العامة لألمم المتحدة اعتمدت "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  ولما كانت
غاية توازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية  ١٦٩ضيا إلى التحول تدعمها من سبعة عشر هدفا عالميا مف

  المستدامة؛
يستوجبان شراكة عالمية تجمع بين الحكومات والقطاع  ٢٠٣٠إلى أن نطاق وطموح خطة التنمية المستدامة لعام  وٕاذ تشير

انب الجهات الفاعلة األخرى بغرض تعبئة كافة الموارد المتاحة الخاص والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة إلى ج
 لتنفيذها؛

تنفيذ أهداف اإليكاو االستراتيجية في مجاالت السالمة، وقدرات وكفاءة المالحة الجوية، واألمن والتسهيالت، والتنمية  ولما كان
  دة للتنمية المستدامة؛االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة، يسهم في بلوغ أهداف األمم المتح
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الدول األعضاء على أن تعترف باإلسهامات الكبيرة للطيران في التنمية المستدامة التي تتحقق من خالل تشجيع  تحثّ  -١
العمالة والتجارة والسياحة ومجاالت التنمية االقتصادية االخرى على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وكذلك من خالل 

  تجابة المخصصة لألغراض اإلنسانية والكوارث في حاالت األزمات والطوارئ المتعلقة بالصحة العامة؛تيسير تقديم االس
المجلس واألمينة العاّمة، في حدود اختصاصات كل منهما، ألن يثبتا أن اإليكاو تواصل أداء مهام مناصرة  توّجه -٢

سلطات المعنية خارج قطاع النقل الجوي، ومنظومة الطيران من خالل رفع مستوى الوعي في الدول األعضاء، بما في ذلك ال
األمم المتحدة، ومجتمع المانحين وجميع األطراف المعنية األخرى، بشأن مساهمات الطيران في التنمية المستدامة وبلوغ أهداف 

 التنمية المستدامة؛ 

لتوصيات اإليكاو وقواعدها الدولية  الدول األعضاء على أن ترتقي بنظم النقل الجوي فيها من خالل التنفيذ الفعال تحثّ  -٣
وسياساتها، مع العمل في الوقت ذاته على إدماج النقل الجوي ضمن أهم أولويات خططها اإلنمائية الوطنية مشفوعا بخطط 

 استراتيجية محكمة لقطاع النقل الجوي، وخطط رئيسية للطيران المدني، بما ُيفضي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛

األمينة العامة أن تأخذ في الحسبان االحتياجات والخصائص الخاصة ألقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير  توّجه -٤
الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ كما تم تحديدها في إطار األمم المتحدة، عند تنسيق برامج المساعدة الرامية إلى 

 ألولوية وتيسيرها وتنفيذها؛تعزيز نظم النقل الجوي فيها، وٕاعطائها ا

األمينة العامة ألن تواصل، حسب االقتضاء، رصد واستعراض المساهمات المقدمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة  توّجه -٥
 من خالل تنفيذ أهداف اإليكاو االستراتيجية وبرامج عملها؛

اءم مع أهدافها االستراتيجية، في اآلليات األمينة العامة ألن تكفل مشاركة اإليكاو، حسب االقتضاء وبما يتو  توّجه -٦
لكي تعترف الدول األعضاء بالطيران وٕاعطائه األولوية في  ٢٠٣٠المناسبة المصممة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 خططها اإلنمائية؛

وصناعة الطيران، إلى األمينة العامة أن تعزز الشراكات القائمة وتبرم شراكات جديدة مع الدول األعضاء،  تطلب - ٧
ومنظومة األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمؤسسات المالية، والمانحين والجهات المعنية األخرى، لمساعدة الدول 

 األعضاء في النهوض بنظم النقل الجوي فيها بغرض اإلسهام، في نهاية المطاف، في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

 تعبئة الموارد  األعمال: من جدول ٣٠البند 

المقدمــة مــن المجلــس،  A39-WP/26فــي إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، استعرضــت اللجنــة ورقــة العمــل   ١-٣٠
التي تضمنت معلومات عن سياسة اإليكاو لتعبئة الموارد الهادفة إلى استقطاب مساهمات طوعية كافيـة ومسـتدامة ويمكـن التنبـؤ 

ظمة ويستكمل موارد الميزانية العادية ويساعد الدول من خالل تيسير حصـولها علـى األمـوال التـي تمكنهـا بها بما يلبي رسالة المن
مـن تعزيــز شـبكاتها للنقــل الجـوي، كمــا استعرضـت تقريــرا عـن األنشــطة المرتبطـة بتعبئــة المـوارد. وأعربــت اللجنـة عــن تقـديرها لمــا 

لعامة إلى توطيـد الشـراكات الهادفـة إلـى تعبئـة المـوارد ألغـراض التنميـة تلقته من مساهمات طوعية، وأوصت بأن تسعى األمينة ا
المســتدامة للطيــران، وحّثــت الــدول األعضــاء والمنظمــات الدوليــة وصــناعة الطيــران والمــانحين وجميــع الجهــات المعنيــة علــى أن 

  تساعد الدول في تحسين شبكات النقل الجوي وأن تشارك في المساهمات الطوعية لإليكاو.
ـــه  A39-WP/105ورحبـــت اللجنـــة بمحتويـــات الورقـــة   ٢-٣٠ المقدمـــة مـــن ســـلوفاكيا، نيابـــة عـــن االتحـــاد األوروبـــي ودول

األعضاء والدول األعضاء األخرى في اللجنـة األوربيـة للطيـران المـدني واليـوروكنترول، وأشـارت إلـى أن الموضـوع قـد نـوقش مـن 
  ادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب".من جدول األعمال "مب ٢٨قبل بالفعل في إطار البند 
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، التــي قــدمتها مجموعــة البنــك الــدولي، والتــي تتضــمن معلومــات A39-WP/240واستعرضــت اللجنــة ورقــة العمــل   ٣-٣٠
عــن تيســير حصــول الــدول علــى التمويــل بمــا يتــيح لهــا تعزيــز شــبكات النقــل الجــوي، ومــن ثــم يــدعم تحقيــق أهــداف خطــة عــام 

الدور المحفز للنقل الجوي وحّثت الدول األعضاء على أن تعترف بهذا األثر من خالل رفع مسـتوى . وأشارت اللجنة إلى ٢٠٣٠
أولوية قطاع النقل الجوي في إطار خططها اإلنمائيـة الوطنيـة. وأشـارت اللجنـة كـذلك إلـى دعـم البنـك للـدول األعضـاء فـي قطـاع 

األعضـــاء إلـــى أن تنظـــر فـــي مراعـــاة قطـــاع النقـــل الجـــوي فـــي  النقـــل الجـــوي وفقـــا آلليـــات التمويـــل المتبعـــة بالبنـــك ودعـــت الـــدول
  استراتيجياتها اإلنمائية عن طريق أطر الشراكة القطرية لكل منها.

  وفي ضوء المناقشة، وافقت اللجنة على أن ترفع إلى المجلس القرار التالي العتماده:  ٤-٣٠

  : تعبئة الموارد٣٠/١قرار الجمعية العمومية 

  ية،إّن الجمعية العموم
بأن النقل الجوي ُيشّكل حافزًا للتنمية المستدامة وبأّنه، بالرغم من أهميته االقتصادية واالجتماعية، يتلّقى تمويًال محدودًا  إذ ُتسّلم

  من آليات التمويل الدولية القائمة دعمًا لتطّوره؛

توى التمويل واالستثمارات بدعم من الدول بأّن نجاح تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يستوجب زيادة مس وُتسّلم
  األعضاء كافة؛

ألّنه قد ال تكون لدى الدول األعضاء، في حاالت معّينة، فرص الوصول إلى الموارد الالزمة لسّد أوجه القصور التي تّم  ونظراً 
  ؛ الكشف عنها عبر برامج التدقيق التي تنّفذها اإليكاو ولتعزيز شبكات النقل الجوي في بلدانها

معظم البلدان النامية تواجه صعوبات في دخول العديد من األسواق المالية، وال سّيما أسواق رأس المال األجنبي،  ولّما كانت
  لتمويل النمو المستدام للطيران المدني؛

متعّددة المانحين المجلس قد أنشأ، باالستناد إلى األهداف االستراتيجية لإليكاو، صناديق اتئمانية محّددة الغرض و  ولّما كان
  بهدف مساعدة الدول األعضاء في النهوض بالطيران المدني؛

 ١٧-٣٦و ١٦-٣٧و ١٥- ٣٨و ٧-٣٨و ٥-٣٨و ٢-٣٨بأّن العديد من قرارات الجمعية العمومية، بما فيها القرارات  وُتذّكر
لمالية على إقامة ، تحّث الدول والمنّظمات الدولية والمؤسسات ا١٩-٢٢و ١٣-٢٩و ٩-٣٣و ١- ٣٣و ١٥-٣٥و ١٨-٣٦و

  شراكات وتعبئة الموارد ألغراض المساعدة الفنية والتبّرع لصناديق اإليكاو؛

بالمساهمات الملحوظة التي الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية وشّتى المانحين في صناديق اإليكاو ذات  تعترفو 
  الصلة بتحقيق أهداف اإليكاو؛

لتعبئة الموارد تّتسم بالشمول ووضوح الغرض أن تعّزز من دعم اإليكاو للدول في تيسير الوصول بأّنه من شأن سياسٍة  وُتسّلم
  إلى الموارد لتطوير ُنُظم الطيران المدني بها؛

لدى اإليكاو سياسة بشأن تعبئة الموارد ترمي إلى تأمين مساهمات طوعية كافية وأكثر قابلية للتوّقع ومستدامة تُيّسر  ولّما كانت
مهّمة المنّظمة وُتكمل ميزانية البرنامج العادي وُتساعد الدول في الحصول على التمويل بما ُيعّزز سالمة وكفاءة وأمن  أداء

  شبكة النقل الجوي وجدواها االقتصادية وصالحيتها البيئية؛
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  :تقّرر ما يلي
ه -١ أداء دورها كداعية في مجال  المجلس واألمينة العاّمة، كلٌّ في مجال اختصاصه، لتأمين مواصلة اإليكاو توجِّ

الطيران من خالل نشر الوعي فيما بين الدول األعضاء ومنظومة األمم المّتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات 
المالية والقطاع الخاص والجهات المانحة بفوائد تعبئة الموارد ألغراض االستثمار في النمو المستدام لُنُظم النقل الجوي في 

  دول األعضاء؛ال
الدول األعضاء وقطاع الطيران والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة  تحثّ  -٢

وغيرهم من الجهات المعنية على دعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى وخطط الطيران العالمية واإلقليمية وأولوياتها التي 
 ة الجهود؛حّددتها المنّظمة مع تفادي ازدواجي

من األمينة العامة إعداد مواد إرشادية لمساعدة الدول في إدراج أولوية قطاع الطيران في خطتها تطلب  -٣
 اإلنمائية الوطنية واالرتقاء بهذه األولوية في تلك الخطط، مع تطوير خطط استراتيجية قوية لقطاع النقل الجوي وخطط رئيسية

 للطيران المدني؛

ى تأمين التمويل الوطني ألغراض النمّو المستدام للنقل الجوي وتشّجعها على التماس الدول األعضاء عل تحثّ  -٤
 المساعدة من اإليكاو، عند االقتضاء؛

أن تقّر بإسهامات الطيران القيمة في التنمية  المساعدة اإلنمائية الرسمية الدول األعضاء التي توّفر تحثّ  -٥
وانفاق التدفقات المالية لتعزيز النقل الجوي في الدول التي تحتاج إلى ذلك  المستدامة من خالل النظر في تسخير االلتزامات

 المسعى؛ مساعدتها في تحقيق هذا على األمينة العامةتشّجع و
الدول األعضاء كافة وقطاع الطيران والمنّظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والمانحين وشّتى  تحثّ  -٦

القدرة، على مواصلة التبّرع لصناديق اإليكاو وٕاقامة الشراكات مع الدول التي تحتاج إلى ذلك بغية الجهات المعنية مّمن لديها 
 توفير الموارد المالية والفنية لمساعدتها في تطوير ُنُظم الطيران المدني بها، بما في ذلك تحسين قدراتها على المراقبة؛

ن يستمّرا في تعزيز شراكات المنظمة مع أل ، في نطاق اختصاصاتهما،المجلس واألمينة العامةتوّجه  -٧
دراج الطيران في خططها وبرامجها، وذلك بهدف تيسير حصول الدول على األموال أو إلعطاء األولوية أو المؤسسات المالية إل

 على التمويل لمشاريعها اإلنمائية في مجال الطيران؛

ة الموارد لدى الدول األعضاء ومنظومة األمم األمينة العاّمة لوضع االستراتيجيات والوسائل لتعبئ توّجه -٨
المّتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص واآلليات ذات الصلة، بغية تقديم المساعدة للدول التي 

غيرة النامية، في تعزيز ُنُظم النقل تحتاج إلى ذلك وال سّيما أقّل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الُجُزرية الص
 الجوي بها عند االقتضاء وبما يتوافق مع مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛

األمينة العامة للعمل مع المنّظمات الدولية بما يضمن تجسيد أولويات الطيران وما يتيحه من فرص،  توّجه -٩
 ة ذات الصلة بتعبئة الموارد ألغراض تطوير النقل الجوي؛على النحو المناسب، في المبادرات العالمية واإلقليمي

األمينة العاّمة للعمل مع المنّظمات الدولية بما يكفل مواءمة مبادرات اإليكاو الخاّصة بتعبئة الموارد  توّجه - ١٠
 واندماجها ضمن إطارات التمويل والتنمية ذات الصلة.

  لمستوى المتعلقة بالسياسة العامة المسائل األخرى الرفيعة ا  من جدول األعمال: ٣١البند 
 والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية

  مساعدة األسر
المقدمة من المجلس والتي تضمنت تقريرا مرحليا عن  A39-WP/32استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١- ٣١

إلى ضحايا حوادث الطيران  المعنون "تقديم المساعدة ١-٣٨اإلجراءات التي اتخذتها اإليكاو وفقًا لقرار الجمعية العمومة 
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وأسرهم". وأعربت اللجنة عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من طرف المجلس في سبيل اعتماد توصية ضمن الملحق التاسع، 
المعنون "التسهيالت"، تقوم الدول األعضاء بموجبها بوضع تشريع أو تنظيم و/أو سياسات لمساعدة ضحايا حوادث الطائرات 

  ,١-٣٨محل القرار  A39-WP/32فقت اللجنة على أن يحل القرار المقترح في ورقة العمل وأسرهم. ووا
المقدمة من طرف البرازيل والتي أشارت إلى أن التطور الذي يشهده  WP/247واستعرضت اللجنة رقة العمل   ٢- ٣١

ار عبر مختلف وسائل اإلعالم النقل الجوي مصحوبا بظواهر اجتماعية أخرى مثل زيادة وعي المستهلك وسرعة تنقل األخب
التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي ساهم في إلقاء الضوء على مسألة مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم. وأقرت ورقة 
العمل هذه بمالءمة األحكام الصادرة عن اإليكاو في هذا السياق، ودعت الجمعية العمومية إلى النظر في إنشاء منتدى رسمي 

  لدول تبادل الخبرات في مجال مساعدة األسر. يخول ل
وبعد تذكيرها بأن أول توصية صادرة عن اإليكاو بشأن وضع الدول األعضاء لتشريع أو تنظيم و/أو   ٣- ٣١

، ٢٥/٢/٢٠١٦سياسات تدعم ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم قد ُأدٍرجت ضمن الملحق التاسع المعنون "التسهيالت" في 
حتى  ٢٠١٩دعوة المجلس للنظر في عقد اجتماع عام لإليكاو بشأن موضوع مساعدة األسر بعد عام واتفقت اللجنة على 

  يتسنى للدول اكتساب ما يكفي من الخبرة في هذا المجال.  
المقدمة من إيطاليا وماليزيا والمكسيك وٕاسبانيا، والتي ورد  A39-WP/137واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٤- ٣١

يكون لدى الدول والمجتمع الدولي ما يكفي من سياسات وخطط لمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم.  فيها أنه ينبغي أن
وفي حين نوهت اللجنة بالمبادرات الجديرة بالثناء التي قام بها المجلس في السنوات األخيرة، بما في ذلك اعتماد توصية ضمن 

وص وضع الدول لتشريع أو تنظيم و/أو سياسات تدعم ضحايا بخص ٢٠١٥الملحق التاسع المعنون "التسهيالت" في عام 
حوادث الطائرات وأسرهم، إال أنها أعربت عن تأييدها لفكرة أنه يمكن التخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم عبر تنفيذ مشغلي 

اعدة ضحايا حوادث المطارات والطائرات لخطط مناسبة في هذا المجال كما هو موصى به في وثيقة "سياسة اإليكاو بشأن مس
  ).Doc 9998 الطيران وأسرهم" (الوثيقة

وبعد اطالعها على أنه قد تم إدراج سؤال بروتوكولي بشأن مساعدة األسر ضمن النسخة المنقحة لألسئلة   ٥- ٣١
نة على دعوة )، وافقت اللج٢٠١٧البروتوكولية للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، (السارية المفعول بدءا من شهر يناير 

ضمن الملحق التاسع إلى قاعدة قياسية، باإلضافة إلى إعداد  ٤٦-٨المجلس إلى مواصلة النظر في مقترح رفع التوصية 
توصية بشأن ضرورة تنفيذ خطط مساعدة األسر من طرف مشغلي الطائرات والمطارات بالشكل المناسب، بعد مراجعة نتائج 

  عالمي لتدقيق مراقبة السالمة. عمليات التدقيق الخاصة بالبرنامج ال
المقدمة من االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات،  A39-WP/270واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٦- ٣١

)، ودليل مساعدة ضحايا Doc 9998واتفقت على أن سياسة اإليكاو بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم (الوثيقة 
ضمن الملحق التاسع، المعنون "التسهيالت"،  ٤٦-٨) باإلضافة إلى إدراج التوصية Doc 9973ثيقة حوادث الطيران وأسرهم (الو 

قد حققت تقدما كبيرا على المستوى العالمي في ما يخص مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم. وبعد  ٢٥/٢/٢٠١٦في 
لمنقحة لألسئلة البروتوكولية للبرنامج العالمي لتدقيق تذكيرها بأنه تم إدراج سؤال بروتوكولي حول مساعدة األسر ضمن النسخة ا

)، اتفقت اللجنة على دعوة المجلس إلى مواصلة النظر في مقترح ٢٠١٧مراقبة السالمة (السارية المفعول بدءًا من شهر يناير 
بالبرنامج العالمي  ضمن الملحق التاسع إلى قاعدة قياسية، بعد مراجعة نتائج عمليات التدقيق الخاصة ٤٦-٨رفع التوصية 

  لتدقيق مراقبة السالمة.
  كما اتفقت اللجنة أيضا على تقديم القرار التالي للجلسة العامة العتماده:   ٧- ٣١
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  مساعدة ضحايا حوادث الطيران وُأَسرِهم  :٣١/١القرار 
  إن الجمعية العمومية:
ئل النقـل سـالمة، فـال يمكـن ضـمان اإلزالـة التامـة أن قطاع النقل الجوي الـدولي حتـى وٕان كـان أكثـر وسـا إذ وضعت في اعتبارها

  الحتماالت وقوع الحوادث الخطيرة؛
  المدني؛  ينبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتلبية أهم احتياجات المتضررين من حوادث الطيرانولما كان 

) إلــى العمــل علــى أن تراعــي وتلبــي اإليكــاو ودولهــا ينبغــي أن ترمــي سياســة منظمــة الطيــران المــدني الــدولي (اإليكــاوولمــا كــان 
  األعضاء الحالة الذهنية والبدنية والمعنوية لضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم؛

من الضروري لإليكاو والدول األعضاء فيها أن تسلم بأهمية إبـالغ أسـر الضـحايا بحـوادث الطيـران المـدني فـي حينهـا،  ولما كان
  أسرهم؛ بسرعة والتعرف عليهم بدقة وتسليم أمتعتهم الشخصية وتوفير المعلومات الدقيقة ألفراد والعثور على الضحايا

  الطيران المدني في إبالغ أسر الضحايا ومساعدتهم؛  دور حكومات المواطنين من ضحايا حوادث وٕاذ تدرك
تمـده مـؤتمر مونتريــال، والتـي دعـت جميعهـا الـذي اع ٢وبـالقرار رقـم  ١٩٩٩مـن اتفاقيـة مونتريــال لعـام  ٢٨بأحكام المـادة  وتذكر

  إلى توفير مدفوعات مسبقة، بدون إبطاء، إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛
من الضروري تـوفير الـدعم ألفـراد أسـر ضـحايا حـوادث الطيـران المـدني، أيـا كـان مكـان وقـوع الحـادث، واإلسـراع بنشـر  ولما كان

بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات والسياســات الفعالــة، علــى الــدول األعضــاء األخــرى واإليكــاو الــدروس المســتفادة مــن مقــدمي المســاعدة، 
  لتحسين عمليات مساعدة األسر لدى الدول؛

أن تنســيق القواعــد التــي تــنظم تلبيــة احتياجــات ضــحايا حــوادث الطيــران المــدني وأســرهم يعــد أيضــا واجبــا  وٕاذ تضــع فــي اعتبارهــا
  (ج) من اتفاقية شيكاغو؛ ٥٥مجلس اإليكاو االضطالع بها وفقًا ألحكام المادة  يعإنسانيا ومهمة من المهام التي يستط

  ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم؛ أنه ينبغي للدول أن توفر حال متجانسا لمعاملة وتضع في اعتبارها
  الحادث؛  سر فور وقوعأن الناقل الجوي المعني بحادث الطيران المدني يكون غالبا في أفضل موقع لمساعدة األ وتدرك

أن ألفـــراد أســـر ضـــحايا حـــوادث الطيـــران المـــدني احتياجـــات ومشـــاعر إنســـانية أساســـية، بغـــض النظـــر عـــن مكـــان وقـــوع  وتالحـــظ
  الحادث والموطن األصلي للضحايا؛

نساني لحـوادث أن الرأي العام سيركز اهتمامه على إجراءات التحقيق التي تتخذها الدول، وكذلك على جوانب االهتمام اإل وتدرك
  الطيران المدني؛

ــذّكر  وٕالــى  "إرشــادات لمســاعدة ضــحايا حــوادث الطيــران وأســرهم" ٢٨٥للكتــاب الــدوري رقــم  ٢٠٠١بإصــدار اإليكــاو فــي عــام وت
مـــن أجـــل تســـريع عمليـــة دخـــول أفـــراد أســـر ضـــحايا حـــوادث  ٢٠٠٥"التســـهيالت" فـــي عـــام  –إضـــافة أحكـــام إلـــى الملحـــق التاســـع 

  وع الحادث؛الطيران إلى دولة وق
لوثيقة المعنونة "سياسات اإليكاو بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث ا ٢٠١٣بأن المجلس قد أقّر في مارسوتسّلم 

في  (Doc 9973)، وبإصدار "دليل تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم" )Doc 9998(الطيران وأسرهم" 
  ؛٢٠١٣ ديسمبر
في الملحق التاسع لتقوم الدول بإعداد تشريعات وقواعد وسياسات لتقديم المساعدة إلى  ٢٠١٥ام إدراج بند في ع وتالحظ

  ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛ 
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  فإن الجمعية العمومية:
  الدول األعضاء أن تؤكد مجددا على التزامها بمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسرهم؛ تناشد  -١
ضـــاء علـــى إعـــداد التشـــريعات والقواعـــد والسياســـات لمســـاعدة ضـــحايا حـــوادث الطيـــران المـــدني وأفـــراد الـــدول األع تحـــثّ   -٢

مـــن اتفاقيـــة مونتريــــال  ٢٨والملحـــق التاســـع، وعمـــال بالمـــادة  Doc 9998أســـرهم، فـــي ضـــوء سياســـات اإليكـــاو الـــواردة فـــي الوثيقـــة 
  ال؛الذي اعتمده مؤتمر مونتريـ ٢والقرار رقم  ٢٨/٥/١٩٩٩المحررة في 

الدول التي لـديها تشـريعات وقواعـد وسياسـات لمسـاعدة ضـحايا حـوادث الطيـران المـدني وأسـرهم علـى اسـتعراض هـذه  تشّجع  - ٣
  ؛Doc 9973وكذا المواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة  Doc 9998الوثائق، عند الضرورة، في ضوء سياسات اإليكاو الواردة في الوثيقة 

الـواردة فـي النظـام اإللكترونـي لإلبـالغ  (CC)علـى إخطـار اإليكـاو، عبـر قائمـة مراجعـة االمتثـال الدول األعضاء  تحثّ   -٤
  بمستوى تطبيق أحكام الملحق التاسع بشأن خطط مساعدة األسر؛ (EFOD)عن االختالفات 

يالء المزيـد المجلس، لدى النظر في مستوى تطبيـق خطـط مسـاعدة األسـر مـن خـالل قائمـة مراجعـة االمتثـال، بـإ تكّلف  -٥
  من االهتمام لوضع قواعد وتوصيات دولية لمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسرهم؛

  .١-٣٨أن هذا القرار يحّل محل القرار  تعلن  -٦
  األوبئة وتطهير الطائرات من الحشرات

، والتي تطرقت لضرورة المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية A39-WP/84استعرضت اللجنة ورقة العمل    ٨- ٣١
أن تقوم اإليكاو بالتعاون مع المنظمة الصحة العالمية بإعداد أدوات إرشادية باستخدام نهج من ثالثة عناصر إزاء إدارة مخاطر 
األوبئة المحمولة عبر الطيران الدولي. وتضًمن النهج الثالثي مقترحا بأن تعمل اإليكاو، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 

لى إعداد معايير مستندة إلى األداء فيما يخص جميع شروط التطهير من الحشرات، بما في ذلك أساليب التطهير غير ع
الكيميائية أو الكيميائية. باإلضافة إلى وضع إرشادات محددة بشأن عناصر نموذج لتقييم المخاطر مستند إلى أسس علمية لكي 

عليها فرض تطهير الطائرات فضال عن توفير وسيلة فعالة لتبادل المعلومات بشأن تستخدمه الدول في تحديد ما إذا كان يتيعن 
مكافحة ناقالت األمراض وٕاجراءات عملية التطهير ووضعها في المطارات الدولية. وأشارت اللجنة إلى أن األمانة العامة قد 

رات غير الكيميائي، وقامت بإعداد مسودة أولية حققت تقدما في األعمال المتعلقة بمعايير األداء واختبارات التطهير من الحش
لنموذج تقييم المخاطر ليتم استخدامه من طرف الدول لتحديد ما إذا كان عليها فرض تطهير الطائرات. كما قامت بوضع سجل 

لفوائد هذا لمكافحة ناقالت األمراض على الموقع اإللكتروني لإليكاو لتسهيل تبادل المعلومات. وأعربت اللجنة عن إدراكها 
العمل والحاجة إلى التعاون الوثيق مع المنظمة العالمية للصحة باإلضافة إلى تفعيل التدابير التعاونية للوقاية وٕادارة أحداث 

  الصحة العامة في الطيران المدني. 
  وعلى ضوء المناقشات، اتفقت اللجنة على تقديم القرار التالي للجلسة العامة العتماده: ٩- ٣١

  المعايير المستندة إلى األداء والمواد اإلرشادية بشأن   :٣١/٢القرار 
  تطهير الطائرات وٕاجراءات مكافحة ناقالت األمراض

في اآلونة األخيرة إلى فرض شروط للتطهير  الدول المتعاقدة المحمولة بالناقالت قد دفعتحاالت ظهور األوبئة  لّما كانت
  الكيميائي من الحشرات؛

  صحة العالمية لم تصدر بعد توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛منظمة ال ولّما كانت
بسبب المحمولة بالناقالت إنه ظهرت أدلة قوية تفيد بأن المواد الكيميائية أصبحت أقل فعالية في مكافحة األمراض  وحيث

  مقاومة الحشرات للمواد الكيميائية؛
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يائية من الحشرات توصي بها منظمة الصحة العالمية قد جعل الدول المتعاقدة تواصل إن غياب أساليب تطهير غير كيم وحيث
  اشتراط أساليب التطهير الكيميائية حصرا؛

إنه بالرغم من أن الدورات السابقة للجمعية العمومية شجعت على إعداد معايير مستندة إلى األداء فيما يخص شروط  وحيث
  منظمة الصحة العالمية، ولم ُيحرز تقدم كاٍف في هذا الصدد؛التطهير من الحشرات، بالتعاون مع 

  فإن الجمعية العمومية:
  المجلس بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إعداد: تكّلف  -١

معايير مستندة إلى األداء لتقييم جميع أساليب التطهير من الحشرات، بما في ذلك أساليب التطهير غير   أ)
  رات؛الكيميائية من الحش

  توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛  ب)
إرشادات عن عناصر نموذج تقييم للمخاطر مستند إلى أسس علمية لكي تستخدمه الدول المتعاقدة في تحديد   ج)

ما إذا كانت ستستخدم تدابير لمكافحة ناقالت األمراض تشمل على سبيل الذكر ال الحصر تطهير المطارات 
  الحشرات.من 

الدول المتعاقدة على فرض برامج لمكافحة الحشرات حول المطارات والمرافق المتصلة بها، من أجل تدارك  تحثّ   -٢
  الحاجة إلى فرض شروط لتطهير الطائرات من الحشرات؛

ارات الدول األطراف على تشجيع المطارات على اإلبالغ في سجل اإليكاو لمكافحة ناقالت األمراض في المط تحث  -٣
  ومواصلة تحديث معلوماتها في السجل؛

  إلى المجلس أن يقدم إلى دورتها المقبلة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ تطلب  -٤
  .١٤-٣٧تعلن أن هذا القرار يحّل محّل قرارها   -٥

  برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
ووافقت عليها، وهو ورقة مقدمة من األمانة العامة، وتتضمن  A39-WP/33استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٠- ٣١

آخر مستجدات برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران. وقد ألقت الورقة الضوء على عمل اإليكاو مع 
القطاع في مجال الموارد  الدول والمنظمات الدولية وقطاع الطيران واألوساط األكاديمية لخلق وعي أكبر بالنقص الذي يهدد

البشرية ولتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الطيران ومساعدة مجتمع الطيران بأسره على استقطاب وتدريب الجيل القادم 
من المهنيين العاملين في قطاع الطيران والمحافظة عليهم. وأعربت اللجنة عن إدراكها ألهمية هذه المبادرة وشجعت الدول 

ت الدولية وقطاع الطيران واألوساط األكاديمية على المشاركة في مساعدة اإليكاو عبر توفير الموارد بما فيها الموارد والمنظما
  البشرية والمالية والبيانات بسبب عدم تغطية ميزانية البرنامج العادي لفترة الثالث سنوات المقبلة لهذا البند. 

  لى تقديم القرار التالي إلى الجلسة العامة العتماده:وعلى ضوء المناقشات، اتفقت اللجنة ع  ١١- ٣١

  الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران  :٣١/٣القرار 
  إن الجمعية العمومية:

بأن الطيران هو قطاع صناعي متنام ُيعد حاسمًا لتعزيز التواصل على الصعيد العالمي في حين يدعم التنمية  إذ ُتسّلم
  لنمو في شتى أنحاء العالم؛االقتصادية وا
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النقل الجوي، ثمة حاجة إلى  لشبكةبأنه من أجل تلبية االحتياجات المتنامية للطيران وضمان التشغيل اآلمن والفعال  وُتقر
  مهنيين مؤهلين وأكفاء في مجال الطيران؛ وكذلك تنوع القوى العاملة في مجال الطيران؛

المقبلة من الموارد البشرية، من المهم للدول وقطاع الطيران إشراك الجيل القادم من مهنيي أنه، لتلبية االحتياجات الحالية و  وترى
  الطيران؛
إلى أن الشراكات بين الحكومات والمنظمات اإلقليمية وقطاع الطيران والمنظمات التعليمية تتسم باألهمية الجتذاب  وتشير

  م؛ مع مراعاة المساواة بين الجنسين؛الجيل القادم من مهنيي الطيران وتعليمهم واالحتفاظ به
 ُتقرر ما يلي:

الدول األعضاء على العمل مع مجتمع الطيران لتحديد احتياجاتها من الموارد البشرية الطويلة األجل ووضع  تحثّ   -١
  ؛ استراتيجيات الجتذاب مهنيي الطيران وتعليمهم واالحتفاظ بهم في هذا القطاع؛ مع مراعاة المساواة بين الجنسين

سلطات الطيران المدني على التواصل مع الهيئات التعليمية الحكومية والُعمالية وشبكة برنامج ترينير المتقدم  ُتشّجع  -٢
)TPP( وقطاع الطيران لوضع استراتيجيات للترويج للطيران وتنمية قدرات مهنيي الطيران والحفاظ عليهم داخل الدول؛ 

إلجراءات اإلدارية إلتاحة المجال أمام تدفق المهنيين بحرية عبر الحدود، وذلك الدول األعضاء على تسهيل ا ُتشّجع  -٣
 من خالل اإلرشادات وممارسات التقييم المتفق عليها دوليًا من أجل االعتراف المتبادل بالمؤهالت والتراخيص؛

لتعاون مع الدول وقطاع المجلس بأن يضمن أن تواصل اإليكاو اضطالعها بدور قيادي في تيسير التواصل وا تكّلف  -٤
الطيران للمساعدة في تحديد التنبؤات ووضع االستراتيجيات وتبادل أفضل الممارسات وتخطيط األدوات القياسية والمبادئ 

 التوجيهية، وذلك إلشراك وتثقيف الجيل القادم من مهنيي الطيران؛

ركز على تلبية االحتياجات وتحقيق القيم الدول األعضاء على الترويج التباع أفضل الممارسات التي ت ُتشّجع  -٥
 الخاصة بالجيل القادم من مهنيي الطيران لضمان إنتاجية العاملين وأدائهم وتوظيفهم واالحتفاظ بهم وسالمتهم؛

الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات األكاديمية وقطاع الطيران على دعم برنامج الجيل  ُتشّجع  -٦
من المهنيين العاملين في مجال الطيران كواحد من العناصر األساسية لبناء القدرات، وذلك من خالل توفير الخبرات القادم 

 الفنية واإلرشادات والموارد (البشرية والمالية وغيرها) للمساعدة على تحقيق أهداف البرنامج.

ية الدومينيكية والتي تقترح فيها وضع المقدمة من الجهور  A39-WP/329وأشارت اللجنة إلى ورقة العمل   ١٢- ٣١
خطة عمل تستخدمها الدول كنموذج إلعداد استراتيجيات لربط السلطات المعنية بالطيران المدني بالمؤسسات التعليمية. كما 

ذ األنشطة أشارت اللجنة إلى الحاجة إلى المزيد من الموارد، سواء منها ما يتعلق بالتمويل أو بتوفير الخبراء، للتمّكن من تنفي
 المقترحة في هذا المجال.

كما قّدمت الجمهورية الدومينيكية ورقة  A39-WP/457وقّدمت اإلمارات العربية المتحدة ورقة المعلومات   ١٣- ٣١
  .A39-WP/458المعلومات 

  المرأة في قطاع الطيران العالمي مشاركةتعزيز   برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين:

التي تقدم اقتراحًا من المجلس يهدف إلى إعداد برنامج اإليكاو للمساواة  WP/78جنة ورقة العمل استعرضت الل  ١٤- ٣١
بين الجنسين. وتهدف هذه المبادرة الهامة إلى إشراك اإليكاو والدول في االستفادة من اإلنجازات التي تم تحقيقها سابقا من أجل 
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لإليكاو وقطاع الطيران الدولي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين  اتخاذ خطوات فعالة نحو وضع إطار عام يمكن من خالله
  المرأة.
ومن المتوقع أن تأخذ هذه المبادرة في االعتبار التطورات األخيرة في مسألة المساواة بين الجنسين، مثل   ١٥- ٣١

  نسين وتمكين المرأة. للتنمية المستدامة، والمتعلق بالمساواة بين الج الهدف الخامس من أهداف األمم المتحدة
ومن المتوقع أيضا أن يستمر التركيز على الحاجة لسد الفجورة في المهارات وعلى تبادل أفضل الممارسات   ١٦- ٣١

والنماذج في مجال المساواة بين الجنسين. وشددت اللجنة على أنها من شأن التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين 
  ساهم في دعم تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة بخصوص المساواة بين الجنسين. داخل مجتمع الطيران أن ي

بشأن المساواة بين  WP/78واختتمت اللجنة مناقشاتها باإلشارة إلى أن األنشطة الواردة في ورقة العمل   ١٧- ٣١
فترة الثالث سنوات القادمة في مجال الموارد البشرية الجنسين مرتبطة بالمبادرات ذات األولوية واإلجراءات المستقبلية المحددة ل

. كما أنها ترتبط أيضا باألنشطة المرتقبة بخصوص الجيل القادم من المهنيين العاملين في WP/74والواردة في ورقة العمل 
الرجال والنساء جميعا  . وتم التشديد على مبدأ المساواة بين اإلناث والذكور وبينWP/33مجال الطيران الواردة في ورقة العمل 

في مجال الحصول على التعليم وتطوير المهارات والكفاءات. كما تمت اإلشارة أيضا إلى أنه يجب إيالء األهمية القصوى عند 
  تعيين موظفي اإليكاو إلى ضرورة الحصول على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة والقدرة والنزاهة. 

جنة على دعوة الجمعية العمومية إلى الموافقة على مقترح برنامج اإليكاو وعلى ضوء المناقشات، اتفقت الل  ١٨- ٣١
. كما اتفقت اللجنة على تقديم WP/78للمساواة بين الجنسين واإلجراءات ذات الصلة الواردة في الجزء الثاني من ورقة العمل 

  :A36-27القرار التالي إلى الجلسة العامة العتماده، والذي سيحل محل القرار 

  "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين": تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالمي  :٣١/٤قرار ال

  إن الجمعية العمومية،
  أن النساء يمّثلن نصف سكان العالم؛ إذ تدرك

، وخالل استعراض ٢٠٠٠بأنه في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة التي ُعقدت في يونيو  وتقرّ 
الحكومات  ، التزمت١٩٩٥تنفيذ "إعالن ومنهاج عمل بيجين" اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الرابع بشأن المرأة في سبتمبر 

بمواصلة اإلجراءات لتسريع تنفيذ منهاج العمل وضمان التنفيذ الكامل لاللتزامات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والتنمية 
  م.والسال
، يبرز الحاجة التي أثيرت في ١٨/١٢/٢٠١٤، الذي اعُتمد في A/RES/69/151أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وترى

القرارات السابقة بشأن "تعزيز الترتيبات المؤسسية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" ويدعو جميع الجهات الفاعلة، بما 
حدة المتخصصة والقطاع الخاص، إلى تكثيف وتسريع اإلجراءات المتخذة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل وكاالت األمم المت في ذلك

  بيجين بشكل شامل وفعال.
، اجتمع زعماء ٢٠١٥، وخالل انعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠١٥إلى أنه في شهر سبتمبر وتشير 

حيث تعّهدت بموجبها دولهم  ٢٠٣٠رك العتماد خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام العالم في مقر األمم المتحدة بنيويو 
بإقامة شراكة عالمية جديدة للحّد من الفقر المدقع وتحديد مجموعة من األهداف والغايات التي ُتعرف باسم "أهداف التنمية 

  ة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛المستدامة"، علمًا بأن الهدف الخامس منها ينص على تحقيق المساوا
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، حيث ٢٠١٥بنتائج اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: االلتزام بالعمل، المنعقد في سبتمبر  وترّحب
دابير وتحقيق المزيد من قائدًا من القادة العالميين بالقضاء على التمييز ضد المرأة باتخاذ المزيد من الت ٨٠التزم أكثر من 

  األهداف لتعجيل عملية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛
"تحقيق المناصفة في العالم  – ٢٠١٦موضوع المرأة الذي حددته األمم المتحدة لليوم الدولي للمرأة لعام أيضًا بأن  وترّحب

ن"، كمبادرة جاءت في الوقت المناسب لمساعدة قادة الدول : "لنستحث الخطى" من أجل المساواة بين الجنسي٢٠٣٠بحلول عام 
  على تعزيز التزاماتهم بمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومضاعفة الزخم لتحقيق التنفيذ الفعال؛

مساواة عامًا على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين، ال يزال مستوى عدم ال ٢١، وبعد مرور ٢٠١٦على أنه، في عام  وتشّدد
بين النساء والرجال مرتفعًا في مجاالت حيوية تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، إمكانية الحصول على فرص عمل الئقة 

  وسّد الفجوة في األجور بين الجنسين؛
رار، التي (ب) من منطوق هذا الق ١: المساواة بين الجنسين، ال سيما الفقرة ٢٧-٣٦إلى قرار الجمعية العمومية لإليكاو  وتشير

تنّص على "أن تواصل االيكاو بذل كل الجهود من أجل تحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين مع االلتزام الكامل بمبدأ 
  التمثيل الجغرافي العادل"؛ 

، الذي حّث في إطاره األمين العام لألمم المتحدة المنظمات الدولية ١٩٩٥أيضًا إلى "منهاج عمل بيجين" لعام  وتشير
 ٥٠/٥٠وكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، مثل اإليكاو، على وضع البرامج لتحقيق هدف إقامة التوازن بين الجنسين بنسبة وال

  على جميع المستويات؛
  ؛٢٧-٣٦بما حققته اإليكاو والدول من إنجازات بناًء على قرار الجمعية العمومية لإليكاو  وترّحب

لإليكاو تستند إلى مبدأ الجدارة، مع إيالء االهتمام الواجب ألهمية تعيين موظفين على  بأن التعيينات في األمانة العامة وتقرّ 
  أوسع نطاق جغرافي ممكن وضمان المساواة في تمثيل الجنسين؛

اإليكاو تركيز اهتمامها أكثر على مسألة حقوق المرأة والمساواة  بأنه، على الرغم من التحديات القائمة، ينبغي أن تواصل وتسّلم
بين الجنسين من خالل الدور الذي تضطلع به فيما يخص تحقيق أهداف إعالن ومنهاج عمل بيجين والهدف الخامس من 

  أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة.
  تقّرر ما يلي:

عم تحقيق الهدف مجّددًا التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة من خالل العمل على د تؤّكد - ١
الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، 

على جميع  ٢٠٣٠(بين الرجال والنساء) بحلول عام  ٥٠/٥٠بما في ذلك السعي لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في نسبة 
  لفئة الفنية والفئات العليا في قطاع الطيران العالمي؛مستويات الوظائف من ا

الدول ومؤسسات الطيران اإلقليمية والدولية وقطاع الطيران الدولي على أداء دور قيادي قّوي وحاسم وااللتزام  وتحثّ  - ٢
وكذلك عملية  بالنهوض بحقوق المرأة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل دعم السياسات،

وضع وتحسين البرامج والمشاريع من أجل تحقيق التقدم الوظيفي للنساء في الهيئات الرئاسية والفنية واألمانة العامة لإليكاو 
 وقطاع الطيران العالمي؛

 الدول، في إطار االلتزامات الوطنية بالمساواة بين الجنسين، على التعاون مع اإليكاو من خالل تبادل أفضل وتحثّ  - ٣
الممارسات والعمل بالشراكة مع اإليكاو بشأن البرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز دور المرأة في قطاع الطيران وتشجيع المرأة 
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على مواصلة تطوير عملها الوظيفي في مجال الطيران، بما في ذلك تشجيعها على ممارسة العمل الوظيفي في مجال الطيران 
 مسؤولة عن التعليم العالي؛من جانب الوزارات الحكومية ال

األمينة العامة بأن تُيّسر أعمال اإليكاو من خالل إعداد "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين" بحلول  وتكّلف - ٤
على أن يكون هدفه الرئيسي تيسير وتنسيق البرامج والمشاريع الموجهة وٕاعداد تقارير منتظمة عن التقدم  ٢٠١٧منتصف عام 

، ال سيما فيما يخص الوظائف من الفئة الفنية والفئات العليا، ٢٠٣٠هدف المساواة بين الجنسين بحلول عام  المحرز نحو بلوغ
 في اإليكاو وفي الدول وقطاع الطيران العالمي؛

إلى األمينة العامة أن ُتقدم سنويًا إلى المجلس تقريرًا عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في النهوض  وتطلب - ٥
ة بين الجنسين على جميع مستويات فئات الموظفين في األمانة العامة لإليكاو، وعن اإلحصاءات بشأن المساواة بين بالمساوا

 الجنسين في مجال الطيران، ضمن حدود ما يتوافر منها بصورة طوعية، في الدول وقطاع الطيران الدولي؛

 .٢٧- ٣٦أن هذا القرار يحّل محّل قرار الجمعية العمومية  ُتعِلن - ٦



  
 

  

  الثانيالجزء 
  محضر

  اللجنة التنفيذية
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  محضر الجلسة األولى
 )٩,٠٠، الساعة ٢٠١٦سبتمبر  ٢٨(األربعاء، 

 

  المواضيع التي نوقشت
  

  جلسة مغلقة
  االشتراكات المتأخرة  من جدول األعمال: ١٠البند  -١

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة -

  االشتراكات المتأخرة  من جدول األعمال: ١٠البند  -٢
 الموافقة على التقرير الشفهي المقدم إلى الجلسة العامة -

  ملخص المناقشات
أن هذا البند من جدول األعمال سُيناقش في جلسة مغلقة،  رئيس اللجنة التنفيذيةلدى افتتاح الجلسة، ذكر  -١

  يقتصر الحضور فيها على وفود الدول األعضاء في اإليكاو.

 ل األعمال: االشتراكات المتأخرةمن جدو ١٠البند 

  الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
)، (Addendum No. 1) ١(مع اإلضافة رقم  WP/61 Revision No. 1ورقة العمل  ةالعام ينةاألم تعرض -٢

، ووضع شتراكات المتأخرةحالة اال عما يلي:معلومات ت الورقة قدم. و الشتراكات المتأخرةا لمسألة يةالجوانب المالالتي تناولت 
الخاصة  التدابير؛ و االشتراكاتلقي األثر المترتب على التأخر في ت؛ و  التصويت في احقهالتي تم تعليق الدول األعضاء 

لهذه  ١اإلضافة رقم  وضمتتسوية االشتراكات التي طال تأخرها. المشجعة على الحوافز  خطةو ؛ االشتراكات المتأخرةبمعالجة 
 .٢٠١٦سبتمبر  ٢٦من المرفق (ج) تتعلق بالدول األعضاء التي تم تعليق حّقها في التصويت اعتبارًا من  ةثمحدَّ  الورقة صيغة

سدادها على االشتراكات أو التأخر في  سدادعدم  بآثارمن الورقة المتعلقة  ٣-٢ إلى الفقرةوفي إشارة  -٣
 ١٢،٥بلغ  ٢٠١٦عام  سبتمبر ١٩المسددة حتى  يرراكات غأن إجمالي االشت ةالعام ينةاألم برزتللمنظمة، أ النقدي التدفق

مليون دوالر أمريكي). ومن حيث  ٨( أس المال العاملر صندوق ضعف رصيد  ١،٢ وهو مبلغ يشكلكندي.  مليون دوالر
 .٢٠١٦ لعام يكاوالمقررة لإل يزانيةفي المائة من الم ١٤االلتزامات المعلقة، فقد مثلت نحو 

بشأن التدابير التي اتخذتها اإليكاو لتشجيع الدول األعضاء على سداد اشتراكاتها  ٣ وباإلشارة إلى الفقرة -٤
ثالث مرات في السنة إلبالغ كتبًا موجهة من المنظمة أنها أصدرت باألمينة العامة  ذّكرتالسنوية المقررة في الوقت المناسب، 

كشوف حساب إلكترونية شهرية إلى الدول  ُأرسلت، ٢٠١٥ . وباإلضافة إلى ذلك، منذ نوفمبراشتراكاتهاالدول األعضاء بحالة 
التحقق من حالة المساهمات عبر  قادرة علىالدول األعضاء  كانتذلك،  وفضًال عناألعضاء التي لديها أرصدة غير مسددة. 

لدورة التاسعة قبل انعقاد ا ا كانت قد أرسلتأنهعلى األمينة العامة  وشددت. سراإلنترنت من خالل موقع ويب محمي بكلمة 
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فقدان حقوقها في التصويت، معرضة الحتمال الدول األعضاء التي كانت  كل دولة من إلى كتاباً  ةيممو والثالثين للجمعية الع
بأن تعلن المالية تجاه المنظمة. وأعربت عن سرورها  بالتزاماتهاعواقب عدم السداد، وحثتها على الوفاء  نبهت هذه الدول إلىو 

األمينة العامة على  تالمتأخرات. وشدد لتسويةوتي وكيريباتي) قدمتا في وقت الحق مقترحات إلبرام اتفاقات أن دولتين (جيب
  منذ عدة سنوات. أي مدفوعاتاستمرار اإليكاو في تحصيل بعض المتأخرات المستحقة منذ زمن طويل من الدول التي لم تسدد 

 ٢٦األمينة العامة أنه حتى  تلورقة، ذكر إلى ا ١ة رقم في اإلضافالوارد ث المحدَّ  رفق (ج)فيما يتعلق بالم -٥
من اتفاقية الطيران المدني  ٦٢معلقة بموجب المادة  اءعضمن الدول األدولة  ١٣، ظلت امتيازات التصويت لـ ٢٠١٦سبتمبر 

أي تغييرات بطار خاإل جري. وسي٢٠١٣في عام  الماضية العمومية في وقت انعقاد الجمعية اً دولة عضو  ١١ ـالدولي، مقارنة ب
إضافات أخرى إلى ورقة  عن طريق موميةامتيازات التصويت خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية الع حالةقد تطرأ على 

  .WP/61 Revision No. 1العمل 
اضطالع الدول األعضاء بااللتزامات المالية "( ١٠/١األمينة العامة االنتباه إلى مشروع القرار استرعت  ثم -٦
المرفق (د) بورقة العمل ) الوارد في "جراءات التي يجب اتخاذها حيال الدول التي ال تفي بتلك االلتزاماته المنظمة واإلتجا

WP/61 Revision No. 1 ،٢٤-٣٨ التغييرات التالية على قرار الجمعية العموميةإدخال  فيه الذي اقترح:  
 بعبارةالمالي لإليكاو  النظاممن  ٥-٦المادة  إلى بحيث يشار من الديباجة ٢لفقرة على اعديل إدخال ت 

 ٥-٦عبارة "والمادة  إضافةب) في النهاية، من خالل ( ٥-٦إشارة إلى المادة  وُتدرجأ)"، ( ٥-٦"المادة 
يناير من السنة المالية التالية، ُيعتبر أي رصيد غير مدفوع رصيدًا  ١ب) التي تنص على أنه اعتبارًا من(

  ؛"متأخرًا لمدة سنة
 ؛ا" في نهايته١/١/٢٠١٧حيث ُتدرج عبارة "اعتبارًا من بالقرار  فاتحة منطوق دخال تعديل علىإ  
 االتفاقات"  هذه حيث ُتدرج عبارة "والمبالغ المستحقة بموجببمن منطوق القرار  ٦الفقرة  دخال تعديل علىإ

  في نهايتها؛
 ن أو النواب أهلية الترشيح للمكاتب يطنالموا فقدانالقرار ["منطوق ج) من ( ١٠الفقرة  دخال تعديل علىإ

  " فقدان المرشحين أو الممثلين أهلية الترشيح ألي منصب ُيشغل باالنتخاب"؛ بحيث تصبحالمنتخبة"] 
  درج عبارة "وعن حاالت عدم األهلية للترشح تُ حيث ب من منطوق القرار ١٢إدخال تعديل على الفقرة

  ."٧و ٦ الفقرتينبعد عبارة "بموجب  "١١جب الفقرة لالنتخاب في المجلس واللجان والهيئات بمو 
التقدم المحرز ب تحيط علماً اللجنة على دعوة الجمعية العمومية إلى أن  وافقتتعليقات، نظرًا إلى عدم وجود و  -٧

  بالوثيقة )د(الوارد في المرفق  ١٠/١في تحصيل االشتراكات التي طال تأخرها؛ وأن تعتمد مشروع القرار 
P/43 Revision No. 1.  

 التي تبذل كل جهدالدول في الوقت المحدد، و اشتراكاتها كل الدول األعضاء التي سددت  رئيسالشكر  -٨
لم تسدد بعد المتأخرات. وحث الدول األعضاء التي هذه لتسوية اإليكاو إبرام اتفاقات مع لسداد المتأخرات المستحقة عليها عبر 

 القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.المبادرة إلى هذه االتفاقات على ثل لم تبرم بعد مأو  المستحقة عليها متأخراتال
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  يهشفالتقرير الالموافقة على 
 من جدول األعمال ١٠بشأن البند 

من جدول  ١٠إلى الجلسة العامة بشأن البند لتقديمه الرئيس الشفهي الذي اقترحه  تقريرعلى الاللجنة  توافق -٩
  األعمال.

جلسة عامة، ومواصلة المداوالت بشأن هذه كاالنعقاد  منلتمكين اللجنة  ٠٩,٢٠الساعة في الجلسة  فعترُ  - ١٠
 بنود جدول األعمال.من المسألة وغيرها 
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  محضر الجلسة الثانية
 )١٤,٣٠، الساعة ٢٠١٦سبتمبر  ٢٨(األربعاء، 

  المواضيع التي نوقشت
 ٢٠١٤و ٢٠١٣معية العمومية عن السنوات تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الج  من جدول األعمال: ١١البند  - ١

  ٢٠١٥و
  (أ) من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية المجلس ٥٠اقتراح إدخال تعديل على المادة   من جدول األعمال: ١٢البند  - ٢

من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية لجنة  ٥٦اقتراح إدخال تعديل على المادة     من جدول األعمال: ١٣البند 
  مالحة الجويةال
من أجل زيادة  الطيران المدني الدولي(أ) من اتفاقية  ٥٠اقتراح تعديل المادة  —

 عضوية المجلس

 ورقة مقدمة من إندونيسيا —

من أجل  الطيران المدني الدوليمن اتفاقية  ٥٦قتراح إدخال تعديل على المادة ا —
  زيادة عضوية لجنة المالحة الجوية

للدورة الحادية  ةالجديد ةوالرئيس ،الطاقة والبحرو لبيئة ل وزيرة الفرنسيةال، سيجولين رويالمن رسالة فيديو مسجلة مسبقًا  -٣
  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي  والعشرين لمؤتمر األطراف

  التنفيذ السياسات والتوحيد القياسي ودعم –ضوضاء الطائرات  –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٠البند  -٤
 - انبعاثات محركات الطائرات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي  -حماية البيئة   من جدول األعمال:  ٢١البند 

  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ
 الطيران المدني والبيئة —

 الطائرات  ت الناجمة عننبعاثاااللضوضاء و لاالتجاهات الحالية والمستقبلية  —

 نامج اإليكاو للمساعدة الفنيةتقرير عن بر  —

 - حماية البيئةفي مجال المستمرة  يكاوسياسات وممارسات اإلبالبيان الموحد  —
 الهواء المحلي ونوعيةاألحكام العامة والضوضاء 

ورقة قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول  —
 )ECACالمدني (األعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران 

ورقة مقدمة من غواتيماال تمثل الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا  —
 )LACACالالتينية (

 ورقة مقدمة من كندا —

 ورقة مقدمة من جمهورية كوريا —

 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

 اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)ورقة مقدمة من  —

 رجنتينورقة معلومات مقدمة من األ —

 إندونيسياورقة معلومات مقدمة من  —
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 ورقة معلومات مقدمة من جمهورية كوريا —

 )ACIالمجلس الدولي للمطارات ( ورقة معلومات مقدمة من —

 )ITFورقة معلومات مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل ( —

  لسياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذا -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٢البند  -٥
 الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق] موضوع تغير المناخ بدونالخاص بقسم [ال

 الطيران المدني والبيئة —

 الطائرات ت الناجمة عننبعاثاااللضوضاء و لاالتجاهات الحالية والمستقبلية  —

 للطيران ةالمستدام ةالوقود البديلأنواع  —

 خطط العمل الطوعية للدول بشأن أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون —

 تقرير عن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية —

 – حماية البيئةفي مجال المستمرة  يكاوسياسات وممارسات اإلبالبيان الموحد  —
 تغير المناخ

الدول ورقة قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء و  —
 )ECACاألعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني (

في لجنة  ٢٢الجمهورية الدومينيكية نيابة عن الدول األعضاء الـ  قدمتهاورقة  —
 )LACACالطيران المدني ألمريكا الالتينية (

 المشترك بين مشروعالمن  ةدول وسط أفريقيا مستفيد من تسع قدمتهاورقة  —
 اد األوروبيواالتح إليكاوا

 ورقة مقدمة من كندا —

 ورقة مقدمة من كينيا —

 إندونيسياورقة مقدمة من  —

 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

 ورقة مقدمة من بوركينا فاسو —

 ورقة مقدمة من مصر —

 ورقة مقدمة من المكسيك —

 اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)ورقة مقدمة من  —

 ورقة معلومات مقدمة من الهند —

 إندونيسياومات مقدمة من ورقة معل —

ورقة معلومات مقدمة من جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي  —
)CASSOS( 

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء  نيابة عنسلوفاكيا  قدمتها ورقة معلومات —
)، ECACوالدول األعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني (

 ة المالحة الجوية (يوروكنترول)والمنظمة األوروبية لسالم

في لجنة  ٢٢ورقة معلومات مقدمة من غواتيماال نيابة عن الدول األعضاء الـ  —
 )LACACالطيران المدني ألمريكا الالتينية (

 )ICSAالمعلومات مقدمة من التحالف الدولي للطيران المستدام ( ورقات —

    )ACIورقة معلومات مقدمة من المجلس الدولي للمطارات ( —
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  ملخص المناقشات
 ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣من جدول األعمال: تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات  ١١البند 

عرضًا عامًا للتغييرات العمومية إلى أنه قدم خالل كلمته االفتتاحية إلى الجمعية  رئيس المجلسإذ أشار   -١
تواجهها في المستقبل، دعا جميع سالماضية والتحديات التي  يةفترة الثالثاليكاو خالل واإلنجازات التحولية التي حققتها اإل

، ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣لسنوات ا عن الجمعية العمومية إلىلمجلس التي قدمها االمندوبين إلى استعراض التقارير السنوية 
متاحة على الموقع اإللكتروني العام  تقاريرهي ، و ٢٠١٦وكذلك التقرير اإلضافي الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام 

 . reports-icao/Pages/annual-www.icao.int/about التالي: على العنوان لإليكاو

التقارير  ها مناق اختصاصفي نط تندرججزاء التي األض ستستعر أنه بالنظر إلى أن كل لجنة إلى  وأشيرَ   -٢
 أي قرار بشأنها في الوقت الحالي. اتخاذاللجنة التنفيذية  ال يتعين علىالسنوية والتقارير اإلضافية المذكورة، 

(أ) من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية  ٥٠اقتراح إدخال تعديل على المادة   من جدول األعمال: ١٢البند 
 المجلس

من اتفاقية شيكاغو من أجل زيادة عضوية لجنة  ٥٦اقتراح إدخال تعديل على المادة   عمال:من جدول األ ١٣البند 
 المالحة الجوية

 ورقتي العمل نظرت اللجنة التنفيذية في هذين البندين من جدول األعمال في وقت واحد على أساس  -٣
WP/18 وWP/13 ٥٠على المادتين  ينموافقة على إدخال تعديللبشأن ا العمومية المجلس إلى الجمعية يتوصيت تبينان، اللتين 
إلى  ١٩لجنة المالحة الجوية من  وعدد أعضاء ٤٠إلى  ٣٦المجلس من  عدد أعضاءمن اتفاقية شيكاغو لزيادة  ٥٦(أ) و
 .في هذا الشأن التي قدمتها إندونيسيا WP/179؛ وورقة العمل ٢١

دورته  إّبانإلى أن المجلس قد نظر  تأشار  ،WP/13و WP/18 تي العملورق ةالعام ةاألمين تعرضوٕاذ   -٤
  عضوًا  ٣٩إلى  ٣٦المجلس من  عدد أعضاءالبرتغال والمملكة العربية السعودية لزيادة قدمته في اقتراح  ٢٠٦

)C-WP/14345; 206/9 عدد الدول  ازدياد). وقد وافق المجلس، من حيث المبدأ، على زيادة عدد أعضاء المجلس بالنظر إلى
ي اإليكاو، وتوسع وتنامي أهمية النقل الجوي بالنسبة لالقتصادات الوطنية في العديد من البلدان، وضرورة ضمان األعضاء ف

أن يوصي الجمعية العمومية  ٢٠٧قرر المجلس بتوافق اآلراء في الدورة ثم التمثيل المالئم للدول األعضاء في مجلس اإليكاو. 
 ).C-WP/14358; 207/13( عضواً  ٤٠إلى  عضواً  ٣٦بزيادة عدد األعضاء في المجلس من 

 دولة ١٥ مؤلفة منمجموعة  قدمته بصورة مشتركة، نظر المجلس أيضًا في اقتراح ٢٠٦وخالل الدورة   -٥
المتعددة القوميات) وبوركينا فاسو والكاميرون وشيلي والجمهورية الدومينيكية ومصر والهند وكينيا وليبيا  -[بوليفيا (دولة 

 - العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة وفنزويال (جمهورية  لمملكةنيجيريا واونيكاراغوا و 
، ق المجلسف). وواC-WP/14348; 206/9عضوًا ( ٢٣إلى عضوًا  ١٩لجنة المالحة الجوية من  عدد أعضاءلزيادة  ]البوليفارية)

بالنظر إلى زيادة عدد الدول األعضاء في اإليكاو،  ة اللجنة المذكورةق عضوياطن سيعوت ورةرض على، أدلمبا ثحي نم
وضرورة االستفادة من الخبرات والتجارب التي تأتي من مجموعة متنوعة من المهارات والمعارف التشغيلية. وقّرر المجلس 

عضوًا إلى  ١٩مالحة الجوية من أن يوصي الجمعية العمومية بزيادة عدد األعضاء في لجنة ال ٢٠٧بتوافق اآلراء في الدورة 
 رفمعاو راتمها والتجارب الناجمة عن اترلخبا نم دةالستفاا لىإ لحاجة، واإليكاوا يةوعض دةياز ءوض في عضواً  ٢١
. وقرر المجلس، بتوافق اآلراء، في دورته السابعة والسبعين، التوصية بزيادة عدد أعضاء لجنة المالحة الجوية عةومتن يةذتنفي
 ).C-WP/14359; 207/13عضوًا ( ٢١ى إل ١٩من 
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 حيث نم للغاية تشابهتينم اتکان نتيورکذلما موميةلعا لجمعيةا لعم قتيأن ور لیإ ةملعاا ةنألميا تر شاأو   -٦
 تياألول من كل ورقة من ورق القسمُعرض في و . رفقاتلما العدد ذاته منو  ئيسيةر مقساأ ثالثة فكلتاهما تتضمن، البنيةو  قلنسا

المجلس،  عدد أعضاء زيادةصاحبة اقتراح لتبريرات التي قدمتها الدول ملخص ل "معلومات أساسيةعنوان "تحت العمل 
ورقة من كل ب في المرفق (أ) لجنة المالحة الجوية. وتردعدد أعضاء زيادة  اقتراحفي  ةالمشارك الدول هاتالتي قدم والتبريرات

تفاصيل التعديالت  األول أيضاً  قسمفي الترد . و ينراتهم الكاملة للمقترحَ طفات من ورقات المقدمين، تحدد مبر ورقتي العمل مقت
  .المرفق (ب)الخلفية التاريخية في المعلومات عن مزيد من  كما يردمن اتفاقية شيكاغو،  ٥٦(أ) و ٥٠على المادتين  السابقة

الثاني من ورقتي العمل،  القسمفي اتفاقية شيكاغو  المقترح إدخالها على لتعديالتلوترد المتطلبات اإلجرائية   -٧
(الوثيقة  العمومية (د) من النظام الداخلي الدائم للجمعية ١٠القاعدة و من اتفاقية شيكاغو،  ٩٤تغطي متطلبات المادة وهي 

Doc 7600 بتعديل االتفاقية. فيما يتعلقوالبرنامج  ة: السياس٣-٤) وقرار الجمعية العمومية 

الثالث من ورقتي  القسمفي  ٢٠٧و ٢٠٦رات المجلس في دورتيه ابمداوالت وقر الخاصة  لخصاتدمت الموقُ   -٨
 .ينفي تلك الدورتالمعتمدة السجل الكامل لقرارات المجلس  (ج) و(د)العمل. ويرد في المرفقين 

(أ)  ٥٠يوافقان على إدخال تعديالت على المادتين  العموميةمشروعا قرارين للجمعية  )ه( المرفقرد في يو   -٩
، استجابة لقرار المجلس تشجيع الدول العمومية الجمعية ين من قراراتمشروعان آخران لقرار  ، كما يرد في المرفق (و)٥٦و

في أقرب وقت ممكن بعد  ٥٦(أ) و ٥٠بالمادتين  ينالمتعلق ي التعديلعلى بروتوكول بأقصى درجات االستعجالعلى التصديق 
المجلس ولجنة المالحة الجوية في أسرع  عدد أعضاءفي  تينالمذكور  تينالزياد نفاذلكي يبدأ ، العموميةالجمعية  هما فياعتماد

 .ينالتعديل المذكور  يبروتوكول يعو مشر  انصفي المرفق (ز) وقت ممكن. ويرد 

ا، مبشأنه هتعليقات المجلس وتوصياتوما يرافقهما من  ينإلى النظر في المقترح العمومية ودعيت الجمعية  - ١٠
، من اتفاقية شيكاغو ٥٦(أ) و ٥٠على المادتين  ين المقترح إدخالهماالتعديل يتضمنانشروعي القرارين اللذين اعتماد مٕالى و 

، باإلضافة إلى عضواً  ٢١إلى  ١٩من  لجنة المالحة الجويةأعضاء و عضوًا  ٤٠إلى  ٣٦المجلس من  عدد أعضاء زيادة وهما
 لكي يدخال بأقصى درجات االستعجال ينالتعديل ينلمتعاقدة على هذجميع الدول ابتصديق  ناللذين يوصيا ينمشروعي القرار 

 في أقرب وقت ممكن. النفاذحيز 

إلى أن  مندوب إندونيسياأشار  ،(أ) ٥٠المجلس تعديل المادة  اقتراحبشأن  WP/179 عند تقديم ورقة العمل  - ١١
في  ،عاماً  ٢٦الجمعية العمومية قبل  هارة كانت قررتأن الزيادة األخي نظرًا إلى ٤٠دولته تؤيد زيادة عدد أعضاء المجلس إلى 

 ٢٩ بمقدار. وقد زادت عضوية المنظمة منذ ذلك الحين عضواً  ١٦٢اإليكاو  عدد أعضاءعندما بلغ  ،١٩٩٠أكتوبر  ٢٥
ت الوطنية القتصاداإلى احجم النقل الجوي الدولي وبنيته وأهميته بالنسبة تغير و  ،في المائة ١٧،٩ ي ما يعادل نسبةأ ،عضواً 
لسياحة. واعتبرت إندونيسيا أن الزيادة المقترحة في لصبح محركًا رئيسيًا للتنمية االقتصادية الوطنية والدولية و ًا بحيث أكبير تغيرًا 

عضوية المجلس ستحتاج أيضًا إلى تمثيل إقليمي أكبر شريطة أن تكون المقاعد األربعة الجديدة في المجلس موزعة توزيعًا 
مبدأ في انتخاب هذا الينبغي أن تبذل الجمعية العمومية كل جهد ممكن لاللتزام بو . المنصفًا لمبدأ التمثيل الجغرافي عادًال وفق
 (أ) حيز التنفيذ. ٥٠هذه المقاعد اإلضافية للمجلس عند دخول بروتوكول التعديل الجديد المتعلق بالمادة  شغلالدول ل

 المناقشة

الذي أبدته  (WP/18) (أ) ٥٠دعم التعديل المقترح للمادة مجددًا  بية المتحدةمندوب اإلمارات العر إذ أكد   - ١٢
عدد  ازدياد نظرًا إلىعضوًا  ٤٠إلى  ٣٦المجلس من  زيادة عدد أعضاءشدد على أهمية  ،دولته خالل مداوالت المجلس بشأنه

دعم أيضًا  كررو  .االقتصادات الوطنيةالنقل الجوي الدولي في  يضطلع بهوالدور الهام الذي  يكاوالدول األعضاء في اإل
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الذي كانت دولته  ،عضواً  ٢٣إلى  ١٩لجنة المالحة الجوية من  عدد أعضاءاإلمارات العربية المتحدة لالقتراح األصلي بزيادة 
 .(C-WP/14348; 206/9) شاركت في تقديمه قد

مشاركتين في تقديم االقتراح الدولتين الكانتا أن البرتغال والمملكة العربية السعودية ب مندوب البرتغال ذّكروٕاذ   - ١٣
أنه منذ دخول اتفاقية  أشار إلى ،(C-WP/14345; 206/9)عضوًا  ٣٩إلى  ٣٦األولي إلى المجلس لزيادة عدد األعضاء من 

 ،ذلكوفضًال عن  .لمنظمةا لتزايد األعضاء فيالمجلس أربع مرات وفقًا  عدد أعضاءد يز  ،١٩٤٧شيكاغو حيز النفاذ في عام 
وأصبح الطيران المدني محركًا رئيسيًا للتنمية  ،وأهمية النقل الجوي الدولي لالقتصادات الوطنية تغيرًا كبيراً  بنية تتغير 

، أكثر مما كان في أي وقت الدول األعضاءأكبر من عدد  أصبح ،ذلكل ونتيجة .كثير من الدولفي االقتصادية والسياحة 
هي و  ،اقتصاداتها الوطنية وعلى ،شط في القرارات التي تؤثر على نظام النقل الجوي العالميللقيام بدور ن مضى، على استعداد

خدمات نقل  الديه التي ةديالجد األطراف الفاعلةومع ظهور عدد من  .المشاركة في أعمال المجلسبتود أن تتحمل مسؤوليتها 
 ضمان انضمام هذه األطراف إلى المنظمة يكاو،من وجهة نظر اإل ،سيكون من المستصوب ،متصلة بهاجوي كبيرة وخدمات 

 .التوصل إلى توافق واسع في اآلراء بشأن التحديات المستقبلية لكي يتسنى

 إلى أن  (C-WP/14345)(أ) ٥٠تعديل المادة باالقتراح األولي  فيما يخصأشار مندوب البرتغال أيضًا و   - ١٤
دور تضطلع بوأن الدول سوف  ،٢٠٣٠عام لتي تشمل الفترة الممتدة إلى االتنبؤات  تبينكما  ،النقل الجوي سيستمر في النمو

فرعية  أقاليموقد أدى نمو الطيران المدني بالفعل إلى إنشاء  .للمالحة الجوية المدنية الدولية التجهيزات الالزمةأكبر في توفير 
فسيكون من  ،دولة ١٩١بلغ اآلن ي اويكاإل عدد الدول األعضاء فيوبما أن  .جديدة لم تكن ممثلة في المجلس تجمعاتو 

لضمان التمثيل الكافي  WP/18 كما هو مقترح اآلن في الوثيقة ٤٠إلى  ٣٦المجلس من  عدد أعضاءالمستصوب والمفيد زيادة 
 .للدول األعضاء

اسبًا عندما قد يكون تعديل اتفاقية شيكاغو "من ،٣- ٤ أنه وفقًا لقرار الجمعية العموميةب مندوب البرتغال ذّكروٕاذ   - ١٥
أو  مستصوب يتبين بوضوح أن ذلكعندما  )٢(ضروري؛ أنه التجربة بثبت ي) عندما ١كليهما: (بالتاليين أو  الشرطينأحد ب ييف

فإن دولته  ومن َثم .ومفيدة مستصوبةالمجلس ولجنة المالحة الجوية قد ثبت أنها  عدد أعضاءأكد أن الزيادة المقترحة في  "،مفيد
  .على التوالي WP/13 و WP/18ورقتي العمل  في اقُترحا اللذينو  ٥٦(أ) و ٥٠المادتين اللذين يخصان  ينتعديلالتمامًا تؤيد 

المجلس ولجنة المالحة  نطاق عضوية توسيع االقتراحين الراميين إلىإلى أن دولته أيدت  مندوب الهندوأشار   - ١٦
ضم ي اإلقليم اوعلى الرغم من أن هذ .والمحيط الهادئ في هاتين الهيئتين آسيا إقليمقلق إزاء تدني تمثيل بال يشعر إال أنه ،الجوية
الحركة الجوية في ساهم ي مع أنه ،شغل سوى سبعة مقاعد في المجلسي ال هفإن يكاو،من الدول األعضاء في اإلدولة  ٤٠ نحو

وأن  اإلقليم المذكوربإسهام  معية العموميةالجطلب مندوب الهند أن تقر  ،بناء على ذلكو  .في المائة ٤٠ نسبة تزيد علىالدولية ب
 .الموسعين في المجلس ولجنة المالحة الجوية ئالمحيط الهادو  آسيا إلقليمعلى األقل  إضافيمقعد  تقرر إتاحة

عدد إلى زيادة  ينالرامي االقتراحينأنه على الرغم من أن دولته تدعم أيضًا  مندوب الواليات المتحدةوأكد   - ١٧
أي إشارة محددة إلى اختيار أعضاء جدد في كل من هاتين ذكر  تعارضولجنة المالحة الجوية، فإنها  المجلس أعضاء

إلى  ار يمن اتفاقية شيكاغو لم تش ٥٦(أ) و ٥٠أن المادتين على في هذا السياق  وشددالهيئتين على أساس الموقع اإلقليمي. 
 يجريكون هيئة مهنية، قد أنشئت لتلك على أن لجنة المالحة الجوية مفهوم التمثيل اإلقليمي. وشدد مندوب الواليات المتحدة كذ

 ي منطقة أو دولة بعينها.، ال على أساس تمثيلهم ألاختيار أعضائها على أساس خبرتهم

الدول األعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران شيًا مع اإلى أن دولتها، تم مندوبة النرويجأشارت و   - ١٨
ين المقرح التعديل واللذين يبينان، مافيه ينالوارد ينالقرار  يومشروع WP/13و WP/18 ورقتي العمل قد أيدت، )ECACالمدني (
 ٤٠إلى  المجلس ولجنة المالحة الجوية ، بحيث ُيزاد عدد أعضاءمن اتفاقية شيكاغو ٥٦(أ) و ٥٠على المادتين  إدخالهما
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جميع الدول المتعاقدة بالتصديق  ى فيهماتوص اللذين ينالقرار  روعيشعلى التوالي. وباإلضافة إلى ذلك، أيدت النرويج م ٢١و
 حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن. دخالي بأقصى درجات االستعجال لكي ينالتعديل ينعلى هذ

مجلس في عدد أعضاء ال ةالمقترح عن دعمه أيضًا للزيادة مندوب المملكة العربية السعودية وٕاذ أعرب  - ١٩
 لمناقشة قضية التمثيل الجغرافي.ًا مناسبليس الوقت  مندوب الواليات المتحدة على أن قال إنه يتفق معية، ولجنة المالحة الجو 

إلى ازدياد عدد عضوًا نظرًا  ٤٠المجلس إلى  الرامي إلى زيادة عدد أعضاءاالقتراح  مندوب مصروأيد   - ٢٠
بزيادة عدد لالقتصادات الوطنية. كما أيد االقتراح الخاص لنقل الجوي الدولي اأهمية ٕالى تنامي في اإليكاو و  الدول األعضاء

 .تضطلع بهالذي  الهاممفوضًا بالنظر إلى الدور  ٢١لجنة المالحة الجوية إلى  أعضاء

أهمية توسيع  دولتها، أبرزت العموميةأنه خالل الدورة الثامنة والثالثين للجمعية  مندوبة إسبانياذكرت و   - ٢١
، وبناء على ذلكباره أفضل وسيلة إلتاحة الفرصة لعدد أكبر من الدول للمشاركة في مداوالته. المجلس باعتنطاق عضوية 

التمسك  ضرورةإسبانيا  ةمندوبٕاذ أكدت . و عضواً  ٤٠إلى  عدد أعضائهزيادة غية لمجلس با الذي قدمه االقتراح الحالي تأيد
على أن دخول بروتوكول التعديل المتعلق  تلس، شددالمج التي تتعلق بعضوية(ب) من اتفاقية شيكاغو  ٥٠روح المادة ب

 خطوة هامة نحو تحسين تمثيل الدول األعضاء في تلك الهيئة.حيز النفاذ بسرعة سيكون (أ)  ٥٠بالمادة 

على غرار تأييدها  ،٢١لجنة المالحة الجوية إلى  عدد أعضاءزيادة عن تأييدها لسبانيا إ ةمندوب وٕاذ أعربت  - ٢٢
واللذين ، بدرجة عالية المفوضين توافرهما لدى على المعرفة التقنية واالستقاللية المطلوب شددت ء المجلس،لزيادة عدد أعضا

 لتحديات التقنية التي تواجه قطاع الطيران.لفي حسن سير عمل تلك الهيئة وقدرتها على التصدي  ينرئيسيعنصرين  يمثالن

، أن WP/13و WP/18 ورقتي العملالسابقين في تأييد  نالمتحدثي، الذي انضم إلى مندوب الكاميرونأكد و   - ٢٣
نطاق أن توسيع أيضًا  أكدو المشاركة الكاملة في أعمال اإليكاو. فرصة أخرى  ألقاليم تيحالمجلس سي توسيع نطاق عضوية

لجنة، مما يمّكن في عمل ال بوجهات نظرهمأخرى من اإلسهام  وأقاليمدول  منتمين إلىعضوية لجنة المالحة الجوية سيمكن خبراء 
 .الصادرة عنها )SARPsأي صعوبات قائمة أو محتملة في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ( أن تأخذ في الحسبانمن اإليكاو 

عدد أن الزيادة المقترحة في أكد ، تينالمذكور  تينصوته المؤيد للورق مندوب جنوب أفريقيا وٕاذ أضاف  ٢٤
 يبروتوكول االستعجال في التدابير التي تتيح دخولة ستعزز الكفاءة والفعالية. وأيد أيضًا المجلس ولجنة المالحة الجوي أعضاء

 .حيز النفاذ ٥٦(أ) و ٥٠بالمادتين  ينالتعديل المتعلق

 نظرًا إلى لجنة المالحة الجويةالمجلس و  نطاق عضوية توسيع يقتراحتأييده العن  مندوب ليبيا وأعرب  - ٢٥
 .الفنية التي تواجهها المنظمة حالياً  توالمشكال ناتالهيئ اتانه العمل الفني الذي تقوم به

 ورقتي العمل في ينالوارد لالقتراحينمن المناقشة أن هناك تأييدًا عامًا  رئيس اللجنة التنفيذية واستخلص  ٢٦
WP/18 وWP/13  ٢١إلى  ١٩من  لجنة المالحة الجوية وأعضاءعضوًا  ٤٠إلى  ٣٦زيادة عدد أعضاء المجلس من بشأن 
 ٥٦و(أ)  ٥٠على المادتين المقترح إدخالهما  لينالتعدي يعرضانن يمشروعي القرارين اللذتأييدًا لثم طلب رفع األيدي  .عضواً 

ين التصديق على التعديلبالدول المتعاقدة  جميع ى فيهمااللذين توص ينباإلضافة إلى مشروعي القرار  ،من اتفاقية شيكاغو
باإلجماع ًا تأييد أن هناك وتبيَّن بالنتيجة ،في أقرب وقت ممكن النفاذحيز  دخالي لكي الستعجالبأقصى درجات ا المذكورين

 .لتعديلين المذكورينل

ع ير امشاعتماد الجلسة العامة ب أن توصيعلى  ،ثانية مرة برفع األيدي ،باإلجماعاللجنة التنفيذية  وافقتو   - ٢٧
 .باعتمادها بتوافق اآلراء أوصت ،ٕاضافة إلى ذلكو  .ذكورةاألربعة الم اتالقرار 



A39-Min. EX/2 - 149 -  
 

 

للدورة الحادية  ةالجديد ةوالرئيس ،الطاقة والبحرو لبيئة ل وزيرة الفرنسيةال، سيجولين رويالمن  اً قرسالة فيديو مسجلة مسب
  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي  والعشرين لمؤتمر األطراف

الوزيرة  ،سيجولين رويال بدعوة ةالعام ةواألمين قيامه هوغم من أنه على الر إلى  رئيس المجلس أشار  - ٢٨
الفرنسية للبيئة والطاقة والبحر، والرئيسة الجديدة للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

قدمت رسالة  بيد أنها .بسبب التزامات أخرى تعّذر عليها الحضورفقد  الجمعية العمومية،لمشاركة في إلى ا ،بشأن تغير المناخ
 :من األصل الفرنسي لها ترجمةوالنص الوارد فيما يلي هو  ،باللغة الفرنسية فيديو مسجلة مسبقاً 

  ،مساء الخير لكم جميعا"
ا بلدان العالم فيه اجتمعتلحظة تاريخية  عشنا معاً  ،في مؤتمر باريسف .أود أن أخبركم بأن اتفاق باريس طموح واستباقي ،أوالً "

منذ توليت  يعزمو لقد كان أملي  .نحن في مرحلة التصديق وأنا أعطيها كل طاقتي (المتجددة) ،اليوم .لمكافحة تغير المناخ
 دخولحققنا رئاسة الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن نكون قد 

جاهدًا بموجبهما المجتمع الدولي وتعهدًا يسعى التزامًا  ى عاتقناهذا االتفاق عل ويلقي .بحلول نهاية العام النفاذحيز اتفاق باريس 
 مئويتين بكثير درجتين من على أقل العالمفي  الحرارة درجةالزيادة في متوسط  وقصرلحد من انبعاثات غازات الدفيئة إلى ا

لى بذل جهد كبير ألنه يمثل نسبة إ الطيران قطاع ويدعى .القرن نهاية بحلول] لصناعيةامستويات ما قبل عصر النهضة  فوق[
أن نعمل على مكافحة تغير علينا يجب و  .كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وألنه وسيلة نقل تشهد نموًا كبيراً 

  .المناخ في مجال الطيران
 ،٢٠٢٠تحقيق االستقرار في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام تمثل في المهدف ال اإليكاوحددت  ،٢٠١٠في عام "و 

تحقيق الحد األمثل في اإلجراءات القوية والتقدم التكنولوجي و وٕاذا ما تم الجمع بين  .لتحقيق ذلك "سلة من التدابير" ووضعت
  .البعيدالتحكم في انبعاثات الطيران الدولي على المدى  مكنأ ،والتدابير االقتصادية ةالعمليات الجوية وتطوير أنواع الوقود البديل

الطيران  الناجمة عنانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للتعوض عن آلية عالمية وضع لتقدم نحو لاليوم فرصة  وتتاح لإليكاو"
على أنها طموحة  ويجب أال ينظر إلى اآللية .خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليأال وهي  ،الدولي

 على الطريق التي تعمل شركات الطيران بينأيضًا مبدأ عدم التمييز  أن تعزز اآللية بل يجب ،من وجهة نظر بيئية فحسب
اإلجراءات الرامية إلى الحد من  تكبحأنه ال ينبغي لهذه الشواغل أن  بيد .كل دولةالظروف الخاصة وقدرات  تراعيوأن  ذاته

  .التزامها بالتصدي للتحدي المناخي إثباتع جميع الدول على وأشج ،غازات الدفيئة
بالتصديق على اتفاق  أقومالحضور ألنني  وأنا آسفة لعدم تمكني من .ال مهم للغايةـفإن هذا المؤتمر في مونتري ،ولهذا السبب"

آلية عالمية إلى وضع القتصاد ا أحد قطاعاتفيها  يفضيهذه هي المرة األولى التي و  .باالتحاد األوروبي فيما يتعلقباريس 
الدورة الحادية والعشرين  التي استضافت ،فرنساوٕان  .في غاية األهميةأمر  وهذا .ملزمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

م اتخاذ إجراء حاسم وعدإلى  موتدعوك متدعم جهودك ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي  لمؤتمر األطراف
 .تحدث أكبر قدر من التلوثشركة الطيران التي ب لالقتداءأو  إجراءأي لالمتناع عن اتخاذ أعذار مثل قضايا المنافسة ب التذرع

لقد تحدثت مع طيارين لديهم و  .والدراية وتقنيات الطيران التكنولوجيات أن تتبادلوا فيما بينكم ،ذلك على عكس م،يجب عليكبل 
طرق للتعامل مع الطائرات  هناك أيضاً و  .اإلقالع والهبوط وأساليبال سيما فيما يتعلق بالطرق الجوية  ،هاتقديميودون مقترحات 

  .التي يمكنها توفير الطاقة
  ".مثمرةكون تس اأنهواثقة بوأنا  ،ملكاعمأكل النجاح في  مأتمنى لك"
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  توحيد القياسي ودعم التنفيذالسياسات وال –ضوضاء الطائرات  –حماية البيئة  من جدول األعمال: ٢٠لبند ا
السياسات  -انبعاثات محركات الطائرات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي  -حماية البيئة من جدول األعمال:  ٢١البند 

  والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ
عمل على أساس أربع ورقات  هفي الوقت نفس ٢١و ٢٠جدول األعمال  دينظرت اللجنة التنفيذية في بن  - ٢٩

المرتبطة  والورقات)] ١(مع التصويب رقم  WP/48 وWP/28 و )١(مع التصويب رقم WP/55 و WP/51رئيسية قدمها المجلس [
 .الدول والمنظمات الدولية التي قدمتها بها

 الطيران المدني والبيئة

عن التقدم الذي  اتقدمت معلوموالتي  ،هذا الموضوع التي تتناول WP/51ورقة العمل  األمينة العامة تقدم  - ٣٠
وغطت الورقة الشاملة أنشطة أمانة  .الضوضاء ونوعية الهواء المحلي واالنبعاثات العالمية آثارأحرزته اإليكاو في معالجة 

تفصيل البعرضت و  .والعمل الذي قامت به لجنة حماية البيئة في مجال الطيران ،بالتعاون مع منظمات أخرى يكاو،اإل
الحزمة صفر من حزم لفوائد البيئية التي يمكن الحصول عليها من تنفيذ ل هاوكذلك تحليل ،لجنةه الهذالرئيسية ل المنجزات

الوقود  أنواع التطورات في مجال WP/56 في ورقة العمل وُعرضت .١ للحزمةالمبدئي  اوتحليله التحسينات في منظومة الطيران
مبادرة خطط العمل الطوعية للدول ب المتعلقةمعلومات ال أما ،فة للطيرانلطيران والتقدم في مجال الطاقة النظيل ةالمستدام ةالبديل

مع اتفاقية األمم المتحدة  يكاوملخصًا لنتائج تعاون اإلأيضًا  WP/51تضمنت ورقة العمل و  .WP/54في الوثيقة فقد ُعرضت 
المعلومات عن األعمال البيئية التي  ُأدرج مزيد منو  .وكذلك مع هيئات األمم المتحدة األخرى ،اإلطارية بشأن تغير المناخ

 ["نحو On Board a Sustainable Futureالمعنون  ٢٠١٦البيئي لعام  اإليكاو تقرير الحالية في يةفترة الثالثالفذت خالل نُ 
ورقة لفي الملخص التنفيذي  وُعرض .إليكاولالعام  اإلنترنتعلى موقع  مجاناً  متاح وهو ،على متن الطائرات"] مستقبل مستدام

 الجمعية العمومية. الذي اقترحتهاإلجراء  WP/51العمل 

بالتقدم الكبير  أقرت: شيًا مع هذا اإلجراء المقترحاتم ،قامت بما يلي إلى أن اللجنة التنفيذية الرئيسأشار و   - ٣١
لى أهمية هذا العمل ع وشددت ،الضوضاء ونوعية الهواء المحلي واالنبعاثات العالمية آثارفي معالجة  اإليكاوالذي حققته 

ولجنة حماية البيئة في جميع المجاالت الرئيسية المتعلقة  يكاوإلل العامة مانةالذي تضطلع به األالعمل المتواصل  توأيد ،الفني
 .بالطيران المدني والبيئة

 الطائرات ت الناجمة عننبعاثااال لضوضاء و لاالتجاهات الحالية والمستقبلية 

تقييم لجنة حماية  بينتالتي  ،)١(مع التصويب رقم  WP/55بعد ذلك ورقة العمل  األمينة العامة تعرض  - ٣٢
للموافقة  الجمعية العمومية والمعروض على ،لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات ةوالمستقبلي ةالحالي لآلثارالبيئة 

فيما يتعلق نتائج  ما استجد من رضوعُ  .البيئيةفي المسائل  اتالقرار  الذي سترتكز عليه عملية اتخاذساس عليه بوصفه األ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بو  ،في اتجاهات نوعية الهواء المحلي تؤثرضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات التي ب

 ئية توثيقًا كامًال في وثيقةتم توثيق هذه االتجاهات البيو  .المستدامة للطيران ةالمساهمة المحتملة ألنواع الوقود البديل بغية إدراج
ورقة في الملخص التنفيذي ل وُعرض .تقرير االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة في مجال الطيران - Doc 10069 اإليكاو
  الجمعية العمومية. الذي اقترحتهاإلجراء العمل 

أن من المهم وجود أساس ب ،قترحشيًا مع هذا اإلجراء الماتم، أقرت اللجنة التنفيذية أنإلى  الرئيس وأشار  - ٣٣
 ما أصدرته اإليكاو من فإن ،وفي هذا الصدد .سليمة قراراتوعملية اتخاذ المناقشات كي تكون الل للمعلوماتمتين و  وحيد
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اتفاقًا  ت) مثل١(مع التصويب رقم  WP/55 ورقة العملفي  وُعرضتاتجاهات بيئية عالمية وضعتها لجنة حماية البيئة البيئية 
استخدامها كأساس التخاذ القرارات بشأن المسائل  يواَفق علىاللجنة التنفيذية بأن  وأوصت .الجهات المعنيةراء بين جميع في اآل
د وأن ،البيئية الدول  بحثّ  أوصت ،وباإلضافة إلى ذلك .التجاهاتا بآخر المستجدات في تقييمالمقبلة  الجمعية العمومية تزوَّ

 .تقديم تقارير عن انبعاثات الطيران جمعية العموميةالعلى تقديم بيانات لدعم طلب 

  تقرير عن برنامج المساعدة الفنية الخاص باإليكاو
 .التي قدمت تقريرًا عن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية WP/28بعد ذلك ورقة العمل  األمينة العامة تقدم  - ٣٤

أي مساعدة " باعتبارها" الفنيميزها عن "التعاون على نحو ي" الفنية"المساعدة  عّرفقد  اإليكاووأشارت الورقة إلى أن مجلس 
توفرها االيكاو إلى الدول، وتكون ممولة من ميزانية البرنامج العادي أو بواسطة األموال الطوعية أو االثنين معا، ومنفذة من خالل 

في دورتها  هذا التعريف الحقاً  عية العموميةوأقرت الجم .)C-WP/13880; 197/2( "أي إدارة أو مكتب وفقًا لطبيعة المشروع ومدته.
واألمن  ،المالحة الجوية سعة وكفاءةو  ،للمساعدة الفنية في مجاالت سالمة الطيران يكاونفذ برنامج اإلو  .الثامنة والثالثين

اإليكاو المعنونة  درةمبا في ئيسياًر ًراعنص فنيةلا دةلمساعا تکانو .وحماية البيئة ،والتنمية االقتصادية للنقل الجوي ،توالتسهيال
 في ذلتنفيا معد نلتحسي يةولوألذات ا هاتحتياجاا على تلبية دوللا لک دةمساع علی زتکر لتيا "عدم ترك أي بلد وراء الركب"،

وكان بناء الشراكات وتجميع الموارد بين الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات التنمية  .لإليكاو تيجيةراالستا دافألها جميع راإط
المساعدة الفنية والتعاون من أجل التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية اإلسهام في عنصرًا أساسيًا للتعاون و  قطاع الطيرانو 

 .نتائج مستدامةب وضمان اقتران ذلكمن أجل بناء القدرات  لدولضعتها اتالتي والسياسات 

 الطوعية في صناديق اإليكاوالمساهمات المالية  مولتهامشاريع التنفيذ التي  WP/28 وأبرزت ورقة العمل  - ٣٥
من الورقة المشروعات  ٣- ٢في الفقرة  ترضعُ و  .والمساهمات العينية وكذلك األنشطة الممولة من ميزانية البرنامج العادي

، المعنون روبيواالتحاد األو  اإليكاوالمشترك بين المساعدة مشروع  :ضمن جملة أمور ،ما يلي المتعلقة بحماية البيئة وتضمنت
 ؛بتمويل من االتحاد األوروبي ،"الطيران الدولي الناجمة عنثاني أكسيد الكربون انبعاثات  خفضبناء القدرات من أجل "
، والرامي إلى )GEFوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمية ( يكاومشروع المساعدة المشترك بين اإلو 

الکبير بت اإليكاو عن تقديرها وقد أعر .الطيران الدولي الناجمة عنخفض االنبعاثات  :ان العالميتحويل قطاع الطير 
أنشطة ل لتموي وقطاع الطيرانمات الدولية نظوالم األعضاءل الدومن  التي قدمتهاللمساهمات الطوعية المالية والعينية 

 ،وفيما يتعلق بحماية البيئة .هذه المساهمات مواصلة تقديم علىوشجعت  ،اإليكاو الطوعية صناديقمن خالل  الفنيةالمساعدة 
 .٤-٤النتائج في الفقرة كما أدرجت  ورقة العملمن  ٤-٣أدرجت تلك المساهمات في الفقرة 

على مواصلة تقديم  ةالتقليدي ةالمانحالجهات بناء القدرة على حشد الموارد وشجعت إلى  يكاواإل وسعت  - ٣٦
على المساهمة في  ،ىخر األ ةالمانحالجهات وكذلك  ،جميع الدول األعضاء يكاووحثت اإل .لمنظمةاإلى الطوعية  امساهماته
ثنين الذي عقد يوم اال ،)IWAF 2016( لإليكاو لثانيتم تحديدها خالل منتدى الطيران العالمي او  يكاو.الطوعية لإل الصناديق

التي أقيمت مؤخرًا فيما بشراكات المساعدة الجديدة ترحيبًا حارًا  اإليكاووقد رحبت  الجمعية العمومية، انعقادقبل  ٢٦/٩/٢٠١٦
 طواالتحاد األوروبي والمتعلق بخط يكاواإلبين مشروع المساعدة الناجح المشترك من المرحلة الثانية  :مثال ومنها ،بالبيئة يتعلق

تجريبي لتنفيذ نظام الرصد واإلبالغ  دعم ألمانيا لمشروعو  ؛عمل الدول بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
مجلس الدولي التي أعرب عنها الالنوايا المؤكدة و  ؛للتدابير القائمة على آليات السوق خطة العالميةالالخاص ب ،والتحقق
خطة الشراكة جديدة مع البنك الدولي لدعم تنفيذ ٕاقامة و  ؛مبادرات المطارات الصديقة للبيئة في اإليكاومع  للتشارك للمطارات
مواصلة عملها بشأن  يكاوأن تطلب من اإل :ما يلي إلى الجمعية العموميةت يدعو  .للتدابير القائمة على آليات السوق العالمية
شراكة مع الدول األعضاء وذلك في إطار  ،األهداف االستراتيجيةكل هدف من في إطار  الفنيةوتنفيذ المساعدة  إعداد
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على دعم أنشطة  وقطاع الطيرانتشجع الدول األعضاء والمنظمات الدولية أن و  ؛قطاع الطيرانو والمنظمات الدولية واإلقليمية 
 يكاو.واالستمرار في تقديم مساهمات طوعية إلى اإل يكاوالتي تقدمها اإل الفنيةالمساعدة 

  في مجالالمستمرة  يكاوسياسات وممارسات اإلبالبيان الموحد 
 الهواء المحلي ونوعيةوضاء األحكام العامة والض – حماية البيئة

) التي تعرض التنقيحات المقترحة على ١(مع التصويب رقم  WP/48األمينة العامة ورقة العمل  تثم قدم  - ٣٧
األحكام العامة  –البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ": ١٧-٣٨قرار الجمعية العمومية 
به أمانة اإليكاو، بالتعاون مع منظمات  اضطلعتمن العمل الذي  ساً نشأ أسا وهو بيان "،هواء المحليوالضوضاء ونوعية ال

 ١٢-١ل، ـ، بما في ذلك اجتماعها العاشر (مونتريافي مجال الطيرانأخرى، ومن نتائج األنشطة التي نفذتها لجنة حماية البيئة 
 بالغ األهميةعامًا  ٢٠١٦عام  نا المجلس، كامقدمه لتانأعاله ال تانر ا العمل المذكو تورق هعرضت طبقًا لما). و ٢٠١٦فبراير 

والمعروضة ، ١٧-٣٨قرار الجمعية العمومية إدخالها على  لحماية البيئة في مجال الطيران. وقد بينت التنقيحات المقترح
انبعاثات ثاني أكسيد  لترخيص اسيةالقاعدة القيمن الورقة، ما يلي: توصيات لجنة حماية البيئة بشأن  ٢-١في الفقرة  بإيجاز

اعتماد و غير المتطايرة لمحركات الطائرات؛  بالجسيمات الدقيقة والقاعدة القياسية الخاصةالجديدة  اتلطائر الناجمة عن االكربون 
ثات تحديوالالضوضاء؛  قاعدة قياسية بشأن ١٤إضافة إلى ، للفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشرالمجلس 

وٕاعداد الدليل الدولي الصادر عن اإليكاو بعنوان "إشراك المجتمعات )؛ Doc 9184دليل تخطيط المطارات (المدخلة على 
 .الطائرات األسرع من الصوتلضوضاء  لوضع قاعدة قياسية جديدة؛ والعمل المستمر المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"

للحد  كسبلمصادر الطاقة المتجددة والمستدامة ب، و هابتفكيك الطائرات وٕاعادة تدوير ترافًا أيضًا اع المقترح المعدلالقرار  وتضمن
التي المستدامة  ةمن اآلثار البيئية الضارة للطيران المدني، واعترف بمساهمة الطيران المدني الدولي في تحقيق أهداف التنمي

ة "للبيان رحلمقتا الصيغة المنقحة لعامةا لجلسةا دتعتم نبأ يصوتأن  لیإ يةذلتنفيا للجنةا تعيألمم المتحدة. ودُ وضعتها ا
"، األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي –بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  الموحد

 .١ مقر بيولتصوا WP/48 ثيقةولا في ةواردلاوهي الصيغة 

النهج الشامل األوروبي لحماية البيئة، الذي قدمته  التي تتناول WP/91 ورقة العمل مندوب سويسراثم قدم   - ٣٨
المؤتمر األوروبي للطيران المدني  سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في

)ECAC(.  للمجتمع، إال أنها لألسف ساهمت في إلى أن أنشطة الطيران جلبت فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة المندوب وأشار
على صحة ًا سلبيًا كل ذلك تأثير أثر حلي، و الهواء المجودة على و  على الضوضاءفي تغير المناخ وكانت لها آثار  هالوقت نفس

طة مواجهة التحديات المتزايدة المرتب وبغيةجميع أنحاء العالم.  بل شملأوروبا  ولم يقتصر ذلك على، تهمحيا الناس ونوعية
حزمة شاملة  وضعإلى  ماّسةبهذه اآلثار السلبية، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران في المستقبل، كانت هناك حاجة 

، اعتمدت أوروبا اعتماد الواحد منها على اآلخر. واعترافًا بتعقيدات التحديات البيئية و وتطبيقها عملياً وفعالة من التدابير البيئية 
خفيف من اآلثار البيئية للطيران، وأيدت بقوة الجهود الجارية في إطار اإليكاو كجزء من هذا النهج. وكانت لبنات نهجًا شامًال للت

المشتركة تكنولوجيا ال: مبادرة في ما يلي على سبيل المثال متمثلةً  دعم النهج الشامل في أوروبا يقوم عليها البناء الرئيسية التي
مسار و ؛ (SESAR) البحوث إلدارة الحركة الجوية في إطار المجال الجوي األوروبي الواحد برنامجو النظيف؛ للمجال الجوي 

انبعاثات  تدابير خفض بشأنخطة عمل أوروبية  ٤١ وضعالوقود البيولوجي المتقدم؛ باإلضافة إلى ألنواع  األوروبي الطيران
الة الفعلية لحماية البيئة فيما يتعلق بالطيران في يمكن االطالع على معلومات أكثر تفصيًال عن الحو ثاني أكسيد الكربون. 

 التقرير البيئي للطيران األوروبي، الذي تم نشره مؤخًرا.
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في مجال التكنولوجيا والتصميم، رحبت على وجه الخصوص باالتفاق  ،أن أوروباإلى مندوب سويسرا  وأشار  - ٣٩
ة المدرجة الجديد قاعدة اإليكاو القياسيةبشأن  ة في مجال الطيرانالذي تم التوصل إليه في االجتماع العاشر للجنة حماية البيئ

وقاعدة اإليكاو  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (كفاءة الوقود) فيما يخص ترخيص، السادس عشرلملحق من ا المجلد الثالث في
سيمات الدقيقة غير المتطايرة من تركيز كتلة الجبشأن  السادس عشرلملحق الثاني من االمجلد  ة المدرجة فيالجديد القياسية

القواعد والتوصيات الدولية الواردة في في  بذلكإلى دمج التعديالت المرتبطة  في هذه القاعدة ت الدولي. ودعمحركات الطائرات
ومواصلة دعم برنامج العمل الفعلي للجنة حماية البيئة في مجال الطيران، الذي  ،عشر في الوقت المناسب ادسالس الملحق
إدارة ب قيتعل فيماالسادس عشر. و الملحق ضمن القواعد القياسيةوضع  االستمرار في مواكبة المستجدات في عمليةإلى  يرمي

، وإليکاا التي اقترحتها "،إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران" بمبادرةبا أورو تحب، رتلعملياالحركة الجوية وا
 ١الحزمة  لتحليو معات المحليةلمجتا کةرمشايشمل  بما، لبيئةا حماية للجنة لمستقبليا للعمل طبنشا دعمها لصوات وفسو

 .من حزم التحسينات في منظومة الطيران

مصدر  ومن َثم فهيشكل الضوضاء في المطارات خطرًا كبيرًا على تطور حركة الطيران في المستقبل، تو   - ٤٠
االستعراض المستقبلية لمستويات الضوضاء عمليات المصدر و  منطائرات ال ضوضاءقلق رئيسي ألوروبا. لذلك، ظل خفض 

التي ينطوي عليها ضمان استدامة أنواع الوقود البديلة  يرةاعترفت أوروبا بالتحديات الكبو الصارمة أولوية رئيسية في نظرها. 
 أنواع تؤديالمنعطف الحالي، أن  من المستبعد، عند سيظلاستجابات سياسية ملموسة،  ومن دونوتحويلها إلى واقع عملي. 

في  (AFTF) الوقود البديل أنواع، أيدت أوروبًا عمل فرقة عمل ومن هذا المنطلقدورًا هامًا في المستقبل القريب.  ةالوقود البديل
دامة للطيران آليات حوافز لزيادة توافر أنواع الوقود البديلة المست وضعوشجعت الدول على  مجال الطيرانلجنة حماية البيئة في 

 طويل.والالمتوسط األجلين في منها لضمان توافر كميات كافية 

 لوتم بيةوروألا ضيةولمفأن ا اريسوس كد مندوب، أالقدرات ءبنا المتمثلة في لهامةا بالمسألة قيتعل فيماو  - ٤١
الكربون الناجمة عن  أكسيد يثان خفض انبعاثات لجأ نم بيوروألا دالتحاوا اإليكاو المشترك بين القدرات ءبنا وعرمش حاليًا

حماية البيئة في جميع فيما يخص ببناء القدرات  تزمةأنها ال تزال ملو  دولة من دول أفريقيا والكاريبي، ١٤ في الطيران الدولي
لورقة في الملخص التنفيذي  ةأنحاء العالم. وفي الختام، دعا الجمعية العمومية إلى قبول اإلجراءات التالية المقترح

 :٢٢و ٢١و ٢٠في إطار بنود جدول األعمال   WP/91لالعم

 لآلثارمجموعة واسعة من تدابير السياسات في إطار "نهج شامل" للتصدي بفعالية  إعداددعم   )أ
  قطاع الطيران؛ الناجمة عنالبيئية 

ضرورة أن تعمل بو  في مجال الطيرانبه لجنة حماية البيئة  تضطلعاالعتراف بالعمل الهام الذي   )ب
  ؛ه اللجنة بما أمكن من الحرية والشمول والشفافيةهذ
االجتماع العاشر  القاعدتين القياسيتين اللتين اُتفق عليهما وأوصي بهما فيإعطاء األولوية لتنفيذ   )ج

الناجمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ن، وهما القاعدة القياسية لترخيصللجنة حماية البيئة في مجال الطيرا
غير المتطايرة لمحركات الطائرات، باإلضافة  بالجسيمات الدقيقة الخاصة والقاعدة القياسية لطائرات،عن ا
  ؛ةبكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطاير  إعداد القاعدة القياسية الخاصة المضي قدمًا في إلى
في االجتماع في اإليكاو على النحو المتفق عليه  اتالقرار  اتخاذشفافية في عملية زيادة الدعم   )د

 والتوصيات الدوليةمن أجل إدخال تعديالت على القواعد  العاشر للجنة حماية البيئة في مجال الطيران
  ؛الواردة في الملحق السادس عشر
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إلى واقع  هاتحويلو  ةالوقود البديلأنواع  ضمان استدامة التحديات التي ينطوي عليها اإلشارة إلى  )هـ
 عالمية ي اإليكاو إلى وضع تدابير لدعم امتثالها، بما في ذلك وضع معاييرعملي، ودعوة الدول األعضاء ف

  الستدامة؛ل
األطراف التزام أوروبا ببناء القدرات من أجل حماية البيئة في البلدان النامية ودعوتها  اإلشارة إلى  و)

  .ذاته الهدف ترمي إلى تحقيقفي أنشطة  االنخراط األخرى إلى
لجنة الطيران المدني ألمريكا نيابة عن قدمتها دولته  كانت قد ، التيWP/225الوثيقة  غواتيماال مندوبقدم   - ٤٢

عرضت الورقة التطورات التي شهدها الطيران المدني في أمريكا الالتينية دعمًا الستدامة النقل الجوي و ). LACACالالتينية (
بالبيئة والطيران  المتصلة: المبادئ التوجيهية ٠٧- ٢١قرار ، والتي تم توحيدها في الوثيقة التي تحتوي على الذلك اإلقليمفي 

بتوافق اآلراء في الدورة العادية الحادية والعشرين لجمعية لجنة الطيران المدني  اعتمادهاالمدني في أمريكا الالتينية، والتي تم 
، وال سيما ارتباطه للجنة المذكورةبعة ألمريكا الالتينية. ووصفت أيضًا تعميم عامل البيئة في مجموعات العمل المختلفة التا

. وأقرت الدول األعضاء في اتلجنة وٕادماج رؤية مستدامة في مجال إدارة المطار هذه البالمشاركة في وضع خطة استراتيجية ل
بالقضايا البيئية  فيما يتعلقالتوجيهية التي وضعتها  التي بذلتها اإليكاو والمبادئلجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية بالجهود 

مبادرات مختلفة لتحسين األداء البيئي للطيران المدني أنجزت بعين االعتبار،  هذه المبادئ التوجيهية أخذت . وٕاذوالنقل الجوي
النقل الجوي في أمريكا الالتينية، وهو الهدف  تحقيق تكاملذلك من خالل التنسيق اإلقليمي و  تجسيدفي أمريكا الالتينية. وتم 

 في مختلف األدلة والوثائق. العاملهذا إدراج  عممت مجموعات العمل المذكورةي. وبالنظر إلى أهمية العامل البيئي، النهائ

يمكن أن تثري العمل الذي  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةوأبرزت الورقة أن الدول األعضاء في   - ٤٣
تبادل الخبرات الناجحة في تنفيذ المشاريع البيئية،  بفضل ل الطيرانلجنة حماية البيئة في مجابه اإليكاو من خالل  تضطلع
: ما يلي ت الجمعية العمومية إلىيدعو لطيران المدني في منطقة أمريكا الالتينية. التي تميز االخاصة  السمات إدراكوكذلك 
أمريكا الالتينية في الوثائق التي  إلقليمة البيئي يةدمج االستراتيجيات والرؤ و ؛ WP/225المعلومات المقدمة في الوثيقة ب اإلحاطة

درجة أعلى من التمثيل ب لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةدول األعضاء في انتفاع الشأن؛ وطلب في هذا التعدها اإليكاو 
 .لجنة حماية البيئةفي 

) أنشأت بنية PBNداء (أن المالحة القائمة على األ مندوب كندا، أبرز WP/170 تقديم ورقة العمل وعند  - ٤٤
سيكون هناك تحسن ملحوظ في  ومن َثممباشرة ودقة. أكثر من شأنها تعزيز السالمة وتمكين الطائرات من اتباع طرق  أساسية

. ومع ذلك، في على نحو أفضل إدارة الضوضاءإلى انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة، وكذلك  يفضي إلىاستهالك الوقود 
 أكبر من عدد اتباعلضوضاء نتيجة لتركيز بحدوث  انطباعاً القريبة من المطارات، قد تعطي هذه التحسينات المناطق الطرفية 

التوجيه العملي  معداتالجوي من  المجال. ولذلك، سيستفيد مخططو لنفس المسارات الفعالة في عملية االقترابالطائرات 
الضوضاء في المناطق القريبة من المطارات  وآثاربعاثات غازات الدفيئة ان الناجمة عن خفضلتحقيق التوازن بين الفوائد البيئية 

 عند تنفيذ إجراءات المالحة القائمة على األداء في مجال جوي تمت إعادة هيكلته.

الضوضاء  بآثارالمساهمة ببيانات تتعلق  إلى الدول دعوة: القيام بما يلي دعت كندا الجمعية العمومية إلىو   - ٤٥
الضوضاء في محيط  وآثارغازات الدفيئة  لتحقيق التوازن بينوضع نهج عملي بالمجلس  واإليعاز إلىارات؛ في محيط المط

 المطارات عند تنفيذ إجراءات المالحة القائمة على األداء.

التي اقترحت فيها دولته أن تزود ، WP/250 Revision No. 1ورقة العمل  مندوب جمهورية كورياثم قدم   - ٤٦
األفكار  تتبادلأن  هاأو المنبر على صفحة الويب الرسمية لإليكاو حيث يمكن بما يشبه النشرةدول األعضاء اإليكاو ال

الدول األعضاء  حاجةوراء هذا االقتراح هو الكامن الرسوم المتعلقة بالضوضاء. وكان السبب بشأن والممارسات والسياسات 
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 دعوةو  التي ينبغي تطبيقهابالضوضاء من أجل استخالص أفضل الممارسات بشأن الرسوم المتعلقة  اوأفكاره اإلى تبادل خبراته
الضوضاء في المستقبل. الرسوم المتعلقة ببشأن  كتوصيةفي نهاية المطاف  وٕادراجها الممارساتهذه  إلى استعراضاإليكاو 

وضاء على أساس وزن الطائرة، ورسوم لرسوم المتعلقة بالضجباية ال متفاوتة باعتماد قواعد قياسيةالدول األعضاء حاليًا تقوم و 
العديد من  قام. و المزج بين هذه المعايير إضافة إلى ،الهبوط، ومستوى الضوضاء المحسوس الفعلي مقيسًا بوحدات ديسيبل

كانت الطائرة أثقل، ازدادت كلما في الماضي  ألن ،لحد األقصى للوزن عند اإلقالعلوفقا  رسومهذه البجباية الدول األعضاء 
من  ٤باإلشارة إلى القسم و أصبح هذا االرتباط أقل أهمية مع التقدم المحرز في التكنولوجيا.  ولكن. التي تصدرها لضوضاءا

ه يتعين جمهورية كوريا أن رأت، "سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية" – Doc 9082 اإليكاو وثيقة
 وأعربت عن عزمها علىبشأن الرسوم المتعلقة بالضوضاء.  بقدر أكبر ملموسةفصلة و لقواعد قياسية ممبادئ توجيهية  وضع

معارفها وخبراتها مع  وتبادلالرسوم المتعلقة بالضوضاء فيما يخص الدولية  القواعد القياسية تحسينالمساهمة باستمرار في 
 .أكثر فعاليةمبادئ توجيهية  من إصدار اإليكاو تمكينالدول األعضاء من أجل 

والموافقة على اقتراح  WP/250 Revision No. 1دعيت الجمعية العمومية إلى اإلحاطة بمحتويات الوثيقة و   - ٤٧
 .الوثيقة من ١٠-٢و ٩-٢جمهورية كوريا المذكور أعاله، على النحو المفصل في الفقرتين 

لى أن دولتها ملتزمة ع WP/210 Revision No. 1لوثيقة ل تقديمهافي  مندوبة الواليات المتحدةشددت   - ٤٨
لجميع ل لكي يتسنى شرطًا بالغ األهمية معتبرة ذلكالبيئية للطيران، بما في ذلك الضوضاء ونوعية الهواء،  لآلثاربالتصدي 
تم إحراز  ومع أنهالضوضاء ونوعية الهواء من القضايا الهامة، ففي التمتع بالمزايا االقتصادية واالجتماعية للطيران.  االستمرار

من الضروري فعل المزيد. وٕاذ رحبت الواليات المتحدة بالكم الكبير من العمل الذي تم تنفيذه  فإن، في هذا الصدد م هائلتقد
توفير موارد كبيرة لهذا العمل بالقادمة  يةفترة الثالثالخالل السنوات الثالث الماضية، فقد أعربت عن التزامها المستمر في 

ل. ورحبت على وجه الخصوص بإضافة إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بوصفهما عضوين وطلبت من اآلخرين القيام بالمث
إلى أن ذلك مثال  ة، مشير المذكورةللجنة في امراقب بصفة والمملكة العربية السعودية  في مجال الطيرانفي لجنة حماية البيئة 

 على استمرار توفير الموارد.

والواردة في  ٢٠١٣ا في عام المتفق عليه ةالقياسيالقاعدة طوات لتنفيذ وقد اتخذت الواليات المتحدة خ  - ٤٩
ورقة  النحو المبين في ىالطائرات، عل من الملحق السادس عشر فيا يخص ضوضاء المجلد األول الفصل الرابع عشر من

ينبغي النظر إلى القاعدة  بيد أنها ذّكرت الجمعية العمومية في الورقة المذكورة بأنه ال .WP/210 Revision No. 1 العمل
القياسية كأساس ُيستند إليه لفرض قيود تشغيلية، وذّكرت بأهمية استخدام نهج اإليكاو المتوازن في إدارة ضوضاء الطائرات عند 
النظر في قيود الضوضاء. وركزت الواليات المتحدة على التكنولوجيا والعمليات واستخدام األراضي، على أال ُتفرض القيود 

 شغيلية إال كمالذ أخير، بعد أن تتم دراسة العناصر األخرى للنهج المتوازن.الت
وفيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي، رحبت الواليات المتحدة باالتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع   - ٥٠

ية للجسيمات الدقيقة غير قاعدة قياسوضع االجتماع العاشر للجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن التقدم خطوة نحو 
 .٢٠١٩وشجعت الدول على العمل الستكمال وضع هذه القاعدة القياسية بحلول عام  المتطايرة لمحركات الطائرات

ورقة دعت الواليات المتحدة الجمعية العمومية إلى اتخاذ اإلجراء المنصوص عليه في الملخص التنفيذي لو   - ٥١
 :لقيام بما يليا وٕالى WP/210 Revision No. 1 العمل

االمتناع عن فرض قيود تشغيلية على أساس قواعد اإليكاو القياسية لترخيص تشجيع الدول على   أ)
 ؛مستوى االنبعاثات البيئية
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تشجيع الدول على اتباع النهج المتوازن إلدارة ضجيج الطائرات، وتجنب السعي إلى فرض قيود   ب)
 ملة األخرى؛تشغيلية حتى يتم استنفاد جميع الحلول المحت

  إعادة تأكيد االلتزام بالنهج المتوازن، بما في ذلك إرشادات النهج المتوازن إلدارة ضجيج الطائرات  ج)
)Doc 9829( ، ،مع االعتراف بأنه مع االعتراف بأنه ال ينبغي تطبيق القيود التشغيلية باعتبارها المالذ األول

 وٕانما بعد النظر في كل عنصر من العناصر األخرى؛

الحد  الداعية إلى تحويلإلى مجلس اإليكاو  في مجال الطيرانتأييد توصية لجنة حماية البيئة   )د
إلى قاعدة قياسية خاصة بانبعاثات الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة  يالدخان للترخيص بالعددالمسموح به 

 طيران عند المصدر؛الناجمة عن محركات الطائرات، وٕاقرار ذلك كخطوًة أخرى نحو خفض انبعاثات ال

ودعم المضي العتراف بالتقدم والعمل المستمر لمعالجة أثر االنبعاثات على نوعية الهواء المحلي ا  )ه
 الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة لوضع مستوى صرامة للقاعدة القياسية الخاصة بانبعاثات قدمًا في العمل

  .يالدخان العدد ة القائمة علىالقاعدة القياسيالتي ستحل محل من محركات الطائرات 
قواعد ن ، أWP/152 ، في معرض تقديمه ورقة العملالمراقب عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)أكد   - ٥٢

درجة عالية من المواءمة واالستقرار بالبيئي للطيران  األثرمعالجة  لضمانأهمية حاسمة ب تتسم هاوسياسات اإليكاو القياسية
بشأن القاعدة األخير لجنة حماية البيئة باتفاق  ترحيبًا شديداً ياتا األقطاع الطيران. ولذلك رحب  ماتطلبهي اللذينالتنظيمي 

 القاعدة القياسية الخاصة بانبعاثاتلترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات، فضًال عن  القياسية األولى
 القولعد القياسيةشركات الطيران، من المهم أن تحافظ  وفيما يخص. الطائراتمن محركات  الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة

ويجري باستمرار محركات الطائرات. و الطائرات  ترخيصاألصلي الذي كان، ويجب أن يظل،  رضهاالبيئية لإليكاو على غ
متزايد إلى  على نحوحلية تلجأ تحسين إجراءات الطيران. ومع ذلك، فإن سلطات المطارات المو  أساطيل شركات الطيران تحديث
على  اتزيادتطبيق األخرى أوًال. باإلضافة إلى ذلك، هناك اتجاه نحو  للخياراتتقييم دقيق إجراء دون  ية منقيود تشغيلفرض 

 عويدبتدابير التخفيف. لذلك،  تكون هذه الزيادات غير مرتبطةغالبًا ما ، و نوعية الهواء المحليبأو  بالضوضاء الرسوم الخاصة
دائما بسياسات اإليكاو المتعلقة بالبيئة، بما في ذلك  إجراءاتها ضمان استرشاداألياتا الدول وسلطات المطارات المحلية إلى 

سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة " – Doc 9082 وثيقة اإليكاوالنهج المتوازن إلدارة ضجيج الطائرات و 
ياتا التزامه األالهواء المحلي. وأكد  وبنوعية المتعلقة بالضوضاءوجيهية هامة لتنفيذ الرسوم ، التي تضع مبادئ ت"الجوية

 ساعد الدول في تنفيذها.تقد  إرشاداتالمتعلقة بالبيئة وبأي  وقواعدها القياسية بالمساهمة في تطوير سياسات اإليكاو

(البرنامج البيئي بشأن تخفيف  WP/156ة: أنه قد تم تقديم أوراق المعلومات الخمس التاليإلى  وأشيرَ   - ٥٣
ات والتوحيد سياسال(التقدم المحرز في تنفيذ  WP/223واألرجنتين؛  اي قدمتهتالهليكوبتر بإجراءات تشغيلية) الطائرات  وضاءض

اإليكاو (اقتراح لتبادل أفضل الممارسات بشأن نهج  WP/430وضوضاء الطائرات) التي قدمتها إندونيسيا؛  القياسي فيما يخص
(مساهمة المطارات في حماية البيئة) التي قدمها المجلس الدولي للمطارات؛  WP/429وجمهورية كوريا؛ التي قدمتها المتوازن) 

 االتحاد الدولي لعمال النقل. هاقدمالتي ت) را(تلوث الهواء في المطارات: خطر صحي جدي على العمال في المطا WP/447و

 المناقشة

والتقدم  في مجال الطيران بالعمل الجيد الذي قامت به اإليكاو ولجنة حماية البيئة النرويج ةمندوب ترحب  - ٥٤
على في هذا العمل،  أسهمت إسهامًا كبيراً أن دولتها  أشارت إلى. وٕاذ WP/51 ورقة العمله كما ورد في االكبير الذي أحرزت
توصيات االجتماع العاشر للجنة حماية  إنجازمة على الدول األعضاء األخرى في اللجنة، فهنأت المنظ غرار ما قامت به

 وقاعدة قياسية جديدة بشأنانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لترخيص  ةجديد قاعدة قياسية وضع بشأنالبيئة في مجال الطيران 
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تماد القواعد من خالل عملية اعفي هذا الصدد يجري اآلن التقدم و غير المتطايرة لمحركات الطائرات،  الجسيمات الدقيقة
من الورقة المذكورة  ٢-٤النرويج الضوء على أهمية العمل الجاري المشار إليه في الفقرة  ةمندوب توالتوصيات الدولية. وسلط

 فيما يتعلق بالطائرات األسرع من الصوت والمسائل المتعلقة بالضوضاء في المستقبل.

ذي اضطلعت به على مدى السنوات الثالث الماضية، اإليكاو على العمل الممتاز ال مندوب فرنساشكر ٕاذ و   - ٥٥
األحكام العامة  –البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة لمشروع " أعرب عن دعمه

 اً هام الً أن ضوضاء الطائرات تمثل شاغ وٕاذ أكد. ١والتصويب رقم  WP/48الوثيقة ب "، المرفقوالضوضاء ونوعية الهواء المحلي
(فرض القيود  )ه( المرفقمندوب فرنسا االنتباه إلى  واسترعىأخذ ذلك في االعتبار.  ضرورةلمواطنين الفرنسيين، وشدد على ل

من  ٤في الفقرة  الجمعية العمومية مشروع البيان الموحد، وأشار إلى أنبالتشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات) 
كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات، التي تمتثل بموجب شهادتها المنطوق "تحث الدول 

األصلية أو المجددة، لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عشر من المجلد األول من الملحق السادس 
، ٢٠١٦يبدو مشروعًا في عام  ما زالذا كان هذا الطلب وشدد على أنه إ" عشر وألي مستويات صرامة أخرى يعتمدها المجلس.

ضوضاء الطائرات القاعدة القياسية ل نفاذمعيار الضوضاء األكثر صرامة، فإن بدء  يمثلال يزال  الرابععندما كان الفصل 
الدينامية  تغذية يستلزم إعادة النظر في هذه المسألة من أجل مواصلة ٢٠١٧اعتبارًا من عام  الرابع عشرالفصل  الواردة في

 الطائرات. الناجمة عناإليجابية التي مكنت من تحسين أداء الضوضاء 

الطائرات ينبغي أن يكون أساس اإلطار التنظيمي  ضجيجواعتبر مندوب فرنسا أن النهج المتوازن إلدارة   - ٥٦
 منالطائرات  ضوضاءجة لمراعاة اضطرابات الضوضاء حول المطارات. ولكن في بعض الحاالت، كان من الضروري معال

 ترخيصأن تنفيذ التدابير التنظيمية القائمة على  األذهانفي الرحالت الليلية. وينبغي أال يغيب عن وال سيما المصدر، 
حظر عمليات هذا الشاغل مع تجنب وضع تدابير أكثر تشددا بكثير، مثل  معالجةضوضاء الطائرات جعل من الممكن 

عائقًا أمام تطبيق نهج يستند  يمثلالبيان الموحد ال  مشروعاقتصادي كبير. وأكد مندوب فرنسا أن أثر  اي كان لهتالطيران، ال
 ركز على الرحالت الليلية.تالنهج المتوازن و هذه الطائرات حترم تلطائرات عندما اضوضاء  ترخيصإلى 

لفرقعة الصوتية) من مشكلة ا –(الطائرات األسرع من الصوت  )ز(إلى المرفق  ممثل فرنسا وٕاذ أشار  - ٥٧
الطائرات األسرع من  صدارمشروع البيان الموحد، شدد على أن من الضروري، بصرف النظر عن التقدم التقني، ضمان عدم إ

ال ينبغي  هذا القبول، دونمن ، و لهذه الضوضاء لجمهورامن الضروري ضمان قبول و لجمهور. ضوضاًء ال يحتملها االصوت 
 ن الصوت بالتحليق فوق المناطق المأهولة.السماح للطائرات األسرع م

بالتزام الواليات المتحدة بخفض  مندوب إيطاليا، رحب WP/210 Revision No. 1 ورقة العمل وتعليًقا على  - ٥٨
القرب من المطارات، باإلضافة إلى تأثير انبعاثات شديدة  في منطقة الطائرات على األشخاص الذين يعيشون ضوضاءتأثير 
األثر المذكور  خفضمن أجل  بجد في هذا االتجاهالهواء المحلي. وأشار إلى أن دولته تعمل  نوعيةائرات على الط اتمحرك

مندوب إيطاليا أنه يمكن إجراء تحسينات من خالل وضع تعريف  وأكدمع السلطات المحلية.  بالتنسيقلضوضاء الطائرات 
 من أقلالتي تصدر قدرًا استخدام طائرات الجيل الجديد بأفضل لتخطيط استخدام األراضي وتحديث أساطيل المشغلين 

تحسين الوضع، ال سيما من لخطوة أساسية  يمثلالضوضاء. وشدد على أن تنفيذ نهج اإليكاو المتوازن إلدارة ضجيج الطائرات 
حلي عن طريق حيث الحد من تأثير ضوضاء الطائرات. وأشار مندوب إيطاليا كذلك إلى أنه يمكن تحسين نوعية الهواء الم

 نشر طائرات مجهزة بمحركات الجيل الجديد.

أشار مندوب إيطاليا إلى أن دولته قد اعتمدت بالفعل النهج المتوازن المذكور وفقًا لقواعد االتحاد وٕاذ   - ٥٩
ر أخرى من إال بعد دراسة استخدام عناص فيهالنظر  يجريالمالذ األخير، وال  ية يمثل بذلكاألوروبي، أكد أن فرض قيود تشغيل

 النهج المتوازن.
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أن إدارة العمليات الجوية ومفاده  WP/170 ورقة العمل الرأي الذي أعربت عنه كندا في مندوب بولندا وأيد  - ٦٠
الجوي وعملياته في المناطق  المجالأن كفاءة استخدام  ٕاذ أكدساهم في الحد من اإلزعاج البيئي. و تهي أحد العناصر التي 

اتخاذ إجراء  ال بد منبعض، شدد على أنه لتجنب اآلثار البيئية السلبية، مع ت ينبغي أن تتوافق بعضها القريبة من المطارا
أن تسهم الدول بتقديم بيانات ب قتراح كنداعن تأييدة التام المندوب بولندا وأعرب النظر في الجوانب االقتصادية.  يتضمنشامل 

ت، وأن يتبع المجلس، عند تطبيق إجراءات المالحة القائمة على األداء، عن آثار الضوضاء على المناطق المجاورة للمطارا
 ينطوي على إيجاد توازن بين خفض غازات الدفيئة وآثار الضوضاء في المناطق المجاورة للمطارات. عملياً  نهجاً 

في الوثيقة  مبّينهو عمل اإليكاو ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران كما  تأييدًا شديداً  مندوب آيرلنداوأيد   - ٦١
WP/51 بورقة العمللطيران. ورحب هو وزمالؤه األوروبيون لفي التنمية المستدامة الهامة لجنة حماية البيئة  واعترف بمساهمة 
WP/55  أن عمل اللجنة  أشار إلىاتجاهات ضوضاء الطائرات الحالية والمستقبلية. وٕاذ التي تتناول ) ١(مع التصويب رقم

ثار المستقبلية لضوضاء الطائرات وانبعاثاتها كان مشجعًا للغاية فيما يتعلق بإمكانية فصل ضوضاء الطائرات بشأن تقدير اآل
العالمية الخاصة البيئية  اإليكاو ، أعرب عن تأييده لمواصلة العمل في هذا الصدد، واستخدام اتجاهاتالجوية ونمو الحركة

أن  أنه يجب أال يغيب عن األذهانمندوب آيرلندا على  وٕاذ شدد. اتالقرار  اتخاذالتحليالت و  إجراء لسياسات البيئية فيبا
مجرد تقديرات للمستقبل على المدى الطويل وأن هناك حدودًا متأصلة في جميع عمليات التنبؤ  هياالتجاهات البيئية المذكورة 

على أن االتجاهات العالمية ال يمكن أن  وٕاذ شدد. في نهاية المطاف مجرد توقعات هيأن التوقعات أكد على المدى الطويل، 
 مؤشرات إضافية محددة. وجود األمر يقتضي أنتعكس ظروفًا جغرافية محددة، أكد 

 WP/55العمل  ورقةأ) من  اإلجرائية يرلندا عن قلقه من أن صياغة الفقرةآوفي هذا السياق، أعرب مندوب   - ٦٢
 اتالقرار  اتخاذإليكاو البيئية العالمية كأساس وحيد لعمليات ااتجاهات  إلى استخدام ) يمكن أن تؤدي خطًأ١التصويب رقم مع (

 بحيث يتجلى فيها بوضوحأ)  اإلجرائية الفقرة تعاد صياغةلسياسات البيئية. ولذلك، اقترح مع زمالئه األوروبيين أن الخاصة با
جزءًا من عملية اتخاذ  تمثلات البيئية التي أنه يمكن استخدام االتجاهات البيئية العالمية المذكورة كأساس لتحليل السياس

 القرارات في المسائل البيئية مع توضيح أنها ليست األساس الوحيد.

الطائرات،  ضجيجإليكاو المتوازن في إدارة النهج  العديدة التأييد بعبارات مندوبة الواليات المتحدةورحبت   - ٦٣
أخير، حثت الدول التي كانت  ذُتفرض كمال يمكن أنأن القيود التشغيلية دراكها وانطالقًا من إ. جداً  اً تعتبره دولتها مهم وهو نهج

المطبقة في دولة ما قد تؤدي في كثير من األحيان إلى نقل  لقيودتدرس مثل هذه القيود على إجراء تقييم شامل لها، ألن ا
في  عند النظر في إجراء ما، الضروريالواليات المتحدة أن من  ةمندوب تمشكلة ضوضاء الطائرات إلى دولة أخرى. وأكد

 العالمي. لهذا اإلجراء على الصعيد ثر المحتملاألعالمي مثل الطيران، تقييم  قطاع

أثنى على العمل المستمر الذي تقوم به اإليكاو ولجنة حماية و ، WP/51 ورقة العمل مندوب نيجيرياوأيد   - ٦٤
وأوصى بأن تواصل اإليكاو استخدام سلة تدابير التخفيف (  ،ران المدني والبيئةجميع المجاالت الرئيسية المتعلقة بالطي فيالبيئة 

والتحسينات التشغيلية والتدابير القائمة على آليات  ةالمستدام ةالوقود البديلأنواع بما في ذلك التكنولوجيا والقواعد القياسية و 
لطيران وضوضاء الطائرات. كما أعرب عن دعمه للتقدم الناجمة عن االسوق) لمعالجة قضايا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

الضوضاء ونوعية الهواء المحلي  آثارالطائرات، في معالجة  ضجيجالذي أحرزته اإليكاو، من خالل نهجها المتوازن إلدارة 
متطايرة لمحركات غير ال بالجسيمات الدقيقة الخاصة الجديدة وضع القاعدة القياسية واالنبعاثات العالمية، وعلى وجه الخصوص

 مراعاة. باإلضافة إلى ذلك، أيد مندوب نيجيريا ثاني أكسيد الكربونانبعاثات  بشأن ترخيصالقياسية الجديدة القاعدة الطائرات و 
 .١٨-٣٨و ١٧- ٣٨عند تحديث قراري الجمعية العمومية  WP/51 ورقة العملالمعلومات الواردة في 
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 WP/210 و WP/91 ورقتي العمل أنه كما هو الحال في إلى الرئيس أشارولدى تلخيص المناقشة،   - ٦٥
Revision No. 1 ،النبعاثاتالتصدي لضوضاء الطيران و في االلجنة التنفيذية بالتقدم الذي أحرزته لجنة حماية البيئة  أقرت 

رز في االجتماع فني في هذا الشأن. ورحب على وجه الخصوص بالتقدم المح ما تقوم به أيضًا من عمل أيدتو  الناجمة عنه
، المدرجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربونب للترخيص القاعدة القياسية الجديدةبشأن  هاالعاشر للجنة حماية البيئة، بما في ذلك اتفاق

، غير المتطايرة لمحركات الطائرات بالجسيمات الدقيقة الخاصة والقاعدة القياسية، السادس عشر الملحق من المجلد الثالث في
األولويات فيما يخص تنفيذ هاتين  ديدتح علی يةذلتنفيا للجنةا تشجعو. السادس عشر الملحق ني منالمجلد الثاجة في المدر 

مواصلة العمل على إعداد قواعد قياسية في المستقبل لكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير  نع فضًال، القاعدتين القياسيتين
عضوية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران التي أثيرت في ب المتصلة قضايالاإلى  توأشار المتطايرة لمحركات الطائرات. 

الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية  عدد المشاركين في اللجنة منفيما يتعلق بزيادة  WP/225الوثيقة 
 يئة.نها تتعلق بالمسائل اإلدارية للجنة حماية البأل المجلس ابأن يتناوله توأوص

انبعاثات غازات الدفيئة واآلثار الناتجة عن الضوضاء عند التوازن بين  بتحقيقفيما يتعلق بالعمل المتعلق   - ٦٦
أحد  هوالبيئية  اآلثاراللجنة التنفيذية بأن الترابط بين مختلف  أقرت، (WP/170)تنفيذ إجراءات المالحة القائمة على األداء 

بمزيد من البيانات التي  للعما هذا صلةاوم على هذه اللجنة تشجيع ينبغي نهوأ لبيئةا ايةحم لجنة المبادئ األساسية في عمل
 ينبغي أن تقدمها الدول.

 لمتعلقةا تماولمعلأن اإلى  يةذلتنفيا للجنةا أشارت، WP/250 Revision No. 1 العملقة ورب قيتعل فيماو  - ٦٧
"تعريفات المطارات  – Doc 7100 الوثيقة لمث، ويکاإلا رة عنصاد فمختل قثائو في تجأدر دق بالضجيج الخاصة ومسربال

، والوثيقة "الجوية المالحةالمطارات وخدمات بشأن رسوم  اإليكاو سياسات" – Doc 9082 ثيقةولاو ، وخدمات المالحة الجوية"
Doc 9184 – "من موقع انطالقًا ضاء ، كما يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات الرسوم المتعلقة بالضو "دليل تخطيط المطارات

بشأن الرسوم المتعلقة  الدولية اإليكاوتوصيات  استعراضبأن ُيحال اقتراح  توأوص. اإليكاو اإللكتروني المخصص للبيئة
 إلى لجنة حماية البيئة للنظر فيها. الضوضاءب

 ورقتي العمل في التي أثيرت وٕارشاداتها القياسية هاقواعداتباع سياسات اإليكاو و  ضرورةوفيما يتعلق ب  - ٦٨
Revision No. 1 WP/210 وWP/152 ،د  انيأن هذه السياسات قد أدرجت في مشروع البإلى اللجنة التنفيذية  أشارت الموحَّ

 ، الوارد أعالهاألحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي – ئةيالب ةيالمستمرة في مجال حما كاويوممارسات اال اساتيبس
 تينالقياسي تينالقاعد من خالل وضع التوسع في األنشطةإلى كذلك  وأشارت]. ١والتصويب رقم  WP/48 راجع ورقة العمل[

، من محركات الطائرات الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وانبعاثاتبشأن  تينالمذكور  تينالجديد
دعم لجنة حماية  وال سيمالالزمة لعمل المنظمة في تلك المجاالت، الموارد ا ريوما يترتب على ذلك من حاجة إلى ضمان توف

 البيئة في مجال الطيران.

 ضجيجإليكاو المتوازن في إدارة االتزامها بنهج  جدداً اللجنة التنفيذية بأن تؤكد الجمعية العمومية م أوصتو   - ٦٩
ها المالذ األول، وٕانما بعد النظر في كل عنصر من الطائرات، مع االعتراف بأنه ال ينبغي تطبيق القيود التشغيلية باعتبار 

العناصر األخرى. ومع التسليم بذلك، سلطت بعض الدول الضوء على فائدة فرض بعض القيود التشغيلية في ظل ظروف 
 ضجيج الطائرات من دولة إلى أخرى. مشكالتأن بعض القيود التشغيلية قد تحول أيضًا إلى  وأشيرَ  محلية محددة.

د بس انيالب"باعتماد مشروع  ةالعام الجلسةاللجنة التنفيذية على أن توصي  تفقوات  - ٧٠ وممارسات  اساتيالموحَّ
"، بصيغته المبينة في ورقة العمل األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي – ئةيالب ةيالمستمرة في مجال حما كاوياال

WP/48  ١والتصويب رقم.    
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  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  ال:من جدول األعم ٢٢البند 
  الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق]تغير المناخ بدون الخاص بقسم [ال
ورقات عمل من جدول األعمال، الذي تم توثيقه في ست  ٢٢البند  النظر في اللجنة التنفيذية في شرعتثم   - ٧١

وما يتصل بها ] WP/49 و WP/28و WP/54و WP/56و )١التصويب رقم مع (WP/55 و WP/51ورقات العمل قدمها المجلس [
في  كانت قد ُقدمت WP/28 و WP/55 و WP/51 ورقات العمل تم التذكير بأنو الدول والمنظمات الدولية.  قدمتهاورقات من 

(سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي  WP/91 شأنها شأن ورقات العملاألعمال،  من جدول ٢١و ٢٠السابق في إطار البندين 
 (أياتا). WP/152 (كندا) وWP/170 المؤتمر األوروبي للطيران المدني) و والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في

 للطيران ةالمستدام ةالوقود البديلأنواع 

 الماضيةبشأن التطورات التي حدثت منذ انعقاد الجمعية العمومية  WP/56 في معرض تقديم ورقة العمل  - ٧٢
إلى أن استخدام أنواع الوقود  األمينة العامة تللطيران، أشار  ةالمستدام ةالوقود البديل أنواع في مجالعمل اإليكاو فيما يخص 

المستدامة لألمم المتحدة. وكانت اإليكاو البديلة المستدامة وأشكال أخرى من الطاقة النظيفة كان أحد عناصر أهداف التنمية 
في الطليعة في تعزيز وتيسير ظهور أنواع وقود بديلة مستدامة في مجال الطيران في سياق إطارها العالمي ألنواع الوقود 

طيران  رحلة ٢٢٠٠٠قامت أكثر من  إذ). وقد تبنت الدول هذه التكنولوجيا الهامة والتحويلية بسرعة، GFAAFالبديلة للطيران (
معالجة الحواجز االقتصادية األولية وضمان في األولويات التالية وتمثلت . ٢٠١١تجارية باستخدام أنواع وقود بديلة منذ عام 

في مقر  ةالوقود البديلأنواع النشر المستدام على نطاق تجاري. وتحقيقًا لهذه الغاية، كان من المخطط عقد ندوة لإليكاو بشأن 
رفيع المستوى بشأن اليكاو اإلبمثابة األساس لمؤتمر  وكانت هذه الندوة، ٢٠١٧فبراير  ٩و ٨ يومي في اإليكاو في مونتلایر
 ).WP/455 (راجع ورقة العمل ٢٠١٧في مكسيكو سيتي في أكتوبر  زمع عقدهللطيران، الم أنواع الوقود البديلة

القيام  وٕالى WP/56 لورقة العمللتنفيذي في الملخص ا الوارد دعيت الجمعية العمومية إلى اتخاذ اإلجراءو   - ٧٣
 :بما يلي

تيسير الجهود التي تبذلها  الرامي إلى هذا العملودعم  المتواصل االعتراف بتطورات عمل المنظمة  أ)
 ونشر أنواع وقود بديلة مستدامة للطيران؛ استحداثفي  وقطاع الصناعةالدول 

 استحداثوضع سياسات من شأنها التعجيل في و  راهنةتشجيع الدول على االعتراف بالتحديات ال  ب)
 ونشر أنواع وقود بديلة مستدامة للطيران؛

الدول إلى النظر في استخدام الحوافز لتشجيع نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة للطيران،  دعوة  ج)
 بما في ذلك أنواع الوقود البديلة المستدامة؛

 .١٨-٣٨تحديث قرار الجمعية العمومية ن أجل مالنظر في المعلومات الواردة في الورقة   د)

ونشر  استحداثفي  وقطاع الصناعةأن اللجنة التنفيذية تسلم بالتقدم الذي أحرزته الدول إلى  الرئيس وأشار  - ٧٤
 عمل اإليكاو في هذا المجال. مواصلةوأيدت  أنواع وقود بديلة مستدامة للطيران

 من انبعاثات ثاني أكسيد الكربونخطط العمل الطوعية للدول بشأن أنشطة الحد 

اإليكاو أنشطة عن تطورات  عرضت معلومات، التي WP/54بعد ذلك ورقة العمل  األمينة العامة تقدم  - ٧٥
انعقاد أنشطة بناء القدرات منذ ما يرتبط بذلك من المتعلقة بخطط العمل الطوعية للدول للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و 

لدول في إعداد خطط العمل الخاصة بها ادعم  المزمع اتخاذها لمواصلةالخطوات التالية عن ، و الماضيةة الجمعية العمومي
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: تحديث ما يلي أنشطة بناء القدرات التي اضطلعت بها اإليكاو، والتي شملت مجموعة. وأبرزت الورقة هاوتنفيذ هاوتحديث
"برنامج األصدقاء الخاص باإليكاو"؛ واالتصال واستهالل بيئية؛ ال للمسائل عمل مخصصة حلقاتتنظيم و اإلرشادات واألدوات؛ 
مع االتحاد األوروبي ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مرفق البيئة المعقودة من خالل الشراكات  ال سيماالمباشر مع الدول، 

دولة عضو تمثل أكثر من  ١٠٠او التي قدمت خطط عمل طوعية إلى اإليك أصبح عدد الدولالعالمية. ونتيجة لهذه األنشطة، 
ه تم اللجنة التنفيذية بأن عالمفي المائة من الحركة الجوية الدولية العالمية. وكان من دواعي سرور األمينة العامة إ ٨٩,٩٠
أكدت  ولكنها. ٢٠١٣يونيو  عما كان عليه في٪ ٥٠بنسبة  ٢٠١٦بحلول يونيو  المقدمةخطط العمل زيادة عدد هدف  تحقيق
 ومن َثم،كبير، فإن أكثر من نصف خطط العمل المقدمة لم تتضمن خطوط أساس كمية ونتائج متوقعة. التحسن ال هذام أنه رغ
 .متينةخطط عمل  الحصول على المزيد من العمل لضمان الحال يقتضي

القيام  ىوٕال WP/54 ورقة العملفي الملخص التنفيذي ل المبّيندعيت الجمعية العمومية إلى اتخاذ اإلجراء و   - ٧٦
 :بما يلي

االعتراف باألنشطة التي اضطلعت بها المنظمة والتقدم الذي أحرزته استجابة لطلب الدورة الثامنة   أ)
فيما يتعلق بإعداد وتقديم خطط عمل الدول بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثاني  العموميةوالثالثين للجمعية 
 أكسيد الكربون؛

إليكاو وتقديم بيانات أكثر اكتماًال ل اإلنترنت العام على موقع اتشجيع الدول على إتاحة خطط عمله  ب)
 االنبعاثات؛ب الخاصة عالميةالبيانات التجميع قيام اإليكاو بفي خطط العمل لتيسير  ومتانة

تشجيع الدول التي قدمت بالفعل خطط عملها على إقامة شراكات مع الدول األخرى من أجل دعم   ج)
 داد خطط عملها؛الدول التي لم تقم بعد بإع

، وفي تنفيذ هامساعدة الدول في إعداد وتحديث خطط عمل الرامي إلى عمل المنظمةمواصلة دعم   د)
 ؛الورقةمن  ٤التدابير الواردة فيها، على النحو المبين في الفقرة 

 .١٨-٣٨تحديث قرار الجمعية العمومية  بغية WP/54النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة   )ه

في المائة من الحركة الجوية  ٨٩،٩٠خطة عمل تمثل أكثر من  ١٠٠ الدول تهنئته على تقديم الرئيسوقدم   - ٧٧
بالتقدم الذي أحرزته اإليكاو  أقرتتجاوز الهدف. وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية  مما أدى إلىالدولية على الصعيد العالمي، 

تقديم المزيد  الرامي إلى عمل المنظمةمواصلة  ودعمت هذه الدولط عمل والدول األعضاء فيها فيما يتعلق بإعداد وتقديم خط
الدول على تبادل المعلومات وٕادراج بيانات أكثر اكتماال  أيضاً  تشجعو القادمة.  يةفترة الثالثاللدول خالل إلى امن المساعدة 

اللجنة  شجعتعن ذلك،  . فضالً النبعاثاتاب الخاصة عالميةالبيانات ال تجميعبالمنظمة قيام لتيسير  هافي خطط عمل ومتانة
عمل اإليكاو في  مواصلةفي إعداد وتنقيح خطط العمل. كما دعمت  اً دعم بعضها بعضلكي تالتنفيذية الشراكات بين الدول 

 لدول خالل الفترة الثالثية القادمة.إلى اتقديم المزيد من المساعدة 

  ةالبيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمر 
 تغير المناخ –في مجال حماية البيئة 

المجلس تنقيحات على قرار الجمعية  فيها اقترح التي WP/49ورقة العمل  األمينة العامة تثم عرض  - ٧٨
في ضوء  "تغير المناخ –: "البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ١٨-٣٨العمومية 
فيما يتعلق  WP/52لمبينة في ورقة العمل ا، باستثناء الجوانب الماضية الجمعية العمومية انعقادمنذ  التي حدثت التطورات

: التقدم الذي أحرزته لجنة حماية البيئة فيما ما يليالتغييرات وشملت بإعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. 
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لطائرات وحزم التحسينات الناجمة عن اانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  لترخيص ةالجديد القاعدة القياسية منها جملة أمورب يتعلق
التقدم المحرز فيما يتعلق بأنواع الوقود البديلة للطيران ومبادرة و المستقبل؛ في  عمل لجنة حماية البيئةو ؛ نفي منظومة الطيرا

 إلى ذلك، لدول المحتاجةإلى االمساعدة  ديممواصلة تقالشراكات مع المنظمات األخرى؛ و و خطط العمل الطوعية للدول؛ 
 .WP/49ت الجمعية العمومية إلى اعتماد البيان الموحد المنقح المقترح المرفق بالوثيقة يدعو خرى. األمنظمات البالتعاون مع 

في لجنة الطيران  ٢٢نيابة عن الدول األعضاء الـ  WP/262ورقة العمل  مندوب الجمهورية الدومينيكيةقدم   - ٧٩
: التحديات التي يواجهها عدد من تلك الدول في وضع وتنفيذ خطط في هذه الورقة ما يلي برزأُ و المدني ألمريكا الالتينية، 

في مشروع بناء  ةمشاركبوصفها جهة النتائج الهامة للحماية البيئية التي حققتها الجمهورية الدومينيكية و العمل الخاصة بها؛ 
الطيران  الناجمة عنواالتحاد األوروبي لبناء القدرات من أجل تخفيف آثار ثاني أكسيد الكربون القدرات المشترك بين اإليكاو 

تحقيقها من خالل مشروع المساعدة المشترك بين اإليكاو وبرنامج األمم المتحدة  يجريالدولي؛ والفوائد الشاملة التي 
تحويل قطاع "ض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي مرفق البيئة العالمية تحويل قطاع الطيران العالمي: خف/اإلنمائي

. كما اعترفت الورقة، في جملة أمور، بالظروف المختلفة بين "الطيران الدولي الناجمة عناالنبعاثات  خفضالطيران العالمي: 
لبلدان النامية با يما يتعلقوال سيما فإلى الدعم،  تهاللتحديات المرتبطة بتغير المناخ وحاج التصديقدرتها على  من حيثالدول 

لعديد من الدول في منطقة أمريكا الالتينية أن تستفيد من برامج بناء ه يمكن لأنإلى والدول ذات االحتياجات الخاصة. ونظرًا 
الوصول  تيسيرجهودها والعمل مع البلدان النامية في بذل القدرات، شجعت الورقة اإليكاو والدول األعضاء فيها على مواصلة 

 إلى الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

 دعيت الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي:و   - ٨٠

تخصيص موارد لتوسيع وتحسين مشاريع المساعدة البيئية للدول من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل   أ)
إعداد بغية ) AES( رانلرصد واإلبالغ والتحقق مثل نظام البيئة في مجال الطيل ونظملخفض االنبعاثات 

 قوائم جرد االنبعاثات ورصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي؛

و/أو حلقات عمل بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات  ندواتتنظيم إلى األمانة  دعوة  ب)
دول األعضاء، فضًال عن المنظمات ستهدف المسؤولين والخبراء من التالطيران الدولي  في مجالالسوق 

 ؛المعنيةالمتخصصة 

ضمان أن تواصل اإليكاو االضطالع بدور محوري في تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء فيها من   ج)
 الفنيةالمساعدة غير ذلك من و  اإلرشاداتخالل نشر أحدث المعلومات عن أفضل الممارسات وتوفير 

 نقل التكنولوجيا؛في تعزيز بناء القدرات و  لإلسهام

لدول ا لدىإقامة روابط أوثق مع الدول والمنظمات الدولية لدعم مواصلة تنفيذ بعض تدابير التخفيف   د)
 التمويل وبناء القدرات.ب نتفاعاال تعزيزالنامية ونقل التكنولوجيا، مع 

واالتحاد األوروبي  إليكاوانيابة عن دول وسط أفريقيا التسع المستفيدة من مشروع المساعدة المشترك بين و   - ٨١
(أنغوال، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا االستوائية، وغابون، 

الدول  هبالتفصيل التقدم الذي أحرزت التي ُعرض فيها WP/321ورقة العمل  قدم مندوب غابون وسان تومي وبرينسيبي)،
لبيئة في لنظام الطيران المدني الدولي وتنفيذ  الناجمة عنفي وضع خطط العمل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  المذكورة

 ووفت. وقد اضطلعت كل دولة بقدر كبير من العمل إلنشاء نظام نقل جوي مستدام في وسط أفريقيا )AES( مجال الطيران
إليكاو تتسق مع توصياتها الواردة في الوثيقة إلى اق تقديم خطط عمل وطنية التزاماتها في إطار المشروع المذكور عن طريب
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Doc 9988 – وقد "ض انبعاثات ثاني أكسيد الكربونيخففيما يتعلق بأنشطة تخطط عمل الدول  إعدادبشأن  "إرشادات .
نحو  الرامية إلى التوجهية استعرضت اإليكاو خطط العمل هذه، التي أظهرت رغبة الدول في الحصول على ملكية االستراتيج

رضية. وتقوم الدول التسع اآلن وااللتزام باستخدام كل الوسائل المتاحة لها لتنفيذه، واعتبرتها مُ  لكربوننموذج تنمية منخفض ا
ول أن هذه التدابير يمكن أن تنطوي على تكاليف باهظة وأن الد بيد أنها تدرك. خطط العمل بتنفيذ تدابير التخفيف الواردة في
 ويکاإلا نبي ركلمشتا دةلمساعا روعمش راإط في دملمقا معدلا لبفضو تنفيذها. علىدرة االتسع المذكورة ليست جميعها ق

 ونبرلکا دکسيأ ثاني تنبعاثاا نع شهرية ريرتقا ويکاإلا لیإ دمتق ٢٠١٦ ريناي ذمن أصبحت هذه الدول، بيوروألا دالتحاوا
 .المحددة لعالميةا دافھألا متقييو دصر بها لتيسير صةلخاا ليدولا رانيطلا ةطنشالناجمة عن أ

في إطار مشروع المساعدة المشترك المذكور، بإعداد  ،دول وسط أفريقيا التسع عن ذلك، تقوم أيضاً  وفضالً   - ٨٢
هم خطة عمل إقليمية مشتركة لتخفيض انبعاثات الطيران على المستوى اإلقليمي بما يتفق مع خطط عملها الوطنية. وسوف تس

 التعاون اإلقليمي وجهود مكافحة تغير المناخ. يزخطة العمل اإلقليمية هذه مساهمة كبيرة في تعز 

واستنادًا إلى النتائج اإليجابية المذكورة أعاله لمشروع المساعدة المشترك بين اإليكاو واالتحاد األوروبي،   - ٨٣
 ، دعت دول أفريقيا الوسطى التسع هذه الجمعية العمومية إلى:"لركبعدم ترك أي بلد وراء االرامية إلى " ومراعاة لمبادرة اإليكاو

، بما في ذلك التقدم الذي أحرزته حتى اآلن WP/321المعلومات المقدمة في الوثيقة  أن تستعرض  )أ
 مجموعة الدول تلك؛

ل اإليكاو البحث عن مصادر تمويل إضافية لتعزيز المساعدة الفنية وتطويرها من أج أن تطلب من  )ب
 تدابير؛ما تنص عليه من خطط العمل وتنفيذ  وضع

الدول األخرى والمنظمات الدولية تقديم تمويل منفصل لتمكين اإليكاو من تحسين  أن تطلب من  )ج
 ؛نطاق هذه األنشطةأنشطة بناء القدرات المتعلقة بحماية البيئة وتوسيع 

عمل الدة من اإليكاو لوضع خطط تشجع الدول ومجموعات الدول األخرى على التماس المساعأن   )د
 ؛)AES( لرصد االنبعاثات يستند إلى نظام البيئة في مجال الطيران متينوتنفيذها، وٕانشاء نظام 

نظام البيئة التابع ل اإليكاو بإدراج نظام الرصد واإلبالغ والتحقق يوعز إلىطلب من المجلس أن أن ت  )ه
لطيران فيما يخص ادابير القائمة على آليات السوق لتل ةالعالمي الخطةفي  )AES( في مجال الطيران

 الدولي؛

تعزيز قدرة المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا باإليكاو  أن يوعز إلىمن المجلس  أن تطلب  )و
)WACAF والمكاتب اإلقليمية األفريقية األخرى على الحفاظ على نتائج المشروع مع مرور الوقت (

  ا البيئية في قطاع الطيران المدني في أفريقيا.وتوفير الرصد المستمر للقضاي
في جمع البيانات المتعلقة  االتي أوضحت تجربة دولته وتقدمه WP/181ورقة العمل  مندوب كينياقدم و   - ٨٤

ا من مبادرات كيني جزءاً  وتعد هذه العملياتالطيران الدولي ورصدها واإلبالغ عنها،  الناجمة عنبانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
المقدمة إلى و  ،قطاع الطيران الناجمة عنالكربون  أكسيدثاني  بخفض انبعاثاتالطوعية الخاصة  هالتحديث وتعزيز خطة عمل

 اضطلع به. وباإلضافة إلى ذلك، أبرزت الورقة إنجازات كينيا حتى اآلن والدور الرئيسي الذي ٢٠١٥اإليكاو في ديسمبر 
 المقترحة. مقبلة، ووصفت التحديات المتبقية والخطوات الالماضيةالجمعية العمومية  قادانع بناء القدرات منذلبرنامج اإليكاو 

 دعت كينيا الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي:و   - ٨٥
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 ؛WP/181اإلحاطة بالمعلومات الواردة في الوثيقة   أ)

                                                                                                                      واالستدامة؛تتسم بالكفاءة   لرصد واإلبالغ والتحققل   دعم الدول في تنفيذ استراتيجية   ب)

خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، باالستناد إلى التجربة  فيما يخص دعم وتعزيز بناء القدرات  ج)
اإليكاو واالتحاد األوروبي والذي تعتبر كينيا دولة مستفيدة  بينرك المشت الجاري الناجحة لمشروع المساعدة

 ؛ونقل التكنولوجيا الفنيالموارد المالية والدعم بالدول  انتفاع والمضي قدمًا في تيسيرمنه، 

وتنفيذ خطط العمل  وضعإلى اإليكاو من أجل  موجهة تشجيع الدول على صياغة طلبات مساعدة  د)
 وتحسين قدراتها على جمع البيانات المتعلقة بالبيئة ورصدها واإلبالغ عنها؛الطوعية الخاصة بها، 

برنامج " بوسائل تشملشراكات بشأن المسائل المتعلقة بتغير المناخ،  إقامةتشجيع الدول على   )ه
اإلقليمي، وتعزيز على الصعيد لبناء القدرات  مخصصة أو مشاريع إضافية "إليكاوبا الخاصاألصدقاء 

  وتبادل المعرفة على المستويين اإلقليمي والعالمي. التعاون
لسياسات رسم ال إرشاداتبشأن الحاجة إلى  WP/212 Revision No. 1ورقة العمل  مندوب إندونيسيا قدمثم   - ٨٦

بعاثات ثاني ال يتجزأ من تخفيض ان استخدامها جزءاً  التي ُيعتبرمستدامة للطيران، البديلة الوقود الالترويج ألنواع  الرامية إلى
للطيران  أنواع الوقود البديلة المستدامةتقدم، فإن النطاق التجاري وتوافر إمدادات ٕاحراز تم بذل جهود و  ومع أنهأكسيد الكربون. 

 الذي وضعته اإليكاو. ديالمحا يالكربونالنمو هدف  في تحقيقتقديم مساهمة حقيقية  ال تتيحال يزاالن في مرحلة مبكرة للغاية 
في مجال الطيران في خطة عملها  تدامةعدد من أنواع الوقود البديلة المس استحداث، فقد أدرجت إندونيسيا بالفعل ومع ذلك
في السياسة الوطنية  ،نتيجة لذلك، الطيران أدرجت، و ٢٠١٥وتم تحديثها في عام  ٢٠١٣إلى اإليكاو في عام  هاالتي قدمت

بديلة ال وقودالل. وأعربت إندونيسيا عن رغبتها في وضع سياسة لنشر أنواع واألهداف الخاصة بقطاع النق البيولوجيةللطاقة 
اإلقليمي  على الصعيدين لسياساتامستدامة للطيران بطريقة تعاونية مع اإليكاو والدول األخرى من أجل تعزيز تنسيق ال

خبرتها، أن من  انطالقًا من ،يسياتنافس. واعتبرت إندونال في قليمية أواإلسوق في ال أوجه خللأي حدوث والعالمي وتجنب 
الجمعية العمومية  منطلبت  من َثمعلى المستوى العالمي، و  ومتسقةالمهم مساعدة الدول في وضع إجراءات سياسات مالئمة 

للطيران. وباإلضافة إلى ذلك، شجعت  أنواع الوقود البديلة المستدامةتعزيز  اتسياسب اإليكاو في وضع إرشادات خاصةدعم 
 قطاع النقل.الخاصة بو/أو أهدافها  البيولوجيةالمتعلقة بالطاقة  ةيسيا الدول على إدراج الطيران في سياساتها الوطنيإندون

التي توضح وجهات نظر دولتها بشأن سلة اإليكاو  WP/232ورقة العمل  مندوبة الواليات المتحدةوقدمت   - ٨٧
لنهج ل عن دعمها القويالواليات المتحدة وأعربت الطيران المدني الدولي.  للتدابير الرامية إلى التصدي لتغير المناخ الناشئ عن

من خالل سلة التدابير المذكورة والتي  ٢٠٢٠من عام  هدف النمو الكربوني المحايد ابتداءً الشامل الذي اتخذته اإليكاو لتحقيق 
ثاني أكسيد انبعاثات والقاعدة القياسية المتعلقة بة؛ البنية األساسيتلك المتعلقة ب: التحسينات الفنية والتشغيلية و ما يلي تشمل

 للتدابير القائمة على آليات السوق خطة العالميةالووضع  ؛أنواع الوقود البديلة المستدامةو ؛ الكربون الناجمة عن الطائرات
صحيح لتحمل المسؤولية عن لتدابير هو الخيار الالقائم على سلة انهج الشامل الالثغرات. واعتبرت أن  إجراًء لسدباعتبارها 

وهو ما حدث  الئم االحتياجات الفريدة لقطاع الطيران الفريدتبحيث  اتصميمه إذ يمكن، المناخية للطيران المدني الدولي اآلثار
الطيران على المدى  الناجمة عن نبعاثاتاال لخفضسلة التدابير، تمكنت الدول من وضع العناصر الالزمة  فبتنفيذ. بالفعل
للتدابير القائمة  خطة العالميةالعلى المدى القريب، من خالل  النمو الكربوني المحايد ل، مع سد الثغرة في تحقيق هدفالطوي

 .على آليات السوق
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 انعقاد جميع عناصر سلة التدابير منذفيما يتعلق ب كبيراً  وقد أحرزت اإليكاو والدول األعضاء فيها تقدماً   - ٨٨
القاعدة القياسية لترخيص  إلى وضعلجنة حماية البيئة  سعيفي  بنشاطوقد شاركت الواليات المتحدة الجمعية العمومية األخيرة. 

. زمع لهذه القاعدة القياسية، وهي فخورة بدعم اعتماد المجلس المةالجديد تنولوجياالتك استنادًا إلىانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 وتقنياتالصناعة لتطوير وتحسين كفاءة استهالك الوقود قطاع د التعاونية مع وقادت الواليات المتحدة أيضًا العديد من الجهو 

التكنولوجيات التي تم تطويرها في إطار المرحلة األولى من برنامج إدارة الطيران االتحادية المستمر أما خفض االنبعاثات. 
من المحتمل أن تدخل فع طائرات، )، وهي شراكة مع خمس شركات تصنيCLEENلتخفيض الطاقة واالنبعاثات والضوضاء (

 المرحلة الثانية من هذا البرنامج. ولقد بدأ فعًال تنفيذ)، ٢٠١٦أسطول الطائرات التجارية خالل العام الحالي (

وقود البديلة الونشر أنواع  عمليتي استحداثوتيسير على دعم الواليات المتحدة بنشاط أيضًا  وعملت  - ٨٩
) التي ركزت CAAFIالمبادرة الخاصة باستخدام أنواع الوقود البديل في الطيران التجاري ( شملتبوسائل لطائرات، ل المستدامة

الوقود البديل، من البحث والتطوير إلى التسويق. بيد أن عملها في هذه المجاالت، وكذلك  استحداثعلى كل مرحلة من مراحل 
ة، والتعاون مع فنيالمتحدة وحدها. ومن خالل برامج المساعدة ال الواليات يعد بالفائدة علىفي مجال إدارة الحركة الجوية، لم 

في تحسين الكفاءة  يةصناعقطاعاتها الالدول األخرى و  الواليات المتحدة اإليكاو، ونشر تكنولوجيات أكثر كفاءة، ساعدت
الصناعة في قطاع إليكاو و الدول األعضاء في ا معبمواصلة تعزيز تعاونها  والتزمتالطيران.  الناجمة عن نبعاثاتاالوخفض 

دور قيادي في تلك المجاالت ألنها ب االضطالعالواليات المتحدة ومن دواعي سرور سلة التدابير في السنوات القادمة. كامل 
 تلتزم هاتغير المناخ. ولما كانت تدرك أنه ليس لدى جميع الدول القدرة على االضطالع بهذا العمل، فإنل بالتصديملتزمة 

على ضمان التنمية المستدامة للطيران المدني الدولي لفترة طويلة في  ذلك يساعدعسى أن اآلخرين لبناء تلك القدرة،  بالعمل مع
 المستقبل.

 دعيت الجمعية العمومية إلى:و   - ٩٠

 وجهات نظر الواليات المتحدة بشأن سلة التدابير؛ب أن تحيط علماً   أ)

في كل  المالية الموارد المالية وغيرباستثمارات كبيرة من  ةلواليات المتحدا بما تقدمه أن تحيط علماً   ب)
 عنصر من عناصر سلة التدابير؛

الصناعة لتعزيز تنفيذ قطاع الفرص المتاحة إلقامة شراكات دولية مع الدول و ب أن تحيط علماً   ج)
 واستخدام مختلف عناصر سلة التدابير؛

بطرق مختلفة عبر سلة  معالجتهاجري تيز"، "التما ين الظروف الوطنية المختلفة، أأن تدرك أ  د)
 ،التكنولوجيا طويرفي المجاالت الرئيسية لت التدابير، مع قيام بعض الدول بأغلبية الجهود

 للطيران.أنواع الوقود البديلة و  ،األساسيةالتشغيل والبنية  في والتحسينات

ر إندونيسيا وبوركينا فاسو والدول األخرى مندوبة الواليات المتحدة هذه الفرصة لتشك اغتنمتوفي الختام،   - ٩١
االطالع  لمجتمع العالميل بحيث أتيحخطط عملها بشأن أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  نشرت علناً الكثيرة التي 

 .عليها

مية التي وصفت التقدم الذي أحرزته دولته في جهودها الرا WP/363ورقة العمل  بوركينا فاسو مندوبقدم   - ٩٢
إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران المدني. وأبرز، على وجه الخصوص، الخطوات التي أدت إلى 

 نظام البيئة في مجال الطيرانتنفيذ بهيئة الطيران المدني الوطنية واضطالع وضع خطة عمل وطنية وفقًا لتوصيات اإليكاو، 
)AES(.  دةلمساعا روعمش راإط في إليهابي وروألا دالتحاوا للمساعدة التي قدمتها اإليكاو اھريدتق نع وفاس کيناورب تبرعأو 
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 ووصفت الورقة أيضاً  لي.دولا رانيطلا الناجمة عن ونبرلکا دکسيأ ثاني خفض انبعاثات لجأ نم دراتلقا ءلبنا كر لمشتا
 توقعاتها فيما يتعلق بالمساعدة والتعاون. لكالتحديات التي تتوقعها بوركينا فاسو في تنفيذ خطة العمل المذكورة، وكذ

 دعت بوركينا فاسو الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي:و   - ٩٣

 ؛WP/363 ورقة العمل اإلحاطة بمحتويات  )أ

تكليف األمينة العامة بمواصلة دعم برامج اإليكاو الرامية إلى مساعدة الدول في وضع وتنفيذ خطط   )ب
 الطيران الدولي؛ الناجمة عنات ثاني أكسيد الكربون عملها الخاصة بخفض انبعاث

تشجيع الدول والمنظمات الدولية على تخصيص أموال لبناء القدرات والمشاريع الجديدة للمساعدة في   )ج
 ؛مجال البيئة على الصعيد اإلقليمي، على غرار المشروع المشترك بين اإليكاو واالتحاد األوروبي

ول في هذا المجال، لتشجيع تبادل المعرفة، ونقل المهارات، واإلجراءات تعزيز الشراكات بين الد  )د
 المشتركة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران.

عن األنشطة التي اضطلعت بها دولته في  تقريراً  تضمنتالتي  WP/364ورقة العمل  مندوب مصرثم قدم   - ٩٤
بشأن تخفيض  هافيما يتعلق بتقديم خطة عمل تهحرز ذي أوالتقدم ال ،الطيران الدوليمجال حماية البيئة من حيث عالقتها ب

بعد موافقة  هامصر إلى اإليكاو أول خطة عمل طوعية لوكانت قد قدمت الطيران. الناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
تزويد المنظمة بمعلومات عن لبرت أداة مهمة عتُ ابل خطة العمل مجرد التزام،  ولم ُتعتبر. ٢٠١٦يوليو  ٢٥الحكومة عليها في 

التدابير  ةلطيران. وتضمنت العناصر التالية من سلالناجمة عن اانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خفض  فيما يخص أنشطة مصر
 يف بما، للطائرات الحديثة التكنولوجية التحسينات): ٢٠٣٠- ٢٠٢٠المتوسط (المدى ) و ٢٠٢٠- ٢٠١٠على المدى القصير (

من المتوقع أن تشمل خطة العمل و التدابير التشغيلية.  وزيادة فعاليةالحركة الجوية؛  إدارة تحسينو ؛ األسطول تجديد ذلك
ؤثر سلبًا على تال  ة التيمستدامالطيران الوقود أنواع ) ٢٠٥٠ - ٢٠٣٠المدى الطويل ( لىع تنفيذها مصر التي تزمعالجديدة 

 سلة الغذاء العالمية.

مستدام، تعتزم على نحو العديد من التحديات في مجال التنمية وفي بناء قدراتها تواجه الدول النامية  نومع أ  - ٩٥
فيما خطط عمل الدول  إعدادبشأن  "إرشادات - Doc 9988الوثيقة  االسترشاد بمضمونمن خالل  هامصر تحديث خطة عمل

 ).EBTأداة االيكاو للمنافع البيئية ( واستخدام"، ض انبعاثات ثاني أكسيد الكربونيخفيتعلق بأنشطة ت

 دعت مصر الجمعية العمومية إلى:  - ٩٦

 ؛WP/364 ورقة العمل محتوياتب أن تحيط علماً   أ)

 ؛الرامية إلى "عدم ترك أي بلد وراء الركب"حث الدول على دعم مبادرة اإليكاو أن ت  ب)

 TRAINAIRنير المتقدم (برنامج تري في متخصص تدريب فريق تدرج يکاو أنإلا من أن تطلب  )ج

PLUS"؛) بشأن "خطط عمل الدول الطوعية لخفض ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطيران الدولي  

فترات زمنية محددة خالل عدد من الخبراء بقليمية لإليكاو طلب من اإليكاو تزويد المكاتب اإلأن ت  )د
"عدم ندوق البيئة في إطار مبادرة الطوعية، من خالل دعم ص هالمساعدة الدول في تقديم خطط عمل

 ؛ترك أي بلد وراء الركب"
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اإليكاو إلى تقديم قائمة بالخبراء الذين ساهموا في تقديم خطط العمل الطوعية لدولتهم وفقا  أن تدعو  )ه
وتشجيع الدول على  ،لتدابير اإليكاو، بغية إتاحتها لمساعدة الدول التي لم تقدم خطط عملها بعد

 الشراكات. وٕاقامةالعلمية تبادل المعرفة 

ونشر أنواع وقود  الستحداثالخلفية التاريخية عرضت التي  WP/455ورقة العمل  مندوب المكسيكوقدم   - ٩٧
 ، وأبرزت تجربة المكسيك في استخدام أنواع الوقودالوضع الراهن في هذا الشأنبديلة مستدامة للطيران، باإلضافة إلى الوضع 

 :القيام بما يلي ية العمومية إلىدعت المكسيك الجمعو . هذه

 ياً أساس اً عنصر بوصفها ونشر أنواع وقود بديلة مستدامة  السعي إلى استحداثاالعتراف بأهمية زيادة   أ)
 الطيران؛ الناجمة عن نبعاثاتاالسلة التدابير الرامية إلى خفض في 

تدامة كطريقة لتشجيع تحديد هدف عالمي ألنواع الوقود البديلة المسمسألة االعتراف بقيمة   )ب
 اإلجراءات الضرورية؛

على المشاركة في  خرىاأل الجهات المعنيةصناعة الطيران و قطاع تشجيع جميع الدول األعضاء و   )ج
، ٢٠١٧فبراير  ٩و ٨ يوميال ـإليكاو التحضيرية بشأن الوقود البديل، المقرر عقدها في مونتريا ندوة

أنواع الوقود البديلة للطيران، المقترح عقده في مكسيكو  إليكاو الرفيع المستوى بشأناوفي مؤتمر 
لوضع رؤية اإليكاو بشأن أنواع الوقود  ٢٠١٧أكتوبر  ٢٠إلى  ١٨من الممتدة سيتي في الفترة 

 ينتشجيع الدول على اتخاذ إجراءات على المستو  سيجري من خاللهي ذالبديلة للطيران الدولي، وال
  .الطيران لمجا فيالمستدامة  لةيالوقود البد عونشر أنوا ريتطو فيما يخص الوطني والدولي 

(تغير المناخ ونمو الطيران في الهند)  WP/138المعلومات العشر التالية:  ورقاتأنه تم تقديم  إلى وأشيرَ   - ٩٨
 اي قدمتهت) الليالناجمة عن الطيران الدو (التقدم في تنفيذ خطة عمل الدولة للحد من االنبعاثات  WP/222والهند؛  اي قدمتهتال

(المساعدة وبناء القدرات في مجال الطيران لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  WP/227وإندونيسيا؛ 
وراء  عدم ترك أي بلد"[الدعم األوروبي لمبادرة  WP/415وجهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي؛  التي قدمهاالدولي) 
سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي  اقدمتهتي ال الركب"]

لجنة في [الدول األعضاء  WP/426و؛ (يوروكنترول)والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية  )ECACللطيران المدني (
 الناجمة عنللحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  هالتي أعدت خطة عمل) اLACACالطيران المدني ألمريكا الالتينية (

في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية؛  ٢٢الطيران المدني الدولي] التي قدمتها غواتيماال نيابة عن الدول األعضاء الـ 
التحالف الدولي التي قدمها الجديدة)  اتائر لطقاعدة اإليكاو القياسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما يخص ا( WP/207و

التحالف الدولي للطيران التي قدمها (زيادة الشفافية في اتخاذ القرارات في اإليكاو)  WP/208و؛ )ICSA( للطيران المستدام
ران المستدام؛ التحالف الدولي للطيالتي قدمها (التصدي النبعاثات الطيران الدولي في سياق اتفاق باريس)  WP/209والمستدام؛ 

التحالف الدولي للطيران المستدام؛ التي قدمها ) دامة(تدابير اإليكاو المتعلقة بتغير المناخ وأهداف التنمية المست WP/427و
 .)ACIالمجلس الدولي للمطارات ((مساهمة المطارات في حماية البيئة) التي قدمتها  WP/429و

 المناقشة

ة "للبيان رحلمقتا الصيغة المنقحةالجديدة من ديباجة  ٩أهمية الفقرة  الضوء على النرويج ةمندوب تسلط  - ٩٩
)، التي أشارت إلى اتفاق باريس، WP/49تغير المناخ ( –بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  الموحد
ن مئويتين بكثير فوق مستويات ما قبل قصر الزيادة في متوسط درجة الحرارة في العالم على أقل من درجتيالمتمثل في  وهدفه

درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر  ١,٥عصر النهضة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بواقع 
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درجة هذين الهدفين المرتبطين بي في تحقيق الدول الطيران وقطاع اإليكاو تسهم أن الضروري من أن وأكدت. النهضة الصناعية
 رارة.الح

عن تقديره للجهود التي تبذلها و  WP/54 العمل عن تأييده لورقة مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةأعرب و   -١٠٠
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واعترف أنشطة إعداد خطط العمل الطوعية الخاصة ب علىاإليكاو في مساعدة الدول 

كينيا وبوركينا فاسو ومصر والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا . وباإلضافة إلى ذلك، أقر بإنجازات ذه الجهودبه
التحاد األوروبي في إعداد وتحسين بين اإليكاو وا مشروع المساعدة المشتركالمنتفعة بفريقيا الوسطى التسع أالالتينية ودول 

 WP/181( ل دولة ما يؤيد خطة عملهافي هذا الشأن. وقدمت كالطوعية، وكذلك في بناء القدرات  ها الوطنيةخطط عمل
). فضال عن ذلك، أشار مندوب جمهورية تنزانيا المتحدة إلى اإلنجاز الذي حققته WP/321و WP/362و WP/364و WP/363و

). WP/455ورقتها ( يدتأحد عناصر سلة التدابير، وأ تمثلللطيران، التي  ةالمكسيك في استخدام أنواع الوقود البديلة المستدام
 تكررها الدول في مناطق أخرى.أن كد أن هذه اإلنجازات يمكن وأ

) WP/49أن البيان الموحد المنقح المقترح بشأن تغير المناخ ( مندوب المملكة العربية السعوديةوٕاذ أكد   -١٠١
الهدفين المذكورين  إلى تينكاف قبل انعقاد الجمعية العمومية، أشار إلى إدراج إشار  بقدريحتوي على تعديالت لم تتم مناقشتها 

نظر ال أكد أنه يتعين، و والقائمين على قصر ارتفاع درجات الحرارة على درجتين مئويتين ودرجة ونصف مئوية باريس في اتفاق
الدرجتين . وشدد على أن هدف هافيبناء القدرات والتمويل ونقل التكنولوجيا وتكيضًا يشمل أي ا في سياق أوسع نطاقاً مإليه

على أساس المساهمات  وضعهالقطاعات االقتصادية، وأنه قد تم  الناجمة عن كلجميع االنبعاثات  شملي °)٢( المئويتين
المقتصر هدف الالعالمي لتغير المناخ. وشدد مندوب المملكة العربية السعودية كذلك على أن  في التصديالمحددة الوطنية 

 ).IPCCمية الدولية المعنية بتغير المناخ (ما زال قيد نظر الهيئة الحكو  °)١,٥( مئويةونصف درجة على 

أن المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على  إلى مندوب المملكة العربية السعودية أشاروٕاذ   -١٠٢
قترح قد حذفت من البيان الموحد المنقح الم ١٨-٣٨آليات السوق في مجال الطيران الدولي التي أرفقت بقرار الجمعية العمومية 

 للتدابير القائمة على آليات السوق خطة العالميةالفي مشروع البيان الموحد بشأن  إدراجهاإلى  ابشأن تغير المناخ، دع
)WP/52عناصرها ) ألنها عنصر أساسي من. 

دولته شواغل فيما  لدى إلى أن أشارمداخلة مندوب المملكة العربية السعودية. وٕاذ  مندوب الصينوأيد   -١٠٣
الوارد و  ٢٠٢٠اعتبارًا من عام  ديالمحا يالكربونالنمو هدف المتمثل في تحقيق  األجلبالهدف العالمي الطموح المتوسط يتعلق 

أن هذا الهدف قد ُأدرج أيضًا في  ٕاذ أشار إلىو  .)WP/49من منطوق البيان الموحد المقترح بشأن تغير المناخ ( ٦في الفقرة 
قراري الجمعية مناقشة  اقترح إجراء، (WP/52) لعالمية للتدابير القائمة على آليات السوقالبيان الموحد المقترح بشأن الخطة ا

 ين في وقت واحد.ذهالعمومية 

مشروع المساعدة المشترك بين  في إطار تنفيذ الخطوات اإليجابية التي اتخذتها كينيا مندوب البرتغالوٕاذ أبرز   - ١٠٤
، "الطيران الدولي الناجمة عنثاني أكسيد الكربون انبعاثات  خفضء القدرات من أجل بناالمعنون "اإليكاو واالتحاد األوروبي، 

مع تلك الدولة على أن أحد  ه في الرأيقااتفأعرب عن ، عنها واإلبالغ هاجمع بيانات االنبعاثات ورصدب ها الخاصلتعزيز نظام
سوق هو أن تقوم جميع الدول بجمع بيانات انبعاثات ثاني المتطلبات الحاسمة في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات ال

للرصد أكسيد الكربون والتحقق منها واإلبالغ عنها. ولذلك، أيد اقتراح كينيا بأن تدعم الجمعية العمومية الدول في تنفيذ استراتيجية 
 بوسائل تشملالمتعلقة بتغير المناخ، شراكات بشأن المسائل  إقامةتتسم بالكفاءة واالستدامة وتشجعها على  واإلبالغ والتحقق

تعزيز التعاون وتبادل وعلى  ،اإلقليميعلى الصعيد لبناء القدرات مخصصة أو مشاريع إضافية  لإليكاوبرنامج األصدقاء التابع 
 ].WP/181 ورقة العملمن  ٣- ٣والفقرة  ب) و ه)الفقرتين اإلجرائيتين  المعرفة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي [راجع
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بوركينا فاسو لوضع وتنفيذ خطة عملها الخاصة بأنشطة التي بذلتها جهود المندوب البرتغال بإذ رحب   -١٠٥
كل دولة تقوم بإعداد وتقديم خطة عمل ل أعرب عن تقديره)، WP/363خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (راجع ورقة العمل 
 إسهامضمان الرامية إلى من العملية  اً هام اً جزءبوصف ذلك لكربون محدثة إلى اإليكاو بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد ا

في تخفيف آثار تغير المناخ. وشكر بوركينا فاسو على عرض النتائج اإليجابية لمشاركتها إسهامًا فعاًال قطاع الطيران المدني 
ثاني أكسيد الكربون انبعاثات  خفض بناء القدرات من أجلوالمعنون " مشروع المشترك بين اإليكاو واالتحاد األوروبيالفي 

 لبيئة في مجال الطيرانانظام  ها، مثل تركيب محطةيجري تحقيقنتائج عملية  هناك ، وأشار إلى أن"الطيران الدولي الناجمة عن
)AES(  ولته وجميع أن د مجدداً مندوب البرتغال  وأكد. ويکاإلا لىإ عنھار لمباشا غإلبالوا اً آلي لبيئيةا تلبياناا جمع أتاحتالتي

أي احتياجات مستقبلية قد تنشأ من  إلى تلبية، الجهات المعنية ائر، مع سسعى جاهدةً الدول األعضاء األخرى في اللجنة ست
انبعاثات ثاني أكسيد  خفض ها الرامية إلىتنفيذ خططلالدول التي تحتاج إلى مساعدة فنية وبناء قدرات من أجل االستعداد 

 الدولي. الكربون في مجال الطيران

 ا المجلس، أكد أنمقدمه نتيلالWP/56 و WP/54 تي العمللورق الشديد هعن تأييد مندوب إيطاليا وٕاذ أعرب  -١٠٦
خطوة جيدة للغاية إلى يمثل في الوقت نفسه بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  هاوتقديم خطط عمل بإعداد قيام الدول

. وأيد بشدة، على وجه هذا االنبعاثات خفض حقيقطة المختلفة، وأداة جيدة للغاية لتاألمام فيما يتعلق بتخطيط جميع األنش
 لشفافية.توخيًا لالعام لإليكاو  اإلنترنتالخصوص، تشجيع الدول على نشر خطط العمل الخاصة بها على موقع 

الصناعة قطاع ول و العمل الذي قامت به الد بشدةأيد مندوب إيطاليا ، WP/56وفيما يتعلق بورقة العمل   -١٠٧
ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران، بما في ذلك تمويل المشروعات الجديدة، مثل المشروعات  باستحداثفيما يتعلق 

 استخدام الطحالب البحرية في وقود الطيران.فيما يتعلق ب في إيطاليا التي يجري تنفيذها

، وكذلك الورقات WP/54القوي لورقة العمل  ملسابقين في دعمهإلى المتحدثين ا مندوب الكاميرونوانضم   -١٠٨
: الجمهورية الدومينيكية نيابة عن الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا المرتبطة بها التي قدمتها الجهات التالية

). WP/364)؛ ومصر (WP/363( فاسو نابوركيو )؛ WP/181كينيا (و )؛ WP/321دول وسط أفريقيا التسع (و ؛ (WP/262) الالتينية
 اودع ،إلى اإليكاو خطط عملها المتعلقة بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عاً وشدد على أن تلك الدول قدمت طو 

انتباه  استرعاء ضرورةمندوب الكاميرون أيضًا  ٕاذ أكدالجمعية العمومية إلى تشجيع الدول األخرى على أن تحذو حذوها. و 
د هذه الدولإلى أهمية تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل منها، أشار إلى أنه  الخطط المقدمة صاحبةالدول   قدراتالب إذا لم تزوَّ
 مشكالت) ستواجه NCLB( الرامية إلى "عدم ترك أي بلد وراء الركب" بناء الموارد البشرية المطلوبة، فإن مبادرة اإليكاول الالزمة

 .هذافي تحقيق هدفها 

عن تقديره للمكسيك والواليات المتحدة والدول األخرى لما تبذله من جهود  مندوب إندونيسيا بوٕاذ أعر   -١٠٩
تتطلع إلى مزيد من التعاون في وضع مبادئ  دولتهمستدامة للطيران، أشار إلى أن البديلة الوقود اللتشجيع استخدام أنواع 

 المتعلقة بذلك. اتتوجيهية للسياس

على أن  الواليات المتحدة ةمندوب ت)، وافقWP/455الورقة التي قدمتها المكسيك (إلى  ةشار اإلوفي معرض   -١١٠
الدول لتبادل بين جمع ت جهةدور اإليكاو كل تأييدها أعربت بالتالي عنتعمل اإليكاو كوسيط بين الدول، و التوجه األمثل هو أن 

 أن تتعلملدول بحيث يتسنى لواع الوقود البديلة للطيران، وما لم ينجح فيما يتعلق بأن نجح عملياً لمناقشة ما و الخبرات والتجارب 
 الندوةتناولها في  ُيزمعبعض. وأشارت إلى أن المكسيك أثارت العديد من القضايا المثيرة لالهتمام في الورقة التي من بعضها 

الرفيع المستوى بشأن أنواع الوقود  ) ومؤتمر اإليكاو٢٠١٧المرتقبة لإليكاو بشأن أنواع الوقود البديلة (مونتلایر، شباط/فبراير 
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عمل لجنة حماية ب هذين المحفلين مناقشات تستنيرينبغي أن و )، ٢٠١٧البديلة للطيران (مكسيكو سيتي، تشرين األول/أكتوبر 
 البيئة الجاري في مجال أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران.

 وال سيماالصين، مندوب المملكة العربية السعودية و  مندوب يلتمداخ تأييدًا تاماً  مندوب االتحاد الروسيوأيد   -١١١
مشروع البيان الموحد بشأن ب مقترناً  )WP/49النظر في البيان الموحد المنقح المقترح بشأن تغير المناخ ( مندوب الصيناقتراح 

ن ديباجة البيان الموحد المنقح المذكور م ١٠). وباإلشارة إلى الفقرة WP/52( للتدابير القائمة على آليات السوقعالمية الخطة ال
اعتبارًا من عام  ديالمحا يالكربونالنمو هدف المتمثل في تحقيق بشأن تغير المناخ، الذي أشار إلى الهدف العالمي الطموح 

ف هذا الهدعلى أبدت دولته تحفظًا  ،٢٠١٣و ٢٠١٠في عامي  للجمعية العمومية السابقتين الدورتينأنه في ب ذّكر، ٢٠٢٠
 من ١٥و ١٢ نفقرتيالعلى  بوجه خاص على أساس علمي. وأعرب االتحاد الروسي عن تحفظه اً قائم وال اً عتبره واقعيتال  األنه

سيضطر االتحاد الروسي  ولذا .١٨-٣٨من منطوق قرار الجمعية العمومية  ٧والفقرة  ١٩- ٣٧قرار الجمعية العمومية  منطوق
اعتماد البيان الموحد المنقح  إلى الجمعية العمومية تصلمن المنطوق عندما  ٦الفقرة بإلى تقديم التحفظ نفسه فيما يتعلق 

 ).WP/49المقترح بشأن تغير المناخ (

على أن البيان الموحد بشأن تغير المناخ يتضمن تحديثات لقرار الجمعية العمومية  مندوب المكسيكوشدد   -١١٢
ر إلى أن النص المنقح المقترح يعكس التطورات اشأعمومية األخيرة. وٕاذ دون تصويت في الجمعية المن ، الذي اعتمد ١٨- ٣٨

، بدًال ستبعد األحكام المتعلقة بالتدابير القائمة على آليات السوق، مع التركيزياألخيرة في مجال الطيران الدولي وتغير المناخ، و 
 .هذا األمر ضوء على يهفعلى العناصر األخرى لسلة التدابير، شدد على أنه ينبغي النظر  من ذلك،

المملكة العربية السعودية والصين واالتحاد مندوبو آلراء التي عبر عنها عن تأييده ل مندوب الهند وٕاذ أعرب  -١١٣
منفصلة عن قضية الخطة العالمية  النظر فيهان مسألة الطيران الدولي وتغير المناخ ال ينبغي أكد مجددًا على أالروسي، 

االنتقائي من اتفاق باريس لجزء واحد من مشروع  تباسى آليات السوق. وشدد على أن هناك محاولة لالقللتدابير القائمة عل
مشروع البيان بين كل من مواءمة المن الضروري  ولكنالبيان الموحد بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، 

اتفاق باريس والمبادئ المتفق عليها في الدورة كليهما من جهة و  ن تغير المناخوالبيان الموحد المنقح المقترح بشأ المذكور الموحد
من جهة  ٢٠١٥في عام ، المعقود اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي  الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف

المتمثل في ن الهدف العالمي الطموح مع مندوب االتحاد الروسي على أ عن اتفاقه في الرأي مندوب الهند وأعرب. أخرى
من منطوق البيان الموحد المنقح بشأن  ٦والمشار إليه في الفقرة  ٢٠٢٠من عام  اً اعتبار  تحقيق هدف النمو الكربوني المحايد

 اهذ يؤيد ولم. آخر قطاعألي  )COP21( مؤتمر األطراف المذكور أساس ألنه لم يتم االتفاق عليه في ليس له ،تغير المناخ
 عتمد في الجمعية العمومية الحالية.كأساس ألي قرار يُ  عليه يوافق أو الهدف

اإليكاو في مجال حماية البيئة. وباإلشارة إلى التعليقات التي  تضطلع بهبالدور الذي  مندوب مصروأشاد   -١١٤
 القائمة على آليات السوقتدابير الذ أدلى بها مندوب المملكة العربية السعودية، شدد على أن المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفي

في البيان الموحد المنقح المقترح  راجهاينبغي إعادة إد ،١٨- ٣٨بقرار الجمعية العمومية  ألحقتالتي  ،في قطاع الطيران الدولي
 ت السوقالقائمة على آلياتدابير للعالمية الخطة الفي مشروع البيان الموحد بشأن  إدراجها) أو WP/49بشأن تغير المناخ (

)WP/52.( 

 وتلكالتي قدمها المجلس،  WP/54االستنتاجات واإلجراءات الواردة في الوثيقة  مندوب جنوب أفريقياوأيد   -١١٥
 كينيا وبوركينا فاسو ومصر على التوالي.التي قدمتها  WP/364 وWP/363 و WP/181 ورقات العمل الواردة في

المملكة العربية السعودية والصين واالتحاد  مندوبوف التي عبر عنها عن تأييده للمواق مندوب باكستانأعرب و   - ١١٦
 متكافئة. اً الدول النامية. وأكد أنه ينبغي منح جميع الدول فرص بشأن اي أبدتهتال بالشواغلفيما يتعلق  ال سيماالروسي، 
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لممثل الوحيد للبيئة في إلى أن منظمته هي ا )ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (المراقب من وأشار   -١١٧
ورقات كد أن أفي السنوات األخيرة. وٕاذ  اإليكاو اإليكاو، وأنها قدمت مساهمة كبيرة في أعمال حماية البيئة التي اضطلعت بها

الموعد النهائي المحدد، أشار إلى أنه  ضمن) قد ُقدمت WP/209و WP/208و WP/207و WP/206األربع ( التحالف المذكور
المراقب من  الوقت، لم يصرّ  حرصًا علىنها تضمنت توصيات محددة. و ألكورقات عمل، ال سيما  تسّلمهارض كان من المفت

المذكورة في إطار هذه المجموعة الثانية من البنود المتعلقة بحماية البيئة،  الورقاتعلى تقديم  التحالف الدولي للطيران المستدام
. ومع WP/209و WP/208و WP/207الورقات  قراءة التوصيات الواردة فيإلى تنفيذية اللجنة ال دعوةبدًال من ذلك قال إنه يود و 

 ورقة عمل عند مناقشة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. WP/206ورقة الذلك، طلب أن تعتبر 

(سلوفاكيا  WP/91 ورقتي العملأن إلى  رئيس اللجنة التنفيذية أشاروفي معرض تقديم ملخص للمناقشة،   -١١٨
 WP/209) و)ECACالمؤتمر األوروبي للطيران المدني ( الدول األعضاء فينيابة عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و 

هدف طموح عالمي طويل  فيما يتعلق بوضعالحاجة إلى مزيد من العمل  اقد أبرزت ))ICSA( التحالف الدولي للطيران المستدام(
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين فهم تأثيرات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي. ومن األجل بشأن الحد من 

 يةفترة الثالثالتقدم خالل يححقق مزيدًا من السأنه مستمر في لجنة حماية البيئة و  في هذا الصددالمفهوم أن العمل الفني 
 نتائج هذا العمل. القادمة. ولذلك ينبغي أن تنتظر اللجنة التنفيذية

ورقة في  تي أثير تال ،لجنة حماية البيئةالمعلومات المتعلقة بعمل ب واالنتفاعالشفافية  ةوفيما يتعلق بمسال  -١١٩
المؤتمر األوروبي للطيران  الدول األعضاء فيو الدول األعضاء في االتحاد األوروبي  نيابة عن(سلوفاكيا  WP/91 العمل

بتلك  علماً  اللجنة التنفيذية ، أحاطت))ICSA( التحالف الدولي للطيران المستدام( WP/208 لوورقة العم)) ECACالمدني(
فإن المجلس هو لمجلس، من هيئات ا ةنيف ةهيئ ي، وهلجنة حماية البيئةل ةداريالمسائل اإلمتعلقة بنها ونظرًا إلى أالورقات، 

 .الذي سيتناولها

(سلوفاكيا نيابة عن  WP/91 تضمنت ورقات العمل لمستدامة للطيران،فيما يتعلق بأنواع الوقود البديلة او   -١٢٠
 WP/232و(إندونيسيا)  WP/212و) )ECACالمؤتمر األوروبي للطيران المدني ( االتحاد األوروبي والدول األعضاء في

 الستحداثمن العمل مزيد على االضطالع بإليكاو والدول األعضاء فيها تشجيعًا لالمكسيك) ( WP/455(الواليات المتحدة) و
ونشر مثل هذه األنواع من الوقود ألنها عنصر أساسي في سلة التدابير. ورحبت اللجنة التنفيذية على وجه الخصوص بعرض 

 ١٨من  الممتدة المكسيك استضافة مؤتمر رفيع المستوى لإليكاو بشأن أنواع الوقود البديلة للطيران في مكسيكو سيتي في الفترة
إليكاو فيما يتعلق بالوقود البديل في مجال الطيران الدولي كوسيلة لتشجيع الدول على لرؤية  وضع بغية ٢٠١٧أكتوبر  ٢٠إلى 

وأشيَر اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والدولي لمواصلة تطوير ونشر أنواع الوقود البديلة المستدامة في مجال الطيران. 
الناجمة عن  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القاعدة القياسية لترخيص وضعل في يتمث ابيرأن جزءًا حاسمًا من سلة التد إلى

 رحبت به اللجنة التنفيذية في وقت سابق من االجتماع. وهو أمر، الطائرات

إليكاو على عملها بشأن خطط عمل الدول، ومبادرة بناء القدرات ل تهنئة ورقاتعدد من ال وتضّمن  -١٢١
المؤتمر  (سلوفاكيا نيابة عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيWP/415 و WP/91المساعدة: و 

جهاز مراقبة سالمة وأمن ( WP/227و(إندونيسيا)؛  WP/222و؛ (كينيا) WP/181و)؛ )ECACاألوروبي للطيران المدني (
دول األعضاء في لجنة الطيران المدني (الجمهورية الدومينيكية نيابة عن ال WP/262و؛ ))CASSOSالطيران في الكاريبي (

 WP/426(مصر)؛ و WP/364و(بوركينا فاسو)؛  WP/363و(تسع دول من وسط أفريقيا)؛  WP/321وألمريكا الالتينية)؛ 
بعض وجهات النظر  ورقاتهذه الوتضمنت (غواتيماال نيابة عن الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية). 

 :ةالتالي وهية، المتقارب
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إليكاو تعزيز أنشطة بناء القدرات والمساعدة التي تقدمها اإليكاو لعامة لألمانة ااينبغي أن تواصل   )أ
إلعداد وتنفيذ خطط العمل الطوعية للدول بشأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك 

 المالية والخبراء؛ مواردالب االنتفاعيسير واألدوات؛ وت اإلرشاداتتوفير و ؛ يةحلقات تدريبندوات و تنظيم 

مساعدة الدول التي لم تقم بعد بإعداد  من أجلالمزيد من الشراكات بين الدول  إقامة ينبغي تشجيع  ب)
برنامج األصدقاء  بوسائل تشمل، ما لديها من خطط عمل إلى تحسين التي تحتاجخطط عملها أو 
 التابع لإليكاو؛

تقديم بناء القدرات و الرامية إلى افية وتخصيصها لتوسيع نطاق مشاريع اإليكاو ينبغي إتاحة موارد إض  )ج
بخطط عمل الدول لتخفيض انبعاثات الطيران بما يتجاوز الشراكة الحالية  فيما يتعلقالمساعدة 

 العالمية؛ بيئةلإليكاو مع االتحاد األوروبي ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/مرفق ال

الدول المشاركة في  كما أنالقيمة المضافة إلعداد خطط عمل الدول. بعتراف بوضوح قد تم االل  )د
االتحاد األوروبي لبناء القدرات من أجل تخفيف انبعاثات و إليكاو ا بين مشروع المساعدة المشترك

أجل جمع  نبفوائد بناء القدرات م أقرت أيضاً  الطيران الدولي الناجمة عنثاني أكسيد الكربون 
 لبيئة في مجال الطيرانانظام نات المتعلقة باالنبعاثات ورصدها واإلبالغ عنها من خالل البيا

)AES(تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. المفروض أن ييسر هذا األمرمن ، و  
)، اقترح أن توصي WP/49(استرعى الرئيس االنتباه إلى البيان الموحد المنقح المقترح بشأن تغير المناخ  وٕاذ  -١٢٢

 اللجنة التنفيذية الجلسة العامة باعتماده.

 هذا االقتراح. وٕاسبانيا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والمكسيك فرنساأيد مندوبو و   -١٢٣

في وقت واحد مناقشة البيان الموحد المقترح بشأن تغير  ىُتجر اقتراحه بأن  مجدداً  مندوب الصينأكد وٕاذ   -١٢٤
 ةعالقإلى ال ) نظراً WP/52و WP/49( للتدابير القائمة على آليات السوقخطة عالمية وضع  ناخ والبيان الموحد المقترح بشأنالم

ا وأن ممنفصل إلى الجلسة العامة العتماده على نحو تقديمهماو  هما، أوضح أن من غير المناسب النظر فيفيما بينهما الوثيقة
وٕايران (جمهورية  وباكستان واالتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية مندوبو الهند وأعربالحقة.  مشكالتيؤدي إلى قد ذلك 

 هذا الرأي.عن تأييدهم ل اإلسالمية) -

أن تعليقاته السابقة على البيان الموحد المنقح المقترح بشأن إلى  مندوب المملكة العربية السعودية أشاروٕاذ   -١٢٥
 أعاله)، صرح بأنه ال ينبغي تقديمه ١٠٢و ١٠١الفقرتين  ارجع إلىعتبار في ملخص الرئيس (تغير المناخ لم تؤخذ بعين اال

 إلى الجلسة العامة العتماده. هذا البيان

نظرها في البيان الموحد تختتم  أن التنفيذية للجنة يمکن ال أنهعلى  الروسي االتحاد مندوب وٕاذ شدد  -١٢٦
للتدابير القائمة على آليات السوق، أكد خطة عالمية  ضعو  بشأن الموحد انـالبي شاقتن أن بعدإال  المذكور بشان تغير المناخ

أن إحالة البيان األول فورًا إلى الجلسة العامة للنظر فيه واعتماده ستكون، إذا حدثت، خروجًا عن النظام الداخلي للجمعية 
 ).Doc 7600العمومية (

  تنفيذية على العودة إلى هذا البند من جدول األعمال في اجتماعها المقبل.اللجنة ال وافقتفي ضوء القيود الزمنية،   - ١٢٧
  .١٧,٠٠ الساعة في الجلسة تفعرُ   -١٢٨
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  محضر الجلسة الثالثة
 )٩,٠٠الساعة ، ٢٠١٦سبتمبر  ٢٩(الخميس، 

 

  المواضيع التي نوقشت
  

  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ - الطيران الدولي وتغير المناخ –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٢البند  -١
 الخاص بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق)قسم (ال
 

الخطة  – حماية البيئةفي مجال المستمرة  يكاوسياسات وممارسات اإلبالبيان الموحد  —
 العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

 
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء ورقة قدمتها سلوفاكيا نيابة عن  —

 )ECACاألخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني (

 الهند والصين واالتحاد الروسيورقة مقدمة من  —

 وٕاسبانياورقة مقدمة من غواتيماال  —

 ورقة مقدمة من قطر —

 ورقة مقدمة من إندونيسيا —

 ورقة مقدمة من البرازيل —

 اورقة مقدمة من ماليزي —

 ورقة مقدمة من االتحاد الروسي —

 ورقة مقدمة من كندا —

 ورقة مقدمة من شيلي —

 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

 ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) —

))، ومنظمة ACIورقة مقدمة من مجلس المطارات الدولي (المجلس الدولي للمطارات ( —
)، واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، CANSOخدمات المالحة الجوية المدنية (

)، والمجلس التنسيقي الدولي التحادات IBACوالمجلس الدولي لطيران األعمال (
 )ICCAIAصناعات الطيران والفضاء (

 ورقة مقدمة من البنك الدولي —

 ورقة معلومات مقدمة من جمهورية كوريا —

 ورقة معلومات مقدمة من تايالند —

 (أياتا) اتحاد النقل الجوي الدوليورقة معلومات مقدمة من  —

 )ICSAورقة معلومات مقدمة من التحالف الدولي للطيران المستدام ( —

 (ALADA) ورقة معلومات مقدمة من رابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاء —

    ورقة معلومات مقدمة من الجمهورية الدومينيكية —
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  ملخص المناقشات
 السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٢البند 

  الخاص بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق)قسم (ال

في ضوء الشواغل التي أعربت و من جدول األعمال.  ٢٢) نظرها في البند EX/2استأنفت اللجنة التنفيذية ( -١
للتدابير القائمة على آليات  ةلخطة العالمية المقترحباالعالمية الطموحة و  اإليكاو سابقًا فيما يتعلق بأهدافعنها بعض الدول 

تعليق  ومفاده، بالموافقة حظي اقتراحاً  الرئيس قدم، )خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي( السوق
حتى ) WP/49( "تغير المناخ -ات اإليكاو المستمرة المتعلقة بحماية البيئة البيان الموحد لسياسات وممارس"النظر في مشروع 

 مسألة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للطيران الدولي. فيالمناقشات  اختتام

 يا إسبينوزا، األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخسكلمة باتري

األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة يا إسبينوزا، سباتريبابة عن اللجنة التنفيذية، رحب الرئيس بالني -٢
. وأعربت األمينة التنفيذية عن امتنانها للفرصة التي أتيحت لها لالنضمام إلى اللجنة التنفيذية اإلطارية بشأن تغير المناخ

أهمية كبيرة لألهداف التي حددها المجتمع الدولي ككل في إطار اتفاق ب تتسمي مناقشتها بشأن حماية البيئة، التلمشاركة في ل
األمم المتحدة. وشددت على التي وضعتها  ٢٠٣٠ لعام لتنمية المستدامةاخطة وفي  ،بشأن تغير المناخ ٢٠١٥باريس لعام 

 ، وشكرت جميع الوفود وموظفي األمانةأهمية المساهمة التي يمكن أن تقدمها اإليكاو في ظل القيادة القديرة لرئيس المجلس
 ةاألمين تعلى عملهم الدؤوب وتفانيهم في وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للطيران الدولي. وأشار  العامة
م الماضي في العاالموضوعة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن أهداف التنمية المستدامة  ةالتنفيذي

النمو والتنمية  في تحولإحداث القدرة على  يناالتفاق ينواتفاق باريس يمثالن نقطة تحول تاريخية نحو عالم أكثر استدامة. ولهذ
، بقدرة كبيرة على التكيف مع األوضاع المتغيرة في الوقت نفسهاالنبعاثات و  يتسم بانخفاضنموذج جديد  بحيث يعتمدان على

للطيران الدولي، وهو  واآلن حانت الفرصةرفاهية كل فرد على كوكب األرض ألجيال قادمة.  ود بالنفع علىيعتحول ال ولعل هذا
في هذا  إسهامه الممكنلالتفاق على كيفية حانت الفرصة النشاط االقتصادي، عزز التنقل و  مّكن الناس منالقطاع الذي 

 التحول العالمي والطموح.

 كان بمثابة رسالةية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن اتفاق باريس التفاقة التنفيذي ةاألمين تأكدو  -٣
قوية وواضحة بأن االنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة يجب أن تبلغ ذروتها في أسرع وقت ممكن وأن تتراجع بسرعة لتحقيق 

 قصرإلى أنه يجب القيام بذلك لتحقيق هدف  ر العلميشي. و لحادي والعشرينالحياد المناخي في النصف الثاني من القرن ا
 الحادية الدورة في الدول جميع عليه اتفقت ما وهذا. مئويتين درجتين من أقل على العالمية الحرارة درجةالزيادة في متوسط 

في  ) التي ُعقدت في باريسCOP21( المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف لمؤتمر والعشرين
أن التضامن الدولي  إلى المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم تفاقيةة الالتنفيذي ةاألمين وٕاذ أشارت. ٢٠١٥نوفمبر/ديسمبر 

والصغيرة في  يرةن تنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول الكب، أكدت أ٢٠١٦قد استمر خالل عام  في ذلك الوقت الذي تجلى
 اآلن دور الطيران المدني جاءوالمستثمرين والدول والمدن، وأنه  ةالصناع قطاعمن  النطاق سعوا بدعمحظي  ٢٠١٥عام 
للمساعدة في تحقيق األهداف العالمية المشتركة. وأشارت إلى أنه في الحدث الخاص الذي استضافه األمين العام لألمم  الدولي

نحو عالم أفضل وأكثر  وجهحكومات إلى االلتزام بالت، انضمت العديد من ال٢٠١٦سبتمبر  ٢١مون في -المتحدة بان كي
دولة صكوك تصديقها على اتفاق باريس، ليصل بذلك إجمالي عدد التصديقات  ٣١المناسبة وحدها، أودعت  تلكاستدامة. وفي 

تفاقية األمم ال ةالتنفيذي ةاألمين تأوضحو في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.  ٤٨ نحو، وهو ما يمثل ٦٠إلى 
 COP22بحلول مؤتمر  النفاذاتفاق باريس حيز  يدخل بأن ةواضح إمكانيةالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن هناك اآلن 

ما عند ٢٠١٥لم يكن من الممكن التفكير فيه من قبل، حتى في ديسمبر  وهذا أمر، ٢٠١٦المغرب، في نوفمبر بفي مراكش 
 هذا االتفاق. اعُتمد
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أن البصمة المناخية للطيران إلى األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وأشارت - ٤
 قطاعالبصمة المناخية لبلد مثل ألمانيا، ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات بقابلة للمقارنة  الدولي آخذة في التزايد. وهي حالياً 

أن هدف اإليكاو الطموح المتمثل في تحقيق استقرار انبعاثات ثاني  وٕاذ ذكرتالزدهار. ا وانتشارالطيران مع ازدياد عدد السكان 
مع هدف  شياً اتم وتوسيع نطاقهبداية جيدة، دعت الجمعية العمومية إلى زيادة طموحها  يمثل ٢٠٢٠أكسيد الكربون عند مستويات 

اإلطارية بشأن تغير المناخ أن كل بلد وكل قطاع من قطاعات األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة  تكدأاتفاق باريس. وٕاذ 
لم تكن كافية  الحادي والعشريناالقتصاد يجب أن يزيد من طموحه ألن المساهمات األولية في الفترة السابقة لمؤتمر األطراف 

فيها اإليكاو طموح الطيران هناك عدة مجاالت يمكن أن تزيد  أنإلى  تلتحقيق األهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس، أشار 
تنفيذ التدابير واألدوات التي من  تعزيز فياألول  التدبير يتمثلالعالمي مستعد لقيادة التغيير التحويلي. و  قطاعال اوتظهر أن هذ

ككل دون هذه األدوات، سيكون من المستحيل على قطاع الطيران من شأنها أن تقلل من انبعاثات الكربون في الطيران الدولي. و 
ذلك إلى خطر  تحولتكلفة التقاعس عن العمل. وقد  العالم يدفع ظلفسيإجراء عاجل،  ٕاذا لم ُيتخذأن يبني مستقبًال أفضل. و 

 .يالمناخ الحيادإلى عمليات  تنتقل من تلقاء نفسها –شركاء اإليكاو  -  عديدة مطارات أخذتهذا السبب لمادي، و 

المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أن التدبير الثاني الذي يمكن أن  األمينة التنفيذية التفاقية األمم وذكرت -٥
أن ب ذّكرتتتخذه اإليكاو هو تعزيز الهدف الطموح العالمي للطيران الدولي في منتصف المدة وٕاقامة هدف طويل األجل. وٕاذ 

متفائلة للغاية بأن إجراءات اإليكاو  ذلك مدرج بالفعل في برنامج عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران، أشارت إلى أنها
 مع اتفاق باريس. شية تماماً استكون متم

األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى أن اإليكاو يمكن أن تحدد  تأشار و  -٦
بتنظيم البصمة  لعديد من البلدان فعالً ا يقومدورة حميدة من الطموح بين المستويين المحلي والدولي. و  يسر نشوءأيضا النبرة وت

تراوحت و في اتفاق باريس.  وطنياً  المقررةالمساهمات  ولعل هذا األمر يعود بفائدة كبيرة علىالمناخية الخاصة بالطيران المحلي، 
ج، و اإليكاو لهذه النه . وال غنى عن دعموالتعويض عنهااالنبعاثات بجار أنواع الوقود البديلة المستدامة بين االتّ الخاصة ب النهوج

السوق آليات الطيران الدولي هو االتفاق على نهج قائم على في تحول حداث أهم إجراء يمكن أن تتخذه اإليكاو إل لعللكن و 
السوق المتجسد في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران آليات لخفض االنبعاثات. ويمكن للنهج القائم على 

األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية  تدعو االنبعاثات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.  خفضأن يحقق  الدولي
 بشأن تغير المناخ مجتمع الطيران الدولي واإليكاو إلى تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

 شجعت أيضاً ٕاذ غير المناخ التي تحركها األسواق في جميع أنحاء العالم. و لت التصديفي العدد المتزايد من تدابير  وٕادراجها
لضمان أعلى تغطية ممكنة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  الخطةجميع الدول األعضاء في اإليكاو على المشاركة الطوعية في 

 والضرورةوازن بين احتياجات التنقل البشري فرصة كبيرة لتحقيق الت تتيح الخطة المذكورةالطيران الدولي، أكدت أن  الناجمة عن
 النظام المناخي. اللذين يمكن أن يحققا االستقرار فيلحد من االنبعاثات بالسرعة والحجم القاضية باالعلمية 

األمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ على أن وجود نظام مناخ مستقر  توشدد -٧
في تغير المناخ في محافظهم  اسمًا لعالم آمن ومستدام وصحي ومزدهر للجميع. وينظر المستثمرون حالياً يمثل مسارًا ح

خضراء. وتسعى الشركات إلى الحصول على سالسل إمدادات مستدامة وتقديم منتجات السندات ال ويتوجهون نحواالستثمارية 
 استخدام إلى نتقل، وتالقدرة على الصمودمات اإلقليمية في تستثمر المدن والحكو و للمناخ.  ومستجيبة االنبعاثات منخفضة

األمينة التنفيذية التفاقية األمم  وٕاذ أشارتالطاقة النظيفة، وتقيم الشراكات لتحقيق فوائد سياسة اقتصادية مناخية ذكية لمواطنيها. 
الحكومات  اتفقت عليهع في التحول الذي لجميا يمكن أن يستفيد منها أن هناك فرصةإلى  المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أن ب ذّكرت. وٕاذ أيضاً  بها الطيران ينتفعفرصة يمكن أن الأن تلك  تاتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، أكد من خالل
إجراءات ج جديدة ومحاولة اتخاذ تدابير جديدة واتخاذ و ، وأن روح استكشاف نهفي إحداث التحوالتمنذ زمن طويل  رائدةاإليكاو 

بدايته، شددت على أن اإلجراءات التي تتخذها جميع الجهات المعنية بالطيران  ذمن إلى األمام الطيران عجلة جريئة قد دفعت
أن الجمعية ب ااألمينة التنفيذية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عن ثقته تاليوم في متناول اليد. وأعرب باتت
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إلى مستقبل المؤدي التحول الذي يضع العالم على الطريق  رسم مالمحذ إجراءات لمساعدة الطيران الدولي في تتخسالعمومية 
نتيجة ناجحة يمكن أن تكون جزءًا  تحقيق الجمعية العمومية رفاه الجميع. وقالت إنها تتطلع إلى ولضمان ياً مستدام وآمن مناخ

 .٢٠١٦المغرب، في نوفمبر بفي مراكش  الثاني والعشريناف إبالغه إلى مؤتمر األطر  سيجريمن التقدم الذي 

 للتدابير القائمة على آليات السوق خطة العالميةال –البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

وضع خطة ى الرامي إل ، التي أبلغ فيها المجلس عن عمل المنظمةWP/52ورقة العمل  األمينة العامة تقدم -٨
تم االضطالع بها عمًال بقرار الجمعية العمومية والذي عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، 

 قطاعالدول و  التي بذلتها. وقد اضطلعت اإليكاو بقدر كبير من العمل خالل الفترة الثالثية بفضل الجهود المتفانية ١٨- ٣٨
سمات الفرق العمل الفنية، ومناقشة مختلف ب وانتهاءً رفيعة المستوى الاالجتماعات ب عنية األخرى، بدءاً الطيران والجهات الم

تصميم وتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وأعربت عن تقديرها لجميع المشاركين في هذه خاصة بال
العديد من القضايا للنظر فيها من أجل التوصل إلى أفضل توافق  WP/52من ورقة العمل  ٢المهمة الصعبة. وقد حددت الفقرة 

خطة عالمية وضع مشروع نص قرار الجمعية العمومية بشأن  (ب) فتضمنالمرفق  أماالجمعية العمومية،  فيممكن في اآلراء 
رحه المجلس في الملخص التنفيذي للتدابير القائمة على آليات السوق. وقد دعيت الجمعية العمومية إلى اتخاذ اإلجراء الذي اقت

الجمعية العمومية  : أ) االعتراف باألنشطة التي اضطلعت بها المنظمة استجابة لطلبٕالى القيام بما يليو  WP/52للورقة 
الثامنة والثالثين فيما يتعلق بما يلي: وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في الطيران  لإليكاو في دورتها

البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  اعتماد) بدولي، على النحو الموجز في المرفق (أ) بالورقة؛ ال
 .المقدم في المرفق (ب)الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق،  –حماية البيئة 

م العمل الذي أنجزته اإليكاو ودولها األعضاء، تعليقات األمينة العامة بشأن حجب رئيس اللجنة التنفيذية ذّكر -٩
 البيئةاالستشاري لشؤون  للفريق : خمسة عشر اجتماعاً ٢٠١٣الطيران والجهات المعنية األخرى منذ عام  قطاعبالتعاون مع 

)EAG ،(ي مجال لجنة حماية البيئة فالتي اضطلعت بها والتحليالت  نيبكمية كبيرة من العمل الف وُدعمت هذه االجتماعات
لفريق الرفيع لاجتماعان و )؛ GLADSلتوعية اإلقليمية من خالل الحوارات العالمية في مجال الطيران (لن اجولتو الطيران؛ 

االجتماع الرفيع المستوى في مايو و )؛ HLG-GMBM( المستوى المعني بإعداد خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق
اجتماع "أصدقاء الرئيس" الذي عقد في و ؛ ٢٠١٦عام  يفائية والمتعددة األطراف خالل صعدد من المشاورات الثنو ؛ ٢٠١٦

ي قدم االقتراح الحالي لتنظر فيه الجمعية العمومية. وشدد على أنه ذ) ال٢٠٨/١٦المجلس التالي ( واجتماع؛ ٢٠١٦أغسطس 
غير  ئيةول األعضاء وقطاع الطيران والمنظمات البيالد اللذين بذلتهما والتفانيلمندوبين أال يقللوا من مقدار الجهد لينبغي 

لوضع المختلفة  النهوجالمستوى الفني، في مناقشة  على الحكومية والجهات المعنية األخرى، سواء على مستوى السياسات أو
ار المعروض وصياغة مشروع القر  ،وجهات النظر المختلفة مد الجسور بينخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، و 

 في نهاية المطاف. عليهم

عالمية للتدابير القائمة الخطة بشأن الوروبي األموقف ال[ WP/414بعد ذلك ورقة العمل  مندوب سلوفاكياقدم  - ١٠
انبعاثات الطيران الدولي] نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء بخصوص على آليات السوق 
المناخ  رانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على تغي آثار قائًال إنوعلق  .)ECACر األوروبي للطيران المدني (األخرى في المؤتم

 واقع يجب على المجتمع الدولي معالجته. لقد حان الوقت اآلن ألن يساهم الطيران الدولي في هذا الجهد العام الهام ي أمره
تعويض عن عالمية لل قطاعية التفاق على أول خطةبأن يتم ابيرة ك توقعات لدى الجمعية العموميةنصيبه العادل، و ب
المقدار الهائل من األعمال التحضيرية المضطلع بها  وٕاذ أبرز. ةيلفعاالمتانة والمصداقية و بال تسمنبعاثات، وهي خطة ستاال

مبينة بوضوح في  بشأنهأوروبا  شواغلإلى مشروع القرار قيد النظر، أشار إلى أن النص المقترح ليس مثاليًا وأن  أفضتالتي 
وسطا يميز التوازن العادل بين  اليمثل ح هنص مشروع القرار ألنلالدول األوروبية عن تقديرها  تعربأ. وٕاذ WP/414الوثيقة 
بت أعر و . لة، مقبو ةمقترحال بصيغتها، الخطة واعتبرتهذا التوازن أيدت ، لديها لتنمية االقتصاديةامستويات التي تتفاوت الدول 
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من خالل ، والدول األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيران المدني في االتحاد األوروبي األربع واألربعون الدول األعضاء
من البداية. وأعرب عن سروره لقيام دول  الخطة، عن التزامها باالنضمام إلى ٢٠١٦سبتمبر  ٣إعالن براتيسالفا الصادر في 

في ، إلى المشاركة الكبرىة، ودعت الدول األوروبية الدول األخرى، وال سيما دول الطيران أخرى كثيرة بتقديم التزامات مماثل
من ن اختتام الجمعية العمومية إ إذنهاية الجمعية العمومية،  قبل هاتقديم إعالناتٕالى و  بدايتها،على أساس طوعي منذ الخطة 

، ليس ةيلفعاالمتانة والمصداقية و بال تسمعلى آليات السوق تخطة عالمية للتدابير القائمة وضع دون التوصل إلى اتفاق بشأن 
 .مطروحاً  ببساطة خياراً 

، التي اقترحت فيها دولته والصين واالتحاد الروسي تعديالت على WP/412ورقة العمل  الهند مندوبقدم و  - ١١
من أجل  WP/52 ورقة العمل في ، الواردخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوقوضع بعض أحكام مشروع القرار بشأن 

) المنصوص SCRCالظروف والقدرات الخاصة بكل دولة (و ) CBDRالمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ( مبدأيمواءمتها مع 
الفرص  وٕاتاحةعدم التمييز  مبدأيا في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وكذلك مع معليه

مخاوف الدول النامية. واقترح  لتبديدا في اتفاقية شيكاغو، و موالمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليه المتكافئة
 لتحديدلخطة بعد المرحلة الرائدة والمراحل األولى ا: استعراض ، ما يليالمشاركون في تقديم العروض، على وجه الخصوص

، مثل عتبة الطن الكيلومتري اإليرادي إلعفاء الدول والسعر الفردي ٢٠٢٧ام عالتي تبدأ في تصميم المرحلة الثانية  بارامترات
وتوزيع متطلبات  ؛واالعتراف بأن "الدول المتطورة ستتولى القيادة" ؛٢٠٣٠المحدد في النهج الديناميكي اعتبارا من عام 

من مشروع  ٩ة المقدمة في الفقرة مشاركة أو عن طريق الصيغ في كل دولة ساس المساهمات المقررة وطنياً أالتعويض على 
وعدم استخدام  ؛في الخطة بين الملتحقين بها الجدد من الدول المتقدمة والنامية للمشاركةواستخدام عتبات مختلفة  القرار؛

 الدول المشاركة في الضطالعجداول زمنية مختلفة استخدام و  ؛بالغ والتحققالقواعد والتوصيات الدولية لمتطلبات الرصد واإل
 إدخالها إلى الموافقة على التغييرات المقترحالعمومية ت الجمعية يدعو بالغ والتحقق. الرصد واإلبتنفيذ مراحل الخطة المختلفة 

 .WP/412 المرفق (ب) بورقة العملعلى مشروع القرار الوارد في 

شاركت دولته تي ]، الت(ALAS)[التحالف من أجل استدامة الطيران  WP/449الورقة  غواتيماال مندوبقدم و  - ١٢
 االتحاديةإدارة الطيران  أقامتهي ذ، التعزيز التحالف المذكوروٕاسبانيا في تقديمها. وأعرب عن تقديره لجميع الذين دعموا 

)FAA) في الواليات المتحدة، والمديرية العامة للطيران المدني (DGAC .في غواتيماال والوكالة الحكومية لسالمة الطيران (
)AESA (تعزيز البرامج والمشاريع لتحقيق التنمية المستدامة، في  إلىالتحالف من أجل استدامة الطيران  ويرمينيا. سباإ في

نهج تدريجي وتنموي  استنادًا إلىعن االستدامة االقتصادية لقطاع الطيران،  ، فضالً على حد سواء البيئي واالجتماعي ينالمجال
تعزيز آليات التعويض بالتوافق مع في الطيران استدامة سية للتحالف من أجل األهداف الرئي يتمثل أحدلخفض االنبعاثات. و 

يهدف هذا الجهد العالمي و ، وكذلك تعزيز آليات التعويض مع الدول أو المنظمات األخرى. لإليكاواألهداف البيئية الطموحة 
نت في كثير من األحيان مصدرا للصعوبة، إلى توحيد بلدان الشمال والجنوب لتحقيق أهداف تنموية مع تجنب القطبية التي كا

 اإلحاطة: أ) القيام بما يلي إلى العمومية ت الجمعيةيدعو أن يسود في جميع أنحاء العالم.  ينبغيإظهار التضامن الذي  ومن َثم
 على التشديد؛ ب) دعوة الدول والمنظمات األخرى لالنضمام إلى هذه المبادرة؛ ج) WP/449 ورقة العملبالمعلومات الواردة في 

 التعاون بين الدول لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.ضرورة 

بالجهات المبكرة االنتقال في عناصر تصميم التدابير  االعتراف"( WP/182ورقة العمل  قطر مندوبقدم و  - ١٣
يكاو الورقة على اإل هذهفي  ). وأثنت قطر"المناخ ن الدولي على تغيرراالقائمة على آليات السوق بشأن تأثير الطي العالمية
قد  ١٨-٣٨و ١٩-٣٧الجمعية العمومية  يأن قرار  وأشار إلىتخفيف من البصمة الكربونية للطيران المدني، ال في سبيللعملها 

مستويات  في بحيث يظلاألساس لتحقيق هدف إسهام الطيران المدني في الجهود العالمية للحد من تأثير تغير المناخ  ياأرس
، ١٨-٣٨و ١٩-٣٧قراري الجمعية العمومية ب المرفق) من طمقبولة ومستدامة اقتصادًيا. وقد استندت وجهات نظرها إلى البند 

على أنه "ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة  العمومية الذي نصت فيه الجمعية
كما أن الجمعية العمومية . "ة وقود الطائرات وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيرانوالالحقة في كفاء
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"تعديالت شروط التدابير القائمة على آليات السوق بالنسبة لمشغلي أن  ١٨- ٣٨ هامن منطوق قرار  ٢٣في الفقرة  قررت
ر من أجل تحسين كفاءة استهالك الوقود، واألحكام الخاصة باألطراف الطائرات يمكن أن تستند إلى النمو السريع والتحرك المبكّ 

خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للطيران  وضعأشادت قطر بمختلف المقترحات الرامية إلى  ٕاذ. و "الداخلة حديثا
تضمن عنصرًا هامًا من عناصر ، أشارت إلى أن مشروع القرار المقترح ال يلهذه المقترحات الدولي وأعربت عن تقديرها

ال ). ومن شأن عدم االعتراف بذلك أطار إليه في البند المذكور ويش ،التصميم، ُيعرف عمومًا بعبارة "الجهات المبكرة لالنتقال"
إلى إدراج  العمومية . ودعيت الجمعيةقطاع الطيرانشركات الطيران على تحسين كفاءاتها بمعدل أعلى من معدل  يشجع

 تقديم تعديالتالمبكرة لالنتقال" في أي خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق يمكن االتفاق عليها عن طريق  "الجهات
، إلى مستويات كفاءة ديالمحا يالكربون النمو هدفتحقيق شركات الطيران التي وصلت، خالل فترة زمنية محددة قبل سنة  إلى

/الطن الكيلومتري اإليرادي وحدة االنبعاثاتبإما  على أن تقاس هذه المستويات، طيرانالذي يحدده قطاع المتوسط الأفضل من 
 /االنبعاثات.الطن الكيلومتري اإليراديوحدة ب وٕاما

التي تحدد موقف دولته فيما يتعلق ببعض العناصر  WP/211 Revision No. 1الورقة  مندوب إندونيسياقدم و  - ١٤
ة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، بما في ذلك استخدام أنواع الوقود البديلة خطوضع الرئيسية لمشروع القرار بشأن 

من المنطوق)؛  ٩(الفقرة  التعويضتوزيع التزامات و )؛ ٧التنفيذ المرحلي (الفقرة اإلجرائية و من المنطوق)؛  ٥المستدامة (الفقرة 
من المنطوق، وافقت إندونيسيا على أنه ينبغي وضع منهجية تكفل  ٥من المنطوق). وفيما يتعلق بالفقرة  ١٧والتنفيذ (الفقرة 

االنبعاثات في سنة معينة من خالل استخدام أنواع وقود بديلة  ما يخص التعويض عنتخفيض عبء التزامات المشغل في
يع متطلبات من المنطوق، بشأن توز  ٩. وفيما يتعلق بالفقرة التدابيرمستدامة على أساس فردي تعكس جميع عناصر سلة 

فيما و . خالل كامل مدة الخطة، أيدت إندونيسيا اعتماد عملية ديناميكية تنتقل من نهج قطاعي أولي إلى نهج فردي التعويض
عالمية الخطة اللتسريع وتنسيق تنفيذ  ٢٠٢١من المنطوق، التزمت إندونيسيا ببذل جهد خاص قبل عام  ١٧يتعلق بالفقرة 

 تجريب نظم الرصد واإلبالغ والتحقق.عملية بما في ذلك تحديد  ،السوقللتدابير القائمة على آليات 

التزام إندونيسيا باتخاذ إجراءات ب اإلحاطة علماً إلى جملة أمور منها ما يلي:  العمومية ُدعيت الجمعيةو  - ١٥
منذ بدايتها؛  مذكورةالفي الخطة  طوعاً عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق والمشاركة الخطة المبكرة من أجل تنفيذ 

لتعويض عن االنبعاثات في سنة معينة من خالل استخدام أنواع الوقود البديلة باإمكانية خفض التزامات المشغل  وضمان
أو  الكربون خفضوحدات انبعاثات مرتبطة ببرنامج وطني ل إعدادالقطاع؛ ودعم  ال على مستوىالمستدامة على أساس فردي 

خفض االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها  : حماية الغابات (مثلالتاليةأو االدخار  فضوسائل الخيتضمن  هادخار 
)REDD+) وآلية التنمية النظيفة ،(CDM في  المنفذة هادخار خفض الكربون أو )، والتنفيذ المشترك؛ ووضع تفضيل لمشاريع

 .الدول نمواً أقل االقتصادات النامية و 

عناصر التصميم الرئيسية للتدابير القائمة على آليات السوق "( WP/233 العملفي معرض تقديم ورقة و  - ١٦
أن المناقشات التي جرت أثناء وضع الخطة العالمية إلى  مندوب البرازيل أشار)، "لطيران المدني الدولي: موقف البرازيلل

عاثات الطيران المدني على تغير المناخ مع على كيفية الحد من تأثير انب تالمقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق ركز 
) ومبدأ CBDRالمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة (المتمثل في  ،مبدأ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ مراعاة

لكن المتباينة حاضرًا : يجب أن يكون مبدأ المسؤولية المشتركة و ما يليالبرازيل  ورأتفي اتفاقية شيكاغو.  الوارد عدم التمييز
؛ أما البلدان رالحص المثال ال مرحلة التنفيذ، على سبيل بوسائل تشمل)، WP/52( الذي اقترحه المجلسفي مشروع القرار 

لديها إمكانات كبيرة للنمو، فيجب أن تكون أسواق الطيران أقل نضجًا من أسواق البلدان المتقدمة، و  تكون فيهاالنامية، التي 
لحق في االنضمام إلى الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في المرحلة الثانية من أجل ضمان مزيد يكون لها ا

 فيما يتعلق بتغير المناخ. يةمن المساحة لتطويرها وللتعبير عن مختلف المسؤوليات التاريخ
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إطار الخطة العالمية للتدابير في  التعويضتوزيع التزامات "( WP/234ثم عرض مندوب البرازيل ورقة العمل  - ١٧
لتوزيع التزامات  ٪١٠٠ بنسبة )، التي لخصت الحجج الفنية الداعمة العتماد النهج القطاعي"القائمة على آليات السوق

السوق وٕالقاء أعباء غير متناسبة على بعض األقاليم فيما يتعّلق بتطوير  إحداث أوجه خلل في، وذلك من أجل تجّنب التعويض
من نهج قطاعي  خطةتألف الت) تقترح أن WP/52من منطوق مشروع القرار ( ٩إلى أن الفقرة  لجوية الدولية. وأشيرَ الحركة ا

خالل الفترات الثالث األولى، و في الفترتين األخيرتين.  بقدر أكبرللفترات الثالث األولى، ويتجه نحو نهج فردي  ٪١٠٠بنسبة 
في  تدفع االنبعاثات، بينما في إصدار، حصتها أدقي السوق، أو على نحو حصتها ف ما يتناسب مع شركات الطيرانتدفع 

معدالت نموهما. وأبرزت البرازيل أن استخدام نهج فردي قد يتسبب ومع حصتها في السوق  ما يتناسب مع الفترتين األخيرتين
مستويات مختلفة من  عاتقهما المسار الجوي تقع علىطيران على نفس للكبيرة في السوق، مع وجود شركتين  أوجه خللفي 

اتفاقية شيكاغو. وشدد على أن تنفيذ الخطة العالمية  الوارد فيمبدأ عدم التمييز  يراعيال  وهذا األمر، تعويضالتزامات ال
في اتفاقية األمم المندرج سالمة البيئة وأن يتماشى مع النظام يفي بمتطلبات للتدابير القائمة على آليات السوق يجب أن 

بأن وحدات تفيد قوية  بث رسالةلدول األعضاء ل ينبغي العمومية، في هذه الجمعيةو تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. الم
اآلليات المنشأة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ستكون مؤهلة تلقائيًا لالمتثال  تولدهااالنبعاثات التي 

تدابير القائمة على آليات السوق. وقد أجرت البرازيل محادثات مستفيضة مع الدول األعضاء لمتطلبات الخطة العالمية لل
صياغته بعناية خالل اجتماع مجموعة  تأن النص الذي تمباألخرى بشأن هذا العنصر األساسي في موقفها وأعربت عن ثقتها 

، سيحظى بدعم واسع النطاق وسيكون الجتماعهذا ا نتائج يراعيوالذي  ٢٠١٦غير الرسمية في أغسطس  "أصدقاء الرئيس"
 من النص النهائي للقرار. جزءاً 

خطة وضع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن للوصول إلى حل وسط مندوب البرازيل استعداد حكومته  وأكد - ١٨
مية، األمر الذي خليط من الخطط الحكومية واإلقلي وجود عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، ألن ذلك من شأنه تجنب
يعتمد على استعداد الدول للنظر في كيفية جعل  العمومية سيكون مكلفًا للغاية لقطاع الطيران. وٕاذ شدد على أن نجاح الجمعية

 العمومية أقوى وأكثر شموًال، أعرب عن أمله في أن تتوصل الجمعية WP/52 نص القرار الذي اقترحه المجلس في ورقة العمل
وأكد مبادئ اتفاقية شيكاغو واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بين التوازن يحقق شأن ا الفي هذإلى اتفاق 

 أن تحقيق مثل هذا االتفاق أمر بالغ األهمية للتنمية المستدامة للطيران المدني. مجدداً 

الخاص شروع القرار التي أوجزت موقف دولته فيما يتعلق بم WP/343ورقة العمل  ماليزيا مندوبقدم و  - ١٩
خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وقد أيدت ماليزيا مبادرة اإليكاو التي اعتبرتها محورية لضمان استمرار  بوضع

أيدت ماليزيا و منذ البداية.  الخطةلمشاركة في ا طوعًا عن عزمها على ومن َثم أعربت، عمل قطاع الطيران بطريقة مسؤولة بيئياً 
فيذ التدريجي للخطة على أساس توافق آراء الدول األعضاء. باإلضافة إلى ذلك، أيدت ماليزيا النهج القطاعي لتوزيع التن

عمل اإليكاو بتأييد ودعم التزام ماليزيا ب أن تحيط علماً  ، في جملة أمور، إلىموميةالجمعية الع ودعيت. التعويضمتطلبات 
 ن من الطيران الدولي من خالل إنشاء خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.انبعاثات الكربو  آثارتخفيف الرامي إلى 

التي قدمت تحليًال شامًال لآلثار السلبية المرتبطة بتنفيذ  WP/387ورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيقدم و  - ٢٠
آلية  استنادًا إلىدي للتحديات البيئية خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي واقترح منهجًا بديًال للتص

) للطيران المدني الدولي كأساس لتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وسلطت CDMالتنمية النظيفة (
ي: فهي السلبية التالية المرتبطة بتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدول اآلثارالورقة الضوء على 
الحد  في سبيلالدول األعضاء في اإليكاو  التي تبذلها جهودالحماية البيئة و الخاص بإليكاو االستراتيجي اتتناقض مع هدف 

سلبي للغاية على تنفيذ هدف  أثر اسيكون لهو قطاع الطيران المدني الدولي؛  الناجمة عنمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
محتمل لتعبئة  كمصدر؛ وستكون أداة الستخدام الطيران المدني الدولي "سالمة"ال المتمثل في ياالستراتيجي الرئيساإليكاو 

أوجه خلل خطيرة في  حدوث ؤدي إلىتاإليرادات لتمويل األنشطة المتصلة بالمناخ في القطاعات الصناعية األخرى؛ وس
 يةالنامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال عالقات السوق الناجمة عن قمع شركات الطيران السريعة النمو في البلدان
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أهداف التنمية المستدامة و ناقض بوضوح روح اتفاقية شيكاغو ونصها، ي وهذا مامن خالل تشجيع المنافسة غير المشروعة، 
 التابعة لألمم المتحدة.

لية لتعبئة الموارد المتاحة اقتراح االتحاد الروسي، الذي يقصد به إنشاء آ الورقة بالتفصيل أيضاً  وبينت - ٢١
للطيران الدولي عن طريق فرض رسٍم بيئي ُيجبى من الدول وُيحتسب كرسم ثابت لكّل طّن من وقود الطيران المستخدم في 

البلدان النامية. وشدد على أن آلية في البيئية  ذات الكفاءةالرحالت الجوية الداخلية، وذلك من أجل تمويل مشاريع الطيران 
أدنى من التكاليف العامة،  اً المقترحة ستكون سهلة اإلدارة، وسوف تستلزم حد )ACDM( النظيفة للطيران المدني الدولي التنمية

على مبدأ المشاركة الطوعية، بما  هذه اآللية عتمدتفضًال عن ذلك، سوف و االنبعاثات.  خفضإيجابي على  أثروسيكون لها 
 بورقة العملإلى النظر في مشروع قرار الجمعية البديل المرفق  العموميةة ودعيت الجمعي يتماشى مع اتفاقية شيكاغو.

WP/387 ، آلية التنمية النظيفة للطيراناستنادًا إلى  تنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ىالذي ينص علو 
 .)ACDM( المدني الدولي

 )،ACDM( ية التنمية النظيفة للطيران المدني الدوليآل القائم على وٕاذ أكد مندوب االتحاد الروسي أن النهج - ٢٢
، نائب مدير كيفن أندرسون هو النهج الصحيح الذي ينبغي اتباعه، أشار إلى بيان صدر مؤخرًا عن السيد ته،الذي اقترحته دول

كون تن الدولي سألبحاث تغير المناخ، مفاده أن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيرا )Tyndallِتندال ( مركز
في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن آراء االتحاد  ثاني أكسيد الكربونؤدي إلى نمو واضح النبعاثات تعلى البيئة وس ةخطر 

منظمة مختلفة  ٨٠أكثر من  تؤيدهاالمقترحة ) ACDM( الروسي فيما يتعلق بكفاءة آلية التنمية النظيفة للطيران المدني الدولي
 غير المناخ.تمعنية بشؤون 

)، "كندا بخصوص التدبير العالمي القائم على آليات السوق راءآ"( WP/411ورقة العمل  مندوبة كنداقدمت و  - ٢٣
الطيران المدني الدولي من خالل سلة من  الناجمة عنالتي أبرزت دعم دولتها القوي لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وال تزال كندا تركز على أهمية هذا التدبير  الخطة يتمثل أحد عناصرها فيالتدابير، 
أقرت كندا و عن االختالفات في القدرات واحترام مبدأ عدم التمييز.  بضرورة اإلعرابفي تحقيق نتيجة بيئية قوية، مع االعتراف 

نتاج جهود  هو ،WP/52 ورقة العمل في ، الواردلى آليات السوقللتدابير القائمة ع ةخطة عالميوضع بأن مشروع القرار بشأن 
إال عندما تؤخذ معًا كحزمة واحدة. وأضاف أن كندا تعتقد أن  تكون فاعلةلن  هوأن عناصر  توفيقيحل إلى  ُبذلت للتوصلكبيرة 
ة أو مجموعة من الدول في وجهة نظر أي دول تعبر عنلدول وال مختلف االمتعددة ل وتعبر عن وجهات النظرمتوازنة  الحزمة

كندا الشكر إلى الدول األعضاء لجهودها البناءة وعملها الدؤوب، ال سيما منذ انعقاد  ٕاذ وجهتالتوصل إلى نتيجة مثالية. و 
في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  طوعاً عزمها على المشاركة  أعربت مجددًا عن، ماضيةال العمومية الجمعية

 تشجيع جميع الدول األعضاء على المشاركة فيها في أقرب وقت ممكن.، وواصلت ٢٠٢١منذ البداية في عام  ليالطيران الدو 

، التي توضح وجهات نظر دولته بشأن العمل الفني الجاري للجنة WP/428ورقة العمل  مندوب شيليقدم و  - ٢٤
الخطة العالمية الخاصة باالنبعاثات، والسجالت وحدة  رييمعاو والتحقق،  واإلبالغ حماية البيئة في مجال تطوير نظام الرصد

). واعتبرت شيلي أنه ينبغي أن تتاح لجميع الدول األعضاء إمكانية WP/52المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق (
يتعلق مناقشات، وال سيما فيما هذه اللجنة حماية البيئة حتى يتسنى لها المساهمة في  التي ُتجرى فيمناقشات حضور ال

لجنة حماية البيئة. وفي  من مساهمة فنيةببعناصر التصميم الرئيسية الثالثة المذكورة في الخطة، والتي سيعدها المجلس، 
 التشديد. وتم اللجنة المذكورةمناقشات لجنة حماية البيئة على الدول األعضاء والمراقبين في حضور قتصر يالوقت الحالي، 

عليها فقط الشروط المرجعية الستخدام  بل نصتوال في اختصاصاتها؛  اللجنة توجيهاتي على أن هذا القيد غير محدد ف
في الحسبان أن المجلس يجب أن يعتمد عناصر التصميم  إذا ُأخذعلى أنه  التشديد أيضاً تم و . للجنة حماية البيئة اآلمنةبوابة ال

للحصول على حق دورات لجنة حماية البيئة ن من ، وأن األمر يحتاج إلى دورتين متتاليتي٢٠١٨المذكورة بحلول عام 
المشاركة الكاملة  تتاح لها) هذه اللجنة(الحد األقصى لعدد أعضاء  اللجنة المذكورةدولة فقط من أعضاء  ٢٥التصويت، فإن 



A39-Min. EX/3 - 181 -  
 

 

ة، حتى لو في هذه العناصر األساسي التدخلعلى  ُتمنح القدرةالمتبقية لن  ١٦٦ في تلك المناقشات وأن الدول األعضاء الـ
 مباشرة.العمومية قامت دولة عضو بتعيين خبير بعد الجمعية 

يكاو التي تقوم بها اإل ةمراجعال، مثل نتائج الهامةالسرية فيما يتعلق ببعض المسائل  ةهميأوأقرت شيلي ب - ٢٥
أما نها "محفوظة"، ولذلك اعتبرت أنه ينبغي تصنيف هذه المعلومات الخاصة على أ أمن الطيران والمعلومات التجارية.بشأن 

الرصد واإلبالغ والتحقق  وٕاعداد نظامالمناقشات حضور لجميع الدول األعضاء. وأكدت شيلي أن فتتاح باقي المعلومات 
إذا ي دولة عضو في اإليكاو، ًا ألأيضًا حق يمثالن، بل فحسب مع مبدأ الشفافية ال يتسقان ومعايير وحدة االنبعاثات والسجالت

جميع الدول تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.  ه سيتعين علىحقيقة أن الخصوص ما روعيت على وجه
وثائق اللجان البيئية األخرى، مثل االطالع على مناقشات و ال حضور ةعلى أن الدول األعضاء لديها إمكاني تسليط الضوءوتم 

في منطوق مشروع أن ُتدرج ). ولذلك اقترحت شيلي IMOالبحرية الدولية () التابعة للمنظمة MEPCلجنة حماية البيئة البحرية (
حضور  الدول األعضاء في اإليكاو كلليتاح أن  قرروتفقرة جديدة تنص على ما يلي: " WP/52في ورقة العمل الوارد القرار 

ومعايير  ،والرصد واإلبالغ والتحقق ،وقالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات الس بشأنحماية البيئة  ةجميع مناقشات لجن
إلى أخذ العمومية والسجالت، ما لم تكن المواد المذكورة قد صنفت على أنها سرية؛". ودعت شيلي الجمعية  ،وحدة االنبعاثات

 خطة التعويض عن الكربونبشأن  في المستقبلمن أعمال  حماية البيئةلجنة  إطار ما ستضطلع بهآرائها في االعتبار في 
 .وخفضه في مجال الطيران الدولي

الخطة  بشأنعرض وجهات نظر دولته ت التي WP/448ورقة العمل  مندوب الواليات المتحدة األمريكية قدم - ٢٦
لم يعكس النتيجة  WP/52 ورقة العملأن مشروع القرار الوارد في  ومعالعالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق. 

ودقة تحتوي على حلول  بعنايةحزمة متوازنة  يمثل نهفإاليات المتحدة بشأن العديد من عناصر الخطة، لو ا في نظر المفضلة
رحبت بها  ولذا فقد. ومجموعات بلدان معّينةبلدان بالخاصة  الشواغلجميع الجوانب لمعالجة  بشأنصعبة تم تقديمها  توفيقية

: التاليةالهامة  ةالخمس الحلول التوفيقيةتم تسليط الضوء على و . موميةالواليات المتحدة وأيدت بشدة اعتمادها في الجمعية الع
 مخاوفأوًال، نص مشروع القرار على المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى من الخطة، من أجل استيعاب 

 وسعمزيج منهما؛ ثانيًا،  على لفرد، أودخل ا أوعلى المعتمدة البلدان التي ال ترغب في المشاركة في تلك السنوات المبكرة 
البلدان التي يمثل الطن الكيلومتري اإليرادي  المرحلة الثانيةلكي ُتعفى من المتفق عليها سابقًا  اءاتاإلعف نطاقمشروع القرار 

على نفسه في الوقت مع تشجيع تلك البلدان  ،العالمي الطن الكيلومتري اإليراديفي المائة من  ٠,٥لديها نسبة تقل عن 
 ؛ ثالثًا، تضمنحتى اآلن عدة دول أن تفعله اختارتوهذا ما المشاركة في الخطة بمجرد أن تكون قادرة على القيام بذلك، 

من المرحلة التجريبية والمرحلة األولى ويهدف إلى تشجيع الدول التي قد ال  االنسحابحكمًا يسمح للدول باختيار  مشروع القرار
مدة يشمل كامل  المزيد من المشاركة المبكرة؛ رابًعا، وضع مشروع القرار نهجاً على  ،ن آثار الخطةتزال لديها مخاوف بشأ

ألعمالها مع السماح أيًضا بإجراء تعديالت  للتخطيطزود شركات الطيران بالمعلومات الالزمة  فقد ،عاماً  ١٥ البالغة الخطة
على نهج  مشروع القرار خامًسا، نص ؛لمجلس كل ثالث سنواتا هاالتي يجري إلى المراجعات الشاملة على التصميم استناداً 

االختالفات في معدالت نمو المشغلين مع توفير  األمر الذي سيستوعبعلى المشغلين،  التعويضعملي لتوزيع متطلبات 
 ت المتحدة.الواليا ة في نظرخاصتتسم بأهمية مرور الوقت، وهي قضية مع انبعاثاتهم  بغية خفضأكبر للمشغلين  افزحو 

ليها في دعم اعتماد مشروع القرار المتعلق إاالنضمام  ىوحثت الواليات المتحدة جميع الدول األعضاء عل - ٢٧
 اإليكاولضمان وفاء  WP/52 ، بصيغتها الواردة في ورقة العملالخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوقب

قطاع الطيران ا دعو  ،تاريخية رصةف فالخطة تمثل ن.يالثامنة واألربع تهادور في  موميةالجمعية الع ناطته بهاأ بالتفويض الذي
أن يرسل إشارة قوية إلى العالم بشأن التزام مجتمع  هذا االعتمادالدولي الحكومات إلى اعتمادها. وفضًال عن ذلك، من شأن 

الواليات المتحدة  وتعتزمتغير المناخ.  التي يحدثها في ارثاآلمع معالجة  لهذا القطاع،الطيران الدولي بتمكين النمو المستدام 
والدول  اإليكاوالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق منذ البداية، وهي على استعداد للتعاون مع  فيالمشاركة 

لمشاركة في الخطة. وكانت لدول األعضاء التي تحتاج إليها من أجل ادى ااألعضاء األخرى لتوفير مساعدة لبناء القدرات ل
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) مثاًال على WP/449( المتحدةغواتيماال وٕاسبانيا والواليات  وضعتهاالتي  (ALAS)لتحالف من أجل استدامة الطيران امبادرة 
 التزام الواليات المتحدة ببناء القدرات.

تعليقات بشأن "( WP/153 Revision No. 1ورقة العمل  (أياتا) ن اتحاد النقل الجوي الدوليملمراقب وقدم ا - ٢٨
التنفيذ المرحلي بمقتضى التدابير العالمية القائمة على "(WP/154 Revision No. 1 ) و"تأثير تكلفة آلية تعويض الكربون العالمية

، يؤيد بقوة مشروع القرار نطاقاً  ، نيابًة عن مجتمع شركات الطيران األوسعوليوأبرز أن اتحاد النقل الجوي الد )."آليات السوق
يرى أن خطة التعويض  إذبعناية،  تي ُحررتصيغته الحالية الب ،خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوقوضع المتعلق ب

الناجمة  عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ستوفر تدبيرًا فّعاًال للمساعدة في معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
 ولياتحاد النقل الجوي الد قدريدنى. وٕاذ الحد األإلى  التنافس فيالسوق أو اث أوجه خلل في إحد خطر خفضلطيران مع ا عن

حصول خطة ناجم عن نفسه في وضع فريد  يجدالعمل الشاق الذي اضطلع به المجلس والدول في وضع مشروع القرار، 
وحصل من قطاع الطيران، و ، ةعديددول التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي على دعم واسع النطاق من 

 ورقة العمل ) فيICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (ذكر ذلك بوضوح من المجتمع المدني، كما  أيضاً على دعم مهم
WP/206 االنضمام إلى خطة  على أبدت عزمهاالتي  – دولة ٦٠وعددها أكثر من  –الدول . وهنأ اتحاد النقل الجوي الدولي

 ض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ البداية.التعوي

هذه في تنظيم أن ُيفرض عليه طلب  إذوجد مجتمع شركات الطيران نفسه في وضع غير عادي للغاية و  - ٢٩
 تكاليف إضافية ينطوي على، فإن أي اقتراح وثيقاً  لتكاليف اهتماماً اولي يمن الضروري لقطاع الطيران أن  ولما كانالمسألة. 

ة في ورق اتحاد النقل الجوي الدوليوأظهر الصدد.  اأسئلة في هذ . وقد أثار العديد من الدول أيضاً القطاعيمثل مشكلة لهذه 
، يمكن ضخامتها، رغم التي تقع على عاتق القطاع من جراء ذلكأن التكلفة  التي قدمها WP/153 Revision No. 1 العمل

إلى أخذ هذا التحليل في الحسبان عند مناقشة تأثير خطة  العمومية دعيت الجمعيةو عند وضعها في السياق الصحيح.  ضبطها
 التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.

عن دعمه للنهج المرحلي الوارد في  WP/154 Revision No. 1في ورقته  وليأعرب اتحاد النقل الجوي الدو  - ٣٠
لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  المتمايزالة لتوفير الفرص للتطبيق أنه سيكون وسيلة فع إذ يرىمشروع القرار، 

خطة التعويض عن الكربون  أن االتحاد المذكور دنى. واعتبرالحد األالسوق إلى  أوجه الخلل في خفضالطيران الدولي، مع 
، ستكمل سلة التدابير WP/52 ة العملورقفي  الواردة حاليةال تهاصيغبوخفضه في مجال الطيران الدولي، إذا ما اعُتمدت 

بأكثر الطرق كفاءة الناجمة عنه على معالجة نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  قطاع الطيرانبالفعل لضمان قدرة  القائمة
 دوره الحيوي في دعم تنمية المجتمع العالمي واالقتصادأداء  هذا القطاع في استمرار إتاحةوفعالية من حيث التكلفة، مع 

بطريقة مستدامة. وقد دعيت الجمعية العمومية إلى أخذ آراء اتحاد النقل الجوي الدولي في الحسبان خالل مداوالتها بشأن التنفيذ 
التدريجي لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي الستيعاب الظروف والقدرات الخاصة بكل دولة 

)SCRC(،  دنى.الحد األق إلى السو  أوجه الخلل في خفضمع 

وجهات "( WP/155 Revision No. 1 ورقتي العمل )ACIالمجلس الدولي للمطارات ( ممثلمراقب ال وقدم - ٣١
وجهات نظر الصناعة بشأن "( WP/413) و"ن الدولياعلى آليات السوق للطير  نظر الصناعة بشأن التدابير العالمية القائمة

المجلس شارك في تقديم كلتيهما )، و "بون وخفضه في مجال الطيران الدوليالمشاركة الطوعية في خطة التعويض عن الكر 
)، واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، والمجلس CANSOمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية () و ACIالدولي للمطارات (

 وهي هيئات، )ICCAIAلفضاء ()، والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران واIBACالدولي لطيران األعمال (
والدول األعضاء  بتهنئة اإليكاو ورقتي العملالمشاركون في تقديم  وقامتمثل قطاع الطيران الجماعي في جميع أنحاء العالم. 

خطة في الحياة  لبث الماضيةفيها على العمل الهائل الذي اضطلع به عدد كبير من الخبراء منذ انعقاد الجمعية العمومية 
) WP/52( في هذا الشأنالمجلس الذي قدمه قتراح االض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. وأيدوا بقوة التعوي
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في المائة من نشاط الطيران الدولي،  ٨٠مثل أكثر من ت وهيدولة،  ٦٢ الذي قدمتهوأعربوا عن سرورهم بالدعم الواسع النطاق 
االقتداء بما فعلته هذه الدول األخرى على  الورقتينية. وشجع المشاركون في تقديم اآلن باالنضمام إلى الخطة منذ البدا تتعهدو 

 ورقة العمل، قد وفى بالعديد من المبادئ المحددة في WP/52 ورقة العملفي  ةالوارد بصيغته. ورأوا أن اقتراح المجلس، الدول
WP/155 Revision No. 1دون إلى أقصى حد ممكن من ة من حيث التكلفة فعاليبطريقة تحقق ال يزا، ألنها تنص على التم

بدأ  مستداماً  ، وأن مستقبالً يجوهر  عنصرعلى أن الوقت  المذكورون في السوق. وٕاذ شدد المشاركون بالغة أوجه خلل إحداث
بشأن في هذه الجمعية العمومية إلى اتفاق  يقتضي التوصل أن تنفيذ الخطة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب أكدوااآلن، 

العناصر األساسية لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. وشددوا على التزامهم بالتعاون الوثيق مع 
لضمان التنفيذ الناجح  بأكمله في القطاع الجهات المعنيةلجميع  ينضروري انكونيس للذينفي بناء القدرات والتوعية ا اإليكاو

أن اعتماد خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  المشاركون في تقديم ورقتي العملد لهذا الخطة. وفي الختام، أك
تحسينات الكفاءة من خالل التكنولوجيا والتدابير التشغيلية؛ بل  سيتقاعس عن إجراءالطيران الدولي ال يعني أن قطاع الطيران 

تلك الجهود.  إلى المشاركة فيابير ودعا جميع الحكومات بثبات بمواصلة تلك التد ملتزماً  القطاع على العكس من ذلك، سيظل
الدول على التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  المشاركون المذكورونحث  ثم

 العالم. إظهار الريادة في تمكين قطاع الطيران من النمو ودعم اقتصادات االدولي في هذه الجمعية العمومية وطلبوا منه

في  العالمي المستند إلى السوق اسيدعم اعتماد الق"( WP/248ورقة العمل  البنك الدولي ممثلالمراقب قدم  - ٣٢
كونها لدول األعضاء أكثر من موجه إلى اعرض صورة في التي صاغها )، لإليكاو" العمومية للجمعية والثالثينالدورة التاسعة 

د الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق كجزء من سلة من التدابير من اعتما وفي حين أنورقة فنية أو سياسية. 
تغير المناخ، فمن المهم أن نعترف بأنه في حال اعتماد الجمعية ل التصديشأنه أن يضع الطيران الدولي في موقع قيادي في 

البنية األساسية الالزمة لالمتثال لمتطلبات  ٕاقامةو  يرفي تطو العمومية لمشروع القرار، فإن المهمة التي تواجهها الدول األعضاء 
 ما يعوقٕاذا كان و الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق العالمية ستكون جديدة وسيكون لها جدول زمني طموح. 

مجموعة  إن بإمكانفقيود مالية، وجود نقص القدرات و هو  جهود الدول األعضاء لالنضمام إلى الخطة في مراحلها المبكرة
خالل السنوات  قد اضطلعتم التذكير بأن البنك الدولي و دورًا هامًا كمؤسسة إنمائية.  تؤدي في هذا الصددالبنك الدولي أن 

ستدامة تحقيق االدور رائد في تطوير أسواق الكربون و بالمناخ والكربون، ب الخاصة تمويلالالعشرين الماضية، من خالل وحدة 
في  مع البلدان المتعامل معها من أجل التعاوناالنبعاثات نيابة عن البلدان، بل أيضًا  تحديد مصادرمن أجل  ، ليس فقطفيها

صكوك  بتجربة حالياً  البنك الدولي ويقوم. هاالسجالت وربط وٕاقامةاستعداد السوق، وقضايا الرصد واإلبالغ والتحقق  مسألة
خطة عالمية للتدابير القائمة على بوضع ل اعتماد مشروع القرار المتعلق في حاو . ٢٠١٥ لعام اتفاق باريس في إطارجديدة 

خبرته في أسواق الكربون وتوجيه  لتقديمتغير المناخ في البنك الدولي على استعداد المعني بفريق الآليات السوق، سيكون 
متثال لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في الموارد المالية لدعم الدول النامية في بناء القدرات والبنية األساسية الالزمة لال

بناء القدرات، كما الرامية إلى البيئة بشأن تلك الشراكة ب اإليكاو المعني مجال الطيران الدولي. وقد بدأت المناقشات مع فريق
في إيجابية  تحقيق نتيجةتطلع البنك الدولي إلى يبدأت المشاورات مع بعض الدول األعضاء والمنظمات الدولية األخرى. و 

الجمعية العمومية حتى يتمكن من وضع اللمسات األخيرة على نطاق شراكاته المذكورة مع األمانة العامة والدول األعضاء 
 وٕاضفاء الطابع الرسمي عليها.

رصد االنبعاثات في  تجارب(تقديم  WP/431أنه قد تم تقديم ورقات المعلومات التالية أيضا:  إلى وأشيرَ  - ٣٣
ند] االنبعاثات في تايال الطوعي لخفضبرنامج ال[ WP/443وفي جمهورية كوريا) التي قدمتها جمهورية كوريا؛ مجال الطيران 

 رمعايي ،والتدقيق الرصد واإلبالغ -الدولي  للطيرانالسوق  آلياتالقائمة على  العالمية "التدابير[ WP/163وند؛ تايال التي قدمتها
القائمة  العالمية[تدبير اإليكاو  WP/206و؛ (أياتا) وليالتي قدمها اتحاد النقل الجوي الد "]،وحدة االنبعاثات واعتبارات السجالت

 العناصر األساسية التفاق عالمي على[ WP/377و)؛ ICSAالتحالف الدولي للطيران المستدام (التي قدمها السوق]  آلياتعلى 
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 ؛(ALADA) رابطة أمريكا الالتينية لقانون الطيران والفضاءا ] التي قدمتهالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق
 الجمهورية الدومينيكية. اي قدمتهتال ]خطة العمل للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جمهورية الدومينيكان[ WP/465و

 المناقشة

 قائمة على آليات السوقللتدابير ال ةالمقترح ةللخطة العالمي هعن تأييد مندوب ترينيداد وتوباغو إذ أعرب - ٣٤

المرفق (ب) في  المدرجفي مشروع القرار  ةالوارد بصيغتها ،خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(
على الدول  اإلدارة عبء حد منتوفر الوضوح و تجدًا من الناحية البيئية، و  ةطموح ا، شدد على أنهWP/52 بورقة العمل
فيما يتعلق بالنهج المتبع في توزيع  WP/448 ورقة العملعنه الواليات المتحدة في  أعربتالموقف الذي  أيضاً  أيدو المشاركة. 
 من منطوق مشروع القرار، والموقف الذي سبق أن أعربت عنه سنغافورة فيما يتعلق بمعاملة ٩في الفقرة  التعويضمتطلبات 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية.

عيون  اإليكاو، ومفاده أنرئيس مجلس  اي أدلى بهتال يةاالفتتاح ما ورد في الكلمةب السويد ةمندوب وذّكرت - ٣٥
من بينها تغير المناخ. و اإليكاو االستجابة للقضايا الناشئة،  ه يتعين علىإن تالجمعية العمومية لإليكاو، وقال معلقة علىالعالم 

للتدابير القائمة على آليات السوق من شأنها أن تحقق ية مجد حثت السويد الجمعية العمومية على االتفاق على خطة عالميةو 
 فثمة. ٢٠٢٠اعتبارًا من عام  ديالمحا يالكربونالنمو هدف والمتمثل في تحقيق هدف العالمي الطموح المرتبط بتغير المناخ ال

ي مجال الطيران هو خطة التعويض عن الكربون وخفضه فو لالتفاق على نظام موثوق به وقوي وفعال، سانحة فرصة فريدة 
، وهي خطة توفر أيضا اثاني أكسيد الكربون وخفضه اتانبعاث للتعويض عنستكون أول خطة قطاعية عالمية التي الدولي، 

الجهود وتعد  ،نتيجة لمفاوضات مكثفة WP/52 ورقة العملمشروع القرار الوارد في  وقد جاءاليقين الضروري لقطاع الطيران. 
لجعل هذه في هذا الصدد جديرة بالثناء. وطوال المفاوضات، جرت محاوالت  العامة المجلس واألمانة الدؤوبة التي بذلها رئيس

مندوبة السويد، في معرض تأكيدها  وشددتاألخرى.  األقاليمالدول أو  لدىالمخاوف  تبديدمرنة وبناءة من أجل  المفاوضات
، مستوياتها االقتصادية تتفاوتق توازن عادل بين الدول التي أنه نجح في تحقي على دعم دولتها لمشروع القرار كحل توفيقي،

األعضاء في المؤتمر  ٤٤أن السويد، باعتبارها واحدة من الدول الـ  أبرزت. و ، من جهة أخرىوتنمية الطيران من جهة،
في خطة  عاً ركة طو ، بالمشا٢٠١٦سبتمبر  ٣ في )، قد تعهدت، في إعالن براتيسالفا المؤرخECACاألوروبي للطيران المدني (

 تاستنادًا إلى النص الحالي لمشروع القرار. وٕاذ الحظ ،التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها
مستعدة للمشاركة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي الالدول  تزايد عدد بارتياح السويد ةمندوب

الواليات المتحدة،  شأنها شأنالدول األخرى إلى أن تحذو حذوها. وأكدت أن السويد،  تالبداية، دع على أساس طوعي منذ
المساعدة الفنية وبناء القدرات بتقديم  ، وذلكلدولدى اأي احتياجات أخرى ل لتلبيةالدول  سائر جنبًا إلى جنب مع للعمل مستعدة

ض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك وضع جاهزة لتنفيذ خطة التعوي هذه الدول تكون لضمان أن
 للتدابير القائمة على آليات السوق. المقبلة قواعد وتوصيات دولية صادرة عن اإليكاو في إطار الخطة العالمية

الطيران  الناجمة عناإليكاو على جهودها لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  مندوب نيكاراغواوهنأ  - ٣٦
) PBNالتحسينات الفنية والتشغيلية، مثل المالحة القائمة على األداء ( تقتصر علىلي من خالل سلة من التدابير ال الدو 

الخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة  على بل أصبحت تشتمل اآلنوتعزيز البنية األساسية وأنواع الوقود البديلة المستدامة، 
أكد أن دولته تعتبر أن آلية تنفيذ الخطة  ولكنه. WP/52شروع القرار الوارد في ورقة العمل في موالمبينة على آليات السوق 

، ٢٠١٥ لعام إلى اتفاق باريسيشير مندوب نيكاراغوا أن مشروع القرار  وذكرتحتاج إلى مزيد من التفصيل في مشروع القرار. 
أن اإليكاو قد تناولت مسألة الحد من إلى ية. ومع ذلك، نظرًا إلى الطيران الدولي كمصدر لالنبعاثات الكربون ال يشير هإال أن

أي  ،الطيران الدولي، فقد اعتبرت نيكاراغوا أنه ينبغي تناولها بروح بروتوكول كيوتو الناجمة عنانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
تطوير الطيران الدولي. لمتساوية وعادلة  فرصٕاتاحة عدم التمييز و المتمثلين في اإليكاو  دأيواحترام مب متمايزةاتخاذ إجراءات ب

 أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في هذا الصدد. ورأى
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 ضرورة. وشدد على معاً  التي قدمتها غواتيماال وٕاسبانيا WP/449 لورقة العملعن تأييده  مندوب بنماوأعرب  - ٣٧
يمكن للجميع اتباعه لمعالجة انبعاثات  وعادالً  واضحاً  عتمد، بحلول نهاية الجمعية العمومية، قرار من شأنه أن يقدم مساراً أن يُ 

وٕاذ  ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي من خالل تنفيذ الخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق.
ن قطاع الطيران هو قطاع رسالة واضحة مفادها أ توجيهأهمية  أبرزعلى الجمعية العمومية،  مسلطة األضواء أكد مجددًا أن

تغير مكافحة مسؤول يتخذ إجراءات لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أجل 
 المناخ.

للعمل الذي اضطلع به المجلس لوضع خطة عالمية للتدابير  اودعمه اعن تقديره إسبانيا ةمندوب توأعرب - ٣٨
في  المبينة ، سيما اقتراحه بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليالو القائمة على آليات السوق، 

توافق اآلراء الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة وصعبة.  يعبر عن، والذي WP/52 بورقة العملمشروع القرار المرفق 
تهدف إلى تلبية احتياجات ومصالح الدول وقطاع  توفيقيةأن االقتراح كان عبارة عن مجموعة حلول  نظرًا إلىوشددت على أنه 

 دون إدخال تغييرات إضافية يمكن أن تزعزع التوازن الذي تحقق.من بصيغته الحالية  االقتراح من الضروري قبول فإنالطيران، 

 التي قدمتها سلوفاكيا نيابة عن الدول األعضاء في WP/414إسبانيا أيضًا ورقة العمل  ةمندوب توأيد - ٣٩
 ضرورة، والتي أبرزت هإاسبانيا واحدة منو ، )ECAC(االتحاد األوروبي والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

. وباإلضافة إلى ذلك، اً عالمي اً بيئي اً تحديذي يمثل المناخ، ال تغير تنفيذ سلة من التدابير للتخفيف من آثار قطاع الطيران على
  ورقتي العمل في المبّينيران الجماعي في جميع أنحاء العالم بتحقيق هذا الهدف أبرزت التزام قطاع الط

WP/155 Revision  No. 1  و WP/413 ين شارك في تقديمهما المجلس الدولي للمطارات (تاللACI ( ومنظمة خدمات المالحة
)، والمجلس التنسيقي IBACيران األعمال ()، واتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)، والمجلس الدولي لطCANSOالجوية المدنية (

في  األياتاعلى التعليقات التي قدمها  إسبانيا أيضاً  ةمندوب ت. وشدد)ICCAIAالدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء (
من آثار ق تكلفة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السو  بما تحدثهفيما يتعلق  WP/153 Revision No. 1 ورقة العمل

ورقة  ) فيICSAعلى شركات الطيران، كما رددت ودعمت وجهات النظر التي أعرب عنها التحالف الدولي للطيران المستدام (
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  من أجل إرساء بشأن العناصر األساسية التي ينبغي معالجتها WP/206 العمل

 وحدات االنبعاثات.الجودة العالية لوتعزيز مصداقيتها، مثل ضمان الشفافية و  واقتصادياً  اً الطيران الدولي على أساس متين بيئي

وضع اقتراح المجلس بشأن  حظي، إسبانيا الضوء على الجوانب األساسية الستة التالية: أوالً  ةمندوب توسلط - ٤٠
 )WP/52في مجال الطيران الدولي (خطة التعويض عن الكربون وخفضه (للتدابير القائمة على آليات السوق  خطة عالمية

تكاليف المرتبطة الوالمطارات وشركات الطيران؛ ثانيًا، أظهر التحليل أن  نعونبدعم قطاع الطيران بأكمله، بما في ذلك المص
تحملها قطاع الطيران، وفضًال عن ذلك، فإن إنشاء يخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي يمكن أن ب

، هذه للتدابير القائمة على آليات السوق من شأنه أن يحول دون انتشار تدابير أكثر تكلفة وأقل كفاءة؛ ثالثاً  واحدة عالمية خطة
انبعاثات ثاني عن بشأن التعويض  شامالً  كون أول قطاع على مستوى العالم يحقق اتفاقاً يلمتاحة لقطاع الطيران  فرصة تاريخية

تمثيل جغرافي  ذات دولة ٦٢ لـ اقتراح المجلس المذكور بالفعل أتاح؛ رابًعا، وخفض مستوياتها التي يصدرهاأكسيد الكربون 
في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  طوعاً عزمها على المشاركة  فرصة اإلعراب عنواسع من خمس قارات، 

توافق اآلراء الذي توصل عن تمامًا  يعبر WP/52 لبورقة العم المرفقالطيران الدولي منذ بدايتها؛ خامسًا، إن مشروع القرار 
إليه المجلس وتم تحليله من خالل الدراسات االقتصادية الواسعة التي أثبتت جدوى خطة التعويض عن الكربون وخفضه في 

تقبل من تعديالت على الخطة في المس إدخالمن  تمّكنمجال الطيران الدولي؛ سادسا، تضمن اقتراح المجلس أحكاما للمراجعة 
 .اأجل ضمان فعاليته

إسبانيا على أن الجمعية العمومية واجهت تحديًا تاريخيًا للتوصل إلى اتفاق  ةمندوب توفي الختام، شدد - ٤١
خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي)  وضع بشأن



 - 186 -  A39-Min. EX/3 
 

 

 من طلبه المجتمع وفقًا لماانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  لخفضان من الوفاء بالمسؤولية البيئية من شأنها أن تمكن قطاع الطير 
 جميع قطاعات االقتصاد من أجل مكافحة تغير المناخ.

لمجلس ا بتهنئة، WP/52، في معرض اإلعراب عن دعم دولتها لورقة العمل مندوبة جنوب أفريقيا وقامت - ٤٢
الذي يعبر خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، و وضع مشروع القرار المتعلق ب إلعدادالجهود المبذولة  علىورئيسه 

خطة التعويض عن  وضعأنه ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بعد ب ذلكمع ذّكرت موقف توفيقي. و عن 
ريقيا ترغب في المشاركة في هذا العمل اإلضافي الذي ينبغي أشارت إلى أن جنوب أفو الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، 

جنوب أفريقيا الدول المتقدمة التي تطوعت  ةمندوب تتنفيذه بنفس روح التعاون التي سادت خالل األشهر القليلة الماضية. وهنأ
في الخطة منذ البداية.  طوعاً كة المشار  عزمها علىعن  أعربت، وجميع الدول التي المذكورةخطة التولي زمام القيادة في تنفيذ ل
 يعتبره حاسما لفعالية الخطة.و  المجلس الخطة الذي يجريهعن دعم جنوب أفريقيا لالستعراض الدوري لتنفيذ أيضًا أعربت و 

رغبتها في عن و  WP/52 ورقة العملعن تأييد دولتها لمشروع القرار كما ورد في  مندوبة كنداوأعربت  - ٤٣
 المضي قدمًا العتماده.

خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق كجزء من سلة وضع حاجة إلى بال نطالقًا من اإلقراروا - ٤٤
، ٢٠٢٠اعتبارًا من عام  المتمثل في تحقيق هدف النمو الكربوني المحايدالطموح  اإليكاوالتدابير الرامية إلى تحقيق هدف 

النضمام إلى با في المائة من نشاط الطيران الدولي، ٨٣يكاو، تمثل تابعة لإل أقاليم ٦دولة من  ٦٢ تعهدب مندوب أستراليارحب 
 المرفق بورقة العملخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ البداية على أساس مشروع القرار 

WP/52 منذ بدايتها، شدد على أن رة المذكو خطة الإلى أن أستراليا قد أعلنت بالفعل عزمها على المشاركة طوعًا في  أشار. وٕاذ
عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق من ال الخطة هفي هذ طوعاً  لمشاركةباهذا العدد الكبير من دول الطيران الرئيسية  التزام

دنى، مع االعتراف األحد الأوجه الخلل في األسواق إلى  وأن تخفضمساهمة بيئية كبيرة  تساهم الخطة شأنه أن يضمن أن
 وفر لقطاع الطيرانت ةالدول. وشدد مندوب أستراليا على أن الخطة المقترح دولة من كلالمتاحة ل قدراتالبالظروف الخاصة و 

شجعت أستراليا الدول األخرى على دعم خطة و بثقة نحو التنفيذ.  والتوجهسوق قوية للكربون  إقامةيقين لدعم  ما يلزم من
، من أجل المساهمة في WP/52 ورقة العملفي  ةمقترحال بصيغتهالطيران الدولي، التعويض عن الكربون وخفضه في مجال ا

 التنمية المستدامة المستمرة لقطاع الطيران العالمي.

ورقة في  ةالواردبصيغته اعتماد مشروع القرار  إلى أن دولتها تؤيد تأييدا تاماً  مندوبة الواليات المتحدةوأشارت  - ٤٥
 والرصينةمزيد من الدراسة المتأنية ب حظيتالصعب اإلشارة إلى مسألة أخرى في اإليكاو  أن من ت. وٕاذ الحظWP/52 العمل

والشفافة، استشهدت بالعديد من االجتماعات التي ُعقدت بشأن مسألة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في مجال 
عدد ال يحصى من االجتماعات غير الرسمية  ه كان هناك أيضاً إلى أن ة، مشير الماضيةالطيران الدولي خالل الفترة الثالثية 

الواليات المتحدة أنه خالل الصيف الماضي فقط بدأت الدول  ةمندوب ت. وأكدالتي تناولت هذه المسألة والمتعددة األطراف والثنائية
تلك  ومع أنمثلة في الجمعية العمومية. التنوع الكبير في اآلراء والمصالح الم للتعبير عنفي تقديم التنازالت الصعبة الالزمة 

االلتقاء في مكنت الغالبية العظمى من البلدان من  فإنهالدول األخرى، الواليات المتحدة و إلى اصعبة بالنسبة  الحلول التوفيقية كانت
منها  . وٕادراكاً مفخرةحرازه أن يكون التقدم الهائل الذي تم إ وينبغي. WP/52مشروع القرار الوارد في ورقة العمل  وجهات النظر على

أنه ال توجد دولة، بما في ذلك الواليات المتحدة، لديها خبرة في تنفيذ خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، أشارت إلى 
درجت عند اتخاذ مثل هذه الخطوة الكبيرة. ولهذا السبب، قامت اإليكاو بعملية شاملة، وأ شواغل هناكأن من الصحي أن تكون 

أنه ستكون هناك فرصة لمعالجة أي قضايا قد تنشأ عندما تبدأ بمن العناصر الهامة في مشروع القرار لتوفير الثقة  الدول عدداً 
 إجراء على ينص القرار مشروع أن على الضوء المتحدة الواليات مندوبة تسّلطو . االدول في تنفيذ هذه الخطة األولى من نوعه

 المحتملة وأوجه الخلل التكاليف في الخصوص وجه على النظرمع ، الخطة آثار تحليل شأنها من تينةم دورية استعراضعمليات 
 وهي نقطة مهمة. ،عديالت على الخطة، حسب الضرورةالت وٕاجراء، السوق في
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فرص متساوية ومنصفة إتاحة وٕاذ أشارت مندوبة الواليات المتحدة إلى أن اإليكاو قد تأسست على التزام ب - ٤٦
عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق بطريقة تتفق معها. وبعد أن الشركات الطيران، أكدت أن سيتم اعتماد الخطة لجميع 

 ستمنح، أشارت إلى أن ثقتهم ذلكذكروا مرارًا وتكرارًا أنهم مستعدون تنفيذ الخطة وراغبون في  قطاع الطيرانالحظت أن ممثلي 
من الواضح أن العديد و الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق.  العتمادقد حان أن الوقت ثقة بالجمعية العمومية 

عن عزمها بالفعل  أعربتفي المائة من نشاط الطيران الدولي، قد  ٨٣ نحودولة، تمثل  ٦٢ن إذ إمن الدول تتبادل تلك الثقة، 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه  الذي تحظى به دعمال ىذا دليل دامغ علوه ،المشاركة طوعًا في الخطة منذ البداية على

الجمعية العمومية هذه الخطوة التاريخية  تخطوالواليات المتحدة أن العالم ينتظر أن  ةمندوب ٕاذ أكدتفي مجال الطيران الدولي. و 
الواليات المتحدة في اعتماد النضمام إلى ا إلى الدول األخرى تالتنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي، دع تحقيق من أجل

 .WP/52في ورقة العمل  بصيغته الواردةمشروع القرار 

المؤتمر األوروبي للطيران األعضاء في  ٤٤إلى أن دولته كانت واحدة من الدول الـ  ممثل آيسلنداوٕاذ أشار  - ٤٧

روع القرار بشأن خطة التعويض عن ؤيد بالتالي مشي، أكد أنه ٢٠١٦سبتمبر  ٣التي وقعت إعالن براتيسالفا في  )ECACالمدني (
. واعتبرت آيسلندا أن مشروع القرار الذي جاء WP/52في ورقة العمل  بصيغته الواردة ،الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

في  طرافتماشى مع المناقشات التي دارت في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األي، توفيقيةنتيجة لمداوالت طويلة ودقيقة وحلول 
خطة عالمية وضع قضية  ويعالججيد،  يتسم بتوازن وأنه، ٢٠١٥في باريس عام  ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

بدعم كامل من قطاع الطيران بأكمله،  تحظي ةإلى أن الخطة المقترح تللتدابير القائمة على آليات السوق بطريقة مسؤولة. وأشار 
منذ بدايتها،  المذكورة خطةالإلى حد ما، في رأيها. وهنأت آيسلندا الدول العديدة التي التزمت بالمشاركة طوعًا في وهي حالة فريدة 

 الجمعية العمومية. اختتامإلى أن تعلن نواياها قبل  طوعاً  ودعت الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج

الذي قام به المجلس منذ اعتماد قرار الجمعية  إلى أن دولتها قد اعترفت بالعمل مندوبة كوباأشارت  - ٤٨
 من للطيران الدولي خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوقوضع قرار جديد بشأن  إعدادمن أجل  ١٨-٣٨العمومية 

 لتبادل اً أساس يمثل WP/52 العمل ورقة في الصادر القرار مشروع أن كوبا ورأت. اآلراء في ممكن توافق أوسع تحقق أن شأنها
، التي WP/412ة مشتركة. وفي هذا الصدد، أيدت كوبا ورقة العمل أرضي نحو التحرك من الجمعية العمومية يمّكن اآلراء

 اقترحت فيها الهند والصين واالتحاد الروسي إدخال بعض التغييرات على مشروع القرار المذكور.

ذكور جاء نتيجة مناقشات مكثفة، وأن الجميع عملوا أن مشروع القرار الممجددًا ب مندوبة هنغاريا ذّكرتوٕاذ  - ٤٩
القرار  مشروعالطيران والبيئة، أكدت أن دولتها تؤيد  ما يخصبجد وقدموا تنازالت من أجل الوصول إلى أفضل هدف مشترك في

 .بوصفه حزمة تفاوضية إجمالية، WP/52 ورقة العمل في معروضكما هو 

، بوصفه حزمة تفاوضية إجماليةؤيد بالمثل مشروع القرار المذكور إلى أن دولته ت مندوب سويسرا ٕاذ أشارو  - ٥٠
روح الحل  يعبر عنكمية هائلة من العمل الذي تم االضطالع به خالل السنوات الثالث الماضية وأنه لنتيجة  جاءأكد أنه 

تنفيذ خطة التعويض عن الكربون بأن هذه الحزمة توفر أساسا ممتازا ل راسخاً  سويسرا إيماناً  وتؤمن. إعدادهالتوفيقي الذي تم 
من االقتصاد.  كامالً  اً قطاع تشملأول خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  يوخفضه في مجال الطيران الدولي، وه
سويسرا الجمعية العمومية على االمتناع عن  ، حثتالحل الجيدعدو الكامل هو  الحل وانطالقًا من إدراك المثل القائل بأن

إلى مرحلة  هذه المناقشات مناقشات صعبة بشأن تفاصيل العناصر الفنية لمشروع القرار، ورأت أنه ينبغي تأجيل خوض فيال
 .المذكورةخطة التنفيذ 

السابقين على أن الوقت قد حان لكي يستجيب  المتحدثينمع عن اتفاقها في الرأي  اليونان ةمندوب وأعربت - ٥١
وضع من خالل الموافقة على  تهارياد تثبتأن العمومية العالمية، وأنه ينبغي للجمعية  مجتمع الطيران لشواغل تغير المناخ

أنه تم القيام بالكثير من  ذكرت ٕاذ. و بفعالية حقق أهداف المناختلطيران الدولي لخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق 
وجديرة  ةومتوازن ةكون مستدامتي ستالخطة ال هبشأن هذ يقيتوفالعمل في اإليكاو وعلى المستوى اإلقليمي للتوصل إلى حل 
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بوصفه ، WP/52في ورقة العمل  عن هذه الجهود، بصيغته الواردة مشروع القرار الناتج تؤيد، أشارت إلى أن اليونان بالثقة
المؤتمر  ى فيشددت مندوبة اليونان على أن دولتها، إلى جانب جميع الدول األعضاء األخر و . حزمة تفاوضية إجمالية

، بالمشاركة طوعًا في خطة ٢٠١٦سبتمبر  ٣)، قد التزمت، من خالل إعالن براتيسالفا في ECACاألوروبي للطيران المدني (
 أخرى أبدت أيضاً  ألن دوالً  ارتياحهاالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها. وأعربت اليونان عن 

ي الخطة منذ البداية، وشجعت أكبر عدد ممكن من الدول على القيام بذلك من أجل ضمان أعلى عزمها على المشاركة ف
 الطيران الدولي. الناجمة عنتغطية ممكنة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في اإلدالء  أبدى رغبته، WP/52 لورقة العملعن دعمه القوي  مندوب المملكة العربية السعودية وٕاذ أعرب - ٥٢
التالية، التي ينبغي أخذها في االعتبار. وبعد أن استمع باهتمام إلى مداخالت مندوبي الصين واالتحاد الروسي  بالمالحظات
من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء، ال سيما فيما يتعلق بالطابع  جهودًا مطولةجملة أمور أن الدول بذلت  ضمن وقطر، أكد

من و تنفيذها. ل الدوري واالستعراضمجال الطيران الدولي والمرحلة التجريبية الطوعي لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في 
مندوب المملكة العربية  ٕاذ أشار. و المذكورةخطة الالدول على االنضمام إلى  وأن تشجعالثقة  أن تبنيشأن هذه العناصر 

من عام  اعتباراً  لنمو الكربوني المحايدالمتمثل في تحقيق هدف اخطة استندت إلى الهدف العالمي الطموح الالسعودية إلى أن 
المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير  مراعاة، اقترح ما يلي: تقييم الهدف العالمي الطموح المذكور دورًيا، مع ٢٠٢٠

الدول ؛ ومنح ١٨-٣٨المنصوص عليها في مرفق قرار الجمعية العمومية  ،القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي
الوقت الكافي لمناقشة القضايا ذات األهمية المتعلقة بتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي من 

 أجل التوصل إلى توافق في اآلراء.

(هـ) من منطوق مشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في المرفق (ب) بورقة العمل  ٧وباإلشارة إلى الفقرة  - ٥٣
WP/52استخدامهما تم البت في لذانال المصطلحانستخدم بدًال من النص الحالي يُ قترح مندوب المملكة العربية السعودية أن ، ا 

خيار "و "خيار االنخراط"وهما )، ٢٠١٦أغسطس  ٢٣- ٢٢ال، ـ(مونتري ةفي اجتماع مجموعة أصدقاء الرئيس غير الرسمي
 ٥ة مختلفة. وفيما يتعلق بالفقرة يداللصبغة كة الطوعية" قد يكون لهما "، ألن "المشاركة" أو "عدم مواصلة المشار االنسحاب

أن أحد عناصر سلة التدابير يتمثل في أنواع الوقود البديلة  إلى مندوب المملكة العربية السعودية أشارمن المنطوق،  مكرراً 
يذ جميع عناصر سلة التدابير يجب أن يكون شدد على أن أي تقييم لتنفو  ،العناصر األخرى فيالمستدامة التي يؤثر استخدامها 
فيما يتعلق بدورة حياة أنواع الوقود البديلة  ال سيماعلى السالمة والسالمة البيئية،  األثرشامًال وأن يأخذ في االعتبار 

محتويات  من المنطوق من أجل قصر الموضوع على مكرراً  ٥المستدامة. واقترح مندوب المملكة العربية السعودية حذف الفقرة 
 بشأن العناصر األخرى لسلة التدابير. WP/49 ورقة العمل

في المناطق المدارية  االضوء على التنوع البيولوجي الغني لدولته، نتيجة لموقعه مندوب كوستاريكاسلط  - ٥٤
خدمات إيكولوجية  من نظرًا إلى ما تقدمه االبيولوجية، وال سيما الحفاظ على غاباته ا، وتناول بالتفصيل إدارة مواردهاوجغرافيته

من السياحة  يردفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لكوستاريكا  ٥٠الكربون. وشدد على أن نحو  حجزهامة، بما في ذلك 
 إبرازفي سياق  ،. وأكد مندوب كوستاريكاالصونلجهودها في مجال  إضافياً  أعطى زخماً  وهذا ماالمغامرة، سياحة البيئية و 

صافي  على خفض سنوياً  بالعملوير الموارد المتجددة، أنها تتطلع إلى أن تكون دولة محايدة من حيث الكربون جهود دولته لتط
 .٢١٠٠ عام من اآلن وحتىإلى الصفر انبعاثات غازات الدفيئة 

أن دولته أبلغت رسالتها المتعلقة بحماية البيئة في جميع المحافل الدولية  إلىمندوب كوستاريكا وٕاذ أشار  - ٥٥
خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق وضع الخاص ب قتراحترحب ترحيبًا حارًا باال دولته ، أكد أنمعنية بهذه المسألةال
الدورة الحادية مع الموقف الذي اتخذته كوستاريكا في  وهو اقتراح متسق، WP/52في ورقة العمل  ، والمبينلطيران الدوليل

. وأشار إلى أن كوستاريكا قد شاركت بنشاط في تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخافي  والعشرين لمؤتمر األطراف
. وأكد مندوب ٢٠١٥اعتماد اتفاق باريس لعام  بالتوصل إلىالمفاوضات التي جرت في ذلك المؤتمر والتي بلغت ذروتها 
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خطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق (خطة طوعًا في ال تعتزم المشاركةفي ضوء ما تقدم،  دولته، كوستاريكا أن
للمشاركة بنشاط في مختلف لجان  على استعداد تاموأنها  ،التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) منذ بدايتها

 على مواجهة قادرة اي أنه. وشدد على أن إنجازات كوستاريكا تعنهالتحليل الخطة وتنفيذ ستُنشأالتي  ةالفنياللجان السياسات و 
يتناسب مع قدراتها بما دعم الجهود المتعددة األطراف ولعل إقبالها التقليدي على تحديات أكبر بغية تعزيز التنمية المستدامة. 

مندوب  ومواردها، ييسر اعتماد تدابير مبتكرة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وأكد
كوستاريكا أن دولته تعتبر مشاركتها المذكورة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ذات أهمية كبيرة، 

المحمية. لذلك فإن كوستاريكا  هاالبرية ومناطق أقاليمهالزيارة  يأتونمن السياح اإليكولوجيين الذين  كبيراً  عدداً  تستقبلأنها  ال سيما
 عن البيئة العالمية. دفاعاً  أن تفعل ذلك ، علىمنذ البداية المذكورةخطة الدول األخرى التي لم تلتزم بالمشاركة طوعًا في تحث ال

عن دعمه لرئيس المجلس الذي يضطلع بدور قيادي في معالجة مسألة الطيران  مندوب الصينوأعرب  - ٥٦
، التي WP/412 لورقة العملدول األعضاء. كما أعرب عن دعمه على ال ومعتمدح وشفاف نفتنهج م استنادًا إلىوتغير المناخ، 

التي قدمتها البرازيل. وأكد مندوب الصين أن الهدف الرئيسي لمشاركة  WP/234قدمتها الهند والصين واالتحاد الروسي، والورقة 
لخالفات أو الحد منها من خالل القضايا المتعلقة بتغير المناخ في هذه الجمعية العمومية هو حل ا بشأندولته في المداوالت 

التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن تلك القضايا. وأشار إلى أن البلدان النامية، بما في ذلك الصين، قد  تيسيرالحوار، بهدف 
ويجب أن  ،أن االستجابة المناخية لإليكاو يجب أن تسترشد بأهداف التنمية المستدامة العالميةبالوقت  مرعلى ظلت مقتنعة 

الطيران الدولي. وشدد مندوب الصين على أن العمل في هذا الصدد ينبغي أن  تنميةتسعى إلى معالجة اختالل التوازن في 
يعبر ، وأن ٢٠١٥مساهمات في اتفاق باريس لعام بما يحدد على الصعيد الوطني من للجانبين و  فيدروح التعاون المب يسترشد

، وأن تجسيدًا كامالً  ) للبلدان النامية والمتقدمةCBDRؤولية المشتركة ولكن المتباينة (المسمبدأ جسد ي. وينبغي أن عن هذه الروح
تكنولوجيا للالبلدان النامية، وأن تقدم مساعدة ملموسة في شكل دعم مالي ونقل بكل بلد من قدرات الخاصة الالظروف و  يراعي

 ن الدول الجزرية الصغيرة النامية.فضًال ع ،إلى أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية

خطة عالمية للتدابير القائمة وضع المجلس بشأن  الذي اقترحهمندوب الصين إلى مشروع القرار وٕاذ أشار  - ٥٧
الواردة في ورقة العمل  ، وهي الخطةعلى آليات السوق (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي)

WP/52االعتراف منها ما يلياك اختالف كبير في وجهات النظر بشأن بعض القضايا األساسية، ، أبرز أنه ال يزال هن :
غرض ومضمون و أخذ زمام المبادرة في المشاركة في الخطة العالمية المذكورة؛  من حيثالواضح بالتزامات البلدان المتقدمة 

الرصد واإلبالغ والتحقق، ومعايير وحدات و ؛ التعويضات توزيع التزامو لمرحلة الثانية من الخطة؛ اترتيبات و تقييم آلية السوق؛ 
ومتطلبات نظام السجل. وأكد أن تلك اآلراء المختلفة ال يمكن تجنبها وال ينبغي تجنبها؛ وبدال من ذلك، ينبغي  ،االنبعاثات
ان النامية. وقد أحاطت أن تستمع بعناية إلى آراء وشواغل جميع األطراف، ال سيما آراء واهتمامات البلد العمومية للجمعية

 ٢٠١٦سبتمبر  ٩ المؤرخ في ENV 6/1-16/87 كتاب المنظمة إلى الدولبأن بعض الدول قد ردت رسميًا على  الصين علماً 
، أي وأعربت عن عزمها على المشاركة طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها

معالجة  إمكانية. ومع ذلك، أشار مندوب الصين إلى أن العمومية ساس بالنتيجة النهائية للجمعيةدون الممن  ،٢٠٢١ في عام
التوصل إلى توافق في اآلراء ونتائج  إمكانيةتحديد لالشواغل المذكورة واختالف وجهات النظر على نحو سليم أمر حاسم 

، وبذلكمة على آليات السوق في هذه الجمعية العمومية. إيجابية بشأن القضايا المناخية ووضع خطة عالمية للتدابير القائ
إلى خطة التعويض عن  ستنضم تألطراف المعنية في نهاية المطاف ما إذا كانا يقضي بأن تقرر شرط مسبقهناك سيكون 

 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي أم ال.

يما البلدان النامية، لم تكن قادرة على أن العديد من الدول األعضاء، وال س وٕاذ أشار مندوب الصين إلى - ٥٨
، القضايا المتعلقة بتغير المناخ ووضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوقبشأن المشاركة مباشرة في المداوالت 

م ما يستلز  على مدى السنوات الثالث الماضية، شدد على أن التوصل إلى نتيجة إيجابية في الجمعية العمومية أجريت التي
هم في آرائبحكمتهم و  يتسنى للجميع المساهمةللحوار والمشاورات حتى وافية فرص ٕاتاحة و  مستفيض: ينبغي تخصيص وقت يلي
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 WP/52الوارد في ورقة العمل  ُتدرج في مشروع القرار المذكور عملية اتخاذ القرارات؛ وينبغي أن تضع األمانة نظامًا لضمان أن
 عن الحوار والمشاورات.تعديالت مقترحة ناتجة أي  إدراجًا عادًال وشامالً 

منخفضة المًا بفلسفة التنمية الخضراء و التزم دائمندوب الصين على أن قطاع الطيران الصيني  ٕاذ شددو  - ٥٩
مليار  ١٣,٥قطاع الطيران الصيني أكثر من  فقد استثمركانت فاعلة حقيقية في االستجابة لتغير المناخ.  دولتهالكربون، وأن 

انخفض و  ؛كفاءة الطاقة وخفض االنبعاثات لتحسينمشروع  ٢٠٠٠شراء طائرات جديدة) وقام بتنفيذ أكثر من  ما عداي (رنمينب
ثاني  خفض متوسط انبعاثات، مما أدى إلى انخفاضًا ثابتاً يرادي إاالنبعاثات لكل وحدة طن كيلومتري ٕاصدار الوقود و حرق 

، قدمت إدارة الطيران المدني الصينية إلى اإليكاو ٢٠١٦لسنة؛ وفي مايو طن في ا ٩٠٠ ٠٠٠زيد على بما يأكسيد الكربون 
الطاقة والحد من  بحفظالتي تقدم تفاصيل عن جهود الصين وٕانجازاتها فيما يتعلق  ،للدولة المستوفاةخطة العمل الطوعية 

المناخ خالل الجمعية العمومية الحالية،  االنبعاثات. وشدد على أنه بغض النظر عن النتيجة النهائية للمفاوضات المتعلقة بتغير
لوفاء الفعال بالتزامات لن يتغير عزمها على افإن الصين لن تتوانى في تصميمها على مواصلة تطوير الطيران األخضر، و 

 .لديهاالتنمية ومرحلة تتناسب مع ظروفها الوطنية وقدراتها 

ي الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأشار مندوب الصين إلى أن دولته تؤكد أن العمل المنجز ف - ٦٠
 نظام )، في إطارCBDRينبغي أن يسترشد بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ( وخفضها الطيران الدولي الناجمة عن

ع إدارة المناخ العالمي. وشدد على أن الصين على استعداد للتفاعل والتشاور مع جميع المشاركين في األيام القادمة لوض
لحل الخالفات من خالل الحوار.  ةسعى جاهدتالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق وس بشأنمشروع قرار متوازن 

 شواغل تراعيتوافق اآلراء  قائمة علىمن أجل التوصل إلى نتيجة األمور إلى األمام في دفع  باإلسهامظل الصين ملتزمة تو 
 جميع األطراف.

خطة عالمية للتدابير القائمة على  وضع إلى أن دولته تؤيد بقوة مشروع القرار بشأن دامندوب فنلنوأشار  - ٦١
مثل حال يألنه  WP/52آليات السوق (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) الوارد في ورقة العمل 

لعالم. وأعربت فنلندا عن تقديرها للجهود التي بذلها رئيس بلدان من جميع أنحاء االالعناصر التي اقترحتها  يراعي متوازناً  توفيقياً 
عن العمل الشاق الذي قام به الخبراء الفنيون في  ، فضالً في هذا المسعى مقبول للمضي قدماً  مسارالمجلس من أجل إيجاد 

من أجل  التوحيد الدول، الجمعية العمومية، شدد على ضرورة  موجهة إلىأن عيون العالم ب مندوب فنلندا ٕاذ ذّكرهذا الصدد. و 
لنمو، ا التي تمّكن هذا المجتمع منرخصة الأن االستدامة هي  أكد. وٕاذ مجتمع الطيران الدولي أيضاً من أجل بل  فحسب البيئة

المتمثل في تحقيق هدف النمو الكربوني الوفاء بالهدف العالمي الطموح  مجتمع الطيران الدولي شدد على أنه لن يكون بمقدور
للتدابير القائمة على آليات  ذات مصداقيةدون موافقة الجمعية العمومية على خطة عالمية من  ٢٠٢٠اعتبارًا من عام د المحاي

 ترىعلى نحو أفضل في مشروع القرار، فإنها متمثلة أن العديد من الدول ترغب في رؤية أولوياتها تدرك فنلندا  ومع أنالسوق. 
التفاصيل الفردية، وأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه  ال في الكبرىر في الصورة أن الجمعية العمومية هي منتدى للنظ

بأن  قناعةفنلندا  ولدى. لمقررة للخطةا الدورية المراجعات خاللفي وقت الحق من  تحسينهافي مجال الطيران الدولي يمكن 
مستعدة  ، فإنهافي االتحاد األوروبي اً و ، وبصفتها دولة عضفي هذا السبيل قدماً  مضيمشروع القرار هو أفضل طريقة لل

بناء القدرات من أجل ضمان إتاحة  أنشطة من خالل تقديم المساعدة الفنية وغيرها من المذكورةخطة اللإلسراع في تنفيذ 
 المناخ. تغير الفرصة لجميع الدول لالنضمام إلى المعركة المشتركة ضد

. وأشار إلى أن WP/52 العمل القرار المذكور في ورقة عام، لمشروع بوجهعن تأييده،  مندوب بيرووأعرب  - ٦٢
، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في ١٨- ٣٨قرار الجمعية العمومية 
خطة  وضع بشأنالحالية وثيقة تاريخية بمثابة أساس للمناقشة  كان، بالقرار المرفقالمنصوص عليها في  ،مجال الطيران الدولي

، شدد على ١٨-٣٨بعد اعتماده، سيحل محل القرار  ،أن مشروع القرار أكد عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وٕاذ
العمل في المستقبل بشأن  هتوجي بغية، كمرفقالحفاظ على المبادئ التوجيهية المذكورة بإدراجها في القرار الجديد  ضرورة
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الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وذّكر مندوب بيرو، في هذا الصدد،  المتمثلة في والحساسة مةاالهالمسألة 
، والذي WP/49 ورقة العملالمقدم في  ،بأن المبادئ التوجيهية المذكورة قد حذفت من مشروع قرار المجلس بشأن تغير المناخ

 WP/428 لورقة العملمالحظة أخيرة، أعرب مندوب بيرو عن دعمه الكامل  فيو ). EX/2ناقشته اللجنة في اجتماعها السابق (
بشأن  للجنة حماية البيئة المقبلة عمال الفنيةاألالتي طلبت فيها شيلي أن تتاح لجميع الدول األعضاء المعلومات ذات الصلة ب

معلومات المتعلقة بالرصد واإلبالغ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، وعلى وجه الخصوص، ال
 االنبعاثات، والسجالت. وحدةوالتحقق، ومعايير 

التي قدمتها سلوفاكيا  WP/414التي قدمها المجلس، وكذلك الوثيقة  WP/52ورقة العمل  مندوب فرنساوأيد  - ٦٣
)، التي كانت ECACن المدني (نيابة عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيرا

) وٕاندونيسيا WP/449غواتيماال وٕاسبانيا ( التي قدمتهادولته دولة واحدة. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب عن تأييده للمقترحات 
)WP/211 Revision 1) وماليزيا (WP/343) وكندا (WP/411 والواليات المتحدة ()WP/448 والمداخالت التي قدمتها جنوب ،(

خطة وضع بشأن  قراروأستراليا والمملكة العربية السعودية وكوستاريكا وبيرو. وشدد مندوب فرنسا على أن مشروع ال أفريقيا
هو نتيجة لسنوات عديدة من العمل الشاق و  جاء ،WP/52وارد في ورقة العمل ال ،للتدابير القائمة على آليات السوق ةعالمي

الذي قطعته  لتزامالحظي بالفعل بتأييد واسع جدًا. والدليل على ذلك هو او الدول  جميع اتفقت عليهجيدًا  توفيقياً مثل حًال ي
أن  وٕاذ أكد. االتنمية، للمشاركة طوعًا في الخطة منذ بدايته مستوىالجغرافي و  االنتماءمن حيث  شديدة التنوعدولة  ٦٢بالفعل 

ذي يرفض مكافحة تغير المناخ، أشار إلى أن قطاع الطيران المدني الدولي ال يمكن أن يكون القطاع االقتصادي الوحيد ال
حث الدول على التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال يالطيران الجماعي في العالم نفسه 

العمومية،  موجهة إلى الجمعيةالمناخ المعني بأكد مندوب فرنسا أن أعين العالم ٕاذ الطيران الدولي في هذه الجمعية العمومية. و 
 اعتمادحماسة في صنع تاريخ الطيران من خالل الو  وبعد النظر تتحلى بالطموحعلى تحمل مسؤوليتها الهامة وأن  حث الجمعية

 .المذكورةخطة المشروع القرار الذي ستُنشأ بموجبه 

 ثل حالً أنه يمب وذّكر، WP/52عن تأييده لمشروع القرار كما ورد في ورقة العمل  مندوب إيطاليا وأعرب - ٦٤
التي  شواغل اآلخرين من أجل تحقيق توازن عادل بين الدول لمراعاةأظهر العديد من الدول المرونة الالزمة  إذ، جيداً  توفيقياً 
مستويات مختلفة من التنمية االقتصادية. وشدد على أن القرار المقترح ينص على خطة عالمية للتدابير القائمة على  لديها

أعرب مندوب إيطاليا عن فخره و ة وينبغي اعتبارها حزمة تفاوضية إجمالية. يفعالالو  والمتانةمصداقية لبا ، تتسمآليات السوق
دولته، في إعالن  ها)، بما فيECACالمؤتمر األوروبي للطيران المدني ( في ٤٤الدول األعضاء الـ  قطعتهبالتعهد الذي 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  ، بالمشاركة طوعًا في٢٠١٦سبتمبر  ٣براتيسالفا الصادر في 
المشاركة الطوعية فيها منذ البداية، مما يؤكد أن  منذ بدايتها، وهنأ جميع الدول األخرى التي أعربت عن اعتزامها أيضاً 

 ل بتغير المناخأداة فعالة يمكن من خاللها تحقيق الهدف العالمي الطموح المتص المذكورةخطة المشاركتها ستجعل من 
 .٢٠٢٠من عام  اعتباراً  ،المحايد يالكربون والمتمثل في النمو

في ورقة العمل  الواردأن دولته، مثل العديد من الدول األخرى، تؤيد بقوة مشروع القرار  مندوب اليابانوأكد  - ٦٥
WP/52 توازن جيد، يتسم بن أن مشروع القرار اليابا وترى. اآلراءمن خالل عملية طويلة من المفاوضات وتوافق  إعداده، والذي تم

ٕاذ ن من التوصل إلى نتيجة ناجحة في الجمعية العمومية. و أنه سيمكّ ب راسخاً  عتقد اعتقاداً تأكبر عدد ممكن من اآلراء، و  بر عنويع
دعت إلى مناخ، الخطيرة المتعلقة بتغير ال للتصدي للمشكلةاتخاذ إجراء في أقرب وقت ممكن  الماسة إلىالحاجة  أبرزت اليابان

 اعتماد وتنفيذ مشروع القرار المذكور، مما يثبت أن اإليكاو والدول األعضاء فيها تتخذ تدابير ملموسة في هذا الصدد.

في المؤتمر األوروبي للطيران  ٤٤الدول األعضاء الـ بوصفها إحدى  دولته إلى أن مندوب آيرلنداوأشار  - ٦٦
اعتماد مشروع القرار الوارد في ورقة العمل  تؤيدإعالن براتيسالفا المذكور،  ٢٠١٦سبتمبر  ٣) التي وقعت في ECACالمدني (
WP/52 ، بارامترات مختلف توازن دقيق بين مختلف وجهات النظر و  يعبر عني ذلسنوات من العمل وال تتويجاً  جاءي ذالو
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ن اعتبرت بعض الدول أن مشروع القرار للتدابير القائمة على آليات السوق. وأشار إلى أنه في حي ةالخطة العالمية المقترح
 أنه ال يفي بالغرض في تعزيز األهداف البيئية. ورأى مندوب آيرلندا أن من المشجع دول أخرى تطموح أكثر من الالزم، رأ

 دولة قد أعلنت حتى اآلن دعمها للخطة المقترحة، والتزمت بالمشاركة طوعًا فيها منذ البداية. وٕاذ ٦٠أن أكثر من  مالحظة
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ قادة العالم في  ذّكر بأن

) قد أعلنوا التزامات واضحة للغاية بشأن اإلجراءات العالمية لمكافحة تغير المناخ العالمي، وأن ٢٠١٥(باريس، نوفمبر/ديسمبر 
الطيران الدولي، شدد على أن  الناجمة عناو بمهمة وضع نهج لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المؤتمر قد عهد إلى اإليك

 هذا التحدي. وأوصت آيرلندا، إلى جانب الدول األعضاء األخرى فيلمواجهة الفرصة متاحة اآلن للدول األعضاء في اإليكاو 

لقطاع الطيران أن  يتسنى) بحيث WP/52القرار في شكله الحالي (، باعتماد مشروع )ECAC(اللجنة األوروبية للطيران المدني 
أهدافًا عالمية ملزمة لخفض انبعاثات الكربون. وحذر مندوب آيرلندا من  يعتمديظهر الريادة من خالل كونه القطاع األول الذي 

 .عليهااوض التف وأعيد ةالمقترح الخطةشروط مناقشة أن تحقيق هذا الهدف سيتعرض للخطر إذا أعيد فتح 

، ألنها ترى أنه نتاج WP/52مشروع القرار بصيغته الواردة في ورقة العمل  تؤيدأن دولته  مندوب تركياوأكد  - ٦٧
في هذا الصدد رئيس المجلس  التي بذلهاشاملة ومتوازنة. وأعربت تركيا عن تقديرها للجهود  أدت إلى حلول توفيقية تنازالت

عن أملها في التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن الخطة  ت، والدول األعضاء، وأعربةعامال ةواألمانة العامة، بقيادة األمين
 القيادي اإليكاو دور ويبرزالبيئية  السالمةأن يعزز  هذا التوافق ن شأنفم ،للتدابير القائمة على آليات السوق ةالمقترح ةالعالمي

 في هذه المسألة.

المعنية ، في مختلف المحافل دائماً  أفصحتإلى أن دولته  قوميات)المتعددة ال -مندوب بوليفيا (دولة وأشار  - ٦٨
ما أدركت بوليفيا أن و لعدل المناخي. لموقفها في الدفاع القوي عن حقوق األرض األم، بل اقترحت إنشاء محكمة عن البيئة، ب

عويض عن الكربون وخفضه في خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق (خطة التبوضع  الخاصمشروع القرار ُيقصد ب
جميع الدول وشركات الطيران التابعة لها تحمل  ه يتعين علىأن هو WP/52الوارد في ورقة العمل و مجال الطيران الدولي) 

رصد  من َثم، ال بد إلى التزامات فردية وجماعية ال يمكن تقليصها أثناء المفاوضات. ومن ُحولتمسؤولياتها البيئية، التي 
أقرت بوليفيا و . ا، وكذلك مستوى شفافية آليات تنفيذهالخطةعن كثب للتأكد من فوائد  المذكورةخطة البيئية لتنفيذ اآلثار ال

خطة من خالل جملة أمور منها نقل الدعم الدول النامية في تنفيذ ب على نفسها الدول المتقدمة قطعتهابااللتزامات التي 
هذه المساعدة ستمكن الدول النامية من الوفاء بفعالية بااللتزامات المماثلة التي  أن وأشارت إلىالتكنولوجيا وبناء القدرات، 

من خالل العناصر الثالثة األولى لسلة التدابير، أي التكنولوجيات  قطعتها على نفسها للحد من ثاني أكسيد الكربون لديها
تجنب التمييز والقيود الظالمة في تيح أن ي ذلك من شأن أن بوليفيا ورأتوالتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديلة المستدامة. 

 .الخاص بكل دولة من هذه الدولالطيران  قطاعتطوير 

من اتفاق  ٦الدول بموجب المادة  ه يتعين علىإلى أن المتعددة القوميات) -مندوب بوليفيا (دولة  أشاروٕاذ  - ٦٩
 ورقة العملتدعم الجمعية العمومية المقترحات المطروحة في  تتخذ إجراءات للتخفيف والتكيف، طلب أنأن  ٢٠١٥باريس لعام 

WP/262 في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية  ٢٢الـ  عضاءالجمهورية الدومينيكية نيابة عن الدول األ التي قدمتها
)LACACع المساعدة البيئية )، التي كانت دولته واحدة منها، والتي خصصت، في جملة أمور، موارد لتوسيع وتحسين مشاري

لرصد واإلبالغ والتحقق. وأشار إلى أن دولته تتفق مع بيرو ل ونظمللدول من أجل وضع وتنفيذ خطط عمل لخفض االنبعاثات 
 المبينة في المرفق ،على أن المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي

 قدم دعماً تنها أل ،WP/52القرار الوارد في ورقة العمل  مشروع ، فيكمرفقينبغي أن تدرج،  ١٨- ٣٨العمومية قرار الجمعية ب
لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. كما أيدت بوليفيا الطلب الذي تقدمت به شيلي في  مفاهيمياً 

متاحة لجميع المذكورة خطة البشأن  حماية البيئةللجنة  المقبلعمل الفني بأن تكون المعلومات المتعلقة بال WP/428 ورقة العمل
 معايير وحدة االنبعاثات، والسجالت.و الدول األعضاء، وعلى وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بـالرصد واإلبالغ والتحقق، 
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 متها البرازيل وورقةالتي قد WP/234دعم ورقة العمل إنه يود في مالحظاته التمهيدية  مندوب الهند وقال - ٧٠
بها وفود المملكة العربية السعودية وكوبا وجنوب  تالتي قدمها االتحاد الروسي، وكذلك المالحظات التي أدل WP/387 العمل

خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات وضع المجلس بتقديم مشروع قرار بشأن  درةمباتقّدر الهند  أنأفريقيا والصين. ومع 
التي أعربت عنها  ،WP/52بعض الشواغل بشأن ورقة العمل  يهاالدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، فإن لدالسوق إلى 

، التي شاركت في تقديمها الهند والصين واالتحاد الروسي، بعض WP/412سابقًا في محافل مختلفة. وقد غطت ورقة العمل 
المتاح أثناء الجمعية العمومية للتداول بشأن هذه الشواغل ومعالجتها بصورة هذه الشواغل، وكان من المأمول أن يستخدم الوقت 

 ودية.

اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية في  والعشرين لمؤتمر األطراف الحاديةوقد تم إحراز تقدم كبير في الدورة  - ٧١

إليكاو تحقيقه. أوال ل العمومية جمعيةال ها في االتفاق الذي تحاولاّتباع، وهو أمر مهم إلدراك هذه المبادئ و بشأن تغير المناخ
 يالكربونالنمو هدف  أي قطاع معين بتحقيق لم يكلف ٢٠١٥أن اتفاق باريس  يتمثل في شاغل الهند لدىوقبل كل شيء، 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. وأثار  في، كما تم اقتراحه ٢٠٢٠ عاموال سيما بحلول ، المحايد
 وترىكأساس لخطة تعويض الكربون.  ٢٠٢٠المزمع تحقيقه في عام  المحايد يالكربون النمو بشأن استخدام هدف شواغلذلك 

هو آخذ اع الطيران بعد و وسيضر بقطاع الطيران، ال سيما في البلدان النامية حيث لم ينضج قط تراجعاً الهند أن هذا سيكون 
 إذ ،٢٠٢٠لطيران الدولي على مستوى عام الناجمة عن اانبعاثات الكربون  تجميدتوافق الهند على  منمو بسرعة. ولذلك، لفي ال

أن البلدان النامية لم تصل بعد باتفاق باريس بوضوح  أقرلقد و لم تفرض مثل هذه القيود في أي قطاع بموجب اتفاق باريس. 
الدفع نحو . ومن شأن ة االنبعاثاتإلى ذرو هذه البلدان ، وأن األمر سيستغرق وقتًا أطول حتى تصل االنبعاثات ةإلى ذرو 
من خالل الذي تمارسه اآللية العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق أن يقلل من قدرة البلدان النامية، مثل الهند،  التخفيض

لخطة العالمية االهند أن  ورأتتمتع به البلدان النامية. تاتباع نموذج النمو الذي من أجل الذي تتحمله زيادة العبء االقتصادي 
النمو في مجال الطيران الدولي  أوجه على جميعالمفروضة شكًال من أشكال الضرائب  تمثلللتدابير القائمة على آليات السوق 

قالع اإلأنشطة الطيران  تحاولان في البلدان النامية حيث مر أثر مدمر على تنمية الطير قد يكون لهذا األ، و ٢٠٢٠بعد عام 
 .المراجعة الدورية هذا الجانب أيضاً  تشملأن  وينبغي. مرتفعمسار نمو  وتمضي في

 دأيأن يقوم فقط على مب ينبغي مايزأن التب، ةمعلن حكومية سياسةكانت الهند تصرح على الدوام، في إطار  - ٧٢
اتفاق باريس  ُذكر في إطار). و SCRCالظروف والقدرات الخاصة بكل دولة (و ) CBDRنة (المسؤولية المشتركة ولكن المتباي

من المتوقع  فإنفي الحد من االنبعاثات بسبب مسؤولياتها التاريخية. ولذلك،  ستتولى زمام المبادرةن البلدان المتقدمة أبوضوح 
تعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، أن في أثناء المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى من تنفيذ خطة ال

من منطوق مشروع القرار  ٧(هـ) من الفقرة  الفرعية البلدان المتقدمة بدور رائد. ولذلك اقترحت الهند أن تتضمن الفقرة تضطلع
 ".ستتولى زمام المبادرةبأن البلدان المتقدمة  اإلقرار"مع  عبارة صراحةً  ،WP/52في ورقة العمل 

وشدد مندوب الهند على أن من المهم االعتراف بأن اإليكاو تحاول اختبار وتقييم خطة عالمية للتدابير  - ٧٣
البيئية واالقتصادية  اآلثار ، إذ إننتائج غير متوقعة لهاالقائمة على آليات السوق لم تنفذ في أي قطاع على مستوى العالم وأن 

وعدم الكثير من التحليل والمناقشات،  عدم وجود، و جديرة بالثقةيانات في ظل غياب أي بو معروفة حتى اآلن.  خطة غيرلل
الوسائل العلمية إثبات الدور بعتمد على التوقعات والتكهنات. ولم يتم بعد تالخطة  فإنعرض شفاف للحقائق واألرقام،  وجود
تنفَّذ المرحلة عاثات. ولذلك من المهم أن به الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في الحد من االنب تضطلعالذي 

هاتين المرحلتين بصيغته الواردة في ورقة العمل ب الخاصأيدت الهند االقتراح و والمرحلة األولى على أساس طوعي.  التجريبية
WP/52  ًوتقديم المية اختبار الخطة كمنصة ع إتاحةل كامل التفاق باريس. واقترحت الهند اامتثه ينطوي على ، ألنتأييدًا تاما
من المفهوم أنه و . ٢٠٢٥في عام  في دورتها الثانية واألربعين لجمعية العمومية لإليكاوا إلى هاتيناالختبار  حلتيتقييم مر نتائج 

وهي خطة خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، قبل اختيار  اإليكاوال يزال هناك الكثير من العمل المطلوب من 
ينبغي أن يواصل مجلس اإليكاو العمل على و . تكون إلزامية في مرحلتها الثانية، باستثناء ما ُيمنح من إعفاءاتأن  اقُترح لها
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في وقت الحق،  ستوضح معالمها في المرحلة الثانية، التي اتنفيذه جريسي وهي عناصر ،عناصر التصميم المحددة في الخطة
ستند تأنه وفقا لمبادئ اتفاق باريس، ينبغي أن  مجدداً  مندوب الهند وأكدلة األولى. استنادًا إلى تقييم المرحلة التجريبية والمرح

فإن الهند تشعر بالقلق في هذه المرحلة إزاء عناصر التصميم  من َثموطنيا، و  المقررةالمساهمات  المذكورة إلىالخطة العالمية 
البيان الموحد "( ٢٢-٣٦ الجمعية العمومية اراالنتباه إلى قر  ترعاءاس إنه يودمندوب الهند  قال، وختاماً المحددة للمرحلة الثانية. 

 هاالسوق، بما في آليات التدابير القائمة على") (ل)، المرفق ("حماية البيئةفي مجال سياسات وممارسات اإليكاو المستمرة ب
االنبعاثات. ب لالتجارء أساس أي نظام االتفاق المتبادل وتوافق اآلرا آكون مبدي فق على أن)، حيث اتُ "االنبعاثاتباالتجار 

مبدأ توافق اآلراء قاعدة قائمة على وينبغي التقيد بهذا المبدأ في اإليكاو، ال سيما في ضوء اتفاق باريس الذي اعترف صراحة ب
مة على آليات من المالئم ألي خطة عالمية للتدابير القائ فإننهج متعدد األطراف. ولذلك، ب مقترنةواتبع عملية شاملة وشفافة 

 تلك القاعدة. أن تحترمعتمدها الجمعية العمومية ت الدوليانبعاثات الطيران بشأن السوق 

 اً ذلك سفير بعد ، السيد ر. كوبيه غونزاليز، الرئيس السابق لمجلس اإليكاو الذي عين مندوب المكسيكوأكد  - ٧٤
 عنبالفعل  على اإلعرابئة من نشاط الطيران الدولي، في الما ٨٣دولة، تمثل نحو  ٦٢ إقداملنوايا الحسنة في اإليكاو، أن ل

على المشاركة طوعًا في الخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق (خطة التعويض عن الكربون  اعزمه
 المشجع أيضاً . وأشار إلى أن من ، يمثل أمرًا يبعث على الكثير من التفاؤلوخفضه في مجال الطيران الدولي) منذ بدايتها

االستماع إلى العديد من عبارات التأييد للجهود التي يبذلها المجلس ورئيسه والدول األعضاء فيه وقطاع الطيران والمنظمات 
المستوى الفني، في مناقشة على غير الحكومية المعنية بالبيئة والجهات المعنية األخرى، سواء على مستوى السياسات أو 

القيام في وجهات النظر المختلفة و  ومد الجسور بينخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق،  لوضعج المختلفة و النه
، كما أوضح الرئيس في وقت سابق. وهكذا انضم مندوب WP/52صياغة مشروع القرار الوارد في ورقة العمل نهاية المطاف ب

خطة عالمية للتدابير وضع أييدهم لمشروع القرار المذكور بشأن المكسيك إلى الغالبية العظمى من المتحدثين في اإلعراب عن ت
 ٕاذ أقر مندوبالتوصل إلى توافق في اآلراء. و  لتسنى لو لم تكن المسألة معقدة للغاية القائمة على آليات السوق. وأشار إلى أنه

الحالية، دعا جميع المندوبين الذين في المرحلة  على هذه المسألةأنه ليس من السهل التوصل إلى توافق في اآلراء بالمكسيك 
 وأشاريرغبون في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة للطيران إلى بذل كل جهد ممكن للقيام بذلك في أقرب وقت ممكن. 

ى التي أن هناك العديد من المسائل الفنية والقانونية واالقتصادية واإلدارية الهامة األخر إلى مندوب المكسيك، في هذا الصدد، 
ينبغي أن تتناولها الجمعية العمومية عندما تقدم اللجان تقاريرها إلى الجلسة العامة للموافقة عليها. وشدد على أنه ينبغي 
للجمعية العمومية، مرة أخرى، أن تضع ثقتها في المجلس، الذي تنتخبه كل ثالث سنوات، لتحمل مسؤولياته ومواصلة تطوير 

 اعتماده. بعدلقائمة على آليات السوق بما يتماشى مع مشروع القرار المذكور، الخطة العالمية للتدابير ا

اعتماد الجمعية العمومية الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  تاماً  تأييداً  ندمندوب تايالوأيد  - ٧٥
المية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد ، من أجل تعزيز الجهود العالحقاً  ا، ثم تنفيذهWP/52بصيغتها الواردة في ورقة العمل 

أن تايالند ملتزمة بالمشاركة الطوعية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  ٕاذ أكدالطيران الدولي. و  الناجمة عنالكربون 
ناء بلمساعدة فنية ودعم من المجتمع الدولي والدول ذات الخبرة ما يقدمه ، شدد على أن امجال الطيران الدولي منذ بدايته

منهجية لجمع البيانات وحسابها بطريقة  وضعمن أجل التنفيذ الفعال للخطة. واقترح مندوب تايالند  اً أساسي أمراً  عتبريالقدرات 
)، WP/443 ورقة العمل(راجع  ٢٠١٣االنبعاثات منذ عام  لخفض الطوعي إلى أن تايالند تنفذ برنامجها وٕاذ أشار. تبسيطاً أكثر 

خطة التعويض عن  للتعويض عن االنبعاثات ضمنكاعتمادات أرصدة هذا البرنامج إلى دعم استخدام  دعا الجمعية العمومية
 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.

، التي طلبت فيها شيلي أن تتاح لجميع WP/428 ورقة العمل إلى أن دولته تؤيد مندوب البرازيلوأشار  - ٧٦
بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  المقبلالفني  لجنة حماية البيئةالدول األعضاء المعلومات ذات الصلة بعمل 

معايير وحدة االنبعاثات، و مجال الطيران الدولي، وعلى وجه الخصوص المعلومات المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق، 
طلبات التعويض وتجنب أوجه ، التي دعت فيها ماليزيا إلى توزيع متوازن لمتWP/343 ورقة العمل كذلك ، وتؤيدوالسجالت
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، ال سيما في البلدان النامية. كما أيدت البرازيل مداخلة مندوب التي تشهد نمواً الخلل في السوق والتمييز ضد شركات الطيران 
 على ضرورة أن تأخذ الجمعية العمومية في اعتبارها مخاوف الصين بشأن التمايز. وشددتالصين، 

، سلط الضوء على العمل الشاق الذي تم القيام WP/52 العمل م دولته لورقةمندوب ألمانيا عن دع ٕاذ أعربو  - ٧٧
به خالل السنوات القليلة الماضية لوضع الخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق، وأكد أنه ينبغي أال تفشل 

مجال الطيران والبيئة. واعتبرت ألمانيا أن االقتراح  في اً ومشترك اً واقعي اً تحقق هدفكي ل ا،وتنفيذه هذه الخطة اإليكاو في وضع
للمشاركة طوعًا في الخطة العالمية  ، من هذا المنطلق،وأنها على استعداد ،عادلة حزمة يمثل WP/52الوارد في ورقة العمل 

 للتدابير القائمة على آليات السوق منذ بدايتها. وشجعت الدول األعضاء األخرى على أن تحذو حذوها.

على مختلف  أجريتأكثر من أربع سنوات في المناقشات العديدة التي  نطالقًا من المشاركة خاللا - ٧٨
للعملية  الكبرى قيمةالأن  مندوب سنغافورةخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، أكد وضع المستويات فيما يتعلق ب

ال ما و  أن يحظى بدعم واسع ما يمكنعال يمكن أن ينجح و  ماأن هناك اآلن فكرة واضحة عما يمكن أن ينجح و  بأكملها هي
 توفيقياً  حالً  يمثل WP/52دعم واسع من الدول األعضاء. وباعتبار أن مشروع القرار الوارد في ورقة العمل يحظى ب يمكن أن

يد من الدول األعضاء. معقول وأنه يحظى بتأييد كبير من العد إلى حدطموح  يتسم بطابع هذا الحل يمكن تحقيقه، أشار إلى أن
على سبيل المثال االختالف األساسي في الرأي  ذكرمندوب سنغافورة بأن مشروع القرار لم يستجب لشواغل الجميع،  وٕاذ أقر
مزيد من الوقت لمعالجة هذا الشاغل، وكذلك  تخصيص حالنص المتعلق بمسؤوليات الدول المتقدمة والنامية. واقتر بشأن 

أنه  هما إذا كان سيؤيد مشروع القرار أم ال، على أال يغيب عن بال ما يقررحث كل مندوب، عندو أثيرت،  الشواغل األخرى التي
كما ينبغي مراعاة الصورة األكبر والهدف األكبر والمنفعة األكبر التي تحاول اإليكاو ال يوجد حل مثالي يحقق جميع األهداف. 

، جدير بالدعم وأنه سيكون من في معظم صيغته المقدمةن مشروع القرار، وترى سنغافورة أ تحقيقها من خالل هذه المبادرة.
 دون اعتماده.من  أعمالها العار أن تختتم الجمعية العمومية

دولتها هو أن تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات التي تواجه  ما تراهإلى أن  مندوبة األرجنتينوأشارت  - ٧٩
به اإليكاو والدول  اضطلعتدول. وفي هذا الصدد، أقرت األرجنتين بالعمل الذي جميع المن  اً مشترك البشرية ويتطلب عمالً 

لخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق للطيران ل هادعمأعربت عن األعضاء فيها، بالتعاون مع قطاع الطيران، و 
مشروع القرار الوارد في ورقة العمل  الدولي (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) المعروضة في

WP/52 .ينبغي أن يتم في إطار مبادئ وأحكام اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  المذكورة خطةالوتنفيذ  إعداداألرجنتين أن  ورأت
ل دولة ك) وقدرات CBDR، مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة (الخصوصبشأن تغير المناخ واتفاق باريس، وعلى وجه 

من منطوق مشروع  ٤وافقت األرجنتين على إدراج تلك المبادئ صراحة في الديباجة وفي الفقرة  ومن َثمالدول المعنية. من 
إلى ذلك، شددت األرجنتين  إلضافةخطة. وبالالتنفيذ التدريجي لسيتيح أيدت األرجنتين النهج المرحلي الذي و القرار المذكور. 

ما قد  منذ بدايتها وتحليل المذكورةخطة اللتقييم جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ  المزمع إجراؤهاض على أهمية عملية االستعرا
: إلى ما يلي التدابير المعتمدة أن تؤديكذلك على أنه ال ينبغي بأي حال من األحوال  تفي السوق. وشدد أوجه خلل ينشأ من
نمو أسواق الطيران في البلدان النامية؛ أو ب أو اإلضرار؛ وٕاليها يةالنقل الدولي من البلدان النام سوقفي  أوجه خلل إحداث

خطة الاعتبرت األرجنتين أنه سيكون من المناسب تقييم أثر  ومن هذا المنطلق،اإلضرار بالتجارة الدولية للبلدان النامية. 
لمفاوضات الحالية إمكانية التنفيذ عن أملها في أن تتيح نتيجة ا ين. وأعربت األرجنتبوجه خاصعلى الشحن الجوي  المذكورة

من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ حتى ال تلجأ الدول، على أساس الحجج  ٣من المادة  ٥الكامل للفقرة 
وع القرار األرجنتين أن ما تم االتفاق عليه في مشر  رأتتجارة البلدان النامية. و  فيالبيئية، إلى اتخاذ إجراءات انفرادية تؤثر 

نتيجة المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  ال يحكم مسبقًا على WP/52في ورقة العمل الوارد 
تطبيقها على  ُيزمعالكربون آلية أخرى للتعويض عن سابقة ألي  ال يرسي، وأنه أخرى المناخ أو اتفاق باريس أو اتفاقات دولية

 وسائل النقل األخرى.
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أن الخطر األكبر الذي يهدد قطاع الطيران والعالم إلى  مندوب جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وأشار - ٨٠
من  يحموهمن الضروري أن  أصبحالطيران،  البشر تغير المناخ. وبعد أن اخترع آثارنقذها من تس ىخر أ جهةهو االعتقاد بأن 
الم الطيران. وقد أيدت جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بقوة مشروع المناخ وع غيرفيما يتعلق بت تهمخالل تغيير عقلي

من  إذ رأت أنه ينطوي على حزمةخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، وضع القرار الذي قدمه المجلس بشأن 
رية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة دولة . وبوصف جمهو تحقق توازنًا جيداً ة و يفعالالتي تتسم بالالمقترحات التي صيغت بعناية و 

، WP/414مشاركة في تقديم ورقة العمل  دولة )، وبالتاليECAC(المؤتمر األوروبي للطيران المدني في  من الدول األعضاء
هدف المتصل ال السعي إلى بلوغ، تماشيًا مع التزامها بدعم تطوير قطاع الطيران مع بأكملها تأييدًا تاماً تلك الحزمة  تؤيد هافإن

 مسؤولية عالمية.الذي يمثل ، ٢٠٢٠من عام بدءًا المحايد  يالكربون النمو هدف ، أي تحقيقبتغير المناخ

وأنها مستعدة لقبول ودعم مشروع القرار  WP/52العمل  بورقةإلى أن دولتها ترحب  مندوبة نيوزيلنداوأشارت  - ٨١
أنه  وترى، (ب) بالورقة المذكورة المرفقبصيغته الواردة في  ،لسوقخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات اوضع المتعلق ب

في خطة  المشاركة طوعاً  عزمها علىنيوزيلندا عن  وأعربتالدول.  التي طرحتهايعالج العديد من الشواغل  توفيقيحل 
نيوزيلندا ت ر. وٕاذ سلطالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها استنادا إلى النص الحالي للقرا

، وأن العديد من الدول، إجمالية وكحزمة توفيقيكحل  WP/52الضوء على أن أغلبية ساحقة من الدول أيدت ورقة العمل 
منذ  المذكورةخطة الالمشاركة طوعًا في  بعزمها علىإخطار اإليكاو من خالل التزامها  تثبتسواء،  حد المتقدمة والنامية على

أن اإليكاو لديها مبادئها التوجيهية لتصميم وتطبيق  وانطالقًا من التشديد على الدول األخرى على القيام بذلك.شجعت البداية، 
، ١٨-٣٨قرار الجمعية العمومية بمرفق الفي  االتدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي، المنصوص عليه

هذا الموضوع، حذرت نيوزيلندا من أن اإلشارة  فيالنظر لدى ية العمومية الجمع استرشدت بهاوأن تلك المبادئ هي التي 
 ارعلى أن مشروع القر  أيضاً  تقد شوهت التوازن الذي يمثله نص المرفق. وشدد ٢٠١٥اتفاق باريس لعام إلى االنتقائية 

 وٕادخالتنفيذ هذا العلم من تيح الفرصة للتيأن  تنفيذ الخطة المذكورة، ومن شأن ذلك استعراضتنص على  اً يتضمن أحكام
 . ولذلك حثت نيوزيلندا على اعتماد مشروع القرار.امن أجل تعزيز فعاليته الخطةتعديالت على 

 الذي اقترحه، بما في ذلك مشروع القرار WP/52 ورقة العملعن دعم دولتها الكامل ل مندوبة ناميبياوأعربت  - ٨٢
دولة قررت أن تأخذ زمام  ٦٢ قدمتهالذي  الداّل على الغيريةيا على المثال . وأثنت ناميبوالذي أرفق بورقة العمل هذهالمجلس 
ذكرها مندوب جنوب  لتيتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق منذ بدايتها. وأبرزت أنه لألسباب ابالمبادرة 
ناميبيا، على الرغم من انخفاض مستوى نشاط الطيران  ، فإنوداعيًا إلى االقتداء بهاالقيادي،  هذه الدول دورمبّينًا أفريقيا 
أن مندوبة  بيد، قد قدمت خطة عمل الدولة الخاصة بها بشأن أنشطة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لديها الدولي

الدول األخرى بعد ما إذا كانت دولتها ستشارك طوعًا في الخطة منذ بدايتها، مع  حناميبيا أشارت إلى أنه ليس من الواض
 المذكورة.

خطة عالمية وضع عن دعم حكومته القوي العتماد مشروع القرار بشأن  مندوب جزر مارشالوأعرب  - ٨٣
أحد البلدان األكثر  بلده هو أن مبرزاً دون أي تعديالت، من  WP/52الوارد في ورقة العمل  ،للتدابير القائمة على آليات السوق

 ليسأقر بأن مشروع القرار  ومع أنهعلى ارتفاع مترين فقط فوق مستوى سطح البحر.  ، ألنه يقععرضة آلثار تغير المناخ
من دون اضطالع دون هذا القرار، و من أنه على مندوب جزر مارشال  وشددكامًال، أكد أن الوثيقة تمثل حزمة متوازنة للغاية. 

 الحرارة درجاتريقة للحفاظ على زيادة متوسط ، لن يكون هناك أي طبأداء دورهاقطاع الطيران الدولي والقطاعات األخرى 
الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم مئوية، وفقًا لما تم االتفاق عليه في الدورة  درجة ١,٥ بحدود العالمية

 أخرى سنوات ثالث تنتظر أن دولته تستطيع وال. مارشال جزر لبقاء حاسم هدف وهذا، المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
 ذاحذر مندوب جزر مارشال من أنه إو . WP/52ل مما هو مقترح في ورقة العمل أق شيء أي تحمل تستطيع وال إجراء التخاذ

يكون المد س، و أشد مما كانت، وستصبح العواصف تأخر اتخاذ اإلجراءات، فإن الجفاف الذي يعاني منه الجميع سيزداد تواتراً 
على الرغم من القيود االقتصادية الخاصة بها، لم تدعم اعتماد  ،لهذه األسباب، فإن جزر مارشال"الملك" أكثر حدة. و المسمى 
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للمشاركة في الخطة العالمية للتدابير القائمة  تطوعت أيضاً  فحسب، بل WP/52ورقة العمل  يمشروع القرار بصيغته الواردة ف
، أي جميع الدول ٢٠١٥اتفاق باريس لعام  من وّقعفعل كل يأن  مندوب جزر مارشال على آليات السوق منذ بدايتها. وتوقع

 .نفسه األعضاء الحاضرة في الجمعية العمومية، الشيء

 .ةالمقبل جلستهااللجنة على استئناف النظر في هذا البند من جدول األعمال في  وافقتو  - ٨٤

 .١٢,١٥ الجلسة في الساعة ترفع - ٨٥
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  محضر الجلسة الرابعة
 )١٤,٠٠الساعة ، ٢٠١٦سبتمبر  ٢٩(الخميس، 

  المواضيع التي نوقشت
 السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٢البند   -٢
 (تابع)الخاص بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق) قسم (ال

 – حماية البيئةفي مجال المستمرة  ويكاسياسات وممارسات اإلبالبيان الموحد  —
 الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

ورقة قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول  —
 )ECACاألعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني (

 الهند والصين واالتحاد الروسيورقة مقدمة من  —

 وٕاسبانياقدمة من غواتيماال ورقة م —

 ورقة مقدمة من قطر —

 ورقة مقدمة من إندونيسيا —

 ورقة مقدمة من البرازيل —

 ورقة مقدمة من ماليزيا —

 ورقة مقدمة من االتحاد الروسي —

 ورقة مقدمة من كندا —

 ورقة مقدمة من شيلي —

 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

 ا)ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (أيات —

))، ACIورقة مقدمة من مجلس المطارات الدولي (المجلس الدولي للمطارات ( —
)، واتحاد النقل الجوي الدولي CANSOومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية (

)، والمجلس التنسيقي الدولي IBAC(أياتا)، والمجلس الدولي لطيران األعمال (
 )ICCAIAالتحادات صناعات الطيران والفضاء (

 ة مقدمة من البنك الدوليورق —

 ورقة معلومات مقدمة من جمهورية كوريا —

 ورقة معلومات مقدمة من تايالند —

 (أياتا) ورقة معلومات مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي —

 )ICSAورقة معلومات مقدمة من التحالف الدولي للطيران المستدام ( —

 ن الطيران والفضاءورقة معلومات مقدمة من رابطة أمريكا الالتينية لقانو  —
(ALADA) 

 ورقة معلومات مقدمة من الجمهورية الدومينيكية —

  السياسات –أمن الطيران   من جدول األعمال: ١٦البند   -٣
  )٢٠١٦( ٢٣٠٩اعتماد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار 
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 اإلطار العالمي

 )ICASSشاملة ألمن الطيران (الاستراتيجية اإليكاو  —

 ة ألمن الطيرانوضع خطة عالمي —

 المتعلقة بأمن الطيران المستمرة يكاوسياسات اإلبالبيان الموحد  —

 أولويات السياسات االستراتيجية للفترة الثالثية المقبلة

 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

ورقة قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى في المؤتمر  —
 )ECACألوروبي للطيران المدني (ا

 األمن اإللكتروني

 معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني —

األرجنتين وبلجيكا وفرنسا وغيانا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وناميبيا وناورو ونيبال  مقدمة منورقة  —
مملكة العربية السعودية والسنغال وهولندا ونيجيريا وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي وسانت لوسيا وال

جنوب أفريقيا وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وترينيداد وتوباغو و وسيراليون وسنغافورة 
 واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة

دوله األعضاء، نيابة عن االتحاد األوروبي و  سلوفاكياشاركت في تقديمها الواليات المتحدة و  قدمتهاورقة  —
والمنظمة األوروبية لسالمة ) ECACوالدول األعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني (

 (يوروكنترول)المالحة الجوية 
 )CANSOمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية (ورقة مقدمة من  —

 )ICCAIAء (المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضا ورقة مقدمة من —

نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والدول األعضاء األخرى في  سلوفاكياورقة معلومات قدمتها  —
 (يوروكنترول)والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ) ECACالمؤتمر األوروبي للطيران المدني (

 ورقة معلومات مقدمة من الجمهورية الدومينيكية —

 مقدمة من الواليات المتحدةورقة معلومات  —

  أمن المنطقة المفتوحة للجمهور

 ورقة مقدمة من االتحاد الروسي —

 )ACIورقة مقدمة من المجلس الدولي للمطارات ( —

  الملحق السابع عشر والمواد اإلرشادية المرتبطة به

 الهندورقة مقدمة من  —

 ورقات مقدمة من االتحاد الروسي —

  تدابير لتخفيف التهديد من الداخل
 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة —

    أفكاك) نيابة عن الدول األفريقيةلجنة اللجنة األفريقية للطيران المدني ( قدمتهاورقة  —
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  ملخص المناقشات
  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال: ٢٢البند 

  خطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق)الخاص بالقسم (ال

وضع من جدول األعمال نظرها في مسألة  ٢٢)، في إطار البند EX/3و EX/2استأنفت اللجنة التنفيذية ( -١
ورقات ما يرتبط بها من التي قدمها المجلس و  WP/52ورقة العمل  فيالموثقة  خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق،

 دولية.المنظمات وال الدول هاقدمت

منذ انعقاد الدورة الثامنة  ها،أعرب جميع المندوبين الذين تحدثوا عن تقديرهم للجهود الهائلة التي بذلو  -٢
ولجنة حماية  البيئةاالستشاري لشؤون  الفريق، وكذلك العامة واألمانة ةالعام ةرئيس المجلس واألمين ،والثالثين للجمعية العمومية

خطة عالمية وضع بلغت ذروتها في مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن وهي جهود )، CAEP( مجال الطيران في البيئة
 المرفق (ب)للتدابير القائمة على آليات السوق (خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي) الوارد في 

 .توفيقيموقف  يعبر عنوالذي  WP/52 ورقة العملب

 الشواغلإلى أنه على الرغم من أن دولته كانت من بين الدول النامية التي لديها بعض  وب مصرمندأشار و  -٣
من  ٧السلبية المحتملة للخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، فقد أيدت مشروع القرار، وال سيما الفقرة  اآلثاربشأن 

الظروف  لمراعاةض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي المنطوق بشأن استخدام التنفيذ المرحلي لخطة التعوي
الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى. كما 

بموجبها أن خطة من المنطوق، التي قررت الجمعية العمومية  اً مكرر  ١٦سلط مندوب مصر الضوء على ما يلي: الفقرة 
التدابير القائمة على السوق المنطبقة  ها الجمعية العمومية يجب تطبيقها علىتالتعويض عن الكربون أو أي خطة أخرى قرر 

لتدابير القائمة على ل مزدوج الدولي، وبالتالي ضمان عدم وجود تطبيق رانعلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطي
من المنطوق، التي قررت فيها الجمعية العمومية ضرورة  ١٥خطة التعويض عن الكربون؛ والفقرة  تتجاوز التيآليات السوق 

توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران 
أساس  ما يلزم من ن الدولي، وطلبت إلى المجلس أن يقررعلى الطيرا ةغير المالئم ةاالقتصادي لألعباء والتصديالدولي 
. وأشار إلى أن مصر تعتبر أن بعض رءات وأن يحدد السبل الممكنة لمعالجة هذه األمو راللشروع في هذه اإلج ومعايير

أو من اآلليات  ة المذكورةاإليرادات الناشئة عن شراء مشغلي الطائرات لوحدات االنبعاثات المتولدة من خطة اإليكاو العالمي
 هاأن تخصص للدول النامية، بما في ينبغيالمنشأة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس 

 ).EX/3الدول الجزرية الصغيرة النامية. وفي الختام، أيد مندوب مصر التعليقات التي سبق أن قدمتها جنوب أفريقيا (

 دعمه لمشروع القرار.عن  مندوب سيراليون وأعرب -٤

للتدابير  ةمنذ البداية العناصر الرئيسية في الخطة العالمية المقترح دعمتإلى أن دولته  شيلي مندوبوأشار  -٥
مشروع القرار ألنه يدمج، بطريقة متوازنة، جميع شواغل الدول المختلفة. ومع ذلك،  تؤيد االقائمة على آليات السوق، وأكد أنه

في  تدرجأُ  ،الدولة العتبة تتجاوز كلما ي تحسين النص المتعلق باإلعفاء النظري األدنى بحيث يبين أنه شيلي أنه ينبغ ترى
الحصة  ، ال ينبغي أن يتم هذا اإلدراج على أساساخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. وفي رأيه

(د)  ٧كما هو محدد حاليًا في الفقرة  ،٢٠١٨في عام  لومترية اإليراديةباألطنان الكيأنشطة الطيران الدولي  فيدولة الفردية لكل 
 لمندوبي بيرو والبرازيل. تينالسابق تينمن منطوق مشروع القرار. وأيد مندوب شيلي المداخل

قوي له، وكذلك للتعليقات التي ال ه، أعرب عن دعمتوفيقياً بأن مشروع القرار كان نصًا  مندوب كينياوٕاذ أقر  -٦
 (و) ٧أن الفقرة  أشار إلى. وٕاذ مشروع القرار هذا ها مندوبو جنوب أفريقيا ومصر وكل اآلخرين الذين دعوا إلى اعتمادأدلى ب
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استعراض تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي كل ب قيام المجلسنص على تمن المنطوق 
التي آلثار لواضحة لديها صورة ي أن يريح العديد من الدول التي لم تكن ، أكد أن ذلك ينبغ٢٠٢٢ثالث سنوات، بدءًا من عام 

 .التعويضحسابات متطلبات ل ستقع عليها نتيجةً 

إلى أن دولته تؤيد بقوة مشروع القرار ألنه يعترف بأن آثار انبعاثات ثاني أكسيد  مندوب نيجيرياأشار و  -٧
 هقااتفأعرب عن تلك االنبعاثات وخفضها. و  للتعويض عنإجراء عاجل  الطيران حقيقية وأنه يتعين اتخاذ الناجمة عنالكربون 

 وغيرهم ممنالتعليقات التي أدلى بها مندوبو مصر وكينيا وسيراليون وجنوب أفريقيا والواليات المتحدة،  ما ورد في معفي الرأي 
دوب نيجيريا عن دعمه للدول التي . كما أعرب منWP/52في ورقة العمل  ةرداو ال بصيغتهدعوا إلى اعتماد مشروع القرار 

أعلنت عزمها على المشاركة طوعًا في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق منذ بدايتها وشجع اآلخرين على القيام 
ويض ي فضل أيضًا اعتماد مشروع القرار، ألن تنفيذ خطة التعذبذلك. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب عن دعمه لقطاع الطيران، ال

 .ى مشروع القرار هذاإل المطاف ستند في نهايةتعن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 

 .وغيرهما كينيا ومصر مندوبيمشروع القرار، وكذلك مداخالت  مندوب سيشيلوأيد  -٨

يًا رسم خطرتلمشروع القرار، أبرزت أن دولتها قد أ هاعن تأييد مندوبة اإلمارات العربية المتحدة وٕاذ أعربت -٩
إلى  وباإلشارةعزمها على المشاركة طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها. ب

(هـ) من منطوق مشروع القرار المتعلقة  ٧التعليقات التي أبداها مندوب المملكة العربية السعودية في وقت سابق بشأن الفقرة 
من  تأهمية خيار االنسحاب هذا وطلب مجدداً ، أكدت المذكورةخطة الالمشاركة طوعًا في لدول التي قررت ابخيار انسحاب 

ما إذا كان االنسحاب سيكون نهائيًا أو  يوضح تماماً " ال عدم مواصلة"األمانة العامة توضيح ذلك ألن استخدام مصطلح "
مندوب اإلمارات  شددو والجهات المبكرة التحول، الجهات السريعة النممسألة من المنطوق و  ٩مؤقتًا. وباإلشارة إلى الفقرة 

، مع التعويضالعربية المتحدة على أهمية إجراء دراسات على االنتقال من نهج قطاعي إلى نهج دينامي لتوزيع متطلبات 
تي يقوم بها آثار المراحل المختلفة. وأيدت التعليقات التي أدلى بها مندوب جنوب أفريقيا بشأن المراجعات الدورية ال مراعاة

من  و)( ٧فقرة راجع التنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لضمان فعاليتها [بشأن مجلس ال
توفير الدعم الالزم للدول النامية من أجل تحسين البنية  ضرورةاإلمارات العربية المتحدة على  ةمندوب تشددو المنطوق]. 

لثغرات ا كوسيلة لسدلم ُتقترح إال  المذكورة. وأشارت إلى أن الخطة أوجه التباين في القدرات مراعاة األساسية للطيران لديها، مع
مندوب اإلمارات العربية  وٕاذ ذكرتوأنه ال يزال من الضروري إحراز مزيد من التقدم في تنفيذ جميع عناصر سلة التدابير. 

خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات وضع قرار بشأن اتخاذ أن  ومفادهمندوب سنغافورة  أدلى بهتعليق سابق ب المتحدة
 تالمجتمع الدولي من شأنه أن يجعل األمور أفضل وأسهل على جميع الجهات المعنية، حث يعتمدهالدولية  للطيرانالسوق 

 على آليات السوق.للتدابير القائمة  ةالخطة العالمية المقترحب للنهوض جميع المندوبين على التعاون والعمل معاً 

عن تأييده لمشروع القرار، أشار إلى أنه يعّبر عن حسن نية جميع الدول  مندوب بوركينا فاسووٕاذ أعرب  - ١٠
على الرغم من أنه ليس كامًال. وفضًال عن ذلك، تجلت اإلرادة السياسية من خالل بيانات السياسيين واألمين العام لألمم 

وحقيقة  بلد وراء الركب"عدم ترك أي المتمثلة في " اإليكاو إلى السياق األساسي لمبادرة مون. وبالنظر-المتحدة، السيد بان كي
أن المجلس سيجري مراجعات دورية لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، أعرب مندوب 

انضم إلى المتحدثين السابقين في الدعوة إلى . ولذلك المذكورةلخطة لأنه لن يكون هناك خاسر نتيجة ببوركينا فاسو عن ثقته 
 اعتماد مشروع القرار.

لمشروع القرار، وأيد المداخالت التي قدمها مندوبو جنوب أفريقيا  هدعمأيضًا عن  مندوب الكاميرون وأعرب - ١١
لتطوير نص القرار أقر بالجهود الهائلة التي بذلت  وٕاذومصر ونيجيريا وكينيا وبوركينا فاسو واإلمارات العربية المتحدة. 
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التوفيقي، شدد على أنه ال يزال يتعين القيام بالكثير من العمل بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في 
. وأعرب مندوب الكاميرون عن أمله في أن تقتصر جميع الدول على تنفيذ خطة التعويض الدورات المقبلة للجمعية العمومية

لديها دون اتخاذ أي تدابير إضافية، بعد اعتماد القرار. وشجع الدول التي من ضه في مجال الطيران الدولي، عن الكربون وخف
 في أقرب وقت ممكن. أن تقوم بذلك طوعاً على  المذكورة،خطة الللمشاركة في  الالزمة القدرات والموارد

الدولي على المشاركة طوعًا في  في المائة من نشاط الطيران ٨٣دولة تمثل  ٦٢بعزم في معرض الترحيب و  - ١٢
بأن القرار  إلى أنها مقتنعة مندوبة بلجيكاأشارت خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها، 

قدم وقد في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية حزمة تفاوضية إجمالية مقبولة لمجتمع الطيران الدولي.  هذااتخ المزمع
تكافؤ جميع العناصر الرئيسية في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق منذ البداية، وضمن ل اً مشروع القرار تعريف

الرأي القائل بأن عن اتفاقها مع بلجيكا  ةمندوب وأعربتبناء القدرات. ًا متينة فيما يتعلق بلقطاع الطيران، وتضمن أحكام الفرص
لعالم إلى اأفضل اتفاق يمكن تقديمه أنه يمثل توازن و حكم الوم مالئمبمثابة حل توفيقي  هولذي قدمه المجلس مشروع القرار ا

 .تاماً  في هذه المرحلة. لذلك فهي تؤيد مشروع القرار تأييداً 

ن بما أكد أنه متواز و اآلراء التي أعرب عنها المتحدثون السابقون الذين أيدوا مشروع القرار،  مندوب بولنداأيد  - ١٣
 شهدت مؤخرًا تحوًال اقتصادياً التي بولندا  لجميع. وأشار إلى أنفي نظر ا مثالياً  ليسعلى الرغم من أنه  اعتماده،لتبرير  يكفي
ومن َثم رأت الدول األخرى. غير أنه رأى أن مشروع القرار يتضمن عناصر تلبي احتياجات األسواق الناشئة.  شواغلتفهم 
خطة عالمية للتدابير القائمة على وضع  لتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن تغير المناخ، بما في ذلكأن الوقت مناسب ل بولندا

 الطيران الدولي. ما يخصآليات السوق في

وأشارت توازن جيد ويغطي االحتياجات المختلفة للدول. يتسم بأن مشروع القرار  مجدداً  النمسا ةمندوب توأكد - ١٤
تضمن مراحل طوعية، يي ذخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، اللالمقترح لتنفيذ التدريجي اأن  إلى

ه لكي النمسا على أن ةمندوب تمن شأنه أن يسهل مشاركة الدول في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وشدد
للتوصل إلى حل بيئي ا يتسنى أن النمسا،  تمكن من الدول فيه منذ البداية، وأعلنأن يشارك أكبر عدد م ، من المهمعليه يعوَّ

المؤرخ في  براتيسالفاإعالن ، ستكون إحدى تلك الدول، عمًال ب)ECACالمؤتمر األوروبي للطيران المدني ( فيوهي دولة عضو 
ع الطيران شددت على أنه للحفاظ على المرحلة الثانية اإللزامية، سيكون من الضروري لمصداقية قطاو  .٢٠١٦سبتمبر  ٣

نشطة بناء القدرات دور هام أل سيكونبأكمله ضمان عدم تمديد اإلعفاءات الموجودة حاليًا في مشروع القرار. وفي هذا الصدد، 
النهج القائم على  ، وهوفي مشروع القرارهناك عنصرًا هامًا آخر أن  مساالن ةمندوب وذكرتتطويرها.  المضي قدمًا في وسيتعين

على نفس المسارات. وفي الختام،  السوق بين مشغلي الطائرات أوجه الخلل فيأنه أن يساعد على تقليل المسار، الذي من ش
في هذا الشأن، من أجل  مشتركاً  ضرورة أن تتخذ الجمعية العمومية قراراً  وشددت علىأعربت عن تأييدها القوي لمشروع القرار 

 األجيال القادمة.

تغير المناخ هو أحد أكبر التحديات العالمية على مر األجيال، أشار  أن مندوب المملكة المتحدةوٕاذ الحظ  - ١٥
ه أنٕاذ أكد على نطاق واسع. و  تحظى باالعترافإلى أن الحاجة إلى معالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بطريقة منسقة عالميًا 

لهذه  ال بدوقعات عالية للغاية. ولذلك الت أناإليكاو و  موجهة إلىالعالم  ونالطيران أن يؤدي دوره، أكد أن عي يتعين على
مشروع القرار،  يوافقون علىنهم إلى أ أشار مراقبون من قطاع الطيران خالل المناقشاتو إجراء.  من اتخاذالجمعية العمومية 

ية اإليكاو مصداق وقد ُوضعتالجمعية العمومية، اليقين الذي تحتاج إليه لالستثمار.  ، بعد أن تعتمدهقطاع الطيران سيمنح الذي
القيادة القوية لرئيس المجلس، عملت كل دولة بجد لفترة طويلة  وفي ظلهذه المسألة.  فيوالدول األعضاء فيها على المحك 
عن العديد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة،  وأعرب. WP/52 المرفق (ب) بورقة العملللتوصل إلى نص القرار الوارد في 

شكر مندوب المملكة و . في هذا الشأنالت صعبة في بعض األحيان من أجل صياغة اتفاق عالمي لتقديم تناز  استعدادها
 المتحدة جميع الدول التي أظهرت مثل هذه البراغماتية.
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الدول المتقدمة  المنتمين إلىمع العديد من المندوبين،  عن اتفاقه في الرأي مندوب المملكة المتحدة وأعرب - ١٦
يمثل حزمة يمكن قبولها. وٕانما  مثالياً  ليس WP/52ذين ذكروا أن مشروع القرار الوارد في ورقة العمل سواء، الحد والنامية على 

، تعتزم المشاركة طوعًا في خطة )ECACلمؤتمر األوروبي للطيران المدني (اوأكد أن المملكة المتحدة، الدولة العضو في 
على أساس مشروع القرار ووفقا إلعالن براتيسالفا  ،دايتهاالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ ب

 سيما الدول النامية، التي تطوعت للمشاركة فيال . وهنأ مندوب المملكة المتحدة جميع الدول، ٢٠١٦سبتمبر  ٣الصادر في 
دولة تمثل  ٦٢ أن الحصول على موافقة أكد. وٕاذ منذ البدايةخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 

في المائة من نشاط الطيران الدولي على المشاركة طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  ٨٣
 شجع مندوب المملكة المتحدة مزيداً و للخطر. هذا اإلنجاز ض ي، شدد على أنه ال ينبغي تعر كبيراً  الدولي منذ بدايتها يمثل إنجازاً 

كة طوعًا في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، مدعومة عند الضرورة بالمساعدة الفنية من الدول على المشار 
آثار  نا منعلى كوكبلما يقع لتصدي على االمشترك  هذه الدول تصميم لىوبناء القدرات، من أجل إعطاء إشارة واضحة ع

 .لطيرانالناجمة عن ابيئية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

أنه في أعقاب الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  النرويج ةمندوب توأبرز  - ١٧
المجتمع الدولي  لدى)، كانت هناك توقعات كبيرة ٢٠١٥) (باريس، نوفمبر/ديسمبر COP21اإلطارية بشأن تغير المناخ (

أن تفيد بمية الحالية ستحقق نتيجة من شأنها أن ترسل إشارة واضحة والمجتمع المدني والجمهور بوجه عام أن الجمعية العمو 
بنصيب عادل من الجهود التي يتعين القيام بها على الصعيد العالمي للتخفيف تغير  سيضطلعاناإليكاو وقطاع الطيران الدولي 

مصداقية بال تتسمى آليات السوق المناخ. ولذلك كان من الضروري أن يتفق المندوبون على خطة عالمية للتدابير القائمة عل
ة في مجال الطيران الدولي، وهي خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، التي ستكون يفعالالو  والمتانة

 تكونانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفضها. ولهذا السبب كان من المهم للغاية أن  للتعويض عنأول خطة قطاعية عالمية 
األهداف المناخية. وقد تم التوصل إلى نقطة حرجة وكان من الضروري مواجهة هذا التحدي  ناجعة من حيثالمقترحة خطة ال

 ين السابقين.حدثالمشترك من أجل الحفاظ على شرعية قطاع الطيران الدولي، كما أشار إلى ذلك العديد من المت

ه المجلس جاء نتيجة مناقشات مكثفة، وأن جميع أن مشروع القرار الذي اقترح مجدداً النرويج  ةمندوب وأكدت - ١٨
لطيران والبيئة. وأشارت إلى فيما يتعلق باالدول عملت بجد وقدمت تنازالت في محاولة للوصول إلى أفضل األهداف المشتركة 

تحقيق توازن ال سيما من أجل و األخرى،  واألقاليمالمفاوضات من أجل معالجة شواغل الدول  فترة أن النرويج كانت مرنة طوال
تعلم وتحسين الخطة مع مرور العلى  ةقدر الو  ،عادل. واعتبرت النرويج أن من المهم ضمان الوضوح في تغطية الخطة وقوتها

مع المقررات ذات الصلة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  أن يكون العمل الالحق متسقاً  الوقت. ومن المهم أيضاً 
من  ولكنمزيد من العمل، بيتعين القيام  همن الواضح أنو . بكميات كبيرة االنبعاثات خفض ضمان تغير المناخ من أجل

دولتها،  أن النرويج ةمندوب وٕاذ أبرزتاتفاق على النص التوفيقي لمشروع القرار.  والتوصل إلىالضروري اتخاذ الخطوة األولى 
في إعالن براتيسالفا الصادر  ناً عل أبدت)، ECACن المدني (دولة أخرى أعضاء في المؤتمر األوروبي للطيرا ٤٣إلى جانب 

التزامها بالمشاركة طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها،  ٣/٩/٢٠١٦في 
قيام بذلك قبل أكبر عدد ممكن من الدول األخرى على ال تبالقرار الذي اتخذته الدول األخرى بأن تحذو حذوها. وشجع ترحب

 الجمعية العمومية.دورة نهاية 

كم تقريبًا على طول  ٣٠٠٠متد لمسافة يإلى أن طول موزامبيق الجغرافي  مندوب موزامبيقوٕاذ أشار  - ١٩
دون مستوى سطح  أصبحتآثار تغير المناخ، فإن بعض مدنها إلى الساحل الجنوبي الشرقي من المحيط الهندي، أكد أنه نظرًا 

. لذلك فإن نفسه في الموسم تحدث هاالجفاف في جنوبموجات عن ذلك، فإن الفيضانات في شمال موزامبيق و البحر. وفضًال 
 المتوخاة، التي من شأنها أن تؤدي إلى عالم أفضل. البيئية موزامبيق تؤيد تأييدا تاما مشروع القرار بالنظر إلى المنافع
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لدول الجزرية الصغيرة النامية، تؤيد استمرار إلى أن دولته، بوصفها إحدى ا مندوب جزر سليمانأشار و  - ٢٠
إليكاو في معالجة القضايا البيئية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة التي ل الدور القيادي

جزر سليمان عن  الصادرةتؤدي إلى تغير المناخ. وشدد على أنه على الرغم من أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
تعاني العواقب الوخيمة لتغير المناخ  هذه الدول ال يكاد يذكر، فإن ،ودول المحيط الهادئ، بما في ذلك قطاعات الطيران فيها

أثنى مندوب جزر سليمان على العمل الشاق الذي  وٕاذالبلدان الصناعية.  الصادرة عنالناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
في مشروع القرار، شدد على أنه  بصيغتها الواردة ،الخطة العالمية المقترحة للتدابير القائمة على آليات السوق عدادإلتم إنجازه 

التفاصيل النهائية لخطة التعويض عن الكربون  تكون، فيجب أن نصافالعدل واإل من واجب اإليكاو أن تحقق كان لئن
جزر سليمان والدول الجزرية في المحيط ل حتياجات والظروف الخاصةالمراعية وملبية لوخفضه في مجال الطيران الدولي 

. ولذلك، دعت جزر هذه الدول القتصادات صوناً الهادئ، حيث يمثل الطيران أنجع وسيلة للنقل الدولي لدعم السياحة والتجارة 
أجل تحقيق توازن يستجيب لتحدي من  المذكورةسليمان إلى إعفاء جميع الدول الجزرية الصغيرة النامية من الخطة العالمية 

. وفي هذا الصدد، فإن دعم جزر ٕامكانية ربط هذه الدول بالعالمو اإليكاو المتمثلة في "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  مبادرة
سليمان لمشروع القرار ال يعني، بأي شكل من األشكال أن بإمكان اإليكاو تجاهل دعوتها لتلبية االحتياجات والظروف الخاصة 

 الدول الجزرية في المحيط الهادئ.غيرها من لتلك الدولة و 

فيما يتعلق بالخطة العالمية  شواغلهاأن بعض الدول قد أعربت عن إلى  مندوب جمهورية مولدوفاوٕاذ أشار  - ٢١
ت من شأنها أن إلجراء دراسا إضافياً  وقتاً  وطالبةً  هاوفعاليت اموثوقيتهمشككًة في للتدابير القائمة على آليات السوق،  ةالمقترح

 جاءت، أكد أن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، التي ما تتسم به من صفاتتوفر الدليل على 
 ،لذلكو وجهات النظر االستباقية والحذرة في هذا الشأن.  وعبرت عننتيجة مناقشات مطولة، أدرجت بالفعل العناصر الضرورية 

 .تاماً  تأييداً  أيد مشروع القرار

 جيداً  توفيقياً  حالً  مثلعلى أنه ي مندوب سلوفينياعن تأييد مشروع القرار، شدد  أيضاً  وفي معرض اإلعراب - ٢٢
 لتقليل البصمة الكربونية للطيران. التي ال بد منهالخطوات المقبلة في العملية الطويلة النتقال إلى ال ةجيد ايةً وبد

من الدول في جميع أنحاء العالم  النطاق دعم واسعب فعالً  حظيأن مشروع القرار قد  مندوب البرتغالوأبرز  - ٢٣
وذّكر أيضًا ومن قطاع الطيران من خالل المشاورات الثنائية والمفاوضات المتعددة األطراف التي عقدت تحت رعاية اإليكاو. 

المتمثل في  ٢٠١٥ن تحقيق هدف اتفاق باريس لعام حيث قال إ) EX/3أدلى به مندوب جزر مارشال في وقت سابق ( بما
ضع مندوب و . وٕاذ تهدرجة مئوية أمر بالغ األهمية لبقاء دول ١,٥ ضمن حدوداإلبقاء على الزيادة العالمية في درجات الحرارة 

 إلعدادالبرتغال في اعتباره مسؤولية الجمعية العمومية عن معالجة هذه المسألة، وكذلك جميع األعمال التي تم القيام بها بالفعل 
بشأن  المناقشات فتح إلعادة مناسباً  يعد لم الوقت أن بشدة أكدللتدابير القائمة على آليات السوق،  ةالمقترح ةالعالميالخطة 

 عالمية خطة أن تمضي قدمًا في اعتماد الجمعية العمومية أنه يتعين على إلى أشار ومن َثم،. العناصر األساسية للخطة
ومراحل  لهذه الخطة عناصر الرئيسيةالعلى جميع  والموافقة ،رة بالثقة وقوية وفعالةجدي تكونللتدابير القائمة على آليات السوق 

مع  ،٢٠٢٠في عام  تشغيلهابدء لضرورية  تعدالعناصر المتبقية التي  إلعدادالكامل، بما في ذلك خريطة طريق  هاتنفيذ مسار 
 المشاركين.ضمان عدم التمييز بين مشغلي الطائرات والمعاملة المتساوية لجميع 

نطاق الخطة، لم تكن جميع الدول مستعدة التخاذ إجراءات إلى تمامًا أنه، نظرًا  يدرككان مندوب البرتغال و  - ٢٤
يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قدر المستطاع وتتسق مع اتفاق منها  الخاصة للدول وقدرات كل دولة ظروفالتنفيذ مبكرة، وأن 

هما الطريق لتحقيق توازن عادل بين الدول  من الخطة لمرحلة التجريبية والمرحلة األولى. وترى البرتغال أن ا٢٠١٥ لعام باريس
 WP/414ورقة العمل  تقديمفي  جهة مشاركةالطيران. وقد التزمت البرتغال، بصفتها تنمية في مختلف مراحل التنمية االقتصادية و 

)، بدعم جهود اإليكاو الرامية إلى تحقيق توافق ECACالمدني (األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران  ٤٣مع الدول األعضاء الـ 
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خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وفي هذا وضع في اآلراء خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية بشأن 
الدول األعضاء في المؤتمر األوروبي جميع  فيه التزمت والذي، ٣/٩/٢٠١٦الصدد، أيدت البرتغال إعالن براتيسالفا الصادر في 

. وشجع مندوب البرتغال الدول التي لم تنضم بعد إلى العدد المتزايد من اللطيران المدني بالمشاركة طوعًا في الخطة منذ بدايته
أن  على دايةطوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ الب ةمشاركالالدول التي أعلنت التزامها ب

لجميع الدول األعضاء  أن تتاحعلى أهمية  تماماً (شيلي) التي وافقت  WP/428تفعل ذلك. وفي الختام، أعرب عن تأييده للوثيقة 
لجنة حماية البيئة بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران ل الفنية المقبلة عمالاألالمعلومات ذات الصلة ب

 معايير وحدة االنبعاثات، والسجالت.و المعلومات المتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق،  الدولي، وال سيما

أن  شدد على تغير المناخ العالمي، البلدان التي تقع عليها آثار أن دولته في طليعة مندوب الملديفأكد ٕاذ و  - ٢٥
الملديف الجزء  تؤيداألرض. ولذلك،  من على وجه زوالهاسيؤدي إلى  ناتج عن تغير المناخ مستوى سطح البحر فيأي ارتفاع 

بشأن أجزاء  شواغل اخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. ومع ذلك، لديهوضع الطوعي من مشروع القرار المتعلق ب
 (الهند والصين واالتحاد الروسي)، وكذلك مداخالت مندوبي WP/412ورقة العمل  ومن َثم فهي تؤيد أخرى من مشروع القرار،

الملديف في معظمها بالمرحلة اإللزامية للخطة، التي لم يحددها  شواغلالصين والمملكة العربية السعودية والهند. وتتعلق 
تثير دون معرفة مسبقة بتفاصيلها أن من الموافقة على المرحلة اإللزامية  من شأنمشروع القرار بتفاصيل كافية. وفي رأيه، 

ال و اقتصادها.  أيضًا فييؤثر  في النقل الجويلديف على النقل الجوي، وأي شيء يؤثر الم وتعتمدفي المستقبل.  مشكالت
وضع  بشأنأن من الحتمي التوصل إلى قرار ولذلك فهي ترى ، بما في ذلك اقتصادًيا، أن تُترك وراء الركبفي الملديف ترغب 

مندوب وٕاذ أعرب الطبيعة وٕانقاذ شعبها وٕانقاذ اقتصادها.  إنقاذخطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق يتوافق تماًما مع 
دون اعتماد قرار من  الجمعية العمومية أعمالها مع مندوب سنغافورة على أنه ال يمكن أن تختتم عن اتفاقه في الرأي الملديف
التوصل إلى تفاهم  يتسنى حتى للتقريب فيما بين مواقفهم، حث جميع المندوبين على اتخاذ خطوة إضافية المذكورةخطة ال بشأن

 لجميع.ا يحظى بقبولواعتماد قرار 

عن تأييده القوي لمشروع القرار ألنه يشكل توازنًا عادًال بين الدول ذات المستويات  مندوب الدانمركوأعرب  - ٢٦
جعة دورية السوق، وينص على إجراء مرا إحداث أوجه خلل فيدون من لتنمية االقتصادية وتنمية الطيران من حيث االمختلفة 

لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لتقييم نتائجها. وأبرز أن الدانمرك، شأنها شأن الدول 
عالن براتيسالفا المؤرخ في إل طبقاً ، تلتزم)، ECACاألخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني ( ٤٣األعضاء الـ 

 وٕاذمشروع خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايته.  ، بالمشاركة الطوعية في٣/٩/٢٠١٦
أن تحذو مندوب الدانمرك عن سروره بأن العديد من الدول األخرى قد أعلنت التزامها بالقيام بذلك، شجع اآلخرين على أعرب 
 لمشروع القرار. بأكملهطيران قدمه قطاع اليالدعم الذي أن يالحظ  أيضاً  سرورهوقال إن من دواعي . حذوها

مون، في رسالته المصورة -وبالنظر إلى البيان الذي أدلى به األمين العام لألمم المتحدة، السيد بان كي - ٢٧
أيضًا عن تأييده لمشروع  مندوب هولندانقطة نصف التدابير، أعرب  تجاوز بأشواطأن العالم  ، ومفاده)P/1( المسجلة مسبقاً 

جنوب  لمندوبيعرب عن تقديره أقيادة ومسؤولية لمستقبل الطيران ولرفاه األجيال القادمة. وٕاذ يلزم من ما  يبينالقرار ألنه 
 مجدداً لمشروع القرار، أكد  تدخالتهم المشجعة دعماً لأفريقيا والمكسيك وسيراليون وكينيا ونيجيريا وسيشيل وبوركينا فاسو وآخرين 

التي تمت مناقشتها خالل السنوات القليلة  هاال بين مختلف مصالح الدول ومواقفعاد يمثل توازناً مشروع القرار المذكور  أن
خطة التعويض عن ليز، باإلضافة إلى المراجعات الدورية االتم مشروع القرار يتيح شدد مندوب هولندا على أنو الماضية. 

 لى النتائج.إ استناداً  مناسبالقدر الب هالتمكين من تحسينبغية االكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
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المشاركة في تطوير العناصر الفنية لخطة الرامية إلى طلبات الدول مختلف بعلمًا مندوب هولندا  وأحاط - ٢٨
أشار إلى أن النهج ٕاذ . و WP/428التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، مثل طلب شيلي الوارد في الوثيقة 

هولندا أعلن أن لجنة، الفي  أعضاءً  يستجميع الدول، حتى الدول التي للالمشاركة النشطة  تيحيالحالي في لجنة حماية البيئة 
أن الدعم الفني ب مندوب هولندا أيضاً  أقرمساعدة في إيجاد سبل لجعل هذا النهج يعمل في الواقع العملي. وٕاذ ال تعرض تقديم
، على سبيل المثال، إندونيسيا في الوثيقة ذلك ربت عنعدد من الدول من المشاركة في الخطة، كما أعتمكين شرط هام ل

WP/211 Revision No. 1 العملية لتقديم هذا الدعم (المالي و/أو العيني). السبلفي  تنظر دولته، أبرز أن 

 لضمان عملجيد، وأن الشروط الالزمة  يتسم بتوازنوفي الختام، أكد مندوب هولندا أن مشروع القرار  - ٢٩
وأن المعلومات المتعلقة بأثرها من حيث التكاليف والفعالية  ،تدابير القائمة على آليات السوق قد استوفيتالخطة العالمية لل

في  بصيغته الواردةباعتماد مشروع القرار  ةالعام الجلسةالبيئية واضحة. وأكد أنه ال يوجد ما يمنع اللجنة التنفيذية من توصية 
 .WP/52ورقة العمل 

 أعربت عنإلى المملكة المتحدة والسويد والبرتغال والعديد من الدول األخرى التي  مندوب إستونيا انضمو  - ٣٠
في المائة من نشاط الطيران الدولي عزمها على المشاركة  ٨٣دولة تمثل  ٦٢إعالن أن مشيرًا إلى لمشروع القرار،  هاتأييد

عالمة واضحة على أنه يمكن  يمثلتها في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بداي طوعاً 
 دورة تفعل ذلك قبل نهاية على أن إعالن مماثلبعد ب تدلِ دون أي تغييرات. وحث جميع الدول التي لم من اعتماد القرار 

 الجمعية العمومية.

 توفيقياً  عن تأييده القوي العتماد مشروع القرار في شكله الحالي ألنه يمثل حالً  مندوب كرواتياوأعرب  - ٣١
الطيران. وأشار إلى أن كرواتيا  الناجمة عنمن شأنه أن يمّكن من تحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  واضحاً 
في إعالن براتيسالفا التي أعربت ) ECACالدول األعضاء في المؤتمر األوروبي للطيران المدني ( بأن تكون في عدادتفخر 

في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  طوعاً مشاركة لعن عزمها على ا ٣/٩/٢٠١٦في الصادر 
لى إالدول سائر مندوب كرواتيا جميع الدول األخرى التي تطوعت باالنضمام إلى الخطة من البداية، دعا  ٕاذ هنأمنذ بدايتها. و 

 لديها القدرة على القيام بذلك. إذ كانتأن تحذو حذوها 

التي طلبت فيها  WP/428)، عن دعمه للوثيقة EX/3( ةه السابقتلمداخل تكملةً  ،مندوب األرجنتينأعرب  - ٣٢
بشأن خطة التعويض عن  المقبللجميع الدول األعضاء المعلومات المتعلقة بعمل لجنة حماية البيئة الفني  تتاحشيلي أن 

بالغ والتحقق ومعايير وحدة االنبعاثات الرصد واإلبالكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، وال سيما المعلومات ذات الصلة 
أن اللجنة وافقت على تعليق النظر في مشروع البيان الموحد لسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة أنه يعلم والسجالت. ومع 

على  مسألة وضع خطة عالمية للتدابير القائمة في) حتى اختتام المناقشات WP/49تغير المناخ ( -المتعلقة بحماية البيئة 
متعددة القوميات)، ال - تفق مع مندوبي بيرو وبوليفيا (دولةيأنه  أعرب عن رغبته في أن يدوَّن في السجالت آليات السوق،

 ،جملة أمور، على أن المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي ضمن
خطة وضع كمرفق في مشروع القرار بشأن  أن تدرجينبغي  ،١٨-٣٨ لجمعية العموميةالمنصوص عليها في مرفق قرار ا

خطة التعويض عن الكربون ل اً مفاهيمي اً ألنها تقدم دعم WP/52للتدابير القائمة على آليات السوق الوارد في ورقة العمل  ةعالمي
 وخفضه في مجال الطيران الدولي.

العمل في تحقيق  إذ يتواصلعمه الكامل لمشروع القرار المذكور عن د مندوب بابوا غينيا الجديدةوأعرب  - ٣٣
مشروع . وشدد على أن ٢٠٢٠المحايد في انبعاثات الطيران اعتبارًا من عام  الكربوني الهدف العالمي الطموح المتمثل في النمو

لدول الجزرية الصغيرة إلى اما بالنسبة ، وال سيدقيقتوازن ومحكم وقائمًا على  تفكير عميقحًال توفيقيًا ناجمًا عن  القرار يمثل
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من منطوق  (د) ٧تقدير إلى الفقرة بمندوب بابوا غينيا الجديدة  أشارالنامية في المحيط الهادئ التي تصارع تغير المناخ. وٕاذ 
احلية، من المرحلة مشروع القرار الذي يعفي الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الس

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، أكد أن دولته تعتزم، مع ذلك، المشاركة  منالثانية اإللزامية 
 البداية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي. منذطوعًا 

ن الجهود المبذولة أو  عالمياً  شاغالً  يمثلناخ ن تغير المأ ىعل تنزانيا المتحدة ةمندوب جمهوريوٕاذ شدد  - ٣٤
مع الدول ومع  أجريت ةمكثف مناقشات بعد، أعرب عن تاييده القوي لمشروع القرار الذي صيغ ةهميه بالغألمعالجته تكتسي 

أشار إلى أن بعض عناصر خطة التعويض عن  وٕاذ قطاع الطيران في مختلف المجاالت بهدف تحقيق توافق في اآلراء.
وضع اللمسات األخيرة عليها والتصدي  ضرورة، شدد على اإلعدادربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ال تزال قيد الك

للشواغل المعرب عنها بشأن أهمية زيادة المشاركة في الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وهنأ مندوب جمهورية 
في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  ت عزمها على المشاركة طوعاً أعلن يتنزانيا المتحدة جميع الدول الت

 الدولي منذ بدايتها.

ي ذعن تأييده لمشروع القرار. وٕاذ أشار إلى أنه حظي أيضًا بدعم قطاع الطيران، ال مندوب سلوفاكياأعرب و  - ٣٥
على أن مسؤولية الدول  شددمجال الطيران الدولي، تأثرًا بتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  الجهات كون أكثريس

 .هذه الخطة اآلن هي التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن

أشار إلى ارتفاع درجة الحرارة، التي و لتغير المناخ،  المأساويةالضوء على الطبيعة  مندوب توغووسلط  - ٣٦
الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف في القبول ، والتي حظيت بدرجة مئوية ١,٥العتبة البالغة تجاوزت في بعض المناطق 

 لمفي اتفاق باريس. وٕاذ شدد على ضرورة أن يعترف العا تم تجسيدها ، والتيفي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
بوضع  المتعلق القرار مشروع نأ أكد، بحيث ال تتجاوز هذه العتبة العالمية الحرارة درجةالزيادة في متوسط ضبط بأسره بأهمية 

، وينبغي ألجيال القادمةمن أجل افرصة للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة  يتيحللتدابير القائمة على آليات السوق  عالمية خطة
أفريقيا  ، بمن فيهم مندوبو جنوبلمشروع القرار دعمهمأعربوا عن بجميع المندوبين الذين  توغو. وأشاد مندوب اغتنام هذه الفرصة

 (الهند والصين واالتحاد الروسي). WP/412على ورقة العمل  أيضاً  أثنىو وبوركينا فاسو ونيجيريا وكينيا. 

مندوبة ، أشارت WP/52في معرض اإلعراب عن التأييد الكامل لمشروع القرار كما ورد في ورقة العمل و  - ٣٧
لمضي ل االنطالق منهأساس جيد يمكن  مشروع القرار اخ ترى أنتغير المن آثارواقع  التي تواجه يومياً  دولتهاإلى أن  جامايكا

قطاع الطيران، إلى . وفضًال عن ذلك، فإن اعتماده سيجلب اليقين ٢٠١٥ عاملإضافة إيجابية إلى اتفاق باريس  يمثلقدما وأنه 
 .أهم مصادر دخلها تمثل مصدرًا منجامايكا ألن السياحة إلى أمر ذو أهمية حيوية بالنسبة  ذاوه

التي أدلت بها الصين والهند والمملكة العربية  للمداخالتعن تأييده القوي  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  - ٣٨
لجميع الدول األعضاء المعلومات ذات الصلة أن تتاح التي طلبت فيها شيلي  WP/428السعودية، وكذلك لورقة العمل 

 وال سيماتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، لجنة حماية البيئة بشأن خطة الالفنية المقبلة ل عمالاألب
 ورقة العملاالنتباه إلى  استرعىمعايير وحدة االنبعاثات، والسجالت. ثم و الرصد واإلبالغ والتحقق، بالمعلومات المتعلقة 

WP/412 ،مشددًا على أن الدول  (الهند والصين واالتحاد الروسي) التي اقترحت إدخال بعض التغييرات على مشروع القرار
تحقيق توافق في اآلراء بشأن  ضرورة ٕاذ أكدتمثل نسبة كبيرة من سكان العالم. و  المتشاركة في تقديم ورقة العمل المذكورةالثالث 

مواصلة العمل بفعالية على الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، أشار إلى أن نصه  إتاحةمشروع القرار من أجل 
من المفاهيم التي ال تزال تحتاج إلى توضيح. وأكد مندوب االتحاد الروسي لمندوبي جزر مارشال وموزامبيق  اً عدد يضمالحالي 
على  ، ال، التي ركزت على متطلبات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربونWP/412 ورقة العملالمقترحة في  غييراتأن الت
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تغير المناخ. واستشهد، على سبيل  من جراءفي مستوى سطح البحر  االرتفاع ، لن تؤدي إلى مزيد منالتعويضمتطلبات 
قائًال إن ، ٢٠١٥مشروع القرار بحيث تعكس اتفاق باريس لعام  اجةمن ديب ١٤على الفقرة  إدخالها المثال، بالتغييرات المقترح

 ):WP/412 ورقة العملمن  ٣-٢الفقرة  راجعكما يلي ( بعد التنقيح يصبحنص الفقرة س

نّصان على آليات، كآلية التنمية ياتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس  ولما كانت"
من  ٦من المادة  ٤، وآلية تنفيذ المساهمات المقررة وطنيًا على أساس طوعي تحدد بمقتضى الفقرة مثالً  النظيفة

ات الدفيئة مع تعزيز التنمية المستدامة، األمر الذي ز االمساهمة في تخفيض انبعاثات غ اتفاق باريس من أجل
  ؛"الخصوص تستفيد منه الدول النامية على وجه

ينبغي  النص المعدل من الديباجة، أكد أن ١٤على أن التغييرات المقترحة لم تغير معنى الفقرة وٕاذ شدد مندوب االتحاد الروسي 
  .التخاذ اإلجراءات أن يكون أساساً 

، WP/52عن دعم دولته غير المشروط لمشروع القرار كما ورد في ورقة العمل  ب موناكومندو وٕاذ أعرب  - ٣٩
أكد أن األمير ألبرت الثاني، شأنه شأن العديد من قادة العالم اآلخرين الممثلين في الجمعية العمومية، يساوره القلق بشأن 

الطيران الدولي. وٕاذ  فيما يخصائمة على آليات السوق للتدابير القوعملية اعتماد خطة عالمية فعالة  ويرتقب مستقبل الكوكب
والمقترح إدخالها  WP/412الواردة في ورقة العمل  أن الجمعية العمومية تواجه تحديًا تاريخيًا، شدد على أن التغييرات أشار إلى

جميع القضايا المعلقة،  الجمعية العمومية في التركيز على ولكن إذا استمرتخالية من المضمون،  ليستعلى مشروع القرار 
أشار مندوب موناكو إلى أن و  .٢٠١٣الدورة الثامنة والثالثين في عام  في ، وهذا ما حدثمن مسؤولياتها بذلك تتنصل فإنها

 بتأييد عدد كبير جداً  ىحظي توافقياً  نصاً  يمثل WP/52المناقشة الحالية أظهرت بوضوح أن مشروع القرار الوارد في ورقة العمل 
خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق سيكون بمثابة فشل وضع مندوبين. وحّذر من أن عدم اتخاذ قرار بشأن من ال
 حلها. ، مع أنهما الجهة الوحيدة القادرة علىالمشكلة العالمية النبعاثات الطيران في معالجة لإليكاوو  العموميةلجمعية لفظيع 

وأن يتحلوا بالطموح والشجاعة في المشتركة  تهممسؤوليا أن يكونوا على مستوىدوبين مناشدة المنبواختتم مندوب موناكو 
 لمشكلة المذكورة.التصدي ل

أيدت مشروع القرار الوارد في  ولذلكأن دولته ملتزمة بحماية البيئة،  مندوب الجمهورية الدومينيكية وأبرز - ٤٠
دى السنوات الثالث الماضية لوضع نص بتوافق اآلراء من لجهود المنظمة على م تتويجاً  جاء، والذي WP/52ورقة العمل 

واالجتماع الرفيع المستوى  )GLADSالعالمية في مجال الطيران ( اإليكاو حواراتخالل المشاورات الثنائية والمتعددة األطراف و 
اإليكاو رسالة إيجابية  ضرورة أن ترسل أكد مجدداً خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق. وٕاذ وضع األخير بشأن 

يتيح فرصة ممتازة للقيام بذلك ألنه يكرس التزام الجمعية  ذكورأن مشروع القرار المشدد على وواضحة إلى المجتمع الدولي، 
 الطيران الدولي. فيما يخص خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوقوضع العمومية بحماية البيئة من خالل 

ما يتعلق منها المنظمة لحماية البيئة، وال سيما  التي تبذلها جهود الدؤوبةالعلى  دانمندوب السو وأثنى  - ٤١
شاطر قطر موقفها فيما يتعلق تأن السودان  ذكر. وباإلشارة إلى مشروع القرار المذكور، هذه الجهود بمكافحة تغير المناخ، وأيد

 ويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليفي عناصر تصميم خطة التع االنتقالباالعتراف بالجهات المبكرة 

(WP/182) (EX/3) فريقيا.أمندوبي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر وجنوب  مداخالت، وأّيد 

 جيداً  توفيقياً  حالً  يمثلأنه  مجدداً  مندوب مدغشقر أكدفي معرض اإلعراب عن التأييد الكامل لمشروع القرار، و  - ٤٢
 تغير المناخ من خالل إنشاء خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.ل التصديمن أجل إحراز تقدم في 
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في  المشاركة طوعاً  تعتزم امشروع القرار، أكد أنه إلى أن دولته أيدت أيضاً  مندوب جمهورية كورياوٕاذ أشار  - ٤٣
 في إطارودعا الدول األخرى إلى القيام بذلك  ا،ولي منذ بدايتهخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الد

 .٢٠٢٠من عام بدءًا المحايد  يالكربون المتمثل في النمو الجهود الجارية لتحقيق الهدف العالمي الطموح

إلى أن دولته مقتنعة بأن من مصلحة الجميع أن تعتمد الجمعية العمومية  يةجمهورية التشيكالمندوب أشار  - ٤٤
مفهوم خطة التعويض  يجسدوأن مشروع القرار الذي  ،المية فعالة للتدابير القائمة على آليات السوق في الطيران الدوليخطة ع

مناقشات صعبة ولكنها لنتيجة  جاءالهدف ألنه  هذاعن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي يمثل أفضل حل لتحقيق 
وحذر من أن  .والجهات المعنية األخرىمصالح الدول العديدة  يعبر عن ومعقوالً  توازناً م توفيقياً  حالً  وألنه يمثل، ونزيهةمفتوحة 

خطة التعويض عن الكربون المحكم التصميم لمفهوم اللذين يتسم بهما الالتوازن والكفاءة ب يخلّ إعادة فتح مناقشة نص القرار قد 
واعتماد مشروع  دأن تتخذه هو تأيي العمومية غي للجمعيةوخفضه في مجال الطيران الدولي، وأكد أن النهج األنسب الذي ينب

 .WP/52القرار بصيغته الواردة في ورقة العمل 

أن جميع الدول، المتقدمة  مندوب غاناوفي معرض اإلعراب عن التأييد الكامل لمشروع القرار التوفيقي، أكد  - ٤٥
تساهم  أن جميع قدراتها، بإمكان الدول، إذا قامت بتعبئة نوالنامية، مسؤولة عن حماية البيئة من أجل األجيال القادمة. وأكد أ

 تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي.نجاح في 

متوازنًا بين الدول  توفيقياً أيضًا عن تأييده لمشروع القرار، مؤكدًا أنه يشكل حًال  مندوب التفياوأعرب  - ٤٦
 ٤٣الـ  دولته والدول األخرى قطعتهالذي  بالتعهدلتنمية االقتصادية. وقال إنه يفتخر ومستويات ا المصالح المتفاوتة من حيث

بالمشاركة طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  )ECACلمؤتمر األوروبي للطيران المدني (ااألعضاء في 
أن  ه بمالحظةسرور  وأعرب عن، ٣/٩/٢٠١٦ في ؤرخفي إعالن براتيسالفا الم وفقًا لما هو مبّينالطيران الدولي منذ بدايتها، 
 بذلك. تعهدتالعديد من الدول األخرى قد 

أن من مصلحة الجميع اعتماد  مجدداً  مندوبة رومانيا أكدتوفي معرض اإلعراب عن تأييد مشروع القرار،  - ٤٧
ًا في تاريخ الطيران رتقبارًا هامًا ومقر  يمثلللتدابير القائمة على آليات السوق. وشددت على أن ذلك  ةالخطة العالمية المقترح

مندوبة رومانيا إلى التزام دولتها، بموجب إعالن وٕاذ أشارت وأن على المندوبين أن يتحدوا معًا في هذه الحقبة الجديدة. 
 براتيسالفا المذكور، بأن تشارك طوعًا في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها، حثت

 بشدة الدول األخرى على القيام بذلك.

إلى أن دولته تدعم بقوة الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  مندوب غواتيماالوأشار  - ٤٨
تنفيذ الخطة، تقييم ل المزمع إجراؤهاالمنصوص عليها في مشروع القرار كحل توفيقي يمكن تعديله خالل المراجعات الدورية 

على أن تحذو حذوها. وأبرز أن غواتيماال قد أعربت عن عزمها على المشاركة طوعًا في خطة التعويض  وحث الدول األخرى
ألمم التي وضعتها اعن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ البداية ألنها ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 

األكثر تأثرًا  انالبلد من بين ، وقد ُصنفت في المرتبة العاشرة٢٠١٥ اتفاق باريس لعام الجهات التي وقعتوكانت من  ،المتحدة
مخاطر المناخ. وأكد مندوب غواتيماال أن لالعالمي  ٢٠١٦في مؤشر عام  ٢٠١٤-١٩٩٥ خالل فترةبالظواهر الجوية القاسية 

 الم.دولته تدعم بشدة جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات بيئية على مستوى الع

 WP/225بمقتضى الوثيقة  المقدَّم الطلب إلى جديد منمندوب غواتيماال  أشارعلى ذلك، فقد  وعالوة - ٤٩
(EX/2) أجل أن تحظى الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية  من(LACAC) تمثيل العلى من أمستوى ب

فرقة العمل الفنية  مثل، لها التابعة العمل مجموعات) ومختلف ئةالبي حمايةلجنة حماية البيئة في مجال الطيران (لجنة  في
 ةدراج كلمإالدول التي أيدت  ىحدإن غواتيماال، بوصفها أ. وأشار إلى (GMTF) السوق اتيآل على القائمة العالمية ريللتداب
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أيدت  قد)، CORSIAا/(كورسي الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربونالتعويض عن  خطة" في المختصر الخاص بخفضه"
لي الطائرات لوحدات االنبعاثات اإليرادات الناشئة عن شراء مشغّ  منمئوية  ةنسب بتخصيصكولومبيا من قبل  قدَّمته اقتراحاً 

إلى أنه على  ومشيراً خفض االنبعاثات. ببها في قطاع الطيران فيما يتعلق  المضطلع ةنشطاأل أجل منالخطة  هذهالمتولدة من 
انبعاثات ثاني أكسيد  إجمالي٪ من ٢قل من نسبة أ عن أنشطة الطيران الدولي تمثل حالياً  الناجمةنبعاثات االن أالرغم من 
حد  ىدنأتأثيرها إلى  منللتقليل  األوحدن السبيل أشدد مندوب غواتيماال على و تؤثر في المجتمع الدولي بأسره،  فإنهاالكربون، 

ن في مشروع القرار على النحو المبيّ  وذلك كورسيا، خطة أي ،عويض عن الكربون وخفضهللت ةالآلية فعَّ  تطبيقيتمثل في  ممكن
 .WP/52 الوثيقةالوارد في 

 الكربونثاني أكسيد  انبعاثاتتخفيف لرحبت بخطة كورسيا كوسيلة  قدن دولته أمندوب ليتوانيا  أوضحو  - ٥٠
نها التزمت، بموجب إعالن براتيسالفا المؤرخ في أمن حيث التكلفة، و  مجدية ةالناجمة عن أنشطة الطيران الدولي بطريق

للطيران  ةاألوروبي لجنةاألعضاء في ال األخرى، وكذلك جميع الدول بدايتهافي خطة كورسيا منذ  ، بالمشاركة طوعاً ٣/٩/٢٠١٦
نية بالطيران، ال لتزام الذي تعهد به عدد من الدول الرئيسية األخرى المعاال أهمية علىمعرض التشديد  في. و (ECAC)المدني 

في خطة كورسيا منذ بدايتها على أساس  طوعاً  لمشاركةا وتايلند، باوٕاندونيسيسيما الواليات المتحدة األمريكية وكندا والمكسيك 
ال ف بالتاليالحالية، و  بصيغتهلنص ل عديدة دول قبولأن ذلك يبرهن على  علىأكد مندوب ليتوانيا  فقدمشروع القرار المذكور، 

مستدامًا  يكون أن يؤملفريدة التخاذ قرار تاريخي  ةيها فرصلد العموميةن الجمعية أد على شدَّ  كما. مجدداً  مناقشته ةعادإينبغي 
القرار بصيغته الواردة في  باعتمادهاأجل الطيران المدني  منعالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  خطة إزاءوطويل األجل 

مؤتمر البالحد من تغّير المناخ المتفق عليها في  المتعلقةالعالمية  األهدافأن يسهم في تحقيق  هنأمن ش الذي ،WP/52الوثيقة 
 .٢٠١٥الذي ُعقد في باريس عام  (COP/21)والعشرين للدول الطراف  الحادي

مبرغ أكد مندوب لكس فقد، ةمتوازن إلى حد ما كصفقة شاملال القرار لمشروعييد القوي أتالمعرض إعرابه عن  وفي - ٥١
 يشكل لكونهنص القرار طموح ومسؤول  بأنإلى المجتمع الدولي  ةقوي ةشار إ يرسلأن اعتماد هذا القرار من الجمعية العمومية  على

 طيران الدولي.ال أجل من السوق آليات على القائمة للتدابير عالمية ةالمتمثلة في وضع خط ةلة الهامأأفضل حل توفيقي بشأن المس

تجريبية  ةبشكل جيد ويتضمن مرحل اً متوازن جاءن دولتها تؤيد بقوة مشروع القرار ألنه أراغواي با ةمندوب تأوضحو  - ٥٢
 .دوري بشكل الخطةالستعراض نتائج تنفيذ  ةليآعن  ، فضالً الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض لخطة

للتوصل إلى أفضل  متوازناً  ثل اقتراحاً مي أنه إلىمندوب قبرص  شارتأييد كامل مماثل لمشروع القرار، أ وفي - ٥٣
 لطيران والبيئة.ا أجل منهدف مشترك 

 متوازنة بشكل جيد. ةييد مشروع القرار بوصفه صفقة توفيقيأعن ت بالمثلمندوب مالطة  أعرب كما - ٥٤

 اً فرص يتيحمبادئ عدم التمييز و  جّسدنه يأكوادور إلمشروع القرار، أبرز مندوب  ييده أيضاً أوفي معرض ت - ٥٥
 المناظرةالمسؤوليات والقدرات  أشيكاغو، ومبد ةالنحو المنصوص عليه في اتفاقي علىساوية وعادلة لتطوير الطيران الدولي مت

بشأن تغير المناخ  ةطارياإل المتحدة األممفي اتفاقية  ةمبينالالظروف الوطنية المختلفة  ظلكانت متمايزة في  ٕانالمشتركة و 
 في وخفضه الكربون عن التعويضاحترام تلك المبادئ على النحو الواجب عند تنفيذ خطة  د على ضرورةواتفاق باريس، وشدّ 

كوادور إالمشاركة الطوعية. وشدد مندوب  أواحترام مبد الخطةالتنفيذ التدريجي لهذه  ةهميأد على شدّ  كما. الدولي الطيران مجال
 (CNG)هدف الكربون المحايد  تنفيذطموح المتمثل في ضرورية من أجل تحقيق الهدف العالمي ال الخطةن هذه أعلى  أيضاً 

 .٢٠٢٠اعتبارًا من عام 

ييد لمشروع القرار الذي يعكس العمل الهام أتالعراب عن السابقين في اإل حدثينمندوب رواندا إلى المت انضم - ٥٦
 عليه دولته. صادقتو  ٢٠١٥شى مع اتفاق باريس لعام يتما الذيالمشروع  ذلك ،يكاواإل إشراف تحتنجز والصعب الذي أُ 
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 في توافق إلى التوصل أنمندوب ألبانيا أوضح  فقدييد دولته القوي لمشروع القرار، أمعرض إضافة ت فيو  - ٥٧
 باٍد في هذا الشأن.  اآلراء

 (EX/3) سابقاً  لتقديرهرئيس اللجنة التنفيذية  (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام  عنراقب الم شكر - ٥٨
]. وأشار (GMBM)لسوق  آلياتعلى  ةالقائم ةالعالمي اإليكاوبير ا[تد WP/206 للوثيقةلي للطيران المستدام التحالف الدو  لتقديم
لتزام الذي يبديه عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية، بما االن التحالف الدولي للطيران المستدام يشعر باالرتياح إزاء أإلى 

 للتدابير العالمية ةخطالال بشأن إلى اتفاق فعَّ  العموميةن التوصل في هذه الجمعية أ ماعتبره جميعه ماالطيران،  قطاعفي ذلك 
 تغيربشأن  المتحدة لألمم ةطارياألمين التنفيذي لالتفاقية اإل أن إلى مشيراً أضحى أمرًا ممكنًا. و  السوق آليات على القائمة

 ةن يزيد كل بلد وكل قطاع من طموحاته في مواصلأى ضرورة عل (EX/3)د في االجتماع الثالث للجنة التنفيذية المناخ قد شدّ 
مئوية على النحو المتفق عليه في  ةدرج ١,٥الحرارة إلى  ةرتفاع درجالالجهود الرامية إلى الحد من المتوسط العالمي  بذل
عن التحالف الدولي  أكد المراقبو في باريس،  (COP/21)والعشرين للدول األطراف في االتفاقية اإلطارية  الحاديمؤتمر ال

على قدر ممكن أطيران الدولي بال أجل من السوق آليات على القائمة للتدابير ةعالمي ةإلى خط ةن هناك حاجأللطيران المستدام 
 من السالمة البيئية.

من الحلول  ةشكل مجموع WP/52 الوثيقةفي  ةالوارد بصيغتهن مشروع القرار أإلى  ةشار وفي معرض اإل - ٥٩
تتجنب ن أأكد المراقب عن التحالف الدولي للطيران المستدام أن هذه الروح يجب  فقد، ةضعت بروح تعاونيتي وُ التوفيقية ال

 النقاط التالية: زأبر  فقدذلك باالعتبار،  آخذاً المساس بالسالمة البيئية. و 

  ون التعويض عن الكرب خطة لتنفيذباالستعراضات الدورية التحالف الدولي للطيران المستدام رحب
الفرصة  يتيح هاماً  عنصراً أن هذه االستعراضات تمثل  العتباروخفضه في مجال الطيران الدولي 

 ؛٢٠١٥في المستقبل تمشيا مع أهداف اتفاق باريس لعام  لخفض سقف االنبعاثات

 التحالف الدولي وال يزال خرق األسقف السعرية،  ينبغي ال إذ سقف االنبعاثات؛ ةيجب حماية سالم
 الدول على االنسحاب؛ ةيشعر بالقلق إزاء قدر لمستدام للطيران ا

  خفض االنبعاثات مع التزامات أخرى؛ حسابازدواج  عدمويجب 

 التاريخية من  االنبعاثاتعكس يقبول واسع و ب يحظى أن، و اً كون دائمين أي اتفاق بشأن التمايز يجب أ
 خفض االنبعاثات في القطاع؛ ةاصلالجوية لمو  الخطوطلشركات  ةقدَّم حوافز قوييالدول المتقدَّمة و 

  الوقودعلى  فقطن تشجع أ الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض لخطةينبغي 
يلبي معايير االستدامة، بما في ذلك  بماحياة صافية  ةعلى أساس دور  االنبعاثات يخفض الذي الحيوي
 غير المباشر في استخدام األراضي؛ البسيطالتغير 

 االنبعاثات، حقيقية ودائمة ويمكن التحقق  في إضافية انخفاضاتتحقق وحدات االنبعاثات  أن يجب
 البرهنة على ذلك. هاتلك التي ال يمكن بعادن تدعم التنمية المستدامة، مع استأو  ،منها

ق باريس أنظار العالم قد تحولت، بعد اعتماد اتفا أنإلى المراقب عن التحالف الدولي للطيران المستدام  أشارو  - ٦٠
الحالية من حيث  العموميةفي الجمعية  ةأصبحت مصداقيتها على المحك لتحقيق نتيجة ناجح التي اإليكاو إلى ،٢٠١٥لعام 
استغاللها،  ُأحسنن هذه الفرصة، إذا ما أد على طيران العالمي. وشدّ ال أجل من السوق آليات على القائمة للتدابير العالمية الخطة

 المراقب ذكَّر، WP/206من الوثيقة  ١- ٢إلى الفقرة  ومشيراً السابقون.  حدثونليه المتإعلى نحو ما أشار  ،ةتاريخي ةستشكل لحظ
 على القائمة للتدابير عالمية خطة لوضع لإليكاو حان قد"الوقت  بأنالتحالف الدولي للطيران المستدام  إليهباالستنتاج الذي خُلص 

 ةمنصفة وشفافة وقابل بطريقة – ٢٠٢٠المحايد اعتبارًا من عام  الكربون – لنفسها يكاواإل وضعته التي الهدف تلبي السوق آليات
 ".الوقت مدى على يكاولتعزيز طموح اإل دائماً  وفر منبراً تبيئية؛ و ال ةسالمال من عالية بدرجة وتتسملإلنفاذ؛ 
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 رقم التنقيح WP/153 وثيقةللييده الكامل أفقد أعرب عن ت ،(ACI)ن المجلس الدولي للمطارات عراقب الم أما - ٦١
الكربون،  عنلتعويض لاآللية العالمية  تأثيربشأن  نظره وجهات) األياتاالنقل الجوي الدولي ( اتحادفيها  عرضالتي  ،)١(

 (ACI)وجهات نظر المجلس الدولي للمطارات  تضمنتالتي  WP/413 الوثيقة) و ١التنقيح رقم ( WP/155 الوثيقةعن  فضالً 
عمال أل) والمجلس الدولي لطيران ااألياتاواتحاد النقل الجوي الدولي ( (CANSO)حة الجوية المدنية الالمومنظمة خدمات 

(IBAC) ءفضاوال طيرانصناعات ال تحاداتالدولي ال يمجلس التنسيقوال (ICCAIA)  للتدابير العالمية الخطةعلى التوالي بشأن 
واحدة  يداً الطيران كان  قطاعن أد على . وشدّ اوالمشاركة الطوعية فيه طيران العالميال أجل من السوق آليات على القائمة

 القائمة للتدابير العالمية الخطة باعتبارها(كورسيا)  الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون عن التعويض خطةلصالح تنفيذ 
ن أعن  اإلعالنللمطارات  الدوليس مجلالطيران العالمي. وكان من دواعي سرور المراقب عن ال أجل من السوق آليات على

قد  ٢٧/٩/٢٠١٦ُعقدت يوم  التيالدولي للمطارات  للمجلسالعالمية  السنويةاالجتماع السادس والعشرين للجمعية العامة 
راسخًا بأن خطة كورسيا تشكل أفضل  اعتقاداً . وكان لدى المجلس الدولي للمطارات كورسيا خطةدعم تنفيذ ل قراراً  تأصدر 
الفعل دوره باستخدام برنامج اعتماد الكربون في ب ؤديالطيران ككل. وكان قطاع المطارات ي قطاعمن أجل  لمضي قدَّماً ل ةوسيل

المجلس  كانتفاهم. و  ةبشأن تغير المناخ في شكل مذكر  ةطارياإل المتحدة األممواتفاقية  اإليكاو، الذي اعترفت به اتالمطار 
 ةبشأن مساهم قدَّمهاالتي  WP/429المعلومات  ةالبيئية في ورق هالتوضيحات بشأن مسؤوليات الدولي للمطارات قد قدَّم المزيد من

في  المعنيةتعاونه مع اإليكاو ومع الجهات األخرى  ةالدولي للمطارات إلى مواصل المجلستطلع يالمطارات في حماية البيئة. و 
 أن الدولي للمطارات مجدداً  المجلسالمراقب عن  كدالختام، أ المسؤولية البيئية الجماعية. وفي ةأجل معالج منالطيران  قطاع
 والرغبة والقدرة على القيام بذلك. االستعدادالطيران  قطاعلدى 

ييدهم لمشروع القرار أعن ت واأعرب قد مندوباً  ٨٧ أنعلما برئيس اللجنة التنفيذية  أخذلمناقشات، ل اً تلخيصو  - ٦٢
النحو الذي اقترحه المجلس في  علىطيران الدولي ال أجل من السوق آليات على مةالقائ للتدابير ةعالمي ةالمتعلق بوضع خط

. ةمقبول ةحلول توفيقي مجموعةوجهات نظر الدول وتشكل  لمختلف دقيقاً  وازناً ت تعكس أنها جميعهم رأىالتي  WP/52الوثيقة 
، مع الموافقة وعدم الموافقة بين متذبذبينآخرين مندوبين  ةهناك أربع كانمندوبين على مشروع القرار، و  ةلم يوافق أربع بينما
أعربت حتى اآلن عن اعتزامها  قد ةدول ٦٢ن هناك أ أوضحالتعديالت الممكن إدخالها على نصه. و  إلىقرارهم  استناد

 الطيران الدولي منذ بدايتها. مجالالتعويض عن الكربون وخفضه في  خطةفي  المشاركة طوعاً 

من جدول األعمال تقترح  ٢٢طار البند إن بعض الورقات المقدَّمة في أيذية إلى وأشار رئيس اللجنة التنف - ٦٣
دت ن بعض الورقات األخرى شدّ إٔاذا أوضح ب. و بديالً  اً من مشروع القرار المذكور أو نهج ةحكام محددأإدخال تعديالت على 

أكد على أن هناك  فقد، السوق آليات على ائمةالق للتدابير عالمية ةمن أجل تنفيذ خط مساعدتهابناء قدرات الدول و  ةهميأعلى 
إلى ترحيب اللجنة  اللجنةفي مشروع القرار تتناول تلك الجوانب المتعلقة بالتنفيذ. وفي هذا الصدد، أشار رئيس  ةمحدد حكاماً أ

 عالمية ةفيذ خطبناء القدرات من أجل تن ةفيها البنك الدولي إلى اعتزامه تقديم الدعم ألنشط أشارالتي  WP/248 بالوثيقة
 .والتحقق واإلبالغ الرصد وسجالت، مثل إنشاء نظام السوق آليات على القائمة للتدابير

تتاح لجميع  بأن WP/428 الوثيقةالطلب الذي قدَّمته شيلي في  إلىمعرض إشارة رئيس اللجنة التنفيذية  وفي - ٦٤
في المستقبل بشأن  (CAEP)حماية البيئة  لجنةقوم به ني الذي ستفالدول األعضاء المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالعمل ال

 (EUC)االنبعاثات  وحدة وبمعايير (MRV)واإلبالغ والتحقق  بالرصدالمعلومات المتعلقة  ،على وجه الخصوصو ، كورسيا خطة
 الذيقدَّم نشر المزيد من المعلومات عن الت جريه سيأنأن المجلس قد قرر بالفعل  فهمه، حد على أوضح، فقدوبالسجالت، 

تصبح جميع الدول  أن سهيلالعامة ستستكشف أفضل السبل لت ةمانن األأعمل المذكور، و البشأن  البيئة حماية لجنة أحرزته
التعويض عن الكربون  بخطةعمال المتعلقة ترشيح خبرائها للمشاركة في األو لجنة حماية البيئة  فيالمهتمة باألمر مراقبين 
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فال  البيئة، حماية بلجنة تتعلق ةداريإلة تنطوي على مسائل أألن المس نظراً نه أد على . وشدّ دوليال الطيران مجال فيوخفضه 
 ينبغي مناقشتها في الجمعية العمومية.

االستشاري  هاعترفت بحجم العمل الذي أنجزه المجلس وفريق قداللجنة  أنعلما برئيس اللجنة التنفيذية  أخذو  - ٦٥
القائمة على آليات السوق  للتدابيرمستوى واالجتماع الرفيع المستوى بشأن الخطة العالمية لشؤون البيئة والفريق الرفيع ال

 إعداد نّص  منالمجلس  ينتهين أقبل  وذلك، الفنيةعن إسهامات الخبراء  فضالً واجتماع فريق أصدقاء الرئيس غير الرسمي 
 ،WP/52من الوثيقة  ٢في القسم  المبينعلى النحو  مالحظة أنه ومع. WP/52 بالورقة(ب)  المرفقمشروع القرار الوارد في 

ي أجراء إن أحذر من  فقد، مكن النظر فيها بهدف تحسين ذلك النّص الم من يزال النت هناك بعض المسائل المعلقة التي كا
تي يمكن قبولها التغييرات الوحيدة ال أن. و ةوفيقيت كحزمةه تمقبوليبن يضر بتوازنه الدقيق و أالنص يمكن  ىعل ةتغييرات جذري

نه ورئيس المجلس أالواسع النطاق الذي حظي به مشروع القرار. وأشار الرئيس إلى  الهائلالدعم  فيتؤثر  هي تلك التي ال
مكن إدخالها على نص مشروع القرار ي التيمع بعض الدول ومجموعات الدول بشأن التحسينات  ةغير رسمي ةسيتشاوران بصور 

على نص  ةقترح إدخال تغييرات محدديُ  (EX/10)التنفيذية  ةلجنلوأنه في اجتماع الحق  ،ذلك الدعم فييكون لها تأثير  أن دون
حد  ىقصأموا إلى ن يدعّ أو  ةساسيزوا على المسائل األــن يركّ أحظى بقبول عام. وناشد المندوبين تن أمشروع القرار ينبغي 

 .WP/52ثيقة (ب) بالو  مرفقممكن نص مشروع القرار بصيغته الواردة في ال

 العامة السياسة — الطيران أمن: األعمال جدول من ١٦ البند

 )٢٠١٦( ٢٣٠٩اعتماد قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

 يكاولإل ةالعام ةمندوبين واألمين ةبها عد ىدلأببيانات  كان النظر في هذا البند من جدول األعمال مسبوقاً  - ٦٦
د السالم واألمن خطار التي تهدّ ) بشأن األ٢٠١٦( ٢٣٠٩س األمن التابع لألمم المتحدة قرار مجللعتماد باإلجماع االبشأن 

 .٢٢/٩/٢٠١٦المعقودة في  ٧٧٧٥اتخذه مجلس األمن في جلسته  الذي: أمن الطيران ةرهابياإلجراء األعمال  منالدوليين 

 ،من الدول ةواسع ةاية مجموعاتُّخذ برع قد ٢٣٠٩قرار مجلس األمن رقم  بأنمندوب المملكة المتحدة  ذكَّر - ٦٧
 إلحاطةفي االجتماع الوزاري  ةحاضر  كانت يكاولإل ةالعام األمينةأن ٕاذ أوضح باعتماده كان بإجماع جميع أعضائه. و  أنو 

 رغبت فينها ربما أفقد أشار إلى  المدني، الطيران مجال في األمنية والمخاطر التهديداتبشأن  وعملها اإليكاو بدور االجتماع
وضح أ فقد، الدائرةللمناقشات  مفيداً  سياقاً  دحدّ  قد ٢٣٠٩القرار  نفي معرض اإلشارة إلى أو آرائها على اللجنة التنفيذية.  عرض

 برهنت. وقد ةرهابياإل ةنشطألجرّاء الطيران ات ضد التهديدتزايد ال التصديلحاجة إلى بان ذلك أمَلــتــه امندوب المملكة المتحدة 
يتطور ليتسع  أنالتهديد يمكن  هذان أإلرهابيين و يستقطب ويجذب ا أن الطيران ال يزال هدفاً  على ةخير األ اآلونة فيحداث األ

 الطيران ةلسالم اً اآلن أكبر تهديد ةرهابي. وقد تعتبر الهجمات اإلمستخدمةال واألساليب الجغرافية التغطية حيث من نطاقه
توجد  والمنها القومي، وأل ككل الدولرخاء لد يتهدهي ن هذه الهجمات إنحو، ففي المستقبل. وعلى هذا ال تهتنميو المدني الدولي 

 ولذلكمن الطيران. أل العالمية المنظومةأضعف الروابط في  عنالبحث  في ينشطونبمنأى عن اإلرهابيين الذين  مناطق
تتطلب والتي لة أمسلُملّح لهذه الالطابع اب قراجتمعت الدول في األسبوع الماضي في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لت

 .٢٣٠٩باعتماد القرار  وذلكالعالمي،  وأعلى الصعيد الوطني سواء المستويات  أرفععلى  عاجالً  اهتماماً 

 مؤكداً الزخم السياسي الذي خلفه،  ٕالىو  ٢٣٠٩القرار  مندوب المملكة المتحدة االنتباه إلى نّص  ىواسترع  - ٦٨
لديها دور رئيسي في  ،معنية تابعة لألمم المتحدة صةمتخصّ  وكالة باعتبارها اإليكاو، نبأ بوضوح اعترف قدأن مجلس األمن 

سواء على الصعيد الوطني أو  اتالقرار الدول إلى اتخاذ اجراء هذاللطيران المدني الدولي. ودعا  ةرهابيالتصدي للتهديدات اإل
 يةلثالثلفترة ال الطيران أمن مجال في العالميين واستراتيجيتها واإليكا إطار مناقشة سياق في بالتالي، واقترحيكاو. من خالل اإل
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. وأشار مندوب ٢٣٠٩القرار  خلفهمااللذين  ينالسياسي والحراكمن الزخم  وتستفيدتعترف اللجنة التنفيذية بالتحدي  أنالقادمة، 
الطيران  منخطة عالمية جديدة أل عتض أناتخاذها  يكاومن أحد اإلجراءات التي يتعين على اإل هنأالمملكة المتحدة إلى 

(GASeP)  الشاملة ألمن الطيران  اإليكاوتخلف استراتيجية(ICASS)  اقترحه المجلس في  الذيعلى النحو  وذلك محلها،وتحل
اإلطار  ويقدَّمبذلك بقدر من االستعجال وبمشاركة وثيقة من جانب الدول.  القيامالضروري  ومن. WP/15و WP/14الورقتين 

ن مندوب المملكة المتحدة أيمكن بناؤها وصقلها وتحسينها. غير  للمضي قدَّماً  ةرشاديإ ةطريق WP/15الوارد في الورقة  لميالعا
وسيلة وليست  مجرد فإنهاالتي على الرغم من أهميتها،  األمنية، واالستراتيجيات الخططفي التركيز على  اإلفراطحذر من 

اإلبقاء  ضرورةشدد على  فقد المواطنين، سالمةطط على الورق، في حد ذاتها، لن تحفظ على أن الخ التأكيد سياقغاية. وفي 
 ،ن القضية الحقيقيةأأبرز مندوب المملكة المتحدة و التهديد.  تطور ةالقياسية قيد االستعراض لمواجه قواعدعلى السياسات وال

رض أال على تحقيق األمن الفعَّ  بينو  ةأمني ةخط تطبيقفي الفجوة بين  تتمثل ،٢٣٠٩على النحو المعترف به في القرار 
جهود  تُبذلعلى الصعيدين الوطني والعالمي، حيث  ،القادمة يةثالثفترة الهي أكبر قضية يتعين معالجتها خالل ال تلكالواقع. و 
 يتصدّ ال على ادرةوق ةالطيران ذات صل ألمننه لكي تكون الخطة العالمية أد على التهديد اإلرهابي المتزايد. وشدّ  ةلمكافح

 هي أهم قضية قبل كل شيء. تلك فإنزعماؤها السياسيون من خالل األمم المتحدة،  للدولللتحدي الذي يضعه 

لوصالت لة حاسمال األهميةمندوب نيوزيلندا  أوضح، فقد ٢٣٠٩اإلشارة إلى تأييد دولته للقرار  معرض وفي - ٦٩
٪ من ١٥كما يجري نقل ما يقرب من  جوًا، إليهاوليين لدولته يصلون ٪ من الزائرين الد٩٩ من أكثر أن إذ لدولته،الجوية 

مم لأل التابع مناتخذ مجلس األ وقدحيوية لنيوزيلندا.  ةهميأ يكتسيأمن الطيران المدني الدولي  فإن وبالتالي. صادراتها جواً 
لطائرات كوسيلة ل استخدامهمطريق تقييد  بما في ذلك عن ،إجراًء للتصدي لسفر المقاتلين اإلرهابيين األجانب بالفعلالمتحدة 

جعلت  التكنولوجيةالتطورات  أنو  ،لإلرهابيين جذاباً  ن الطيران ال يزال هدفاً أوقعت مؤخرًا أظهرت  التين الهجمات أللنقل. غير 
القواعد  استجابةلضمان  ن يظل يقظاً أعلى المجتمع الدولي  جب. ويصعوبةللطيران أكثر  ةرهابيعن التهديدات اإل الكشف

 .التطور الدائمةالقياسية الدولية لبيئة التهديد 

 ثالث كلمرة  تنعقد التي العمومية جمعيتهمفي  اآلن يكاوالدول األعضاء في اإل يالجتماع مندوب نظراً  - ٧٠
داوالتهم. ألمم المتحدة في مل التابع األمن لمجلسفي وجهات النظر الجماعية  التفكير إلىدعاهم مندوب نيوزيلندا  فقدسنوات، 

جانب المجتمع  مندعم بال جديرة وأنها الطيران،الرئيسي لتحسين القواعد القياسية ألمن  المحفل تظل اإليكاون أوشدد على 
 من ةخاص ةهميأكتسي تألمن الطيران يستند إلى المخاطر ويتالءم مع الظروف المختلفة التي  الدولي. وتؤيد نيوزيلندا نهجاً 

بما في ذلك العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية في  ،حيث حجم المخاطر منقل ألالمحدودة وا دول ذات القدراتال أجل
أن يكون لدى دولة جزرية صغيرة  نتظرن نأغير المنطقي  مننه أسيا والمحيط الهادئ. وشدد مندوب نيوزيلندا على آ إقليم

 ليسالقياسية  القواعدن الموافقة على أكيد على أالت معرض. وفي متقدَّمة ةالتي لدى دول ذاتهاونهوج أمن الطيران  نظمنامية 
فإن  وبالتاليالقياسية بفعالية.  القواعدفي ضمان تنفيذ  تتمثل ةهميوأ صعوبةكثر األن المهمة أ إلى أشار فقد أولى،سوى خطوة 

عمال جراء األ منالم واألمن الدوليين للس للتهديدات التصديالذي دعا إلى التعاون الدولي في  ٢٣٠٩نيوزيلندا ترحب بالقرار 
 نية.ففي ذلك توفير المساعدة ال بما ة،رهابياإل

بقوة القرار  آزرتألمم المتحدة، ل التابعن دولته، كعضو دائم في مجلس األمن أمندوب فرنسا  أوضحو  - ٧١
 إيمانفرنسا  لدىالمنحى. و هذا  في إليكاووقدَّمت دعمها الكامل ل ،المدني الطيرانعمال اإلرهاب ضد أالذي أدان  ٢٣٠٩
 فيضمان تنميته واستدامته. و  معلنقل الجوي لأجل حماية أفضل  من دائماً  اإليكاو به تضطلع الذيلعمل الحاسم با راسخ

فقد  فريقها، فيو  العامة تهاوفي أمين فيها وثقته يكاودعمه لإل ٢٣٠٩راره موجب قبقد أكد مجلس األمن  أن اإلشارة إلىمعرض 
على الرغم من  المجزية مهمةال هفي إنجاز هذ اإلى جانبه كالمعتاد،، فرنسا تجدس ةالعام ةن األمينأب فرنسا على د مندو شدّ 
 .تهابو صع
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 وجهقد  ،سفير نيوزيلندا األمن، مجلس رئيس بأن ةالعام ةاألمين ذكَّرت ة،تقديم معلومات تكميلي إطاروفي  - ٧٢
 واألمم اإليكاو بين ١٩٤٧ عام اتفاق إطار ضمنتندرج  التي ،٢٢/٩/٢٠١٦ يوم المذكورة ةحاطباإل اإلدالء إلى دعوةإليها 

دولية في فرقة  هيئة ٣٨ضمن  كانت اإليكاو أن): تقديم المساعدة إلى مجلس األمن. وأشارت إلى ٧( المادةالمتحدة، ال سيما 
 وقداإلرهاب.  ةمم المتحدة العالمية لمكافحاإلرهاب التي تدعم تنفيذ استراتيجية األ ةعمل األمم المتحدة المعنية بتنفيذ مكافح

 الدورللطيران المدني؛  ةمنيما يلي: التهديدات والمخاطر األبإلى مجلس األمن  ةالعام ةالمقدَّمة من األمين ةحاطتعلقت اإل
لقة بأمن الطيران؛ المتع يكاوالمساعدة؛ أولويات وسياسات اإل تقديممن خالل وضع القواعد القياسية والتدقيق و  يكاولإل القيادي

مسؤوليات في مجال أمن الطيران على الصعيدين الوطني ب تضطلعتنسيق الجهود التي تبذلها جميع الكيانات التي  ةهميأ
"عدم ترك أي إطار مبادرة  ضمنأن تواصل اإليكاو تقديم المساعدة إلى الدول من أجل تعزيز أمن الطيران  ضرورةوالدولي؛ 

 بين من أنه العامة األمينة تأوضحعرض التأكيد على أن مجلس األمن قد تلقى إحاطتها بإيجابية، فقد . وفي مبلد وراء الركب"
وزير الدولة للشؤون  —فقد أشاد بعمل اإليكاو كل من السيد بوريس جونسون  األمن، مجلس في عشر الخمسة األعضاء

 ةوسبع ،وزير األمن الداخلي في الواليات المتحدة —والسيد جيه جونسون  ،الخارجية وشؤون الكمنولث في المملكة المتحدة
أعضاء مجلس األمن في البيانات التي أدلوا بها أن الطيران المدني ال يزال  أوضحدول أخرى. كما  وكذلك ممثلو  آخرون وزراء
الشبكة الجوية العالمية  نحاءأأجل تعزيز األمن باستمرار في جميع  منالتعاون توطيد بضرورة  وأقروا ،لإلرهابيين بّراقاً  هدفاً 
القدرات  بناءأقروا بأهمية تبادل المعلومات والتعاون في مجال  كماشيكاغو.  ةواتفاقي اإليكاواإلطار الذي توفره  ضمن

 نية.فوالمساعدة ال

 )٢٠١٦( ٢٣٠٩باإلجماع القرار  المتحدة لألمم التابع األمن مجلس اعتمد، ٢٢/٩/٢٠١٦ ذاته، اليوم وفي - ٧٣
ضمن جملة  ،ي دعا جميع الدولذ: أمن الطيران الةرهابياإل األعمال جراء منر التي تهدد السالم واألمن الدوليين خطابشأن األ

إطار اإليكاو لكفالة استعراض معاييرها األمنية الدولية وتكييفها من أجل التصدي بفعالية للخطر  في: العمل إلى ،أمور أخرى
الواردة  الدولية وتوصياتها اإليكاو لقواعدال التطبيق الفعَّ  شجيعتعزيز وت وٕالىالمدني؛  الذي يشكله استهداف اإلرهابيين للطيران
القدرات والتدريب من أجل دعم تنفيذ  ةوتنمي التدقيقتعزيز برامج  ةاإليكاو على مواصل ةفي الملحق السابع عشر؛ وٕالى مساعد

على أن تساعد في مجال تنمية  القادرةالقرار، الدول  ذاهبموجب حث مجلس األمن،  كماهذه القواعد والتوصيات الدولية. 
هذا القرار. وحث  مقتضىالقدرات، بما في ذلك التدريب ونقل التكنولوجيا، من أجل تمكين الدول األخرى من الوفاء بالتزاماتها ب

التعاون الوثيق بين  ةى مواصلكياناتها، وشجع عل سائربين إداراتها المحلية ووكاالتها و  فيماجميع الدول على ضمان التعاون 
 من الطيران. بأ المتصلةبشأن تحديد الثغرات وأوجه الضعف  (CTED) اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية والمديريةاإليكاو 

 اعتماد وكذلك ،لإليكاو العامة األمينة بها أدلتاإلعالم على نطاق واسع تلك اإلحاطة التي  وسائط تداولت - ٧٤
 .المتحدة لألمم السنوية العامة للجمعية/القمة المستوى الرفيع الجزء خالل) ٢٠١٦( ٢٣٠٩ األمن مجلس ارلقر  الوزاري االجتماع

بأمن الطيران ينطوي على تعبئة  المتعلقلعمل اإليكاو  ةاألمينة العامة على أن أحد الجوانب الهام شددت - ٧٥
 جهوداألمن التابع لألمم المتحدة على زيادة  تركيز مجلس وسينصبأجل تحسين القدرات الوطنية.  منالسياسية  ةراداإل

 في القياسية اإليكاو لقواعد الفعَّال التنفيذ أجل منوتشجيع المشاركة السياسية المكثفة  ،المجتمع العالمي المتعلقة بأمن الطيران
 إلى الدول المحتاجة. الفنيةلمساعدة ل اإليكاو تقديم دعم عن فضالً  الطيران، أمن مجال

اللجنة  شرعت)، ٢٠١٦( ٢٣٠٩مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  قراره اإلعالنات لدعم لهذ نتيجة - ٧٦
 اإليكاو[استراتيجية  WP/14من جدول األعمال على أساس أربع ورقات عمل قدَّمها المجلس:  ١٦النظر في البند  فيالتنفيذية 

د بسياسات البيان الموحَّ ( WP/16و ؛](GASeP)يران ألمن الط ةعالمي ةخط إعداد[ WP/15و ؛](ICASS)الشاملة ألمن الطيران 
 في الطيران المدني]. اإللكترونياألمن  ة[معالج WP/17و ؛)او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانكيإلا
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 اإلطار العالمي

  (ICASS)الشاملة ألمن الطيران  اإليكاواستراتيجية 
 اإليكاوطار استراتيجية إالرئيسية في نجازات التي حددت اإل ،WP/14العمل  ورقة ةالعام ةاألمين قدَّمت - ٧٧

 منطار كل مجال إبها اإليكاو في  اضطلعتالرئيسية التي  ةنشطاألبعض  أوضحت أنو  ،(ICASS)الشاملة ألمن الطيران 
تيجية مة المستفادة من تنفيذ تلك االسترالدروس القيّ لستراتيجي. كما أقرت بأهمية األخذ بعين االعتبار اال التركيز مجاالت

) الموافقة على أ: (يلي بما القيامت الجمعية العمومية إلى يعدُ  قدو . (GASeP)الشاملة عند إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران 
 ةفتر الاألساسية لبرنامج أمن الطيران خالل  المنظمةستراتيجية ا بوصفها الطيران ألمن الشاملة اإليكاو استراتيجيةتنفيذ  ةمواصل
التي ستحل عندئذ محل  (GASeP)الطيران  منألحين الموافقة على الخطة العالمية  إلى، ٢٠١٩-٢٠١٧ مقبلةال يةالثالث

 برنامج تنفيذ في اإلسهام أجل منفي تقديم التبرعات  االستمرار(ب) حث الدول على  ؛(ICASS)االستراتيجية الشاملة المذكورة 
 .الطيران أمن مجال في اإليكاو عمل

  (GASeP)ألمن الطيران  ةيعالم ةخط إعداد
خطة عالمية ألمن  إعداداقترح فيها المجلس  التي WP/15ذلك ورقة العمل  بعد ةالعام ةاألمين قدَّمت - ٧٨

 من ةمن خالل مجموع وذلكتبذله من جهود لتعزيز أمن الطيران،  فيما األقاليماحتياجات الدول و  ةلتلبي (GASeP)الطيران 
 ألمنالشاملة  االستراتيجيةاإلطار المستقبلي ألمن الطيران من  بنقلوتوصي هذه الورقة  وليًا،د عليها المتفق واآلجال األهداف
الجمعية العمومية ُدعيت  وقدطموحات جميع الدول ومسؤولياتها.  يحددإلى نهج  (ICASS)ترتكز على اإليكاو  التيالطيران 

على أساس أهداف وآجال عالمية  (GASeP) الطيران ألمن العالمية الخطة إعداد بمواصلةالمجلس  تكليف) أ: (يلي ماإلى 
استنادًا إلى مؤشرات ملموسة وقابلة للقياس؛ (ب) تكليف األمانة العامة بالتشاور مع  ،وواضحة وجماعية في مجال أمن الطيران

(ج) الواردة في الورقة وب) (و(أ)  المرفقاتالدول األعضاء لتحديد عناصر الخطة العالمية ألمن الطيران وتنقيحها استنادًا إلى 
WP/15الورقة من(د)  المرفق في الوارد النحو على المقترحين الزمني والجدول الطريق خريطة على الموافقة(ج)  ؛. 

 او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانكيإلد بسياسات االبيان الموحَّ 

الجمعية  قرارل تعديالت على التي اقترح فيها المجلس إدخا WP/16ذلك، في معرض تقديم الورقة  بعد - ٧٩
 التعديالتن أإلى  ةالعام ةاألمين أشارتالمتعلقة بأمن الطيران،  المستمرةسياسات اإليكاو بد موحَّ البيان ال: ١٥- ٣٨العمومية 
بشأن مسائل مثل: تمديد  جديداً  نصاً  تتضمن أنهاو  مومية،للجمعية الع ٣٨استجد من تطورات منذ الدورة  ماتعكس  ةالمقترح
 بالكامل اإلعدادينتهي  ريثما ٢٠١٩- ٢٠١٧ يةفترة الثالثالفي  (ICASS)الطيران  ألمنباستراتيجية اإليكاو الشاملة  العمل
 ضدها،وخطر الهجمات  للجمهور المفتوحةوالموافقة على تنفيذها؛ وتهديد المناطق  (GASeP)العالمية ألمن الطيران  للخطة

إلى اعتماد  العموميةيت الجمعية ُدع وقدعد. نظم الطائرات الموجهة عن بُ لالمحتملة الضعف  أوجه، و ةكترونيلوالهجمات اإل
 بالورقةالوارد في المرفق  حونال على الطيران، بأمن المتعلقة المستمرةاإليكاو  بسياساتد بشأن البيان الموحَّ  المنقح القرار

WP/16. 

 القادمة يةالثالث ةفتر لأولويات السياسة االستراتيجية ل

تقييم مستوى تنفيذ البرامج الوطنية ألمن  –(ثقافة األمن  WP/177العمل  ورقة مندوب الواليات المتحدة قدَّم - ٨٠
 وتواصل، باألمن، المتعلقة القياسية اإليكاو قواعد تلبية ةمسؤولي تتحملالدول األعضاء في اإليكاو  كانت ولمَّا). المدني الطيران

أن يكون  ينبغي هنأت الواليات المتحدة أاألمنية بشكل مالئم وفعَّال. ور  التدابيرلضمان تنفيذ  النظم تقييم بذلك، القيام سبيل في
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 واستنباطبرامجها الوطنية المتعلقة بأمن الطيران  إطارجراء تقييم داخلي لتنفيذ التدابير في ات الالزمة إلو تزويد الدول باألد
إلى االعتماد على نتائج التدقيق  ةضافباإلو القادمة.  يةالثالث ةفتر لاو للإليك األمنية السياسة أولوياتصدارة  في التحسينات

نتائج التقييمات األخرى  كذلكو  (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر ل وفقاً لتدقيق أمن الطيران  العالميباستخدام برنامج اإليكاو 
المعرفية وقدرتها على إجراء تقييمات ذاتية  حصيلتهان تبني أثنائية وصناعية، ينبغي للدول  مشاركاتعن طريق  ىجر التي تُ 

 التصدي في حنكةن تصبح أكثر أالضعف المنهجية. وبذلك يمكن للدول  مواطنأوجه القصور و  ةواستخدام المعلومات لمعالج
 عزز خط األساس الحالي ألمن الطيران العالمي.ين أنه أالذي من ش األمر ،تهديدات المتطورةلل

لتحديد  ةأساسي كركيزةالمذكورة استخدام الواليات المتحدة لتحليل األسباب الجذرية  WP/177الورقة  أبرزت وقد - ٨١
التحليلية في خططها  األساليبهذه  مثلل ةولويأاإليكاو  ولين تأمواطن الضعف في نظامها ألمن الطيران، واقترحت  ةومعالج

لى إجراء التقييمات الذاتية. ودعت الواليات المتحدة تدريبية ع وبرامج إرشاداتعن وضع  فضالً  ،ألمن الطيران ةاالستراتيجي
لمجهودها  مع اإليكاو دعماً  هاوالتزمت بتبادل أفضل ممارسات تها،مقترحة في ورقال السبعةجراءات اإلإلى اعتماد  العموميةالجمعية 

 .باألمن المتعلقة ياسيةالق اإليكاو قواعد تلبية علىن تساعد الدول األعضاء أنها أمن ش التيات و دمن أجل توفير األ

الدول  قدَّمتها التي WP/98القوي للورقة  هييدأ، أعرب مندوب الواليات المتحدة عن تمداخلتهوفي ختام  - ٨٢
 .توصيات من فيها ورد لماو  ،(ECAC)للطيران المدني  األوروبية اللجنة في األعضاء الدولاألعضاء في االتحاد األوروبي و 

سلوفاكيا بالنيابة عن  اي قدَّمتهتمجال أمن الطيران)، ال فيولويات األ( WP/98 الورقةمندوب فرنسا  وقدَّم - ٨٣
. ونظرًا ألن (ECAC)االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

المفتوحة للجمهور في المطارات، فقد أبرز  نطقةبالمال سيما فيما يتعلق  أوجه،التهديد اإلرهابي ضد الطيران المدني كان في 
ال والمستدام على رأس هذه األولويات التنفيذ الفعَّ  كانهذا التهديد العالمي: ل تصديالمشاركون في تقديم الورقة أربع أولويات لل

أمن عمليات النقل الجوي أجل  منليس  ،الملحق السابع عشر التي تشكل أمرًا أساسياً  في الواردة الدولية والتوصيات للقواعد
 لمناغمةشرط مسبق  انهألين على حماية المواطنين والركاب أيضًا. كما المشغّ  ةقدر  تعزيزثقة الجمهور و  لكسب بل فحسب،

 .منها كلالتي تتخذها  ةمنيوشرط مسبق لالعتراف المتبادل من جانب الدول بتكافؤ التدابير األ ةدابير األمن الدوليت

التعاون أمر  اهذو . األولويات من حيثالثانية  المرتبةفي  اتتقييم التهديد فيون الدولي عاالتموضوع  جاءو  - ٨٤
 األولوية وتمثلت. ةن تكون التدابير المتخذة متناسبة وواقعيأ، وضمان وكفاءة بفعالية له والتصديأساسي لضمان فهم التهديد 

ما من حيث الفعالية على  بناء القدرات مختلطة نوعاً  لمبادراتاآلن، جاءت النتائج الملموسة  وحتىالثالثة في بناء القدرات. 
 السابع الملحق في الواردة الدولية والتوصيات للقواعدرفع مستوى امتثالها بشكل كبير  منلدول ا بعض تمكن مع ،رض الواقعأ

المعنية بذل المزيد من  من الضروري على كل الكيانات وكان. منه القليلتقدم أو  أي اآلخر بعضها يحرز لمبينما  عشر،
ينبغي أن  أنه إذبفعالية.  التدقيق بعملية االضطالعاألولوية الرابعة، فكانت  أماتتخذه من تدابير.  ما ةالعمل لتحسين فعالي

موثوق  ةصور  إعطاء (USAP-CMA)لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر  العالميالغرض من برنامج اإليكاو  ونيك
 عملية ضمن األساسيةمن النواتج  ذلكأن يكون  وينبغيرض الواقع، أعلى  األمنية التدابير بتنفيذ المتعلق الوضع عنبها 

الناشئة  ةالمزيد من المعلومات الموثوق إلتاحة. كما ينبغي استعراض نطاق ومستوى التنفيذ نتيجة البرنامج ذلك باستخدام التدقيق
 .الدول لدى الطيران أمن منظومة صالدةلبناء الثقة في  ضروريةمليات التفتيش عن عمليات التدقيق الدولية، وكانت ع

 ١٥-٣٨ العمومية الجمعية قرار، عند تحديث العموميةالجمعية  WP/98الورقة  تقديمودعا المشاركون في  - ٨٥
تطور  ةأراضيها، مع مراعا ألمن الطيران داخل ةالالدول األعضاء عن تنفيذ تدابير فعَّ  ةكيد مسؤوليأت ةعادإ: (أ) يلي ما إلى

التنفيذ بشكل كامل ومستدام للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق  علىجميع الدول األعضاء  حثّ   التهديد؛ (ب) أشكال
ي ثغرات؛ (ج) أ سدعلى سبيل االستعجال ب القيامإلى جانب  التاسع، الملحق في الواردةاألمنية  األحكام كذلكالسابع عشر و 
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 على األخرى المعنية األطرافوجميع  الطيران قطاعوشركاء  ةقليمييكاو ودولها األعضاء والمنظمات اإلإلل العامة ةماناألحث 
ن تستعرض أإليكاو ل العامة ةماناألن تطلب إلى أ(د)  ؛أنشطة بناء القدرات ةواستدام ةمن أجل تحسين فعالي يلعمل التعاونا

 قطاعلدول األعضاء و ل للتأكيدلضمان تمثيله لوسائل موثوق بها  الطيران أمن لتدقيق ليالحا اإليكاو برنامجنطاق وأساليب 
 أمن الطيران يسير بفعالية على أرض الواقع.والركاب أن تنفيذ تدابير  الطيران

   لكترونيمن اإل األ

 العموميةة لجمعيلشروع قرار م المجلس فيهاالتي اقترح  ،WP/17 الورقةذلك  بعد ةالعام ةاألمين قدَّمت - ٨٦
 ةكترونيلمن أجل التصدي للتهديد الذي تشكله الهجمات اإل إعداده جرى ،األمن اإللكتروني في الطيران المدني ةمعالجل

 البنيةحماية نظم ل الملّحة ةهمياألكيد أت ةعادإتتمثل أهدافه في و . وفعَّالمن خالل نهج أفقي شامل  اإللكترونيةوالحوادث 
والحصول على التزام عالمي بالعمل من جانب  اإللكترونية،لطيران المدني وبياناتها ضد التهديدات ا مةمنظو لحيوية لااألساسية 

 اإللكتروني األمنالعمل بشكل تعاوني ومنهجي على معالجة  ة، بغيالطيران قطاعفي  الجهات المعنيةاإليكاو ودولها األعضاء و 
إلى اعتماد مشروع  العموميةالمرتبطة به. وقد ُدعيت الجمعية  لمخاطرواالتهديدات  حّدة وتخفيف المدني، الطيران مجال في

 .WP/17بالورقة  المرفقالقرار على النحو المنصوص عليه في 

الدولي  قييالمجلس التنس قدَّمها التياإللكتروني)  األمن(تنسيق عمل  WP/236 العمل ةن ورقأحظ و ل وقد - ٨٧
 الحاليعمال لهذا االجتماع هذا الموضوع قد أزيلت من ترتيب األبيما يتعلق ف (ICCALA)ن والفضاء رايالتحادات صناعات الط

 الفنية بدًال من اللجنة التنفيذية للنظر فيها. اللجنة علىثم عرضها  ومننظرًا لتنقيحها، 

وعشرون دولة التالية: األرجنتين  الثالثالتي شارك في تقديمها  WP/175 الورقةمندوب سنغافورة  عرض - ٨٨
نا وجمهورية الو الديموقراطية الشعبية وناميبيا وناورو ونيبال وهولندا ونيجيريا وجمهورية مولدوفا واالتحاد افرنسا وغيوبلجيكا و 

يا والمملكة العربية السعودية والسنغال وسيراليون وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وجمهورية مقدونيا سالروسي وسانت لو 
اإللكترونية ضد  التهديدات ألن ونظراً وتوباغو واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. اليوغسالفية السابقة وترينيداد 

سلطات و  اإليكاوتتعاون  أن الضروري من فكاننطاق العالم،  علىالمعنية  األطرافلجميع  اً كبير  شاغالً  تشكلالطيران المدني 
بالتهديدات ووضع  الوعيإذكاء  أجل منمجال الطيران المدني  المعنية في طرافمن األ مالطيران وغيره وقطاعأمن الطيران 

 منلحماية ضد التهديدات والتخفيف ل، بما في ذلك في مجال التدريب وبناء القدرات ةومستدام ةسياسات ونهوج وتدابير عملي
 فيماكان من الضروري التنسيق  بين مختلف أجزاء النظام البيئي العالمي للطيران المدني، فيماالمتبادل  للترابط ثرها. ونظراً أ

النهج المطروح في أوراق  مع يتماشىنهج ب وعشرين الثالث الدول تلك أوصتلتحديات. وقد ا تلكبينها بشكل وثيق للتصدي ل
) (الواليات المتحدة األمريكية وسلوفاكيا ١( رقم التنقيح WP/99 والورقة(المجلس)  WP/17سيما ما ورد في الورقة  الأخرى، 

 (ECAC)المدني  للطيران األوروبية اللجنةاألعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في  والدول األوروبي االتحاديابة عن بالن
 ).يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و 

سـيما بفحـوى الورقـة، ال يلي: أن تأخـذ علمـاً  بما القيامإلى  WP/175عيت الجمعية العمومية في الورقة دُ  - ٨٩
عمليات  واجهالتـدابير التـي يمكـن أن يتخـذها كـل مـن واضـعي التنظيمـات والجهات المعنية لمعالجة التهديدات اإللكترونية التي ت

ن تحـدد وأ ؛في الطيران المدني أن تحث اإليكاو على إعداد إطار عالمي لألمن اإللكتروني للجهات المعنيةو  ؛الطيران المدني
يكـاو للعمـل علـى إعـداد هـذا اإلطـار العـالمي وللتنسـيق مـع الهيئـات المعنيـة األخـرى فـي اإليكاو والجهات المعنية اإل داخل جهة
 .ىخر األ

) بشأن تحصين الطيران المدني من التهديدات ١( رقم التنقيح WP/99 الورقةمندوب سلوفاكيا  قدَّم - ٩٠
متحدة األمريكية وسلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه من الواليات ال مقدَّمة ورقة وهي ،رونيةلكتاإل
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والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية  (ECAC)اللجنة األوروبية للطيران المدني  في األعضاءوالدول األخرى 
 يهدد متزايداً  يشكل خطراً  ةلكترونيإ اتالطيران المدني باستمرار لتهديدات جديدة وتهديد تعرض نأل نظراً ). و يوروكنترول(

فضًال  اإللكترونيةمخاطر ال معالجةمن أجل  فكان من الضروري العمل معاً  تها،وكفاء هاالطيران المدني وأمن عمليات ةسالم
كان من الضروري التغلب على  كما. ةعالمي ة. وكانت تلك قضية عالمية تتطلب استجاباإللكترونية هجماتعن التصدي لل

الطيران  منظومةمن أجل حماية  وشموالً  واتساقاً  داً أكثر توحّ  ةبطريق اإللكترونيةالمخاطر  ةعالجم إلى والمبادرة المسألة هلتجا
لنهج الشامل اإلى اتباع  ورقاتهافي  األخرى الدولالعديد من  دعوةسروره لمالحظة  عنأعرب مندوب سلوفاكيا  وقد. ابأكمله
 الورقةالمشاركين في رعاية  جميعمن  كاملبدعم  وحظتمندوب سنغافورة  قدَّمهاالتي  WP/175 الورقةال سيما في  ذاته،

WP/99 ١( رقم التنقيح .( 

ا تعالجه وأن اإللكترونيجميع الدول مخاطر األمن  عي) ضرورة أن ت١( رقم التنقيح WP/99 الورقة وأبرزت - ٩١
أوجه الضعف في قطاع وب اإللكترونيةالعالمي بالتهديدات الوعي  إذكاءنه يمكن أعلى  تشدد كما. ةمتسقة ومنهجي ةبطريق

على سبيل المثال من خالل تنفيذ التدريب المخصص لجميع أصحاب المصلحة.  ،الطيران عن طريق تكييف العمليات القائمة
أو  جاهاتاالت أوضعف أو تهديدات إلكترونية،  أوجهي حادث إلكتروني أو أمعلومات عن لل اآلمن التبادل إلىباإلضافة 
أفضل للمخاطر اإللكترونية القائمة. وعالوة على ذلك،  بشكلفهم الأمر أساسي من أجل تعزيز  فذلكفي هذا الصدد.  األنماط

 ةن تحدد اإليكاو مبادئ مشتركأينبغي  كمافي مجال الطيران".  اإللكترونيةلمخاطر لاإلدارة المشتركة  نهج" تعزيز ينبغي فإنه
أنه من شأن مثل هذه اإلرشادات أن  إذ. هاالمخاطر وتخفيف تلكعن أساليب تحديد وتقييم  ترونية، فضالً تقييم المخاطر اإللكل

 وتوفر أدوات للتخفيف من حدتها. اإللكترونيةدعم تقييم المخاطر ت أنالضعف، و  مواطنل تحديد التهديدات و تسهّ 

يكاو إلن تتناول اأن تطلب بأ) أيلي: (إلى ما  مومية) الجمعية الع١( رقم التنقيح WP/99 الورقةدعت  قدو  - ٩٢
يكاو والدول المتعاقدة فيها إلا ىن تطلب إلأكترونية؛ (ب) إلللة تحصين مجال الطيران المدني من التهديدات اأبشكل شامل مس

بتحصين الخاص  ُبعدل تحديد الالسيما من خاللكترونية في مجال الطيران المدني إلتعزيز التوعية بالتهديدات ونقاط الضعف ا
دارة وإ جراءات في إطار إدارة الحركة الجوية إلظم وانشطة ذات الصلة مثل تصميم النُ ألجراءات واإللكترونية ضمن اإلالشبكة ا

مونة بين الدول والجهات المعنية بشأن أر تبادل المعلومات بطريقة ميسِّ ن تُ أيكاو بإلا ىان؛ (ج) أن تطلب إلر مة وأمن الطيالالس
ن تنظر في اتخاذ ما يلزم من أيكاو باإل ىلكترونية واتخاذ التدابير المضادة؛ (د) أن تطلب إلإلالضعف ا التهديدات ونقاط

من تحديد التهديدات  بدءاً  والمقبلة، الراهنة اإللكترونية الضعفدارة التهديدات ونقاط إلتوجيهية  دئمبا عخطوات من أجل وض
 ؛ن والمعايير المتبعة في قطاع الطيرانأفي هذا الش حالياً  الدولر التي تتخذها مراعاة التدابي عاتخاذ التدابير المضادة م ىإل

مراعاة  ى، علكلما دعت الحاجة إلى ذلكيكاو تكليف أفرقة الخبراء ومجموعات الخبراء الحالية بالعمل، إلا ىن تطلب إلأ(ه) 
 نشطتها.  أع بالضطالالتوجيهية عند ا ئالمباد ههذ

ن منظمة عراقب المشدد  ،ني)لكترو الدفاعية لألمن اإل االستراتيجية( WP/187في معرض تقديم الورقة  - ٩٣
الطيران المدني  قطاع مجالليس في  ًا،متزايد شاغالً  يشكل اإللكتروني األمن أن على(كانزو)  ةيالمدن ةيخدمات المالحة الجو 

تزايد االعتماد على تكنولوجيا المعلومات ل ظراً فنالطيران،  قطاعفي و على نطاق العالم.  أيضاً بل في القطاعات األخرى  فحسب،
المطارات وانظمة الحجز وُنظم معلومات الطيران ...الخ. فمن  ةدار إ ةالطائرات وأنظم ةأنظمو الجوية  الحركة إدارة ُنظمفي 

ما يلي: (أ) ب القيامإلى  العموميةعيت الجمعية دُ  فقداإللكترونية. ولهذا السبب،  بالتهديداتوالنظم  األنظمة هذه ثرأالممكن أن تت
على أن  الموافقة المدني؛ (ب) يرانالمحتمل في الط يرهاوبتأث يتهاواالعتراف بأهم ييدهاوتأ WP/187النظر في مضمون الورقة 

 المتعلقة الموضوعات إطار في متنامٍ (اإللكتروني) في مجال الطيران كمجال  يلكتروناإل لألمن ةتضع اإليكاو استراتيجية جديد
الدول  ةتوصي  (ج) والوطني؛ اإلقليمي الصعيدين علىالمبادرات الحالية  مواءمةهدف ب إرشاداتمن الطيران وٕاصدار أب

والنظر في اآلثار  ،على التهديدات التركيزمن  على نقاط الضعف في المنظومات والشبكات بدالً  هاتركيز اهتمامباألعضاء 
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بيئة  داخلبتعيين منتدى لشركات الطيران لتبادل أفضل الممارسات  التوصية) الطيران المدني بأكمله؛ (د قطاععلى  المترتبة
(ه)  ية؛والمستقبل ةلحاليا التكنولوجيا ضمنالة التي تعزز األمن هناك مشاركة لألدوات والتقنيات الفعَّ  تكونآمنة/موثوقة بحيث 

خبراء أمن الطيران  لفريقن يالسابع والعشر  ماعاالجتالمقدَّمة خالل  ةخير استعراض المبادرات األبالدول األعضاء  ةتوصي
)AVSECP/27، القواعدالسابع عشر إلى مستوى  لحقمن الم ٢-٨-٤و ١- ٨-٤بالتوصيتين  االرتقاء) من أجل ٢٠١٦ مارس 

و ز عن كانالصادر عن كانزو. واختتم المراقب  اإللكترونية والمخاطر اإللكتروني األمن تقييم بدليلعلمًا  اإلحاطة(و)  القياسية؛
األمن  ةلأمس ةفي معالج اً تتبع اإليكاو نهجًا نشط أنطلبتا أيضًا  اللتين ،WP/175و WP/99 للورقتينييده أعراب عن تباإل

 في الطيران المدني. اإللكتروني

 فياإللكتروني  األمن لمراعاة(الجهود التنظيمية  WP/337: الورقة التالية المعلومات ورقات تقديمحظ و ل وقد - ٩٤
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة[الدعم األوروبي  WP/415قدَّمتها الواليات المتحدة؛ والورقة  التي) الطائرات ترخيص

(NCLB) [األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة  االتحادقدَّمتها سلوفاكيا بالنيابة عن  التي
(التقدَّم الذي  WP/446 الورقة)؛ و يوروكنترولمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (الو  (ECAC)األوروبية للطيران المدني 

 قدَّمتها الجمهورية الدومينيكية. التيمدني) الالمتعلقة بأمن الطيران  القضايافي  ةينيكيومدال ةجمهوريالأحرزته 

 المفتوحة للجمهور المنطقةأمن 

في  لجمهورل لمفتوحةلحماية المناطق ا ةمني(التدابير األ WP/310 الورقةمندوب االتحاد الروسي  قدَّم - ٩٥
للجمهور في  المفتوحةمناطق الالتي يرتكبها االنتحاريون في  ةرهابيعمال اإلعدد وخطورة األ تصاعد هابرز فيوأ ،المطارات)

 وفي مارس ويولي ليينالدو مطاري بروكسل وٕاسطنبول  ضدسبيل المثال، بذلك الهجوم اإلرهابي  على، المطارات، مستشهداً 
في  إالوأمن النقل الجوي والركاب  ةيمكن ضمان سالم وال. ٢٠١١لدولي في يناير امطار موسكو  وفيعلى التوالي،  ٢٠١٦

في  إلزامية شروطاً . وقد قدَّم االتحاد الروسي رطق المفتوحة للجمهور في المطاايشمل المن سوجود نظام أمن واضح وسل
لي  جلأتشريعاته الوطنية من   مداخل ُجهِّزت وقدالركاب.  محطاتفي  الشخصية هممور وأل األشخاص لجميعإجراء الفحص األوَّ

من أجل و . أخرىالسينية ومعدات تقنية متطورة  األشعةكشف أمني تعمل على مدار الساعة باستخدام  بأجهزةالمطارات  مباني
االتحاد  أجرىلطيران المدني الدولي، ا ضدشروع محتملة غير م تدخل أفعال ارتكابمن المخاطر ومنع  الحدمستوى  زيادة

تضمن ت مطارات أمن لخطط لديهالطيران  سلطات اعتمادعن  فضالً لمواطن ضعفها  اً مطاراته وتقييمل تصنيفاً  أيضاً الروسي 
ييد االتحاد أني والمادي. وأعرب عن تفمجموعة من التدابير المتصلة باألمن ال ووضعمناطق المفتوحة للجمهور التحديد 

 كان ما وهو القياسية، القواعد مستوى إلى عشر السابع الملحق من ٢-٨-٤و ١-٨- ٤ بالتوصيتينالمقترح  لالرتقاءالروسي 
 بتعليقاتها لإلدالءوتعميمه على الدول  عشر السابع لمحلق) على ا١٥رقم ( دراجه في مشروع التعديلإمؤخرًا  رقرّ  قد المجلس
 AS 8/2.1-16/58المنظمة  كتاب؛ ٢٠٨/٣ ؛C-WP/14499جلس قبل اعتمادها (انظر الورقة لينظر فيها الم وآرائها

Confidential  الورقة  انظر(و) ٨/٦/٢٠١٦المؤرخ فيWP/310  ٧- ٢الفقرة.( 

 الورقة؛ في الواردة بالمعلومات علماً  تأخذ أنإلى ما يلي: (أ)  WP/310 الورقةعيت الجمعية العامة في دُ  - ٩٦
 المتعلقتين ٢- ٨-٤و ١- ٨-٤ بالتوصيتين عشر السابع الملحق فيمستوى القواعد القياسية  إلىرتقاء المقترح (ب) أن تدعم اال

على  ) تنّص ٣-٨-٤المفتوحة للجمهور في المطارات؛ (ج) الموافقة على اعتماد قاعدة قياسية جديدة مقترحة ( المناطق بأمن
لي على جميع مطارات بتجهيزات خاصة إلجراء الكشف األمني األوَّ تجهيز المداخل إلى المناطق المفتوحة للجمهور في ال

؛ (د) التأكيـد علـى ضـرورة بالورقة المرفقوذلك على النحو المنصوص عليه في  المطار، مبانياألشخاص الذين يدخلون إلى 
  ـي دليل أمن الطيران (الوثيقةتطـوير اإلرشـادات بشأن أمـن المنـاطق المفتوحـة للجمهـور فـي المطـارات بهـدف إدراجهـا ف

 Doc 8973-Restricted.مع مراعاة خبرة االتحاد الروسي في هذا المجال ،( 
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المتعلقة باألمن في المنطقة  السياساتبشأن  WP/198 الوثيقة للمطارات الدولي المجلس نعراقب الم قدَّم - ٩٧
 ٧ البند منطوق على (EX/5) الحقاً  سيقترحه الذييير تغالشرح  علىساعد ت أن انهأالتي من ش بالمطارات،المفتوحة للجمهور 

د  بالبيان) من المرفق (ج) ي(  وفي). WP/16(انظر المرفق بالورقة  الطيرانبأمن  المتعلقةاإليكاو المستمرة  بسياساتالموحَّ
بح أمرًا ذا أولوية متزايدة أمنيًا، أص المقيدةطق امنال داخل ال ،أن أمن المناطق العامة في المطارات علىمعرض تأكيده مجددًا 

الدولي للمطارات آراء أعضائه فيما  المجلسالدوليين. وقد جمع  وٕاسطنبول بروكسل مطاري على اإلرهابيتين تينبعد الهجم
التصدي المحتملة لمثل هذه  طرقو  للجمهور المفتوحة بالمنطقةالمتعلقة  ةمنيالتنفيذ العملي للتدابير والشواغل األبيتعلق 

دخول  عندفقد اعتبر المجلس الدولي للمطارات أن توقيع الكشف األمني على جميع الركاب  ،. وعلى وجه الخصوصحداثاأل
بينما لم  المنتظرين، من جديدة وحشوداً  صفوفاً وقد يخلق في الواقع  تأمينه، من بدالً  الهدف نقل قد بالمطارات الركاب محطات

الدولي للمطارات  مجلس. وكان من رأي الفعاالً  رادعاً  يشكل أن أو اً نع هجوميم أن شأنه من ذلكن أدليل على  أييكن هناك 
المنطقة  بأمنيتعلق  فيماعلى الملحق السابع عشر  ١٥إدراجهما في التعديل  المقترح الجديدتين القياسيتين القاعدتينأن 

ه يلزم تكميلهما بإرشادات واضحة تحدد بيد أن ،ألنهما تتيحان اتباع نهج قائم على المخاطر مناسبتينالمفتوحة للجمهور 
التهديد. وقد أيد المجلس الدولي  وضعمليه يإلى تعزيز األمن على النحو الذي  تهدفمن الخيارات المرنة لتدابير  ةمجموع

ديان الب هذاللمطارات اإلجراءات التي تتخذها اإليكاو في هذا الصدد والسياسة المقترحة في  المستمرة بسياسات اإليكاو  الموحَّ
واضح بين الدول والمطارات بشأن  فهم وجودما يلي: هناك حاجة إلى  أنغير . WP/16المتعلقة بأمن الطيران، المرفق بالورقة 
توفير و  ؛المطارات شّغليتحسين تبادل المعلومات واالستخبارات بين الوكاالت ومع مو األدوار والمسؤوليات ونطاق التدابير؛ 

 هةالموجّ ووضوح الرسائل  ؛المطاراتب للجمهور المفتوحةمناطق الفي  ةالمرئية وفعَّ  حراسةقيام بدوريات لل ةكافي لموارد الدول
 .إضافي أمني كشف مجردنه أللدول لضمان عدم تفسير أمن المناطق المفتوحة للجمهور بالمطارات على 

 الدولي المجلس تقرير حظتال أن: (أ) يلي بما القيامإلى  WP/198عيت الجمعية العمومية في الورقة دُ  - ٩٨
مواصلة العمل  إلىالمتعلقة بأمن المنطقة المفتوحة للجمهور؛ (ب) دعوة الدول  اساتيبشأن أفضل الممارسات والس للمطارات
 اتمن اإلرشاد ديمز  ريإلى تطو  اإليكاو؛ (ج) دعوة ريوالمساءلة ونطاق التداب اتيلمسؤوللالتحديد بوضوح  علىات ر مع المطا

هذه  وٕابراز المناسبة، ريجانب التداب إلىت راالموصى به ألمن المناطق المفتوحة للجمهور بالمطا نطاقبوضوح الالتي تحدد 
د الموحَّ  انيالب استعراضإلى  اإليكاوأخرى؛ (د) دعوة  اتيآل أيالمنظمة إلى الدول أو  كتبللدول من خالل  اإلرشادات

المجلس الدولي  قدَّمها التيضوء النقاط  في) WP/16الورقة ب المرفقن (انظر المتعلقة بأمن الطيرا ةالمستمر  اإليكاو اساتيسب
 العالميةخطة الات في إطار ر مناسبة بشأن أمن المطا اساتيج ساالمجلس إلدر  هي(ه) توج ؛WP/198للمطارات في الورقة 
 الدعمالمجلس الدولي للمطارات  نعقب المرا قدَّموفي الختام، . WP/15المقترحة في الورقة  (GASeP) نار يالمتوخاة ألمن الط

 .(GASeP)الطيران  ألمن العالمية الخطة لوضع للمطارات الدولي المجلس منالكامل 

 مواد توجيهيةما يتصل به من عشر و  السابع لحقالم

لتدقيق  العالميبرنامج اإليكاو لأسئلة البروتوكول  نيت باالثغر  سدبشأن  WP/219 الورقةمندوب الهند  قدَّم - ٩٩
 ُأجريالذي  التدقيق/إرشادات أمن الطيران. وقد لوحظ خالل لوائحو  (USAP-CMA)أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر 

حيث  من م يكن واضحاً ل البروتوكول أسئلةليه بعض إ تأن األساس الذي استند USAP-CMAبرنامج  باستخداممؤخرًا للهند 
كان بعضها  فقد البروتوكول، أسئلة لمعظم البالغة األهمية ومع. عشر السابع لحقالم فيالقواعد والتوصيات الدولية الواردة 

بين  الثغراتسد  (WP/219)أو توافق في اآلراء. وقد حاولت هذه الورقة  موقفمجاالت لم تتوصل فيها اإليكاو بعد إلى ب يتعلق
إلى جانب حذف  جديدة، دولية وتوصيات قواعد ةربعأاللوائح/اإلرشادات من خالل التوصية بإدخال  وبينأسئلة البروتوكول 

 قد. و الصدد هذا فيتوافق في اآلراء  إلى بعدنظرًا لعدم التوصل  الطائرات متن على األمن بحرسأسئلة البروتوكول المتعلقة 
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الهند على  قدَّمتهاوالنظر في التوصيات التي  WP/219في الورقة  الواردةالمعلومات  مالحظةإلى  العموميةعيت الجمعية دُ 
 منها. الثاني الجزءين في النحو المبَّ 

الفيديو ب التسجيل نظمةأ باستخداماقتراحًا  تضمنتالتي  WP/311 الورقةمندوب االتحاد الروسي  قدَّم -١٠٠
وقوف الطائرات كوسيلة لضمان الرصد الموضوعي من أجل منع حدوث  ومواقع الركاب اتمتن طائر  علىالمراقبة  ألغراض

 –حكام الحالية الواردة في الجزء األول ن األأشير إلى . وأُ فيهاوالتحقيق  الدولي المدني الطيران ضدغير مشروع أفعال تـدخل 
تنظم استخدام وسائل  حكاماً أ بالفعل تتضمنتشغيل الطائرات،  —السادس  لحقمال منالطائرات  –النقل الجوي التجاري الدولي 

تسجيل  ظمونُ  (AIR)الصور على متن الطائرة  مسجالتطائرات، مثل استخدام لضمان الرصد الموضوعي على متن ال ةمختلف
المراقبة بالفيديو خارج مقصورة القيادة من أجل  ُنظمفضًال عن  ،داخل مقصورة القيادة (AIRS)متن الطائرة  علىالصور 

رصد ال أجل منتسجيل الظم خدام نُ استف. محتمالً  مريب من شانه أن يشكل تهديداً  بشكلاألفراد الذين يتصرفون  منحماية ال
 وأناألوضاع األمنية  رصدالرحلة، من شأنه أن يوفر  وأثناءرض األالموضوعي (المراقبة بالفيديو) على متن الطائرات، على 

، ال التدخل غير المشروع والتحقيق فيها. وعالوة على ذلكأفع، ال سيما من حيث منع األمنية التدابير ةيعزز بشكل كبير فعالي
من  وكان. هاأنماط السلوك التخريبي/غير المنضبط ومنع ةسيكون من الممكن مراقب ،لركاباتسجيل  مناطقرصد  جرىفإذا 

 أعضاء حركةمن أجل تسجيل  ،الركاب مقصورةمراقبة بالفيديو داخل الطائرات، بما في  ُنظم تركيبالمستحسن النظر في 
أن نظم المراقبة  كمافراد خبيثو النوايا. واأل/غير المنضبطين المشاغبينركاب بما في ذلك ال الرحلة، أثناء والركاب الطاقم

خدمات المطار المشاركة في نظام الخدمة، سواء على األرض  أجهزة جميعالموظفين من  أفعالأيضًا رصد  هايمكن الموضوعية
 مقصورة الطائرة. داخلأو 

الورقة  بمحتوياتلمًا عة طحااإليلي: (أ)  بما قيامالإلى  WP/311في الورقة  العموميةعيت الجمعية دُ  قدو  -١٠١
WP/311يتعين  التي واإلرشاداتالسابع عشر  الملحقاجها في إلدر  شروط وضع أهمية في بالنظرمجلس اإليكاو  تكليف(ب)  ؛
 بالفيديوتسجيل الُنظم وقوفها ب ومواقع) المتعلقة بتجهيز الطائرات Doc 8973-Restricted الوثيقة"دليل أمن الطيران" ( فيإدراجها 

 ال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي والتحقيق فيها. أفعألغراض المراقبة من أجل منع 

في  اإلضافيةتدابير التنظيمية ال مالمحالتي أوجزت  WP/312ذلك الورقة  بعدمندوب االتحاد الروسي  وقدَّم -١٠٢
 فيللنقل ومركبات النقل الجوي  األساسية ىلتحسين مستوى أمن مرافق البن يجري تنفيذها في دولته التيمجال أمن الطيران 

 القيامإلى  العموميةعيت الجمعية . ودُ ةرهابياإل العملياتال التدخل غير المشروع بما في ذلك أفعمواجهة التهديد المستمر من 
) حث الدول األعضاء في اإليكاو على ١لي: (ي بما المجلس تكليف(ب)  ؛WP/312الورقة  ىبمحتو  علماً  ةحاطيلي: (أ) اإل بما

االعتبار تجربة  بعينالتوجيهية  الوثائقتأخذ  أن ضمان) ٢( ،اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز تبادل المعلومات في مجال أمن الطيران
 المتعلقة بها، فضالً  الطيران أمنخطط و ضعفها  لنقاطجراء تقييمات إ لمرافق والمركبات، و اات فئ بتعييناالتحاد الروسي المتعلقة 

 عن التدريب المهني لقوات أمن الطيران.

  الداخل من اتالتدابير الرامية إلى التخفيف من التهديد

مندوب  أّكد ،(االستراتيجيات العالمية لمواجهة التهديدات من الداخل) WP/180في معرض تقديم الورقة  -١٠٣
عند إساءة  حباطهاالداخل بشكل كبير أو إ منهو منع الهجمات  ةيمنمن الضوابط األ القصدن أة األمريكي ةالواليات المتحد

. ةخير األ اآلونة في وقعت التي ةساويأحداث المأظهرت األ كما يةضوابط األمنال لتلك األموراستغالل المطلعين على بواطن 
 الداخل من التهديداتعة تعي طبي أنالعمومية  للجمعية الضروري من كانالطيران،  بحمايةالُمكّلف  الكيان باعتبارهاو 

من أجل منع وتحديد المهاجمين المستقبليين وحماية و فعَّالة في معالجتها.  تكونواالعتراف بأن التدابير المضادة التقليدية قد ال 
الضروري فهم طبيعة  ومنتصرف إزائها. الثم  ومن ةحرجال الضعف بمواطن اإلقرار أوالً  يجب، ةالطيران العالمي منظومة
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اقترحت  وقدلمخاطر. ا هذه من للتخفيف ينات والقدرات المناسبو دكما ينبغي تنفيذ األ ،يدات من الداخل بشكل أفضلالتهد
هيئات ال مختلف جهودمن جهودها ومن  لالستفادةأن تواصل اإليكاو االعتماد على مساهمات الدول األعضاء  WP/180الورقة 
 أشارت ما نحو وعلى. ابه ةتنفرد به من مواطن ضعف مقترن ومامن الداخل  اتالتهديديؤدي إلى فهم أكبر لنطاق  بماالعاملة 

 مواطنحّدة  منأجل التخفيف  منها ئبتقاسم أفضل الممارسات مع اإليكاو وشركا ةفقد ظلت الواليات المتحدة ملتزم الورقة، إليه
تلك الدول على المشاركة  توشجع ة،الن الدول األعضاء األخرى قد حددت تدابير مضادة فعَّ أب تقر وأ. الداخلية الضعف

 اتها وأفكارها في عمل اإليكاو في هذا المجال.و دأبنشاط في الحوار واإلسهام ب

وٕايالء اهتمام  ،WP/180باإلجراءات المقترحة في الورقة  علماً  ةحاطإلى اإل العموميةعيت الجمعية دُ  قدو  -١٠٤
 ةفتر لمن الداخل في الوثائق التي تحدد أولويات اإليكاو االستراتيجية ل التهديداتمفهوم  تجسيد(ب) بشأن  اإلجرائية للفقرةخاص 
لموارد على النحو الواجب ا تخصيصأجل ضمان  من (GASeP)العالمية ألمن الطيران  الخطةالقادمة، بما في ذلك  يةالثالث

المتحدة عن دعم  الوالياتب مندوب في الختام، أعر و الداخل على الصعيد العالمي.  منت مواجهة التهديدا على ةقدر اللتعزيز 
 عمل المقترح.الدعم بتعهد دولته  أبدىو  ا،فيه ةوالتوصيات الوارداللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)) ( WP/145الورقة 

 وقد. أفريقيةدولة  ٥٤ عن بالنيابة WP/145 الورقة اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك) مراقب عنال قدم -١٠٥
ثقة  ةالتهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني بشكل استباقي من أجل استعاد من التخفيف ضرورةهذه الورقة  أبرزت

 ةمن خالل جمل ذلكيمكن تحقيق  أنه فريقية. وقد رأت الدول األهالنقل الجوي العالمي وأمن ةسالمبفيما يتعلق  العامالجمهور 
ذات الصلة؛  اإلرشادات؛ تحديث عشر السابع الملحق في الواردة الدولية لتوصياتوا القواعد: تعزيز يلي ما تتضمنأمور 

السابع عشر هو  للملحق ١٥كان الغرض من التعديل  وبينماال ومستدام. تنفيذ فعَّ ال يكون أن أجل منوتعزيز بناء القدرات 
الكافي في الوقت المناسب من التهديدات تنفيذه من أجل ضمان التخفيف بلتعجيل اكان من الضروري  التحديات، هذه مواجهة

التخفيف  منالفنية الحالية لتمكين الدول  اإلرشاداتتحديث  سيكون من الضروري أيضاً و . ةالجديدة والناشئة المذكورة في ورق
. طاراتالم في للجمهور المفتوحة المناطقالتي تواجه  ةمنيبما في ذلك التحديات األ ،مثل هذه التهديدات منبشكل استباقي 

 فيوالتوصيات الدولية الجديدة  القواعدالمجلس على التعجيل باعتماد  : (أ) حثّ يلي ماب القيامإلى  العموميةعيت الجمعية ودُ 
التي تواجه المناطق المفتوحة  التهديداتبما في ذلك  ،مجال أمن الطيران المتعلقة بالتخفيف من التهديدات الجديدة والناشئة

 أن  ذات الصلة؛ (ج) ةرشاديأو تحديث المواد اإل إعدادالمجلس على  ثّ ح(ب)  ؛الداخل منت والتهديدات للجمهور في المطارا
 التهديدات الجديدة والناشئة.  هذهحدة  منتخفيف لإلى اإليكاو تطوير بناء القدرات ل طلبت

 .التالية جلستهامن جدول األعمال في  ١٦اللجنة التنفيذية على استئناف النظر في البند  وافقت -١٠٦

 .١٧,٠٠في الساعة  الجلسة ُرفعت -١٠٧
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 محضر الجلسة الخامسة
 )٩,٠٠، الساعة ٢٠١٦سبتمبر  ٣٠(الجمعة، 

 
 المواضيع التي نوقشت

 
 السياسة العامة –أمن الطيران  جدول األعمال: من ١٦بند ال -١

 (LAGs)السوائل واأليروسوالت والهالميات   

 ورقة مقدَّمة من نيجيريا 

 اأفريقين جنوب ورقة مقدَّمة م 

  البوليفارية) - ورقة مقدَّمة من فنزويال (جمهورية 

 مسائل أخرى تتعلق بالسياسات

 ورقة مقدَّمة من البرازيل وشيلي وكولومبيا وٕاكوادور وبنما وباراغواي 

  متعددة القوميات)  –ورقة مقدَّمة من كولومبيا بدعم من كل من األرجنتين وبوليفيا (دولة
ٕاكوادور وغيانا وبنما وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي وفنزويال (جمهورية والبرازيل وشيلي و 

 البوليفارية) -

 ورقة معلومات مقدَّمة من الصين 

 ورقة معلومات مقدَّمة من الهند 

 ورقة معلومات مقدَّمة من إندونيسيا 

  ورقات معلومات مقدَّمة من إسبانيا 

 لعالمية ورقة معلومات مقدَّمة من منظمة الجمارك ا(WCO) 

 )USAP-CMAالبرنامج العالمي لتدقيق األمن وفقًا لنهج الرصد المستمر ( :األعمال جدول من ١٧بند ال -٢

 ) تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن وفقًا لنهج الرصد المستمرUSAP-CMA( 

   ورقة مقدَّمة من االتحاد الروسي 

  دولة أفريقية ٥٤بالنيابة عن  لمدني (أفكاك)اللجنة األفريقية للطيران اورقة مقدَّمة من 

 ورقة معلومات مقدَّمة من الصين 

 ورقة معلومات مقدَّمة من إندونيسيا   
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 دعم التنفيذ والتنمية في مجال األمن جدول األعمال: من ١٨بند ال -٣

  تقرير عن خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا(AFI SECFAL Plan) 

 تقرير عن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية 

 ورقه مقدَّمة من كازاخستان واالتحاد الروسي 

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطيران المدني (ACAC) 
 (MID) وٕاقليم مكتب اإليكاو في الشرق األوسط

  التحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى سلوفاكيا بالنيابة عن اورقة مقدَّمة من
المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و  (ECAC)األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 يوروكنترول)الجوية (

 األرجنتين وأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وغيانا وجمهورية الو الديموقراطية مقدَّمة من  ةورق
بيا وناورو ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي الشعبية ونامي

وسانت لوسيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وسيراليون وسنغافورة وجنوب أفريقيا وٕاسبانيا 
ة وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية المتحد

 (GEA)والواليات المتحدة األمريكية ورابطة شركات البريد السريع العالمية  والمملكة المتحدة
 (TIACA)والرابطة الدولية للشحن الجوي  (األياتا) واتحاد النقل الجوي الدولي

  اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)من الدول المتعاقدة، من األعضاء في  ٥٤ورقة مقدَّمة من 

  رقة معلومات مقدَّمة من الجمهورية الدومينيكيةو 
 

 موجز المناقشات

 العامة السياسة — الطيران أمن: األعمال جدول من ١٦ البند

في هذا البند من جدول األعمال على  هاوأكملت نظر  ،(EX/4) الرابعةنفت اللجنة التنفيذية جلستها أستا -١
 إعداد[ WP/15و ؛](ICASS)الشاملة ألمن الطيران  اإليكاو[استراتيجية  WP/14 الورقةالمجلس:  هاربع ورقات عمل قدَّمأأساس 
 WP/17و ؛)او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانكيإلد بسياسات االبيان الموحَّ ( WP/16و ؛](GASeP)ألمن الطيران  ةعالمي ةخط

 لومات ذات صلة.عالوة على ورقات عمل وورقات مع ،في الطيران المدني] اإللكترونياألمن  ة[معالج

 (LAGs)السوائل واأليروسوالت والهالميات 

السوائل  عن األمني الكشفسياسة  ةإلى مواءم تعالتي د WP/254 الورقة مندوب نيجيريا قدَّم -٢
عن  كشففي ال المستخدمةالكشف األمني  تكنولوجياوشددت على ضرورة تبادل المعلومات بشأن  ،واأليروسوالت والهالميات

 السوائل من شكل أي بحمل دوًال عديدة ال تسمح حالياً  أنمعرض مالحظة  في. و والهالميات يروسوالتواأل السوائل
إذا كانت  ماتمتلك المعدات الالزمة لتحديد  الاألمتعة اليدوية ألنها  ضمن الكمية، عن النظر بغض والهالميات، واأليروسوالت

أحد  يشكل ياتالهالمو  األيروسوالتالسوائل و  عناألمني  الكشفيب أسال ةن عدم مواءمأفقد أكد  ،م الأهذه المواد آمنة 
 طوَّرتقد  ةعة في دول مختلفن مختلف الشركات المصنِّ بأ اراً التنفيذ. وٕاقر  توحيدن أجل ممعالجتها  لإليكاوالمجاالت التي ينبغي 

تقييم  جرا أنه في كثير من الحاالت لم يفقد الحظ مندوب نيجيري والهالميات،واأليروسوالت  السوائلعن  األمنيمعدات للكشف 
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المعدات. وقد ُدعيت  هذهلم يجر تشاطر المعلومات عن الحاالت التي جرى فيها تقييم  وأنه، تهافعالي لتحديدلمعدات ل نسبي
أفضل بشأن  إرشادية مواد إعدادحث المجلس على و  ؛WP/254علمًا بالورقة  اإلحاطةيلي:  ماب القيامالعمومية إلى  الجمعية

د التنفيذ الموحَّ  علىللمساعدة  ياتالهالمو  األيروسوالتاألمني عن السوائل و  للكشفالممارسات والنهج القائم على المخاطر 
تشجيع الدول و  يات؛الهالمو  األيروسوالتعلى السوائل و  المفروضةإلى رفع القيود  يرميق نهج منسَّ  اتباعفضي إلى المُ 

في الكشف األمني عن السوائل  المستخدمةالة للوسائل الفعَّ  ةنسبي اتتقييم من تجريه ماشأن األعضاء على تبادل المعلومات ب
 بما في ذلك التكنولوجيا المستخدمة. يات،الهالمو  األيروسوالتو 

التي عرضت التقدَّم الذي أحرزته دولتها بشأن تنفيذ  WP/184 الورقة اأفريقيجنوب  ةمندوب قدَّمت ذلك بعد -٣
ذت فِّ ، وتشجيع االعتراف المتبادل بين الدول التي نُ ةالسائل المتفجراتشكله تهديد الذي للت التصديالرامية إلى  ةيمنالتدابير األ

. واعترافًا بالتهديد الذي تشكله المتفجرات ةذة غير كافيبرت التدابير المنفَّ اعتُ  حيثمافيما بينها  تواصلوال ةمكافئ ةفيها تدابير أمني
 ُخفِّفت قدن التهديد أأجل ضمان  من القيادي لدورهاا باإليكاو أفريقيأشادت جنوب  فقدالمدني الدولي، الطيران  ضدالسائلة 

وكذلك من  ،الصددوأفرقة العمل التابعة له في هذا  (AVSECP)أنجزه فريق خبراء أمن الطيران  الذيحدته، واالعتراف بالعمل 
المؤمنة ضد  األكياس أنجنوب أفريقيا اللجنة التنفيذية بأنه في حين أبلغت مندوبة  وقد. العمومية الجمعية قراراتخالل 

حكام الواردة في مع األ ةمتوافق كانتدولتها  فيالحرة  السوقجميع السوائل المباعة في أجل  من المستخدمة (STEBs)التالعب 
. وتقر التالعب ضد المؤمنة كياساألهذه بن بعض الدول ال تعترف إف)، Doc 8973-Restricted الوثيقةدليل أمن الطيران (

شأنه أن يؤدي إلى  منعتقد أن االعتراف المتبادل تو  يات،الهالمو  األيروسوالتبشأن السوائل و  الُمحرزةا بالتطورات أفريقيجنوب 
جيع تشو  ؛WP/184الورقة  ضمونبم علماً  ةحاط: اإليليما  إلىُدعيت الجمعية العمومية  وقدقبول أفضل لهذه التكنولوجيات. 

حث و التي تشكلها المتفجرات السائلة؛  المخاطر حدةبكفاءة على التخفيف من  العملجميع الدول األعضاء في اإليكاو على 
 اعتُبرت حيثمافيما بين الدول  التواصلوتشجيع  كافئة؛تدابير المال ُنفِّذتالدول األعضاء على ضمان االعتراف المتبادل حيثما 

ظم الكشف نُ  أجلمن  الالزمة اإلرشاديةمواد الخبراء أمن الطيران على التعجيل بوضع  فريق؛ وحث ةافيغير ك الُمنفَّذةتدابير ال
 نيجيريا. اقدَّمتهالتي  WP/254 لورقةييد دولتها لأا عن تأفريقيجنوب  ةعن المتفجرات السائلة. وفي الختام، أعربت مندوب

معايير  بوضعاإليكاو  قومالتي طلبت أن ت WP/327 الورقة )ةبوليفاريال - جمهوريةمندوب فنزويال ( قدَّم -٤
واجه يأن الطيران المدني كان  منالرغم  على هنأ. والحظ والهالميات األيروسوالتعلى السوائل و  الرقابةأجل  منتفتيش 

 األيروسوالتسوائل و على ال القيوديحكم  اً إلزامي متثاالً ا تفرضقبل، فال توجد قواعد قياسية دولية  ذيمن  تهديدات أكثر تعقيداً 
وتوصيات دولية في الملحق السابع عشر  قواعدفقد كانت الجمعية العمومية مدعوَّة إلى وضع  وبالتالي،. ةجودالمو  والهالميات

 األمنية المناطق إلى إدخالها عند والهالميات األيروسوالتالسوائل و  علىاألمني  للكشف رقابيةليات وٕاجراءات آ تحددمن األ —
في مقابل ذلك بيئة  وتضمن ،الةدة فعَّ موحَّ  إجراءاتتطبيق  علىساعد الدول تن أجراء هذا اإل مثلن أن من شأرئي  قد. و المقيدة

ومبادرة نيجيريا التي  WP/327الورقة  من ٤في القسم  الُمصاغدولته  اقتراحمعرض الربط بين  وفيآمنة من أجل العمليات. 
 .(WP/254)ييده لمبادرة نيجيريا أالبوليفارية) عن ت -  ةب فنزويال (جمهوريمندو فقد أعرب  ،WP/254تضمتها الورقة 

 مسائل أخرى تتعلق بالسياسات

، (OSS) ةالواحد يالتفتيش األمن نقطةنظام بإجراءات تنفيذ  المتعلقة WP/330 الورقة مندوب البرازيل قدَّم -٥
ن صياغة إجراءات أر وبنما وباراغواي. وأشارت الورقة إلى كوادو إ الورقة التي شارك في رعايتها كل من شيلي وكولومبيا و  تلك

 ةرحت في مناسبات إقليميقد اقتُ  بأسره الجنوبية وأمريكا الكاريبيو  الشمالية أمريكا إلقليمالتفتيش األمني الواحدة  نقطةتنفيذ نظام 
دولة منسقة. كإلى بنما  باإلضافةد وتوباغو البرازيل وترينيدا تشمل عمل مجموعة إنشاء جرىلهذه الغاية،  نه، تحقيقاً أو  ةمختلف
التفتيش األمني الواحدة في جميع أنحاء  نقطةيلي: دعم تنفيذ إجراءات تنفيذ نظام  ماب القيامإلى  العموميةُدعيت الجمعية  وقد
 ةوسيلك الواحدة األمني التفتيش نقطةأمريكا الشمالية والكاريبي وأمريكا الجنوبية؛ وتوصية الدول األعضاء بأن تنفذ نظام  إقليم
 الخدمات الجوية التجارية. ةلتحسين نوعي ةالفعَّ 
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 يشكالن اللذين ،وقت وزيادة المواردالن أإلى  مندوب بنماأشار  ،قدَّمة أعالهالمُ  WP/330للورقة  ةفي تكملو  -٦
 الذيلتفتيش األمني الواحدة ا نقطةخالل تنفيذ نظام  من تسهيلهماتطوير النشاط التجاري العالمي، يمكن  فيعنصرين حاسمين 

 نقطةن االقتراح المذكور المتعلق بإجراءات تنفيذ نظام أبأمن الطيران. ورئي  علقةالخدمات المت ةن نوعين يحسِّ أنه أمن ش
 يكاوأمر  والكاريبي الشمالية أمريكا إقليمنحاء أفي جميع  ةمنيإقراره، زيادة النظم األ ةالتفتيش األمني الواحدة سيعزز، في حال

 . الجنوبية

أمن الطيران المدني  ةدار تنفيذ البرنامج الوطني إلبشأن  WP/315 الورقة مندوب األرجنتين قدَّم -٧
(CASeMNP-SeMS)المتعددة القوميات)  – دولة[األرجنتين وبوليفيا ( عضواً  ةدول ١٢من  بدعمكولومبيا  اي قدَّمتهت، ال

بأن  وتذكيرأالبوليفارية)].  - ةوروغواي وفنزويال (جمهوريأواي وبيرو وسورينام و كوادور وغيانا وبنما وباراغإ والبرازيل وشيلي و 
 إلقليمالدولية  اإلقليميةالعمل  مجموعةمن قبل  ٢٠١٤في عام  ةقد وضعت ألول مر  (SeMS)أمن الطيران المدني  ةدار إظم نُ 

تلقت بارتياح  قد ةقليمين االجتماعات اإلأأشار إلى  فقدبمبادرة من األرجنتين،  الجنوبية وأمريكا والكاريبي الشمالية أمريكا
. حالياً  التأييد نالأمن الطيران المدني قد  ةدار لبرنامج الوطني إلا داخلأمن الطيران المدني  ةدار إظم نُ  نطاقن توسيع أالنتائج ب

أمن الطيران المدني  ةدار إظم ر نُ تطوي علىوأعرب مندوب األرجنتين عن تقديره للجهود التي بذلتها جميع البلدان التي تعاونت 
تنفيذ  علىالدول األعضاء  حث: يلي ماب القيامإلى  العموميةُدعيت الجمعية  وقدكولومبيا في هذا الصدد. ل ييادالق وللدور

 ُتوكلعمل  مجموعةلدول األعضاء من خالل ا إلىني فالدعم ال تسهيالت وتقديم ؛أمن الطيران المدني ةدار برنامج وطني إل
ين المجموعات ب التواصل إلقامةوالنظر في آليات  ؛أمن الطيران المدني ةدار وطني إلالبرنامج اليها مهمة وضع وتنفيذ إل
 ةقليميل المجموعات اإلاعمأالطيران في المقر، بحيث يمكن استعراض  أمنخبراء  ةفرقأألمن الطيران والتسهيالت و  ةقليمياإل
 يكاو.الممارسات في اإل أفضل على ةمثلأاحتمال استخدامها ك مع

األمنية  المخاطر مراقبةو  ةدار إ[ WP/361الست التالية: الورقة  المعلوماتتقديم ورقات  أيضاً  حظو ل وقد -٨
 دخول مراقبة نظم( WP/136 والورقة الصين،] الُمقدَّمة من (CAAC)قبل هيئة الطيران المدني في الصين  منالخارجية 
قة في المطبَّ  الطيران(سياسات أمن  WP/238الهند ؛ والورقة من  الُمقدَّمة) البيولوجي تداللاالس باستخدام الهند في المطارات
 WP/132) واتلتهديدا ياتلمواجهة التغيرات في مستو  ةحمايال(مستويات  WP/131 تانا؛ والورقإندونيسي من الُمقدَّمة) اإندونيسي
الجمارك  ةبين منظم ةمشتركالمبادرات ال( WP/373 الورقةسبانيا؛ و إ من الُمقدَّمتان) ُبعد عن الموجهة الطائرات ظمنُ  (تطور

 الجمارك العالمية. ةمنظم من الُمقدَّمةالشحن الجوي)  وتسهيالتالعالمية واإليكاو لتحسين أمن 

السياسة  –أمن الطيران بلنقاش حول جميع القضايا المتعلقة اباب  رئيس اللجنة التنفيذيةذلك فتح  بعد -٩
 العامة.

 ةمناقشال

 اإلطار العالمي

 المتعلقةالرائدة  وجهودها قيادتها على المتحدةمملكة للالتقدير والشكر  عن مندوب الواليات المتحدة أعرب - ١٠
 المتحدة لألمم التابع األمن مجلس ٢٢/٩/٢٠١٦واعتمده باإلجماع في  أصدره الذي) ٢٠١٦( ٢٣٠٩ المسبوق غير بالقرار

عن  معرض إعرابه أيضاً  وفي: أمن الطيران. ةرهابياإل األعمال جراء منواألمن الدوليين خطار التي تهدد السالم بشأن األ
 ةاعتراف بأن أمن الطيران كان مسؤولي قد القرار هذان أ، وأكد ُأكلهجهد ال هذا يؤتي أن أجل من لعملها ةالعام ةألمينلتقديره 
 ،األخرى ذات الصلة االتفاقاتعن  اإليكاو ومن خاللها، فضالً عليها أن تتعاون داخل  يجببين جميع الدول التي  فيما ةمشترك
 مرجعية ةأداة رئيسي يمثلن القرار أالمسؤولية المشتركة. واعتبرت الواليات المتحدة  بتلكللوفاء  ،األطراف ةمنها والمتعدد ةالثنائي
في فلهذه الغاية،  ال أمن الطيران. وتحقيقاً مج فيالجماعية  أولوياتهم وتطوير مناغمة يواصلون بينمااألعضاء  ودولها لإليكاو

المدى القصير،  في (ICASS)الشاملة ألمن الطيران  اإليكاوتنفيذ استراتيجية  ةمواصل األمريكيةحين أيدت الواليات المتحدة 
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 قدممكن. و حد  ىقصأإلى  (GASeP)التعجيل باإلطار الزمني لتطوير وتنفيذ خطة عالمية ألمن الطيران  علىحث بقوة ت فإنها
 عالمية خطةتطوير  فيهذه األولوية  تتجسدويتعين أن  ،عليا لجميع الدول ةلويأو أمن الطيران  بقاءبيئة التهديد الحالية  فرضت
وحثت األمانة العامة  رئيسيًا، مسعى كان الخطة هتطوير مثل هذ بأناعترفت الواليات المتحدة األمريكية  وقد. الطيران ألمن
أجل  منمن الدول  الموضوع خبراء جلب مقترحاً  والتعقيبات، اآلراء وتلقييتجاوز التشاور  فيماالدول  دعمن م االستفادةعلى 

العامة. وكانت الواليات المتحدة على استعداد  ةمانمع األ (GASeP)الطيران  ألمن العالمية خطةمشروع ال صياغةفي  المشاركة
العالمية ألمن الطيران لكي ينظر فيه فريق خبراء أمن  الخطةإنتاج مشروع  الجهد في أقرب وقت ممكن بهدف هذاللمشاركة في 

 الشيءلتزام باالالواليات المتحدة الدول على  وحثت. ٢٠١٧عقده في شهر يونيو  المقررن يالثامن والعشر  هالطيران في اجتماع
ن تستثمر في أ الدول جميعيجب على  نهأواعتبرت  ،ستراتيجيةالا ةعلى تطوير هذه الخط العامة ةمانذاته والعمل مع األ

للقياس على النحو  ةوقابل ةهداف واضحة ومجدية، تعززها نتائج ملموساألتكون  أنالخطة العالمية ألمن الطيران لضمان 
تحددان مالمح  لتينال WP/15و WP/14الورقتين  علىشكر للمجلس المندوب الواليات المتحدة  وجه. وفي الختام، ىالمتوخ
 .ةقادمالخالل الفترة الثالثية بقوة  اإليكاودعم لوتعهد بمواصلة دولته  العموميةالهام الذي ينتظر الجمعية العمل 

ثناء مناقشاتها، أتعليقات ما ُأبدي من قدَّمة إلى اللجنة التنفيذية و خالل مختلف الورقات المُ  من ،مع اإلشارةو  - ١١
أكد فقد تعزيز النظام العالمي ألمن الطيران، للدول والجهات المعنية في مجال أمن الطيران جميع ا تي تبذلهاالجهود ال إلى

ن سنغافورة ترحب باعتماد مجلس األمن التابع إهذا النظام. ولذلك فؤثر على أن الهجمات والتهديدات ال تزال ت مندوب سنغافورة
القتراحات الداعية إلى دعم الجهود رحبت با كما) الذي شاركت في رعايته. ٢٠١٦( ٢٣٠٩لقرار للألمم المتحدة باإلجماع 

اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك) في الورقة العالمية الرامية إلى تعزيز نظام أمن الطيران على النحو الذي اقترحته 
WP/145،  والواليات المتحدة في الورقتينWP/177 وWP/180،  الورقة  فيواالتحاد الروسيWP/312،  ة الورق فيوكولومبيا
WP/315  روح القرار المذكور الذي أيدته مع  متناغمة الورقاتكل هذه  وجاءت ،الجنوبية أمريكا دول من ةدول ١٢بدعم من

خطة عالمية ألمن الطيران على النحو الذي اقترحه المجلس في الورقة  عدادإب اإليكاو قيامرحبت سنغافورة ب كماسنغافورة بقوة. 
WP/15. 

وضع الخطة العالمية ألمن الطيران على أساس الدروس المستفادة من تنفيذ  ينبغي هنأواعتبرت سنغافورة  - ١٢
من قرار مجلس األمن  بروحوتنفيذها  ٢٠١٦إلى  ٢٠١١ منخالل الفترة  (ICASS)الشاملة ألمن الطيران  اإليكاواستراتيجية 

التشاور مع الدول وب الطيران أمن اءخبر  فريق). وحثت اإليكاو على العمل من خالل ٢٠١٦( ٢٣٠٩التابع لألمم المتحدة 
تقترح  سوفن دولته أ. وأشار مندوب سنغافورة إلى الطيران ألمن متينة عالمية خطة وضع أجل منوجميع الجهات المعنية 

ن اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيرا بسياساتد موحَّ اليان البالعامة بشكل مباشر بعض التعديالت على مقترح  ةماناأل على
 .WP/16 بالورقة المرفق

مجلس. وأشارت إلى الالمقدَّمة من  WP/16و WP/15و WP/14ييد للورقات أتالن ع أستراليا ةمندوب وأعربت - ١٣
الطيران  ألمن العالمية للخطة المجلس العتماد ٢٠١٨ عام أواخر حتى الزمني المتوخى حالياً  اإلطارن أ ىن أستراليا تر أ

(GASeP) القرار. وفي ضوء الخطةالموارد المناسبة لتطوير هذه  تدبير علىاإليكاو  وحثتمن الطيران، أل كافية ةولويأ يول لم 
 منخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين ) بشأن األ٢٠١٦( ٢٣٠٩األمن التابع لألمم المتحدة  مجلس عنالصادر مؤخرًا 

لي مشروع تقديم، مع الخطة هذه لوضعاإلطار الزمني ب تعجيلالاقترحت أستراليا  فقد ،: أمن الطيرانةرهابياإل األعمال جراء  أوَّ
 النظر ومع. ٢٠١٧ يونيوالعالمية ألمن الطيران إلى فريق خبراء أمن الطيران في اجتماعه الثامن والعشرين في مايو/ للخطة
أمن الطيران على الصعيد أجل  منللقياس  ةلتحديد أهداف وغايات واضحة وقابل كفرصةالعالمية ألمن الطيران  الخطةإلى 

 عماداً يجعلها  بمامن األ — ١٧ لحقإلى الم استناداً  ةساسيأأن تحدد تدابير  خطةاعتبرت أستراليا أنه ينبغي لل فقدالعالمي، 
لدى  يكونأساسي بالنسبة للتدابير األخرى حتى  تدبيرل لك واضحة أولوية إيالء وينبغي. الطيرانمن أل متينإلنشاء أساس 

دعمت  وقد. الطيران ألمن أنظمتهالنضج  وفقاً  عليهاأن ينصب التركيز  يجبهداف التي باألتجاه واضح فيما يتعلق الدول ا
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خالل تطوير الخطة العالمية ألمن الطيران لضمان أن تكون  ةوشامل ةجراء مشاورات منهجيإ إلى اإليكاو توجه بقوةأستراليا 
 .الدول جميعوأن تحظى بدعم  مالئمة

نتائج باألخذ بنهج عالمي أكثر عمومية فيما يتعلق  نحوالمنظمة  لتوجهدعم ال عن دوب فرنسامن وأعرب - ١٤
التحذير  معرض. وفي (USAP-CMA)لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر  العالميبرنامج اإليكاو  باستخدام التدقيق

ن أالنقل الجوي بأسرها، فقد أكد  منظومةن أم فييؤثر  شأنه أن منقليمي أمني على المستوى الوطني أو اإل ضعفي أن أمن 
 WP/15و WP/14مع مضمون الورقتين  واتفاقاً استراتيجية.  ةلويأو  يشكل الجوي النقل منظومةفي  ينضمان ثقة جمهور المسافر 

 المدن، محيط في األمن صوبتوجيه مزيد من التركيز  فرنسا مندوب اقترح فقد الطيران، ألمن العالمية بالخطةفيما يتعلق 
 األولالتركيز االستراتيجي  مجالفي  إالظهر ي النه أأخطر التهديدات في الوقت الراهن، على الرغم من  هاألمر الذي اعتبر 

 اإليكاواستراتيجية تنفيذ  بمواصلة WP/14في الورقة  الواردلمجلس ا اقتراح. وأيد حاليةلتهديدات الجديدة والا معالجة –فقط 
 ٢٠١٩-٢٠١٧ يةفترة الثالثالالرئيسية لبرنامج أمن الطيران خالل  اإليكاوباعتبارها استراتيجية  (ICASS)ن الطيران الشاملة ألم

النظر في األهداف الرئيسية  إعادةاقترح مندوب فرنسا و . (GASeP)المجلس على الخطة العالمية ألمن الطيران  ةحين موافق إلى
لضمان الوضوح المطلق بين النظام  WP/14بالورقة  المرفقفي  ةمبينال ،شاملة ألمن الطيرانال اإليكاوستراتيجية ال" ة"االنتقالي

 .بذلك المرتبطة التكاليف ةدار إركاب من حيث ال مراعاةو  ة،منيليات األد لآلالحالي والتنفيذ الموحَّ 

 ،)WP/15و WP/14(الشاملة ألمن الطيران  تهامعرض تهنئة اإليكاو على أنشطتها المتصلة باستراتيجي وفي - ١٥
ستحل محل استراتيجية اإليكاو  ،عقب اعتمادها من المجلس ،ن الخطة العالمية ألمن الطيرانألى إ مندوب السنغال أشار

ألمن الطيران في  ةعالمي ةوضع خط ةهميأالحالي، على  يسياق األمنالفي ضوء  شدد،. و ٢٠١٩وذلك في عام  لشاملة،ا
 ةخطالتطوير ب المتعلقاإلطار الزمني ب التعجيل ضرورةبه مندوب أستراليا بشأن  ىدلأي أسرع وقت ممكن، وأيد التعليق الذ

 ألمن الطيران. ةعالميال

 لفترةاإليكاو الشاملة ألمن الطيران  استراتيجيةتنفيذ  مواصلةوكذلك  WP/14 الورقة مندوب البرتغال وأيد - ١٦
األهداف االستراتيجية مع تطور  تكييف ةهميبأوأقر طيران. عالمية ألمن ال خطةإضافية ريثما يوافق المجلس على  يةثالث

 المفتوحة المناطق بأمن المتعلقة الرئيسية القضايا على عالوة ،أكثر عالمية واستنادًا إلى النتائج نهوج اتباعالطيران المدني و 
 .المطارات في للجمهور

المجلس،  هادَّمق تيال WP/16و WP/15و WP/14 ورقاتجديد دعمها لل من جنوب أفريقيا ةمندوب وأكدت - ١٧
الزمني لتطوير وتنفيذ  باإلطارالتي أعرب عنها مندوبا الواليات المتحدة والسنغال بشأن التعجيل  النظرإلى وجهات  انضمتو 

فإن فريق خبراء أمن الطيران في الوضع األفضل  ،أمن الطيران مشهدتغير لأنه نظرًا أوضحت و الطيران.  ألمن عالمية خطة
 .الطيران ألمن عالمية خطة إعداد على بالعمل التعجيل من مكنهمي الذي

معرض مالحظة  وفيالطيران.  ألمنخطة عالمية  تطوير لمقترح الدعم عن مندوب االتحاد الروسي وأعرب - ١٨
 الً اوانتق .االنشطة في صياغته بالمشاركةالجديدة والحالية، فقد أبدى تعهد دولته  التهديداتأن ُيراعى في إعداد الخطة  ضرورة

اقترح مندوب االتحاد الروسي فقد  ،WP/16بالورقة  المرفقد بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران إلى البيان الموحَّ 
ما يشير  المذكورة) ج( ٧ الفقرةنص  بتضمينمنه، وذلك  ٩مع منطوق الفقرة ) من المرفق (ج) ج( ٧ منطوق الفقرة مناغمة

 الدولة.إلى احترام سيادة 

السابقين، وال سيما مداخالت مندوبي  حدثينييده الكامل لمداخالت المتأعن ت مندوب سويسرا وأعرب - ١٩
فريق خبراء أمن الطيران في تطوير خطة عالمية  قبلأعمق من  ةا، التي دعوا فيها إلى مشاركأفريقيالسنغال وسنغافورة وجنوب 

 اإليكاو" الستراتيجية ةدَّمه مندوب فرنسا بشأن األهداف الرئيسية "االنتقاليييده لالقتراح الذي قأألمن الطيران. وأعرب عن ت
د بسياسات اإليكاو المستمرة النتباه إلى اقتراح البيان الموحَّ ل اءً سترعوا. WP/14بالورقة  المرفقفي  ةالشاملة ألمن الطيران المبين
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حكام أإلى التهديد اإللكتروني في  ةشار لى الرغم من اإلنه عأ، أشار مندوب سويسرا إلى (WP/16)المتعلقة بأمن الطيران 
. واقترح ذاته المرفقمن  ٧منطوق الفقرة  فيإشارة إليه  أي(ج)، فلم ترد  المرفق ة، بما في ذلك الفقرة الثانية من ديباجةمختلف

غض النظر ب وذلكقدر اإلمكان،  د شامالً ن يكون البيان الموحَّ أضمان ل المنطوق هذا فيإدخال إشارة إلى التهديد اإللكتروني 
حصري األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني  بشكلمشروع قرار يتناول تضمنت  قد WP/17 الورقة أنعن حقيقة 

 للموافقة عليه.العمومية  الجمعية على لعرضه

مداخالت لل وكذلك ،من المجلس تينالمقدَّم WP/15و WP/14 لورقتينعن دعمه ل مندوب البرازيل وأعرب - ٢٠
أيد االقتراح بتعجيل  فقد الطيران، ألمن عالمية خطة بوضع تتحقق التي ،التي ال يمكن دحضها الفوائد،ب وٕاقراراً السابقة. 
دولته  تعترفنه في حين أأشار إلى  كمامشترك لتطوير الخطة. الجهد ال إلى نضماماالبوأعرب عن رغبة البرازيل  إعدادها،

ينبغي أن يخضع  محددة أمني كشف إجراءت وضع أنفإنها ترى  ،في المطارات للجمهور المفتوحة المناطق أمن تعزيز ةهميبأ
الملحق السابع عشر  فيرأت دولته أن القاعدتين القياسيتين الجديدتين  فقد. ولذلك للمخاطر تقييم على بناءً لتقييم كل دولة 

 المناطقفي  المخاطر إدارةبشأن  إرشادية بموادتباعهما يجب ا المطارات في للجمهور المفتوحة المناطق بأمن المتعلقتين
على النحو الذي  وذلكاإلجراءات الممكنة للتخفيف من حدة هذه المخاطر،  عنودراسات  المطارات في للجمهور المفتوحة
 .WP/198الورقة  فيلمطارات ل الدوليمجلس الاقترحه 

اإليكاو الشاملة ألمن الطيران  استراتيجيةب المتعلقة اتللورقدعمه  عن مندوب المملكة العربية السعودية وأعرب - ٢١
 خطةاستعداد دولته لدعم تطوير وتنفيذ أعرب عن  كما ،WP/15و WP/14ال سيما الورقتين  الطيران، ألمنالعالمية  وبالخطة
 العامة. ةمانباشر مع األأنشطتها في هذا الصدد بشكل م ستنسقن المملكة العربية السعودية أد على شدَّ و . الطيران ألمن عالمية

رحت للتعجيل بوضع التدابير التي اقتُ ولكل  WP/16و WP/15 ورقتينييده للأعن ت مندوب األرجنتين وأعرب - ٢٢
 .هاعالمية ألمن الطيران وتنفيذ خطة

 اعن تقديره مارات العربية المتحدةاإل ةمندوب أعربت ،WP/15و WP/14معرض اإلشارة إلى الورقتين  في - ٢٣
اإليكاو الشاملة  استراتيجيةتنفيذ  ةضرورة مواصل أيدتالحالية. و  يةالثالث ةفتر الاو في مجال أمن الطيران خالل اإليك ةألنشط

 . الطيران ألمن عالمية خطة تطويرن دولتها ستواصل دعم أوأشارت إلى  ،٢٠١٩-٢٠١٧خالل الفترة االنتقالية ألمن الطيران 

ييده لمداخالت وفود أ. وأعرب عن تWP/15و WP/14 قتينالور على المجلس بشأن  مندوب نيجيريا وأثنى - ٢٤
ال سيما من أجل  الطيران، أمن خبراء فريق بخبرةاالستعانة  ةدعوا إلى مواصل الذينا وسويسرا أفريقيالسنغال وسنغافورة وجنوب 

 أمن الطيران.بخطط المنظمة المتصلة لاالستعراض الدوري 

طار قوي لتوجيه عمل اإليكاو بشأن كإ الطيران ألمن الشاملة اإليكاو ةستراتيجيالمستمرة ال ةهميباأل واعترافاً  - ٢٥
اإليكاو الشاملة ألمن الطيران إلى حين  استراتيجيةب العملتمديد ل هدعم مندوب ماليزياأبدى  قدمسائل المتصلة بأمن الطيران، فال

مجال أمن الطيران  فيامج عمل اإليكاو دعم برن تأن ماليزيا واصل أوضحو . وتنفيذهاعالمية ألمن الطيران  خطة اعتماد
الثالث عشر  لالجتماع استضافتها ذلك في بما ة،قليميفي المبادرات اإل مشاركتهاكما يتضح من  ،WP/14لدعوة الورقة  استجابة

 مشتركال المؤتمر) و ٢٢/٧/٢٠١٦-٢١من الطيران في آسيا والمحيط الهادئ (كوااللمبور، أل التعاونيبرنامج لللجنة الدائمة ل
). ٢٨/٧/٢٠١٦-٢٦(كوااللمبور،  الجوي الشحن وتسهيالت أمن تعزيز أجل منالعالمية  الجماركمنظمة و  اإليكاو بين الثالث
معرض اإلشارة إلى  وفيإسهامات طوعية لدعم صندوق اإليكاو ألمن الطيران.  أيضاً ن دولته قد قدَّمت أمندوب ماليزيا  وأكد
على النحو المحدد في  الطيران ألمن عالمية خطةوتنفيذ  واعتمادتطوير  أجللمقترحين من الزمني ا واإلطارطة الطريق ريخ

د بيانال روح مندوب ماليزيا. وفي الختام، أيد الزمني اإلطار بذلك التعجيلأيد مندوب ماليزيا  فقد ،WP/15الورقة   المقترح الموحَّ
 .WP/16ة بالورقة المرفق الطيران بأمن المتعلقة المستمرة اإليكاو بسياسات
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مندوب فقد أشار  الطيران، ألمن العالمية بالخطة تينالمتعلق WP/15و WP/14ييد الورقتين أعن ت وٕاعراباً  - ٢٦
معرض التشديد  وفياللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك). مماثًال بمساعدة من  نهجاً انتهجت  قدن حكومته أإلى  السودان

 للنتائجمالحظة مندوب السودان  ومع. ةعقد حلقات دراسية تدريبي ةهميأ أبرز فقد يران،الط أمن تعزيزضرورة ضمان  على
سنغافورة و السنغال و بها مندوبو المملكة العربية السعودية  ىدلأأيد التعليقات التي  فقدحتى اآلن،  تالتي تحقق اإليجابية

 ةفريق خبراء أمن الطيران على مواصل شجعو  الطيران، منأل عالمية خطة لوضع دعماً  أخرى ودول ةمريكيالواليات المتحدة األو 
 في هذا الصدد. هعمل

االنتقال من  يكون أن مندوب اليابان طلب ،WP/15و WP/14 الورقتينييد أعن ت عراب أيضاً اإلوفي إطار  - ٢٧
ن اليابان أار إلى وأش ،إلى الخطة العالمية ألمن الطيران في أقرب وقت ممكن الطيران ألمن الشاملة اإليكاو استراتيجية

تتضمن مقترح  التي WP/16 ورقةلادعم  عنعرب أتحقيق هذه الغاية. كما لالعامة  ةمانستتعاون مع الدول األخرى ومع األ
البند  منطوقحكام التالية: األ وضيحالقادمة، مع ت يةالثالث ةفتر لالمتعلقة بأمن الطيران ل المستمرةاإليكاو  بسياساتد موحَّ البيان ال
د  مرفقاتن أ" العموميةلذي قررت فيه الجمعية ، ا١  الطيرانحماية ل المستمرة اإليكاو سياسات عنهذا القرار تشكل البيان الموحَّ

للجمعية  الثالثينختام الدورة التاسعة و  عندكانت عليه هذه السياسات  حسبما، المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
المنسق  الحلتسهيل  فياإليكاو  ة"مسؤولي مجدداً  العمومية الجمعية فيه أكدتن المرفق (أ)، الذي م ٥البند  ومنطوق"؛ العمومية

د للمسائل التي قد تنش من والمنظم للطيران المدني الدولي في التشغيل اآل فيالتي تؤثر  موربين الدول األعضاء في األ أوالموحَّ
األعمال التي تنطوي على  ها، بما فيةرهابيعمال اإلاأل تهديدن "أتي تشير إلى (أ) ال المرفقمن ديباجة  ٣أجمع"؛ والفقرة  العالم
 أوالطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد (مانبادز)، أو القذائف الصاروخية األخرى أرض جو  استهداف... 
 ةعلى سالم اً خطير و  ضاراً  تأثيراً  تؤثري، التدخل غير المشروع ضد الطيران المدن أفعالالخفيفة...، وغير ذلك من  ةسلحاأل

د موحَّ البيان ال لمقترحدولته  دعمن أالصدد، شدد مندوب اليابان على  هذافي و الطيران المدني الدولي وكفاءته وانتظامه ...". 
هذا  اعتمادن أب عتهاقنابشكل قوي إلى  يستندالعالمية ألمن الطيران  الخطةالمتعلقة بأمن الطيران و  المستمرةاإليكاو  بسياسات

د  لضمان  ةهميبالغ األ اً الصلة كان أمر  ذات القياسيةاإليكاو  لقواعدن امتثال جميع الدول األعضاء أالفهم ب معالبيان الموحَّ
 قد الباليستية للصواريخ الديمقراطية الشعبية كوريا جمهوريةإطالق  تكررن أ ضوء في سيما ال، الدوليالطيران المدني  ةسالم
 الذيأثار تهديدًا للطيران المدني الدولي و  المتحدة، األممأمن  مجلسالصلة الصادرة عن  ذات للقرارات ةواضح تتهاكاان شكل

 .ولرسالتها اإليكاو لنشاطه األساس تتمثل سالم

 ظلال سيما في  ،اإليكاو المتصلة بأمن الطيران نشطةالكامل أل الدعمعن التقدير و  مندوب الصين وأعرب - ٢٨
في التصدي لهذه التهديدات، بما في ذلك من خالل  حيوياً  إلى أن المنظمة تؤدي دوراً  إشارتهمعرض  وفي. ةالجديد اتالتهديد

أيد التعجيل بصياغة هذه الخطة والموافقة عليها بهدف تعزيز التعاون واالبتكار  فقدالطيران،  ألمن عالمية لخطةالتطوير المقترح 
اإليكاو الشاملة ألمن الطيران  استراتيجية مناالنتقال السلس  ضرورةوشدد مندوب الصين على الدوليين في مجال أمن الطيران. 

 .الطيران أمن استراتيجيات بينباستخدام األساليب العلمية مع تفادي حدوث أي ثغرات  الطيران ألمن العالمية الخطة إلى

بشأن  WP/16و WP/15و WP/14 قاتللور السابقون  حدثونييد الذي أعرب عنه المتأالت مندوب كندا وردد - ٢٩
أطول  ةلفتر  الطيران ألمن الشاملة اإليكاو استراتيجية على االعتماد سيتعين أنه إلى إشارة فياإلطار العالمي ألمن الطيران. و 

 تعجيل بوضع خطة عالمية ألمن الطيران.ال أجل منبذل ي جهود تُ أن كندا ستدعم أأوضح  فقد، مما كان متوقعاً  قليالً 

 تواجهاتخاذ جميع التدابير الممكنة للتصدي لمختلف التهديدات التي  ضمانمعرض التشديد على ضرورة  وفي - ٣٠
التفتيش  نقطةن نظام أوأشار إلى قدَّمهما المجلس.  اللتين WP/15و WP/14 الورقتين مندوب السلفادورأمن الطيران، فقد أيد 

المقدَّمة من  WP/330الذي أشارت إليه الورقة  الجنوبية، وأمريكا والكاريبي الشمالية أمريكا إقليمأجل  من (OSS) ةالواحد ياألمن
لتمريرها  نظراً كوادور إل خاص شاغل مثار كانوكولومبيا  وشيلي بنماباراغواي و و كوادور إمن  كلالبرازيل وشارك في رعايتها 

كوادور وقلق إفي  ةالواحد يالتفتيش األمن نقطةنظام  لبتفعيبالتحديات الحالية المرتبطة  اً داإلى أخرى. واستشه ةالمسؤولية من دول
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النظر في نظام  ةعادإاقترح مندوب السلفادور  فقدلطيران، ا بأمن تتعلق ةمختلف ناطقضعف في م نقاطذلك  يخلقن أدولته من 
 .وشموالً  قامةاستكثر أالمعتمدة  ةمنيالتدابير األ تكونن ألتحديد مدى جدواه وضمان  ةالواحد يالتفتيش األمن نقطة

الطيران والخطة  ألمناإليكاو الشاملة  استراتيجيةبشأن  WP/15و WP/14 الورقتين مندوب البحرين وأيد - ٣١
 اإليكاو لعملهم في هذا الصدد. لخبراءوأعرب عن تقديره العالمية ألمن الطيران، 

 .طيرانال ألمن العالمية الخطةبشأن  WP/15للورقة  دعمهعن  كوريا ةمندوب جمهوري وأعرب - ٣٢

 الفقرة(انظر  الجلسة الرابعة للجنة التنفيذية WP/16و WP/15و WP/14 الورقات عنبتعليقاته العامة  ٕالحاقاً و  - ٣٣
ييده لمداخالت أعن ت مندوب المملكة المتحدة أعرب فقد ،)(A39-Min. EX/4)التنفيذية  للجنة الرابعةمن محضر الجلسة  ٦٧

 أمور أخرى. ةجمل ضمنيسرا والواليات المتحدة األمريكية، ا وسو أفريقيوفود فرنسا وسنغافورة وجنوب 

 WP/14الدعم الكامل للورقات  عن )انزوخدمات المالحة الجوية المدنية (ك ةمنظم مراقب عنال أعرب كما -٣٤
 مجلس.المقدَّمة من ال WP/16و WP/15و

 القادمة يةالثالث ةفتر لأولويات السياسة االستراتيجية ل

المقدَّمة من سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد  WP/98االستنتاجات الواردة في الورقة  تحدةمندوب المملكة الم أيد - ٣٥
 تأكيدتضمنته من  وما ،(ECAC)األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

األمنية الواردة في  واألحكام عشر السابع الملحق في لواردةا الدولية والتوصيات للقواعدال من التنفيذ الفعَّ  كلعلى تحسين 
رض الواقع على أساس مستمر وموثوق ومستدام. ولتحقيق ذلك، كان أ على الفعَّال األمن تحقيق إلى اوترجمته التاسع، الملحق

وضمان الجودة  (USAP) الطيران باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن التدقيق ةمن الضروري إدخال تحسينات على عملي
. وفي هذا الصدد، أيد مندوب المملكة المتحدة ةالثقافة أمنيه فعَّ  خلقشراف على عن التدريب واإل ، فضالً الحاجة دعت أينما
 التي قدَّمتها الواليات المتحدة األمريكية. WP/177 ةالورق

ييده لإلجراءات أعن ت مندوب كنداأعرب  المقبلة، يةالثالث ةفتر لاالستراتيجية ل ةوفيما يتعلق بأولويات السياس - ٣٦
 البرنامج العالمي لتدقيق أمن ةباستعراض نطاق ومنهجي المتعلقةتلك ال سيما  ،WP/98و WP/177بها في الورقتين  الموصى

 ةاألعضاء فيها لمواجه هاعداد اإليكاو ودولإ و  للتدقيقساعد على تحديث هذا النشاط الهام تسالطيران، التي اعتبر أنها 
نهج قائم على المخاطر  اتباعتتعلق ب ةأكثر من ثالثين ورق تلقت قد التنفيذية اللجنةن أإشارته إلى  فيالتحديات المستقبلية. و 

تمد تع لتانال ،(USAP) الطيران تدقيق أمن وأنشطةبرنامج  ةثقافة ومنهجي رتتطو  أن أهميةشدد على  فقدإزاء أمن الطيران، 
 التهديد.مع بيئة  عديدة، دولا معليه

من  ٤-٣بالفصل  بقيام الدول، عمالً  كوريا ةمندوب جمهوري أشاد ،WP/177عن دعمه للورقة  وٕاعراباً  - ٣٧
في تحديد أوجه القصور  ةالفعَّ  ةداأك (NCASQCP) أمن الطيران المدني ةجود ةالسابع عشر بإنشاء برنامج وطني لمراقب لحقالم

 المدني. األمن في مجال الطيران أنظمةومواطن الضعف في 

 توضيحعلى  األمريكيةالواليات المتحدة  مندوب فرنسا شكر ،WP/177إلى الورقة  في معرض اإلشارةً و  - ٣٨
هذه  مثلن تنفيذ أاألمن. وأشار إلى  مجالفي  رئيسياً  ما اعتبرها عامالً  ،أمن الطيران المدني ةجود ةلمراقب ةوجود برامج وطني

ٕانفاذ و قصور قد تطفو على السطح  أوجهي أتصحيح  ةسلط لها تكونلجودة ا ةلمراقب ةمخصص ةوجود هيئ يقتضيالبرامج 
ى أ. ور ةقليمياإلو  الوطنيةخاضعة للوائح التنظيمية  وتكونالواردة في الملحق السابع عشر،  الدولية والتوصيات للقواعداالمتثال 

توفير و الهيكلة  ةعادإالدول على  ةاعدن تضطلع بدور رئيسي في هذا الصدد من خالل مسأ لإليكاونه ينبغي أمندوب فرنسا 
 المساعدة الثنائية. تسهيلوالمادية و/أو برامج  ةاللوجستي المساعدة

 .WP/98و WP/177 للورقتيندعمها  اأفريقيجنوب  ةمندوب وقدَّمت - ٣٩
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 اإللكتروني األمن

المسائل  سويةتعن امتنانه لجميع الجهود التي بذلتها اإليكاو حتى اآلن لمحاولة  مندوب رومانيا أعرب - ٤٠
من أجل الجهات المعنية في  اإللكترونيمن ألطار عالمي لإ، وعرض دعم دولته إلنشاء اإللكترونيالعديدة المتصلة باألمن 

ن الورقة أ. وأشار إلى عضواً  ةدول ٢٣ها تالتي قدَّم WP/175 الورقةعلى النحو المقترح في  وذلكالطيران المدني،  مجال
WP/187 الورقةالتي حددتها  ذاتهاتناولت األولويات  قدخدمات المالحة الجوية المدنية (كانزو)  ةظمالتي قدَّمتها من WP/99 

الواليات المتحدة األمريكية وسلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول  اقدَّمته التي) ١التنقيح رقم (
ن إ ، و )يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و  (ECAC)المدني  األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران

 مجالالتنسيق وأيدت مفهوم اإلطار العالمي لألمن اإللكتروني في  بضرورةرومانيا  وأقرتكان ذلك من منظور مختلف. 
ينبغي كترونية أمرًا إللدني من التهديدات اتحصين مجال الطيران المأو  اإللكترونين األمن أ تأنها اعتبر  غيرالطيران المدني؛ 
مفهوم متكامل ومشترك،  اإللكترونين األمن أى مندوب رومانيا أ. ور الطيران أمنوليس فقط في مجال  ةشامل ةمعالجته بطريق

 مننه أالحركة الجوية وجوانب السالمة واألمن و  راقبيبما في ذلك مجاالت أخرى مثل شركات النقل الجوي والمطارات وم
 شمولية. ةطريقبه تالضروري بالتالي معالج

الذي  العموميةوكذلك مشروع قرار الجمعية  ،المجلسالتي قدَّمها  WP/17 الورقة كوريا ةمندوب جمهوري دعم - ٤١
التعاون  ةعلى أهمي وشددالنحو الوارد في المرفق بتلك الورقة.  علىالطيران المدني  مجاليتناول األمن اإللكتروني في 

التصاالت والمالحة وا ،ثل خدمات المالحة الجويةم ةس وانتهاج نهج عالمي يشمل المجاالت األخرى ذات الصلوالتجان
اإللكتروني في  األمنبشأن  الناشئة المسائل ومعالجةوصالحية الطائرات للطيران،  ،الطائرات وعمليات ،(CNS) االستطالعو 

لتزامات والمسؤوليات في كل من المجاالت اال تحديد أجل منورية ن مثل هذه االستراتيجية ضر أالوقت المناسب. واعتبر 
 سهم في نجاح العمل في المستقبل.ن يُ أنه أالمعنية، األمر الذي من ش

ألنهما  WP/175) والورقة ١( رقم التنقيح WP/99 الورقةدعمه لكل من  مندوب المملكة المتحدة وقدَّم - ٤٢
، وضمان الطيران قطاع، والعمل بالتعاون مع الدول و اإللكترونيمن األ جالمقيام اإليكاو بدور قيادي في  ضرورةيعكسان 
 لمعالجة المذكور العموميةال على نطاق برنامج عمل المنظمة. وأيد كذلك مشروع قرار الجمعية العمل بشكل فعَّ  هذامواءمة 

بالعمل في  للمضي قدَّماً  فعاالً  أساساً  دهاعتما بمجردن يوفر أعلى أمل  ،(WP/17)مجال الطيران المدني  في اإللكترونيمن األ
 .ةق نتائج ملموسيحقلتبرنامج واقعي ومحدد األولويات  إطار

ال يقتصر على  اإللكترونيأن األمن  مندوب نيوزيلندا أوضح العمومية،الجمعية  قرارإشارة إلى مشروع  في - ٤٣
الحكومات والقطاعات المختلفة.  ةن يشدد على مشاركلكتروني يجب أاإلمن باأل متعلق قراري أن أقطاع الطيران وحده، وأكد 

 ".اإللكترونيمن األمن " " بدالً ةلكترونياإلتهديدات اللة على نطاق أوسع بوصفها "أصاغ هذه المسن تُ أواقترح 

ُنظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إتاحةمعرض اإلشارة إلى تزايد اعتماد الطيران المدني على  في - ٤٤
بشأن  اإلرشادات مارات العربية المتحدةاإل ةمندوب توأمان، دعم سالمةمن أجل العمل بكفاءة و  تهاوسري اناتالبي ةوعلى دق
 .WP/17المرفق بالورقة  موميةفي مشروع قرار الجمعية الع الواردعلى النحو  اإللكترونيةالتهديدات  أشكالمختلف  ةمكافح

دولته  اشتركتي ت)، ال١التنقيح رقم ( WP/99 للورقةوي دعم ق عن ةاألمريكي ةمندوب الواليات المتحد أعرب - ٤٥
 (ECAC)مع االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني  رعايتها في
 ةتاحإل أيضاً  الفنية للجنةا علىيتعين عرض الورقة  أنه. وأشار إلى )يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و 

والجهات  الدولتبادل  تقتضياإللكترونية بفعالية  الحوادث مواجهة أن مالحظة معرض وفينية. فمزاياها ال ةمناقشلالفرصة 
فقد أكد مندوب  ،بيانات والمعلوماتال تبادل عمليات سالمة وصيانةطريقة حماية  ومناغمةالصلة  ذات للمعلوماتالمعنية 
جميع قد دعمت هذه المالحظة. وقد دعم  )١التنقيح رقم ( WP/99 الورقةمقترحات الواردة في الن أ األمريكيةلمتحدة الواليات ا
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 معالجةبشأن  المذكور العمومية الجمعية قرار ومشروعاإللكترونية  المسائل إزاءنهج شامل  باتباع تنادي التيالدعوات المماثلة 
 .(WP/17)المدني الطيران  مجالاإللكتروني في  األمن

نهج أفقي وتطوير  اتباعإلى  موميةشروع قرار الجمعية العم ودعوة WP/17 الورقة أستراليا ةدوبمن ودعمت - ٤٦
 ةلمقترح سيحقق استجابا موميةن قرار الجمعية العأتنسيق العمل. وشددت على و  اإللكترونيةفهم مشترك للتهديدات واألخطار 

ن األمن أأستراليا على  ةمندوب تدوليًا. وشدد ومنسقة ةتحت قيادة مناسب تكونالمخاطر،  على قائمة اإللكترونيألمن ل ةعالمي
 قبلمن  تنظيمهاانه ال ينبغي بالضرورة  ىر ت انهأإلى  تتنطبق على الصناعات األخرى، وأشار  وسع نطاقاً أ ةلأمس اإللكتروني

قطاع الطيران هي  التي يواجهها حالياً  اإللكترونيةقضايا ال اإلشارة إلى أن الغالبية العظمي من تجدرسلطات الطيران المدني. و 
الة. وفي ضوء ما تقدَّم، أيدت أستراليا بحذر االقتراح كجزء من ممارسات األعمال الفعَّ  معالجتها،قضايا كانت ُتعامل، وينبغي 

 ونهوجاً  إرشاداتيوفر  اإللكترونيلألمن  شامالً  طاراً إتضع اإليكاو  بأن عضواً  ةدول ٢٣ اقدَّمته التي WP/175الوارد في الورقة 
ن يتضمن توجيهات بشأن تحديد النظم أطار إي أل ينبغي هنأت أستراليا أ. ور الطيران قطاعمستصوبة لكي تستخدمها الدول و 

لمعنية يتعين على مختلف الجهات ا التيفي مجاالت العمل القائمة واقتراح المسؤوليات  اإللكترونياألمن  دمج ةالحيوية وكيفي
مجال  فيالقائمة  والنهوجالقياسية  القواعد، حيثما أمكن، مع ينبغي دمج اإلطار أيضاً  هنأأستراليا على  ةمندوب ت. وشددلهاتحمُّ 
 والقطاعات األخرى. الطيران قطاعستخدمها يالتي  اإللكتروني األمن

أشار إلى األمن اإللكتروني و  جهيواتهديد الذي لل لتصدينهج شامل ل اتباع تأييد عن مندوب نيجيريا وأعرب - ٤٧
الحيوية نظرًا ألن هذه  ةساسياإليكاو بدور ريادي، بالتعاون مع الجهات المعنية اآلخرين، في حماية الهياكل األ قيامضرورة 

 أمور أخرى. ةجمل ضمن، أيضاً االتصاالت  فياألمن فحسب، بل  فيلة الشاملة ال تؤثر أالمس

 ،WP/17مجال األمن اإللكتروني على النحو الوارد في الورقة  فياإليكاو  تمبادرابقوة  مندوب سويسرا وأيد - ٤٨
نهج أفقي وشامل  اتباعإلى  اي دعذ، البها المرفقالطيران المدني  مجالفي  اإللكترونياألمن  ةومشروع القرار المتعلق بمعالج

الطيران  مجال في، الذي ال يؤثر كترونياإللالتساع نطاق األمن  وعملي يشمل كل التخصصات المتعلقة بالسالمة. ونظراً 
 خذ زمام القيادة في تنظيمه.أن تأنه ينبغي للكيانات األخرى أ رأىنه إخرى أيضًا، فاألمجاالت ال فيبل  فحسب،المدني 

 .WP/175 الورقة) و ١التنقيح رقم ( WP/99والورقة  WP/17 الورقة اأفريقيمندوب جنوب  ودعم - ٤٩

 .WP/175دعم للورقة ال مندوب البحرين قدَّم وني،اإللكتر األمن  ةهميأوفي ضوء  - ٥٠

 للورقةاللجنة التنفيذية على دعمها  خدمات المالحة الجوية المدنية (كانزو) ةمنظم مراقب عنال وشكر - ٥١
WP/187  وأشار إلى وجود ترابط بين تلك الورقة اإللكترونيالتهديدات التي تواجه األمن  ضداستراتيجية الدفاع بفيما يتعلق .

 منظومة أنحاء جميع في حاضرة اإللكترونيةبأن التهديدات  تعترفا مهتا)، وكل١التنقيح رقم ( WP/99والورقة  WP/175 لورقةاو 
منظمته  بتقديم نزوهج شمولي. وتعهد المراقب عن كان ذيطار شامل إلقيام اإليكاو بوضع  الكامل دعمها كانزو وأبدت. الطيران

ومجموعات العمل  الطيران لقطاع المستوى الرفيع الفريق فيمشاركتها  عبرو في هذا الصدد للدعم الكامل من أجل عمل اإليكا
 ).١( رقم التنقيح WP/99والورقة  WP/175والورقة  WP/17الكامل كذلك للورقات  دعمهاالتابعة له. وقدَّمت كانزو 

 المفتوحة للجمهور المنطقةأمن 

 طارخل مباني الماعند مداألمني  بالكشفيتعلق  فما (ACI) للمطاراتالدولي  المجلس بقلقعتراف االمع  - ٥٢
مندوب أعرب  فقدبالمطارات)،  للجمهور المفتوحة ة(السياسات المتعلقة باألمن في المنطق WP/198كما هو موضح في الورقة 

 تأثير عواقب من ديحمن خالل تحويل التهديد األمني إلى موقع آخر،  األمني، الكشف هذا مثلن بأ هيأعن ر  االتحاد الروسي
 منتخفيف للوجوب فعل كل شيء ممكن  من أقل فليس اإلرهابية، األعمال منع الممكن من يكنعلى أنه ما لم  وشدد. التهديد
 تيالمطارات) ال فيللجمهور  المفتوحةلمناطق ا لحماية ةمني(التدابير األ WP/310. وفي إطار لفت االنتباه إلى الورقة عواقبها
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عند مداخل مباني  الناستدفقات  تقسيمدولته برهنت على أن  ةن تجربأمندوب االتحاد الروسي أوضح  فقده، دولت تهاقدَّم
 في األمن. ةمنع صفوف االنتظار، مما يسفر عن زيادة كبير  فيفعاليته  أثبتالمطارات 

الكشف  توقيعشأن جراء المطبق في االتحاد الروسي بن اإلأر من حذَّ  مندوب المملكة العربية السعودية ولكن - ٥٣
ن تؤخذ في االعتبار عند تطبيق هذه التدابير. أالحالية التي ينبغي  الممارسةتفق مع ي ال المطاراتخل مباني ااألمني عند مد

 .WP/198الورقة  فيالدولي للمطارات القلق الذي أعرب عنه  المجلسنه يشاطر إوقال 

 في اتخاذها يتعينالتي  ةمنيات في تحديد التدابير األالصعوب مندوب البحرين أوضح المداخلة، ههذل وتأييداً  - ٥٤
 .المطارات في للجهور المفـتوحة المناطق

معرض إشارته إلى  وفي. WP/310و WP/198 قتينللور الواسع  الدعم عن مندوب المملكة المتحدة وأعرب - ٥٥
 ةللجمهور في المطارات معرض فتوحةالممناطق الن أكد أ فقد ،على األهداف الضعيفة تركز حالياً  ةرهابيالتهديدات اإل أن

نه سيكون من أ. وفي حين ةخير حداث األكما اتضح من األ وذلكأكبر من المناطق األخرى،  ةبالتالي لخطر الهجوم بدرج
 جرالتحركات المراقبة ما لم ي منطقة حمايةنفس مستوى ب المطارات فيللمناطق المفتوحة للجمهور  الحمايةالمستحيل تحقيق 

في صفوف  الماثل الخطر بالتاليسينقل  النقل هذا فإن ،في الواقعو مني إلى خارج مبني المطار، التفتيش األ ةنقل نقط
التي تحاول الدول  ةمنيالمخاطر األ ظلوما يرتبط بذلك من نقاط الضعف عند مدخل المطار. وفي  المنتظريناألشخاص 

 لحقمن الم ٢-٨-٤و ١- ٨-٤التأييد باالرتقاء بالتوصيتين  معدة رحب مندوب المملكة المتح فقدمعالجتها في المقام األول، 
 لحقعلى الم ١٥في مشروع التعديل  إدراجهمؤخرًا  قرر قد المجلس كان الذي األمر، القياسية القواعد مستوى إلى عشر السابع
-Cقة عمل المجلس ن ينظر فيه المجلس ويعتمده (انظر ور أعشر بغرض تعميمه على الدول للتعليق عليه قبل  السابع

WP/14499؛ وكتاب المنظمة ٢٠٨/٣وجلسة المجلس  ؛AS 8/2.1-16/58 Confidential ي أشير ذ) وال٨/٦/٢٠١٦مؤرخ في ال
واقع تجربته على النحو الوارد  منبالرؤى التي قدَّمها االتحاد الروسي الترحيب  ومع. WP/310 الورقةمن  ٧-٢ليه في الفقرة إ

ن أنها أالتي من ش عشر، السابع الملحق في ٣-٨-٤ القياسية القاعدة باستحداث المتعلق اقتراحه يؤيد نه الإفي تلك الورقة، ف
]. وأيد مندوب WP/310الفقرة اإلجرائية ج) من الوثيقة  انظرإلزاميًا [ أمراً  النهائية المنطقةاألمني عند مدخل  الكشفتجعل 

من الورقة  ١- ٣على النحو الوارد في الفقرة  للمطارات الدولي المجلسها ليإالمملكة المتحدة بقوة االستنتاجات التي توصل 
WP/198،  اعتبره  ماب)]،  ١-٣في المطار" [انظر الفقرة  للجمهور المفتوحة المنطقةلمصطلح " واحدباستثناء وضع تعريف

" المطار في للجمهور لمفتوحةا المنطقةن مصطلح "أى أ. ور بينها فيما تتباينن جميع المطارات مفيد أل غيرضروري و  غير
 .يجري تقييمها محلياً  التيمحليًا على أفضل نحو من خالل خطط أمن المطارات  محدد

 فيالمفتوحة للجمهور  المنطقةعمل اإليكاو فيما يتعلق بأمن لدولته  دعم مجدداً  مندوب نيوزيلندا وأكد - ٥٦
 عشر، السابع الملحق في ٣- ٨-٤ القياسية القاعدة باستحداث الروسي االتحاد اقتراحن نيوزيلندا ال تؤيد أ أوضح. و المطارات

 حد إلى وذلك، المطارات في للجمهور المفتوحةخل المناطق اأمني عند مد كشفمعدات  وضعحيث إنها تقتضي من الدول 
 مندوب المملكة المتحدة. بهاسباب التي استشهد األ لنفس كبير

المداخالت للدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران  المداخالت السابقة، بما في ذلك تلك اً ومردد - ٥٧
 ورأى. المطار في للجمهور المفتوحة المناطق أمن علىتركيز ال لمواصلةييده أعن ت يرلنداآمندوب فقد أعرب  ،(ECAC)المدني 

يرلندا التعليقات آدوب في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد أيد من ةجيد ةاهممس ُتعد (WP/198)المجلس الدولي للمطارات  ةن ورقأ
بشأن تعريف مصطلح  للمطارات الدوليالذي توصل إليه المجلس  باالستنتاجبها مندوب المملكة المتحدة فيما يتعلق  ىدلأالتي 

 المنطقةن تحدد لنفسها ما تعنيه "أالملحق السابع عشر يقتضي من الدول  أن مؤكداً " المطار في للجمهور المفتوحة المنطقة"
األمن،  ةدار إبناًء على تقييم المخاطر وفي سياق نظام  هنأمن الطيران. وشدد على أ يخدم بما" المطار في للجمهور المفتوحة

شار أ كمابالتعاون والتشاور مع سائر سلطات األمن واإلنفاذ المسؤولة في الدولة.  ةمنين توفر المتطلبات األأينبغي للمطارات 
 االرتقاءاالقتراح الداعي إلى وبالسابع عشر  لحقللم ١٥حارًا بمشروع التعديل  ت ترحيباً رحب قدن دولته أيرلندا إلى آمندوب 
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 القواعد مستوى إلىبأمن المنطقة المفتوحة للجمهور  المتعلقتينالسابع عشر  لحقمن الم ٢-٨- ٤و ١-٨-٤بالتوصيتين 
 ).٨/٦/٢٠١٦مؤرخ في ال AS 8/2.1-16/58 Confidential المنظمة كتاب(انظر  القياسية

مارات ن اإلأاالتحاد الروسي. وأبرزت التي قدَّمها  WP/310 الورقة مارات العربية المتحدةاإل ةمندوب وأيدت - ٥٨
ن بأفي هذا الصدد،  ذكَّرت، كما عشر، السابع للملحق ١٥مشروع التعديل لدعمها باإليكاو بالفعل  أخطرتالعربية المتحدة قد 

من  ٢-٨-٤و ١-٨-٤إلى االقتراح المذكور باالرتقاء بالتوصيتين  (WP/198) ورقته في أشار قدالدولي للمطارات  المجلس
ا القائمة على مقدر طبيعتهت انهأ، إلى أخرىأمور  ةجمل ضمن وأشارت، القياسية، القواعد مستوى إلى عشر السابع لحقالم

 بها االرتقاء المزمع ١-٨- ٤ التوصية( ٢- ٨-٤ ةالقياسية المقترح القاعدةن أ)]. وبينما تالحظ أ( ٣-١المخاطر [انظر الفقرة 
المناطق  فيحدة المخاطر  منتخفيف الاألمنية الرامية إلى  التدابيرلدول تنفيذ مختلف ل أتاحت) القياسية القواعد مستوى إلى

 .تخدامهااسالجاري  ةالكشف األمني الجديد معداتأعربت عن قلقها فيما يتعلق ببعض  فقد المطارات، في للجمهورالمفتوحة 

هجمات بالمنطقة المفتوحة للجمهور في المطار  فيهاهدفت الدول التي استُ  ىحدإ منألن تركيا كانت  ونظراً  - ٥٩
على ضرورة تنفيذ تدابير مناسبة بالتنسيق مع جميع الكيانات ذات الصلة في  تماماً  مندوب تركيافقد اتفق  مؤخرًا، ةرهابيإ

نقاط  ةن فعاليأ رأىومع ذلك، فقد . المطارات في للجمهور المفتوحةمناطق الفي  ينأجل حماية جمهور المسافر  منالمطارات 
نقاش  محلكانت  WP/310عند مداخل مباني المطارات على النحو الذي اقترحه االتحاد الروسي في الورقة  ةمنيالتفتيش األ

ي مطار أتاتورك الدولي ف للجمهور المفتوحة ةالمنطقالهجوم اإلرهابي على  لمنع ةتكن كافي لمن نقاط التفتيش هذه أت حيث ثبُ 
في المخاطر ومواطن الضعف المرتبطة  نه ينبغي النظر أيضاً أشدد مندوب تركيا على  كما. ٢٨/٦/٢٠١٦ يومفي إسطنبول 

حة المناطق المفتو  ضدالهجمات  منع يمكن هنأ ىن تركيا تر أشار إلى وأ المطارات، مباني مداخل عند ةمنيبنقاط التفتيش األ
يترك زمام اتخاذ القرار المتعلق  أن. وينبغي السلوك أنماطاالستخبارات والكشف عن  عبر ةالفعَّ  ةللجمهور في المطارات بصور 

ن تقرر ما إذا كانت ستقوم أ لهارادى الدول التي ينبغي لف المطار مباني إلى دخولهم عندالكشف األمني على الركاب  توقيعب
الكشف  توقيعلسلوك، أو عدم للمخاطر وتحليل لإلى تقييم  استناداً  منهمجميعًا أم تكتفي بنسبة  الكشف األمني عليهم توقيعب

 على اإلطالق.  األمني

 المناطق أمنبشأن  اإلرشاداتوضع المزيد من  إلىبقوة الدعوة  ةاألمريكي ةمندوب الواليات المتحد وأيد - ٦٠
المواد  هذه توضِّح أن. واستصوب العمل هذا في المشاركة لىإدولته  تطلع عن وأعرب المطارات، في للجمهور المفتوحة

 في للجمهور المفتوحة المناطق أمنالمتبع إزاء  النهج" فيما يتعلق بالجميعيناسب  واحد حلال يوجد " أنهاإلرشادية والتدريبية 
ن أة على األمريكي ةلواليات المتحدلدولة. وشدد مندوب الاألمنية  األهدافلتحقيق  ةج مختلفو وأنه يمكن استخدام نه المطارات،

وأن هناك  آخر، مطار فييكون فعَّاًال  البينما  المطارات أحد في االً يكون فعَّ  قدالمفتوحة للجمهور  المنطقةاتباع نهج إزاء أمن 
مقترحات المتعلقة في النظام البيئي للمطار. وبالتالي فإن الواليات المتحدة األمريكية ال تؤيد ال دورها لها ةاعتبارات مختلف

تعليلها  في. و المطار مباني إلى الدخول عند األمني الكشف توقيعمثل  ة،تدابير إلزامي فرض قتضيالقياسية التي ت بالقواعد
 التنسيق خلق يكونأن  ينبغيالقياسية الخاصة بأمن المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات  القواعدلذلك، فإن القصد من 

المناسبة وبروتوكوالت  ةمنيمن تنفيذ التدابير األ يمكِّنمن شأنه أن  الذيال سيما على المستوى المحلي،  ختلفة،الم الهيئات بين
 ضد الهجمات. التحصينمن أجل  المبذولةاالستجابة وجهود 

 ال يوجد حل واحد يناسب الجميع. بأنه مندوب سويسرا وأقر - ٦١

من  المقدَّمة WP/310 الورقةمن المندوبين اآلخرين بشأن  بها العديد ىدلأالتعليقات التي  مندوب كندا وردد - ٦٢
يتعين معالجتها،  ةهام ةلأمس يشكلالمفتوحة للجمهور في المطارات  المناطقن أمن أاالتحاد الروسي التي مفادها أنه في حين 

إلجراءات التي ل تأييدهند الدخول إلى مبني المطار ليس هو األسلوب المناسب. وعلى الرغم من ع األمني الكشف توقيعن إف
"المنطقة  تعريفن تحديد أيتفق مع مندوب المملكة المتحدة في  فإنه ،WP/198بها المجلس الدولي للمطارات في ورقته  ىأوص

 نظرًا لتباين المطارات بشكل كبير في طبيعتها من بلد إلى آخر. مناسباً  أمراً المفتوحة للجمهور في المطار" قد ال يكون 
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المندوبين اآلخرين في  إلىمع ذلك انضم  بينما WP/310و WP/198 لورقتيندعمه ل ب فرنسامندو  وقدَّم - ٦٣
التي  عشر، السابع الملحق في ٣- ٨- ٤القياسية  قاعدةال باستحداثاالتحاد الروسي  باقتراحعن بعض الشواغل المتعلقة  اإلعراب

أساس  علىينبغي التعامل مع هذا الكشف األمني  هنأ تتطلب توقيع الكشف األمني عند الدخول إلى مباني المطار. وشدد على
 .به الخاص المخاطر وتقييمكل دولة وكل مطار على حدة، مع األخذ في االعتبار تصميم كل مطار وما يقّدمه من خدمات 

القصد  نأ مندوب االتحاد الروسي أوضح ،WP/310رقة و عرب عنها فيما يتعلق بالعلى الشواغل المُ  ورداً  - ٦٤
السابع عشر المتعلقتين بأمن المنطقة  لحقمن الم ٢-٨-٤و ١-٨- ٤بالتوصيتين  باالرتقاءكان دعم اقتراح المجلس  من الورقة

ألبواب في مباني ا فتحبين المناقشة الحالية بشأن  ىفقد ساو  الُمجرِّب،المفتوحة للجمهور إلى مستوى القواعد القياسية. وبشعور 
في الواليات المتحدة في  ةساويأمالحداث ألدى إلى اأالقيادة، ما  مقصورةأبواب  فتحبوالمناقشات السابقة المتعلقة  المطار

القيادة  مقصورةأبواب  تدريعجميع الطائرات ب تعديلجرى  ١١/٩نه بعد أ. وأشار مندوب االتحاد الروسي إلى ١١/٩/٢٠٠١
 .قبل ثالثين عاماً  دولتهها في القيادة، وهي تدابير سبق تنفيذ مقصورةبغرض تقييد الوصول إلى  االقتحام ضد

 ةرحل في تحلق ةنه، على عكس التدخل غير المشروع الموجه ضد طائر أمندوب االتحاد الروسي  أوضحو  - ٦٥
 فإنطاقم على متن الطائرة، ال، من بينهم الركاب و ةصابإ أربعمائة أو مائةن يسفر عن وقوع نحو ثالثأجوية، الذي يمكن 

ن يؤدي إلى ألمطار يمكن اني اخل إلى مبالمدا تأمين عدمأحد المطارات بسبب  فيلجمهور هجوم على المنطقة المفتوحة لال
بل األشخاص الذين يرافقونهم وموظفي المطار أيضًا.  فحسب،التي تضم ليس الركاب  اإلصاباتالف من اآلالعديد من  وقوع

 الجديدة التهديداتاستقر لدى دولته القناعة بأن  فقدالموجهة ضد المطارات مؤخرًا،  ةرهابينظرًا للهجمات اإل هنأالحظ  قدو 
ندوب االتحاد مإقرار  ومع. ةلتقليديااستخدام النهج المنهجي المتبع إزاء أفعال التدخل غير المشروع ب مواجهتهاوالناشئة ال يمكن 

 أكديدات الجديدة والناشئة، فقد ن تعتمد تدابيرها الوطنية الخاصة بأمن الطيران للتصدي لهذه التهدأ ةالروسي بأنه يحق لكل دول
 عشر السابع لحقمن الم ٢-٨-٤و ١-٨-٤بالتوصيتين  باالرتقاءالمجلس  اقتراحتأييد  اقترحت WP/310مجددًا أن الورقة 

دة القياسية الجدي قاعدةال باستحداثدولته  اقتراح، وكذلك القياسية القواعد مستوى إلى للجمهور المفتوحة المنطقة بأمن المتعلقتين
 للجمهور في المطارات. المفتوحةخل المناطق االتي تنظم وضع معدات الكشف األمني عند مد ٣-٨-٤

المقدَّمة من المجلس الدولي  WP/198ييد الورقة أا عن تأفريقيجنوب  مندوبو  مندوب األرجنتين وأعرب - ٦٦
 .المطارات في للجمهور المفتوحة المناطقفيما يتعلق بأمن للمطارات 

 الورقة دتهعن امتنانه للدعم الواسع النطاق الذي حص المجلس الدولي للمطارات قب عنمراال وأعرب - ٦٧
WP/198، إنشاء  ويتفادى واضحًا، تحديداً  إطاره في المسؤوليات يحددكان إنتاج نظام مرن وعملي،  القصدن أ مجدداً  وأكد
المملكة المتحدة فيما يتعلق و يرلندا وآكندا  بها مندوبو ىدلأأعرب عن تقديره للتعليقات التي  كما. انتظار صفوفحشود و 

االستعاضة عن  الحقاً الدولي للمطارات  المجلس". واقترح المراقب عن المطار في للجمهور المفتوحة المنطقةبتعريف مصطلح "
 الطيران بأمن المتعلقة المستمرة اإليكاو بسياسات د) من المرفق (ج) من مقترح البيان الموحَّ ي( ٧شروع نص منطوق الفقرة م
المفتوحة للجمهور، بما في ذلك مباني  المناطق ضد الهجماتمخاطر  معالجة: "التالي بالنص) WP/16المرفق بالورقة  انظر(

 التدابير احتياجات بين عملي توازن على الحفاظ‘ ١’: أجل من المعنية الجهاتمحطات الركاب، من خالل العمل مع جميع 
 ،تنفيذ مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر تتسم بالمرونة والعملية‘ ٢’ الركاب؛ وتسهيالت مةوالمستدا الفعَّالة األمنية

 الركاب محطات مبانيخلق أي مناطق احتشاد داخل  تفادي‘ ٣’الفاعلة المعنية؛  الجهاتوبمسؤوليات محددة بوضوح فيما بين 
 فيوالردع والوقاية واالستجابة والقدرة على الصمود بشكل منسَّق  مرةالمست اليقظة على تقوم ثقافة ترسيخ‘ ٤’ منها؛ بالقرب أو

 . ."المتطورة التهديدات مواجهة

بوضع جّدًا يمكن التعجيل  هنأتصور واضح بضوء المالحظة، من خالل المناقشة الحالية، بوجود  وفي - ٦٨
راقب عن المجلس الدولي للمطارات أنه من فقد أكد الم ،فريق خبراء أمن الطيران اعتمادًا علىالطيران  ألمن عالمية خطة

تطوير خطة عالمية ألمن الطيران، وفي هذا الصدد، بيتعلق  فيماككل في التفاوض والمناقشة  الطيران قطاع مشاركةالضروري 
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ب على المالحظات التي أبداها مندو  لدى منظمته من خالل المجتمع الفريد للمطارات. ورداً  الكبير ةخبر ال رصيدعرض  فقد
المجلس  مراقب عنالأبلغ  فقد، المطار في للجمهور المفتوحة المنطقة بأمن المتعلقة تهدول ةاالتحاد الروسي مع االحترام لتجرب
تنسيق مع  فيالمطار  مبانيتدفق الناس خالل ب للتعجيل تدابير وضعن منظمته تعمل على أالدولي للمطارات اللجنة التنفيذية ب

 اً كان المجلس الدولي للمطارات واعيو األمن الذكي.  ىسمعلى استكشاف برنامج يُ  عملتو ي (األياتا)، الجوي الدول النقلاتحاد 
ن مالشدة  بالغ ن هناك خطراً أواعتبر  ،االنتظار صفوفإلنشاء الحشود و  تجنباً حركة الناس  سيولةالحفاظ على  بضرورةللغاية 

 أماكن أخرى وزيادة هذا الضعف. إلىواطن الضعف األمني خارج مباني المطارات إلى نقل م الكشفن يؤدي أ

) من ي( ٧ البندالتعديل الذي اقترحه المراقب عن مجلس المطارات الدولي على منطوق ب يتعلق وفيما - ٦٩
د المرفق بالورقة  البيانالمرفق (ج) من مقترح   من النظام ٣٨ مادةلل أنه وفقاً  إلى رئيس اللجنة التنفيذيةأشار  فقد ،WP/16الموحَّ

ال ُيناقش أي اقتراح أو تعديل إال إذا تمت ") Doc 7600 الوثيقةالطيران المدني الدولي ( ةمنظمل العمومية ةجمعيلالداخلي الدائم ل
 .".التثنية عليه. وال يجوز التقدم باقتراحات أو التثنية عليها إال من جانب أعضاء وفود الدول المتعاقدة فحسب

اقترحه المراقب عن المجلس  الذيالتعديل المذكور أعاله  ملكة المتحدةمندوب المم وفي هذا الصدد، دعّ  - ٧٠
 .مندوب كندا عليه ثّنى) و ٦٨الدولي للمطارات (انظر الفقرة 

 عشر والمواد التوجيهية ذات الصلة السابع الملحق

بين  الثغراتقدَّمتها الهند حول موضوع سد التي  WP/219تأييده لمحتويات الورقة  عن مندوب كندا أعرب - ٧١
 أىنه ر أ. غير الطيران أمن إرشادات/أسئلة البروتوكول للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر وأحكام

 بأمن الطيران وليس العكس. علقةالقياسية المت قواعدأسئلة البروتوكول مع ال مناغمةنه ينبغي أ

فقد شاطر اآلراء التي أعرب عنها مندوب كندا فيما  ،WP/219 الوقة أيضاً  اأفريقيمندوب جنوب دعم  وبينما - ٧٢
 البروتوكول.يتعلق بأسئلة 

 جادلعملها ال باإليكاو (IFALPA)االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية  مراقب عنال وأشاد - ٧٣
لتحسين السالمة من خالل  ةوالشامل في مجال حماية المعلومات المتعلقة بالسالمة، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مكاسب كبير 

مسجالت الطيران  عمل مجموعةه ب تضطلع الذي ذلكوطوعية لإلبالغ عن السالمة. وأشار إلى العمل المرتبط ب ةنظم إلزامي
(FLIRECSWG)  التابعة لفريق خبراء عمليات الطيران(FLTOPSP)  في مجال تسجيل المعلومات ألغراض التحقيق في

االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية عن قلقه الن بعض المقترحات التي قدَّمها الحوادث. وأعرب المراقب عن 
 ،كوسيلة لضمان الرصد الموضوعي ةطائر الالمراقبة على متن  ألغراضالفيديو  جهزةأ( WP/311الروسي في الورقة  االتحاد

بعد  ةطائر الالمتعلقة بتسجيل المعلومات على متن ، ال سيما تلك )بشأنهامنع حدوث أفعال التـدخل غير المشروع والتحقيق ل
 لطالماالتي  ةيجابيعلى ثقافة السالمة اإل ةعواقب وخيم ذاتكون تالرحلة من البوابة إلى حين وصولها إلى وجهتها، س ةمغادر 

 قطاعتنفيذها في ل ةكبير  ةتطلب موارد مالية وبشرييهذه المقترحات س تنفيذن أى أحرصت اإليكاو في عملها على تعزيزها. ور 
قدر من المكاسب في مجال السالمة. وحث االتحاد الدولي لرابطات  ىقصأيكون إنفاق الموارد فيه على نحو يحقق  أنيجب 

الذي يمكن  التأثيرخذ في االعتبار الصلة الطبيعية بين السالمة واألمن و أن تأعلى  العموميةطياري الخطوط الجوية الجمعية 
المراقب عن مبدأ االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط  أعرباحات بالنسبة للمرء من جهة أخرى. و االقتر  هذهن تحدثه أ

ُتستخدم إال ألغراض التحقيق  أالالرحلة ينبغي  أثناءعلى متن الطائرة  دورحداث التي تتسجيل األ ةلأيرى أن مس الذيالجوية 
نه ينبغي تنسيق أالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، و  —عشر الثالث  لحقفي الحوادث على النحو المنصوص عليه في الم

 .(FLIRECSWG)عمل مسجالت الطيران  مجموعةهذا العمل من قبل 



 - 240 -  A39-Min. EX/5 
 

 

 الداخل منالتهديد  حدةالتدابير الرامية إلى التخفيف من 

فكاك) اللجنة األفريقية للطيران المدني (أالمقدَّمة من  WP/145عن دعمه للورقة  مندوب البرتغال أعرب - ٧٤
المناطق  أمنالتهديدات الجديدة والناشئة، بما في ذلك ب المتعلقة اإلرشاديةمواد القواعد والتوصيات الدولية وال وتحديث ولتطوير

) الصادر ٢٠١٦( ٢٣٠٩ للقرارمع األخذ في االعتبار األهداف الرئيسية  ،المفتوحة للجمهور في المطارات والتهديد من الداخل
. ةسلمي ةأجل تامين بيئة عالمي منالحيوية لتعزيز تدابير أمن الطيران  ةهمياألابع لألمم المتحدة، ال سيما عن مجلس األمن الت

 منإلى تحقيق مستويات األمن المطلوبة  دخلكم اإليكاوالتي تتبناها  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"شدد على أهمية مبادرة  كما
 أجل جميع الدول.

، متحدثا بالنيابة عن مندوب البرتغالالتي قدَّمتها الواليات المتحدة، أعرب  WP/180إلى الورقة  وانتقاالً  - ٧٥
من الداخل في أولويات اإليكاو  التهديددراج إييده أ، عن ت(ECAC)الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

السابع عشر وفي دليل أمن  لحقوكذلك في استعراض الم المقبلة وفي الخطة العالمية ألمن الطيران، يةالثالث ةفتر لاالستراتيجية ل
ن م التهديد لترابط نظراً  هنأ الحظ. و التصدي للتهديد من الداخل أخالقياً  يجريبحيث ) Doc 8973-Restriceted الوثيقةالطيران (

المسائل الرئيسية من  تلكتطوير  أجل منالتعاون ب البرتغال التزمت فقد ،ألمن الطيران يشكل تحدياً  بماالداخل والعوامل البشرية 
الداخل  منخالل المشاركة في فريق خبراء أمن الطيران، كما اعترفت البرتغال بالتدابير والمبادرات ذات الصلة بشأن التهديد 

ة للطيران األوروبي واللجنةاالتحاد األوروبي اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك) و المنظمات اإلقليمية مثل  اهتي اتخذتال
 .(ECAC)المدني 

التي تقوم بها الواليات المتحدة األمريكية للتصدي  ةنشطواأل WP/180 الورقة كوريا ةمندوب جمهوري ودعم - ٧٦
الجهود العالمية الرامية إلى منع  إطار. وأكد للجنة التنفيذية تعاون دولته الكامل في االداخل على النحو الوارد فيه منللتهديد 

 المستقبل. فياخل الهجمات من الد

 التكنولوجيا دوراً  ؤدينه بينما تأوشدد على  ،WP/180 للورقةييد دولته القوي أن تع مندوب إسرائيل وأعرب - ٧٧
عامل البشري. وفي ال ويستغل سهلعلى البحث عن هدف  نها تشجع اإلرهابيين أيضاً إ، فةرهابيفي منع الهجمات اإل رئيسياً 

أعرب مندوب  فقدن تتصدى للتهديد الداخلي، أنها ألقواعد قياسية من ش اإليكاوإلى وضع  ةملحّ الوية و القإطار رؤية الحاجة 
 إسرائيل عن استعداد دولته للتعاون مع الدول األخرى في هذا الصدد.

أدلى بها مندوب سنغافورة وآخرين بشأن برنامج أمن الطيران بوجه عام، فقد  التيتعليقات الاالتفاق مع  ومع - ٧٨
سيما التهديدات من  الالتهديدات الجديدة والناشئة،  حدةالتخفيف من بيدها فيما يتعلق أبالمقترحات و  جيكامندوب بلرّحب 

اللجنة األفريقية التي قدَّمتها  WP/145التي قدَّمتها الواليات المتحدة والورقة  WP/180على النحو الوارد في الوثيقة  وذلكالداخل، 
قد اتخذت بالفعل مبادرات في هذا الصدد،  ةقليميإلى أن بعض المنظمات اإل ةإشار  فيلي. و على التواللطيران المدني (أفكاك) 

 .أخرى أقاليممن المناسب توسيع نطاق تلك المبادرات لتشمل  هنأى مندوب بلجيكا رأ فقد

 كسمبرغمندوب لأشار ، اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)التي قدَّمتها  WP/145 لورقةباوفيما يتعلق  - ٧٩
ن أالطيران المدني الدولي. والحظ  تواجه التي يةمناألتهديدات التطور ل مواكباً  عشر السابع الملحق على اإلبقاء ضرورة إلى

: التهديدات األمنية مؤخراً  وقعت التيحداث بسبب األ كلهتقلق المجتمع الدولي  التياثنين من التهديدات الناشئة تهديدين هناك 
من  اإليجابيطق المفتوحة للجمهور في المطارات والتهديدات الداخلية، التي انطوت على التواطؤ السلبي أو التي تواجه المنا

التي تنفذها الدول  ةمنين التدابير األأمندوب لكسمبرغ  أوضح. و ةمنيلتفاف على التدابير األاالاألفراد من الداخل من أجل  أحد
فقد أيدت لكسمبرغ  وبالتاليمتزايدة إلى التصدي لتلك التحديات.  ةتسعي بصور  نياللجنة األفريقية للطيران المداألعضاء في 

إلى حث  العموميةالجمعية  اي دعيت فيهتاإلجرائية (أ) في الموجز التنفيذي، ال الفقرةال سيما  ،كامالً  ييداً أت WP/145 الورقة
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التهديدات  حّدةبالتخفيف من  والمتعلقةمن الطيران بأ اصةالخ الجديدة الدولية والتوصيات القواعدالمجلس على التعجيل باعتماد 
 .الداخل من والتهديدات للجمهور المفتوحة المنطقةأمن  تهديداتالجديدة والناشئة، بما في ذلك 

مندوب فقد الحظ  ،WP/145على النحو الوارد في الوثيقة  اللجنة األفريقية للطيران المدني جهودب وٕاقراراً  - ٨٠
 المفتوحة المنطقةُأعرب عنها في الورقة تتسق مع تلك التي لدى فرنسا، ال سيما فيما يتعلق بأمن  التي ن المخاوفأ فرنسا

 األمن مجلس عن الصادر) ٢٠١٦( ٢٣٠٩ القرار مع كبير بشكل تتماشى الورقة أن رأى. و الداخل من والتهديدات للجمهور
. واستشهد الرعاياوأمن المواطنين و  ةلدول فيما يتعلق بحماية سالمسؤوليات اوم اإليكاودور  أوضحي ذ، الالمتحدة لألمم التابع

لية لمسألة التهديدات الجديدة والناشئة  ةوروبياألحالة المشروع بمندوب فرنسا  الدول  ةألنه يقترح مساعد نظراً كاستجابة أوَّ
 WP/145 الورقةدعمت فرنسا  فقدما سبق،  دارتها للتعامل مع التهديدات الناشئة. وفي ضوءإعداد إ على يتمنى، كما فريقية،األ

 للتعامل مع هذه التهديدات الناشئة.التي طالبت بوضع القواعد والتوصيات الدولية المناسبة 

على إعداد مواد توجيهية  بالعملعلى التعجيل  اإليكاو مندوب نيجيرياحث  ،WP/145وكمشارك في الورقة  - ٨١
 ني.للتصدي للتهديدات السائدة ضد الطيران المد

 للورقةقوي ال دعمهم عن األرجنتين وفرنسا وجنوب أفريقيا وسويسرا والمملكة المتحدة ندوبوم وأعرب - ٨٢
WP/145  وللورقة  شادات،فيما يتعلق بتطوير وتحديث قواعد وتوصيات دولية وٕارWP/180  ةعالميالستراتيجيات االبشأن 

 الداخل. منللتصدي للتهديدات 

  (LAGs) ياتوالهالم يروسوالتالسوائل واأل
 مندوب األرجنتينفقد اقترح  أعاله، الموضوع) بشأن أفريقيا(التي قدَّمتها جنوب  WP/184إطار دعم الورقة  يف - ٨٣
 .الطيران أمن خبراء فريقوالهالميات من خالل  واأليروسوالت السوائلجميع المسائل المتصلة بل سريعة بمعالجةتقوم اإليكاو  أن

السوائل  ةمصادر  مع الختالفه نظراً  WP/184قلقه إزاء الورقة  عن السعودية مندوب المملكة العربية وأعرب - ٨٤
 يتفق ال اإلجراء هذا بأن جزمملليلتر) للراكب عند دخوله إلى مبني المطار. و  ١٠٠تقل عن الحد األقصى المسموح به ( التي
األمني  الكشف توقيعنظرا للصعوبات المرتبطة بي االعتبار عند تطبيق هذه التدابير. و ف أخذهاالتي ينبغي  الحالية الممارسة مع

ينبغي  هنأرأى مندوب المملكة العربية السعودية  فقدأجل السوائل واأليروسوالت والهالميات أثناء العبور،  منلركاب اعلى 
لدولية. وكان ا الرحالتمن  دالً ب الداخلية الرحالت على للجمهور المفتوحة المناطق بعمليات المتصلة التدابيرتطبيق جميع 

 .حظورةغير م ةبصور  والهالميات واأليروسوالت السوائل استخدام عدمشاغله الرئيسي هو ضمان 

 ي.أهذا الر  مندوب البحرين وأيد - ٨٥

لالعتراف باألكياس المؤمنة ضد التالعب  دعمه مندوب نيجيريا قدَّم ،WP/184وفيما يتعلق بالورقة  - ٨٦
(STEBs) األمني ويعزز  الكشفازدواج  يتفادىن أنه أن ذلك من شأى أالشروط. ور  لهذه متثلمن الدول األخرى التي ت

 المفروضة على السوائل واأليروسوالت والهالميات. القيود حيث من بينها فيما تتباين التيالتواصل بين الدول 

 الكشفالمسؤولية عن بدولة النقل  تحتفظن ألى ع مندوب سويسراشدد  فقد ،WP/184تأييد الورقة  ومع - ٨٧
 عندمحظور  بشكل وهالميات وأيروسوالت سوائل أي الركاب حمل عدم وضمان والهالميات واأليروسوالت السوائلاألمني عن 

 أخرى. ةوصولهم إلى دول

 WP/327ا)، والورقة أفريقيجنوب ( WP/184(نيجيريا)، والورقة  WP/254 الورقة مندوب جنوب أفريقيا وأيد - ٨٨
 ].البوليفارية) - ةجمهوري[فنزويال (

 (نيجيريا). WP/254ييده للورقة أعن ت مندوب السنغال أعرب كما - ٨٩
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 مسائل أخرى تتعلق بالسياسات

)، المقدَّمة من البرازيل الواحدة األمني التفتيش نقطةنظام  تنفيذ(إجراءات  WP/330 الورقةوفيما يتعلق ب - ٩٠
سبيل االستعجال  علىتتولى  أن لإليكاونه ينبغي أ على مندوب األرجنتينفقد شدد  ،بنما وباراغوايو كوادور وإ كولومبيا و وشيلي 
 .الطيران أمن خبراء فريقاألمني الواحدة من خالل  التفتيشجميع المسائل المتصلة بنظام نقطة  معالجة

 أمرنه من األفضل ترك بأ مندوب كندا جزم ،WP/330المعلومات الواردة في الورقة  مالحظةمعرض  وفي - ٩١
 لألهمية نظراً  أنه على التشديد إطار وفيلفريق خبراء أمن الطيران.  الواحدة األمني التفتيش نقطةالمناقشات المتعلقة بنظام 

 هانةنه ال ينبغي االستإأجل التسهيالت وراحة المسافرين، ف من الواحدة األمني التفتيش نقطة بنظام المتعلقة للترتيبات البالغة
 .الجدية بالغة ةشامل ةلين تنفيذها بفعالية ينطوي على عمأبها، وشدد على 

وعلى الرغم من . WP/330الوارد في الورقة  الواحدة األمني التفتيش نقطةمبادرة نظام  مندوب سويسرا وأيد - ٩٢
مقترح في الورقة ال النحوعلى  (CASeMNP-SeMS)أمن الطيران المدني  ةدار الدولة بتنفيذ البرنامج الوطني إل لقيامأيضًا  تأييده

WP/315  إلزامياً  اً برنامج هبشأن جعل تحفظهأعرب عن  فقددولة من دول أمريكا الجنوبية،  ١٢تها كولومبيا وأيدتها قدَّمالتي .
 .إليهالبرنامج إلى تلك الدول المحتاجة  هذاتقديم المساعدة على إدخال  ةقليميمكاتب اإليكاو اإل تتولىن أواقترح مندوب سويسرا 

 تقريباً  تبلورن توافق اآلراء الواسع قد بأ (DD/ASF)والتسهيالت  ن الطيراننائب مدير أمللمناقشات، أقر  وتلخيصاً  - ٩٣
ن اللجنة التنفيذية أمن جدول األعمال. وأشار إلى  ١٦طار البند إقدَّمة في ثيرت في مختلف ورقات العمل المُ في جميع النقاط التي أُ 

خطار التي تهدد السالم واألمن بشأن األ مؤخراً  اعُتمد الذي) ٢٠١٦( ٢٣٠٩قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ب قد أحاطت علماً 
حيث كان  ،المناقشات المتعلقة باإلطار العالمي ألمن الطيرانإلى  كمدخل وذلك: أمن الطيران، ةرهابياإل األعمال جراء منالدوليين 
 اإليكاو باستراتيجية العملتمديد  ،يأطار العالمي، ييد واسع النطاق لإلجراءات المقترحة في ورقات العمل فيما يتعلق بذلك اإلأهناك ت
ح من اللجنة و الوض بالغةرسالة  ةضافإمع  ،(GASeP) الطيران منوتطوير الخطة العالمية أل (ICASS)الطيران  ألمن الشاملة

ُأحيط علمًا  وقدتطويرها.  فريق خبراء أمن الطيران في كالعالمية ألمن الطيران وٕاشرا ةالتعجيل بتطوير الخط ضرورةالتنفيذية بشأن 
 العامة في تلك المساعي. ةمانالمساعدة المباشرة إلى األ وفيرقدَّمة لتبالعروض المُ 

د بسياسات البيان الموحَّ الدعم الواسع النطاق من أجل والتسهيالت أن  نائب مدير أمن الطيران أوضحو  - ٩٤
المتحدة  ةمملكالوأيده مندوبو  للمطارات الدولي المجلسو الذي اقترحه ل على النحعدَّ ، المُ او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانكيإلا

اإليكاو القياسية التي  بقاعدةعن اإلجراءات المقترحة في جميع ورقات العمل الالحقة، باستثناء االقتراح المتعلق  وكندا، فضالً 
 يتعينالصدد،  هذاثير في الشاغل الذي أُ  ةإلى مباني المطار. ومن أجل معالج الدخولالكشف األمني عند  توقيعتدعو إلى 

 السابع للملحق األخرى التعديل مقترحات مع المطارات في للجمهورالمفتوحة  اطقاالقتراح المعني بتدابير أمن المن ذلكدمج 
اء أمن الطيران ال سيما فريق خبر  ،الفنية المناسبة والكياناتالعامة  ةمانحالتها إلى األوإ  ةذات صل ةرشاديإوٕاصدار مواد  عشر،

اللجنة التنفيذية  أناإللكتروني، فقد لوحظ  األمن) بشأن ١( رقم التنقيح WP/99 ة. وفيما يتعلق بالورقالدراسةمن أجل مزيد من 
 .اإلجراءات باقياللجنة الفنية في  ستنظر بينما ،(ج)و(أ)  المقترحين اإلجرائين في سوىتنظر  لن

الجلسة  توصية علىاللجنة التنفيذية  وافقت فقدمن جدول األعمال،  ١٦وفي ختام مناقشاتها بشأن البند  -٩٥
بالورقة  المرفقالوارد في  او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانكيإلد بسياسات االبيان الموحَّ : ١٦/١العامة باعتماد مشروع القرار 

WP/16،  ُلى ع ،في الطيران المدني اإللكترونيمن األ ة: معالج١٦/٢ومشروع القرار  لة في ضوء المناقشات،عدَّ بصيغته الم
   .WP/17 النحو الوارد في الورقة

 )USAP-CMA( المستمر الرصد لنهج وفقاً  األمن لتدقيق العالمي البرنامج: األعمال جدول من ١٧ البند

 WP/20قدَّمة من المجلس، مُ  واحدةعمل  ةالنظر في هذا البند من جدول األعمال على أساس ورق جرى - ٩٦
فرنسية ال لغة) بال١مع التنقيح رقم ([ ،](USAP-CMA)نهج الرصد المستمر الطيران وفقًا ل البرنامج العالمي لتدقيق أمن [تنفيذ

 ذات الصلة. المعلوماتورقات و العمل  اتفقط]، وورق
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عالمي لبرنامج الللتنفيذ الشامل ا عنتقريرًا  عرضت التي) ١التنقيح رقم ( WP/20 الورقة ةالعام ةاألمين قدَّمت - ٩٧
للجمعية  الثالثينالدورة التاسعة و  انعقادذات الصلة منذ  المستجداتمع  نهج الرصد المستمرالطيران وفقًا ل لتدقيق أمن

 ةمختلف ةرئيسي معّلمات تضمَّننهج الرصد المستمر الطيران وفقًا ل لبرنامج العالمي لتدقيق أمنان أ. وأشارت إلى موميةالع
 لبرنامج العالمي لتدقيق أمنابين إطالق  المنقضية الفترة وخالل. وتيرتهاوالرصد ونطاقها وأولويتها و  التدقيق ةلتحديد نوع أنشط
 هذا إطار في نشاطاً  ٤٧ما مجموعه  ُنفِّذ، ٣/٩/٢٠١٦ويوم  ٢٠١٥ عامنهج الرصد المستمر في شهر يناير الطيران وفقًا ل

للعناصر  (EI)ال لتنفيذ الفعَّ لالبرنامج أن المستوى العالمي العام  ذاهتحقق. وكشف لل مهام ٣و تدقيق عملية ٤٤ منهم البرنامج،
بالمقارنة مع نتائج الجولة الثانية من عمليات  طفيفٌ  نٌ عليه تحسُّ  طرألرقابة على أمن الطيران قد ل الوطنينظام لالحاسمة ل

مرحلة النضوج  البرنامجببلوغ  أنه ةالعام ةاألمين أبرزتهذا االتجاه خالل السنوات القادمة. و  استمرارالتدقيق، وتتوقع اإليكاو 
 للقواعدستتمكن اإليكاو من تقديم المزيد من المعلومات المتعلقة بمستوى امتثال الدول  األنشطة، من بمزيد االضطالع مع

 التسهيالت. —التاسع  الملحقاألمنية الواردة في  واألحكاممن األ —عشر  السابع الملحق في الواردة الدولية والتوصيات

 أظهرت تدقيق لعمليات خضعتالواردة من الدول التي  والتعقيباتن التعليقات أإلى  ةالعام ةاألمين توأشار  - ٩٨
أتاحت فرصة  قد (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر وفقًا ل نتائج التدقيق باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أن

 USAP-CMAإطار  فيالصادرة  التدقيقن تقارير أدت على . وشدّ تهاأمن الطيران واستدامثمينة لتقييم متانة نظم الرقابة على 
كل الدول التي  ةالعام ةاألمين ت. وشكر التدقيق لعملية خضعت التيالدولة  ة بموافقإالللدول األخرى  تحولم تُ  ةظلت سري

رؤساء  أو دققينللعمل كم اإليكاوراء إلى لدول التي أعارت خبا تلكوأعربت عن تقديرها ل ،USAP-CMAساهمت في تنفيذ 
 البرنامجالتقرير المتعلق بتنفيذ  ة: مالحظيلي ماب القيامإلى  العموميةُدعيت الجمعية  وقد. USAP-CMAتدقيق في إطار  ةفرقأ

 البرنامجدعمها لهذا  ةن تطلب إلى الدول مواصلأو  ،(USAP-CMA)نهج الرصد المستمر وفقًا ل الطيران أمن لتدقيق العالمي
 المديين القصير والطويل، والمشاركة في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية. فيالخبراء  بإعارة الطيران أمن لتدقيق العالمي

موقف دولته فيما يتعلق برفع مستوى اإلفصاح  وضحالتي ت WP/316الورقة  مندوب االتحاد الروسي قدَّم - ٩٩
ونشر المعلومات المتعلقة بالشواغل  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج إطار في يقالتدقالمستمدة من نتائج  المعلوماتعن 
إطار التذكير بمبدأ السرية السائد والشفافية  وفيإليكاو. لاآلمن  اإللكترونيموقع العلى  (SSeCs) الطيران أمن مجال في البارزة

 األمن، مجال في البارزة والشواغلامج العالمي لتدقيق أمن الطيران البرن باستخدام التدقيق عملياتيتعلق بنتائج  فيماالمحدودة 
غير مباشر  بشكللوصول اعلى  قادرة ةرهابيلمنظمات اإلاتكون  أن احتمالفقد أعرب مندوب االتحاد الروسي عن قلقه من 

ثم استخدام تلك المعلومات  منو  منفي تدابير أمن الطيران عبر موقع اإليكاو الكتروني اآل إلى المعلومات المتعلقة بأي تراخٍ 
 دورته في الطيران أمن خبراء فريق نظر موضع المسألةتلك  وكانتال تدخل غير مشروع ضد الطيران المدني. أفعالرتكاب 
 قدالمحتملة ضد الطيران المدني، ف التهديداتخذ في االعتبار األ ومع). ٢٠١٦ مارس ،AVSECP/27( والعشرين السابعة

عمليات التدقيق باستخدام البرنامج  نتائجعلى الوضع الراهن فيما يتعلق بمستوى اإلفصاح عن  باإلبقاءراء أوصى فريق الخب
 علماً  ةحاطإلى القيام بما يلي: اإل العموميةعيت الجمعية دُ  قد. و األمن مجال في البارزة والشواغلأمن الطيران  لتدقيقالعالمي 

أمن  تدقيقالدول في تقديم معلومات عن نتائج عمليات  من ةالحق السيادي لكل دولعلى  والموافقة ؛WP/316ورقة البمحتويات 
 نشر يمكن ال بأنه فيداالقتراح الذي ي ودعمالمعلومات؛  ةسري أالطيران على أساس "الشفافية المحدودة" والحفاظ على مبد

 التيالدولة  بدِ اإللكتروني اآلمن لإليكاو إال إذا لم تُ الموقع  علىاإليكاو بالخاصة  التدقيقاسة المتعلقة بنتائج المعلومات الحسَّ 
 .ذلك على اعتراضاً خضعت لعملية التدقيق 

(أفكاك) بالنيابة عن اللجنة األفريقية للطيران المدني تي قدَّمتها ال WP/151 الورقة خضراأل الرأسمندوب  قدم - ١٠٠
نتائج عمليات التدقيق  عنلحفاظ على مستوى اإلفصاح الورقة مجددًا على ضرورة ا هذهأكدت  وقد. فريقيةمن الدول األ ٥٤

بعد  ،األمن —الملحق السابع عشر  من ٥- ٤- ٢بناًء على التوصية  (USAP)العالمي لتدقيق أمن الطيران  البرنامج باستخدام
 ٢٠- ٣٦بالقرار  يراً وتذكالسرية  أمع مبد تمشياً و . المعلومات هذه عنالنظر في المخاطر والفوائد المحتملة المرتبطة باإلفصاح 

 التدقيقلى تبادل المعلومات المتعلقة بتقارير إفقد دعا مندوب الرأس الخضر جميع الدول  ،الجمعية العمومية لإليكاو عن الصادر
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أن النتائج والتوصيات  الحظالثقة في مستوى أمن الطيران. و  ةبها على أساس ثنائي أو متعدد األطراف من أجل زياد الخاصة
أوجه القصور المنهجية والمحددة في نظام برز ت (USAP)باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  التدقيقفي تقارير الواردة 

 عمليةفقد كانت المعلومات المتعلقة ب القصور، بأوجه يتعلق فيمالعملية تدقيق. و  تخضعالرقابة على أمن الطيران في الدولة التي 
وبالتالي فإن اإلفصاح عن  ئه،مواطن الضعف نظام األمن الوطني وكشفت مساو  أبرزتألنها  نظراً  ةخاص ةاسة بصفالتدقيق حسَّ 

أن المعلومات المستمدة من أشير إلى . و ةأو عقابي ةأخرى ألغراض غير مناسب ان تستغله دولٌ  يمكنقيد  دونتلك المعلومات 
يمكن  (USAP)العالمي لتدقيق أمن الطيران  للبرنامجلكتروني اآلمن اإل الموقعمن خالل  حالياً عنها  المفصحنتائج عمليات التدقيق 

احتياجات الدول المتلقية.  ةعروض المساعدة لتلبي حشدبما في ذلك  ،ألمن الطيران العالمي ةمفيدالغراض األمن  اً تخدم عدد أن
الحفاظ على باإليكاو  وتكليف ؛WP/151ل بمضمون ورقة العم علماً  اإلحاطة: يلي ماب القيامالعمومية إلى  الجمعيةُدعيت  وقد

 ةحث اإليكاو على مواصلو من الملحق السابع عشر؛  ٥- ٤- ٢ رقمالتدقيق بناًء على التوصية  عملياتمستوى اإلفصاح عن نتائج 
لحق السابع في الم الواردةوالتوصيات الدولية  للقواعدمن االمتثال  تدنيةتوجد لديها مستويات م التيتقديم المساعدة إلى الدول 

 التسهيالت. —التاسع  الملحقاألمنية الواردة في  األحكامعشر، فضًال عن 

 الطيران أمن لتدقيق الوطني النظام( WP/371المعلومات التاليتين: الورقة  ورقتيتقديم  أيضاً  لوحظ وقد -١٠١
نهج الرصد المستمر الطيران وفقًا ل [البرنامج العالمي لتدقيق أمن WP/224 الورقةالمقدَّمة من الصين؛ و الصين)  لدى المدني

(USAP-CMA)  ا.إندونيسي] الُمقدَّمة من إندونيسيافي الُمنفَّذ 

نهج الرصد الطيران وفقًا ل لنقاش حول البرنامج العالمي لتدقيق أمناباب  رئيس اللجنة التنفيذيةذلك فتح  بعد -١٠٢
 .(USAP-CMA)المستمر 

 ةالمناقش

  نهج الرصد المستمرالطيران وفقًا ل البرنامج العالمي لتدقيق أمن على اإليكاو لقيامها بوضع مثنياً  -١٠٣
(USAP-CMA) التدقيق  لعمليةلدول التي خضعت ا ائلو أمن  ةواحد ٢٠١٥ن نيجيريا كانت في عام بأ مندوب نيجيريا، ذكَّر

التوقيع عليها لتمكين اإليكاو  إلىتفاهم ال ةلدول األعضاء التي لم توقع بعد على مذكر ا دعا. و جداً  ةدولته مفيد هاوجدت ماهذه، 
هة إلى الدول تقديم المساعدة الموجَّ  ةواصلم على اإليكاوحث كما  ،USAP-CMAالالزم باستخدام برنامج  التدقيقمن تنفيذ 

 نيةاألم األحكام عن فضالً  عشر، السابع الملحق في الواردة الدولية والتوصيات للقواعدمن االمتثال  متدنٍ التي لديها مستوى 
اللجنة األفريقية قدَّمتها  التي WP/151 للورقةييده أ. وفي الختام، أعرب مندوب نيجيريا عن ت٩ التاسع الملحق في الواردة

 ).أفكاك(للطيران المدني 

الطيران وفقًا  طار البرنامج العالمي لتدقيق أمنإفي  المبذولةعلى جهودها  اإليكاو مندوب السنغال وهنأ -١٠٤
. وفي معرض ذلك)، وشجعها على مواصلة ١التنقيح رقم ( WP/20على النحو الوارد في الورقة  وذلكر، نهج الرصد المستمل

التدقيق باستخدام  عملياتفيما يتعلق باإلفصاح عن نتائج  WP/316و WP/151عرب عنها في الورقتين المواقف المُ  ةمشاطر 
الحاسمة لنظام  للعناصرعرض التمثيل البياني للتنفيذ الفعَّال  نأشدد على  فقد، (USAP)البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

االمتثال  وضحالبيانية التي ت والخرائطعن الرسوم  الرقابة على أمن الطيران لدى الدول التي خضعت لعمليات التدقيق فضالً 
المعلومات المتعلقة  ونشر التاسع الملحق في الواردة األمنية واألحكامللقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر 

ن أيمكن  الطيران العالمي لتدقيق أمن للبرنامجاآلمن  اإللكترونيموقع العلى  (SSeCs)في مجال أمن الطيران  البارزةبالشواغل 
مندوب  جزم. و ذلكإلى  بحاجةالمساعدة على التنفيذ للدول التي  توفيرؤدي إلى ين أيمكن  كمافي بمتطلبات المعلومات ي

 مضادة وأن تكون ذات تأثير معاكس لما كان مقصوداً  بنتيجةيمكن أن تأتي  نتائجعن ال لإلفصاحي سياسة أخرى أن أالسنغال 
 من خالل رفع مستوى اإلفصاح.
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لتنفيذ مستوى  ةأساسيأداة  كان (USAP)العالمي لتدقيق أمن الطيران  البرنامجأن  مندوب فرنسا وأكد -١٠٥
في المستوى الفعلي لألمن في المطارات في  هائالً  تبايناً ن هناك أنحاء العالم. والحظ، مع ذلك، أجميع متماسك من األمن في 

باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  التدقيقالمنهجية المستخدمة في عمليات  ةمشككًا في فعالي ،نحاء العالمأجميع 
عمليات التدقيق المذكورة  بأنمعرض التذكير  فيقبل كل شيء. و ءمتها وفي مال (USAP-CMA)وفقًا لنهج الرصد المستمر 

، ةبأمن الطيران، التي وضعتها اإليكاو، في اللوائح الوطنية لكل دول المتعلقةالدولية  والتوصيات القواعدتستند إلى إدخال  كانت
 هنأ ىنه ير إف ،دولي. ولذلك مطارمن في كل التحقق من المستوى الفعلي للتنفيذ ومستوى األ ةهميأ على فرنسا مندوبشدد  فقد

باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج  التدقيقمن الضروري استعراض المنهجية المستخدمة في عمليات 
 .(USAP-CMA)الرصد المستمر 

ن ع تعّبران اأنهمفقد أشار إلى  ،WP/316و WP/151 رقتينوفي حين أعرب مندوب فرنسا عن تقديره للو  -١٠٦
 التدقيق عمليات نتائج إلى مستنداً كن يلم  ةرهابيلهجمات اإلل التخطيط أن تعتبر فرنسا أن إذموقف ال تشاطره دولته بالكامل. 

 ةوٕانما يجري التخطيط لهذه الهجمات استجاب المستمر، الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمنالعالمي لتدقيق  اإليكاو برنامج باستخدام
على مالحظاتها المباشرة  بناءً و  ةمعين ةفي منطق ةإرهابي ةوجود جماع لاستغال معتراتيجية وتكتيكية وسياسية لشواغل اس

 نتائج إزاءن الحفاظ على السرية التامة أ علىذة في مطار معين. وأكد مندوب فرنسا المنفَّ  ةمنيلمواطن الضعف في التدابير األ
عدم إعطاء المعلومات الالزمة ل مساوياً كان  المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن يقلتدق العالمي البرنامجالتدقيق باستخدام 

نتائج التدقيق  إزاءالتامة  السرية التزاماعتباره أن  ومعللدول األخرى حتى يتسنى لها اتخاذ اإلجراءات المناسبة من جانبها. 
ما أبرزت تكرار  إذاالتدقيق  عملياتإزاء مصير نتائج عن قلقه  أعربهو إال تدبير عتيق، فقد  ما USAP-CMAباستخدام 

التدقيق من  عملياتن تعرف الدول نتائج أبين ضرورة  الضروريالتوازن  تحقيقالتوصل إلى  صعوبةظل قصور. وفي  أوجه
نتائج  زاءإاتخاذ خطواتها الخاصة لتحسين أمن الطيران الدولي وضرورة حماية الدول بمستوى معين من السرية ب قيامهاأجل 

 ةلتين: كيفيأخبراء أمن الطيران، على مس فريقبدعم من ، العامة ةمانن تعمل األأالتدقيق، فقد اقترح مندوب فرنسا  عمليات
في كل  لألمنالتأكد من المستوى الفعلي  يمكنبحيث  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عملياتتنقيح 
 وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عمليات نتائج إزاء ةسريالستوى المناسب من ضبط الم ةوكيفي ة؛دول
الوصول إلى المعلومات  منعدم منع الدول ل ذاته،مفتوحة للعالم بأسره مع الضمان، في الوقت  تركهادون  المستمر الرصد لنهج
 .تطلبها التي

التدقيق  عمليةن نتائج أمن جديد  مندوب ألمانيا أكدبها مندوب فرنسا،  ىدلأات التي للتعليق اً رديدتو  -١٠٧
بالغة. وفي معرض مالحظة أن  أهمية لها المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي اإليكاو برنامج باستخدام

شدد  فقدفي اإليكاو،  كونها عضواً  لةللدو هذه المعلومات، على أساس السرية، كانت من الفوائد الرئيسية  شاطرالقدرة على ت
 إلى ذلك. وأيد مندوب ألمانيا المداخالت السابقة في هذا الصدد. ةماس ةن هناك حاجأعلى 

الرصد  نهجالعامة لما قامت به من عمل دؤوب في تقديم  ةمانعلى األ مندوب المملكة المتحدة وأثنى -١٠٨
ن الصورة أ الحظومع ذلك، فقد  ).١التنقيح رقم ( WP/20 الورقةمبين في السنوات القليلة الماضية على النحو ال طيلةالمستمر 
من التنفيذ الفعال للعناصر  ٪٧١ ىال سيما وأنه لم يكن هناك سو  القلق،قدمتها هذه الورقة شّكلت له باعثًا على  التي الشاملة

فيما يتعلق بتدابير مراقبه  ةساسيالقانونية األيم التزاماتها يتقبمن الدول  ٪٥٦ سوى تقمالحاسمة على الصعيد العالمي؛ إذ لم 
 العالمي بالبرنامجالتفاهم الخاصة  مذكرةعضاء لم توقع بعد على الدول األ من ١٩١من أصل  ١٠٠أن هناك  كما ؛الجودة
ن الفعلي على ال تمثل مستوى األم قدن تلك األرقام أ. ومما يثير القلق البالغ المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق

تحاد االسلوفاكيا بالنيابة عن قدَّمتها  التي WP/98. وكما هو مبين في الورقة ذلك مندوب فرنسا أيضاً  الحظرض الواقع، كما أ
تكشف عملية  أالهناك مخاوف من فقد كانت  ،(ECAC)األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني  الدولاألوروبي و 

أوجه القصور في كثير من  عنج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر برنام باستخدامالتدقيق 
 وليس صورة أفضلفي  المطاروبالتالي، يرى المدققون  مسبقًا، وُمعدة مرتبة تكونزيارات ال أنلسببين رئيسيين:  وذلك ،األحيان
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 لدى الطيران أمن على الرقابية القدرةعلى  التدقيقالمقام األول على  في يكونوثانيًا أن التركيز  االعتيادي؛ اليومي وضعه في
 هيال الفعلي لألمن الفعَّ  المستوىالثغرة بين أداء التدقيق و  وتلكعلى األداء التشغيلي الفعلي.  ليسوعملياته ووثائقه، و  الدولة،

 أمن لتدقيق العالمي اإليكاو برنامج باستخدامدقيق الت يةمثلما هو الحال مع مصداقية عمل عديدة جوانبما أثارت الشكوك بشأن 
 .المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران

فترة لل ةولوياأل تكونن أبها مندوب فرنسا، اقترح مندوب المملكة المتحدة  ىدلأعلى التعليقات التي  وبناءً  -١٠٩
برنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج التدقيق باستخدام ال أساسي استعراض إلجراء) ٢٠١٩-٢٠١٧التالية ( يةالثالث

يعزز القواعد القياسية المتعلقة بأمن  أنهفي بعض أساسيات ومبادئ البرنامج لضمان  النظر ةعادوإ لنهج الرصد المستمر، 
 لتدقيق العالمي بالبرنامج المعنيةالدراسة التابعة لألمانة العامة  مجموعة تقومن أالطيران بأكبر قدر ممكن من الفعالية. واقترح 

مسائل مثل التقييمات التشغيلية وزيادة عدم القابلية للتنبؤ  باستكشافأي آلية أخرى  أو المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن
مندوب المملكة المتحدة  وشدد. نداداستعراض األ ةوزيادة التركيز على أوجه الضعف المشتركة أو الحرجة بوجه خاص وعملي

 العمل معاً وب ،الدول وفضحها، بل باألحرى باالعتراف بالتحديات التي تواجهها جميع الدول ةتتعلق بتسمي الية ن العملأعلى 
 .لها التصدي على

توجيه المساعدة  ةهميأ(أفكاك) بشأن اللجنة األفريقية للطيران المدني ومع االتفاق مع الدول األعضاء في  -١١٠
ينبغي تعديل التركيز  أنه، اقترح مندوب المملكة المتحدة )WP/151الورقة  انظر(تدنية المإلى الدول ذات مستويات االمتثال 

 رض الواقع.أيجب دعم االمتثال على الورق بالعمل على  هز األولويات على تدني مستويات األمن الفعال نظرًا ألنيترك ليجسد

 وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عملياتنتائج  عنيتعلق بمسألة اإلفصاح  وفيما - ١١١
رأيه أن  ففيللعموم.  ةاسة متاحالمعلومات الحسَّ  تلكن تكون أال ينبغي  بأنهمندوب المملكة المتحدة  أقر المستمر، الرصد لنهج

كانت تقبل المعلومات المناسبة واإلفصاح على أساس ثنائي لتلك الدول التي  لتقديم كانالغرض من توفير المزيد من المعلومات 
 في الطيران أمن خبراء فريق أن مالحظة معرض وفيمواطنيها.  ةسالم علىالخدمات الجوية من المطار المعني الذي استأمنته 

المسألة، فقد أعرب مندوب  هذهعض االستنتاجات المعقولة بشأن قد توصل إلى ب (AVSECP/27) والعشرين السابع اجتماعه
 .WP/316المقترح من االتحاد الروسي في الورقة  األسلوبمن  فريق الخبراء بدالً  أسلوبتخدام المملكة المتحدة عن تفضيله الس

 لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج تدقيق لعملية معرض التذكير بأن دولته قد خضعت مؤخراً  وفي - ١١٢
 اإلقليمالدول األخرى في  ةاستعداد دولته لمساعد عنييده الستمرار البرنامج و أعن ت مندوب كينيا، فقد أعرب المستمر الرصد
أكد  فقد(أفكاك)، اللجنة األفريقية للطيران المدني من  المقدَّمة WP/151 للورقةييده أا. وفي معرض تتجربتهو  تهابخبر  األفريقي
 لتدقيق العالمي البرنامجالتدقيق باستخدام  عملياتمستوى اإلفصاح عن نتائج  علىينبغي االتفاق على أساس ثنائي  هنأ مجدداً 
 لعملية التدقيق بما يتسق مع سيادتها. خضعت ةكل دول ةن يعتمد على موافقأ وعلى المستمر، الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن

 يشكل المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج أن مندوب الواليات المتحدة وأكَّد -١١٣
الواليات  تأييدامج اإليكاو ألمن الطيران. وشكر مندوبي فرنسا والمملكة المتحدة على تعليقاتهم الثاقبة وقدَّم من برن أال يتجز  جزءاً 

 ةمن الدول األعضاء إلى مواصل الموّجهة ةدعو الأيدت الواليات المتحدة  قدالمتحدة لشواغلهم، وكذلك لمقترحاتهم لمعالجتها. و 
 العالمي للبرنامجلدعم ا إطار فيطويل للمشاركة في الدورات التدريبية والحلقات الدراسية المديين القصير وال في الخبراء ةعار إ

 جراء مناقشات أكثر تعمقاً إ . ومع ذلك، فقد شجعت الواليات المتحدة بقوة أيضاً المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق
 لتدقيق العالمي البرنامجر تطوُّ  ةومواصل لدعمأفضل الممارسات  تدقيق عملياتالعامة تركز على  ةمانبين الدول األعضاء واأل

نها إ، فةحاسم ةهميأ العالمية القياسية القواعدنه بينما تكتسي أت الواليات المتحدة أ. ور المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن
ن تكفل اتساق أيجب على الدول األعضاء  هنأال بقدر تنفيذها. وفي هذا الصدد، أكد مندوب الواليات المتحدة إ ةال تكون قوي
لواليات ااقترحت  فقد وبالتاليمتطورة. الدينامية و ال ةرهابياإلتهديدات ال ةأمن الطيران من أجل معالج لتدابيرال التنفيذ الفعَّ 

العالمي لتدقيق أمن  التي يمكن بها للبرنامج ةكيفيالوتحديد  بمناقشةالعامة  ةمانتقوم الدول األعضاء واأل أن المتحدة أيضاً 
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الرقابية على أمن الطيران على  القدرةالتنفيذ إلى جانب تركيزه الحالي على  أهميةزن يواالطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر أن 
كة المشار بولته د التزامأكد مندوب الواليات المتحدة  كماأن التنفيذ هو البرهان على وجود نظام رقابي فعال.  إذالصعيد الوطني. 

ن تحذو حذوها، سواء على الصعيد الثنائي أ علىالمستخلصة وحث الدول األعضاء األخرى  دروسهابشأن  العامة ةمانمع األ
المناسبة مثل فريق خبراء أمن الطيران ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة المعنية بالبرنامج العالمي  الكياناتأو من خالل 

تعلمه من بعض من أجل تحسين  لبعضنان هناك الكثير مما يمكن ألنهج الرصد المستمر. وشدد على  لتدقيق أمن الطيران وفقاً 
 حرز بشأن أمن الطيران.التقدَّم المُ 

اللجنة األفريقية من  المقدَّمة WP151الورقة  كذلكو  ،WP/20 الورقة مندوب المملكة العربية السعودية وأيد -١١٤
ن المملكة العربية أاالتحاد الروسي، أكد المقدَّمة من  WP/316 لورقةييده لأعراب عن تاإل(أفكاك). وفي معرض للطيران المدني 

 لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدامتدقيق ال عملياتالسعودية ال توافق على عدم اإلفصاح عن نتائج 
هذه المعلومات،  ةتاحإنه ينبغي أة األهمية لجميع الدول و في غاي أمرأنها ترى أن تشاطر هذه المعلومات  إذ. المستمر الرصد

 ن كان ذلك على مواقع إلكترونية آمنة، وذلك لألسباب التي ذكرها مندوبو فرنسا وألمانيا والواليات المتحدة.إ و 

 التدقيق باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق عملياتن نتائج أنه على الرغم من أإلى  مندوب األرجنتين وأشار -١١٥
تبعث على  ةعن حال ت) كشف١التنقيح رقم ( WP/20أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر على النحو الوارد في الورقة 

هة إلى الدول. وأيد التعليقات تقديم المساعدة الموجَّ  ةذلك من أجل مواصل معرفةأنه كان من الجيد  إالاالنزعاج إلى حد ما، 
استعدادها  مالمحا إندونيسيالتي أوجزت فيها  WP/224 المعلوماتانيا وأعرب عن تقديره لورقة بها مندوبا فرنسا وألم ىدلأالتي 
، ٢٠١٥نوفمبر -في أكتوبر المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عملية إلجراء
 .خلصةالدروس المست كذلكها، و التدقيق وبعد عمليةثناء أعن اإلجراءات التي اتخذتها  فضالً 

الشبكة العالمية ألمن  ةفي الحفاظ على سالم اإليكاودور الهام الذي تضطلع به ال أستراليا ةمندوب أيدت -١١٦
مالحظة  ومعفي تحقيق ذلك.  المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج به ساهملجزء الذي ول ،الطيران

 تصبح تدابير أمن الطيران أكثر ابتكاراً  أنيتعين معه  ماالطلب على تلك الشبكة من حيث الحجم والتعقيد، لتزايد  نه نظراً أ
 لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق ةتتطور منهجي أن المهمكان من  أنهشددت على  فقد، وتطوراً 
ج القائمة على المخاطر وٕاصدار و بالقدرة على تقويم النه المدققينتزويد  وتشملير، تتماشى مع تلك التداب بحيث المستمر الرصد

أيدت أستراليا بقوة طلب االتحاد األوروبي والدول األعضاء  فقد. ولهذا السبب، تحقيقها الجاري ةمنيحكام المتعلقة بالنتائج األاأل
 التدقيق ةجراء استعراض لنطاق وأساليب عمليمن أجل إ WP/98ة في الورق الوارد (ECAC)في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 ةعن مدى فعالي ةودقيق ةموثوق ةصور  هلضمان تقديم المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام
 البرنامجالصدد لضمان احتفاظ  اذفي ه اإليكاوالمشاركة مع  ةإلى مواصل تطلعهاأستراليا  أبدتتدابير أمن الطيران. و  تنفيذ

 أمن الطيران العالمية. ةفي سلسل هامةوصل  همزةبوضعه ك

 وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي للبرنامجدعمها  ةا بمواصلأفريقيوب جن تعهد اأفريقيجنوب  ةمندوب وقدَّمت -١١٧
 ت. والحظت أن دولتها دعمنظام أي نشأ ذلك في شأنه مستمر، بشكل تحسينه يمكن أنه رأت الذي المستمر، الرصد لنهج

 باستخدامالتدقيق  عمليةنتائج  عن(أفكاك) بشأن مستوى اإلفصاح اللجنة األفريقية للطيران المدني المقدَّمة من  WP/151الورقة 
 فريقليها إتوصل  ألنها اعتبرته متماشيًا مع النتائج التي نظراً  المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق أمن 
النحو الذي ألمح إليه مندوب المملكة المتحدة. وعالوة  على (AVSECP/27)السابع والعشرين  هخبراء أمن الطيران في اجتماع

 التدقيق عمليةنتائج  أنالمملكة المتحدة الذي مفاده  مندوبي الذي أعرب عنه أا الر أفريقيجنوب  تتشاطر  فقدعلى ذلك، 
مع  على أساس ثنائي تمشياً  تشاطرها وينبغي، يمكن، المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام
 .عشر السابع لحقالم من ٥-٤-٢ التوصية
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(أفكاك)) والورقة اللجنة األفريقية للطيران المدني ( WP/151في الورقة  المقدَّمة الدفوعن أ ثيوبياإمندوب  وأكَّد -١١٨
WP/316 البرنامج باستخدام التدقيق عمليات نتائج عناإلفصاح  منالحتفاظ بالمستوى الحالي ل ةاد الروسي) كافي(االتح 
 WP/151 الورقةثار في نه ينبغي النظر في الشاغل المُ أد على . وشدَّ المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي
خضعت لعملية التدقيق ولمواطن ضعفها  التيمن أجل حماية سيادة الدولة  التدقيق عملياتنتائج  علىدون قيود  االطالعبشأن 

 .WP/151ييده الكامل لإلجراءات المقترحة في الموجز التنفيذي للورقة أثيوبيا عن تإفي مجال أمن الطيران. وأعرب مندوب 

 التيجهود الل نه من خالأ مندوب جمهورية كوريا الحظ)، ١التنقيح رقم ( WP/20ييد الورقة أت معرض فيو  -١١٩
اتباع  من (USAP)العالمي لتدقيق أمن الطيران  بالبرنامج ٢٠١٥في عام  بنجاحالنتقال ا أمكن، ةبذلتها اإليكاو، وبموارد محدود

نظم الرقابة على أمن الطيران  ةمن أجل الرصد المستمر لسالم (CMA)الرصد المستمر  نهجإلى  (CSA)نهج الُنظم الشامل 
بناًء على نتائج  اإليكاوأصدرته الذي  (SSeCs) الطيران أمن مجال في البارزةألن التقرير عن الشواغل  ونظراً الدول.  لدى

اللجنة األفريقية للطيران ( WP/151 للورقةدعمه  قدَّم فقد، ةمنيعن التهديدات األ ةالتدقيق قد تضمَّن معلومات خطير  عمليات
 .التدقيق عملياتاإلفصاح عن نتائج  على مستوى بالحفاظ(أفكاك)) التي أوصت المدني 

 العالمي البرنامج تنفيذ أجل منالعامة  ةمانمن المجلس واأل كلٌ اضطلع به  الذيعمل ال مندوب فنلندا وأيد -١٢٠
). وفي ١التنقيح رقم ( WP/20على النحو الوارد في الورقة  (USAP-CMA) المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق
ن التبادل السري للمعلومات أد على شدّ  فقدبها مندوبو فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة،  ىدلأعليقات التي ييده للتأت معرض

 . التدقيقبتحديث نظام  ةمندوب فنلندا بشد ىوصأتعاون األمني العالمي. و ال أجل من ةبالغ ةهميأيكتسي  ةمنياأل

-USAP) المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن يقلتدق العالمي البرنامج أنإطار التأكيد مجددًا على  وفي -١٢١

CMA) في الخبراء ةعار إ ةييد دولته ألهداف البرنامج واعتزامها مواصلأعن ت مندوب كندا عرب، فقد أةهميبالغ األ عمالً  كان 
تمثل في وجود  واإليكانجاح  عمادن أد على تحقيق هذه األهداف. وشدّ  علىإلى اإليكاو للمساعدة  والطويل القصير المديين
 من متوخى، وهو هدف الساريةالقياسية  القواعدإلى  أداء الدول في مجال أمن الطيران استناداً  تقييم أجل منال فعَّ  تدقيقنظام 
واتفق مع مندوبي فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وأستراليا . (GASeP)المستقبلية ألمن الطيران  العالمية الخطة أجل

التحديات التي تواجه أمن الطيران  ةلمواكب المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامجضرورة تحديث على 
 نحاء العالم.أفي جميع 

 أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عملياتإلى زيادة الشفافية في نتائج  مندوب سويسرا ودعا -١٢٢
أمن الطيران في الدول التي ب المتعلقةعلى ما يلي: نقاط الضعف  ألنها توفر مؤشرا واضحاً  المستمر دالرص لنهج وفقاً  الطيران
واحتياجات  الدول؛ هذهوٕالى  منالجوية  خطوطها طائرات تحلقمفيدة للدول األخرى التي  كانت التي ،تدقيق لعمليات خضعت

 أوجه الضعف هذه. ةالفني من أجل معالج المجال فيتعاون/المساعدة ال إلى تدقيق لعمليات خضعتالدول التي 

ن تكشف عن مواطن أ تدقيق لعملية خضعت التيبأنه قد يكون من الصعب على الدولة  اإلقرار ومع -١٢٣
 وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق ةضعفها في مجال أمن الطيران على النحو المحدد خالل عملي

ع الحفاظ على مستوى من السرية. واقترح، كحل مالمعلومات  تشاطربقيمة  مندوب كولومبيافقد اعترف  تمر،المس الرصد لنهج
 لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيق عملياتتائج ن شاطريجري بموجبها ت ةليآتوفيقي، وضع 

 بشأن الخدمات الجوية. ةثنائيبين الدول التي أبرمت اتفاقات  فيما المستمر الرصد

المقدَّمة من  WP/151 الورقةفضًال عن  ،)١التنقيح رقم ( WP/20 لورقةييده لأعن ت مندوب زمبابوي وأعرب -١٢٤
 .المقدَّمة من االتحاد الروسي WP/316 والورقة(أفكاك) اللجنة األفريقية للطيران المدني 

 بتشاطر، ال سيما فيما يتعلق كبيراً  ت اهتماماً أثار لثالث ن هذه الورقات اأعلما ب التنفيذية لجنةرئيس ال أخذ -١٢٥
 .المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج باستخدام التدقيقنتائج عمليات 
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 دعم جرى قد هنألى إ (DD/ASF)والتسهيالت  نائب مدير أمن الطيران أشارلمناقشات، ل اً وتلخيص -١٢٦
 الطيران أمن لتدقيق العالمي البرنامج) فيما يتعلق بتنفيذ ١التنقيح رقم ( WP/20الموجز التنفيذي للورقة ن المقترحين في اءياإلجر 
. وفيما يتعلق بمستوى اإلفصاح عن نتائج عمليات التدقيق باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن المستمر الرصد لنهج وفقاً 

عدد من اآلراء المتباينة بشأن الشفافية، فقد ُأعرب عن  ،)WP/151و WP/316الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر (الورقتين 
 تكليفيمكن  أنهرح . وقد اقتُ االتوصل إلى استنتاج قاطع بشأنه جرأنه لم ي إالللحل،  ةلة تبدو قابلأن المسأوعلى الرغم من 

جراء بإ المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران منأ لتدقيق العالمي بالبرنامج المعنية العامة لألمانة التابعة الدراسة مجموعة
ذلك في جزء منه إلى النظر في المزيد  ويرجع، دراسةلمزيد من الا أجل من البرنامج هذا تنفيذلنطاق وأساليب ااستعراض واسع 

 اللجنة قدَّمت ،. وأخيراً ذاتهاالستعراض  في الشفافيةلة أ. ويمكن دراسة مسالتدقيق ةج القائمة على المخاطر ألنشطو من النه
هة إلى الدول  المساعدةتقديم  ةاإليكاو إلى مواصل ةدعو ل النطاق الواسع دعمها التنفيذية من  المتدنيةمستويات ال ذاتالموجَّ

و اإليكا لقواعدال التنفيذ الفعَّ  منالمتدنية  المستوياتلرقابة على أمن الطيران و لنظام الوطني لالحاسمة ل للعناصرال التنفيذ الفعَّ 
 .باألمن المتعلقةالقياسية 

 األمن مجال في والتنمية التنفيذ دعم: األعمال جدول من ١٨ البند

 المنقحة WP/21من المجلس،  تينمقدَّم عمل ورقتيمن جدول األعمال على أساس في هذا البند  ُنظر -١٢٧
[إعالن  WP/351و ،](AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميالتنفيذ اإل ة[تقرير عن خط

 يس اللجنة التنفيذيةرئ وأشارمعلومات.  ةالعمل ذات الصلة فضًال عن ورق ات]، وورقوالتسهيالت الطيرانالرياض بشأن أمن 
بند طار الإمن المجلس في  المقدَّمةنية) فمساعدة اللل اإليكاو(تقرير بشأن برنامج  WP/28العمل  ورقةللنظر في  نتيجةنه أإلى 
 .فيها النظر ُيعاد لنف ،نية)فمن جدول األعمال (برنامج المساعدة ال ١٤

 ةيميذ اإلقليذ خطة التنفيحرز في تنفم المُ لتقدُّ ا عرضتالمنقحة، التي  WP/21 الورقة ةالعام ةاألمين قدَّمت -١٢٨
 تموقدَّ . قيمبابموز  موبوتوفي  ٢٠١٥و يعملها، منذ إطالقها في ما وبرنامج ايقيالت في أفر والتسهي رانيالط ألمن الشاملة

في  والتسهيالت رانيالشاملة ألمن الط ةيميذ اإلقليذ خطة التنفيز تنفيم من أجل تعز مِّ صُ  الذي ةيالعموم ةيمشروع قرار الجمع
 فإن ،التدقيق التي جرت مؤخرًا قد أكدت حدوث بعض التحسينات في االمتثال عمليات منأنه على الرغم  الحظت. و ايقيأفر 
أكد  قد المستمر الرصد لنهج وفقاً  الطيران أمن لتدقيق العالمي اإليكاو برنامج أنشطةه تستوى العام لالمتثال الذي سجلالم

من األ — عشرالقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع  لتنفيذالتحسين بشكل فعَّال  مواصلةة إلى الحاجة الملحَّ 
حتى اآلن، ال سيما  ةإنجازات كبير  تحققتبينما و . فريقيةفي القارة األ التسهيالت —الملحق التاسع األمنية الواردة في  واألحكام

الشاملة ألمن الطيران  ةقليميالتنفيذ اإل ةواصلت خط فقدا، أفريقيفي  التسهيالتاعتماد إعالن ويندهوك بشأن أمن الطيران و 
قد تعيق القدرة على تحقيق كل أهداف الخطة والتنفيذ  يةيات تمويلتحد ةمواجه (AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتو 

 كذلكو  اً و/أو عيني بقوة على المساهمة مالياً  الطيران قطاعلدول وشركاء التنمية و ا ُحثَّت وقدالكامل إلعالن ويندهوك وأهدافه. 
ُدعيت  وقد. ايقيفي أفر  والتسهيالت رانيألمن الطالشامل  یميذ اإلقليلتنفل الهامةخطة ال تلكقديم الدعم السياسي لتنفيذ ت أجل من

 ا؛يقيفي أفر  والتسهيالت رانيالشاملة ألمن الط ةيميذ اإلقليخطة التنفتنفيذ  مواصلةيلي: دعم  ماب القيامإلى  العموميةالجمعية 
اهمات مالية و/أو عينيه حث الدول على تقديم مسو  ؛لمنقحةا WP/21(أ) بالورقة  المرفقالوارد في  ةذي الصل القراراعتماد و 

 .ايقيفي أفر  والتسهيالت رانيالشاملة ألمن الط ةيميذ اإلقليخطة التنفأجل تنفيذ  منو/أو غيرها من المساهمات 

كازاخستان في من  بمشاركة ،)١التنقيح رقم ( WP/258 الورقة الروسي االتحادمندوب  قدَّمذلك  وبعد -١٢٩
اعترفت الورقة بالعمل الذي  وقد. األطلنطي وشمال ألوروبا اإلقليمي لمكتبا فيوضع موظفي أمن الطيران  حولرعايتها، 
 مجال في جديدةوظائف  أربع باستحداثأكثر  ستتعزز التيالطيران في أقاليم االيكاو،  أمن وظائفبه من أجل تعزيز  اضُطلع

في مجال  ةوظيفة واحد ىنه ال يوجد سو أ أشير إلىو القادمة.  يةالثالث ةلفتر ل لإليكاوالبرنامج العادي  ميزانية تمولها الطيران أمن
للمساحة  من خارج الميزانية. ونظراً  ةكانت ممول الوظيفة هن هذأ، و األطلنطي وشمال ألوروبا اإلقليمي المكتبأمن الطيران في 
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حداث األ عن ضالً ف عضوًا، ةدول ٥٦ ةالمكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي بتنسيق أنشط ولقيام، قليمالجغرافية لإل
أبرزت الورقة الحاجة إلى تعزيز  فقد ،العالمية الحالية المتعلقة بتزايد مخاطر أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني

ف ااالعتر : يلي ماب القيامموظفي أمن الطيران في المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي. وقد ُدعيت الجمعية العمومية إلى 
كاو يلإل ةنة العاميماأل تقدِّماح أن ر اقتو  ؛وروبا وشمال األطلنطيأل اإلقليميمكتب الن في ار يز موظفي أمن الطية إلى تعز بالحاج
كامل في مجال  بدوامفة واحدة يوظ لشغل ٢٠١٩-٢٠١٧ة المقبلة ية البرنامج العادي للفترة الثالثيانيز م ضمنإضافيًا  اعتماداً 
على  بقاءواإل ،وروبا وشمال األطلنطيأل اإلقليميمكتب الة البرنامج العادي في يانيز الممولة من مالوظائف  لتكملةان ير أمن الط

 كاوية مجلس اإليمن التبرعات؛ وتوص اً ية، وهي التي تمول حاليانيز من خارج الم ممولةً ن يرافة أخرى في مجال أمن الطيوظ
فة أمن يل وظيبتحو  ٢٠٢٢-٢٠٢٠رحة للبرنامج العادي للفترة ة المقتيانيز اض المر م عند استعو قيعلى وجه االستعجال بأن 

 يكون، مما ينتج عنه أن يالعاد البرنامجة يانيز فة بدوام كامل في إطار مية إلى وظيانيز الممولة من خارج الم المذكورةن يراالط
 البرنامج العادي. يزانيةمن م بتمويلبدوام كامل  يرانن من موظفي أمن الطاثناوروبا وشمال األطلنطي أل اإلقليميمكتب بال

باعتماد إعالن الرياض بشأن ُأخطرت فيها الجمعية  التي ،WP/351 الورقة ةالعام ةاألمين قدمتذلك  بعد -١٣٠
في  (MID) مكتب اإليكاو في الشرق األوسط وٕاقليم (ACAC)ن المدني ران والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطياأمن الطير 

المذكورين. وقد ُدعيت  اإلقليمينوالتسهيالت داخل  الطيرانأولويات أمن  ةلتزام السياسي بمعالجااللى ما يدل ع ،٣١/٨/٢٠١٦
حث الدول الواقعة و ؛ التسهيالتباعتماد إعالن الرياض بشأن أمن الطيران و  علماً  ة: اإلحاطيلي ماب القيامإلى  العموميةالجمعية 

؛ أولوية ذات مسألة بوصفهالشرق األوسط على تنفيذ اإلعالن  فياإليكاو  مكتب ليموٕاق المدني للطيران العربية الهيئة إقليمفي 
طيران المدني على دعم ال مجال في بالتنمية المعنيةتشجيع المنظمات المذكورة في اإلعالن وجميع شركاء التنمية والمنظمات و 

تنفيذ  بدعم، المدني للطيران العربية الهيئةق مع تقوم اإليكاو، بالتنسي أنطلب الفي الموارد؛ و  ةمساهمالتنفيذه من خالل 
بشأن  ٢٠١٩ عام في لإليكاو العمومية للجمعيةإلى الدورة األربعين  تقرير ورفع ،٢٠١٩- ٢٠١٧ يةالثالثفترة الاإلعالن خالل 

 التقدَّم المحرز في هذا الصدد.

التحديات  مواجهة( WP/105قدَّم الورقة ن مندوب المملكة المتحدة سيأاللجنة التنفيذية ب مندوب سلوفاكيا وأبلغ -١٣١
االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية  عن بالنيابةمجال بناء القدرات)  في

من جدول  ٢٨طار البند إ فيوذلك  ،)يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و  (ECAC)للطيران المدني 
 الحالي من جدول األعمال. ١٨دال من البند ب) "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرةاألعمال (

شحن الجوي) بالنيابة عن المجال أمن  فيلتدريب ا تعزيزالمنقحة ( WP/185 قةور ال مندوب سنغافورة وقدَّم -١٣٢
األياتا) والرابطة الدولية للشحن الجوي واتحاد النقل الجوي الدولي ( (GEA)ورابطة شركات البريد السريع  عضواً  ةدول ٢٨

(TIACA) .بفهم  ينالجوي والبريدلتزويد موظفي أمن الشحن  ةأساسي ةتدريبي ةدور اإليكاو تقدم حاليًا  بأنإطار التذكير  وفي
 ةهميأوي لشحن الجل يزال ال هنأد أكّ  فقديتعلق بالبضائع،  فيماوالتوصيات الدولية من الملحق السابع عشر  للقواعدأساسي 

دعت الورقة  فقدالمعنية على الصعيد العالمي،  األطرافأجل تعزيز التدريب األمني في مجال الشحن الجوي لجميع  من. و ةكبير 
فرص للموظفين اللكي تتيح  الجوي، الشحنأمن ب المتعلقةممارسات الألفضل  ةعمل جديد ةحلق بتنظيم اإليكاوإلى أن تقوم 

في جميع  الطيران وقطاعالتنظيمات  واضعو يمارسها التيالشحن الجوي  أمنالممارسات في مجال المذكورين للتعلم من أفضل 
ممارسات في مجال أمن القترحة بشأن أفضل المعمل ال ةحلق تنظيمإلى توصية اإليكاو ب العموميةعيت الجمعية نحاء العالم. ودُ أ

لتدريب على ل اإليكاوالعمل في مراكز  ةوعقد حلق ،المنقحة WP/185 الورقةمن  ٢فقرة ال في الوارد النحو علىالجوي  الشحن
 .(ASTCs)أمن الطيران 

 الورقة مندوب زمبابوي(أفكاك)، قدَّم اللجنة األفريقية للطيران المدني الدول األعضاء في  من ٥٤عن  وبالنيابة - ١٣٣
WP/164  الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والثالثين  وكانتفي مجال أمن الطيران).  اإلقليميين الخبراء قدراتالمنقحة (تعزيز

الة ات ونقل التكنولوجيا من أجل معالجة فعَّ ر صمَّمت على تقديم المساعدة الفنية للدول المحتاجة، بما في ذلك التمويل وبناء القد قد
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اك ر ن. وباالشتراقطاع الطي منشركاء الان المدني، بالتعاون مع سائر الدول والمنظمات الدولية و ر الطي تواجه تيال يةتهديدات األمنلل
ان والتسهيالت في أفريقيا ر (أفكاك) خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطي المدني للطيران األفريقيةلجنة المع اإليكاو، أعدت 

(AFI SECFAL Plan) أبرزت هذه  قدو  ان والتسهيالت في أفريقيا بصورة مستدامة.ر لتي يتمثل هدفها العام في تعزيز أمن الطيا
الجمعية العمومية إلى ما يلي: حث اإليكاو على مواصلة  دعتو  ،حرز في تنفيذ هذه الخطة منذ إعدادهام المُ الورقة التقدُّ 

التعاون ب ،اإليكاو كذلك ثان والتسهيالت في أفريقيا؛ وحر ودعم خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطي ياالضطالع بدورها الرياد
في  فهذه األهدا جويندهوك ودم إعالن فأهدا قتحقي فلة بهدفصَّ عمل يتضمن خطة عمل مُ  جعلى إعداد برنام ،كمع أفكا
على  ،التعاون مع أفكاكب أيضًا،اإليكاو  ثن والتسهيالت في أفريقيا؛ وحراعمل خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطي جبرنام

 يلتمكينهم من التصد ](RASFALG-AFI) والتسهيالت الطيران ألمناإلقليمي  فريقياأل الفريقء األفارقة [اات الخبر ر تعزيز قد
ات اإليكاو الرفيعة ثبع هبالتعاون مع شركائها والجهات المانحة والمنظمات اإلقليمية؛ وتوجي يةتهديدات األمنللة لعَّابصورة ف

ال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن في التنفيذ الفعَّ  ضعيفاً  ماً تقدُّ  بديمع أفكاك، إلى الدول التي تُ  ق، بالتنسيىالمستو 
خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة  - اإلقليمي األفريقي  جعلى االقتداء بهذا النه ىالصادرة عن اإليكاو؛ وتشجيع أقاليم اإليكاو األخر 

ما تم  غراران على ر تواجه أمن الطي التييات تحدلل يفي التصد -  (AFI SECFAL Plan) ان والتسهيالت في أفريقيار ألمن الطي
 .(AFI Plan)الجوية في أفريقيا  للسالمةاإلقليمية الشاملة  يةخطة التنفيذالفي  هالقيام ب

 القضايافي  ةومينيكيدال ة(التقدَّم الذي أحرزته الجمهوري WP/446: ةمعلومات واحد ةرقو  تقديملوحظ  قدو  -١٣٤
 قدَّمتها الجمهورية الدومينيكية. تيالمدني) الالمتعلقة بأمن الطيران 

التنفيذ والتطوير الخاص باألمن  دعم برنامجلنقاش حول اباب  رئيس اللجنة التنفيذيةذلك فتح  بعد -١٣٥
(ISD-SEC). 

 ةالمناقش

خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن عمل من خالل  منتم إنجازه حتى اآلن  بما مندوب نيجيريا أشاد -١٣٦
 الجهوده(أفكاك)  المدني للطيران األفريقيةلجنة لأعرب عن امتنانه  كما. (AFI SECFAL Plan)في أفريقيا ان والتسهيالت ر الطي

اإلقليمي ألمن الطيران  األفريقي الفريق إنشاءوأشاد باإلنجازات التي تحققت بشأن  ةخطالعداد إ سبيلالتعاونية مع اإليكاو في 
مد من أجل تعزيز أمن الطيران في لنهج اإلقليمي الذي اعتُ ليريا عن تقديره . وأعرب مندوب نيج(RASFALG-AFI)والتسهيالت 

خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة لتنفيذ مبادرات  ةفارقبالتالي التصدي لتلك التحديات من خالل تجميع الخبراء األ يضمنما  ،اأفريقي
 الورقةعلى النحو المبين في  أفكاكقة بالدول األعضاء في لتوصيات المتعلا المندوبوأيد  ،ان والتسهيالت في أفريقيار ألمن الطي
WP/164 لمنقحة.ا 

 أكد، رعايتها فيدولته االتحاد الروسي  شاركتي ت) ال١التنقيح رقم ( WP/258 الورقةالنتباه إلى ل واسترعاءً  -١٣٧
وحث  ،با وشمال األطلنطيزيادة عدد موظفي أمن الطيران في المكتب اإلقليمي ألورو  ةهميأعلى  مجدداً  مندوب كازاخستان

 المندوبين على تقديم كل الدعم الممكن لالقتراح الوارد في الورقة.

ان ر خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيتنفيذ  لمواصلةالكامل  الدعمن ع مندوب سويسرابينما أعرب و  -١٣٨
مع  ةقليميتنسيق مختلف المبادرات اإل ةهميأعلى فقد شدد  ة،المنقح WP/21على النحو الوارد في الورقة  والتسهيالت في أفريقيا

أن مندوب سويسرا  غيرالمنقحة.  WP/164 رقةعلى النحو المبين في الو  أفريقياحرز في التقدَّم المُ أخذ علما بيكاو. و اإل ةأنشط
خطة التنفيذ نتائج تنفيذ تحليل ب أوالً  القيام أخرى، مفضالً  أقاليمرأى أنه قد يكون من السابق ألوانه تكرار مفهوم الخطة في 

) بشأن موظفي أمن الطيران في ١وفي معرض إشارته إلى التنقيح رقم (ان والتسهيالت في أفريقيا. ر اإلقليمية الشاملة ألمن الطي
ن تخصيص أ رأى أنه غير ،العمل الذي يقوم به ذلك المكتب ةهميبأ أقر فقد ،المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي

نتائج عمليات التدقيق لمع األخذ بعين االعتبار  ة،العام ةمينلأل تركه ُيستصوب أمرٌ  ةقليميكتب لمختلف المكاتب اإلموظفي الم
 األخرى. ةقليميالمكاتب اإل ةوأنشط (USAP-CMA)باستخدام البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 
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عن  المتخلفةناك عدد من الدول ه كان، ةلمنقحا WP/164مالحظة أنه، كما هو مبين في الورقة  ومع -١٣٩
مع  أنه تماشياً  على مندوب فرنسافقد شدد  عشر، السابع الملحق في الواردة الدولية والتوصيات القواعدالركب فيما يتعلق بتنفيذ 

ة يكون كل رابط في سلسل أنالمجتمع الدولي مسؤوًال عن ضمان  يكون ،"عدم ترك أي بلد وراء الركب"بشأن  اإليكاو مبادرة
ان ر خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيمعرض مالحظة أن  وفيالسلسلة ككل.  ةال يؤدي إلى تقويض قو  بحيثاألمن قويًا 

 الخطة تلكأن تحظى  ينبغي هنأد على شدَّ  فقد، "عدم ترك أي بلد وراء الركب"متسقة مع مبادرة  كانت والتسهيالت في أفريقيا
نية فالسياسية وال الجهودالذي ينبغي معه بذل كل  األمر، هانفيذت علىالتي تطلب المساعدة  يةفريقدعم كامل من الدول األب

 فقدبدعم كامل من الدول المانحة،  كذلكينبغي أن تحظى الخطة  أنهالالزمة لضمان نجاح الخطة. وفي معرض التشديد على 
 أشير إلىللجميع، بما في ذلك بالنسبة لهم. و  يكون أكثر أمناً للنقل الجوي  اً نظام سيبنونبقيامهم بذلك  أنهمالحظ مندوب فرنسا 

 WP/415المعلومات  ةمجال بناء القدرات) وورق فيالتحديات  مواجهة( WP/105 الورقةالموصوفة في  ةنشطاأل مختلف أن
األوروبي والدول  االتحاد نعقدَّمتها سلوفاكيا بالنيابة  التي] (NCLB) "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة[الدعم األوروبي 

المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و  (ECAC)األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 
د شدَّ  التي ،"عدم ترك أي بلد وراء الركب"بشأن  اإليكاو مبادرةأظهرت التزام تلك الدول والمنظمات بقد  ،)يوروكنترولالجوية (

المساعدة  ةخذ في االعتبار أنشطأت أن لإليكاوكان من الضروري  أنه وعلى، تماماً  ةالفعَّ  مبادرة كانت هانأدوب فرنسا على من
معرض تشديده على أنه ينبغي تكرار تطبيق مثل  وفيعلى التنفيذ السابقة والحالية والمقبلة التي تضطلع بها كيانات أخرى. 

دمجها ب االكتفاء مجرد وليس هااإليكاو تنسيق تتولى أنأنه من المهم  علىد مندوب فرنسا أكَّ  فقد اإليكاو، بواسطةهذه المبادرات 
من  ةومتماسك طموحة مبادرة وجودن أالمنقحة التي قدَّمها المجلس. وشدد على  WP/21المقترح الوارد في الورقة  منكما يبدو 

فرعية، من أجل  كمحطة وليسشمل التنسيق،  كامالً  دعماً  نالت أنهاو  ًا،ضروري أمراً  كان "عدم ترك أي بلد وراء الركب"أجل 
 .المساعدة أنشطةتنفيذ 

ن والتسهيالت في االرياض بشأن أمن الطير إعالن ب أشادته تن دولأوفي الختام، أشار مندوب فرنسا إلى  -١٤٠
اإلعالن  ذلك)، WP/351 الورقة( (MID)مكتب اإليكاو في الشرق األوسط  وٕاقليم (ACAC)ن المدني راإقليم الهيئة العربية للطي

 تحسين المستدام في أمن النقل الجوي. ال أجل منوقوي كشرط مسبق ال غني عنه  واضحالتزام سياسي وجود  الذي دعا إلى

دعم التنفيذ والتنمية بالمتعلق  ،من جدول األعمال ١٨اللجنة التنفيذية على استئناف النظر في البند  وافقت -١٤١
 .التالية جلستهافي  ،في مجال األمن

 .١٢,١٥الجلسة في الساعة  ُرفعت -١٤٢
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 ةالسادس الجلسةمحضر 
 )١٤,٠٠الساعة  ،٢٠١٦سبتمبر  ٣٠(الجمعة،  

 
  المواضيع التي نوقشت

 
 (تابع) دعم التنفيذ والتنمية في مجال األمنمن جدول األعمال:  ١٨البند   -١

 AFI SECFAL)تسهيالت في أفريقيا تقرير عن خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران وال —
Plan) 

 لمساعدة الفنيةاإليكاو ل تقرير عن برنامج —

 ورقة مقدَّمة من كازاخستان واالتحاد الروسي —

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطيران المدني —

(ACAC)  وٕاقليم مكتب اإليكاو في الشرق األوسط(MID) 

سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى مة من ورقة مقدَّ  —
المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و  (ECAC)األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 يوروكنترول)الجوية (

الو الديموقراطية األرجنتين وأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وغيانا وجمهورية مقدَّمة من  ةورق —
الشعبية وناميبيا وناورو ونيبال وهولندا ونيوزيلندا ونيجيريا وجمهورية مولدوفا واالتحاد الروسي 
وسانت لوسيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وسيراليون وسنغافورة وجنوب أفريقيا وٕاسبانيا 

وباغو واإلمارات العربية المتحدة وسويسرا وجمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة وترينيداد وت
 (GEA)والواليات المتحدة األمريكية ورابطة شركات البريد السريع العالمية  والمملكة المتحدة

 (TIACA)والرابطة الدولية للشحن الجوي  (األياتا) واتحاد النقل الجوي الدولي

ريقية للطيران المدني اللجنة األفمن الدول المتعاقدة، من األعضاء في  ٥٤ورقة مقدَّمة من  —
 (أفكاك)

  ورقة معلومات مقدَّمة من الجمهورية الدومينيكية —

 )ICAO TRIPالتسهيالت واستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين ( من جدول األعمال: ١٩البند  -٢

د بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت —  البيان الموحَّ

 التسهيالت —تعلقة بالملحق التاسع التطورات الم —

 (TRIP)التطورات المتعلقة باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين  —

  (PKD)لإليكاو امة التطورات المتعلقة بدليل المفاتيح الع —

 ورقة مقدَّمة من البرازيل —
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  اورقة مقدَّمة من إندونيسي —

 ورقة مقدَّمة من جنوب أفريقيا —

 أنشطة وسياسات التعاون الفني —التعاون الفني دول األعمال: من ج ١٥البند  -٣

 ٢٠١٥-٢٠١٣السياسات واألنشطة المتعلقة بالتعاون الفني خالل الفترة  —

 (IPAV)برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران  —

 جمهورية الدومينيكيةالورقة مقدَّمة من  —

 ورقة مقدَّمة من إندونيسيا  —

متعددة القوميات) والبرازيل  –دعم من كل من األرجنتين وبوليفيا (دولة ورقة مقدَّمة من بيرو ب —
 - وشيلي وكولومبيا وٕاكوادور وغيانا وبنما وباراغواي وسورينام وأوروغواي وفنزويال (جمهورية 

 البوليفارية)

سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول ورقة معلومات مقدَّمة من  —
المنظمة األوروبية لسالمة و  (ECAC)ألخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني ا

  يوروكنترول)المالحة الجوية (

 (IAC)ورقة معلومات مقدَّمة من لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة  —

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة من جدول األعمال:  ٢٨البند  -٤

 (NCLB) "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة —

 ورقة مقدَّمة من البرازيل —

 ورقة مقدَّمة من مصر —

غينيا الجديدة وتونغا وجزر كوك وساموا وسنغافورة وفانواتو وفيجي -بابواورقة مقدَّمة من  —
   وكيريباس ونيوزيلندا

وجزر البهاما وبربادوس وبليز  ورقة مقدَّمة من السلفادور بدعم من كل من أنتيغوا وبربودا وأروبا —
وكندا وكوستاريكا وكوبا وكوراكاو والجمهورية الدومينيكية وفرنسا (جزر األنتيل الفرنسية) وغرينادا 
وغواتيماال وهايتي وهندوراس وجامايكا والمكسيك وهولندا (بونير وسابا وسان يوستاتيوس) 

وسان فنسنت وجزر غرينادين  ونيكاراغوا وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسانت مارتن
وترينيداد وتوباغو والمملكة المتحدة (أنغيال وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان 

 ومونتسيرات وجزر تركس وكايكوس) والواليات المتحدة

سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى ورقة مقدَّمة من  —
المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و  (ECAC)اللجنة األوروبية للطيران المدني  األعضاء في

 يوروكنترول)الجوية (

اللجنة األفريقية للطيران المدني من الدول المتعاقدة، من األعضاء في  ٥٤ورقة مقدَّمة من  —
 (أفكاك)
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 ورقة معلومات مقدَّمة من الجمهورية الدومينيكية  —

 ن اليابان ورقة معلومات مقدَّمة م —

سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول ورقة معلومات مقدَّمة من  —
المنظمة األوروبية لسالمة و  (ECAC)األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 يوروكنترول)المالحة الجوية (
 

 موجز المناقشات
  التنفيذ والتنمية في مجال األمندعم : األعمال جدول من ١٨البند 

كملت النظر في هذا البند من جدول األعمال الموثق في ثالث ورقات أو  انعقادهانفت اللجنة التنفيذية أاست -١
 التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميالتنفيذ اإل ة[تقرير عن خط المنقحة WP/21 الورقةمقدَّمة من المجلس:  ةعمل رئيسي

عالن إ[ WP/351 الورقةية)، و فنلمساعدة الل اإليكاو(تقرير عن برنامج  WP/28 والورقة ،](AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي 
مكتب اإليكاو في الشرق  وٕاقليم (ACAC)ن المدني ران والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطياالرياض بشأن أمن الطير 

 لدول والمنظمات الدولية. والورقات ذات الصلة المقدَّمة من ا ؛](MID) األوسط

اإليكاو لدعم التنفيذ  برنامجطار إبه اإليكاو في  اضطلعتن تقديره للعمل الذي ع مندوب السنغال أعرب -٢
الشاملة  ةقليميالتنفيذ اإل ةدعم خط أجلمن  المبذولةعلى وجه الخصوص، جهودها و ، (ISD-SEC)والتطوير الخاص باألمن 

المنقحة (تعزيز قدرات الخبراء اإلقليميين في  WP/164. وأيد الورقة (AFI SECFAL Plan)ا يقيأفر في  التسهيالتألمن الطيران و 
ي كانت السنغال ت، الاللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)عضوًا في  أفريقيةدولة  ٥٤ اي قدَّمتهتمجال أمن الطيران)، ال

 AFI)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميالتنفيذ اإل ةالمنقحة [تقرير عن خط WP/21 الورقة الحقاً و  ؛منها ةواحد

SECFAL Plan) [(أ). وأكد مندوب السنغال  مرفقالوارد في ال موميةالمجلس، بما في ذلك مشروع قرار الجمعية الع من ةقدَّمالم
في الدول  التسهيالتابير أمن الطيران و ال والمستدام لتدتسهم في تحسين التنفيذ الفعَّ  ةليآ تشكل AFI SECFAL Planن أ

شحن الجوي) ال أمن مجال فيلتدريب ا تعزيز(المنقحة  WP/185 لورقةل تأييدهأعرب عن  فقدإلى ذلك،  ةضافاإلوب. فريقيةاأل
وروبي . وانتهز مندوب السنغال هذه الفرصة ليشكر االتحاد األة(بما فيها السنغال) وثالث منظمات دولي ةدول ٢٨من  ةقدَّمالم

 (CASE Project) العربية الجزيرة وشبه أفريقياالطيران المدني في  أمنعلى مشروع  (ECAC)األوروبية للطيران المدني  واللجنة
ا وشبه أفريقيبناء القدرات في مجال أمن الطيران في  ةبغية تنفيذ أنشط ١/١١/٢٠١٥طلق في ذي األربع سنوات، الذي أُ 
أفضل  شاطر، ال سيما فيما يتعلق بتفريقيةاحتياجات الدول األ ةلتلبي ببراعةُصمَِّمت  قد ةنشطن األأالجزيرة العربية. وشدد على 

 الممارسات.

مندوب انضم  تقديمها، في المشاركينالتي كانت دولته من  المنقحة، WP/164تأييد مماثل للورقة  وفي -٣
ومندوب السنغال، وأشاد بالتقدَّم  (EX/5)جلسة الخامسة ال فيبها مندوب نيجيريا  ىدلأإلى التعليقات التي  األخضر الرأس

الشاملة ألمن  ةقليميالتنفيذ اإل ةبتنفيذ خط المتعلق (ISD-SEC)التنفيذ والتطوير الخاص باألمن  دعمطار برنامج إالمحرز في 
مر الوزاري المعني بأمن الطيران أجل تسهيل المؤت منن المساعدة التي تقدَّمها اإليكاو أا. وأكد أفريقيفي  التسهيالتالطيران و 

أجل أمن  من ةالذي قدَّمته في وضع أهداف إقليمي رشاد) واإل٧/٤/٢٠١٦-٤ا (ويندهوك، ناميبيا، أفريقيفي  التسهيالتو 
تنفيذ األهداف ب المتعلق الوضعورصد  فريقيةلتزام السياسي للدول األاالفي تعزيز  حاسماً وال يزال،  كان، والتسهيالت،الطيران 

من خالل  التسهيالتدعم دولته للنهج اإلقليمي المتبع إزاء تعزيز أمن الطيران و  مجدداً  األخضر الرأسمندوب  أكدالمذكورة. و 
مجاالت التركيز الستة التي تم تحديدها كجزء من  ةمعالج أجل منلتقديم المساعدة إلى دول المنطقة  ةفارقتجميع الخبراء األ
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ان؛ ر أمن الطي لمراقبةإنشاء نظام ، وهي: (RASFALG-AFI)قليمي ألمن الطيران والتسهيالت اإل األفريقي الفريقاختصاصات 
اء تقييمات لمخاطر األمن والتهديدات الجديدة/الناشئة؛ والتسهيالت؛ ر ل البارزة في مجال األمن؛ وٕاجغاقبة األمن والشوار وتنفيذ م

(انظر  ان والتسهيالتر تدريب في مجال أمن الطيالن في أفريقيا؛ و ار والبنى التحتية لمجموعة عمل أمن الطي يوأمن الشحن الجو 
اللجنة تؤيد اإلجراءات التي أوصت بها الدول األعضاء في  أناللجنة التنفيذية ب أهابمن الورقة المذكورة). و  ٤-٢الفقرة 

أعرب  فقد. وعالوة على ذلك، ةمنقحال WP/164(أفكاك) على النحو المبين في الموجز التنفيذي للورقة األفريقية للطيران المدني 
المنقحة التي اشترك في  WP/185المنقحة التي قدَّمها المجلس، والورقة  WP/21 للورقة هييدأمندوب الرأس األخضر عن ت

 .دوليةوثالث منظمات  ةدول ٢٨تقديمها 

لخطة التنفيذ من جديد دعم دولته  مندوب الصينأكد  ،المنقحة WP/21كذلك للورقة  التأييدوفي معرض  -٤
 التذكير معرض وفيتلك الخطة البالغة األهمية.  ،(AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليمياإل

 خاللفي مجال أمن الطيران  ةتدريبي ةدور  ١١مينغ للتدريب على أمن الطيران في الصين قد استضاف نحو  كونبأن مركز 
في هذا  اجهوده بذلواصل تن الصين سأأكد  فقدسيا والمحيط الهادئ، آلدول في إقليم  ٢٠١٥ى عام إل ٢٠١٢الفترة من عام 

 نحاء العالم.أفي جميع  التسهيالتأجل تعزيز أمن الطيران و  منعمل اإليكاو ل الصدد دعماً 

أن تعزيز المنقحة بش WP/164 للورقةالكامل  ماييدهأعن ت المملكة العربية السعوديةو  مصر ندوبام أعرب -٥
عالن إبشأن  WP/351عن الورقة  تقديمها، فضالً  فيشاركت مصر  التيقدرات الخبراء اإلقليميين في مجال أمن الطيران، 

مكتب اإليكاو في الشرق  وٕاقليم (ACAC)ن المدني ران والتسهيالت في إقليم الهيئة العربية للطياالرياض بشأن أمن الطير 
 .(MID) األوسط

المستمرة التي  يةتحديات التمويلال ظلفي  أنه مندوب كينيا أكدالمنقحة،  WP/21لورقة ا تأييدمعرض  وفي -٦
 العموميةعيت الجمعية دُ  فقد، (AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميتواجه خطة التنفيذ اإل

خطة. كما أعرب ال هذهتنفيذ  ةلمساهمات من أجل مواصلا منو/أو غيرها  ةإلى حث الدول على تقديم مساهمات مالية وعيني
المنقحة، التي حثت فيها  WP/164 الورقة، و ةوثالث منظمات دولي ةدول ٢٨المنقحة، المقدَّمة من  WP/185 لورقةييده لأعن ت

مواصلة  على، أخرىر أمو  ةضمن جمل اإليكاو،(أفكاك) (بما فيها كينيا) اللجنة األفريقية للطيران المدني الدول األعضاء في 
 .ةخطللتقديم قيادتها ودعمها 

 ا في تقديمها.مهتاالمنقحة، التي شاركت دول WP/164 لورقةالصادق ل ماييدهأعن ت ثيوبياإ و  غينيا ندوبام أعرب - ٧

في العمل  تعاونها(أفكاك) لللجنة األفريقية للطيران المدني عن تقديره  ثيوبياإمندوب سبيل ذلك، أعرب  فيو  -٨
التي تهدف إلى تعزيز أمن الطيران  ،اأفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميتنفيذ خطة التنفيذ اإل علىاو مع اإليك

اإلقليمي ألمن الطيران والتسهيالت  األفريقي الفريقعلى إنشاء  ىأثن كما. ةا بطريقه مستدامأفريقيفي  التسهيالتو 
(RASFALG-AFI) مجاالت  ةمعالج علىدول المنطقة  ةلمساعد قةر افمن خالل تجميع الخبراء األ بعالمت، وعلى النهج اإلقليمي

 ةالمكتسبة في التنفيذ الناجح لخط تجربةضع على أساس الهذا النهج قد وُ  بأنثيوبيا إمندوب  ذكَّرالستة المذكورة. و  التركيز
 مة.في مجال السال اإلقليميةتحديات لل لتصديل (AFI CIS) فريقيةاأل المفتشية

الدول والمنظمات  حينذاك شكرالمقدَّمة من المجلس. و  ،المنقحة WP/21 الورقة مندوب سنغافورةأيد  وقد - ٩
ن أ، وأكد هانيابة عن المشاركين اآلخرين فيبال (EX/5)المنقحة التي قدَّمها في الجلسة السابقة  WP/185 الورقةالدولية التي أيدت 

الدول، ال سيما من  لدىلنظم أمن الطيران  ةركائز حاسم كانتالقدرات  بناءنية و فساعدة الالم توفيرالطيران و  علىتدريب الأنشطة 
تهديدات الالداخل و  منعلى التصدي للتهديدات الحالية والناشئة، مثل التهديدات  نها ساعدت كثيراً أحيث تعزيز العوامل البشرية، و 

 وفيأمور أخرى.  ةضمن جمل ،ناطق المفتوحة للجمهور في المطاراتالتي تواجه األمن اإللكتروني والتهديدات التي تواجه الم
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نية وبناء القدرات فبقوة على المساعدة ال (GASeP)ألمن الطيران  اةن تركز الخطة العالمية المتوخأمل في األ معرض اإلعراب عن
 .قاليمارها جميع الدول واألثم تجنيها ةكبير  ةن ذلك سيحقق فائدأأكد مندوب سنغافورة  فقدوالتدريب ودعم التنفيذ، 

 مندوب باكستان، شدد المنقحة WP/185 الورقةالمنقحة و  WP/21ييد للورقة أعراب عن التوفي معرض اإل - ١٠
للركاب،  ، وسفر أكثر أماناً ن تدعم تدابير أمن الطيران من أجل توفير مطارات أكثر أماناً أنه يتحتم على جميع الدول أعلى 

 لجوي.ا شحنلل ونقل أكثر أماناً 

قدَّمها المجلس، وكذلك التي  WP/351و WP/28والمنقحة  WP/21 اتدعمه للورق مندوب بوركينا فاسو وقدَّم - ١١
 في تقديمها. دولتهالمنقحة التي شاركت  WP/164 الورقة

لبناء القدرات من أجل تعزيز أمن  ةقوي ةن هناك دعو أ، من المداخالت، رئيس اللجنة التنفيذيةالحظ  وهنا - ١٢
 والتسهيالت في جميع الدول. الطيران 

شادت أ قد اللجنة أن (DD/ASF)والتسهيالت  الطيراننائب مدير أمن  الحظلمداوالت اللجنة،  تلخيصاً و  - ١٣
 وأكد. (AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميحرز بشأن تنفيذ خطة التنفيذ اإلالتقدَّم المُ ب

ا، أفريقيفي  التسهيالتاألهداف المحددة ألمن الطيران و  ةمجموع ةليات للتنسيق مالحظًا أهميآوجود  ةهميأ على ةخاص ةبصف
المنقحة التي  WP/21 للورقة واسعهناك تأييد  وكانلتزام السياسي. االالخبراء، والجهود المبذولة من أجل زيادة  عوٕانشاء مجمَّ 

وقد  ،اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)عضوًا في  أفريقيةدولة  ٥٤دَّمتها المنقحة التي ق WP/164والورقة  ،قدَّمها المجلس
العامة باعتماد قرار الجمعية  الجلسة توصيةووافقت بوجه خاص على  ،المقترحة فيهاأيدت اللجنة التنفيذية جميع اإلجراءات 

 WP/21ا (انظر المرفق (أ) بالورقة أفريقيفي  التسهيالتو الشاملة ألمن الطيران  ةقليميالمقترح بشأن خطه التنفيذ اإل العمومية
لتزام بتحقيق االعلى  الهندي والمحيط أفريقيافي إقليم  الواقعة، الدول األعضاء أخرىأمور  ةجمل ضمن)، الذي حث، ةالمنقح

 الخطةلى دعم إع الدولي المجتم ودعاا، أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميغايات وأهداف خطة التنفيذ اإل
 من أجل تنفيذها. اللجنة األفريقية للطيران المدنيالعمل مع اإليكاو و و 

مشتركًا  اقتراحاً االتحاد الروسي وكازاخستان  افيه قدَّم)، التي ١التنقيح رقم ( WP/258 الورقةإلى  ةشار باإل - ١٤
ي (باريس)، بما في ذلك مصدر التمويل، نطمال األطلألوروبا وش اإلقليميالوظائف في مكتب اإليكاو  عددالنظر في زيادة ب

 .ةالعام ةضمن دائرة اختصاص األمين يقعدارتها إ العامة و  ةمانأوضحت اللجنة ان تخصيص موارد األ فقد

رحبت اللجنة  فقد، واسع النطاق أيضاً  تأييداً التي قدَّمها المجلس ونالت  WP/351وفيما يتعلق بالورقة  - ١٥
 وٕاقليم (ACAC)ن المدني راإقليم الهيئة العربية للطيالدول في ب أهابتو ن والتسهيالت ابشأن أمن الطير  عالن الرياضإباعتماد 

 ةتدعم اإليكاو تنفيذ إعالن الرياض من خالل وضع خط أنطلبت  كمانفذه. ت أن (MID) مكتب اإليكاو في الشرق األوسط
ن المدني وٕاقليم مكتب اإليكاو في الشرق رام الهيئة العربية للطيإقليأجل  من التسهيالتشاملة ألمن الطيران و  ةقليميإتنفيذ 
 .(AFI SECFAL Plan)ا أفريقيفي  التسهيالتالشاملة ألمن الطيران و  ةقليميالتنفيذ اإل ةالمكتسبة من خط تجربةالب تأّسياً  األوسط

رح فيها ، والتي اقتُ ةليوثالث منظمات دو  ةدول ٢٨المقدَّمة من  ،المنقحة WP/185 الورقةأيدت اللجنة  كما - ١٦
عراب عن تقدير هذه الفرصة لإلل اً الجوي. واغتنام شحنأمن الب المتعلقةممارسات الألفضل  ةعمل جديد ةحلق اإليكاو تنظم أن
والتسهيالت  الطيراننائب مدير أمن  أكد فقدفي الورقة،  الواردةالعمل  ةلقلحالعريضة المقترحة  للخططالعامة  ةماناأل

(DD/ASF) أمن الشحن الجوي. مجالفي  رفيعة ةولويأ ذاتالكفاءات البشرية  ةن تنميأ 

في الورقة  سُينظر هبأن أيضاً  أحاطت علماً  قدن اللجنة أوالتسهيالت إلى  الطيرانوأشار نائب مدير أمن  - ١٧
WP/105 )وروبي والدول األعضاء فيه سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األ تهاقدَّم التي ،مجال بناء القدرات) فيالتحديات  مواجهة
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المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية و  (ECAC)والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 
 . "عدم ترك أي بلد وراء الركب"من جدول األعمال:  ٢٨طار البند إفي  ،)يوروكنترول(

  )ICAO TRIPبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين (التسهيالت واستراتيجية  من جدول األعمال: ١٩البند 

 هاقدَّم ةنظرت اللجنة التنفيذية في هذا البند من جدول األعمال على أساس أربع ورقات عمل رئيسي - ١٨
(التطورات المتعلقة  WP/42و)، التسهيالت يخص فيما المستمرة وممارساتهاسياسات اإليكاو بد موحَّ البيان ال( WP/41المجلس: 

]، (TRIP)المسافرين  ة[التطورات الخاصة باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوي WP/40و)، التسهيالت — التاسع لحقلمبا
 والورقات ذات الصلة المقدَّمة من الدول.  ؛يكاو]لإلمة ا[التطورات المتعلقة بدليل المفاتيح الع WP/19و

بتعديل قرار الجمعية العمومية  اقتراحاً  حملتلتي ا WP/41 الورقة (D/ATB)النقل الجوي  إدارةمدير  قدَّم - ١٩
 التسهيالت يخص فيما المستمرة وممارساتهاسياسات اإليكاو بد موحَّ البيان ال على إدخالهن التحديث المقترح أ. وأبرز ١٦- ٣٨

، بما في سهيالتالتالمستقبل في مجال  فيتركيز عمل اإليكاو  نطاقو  ،التطورات أحدثو  تواصلة،م ةهميأمسائل ذات  يعكس
الُمقترحة في  المسافرين هوية لتحديد اإليكاو برنامجفي استراتيجية  ةرئيسيالعناصر ال، و هاوتنفيذ سهيالتحكام التأذلك وضع 

عيت اللجنة إلى دُ  قد. و بالتسهيالت المتعلقةمسائل الوالعمل والتعاون على الصعيدين الوطني والعالمي بشأن  ،WP/40الورقة 
 .باعتماده العامة الجلسة وتوصيةد لبيان الموحَّ ا لتحديثاض استعر  إجراء

التسهيالت  — التاسع بالملحق المتعلقةعن التطورات  فادتالتي أ WP/42إطار عرض الورقة  وفيذلك  بعد - ٢٠
 قد ٣-٣أن الجدول المبين في الفقرة  (D/ATB)النقل الجوي  إدارةالحظ مدير  فقد ،منذ االجتماع الماضي للجمعية العمومية
). وتندرج هذه ٢٠١٩-٢٠١٧التالية ( يةالثالث ةفتر لعن النتائج المتوقعة ل ، فضالً ةلخص أولويات برنامج التسهيالت المقترح

 أناقُترح  فقد، "لنعمل بشكل أفضل باستخدام ما لدينا"، ىولإطار أولويات الفئة األ في أمااألولويات والنتائج ضمن فئتين. 
عمله،  ُيجمِّعن أفي الملحق التاسع، و  الواردةوالتوصيات الدولية  للقواعدالمسائل المتعلقة بعدم االمتثال  التسهيالتدرس برنامج ي

أولويات الفئة الثانية، "التخطيط للمستقبل"، على  تنطوي. و بالتسهيالتاألخرى ذات الصلة  الكياناتويقيم صالت أوثق مع 
شئة والمشاركة المستمرة في التطورات في التكنولوجيات ذات الصلة. وترد في القضايا الجديدة والناب المتعلقةعداد الردود إ

عيت اللجنة إلى استعراض هذه األولويات المقترحة دُ  قدالنتائج المرتبطة بكل من هذه األولويات. و  الجدول المذكور أيضاً 
 .باعتماده العامة سةالجل ة، وتوصي٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةلفتر ل التسهيالتوالنتائج المتوقعة لبرنامج 

عن التطورات الخاصة  التي قدَّمت تقريراً  WP/40الورقة  (D/ATB)النقل الجوي  إدارةذلك قدَّم مدير  وبعد - ٢١
 تقد وصف أنها والحظ، العمومية للجمعية الماضي االجتماع منذ (TRIP)المسافرين  ةباستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوي

ل إثبات يدل تحديداً وهي  المسافرين، هوية لتحديد اإليكاوبشأن العناصر الخمسة الستراتيجية برنامج التقدَّم المحرز حتى اآلن 
ني (بما في يل البيقات القابلة للتشغوالتطبي ش،يومراقبة الوثائق، وأدوات وُنظم التفت وٕاصدارًا، يالسفر المقروءة آل ووثائق ة،يالهو 

تضمنت الورقة تحديثا بشأن ما يلي:  كما .(API)وسجل أسماء الركاب  (API)ذلك المعلومات المسبقة عن الركاب 
تحقيق أهداف األمم المتحدة و اإلرهاب؛  ةمسائل المتعلقة بمكافحالاالستراتيجية العالمية لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة بشأن 

 ةدار إخذة لتعزيز هوية المسافرين؛ والخطوات المتّ  ديدلتحفيما يتعلق ببرنامج اإليكاو  للمساعدة اإليكاو ةأنشطو للتنمية المستدامة؛ 
عن ردود الدول على استبيان بشأن  اً وليأ اً لورقة تقرير ا من(ج)  المرفق تضمن فقدالمسافرين. وعالوة على ذلك،  ةتحديد هوي

ت اللجنة إلى استعراض عيدُ . وقد (TRIP)التنفيذ والمساعدة المتعلق باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 
على  ٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةلفتر لهوية المسافرين والنتائج المتوقعة  لتحديداإليكاو  برنامجاألولويات المقترحة الستراتيجية 

 بإقرارها.وتوصية الجلسة العامة  ،WP/40(د) من الورقة  مرفقالنحو الوارد في ال

 لإليكاو امةالتطورات المتعلقة بدليل المفاتيح الع عرضتي الت ،WP/19 الورقة ةالعام ةاألمينقدمت  عندئذ، - ٢٢
 ة،كترونيللطبيعة جوازات السفر اإل تضمنت تفسيراً  قد ةورقالن أ. وأبرزت العمومية للجمعية الماضي االجتماع منذواستخدامه 
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ٕاذ و السفر اإللكترونية.  تاجواز  صالحية من والتثبُّت التحقُّق حيث منللدول  وفائدتهدور اإليكاو في هذا الصدد  موضحة
 ةاألمين ت، فقد أكد(PKD)معلومات عن الحالة الراهنة للمشاركة في دليل المفاتيح العامة لإليكاو  وفرالورقة ت أنأخذت علما ب

 سفر جوازات تصدر التي الدول عدد بين كبيرةتزال الفجوة  فال ،لإليكاو العامة المفاتيح دليل نمو من الرغم علىنه أ ةالعام
التي تصدر جوازات سفر  الدولما يقرب من ثلثي إذ أن  لإليكاو، العامة المفاتيح دليل في المشاركة الدول وعدد إلكترونية

 ومنالمضافة وتعزيز أمن الحدود.  ةمنيالفوائد األ ضيدمن أجل تع لإليكاو العامة المفاتيح دليلبعد إلى  تنضم لمإلكترونية 
 اً لتشغيل البيني العالمي وتعظيمل ضماناً  اإليكاومواصفات ل وفقاً السفر اإللكترونية  لجوازات الدولإصدار  يكونأن  أيضاً المحّتم 

من أجل  لالموافقة على برنامج العمبالجلسة العامة  توصيةعيت اللجنة إلى . ودُ سهيالتفي مجال األمن والت المحققةفوائد لل
دليل المفاتيح العامة لإليكاو  إلىعضاء في اإليكاو على االنضمام المفاتيح العامة لإليكاو، وحث جميع الدول األ دليل

 جوازات السفر اإللكترونية. صالحية منللتحقُّق والتثبُّت  بفعاليةواستخدامه 

 قاعدةالتقييم القابلة للقياس لل عملياتليات لتعزيز آالتي اقترحت وضع  WP/326 الورقة مندوب البرازيل وقدَّم - ٢٣
يجب على كل دولة متعاقدة أن تتأكد من أن مشغلي التسهيالت، التي تنص على أنه " —ملحق التاسع من ال ٦-٦القياسية 

أن الهدف من  الحظ". و الطائرات يوفرون تجهيزات مالئمة لتمكين الركاب من الصعود إلى الطائرة أو النزول منها بدون إبطاء
 ،الفضفاض الحالي اضوء معناه في ٦-٦القياسية  قاعدةتثال للتقييم االم ةنية بشأن كيفيفاالقتراح هو تشجيع المناقشة ال

الورقة اللوائح البرازيلية  أبرزت قدالخدمات في المطارات الرئيسية. و  جودةللبرازيل في تقييم  ةيجابيواالستفادة من التجربة اإل
الخدمات المقدَّمة في  جودةيم تحليل وتقيو ي المقاييس المستخدمة للرصد، أالخدمات،  جودةلمؤشرات  نظاماً  أسستالتي 

الخدمات عناصر موضوعية، مثل أوقات االنتظار وتوافر المعدات  لجودة المؤشراتشملت تلك  قدالمطارات الدولية البرازيلية. و 
جودة الخدمات المقدَّمة. ومع استمرار تنفيذ مبادرات  عنعن العناصر الذاتية المتعلقة بتصور الركاب  والمرافق، فضالً 

ن تستند األهداف المستقبلية إلى تلك أيمكن  كماالخدمات  جودة، يمكن تقييم اآلثار المباشرة من خالل مؤشرات سهيالتالت
إجراءات ترمي إلى تشجيع دراسة  اعتمادالمجلس  إلىإلى القيام بما يلي: تطلب  العموميةعيت الجمعية دُ  قد. و المؤشرات

حث الدول األعضاء و  لإليكاو؛ تابعةنية ف منتدياتطار إالخدمة في المطارات في  ةوجود التسهيالتوتعزيز برنامج عمل بشأن 
 لة.أهذه المس ةهميبأعلمًا  اإلحاطةعلى 

د النظامبشأن  المنقحة WP/203 الورقة اإندونيسيمندوب  قدَّمذلك،  وبعد - ٢٤  عن المسبقة للمعلومات الموحَّ
 وجود عن أسفرتشركات النقل الجوي والمطارات  ةبين قدر  التباينن أ، التي أكدت (PNR)وسجل أسماء الركاب  (API) الركاب

المسبقة عن الركاب  للمعلوماتظم ا لديهم بالفعل نُ إندونيسين بعض المشغلين في أالحظت الورقة  قدطريقتين لتبادل البيانات. و 
انت شركات النقل الجوي األخرى التي ليس ك بينما، الرحلةتبادل إلكتروني للبيانات عند مغادرة  إلجراءألسماء الركاب  وسجالت

ن أإلى  تتقدير. وأشار  أقصىكتروني للبيانات بعد ساعة من وصول الرحلة على لالتخزين اإل ُنظمظم تستخدم لديها هذه النُ 
هذه ن أ، و ةظم مختلفبها شركات النقل الجوي ال تزال متفاوتة بسبب استخدام نُ  فادتالتي أ الركاب أسماء سجلبيانات  نسق

ا، إندونيسينه، نتيجة لذلك، نفذت أأبرزت الورقة  قد. و والدقةتحليل تتسم بالسرعة  أدواتاالختالفات تمثل صعوبات في تطوير 
د لنقل البيانات  الخاصةالقياسية  القواعد، ٢٠١٥منذ عام  لجمارك العالمية امنظمة  طورتها التي (PNRGOV)بالنموذج الموحَّ
(WCO)  ليها إ ا و إندونيسيسُيمنح لشركات النقل الجوي العاملة من  أنهيكاو. والحظت الدولي (األياتا) واإلي الجو  النقلواتحاد

النقل  شركةتعاقب  أن التكيف،بعد انقضاء فترة  ،اإندونيسينه يمكن لحكومة أوضع نظام امتثال تام، و  لها ليتسنى تكيف ةفتر 
 .  الحجب حتى أو العوائقشكال أ من بشكلاالمتثال  عدمالجوي على 

 برسائل الخاصة القياسية للقواعدما يلي: تعزيز التنفيذ الكامل ب القيامإلى  العموميةعيت الجمعية دُ  قدو  - ٢٥
د لنقل البيانات  النموذج للتصدي لزيادة المخاطر  والسرعة بالدقة تتسمتحليل  ةمن أجل الحصول على أدا (PNRGOV)الموحَّ

 القياسية لقواعدل استعراضن تطلب من المنظمات المعنية إجراء ألنمو الحركة الجوية؛ و  يجةنتمواجهة أمن الطيران  فيتهديد الو 
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د لنقل البيانات  النموذج برسائل الخاصة أجل تعزيز  من النموذج بهذا المعنيمن خالل فريق العمل  وذلك، (PNRGOV)الموحَّ
 .المفتوح المصدر على ائمةالقبيئة الفرص االنتفاع بها في الُنظم المختلفة بما في ذلك في 

 في األمور أولياء بيانات إلدراجمبادرة دولته تضمنت  التي WP/191 الورقة اأفريقيمندوب جنوب قدَّم  ثم - ٢٦
 الركاب، تسهيالتن المبادرة كفلت استمرار أ. وفي معرض التشديد على باألطفال االتجار لمشكلة للتصدي األطفال سفر وثائق
للدول لتتابع  ر منبراً وفَّ  قدا أفريقيبها في جنوب  العملن أأشار إلى  فقدالمجتمع ضعفًا، فئات  شدن أضمان أم ذاتهلوقت ا وفي
عيت الجمعية العمومية دُ  قدالدخول. و  نقاط عنداألشخاص  تسهيالتلوضع تدابير لتعزيز  جاحاتها عن كثب وتخلق فرصاً ن

أولياء األمور في  بياناتدراج إ مسألة اإليكاو عمل خطة تتضمن أن ىعل والموافقةا؛ أفريقيبمبادرة جنوب  علماً  ةحاطإلى اإل
 وٕاحالة المسألة إلى فريق خبراء التسهيالت لكي ينظر فيها. ،جوازات سفر األطفال

 ةالمناقش

 العامة المفاتيح لدليلترويج البشأن  اإليكاو هاتبعته الذي وجُّ للتمعرض اإلعراب عن التأييد الكامل  في - ٢٧
أنه  مندوب اليابانفقد أكَّد  ،WP/19النحو المحدد في الورقة  على لإليكاو العامة المفاتيح بدليلرنامج العمل الخاص ولب لإليكاو
 يةالثالث ةلفتر لألولويات والنتائج المتوقعة ا أيد كما. لإليكاو العامة المفاتيحدليل  إلىأكبر عدد ممكن من الدول  انضمامينبغي 
على النحو ) وبرنامج التسهيالت ICAO TRIPبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين ( جيةاستراتي أجل من ٢٠١٩-٢٠١٧

 وممارساتهاد بشأن سياسات اإليكاو موحَّ البيان الإلى تحديث  ةشار وباإلعلى التوالي.  WP/42و WP/40المقترح في الورقتين 
أعرب مندوب اليابان عن دعمه القوي لتبادل فقد  ،WP/41النحو المقترح في الورقة  علىالتسهيالت  يخص فيما المستمرة

أسهم في زيادة الذي  األمر ،(PNR)أسماء الركاب  سجل بياناتو  (API)المسبقة عن الركاب  علوماتالمالمعلومات بشأن 
 د. الموحَّ  (د) الجديد المتعلق بنظم تبادل بيانات الركاب في البيان المرفقدراج إرحب ب فإنه بالتالي،تعزيز أمن الطيران. و 

) ICAO TRIPبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين (ألولويات المقترحة الستراتيجية ا تأييد إطاروفي  - ٢٨
الترويجية  ةنشطلجميع األ اعن تقديره النمسا ةمندوب ت)، أعربWP/40 الورقة( ٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةفتر لوالنتائج المتوقعة ل

تنظيم حلقات  الحصر، ال المثال سبيل على ومنها،على مدى السنوات القليلة الماضية، ذات الصلة التي اضطلعت بها اإليكاو 
برنامج اإليكاو بشأن  إلكترونية منصة، وٕانشاء (MRTDs)آليًا  المقروءة السفر وثائقالعمل/الحلقات الدراسية، ونشر مجلة تقرير 
من المجاالت  ةالمسافرين في مجموع ةعلقة بتحديد هويالمعلومات والممارسات المتلتحديد هوية المسافرين من أجل تشاطر 

قد انضمت  النمساذكَّرت بأن  فقد ،(WP/19)المفاتيح العامة لإليكاو  لدليل المقترحعمل اللبرنامج  اييدهأعن ت ٕاعراباً و  ،الرئيسية
(ب)).  مرفق(انظر ال والعشرين ةالخامسالدولة المشاركة  اباعتباره ٣١/١٢/٢٠١٠ تاريخ في لإليكاو العامة المفاتيحإلى دليل 

جوازات السفر  صالحية منأجل التحقُّق والتثبُّت  منالعامة لإليكاو كان أداة عظيمة الفائدة  المفاتيحعلى أن دليل  وتشديداً 
 السفر زاتجوا(بيانات االستدالل البيولوجي) الواردة في  ةمن مستوى الثقة في البيانات البيومتري بالتالياإللكترونية، ما عزز 

من استراتيجية  ن كالً أدت على على الحدود. وشدَّ  الرقابةألغراض  ةمضاف ةقيمك هاالنمسا ب ةأوصت مندوب فقد، اإللكترونية
 مين الطيران المدني.ألت ةخاصبرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين ودليل المفاتيح العامة لإليكاو كان ذا أهمية 

برنامج ييده لألولويات المقترحة والنتائج المتوقعة الستراتيجية أعن ت رنسامندوب ففقد أعرب  وبالمثل، - ٢٩
 ةوتوصي ،(WP/19)المفاتيح العامة لإليكاو  لدليل المقترحعمل الوكذلك لبرنامج ، (WP/40)اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 

ال بشكل فعَّ  هتيح العامة لإليكاو واستخدامدليل المفا إلىحث جميع الدول األعضاء في اإليكاو على االنضمام ي أنالمجلس ب
د بشأن سياسات اإليكاو موحَّ البيان ال. ومع دعم تحديث اإللكترونية السفر اتجواز  صالحيةمن  التثبتتحقق و ال أجل من

ز بأنه سيكون من المفيد تعزي جزمفقد  ،WP/41وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت على النحو المقترح في الورقة 
الذي تحمله والتحقق  اإللكتروني التوقيع قراءة خالل من سيما الالسفر اإللكترونية،  اتجواز  ةالجانب المتعلق بالتحقق من سالم
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 الهادفة(ب) (اإلجراءات الوطنية والدولية  المرفقاقترح مندوب فرنسا إدخال التغييرين التاليين على  فقدمن صالحيته. ولذلك 
الحالية من الديباجة إلى بندين  ٦الفقرة  تقسيمالحدود):  ةمراقب عملياتهوية المسافرين و  تحديد أنشطة ةإلى ضمان أمن وسالم

 ):الرمادي باللون مظلالً النص الجديد المطلوب إضافته القراءة على النحو التالي (يظهر  تكونبحيث  التعديلمنفصلين مع 

وحمايتها،  تهاقابلية هذه الوثائق لقراء تعتمدان على صحة وصالحية وثائق السفر المقروءة آلياً  ولما كانت"
  ؛والضمانات المادية التي تساهم فيها والضمانات اإللكترونية التي تضمنها

المستخدمة لتحديد الهوية أو  الوثائقالممكنة للشخص تعتمد على الحاالت االجتماعية تقييد عدد  ولما كان"
  ستحقاق طالب جواز السفر (أي مستندات الهوية األساسية)؛"تأكيد المواطنة أو الجنسية وتقييم مدى ا

 على النحو التالي:  أقر يُ  بنص(ب)  المرفقفي  الواردالجديد  ٤البند  منطوق ٕادراجو 

جوازات السفر  صالحيةاألعضاء على تكثيف جهودها إلنشاء وتنفيذ نظام متين للتحقق من  الدول تحث""
    والتحقق من صحتها؛". تتضمنها التي ةقيعات اإللكترونيتو ال ة، ال سيما بقراءةكترونيلاإل

ا على مبادرتها لحماية األطفال من االتجار بهم من خالل إدراج بيانات أفريقيمعرض تهنئة جنوب  وفي - ٣٠
 دولياً تثير شاغًال  ةلأأن االتجار بالبشر مس على مندوب البرتغالشدَّد  فقد، (WP/191)أولياء األمور في جوازات سفر األطفال 

لمبادرة ومالحظته أنها ا هذه ألهمية تأكيده معرض في، بما في ذلك في قطاع النقل الجوي. و اً خاص اهتماماً  بإيالئها جديرةو 
 لبرنامج ةنيفال ةاالستشاري المجموعةإلى  أفريقياجنوب  هامدأن تقوصى با فقدعن وثائق السفر،  ةأخرى مسؤول تشمل أطرافاً 

 خبراء فريقنظر ين أقبل  مناسبني وتشغيلي فطار إن من وضع بما يمكّ  (TAG/TRIP)مسافرين ال ةإليكاو لتحديد هويا
 .المبادرة في التسهيالت

الخدمات  جودةقياس  ةهميأبشأن  WP/326 الورقةإطار تأييد اآلراء التي أعربت عنها البرازيل في  وفي - ٣١
 تشاطر ةهميأإلجراءات المقدَّمة في تلك الورقة تعكس بشكل جيد ن اأالبرتغال  مندوبد أكَّ  فقدمطارات، ال مباني في المقدَّمة
استصوب أن تقدَّم  فقد. ولذلك، سهيالتوالتوصيات الدولية المتعلقة بالت للقواعدالعالمية  مناغمةممارسات وتعزيز الالأفضل 

 ).Doc 9957(وثيقة اإليكاو  تسهيالتالدراجها في دليل إحكام يمكن أوضع  ةبغي التسهيالت خبراء فريقالبرازيل مقترحاتها إلى 

 مندوب نيوزيلندافقد أّكد  لإليكاو، العامة المفاتيح دليلن دولته عضو نشط في أوفي معرض األخذ علمًا ب - ٣٢
وفير قائمة ت سيما ال ،WP/19بصيغته الواردة في الورقة  لإليكاو العامة المفاتيح دليلؤيد بقوة برنامج العمل المقترح ليأنه 

التحقق من صالحية  لعمليةالمفاتيح العامة من أجل مواصلة دعم التشغيل البيني العالمي  دليلالرئيسية من خالل  اإليكاو
برنامج اإليكاو لتحديد هوية المتعلقة باستراتيجية  WP/40أيدت الورقة  قدن نيوزيلندا أإلى  ةشار إ. وفي اإللكترونية السفر اتجواز 

 نظراً القاعدة القياسية الخاصة بجواز السفر اإللكتروني  ؤيدن يأنه من غير المرجح فقد أّكد أ ،٥-٢باستثناء الفقرة  المسافرين
 االعتبار في األخذ دون العامة، المفاتيح تقتضيها التياألساسية  والبنيةالسفر اإللكترونية  بجوازات المرتبطة الباهظة للتكلفة
أو التي تفتقر إلى النزاهة  بضعة آالف من جوازات السفر سنوياً  سوى للدول التي ال تصدر ةكبير  ةستكون غير ذات قيم أنها

 اإلصدار. ةمن حيث عملي

دراج إا بأفريقيأن مبادرة جنوب  رىألنها ت WP/191 الورقةن دولته ال تؤيد أأشار مندوب نيوزيلندا إلى  كما - ٣٣
زيادة  عن فضالً  كبيراً  ن تخلق تعقيداً أنها أال من شاالتجار باألطف ةلأمس ةسفر األطفال لمعالج وثائق فيأولياء األمور  بيانات

السفر بدون  مناألطفال  تمكن عدمن تعني أكما أنها يمكن  ،السفر وثائقإصدار  ةالتكاليف التي تتكبدها الدولة في عملي
ي اعتراض قوي أيها ذات اهتمام لبعض الدول وليس لد ةلأأقرت نيوزيلندا بأنها قد تكون مس فقدالطبيعيين. ومع ذلك،  والديهم
ن أنه من غير المرجح أن مندوب نيوزيلندا شدد على أللنظر فيها. غير  التسهيالتهذه المبادرة إلى فريق خبراء  ةحالإعلى 

 .الدولية وتوصياتها اإليكاو قواعد ضمنسفر األطفال  وثائقأولياء األمور في  بياناتدراج إي خطوات لجعل أتؤيد دولته 
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اإليكاو على  بلجيكا ةمندوب شكرت فقد، WP/40بها مندوب النمسا بشأن الورقة  ىدلأات التي لتعليقل ترديداً و  - ٣٤
استراتيجية  ةهميأالمسافرين. وفي معرض التشديد على  ةتحديد هويب الخاص برنامجها ةجهودها الرامية إلى تعزيز استراتيجي

لذلك  المساعدة المقدَّمة دعماً وبية، عالتو  ةنشطأت بمختلف رحب فقد، وقدراته (TRIP)برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 
سجل أسماء الركاب  بيانات برنامجو  (API)المسبقة عن الركاب  علوماتالم برنامجالبرنامج، وبزيادة التواصل مع الدول بشأن 

(PNR) . اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران  ببرنامجوفيما يتعلق(USAP)، ي عبء عمل إضافي ألجيكا ب ةؤيد مندوبتلم ف
 بسبب القيود المفروضة على الموارد التي تعاني منها جميع الدول.

اإليكاو  برنامجواستراتيجية  التسهيالت مجالي فعمال اإليكاو أعراب عن التقدير لجميع اإل معرضوفي  - ٣٥
 WP/41و WP/40و WP/19 اتالورق ييده الكامل لما ورد فيأت مندوب األرجنتينأبدى  فقد، (TRIP)لتحديد هوية المسافرين 

 ا.إندونيسيالمنقحة التي قدَّمتها  WP/203أيد بقوة الورقة  كماالمجلس. التي قدَّمها  WP/42و

التي تهدف،  ،المجلس دَّمهاالتي ق المذكورةدعمه لورقات العمل األربع  مندوب االتحاد الروسيقدَّم  كما - ٣٦
بيانات سجل أسماء الركاب  بشأنإرشادات  — ٣٠٩اإليكاو الدوري  كتابحكام أأمور أخرى، إلى تعزيز تنفيذ  ةجمل ضمن

(PNR) . َّ(د) الجديد  المرفقكتروني لبيانات الركاب على النحو المبين في ل، ال سيما التبادل اإلمسافرينال ةن تحديد هويأد وأك
لضمان  ضرورياً  أمراً كان  ،(WP/41) تسهيالتال يخص فيما المستمرة وممارساتهاسياسات اإليكاو بد موحَّ البيان ال تحديث بشأن

ألنها عالجت أوجه قصور في  (WP/191)ا أفريقيفقد أيد مندوب االتحاد الروسي مبادرة جنوب  وبالتاليمن. السفر الجوي اآل
 .ركابأمن ال

فقد  ،WP/40وفيما يتعلق بالورقة . WP/19و WP/42و WP/41 لورقاتل اييدهأعن ت كندا ةمندوب وأعربت - ٣٧
 هوية لتحديد اإليكاو برنامجأجل استراتيجية  منأيدت األولويات المقترحة  قدن دولتها أنه على الرغم من أارت إلى أش

 مزيداً طة طريق في هذ الشأن، ين تلتمس األمانة العامة، قبل وضع خر أنها تقترح إ، ف٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةفتر لل المسافرين
 اإليكاو برنامجاستراتيجية ، الذي تضمن تنفيذ ٢٧/١/٢٠١٦المؤرخ في  EC 6/8-16/04من الردود على كتابها إلى الدول 

"عدم ترك أي بلد  اإليكاونه، في ضوء أهداف مبادرة ألمساعدة. وشدَّدت مندوبة كندا على لاستبيان و  المسافرين هوية لتحديد
 على، السفرممارسات إصدار وثائق و  المدني رانالطيتطوير ب يتعلق فيماالدول  اهتماماتراء و آ معرفةمن المهم  ،وراء الركب"

 (د)). المرفقة (انظر االنحو الوارد في خريطة الطريق المتوخ

 ةلأمس دراسةأن دولتها تؤيد  موضحةا أفريقيالتي قدَّمتها جنوب  WP/191كندا إلى الورقة  ةوأشارت مندوب - ٣٨
حماية األطفال  تعزيزفية التي يمكن بها استخدام وثائق السفر لأولياء األمور في وثائق سفر األطفال لتحديد الكي بياناتدراج إ

لتشغيل البيني والقبول من جانب دول ا قابلية ؤثر علىن يأي تعديل لوثائق السفر يمكن أن أنها أكدت أ غيرمن االتجار بهم. 
إليكاو لتحديد ا لبرنامج ةنيفال ةاالستشاري المجموعة إلى ةلأمسال إحالة استصوابأخرى. ولذلك انضمت كندا إلى البرتغال في 

من أجل تحليلها ومناقشتها ومن ثم عرضها على الدول  (FALP)وفريق خبراء التسهيالت  (TAG/TRIP)المسافرين  ةهوي
  األعضاء للنظر فيها.

القياسية الخاصة  القواعدأيدت كندا  فقدا، إندونيسيالمنقحة المقدَّمة من  WP/203وفيما يتعلق بالوثيقة  - ٣٩
د لنقل البيانات بر  خدمات  ةلى تنفيذها بالكامل. ومن منظور وكالإعت الدول األعضاء دو  (PNRGOV)سائل النموذج الموحَّ

القياسية  القواعدن كندا قد نفذت بأ تذكيراً المخاطر. و  ةار بإد المتعلقةقدرات الالمبادرة  هذهنت حسَّ  فقد، (CBSA)الحدود الكندية 
د لنقل البيانات قبل بضع سنوات، الخاصة برسائل النموذج المو  ن كندا ستواصل تقديم الدعم أعلى  المندوبة تدشدّ  فقدحَّ

 إطار في الرسائل وشكل الركاب أسماء سجللدول األعضاء ومشغلي الطائرات الساعيين إلى وضع وتنفيذ برنامج لوالتوجيه 
د النموذج  .البيانات لنقل الموحَّ
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رحب  فقدالهام،  سهيالتالمبادرات التي اضطلعت بها في مجال الت يعجماإليكاو على  إلىشكر ال وموجهاً  - ٤٠
 يةالثالث ةلفتر ل التسهيالتبما في ذلك أولويات برنامج  ،WP/42 ورقةبوجه خاص باألولويات الموصوفة في ال مندوب سنغافورة

مبادرات إندونيسيا المتعلقة باستخدام وب (WP/326)بجودة الخدمات في المطارات  المتعلقةرحب بمبادرات البرازيل  كماالمقبلة. 
 الورقةييد أعراب عن تاإل معرض. وفي (PNR)سجل أسماء الركاب  بيانات برنامجو  (API)المسبقة عن الركاب  علوماتبرنامج الم

WP/19، الدليل في المفاتيح العامة لإليكاو إلى االنضمام إلى ذلك  دليلمندوب سنغافورة الدول التي لم تنضم بعد إلى  دعا فقد
 .ةالطيران المدني العالمي منظومةواألمن والفوائد التي حققها في نمو وتطور  التسهيالتزر القوي بين آالت أبرزأسرع وقت ممكن. و 

المفاتيح العامة لإليكاو، تُثني على  دليلفي مجلس  ن دولته، بوصفها عضواً أ مندوب نيجيريا أوضحو  - ٤١
لى إجميع الدول األعضاء  دعت، و نيجيرياالذي أيدته  ،(WP/19) العامة المفاتيح دليلب الخاص عملها برنامج أجل مناإليكاو 

لما  اإليكاولى عواستخدامه بشكل فعَّال للتحقق والثبت من صالحية جوازات السفر اإللكترونية. كما أثنت نيجيريا  إليهاالنضمام 
أيدت األولويات و  التسهيالت،وبرنامج  (TRIP)هوية المسافرين  اإليكاو لتحديد برنامجتقوم به من عمل فيما يتعلق باستراتيجية 

 WP/40على النحو المنصوص عليه في الورقتين  ٢٠١٩- ٢٠١٧ يةالثالث ةفتر لهذا الصدد ل فيالمقترحة والنتائج المتوقعة 
 على التوالي. WP/42و

 أوضح ،WP/191 ورقةلق بالمن نيوزيلندا وكندا فيما يتع كلثارتها ألشواغل التي عن ا في إطار اإلعرابو  - ٤٢
إلجراءات التي ل إياها هنئاً ما أفريقينوب لج خاص بشكل مقلقة ةلأن االتجار باألطفال مسأب تعترفان دولته أ مندوب أستراليا

أي عمل إزاء  حيطةاللى توخي ععلى الرغم من ذلك، فقد حثت أستراليا  ولكن. ةلة الهامأهذه المس ةاتخذتها حتى اآلن لمعالج
سفر األطفال ألن ذلك قد يؤدي إلى  وثائقاألمور في  أولياءدراج بيانات بإ تتعلق قياسية قاعدة وضعن يؤدي إلى أنه أمن ش
، على سبيل المثال، عند وجود أسباب مشروعة تقتضي ةعواقب غير مقصود ٕالىغير مقصود و  بشكلعبء تنظيمي  إضافة

خبرتها فيما يتعلق  قاسمشكرت أستراليا البرازيل على ت ،WP/326ى الورقة إشارة إل وفيالطبيعيين.  والديهمسفر األطفال بدون 
 ةوجود التسهيالت، ودعمت الجهود الرامية إلى تحسين ورصد "التسهيالت"من الملحق التاسع  ٦- ٦القياسية  للقاعدةبتنفيذها 
 .٦-٦ القائمة القياسية القاعدة صياغة إلعادةة، في هذه المرحل مبررًا،ترى  الن أستراليا أفي المطارات. غير  الُمقدَّمةالخدمات 

 والتوصيات القواعد ةن دولته تؤيد بشدأإلى  مندوب المملكة المتحدة أشار ،WP/42على الورقة  تعليقاً و  - ٤٣
خبراء التسهيالت  لفريقليها في االجتماع التاسع التي اتُّفق ع (API)المسبقة عن الركاب  علوماتالم بشأن الجديدة الدولية

(FALP/9) تنسيق القواعد  لإليكاونه ينبغي بأالمملكة المتحدة . وأقرت ٧/٤/٢٠١٦-٤ال خالل الفترة ـالذي ُعقد في مونتري
 ةإلى األداء، مع التركيز على إبقاء المعلومات مفيد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع لتبسيطها وجعلها أكثر استناداً 

ومع ذلك، فإن ر غير المصحوبين بذويهم. صَّ بشأن القُ  ةجديد إرشاداتدولته الحاجة إلى يدت أ كما. ةهوموجَّ  ةوذات صل
 .(GAFP)الطيران  سهيالتتللخطة العالمية التي تنطوي عليها اغير مقتنعة بالقيمة المضافة  ظلتالمملكة المتحدة 

الحد من االتجار باألطفال، وشكر  المبادرات الرامية إلى ةبشد أيدتن دولته أمندوب المملكة المتحدة  والحظ - ٤٤
شأن كندا والبرتغال  شأنهان المملكة المتحدة، أد نه أكَّ أ غير. ةلة الهامأبشأن هذه المس WP/191 الورقةا على تقديم أفريقيجنوب 

ر في وثائق سفر أولياء األمو  بياناتدراج إاالقتراح الداعي إلى  تطبيق بشأنعض المشاكل العملية المحتملة ب رأتوأستراليا، قد 
إزاء هذه المشكلة، فقد  االً فعَّ  سيكون نهجاً  اإلدراجن ذلك أ، في هذه المرحلة، بمقتنعة غيرألن المملكة المتحدة  نظراً األطفال. و 

 (TAG/TRIP)المسافرين  ةإليكاو لتحديد هويا لبرنامج ةنيفال ةاالستشاري المجموعةلة إلى أالمس ةحالإوافقت على أنه ينبغي 
 .إمعان النظر فيهاللخبراء المعنيين يتسنى حتى 

د موحَّ البيان ال بشأندولته بقوة التحديث المقترح  أيدتنه في حين أوأشار مندوب المملكة المتحدة إلى  - ٤٥
(د)  المرفقمن  ٢تعديل منطوق البند  تاقترح فقد ،(WP/41)اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت  بسياسات
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"أمن تلك البيانات" بحيث يصبح  عبارة" بعد منصف بشكل وحمايتها تهامعالجو دراج عبارة "إم تبادل بيانات الركاب) بالجديد (نظ
 ): الرمادي باللون مظلالً النص الجديد المطلوب إضافته (يظهر  التالي النحو علىنصها 

ضمان أن تكون شروط بيانات الدول األعضاء، في استخدامها لنظم تبادل البيانات اإللكترونية، على "تحث 
المسافرين مطابقة للقواعد القياسية الدولية التي تعتمدها وكاالت األمم المتحدة المختصة لهذا الغرض، 

 ؛"ومعالجتها وحمايتها بشكل منصف وضمان أمن تلك البيانات

البيانات سيجعل  معالجةتعلقة بلمسؤوليات الملكامل النطاق الأن يغطي  شأنه من الذين هذا التغيير المقترح أوشدد على 
 . ركابمع بعض المتطلبات الدولية األخرى المتعلقة بجمع بيانات ال شياً االنص متم

د  الجلسةدولتها اعتماد  أيدتنه في حين أ الواليات المتحدة األمريكية ةمندوب والحظت - ٤٦ العامة للبيان الموحَّ
(WP/41)،  الوطنية والدولية والتعاون على مسائل  اإلجراءات(لمرفق (ج) (ب) من ا ٦فإنها اقترحت تعديل منطوق البند

النص الجديد (يظهر  التالي النحو على" ليصبح نصها ساريةمراض الانتشار" قبل عبارة "األو عبارة " بإدراج) سهيالتالت
 : )الرمادي باللون مظلالً المطلوب إضافته 

وغيرها  ساريةمراض الاأل وانتشار الشرعية غير والهجرة المخدرات تهريبلمنع  ةوضع ترتيبات تعاوني  ب)"
 صالح الوطنية؛".الم تهدد التي األخطارمن 

مراض الوعي بالحاجة إلى التعاون فيما يتعلق باأل إذكاءالواليات المتحدة  أيدتنه بينما أدت، في هذا الصدد، على وشدّ 
المرض  مكافحةعلى  ةساعدالم سوى يمكنها الاونية ن الترتيبات التعأن توضح في النص المذكور أ أرادتنها إ، فساريةال

 .المرض منع هاال يمكن لكنو  هواحتواء انتشار 

األولويات المقترحة لبرنامج  أيدتدولتها موضحة أن  WP/42 ورقةالواليات المتحدة إلى ال ةوأشارت مندوب - ٤٧
، الفئة (ب)، ٣-٣[راجع الفقرة  (GAFP)الطيران  سهيالتتللخطة العالمية االمقبلة باستثناء تطوير  يةالثالث ةلفتر ل التسهيالت

إلى توافق في  (FALP/9)التاسع  هيتوصل في اجتماع لم التسهيالت خبراء فريق نأ)، النتيجة (ج)]. وأشارت إلى ١( ةولوياأل
العالمية  ةلخطعمل لدراسة الحاجة إلى مثل هذه ا مجموعةنه شكل أو  ،الطيران سهيالتتلاآلراء بشأن الحاجة إلى خطة عالمية 

المقرر عقدها في أوائل  ٢١٠دورته  خالل ،أن المجلس سينظرٕاذ أخذت علما بو احتياجات الدول األعضاء ومواردها.  ظلفي 
دراج إ بالتاليمن السابق ألوانه  كاننه بأ جزمتقد ف ،(FAL/9)التاسع لفريق خبراء التسهيالت  االجتماعفي نتائج ، ٢٠١٧عام 

من ذلك  نه ينبغي بدالً أدت على ة. وشدَّ يلفترة الثالثللبرنامج التسهيالت  ةالطيران كنتيجة متوقع سهيالتتلتطوير خطة عالمية 
 الضرورة وحسب االقتضاء. حسب تطويرهاالمقبلة و  يةالثالث ةفتر اللة خالل أالنظر في هذه المس

أيدت األولويات المقترحة  قدن دولتها أالواليات المتحدة إلى  ةأشارت مندوب ،WP/40وفيما يتعلق بالورقة  - ٤٨
أيدت الواليات  كما. ٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةفتر لل (TRIP)المسافرين  ةوالنتائج المتوقعة الستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوي

ز ، وتعزيالمزورة السفر وثائقاستخدام  مكافحةقواعد قياسية خاصة بوثائق السفر ل وضعفي  لريادتهابقوة  اإليكاوالمتحدة 
أعضاء دليل المفاتيح العامة لإليكاو من أجل التحقق والتثبت من  قاعدةوتوسيع  ،(MRTDs)السفر المقروءة آليًا  وثائقاعتماد 

 المجموعةالعامة في وضع وتنفيذ استراتيجية من أجل  ةَ مانالمتحدة األ والياتُ ال دعمتصحة جوازات السفر اإللكترونية. وبينما 
 وثائقاألهداف االستراتيجية لإليكاو في مجال  دعمستو  (TAG/TRIP)المسافرين  ةإليكاو لتحديد هويا نامجلبر  ةنيفال ةاالستشاري

إصدار جوازات السفر اإللكترونية في إطار  عمليةي جهد لتطوير أنها لن تدعم إالسفر المقروءة آليًا وتحديد هوية المسافرين، ف
قياسية نظرًا للتحول العالمي السائد من تزوير الوثائق إلى  قاعدةإلى  (TRIP)فرين المسا ةاستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوي

 سفروثيقة  أي أنالهوية وضمان  إدارةمن ذلك على  ن يركز بدالً أنه ينبغي للبرنامج أت الواليات المتحدة أ. ور الهوية تزوير
 أنهاصدرت في الواقع إلى الشخص الصحيح و أُ  قد (MRTD)سفر إلكترونية مقروءة آليًا  وثيقةأي  أو (MRTD)مقروءة آليًا 
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ن أالواليات المتحدة، في هذا الصدد،  ةمندوب تللتشغيل البيني على الصعيد العالمي. وأكد ةوقابل القياسيةاإليكاو  لقواعد تمتثل
 .المطلوب هو ليس أسفر إلكترونية بكل وسائل الحماية والتحذير إلى الشخص الخط وثيقةإصدار 

التي  WP/326الورقة أخذت علما ب قدن دولتها أنه على الرغم من أالواليات المتحدة إلى  ةت مندوبوأشار  - ٤٩
جودة  مؤشراتن أن يكون منفردًا عن غيره، و أ ن كل عقد امتياز مختلف ومن المرجح جداً أ ت أيضاً قد أوضحالبرازيل، فقدَّمتها 

إلى  نماذج المطارات استناداً  وتتباينعتمد على البنية التحتية المعنية. التي سيتفق عليها في العقد ست (QSIs)الخدمات المحددة 
ن اتحاد النقل الجوي الدولي (األياتا) والمجلس أستخدمها واحتياجات عمالئها وتوقعاتهم. وبما تأنواع شركات الطيران التي 

 الدولي المجلس نظمها ةعقد مؤتمرات إقليميالكثير من العمل في هذا المجال، بما في ذلك قد أنجزا  (ACI)الدولي للمطارات 
 يكاو في هذا الشأن.اإل من إرشادات وجودإلى  ضرورةتر  لمالواليات المتحدة  فإن، للمطارات

 قدن دولتها أت أوضحالتي قدَّمتها جنوب أفريقيا، ف WP/191الواليات المتحدة إلى الورقة  ةأشارت مندوب كما - ٥٠
في  ةضافيإفريق خبراء التسهيالت في اتخاذ تدابير  ينظرن أاالتجار باألطفال ووافقت على  ةدعمت الجهود الرامية إلى مكافح

أولياء األمور في وثائق سفر  بياناتدراج إمن التسرع في الحكم وجعل  حذرتأن الواليات المتحدة  غيراجتماعه المقبل. 
 إصدارمره يمكن تنفيذه حاليًا بواسطة السلطة التي تتولى وثيقة سفر القاصر باسم ولي أ تعزيزقياسية نظرًا ألن  قاعدةاألطفال 

 برنامجمن  أوذلك جزء ال يتجز  ،ن النقطة الحرجة هي تحديد كل مقدَّم طلب قبل إصدار وثيقة السفرأوثيقة السفر. ورأت دولتها 
 . (TRIP)اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 

 للقواعد(االمتثال  WP/410تباه إلى ورقة المعلومات الواليات المتحدة االن ةمندوب تاسترع، وفي الختام - ٥١
من جدول  ٣١طار البند إقدَّمتها دولتها في  تي) الالتاسع الملحق من الخامس الفصل من ٢٩-٥ إلى ٢٦- ٥ من القياسية

 أوضحت التيعلى نظر اللجنة التنفيذية،  والمعروضةالسياسة العامة ب المتعلقةالمستوى  ةرفيعالخرى األ المسائلاألعمال: 
، ال سيما االلتزامات ذهمن الدخول واألشخاص المبعدين، ودعت إلى االمتثال له الممنوعيناألشخاص  إزاءالتزامات الدول 

 وثائق إصدار أجل من التاسع الملحق من ٢٧- ٥و ٢٦-٥ القياسيتين القاعدتينالنحو الواردة في  علىلتزامات المحددة اال
 من دول أخرى.  بترحيلهممر ين أُ للرعايا الذ فوري بشكل السفر

 WP/40و WP/19ربع (اإلجراءات التي اقترحها المجلس في ورقات عمله األ مندوب بوركينا فاسو وأيد - ٥٢
بشأن إدراج بيانات أولياء األمور  WP/191تقديم الورقة  فيجنوب أفريقيا  ةشجاعب اإلشادة معرض في). و WP/42و WP/41و

بها مندوبا البرتغال  ىدلأالتعليقات التي  ةد على ضرورة مراعاشدّ  فقداالتجار باألطفال،  ةمسال ةلمعالجفي وثائق سفر األطفال 
 موضع التنفيذ. األهميةمن وضع هذا االقتراح البالغ  ما يمّكنوكندا وغيرهما ب

ما من جدول األعمال. وفي ١٩طار البند إالورقات المقدَّمة في  جميععن دعم  مندوب جنوب أفريقيا وأعرب - ٥٣
دراج إن أاآلراء التي أعرب عنها معظم المندوبين الذين أخذوا الكلمة بالتي قدَّمتها دولته، فقد وافق على  WP/191يتعلق بالورقة 

إليكاو لتحديد ا لبرنامج ةنيفال ةأولياء األمور في وثائق سفر األطفال أمٌر تلزم مناقشته من قبل المجموعة االستشاري بيانات
تقترح  لمن دولته أنه في حين أد مندوب جنوب أفريقيا . وأكَّ (FALP)وفريق خبراء التسهيالت  (TAG/TRIP)المسافرين  ةهوي

 .القياسية القاعدة هأنها ترغب في النظر في جدوى هذ إالوضع قاعدة قياسية مقابلة في هذه المرحلة، 

كما أيد  ،لجيكا والنمسا وفرنساب مندوبوالسابقين، ال سيما  المتحدثينبقوة مداخالت  مندوب سويسرا وأيد - ٥٤
في المرفق (ب) من التحديث المقترح للبيان  الوارد ٤البند  منطوقو من الديباجة  ٦التعديالت التي اقترحتها فرنسا على الفقرة 

 . WP/326 الورقةييده لإلجراءات التي اقترحتها البرازيل في أأعرب عن ت كما. (WP/41)د الموحَّ 

عن  مندوب السودان، فقد أعرب سهيالتيكاو لما اتخذته من مبادرات في مجال التمعرض اإلشادة باإل وفي - ٥٥
 . WP/191و WP/326ييده لورقات العمل األربع التي قدَّمها المجلس. كما أيد اإلجراءات المقترحة في الورقتين أت
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 نه يؤيد أيضاً أ يريامندوب نيج وضحأعاله)، فقد أ ٤١إلى مداخلته السابقة (انظر الفقرة  في معرض اإلشارةو  - ٥٦
عن جميع التوصيات  فضالً  ،(WP/191)جهود جنوب أفريقيا المتعلقة بإدراج بيانات أولياء األمور في وثائق سفر األطفال 

 بالًء حسنًا في هذا المنحى. بلين جنوب أفريقيا تأنها. وأكد أالمقدَّمة بش

ا إندونيسي اد النقل الجوي الدولي (األياتا)من اتح ةراقبالم شكرت ،المنقحة WP/203قة ر على الو  وتعليقاً  - ٥٧
 ةفي مكافح (PNR)وبرنامج بيانات سجل أسماء الركاب  (API)المسبقة عن الركاب  علوماتالم برنامجكل من  قيمةها وضيحلت

 وفقاً  كابالر  أسماء سجل بيانات برنامجمتطلبات  ةمواءمب الدول تقوم أناإلرهاب والجريمة عبر الحدود الوطنية والحاجة إلى 
التي  الورقة هذه إليه خُلصت لما الكاملييد األياتا أ. وأعربت عن تالعالمي الصعيد على الممارسات وأفضلللقواعد القياسية 

القياسية العالمية  القواعدبرامجها الوطنية مع  بمواءمة تقومأن إلى  الركاب أسماء سجلجميع الدول التي تطلب بيانات  تدع
د لنقل البيانات بالنموذج ا الخاصة د لنقل البيانات  النموذج ما أن األياتامن  ةالمراقب توأوضح. (PNRGOV)لموحَّ الموحَّ

(PNRGOV) قواعد األمم المتحدة للتبادل اإللكتروني للبيانات ألغراض اإلدارة والتجارة  مجرد هيكل للرسائل يستند إلى إال
ال يقصد به تغيير الطريقة التي و  الجوية، الخطوط شركات ُنظم لدى موجودةال البيانات لنقلوكان ُيستخدم  ،(EDIFACT)والنقل 

د لنقل البيانات  وماتقوم بها شركات الطيران بترميز أو استخدام بيانات الركاب المحفوظة في ُنظمها.  كان النموذج الموحَّ
(PNRGOV)  هيكل الرسالة وفقًا للنموذج  أنمن األياتا  ةالمراقبأبرزت  كمال وٕارسالها إلى الحكومات. ئالرسا ةلهيكل ةوسيلسوى

د لنقل البيانات  وهو متاح لجميع الحكومات التي ترغب في تنفيذ  المفتوح، المصدر على القائمة البيئة مع تماماً  يتفقالموحَّ
دلنموذج الرسالة وفقًا ل هيكلن الحفاظ على أإلى  أيضاً  توأشار  .(PNR)بيانات سجل أسماء الركاب  برنامجمتطلبات   الموحَّ

في عمل منظمة  واإليكاو األياتامساهمة  مع، (WCO)العالمية  الجماركمسؤولية منظمة  منعليه هو  الرقابةو  البيانات لنقل
وبرنامج بيانات سجل أسماء  (API)المسبقة عن الركاب  علوماتالم ببرنامج المعنيةاالتصال  ةالعالمية كجزء من لجن الجمارك
د بالنموذج المتعلقة القياسية للقواعدي تعديل مقترح أن أدت على شدّ . و (PNR)الركاب   إلى تقديمهينبغي  البيانات لنقل الموحَّ

 الجمارك العالمية. ةمنتدى منظم

التي قدَّمتها  WP/191بها مندوبو أستراليا وكندا والمملكة المتحدة بشأن الورقة  ىدلأللتعليقات التي  ييداً أوت - ٥٨
 إلىأولياء األمور في وثائق سفر األطفال  بياناتدراج إ ةلأمس ُتحالن أوافقت المراقبة من األياتا على  فقدجنوب أفريقيا، 

 ةلمواصل (FALP)وفريق خبراء التسهيالت  (TAG/TRIP)المسافرين  ةإليكاو لتحديد هويا لبرنامج ةنيفال ةالمجموعة االستشاري
 النظر فيها.

 لتين، الMH17و MH370الخطوط الجوية الماليزية  حادثتي ةمأسافي أعقاب  بتجربته التذكير معرض وفي - ٥٩
التعرف  سياقت في أالمشاكل التي نش رئيس اللجنة التنفيذية أبرز فقدعلى التوالي،  ١٧/٧/٢٠١٤و ٨/٣/٢٠١٤في  اوقعت

. وفي معرض عنيتينالمركاب الرحلتين  بياناتفي  الواردةفي األسماء و/أو الجنسيات  التبايناتالضحايا بسبب  اتعلى هوي
 تنظرن أأعرب عن أمله في  فقدمزدوجة، ال ةجنسيحاملو السيما  الأسماء الركاب وجنسياتهم، احتمال اختالف كيد على أالت

 الضحايا.   اتتحديد هويلإساءة في المستقبل  ألي توحيد المعايير تفادياً من أجل لة أاإليكاو في هذه المس

 وجودعلمًا ب (DD/ASF)والتسهيالت  الطيراننائب مدير أمن  أخذللجنة، إطار تقديم موجز لمداوالت ا وفي - ٦٠
 المتطلباتطار هذا البند من جدول األعمال، مع بعض إورقات العمل المقدَّمة في  جميعييد قوي لإلجراءات المقترحة في أت

بأن:  العامة الجلسة توصية على وافقت ن اللجنةأ الحظ فقد. وفيما يتعلق بورقات العمل األربع التي قدَّمها المجلس، الطفيفة
حث جميع الدول األعضاء تو  ،WP/19 ورقةعلى النحو المبين في ال لإليكاو العامة المفاتيح دليلصادق على برنامج عمل ت

وافق وت اإللكترونية؛ السفر اتمن صحة جواز  والتثبتالمفاتيح العامة لإليكاو واستخدامه بنشاط للتحقق  دليلعلى االنضمام إلى 
برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين الستراتيجية  ٢٠١٩-٢٠١٧ يةالثالث ةفتر لعلى األولويات المقترحة والنتائج المتوقعة ل
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)ICAO TRIP في ) وبرنامج التسهيالت على النحو المبينWP/40 وWP/42  بيان للعلى التوالي؛ واعتماد التحديث المقترح
بالتعديالت التي اقترحها مندوبو فرنسا  رهناً  (WP/41) التسهيالت يخص فيما المستمرة ارساتهاومم اإليكاو سياساتد بموحَّ ال

 أعاله). ٤٦و ٤٥و ٢٩والمملكة المتحدة والواليات المتحدة (انظر الفقرات 

 ةلأمس ةالمبادرة التي اتخذتها جنوب أفريقيا لمعالجعلما ب اللجنة أخذت ،WP/191وفيما يتعلق بالورقة  - ٦١
ن أي الذي أعرب عنه بعض المندوبين بأأولياء األمور في وثائق سفر األطفال، والر  بياناتدراج إر باألطفال من خالل االتجا

 علىاللجنة  وافقتومع ذلك، . يةعند النقاط الحدود اإلجراءات إنهاءعمليات و السفر  وثائقمن تعقيد إصدار  زيدذلك قد ي
اإليكاو الفنيين، وٕاحالتها بالتالي إلى المجموعة  خبراءلة من جانب أهذه المسالتحقيق في  ةالعامة بمواصل الجلسة توصية

 للنظر فيها. (FALP)وفريق خبراء التسهيالت  (TAG/TRIP)المسافرين  ةإليكاو لتحديد هويا لبرنامج ةنيفال ةاالستشاري

العامة بتكليف  الجلسة وصيةت علىاللجنة  وافقت فقدإندونيسيا، قدَّمتها  التي WP/203وفيما يتعلق بالوثيقة  - ٦٢
د لنقل البيانات  وفي معرض , (PNRGOV)المجلس بالنظر في تعزيز التنفيذ الكامل للقواعد القياسية الخاصة بالنموذج الموحَّ

د لنقل البيانات  مالحظة والسيطرة عليه تقع على عاتق منظمة الجمارك  (PNRGOV)أن المسؤولية عن صيانة النموذج الموحَّ
 على اللجنة أيضاً  وافقت فقدة التي عملت على هذا الشأن باالشتراك مع اإليكاو واتحاد النقل الجوي الدولي (األياتا)، العالمي
د النموذج برسائل الخاصة القياسية القواعد تستعرض أن المنظمات من تطلب بأن العامة الجلسة توصية ، البيانات لنقل الموحَّ

د وذجالنمالحظت أن  كماحسب االقتضاء.  متاح  وأنه المفتوح المصدر على القائمة البيئة مع تماماً  يتفق البيانات لنقل الموحَّ
 لجميع الدول.

 الجلسة توصية على اللجنة وافقتالبرازيل،  التي قدَّمتها WP/326فيما يتعلق بالورقة فإلى ذلك،  ةضافاإلوب - ٦٣
طلب إلى يُ  أنالخدمة في المطارات الدولية؛ و  جودة ةلأمس ةهميأ مالحظةتحث الدول األعضاء على  أنبما يلي:  ةالعام

في االعتبار العمل الذي أنجزه بالفعل في هذا  ةخذآ الفنية، الناحية من المسألة تلكعلى دراسة  اإليكاون يشجع أالمجلس 
 واتحاد النقل الجوي الدولي(األياتا). (ACI) للمطارات الدولي المجلس المجال

 ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣ السنوات عن العمومية الجمعية إلى المقدَّمة السنوية المجلس تقارير: الاألعم جدول من ١١ البند

 العامة الجلسة إلى لتقديمه الُمعد التقريرالموافقة على مشروع نص 

 رقةمن جدول األعمال بصيغته الواردة في الو  ١١عن البند  الُمعد هااستعرضت اللجنة مشروع نص تقرير  - ٦٤
WP/470،  تقديمه إلى الجلسة العامة دون تغيير لىع وافقتو.  

(أ) من اتفاقية شيكاغو  ٥٠اقتراح بتعديل المادة   من جدول األعمال: ١٢بند ال
  بغرض زيادة عدد األعضاء في المجلس

من اتفاقية شيكاغو بغرض  ٥٦اقتراح بتعديل المادة   من جدول األعمال: ١٣البند 
 يةزيادة عدد األعضاء في لجنة المالحة الجو 

 العامة الجلسة إلى هالموافقة على مشروع نص التقرير الُمعد لتقديم

من جدول األعمال بصيغته الواردة  ١٣و ١٢تقرير الُمعد عن البندين الدرست اللجنة بعد ذلك مشروع نص  - ٦٥
 اريعة باعتماد مشتوصية الجلسة العام على وافقتتقديمه إلى الجلسة العامة دون تغيير. كما  على وافقتو  ،WP/471 رقةفي الو 
ق على بروتوكول ي: التصد١٢/٢القرار  ؛المدني الدولي الطيران ةي(أ) من اتفاق ٥٠ل المادة ي: تعد١٢/١القرار : التالية القرارات
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 ؛المدني الدولي الطيران ةيمن اتفاق ٥٦ل المادة ي: تعد١٣/١القرار  الدولي؛ المدني رانيالط ةي(أ) من اتفاق ٥٠ل المادة يتعد
 المدني الدولي. الطيران ةيمن اتفاق ٥٦ل المادة يق على بروتوكول تعدي: التصد١٣/٢رار الق

 والتوحيد السياسات – الطائرات ضوضاء – البيئة حماية: األعمال جدول من ٢٠ البند
 التنفيذ ودعم القياسي

 نوعية على تؤثر التي الطائرة محركات انبعاثات – البيئة حماية: األعمال جدول من ٢١ البند
 التنفيذ ودعم القياسي والتوحيد السياسات – المحلي الهواء

 الهواء المحلي) ةحكام العامة والضجيج ونوعي(القسم المتعلق باأل  

 العامة الجلسة إلى هالموافقة على مشروع نص التقرير الُمعد لتقديم

هذين البندين من  عن الُمعدمشروع نص التقرير التي تضمنت  WP/460 الورقةذلك في  بعدالنظر  جرى - ٦٦
 . جدول األعمال

الواليات  ةمندوب اقترحته الذي النحو على ١١-٢-٢٠ل الجملة الثالثة من الفقرة ياللجنة على تعد وافقت - ٦٧
النص ؛ ويظهر الرمادي باللون مظلالً النص الجديد المطلوب إضافته تصبح على النحو التالي (يظهر  بحيث، المتحدة
 ): مستقيمط بخ مشطوباً  هحذف المطلوب

د يالمز  مستوى من الصرامة ات المتحدة الدول األعضاء على مواصلة السعي إلى توخيي"كما شجعت الوال
قة الناتجة عن محركات يمات الدقالجسي بانبعاثات الخاصة ةياسيالقاعدة الق خصي مايف من الصرامة

ات يدت الوالي. كما أ٢٠١٩عام  فبرايرئة في يالب ةيالطائرات بحلول انعقاد االجتماع الحادي عشر للجنة حما
رة الناجمة عن محركات الطائرات إلى المتطاي ريقة غيمات الدقية فكرة إضافة انبعاثات الجسيكيالمتحدة األمر 

 .".الشأن هذا في األهداف دية تحديئة وٕالى عملالبي ةيالبحث التكنولوجي للجنة حما

التالية إلى نهاية  الجديدةالجملة  بإضافة الواليات المتحدة ةوبمند قدَّمتهلى اقتراح آخر ع اللجنة وافقتكما  - ٦٨
 :١٩- ٢-٢٠الفقرة 

 تحذو أن إلىودعت الدول األخرى  البيئة، حماية لجنةدعم عمل  ةدول خططها لمواصل ةأكدت عد قد"و 
 .".ذلك حذو

 أنهما يعكس  ةخير ُيضاف إلى الجملة األ أن مندوب الدانمرك، اقترح ٢٢-٢-٢٠إشارة إلى الفقرة  وفي - ٦٩
 خبراءلجنة حماية البيئة للنظر فيها بالتعاون مع فريقي  علىبالرسوم المتعلقة بالضوضاء  الخاصةتوصيات اإليكاو  طرح ينبغي

وفريق خبراء اقتصاديات خدمات  (AEP)اقتصاديات المطارات  خبراءفريق  وهماالرسوم،  فرضاإليكاو اللذين يتناوالن مبادئ 
 .(ANSEP)المالحة الجوية 

 (AEP)خبراء اقتصاديات المطارات  فريقإلى  ةشار إدراج بإقتراح اال على اعتراضه عدم من الرغم على - ٧٠
ن التركيز أل نه نظراً أ اقترحت الواليات المتحدة ةمندوبأن  إالّ ، (ANSEP)وفريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجوية 

ن تكون على أينبغي  ينالفريقين المذكور  ةن مشاركإثيرها، فأوت راتالطائ عن الناجمة بالضوضاء علقتت ةلألى مسع منصب
 التعاون.  وليسمستوى التشاور 

النحو  علىلتصبح  ٢٢-٢- ٢٠من الفقرة  ةخير ل الجملة األيتعد علىاللجنة  وافقتعلى ما تقدم، فقد  وبناءً  - ٧١
 ):الرمادي باللون مظلالً النص الجديد المطلوب إضافته  يظهرالتالي (
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اإليكاو الخاصة بالرسوم  توصياتاستعراض ب مقترحلجنة حماية البيئة  علىُيطرح  أنت اللجنة ب"وأوص
وفريق خبراء  (AEP)خبراء اقتصاديات المطارات  فريقبالتشاور مع  فيه للنظر بالضوضاء المتعلقة

 .".(ANSEP)اقتصاديات خدمات المالحة الجوية 

، على التوالي، الواليات المتحدة األمريكيةو  فرنسا امندوباقترح  كمااللجنة،  وافقت قدإلى ذلك، ف ةضافاإلوب - ٧٢
النص الجديد النحو التالي (يظهر  علىبحيث يصبح نصهما  ٢٣-٢- ٢٠ل الجملتين الثانية والثالثة من الفقرة يتعد على

 ): مستقيمبخط  مشطوباً  هحذف المطلوبالنص ؛ ويظهر الرمادي باللون مظلالً المطلوب إضافته 

بعض القيود التشغيلية في ظل ظروف  فرض ةسلطت بعض الدول الضوء على فائد فقدالتسليم بذلك، "ومع 
 ترخيصإلى  ن نص القرار المقترح ال يمنع الدول من تنفيذ القيود التشغيلية استناداً أ تاعتبر و  ،ةمحدد ةمحلي

 بعض تطبيق نأ ا كانضوضاء فيما إذالأنه ينبغي أن تنظر تقييمات قيود  لوحظ كما. ةضوضاء الطائر 
 إلى أخرى".   ةمن دول وضاءؤدي إلى تحويل مشاكل الضيالتشغيلية قد  القيود

المسجلة  ٢٣-٢-٢٠و ٢٢-٢-٢٠و ١٩-٢-٢٠و ١١-٢-٢٠بالتعديالت التي أدخلت على الفقرات  رهناً  - ٧٣
من جدول األعمال  ٢١و ٢٠لبندين ا عن دعالمُ  اتقدِّم إلى الجلسة العامة مشروع نص تقريره أن علىاللجنة  وافقت قدأعاله، ف

سياسات بد : بيان موحَّ ٢٠/١باعتماد القرار العامة  اللجنة توصية على وافقت. كما WP/460 رقةبصيغته الواردة في الو 
 الهواء المحلي. ةضجيج ونوعيوال ةعامالحكام ألا –في مجال حماية البيئة  المستمرةوممارسات اإليكاو 

 الفني التعاون وسياسات أنشطة — الفني التعاون: األعمال جدول من ١٥ البند

في مجال التعاون  ةنشط: (السياسات واألWP/47 الورقةعمال على أساس األجدول  منبند ال هذار في ظِ نُ  - ٧٤
قدَّمهما  اللتين] (IPAV)[برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران  WP/45 الورقة) و ٢٠١٥-٢٠١٣ني خالل الفترة فال

 الورقات ذات الصلة المقدَّمة من الدول والمنظمات الدولية. و  ،المجلس

سياسة اإليكاو تحديثًا بشأن  قدَّمت التي ،WP/47للورقة  العامة األمينةالبند بتقديم  هذافي  النظر اسُتهل - ٧٥
ني خالل فبرنامج التعاون الوأفادت عن األداء التشغيلي والنتائج المالية ل الفنية، والمساعدة الفني التعاون أجل منواستراتيجيتها 

 مساعدةقدَّمت المنظمة  فقد وتعزيزها، الفني للتعاون اإليكاو برامجأنه في سبيل تبسيط  والحظت. ٢٠١٥–٢٠١٣ يةالثالث فترةال
دعم برنامج  فقدمن ناحية، ومن ناحية أخرى،  الطوعية اإليكاو صناديقميزانية البرنامج العادي ومساهمات  موارد منفنية 
لةوتنفيذ مشاريع الطيران المدني  تطويرأجل  منني الدول والكيانات األخرى فعاون الالت من الحكومات أو الجهات المانحة  الُمموَّ

 إدارةمن خالل  ١٩٥١منذ عام  الُمنفَّذني، فن برنامج التعاون الأعلى  ةالعام ةاألمين تدعلى أساس استرداد التكاليف. وشدَّ 
 القطاع الخاص. هيئاتو باالهتمام المستمر من جانب الدول والجهات المانحة  حظيَ قد  ،(TCB)للتعاون الفني  اإليكاو

يلي: تنفيذ ما  بماإدارة اإليكاو للتعاون الفني  قامتنه خالل الفترة الثالثية الحالية أ ةالعام ةاألمين توأكد - ٧٦
 ٣ ٠٠٠يقرب من  ماجميع األقاليم؛ واستقطبت في  دولة ١٥٠في  الواحدة ةمن مشاريع الطيران المدني في السن ١١٠متوسطه 

متنوعة من تخصصات  ةوقدَّمت التدريب في مجموع ؛لمشاريع الميدانيةا أجل منالدولي والوطني على المستويين من الخبراء 
 اتإنجاز  حجمنحاء العالم. وبلغ أالطيران المدني في جميع  مجال في نموظفيالمن  ١٧ ٠٠٠الطيران المدني إلى أكثر من 

 واألداءإنجازات البرنامج  تفاصيل WP/47(أ) بالورقة  المرفقتضمَّن  وقددوالر أمريكي.  مليون ٣٨٩,٧امج ما مجموعه نالبر 
 .المالي

أبرزت األمينة العامة أن جميع أقسام إدارة التعاون الفني قد  فقدنظام إدارة الجودة، إبراز توحيد معرض  وفي - ٧٧
 .٢٠١٤في أكتوبر  ISO 9001:2008 للمعياراالمتثال  شهادةنالت 
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 ٢٠١٥لعام  لتشغيليةنتائج ال أظهرت فقدالمالية،  النظرمن وجهة  هنأعلى  ةالعام ةاألمين تدشدَّ  كما - ٧٨
نه يمكن أأشارت إلى  فقدالناحية التشغيلية،  ومنإيجابية للفترة الثالثية القادمة.  دالئل ٢٠١٦واألشهر الستة األول من عام 

 مضطلعاً ني فيظل برنامج اإليكاو للتعاون ال فسوفلتقدَّم التكنولوجي السريع في مجال الطيران المدني، ل ظراً ن بأنهبثقة  القول
 بدور هام في تقديم الدعم إلى الدول.

 ةوتوصي ،WP/47العمل  لورقةالتنفيذي  لخصعيت اللجنة إلى استعراض اإلجراءات المقترحة في المدُ  قدو  - ٧٩
(ب) بالورقة وتوصية الجلسة  المرفقالوارد في  ١٧-٣٦ موميةالنظر في تحديث قرار الجمعية الع ىلإ العامة بإقرارها؛ و  الجلسة

 العامة باعتماده.

مجال الطيران  في نمتطوعيلشأن برنامج اإليكاو لب WP/45الورقة  ةالعام ةاألمين تذلك، قدَّم وبعد - ٨٠
(IPAV)،  مالحظة  إطار. وفي اإليكاوأطلقتها  التي لد وراء الركب""عدم ترك أي ب مبادرةطار إفي عليها المجلس  صادقالتي

أوجه  ةالدول األعضاء في اإليكاو على معالج ةان مساعدك الطيران مجال في للمتطوعين اإليكاو برنامج من القصدأن 
االعتماد على و  لنمواعن تعزيز  التي تجريها اإليكاو واالستجابة لحاالت الطوارئ، فضالً  التدقيقعمليات  دتهاحدّ القصور التي 

ذوي  منمن العاملين في مجال الطيران  فنيين البرنامج هذاخالل  منالمهتمة  للدولن اإليكاو ستتيح أأشارت إلى  فقدالذات، 
وثيق مع  بشكلالعمل و كمتطوعين، في مجال خبرتهم،  ،قصيرة األجل ةاستعداد لتقديم مساعد لديهم ممنالمهارة والتجربة، 
مجال الطيران مفتوحة لجميع  في نمتطوعيلفي برنامج اإليكاو ل المساهمةن أ ةالعام ةاألمين أبرزتوميين. و المسؤولين الحك

عن الموظفين المتقاعدين من اإليكاو،  القطاع الخاص، فضالً و الطيران والدول  قطاعفي مجال الطيران من  العاملينالمهنيين 
 نمتطوعيال منقائمة أحدث اإليكاو للتعاون الفني تحتفظ ب إدارةن أإلى  مشيرةمن قبل االيكاو،  مؤهالتهمباستعراض  رهناً  وذلك

 .الطيران مجال في المؤهلين

طوعي خاص ببرنامج اإليكاو  صندوقفقد ُأنشئ  ،على طلب المجلس بناءً  أنهضوء اإلشارة إلى  وفي - ٨١
الدول  ةلدعو  الفرصة هذه العامة األمينة زتانته فقدالبرنامج،  إدارةدعم لمجال الطيران لتلقي المساهمات  في نمتطوعيلل

المساهمة في البرنامج من خالل توفير  إلىالطيران واألطراف المعنية األخرى  وقطاعاألعضاء في اإليكاو والمؤسسات المالية 
للدول العمالء  ةجابييإعن نتائج  سيسفراألمانة العامة بأن تنفيذ هذا البرنامج  ثقةمؤكدة  ،الموارد المالية والبشرية المستدامة

 .تكلفة بدون ربماتكلفة ممكنة أو  بأقلنحاء العالم أالطيران المدني في جميع  قطاعو 

مجال الطيران  في نمتطوعيلبرنامج اإليكاو ل بشأنالقرار الجديد  مشروع استعراضعيت اللجنة إلى دُ  قدو  - ٨٢
(IPAV) بالورقةالمرفقة  بالصيغة WP/45،  تماده.الجلسة العامة باع توصيةو 

من  ةبمساعد ةذالتعاقد والشراء المنفَّ  إجراءات(تحسين  WP/383 الورقة مندوب الجمهورية الدومينيكية وقدَّم - ٨٣
في مجال  العاملين المهنيينمن حيث تدريب الجيل القادم من  ةأن الدول تواجه تحديات كبير أخذ علما بني). و فالتعاون ال إدارة

على النحو  وذلك ،ستراتيجيةاال اإليكاو أهدافقتصادية والتكنولوجية الالزمة لتحقيق وٕانشاء المنابر اال (NGAP)الطيران 
الدول  ةفي مساعد هاماً  ني يؤدي دوراً لفن برنامج اإليكاو للتعاون اإالتالي فوب. التي قددَّمها المجلس WP/47الموضح في الورقة 

 .ترك أي بلد وراء الركب""عدم  اإليكاوإطار دعم مبادرة  فيتلك التحديات  ةعلى مواجه

 اإليكاو إدارة مننجاح عمليات الشراء التي تضطلع بها الدول بدعم أن  WP/383ت الورقة أوضح وقد - ٨٤
 فيه رجعة ال ن إيذاء مصالح الدول يسبب ضرراً أفي االعتبار  األخذ. ولذلك فمن الضروري مشتركة ةمسؤولي يه الفني للتعاون

ن الضمان الذي تمثله المسؤولية المشتركة أصت الورقة إلى خلُ  قد. و كامل بشكل حمايتها يجب التيلصورة اإليكاو ومصداقيتها 
أو الجهات  المساعدة تتلقى التيعلى المساعدة و/أو  الحصول تطلبالدول التي  خصني فيما يفوالمتعددة لبرنامج التعاون ال

لتزامات التعاقدية، با المتعاقدة الجهاتء وفاها من خالل عدم ال ينبغي تشويه التي البرنامجلسمعة  هاماً  المانحة يشكل عنصراً 
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 لقواعدظمها الجوية وتحقيق و/أو الحفاظ على االمتثال تقدمه لها اإليكاو لتحسين نُ  الذيتعتمد على الدعم  التيال سيما الدول 
الذي عالج عددًا من  ISO 9001:2008ر ني شهادة االمتثال للمعيافرنامج التعاون الب نالاإليكاو القياسية المعمول بها. وقد 

نه ال ينبغي المساس بمصالح أفقد أكدت الورقة  وبالتاليالعمالء.  إرضاء هاالتحسين المستمر وثانيالقضايا التي كان أولها 
 .األحوال من حال بأيالدول 

 ابالتزاماته تفيالتي ال  المتعاقدة الجهات ةزالإن تطلب أ) أعيت الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: (دُ  قدو  - ٨٥
 التيفي األنشطة  الفعَّالةا من المشاركة هداموردي اإليكاو واستبع ةدعاوى قضائية تضّر بالدول من قائمتطاُلها التعاقدية و/أو 

وى دعاتطاُلها التعاقدية و/أو  اال تفي بالتزاماته التي المتعاقدة الجهات ةطلب اإلعالن عن هويت أن(ب)  اإليكاو؛ ترعاها
 .ةمناسب تراهاتوافق على أي إجراءات أخرى  أنقضائية تضّر بالدول؛ (ج) 

التمويل من أجل حماية  ألدوات الترويجالتعاون و  ة(قيم ةالمنقح WP/244 الورقة مندوب إندونيسيا وقدَّم - ٨٦
الدفيئة في  غازاتعاثات الوطنية اإلندونيسية لخفض انب العمل خطةأجل تنفيذ  مندور التعاون الدولي  أبرزتالتي  ،البيئة)

شدَّدت الورقة  قدلدول أعضاء أخرى. و  مالئماً كون ي أنتعاون الذي يمكن ال منمجال الطيران بغرض عرض نموذج ناجح 
 الذيني فات النامية، بما في ذلك تحقيق التعاون اليبرامج بيئية في االقتصاد إلعدادعلى ضرورة تسهيل الدعم التمويلي  أيضاً 

 الجمعية من اعتمادها بمجردالسوق  آلياتلتدابير القائمة على لاإليكاو العالمية  ةال لخطن أجل التنفيذ الفعَّ م الزماً  سيكون
مساهمات من الدول األعضاء والجهات المعنية في ب الفني التعاون هذا دعم ينبغي هنأدت الورقة على . كما شدَّ العمومية
 وٕادارة (ENV)لشؤون البيئة  اإليكاووثيق بين فرع  بشكلمن خالل التعاون والتنسيق وتنفيذه  اإليكاو أنشأته الذي البيئة صندوق

 .(TCB)اإليكاو للتعاون الفني 

 واإليكاوبين إندونيسيا  الناجحتعاون الب علماً  ةحاط) اإلأما يلي: (ب القيام إلى العموميةعيت الجمعية دُ  قدو  - ٨٧
؛ (ب) تشجيع الدول األعضاء والجهات المدني الطيران مجالة البيئة في حماي تدابير تطبيقودول أخرى والجهات المعنية في 

الذي أنشأته  البيئةصندوق  عبرتوفير التمويل والموارد  علىالدولية والهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة  المنظماتالمعنية و 
حكام داخلية في أ(ج) وضع  ؛في مجال الطيران ةئيتنفيذ البرامج البي علىالموارد األقل  ذاتاإليكاو، وذلك من أجل دعم الدول 

برنامج بغرض إعداد  (TCB)وٕادارة اإليكاو للتعاون الفني  (ENV)لشؤون البيئة  اإليكاومن أجل التنسيق الوثيق بين فرع  اإليكاو
 .البيئة مجال في الفنيلتعاون ل

 اي قدَّمتهتإقليم أمريكا الجنوبية)، ال يفني ف(مشاريع التعاون ال WP/292 الورقة مندوب بيروذلك  بعد وقدَّم - ٨٨
سورينام و متعددة القوميات)  – دولةبنما وبوليفيا (و برازيل والاراغواي وبوروغواي وأكوادور وإ دولته بدعم من كل من األرجنتين 

قليمي ني اإلفالتعاون ال مشاريع عن ةلفصَّ كولومبيا. وقدَّمت الورقة معلومات مُ و البوليفارية)  -  ةفنزويال (جمهوريو غيانا و شيلي و 
السالمة في  مستوىزيادة  غرضالجنوبية (ليما) ب ألمريكااإليكاو اإلقليمي  كتبالثالثة التالية التي يجري تنفيذها بدعم من م

: (USOAP)ال لنتائج برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية الفعَّ  هاتنفيذ نسبإقليم أمريكا الجنوبية وزيادة  دول
 — RLA/03/901مشروع الو ؛(SRVSOP)مراقبة السالمة  فيتعاون لل اإلقليمي جهازال — Project RLA/99/901مشروع ال
 علىالمساعدة  — RLA/06/901 المشروعو الصناعية؛ األقمار قطاع ةدار إ و  (REDDIG)الشبكة الرقمية ألمريكا الجنوبية  ةدار إ

 مجال في فنيوما يقابل ذلك من دعم  الجوية الحركة إلدارة يتشغيلالمفهوم لل وية وفقاً الحركة الج ةدار تنفيذ نظام إقليمي إل
طار المشروع إذة في نفَّ جراءات المالحة القائمة على األداء المُ إن كل أ تم إبراز. و (CNS) االستطالعالتصاالت والمالحة و ا

ن المشاريع أصت الورقة إلى خلُ  قد. و الكربون كسيدا ثاني انبعاثات مستوى في خفض عن أسفرت فد (RLA/06/901)الثالث 
 لتدقيق العالمي بالبرنامجدول إقليم أمريكا الجنوبية فيما يتصل  فيالفعَّال  التنفيذساهمت في زيادة نسب  قدالثالثة  ةقليمياإل

ما يمثل طفرة  – ٪٧١,٧٥ى إلنوبية التنفيذ الفعَّال لدول إقليم أمريكا الج نسبدوره في زيادة ب تسبب ما الجوية، السالمة مراقبة
مزايا العمل  علىالدول األعضاء  طالعإلى إ العموميةعيت الجمعية دُ  قدعلى الصعيد اإلقليمي. و  الجويةمجال السالمة  في

 .الفني للتعاون اإليكاوإطار برنامج  فيالُمنفَّذة  اإلقليميةمشاريع المن أجل تحقيق أهداف مشتركة من خالل 
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طار هذا البند من جدول األعمال: إللنظر فيهما في  ورقتي المعلومات التاليتين أيضاً  قديمتمًا بأحيط عل وقد - ٨٩
قدَّمتها سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد  التي] (NCLB) "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة[الدعم األوروبي  WP/415 الورقة

المنظمة األوروبية و  (ECAC)في اللجنة األوروبية للطيران المدني  األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء
 الورقةنية؛ و فمن جدول األعمال: برنامج المساعدة ال ١٤طار البند إ، التي سُتناقش في )يوروكنتروللسالمة المالحة الجوية (

WP/141 ]مشروع الفي تنفيذ  ةات جديدهتجااRER/01/901  يران المشتركة بين حكومات الط ةلجنو  اإليكاوالمشترك بين
الطيران  ةقدَّمتها لجن التيعشرة الماضية]  الخمسةوالنواتج الرئيسية ألنشطته على مدى السنوات  (IAC)الدول المستقلة  كمنولث

 .(IAC)الدول المستقلة  كمنولثالمشتركة بين حكومات 

 ةالمناقش

السالمة  صندوق فيلمساهمة دولته  نظراً  هأن كوريا ةمندوب جمهوري الحظ ،WP/383الورقة  إلى إشارة في - ٩٠
حتياجات االتكفل اإليكاو إدارة  أننها تطلب إبناء القدرات العالمية، فمن أجل دعم  اإليكاو أنشأته الذي (SAFE Fund) الطوعي
 .ةتعاونيو فافية ش الطرقأكثر بللدول  ةولويذات األ

 التساؤالتأثارت بعض  قدالجمهورية الدومينيكية التي قدَّمتها  WP/383الورقة  أن مندوب البرتغال والحظ - ٩١
في هذا  اإليكاومسؤولية  بشأنالمتعاقدة الموجودة على قائمة موردي اإليكاو و  الجهاتالخدمات التي تقدَّمها  جودة بشأنالهامة 

ينبغي  هنأوافق على  كما ،رصد أداء المتعاقدين ةهميأفي ضوء مبادئ الحكم الرشيد، على  ،وافق مندوب البرتغال وقدالصدد. 
إلهدار الموارد المحدودة لدى الدول. وشدد على  تفادياً الشفافية وتشجيع تبادل المعلومات بشأن أداء الجهات المتعاقدة  تعزيز

الجهات المتعاقدة لتمكين جميع األطراف  أداءبشأن  اإليكاوتقديم تعقيبات وٕافادات إلى  إلىالدول األعضاء  دعوةينبغي  هنأ
 WP/383مندوب البرتغال أيضًا أن الورقة  أبرز وقد. مستنير بشكلالشراء في المستقبل  عمليات بشأنقرارات ال باتخاذ يةالمعن
إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية لدى اإليكاو إلجراء  إلى إحالتها ضرورة جانبه من يرىقضايا قانونية  عدة أبرزت قد

 بشأنها. دَّماً مضي قُ ال سبلمزيد من التحليل واقتراح 

 قددولته  أن مندوب الواليات المتحدة أوضحإندونيسيا،  تهاقدَّمالتي  WP/244الورقة  تأييدمعرض  وفي - ٩٢
بما في ذلك إدارة الطيران  المعنية، األطرافمع مختلف كيانات الطيران المدني و  بنجاحتعاونها و إندونيسيا  ةواصلت دعم مشارك

إندونيسيا  فيالعامة للطيران المدني  المديريةفي المستقبل مع  هاتعزيز شراكاتتتطلع إلى مواصلة  وأنها ،(FAA)االتحادية 
(DGCA) . نية إلى الدول األعضاء في اإليكاو لضمان فبشكل دؤوب على تقديم المساعدة ال تعملأكد ان الواليات المتحدة و
والتشاور مع تلك الدول األعضاء من  السوق، آليات على القائمة رللتدابياإليكاو العالمية  خطةمن تنفيذ جميع جوانب  تمكنها

 ؛الدعم الالزم لتقديم ةمتعدد األطراف يمثل أفضل وسيل التمويلن أالواليات المتحدة  ر. ولم تةدعم لكل حال أفضلأجل تحديد 
 .الحتياجاتا لتحديد األفضلمن خالل المناقشات الثنائية هو  التواصل أن ذلك، من بدالً  ترى، وأنها

المتعاقدة، فقد أشار  الجهاتشواغل فيما يتعلق بأداء بعض  أيضاً  لديهان دولته أإشارته إلى معرض  وفي - ٩٣
تدعم  أنها والحظالجمهورية الدومينيكية. التي قدَّمتها  WP/383أن دولته قد دعمت بالتالي الورقة  إلى مندوب االتحاد الروسي

 (CDM)التنمية النظيفة  ةليآ[ WP/387مماثلة في طبيعتها للورقة  هاإندونيسيا، ألنها تعتبر  التي قدَّمتها WP/244أيضًا الورقة 
، التي ](CORSIA)مجال الطيران الدولي  فيالكربون وخفضه  عنتعويض ال ةخط عنطيران المدني الدولي كبديل من أجل ال

اللجنة قد ناقشت الورقة  وكانتلمتاحة للطيران الدولي. لتعبئة الموارد ا ةليآ، على اقتراح إنشاء أخرىأمور  ةجمل ضمن، تنّص 
WP/387  السياسات  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –من جدول األعمال: حماية البيئة  ٢٢طار البند إفي وقت سابق في
 القياسي ودعم التنفيذ. والتوحيد

إدارة التعاون الفني  مدير أوضحبشأنها من تعليقات،  ُأبديَ  ما ٕالىو  WP/383الورقة  إلىإشارة  وفي - ٩٤
(D/TCB) التفتيش المشتركة  حدةو بناء على توصية  أنه(JIU)  منظومةفي استعراضها المعنون إصالح عمليات المشتريات في 
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لنزاهة في االجهود المبذولة على نطاق المنظمة لضمان  في إطارو )، JIU/NOTE/2011/1، ١٢ التوصيةاألمم المتحدة (راجع 
وعرضها على  المتعاقدة الجهات علىجزاءات ال لفرضعلقة بالمشتريات، كانت اإليكاو بالفعل بصدد وضع سياسة أنشطتها المت

استندت السياسة  وقد. ٢٠١٧مارس -فبراير فيعقدها  المقرر) ٢١٠( تاليةال تهالمجلس الستعراضها والموافقة عليها خالل دور 
األمم المتحدة الرفيعة  ةلجن طورته الذي المتعاقدة الجهات أهليةجل أ من (MPF)طار السياسات النموذجي إالمقترحة إلى 

 وليس بطبيعته إداري كيان وهي. أعضائها ضمن اإليكاو تضم، التي (HLCM-PN)إدارة المشتريات  شبكةالمستوى المعنية ب
ة بالممارسات المحظورة واتخاذ االدعاءات المتعلق ةخالله بمعالج منشأنه أن يوفر اإلطار الذي تقوم اإليكاو  ومن قضائيًا،

 نمط/والتصرففي ممارسات مثل االحتيال والفساد والتواطؤ واإلكراه  االجهات المتعاقدة نتيجة النخراطه ةقرارات بشأن عدم أهلي
 خالقي، أو العرقلة على النحو المحدد في السياسة.ألال السلوك

 نحاء العالم.أفي جميع  الجاريةني فن الالتعاو  أنشطةبمختلف  علماً  رئيس اللجنة التنفيذية أحاط - ٩٥

إلى  (D/TCB)إدارة التعاون الفني  مديرمناقشات اللجنة التنفيذية، أشار ل موجز عرض إطار في ،وبعد ذلك - ٩٦
المجلس بشأن أداء برنامج  قدَّمهمايُ  اللتان WP/45و WP/47تضمنتها الورقتان  التي المعلوماتأخذت علما بن اللجنة قد أ

 على ،(IPAV)مجال الطيران  في نمتطوعيلإنشاء وتعزيز برنامج اإليكاو ل وبشأنالحالية  الفترة الثالثيةني في فالتعاون ال
 .تينالمرفقين بالورقتين المذكور  المعنيين، القرارين روعياعتماد مشبجلسة العامة ال توصية، ووافق على التوالي

اإليكاو  ةتعزيز رقاب تأييد عنُأعرب  فقدالدومينيكية،  قدَّمتها الجمهورية التي WP/383وفيما يتعلق بالورقة  - ٩٧
على  ُأوصي،. و المتعاقدة الجهاتخالل تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات بشأن أداء  منعلى خدمات المشتريات التي تقدَّمها 

اتساقًا  وذلكقدَّمة، ت المُ جودة الخدما وبشأنالمتعاقدة  الجهاتمن الدول بشأن  والتعقيباتتعليقات الوجه الخصوص، بالتماس 
مت دِّ قُ  كما. الفني التعاون إدارةالعمالء ومسؤوليتها المشتركة عن المشاريع المنفذة من خالل  ءرضاإمع التزامات اإليكاو تجاه 

أقرت  قدو . WP/383 الورقةفي المسائل القانونية الناشئة عن االقتراح الوارد في  (LEB) القانونية اإلدارةنظر تن أب ةتوصي
جزاءات على الجهات البائعة، وأنها كانت ستقدمها إلى ال لفرضوضع سياسة  علىاللجنة بأن اإليكاو كانت تعمل بالفعل 

 .٢٠١٧مارس - ) في فبراير٢١٠ه التالية (تالمجلس الستعراضها والموافقة عليها خالل دور 

الدعم  تسهيل ضرورةوافقت اللجنة على  فقدإندونيسيا،  تهاقدَّم تيالمنقحة ال WP/244 وفيما يتعلق بالوثيقة - ٩٨
 آليات على القائمة للتدابير ةاإليكاو العالمي خطةال لإلعداد برامج بيئية في الدول النامية، بما في ذلك التنفيذ الفعَّ  التمويلي
بالفوائد التي  فت اللجنة أيضاً اعتر  فقدبدور التعاون الدولي في تعبئة الموارد والسبل المحتملة للمساعدة الثنائية،  . واعترافاً السوق
 .اإليكاو أنشأتها التي ينالطوعية الحالي والصناديقالمساعدة  ةليآتوفرها 

 ةهميأمت اللجنة بسلَّ  فقد، الجنوبية أمريكاالتي قدَّمتها بيرو بدعم من دول  WP/292إلى الورقة  ةشار وباإل - ٩٩
خطط المالحة ل وفقاً  وذلك، ةأساسية وموارد بشري بنىبها من ظم الطيران المدني وما يتصل التعاون اإلقليمي في تعزيز نُ 

 ظلسيما في  البين األنظمة وبذل الجهود في مجال بناء القدرات،  والمناغمةمن خالل تبادل الخبرات و ، ةقليميالجوية اإل
لبرنامج اإليكاو  الفعَّال يذالتنف نسبن كبير في التي أدت إلى تحسُّ  ،اإلنجازات الملموسة التي حققتها دول أمريكا الجنوبية

 .اإلقليمفي  (USOAP)العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

الدول األعضاء في  دعوة) أما يلي: (ب القيام إلى العموميةدعت اللجنة الجمعية  فقدوفي ضوء مداوالتها،  -١٠٠
مجال  في نمتطوعيلمة في برنامج اإليكاو لالطيران واألطراف المعنية األخرى إلى المساه قطاعاإليكاو والمؤسسات المالية و 

المسائل القانونية  ةحالإ ةالعام ةن تطلب إلى األمينأ؛ (ب) ةمستدامال ةبشريالمالية و الموارد المن خالل توفير  (IPAV)الطيران 
طلب إلى ت أن تعراضه؛ (ج)الساإلدارة القانونية  إلى WP/383رقة و الناشئة عن االقتراح الذي قدَّمته الجمهورية الدومينيكية في ال

 من لالستفادةالشراكات القائمة أو الجديدة  ةمع مراعا ،نيفبرنامج بيئي للتعاون الل اإليكاواستكشاف جدوى إنشاء  ةالعام ةاألمين
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الموارد؛ (د) تشجيع الدول األعضاء في اإليكاو على العمل بشكل تعاوني من أجل تحقيق األهداف المشتركة من خالل تنفيذ 
 .الفرعية ةقليميواإل ةقليميني اإلفشاريع التعاون الم

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة: األعمال جدول من ٢٨ البند

"عدم ترك  مبادرة[ WP/23في الورقة  الُموثَّقاللجنة التنفيذية نظرها في هذا البند من جدول األعمال  استهلت -١٠١
(استراتيجية الحد من مخاطر  WP/24الورقة  فيان التي تخلفت عن الركب] و ] ال توجد مبادرة من البلدأي بلد وراء الركب"

الورقات ذات الصلة المقدَّمة من الدول  كذلكوالورقتان مقدَّمتان من المجلس؛ و  ،الطيران) قطاعفي  لها التصديليات آالكوارث و 
 والمنظمات الدولية.

"عدم ترك أي بلد  مبادرةًا عن مشروع قرار لدعم تقرير  عرضتالتي  ،WP/23 الورقة ةالعام ةاألمين وقدَّمت -١٠٢
 مبادرة أهدافشرح التقرير  وقد. ٢٠١٤ديسمبر عام  شهرفي  هاسيسأفي الذكري السبعين لت اإليكاوالتي أطلقتها  وراء الركب"

ء الوعي العالمي إذكا على المبادرة هذهتعمل من خالل  كانتأن اإليكاو  الحظو  ،وسبل تحقيقها "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
 بالسالمة يتسمدعمًا لنظام نقل جوي  وبرامجهاعملها  خططو  وسياساتها الدولية وتوصياتها اإليكاو لقواعدال بأهمية التنفيذ الفعَّ 

 عمتس "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة في أنالتقرير على  شدَّد كماالبيئية.  والسالمةوالجدوى االقتصادية  والكفاءة واألمن
 العمل، و ةاإليكاو االستراتيجي أهدافطار جميع إفي  ةمع التركيز على الدول ذات االحتياجات المحددة األولوي الدول، لجميع

لتنمية ا أجل منالطيران  ةهميأ أبرزت قد المبادرة هذه أند التقرير كذلك على على تحسين تقديم دعم التنفيذ إلى الدول. وشدَّ 
 ةمن جانب الدول لاللتزامات المنصوص عليها في اتفاقي الضروريال والمستدام ي الدول والتنفيذ الفعَّ االقتصادية ف-االجتماعية

 شيكاغو لدعم النمو والتنمية في الطيران المدني.

فوائد  مناصرة من بدءاً ة اإليكاو، مهم تعكس "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  أنالتقرير جاء في و  -١٠٣
 اإليكاو، وتؤدياحتياجات نمو الطيران وتنميته.  ةلتلبي الالزمةيل وتنسيق تنفيذ بناء القدرات والتحسينات تسه إلىالطيران للدول 

اإلرادة  تهيئةمبادرة قد ساعدت على ال هذهن أ. كما أكثر نشاطاً  اً تنسيقي اً دور  ،"عدم ترك أي بلد وراء الركب"في إطار مبادرة 
أموال التبرعات وبناء القدرات الالزمة. وأبرز التقرير أن الدعم والتعاون والمساعدة  تاحةإالسياسية لدعم تحسين الطيران، وزيادة 

اإليكاو  جهودلنجاح  أساسياً  أمراً كان  المعنية األطراف من غيرهمو  الطيران قطاعالدول والمنظمات الدولية و  جانبمن 
الطيران كان  قطاعو  ةنمائينظمات الدولية والمؤسسات اإلالموارد فيما بين الدول والم خصيصالشراكات وت ناءن بأالمذكورة، و 

التنفيذ الفعَّال من جانب الدول  أجلمن  ينوالتعاون الفني المساعدة تقديم فيوالمساهمة  التعاون أجلأمرًا أساسيًا أيضًا من 
 نتائج مستدامة. لتحقيق

 ودعوة؛ "عدم ترك أي بلد وراء الركب"رة ييد مبادأ) تأما يلي: (ب العامة الجلسة توصيةإلى  ةُدعيت اللجن وقد -١٠٤
 .WP/23بالورقة  المرفقواعتماد القرار الجديد  المبادرة؛ هذهدعم  إلىوالجهات المانحة  الطيران وقطاعوالمنظمات الدولية  الدول

 بلد أيالموارد البشرية في سياق مبادرة "عدم ترك  ة) (تنمي١التنقيح رقم ( WP/348 الورقةإطار تقديم  وفي -١٠٥
العامة لإليكاو على  األمانة مندوب البرازيل هنأإدارة موارد التدريب)،  ةبيانات الدورات التدريبية ولجن ةوراء الركب": قاعد

أن الورقة كانت محاولة للمساهمة في هذه  الحظلتنمية الموارد البشرية، و  اإليكاوطار إجهودها البارزة الرامية إلى تحسين 
 ةمساعدلاإليكاو  ةحدد أحد نطاقات أنشطقد  ،١٢-٣٨ العمومية(د) من قرار الجمعية  المرفق بأنقة ذكَّرت الور  قدالجهود. و 

من خالل برنامج اإليكاو للتدريب على  مفي مجال الطيران والمحافظة عليه العاملين ةالدول األعضاء على تحقيق كفاء
 والفعالية بالتنسيق يتسمعبر نظام  إدارتهايجب  ةستراتيجياأساليب تمكين  بوصفهاالتدريب  ةأنشط فياإليكاو  تنظرالطيران. و 
وضعتها  التيالموارد البشرية  ةالتي تدعم استراتيجيات تنمي األخرىالتعلم  ةتقديم التدريب المتعلق بالطيران وأنشطلوالكفاءة 

 الدول األعضاء.
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د حدّ  قد) ٢٠١٦( اإليكاوعن  راً تقرير الدراسة االستقصائية العالمية الذي صدر مؤخ أنت الورقة أوضح وقد -١٠٦
وأمن الطيران وبناء قدرات  جويةال ةسالمالحول مجاالت  تمحورتاألولويات االستراتيجية الرئيسية للدول األعضاء، التي 

اإليكاو في وضع مؤات  كانتمشتركه بين الدول. و  ةإلى أن هناك احتياجات تدريبي الخلوصالموارد البشرية. ومن الممكن 
رصيد من أفضل الخبرات.  لديهاتحديد هذه االحتياجات، وكذلك لتحديد الدول التي طورت أفضل الممارسات والتي للغاية ل

غاية البساطة، وهي: تحديد الثغرات وتحديد االحتياجات وتحديد الموارد والتعامل مع  فيالقتراح البرازيل  ةساسيوكانت الفكرة األ
 لطبيعة المهمة. اً يتراءى مالئم حسبما ةن تديرها مجموعه معينأينبغي  ةنات مركزيبيا ةضوء ذلك عن طريق قاعد فيلة أالمس

(أ) النظر في إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة إلى القيام بما يلي:  العموميةعيت الجمعية دُ  فقدولذلك  -١٠٧
ات ر والمباد (TRAINAIR PLUS)قدم القائمة في أنحاء العالم، بوصفها امتدادًا وتحسينًا لشبكة برنامج ترينير المت تار بالدو 

التعاون  تسهيل بغرضان العالمي، ر ات التدريب في مجال الطير ان وكتالوج دو ر المرتبطة به مثل دليل التدريب في مجال الطي
ء الركب" ترمي إلى رااإلقليمي والعالمي على مستوى الدول؛ (ب) النظر في إنشاء لجنة في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد و 

الفجوات التدريبية على الصعيدين المحلي واإلقليمي،  سدّ دارة موارد التدريب واالحتياجات من التدريب، في محاولة لإ يط و تخط
 الحظ. و هار طات وتشار ولتعزيز تخطيط التنسيق في مجال التدريب اإلقليمي بغية ترشيد استخدام الموارد وكذلك لدعم تبادل الخب

من جدول األعمال:  ٢٣طار البند إفي  ا) كانت مدرجة أيضًا للنظر فيه١التنقيح رقم ( WP/348الورقة  أنمندوب البرازيل 
 مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران.    فيللتدريب  يكاوسياسة اإل

 محيط الهادئ)للالفرعي  اإلقليمي(المكتب  )١( رقم التنقيح WP/218 الورقةذلك  بعد مندوب فانواتو قدَّم -١٠٨
 وكانونيوزيلندا).  سكيريباو فيجي و فانواتو و سنغافورة و ساموا و جزر كوك و تونغا و غينيا الجديدة -(بابوا الورقة رعاةنيابة عن بال

سيا والمحيط آل اإليكاوشكل إقليم يالتالية:  الدوافعإلى  لمحيط الهادئ استناداً لإقليمي فرعي  مكتباقتراحهم هو إنشاء  موضوع
معلومات  أقاليم من إقليماً  ٥٠تغطي  عضواً  ةدول ٣٨ يتضمن إذجميع أقاليم اإليكاو،  ضمنر مجال جوي أكب (APAC)الهادئ 
فرعي في  إقليميجانب مكتب  إلىتايلند -بانكوك مدينةوالمحيط الهادئ في  آلسيا. وكان هناك مكتب إقليمي (FIRs)الطيران 
واألمن والسالمة  السعةالتباينات من حيث النطاق و  أشدحيط الهادئ سيا والمآل اإليكاوشهدت إقليم  قدالصين. و -بيجين مدينة

ن هناك أ مؤخراً  الفعَّال التنفيذ نسبلالفتقار إلى التنسيق. وأظهرت  نتيجةفي جميع المناطق  ةمنيواالمتثال وحجم العمليات األ
دول المحيط الهادئ دون المتوسط الحالي من  ٪٨٤و آسيامن دول  ٪٤١بين دول اسيا والمحيط الهادئ: إذ كان  كبيراً  تفاوتاً 

 نسبة. وبلغ متوسط ٪٦٣الذي يبلغ  (USOAP)الجوية  السالمة مراقبةالعالمي لتدقيق  اإليكاو لبرنامج الفعَّال للتنفيذ العالمي
التنفيذ  نسبةوسط ، في حين بلغ متالفعَّال للتنفيذمن المتوسط العالمي  ٪٥ ةعلى بنسبأي أ، ٪٦٨ آسيادول  لدىالتنفيذ الفعَّال 

 .الفعَّال للتنفيذمن المتوسط العالمي  ٪٢٠ ةقل بنسبأي أ، ٪٤٣الفعَّال لدى دول المحيط الهادئ 

 اإليكاوومكاتب  ةقليميالعمل اإل مجموعاتنه حتى أفضل الجهود التي تبذلها أ وقد أصبح من الواضح تماماً  -١٠٩
 ةسالمال قواعدتحديات االمتثال لل بفعالية تتصدىن أ يمكنها الراف، اإلقليمية، بما في ذلك الجهود الثنائية والمتعددة األط

 فضالً في الموارد  نقصاً  دائماً  تواجهألن هذه الدول  ونظراً المحيط الهادئ.  في يةجزر الدول الالتي تواجهها  الطيرانأمن و  الجوية
معالي  المعانيد هذه المحيط الهادئ. وقد ردّ  ةنطقم ةاإليكاو بمساعد قيامإلى  ةن هناك حاجبأقرت أفقد  ،المحدودة قدراتها عن

في جلستها  موميةمام الجمعية العأفي ساموا في البيان الذي ألقاه  األساسية ىبنشغال والنقل والالسيد نيكو لي هانغ، وزير األ
الطيران بستثمار االقتران مع برنامج المحيط الهادئ لالوب. )WP/442(انظر الورقة  ٢٨/٩/٢٠١٦ يومعقدت  التيالثالثة 
(PAIP) دول مثل تونغا وساموا وفانواتو القدرة على تسهيل رحالت جوية طويلة  عدةكون لدى ي، سالذي أنشأه البنك الدولي
 ونظم معدات جديدة.  ركابمن خالل تطوير وتشييد مطارات ومحطات  ةمريكيسيا والقارة األآإلى  المدى

وفقًا لنهج الرصد المستمر  الجوية السالمةلتدقيق مراقبة  ميالعال البرنامج ةلأمس وكانت هناك أيضاً  -١١٠
(USOAP-CMA)  ن بيئاتها التنظيمية في حد لها أل في المحيط الهادئ بأنه قد ال يكون مناسباً  ةالدول الجزريالذي أشارت
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على تعديل نهجها المتعلق  اإليكاوحثت الدول المذكورة  فقدوتحتاج إلى مزيد من التحسينات. ولذلك  ،قل تطوراً أ كانتذاتها 
 إبراز يستهدف بما الجوية السالمة لمراقبةالثمانية لنظام  الحاسمةأكبر على تطوير العناصر  ةوالتركيز بدرج ،إزاءها التدقيقب

 بعمليةسبيل ذلك،  فين تقوم اإليكاو، أفي المحيط الهادئ  ةالدول الجزري اقترحتتحتاج إلى خدمات دعم. و  ةمجاالت محدد
 WP/213البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر المذكورة في الورقة  تنفيذ بعد لماعراض است
االتحاد الروسي وسنغافورة و كوريا  ةمن أستراليا وبنغالديش وشيلي والهند واليابان وماليزيا ونيبال ونيوزيلندا وجمهوري ةمقدَّمال

 .الجوية المالحة وتحليل ومراقبة الطيران سالمةمن جدول األعمال:  ٣٣طار البند إ وتونغا وفانواتو في

روح حقيقية  في واقترحتترك وراء الركب، ن تُ أنها ال تريد بأالمحيط الهادئ  في يةجزر الدول ال دفعت وقد -١١١
في  اعن رغبته تلمحيط الهادئ. وأعربليًا إقليميًا فرع ن تنشئ اإليكاو مكتباً أ ،"الركب وراء بلد أي ترك عدم"مبادرة اإليكاو  من
الذي تختص به  للطابعنظرًا  الدوليةاإليكاو وتوصياتها  قواعدالدول في تنفيذ  هذهالتحديات التي تواجهها  مدىر اإليكاو قدِّ ن تُ أ

 في يةجزر الول بالد يتعلق فيما ن تلك التحديات كانت أكثر وضوحاً أتعرف اإليكاو  أن، و ذاته حد في فرعي كإقليم غيرهادون 
 أي ترك عدم"مبادرة اإليكاو  مثَّلت. وقد ةمجال الطيران محدود فيوقدرتها وسعتها  ةمواردها المالية مقيد ألنالمحيط الهادئ 

الفرعي  اإلقليميأرادت أن تستكشف اإليكاو مزايا المكتب  التيالمحيط الهادئ  في الجزرية لدولل ةثار إ و  تحدياً  "الركب وراء بلد
. ورأت استباقاً  األكثر دورها من وربما مباشر، بشكل وانشطتها اإليكاو شراكةخالل  من االنفراجةن هذه الدول تريد االستفادة و أل

مسار واضح وخريطة طريق  إبرازيحقق ذلك من خالل  أنهذه الدول أن وجود مكتب إقليمي فرعي للمحيط الهادئ من شأنه 
الحصاة التي تســقــط بما يشبه  "عدم ترك أي بلد وراء الركب" اإليكاو مبادرة ىا سيردد صد، وهو ملديهالمستقبل قطاع الطيران 

 .في بركة ماء شاسعة فــتُــحدث تمّوجات

"عدم احتياجات الدول: استراتيجية  حسب صمَّمةالمساعدة الم تقديم[ WP/261 الورقة مندوب السلفادور وقدَّم -١١٢
 ةدولته بدعم من دول عديد أعدَّتهاي تالكاريبي]، ال ةمريكا الشمالية وأمريكا الوسطي ومنطقفي أقاليم أ ترك أي بلد وراء الركب"

"عدم ترك أي بلد وراء . ووصفت الورقة تنفيذ استراتيجية مبادرة الكاريبي ومنطقةأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى  أقاليمفي 
مة حسب احتياجات وتوقعات لمساعدة المصمَّ ا خالل من الكاريبي ومنطقة الوسطى وأمريكاأمريكا الشمالية  أقاليمفي ” الركب
 وأهدافهاالدولية  وتوصياتها اإليكاومن أجل تحسين تنفيذها الفعَّال لقواعد  التزامات من أبدته وما األقاليم هذه دول من دولة كل

 (أ) اإلحاطة علماً إلى القيام بما يلي:  عيت الجمعية العموميةدُ  قدالسالمة والمالحة الجوية والبيئة واألمن. و بالمتعلقة 
عدم ترك أي "اتيجية ر مة حسب االحتياجات الوارد في استام الدول ونهج المساعدة المصمَّ ز مة فيما يتعلق بالتبالمعلومات المقدَّ 
للمساعدة  ياألقاليم في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وتطور هذا النهج إلى مفهوم المشروع "بلد وراء الركب
ت العاملين ا(ب) تشجيع الدول األعضاء على تقديم المزيد من الدعم من خالل إعار  ؛(MCAAP)ان المدني ر في مجال الطي

ان على اإلحاطة ر وآليات أخرى من هذا النوع؛ (ج) تشجيع مؤسسات التمويل وقطاع الطي ،والموظفين الحكوميين لمدد قصيرة
اكات ر رزته دول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي في مختلف المجاالت، والدخول في شبالتقدم الذي أح اً علم

 معها من أجل مواصلة التحسينات واالستدامة في الدول التي تتعاون مع اإليكاو.

 ، عن شكره لمديرWP/261 الورقةبالنيابة عن المشاركين في تقديم  وأعرب مندوب السلفادور، متحدثاً  -١١٣
لما أبداه من اهتمام  ،أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيبأقاليم  المعنيالمكسيك  في لإليكاواإلقليمي  المكتب

اإليكاو العالمي  لبرنامجالتنفيذ الفعَّال  نسبن أفي اإلقليم. وأبرز، في هذا الصدد،  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"ضمان  إزاء
 .الماضيةالتدقيق  عملية خالل ٪٨٧إلى  ٪٦٨حققتها السلفادور ارتفعت من  التي (USOAP)مة الجوية لتدقيق مراقبة السال

ي تتحديات في مجال بناء القدرات)، الال مواجهة( WP/105ذلك الورقة  بعد مندوب المملكة المتحدة وقدَّم -١١٤
دول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وال عن بالنيابةسلوفاكيا  اقدَّمته
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بناء القدرات، سواء  ةن أنشطأ. وأبرزت الورقة )يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و  (ECAC)المدني 
جهود التي تبذلها الدول في دعم ال حاسماً  أدت دوراً  قد، الطيران قطاعأو  ةقليميأو فرادى الدول أو المنظمات اإل اإليكاونظمتها 

"عدم بذلك في تنفيذ مبادرة اإليكاو  أسهموا. و اإليكاو عن الصادرةوالتوصيات الدولية  لقواعدال والمستدام للتحقيق االمتثال الفعَّ 
 اً رًا أساسيأم تعدفعَّالة  إدارةبناء القدرات  ةن إدارة أنشطإف ،قوي من أوروبا. ولذلك دعمحظيت بالتي  ،ترك أي بلد وراء الركب"

 .ةلضمان تحقيق نتائج ملموس

وليتها في االمتثال للقواعد ؤ (أ) تذكير الدول األعضاء بمسإلى القيام بما يلي:  العموميةعيت الجمعية دُ  قدو  -١١٥
؛ تار ة بناء القدشطنأل المتابعة إجراءاتبالسياسة العامة لضمان استدامة  يامها القو ز يكاو وضرورة التإلالدولية ل توالتوصيا
ان ر يطلل مبمساهمتها في تحسين األداء العا فار واالعت "عدم ترك أي بلد وراء الركب"دعمها لمبادرة  علىمجددًا  أكيد(ب) الت

بها اإليكاو  طلعالتي تض تار يتعلق بأنشطة بناء القد فيماتكامل الالمضافة و  مةبالقي رافعلى الصعيد العالمي؛ (ج) االعت
النتائج عند  تحقيقوير وتنفيذ النهج الموجه نحو طإلى ت اوكإليمية وقطاع الطيران؛ (د) دعوة ااإلقلي تالدول والمنظما ىادر وف

استخدام مؤشرات األداء الرئيسي لقياس فعالية وكفاءة واستدامة  ك، بما في ذلراتة بناء القدشطفيما يتعلق بأن تتحديد األولويا
 تكاو والدول األعضاء والمنظماإليلتحسين الكفاءة، ودعوة ا تمعلوما(ه) التذكير بأهمية تبادل ال رات؛بناء القدل طتهاشأن

وير) طالتنفيذ والت مكاو المتمثلة بقائمة المساعدة في دعإليا تاعدة بياناقالقائمة (مثل  توقطاع الطيران إلى استخدام األدوا
در من قصى أقعلى التوالي بغية تحقيق  بها تلعطو اضأمنها  تالتي استفاد راتبناء القدل أنشطتها بشأن تلتبادل المعلوما
واقترح  .تاألولويا معلى سلّ  مالدول واألعمال في ترتيب مالئ عابقة، وضمان وضطة المشطار األنر تك يالكفاءة، وتفاد

ومشروع القرار المتعلق ) WP/26(الورقة تعديل مشروع القرار المتعلق بتعبئة الموارد  WP/105الورقة  إعدادالمشاركون في 
 ليشمل العناصر الواردة أعاله. (WP/23) "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة ب

 الورقة مندوب نيجيريا قدَّم ،اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)دولة أفريقية عضوًا في  ٥٤النيابة عن ب -١١٦
WP/299  الموارد البشرية  ةتطبيق صندوق تنمي بشأن[تقرير مرحلي(HRDF) تنفيذ  بشأنن التقدَّم المحرز ع أفادت] التي
هذا الصندوق  إنشاءهذه الورقة إلى أن  فيشير أفريقيا. وأُ  في الطيران قطاع أجل منالطوعي لتنمية الموارد البشرية  الصندوق

طيران المسؤولين عن ال ةفارقلدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء األا أثناء وزاريمن خالل إعالن  ةكان بمبادرة من الدول األفريقي
 الجلسةقرار  وبمقتضى ،بإعالن ماالبو . وعمالً ١١/٤/٢٠١٤-٧لفترة ا خاللغينيا االستوائية -الذي ُعقد في ماالبو ،المدني
صاغته خالل دورتها العامة االستثنائية  الذيتنمية الموارد البشرية  صندوق(أفكاك) بشأن  المدني للطيران األفريقية للجنة العامة

لى إ، فقد طلبت األمانة العامة للجنة األفريقية للطيران المدني ٤/٧/٢٠١٤-١الفترة  خاللالسنغال  -في داكارالرابعة والعشرين 
على  أجل أفريقيا. وبناءً  من البشرية الموارد تنمية صندوقإلنشاء  أساليببوضع  معها،تقوم، بالتنسيق الوثيق مع  أناإليكاو 
فقد وافق المجلس على إنشاء الصندوق الطوعي  الطوعية،صناديق الشأن إنشاء وٕادارة لسياسة اإليكاو ب أفكاك، ووفقاً  لجنةطلب 
بناء قدرات قطاع الطيران المدني في الدول  فرصتوفير  علىمن أجل المساعدة  ١٩/٩/٢٠١٤ي فالموارد البشرية  لتنمية
 .ةاألفريقي

ن أنها أمن ش ةضافيإ ةتطوير الصندوق من خالل وضع برامج وأنشط مواصلةهناك حاجة إلى  كانت -١١٧
عن ميزانية البرنامج العادي  الصندوق مستقل مالياً  وهذااالحتياجات التشغيلية للطيران المدني في أفريقيا.  ةتلبي علىتساعد 
في  تدخلالتي  األخرى واللوائح) Doc 7515المالي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الوثيقة  النظاموُيدار بمقتضى  لإليكاو،
لب طُ  فقد. ويتوقف نجاح الصندوق واستمراره واستدامته على التبرعات المتلقاة. ولذلك ةالعام ةالمجلس واألمين اختصاص نطاق

العامة والخاصة وجميع الجهات المانحة المهتمة األخرى تقديم تبرعات إلى  هيئاتإلى الدول األعضاء والمنظمات الدولية وال
 قطاع الطيران المدني األفريقي. لدىت البشرية الصندوق والمشاركة في تعزيز القدرا
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ة الموارد يتنم قبإنشاء صندو  (أ) اإلحاطة علماً ما يلي: ب القيامإلى  العموميةعيت الجمعية دُ  فقدولذلك  -١١٨
يا؛ (ب) قالمدني في أفري رانالطي مجال في العاملين نمهنييال دىات الموارد البشرية لر دقة الذي يهدف إلى تعزيز يالبشر 
امج إضافية ر نشاء بإطلب إلى مجلس اإليكاو ت أنتنمية الموارد البشرية؛ (ج)  قصندو  قحرز في تطبيم المُ دُّ قبالت حاطة علماً اإل

دة والشركاء في قي؛ (د) مناشدة جميع الدول المتعاقان المدني األفرير طاع الطيق لدىات البشرية ر دقال تعزيزوأنشطة ترمي إلى 
تنمية الموارد  قديم المساهمات الطوعية إلى صندو تقأجل  منلدولية والهيئات العامة والخاصة ان والمنّظمات ار طاع الطيق

  اره واستدامته.ر البشرية، مما يساهم في نجاحه واستم

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة  للتخفيفعمل مصر  ة(خط WP/364ن الورقة أأحيط علمًا بu وقد -١١٩
طار إقد ناقشتها في وقت سابق في  اللجنة تطار هذا البند من جدول األعمال كانإمتها مصر في قدَّ  التيعن الطيران الدولي) 

ن أالتنفيذ؛ و  دعمي و سايتوحيد القالالسياسات و  —الطيران الدولي وتغير المناخ  —من جدول األعمال: حماية البيئة  ٢٢البند 
طار البند إتناقشها اللجنة في  سوفار هذا البند من جدول األعمال طإورقات المعلومات الثالث التالية التي قدَّمت أيضا في 

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لمبادرة[الدعم األوروبي  WP/415نية: الورقة فمن جدول األعمال: برنامج المساعدة ال ١٤
(NCLB) [ل األخرى األعضاء في اللجنة قدَّمتها سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدو  التي

(التقدَّم الذي  WP/446 الورقة؛ و )يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و  (ECAC)األوروبية للطيران المدني 
  WP/450 قةوالور قدَّمتها الجمهورية الدومينيكية؛  التيمدني) الالمتعلقة بأمن الطيران  القضايافي  ةومينيكيدال ةأحرزته الجمهوري

 قدَّمتها اليابان. التيوالمالحة الجوية)  جويةال ةسالمل(دعم تنفيذ اليابان ل

 ةالمناقش

الثاقبة من خالل مبادرة  لنظرتها اإليكاو جنوب أفريقيا ةمندوب هنأت ،WP/23 الورقةمعرض اإلشارة إلى  في -١٢٠
والتوصيات الدولية  للقواعدإطار تلبيتها  فيبلد ي أ عن التخّليالتي سعت إلى ضمان عدم  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

. ممكنةوسيلة  أيدت بدعمها لمساعدتها بوتعهّ  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة بالكامل  أيدتن دولتها إ. وقالت لإليكاو
التي  WP/299 الورقة كامل بشكلبالورقة. كما أيدت جنوب أفريقيا  رفقالم في هذا الشأنمشروع القرار  بالمثل دتأيّ  أنها كما

منها، فضال عن  ةأفريقيا واحد جنوب، والتي كانت اللجنة األفريقية للطيران المدني (أفكاك)دولة أفريقية عضوًا في  ٥٤قدَّمتها 
 قدَّمتها البرازيل.  التي) ١التنقيح رقم ( WP/348 الورقةاإلجراءات واالستنتاجات الواردة في 

مندوب في تقديمها، أكد  المشاركينالذي كانت دولته من  ،)١لتنقيح رقم (ا WP/218 الورقةعلى  وتعليقاً  -١٢١
نه يتماشى مع مبادرة اإليكاو ألمحيط الهادئ. وأكد ل يإقليمي فرع مكتبمن جديد دعمه للمبادرة المتعلقة بدراسة إنشاء  سنغافورة

االحتياجات  ةلتلبي أكثر تخصصاً  ةدئ سيقدَّم مساعدلمحيط الهالن المكتب اإلقليمي أد على ، وشدَّ "الركب وراء بلد أي ترك عدم"
شراك الدول إب اإليكاوقيام  ةهميأد مندوب سنغافورة على في المحيط الهادئ. وشدَّ  ةنية والتشغيلية المحددة للدول الجزريفال

أن تنظر  ينبغين أى . وشدد عليجدمُ مناسب و  بشكلوالدعم  ةنشطفي المحيط الهادئ في الدراسة المتعلقة بنطاق األ ةالجزري
موارد و  تمويلية قنوات من المتاحتتطرق إلى  وأنالمدى الطويل،  فيالمكتب اإلقليمي الفرعي  ةي ضمان استدامف الدراسة أيضاً 

 أواصردولته لد مندوب سنغافورة على ، بما في ذلك المؤسسات المالية والدول األعضاء. وشدَّ اإليكاو معفي نظام الشراكة 
نية فالموارد لها من أجل المساعدة ال إتاحةنها ستواصل أفي المحيط الهادئ، وأكد  ةعميقتين مع الدول الجزري ةوشراك ةصداق

 وبناء القدرات.

سياسة طوعية للمساعدة والتعاون على الصعيد  ،نذ فتره طويلةم تنفذ،دولته  نأب مندوب فرنسا أوضحو  -١٢٢
 والتوصيات لقواعدلدول التي تعاونت معها فرنسا من أجل تحسين تنفيذها للتمكين ا الفنيةخبراتها و  تجاربهاالعالمي لتبادل 

من مليون يورو على مدى  أكثر أنها ستخصصمؤخرًا قد أعلنت فرنسا التوضيح بأن  معرض وفي .إليكاوا عن الصادرة الدولية
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 دم"عمع مبادرة اإليكاو  شى تماماً اء يتمجران هذا اإلأأكد و تدريب، ال مجال في سيما الالسنوات الثالث المقبلة لهذا التعاون، 
 ."الركب وراء بلد أي ترك

وٕاما عن طريق  مباشر، بشكل إماالمذكورة  افيذ سياستهتنعلى  ن فرنسا قد عملتأوأشار مندوب فرنسا إلى  -١٢٣
العامة للطيران  يةللمدير على الخبرة الفنية  يعتمد مساعدة جديد هيكلمن خالل وٕاما  ،(ENAC)لطيران المدني ل ةلوطنيا الكلية

التي أيدتها بالكامل،  ،WP/105 الورقةمن خالل االتحاد األوروبي، ضمن اإلطار الموصوف في عملت فرنسا  كماالمدني. 
طار شراكات بين القطاعين العام والخاص، على سبيل إعملت فرنسا في  فقدإلى ذلك،  ةضافوباإل. فيها المشاركين منكونها 

 اص أو فينشي للمطارات.إيربشركتي  المثال، مع

 ،من خبرتها المتنوعة المذكورة أعاله ةدروس رئيسي ةن دولته قد استخلصت ثالثأبمندوب فرنسا  أوضحو  -١٢٤
ظروف  ةتهيئ ةهميوأاإلجراءات من خالل المشاركة السياسية القوية مع جميع األطراف المعنية؛  ةضمان استدام ةهميأوهي: 

جراءات، مع مؤشرات األداء الرئيسية، وذلك لإل منتظمتقييم  إجراء ةهميأبين؛ و درَّ مُ لالحتفاظ بالموظفين ال ةعمل مواتي
 .تجربتها من العبرالستخالص 

 ترك عدم"عرب عنه لمبادرة اإليكاو ييد الساحق المُ أأن دولته أضافت صوتها إلى الت مندوب جامايكا وأكد -١٢٥
التحقق  بعثة من مساعدةعلى  الحصول من الدول ولةد طلب عند أنهأنه في معرض مالحظة  غير. "الركب وراء بلد أي

 النظر في هذا الشرط الزمني. ةن دولته تطلب إعادإأشهر، ف ٦غضون  فيفإنها ال تحصل عليها  لإليكاو التابعة المنسقة

طار مبادرتها إلعمل الهام الذي تضطلع به اإليكاو في لولته د تقديرلى إ مندوب ترينيداد وتوباغو أشارو  -١٢٦
الكاريبي  ومنطقة الوسطى وأمريكا الشمالية ألمريكا اإلقليمي اإليكاو مكتبعلى  وأثنى ،"الركب وراء بلد أي ترك عدم"

(NACC)،  ،الكاريبية  مجموعةدول ال ةمساعد علىلعمله الدؤوب الذي يتخذ من المكسيك مقرًا له(CARICOM)  من أجل
 .الدولية وتوصياتها اإليكاو قواعدتحقيق االمتثال ل

قد أشادت  ،)١التنقيح رقم ( WP/218أن دولته، وهي من المشاركين في الورقة  مندوب نيوزيلنداأوضح  كما -١٢٧
دول الثارتها أن المسائل التي أرأت ايضًا في هذا السياق  وأنها اإليكاو،التي أطلقتها  "الركب وراء بلد أي ترك عدم"بقوة بمبادرة 

ها إنف ،دولال هذهن نيوزيلندا ستواصل دعم أففي حين  وبالتالي،. ةهمياأل ةمذكورة بالغالمحيط الهادئ في الورقة ال في يةجزر ال
في ذلك  سعةوال ةلبناء القدر  مفيداً  يتيح سبيالً سالمحيط الهادئ  ةفرعي لمنطق إقليمين النظر في جدوى إنشاء مكتب أتعتقد بقوة 

 الجزء من العالم.

 دراسةقيد  كانت) ١التنقيح رقم ( WP/218 الورقةئل المثارة في ن العديد من المساأ مندوب أستراليا أوضحو  -١٢٨
سيا/المحيط آ إقليمسيا والمحيط الهادئ، ال سيما أفضل الوسائل لتطوير القدرات عبر التابعة للجنة الطيران المدني آل العمل فرقة

النص على النحو التالي: (يظهر  لتكون(ج)  الركب. واقترح تعديل الفقرة اإلجرائية وراءي بلد أ ُيتركالهادئ المتنوع بحيث ال 
 ): مستقيمبخط  مشطوباً  هحذف المطلوبالنص ؛ ويظهر الرمادي باللون مظلالً الجديد المطلوب إضافته 

حليل الت من بمزيد االضطالعفي  يكاو، في تعاون وثيق مع دول المحيط الهادئ،اإل تنظر تقوم "توصي أن
المحيط الهادئ، بما في ذلك الوسائل الممكنة  إقليموالمالحة الجوية في الطيران  ةالمبس المتعلقة لقضايال

، جدوى إنشاء مكتب إقليمي فرعي يكون موقعه في المحيط الهادئبدراسة  ثلمسائل محددة، م ةلمعالج
  .".والنظر في االضطالع بمزيد من التحليل في هذا الصدد

 WP/23 الورقةو  "الركب وراء بلد أي ترك عدم" اإليكاو أن دولته تؤيد بالكامل مبادرة وروغوايأمندوب  وأكد - ١٢٩
 ومنالتعاون الفني  إدارةمن خالل  اإليكاوقدَّمت  ،"الركب وراء بلد أي ترك عدم"إطار مبادرة  في هنأ أوضح. و المتصلة بها
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 - وروغواي ألمدني في الطيران ا عن المسؤولة ةهيئال إلى ةنيف ةمساعد ليما، في الجنوبية ألمريكا اإلقليمي المكتب خالل
خالل الفترة  – (DINACIA) أوروغواي فيالمديرية الوطنية للطيران المدني والبنية التحتية للطيران، وزارة الدفاع الوطني 

المنظمة  ةليآباستخدام ألمريكا الجنوبية تنسيق هذه المساعدة واإلشراف عليها  اإلقليمي المكتب وتولي. ٢٠١٥-٢٠١٤
 SAFE)ل من صندوق السالمة الذي أنشأته اإليكاو موَّ ومن خالل المشروع المُ  (RSOO)لسالمة الجوية ا لمراقبة ةقليمياإل

Fund) ليها إقدرات ومنهجيات العمل التي تحتاج الفي بناء  قدمته اإليكاو كان حاسماً  الذيدعم الن أوروغواي أ. وأكد مندوب
في الغالبية العظمي من  ةعلى وجه السرعة، ولتحقيق تحسينات جوهريدولته لتصحيح شاغلين بارزين لديها في مجال السالمة 

اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة  لبرنامجأجل تحقيق زيادة في نسبة التنفيذ الفعَّال  منالسالمة  مراقبةالعناصر الحاسمة لنظام 
الجنوبية  أمريكاتفاني اإلدارة وموظفي مكتب ل هي نتيجةللغاية  ةيجابين هذه النتائج اإلأ ٕاذا أوضحو . (USOAP)السالمة الجوية 

 إدارة إشراف تحت السالمة صندوق من المموَّل المشروعوكذلك  (DINACIA)الوطنية للطيران المدني في أوروغواي  والمديرية
 التعاون وٕادارة لإليكاولتوفيره هذا الدعم و  الجنوبية أمريكاوروغواي لمكتب أفقد أعرب عن خالص تقدير ، الفني للتعاون اإليكاو
جهودها لضمان  ةالتزام دولته بمواصل وروغواي مجدداً انية. وأكد مندوب فلتنظيم وٕادارة مشروع المساعدة ال لها التابعة الفني
 النقل الجوي وانتظامه.  ةالفعَّال من أجل تعزيز سالم التنفيذ نسبةالنتائج الجيدة وبناء القدرات التي تحققت بهدف زيادة  ةاستدام

التي  ،)١( رقم التنقيح WP/218 للورقةعلى دعم دولته  مجدداً  مندوب بابوا غينيا الجديدة تأكيد معرض فيو  - ١٣٠
لمراقبة السالمة  اإلقليمية للمنظمات إليكاوالخطة االستراتيجية العالمية ل أيدتأن الورقة  الحظمن المشاركين فيها، فقد  هيكانت 
، العموميةالجمعية  مندعم على المستوى الكلي اللحصول على ا ينشدون كانوا ورقةالن المشاركين في أد على . وشدَّ الجوية
 نسبةالمحيط الهادئ من تحسين  في يةجزر الدول الالفرعي حتى تتمكن  اإلقليميبشأن المكتب  متحليل اقتراحهو دراسة  ةومواصل

مندوب بابوا غينيا الجديدة التعليقات  الحظ. وفي حين "كبالر  وراء بلد أي ترك عدم"وتحقيق مبادرة اإليكاو  لديهاالتنفيذ الفعَّال 
 النحو الذي وردت به في الورقة. علىن دولته تؤيد اإلجراءات المقترحة أبها مندوب أستراليا، فقد أكد  ىدلأالتي 

 فقد تقديمها، في المشاركين كأحد ،)١( رقم التنقيح WP/218 للورقةلتأييد دولته الكامل  مماثل تأكيد وفي -١٣١
ن أ الحظأمور. و  ةهذا الصدد، ضمن جمل فيلمساهمات التي قدَّمتها سنغافورة ونيوزيلندا ل التقدير عن مندوب فيجيأعرب 

وما ترتب على ذلك من ضرورة التركيز بشكل خاص على تقديم المساعدة  ،يا والمحيط الهادئآس إقليمفي  اً الورقة أبرزت تفاوت
معرض مالحظة أن دراسة الجدوى المقترحة بشأن إنشاء مكتب  فيفي المحيط الهادئ. و  الصغيرة النامية ةإلى الدول الجزري

معالجتها،  وجبوالتي يت ،بوجود بعض القضايا والتحديات التي لم تعالج حتى اآلن إقراراً فرعي للمحيط الهادئ ستكون  إقليمي
 .ةمستقل ةبطريق اشريطة إجرائه قدَّماً للمضي  ةم أفضل وسيلقدِّ تأن  يمكنالدراسة  هذهأكد مندوب فيجي أن  قدف

التي قدَّمها المجلس، بما في ذلك مشروع القرار المتعلق بمبادرة  WP/23 الورقة مندوب االتحاد الروسي وأيَّد -١٣٢
ح التنقي WP/218 الورقةالبرازيل و  اي قدَّمتهت) ال١التنقيح رقم ( WP/348 الورقة، وكذلك "الركب وراء بلد أي ترك عدم"اإليكاو 

 نيوزيلنداو  سكيريباو فيجي و فانواتو و سنغافورة و ساموا و جزر كوك و تونغا و غينيا الجديدة -بابوا قدَّمتها التي) ١رقم (

"عدم ترك أي بلد وراء ييدهم لمبادرة أعراب عن تمعرض االنضمام إلى المتحدثين السابقين في اإل وفي -١٣٣
 الورقة أيَّد كماتنفيذها.  فينه ال يجب ادخار أي وسع أعلى  مانمندوب جزر سلي، فقد شدَّد اإليكاوالتي أطلقتها  الركب"

WP/218 ) لمحيط الهادئ.لفرعي  إقليميإنشاء مكتب  مقترح بشأن) ١التنقيح رقم 

 عدم"طار مبادرتها إفي  اإليكاوالذي قامت به  القيِّمن دولته تعترف بالعمل أ إلى مندوب موريشيوس وأشار -١٣٤
. كما أيَّدت بالورقة رفقمشروع القرار الموكذلك  المبادرة بهذهالمتصلة  WP/23 الورقةالتالي ب أيَّدتو ، "الركب وراء بلد أي ترك

 .فيها المشاركين من كانتالتي  WP/299 الورقةموريشيوس 
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 ،تقديرًا كبيراً  اإليكاوأطلقتها  التي "الركب وراء بلد أي ترك عدم"لمبادرة  تحملأن دولته  تأكيده معرض وفي -١٣٥
التي كانت تونغًا ضمن  ،)١التنقيح رقم ( WP/218للورقة  اً بها مندوب فيجي دعم ىدلأالتعليقات التي  مندوب تونغادد فقد ر 

 سيكونالصغيرة النامية في المحيط الهادئ  ةوجود مكتب إقليمي فرعي للدول الجزري أنترى تونغا  وبينمافيها أيضًا.  المشاركين
 ستصدر عن دراسة الجدوى المقترحة. لتيستنتظر النتائج والتوصيات ا نهافإ وكفاءة، فعالية أكثر أمراً 

سيا آ إقليمنه يتطلع إلى تنفيذها بفعالية في إوقال  ،WP/23 للورقةييده أعن ت مندوب باكستان وأعرب -١٣٦
 والمحيط الهادئ.

 د وراء الركب""عدم ترك أي بلولته تؤيد مبادرة اإليكاو د أنإلى  مندوب المملكة العربية السعودية أشارو  - ١٣٧
 ١٤طار البند إإلى نظر اللجنة في وقت سابق، في  ومشيراً  المتصلة بها. WP/299) و١( رقم التنقيح WP/218و WP/23والورقات 

مؤتمر المع تبيان التوصيات المنبثقة عن التي قدَّمها المجلس  WP/392 الورقة في ،نيةفالمساعدة ال برنامجمن جدول األعمال: 
 بوضعيتعلق  فيما) ٢٠١٦أغسطس  ٣١- ٢٩الفترة  خاللمي للطيران المدني (الرياض بالمملكة العربية السعودية الوزاري العال

ن المملكة أأبرز  فقد، ةقليميمبادرات السالمة والمالحة الجوية اإللدعم  (MIDIP) األوسط الشرقبإقليم  الخاصة التنفيذخطة 
 ."الركب وراء بلد أي ترك عدم"امج خالل العامين القادمين من أجل ضمان العربية السعودية عرضت استضافه فعاليات البرن

أن  مندوب سري النكاأكد  فقد ،)١( رقم التنقيح WP/218 ورقةييد الكامل للأاإلعراب عن الت سياقوفي  -١٣٨
بشكل  اصلالتو ن يساعد الدول المجاورة على حل قضاياها من خالل أنه ألمحيط الهادئ من شلفرعي  إقليميإنشاء مكتب 

 وتمكينها من تلقي المساعدة الالزمة. اإليكاوأوثق مع 

وتؤيد كذلك  ،وتدعمها” "عدم ترك أي بلد وراء الركب اإليكاو مبادرةن دولته تقدر أعلى  مندوب الصين وشدَّد - ١٣٩
 فرص بتوفير أيضاً  اقيامهمبادرة و ال هذهالصين تبرعات مالية لدعم  تقديماإلشارة إلى وفي معرض المتصلة بها.  WP/23الورقة 

 جهودها لدعم الدول األعضاء األخرى. بذلنها ستواصل أأكد  فقدالعاملين في مجال الطيران،  المهنيينتدريب للكثير من ال

الموارد الالزمة  توفيرالحاجة إلى  ةالعام ةاألمينأبرزت  ،)١( رقم التنقيح WP/218 الورقةلى إ إشارتها وفي -١٤٠
المجاورة  البلدانلمحيط الهادئ، وأهابت بالدول األعضاء، ال سيما لفرعي  إقليميرحة إلنشاء مكتب جراء دراسة الجدوى المقتإل

 و عينية.أسواء مالية  ،والمؤسسات المالية الدولية على توفير الموارد البشرية المطلوبة

 للورقةراضه عقب استع أنه نائب مدير السالمة الجوية أوضحاللجنة التنفيذية،  ةوفي معرض تلخيص مناقش -١٤١
WP/23  وحث ؛"عدم ترك أي بلد وراء الركب"ييد مبادرة أ) تأالجلسة العامة بما يلي: ( توصية على فقواو  ،المجلس اقدَّمهالتي 

 أخذت. كما بها المرفقواعتماد القرار الجديد  ة؛مبادر ال هذهدعم  علىالدول والمنظمات الدولية وقطاع الطيران والجهات المانحة 
الكاريبي على النحو  ةأمريكا الوسطي ومنطق في "الركب وراء بلد أي ترك عدم"طار مبادرة إل اإليكاو في اعمبأ ماً علاللجنة 

 الوسطىمريكا أأمريكا الشمالية و  أقاليمالتي قدَّمتها السلفادور بدعم من العديد من الدول في  ،WP/261المبين في الورقة 
 .الكاريبيومنطقة 

الموارد البشرية في سياق مبادرة "عدم ترك  ة) (تنمي١التنقيح رقم ( WP/348 الورقةب علماً  اللجنة أخذتكما  -١٤٢
 قدَّمتها البرازيل. التيإدارة موارد التدريب)  ةبيانات الدورات التدريبية ولجن ةبلد وراء الركب": قاعد أي

-قدَّمتها بابوا لتيالهادئ) امحيط للالفرعي  اإلقليمي) (المكتب ١التنقيح رقم ( WP/218 الورقةوفيما يتعلق ب -١٤٣
جراء إن ينظر المجلس في أ أيَّدتفقد  ،نيوزيلنداو  سكيريباو فيجي و فانواتو و سنغافورة و ساموا و جزر كوك و تونغا و غينيا الجديدة 

شر موقعه في المحيط الهادئ من أجل توفير المزيد من الدعم المبا يكوندراسة جدوى إلنشاء مكتب إقليمي فرعي تابع لإليكاو 
للمحيط الهادئ  الطيرانمنظمة سالمة  مكتبوجود  ةمع مراعا ،عشرة في المحيط الهادئ االثنتي ةلجميع الدول الجزري
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(PASO) .الدول والمؤسسات  ناشدتجراء هذه الدراسة و الموارد الالزمة إل إتاحةالحاجة إلى  الحظت ةالعام ةأن األمين غير
 و عينية.أسواء مالية  ،موارد البشرية المطلوبةتوفير اللالدعم  تقديمالمالية الدولية 

سلوفاكيا  اي قدَّمتهتتحديات في مجال بناء القدرات)، الال مواجهة( WP/105 الورقةعلما  اللجنة تأخذكما   -١٤٤
 (ECAC)االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني  عن بالنيابة

ن اإلجراءات المقترحة فيها مشمولة بالقرار الجديد المتعلق بمبادرة أ، و )يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (و 
  .WP/23بالورقة  المرفقعلى النحو  ،"الركب وراء بلد أي ترك عدم"

األفريقية للطيران المدني  اللجنةدولة أفريقية عضوًا في  ٥٤التي قدَّمتها  WP/299وفيما يتعلق بالورقة   -١٤٥
 الموظفين ةعار إبرنامج و  (HRDF)تنمية الموارد البشرية  صندوقنشاء وتنفيذ إ بشأنتقدَّم المحرز الب علما لجنةال أخذت، (أفكاك)
فريقي. ويهدف إلى تعزيز القدرات البشرية في قطاع الطيران المدني األ ،بدوره من التبرعات الُممَّولالصندوق  هذامن  الُممَّول

 أي ترك عدم"سياق مبادرة  فيطار الجهود الشاملة المبذولة إفي  محمودتطور كإلى هذه المبادرة الخاصة ببناء القدرات  ُينظرو 
. ةضافيإ ةتنمية الموارد البشرية من خالل إنشاء برامج وأنشط صندوقتطوير  مواصلة ضرورة تم إبراز قد. و "الركب وراء بلد
 واستدامته يتوقف على تلقي التبرعات. هن نجاح الصندوق واستمرار أعلى تم التشديد  كما

 آلياتالكوارث و  مخاطرمن  الحدالورقات المتعلقة باستراتيجية  ةعلى إرجاء عرض ومناقش اتُّفق وقد -١٤٦
 . التاليةالجلسة  إلى اإليكاولها في قطاع الطيران ومطبوعات  التصدي

 .١٧,٠٠الجلسة في الساعة  ُرفعت -١٤٧
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 بعةالسا سةالجلمحضر 
 )١٤,٣٠الساعة  ،٢٠١٦ اكتوبر ١، سبت(ال 

 
  المواضيع التي نوقشت

 )تابع(ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة "عدم   : من جدول األعمال ٢٨البند  -١
 الطيرانقطاع في  التصدي لهااستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآليات  -
 ورقة مقدمة من اليابان -
 دة األمريكيةمن الواليات المتح ورقة مقدمة -

 يكاومنشورات اإل
  ورقة مقدمة من كندا -

  برنامج المساعدة الفنية  من جدول األعمال: ١٤البند  -٢
 يكاو للمساعدة الفنيةتقرير عن برنامج اإل -
نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والدول بالسلوفاكيا  مقدمة منورقة  -

 األوروبية ، والمنظمة(ECAC)المدني  يرانللط األوروبية اللجنةاألعضاء األخرى في 
  (EUROCONTROL) الجوية المالحة لسالمة

 يةجمهورية الدومينيكال مقدمة منورقة معلومات  -
 اليابان مقدمة منورقة معلومات  -
نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، بالسلوفاكيا  مقدمة منورقة معلومات  -

 ، والمنظمة(ECAC)المدني  للطيران األوروبية اللجنةوالدول األعضاء األخرى في 
 (EUROCONTROL) الجوية المالحة لسالمة األوروبية

تقرير عن الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة  –التقدم المحرز في أفريقيا  -
 ).AFI Plan( الجوية في أفريقيا

 يالت في أفريقياتقرير عن خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية والتسه -
)AFI SECFAL Plan( 

اللجنة األفريقية للطيران في  من الدول األفريقية األعضاء ٥٤مقدمة من  اتورق   -
      )AFCAC( المدني

) ASECNAورقة مقدمة من وكالة سالمة المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ( -
 فريقيينبالنيابة عن الفريق التوجيهي لمقدمي خدمات المالحة الجوية األ

  (أياتا) لنقل الجوي الدولياورقة معلومات مقدمة من اتحاد  -
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لدعم مبادرات السالمة  الخطة التنفيذية المقترحة الخاصة بإقليم الشرق األوسط -
   اإلقليمية المالحة الجويةو 

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسھيالت -
 ورقة مقدمة من مصر -

 للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران يكاوسياسة اإل  من جدول األعمال:  ٢٣البند    -٣
 للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران يكاواإل برنامج -
 ورقة مقدمة من البرازيل -
 الكاميرونورقة مقدمة من  -
 ورقة مقدمة من مصر -
 ورقة مقدمة من الهند -
نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والدول باليا سلوفاك قدمة منورقة م -

 ، والمنظمة(ECAC)المدني  للطيران األوروبية اللجنةاألعضاء األخرى في 
 (EUROCONTROL)الجوية  المالحة لسالمة األوروبية

 ورقة مقدمة من األرجنتين -
 ورقة مقدمة من إندونيسيا -
مريكا أل الطيران المدني لجنةفي لألعضاء  لتمثل الدو ورقة قدمتها األرجنتين  -

 الالتينية 
 تعبئة الموارد  من جدول األعمال: ٣٠البند    -٤

 تقرير عن تعبئة الموارد -
ورقة مقدمة سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، والدول  -

 والمنظمة، (ECAC)المدني  للطيران األوروبية اللجنةاألعضاء األخرى في 
 (EUROCONTROL)الجوية  المالحة لسالمة األوروبية

 ورقة مقدمة من مجموعة البنك الدولي -
 أهداف التنمية المستدامة – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة لعام   من جدول األعمال:  ٢٩البند  -٥

التنمية  – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة لعام  إسهام الطيران في تنفيذ -
  المستدامة

 )CANSO( حة الجوية المدنيةورقة مقدمة من منظمة خدمات المال -
 ورقة مقدمة البنك الدولي -
ومنظمة خدمات المالحة الجوية  )ACI( المجلس الدولي للمطاراتورقة مقدمة من  -

والمجلس الدولي لطيران ) IATA)(واتحاد النقل الجوي الدولي  )CANSO( المدنية
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فضاء ومجلس التنسيق الدولي لرابطات صناعات الطيران وال) IBAC( األعمال
)ICCAIA( 

 )ICSA(ورقة معلومات مقدمة من التحالف الدولي للطيران المستدام  -
المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة   من جدول األعمال:  ٣١البند  -٦

 التنفيذية
  مساعدة األسر

  ادث الطائرات وأسرهمإعداد متطلبات تنظيمية لمساعدة ضحايا حو تقرير عن  -
 ورقة مقدمة من البرازيل -
 وٕايطاليا وماليزيا والمكسيك ورقة مقدمة من إسبانيا -
 )ACVFFI( االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائراتورقة مقدمة من  -

  ملخص المناقشات
  من جدول األعمال: مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب ٢٨البند 
وأكملت النظر في هذا البند من جدول األعمال باالستناد إلى ورقة  ةالسادس أعمال جلستها استأنفت اللجنة -١

 فضال عن ورقات العمل ذات الصلة. استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآليات االستجابة في الطيران)عمل قدمها المجلس (
 استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع الطيران  

آلية التي تضمنت مشروع قرار للجمعية العمومية بشأن وضع ) WP/24( ورقة العمل ألمينة العامةاقدمت  -٢
أن الكوارث استمرت في إلحاق أضرار لإليكاو لالستجابة لألزمات واستراتيجية للحد من مخاطر الكوارث. وشددت الورقة على 

مليون  ١,٤شخص مصرعهم وأصيب ما يزيد على  ٧٠٠,٠٠٠لى كبيرة باألفراد والمجتمعات المحلية والدول. فقد لقي ما يزيد ع
 ١,٣مليون شخص بسبب الكوارث. وبلغ مجموع الخسائر االقتصادية على الصعيد العالمي  ٢٣شخص بجراح، وتشّرد حوالي 

طق المتضررة ترليون دوالر. وتم التشديد على أن قطاع الطيران المدني يؤدي دورًا أساسيًا في تقديم المساعدة للدول والمنا
فالنقل الجوي ال يشكل حافزا للتنمية المستدامة فحسب، بل ُيعّد أيضًا أهم وسيلة نقل . بالكوارث الطبيعية والنزاعات واألوبئة

وقد طرأ  .لتقديم اإلغاثة اإلنسانية، ال سّيما ألقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية
وحّقق الطيران المدني تحوًال مماثًال . ّول في تصّدي األسرة الدولية للكوارث عبر االنتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الوقايةتح

  .السالمة واألمن إدارة في االنتقال من ثقافة رد الفعل إلى نهج استباقي وتنبؤي حيال
على مدى العقود القليلة الماضية، اعتمدت الدول باالستناد إلى التجربة المكتسبة وأشارت الورقة إلى أنه  -٣

إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث "مجموعة من برامج األمم المتحدة التي تعاِلج مسألة االستجابة للكوارث، بما فيها مؤخرًا 
من األزمات، بما في  على مّر تاريخها الذي يمتد ألكثر من سبعين عامًا، للكثير". وقد استجابت اإليكاو، ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 

ذلك وقائع خاصة بالطيران، باإلضافة إلى الكوارث الطبيعية والناجمة عن األنشطة البشرية التي تؤثر على الطيران. وتعالج 
القياسية القائمة مسؤوليات الدول فيما يتعّلق بالتخطيط لحاالت الطوارئ والتصدي لها وٕادارة مراقبة الحدود. وفي اإليكاو قواعد 

قت الراهن، ال تملك اإليكاو آلية موّحدة تعالج بالتحديد استجابة اإليكاو لألزمات بما في ذلك حوادث الطيران والكوارث الو 
الناجمة عن األنشطة البشرية وأفعال التدخل غير المشروع واألوبئة التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على النقل الجوي وتهّز تلك الطبيعية و 

والطبيعة المتعددة القطاعات ألي  ،يشمل الدور األساسي للدولة المتأثرة منتظمهناك حاجة إلى نهج  وبالتالي. ثقة الجمهور
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ويهدف  .أزمات والحاجة إلى قيام اإليكاو بإشراك هيئات متعددة لتعبئة الموارد الالزمة بطريقة تكتيكية واستراتيجية في آن واحد
" واالقتصاد والكفاءةات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام تلبية احتياج"مشروع قرار الجمعية العمومية إلى 

  .ويجسد المبادئ األساسية إلطار سنداي

 –الملحق األول  الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: أن تحيط علما بأحكام )WP/24(ورقة العمل  وتدعو -٤
خدمات " –، والملحق الحادي عشر "التسهيالت" –لملحق التاسع وا "تشغيل الطائرات" –والملحق السادس " إجازة العاملين"

المتعّلقة بالتخطيط لحاالت الطوارئ " إدارة السالمة" –والملحق التاسع عشر  "المطارات" –والملحق الرابع عشر  "الحركة الجوية
 ٕاقرارللحد من مخاطر الكوارث" و  ؛ وأن تحيط علمًا باعتماد الدول األعضاء في األمم المتحدة "إطار سندايللكوارث والتصدي

لحد من مخاطر الكوارث من أجل لخطة عمل األمم المتحدة " مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق
الجمعية  لها؛ وأن تعتمد قرار والتصدي؛ وأن تقّر استراتيجية اإليكاو بشأن التأّهب لحاالت الطوارئ زيادة القدرة على مواجهتها"

 الورقة.بمرفق الالعمومية المقترح في 
 ١٤يومي اللذين وقعا عن تقديره للدعم الذي تلقاه ضحايا زلزالي كوماموتو  اليابان مندوبوأعرب  -٥
وأبلغ بأن المناطق المنكوبة تشهد تقدما مطردا على صعيدي التعافي وٕاعادة اإلعمار. ومن ثم قام بتقديم ورقة  ١٦/٤/٢٠١٦و

اتخاذ تدابير مسبقة استعدادًا لمواجهة مثل هذه الكوارث. وتوضح ، التي شددت على أهمية )١التنقيح رقم ( )WP/280(العمل 
المنطقة. وتبرز  االذي ضرب ينهذه الورقة تفاصيل أفضل ممارسات االستجابة السريعة التي جرت في كوماموتو إثر الزلزال

أن تحيط علمًا بالمعلومات الواردة في ودعت الورقة الجمعية العمومية إلى: أهمية النقل الجوي في حاالت الكوارث الطبيعية. 
تجارب الكوارث الطبيعية باالستفادة من لمواجهة حاالت الطوارئ  إجراءاتهاهذه الورقة؛ وأن تدعو الدول إلى النظر في إعداد 

 التي تضرب اليابان.
تقترح إنشاء عملية إلدارة األزمات. وأشار إلى أن  التي )WP/264(ورقة العمل  الواليات المتحدة ندوبموقدم  -٦

 من السنوات القليلة الماضية شهدت عددًا من األحداث التي أثرت في الطيران المدني بطريقة تختلف عن أي شيء شهدناه
وارث شملت هذه األحداث كوارث من صنع اإلنسان وك)، فقد WP/24في ورقة العمل ( أشار إليه المجلسعلى نحو ما قبل. و 

وبالنظر إلى التطورات التي طرأت . منظومة الطيران المدنياضطرابات كبيرة في  أفضت إلى حدوثطبيعية على حد سواء، 
على صعيد أداء الطائرات، فإن أي تعطيل من شأنه أن يؤثر ليس فقط على مشغلي الطائرات بل أيضا على مقدمي الخدمات. 

تنسيق سريع وفعال يجري فيما بين أقاليم متعددة. إال أن هذه العمليات والنظم  وللحد من تأثير ذلك، ينبغي أن يكون هناك
في الجوية اإلقليمية تتضمن خططا للطوارئ، إال أنها الضرورية ال توجد في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن خطط المالحة 

ة إلى استعراض ت المتحدة أن هناك حاجة ملحّ المطلوبة. وبناء عليه، ترى الواليا كل العناصرال تحتوي على شكلها الحالي 
آليات االستجابة للكوارث لمعرفة مكامن الضعف التي يمكن تحسينها فيها واستكشاف مجاالت الترابط الجديدة المطلوبة. فينبغي 

عال، بحيث ينخرط القائمة على ردود األف الثقافة عن استباقية/ تنبؤية بدال ثقافةأن تكون الثقافة السائدة في قطاع الطيران 
تشارك فيها هيئات الطيران المدني، ومقدمو خدمات المالحة  ةومتكامل ةفعال منظومةالجميع في العمل جنبا إلى جنب لبناء 

) إلى القيام بما يلي: أن تحيط علما بأحكام الملحق WP/264ن. ودعيت الجمعية العمومية في ورقة العمل (و الجوية والمشغل
 –، والملحق الحادي عشر "التسهيالت"  –والملحق التاسع " تشغيل الطائرات" –والملحق السادس " املينإجازة الع" –األول 

المتعّلقة بالتخطيط لحاالت " إدارة السالمة" –والملحق التاسع عشر " المطارات" –والملحق الرابع عشر " خدمات الحركة الجوية"
ياسات واإلجراءات القائمة بغرض وضع استراتيجية إلضفاء الطابع وأن تحث اإليكاو على إجراء استعراض للس ؛الطوارئ

للطوارئ قادرة على تفعيل شبكة  إقليمية المؤسسي على عمليات مواجهة األزمات داخل المنظمة، وتسهيل وضع خطط وتدابير
 مترابطة إلدارة أي تعطل في عمليات الطيران المدني بشكل سريع وفعَّال.
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  المناقشة 
حاجة  قد خلصت إلى أن هناكإلى أن األمم المتحدة  )ياتااتحاد النقل الجوي الدولي (أ من المراقبأشار  -٧

من  باعتبارها جزءا، واعتبر أنه من الضروري أن يكون لصناعة الطيران. لالستعداد للكوارث والتخفيف من آثارها وٕادارتها احالي
أعرب عن و ، على حد سواء البشر الكوارث التي هي من صنعو  طبيعيةال تصدي للكوارثنهج منسق عالمًيا لل، المجتمع الدولي

االستجابات القائمة أن مجتمع الطيران المدني يجب أن ينتقل من  من )WP/24( ورقة العمل لبيان الوارد فيلما جاء في ا تأييده
منظمته  تأييدعن  أياتا منراقب أعرب الم وبناء عليه،. االستراتيجي ذات الطابع االستباقيةاالستجابات إلى  على ردود األفعال

قة ور ب مرفقة المتعلق بآلية الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها، على النحو الوارد في الموميالقوي لمشروع قرار الجمعية الع
 .لتعزيز الجهد التعاوني ، وأكد التزام منظمته بالعمل بشكل وثيق مع اإليكاو وأصحاب المصلحة اآلخرين)WP/24(العمل 

 التي قدمتها الواليات المتحدة. )WP/264(عن تأييده المطلق لورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيأعرب و  -٨
أن  التنفيذية ترى اللجنة يرا إلى أنشالمناقشة م )DD/SAF(المدير لشؤون السالمة الجوية نائب أوجز و  - ٩

، تعكس تحوًال "٢٠٣٠- ٢٠١٥ن مخاطر الكوارث للفترة إطار سينداي للحد م"االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، كما يجسدها 
إلى وتسعى للترويج مخاطر وقوعها أصال،  إلى الحد من بعد وقوعها للكوارث االستجابةهامًا من التركيز التقليدي المتمثل في 

يجب أن تتم بقيادة الدول  ثقافة منع حدوث الكوارث المتبعة من األصل في اإليكاو. وأبرزت اللجنة أن أي إجراءات تتخذها اإليكاو
 المتضررة وبالتشاور معها نظرًا ألن المسؤولية األساسية للتصدي لهذه األحداث تقع بصفة رئيسية على عاتق الدول.

أفضل الممارسات التي اتبعتها اليابان في أعقاب الهزات األرضية التي  وقد أخذت اللجنة في الحسبان - ١٠
) التنقيح رقم WP/280على النحو المذكور في ورقة العمل ( ت األخرى في مطار كوماموتوأحدثت أضرارًا في المباني والتجهيزا

. واتفقت اللجنة على أنه ينبغي تشجيع الدول على إعداد إجراءاتها بناء على التدابير المتخذة والدروس المستفادة من اليابان )١(
 والدول األخرى التي تعرضت ألزمات مشابهة.

 العمومية قرار الجمعية فيالدعم الذي تم اإلعراب عنه  إلى لشؤون السالمة الجوية المدير نائب وأشار - ١١
 في هذا الخصوص تيالدلتعض ابع تؤيد إدخالية ذلتنفياللجنة أن المناقشة ا استنتج منو . )WP/24( ورقة العملق بـرفالم
م لألمالتابع داي سنر اإطفي  توردکما ر طلمخاا الحد منت ياولأو -سواء بسواء- رالعتباافي دول لذ اتأخأن  ضرورة تعكسل
يمكن إدراج نص إضافي لدعوة ، وعالوة على ذلك. وارثلکا التعافي منفي ء ألعضادول الت اسارممال فضدة وألمتحا

إضفاء الطابع المؤسسي على النهج االستراتيجي للمنظمة واالستجابات التكتيكية  بغرضالمجلس إلى وضع سياسة واستراتيجية 
على أن هذه التعديالت سوف  االتفاقوتم . لطيران التي يمكن أن تؤثر على سالمة واستمرارية الطيران المدني الدوليا كوارثل
من  ٢٨في مشروع تقرير اللجنة التنفيذية بشأن البند  متوخى إدراجهة اليممو على النحو الواجب في نص قرار الجمعية الع درجتُ 

 .جدول األعمال
 منشورات اإليكاو

 تقترح على الجمعية توسيع نطاق الخيارات التي اعتمدها) التي WP/369ورقة العمل ( ندوب كندامقدم  - ١٢
والذي حدَّد فيه عدد الوثائق التي يمكن الحصول عليها بالمجان من خالل إتاحة سبل  C-DEC 205/7المجلس في قراره 

لدعم مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". فإتاحة  ذات الصلة بالسالمةئق واألدلة والمعايير الحصول إلكترونيا على الوثا
الوصول غير المقيد إلى هذه الوثائق من شأنها أن تكفل حصول الدول وأصحاب المصلحة على نظام نقل جوي آمن وموثوق 

ح الكندي وتدعم تحقيق هدف اإليكاو االستراتيجي المتمثل في دعم سالمة النقل الجوي على الصعيد العالمي. ويعالج المقتر 
يكاو فهما جيدا وعدم إتاحة سبل الحصول عليها لكافة أصحاب لإلال القواعد والتوصيات الدوليةاألسباب الجذرية لعدم فهم 

خالل فترة الثالث ة حاليا. ويمكن تحقيق ذلك بصورة تدريجية قائمالمصلحة وذلك من خالل إزالة عقبة التكاليف المالية ال
. وكبداية، يمكن على سبيل ٢٠١٩ى تحقيق نتائج ملموسة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم في سنوات المقبلة، بحيث ُيتوخ
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األولوية إتاحة مالحق اإليكاو وتعليماتها الفنية لالطالع المجاني من خالل شبكة االنترنت. وتدعو ورقة العمل المعنية الجمعية 
وأن تؤيد الجهود المبذولة  دعم مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛باإليكاو أن تؤكد مجددًا التزام مجلس العمومية إلى 

؛ وأن توافق على توفير الوصول بالمجان إلى الموقع لمساعدة الدول في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو
أن تنظر في و  ؛لتحقيق إيرادات إضافيةحة االلكتروني لالطالع على الوثائق واألدلة الفنية؛ وأن تستطلع الفرص األخرى المتا

    القرار المذكور أعاله. بحيث تجسد مضامينلمطبوعات اإليكاو السياسة العامة للمطبوعات والقواعد التنظيمية تعديل 
  المناقشة

عن دعمه القوي للمقترح الكندي القاضي بتوفير الوصول بالمجان إلى الموقع  مندوب فنلنداأعرب  - ١٣
 نشورات اإليكاو.اإللكتروني لم

أن إتاحة أكبر عدد ممكن من منشورات اإليكاو لجميع المستعملين المحتملين يعد شرطا  مندوب فرنساوأكد  - ١٤
أساسيا للتنفيذ العالمي لقواعد المنظمة وتوصياتها الدولية وبالتالي عامال أساسيا في ضمان سالمة الطيران في جميع أنحاء 

من  ٣-٣كندا، على افتراض أنه لن يفضي إلى اختالل في الميزانية كما هو مبين في الفقرة  العالم. ولهذا السبب، أيد اقتراح
نماذج  ، واقترح إحالة الوثيقة إلى المجلس للنظر فيها. وأشار مندوب فرنسا في هذا الصدد إلى أن ثمة)WP/369( ورقة العمل

 مجيات األساسية.اقتصادية موجودة بالفعل تتيح الوصول المجاني إلى الوثائق والبر 
اقتراح كندا معتبرا أن الوصول إلى الوثائق الفنية الحالية  البوليفارية) - مندوب فنزويال (جمهورية كما أيد  - ١٥

لإليكاو عند الحاجة إليها له أهمية حيوية لنجاح مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وأشار إلى أنه سيكون من المفيد، مع 
 تمل أن تترتب على الميزانية في فترة الثالث سنوات القادمة.ذلك، تقييم اآلثار المح

عن تأييده الكامل للمداخالت السابقة مؤكدا من جديد أن اقتراح كندا بشأن  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  - ١٦
اقتراح بالغ  وأنه توفير الوصول المجاني إلى شبكة اإلنترنت لمنشورات اإليكاو يتفق مع مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 األهمية لضمان سالمة الطيران المدني الدولي.
ة لإليكاو ضرورية فني، في معرض إعرابه عن التأييد الكامل القتراح كندا، أن الوثائق المندوب السنغال أّكدو  - ١٧

لمرجعية الفنية على للتنفيذ العالمي للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. وشجع المنظمة على إتاحة جميع الوثائق ا
جميع من هم بحاجة إلى االطالع عليها، ضمن إطار ما تتيحه لاإلنترنت، وضمان تيسير الحصول عليها بصورة منصفة 

الضوابط التكنولوجية الحالية، على أن تراعى، كما ينبغي، القواعد التي تحكم سرية أنواع معينة من وثائق اإليكاو. وأكد مندوب 
سبل الوصول على هذا النحو سيدعم مبادرة اإليكاو المعنية كما سيدعم جهود الدول لتنفيذ القواعد السنغال أن إتاحة 

 والتوصيات الدولية لإليكاو.
مندوب كندا على إثارة مسألة الوصول المجاني عبر اإلنترنت إلى منشورات اإليكاو  األمينة العامةشكرت  - ١٨

تلك التي هي فير جميع وثائق اإليكاو مجانا للدول األعضاء، وال سيما وأعربت عن دعمها لفكرة تو ) WP/369(في الوثيقة 
) المتعلقة بميزانية البرنامج العادي AD/1ت للتو الوثيقة (أقر أشارت إلى أن اللجنة اإلدارية قد ، . ومع ذلكبحاجة للمساعدة

شورات المنظمة، بما في ذلك تلك التي اقترحت للمنظمة لفترة الثالث سنوات القادمة، التي تضمنت اإليرادات المتأتية من بيع من
وتقديم تقرير  هاكندا إتاحتها لالطالع مجانًا. وبالنظر إلى أهمية هذه المسألة، أوصت األمينة العامة بتوجيه المجلس بتحليل

 حول الخيارات المتاحة للتنفيذ إلى اجتماع الجمعية التالي.
ى اقتراح كندا. واتفق مع مندوب فنزويال (جمهورية لع، أمن حيث المبد، عن موافقته مندوب الصينوأعرب  - ١٩
 .البوليفارية) على أن تداعياته على الميزانية تستدعي النظر -
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وفي معرض ". الركب عدم ترك أي بلد وراءمن جديد دعم دولته الكامل لمبادرة " مندوب المكسيكوأكد  - ٢٠
ينبغي للمنظمة  فوثائق اإليكاو مجانا للدول األعضاء، رغم أنه هد لتعليقات األمينة العامة، أكد مجددا أن توفير جميع تأييده

 المكسيك،يمكن أن تترتب عليه آثار في الميزانية لفترة الثالث سنوات القادمة. وذكر مندوب  هو هدفف، أن تسعى إلى تحقيقه
ا اللجنة اإلدارية تفترض، وافقت عليهي الت ٢٠١٩-  ٢٠١٧بأن الميزانية البرنامجية العادية لفترة الثالث سنوات  السياق،في هذا 

ل واإليرادات المتأتية من بيع منشورات و من جملة أمور، عدم المساس بالوضع الراهن فيما يتعلق باالشتراكات المقررة على الد
نوات تتيح تحقق الهدف المذكور خالل الفترة الثالث س اإليكاو. ولذلك وافق على توجيه المجلس باستكشاف الخيارات التي

د مندوب المكسيك وجهات النظر التي أعرب عنها العمومية. وأيالقادمة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة األربعين للجمعية 
 البوليفارية) في هذا الصدد -وفدا الصين وفنزويال (جمهورية 

 األمينة العامة. ةعن تأييده لمداخلأيضا  مندوب شيليوأعرب  - ٢١
اللجنة التنفيذية على أن توصي االجتماع العام وافقت ، من جدول ألعمال ٢٨د وفي ختام مناقشتها للبن - ٢٢

، )WP/23(التي اقترحها المجلس في الوثيقة  "الركب عدم ترك أي بلد وراءبتبني قرار الجمعية العمومية الجديد بشأن مبادرة "
رث وآليات مواجهتها في مجال الطيران التي بشأن استراتيجية للحد من مخاطر الكوا دوكذلك قرار الجمعية العمومية الجدي

اللجنة  وافقتأعاله). و  ١١)، بصيغتها المعدلة في ضوء المناقشة (انظر الفقرة WP/24ء (الملاقترحها المجلس في ورقة 
نت لتوصية بأن تطلب الجمعية من المجلس تحليل االقتراح الخاص بتوفير الوصول المجاني عبر اإلنتر االتنفيذية أيضًا على 

ن األربعيالتي قدمتها كندا وتقديم تقرير عن الخيارات المتاحة للتنفيذ إلى الدورة ) WP/369(لوثائق االياو الواردة في الوثيقة 
 للجمعية العمومية. 

 من جدول األعمال: برنامج المساعدة الفنية ١٤البند 
 ن، ضمجدول أعمال الجلسةوفقا لإلى أن العديد من ورقات العمل المدرجة،  رئيس اللجنة التنفيذيةأشار  - ٢٣

الي لن يعاد النظر تفي إطار بنود أخرى من جدول األعمال وبال إطار هذا البند من جدول األعمال قد تمت مناقشتها من قبل
ها المجلس، وورقة العمل المرتبطة ضالتي عر  نية)ف(تقرير عن برنامج اإليكاو للمساعدة ال) WP/28فيها. والورقات المعنية هي (

 األوروبية جنةاللاألخرى في له األعضاء، والدول األعضاء و التي قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد األوربي ود )WP/105( بها
تقرير عن الخطة التنفيذية ) المنقحة [WP/21الجوية؛ وورقة العمل ( المالحة ةملسال األوروبية والمنظمة، المدني للطيران

) التي WP/164المرتبطة بها (المنقحة ] التي قدمها المجلس وورقة العمل جية والتسهيالت في أفريقيااإلقليمية الشاملة للسالمة ال
) التي W/351)؛ وورقة العمل (AFCACاللجنة األفريقية للطيران المدني ( ن البلدان األفريقية األعضاء فيمبلدا  ٥٤ قدمها

) التي قدمتها مصر. وعليه W/364) وورقة العمل المرتبطة بها (تإعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالقدمها المجلس (
) WP/27جدول األعمال، وهما ورقة العمل ( من ١٤لم يتبق سوى ورقتي عمل قدمهما المجلس للنظر فيهما ضمن إطار البند 

الخطة [ كذلك]، و AFI Plan أفريقياالشاملة للسالمة الجوية في  ةتقرير عن الخطة التنفيذية اإلقليمي –التقدم المحرز في أفريقيا [
لدعم المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز السالمة والكفاءة في  م الشرق األوسطالخاصة بإقليالتنفيذية المقترحة 

 . ]، إلى جانب ورقات العمل األخرى وورقة المعلومات المرتبطة بهاةالجويالمالحة 
 (AFI Plan) سالمة الجوية في أفريقياة الشاملة للاإلقليميالخطة التنفيذية 

ة اإلقليمي)، التي تعرض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة التنفيذية WP/27ورقة العمل ( عامةاألمينة الدمت ق - ٢٤
على تمديد  ٢٠١٥الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا وبرنامج العمل المرتبط بها. وجرى التذكير بأن المجلس وافق في عام 

 ٢٠١٣مارس  يعه من قبل فيسنية إلى ما بعد فترة الثالث سنوات الحالية، وأن نطاق ذات الخطة كان قد تم تو الخطة المع
التحقيق في و صالحية الطائرات للطيران، و ت، وتشغيل الطائرالكي يغطي جميع المجاالت المتصلة بالسالمة: إجازة العاملين، 
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ت والمساعدات األرضية. وأشير أيضا إلى أن الخطة كانت قد المطاراو خدمات المالحة الجوية، و حوادث ووقائع الطيران، 
ة على سبيل األولوية في مجال ترخيص المطارات، وآلية استعراض األقران دوال مختار وافقت على أربع مشاريع للمساعدة تغطي 

 وتعزيز خدمات البحث واإلنقاذ.لمقدمي خدمات المالحة الجية األفريقيين، وبرامج السالمة الوطنية، ونظم إدارة السالمة، 
رقة على أن التنفيذ المتواصل للخطة بطريقة فعالة ومنسقة في كافة المجاالت المرتبطة و وشددت ال - ٢٥

العالمية وفي تناغم مع الخطة  المجموعة اإلقليمية للسالمة الجوية إلقليم أفريقيا والمحيط الهندينسيق التام مع تبالسالمة، وبال
ة العالمية الخطن شأنه أن يسهم في الجهود الحثيثة التي ما فتئت تبذلها البلدان األفريقية لتحقيق أهدف ة الجوية، مللسالم

). وجرى التشديد ٢٠١٢يوليه  وغايات السالمة اإلقليمية التي تم اعتمادها خالل االجتماع الوزاري بشأن سالمة الطيران (أبوجا،
مة الطيران وتحقيق تحسينات مستدامة في مجال مبذولة لتحقيق أهداف سالتحققت نتائج ملموسة بفضل الجهود ال على أنه
ة شواغلها البارزة في مجال السالمة وأدخلت تحسينات كبيرة في أنظمتها من تسويإذ تمكن عدد من الدول األفريقية  :السالمة

عمليات التدقيق  أثبتتهعلى النحو الذي  ةى عبر زيادة مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمكما يتجلالخاصة بمراقبة السالمة 
 د، ارتفع عد٢٠١٦ وإلى يوني ٢٠١٢. وفي الفترة من يوليو البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةار طالمجراة في إ

دولة، كما  ٢٤دولة إلى  ١٤في المائة من  ٦٠تنفيذ فعال يتعدى نسبة  أحرزت مستوىدول إقليم أفريقيا والمحيط الهادي التي 
 .انخفض عدد الدول التي تعاني من شواغل بارزة في مجال السالمة من عشرين دولة إلى أربع دول

وتناولت الورقة بإسهاب أنشطة المساعدة األخرى التي أجرتها الفرق المعنية بالسالمة التابعة للمكاتب  - ٢٦
 رألفكاك، وبرامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرا ة التعاونية ألفريقيا والمحيط الهندي التابعةوخطة المفتشياإلقليمية 

فضال  ،ة المماثلةاإلقليميصالحية الطائرات للطيران، والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وغيرها من برامج السالمة 
هذه األنشطة لتجنب ودعم في تنسيق  عن الجماعات االقتصادية اإلقليمية. وجرى التشديد على أن اإليكاو قامت بدور ريادي

 ازدواجية الجهود وضمان االستخدام الفعال للموارد.
الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: أن تحيط علما باستمرار أنشطة الخطة  )WP/27ة العمل (قوتدعو ور  - ٢٧

بحيث  مل المكاتب اإلقليمية وتوسيع نطاقهاوفقا لبرامج ع ٢٠١٦ية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا بعد عام مالتنفيذية اإلقلي
وقطاع الطيران إلى دعم هذا  ،اليةماإلقليمية والمؤسسات الو تشمل جميع مجاالت السالمة؛ وأن تدعو الدول والمنظمات الدولية 

مة الجوية في الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالج نموذتكلف األمينة العامة بالترويج ألفضل ممارسات البرنامج؛ وأن 
 لفنية األخرى.اتستفيد منها برامج المساعدة و  تنظر فيها كي )AFI Plan(أفريقيا 
التي أبرزت و بلدا أفريقيا،  ٥٤فكاك) بالنيابة عن أ) التي عرضتها (WP/215ورقة العمل ( ليامندوب موقدم  - ٢٨

 يالتنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية فة على صعيد تحسين السالمة في إفريقيا عبر تطبيق الخطة التدريجياإلنجازات 
ى باألولوية، وتقديم ظدولة من الدول التي تح ٣٢وتنفيذ خطط عمل اإليكاو المحددة في  وضعاإلنجازات: وشملت تلك  .إفريقيا

وقائع؛ والمساعدة في ث والفي الحوادالدعم إلنشاء وتشغيل المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة والمنظمات اإلقليمية للتحقيق 
ي مجال فأنشطة عديدة  الطيران بهدف توحيد هذا التدريب في أفريقيا؛ وٕاجراءفي مجال  منظمات التدريبإقامة العديد من 

ج إلصدار شهادات برنامسالمة الطيران مثل الندوات وحلقات العمل في العديد من المجاالت المرتبطة بالسالمة؛ وٕاطالق 
. وأعرب مندوب مالي مجددا عن رغبة لالستمرارساء برامج وطنية للسالمة ونظم إلدارة السالمة قابلة ترخيص المطارات؛ وٕار 

. ةأفريقيا ودعمها لجميع مبادرات التي تندرج في إطار الخط ء(إفكاك) ودولها األعضاء في نشر ثقافة السالمة في مختلف أنحا
طة تم استخدامها لتنفيذ خطط عملها المقدمة إلى اإليكاو، بما يسهم في الخ ين المشاركة فللبلداوأكد أن المساعدة التي قدمت 

التنفيذ الفعال للعناصر  مستوى الزيادة في على النحو الذي اتضح من ي بعض الدول،السالمة فتحسين مسئوليات مراقبة 
أهداف خطة السالمة الجوية في تاما  دعماتدعم لجنة أفكاك والدول األفريقية  حققتها،الحاسمة. وباالستناد إلى اإلنجازات الي 
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ستساهم في تحقيق المزيد من التحسين في السالمة الجوية في إفريقيا باإلضافة إلى المساعدة  مواصلتهاإفريقيا وهّي مقتنعة بأن 
 .ريع التقدم المحرز حتى اآلنسعلىّ ت
قتها ة علما باإلنجازات التي حق: اإلحاطالجمعية العمومية إلى القيام بما يلي) WP/215( وتدعو ورقة العمل - ٢٩

تطبيق الخطة وأهدافها؛ وتأييد مواصلة بلشاملةّ للسالمة الجوية في أفريقيا والتزام الدول األفريقية االخطة التنفيذية اإلقليمية 
شجيع تو  ة؛ ودعوة الدول األعضاء والمنظمات الدولية وقطاع الطيران إلى دعم البرنامج والمشاريع المرتبطة به؛الخطأنشطة 

ور والتحديات في صمة الجوية في إفريقيا لمعالجة مواطن القأقاليم أخرى على النظر في اعتماد مقاربة مشابهة لخطة السال
 .مجال السالمة

) بشأن خطة المفتشية التعاونية ألفريقيا WP/171، ورقة العمل (عن أفكاك بالنيابة، مندوب كوت ديفوارقدم  - ٣٠
ة إحدى النتائج اإليجابية التي أسفرت عنها الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية الخطه والمحيط الهندي. وتعتبر هذ

 ها في مجاللمساعدة دول أفريقيا والمحيط الهندي لالضطالع بمسؤوليات ،بالتعاون مع اإليكاو ،أفكاك وأنشأتها لجنة افي أفريقي
على الهندي  طخطة المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحي عملت والمراقبة. وتمة وخصوصا في مهام إصدار الشهادابة السالقمرا

قليم على معالجة اإل مجموعة من المفتشين المؤهلين، يتم اختيارهم من إقليم أفريقيا والمحيط الهندي، لمساعدة دول هذاإيجاد 
مة و/أو واغل بارزة في مجال السالشي لديها مة لديها مع إيالء اهتمام خاص للدول التأوجه القصور في مجال مراقبة السال

خطة المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحيط ن أوبالنظر إلى حققت نتائج بمستويات منخفضة فيما يخص التنفيذ الفعال. التي 
مندوب  ر المذكورة وتحسين مستويات التنفيذ الفعال، دعاأوجه القصو الهندي قد مكنت الدول األعضاء في أفكاك من معالجة 

ع أفكاك لتحسين البرنامج، وخاصة فيما يتصل بتوفير مفتشي تدريب مؤهلين. مكوت ديفوار الجمعية العمومية إلى التعاون 
المبذولة في إطار الخطة على وجه األولوية للدول التي لديها مستوى منخفض جدا  يتم تقديم المساعدةوعندها ستكفل أفكاك أن 

 .من التنفيذ الفعال
حيط علمًا بإنجازات برنامج خطة ت) الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: أن WP/171قة العمل (تدعو ور  - ٣١

السالمة؛ وأن تطلب من اإليكاو مواصلة دعمها  لفريقيا والمحيط الهندي بوصفها مبادرة إقليمية في مجاألالمفتشية التعاونية 
والمنظمات الدولية األخرى وشركاء التنمية  ألعضاءي؛ وأن تشجع الدول ادلبرنامج خطة المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحيط الهن

 .في القطاع على دعم هذه المبادرة
ة سالمة لوكا، عرض المراقب من وبالنيابة عن الفريق التوجيهي لمقدمي خدمات المالحة الجوية األفريقيين - ٣٢

ض األقران لمقدمي استعراالتي تتناول برنامج  )١رقم ( ) التنقيحWP/456المالحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر ورقة العمل (
س في ضوء التحديات التي تواجه المجلبمبادرة من رئيس  ٢٠١٥خدمات المالحة الجوية األفريقيين، الذي ُأطلق في فبراير 

ان على الصعيد ر تعاوني وآلية الستعراض األقر إنشاء إطامقدمي خدمات المالحة الجوية األفريقيين. ويهدف البرنامج إلى 
ا. وسلطت الورقة الضوء على فوائد البرنامج، التي تشمل خفض أفريقياإلقليمي لتحسين األداء التشغيلي للمالحة الجوية في 

ة نتائج االستعراض نتيجة الستقالل النظام. وشددت الورقة على أنه تم، في واستدامالتكاليف نتيجة لتجميع قدرات الرصد، 
ة الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا، استحداث عملية تهدف لتقديم الدعم لوضع وتنفيذ إطار اإلقليمية إطار الخطة التنفيذي

 ي برنامج استعراض األقران لمقدمي خدمات المالحة الجوية األفريقيين.فعال يغطإقليمي 
معلومات التي اإلحاطة علما بال :الجمعية العمومية إلى )١رقم () التنقيح WP/456ورقة العمل ( وعتدو  - ٣٣
ة األفريقيين، الجويضمنتها الورقة؛ وتشجيع اإليكاو على مواصلة دعمها لبرنامج استعراض األقران لمقدمي خدمات المالحة ت

ة الشاملة للسالمة الجوية في اإلقليميبالتنسيق مع فريقهم التوجيهي؛ واإلقرار بالمساهمة الهامة التي قدمتها الخطة التنفيذية 
ت المالحة الجوية األفريقيين للتعاون في تشغيل خدماطار تنفيذ إطار إقليمي فعال للفريق التوجيهي؛ ودعوة مقدمي أفريقيا في إ
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مة والكفاءة في عمليات النقل الجوي في أفريقيا؛ وتشجيع أقاليم برنامج استعراض األقران الخاص بهم بغرض تعزيز السال
تحسين خدمات المالحة ل كوسيلةي خدمات المالحة الجوية األفريقيين مقدم تجربة برنامجاإليكاو األخرى الستخالص فوائد 

 الجوية.
السالمة وكفاءة وفعالية المالحة الجوية: ضمان عدم تخلف () WP/309أن ورقة العمل ( اإلشارة إلىتمت  - ٣٤
 ، التي قدمها اتحاد النقل الجوي الدولي. )بلد من بلدان أفريقيا والمحيط الهندي عن الركبأي 

 المناقشة
على النحو  اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا عن تأييده للخطة التنفيذية مندوب نيجيرياأعرب  - ٣٥

 ) (المجلس).WP/27الذي عرضت به في ورقة العمل (
 اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا لخطة التنفيذيةعلى اإليكاو إلطالقها ا منوب إثيوبياوأثنى  -٣٦
في معالجة أوجه القصور في سالمة الطيران وأعرب عن تقديره للتوصية التي قدمها المجلس في  ةاعدة الدول األفريقيلمس

وعزا الزيادة في عدد الدول األفريقية التي بلغت نسبة . الخطة إلى ما بعد فترة الثالث سنوات الحالية ) لتمديدWP/27الوثيقة (
أكثر، وانخفاض عدد الدول التي لديها شواغل بارزة في مجال السالمة إلى تدخالت اإليكاو في المائة أو  ٦٠ اتنفيذ فعال قدره

. وفي معرض تأكيده على الحاجة إلى مزيد من اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا لخطة التنفيذيةا من خالل
بغي أن يكون هناك أي بلد يعاني من شواغل بارزة في شدد مندوب إثيوبيا على أنه ال ين، اإلنجازات من جانب الدول األفريقية

للدول  األداء الفعالوشدد على أنه من أجل تضييق الفجوة بين مستوى . مجال السالمة في منطقة أفريقيا والمحيط الهندي
خطة إلى ما بعد خالل ال ناألفريقية والمتوسط العالمي، هناك حاجة إلى أن تتواصل المساعدة المقدمة إلى الدول األفريقية م

 ).أفكاك( )215/(و )WP/171(وورقتي العمل ) المجلس( )WP/456(ولذلك، أيد مندوب إثيوبيا ورقة العمل . ٢٠١٦عام 

اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في  لخطة التنفيذيةعن دعمها لتمديد التنفيذ ل مندوبة جنوب أفريقياوأعربت  - ٣٧
. األفريقييناألقران لمقدمي خدمات المالحة الجوية  وبرنامج استعراض ريقيا والمحيط الهنديخطة المفتشية التعاونية ألفو  أفريقيا

. المحرز حتى اآلن وأيدت اإلجراءات المقترحة في الورقات األربعة المقدمة مباإليكاو، وأفكاك والدول األفريقية للتقد كما أشادت
رت في دعم الخطة والبرامج المذكورة وشجعت على أن تحذو المزيد التي استم توشكرت مندوبة جنوب أفريقيا الدول والمنظما

 من الدول والمنظمات األخرى حذوها.
 ااإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقي لخطة التنفيذيةبتقرير الجلس حول تنفيذ ا مندوب البرتغالورحب  - ٣٨

في أفريقيا  ن، اعترف إعالن أبوجا بشأن سالمة الطيرا٢٠١٢ ووأشار إلى أنه في يولي). WP/27(وبرنامج العمل المرتبط بها 
 لخطة التنفيذيةومنذ ذلك الوقت، أسهمت ا. ألفريقيا وحدد أهدافا واضحة في مجال السالمة ةبأن السالمة تعد أولوية بالنسب

مة بسبب جهود اإليكاو ، التي تم الترويج لها بنشاط، في تحسين أهداف السالة الجوية في أفريقياللسالماإلقليمية الشاملة 
 المدني اللجنة األوروبية للطيرانوأكد مندوب البرتغال أن دولته والدول األعضاء األخرى في . والعديد من الدول األفريقية

)ECAC ( ستواصل دعمها للدول األفريقية والعمل معها، إما في إطار ثنائي أو جماعيًا على النحو المبين في الوثيقة
)WP/105 (المعلومات ) وورقةWP/415 التي قدمتها سلوفاكيا نيابة عن االتحاد ألوروبي ودوله األعضاء، والدول األعضاء (

 .يوروكونترولو  المدني اللجنة األوروبية للطيراناألخرى في 
ودعا الدول، ) المجلس( )WP/27( عن تأييده القوي لـورقة العمل مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةوأعرب  - ٣٩

 اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا لخطة التنفيذيةا ، والمؤسسات المالية والصناعة إلى دعمةلدولية واإلقليميوالمنظمات ا
  ودعا إلى تنفيذ اإلجراءات المقترحة فيهما.) أفكاك() 215(/ و )WP/171( كما أعرب عن تأييده لورقتي العمل. انظرا ألهميته
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 ٕاندونيسياو  بوتسوانا، و موريشيوس، و وليسوتو ،والصومال، وناميبيا، ومصر، ابو فيرديكمندوبو كما أعرب  - ٤٠
أن  مل،ع، في معرض تأييده لورقات الكابو فيرديمندوب وأكد  )215/(و )171/(و (WP/27) امل لورقات العملكعن دعمهم ال

مندوب مصر وأكد . ىر موذج لألقاليم األخيمكن أن تكون بمثابة ن اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا لخطة التنفيذيةا
وجدد . باحتياجاتها ي خير من يعلماألخيرة هنية بناء على طلب الدول األعضاء ألن فأنه ينبغي لإليكاو أن تقدم المساعدة ال

ا يخص بناء ة للتصدي للتحديات التي تواجهها فيماألفريقيالدعوة إلى الشركاء متعددي األطراف للعمل مع الدول  مندوب ناميبيا
لخطة ا من جديد التزام دولته بدعم التدريب من خالل مندوب إندونيسياأكد و . القدرات الالزمة لضمان سالمة النقل الجوي الدولي

 .ة الجوية في أفريقياللسالماإلقليمية الشاملة  التنفيذية
وكالة سالمة المالحة ) (١التنقيح رقم ( )WP/456(تأييدهما لورقة العمل  نع مندوبا مصر والصومالوأعرب  - ٤١

 ).الجوية في أفريقيا ومدغشقر
اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في  الواسع النطاق للخطة التنفيذية دورحب رئيس اللجنة التنفيذية بالتأيي - ٤٢

 وبما حققته من نتائج إيجابية. أفريقيا
فيذية تحيط علما بورقة العمل في ختام المناقشة، أن اللجنة التن وأشار نائب مدير إدارة أمن الطيران - ٤٣

)WP/27 التي قدمها المجلس وتوافق على أنه، للمضي في تعزيز سالمة الطيران في أفريقيا بما في ذلك برنامج عملها بعد (
توسيع نطاقه ليشمل التحقيق في الحوادث والوقائع، والمطارات والمساعدات األرضية، وخدمات المالحة الجوية، ينبغي تمديد 

الحظت اللجنة التقدم المحرز بشأن تنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية كا  .٢٠١٦إلى ما بعد عام الخطة 
 .ت على ضرورة استمرار مساعدة الدول من خالل هذه الخطة بالتعاون مع الشركاء في مجال السالمة الجويةقووافأفريقيا  في
اللجنة األفريقية للطيران المدني (لجنة  المقدمتين من )215/(و ،)WP/171( العمل تيورقب فيما يتعلقو  - ٤٤

لشاملة الخطة التنفيذية اإلقليمية تستكمل ابأن خطة المفتشية التعاونية ألفريقيا والمحيط الهندي،  اللجنة أفكاك)، اعترفت
شجعت اللجنة عليه و ا والمحيط الهندي. افريقيتعزيز نظم مراقبة السالمة الجوية في الدول  في مجال اتللسالمةً  في بناء القدر 

 .اإليكاو والشركاء المعنيين على االستمرار في دعم هذه المبادرة
، )أفريقيا ومدغشقر يف وكالة سالمة المالحة الجوية) (١التنقيح رقم ( )WP/456(وفيما يتعلق بورقة العمل  - ٤٥

الذي يجري تنفيذه في إطار مشروع  نركة الجوية األفريقييأيدت اللجنة التنفيذية برنامج استعراض األقران لمقدمي خدمات الح
الحظت اللجنة التأييد الساحق من الدول للخطة و .أفريقيا يالخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية فبرنامج عمل 

اإليكاو على  والمحيط الهندي، وشجعتخطة المفتشية التعاونية ألفريقيا و  اأفريقيالتنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في 
 .ة الجوية في إقليم أفريقياتعزيز السالممن أجل  هادعم مواصلة تقديم

 (اإلياتا). )WP/309(وباإلضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما مع التقدير بورقة العمل  - ٤٦
 خطة التنفيذ الخاصة بإقليم الشرق األوسط

التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوزاري )، التي تضمنت WP/392العمل ( ةورق األمينة العامةعرضت  - ٤٧
،فيما  ٣١/٨/٢٠١٦إلى  ٢٩انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة من  يالعالمي للطيران المدني الذ

على ضوء  ،ة والدوليةياإلقليممع الدول والمنظمات  هاقليمية جرى تنسيقللسالمة اإلمشروعات /  مبادراتست  بما يلي:يتعلق 
 وسطألة الجوية في الشرق االمالحقليمية لتخطيط وتنفيذ إلولويات المحددة في إطار المبادرات الجارية للمجموعة األا
)MIDANPIRG( سطألقليمية للسالمة الجوية الخاصة بالشرق اإلوالمجموعة ا )MID-RASG(،  وكذلك الهيئة العربية للطيران

لتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة  )MIDIP(خطة تنفيذ خاصة بإقليم الشرق األوسط  ؛ ووضع)ACAC( المدني
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مبادرة سعيا لوضع وتنفيذ مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحسين سالمة، وقدرات وكفاءة نظام النقل الجوي في اإلقليم، بما يدعم 
رد لدعم التنفيذ الفعال للمبادرات والمشاريع اإلقليمية بما يكفي من ر لتعبئة المواة إطاوٕاتاح "عدم ترك أي بلد وراء الركباإليكاو "

د خطة تنفيذ خاصة بإقليم من أجل إعدا الالزمةالعمومية مدعوة لتكليف المجلس باتخاذ التدابير  والجمعية. التمويل والموظفين
 .)MIDIP(الشرق األوسط 

 المناقشة
التنفيذ الخاصة بإقليم الشرق  الخطةعم دولته لمبادرة إلى أن د مندوب المملكة العربية السعوديةأشار  -٤٨

 مشاريع السالمة اإلقليمية والمالحة الجوية المذكورة يتجلى من خالل استضافتها لقمة/ ، وكذلك لمبادرات)MIDIP( طاألوس
أعرب ن أمله في أن  وفي معرض اإلعراب عن تقديره للمجلس لقبوله بنتائج القمة،. المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني

في هذا الصدد، ، وشدد مندوب المملكة العربية السعودية. مبادرة الخطة التنفيذية اإلقليمية إلقليم الشرق األوسطتنشئ اإليكاو 
 ." لضمان تحقيق ذلك الهدفعدم ترك أي بلد وراء الركبعلى أن دولته تواصل تقديم دعمها الكامل لمبادرة اإليكاو "

عدم ترك أي بلد وراء مذكرا بأن تنفيذ مبادرة  )WP/392(عن دعمه لورقة العمل  رمندوب مصوأعرب  - ٤٩
 أوكل إلى المجلس. الركب
التنفيذية اإلقليمية إلقليم الشرق  علما بالتأييد الذي حظيت به مبادرة الخطة رئيس اللجنة التنفيذيةوأحاط  - ٥٠

للنظر في من اجراءات ما يلزم إلى اتخاذ  يكاواإل دعوة: ليوأشار إلى أن اللجنة ستوصي في تقريرها بما ي. )MIDIP( طاألوس
دول الهيئة  تشجيع، و ؛)WP/392( لعلى النحو الذي وردت به في ورقة العمتوصيات المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني 

ية إلقليم الشرق األوسط، بدعم الشرق األوسط على وضع وتنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليم ٕاقليمو  ،)ACAC( العربية للطيران المدني
 من اإليكاو.

 نالطيراللتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال  إليكاوا سياسةعمال: من جدول األ ٢٣م البند رق
إلى األذهان أن عددا من ورقات العمل المدرجة وفقا لنظام العمل في إطار هذا  التنفيذية ةرئيس اللجنأعاد  - ٥١

) التنقيح WP/348ول األعمال قد تمت مناقشتها من قبل ومن ثم لن تجري إعادة النظر فيها. وهذه الورقات هي (البند من جد
(سلوفاكيا بالنيابة عن االتحاد األوربي ودوله األعضاء والدول  )WP/105((مصر)، و )WP/364() (البرازيل)، و١رقم (

يوروكونترول). وعليه لم يتبق سوى النظر في ورقة عمل واحدة قدمها األعضاء األخرى في اللجنة األوربية للطيران المدني و 
للتدريب في مجال الطيران المدني  إليكاوج ابرنام( )WP/62(من جدول األعمال، وهي ورقة العمل  ٢٣المجلس في إطار البند 

اإلشارة إلى أن ورقة العمل المرتبطة بها. وتمت  ت، إلى جانب ورقات العمل والمعلوما)وبناء القدرات في مجال الطيران
)WP/346.(الهند) لن يجري تقديمها نسبة لغياب المندوب المعني ( 

العالمي على  بالتي تلخص أنشطة وٕانجازات مكتب التدري )WP/62(ورقة العمل  األمينة العامةعرضت  - ٥٢
- ٣٨بقرار الجمعية العمومية  (د) قف. وتقدم معلومات عن الوضع القائم فيما يخص تنفيذ المر ١/١/٢٠١٤الطيران منذ إنشائه في 

أن  ). وجرت اإلشارة إلى٢٠١٩- ٢٠١٧المقبلة ( ة؛ وأولويات الفترة الثالثيللتدريب في مجال الطيران المدني سياسات اإليكاو ١٢
قدرات  خطة لوضع الدورات التدريبة بالتعاون مع شركاء داخليين وخارجيين وأكاديميين لدعم بناء ٢٠١٥اإليكاو باشرت في عام 

أقامت اإليكاو شراكة مع كلية جون مولسون إلدارة األعمال التابعة  ،صوجه الخصو الموارد البشرية للدول األعضاء. وعلى 
وخالل فترة الثالث سنوات المقبلة،  .٢٠١٦طيران في سبتمبر للجامعة كونكورديا، إلطالق برنامج شهاد في اإلدارة بالتركيز على ا

ر في مساعدة الدول األعضاء لالرتقاء بقدراتها في وضع البرامج التدريبية، واإلشراف على سير العمل فيما ااالستمر تعتزم اإليكاو 
الجمعية العمومية  )WP/62(ت تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات. وتدعو ورقة العمل واستراتيجيانفيذ وتقديم التدريب، تيتصل ب
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من ورقة  ٣ب العالمي على الطيران للسنوات الثالث المقبلة بصيغتها الواردة في الفقرة التدري برار الخطة العملية لمكتقإلى: إ
األعضاء على االستفادة مما يضطلع به المكتب من أنشطة وما ينظمه من فعاليات. والمشاركة النشطة  لالعمل؛ وتشجيع الدو 

 جهود لدعم أنشطة المكتب. ت األمينة العامة الدول األعضاء والصناعة على ما تبذله منر فيها. وشك
المشروع الخاص بإعداد  )، التي تتناول١التنقيح رقم ( )WP/349(ورقة العمل  مندوب الكاميرونوقدم  - ٥٣

خارطة طريق لبناء القدرات في مجال الطيران الذي بادرت الكاميرون بطرحه وتعرض بالتفصيل التقدم المحرز حتى اآلن. 
، تواجه الكاميرون نقصا في العاملين في مجال الطيران من ذوي الكفاءة والتأهيل. ومن وعلى غرار العديد من الدول األعضاء

المحتمل أن يؤدي النمو المتوقع في النقل الجوي إلى تفاقم هذا النقص في القوى العاملة إذا لم يكن هناك تخطيط سليم للموارد 
، تسعى السلطات في الكاميرون ١٢-٣٨بقرار الجمعية العمومية البشرية. وٕادراكا منها لهذا لوضع، المشار إليه في المرفق (د) 

إلى حل مسألة الكفاءات في مجال الطيران من خالل إشراك الجهات الفاعلة التي قد تشارك في عملية التدريب (المهنيون في 
يق التي يجري إعدادها مجال الطيران فضال عن مؤسسات التدريب األكاديمي والمهني). وتشمل واحدة من أولويات خارطة الطر 

حاليا الجهود الجارية إلنشاء كلية التدريب التابعة لهيئة الطيران المدني في الكاميرون من أجل توفير التدريب في مجال وضع 
احتلت دائما  القواعد التنظيمية والتدريب بشأن المسائل التي تهم تحديدا للعاملين في هيئة الطيران المدني. وقال إن الكاميرون

مكان الصدارة في دعم المبادرات التدريبية على الصعيد دون اإلقليمي. فتعزيز القدرات في الكاميرون، يمكن أن تستفيد منه 
 دول أخرى بإقليم وسط أفريقيا، وكذلك دول أخرى ناطقة بالفرنسية واإلنجليزية في القارة بفضل ميزة ثنائية اللغة.

) الجمعية العمومية إلى: استعراض المشروع الذي بدأته ١( رقم ح) التنقيWP/349وتدعو ورقة العمل ( - ٥٤
إلعداد خارطة طريق لتطوير الكفاءات في مجال الطيران؛ وتشجيع الدول األعضاء التي تواجه نقصا في العاملين  نالكاميرو 

تعزيز كفاءاتها؛ ودعوة المؤهلين لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية وٕاعداد خارطات طريق ل
الجلس إلى القيام بما يلي: مواصلة دعم الدول األعضاء لتنسيق مستويات كفاءة المهنيين في مجال الطيران وضمان أن تقوم 
اإليكاو بانتظام بتزويد الدول األعضاء بالمهارات المطلوبة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛ وضمان أن تساعد اإليكاو الدول 

 ضاء في تنفيذ خارطة طريق لتطوير القدرات في مجال الطيران.األع
عمل المنظمات  –التدريب ) (WP/183ر إلى أن ورقات العمل التالية قد تم تقديمها أيضا: (وأشي - ٥٥

تنفيذ نظام  دفي إندونيسيا على صعي ز(التقدم المحر  )WP/353()، التي قدمتها األرجنتين؛ وفي جمهورية األرجنتين ةالمتخصص
)، التي قدمتها للبلدان األمريكية يتنفيذ معهد الطيران المدن –التدريب ( )WP/354(، التي قدمتها إندونيسيا؛ ودريب المفتشين)ت

 للطيران المدني. األرجنتين، بوصفها ممثل لبلدان لجنة أمريكا الالتينية
  المناقشة

 )WP/62(وردت في ورقة العمل  امبإنجازات مكتب التدريب العالمي على الطيران ك مندوب نيجرياأشاد  - ٥٦
القادمة كما ترد في الورقة. وأعرب كذلك عن  ث(المجلس) وشجع الدول على إجازة خطة عمل المكتب لفترة السنوات الثال

 )ن) (الكاميرو ١التنقيح رقم ( )WP/349(تأييده لورقة العمل 
، عن تقديره لجهود اإليكاو في مجال )WP/62(، باإلشارة إلى الوثيقة مندوب الجمهورية الدومينيكيةأعرب و  - ٥٧
وفي حين . لنظام مراقبة السالمة) مؤهالت الموظفين والتدريب( ٤وبناء القدرات، ال سيما تلك المتعلقة بالعنصر الحرج  بالتدري

للرسوم  أقر بأن مثل هذا التدريب وبناء القدرات يكتسي أهمية محورية في جميع مجاالت الطيران، اقترح إجراء مراجعة دورية
مركز  عضو مشارك، عضو كامل العضوية،[ )TRAINAIR PLUS(المتعلقة بالمستويات المختلفة لبرنامج ترينير المتقدم 

بحيث  ، بغرض تقييم تكلفة مراكز التدريب التي تتكبدها الدول والعمل على خفضها](RTCE) إقليمي لالمتياز في مجال التدريب
وب الجمهورية الدومينيكية أن ذلك من شأنه أن يعزز تطوير واستخدام حزم التدريب الموحدة وأكد مند. ال تكون باهظة التكاليف
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وشدد على ضرورة أن تتجنُّب اإليكاو . لمجرد المباهاة بشهاداتها برنامج ترينير المتقدم ويحول دون استخدام عضوية الدول في
مشاركة الخبراء الوطنيين في تطويرها واستعراضها والتحقق من تركيز عملية تصميم الدورات التدريبية وبدًال من ذلك أن تشجع 

أعرب مندوب ، وفي الختام. صحتها، األمر الذي لن يؤدي إلى تعزيز عملية التصميم فحسب بل سيخفض التكاليف أيضاً 
 ) (الكاميرون).١التنقيح رقم ( )WP/349(الجمهورية الدومينيكية عن تأييده للوثيقة 

على جهوده الهادفة إلى ضمان التنفيذ لتدريب العالمي على الطيران اإليكاو ل مكتب مندوب ماليزياهنأ  - ٥٨
، )MAvA(وأشار إلى أن أكاديمية ماليزيا للطيران . لسياسة اإليكاو للتدريب على الطيران المدنيوالمتجانس  ءالفعال والكف

نشطة في فعاليات التدريب  ، تثمن وتشارك مشاركةالتابع لإليكاو برنامج ترينير المتقدمالتي تتمتع بالعضوية الكاملة في 
على  بالعالمية واإلقليمية لبرنامج ترينير المتقدم حيث أن هذه األنشطة تتيح فرًصا لتبادل وجهات النظر فيما يخص التدري

 واستكشاف أدوات وتقنيات جديدة للتدريب ومناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تنمية الموارد البشرية.، الطيران
يجرى بصفة منتظمة تقييمات متكررة  للتدريب العالمي على الطيران بعد أن أشار إلى أن مكتب اإليكاو و - ٥٩

، ولتقييم القدرة التشغيلية لمراكز التدريب، ولمساعدة المراكز في تحسين TRAINAIRPLUSللحفاظ على صالحية عضوية 
والقواعد والتوصيات  برنامج ترينير المتقدميا الربط بين تقييمات مستوى تقديم التدريب القائم على الكفاءة، أقترح مندوب ماليز 

االزدواجية وتقليل عدد التقييمات وعمليات التدقيق  للحد من إجازة العاملين وتدريبهم - الدولية الواردة في ملحق اإليكاو األول
كاو للتدريب العالمي على الطيران في وفي الختام، أعرب عن تأييده لخطة عمل مكتب اإلي. التدريب زالتي تخضع لها مراك

وعن تطلعه إلى صدور األدوات الجديدة، مثل أداة تقييم ) المجلس( )WP/62(القادمة كما وردت في الوثيقة  تفترة الثالث سنوا
 سر األساالفعلية، األمر الذي من شأنه أن يوف احتياجات التدريب، التي ستمكن مراكز التدريب من تحديد احتياجاتها التدريبية

لتحسين خطط التدريب وتطوير برامج التدريب القائمة على الكفاءة، والتي تعتبر أدلة أساسية سعى إليها مدققو نهج الرصد 
 .المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

ريب بشأن برنامج اإليكاو للتد) المجلس( )WP/62( عن دعمه الكامل لورقة العمل مندوب الصومالوأعرب  - ٦٠
بشأن إعداد خارطة طريق لتطوير ) (الكاميرون )١(التنقيح رقم  )WP/349( على الطيران المدني وبناء القدرات، وللوثيقة

عدم ترك "درة اإليكاو مبادرات للبلدان التي تحتاج إليها، بموجب توفير مزيد من التدريب وبناء الق ودعا إلى. كفاءات الطيران
قدرة  كفاءة موظفي البلدان األخرى، ويكونون أكثركون موظفو الطيران فيها على نفس مستوى يبحيث  ،"أي بلد وراء الركب

 دولهم بطريقة منسقة.تشغيل نظم النقل الجوي في على 
، فقد أوضح أنه ليس هناك سوى أربع حزم فقط )WP/62(أيضا ورقة العمل  مندوب مصرفي حين أيد  - ٦١

إلى أن  )WP/364(وكرر الطلب الذي تقدمت به دولته في  المتوفرة حالياً  ٨٧ة الـ معنية بالبيئة من بين حزم التدريب الموحد
يتعلق بخطط العمل الطوعية للدول بشأن خفض انبعاثات  برنامج ترينير المتقدمتدرج اإليكاو دورة تدريبة متخصصة في أطار 

 )WP/349(مندوب مصر وأيد مبادة الكاميرون باإلضافة إلى ذلك، امتدح . ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن الطيران الدولي
 ).١(التنقيح رقم 

لجنة وعن تقديره ل) المجلس( )WP/62(عن دعمه للوثيقة  )البوليفارية -جمهورية (مندوب فنزويال وأعرب  - ٦٢
ء رك أي بلد وراعدم تاإليكاو " لجهودها في بناء القدرات، نظرا ألهميتها في ضمان نجاح مبادرة أمريكا الالتينية للطيران المدني

 وأعرب عن تأييده القوي لمداخلة مندوب الجمهورية الدومينيكية، مشددا على أن المنافع الرئيسية التي تعود على الدول. "الركب
وأكد مندوب . الموحدة بتتمثل في نسبة الفوائد إلى التكاليف وفي استخدام حزم التدري برنامج ترينير المتقدم بفضل العضوية في

على أنه إلى جانب أهمية تدريب العاملين في مجال الطيران، من الضروري كذلك وضع ) البوليفارية - جمهورية ( فنزويال
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استراتيجية إلدارة الموارد البشرية بغرض استبقاء هؤالء المهنيين المدربين لضمان متانة المؤسسات الوطنية إذ أنهم، فيما عدا 
 .اذبية في الدول األخرىذلك، سوف يسعون للحصول على وظائف أكثر ج

في ضوء الزيادة الكبيرة في المتوسط ) المجلس( )WP/62(عن تأييده للوثيقة  مندوب جمهورية كورياأعرب  -٦٣
نهج الرصد  للعناصر الحاسمة في نظام مراقبة السالمة، كما اتضح من خالل عمليات التدقيق التي يجريها لتنفيذ الفعالل يالعالم

 مي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية.المستمر للبرنامج العال

بشأن ) الكاميرون) (١(التنقيح رقم  )WP/349(عن تأييده للوثيقة  ا الوسطىجمهورية أفريقيمندوب وأعرب  -٦٤
 .ير كفاءات الطيرانو إعداد خارطة طريق لتط

أصبحت  قد )SACA(إلى أن األكاديمية السعودية للطيران المدني  ة السعوديةيمندوب المملكة العرب وأشار -٦٥
وشدد على أن أنشطة التدريب ). المجلس( )WP/62(، معربا عن دعمه للوثيقة برنامج ترينير المتقدمعضًوا كامال العضوية في 

 .ات التي يضطلع بها مكتب التدريب العالمي على الطيران المدني قد أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على جميع الدولر وبناء القد

  ، شدد على أن برنامج)WP/62(أيضا عن تأييده للوثيقة  مندوب باكستانوفي حين أعرب  -٦٦
TRAINAI PLUS ينبغي أن ينفذ أنشطة تدريبية في جميع الدول النامية من أجل تعزيز قدرة موظفي الطيران ليها. 

 التــدريب أنشطةأيدت باإلجمــاع  التنفيذيةالمداوالت قائال إن اللجنــة ني فالتعاون ال إدارةنائب مدير ولخص  - ٦٧
(المجلس). كما  )WP/62(ل مالعــالمي علــى الطيــران وأقــرت خطــة عملهــا للفتــرة الثالثيــة المقبلة، على النحو المبين في ورقة الع

)، التي دعـت إلـى أن تضـع الـدول التـي تواجه الكمرون، ()١(التنقيح رقم  )WP/349(أعربـت اللجنـة عـن تأييـدها لورقـة العمـل 
طريـق للتـدريب وبنـاء القـدرت، وٕادخـال تعـديالت على  ةن خارطـامجـال الطيـر  والتأهيل فيفي العاملين ذوي الكفاءة  نقصاً 

وفضال عن ذلك،  .الحاجة إلى خارطة الطريق هذه لكي يأخذ في الحسبان، ١٢-٣٨عية العمومية مالمرفق (د) من قرر الج
ات التقيـيم الخاصـة ببرنـامج ترينيـر المتقـدم مرتبطـة بـالملحق األول مـن القواعــد ـ أن تكـون عمليـةطلبـت اللجنـة التنفيذي

ر فــي عمليــات التقيــيم والتــدقيق. وأشار نائب ا، وذلــك بغيــة الحــد مــن التكــر تدريبهمإجازة العاملين و  الدوليــة لإليكــاو والتوصيات
ريب دلجنة التنفيذية رحبــت باستخدام أداة تقييم االحتياجات من التدريب لتمكين مراكز التأن ال إلى تب المساعدة الفنيةكمدير م

ت التي تم إلقاء التحسيناأن بعض هذه  إدارة التعاون الفنيوأكد نائب مدير  .من تحديد احتياجات التدريب على نحو فعال
 ن سيقوم بتنفيذها عما قريب.الطيراالعالمي على  الضوء عليها في أثناء المناقشة قد بدأت بالفعل وأن مكتب التدريب

 من جدول األعمال: تعبئة الموارد ٣٠البند 
 )WP/26(قدمها المجلس، وهي  واحدة لنظر في هذا البند من جدول األعمال بالتأسيس على ورقة عملاتم  - ٦٨

ة عن (سلوفاكيا بالنياب )WP/105(لعمل فضال عن ورقة عمل أخرى مرتبطة بها. وأشير إلى أن ورقة ا د)الموار (تقرير عن تعبئة 
قد تمت مناقشتها  )االتحاد األوربي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوربية للطيران المدني يوروكونترول

 التالي لن ًيعاد النظر فيها.ب)، و الركب وراءأي بلد  تركعدم من جدول األعمال ( ٢٨في إطار البند 
التي تضمنت تقريرا عن أنشطة المنظمة المتصلة بتعبئة الموارد  )WP/26(ورقة العمل  العامةاألمينة قدمت  - ٦٩

كافية التي ترمي إلى تأمين مساهمات طوعية السياسة العامة لإليكاو بشأن تعبئة الموارد  ة المجلس علىذلك موافقبما في 
 كما ترمي إلى مساعدةوارد ميزانية البرنامج العادي لإليكاو، ر قابلية للتوقع ومستدامة تيسر للمنظمة أداء مهمتها وتكمل موأكث

من  لى أنهالورقة عوشددت . ، األمر الذي يفوق ما عداه أهميةالدول في الوصول إلى األموال لتعزير نظم النقل الجوي لديها
مان امتثال أنظمة ضران لبما يفرض ضغوطا كبيرة على الدول وقطاع الطي، ٢٠٣٠المتوقع أن تتضاعف الحركة الجوية بحلول 

ء إلى مساعدة اإليكاو وقد ال تكفي األعضاالنقل الجوي في أقاليمها لمتطلبات اإليكاو. ومن شأن ذلك أن يزيد من حاجة الدول 
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ة أصحاب المصلحة االعتراف بمنافع تعبئة الموار فالمساهمات الطوعية لتلبية هذه االحتياجات. وعليه فمن الضروري لكا
ء واالستثمار فيها. وبدون توفر هذه االستثمارات، قد تتعرض األعضامستدامة ألنظمة النقل الجوي في جميع الدول للتنمية ال

األساسية للطيران، والتنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية، فضال عن فرصة  لللتقويض عملية تحديث وتوسيع الهياك
 قتصادية. د محركات التنمية االحاضطالع الطيران بدوره كأ

ة الصناديق اإلئتمانية القائمة، انخرطت اإليكاو في إرساء قدرات شاملة في مجال على تجربوبالتأسيس  - ٧٠
ت المتوقعة للدول األعضاء والصناعة التي ستزداد مع تطور الطيران. ومن ناحية أخرى، تعمل االحتياجاتعبئة الموارد لتلبية 

 المتحدة، والمؤسساتتعزيز الشركات القائمة والجديدة مع المانحين، وهيئات األمم على تمتين هذه المبادرة من خالل  يكاواإل
ء في اإليكاو من شأنها أن األعضاالمالية والقطاع الخاص. فتعبئة جميع الموارد المتاحة من مختلف المصادر لدعم الدول 

ة التي تقدمها الدول للصناديق الطوعية الطوعيهمات تلبي احتياجات تلك الدول المتغيرة والمتنامية. وتثمن اإليكاو عاليا المسا
للمنظمة وتشجع على مواصلة تقديم تلك المساهمات. وُتدعى جمع الدول للمساهمة الطوعية في إطار هذه المبادرة، الموجهة 

اعدة المقدمة للدول لإليكاو فيما يخص تعبئة الموارد يستهدف مشاريع المسة لفائدة أسرة اإليكاو برمتها. فالتوجه االستراتيجي
"، يتم عدم ترك أي بلد وراء الركبالتي تتماشى مع والية اإليكاو وأولوياتها. واتساقا مع مبادرة " ةواألنشطة األخرى غير الممول

 مرافقالدول لدعم تنفيذ  ُتدعىت الدول من التمويل وتحدد األولويات فيما بينها لتحسين نظم النقل الجوي فيها. و احتياجاتقييم 
ت الطيران تحسيناموارد لدعم التعبئة ب عند قيامها فعالة ومتماسكة لتعبئة القدرات في اإليكاو تتيح للمنظمة التحدث بصوت واحد

 المدني الدولي.
ومية للقيام بما يلي: أن تعرب عن تقديرها للدول األعضاء مالجمعية الع )WP/26(تدعو ورقة العمل و  - ٧١

ة المقدمة؛ وأن توجه األمينة العامة إلى تعزيز الشراكات بهدف الطوعيلصلة على المساهمات والمانحين والجهات المعنية ذات ا
 ،وقطاع الطيران ،والمنظمات الدولية ،ث الدول األعضاءتحة؛ وأن المستدامتعبئة جميع الموارد المتاحة لتنمية الطيران 

ق الطوعية الصناديالنقل الجوي بها والمساهمة في ى تعزيز نظم الدول علوالمانحين والجهات المعنية كافة على مساعدة 
 .)WP/26(لإليكاو؛ وأن تعتمد القرار المرفق في ورقة العمل 

 )WP/240(ل العم، بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي، ورقة المراقب من اتحاد النقل الجوي الدوليوقدم  - ٧٢
ر التحفيزي للنقل الجوي على التنمية لألثكا منها البنك الدولي، إدر ). وتقدم مجموعة امساندة تقوية النقل الجوي بالبلدان النامية(

بلوغ أهداف  ، األمر الذي يدعم بدورهن المستفيدةالبلداالمستدامة لقطاع النقل الجوي، تمويال لتعزيز نظم النقل الجوي في 
وم مجموعة البنك الدولي حاليا بتمويل زهاء وتق. ٢٠٣٠المستدامة الواردة في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام التنمية
بليون دوالر من دوالرات الواليات  ١,٥الجوي التي تبلغ حاليا  لمشروعا في عدد من البلدان النامية. إال أن محفظة النق ٣٠

دوالر في  بليون ٢٥٠ل الذي تضطلع به المجموعة في كل القطاعات الذي بلغ حجم التمويالمتحدة تعد صغيرة مقارنة بإجمالي 
 . ويرجع هذا األمر بصفة أساسية إلى التصور السائد في عدد من البلدان المستفيدة بأن النقل الجوي ليس٢٠١٦ السنة المالية

خطط التنمية  االقتصادية. ونتيجة لذلك، ال يتم إدراج النقل الجوي في –من القطاعات المساهمة في التنمية االجتماعية 
ية، الذي هو بمثابة ر إدارجه في إطار الشراكة القط ال يتماألعضاء في البنك الدولي، كما لم  الوطنية لإليكاو والدول

ن الدول من الحصول على التمويل من كاالستراتيجية المتفق عليها بين البنك الدولي والدول المستفيدة. وتشرح الورقة كيف تتم
ف تعمل المجموعة مع الشركاء لتنفيذ تلك المشاريع. ديها وكيلمجموعة البنك الدولي لمشاريع تطوير مشاريع النقل الجوي 

ن في خطط التنمية الوطنية للدول ابأهمية رفع أولوية قطاع الطير  اراإلقر   :ىلإ العمومية الجمعية )WP/240( وتدعو ورقة العمل
ر إطار الشراكة القطرية لكل تيجيات التنمية عباج قطاع النقل الجوي في استر اإدر  ثاألعضاء، وحث الدول األعضاء على بح

 .يالدولبلد معني مع مجموعة البنك 
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تعرب عن تقديرها  ةإلى أن اللجنة التنفيذي الرصد والمراقبة إدارة نائب مديروبالنظر إلى عدم وجود تعليقات، أشار  - ٧٣
وأن: تدعو األمينة  )WP/26(مل قة العر بأن تتخذ الجمعية العمومية اإلجراء المقترح في و  ىللمساهمات الطوعية التي تلقتها وأوص

للطيران، وتحث الدول األعضاء، والمنظمات الدولية،  ةالعامة إلى توطيد الشراكات الهادفة إلى تعبئة الموارد ألغراض التنمية المستدام
في  أن تساعد الدول في تحسين شبكات النقل الجوي وأن تشارك علىوصناعة الطيران، والمانحين وجميع الجهات المعنية 

 الجمعية العمومية الجديد بشأن تعبئة الموارد كما يرد في المرفق بهذه الورقة. رالمساهمات الطوعية لإليكاو؛ وأن تعتمد قرا
المقدمة من سلوفاكيا، نيابة عن االتحاد األوربي  )WP/105(بمحتويات ورقة العمل  التنفيذية حبت اللجنةر و  - ٧٤

لموضوع قد اي اللجنة األوربية للطيران المدني واليوروكنترول، وأشارت إلى أن ألعضاء والدول األعضاء األخرى فا ودولها
 ). ركبلا وراءعدم ترك أي بلد من جدول األعمال (مبادرة  ٢٨نوقش من قبل في إطار البند 

وفضال عن ذلك، أشارت اللجنة التنفيذية إلى الدور المحفز للنقل الجوي على نحو ما ورد في ورقة العمل  - ٧٥
)WP/240( (مجموعة البنك الدولي)،  وأوصت بأن تدعو الجمعية العمومية إلى تشجيع الدول األعضاء على أن تعترف بهذا

 المقدمة تعزز المساهماتأن ستوى أولوية قطاع النقل الجوي في إطار خططها اإلنمائية الوطنية و ماألثر من خالل رفع 
اللجنة كذلك إلى دعم  أشارت. و للتنمية المستدامة ٢٠٣٠خطة عام رد في أهداف التنمية المستدامة كما ت دعما لتحقيق للطيران

الجمعية  ةاللجنة التنفيذي أوصتو البك الدولي للدول األعضاء في قطاع النقل الجوي وفقا آلليات التمويل المتبعة بالبنك، 
ق أطر ياإلنمائية عن طر  اتيجياتهاستراالعمومية إلى دعوة الدول األعضاء إلى أن تنظر في إدراج قطاع النقل الجوي في 

 .الشراكة القطرية لكل منها مع مجموعة البنك الدولي، في حال االنطباق

 أهداف التنمية المستدامة – ٢٠٣٠من جدول األعمال: خطة األمم المتحدة حتى عام  ٢٩البند 
إسهام ( )WP/25(س قدمها المجل واحدة هذا البند من جدول األعمال استنادا إلى ورقة عمل يتم النظر ف - ٧٦

العمل وورقة المعلومات المرتبطة بها.  ورقات، فضال عن )للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ة لعام مالمتحدالطيران في خطة األمم 
(تعبئة  ٣٠قد جرت مناقشتها في إطار بند جدول األعمال السابق  )WP/240(ر إلى أن ورقة العمل بالنظإلى أنه  أشيرو 

 شتها مجددا.)، فلن تجري مناقدالموار 
التي تعرض المساهمات التي تتيحها نظم الدول للنقل الجوي (WP/25)  ورقة العمل األمينة العامةوقدمت  - ٧٧

المعافاة، والفعالة، واآلمنة والقابلة لالستدامة المالية والسليمة بيئيا في سبيل إعمال خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
األنشطة التي اضطلعت بها اإليكاو بهدف مساعدة دولها األعضاء على تعزيز نظم النقل  ، كما تتضمن تقريرا عن٢٠٣٠

الجوي لديها من خالل تعبئة اآلليات القائمة بغية اإلسهام، من ثم، في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويدرك 
صادية واالجتماعية. تترابط على الصعيد العالمي، وللتنمية االقمجتمع الطيران أن التنمية المستدامة للنقل الجوي تمثل حافزا لل

كما تضطلع بدور حيوي في تقديم اإلغاثة اإلنسانية إلى مختلف أنحاء العالم واالستجابة لألزمات في حاالت الطوارئ المتعلقة 
م اإليكولوجية والتصدي في الوقت بالصحة العامة. وفضال عن ذلك، يدرك قطاع الطيران الحاجة لحماية البيئة العالمية والنظ

  .ذاته لتغير المناخ
، اعتُبر النقل الجوي ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام وأضافت األمينة العامة أنه باعتماد  - ٧٨

تباطا ألول مرة كعامل ميسر للتنمية المستدامة. ومن المسلم به لذلك أن التحسينات في هذا القطاع يجب أن تكون مرتبطة ار 
تم حث الدول على إدراج ، جوهريا بأطر التنمية العالمية، واإلقليمية والوطنية، ومدمجة في صلبها. وعلى الصعيد الوطني

الطيران في خططها اإلنمائية الوطنية ورفع مستوى األولوية الممنوح له فيها. ومن الضروري دعم هذه الخطط من خالل 
ي إطار قطاع النقل الجوي لتحقيق النتائج المتوقعة. وتدرك اإليكاو طبيعة المساعدة مخططات استراتيجية للطيران المدني ف

التي تحتاج إليها بعض الدول لوضع مثل هذه الخطط لضمان وجود نظام نقل جوي صحي متوافق مع متطلبات اإليكاو. 
 في دوللل معدلا ميدلتق واردلما لتعبئة تيجيةراستاإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب" كما تم ضع إ درةمباوضع  متوعليه، 
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. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدعم إلى جهامرابو ططهاخو تها،سياساو ،ليةدولا تهاصياوتااليكاوٕايكاو و دعوالق للفعاا ذلتنفيا
  .ستقبلإدخال تحسينات على نظم النقل الجوي للدول وفقا لما تقتضيه التنمية المستدامة للطيران المدني الدولي في الم

لكي  ٢٠٣٠األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام وعلى المستوى الدولي، تشارك اإليكاو بنشاط في خطة  - ٧٩
يجري االعتراف بالمساهمات الهامة للطيران في التنمية المستدامة وٕاعطاؤها درجة األولوية التي تستحقها. ومن المتوقع أن 

 حفللمعلى تسخير ا واليکاتعمل ا کمادراج الطيران ضمن إطار خطط التنمية. إ لىتسهم هذه الجهود في دفع الدول األعضاء إ
سعيا الستقطاب  رانيطلبأهمية ا ءکارلشا نم ديدلعالوعي لدى ا شحذل ٢٠٣٠الذي توفر بفضل خطة التنمية المستدامة لعام 

  .للجميع مةدالمستا لتنميةا دئواف قتحقأن  نهاشأمن  لتيا رانيطلا تتحسينا معدل مةزلالا لسياسيةا رادةإلا
وعالوة على ذلك، تقوم اإليكاو ببناء وتعزيز الشراكات بين الدول األعضاء، ومنظومة األمم المتحدة،  - ٨٠

والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمؤسسات اإلنمائية والمالية والمانحين، فضال عن الصناعة. ومن شأن هذه األنشطة أن تسهل 
لة على الصعيد العالمي لتعبئة جميع الموارد المتاحة لدعم تحسينات نظم النقل الجوي للدول المشاركة المكثفة للجهات الفاع

  .بحيث يتسنى للجميع تعزيز التنمية المستدامة واالستفادة من تحسين الترابط الجوي
 الجمعية العمومية إلى: تشجيع الدول على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية (WP/25) وتدعو ورقة العمل - ٨١

الصادرة عن اإليكاو، وسياساتها، وخططها وبراجها المتسقة مع أهداف المنظمة االستراتيجية بهدف اإلسهام تبعا لذلك في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ كما تدعو إلى توجيه اإليكاو إلى تقديم المزيد من المساعدة إلى دولها األعضاء فيما يتعلق 

وضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب حتى يتسنى للجميع تعزيز التنمية المستدامة واالستفادة من بتعزيز نظم النقل الجوي لديها 
تحسين الربط الجوي؛ واعتماد قرار الجمعية العمومية الجديد بشأن مساهمة الطيران في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

  .(WP/25) كما يرد في رفق ورقة العمل، ٢٠٣٠لعام
 بتقديم ورقة العمل (CANSO) المراقب من منظمة خدة المالحة الجوية المدنيةام بعد ذلك ق - ٨٢

(WP/194)) أبراج الهواتف الخلوي الطوافة في السماء) التي تعرض تحديثا بشأن مشروع لوون-مشروع لوون(Loon)  ؛ وهو
ت للمناطق المهمشة والمحرومة من العالم عبارة عن شبكة من البالونات الثقيلة غر المأهولة، الغرض منها إتاحة خدمة اإلنترن

. وتوضح الورقًة أحدث المنجزات وخطط العمل المستقبلية، وتسعى، ١٧و ٩كدعم مباشر لألهداف اإلنمائية المستدامة رقم 
  المعنون ٢٠١٦ ويوني ١٧ريخ ا، بت(AN 13/22.1-16/42) انطالقا من كتاب اإليكاو إلى الدول األعضاء

(High altitude operations of unmanned free balloons)  إلى استقطاب المساعدة من هيئات الطيران المدني ومقدمي خدمات
المالحة الجوية. وتدعم منظمة خدمة المالحة الجوية المدنية مشروع لوون وتشجع الدول األعضاء ومقدمي خدمات المالحة 

وتحظى التغييرات العديدة في إدارة الحركة الجوية، التي انطوت  الجوية إلى اتخاذ دور استباقي بتقديم دعمها لتلك المبادرة.
على دخول عدد من الكيانات الجديدة في المجال الجوي، بالقبول من المنظمة ودولها األعضاء. ويشكل برنامج لوون، الذي 

الخاص، وهو ملتزم بأن يصبح انضم حديثا لعضوية المنظمة، مثاال ساطعا للجيل القادم من الكيانات الجديدة التابعة للقطاع 
عضوا فاعال في قطاع الطيران. ويمتثل مشروع لوون امتثاال تاما لمعايير اإليكاو وٕادارة الطيران االتحادية بشأن البالونات غير 

أو المأهولة الحرة. فالبالونات في هذا المشروع مزودة بنظام مصمم للعمل في الطيران واالتصاالت فقط، وتعمل دون كاميرات، 
قدرات للمراقبة والتسجيل، وقد تم إطالقها من الواليات المتحدة وتعويمها في مختلف أنحاء العالم، حسب اإلذن الممنوح من 

    ا.مليون كيلومتر  ٢٤ع خاللها مسافة ساعة طيران قط ٨٠٠٠٠٠بالون، وأكمل  ١٠٠٠الدول. وقد أطلق المشروع حتى اآلن 
لمتمثل في خلق وصيانة عالقات تعاون وتفاهم بين أمم وشعوب العالم وسعيا لتحقيق هدف اتفاقية شيكاغو ا - ٨٣

الجمعية العمومية إلى: حث الدول األعضاء على تشجيع  (WP/194) من خالل االستخدام السلمي للطيران، تدعو ورقة العمل
  إليكاومقدمي خدمات المالحة الجوية لديها على معرفة المزيد عن مشروع لوون من خالل مراجعة رسالة ا

 AN 13/22.1 16/42 ؛ ودعوة الدول األعضاء إلى االنضمام إلى منظمة خدمة المالحة ٢٠١٦ ويوني ١٧ بتاريخللدول األعضاء
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الجوية المدنية من أجل دعم القدرة التشغيلية للمشروع عن طريق مراجعة إجراءات الدول الخاصة بهم؛ ومطالبة الدول األعضاء 
روع لوون من أجل السماح لبالونات "لوون" بالتحليق اآلمن في المجال الجوي للدول مما من شأنه مش ىبإعداد رسائل موافقة عل

أن يدعم تحسين خدمات اإلنترنت في المناطق المحرومة من العالم؛ ومطالبة الدول األعضاء بإبرام اتفاقيات موافقة ثنائية أو 
     .بالونات لوون بالطيران ونقل المعلومات عبر الحدودمتعددة األطراف مع الدول المجاورة ومشروع لوون للسماح ل

واالياتا، ، )CANSO(ومنظمة خدمات المالحة الجوية، (ACI) لمجلس الدولي للمطاراتوبالنيابة عن ا - ٨٤
، قدم المراقب من )ICCAIA( ومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية، (IBAC) والمجلس الدولي لطيران األعمال

خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام المتعلقة بمساهمة الطيران في  (WP/374) النقل الجوي الدولي، ورقة العمل اتحاد
، فقد ٢٠١٥. وشدد المتحدث على أن األمم المتحددة، عندما وضعت الصيغة النهائية ألهداف التنمية المستدامة في ٢٠٣٠

سنة المقبلة، وأن األعمال التجارية تضطلع  ١٥د على الصعيد العالمي لفترة الـ حددت إطارا يتيح للحكومات تحقيق تقدم مطر 
بدور رئيسي في المساعدة لتحقيق تلك األهداف، ويؤدي قطاع النقل الجوي والحركة دورا ال تدانيه أي جهة أخرى. فقد حددت 

ما ورد في الورقة. وصناعة الطيران  يمكن للنقل الجوي أن يساهم فيها، على نحو ١٧هدفا من أصل  ١٤صناعة الطيران 
ملتزمة بتعزيز عملها في هذا المجال وبتحديد كيفية اضطالع الطيران بهذا الدور. وفي هذا الصدد، أعرب المراقب من اإلياتا 

 الطيران: منافع تتجاوز الحدود (ATAG) عن غبطته بعرض تقرير فريق العمل المعني بالنقل الجوي
)www.aviationbenefits.org( الذي يستكشف دور الطيران وما يتيحه من تواصل في العالم وكيف يمكن للنقل الجوي أن يدعم ،

إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي. وتدعو ورقة العمل المعنية الجمعية العمومية إلى: أخذ العلم 
؛ الطيـران: منـافع تتجاوز الحـدود - علومـات الـواردة فـي التقريـر الجديـد الصـادر عـن فريـق العمـل المعني بالنقل الجـوي بالم

ودعوة الدول إلى توزيع التقرير على نطاق واسع بين الزمالء في حكوماتهم واالسـتفادة مـن البيانـات أينمـا وكلمـا أمكن ذلك 
همات الطيران في أهداف التنمية المستدامة؛ ودعوة الدول إلى االعتـراف بالمنـافع العالميـة، واإلقليميـة لتسليط الضوء على مسا

والوطنيـة للطيـران واألخذ بها بشـكل اسـتباقي فـي السياسات التي تشجع على مواصلة تنمية الطيران كمحرك للمنافع االقتصادية 
   .واالجتماعية وغيرها

تدابير تغير المناخ لدى اإليكاو وأهداف التنمية : (WP/427) ”تقديم ورقة العمل التاليةوأشير إلى أنه تم  - ٨٥
  .المستدامة" التي قدمها التحالف الدولي للطيران المستدام

) ٣٧٤منظمة خدمات المالحة الجوية) و(/( (WP/194) وباإلشارة إلى اإلجراءات المقترحة ورقتي العمل - ٨٦
، (IBC) ، واالياتا، والمجلس الدولي لطيران األعمال(CANSO) ومنظمة خدمات المالحة الجوية ،(ACI)(المجلس الدولي للطيران

من  ٣٨إلى أنه، وفقا للقاعدة  أشار رئيس اللجنة التنفيذية، (ICCAIA) ومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية
) "ال يناقش أي اقتراح أو تعديل إال إذا Doc 7600ي الدولي (الوثيقة النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدن

 ."تمت التثنية عليه. وال يجوز التقدم باقتراحات أو التثنية عليها إال من جانب أعضاء وفود الدول األعضاء فحسب
  المناقشة

النامية في العديد إلى أن مشروع لوون يوضح كيف أفادت خدمة اإلنترنت الدول  بوركينا فاسوأشار مندوب  - ٨٧
من المجاالت، بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية. وأكد أن التقرير الجديد الصادر عن فريق العمل المعني بالنقل الجوي 
"الطيران منافع تتجاوز الحدود" ُيعد موردًا قيمًا من حيث تعزيز الوعي بفوائد الطيران المدني للبشرية وتحفيز اإلرادة السياسية، 

شيرا إلى أنه سيكون من المفيد إتاحته بلغات متعددة. ومن ثم دعا مندوب بوركينا فاسو اللجنة التنفيذية إلى تأييد ورقتي العمل م
، ومنظمة خدمات المالحة (ACI)) ) (المجلس الدولي للمطارات٣٧٤و(/ )منظمة خدمات المالحة الجوية (WP/194) (المعنيتين
 ، ومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية(IBAC) مجلس الدولي لطيران األعمالياتا، وال، واأل(CANSO)الجوية

(ICCAIA).  
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توفر معلومات مفيدة لتغذية التفكير الجماعي بشأن  (WP/374) وفي معرض التأكيد على أن ورقة العمل - ٨٨
مجددا التزام دولته بتنفيذ خطة األمم  ينمندوب األرجنتقضية ذا أهمية كبيرة للطيران المدني والمجتمعات بشكل عام، أكد 

. وقال إن األرجنتين تتفق مع الرأي القائل بأن الطيران المدني لديه إمكانات كبيرة ٢٠٣٠المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
كاو، وصناعة كمحرك للتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي ترى أنها ستتحقق ما دامت الحكومات، والهيئات الدولية مثل اإلي

أكد مندوب األرجنتين على أهمية استكشاف السبل المالئمة ، الطيران تتصرف وفقا للمبادئ التوجيهية للخطة. وفي هذا السياق
 لتوعية قطاعات أكبر من سكان العالم بشأن المنافع التي يجلبها الطيران. وأعرب عن تقديره للمعلومات الواردة في الوثيقة

(WP/374) افع اإلقليمية للنقل الجوي وٕامكانيات النمو اإلقليمية. وشدد مندوب األرجنتين على أن النمو المتوخى في بشأن المن
النقل الجوي ينبغي أن يؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق التجارة العالمية، وتيسير وصول منتجات الدول النامية إلى األسواق 

التجارة العالمية من منظور القيمة، مؤكدا أن التدابير المتخذة في هذا العالمية. وأشار إلى أن الطيران ينقل أكثر من ثلث 
  .الصدد ال ينبغي أن تشوه األسواق العالمية بل تعزز نمو قطاع الطيران

المجلس) فيما يتعلق بمساهمة الطيران في خطة  (WP/25) (في معرض اإلعراب عن تأييده الكامل للوثيقة - ٨٩
على أن الصلة بين التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية  مندوب المملكة المتحدةد ، شد٢٠٣٠التنمية المستدامة لعام 

الصادرة عن اإليكاو وتنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة األوسع نطاقا هي العنصر األكثر حصافة لمبادرة اإليكاو 
بشأن  ٢٣٠٩بقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم استشهد  (عدم ترك أي بلد وراء الركب). وكمثال على هذه الصلة،

التهديدات التي يتعرض لها السلم واألمن الدوليان نتيجة لألعمال اإلرهابية: أمن الطيران، الذي أشار إلى العالقة بين تنفيذ 
مندوب المملكة المتحدة أن هذه  القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بأمن الطيران ومبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب. وأكد

الصلة ال تقل متانة عن صلة اإليكاو باألهداف االستراتيجية األخرى للمنظمة، مثل السالمة والتنمية االقتصادية للنقل الجوي. 
المملكة وبعد أن أشار إلى أن اعتماد القرار المذكور قد أثبت أهمية تعاون اإليكاو مع منظمات األمم المتحدة األخرى، أكد أن 

 (IWAF2016) المتحدة تتطلع إلى دعم هذا العمل، على نحو ما تمت اإلشارة إليه خالل المنتدى الدولي الثاني للطيران المدني
  .والذي تناول موضوع شراكات الطيران من أجل التنمية المستدامة، ٢٠١٦سبتمبر  ٢٦الذي عقد في 

للمنظمات التي قدمت ورقات في إطار هذا البند من  وأشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن العدد الكبير - ٩٠
جدول األعمال ُيسلط الضوء على الحاجة إلى دراسة األدوار التي تضطلع بها صناعة الطيران والمنظمات غير الحكومية في 

وتأييد  (WP/374) دعم التنمية المستدامة. وضم صوته إلى صوت وفدي بوركينا فاسو واألرجنتين في الترحيب بورقة العمل
  .اإلجراءات المقترحة فيها

(المجلس الدولي  )374(المجلس) و( (WP/25) عن تأييده لورقتي العمل مندوب الواليات المتحدة وأعرب - ٩١
ومجلس ،  (IBAC)، واالياتا، والمجلس الدولي لطيران األعمال(CANSO)، ومنظمة خدمات المالحة الجوية(ACI) للمطارات

  .(ICCAIA) ناعات الفضائيةالتنسيق الدولي لرابطات الص
إلى أن جميع ألورقات المعروضة تتماشى مع اتفاقية  البوليفارية) –مندوب فنزويال (جمهورية وأشار  - ٩٢

يكاو ومع مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، فضال عن أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. وفي معرض شيكاغو لإل
، قال إنه يمكن الترتيب لعقد اجتماعات ثنائية مع منظمة خدمات (WP/194) ن (ورقة العملتأكيده على دعم بالده لمشروع لوو 

وباإلشارة  المالحة الجوية لتوفير معلومات أكثر تفصيًال عن أهمية المشروع ونطاقه بالنسبة للمؤيدين المرتقبين من بين الدول.
البوليفارية) من  -، أكد مندوب فنزويال (جمهورية (WP/25) ة العملإلى البيان الذي أدلت به األمينة التنفيذية عند تقديمها ورق

جديد أنه من المهم إبراز اإلرادة السياسية وبناء القدرات المطلوبة لضمان تنفيذ الدول الفعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية، 
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طط التنمية الوطنية للدول، باعتبار أنه يشكل ورفع أولوية الطيران في خ، وسياساتها، وخططها وبرامجها، والحاجة إلى إدراج
  .أداة لتحقيق تنميتها االجتماعية واالقتصادية. وأعرب عن تأييده للتعليقات التي أدلى بها مندوبا بوركينا فاسو واألرجنتين

 المجلس الدولي للمطارات (WP/374) (وأعرب مندوبا سري النكا وغواتيماال عن دعمهما الكامل لورقة العمل - ٩٣

(ACI) ومنظمة خدمات المالحة الجوية ،(CANSO)واإلياتا، والمجلس الدولي لطيران األعمال ، (IBAC) ومجلس التنسيق ،
، وشجع مندوب سري النكا األمانة على مواصلة عملها لزيادة إسهام الطيران )(ICCAIA) الدولي لرابطات الصناعات الفضائية

 .لمتحدةفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم ا

وفي حين أيد . )WP/374(و )WP/25(ورقتي العمل  المملكة العربية السعوديةو  مندوبا جنوب أفريقياوأيد  - ٩٤
فيما يتعلق بمشروع لوون، فقد شددا  )ةمنظمة خدمات المالحة الجوي( )WP/194(كالهما النية المعرب عنها في ورقة العمل 

، إال أنه ينبغي )NCLB(" الركب وراء عدم ترك أي بلد" يكاوسياق مبادرة اإلعلى أنه رغم أهمية تشجيع مثل هذه المشاريع في 
الخيار في أن تقرر ما إذا أكانت تدعمها أم ال، وأن تحدد، في حالة حرية  ،أن ُيترك لفرادى الدول، وفقا إلجراءاتها الداخلية

 .تنفيذها اإليجاب، كيفية

المجلس باسم  ة، متحدث)UNFCCC( ارية بشأن تغير المناخالمتحدة اإلطعن اتفاقية األمم  ةالمراقب توأعرب - ٩٥
المجلس الدولي للمطارات (( )WP/374(الكامل لورقة العمل  المجلس الدولي للمطاراتعن دعم  )،ACIالدولي للمطارات (

)ACI) ومنظمة خدمات المالحة الجوية ،(CANSOياتا، والمجلس الدولي لطيران األعمال ()، واإلIBACلتنسيق )، ومجلس ا
 خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعامفيما يتعلق بمساهمة الطيران في ) )ICCAIAالدولي لرابطات الصناعات الفضائية (

 ةفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة، مشدد ينالمساهم الطيران من أهمعلى أن صناعة  توأكد. ٢٠٣٠
. التنمية االقتصادية، والتنمية االجتماعية، وحماية البيئة والكفاءة التشغيليةاالهتمام بتشمل  اتطار استدامة قطاع الم على أن

أن  تعلى أن لمشغلي المطارات تأثير اقتصادي مفيد على المجتمعات التي يعملون على خدمتها، أكد اوفي معرض تشديده
مليون وظيفة على مستوى  ٥,٥ ع أنحاء العالم ويدعمونألف وظيفة في جمي ٤٥٠مباشرة بصورة ون خلقي مشغلي المطارات

وتتجلى المسؤوليات االجتماعية ). في متاجر التجزئة، والوكاالت الحكومية والخدمات األخرى(المطارات  داخلالعالم في 
 يما يخصوهي بهذا تقدم ممارسة تعتبر قدوة لغيرها ف. للمطارات أيضا من خالل عملهما الوثيق مع مجتمعاتها المحلية

، التي قامت بجمع )CAEP(لحماية البيئة في مجال الطيران  يكاوالمشاركة المجتمعية، على النحو الذي اعترفت به لجنة اإل
 Community Engagement for Aviation( ٣٥١ الكتاب الدوريونشرتها في دراسة حالة لمطارات في جميع أنحاء العالم  ٤٨

Environmental Management"" (على أن أنشطة المطارات  توٕاذ أكد". البيئة في مجال الطيران مشاركة المجتمعية إلدارةال
من اتفاقية األمم المتحدة  ةالمراقب تذات صلة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بحماية البيئة، شدد

النبعاثات غازات الدفيئة، والضوضاء، وجودة الهواء المحلي،  اإلطارية بشأن تغير المناخ على أن تخطيط المطارات، وٕادارتها
والطاقة، والنفايات، والمياه، والحياة البرية، والمرونة إزاء تغير المناخ والتكيف معه ُتعطى مشغلي المطارات فرصة فريدة 

 .ي تخدمهاللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة وتحسين استدامة المجتمعات الت

وصناعة الطيران ألهداف األمم المتحدة  يكاوبدعم اإل المستدام التحالف الدولي للطيران المراقب عنورحب  - ٩٦
تعليقه على الصالت  معرض وفي. )374/(و )194/(و )WP/25(العمل  ورقاتفي  على النحو المعرب عنهللتنمية المستدامة 

ضرورة أن يتم للتصدي لتغير المناخ، شدد على  يكاولمستدامة وسلة تدابير اإلالتي تربط بين أهداف األمم المتحدة للتنمية ا
لدعم التنمية المستدامة، مشددا على أن كال الهدفين يجب أن ينجحا معا وٕاال المتخذة تدابير ال التصدي لتغير المناخ من خالل

يما يخص تغير المناخ هو عمل حيوي لمواءمة ف يكاوأن ما تقوم به اإل التحالفوأكد المراقب من . معا كالهمايفشل  سوفف
. وبالمثل، يجب أن تدعم تدابير التصدي لتغير المناخ أيضا التنمية المستدامة. الطيران الدولي بالكامل مع التنمية المستدامة

ن مية موعملالجمعية الی دم إُقذي لا )MBM( وقلساآليات علی  ةملقائا الخطة العالمية للتدابير نفإ وص،لخصا جهو علی و
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للتنمية  رصافطر كما تطرح مخا طرحتران يطيلة للدلبود اقولواع انز أيزلتعو يکاتتخذها االت سياساده، وأي عتمال اجأ
االستعانة بمعايير  إذا تمتعلى أنه التحالف الدولي للطيران المستدام  وشدد المراقب من. رانيطلع ااطقوز مة تتجادالمستا

التدابير أن تشكل قوة إيجابية للتنمية المستدامة، بل ينبغي لها أن تكون كذلك وخاصة في البلدان ة لألهلية، يمكن لهذه ارمص
لجنة حماية البيئة في مجال الطيران من أجل إعداد تلك المعايير، حاليا وقال إنه يؤيد العمل المستمر الذي تقوم به . النامية

 الكثير من، هناك ٢٠٣٥وأكد المراقب أنه بعد عام . التنمية المستدامة التي يجب أن تضمن خفضا حقيقيا لالنبعاثات وأن تدعم
وعلى . في مجال تغير المناخ يكاوغموض فيما يخص مواصلة االعتماد على سلة التدابير الحالية وحدها لتحقيق أهداف اإلال

للتنمية المستدامة،  ف األمم المتحدةالعديد من أهدا قد يكون المقصود في وجه الخصوص، فإن التوسع في أنواع الوقود البديلة
 ١٥و ١٤ والهدفان ينبشأن االستهالك واإلنتاج المسؤول ١٢حول الغذاء والماء واألمن، والهدف  ٦و ٢ بما في ذلك الهدفان

بشأن المناخ مع  يكاويبدو أن من الضروري اتخاذ تدابير إضافية لضمان توافق إجراءات اإل، لذلك. بشأن التنوع البيولوجي
، من خالل العمل المستمر للجنة حماية البيئة في يكاووفي الختام، حث المراقب اإل. التنمية المستدامة على المدى الطويل

لتغير مجال الطيران، على االعتراف بالمساهمات اإليجابية والحذر من أي ضرر محتمل قد تحدثه سلة تدابيرها للتصدي 
 .لتنمية المستدامةاألهداف العالمية األوسع ل المناخ في حق

ختام المناقشة إلى أن اللجنة التنفيذية أحاطت علما بما تتضمنه  في نائب مدير إدارة الرصد والسالمةوأشار  - ٩٧
االستراتيجية، ومبادرة  يكاو(المجلس) فيما يخص المساهمات الهامة التي يتيحها تنفيذ نواتج أهداف اإل )WP/25(ورقة العمل 

 خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعامتحقيق  في إطار مساعيومنتدى الطيران العالمي  بعدم ترك أي بلد وراء الرك
أولوياتها الرئيسية للتنمية الوطنية وأن ترتقي بمستوى أولوية الطيران وأن  حدىإكبالدول أن تدرج الطيران  الورقة . وأهابت٢٠٣٠

أن  يكاولقطاع النقل الجوي والطيران المدني؛ وأوعزت إلى اإل تعزز مثل هذه الخطط بمخططات رئيسية استراتيجية متينة
 علمااللجنة  حاطتتواصل النهوض بالشراكات ومساعدة الدول في تجسيد مساهمات الطيران المدني في التنمية المستدامة. وأ

لحماية البيئة  يكاووم به لجنة اإلالعمل الذي تق المحرز في تقدمالمختلف القضايا البيئية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة و ب
 .٢٠٣٠عام األمم المتحدة لفي بلوغ أهداف خطة 

(منظمة خدمات المالحة الجوية)، أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن  )WP/194(وفيما يتعلق بورقة العمل  - ٩٨
تأييد روح الورقة  على جمعية العموميةوشجعت ال ١٧و ٩مشروع لوون يدعم بصفة مباشرة هدفي خطة التنمية المستدامة 

الطيران التي تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية وتساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  حلولبتوسيع نطاق تغطيتها لجميع 
 في.اكالقدر الالمتعلقة بتوفير خدمات االنترنت لمناطق العالم التي ال تتوفر فيها هذه الخدمة ب

المجلس الدولي للمطارات ( )WP/374(معلومات التي تضمنتها ورقة العمل وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بال - ٩٩
)ACI( ومنظمة خدمات المالحة الجوية ،)CANSO(ياتا، والمجلس الدولي لطيران األعمال ، واإل)IBAC( ومجلس التنسيق ،

، واإلقليمية والوطنية للطيران ، وشجعت الدول على اإلقرار بالمنافع العالمية))ICCAIA(الدولي لرابطات الصناعات الفضائية 
من خالل تبني هذا المفهوم في األطر والسياسات اإلنمائية للنهوض بالتنمية المستدامة في قطاع الطيران بوصفه مصدرا لمنافع 

 اقتصادية واجتماعية ومنافع أخرى متعددة.

. وسلمت )طيران المستدامالتحالف الدولي لل( )WP/427(المعلومات ورقة ب وأحاطت اللجنة التنفيذية علما -١٠٠
من المجلس واتحاد النقل الجوي الدولي في إطار  ، على التوالي،المقدمتين )WP/140(و )WP/78(اللجنة بأن ورقتي العمل 

من الهند واتحاد  ، على التوالي،المقدمتين )WP/305(و )WP/294( المعلومات وورقتيمن جدول األعمال،  ٣٩و ٣١البندين 
التي تدعم روح  ٢٠٣٠ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام لي تتضمن عددا من المراجع الهامة النقل الجوي الدو 

 .)WP/25(المقترح من المجلس في ورقة العمل  القرار
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في ضوء المناقشة، على أن ترفع إلى الجلسة العامة قرار الجمعية العامة ، اتفقت اللجنةفي الختام، و  -١٠١
 ده.المذكور توطئة العتما

من جدول األعمال: المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة  ٣١البند 
  التنفيذية
متطلبات  (تقرير عن أنشاء )WP/32(عمل قدمها المجلس:  ورقاتتم النظر في هذا البند استنادا إلى ثالث  -١٠٢

 ن العاملين في مجالمهنييال(برنامج اإليكاو للجيل القادم من  )WP/33(؛ وهم)تنظيمية لمساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسر 
)، باإلضافة إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالميللمساواة بين الجنسين:  يكاوبرنامج اإل( )WP/78(؛ والطيران)
 معلومات متصلة بها. ورقاتعمل و  ورقات

  مساعدة األسر
، التي تتضمن تقريرا بشأن اإلجراءات المتخذة بموجب قرار )WP/32(ورقة العمل  األمينة العامةقدمت  -١٠٣

المعني بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم. وفي هذا القرار، رأت الجمعية العمومية  ١-٣٨الجمعية العمومية 
دني وأسرهم، وحثت المجلس على إمعان النظر في أنه ينبغي للدول أن توفر حلوال متكاملة لمعاملة ضحايا حوادث الطيران الم

لقيام الدول بإعداد تشريعات وقواعد و/أو سياسات لمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأفراد  دولية وضع قواعد قياسية وتوصيات
ئرات، بتقديم الناقلين الجويين، في حالة حوادث الطا ٢٨/٥/١٩٩٩ال المؤرخة ـأسرهم. ومن جانبها، فقد كلفت اتفاقية مونتري

المساعدة إلى الضحايا واألشخاص المستحقين للتعويض دون إبطاء عن طريق مبالغ ُتدفع مسبقا. واعتمد المجلس توصية في 
، لكي تضع الدول تشريعات وقواعد و/أو سياسات لتقديم المساعدة إلى ١٢/٦/٢٩١٥" في " التسهيالتإطار الملحق التاسع 

) الذي ٢ال القرار رقم (ـمسبقا. وقد اعتمد مؤتمر مونتري في شكل تعويضات ُتدفعأسرهم ضحايا حوادث الطائرات وأعضاء 
 ، اعتمد المجلس توصية دولية١-٣٨يحث الناقلين الجويين على دفع هذه المبالغ المسبقة. واستجابة لقرار الجمعية العمومية 

اد تشريعات وقواعد وسياسات تعالج موضوع تقديم بشأن قيام الدول بإعد التسهيالت –في إطار الملحق التاسع  لكي تدرج
الجمعية العمومية إلى: أن تأخذ علما بالمعلومات  )WP/32(المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم. وتدعو ورقة العمل 

لكي يحل محل  الواردة في الورقة؛ وأن تعتمد القرار الوارد في المرفق بشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم
 .١-٣٨القرار 

، التي تضمنت معلومات أساسية بشأن النظر في )WP/247(ورقة العمل  لالبرازي ةمندوب توبعد ذلك قدم -١٠٤
لطيران المدني في ااإلجراءات التي اتخذتها هيئة  تمسألة تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث في السنوات األخيرة وأوضح

على علم باإلجراءات الضرورية التي ينبغي اتباعها بغرض تقديم  المعنيينصحاب المصلحة البرازيل لكفالة أن يكون جميع أ
ن ناقلو وال ،خدمة أفضل للنقل الجوي عندما تقوم الدول ءوترى البرازيل أنه يمكن إسدا الضحايا وأسرهم. لهؤالءالمساعدة الكافية 

بقاء على الالوعي بشأن أهميةُ   ءبإذكا بصورة جماعية المساعدة وغير ذلك من مقدمي الخدمات ومنظمات تقديم ،نو الجوي
والجمعية العمومية مدعوة للنظر في استحداث منتدى  .ضحايا التي ينجم عنها سقوطلمواجهة حوادث الطيران  أهبة االستعداد

عد والتوصيات رسمي لتبادل الخبرات فيما بين الدول األعضاء بشأن لوائح مساعدة األسر من أجل المضي في تحسين القوا
 .يكاوالدولية الصادرة عن اإل

) التي ١التنقيح رقم ( )WP/137(ورقة العمل  إسبانيامندوب وبالنيابة عن إيطاليا، وماليزيا والمكسيك، قدم  -١٠٥
النتائج المترتبة على تتناول ضرورة استحداث سياسة مالئمة لدعم ضحايا حوادث الطيران وأسرهم. وشدد المندوب على أن 

حوادث هي، قبل كل شيء، نتائج ذات طابع إنساني، ويتعين بالتالي أن يكون لدى مجتمع الطيران الدولي والدول ما وقوع ال
(المجلس)، وافقت الجمعية  )WP/32(وكما جاء في ورقة العمل  .الضحايا وأسرهم يتناسب من سياسات وخطط لتقديم الدعم إلى
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ودول أخرى، على إضافة توصية دولية إلى الملحق التاسع  إسبانياعلى اقتراح من العمومية في دورتها الثامنة والثالثين، بناء 
، بشأن وضع تشريعات و/ أو لوائح و/أو سياسات تتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم. التسهيالت –

الملحق التاسع، الذي أصبح واجب على  ٢٥من الفصل الثامن في إطار التعديل  ٤٦وبناء عليه، اعتمد المجلس التوصية 
على أنه، رغم أهمية هذه الخطوة األولى، إال أن هناك حاجة التخاذ  إسبانياوشدد مندوب  .٢٥/٢/٢٠١٦التطبيق اعتبار 

أعرب عن االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات . وأشار إلى أن )WP/32(تدابير تتجاوز تلك التي تتضمنها ورقة العمل 
 ، وأشاد باالتحاد لما قام به من عمل شاق لدعم ضحايا حوادث الطيران وأسرهم.)WP/270(راء في ورقة العمل نفس اآل

حث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة  ) الجمعية العمومية إلى:١التنقيح رقم ( )WP/137(وتدعو ورقة العمل  - ١٠٦
سياسات اإليكاو بشأن تقديم المساعدة لضحايا عدة للضحايا وكذلك "" بشأن تقديم المسا"التسهيالت –لتنفيذ أحكام الملحق التاسع 

من الملحق  ٤٦- ٨؛ وحث المجلس، سعيًا إلى تنفيذ الدول الفعال للتوصية الواردة في الفقرة )Doc 9998(" حوادث الطيران وأسرهم
سم السياسات، على تقديم المساعدة التاسع فيما يتعلق بما تضطلع به الدول في مجال إعداد اللوائح وسن التشريعات و/أو ر 

لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، والنظر في االرتقاء بمستوى التوصية بحيث تصبح قاعدة قياسية دولية؛ُ  وحث المجلس على 
النظر في إمكانية إدرج حكم، في الملحق التاسع، ينشئ توصية تتيح تزويد مشغلي الطائرت والمطارات بالخطط المناسبة لتقديم 
المساعدة الفعالة وفي الوقت المناسب لضحايا حوادث الطيران وأسرهم؛ والطلب من اإليكاو استعراض البرنامج العالمي لتدقيق 

بروتوكول جديدة تتيح تيسير عمليتي تحديد مستوى تنفيذ األحكام والسياسات بشأن  أسئلةمرقبة السالمة الجوية وتحديثه ليشمل 
 .فيما يخص التنفيذ الفعال لتلك األحكام والسياسات، على حد سواء معرفة المزيدهم و تقديم المساعدة للضحايا وأسر 

عن  االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائراتالمراقبة من ، أعربت )WP/270(وقبل تقديم ورقة العمل  - ١٠٧
 ساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهمسياسة اإليكاو بشأن تقديم المتقديرها للمنظمة الضطالعها بالدور القيادي في الموافقة على 

)Doc 9998(  والتخاذها الحقا اإلجراءات الالزمة لتنفيذ هذه السياسة. وشددت على الحاجة إلى االستمرار في  ٢٠١٣في مارس
ذي العلى النحو  بالفصل الثامن للملحق التاسع بحيث تصبح قاعدة قياسية دولية ٤٦التوصية  إحراز التقدم واالرتقاء بمستوى

والمكسيك وٕاسبانيا في ورقة العمل  ،فضال عن إيطاليا، وماليزيا ،الذي تمثله االتحاد )WP/270( صى به في ورقة العملأو 
)WP/137( ) والمشغلين الجويين والمطارات يقع على عاتقها دور في تنفيذ سياسة  ،). وشددت المراقبة على أن الدول١التنقيح رقم

. وأشارت إلى أن اتحاد النقل ١- ٣٨يتجاوز اإلجراءات المنصوص عليها في قرار الجمعية العمومية اإليكاو المشار إليها، بما 
التدقيق التي تجرى في عمليات المجلس الدولي للمطارات يؤيدان إدراج أسئلة بروتوكول بشأن المساعدة األسرية في و  الجوي الدولي

الجوية، وشددت على أن ذلك من شأنه أن ينهي المسألة ويكفل التنفيذ الفعال إطار برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 
في الملحق  ٤٦- ٨الجمعية العمومية إلى: ترفيع مستوى التوصية  )WP/270(لسياسات المساعدة األسرية. وتدعو ورقة العمل 

التدقيق التي تجري ضمن إطار برنامج التاسع من خالل اعتمادها كقاعدة قياسية دولية؛ وٕادارج أسئلة بروتوكول في عمليات 
 .في كل دولة عضو ٤٦- ٨تاحة التحقق من االمتثال للتوصية ؛ إلاإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

أن االستثمار في سالمة الطيران يعني أيضا  التحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائراتالمراقبة من ا توأكد - ١٠٨
 دث الطائرات على الصعيد اإلنساني، التي تمكن اتحادها من المساهمة فيها بفضل ما لديه من معارفالتركيز على تداعيات حوا

سقطوا جراء حوادث الطائرات األخيرة في ألمانيا،  وقتيلة قتيل ٦٠٠ بما يزيد عن أكثر من مذكرة إياها حثت الجمعية،و  .وتجارب
 .واإلجراءات المقترحة فيها )WP/270(ى، على تأييد ورقة العمل حاالت الوفاة األخر  كافةفضال عن  وٕاسبانيا وباكستان،

التنقيح  )WP/137(عن تأييدها للوثيقة  التحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائراتكما أعربت المراقبة عن ا -١٠٩
الطيران وأسرهم ، وكذلك قرار الجمعية المحدث بشأن تقديم المساعدة لضحايا حوادث )البرازيل( )WP/247(و )إسبانيا( )١رقم (

 .١- ٣٨حل محل قرار الجمعية العمومية ي، المتوخى أن )WP/32(الذي اقترحه المجلس في 
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  المناقشة
 )137/(و) المجلس( )WP/32(عن تأييده لورقتي العمل  )البوليفارية -جمهورية (أعرب مندوب فنزويال  -١١٠

لمبادراته، وأثني  وتأييدها سر ضحايا تحطم الطائراتالتحاد الدولي ألوأعرب مجددا عن تضامن دولته مع ا. )١(التنقيح رقم 
كما ، على االتحاد لشجاعته، وتفانيه والتزامه بإحراز المزيد من التقدم لضمان توفير المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم

 .)WP/270(ورقة العمل أيد 

مشروع قرار الجمعية العمومية ، وعلى وجه الخصوص، )WP/32(عن تأييده للوثيقة  مندوب إيطالياوأعرب  -١١١
وشدد على أنه من الضروري تقديم الدعم لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم بطريقة منسقة عالميًا، من خالل اللوائح . الملحق به

وأعرب مندوب إيطاليا عن . الوطنية للدول، مع مراعاة احتياجات ومشاعر األشخاص المتأثرين بالحوادث أوًال وقبل كل شيء
اده الراسخ بأنه يجب أن يكون لدى مجتمع الطيران الدولي والدول سياسات مالئمة وتخطيط مناسب لدعم الضحايا وأسرهم، اعتق

 .)١رقم ( التنقيح )WP/137(كما هو موضح في الوثيقة 

، وفي أعقاب وقوع بعض حوادث النقل الجوي في ١٩٩٦إلى أنه منذ عام  مندوب الواليات المتحدةوأشار  -١١٢
عامًا، شهدت الواليات  ٢٠وعلى مدى . المتحدة، استحدث القانون األمريكي نصا يقضي بتوفير المساعدة األسرية الواليات

ولذلك أعرب مندوب . لكوارث الطيران المتعرضين للناجين وألسر بمسألة تقديم المساعدة المناسبةالمتحدة اهتماما متزايدا 
 .)270/(و ،)١(التنقيح رقم  )137/(و ،)WP/32( العمل ورقاتالواليات المتحدة دعن عمه ل

 )WP/270(والوثيقة ) إيطاليا وماليزيا، والمكسيك وٕاسبانيا( )،١التنقيح رقم ( )WP/137وباإلشارة إلى الوثيقة ( -١١٣
على ما ذكره المتحدثان السابقان من أن من  مندوب المملكة المتحدة)، وافق التحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائراتا(

والدول األعضاء فيها بذل كل ما في وسعهم للوقوف إلى جانب ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم ممن تأثروا  يكاواإل واجب
وعلى وجه الخصوص، . بالنسبة لهم مكدرابمثل هذه األحداث المؤلمة ورعايتهم خالل التحقيقات، األمر الذي قد يكون مزعًجا و 

هذه المسائل لتمكين غيرها من تحسين ممارساتها، على النحو المقترح في  شجع الدول على تبادل ما لديها من خبرات في
 .بعض الخير من تلك األحداث الرهيبة ينبثقلكي ، )البرازيل( )WP/247(الوثيقة 

إلى أن دولته مستعدة للمساعدة في هذا الصدد، معربا عن دعمه الكامل  وأشار مندوب المملكة المتحدة -١١٤
، بشأن حث الدول على اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ بند )١(التنقيح رقم  )WP/137(نفيذي لورقة العمل من الموجز الت) أ(للفقرة 

بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطائرات  يكاوسياسة اإل، وكذلك التسهيالت – الملحق التاسع تيسير تقديم المساعدة للضحايا في
 ٤٦-٨التوصية رقم  ، اعتبر أنه من السابق ألوانه ترفيع)ج(و )ب( وفيما يتعلق بفقرتي اإلجراءات. )Doc 9998( وأسرهم

لم يتم إدراجها إال مؤخرًا في  ٤٦-٨ التوصيةوبما أن . بالملحق التاسع إلى قاعدة قياسية دولية واستحداث توصية جديدة
من  يكاوت حتى تتمكن اإلالملحق التاسع، فقد رأى مندوب المملكة المتحدة أنه قد يكون من األفضل االنتظار لبعض الوق

ففي حين ، )ج(أما فيما يتعلق بفقرة اإلجراءات . مراجعة فعاليتها بدقة وتحديد ما إذا كانت هناك أي تحسينات مطلوبة عليها
بوضع خطط لتقديم المساعدة لضحايا الحوادث وأسرهم، إال أنه اقترح إحالة وافق على ضرورة قيام المطارات ومشغلي الطائرات 

ينظر  إلخضاعها لمراجعة متعمقة قبل أن )FALP( التسهيالت خبراء فريق توصية مرتبطة بالملحق التاسع إلى استحداثمسألة 
 .فيها المجلس

أعرب مندوب المملكة المتحدة ، )١التنقيح رقم ( )WP/137( الوارد في ورقة العمل )د(فيما يتعلق باإلجراء و  -١١٥
جديد في البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية يتعلق بمستوى  وكولسؤال بروت عن تفضيله النظر في ضرورة إدراج

ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم كجزء من العمل الجاري حاليًا بشأن  تنفيذ األحكام والسياسات المتعلقة بتقديم المساعدة إلى
الملحق التاسع، وما إذا كان ذلك سيحدث في غير المتعلقة باألمن في الدولية السؤال األوسع حول كيفية تدقيق المعايير 

للسؤال األخير في  االمتثال مراجعةينطوي على استخدام قائمة اختبار نهج وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه قد تم . المستقبل
 .٢٠١٦وقت سابق من عام 
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اإلشارة إلى وب. )270/(و )247/(و)، ١التنقيح رقم ( )WP/32( ،)/137(العمل  ورقات مندوب لبنانوأيد  -١١٦
، أعرب عن تأييده بشكل ١- ٣٨، الذي سيحل محل قرار الجمعية العمومية )WP/32(مشروع قرار الجمعية المرفق بورقة العمل 

الذي  ٢والقرار رقم  ١٩٩٩ال لعام ـمن اتفاقية مونتري ٢٨بشأن المادة  ٦ يحمل الرقمفي الديباجة خاص إلدراج بند جديد 
 يقضي ٢٠١٥بشأن إدراج بند في الملحق التاسع في عام  ١٥ تحمل الرقمفي الديباجة ادة جديدة اعتمده مؤتمر مونتلایر، وم

وقال مندوب . المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم أو سياسات تدعم تقديم/ ع تشريعات ولوائح والدول بوضبأن تقوم 
ورة، والتي ما فتئت تحظى بقبول دولي، حيث أنها تهدف إلى لبنان إن دولته فخورة بمشاركتها في صياغة اتفاقية مونتلایر المذك

 شركات النقل الجوي المعنية مسبقا تلبية االحتياجات االقتصادية الفورية لضحايا الطائرات وأسرهم من خالل تسديد مبالغ تدفعها
 .ودون تأخير

تقدر تقديرًا ة التنفيذية أن اللجن إلىإدارة سالمة الطيران  نائب مديرالمناقشة، أشار  تلخيص معرض فيو  -١١٧
أو سياسات / بالملحق التاسع المتعلقة بقيام الدول بوضع تشريعات ولوائح و ٤٦-٨جهود المجلس في اعتماد التوصية  عالياً 

العمومية بشأن  للجلسة العامة لكي تعتمد القرار الجديد للجمعيةعلى رفع توصية  ووافق. لدعم ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم
، والذي سيحل محل قرار الجمعية )WP/32(ضحايا حوادث الطيران وأسرهم الذي اقترحه المجلس في ورقة العمل  مساعدة

 .١-٣٨العمومية 

إلى أن أولى القواعد والتوصيات  يةذلتنفياللجنة ا ، أشارت)ليرازلبا( )WP/247( العمل قةوربق فيما يتعلو -١١٨
ق لملحافي د أدرجت قدة لمساعذه اه قضي بتقديمتت سياساأو / وئح والت ويعارتشدول بوضع لول قيام التي تتناالدولية ا
على رفع توصية للجلسة العامة بدعوة المجلس إلى النظر في عقد اجتماع عالمي  تووافق ،٢٠١٦ر يرافب ٢٥في  التاسع

 .هذا الموضوع، حينما تكون الدول قد حصلت على خبرة كافية بشأن ٢٠١٩بشأن المساعدة األسرية بعد عام  يكاولإل

اللجنة  رحبت ،)إيطاليا، وماليزيا، والمكسيك وٕاسبانيا) (١(التنقيح رقم  )WP/137(وفيما يتعلق بورقة العمل  -١١٩
  الملحق التاسع التنفيذية بالمبادرات الجديرة بالثناء التي اتخذها المجلس في السنوات األخيرة، بما في ذلك اعتماد توصية

التي يعاني منها ضحايا حوادث الطيران وأسرهم يمكن تخفيفها أكثر من خالل تنفيذ خطط  أن المعاناة ومن المشجع، ٤٦-٨
بشأن مساعدة  يكاوسياسة اإلالمساعدة األسرية المناسبة من قبل مشغلي الطائرات والمطارات، على النحو الموصى به من قبل 

 .)Doc 9998(ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم 

اللجنة التنفيذية على  وافقت، التحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات)ا( )WP/270(باإلشارة إلى الوثيقة و  -١٢٠
دليل تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث ، و)Doc 9998(وأسرهم  بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطائرات يكاوسياسة اإل أن

بشكل  ، قد رفعت٢٠١٦فبراير  ٢٥ي في الملحق التاسع ف ٤٦-٨ التوصية فضال عن إدراج، )Doc 9973(الطائرات وأسرهم 
ذات الصلة قد  وأشارت إلى أن أسئلة البروتوكول. كبير المستوى العالمي للمساعدة المقدمة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم

فعوله الذي يسري م(بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  ُأدرجت في التعديل الُمدخل على أسئلة البروتوكول الخاصة
اللجنة التنفيذية على رفع توصية للجلسة العامة بدعوة المجلس إلى مواصلة النظر في االقتراح الرامي  توافق، )٢٠١٧في يناير 

تتعلق بالتنفيذ السليم لخطة  توصية إلى قاعدة دولية باإلضافة إلى وضع بالملحق التاسع ٤٦- ٨إلى ترفيع التوصية رقم 
 يجريها البرنامجغلي الطائرات ومشغلي المطارات، وذلك بعد مراجعة نتائج عمليات التدقيق التي المساعدة األسرية من قبل مش

 .الجوية السالمة مراقبة العالمي لتدقيق

المتعلقة باألمراض المعدية وتطهير الطائرات، والجيل  ورقاتاللجنة التنفيذية على إرجاء عرض ال ووافقت -١٢١
إلى االجتماع القادم، عندما تكون جميع  للمساواة بين الجنسين يكاووبرنامج اإل، الطيران لالمهنيين العاملين في مجاالتالي من 

 .القضايا السياسية الرفيعة المستوى المذكورة قد تمت مناقشتها

 .١٧,٢٠رفعت الجلسة في الساعة  -١٢٢
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  محضر الجلسة الثامنة
  )٩,٠٠الساعة  ٢٠١٦أكتوبر  ٣(األثنين، 

  
  نوقشت المواضيع التي

المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقـة بالسياسـة العامـة والمعروضـة علـى نظـر اللجنـة     من جدول األعمال: ٣١د البن
  التنفيذية

  األمراض المعدية وتطهير الطائرات
 ورقة مقدمة من الواليات المتحدة -

 الطيران ن العاملين في مجالمهنييالالجيل القادم من 
 الطيران ن العاملين في مجالمهنييالن برنامج اإليكاو للجيل القادم م -
 الجمهورية الدومينيكية مقدمةورقة  -

 برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين: تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالمي
برنـــامج اإليكـــاو للمســـاواة بـــين الجنســـين: تعزيـــز مشـــاركة المـــرأة فـــي قطـــاع الطيـــران  -

 العالمي
 مهورية الدومينيكيةالج مقدمة منورقة معلومات  -
 اإلمارات العربية المتحدة مقدمة منورقة معلومات  -
 الواليات المتحدة األمريكية مقدمة منورقة معلومات  -
 اتحاد النقل الجوي الدولي مقدمة منورقة معلومات  -

  إدارة الموارد البشرية   من جدول األعمال:  ٢٤البند 
 إدارة الموارد البشرية -
  الصينمقدمة من ورقة معلومات  -

  الوضع القائم فيما يخص القوى العاملة في اإليكاو -  من جدول األعمال:  ٢٥البند 
 الوضع القائم فيما يخص القوى العاملة في اإليكاو -

 تعدد اللغات في اإليكاو   من جدول االعمال:  ٢٦البند 
 تعدد اللغات في اإليكاو -
الطيـــران المـــدني  ي لجنــةورقــة مقدمـــة مـــن كولومبيــا، بالنيابـــة عـــن الــدول األعضـــاء فـــ -

  مريكا الالتينيةأل
 ورقة مقدمة من االتحاد الروسي -
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 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  من جدول األعمال:  ٢٧البند 
 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها -
 معالجة المستوى المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة  -
 ورقة مقدمة من كوبا -
 ات المتحدةورقة مقدمة من الوالي -
 ورقة معلومات مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة -
اجتماعــات المجلــس االســتراتيجية المعقــودة خــارج الموقــع كآليــة لتعزيــز كفــاءة اإليكــاو  -

 وفعاليتها
وفـد وشـيلي و ، مجموعة التنـاوب ألوربـا الوسـطى، و )ABIS(ورقة مقدمة من مجموعة  -

 )نورديكاو( دول الشمال األوربي في اإليكاو
ـــدول ورقـــة معلومـــات مقدمـــة مـــن لجنـــة  - الطيـــران المشـــتركة بـــين حكومـــات كمنولـــث ال

 المستقلة

  موجز المناقشات
المســائل األخــرى الرفيعــة المســتوى المتعلقــة بالسياســة العامــة والمعروضــة علــى نظــر     من جدول األعمال: ٣١البند 

  اللجنة التنفيذية
مــن جــدول األعمــال، مبتدئــة بمســألة  ٣١النظــر فــي البنــد وأكملــت  )/7EX(اســتأنفت اللجنــة اجتماعهــا الســابع  -١

 .الطائرات وتطهيراألمراض المعدية 
 األمراض المعدية وتطهير الطائرات

) (الحاجــة إلــى إعــداد إرشــادات تقيــيم المخــاطر ومعــايير WP/84ورقــة العمــل ( منــدوب الواليــات المتحــدةقــدم  -٢
لعمـل مـع منظمـة الصـحة إلـى ا )، التـي تلقـي الضـوء علـى حاجـة اإليكـاومستندة إلى األداء بشأن تطهير الطـائرات مـن الحشـرات

لتطهيــر غيــر الكيميــائي والكيميــائي للطــائرات. ويتــيح النهـــج إزاء المخــاطر راٍع لالعالميــة لوضــع نهــج تنظيمــي قــائم علــى األداء ومــ
تســـتند  اسـتخدام معـايير متفـق عليهـا ـران المـــدنيالمكـون مــن ثالثــة عناصــر لمكافحــة انتشـــار النــاقالت الحاملــة لألوبئــة فــي الطيـ

؛ وتقـــديم إرشـــادات محـــددة مــن جانــب منظمــة الصــحة علــى الســواءداء بشـــأن وســائل التطهيــر الكيميائيــة وغيــر الكيميائيــة إلـــى األ
ـــد  ـــدول فـــي تحدي ـــة لكـــي تســـتخدمه ال ـــيم المخـــاطر مســـتند إلـــى أســـس علمي ـــى العالميــة بشـــأن نمـــوذج لتقي ـــاج إلـ مـــا إذا كانـــت تحتـ

ــــراض والوضـــع فـــي  ــــة نـــــاقالت األمـ ــــأن مكافحـ ــــادل المعلومـــــات بشـ ــــة لتبـ ــــوفير ســـــبل فعالـ ــــرات؛ وتـ ــــائرات مـــــن الحشـ ــــر الطـ تطهيـ
ت الطـائرايـر ويتضمن المرفق بالورقة مشروع قـرار بشـأن المعـايير القائمـة علـى األداء ومـادة إرشـادية عـن تطه .المطارات الدولية

(التطهير غير الكيميـائي لمقصـورة للجمعية العمومية  ١٤-٣٧، لكي يحل محل القرار لألمراضوتدابير مكافحة الحشرات الناقلة 
 ومقصورة القيادة في الرحالت العالمية). الركاب

  المناقشة
 ،)/84WP( قــة العمــلور لإلجــراءات المقترحــة ومشــروع القــرار الــوراد فــي  اعــن تأييــده مندوبــة الســويد تأعربــ -٣

علـــى الحاجـــة إلـــى تقيـــيم كفـــاءة الطـــرق غيـــر الكيميائيـــة فـــي تطهيـــر الطـــائرات نظـــرًا الحتمـــال عـــدم فعاليـــة بعـــض المـــواد  توأكـــد
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المخـاوف المحتملـة المتصـلة  ، فضـال عـن(األيروسـول)الكيميائية، والقيود التي تفرضها بعض الدول على استخدام الهباء الجـوي 
حبت المندوبة أيضا بسجل مراقبة مكافحة نـاقالت األمـراض فـي اإليكـاو الـذي سـيفيد الـدول فـي اتخـاذ قـرارات ور  .بالصحة العامة

  .مستنيرة فيما يتعلق بالتدابير الوقائية ضد األمراض المنقولة بواسطة النواقل وتحسين النظام الوقائي على الصعيد الدولي
 ورقــــة العمــــلمــــا جــــاء فــــي ل عــــن تأييــــده وتقــــديره )TFI( المراقــــب عــــن االتحــــاد الــــدولي لعمــــال النقــــل وأعــــرب -٤
)84WP/( اســتخدام  يثيرهــا، وســلط الضــوء علــى االســتخدام الفعــال للطــرق البديلــة غيــر الكيميائيــة للتطهيــر كحــل للمشــاكل التــي

 .المبيدات الحشرية
عـــايير األداء األعمـــال المتعلقـــة بم بـــدأتاللجنـــة أن األمانـــة قـــد لشـــؤون الســـالمة الجويـــة  مـــديرالنائـــب وأبلـــغ  -٥
ول لتحديـد داطر ليـتم اسـتخدامه مـن طـرف الـخـوقامت بتطوير مسـودة أوليـة لنمـوذج تقيـيم الم .غير الكيميائي التطهيرختبارات ال
وٕادارة  نـعالتعـاوني لم الترتيـبتطهير الطائرات، وسيجري تطويرهـا بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة العالميـة فـي إطـار دى حاجتها لم

. وٕالــى جانــب ذلــك، فــإن ســجل مكافحــة نــاقالت األمــراض متــاح علــى )CAPSCA( ة فــي الطيــران المــدنيأحــداث الصــحة العامــ
لتسـهيل تبـادل المعلومـات بشـأن التـدابير السـارية فـي المطـارات العالميـة. وتـم إبـالغ المفتـوح للجمهـور الموقع االلكترونـي لإليكـاو 

 بضائع. جوي للشحن الالفي عمليات  اللجنة كذلك بأنه سوف يتواصل استخدام التطهير الكيميائي
معـايير الاللجنة على التوصية بأن تعتمد الجمعية العمومية مشروع القرار المعني ب وافقت ةوفي ضوء المناقش -٦

ورقــة العمــل بق المرفــرشــادية عــن تطهيــر الطــائرات وتــدابير مكافحــة نــاقالت األمــراض كمــا تــرد فــي اإل والمــوادالقائمــة علــى األداء 
)84WP/(. 

  مهنيين العاملين في مجال الطيرانالالجيل القادم من 
فــي إطــار عمــل أجــري مــن لمحــة عامــة عــن مــا  تعــرضالتــي  )/33WP(ورقــة العمــل  األمينــة العامــةقــدمت  -٧

اإليكاو مبـادرة الجيـل القـادم مـن مهنيـي الطيـران، اعترافـا  طورتبرنامج اإليكاو للجيل القادم من المهنيين في مجال الطيران. فقد 
 العالميــة خطــةالو  الجويــةســالمة لخطــة العالميــة لالل اإليكــاو، و اعمــأبرنامجــا وأدرجــت أهدافــه فــي خطــة  لتصــبح، تهــانهــا بأهميم
إال أن نجــاح البرنــامج يبقــى رهينــا بمــا يتلقــاه مــن دعــم مــن جانــب الــدول والمنظمــات الدوليــة والصــناعة والــدوائر  لمالحــة الجويــة.ل

نشـطة يـروج ألي ذر المقترح في المرفـق بورقـة العمـل الـاقر مشروع الد اعتمإلى اض، دعيت الجمعية وتحقيقا لهذا الغر  األكاديمية.
مــا يكفــي مــن مهنيــي الطيــران ذوي التأهيــل والكفــاءة لتشــغيل وٕادارة وصــيانة النظــام  لضــمان تــوفر هشــجع علــى دعمــيو  البرنــامج

 المقبل للنقل الجوي الدولي.
اح لتنفيــذ خطــة لتعزيــز الوظــائف فــي مجــال (اقتــر  )/329WP(رقــة العمــل و  ممثــل الجمهوريــة الدومينيكيــةوقــدم  -٨

)، التــي أبــرزت دولتــه مــن خاللهــا الحاجــة إلــى الطيــران كجــزء مــن برنــامج الجيــل القــادم مــن المهنيــين العــاملين فــي مجــال الطيــران
رحـت تحليـل وتصـميم خطـة عمـل تـدعمها لمهنيي طيـران مـن ذوي الكفـاءة العاليـة؛ واقت التدريب المناسب لتلبية الحاجة المستقبلية

برنــامج ترينيــر فــي  عضــاءاأل مراكــز التــدريب اإليكــاو مــن خــالل فرقــة العمــل المعنيــة بالجيــل القــادم مــن مهنيــي الطيــران ومشــاركة
ء التــي تكفــل بنــا التعليميــةت بالمؤسســاالمتقــدم، لكــي تســتخدمها الــدول كنمــوذج لوضــع اســتراتيجيات لــربط هيئــات الطيــران المــدني 

 الطيران. مهنييقدرات 
 WP/458( )Aportes de la República( ن تـم تقـديمها: ورقـة العمـليوتمت اإلشارة إلـى أن هنـاك ورقتـ -٩

Dominicana a las iniciativas NCLB y NGAP en materia de formación de personal y asistencia a 
los Estados de la region ("عـدم تـرك بلـد وراء الركـب والجيـل القـادم  تيمبـادر المقدمـة ليكيـة مسـاهمات الجمهوريـة الدومين

"، التــــي قــــدمتها الجمهوريــــة فيمــــا يتصــــل بتأهيــــل المــــوظفين ومســــاعدة دول المنطقــــة مــــن المهنيــــين العــــاملين فــــي مجــــال الطيــــران
 مارات العربية المتحدة.) التي قدمتها اإلالتعاون الدولي لإلمارات العربية المتحدة( )/457WP(الدومينيكية؛ وورقة العمل 
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  المناقشة
مبــادرة الجيــل القــادم مــن أن  أكــد منــدوب باكســتان، )/33WP( العمــل وفــي معــرض اإلعــراب عــن تأييــده لورقــة - ١٠

وشــدد . نهج لتلبيــة الطلبــات المتوقعــة لمهنيــي الطيــران ذوي المهــارات العاليــةالــتــوفر أفضــل  المهنيــين العــاملين فــي مجــال الطيــران
  .موارد بشريةمن خالل تقديم  برنامجالن في المساهمة في على رغبة باكستا

علــى الحاجــة الملحــة للمســاعدة التــي تقــدمها اإليكــاو فــي تطــوير وتوســيع مراكــز تــدريب  ثيوبيــاإمنــدوب وشــدد  - ١١
تصـدي لهـذا ولدى اإلعراب عن تقديره لجهـود اإليكـاو لل. الطيران، ال سيما في الدول النامية، من أجل تلبية االحتياجات التدريبية

العمــل  ورقــة فــي خطــة أعمــال المنظمــة، أيــد الجيــل القــادم للمهنيــين العــاملين فــي مجــال الطيــران التحــدي الخطيــر بإدمــاج برنــامج
)33WP/( رتبط بهاومشروع القرار الم. 

ل اعمــلخطــة األ اعــن تأييــده ةعربــم، )/329WP(لجمهوريــة الدومينيكيــة علــى مبادرتهــا هنــأت مندوبــة إســبانيا او  - ١٢
 تها فـيومشـاركبرنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجـال الطيـران ب المعنيةفرقة العمل  ها بشأن، ومبادراتتهاقترحي اتال

بـل أيضـا حاليـا الطيـران الموجـودة  مـوادعلى الحاجة إلى أن تشمل خطة العمل ليس فقـط المندوبة وأكدت ترينير المتقدم. برنامج 
، ، مثل تحليل البيانات، وأن تـرتبط بالمقترحـات ذات الصـلة المقدمـة مـن االتحـاد األوروبـيفي هذا المجال ةوالناشئ ةالجديدالمواد 

  ).بناء القدرات تمواجهة تحديا( )/105WP(األخرى، مثل  لورقاتفي ايوروكونترول و  واللجنة األوربية للطيران المدني
تهــــا الجمهوريــــة الدومينيكيــــة فــــي الوثيقــــة القــــوي لإلجــــراءات التــــي اقترح معــــرض اإلعــــراب عــــن تأييــــدهفــــي و  - ١٣

)329WP/(منـدوب فنـزويال شـدد ، ، وكذلك اآلراء التـي أعـرب عنهـا منـدوب إسـبانيا) التـرويجعلـى أهميـة  )البوليفاريـة -جمهوريـة 
ن مـــاآلطيـــران ال يرمطلوبـــة أيضـــا لتطـــو رغـــم أنهـــا المجـــال الفنـــي ببالضـــرورة  التـــي ال تتصـــل جديـــدة فـــي مجـــال الطيـــرانالمهـــن لل
 اته.واقتصادي ءات الطيرانإحصاخبراء بمحامي الطيران و ، كأمثلة على ذلكواستشهد، . منظمالو 

 )/33WP(إلجــراءات المقترحــة فــي الوثيقــة ل الكامــلدولتــه  تأييــدإلــى  ، فــي معــرض إشــارتهمنــدوب ماليزيــاأكــد و  - ١٤
  .من خالل برنامج التعاون الفني الخاص بها ومشروع القرار المصاحب، أن دولته ستواصل تقديم المساعدة لبناء القدرات للدول

علـى الحاجـة إلـى معالجـة  اكـدمؤ ، )/33WP(بشـكل كامـل أيضـا ورقـة العمـل  مندوب جمهورية كوريـاكما أيد   - ١٥
 .الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانالنقص الوشيك في الطيارين من خالل برنامج 

اللجنـــة علـــى التوصـــية بـــأن تـــدعى الجمعيـــة إلـــى اتخـــاذ  وافقـــتأخـــرى، أي تعليقـــات  وبـــالنظر إلـــى عـــدم وجـــود - ١٦
ـــ  ت فــي برنــامج اإليكــاو ان تحــيط علمــًا بــالتطور  )أ :، علــى النحــو التــالي)/33WP(اإلجــراءات المقترحــة فــي الملخــص التنفيــذي ل

واألوســـاط  ،ناوقطـــاع الطيـــر  ،يـــةوالمنظمـــات الدول ،ن؛ ب) أن تشــجع الـــدولاللجيــل القــادم مــن المهنيــين العــاملين فــي مجــال الطيــر 
وماليــة  ،ومســاندة اإليكــاو مــن خــالل تقــديم مــوارد (بشــرية فـي البرنـامج األكاديميـة وشـبكة برنـامج ترينيـر المتقــدم علــى المشــاركة

التنبــؤات ألمينــة العامــة بتحــديث "ف اج) أن تكلـن؛ ّ اوبيانـات) لـدعم برنـامج الجيـل القـادم مـن المهنيــين العــاملين فــي مجـال الطيـر 
فـــي ضـــوء المســاواة بــين الجنســين، وجعــل الوثيقــة فــي متنــاول ، )٩٩٥٦(الوثيقـــة العالميـــة واإلقليميـــة للســـنوات العشـــرين المقبلـــة" 

  .ر الجمعية العمومية المقترح في المرفق بهذه الورقةاد) أن تعتمد قر و  الجميع بسهولة؛
مــوارد ماليــة وبشــرية إضــافية لالضــطالع  بضــرورة تــوفيرو  )/329WP( ورقــة العمــلب مــاعلاللجنــة أحاطــت كمــا  - ١٧

 .باإلجراءات المقترحة

  برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين: تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالمي
للمسـاواة  لمنظمـةخـاص با التي يقترح فيها المجلس إنشـاء برنـامج )/78WP(ورقة العمل  األمينة العامةقدمت  - ١٨

التـي حـدثت العالميـة بين الجنسين بالتأسيس على اإلنجازات التي تحققت في السابق. وتأخذ هذه المبادرة في الحسـبان التطـورات 
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المســاواة بــين الجنســين ) مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة وهــو ٥، مــن شــاكلة الهــدف (الجنســانية مجــال مــؤخرا فــي
وتكثيـف الجهـود  اإليكاو والدول إلى العمل بنشاط إلنشاء إطار يعمـل علـى شـحذ الـوعي بشـأن المسـألة التي تحث وتمكين المرأة،

قـرار  -المرفـق (أ)  - لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في اإليكاو وقطـاع الطيـران العـالمي. ويـرد كمرفـق بهـذه الورقـة
 ).المساواة بين الجنسين( ٢٧-٣٦يحل محل القرار معزز بعد وضع اللمسات النهائية عليه لكي 

 )/410WP(اللجنــة إلــى أن ورقتــي العمــل التــاليتين قــد تــم تقــديمهما فــي إطــار هــذا البنــد: ورقــة العمــل  وأشــارت  - ١٩
التـــي قـــدمتها الواليـــات المتحـــدة؛ وورقـــة العمـــل  مـــن الملحـــق التاســـع) ٥بالفصـــل  ٢٩-٥إلـــى  ٢٦-٥االمتثـــال للقواعـــد القياســـية (
)305/WP( )التي قدمها اتحاد النقل الجوي الدولي.منع االتجار بالحياة البرية عبر الطيران التجاري ( 

  لمناقشةا
، وهنأ اإليكـاو علـى مبادرتهـا التـي اسـتهدفت، فـي )/78WP(عن دعمه القوي للوثيقة  مندوب األرجنتينأعرب  - ٢٠

وفي معرض تأكيده على أهمية قيـام األمانـة . ران العام والخاصجملة أمور، زيادة النسبة المئوية للنساء المهنيات في قطاع الطي
برصــد التقــدم المحــرز فــي مجــال المســاواة بــين الجنســين علــى جميــع المســتويات فــي اإليكــاو، ودولهــا األعضــاء والصــناعة، شــدد 

هـا فـي هيئـات اإليكـاو اإلداريـة تشجيع الدول األعضاء على اختيار النساء لتمثيل: المندوب على الحاجة إلى اتخاذ التدابير التالية
والفنية باالستناد إلى مؤهالتهن وخبراتهن الفنية والسياساتية؛ وتحسين جمع البيانات من الدول األعضاء والصناعة حول القضـايا 

رات دو  بناء على اإلحصاءات المقدمة؛ وتنظيم وتيسـير الجنسانية في مجال الطيران ووضع مؤشرات األداء الرئيسية لنوع الجنس
وأكـد منـدوب األرجنتـين أن اإليكـاو، مـن خـالل مسـاهمتها . تدريبية للنساء عن طريق إعطائهن منحا دراسية مصممة لهذا الهـدف

 سـتنجح فـي تحقيـق مبـدأ، مـن أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة، عبـر برنـامج المسـاواة بـين الجنسـين ٥في تحقيق الهدف 
 ."عدم ترك أي امرأة وراء الركب"

علـى أن المسـاواة بـين مندوبـة النـرويج شـددت ، للبرنـامج المقتـرح ، هـي أيضـا،اوفي معرض اإلعـراب عـن دعمهـ - ٢١
  .أيضا على قطاع الطيران بنفس القدر إحدى الدعامات التي ُبني عليها المجتمع الحديث مؤكدة أن ذلك ينطبق الجنسين تشكل

أعربــت عــن و ، المجلــس الــذين صــاغوا القــرار المقتــرحإلــى أنهــا كانــت مــن بــين ممثلــي  بولنــدا ةمندوبــوأشــارت   - ٢٢
 مـن أهـداف األمـم المتحـدة للتنميـة المسـتدامة ٥أنه يمكن أن يحظى بتأييد الجميع ألن هدفه هـو تحقيـق الهـدف  ةمؤكد تأييدها له

 .ساواة بين الجنسينوزيادة الزخم الذي تولد بفضل اإلجراءات السابقة التي اتخذتها اإليكاو فيما يتعلق بتمكين المرأة والم
هذا الموضـوع ودعمـه الكامـل لإلجـراءات المقترحـة  فيعن تقديره البالغ لعمل اإليكاو  مندوب السويدأعرب و   - ٢٣

وأكــد أن االســتفادة مــن اإلمكانــات الكاملــة للمــرأة فــي ، ، وكــذلك التعليقــات التــي أدلــى بهــا منــدوب األرجنتــين)/78WP(فــي الوثيقــة 
وأشـــار إلـــى اإلجـــراءات . حـــديات المســـتقبلية مـــن شـــأنه أن يجعـــل أي منظمـــة أكثـــر كفـــاءة ونجاحـــاإنجـــاز مهامهـــا والتصـــدي للت

مؤكــدا أنــه مــن  ،والمبــادرات االســتباقية التــي يجــري اتخاذهــا لجــذب النســاء إلــى قطــاع الطيــران علــى المســتويين الــوطني واإلقليمــي
 دةمـن خـالل زيـاشـاركة المـرأة فـي أعمالهـا، بـل أيضـا الضروري أن تفعل اإليكاو نفس الشيء ليس فقط من خالل تعزيز فرص م

  .واليکاا فائظو متقدمات لشغرلت االهؤلمء النساد ادع
ــ )البوليفاريــة -جمهوريــة (منــدوب فنــزويال وهنــأ  - ٢٤ واإلمــارات ، واليابــان، والبرتغــال، أســتراليا ي المجلــس مــنممثل

وع القــرار المــذكور بشــأن برنــامج المســاواة إعــداد مشــر علــى  ،بولنــدا، وعلــى وجــه الخصــوص، وكينيــا، ونيكــاراغوا، العربيــة المتحــدة
القـــوي لإلجـــراءات  أعـــرب عـــن تأييـــدهو . تلـــك المبـــادرةبقـــدما  والـــدفع بـــين الجنســـين الـــذي وضـــعته منظمـــة الطيـــران المـــدني الـــدولي

وسـلط . قـرار المـذكورالتزام الجميع بتحقيق األهداف المنصـوص عليهـا فـي العلى ضرورة  اكدمؤ ، )/78WP(المقترحة في الوثيقة 
 .الضوء في هذا الصدد على قيام حكومته بإنشاء وزارة للمرأة والمساواة بين الجنسين )البوليفارية -جمهورية (مندوب فنزويال 
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لطيـــران اع اطق لهـــا فـــي كسياســـة المســـاواة بـــين الجنســـين دولتـــه قـــد اتخـــذت أن إلـــى وب السلفادوردمنوأشار  - ٢٥
ـــين الجنســـيننامج االيکاو للمساواة ربإنشـــاء  إلـــى اميرحه الارعلى اقتلمجلـــس وهنأ االمـــدني،  للبرنـــامج،  يـــدهتأي نب عروأع ب
  .تلك المبادرة األعضاء األخرى إلى تحقيق الدول سعىت أمله في أن معربا عن

) إدارة المـوارد البشـرية( )/74WP( بالورقـة )/78WP( ورقـة العمـلربـط  ضرورةاالنتباه إلى  مندوب نيكاراغواولفت  - ٢٦
 .لضمان مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في قطاع الطيران، من جدول األعمال ٢٤تي قدمها المجلس في إطار البند ال

مســاواة يكــاو للء برنــامج اإلرســاأن إ بيــرو ةمندوبــ تأكــد، )/78WP(للورقــة  اوفــي معــرض اإلعــراب عــن تأييــده - ٢٧
فــي تعزيــز أهميــة المســاواة بــين  ناجعــة جــداتــدابير  تشــكلوالصــناعة والــدول األعضــاء  ،بــين الجنســين ورصــد تنفيــذه فــي اإليكــاو

المســاواة بـين الجنســين مبـدأ  ،العامـة اتسياســشـددت علــى اتبـاع بيـرو، فــي مجـال الو . الجنسـين فـي جميــع جوانـب قطـاع الطيــران
 .والقضاء على التمييز

الفنيـة للطيـران فـي السـنوات وانطالقا من اإلدراك بأن هناك نقصا حادا في المهارات فـي بعـض التخصصـات  - ٢٨
. )WP/78( ة العمـلورقـب منـدوب المملكـة المتحـدةرحـب ، مقترنـا بمعـدل تقاعـد عـال جـدا، القادمة نظرا للنمو المتوقع في الطيران

العمـل جميـع الـدول  من واجب في المائة، أكد أن ٦،٠ نسبة النساء من بين الطيارين في العالم ال تتجاوز وبعد أن أشار إلى أن
أشــار منــدوب المملكــة المتحــدة فــي هــذا الصــدد إلــى أن دولتــه قــد أيــدت قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم و . تصــحيح هــذا الوضــعلــى ع

وفـي . ٢٠٣٠ خطة األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة لعـامكما أيدت المتعلق بالمساواة بين الجنسين  /69/151A/RESالمتحدة رقم 
حالـــة المســـاواة بـــين  أنهـــي تقـــر بـــف، برنـــامج المســـاواة بـــين الجنســـين الـــذي وضـــعته اإليكـــاوحـــين أن المملكـــة المتحـــدة تؤيـــد بشـــدة 

عــاملين مــن ذوي بال اإليكــاو الموجــودة داخــل الــدول التــي تــزود للحالــةإلــى حــد كبيــر  الجنســين داخــل المنظمــة مــا هــي إال انعكــاس
القـوة  ضـمنبـذل جهـود متضـافرة لتوظيـف النسـاء  لدول والشـركاء فـي الصـناعةل أنه من الضروري المندوب على وشدد. هباو الم

 أنه من الضروري بناء قـوة عاملـة تتسـم بالكفـاءة والمرونـة مؤكدا، ستبقائهنتدابير ال واتخاذ ما يلزم منالعاملة في مجال الطيران 
ب األرجنتـــين فـــي هـــذا النقـــاط التــي أثارهـــا منـــدو منـــدوب المملكـــة المتحـــدة ، أيـــد مـــن هـــذا المنطلــقو . طيـــرانمـــن للنمـــو اآلال لتــأمين
تبـادل أفضـل  يتمثـل فـيبرنامج اإليكـاو للمسـاواة بـين الجنسـين  لمفيدة بوجه خاص فيمندوب أن أحد الجوانب االواعتبر . الصدد

الــدول والصــناعة مــن أجــل اجتــذاب النســاء وتعييــنهن واالحتفــاظ بهــن فــي التخصصــات الفنيــة فــي مجــال  المتبعــة لــدىالممارســات 
 .وفجوة المهارات في مجال الطيران. الجنسين المساواة بينفجوة كال الفجوتين:  سدالطيران بهدف 

وٕاذ . مشـــروع القـــرارلالمقترحـــة و  جـــراءاتالكامـــل لإل هـــادعمعـــن  النمســـا ةمندوبـــ أعلنـــت، وعلـــى نفـــس المنـــوال - ٢٩
منبـر تبـادل ب السـتعانةا ،هـذا الغـرضتحقيـق ل ،تبادل أفضل الممارسات بشأن المسـاواة بـين الجنسـين، اقترحـت جدوىوافقت على 

عـن  ةعربـم، جنسـانيةالقضـايا ال تناولفي الصالحة القدوة وجود مندوب النمسا على أهمية  تأكدو . المتوخى بيانات القوى العاملة
وأيـدت المـداخالت التـي أدلـى بهـا جميـع المتحـدثين . لهـا، سـتحقق أهـدافها كأمينـة عامـةاإليكاو، بفضل وجود أمـرأة في أن  تهاثقت
  .بقين، وال سيما مندوب األرجنتينالسا
إلـى أنـه يعتبـر أن المسـاواة  منـدوب المملكـة العربيـة السـعوديةأشـار ، وفي معرض اإلعـراب عـن تأييـده للورقـة - ٣٠

 شـدد علـى أنـه، وفـي معـرض إبـرازه للحاجـة إلـى خبـراء مهـرة. بين الجنسين هدف قابل للتحقيق ألنه جـزء مـن العدالـة االجتماعيـة
 .يمكن تحقيق المساواة بين الجنسينفذا الشرط، تلبية هإذا تمت 

على أهمية اتباع نهج قائم على الكفاءة لتعيـين المـوظفين،  اشددم، تلكوجهة النظر  مندوب السودانشاطر و  - ٣١
  .شغلها النساءتبدًال من مجرد زيادة عدد المناصب التي 

أن دولتـه اسـتفادت إلـى  فريقيـامندوب جنوب أ أشار، )/78WP(الكامل للورقة  هدعم اإلعراب عنفي معرض  - ٣٢
 ةومــدير  ة النقــلوزيــر  ةونائبــ ،النقــل ةوزيــر  ائفوظــ تشــغل النســاء حاليــا فيهــا مــن قيــادة المــرأة، ال ســيما فــي قطــاع الطيــران، حيــث
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يكـاو اإلمنـدوب جنـوب أفريقيـا التعليقات التي أدلى بها مندوب المملكة المتحـدة، دعـا األذهان إلى  بعد أن أعادو . الطيران المدني
 .والدول األعضاء فيها إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان معالجة االختالالت العديدة المتبقية وتحقيق المساواة بين الجنسين

ــ توشــكر  - ٣٣ معربــة عــن علــى جميــع الجهــود التــي تبــذلها لتعزيــز المســاواة بــين الجنســين،  اإليكــاو بلجيكــا ةمندوب
على  مؤكدة مجددا تي أعرب عنها مندوب األرجنتين وجميع المتحدثين اآلخرين،اآلراء ال وأيدت. )/78WP( الكامل للورقة ادعمه

  .أهمية تبادل أفضل الممارسات والنماذج
 أكـــدو ، )/78WP(ورقـــة العمـــل  ســـوازيالندو  تركيـــاو  ،ســـري النكـــاو  ،بـــاراغوايو  ،نيجيريـــاو  ،مونـــاكو منـــدوبوأيـــد و  - ٣٤

  .التعليممراحل لفتيات منذ بداية ط افي أوسا مهن الطيرانل الترويجعلى أهمية  مندوب سوازيلند
تأكيــــدًا كــــامًال علــــى تقــــديم الــــدعم الكامــــل للورقــــة  المراقــــب مــــن االتحــــاد الــــدولي للنقــــل الجــــويقــــدم ، وبالمثــــل - ٣٥

)78WP/( ، على أن مسؤولية تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الطيران العالمي تقع على عاتق الجميع اكدمؤ. 
 تيــع المتحــدثين علــى دعمهــم الكامــل للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة، ووافقــجم ةالعامــ ةاألمينــ تشـكر و  - ٣٦

علــى أنــه بالعمــل معــًا لتعزيــز المســاواة بــين الجنســين ومشــاركة المــرأة فــي قطــاع الطيــران العــالمي، يمكــن للــدول األعضــاء فيهــا 
الجنســـين وتمكـــين المـــرأة ســـيكونان جـــزًءا مـــن وفـــي تأكيـــدها علـــى أن المســـاواة بـــين . هائلـــة إنجـــازات حقـــقأن ت ة الطيـــرانصـــناعلو 

ســـتعمل مـــع منظمـــات األمـــم المتحـــدة  اإليكـــاو، أشـــارت إلـــى أن الجيـــل القـــادم مـــن المهنيـــين العـــاملين فـــي مجـــال الطيـــرانبرنـــامج 
الي مهن الطيـران فـي المؤسسـات التعليميـة بهـدف اجتـذاب جيـل الشـباب، خاصـة الفتيـات، وبالتـل لترويجاألخرى، مثل اليونسكو، ل

 التـي يتيحهـاظـائف العمـل فـي الو كـل مـن الرجـال والنسـاء  بمقـدورأنـه  ةالعامـ ةاألمينـ توأكد. المواهبأصحاب  وفير المزيد منت
 .مجال الطيران

بأهمية المبادرة المتمثلة في إنشاء برنامج اإليكاو للمسـاواة بـين الجنسـين بوصـفه إطـارا يمكـن اللجنة  واعترفت - ٣٧
بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة، لـيس فقـط داخـل اإليكـاو بـل علـى صـعيد قطـاع الطيـران الـدولي بأكملـه،  من خالله تحقيق المسـاواة

اللجنـة كـذلك إلـى أن اإلجـراءات  أشـارت). و ٥رقم ( المستدامةوأن من شأن ذلك المساعدة في تحقيق هدف األمم المتحدة للتنمية 
المبــادرات ذات األولويــة واإلجــراءات المســتقبلية ب وثيقــة الصــلةســين بشــأن المســاواة بــين الجن )/78WP(المــذكورة فــي ورقــة العمــل 

تــرتبط كــذلك باألنشــطة  كمــا أنهــا، )/74WP(التـي تــم تحديــدها لفتــرة الــثالث ســنوات المقبلــة إلدارة المــوارد البشــرية فــي ورقــة العمــل 
. وتــم التشــديد )WP/33(كمــا تــرد فــي الورقــة  المتوخــاة فــي برنــامج اإليكــاو للجيــل القــادم مــن المهنيــين العــاملين فــي مجــال الطيــران

ـــى التعلـــيم وتطـــوير المهـــارات  ـــين الرجـــال والنســـاء جميعـــا فـــي مجـــال الحصـــول عل ـــين اإلنـــاث والـــذكور وب ـــى مبـــدأ المســـاواة ب عل
عنـد تعيـين مـوظفي اإليكـاو إلـى ضـرورة الحصـول علـى  القصـوىيالء األهمية إوالكفاءات. كما تمت اإلشارة أيضا إلى أنه يجب 

 والقدرة والنزاهة.  ،أعلى مستوى ممكن من الكفاءة
اللجنــة علــى دعــوة الجمعيــة العموميــة إلــى الموافقــة علــى مقتــرح برنــامج اإليكــاو  اتفقــت، ةوفــي ضــوء المناقشــ - ٣٨

القـرار مشـروع  وعلـى اعتمـاد ،)/78WP(للمساواة بين الجنسـين واإلجـراءات ذات الصـلة الـواردة فـي الجـزء الثـاني مـن ورقـة العمـل 
 .٢٧-٣٦، والذي سيحل محل القرار لوارد في مرفق الورقةا

 من جدول األعمال: إدارة الموارد البشرية ٢٤البند 
، التي تضمنت تقريرا عن المبادرات الجارية لتحسـين إدارة المـوارد )/74WP(ورقة العمل  عامةاألمينة القدمت  - ٣٩

أقســام المنظمــة. وتحــدد الورقــة المجــاالت ذات األوليــة التــي ينبغــي وتعزيــز األخالقيــات، والفعاليــة والشــفافية فــي مختلــف  البشــرية
السعي لتحقيقها والتي تركز على تنوع أفراد القوة العاملة، وٕادارة المواهب، وتحفيـز المـوظفين واسـتبقائهم، وٕادارة األداء، والتخطـيط 

غــرض المضــي فـــي تحســين إدارة المــوارد البشـــرية لتعاقــب المــوظفين، ورفــاههم والتشـــغيل اآللــي لعمليــات إدارة المـــوارد البشــرية، ب
وتقــديم مســاعدة كبيــرة لإليكــاو فــي تحقيــق أهــدافها االســتراتيجية ومتطلبــات المنظمــة. ودعيــت الجمعيــة العموميــة إلــى: أ) اإلحاطــة 

األولويــــة  علمــــا باإلصــــالحات واإلنجــــازات التــــي حققتهــــا المنظمــــة لتعزيــــز إدارة مواردهــــا البشــــرية وب) اعتمــــاد المبــــادرات ذات
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مــن ورقــة العمــل  ١-٩ واإلجــراءات المســتقبلية المحــددة إلدارة المــوارد البشــرية للفتــرة الثالثيــة المقبلــة، علــى النحــو الــوارد فــي الفقــرة
)74WP/( .ووفقا للخطة التشغيلية إلدارة الموارد البشرية وما يرتبط بها من نواتج 

 المقدمــة مــن إدارة الطيــران المــدني بالصــينمســاعدة ال( )/423WP( معلومــاتاللجنــة إلــى أن ورقــة ال أشــارتو  - ٤٠
 قد قدمتها الصين. الموارد البشرية)مجال لإليكاو في 
 المناقشة

عــن دعمــه لمختلــف التــدابير التــي اتخــذتها اإليكــاو لتحســين إدارة المــوارد البشــرية علــى  منــدوب الصــينأعــرب  - ٤١
 .)/74WP(النحو المذكور في ورقة العمل 

بإدخـال نظـام تقيـيم أكثـر كفـاءة  مندوب أوكرانيـاستمرارية على مستوى اإلدارة العليا، أوصى وٕادراكا ألهمية اال - ٤٢
لمناصـب فتـرات شـغل ا، ألن الحـدود الزمنيـة ل)/74WP(من ورقة العمـل  ٤-٢ر إليه في الفقرة النحو المشاللمناصب العليا، على 

  .وعلى الذاكرة المؤسسية للمنظمة اإليكاو،عمل  في هذا المستوى يمكن أن تحدث تأثيرا غير مواٍت على استمرارية
  .)/74WP(عن تأييده القوي لورقة العمل  مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةوأعرب  - ٤٣
اإليكاو، والمجلس واألمانة على العمـل  مندوبة جورجياشكرت ، لتلك الورقة وفي معرض اإلعراب عن دعمها - ٤٤

وأعربت عن موافقتها على وجهة نظر مندوب أوكرانيا، مؤكدة أنه مـن المفيـد أن . يةالهائل الذي ُأنجز لتحسين إدارة الموارد البشر 
مناصـب اإلدارة العليـا أو أن تعيـد النظـر فـي المسـألة المعروضـة فـي الفقـرة شـغل المسـموح بهـا ل فتـرات الزمنيـةتزيد اإليكاو عدد ال

٤-٢. 
أيــد التعليقــات التــي أدلــى بهــا منــدوبا أوكرانيــا ، كمــا )/74WP(تأييــدا كــامال ورقــة العمــل رقــم  منــدوب تركيــاوأيــد  - ٤٥

  .وجورجيا
أنـــه ســـيكون مـــن المفيـــد تنفيـــذ مشـــاريع ، ، فـــي معـــرض تأييـــدهً  للورقـــةمنـــدوب المملكـــة العربيـــة الســـعوديةأكـــد و  - ٤٦

  .ني في جميع مناطق العالمفالتعاون ال
راج تخطــيط التعاقــب الضــوء علــى أهميــة إد منــدوب ماليزيــاســّلط ، للورقــة هــو أيضــا وعلــى الــرغم مــن دعمــه - ٤٧

  .اإلجراءات المقترحة لفترة الثالث سنوات القادمة ضمن
 فتـراتإحالـة مسـألة ال األمينة العامةوردًا على الشواغل التي أثارها مندوبو أوكرانيا، وجورجيا وتركيا، اقترحت  - ٤٨

 .الزمنية لمناصب اإلدارة العليا إلى المجلس للنظر فيها
اللجنــة التنفيذيــة علــى توصــية الجمعيــة العموميــة باتخــاذ اإلجــراءات  وافقــت، ونظــرًا لعــدم وجــود تعليقــات أخــرى - ٤٩

باإلصــالحات واإلنجــازات التــي حققتهــا المنظمــة لتعزيــز إدارة مواردهــا البشــرية؛  األخــذ علمــا) أ(و )/74WP(المقترحــة فــي الوثيقــة 
دارة الموارد البشرية لفترة الثالث سنوات المقبلة، علـى الموافقة على المبادرات ذات األولوية واإلجراءات المستقبلية المحددة إل )ب

) وفقــًا للخطــة التشــغيلية إلدارة المــوارد البشــرية ومــا يــرتبط بهــا مــن نــواتج؛ جو  )/74WP(مــن الوثيقــة  ١-٩النحــو الــوارد فــي الفقــرة 
  .إلى المجلس على مستوى اإلدارةالزمنية فترات الإحالة مسألة حدود 

 الوضع القائم فيما يخص القوى العاملة في اإليكاومال: من جدول األع ٢٥البند 
(باالنجليزية والفرنسية والعربية فقط)]، التـي  ١[مع التصويب رقم  )/73WP(ورقة العمل  األمينة العامةقدمت  - ٥٠

. وتتضـــمن الورقـــة عرضـــًا للوضـــع ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣ضـــع القـــوى العاملـــة فـــي اإليكـــاو لألعـــوام و  أبلـــغ فيهـــا المجلـــس عـــن
ــ هن للتمثيــل الجغرفــي العــادل والتــوازن بــين الجنســين، كمــا تتضــمن تحلــيًال لتعيينــات الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا وتأثيرهــا علــى ار ال
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التمثيــل الجغرفــي العــادل والتــوازن بــين الجنســين، وبيانــات عــن المــوارد البشــرية المتعلقــة بالســن، ومــدة الخدمــة، وتوقعــات التقاعــد. 
المقدم في الورقـة؛ وب) حـث الـدول األعضـاء علـى  ية إلى: أ) اإلحاطة علمًا بالتقرير عن الوضع الراهنودعيت الجمعية العموم

 .ومتحفزة والحفاظ عليها ،ومرنة ،التعاون مع األمانة العامة لإليكاّو فيما يخص الحصول على قوى عاملة متنوعة
 المناقشة 

ة، أن ُينظــر فــي التمــاس موافقــة الــدول األعضــاء ، فــي معــرض ترحيبهــا بالورقــمندوبــة جنــوب أفريقيــااقترحــت  - ٥١
اإليكـــاو ألن لـــدى الـــدول مصـــلحة مشـــروعة فـــي تحقيـــق التمثيـــل الجغرافـــي العـــادل والمســـاواة بـــين  علـــى المـــوظفين الـــذين تعيـــنهم

  .الجنسين داخل المنظمة
، وأكــد )/73WP( عــن تقــديره للمعلومــات الــواردة فــي الوثيقــة )البوليفاريــة -جمهوريــة (منــدوب فنــزويال وأعــرب   - ٥٢

واقتــرح أن تبحــث اإليكــاو عــن . علــى ضــرورة أن تســعى اإليكــاو إلــى توزيــع متــوازن بمــا يكفــي لوظــائف الفئــة الفنيــة والفئــات العليــا
مــن خــارج الميزانيــة حيــث  مصــادر، مــن اإلداريــة والتشــغيلية الخــدمات ســبل لمعالجــة تمويــل الوظــائف، ال ســيما وظــائف تكــاليف

 .أثير ضار على عمل اإليكاو اذا ما تم تخفيض التمويليمكن أن يكون لذلك ت
مندوبـــة  اقترحـــت، )البوليفاريـــة -جمهوريـــة (وفـــي معـــرض التأكيـــد علـــى النقطـــة التـــي أثارهـــا منـــدوب فنـــزويال  - ٥٣

ووظـــائف الفئـــة الفنيـــة لضـــمان أن تعـــين  D-2و D-1 أن تســـتعرض الجمعيـــة التبـــاين فـــي النســـبة بـــين وظـــائف المســـتويينإســـبانيا 
و إألفــراد الــذين يتمتعــون بأفضــل الخبــرات المتخصصــة للوظــائف فــي برامجهــا المختلفــة مــع الحــد مــن عــدد الوظــائف علــى اإليكــا

  .مستوى اإلدارة العليا
اللجنــة التنفيذيــة علــى التوصــية بــأن تتخــذ الجمعيــة اإلجــراء  وافقــتوبــالنظر إلــى عــدم وجــود تعليقــات أخــرى،  - ٥٤

حـث الـدول األعضـاء علـى التعـاون مـع أمانـة ) اطة علما بتقرير الحالة المقـدم فيهـا ؛ باإلح) أ: و )/73WP(المقترح في الوثيقة 
 .ومرنة ومحفزة ،اإليكاو في تحقيق وصيانة قوى عاملة متنوعة

  من جدول األعمال: تعدد اللغات في اإليكاو ٢٦البند 
ياســات والمقــررات الهادفــة التــي أبلــغ فيهــا المجلــس عــن تنفيــذ الس )/43WP(ورقــة العمــل  األمينــة العامــةقــدمت  - ٥٥

إليكاو، مع العمل في الوقت ذاتـه علـى تحسـين الكفـاءة والفعاليـة فيمـا يخـص المسـائل المتعلقـة بخـدمات افي  لتعزيز تعدد اللغات
لنشــر وثــائق المنظمــة علــى نطــاق العــالم، وكــذلك لتســيير أعمــال المنظمــة وهيئاتهــا الدائمــة  اللغــات. واعترافــا بأهميــة تعــدد اللغــات

 ،لغــات عمــل اإليكــاو الســتة تقــوم علــى المســاواة بــين جميــع اللغــاتبفــإن الخــدمات اللغويــة فــي اإليكــاو المقدمــة  لــى نحــو ســليم،ع
والنشــر المتــزامن فــي مختلــف اللغــات وااللتــزم باتبــاع أفضــل ممارســات األمــم المتحــدة المتعلقــة بخــدمات اللغــات.  ،وتجويــد الخدمــة

 ،يواجــه األمانــة فــي مجــال خــدمات الترجمــة التحريريــة تحــدِّ ومــا نــتج عنــه مــن  ٢٠٠٨نــذ عــام الخفــض الكبيــر للتمويــل مولمعالجــة 
مــن خــالل االســتغالل األمثــل للمــوارد المتاحــة واســتخدام األدوات  ت اإلجــراءات المتخــذة لتعزيــز الكفــاءةوالفوريــة والنشــر، فقــد أتاحــ

تها. وفضــال عــن ذلــك، تــم اقتــراح تــدابير إضــافية تجاوبــا مــع للطلــب المتزايــد علــى خــدما بنجــاح التكنولوجيــةّ  المحســنة التصــدي
). والجمعيــة العموميــة مــدعوة إلــى القيــام بمــا ٢٠١٩-٢٠١٧للفتــرة الثالثيــة القادمــة ( مشــروع الميزانيــة البرامجيــة العاديــة المقترحــة

عضاء على التعاون النشـط مـع أمانـة لتعدد اللغات فيهاً؛ ب) وأن تحث الدول األ تحيط علمًا بأنشطة اإليكاو الداعمة أن) أيلي: 
 مج المنظمة وأنشطتها.ااإليكاو من أجل تعزيز التعدد اللغوي باعتباره جزءا ال يتجزأ من بر 

ورقـــة العمـــل  منـــدوب كولومبيـــا، قـــدم ٢٣المـــدني الــــ  وبالنيابـــة عـــن أعضـــاء لجنـــة أمريكـــا الالتينيـــة للطيـــران - ٥٦
)355WP/( )لتــي شــددت علــى الحاجــة إلــى وجــود مســتوى كــاف مــن خــدمات اللغــات فــي ) اسياســة اإليكــاو بشــأن خــدمات اللغــات

لغات عمل اإليكاو الرسـمية لـدعم السـالمة واألمـن ومجـاالت عمـل المنظمـة األخـرى. ولكفالـة اسـتمرار اإليكـاو فـي تقـديم خـدمات 
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ي علـى مخـاطر تتهـدد تعـدد الصـفري تنطـو  لغـات تتسـم بـالجودة لـدولها األعضـاء، وخاصـة بـالنظر إلـى أن ميزانيـة النمـو األسـمي
عادة التأكيد على الحاجة إلـى المحافظـة ة أمريكا الالتينية للطيران المدني تدعو الجمعية العمومية إلى: أ) إلجناللغات، فإن دول 

؛ ب) المضــي فــي تقصــي طرائــق واجــراءات اإلســبانيةالنــاطق باللغــة  بــاإلقليمعلــى تعــدد اللغــات فــي أعمــال المنظمــة فيمــا يتعلــق 
يدة من أجل تعزيز الكفـاءة وضـمان مواصـلة اإليكـاو تقـديم خـدمات جيـدة لـدولها االعضـاء؛ ج) تطلـب إلـى الجمعيـة العموميـة جد

  .تمكين المكاتب اإلقليمية من وضع آليات السترداد التكاليف من أجل تمكينها من تقديم ترجمات رسمية لإليكاو
أحد المبادئ األساسية لتحقيق أهـداف  -تعدد اللغات  ( )/357WP(ورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيوقدم  - ٥٧

) التي استرعت االنتباه إلى أثر خفض خدمات اللغات المترتـب علـى عمـل اإليكاو بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة
ي عملية وضع وتطوير ف باإلنجليزية، وال سيما فيما يتعلق بمشاركة الدول األعضاء من غير الناطقين األعضاءالمنظمة ودولها 

 ٢٩-٢٢ووفقـا لقـرارات الجمعيـة العموميـة  ).الركـب د وراءعدم ترك أي بلـقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية وفي مبادرة المنظمة (
" تعـدد اللغـات فـي منظمـات األمـم المتحـدة: حالـة التنفيـذفضال عن تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون " ٢٥-٣٧و ٢١-٢٤و
)011/42JIU/REP/(مــن ورقــة  ٥الموافقــة علــى اإلجــراءات المقترحــة فــي الفقــرة  :، يــدعو االتحــاد الروســي الجمعيــة العموميــة إلــى

لتيسـير الوصـول العـادل لكافـة  ،الذي يعتبر أحد المبـادئ األساسـية للمنظمـة ،لكفالة الحرص على تعدد اللغات )/357WP(العمل 
مـــن اتفاقيــة شـــيكاغو، التــي تشـــدد علــى تعـــاون الـــدول  ٣٧بمـــا يتماشــى مـــع المــادة  والمشـــاركة فيهــا، األجهــزة التشـــريعية للمنظمــة

وتوصياتها وقواعدها الدوليـة. وانتهـز منـدوب االتحـاد الروسـي الفرصـة لكـي يعـرب عـن تأييـده  ،األعضاء في كفالة توحيد لوائحها
 . المدني لجنة أمريكا الالتينية للطيران التي قدمتها )/355WP(لورقة العمل 

 المناقشة
عــن التـزام دولتــه بالتعــاون  منـدوب األرجنتــين، أعلــن )/43WP( فـي معــرض اإلعـراب عــن تأييــده لورقـة العمــل  - ٥٨

 فــي إعــداد ةهــا المســتمر جهودالنشــط مــع اإليكــاو فــي تعزيــز تعــدد اللغــات كجــزء ال يتجــزأ مــن بــرامج المنظمــة وأنشــطتها مــن خــالل 
فــي ت دولتــه شــارك، التــي )/355WP(كمــا كــرر اإلعــراب عــن تأييــده للوثيقــة . يكــاوإلل الموقــع الشــبكي العــام ســبانية مــناإلنســخة ال

 .تقديمها
للوثيقــة  وفــي معــرض تأييــده، هــو أيضــا،. اللتــزام الــذي أبدتــه األرجنتــينلعــن تقــديره  ســبانياإمنــدوب وأعــرب  - ٥٩

)43WP/( ظمــات األمــم المتحــدة وأنــه مــن جميــع من –شــأن الحمــض النــووي  شــأنه –، شــدد علــى أن تعــدد اللغــات جــزء ال يتجــزأ
، مقترحـا رفـع اقتـراح )/355WP(وأعرب مندوب إسبانيا كذلك عن تأييده لورقة العمل رقـم . في عمل اإليكاو يكتسي أهمية قصوى

القاضــي بتمكــين المكاتــب اإلقليميــة مــن تطــوير آليــات الســترداد التكــاليف ألنشــطة الترجمــة  لجنــة أمريكــا الالتينيــة للطيــران المــدني
، اقتــرح )/357WP(وفــي حــين أعــرب عــن تأييــده للمبــادئ المعــرب عنهــا فــي الوثيقــة . ســمية لإليكــاو إلــى المجلــس الستعراضــهالر 

إلــى مــن ورقــة العمــل إلــى اإليكــاو ككــل ولــيس  ٥منــدوب أســبانيا أن ُتوجــه اإلجــراءات التــي اقترحهــا االتحــاد الروســي فــي الفقــرة 
قـدر المسـتطاع، علـى األقـل ، ، أعاد التأكيد على أهمية توفير خدمات الترجمة الشفوية)د( ٥وباإلشارة إلى الفقرة . ألمينة العامةا

، شدد مندوب إسـبانيا علـى )ح( ٥وفيما يتعلق بالفقرة . لجميع االجتماعات الرفيعة المستوى، واجتماعات األفرقة والندوات الدولية
آخــذا فــي االعتبــار المســتوى  فوريــة التــي تــتم بالتعاقــد الخــارجيضــرورة قيــام المجلــس برصــد مقــدار خــدمات الترجمــة التحريريــة وال

 .األخرى المتحدة األمم منظمات داخلللتعاقد الخارجي  المتوسط
واآلراء التـي أعـرب عنهـا جميـع  )/43WP(اإلجـراء المقتـرح فـي الوثيقـة  مندوب المملكـة العربيـة السـعودية وأيد - ٦٠

هميــة تعــدد اللغــات فــي نشــر وثــائق اإليكــاو للــدول األعضــاء للمســاعدة فــي تنفيــذ المتحــدثين الســابقين، مــع التأكيــد مجــددا علــى أ
 .السالمة واألمن يالقواعد والتوصيات الدولية، وخاصة في مجال
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تعدد اللغات في المنظمـات الدوليـة، مشـددا علـى ل هتمامأن دولته تولي درجة عالية من اال مندوب فرنساوأكد  - ٦١
للتنوع اللغـوي مـن شـأنه أن يفقـر  وحذر من أن أي تأثير مناوئاألطراف تعددية مبدأ النووي ل أن تعدد اللغات هو بمثابة الحمض

 امعاكســ اتــأثير  كــل مــا مــن شــأنه أن يحــدثوفــي معــرض تأكيــده علــى أن فرنســا ســتظل متيقظــة فــي وقوفهــا ضــد . الفكــر الجمــاعي
شـدد منـدوب فرنسـا و . )/357(و )/355WP(قتـي العمـل على تعدد اللغات في اإليكاو، أعرب عن تأييده للمقترحات المقدمـة فـي ور 

والـدول األعضـاء والشـركاء اآلخـرين حيـث أنـه  ،على أن الترويج النشط للتعددية اللغوية ينبغي أن يكون الهدف المشـترك لألمانـة
 المنظمـة مـًا مـع مبـادرةيعضد كفاءة وفعالية اإليكاو، ويسهل فهم القواعد والتوصيات الدوليـة وتنفيـذها، فضـال عـن أنـه متوافـق تما

 ".عدم ترك أي بلد وراء الركب"
التي قدمها المجلس، ولجنة أمريكا الالتينية للطيران  ورقاتال) البوليفارية -جمهورية (مندوب فنـزويال وأيد  - ٦٢

نسخة من  األرجنتين بإعداد ضطالعال وفي معرض اإلعراب عن تقديره. واالتحاد الروسي) التي تتمتع دولته بعضويتها(المدني 
. موقع اإليكاو العام باللغة اإلسبانية، أكد أن ذلك يمثل مساهمة قيمة وشجع الدول والمناطق األخرى على أن تحذو حذوها

على أهمية توافر الوثائق والقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة في وقتها ) البوليفارية -جمهورية (وأشار مندوب فنزويال 
الجودة، مؤكدا أنه ال ينبغي النظر إلى الخدمات اللغوية باعتبارها مجرد نفقات، بل كاستثمار نحو  المناسب وبمستوى عال من

عدم ترك أي بلد وراء "، التي تتناغم مع مبادرة اإليكاو )/357WP(وشدد على أنه وفقا لورقة العمل . تحقيق أهداف اإليكاو
لضمان أن " ال ينبغي ترك أي لغة وراء الركب" جب الحرص على أنه، في، والتعليقات التي أدلى بها مندوب األرجنتين"الركب

 . تساهم اإليكاو بكفاءة وفعالية في التطوير اآلمن والمنظم للطيران المدني
، باإلضـــافة إلـــى )357/(و) التـــي شـــاركت دولتـــه فـــي تقـــديمها( )WP/355(العمـــل  تيوفـــي مســـاندة كاملـــة لـــورق - ٦٣

 لمتعلقةق اثائولأن التــأخير فــي ترجمــة ا أكــد منــدوب نيكــاراغوا، )البوليفاريــة -جمهوريــة (اآلراء التــي عبــر عنهــا منــدوب فنــزويال 
ت صياولتد واعوالقذ هـــــذه اتنفيل ولتحليدول لکافي للت اقولر افوتدم عمخـــــاطر  ســـــفر عـــــنيبالقواعـــــد والتوصـــــيات الدوليـــــة، قـــــد 

" إذا لــم يكــن بإمكــان الــدول الركــب وراءم تــرك أي بلــد عــدلمبادرتهــا " يكــاواإل جــدوى ترجــى مــن تــرويجوشــدد علــى أنــه ال لية. دولا
 .ية الالزمة باللغة المناسبة لتمكينها من تنفيذ القواعد والتوصيات الدوليةفنالحصول على الوثائق ال

ومتنوعــة ثقافيــًا، تــدعم بقــوة السياســات  علــى أن بلــدها، باعتبارهــا دولــة ثنائيـة اللغــة رســميا مندوبــة كنــداوأكـدت  - ٦٤
والدول األعضاء، بيد أن ذلك يجب أن يحدث فـي إطـار ميزنـة حكيمـة  يكاوتعدد اللغات في عملية التواصل داخل اإل التي تتبنى

حصـول الـدول األعضـاء بصـورة متسـاوية ومنتظمـة علـى مخاطباتهـا بجميـع  على أن تكفـل يكاووقالت إن كندا تشجع اإل. وفعالة
الرسـمية بصـورة متزامنـة بتلـك اللغـات بـالنظر إلـى أن أي تـأخير فـي  يكـاولغات العمل الرسمية الست للمنظمـة وصـدور وثـائق اإل

تفـاوت والتبـاس بـين الـدول  في لغـة واحـدة أو أكثـر قـد ُيفضـي إلـى يكاوإصدار القواعد والتوصيات الدولية أو غيرها من وثائق اإل
 .األعضاء في تنفيذ سياسات الطيران األساسية

، يقــات التــي أدلــى بهــا المتحــدثون الســابقون بشــأن أهميــة تعــدد اللغــاتعلــى التعل منــدوب كــوت ديفــوارووافــق  - ٦٥
وأشـار فـي هـذا الصـدد إلـى أن كـوت ديفـوار، التـي تعـد لغتهـا الرسـمية الفرنسـية، هـي . معربا عن تأييده القـوي لمداخلـة وفـد فرنسـا

  .)OIF(عضو كامل العضوية في المنظمة الدولية للفرانكوفونية 
أيضــًا مداخلــة منــدوب فرنســا، مؤكــدا أن الســبب الــذي يجعــل مســألة تعــدد اللغــات  كومنــدوب مونــاوبــدوره أيــد   - ٦٦

ولــذلك اقتــرح، فــي . يكــاوإشــكالية كبيــرة فــي الميزانيــة بالنســبة لإل موضــوعًا متكــررًا لــيس هــو التشــكيك فــي أهميتــه بــل لكونــه يطــرح
للنظــر فيهــا، دراســة توضــح التكــاليف  اويكــمســعى لألخــذ بــنهج واقعــي يستشــرف المســتقبل، أن تعــرض األمانــة علــى مجلــس اإل

 .يكاواإل بحيث يمكن للدول األعضاء تحديد أثرها على االشتراكات المقررة لكل منها في ،الحقيقية لتوفير خدمات اللغات
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، مؤكــدًا أن اإلجــراءات )/357(و )/355(و )/43WP(لورقــات العمــل  عــن تأييــده منــدوب بوركينــا فاســووأعــرب  - ٦٧
كمــا أبــرز ذلــك ، "الركــب وراءعــدم تــرك أي بلــد "مــن تحقيــق أهــدافها بموجــب مبــادرة  يكــاوأنها أن تمكــن اإلالمقترحــة فيهــا مــن شــ

 .مندوب فرنسا
إلـــى أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن  منـــدوب موزمبيـــقأشـــار ، وفـــي معـــرض تأييـــده أيضـــًا للورقـــات الـــثالث المـــذكورة - ٦٨

مليـون شـخص  ٣٣٠وأنهـا تسـتخدم مـن قبـل حـوالي ، اًما في العـالمالبرتغالية قد تم تصنيفها على أنها اللغة السابعة األكثر استخد
د التحا، وايقيرألفد االتحاة، وادلمتحا األمــمعلــى مســتوى العــالم للتواصــل، فضــال عــن أنهــا لغــة عمــل رســمية فــي منظمــات منهــا 

ـــين إال أنهـــا، بيوروألا ـــر العمـــل اتلغ ليســـت مـــن ب ـــى. واليکااسمية في ال للغة الی إجمة رلتن الناشئة عالصـــعوبات ا وشـــدد عل
رح أن قتن، واألموالمتعلقة بالسالمة و االيکاق اثائران بترجمـة ويطلالخبـراء فـي مجـال ا عندما يقـوم مترجمـون مـن غيـرتغالية رلبا

 تغالية.رلباللغة الی ق إثائولك اجمة تلرعلی تل لمستقبافي و اليکاس امجلف يعک
، "الركـــب وراءتـــرك أي بلـــد عـــدم " يكـــاوادرة اإلوأكـــد أن مبـــ، مداخلـــة منـــدوب موزامبيـــق منـــدوب البرتغـــالوأيـــد  - ٦٩
نــه منــدوب مونــاكو فيمــا عيــتفهم الموقــف الــذي عبــر  ومــع ذلــك فهــو. همــا وجهــان لعملــة واحــدة" الركــب وراءعــدم تــرك أي لغــة "و

  .يتعلق بالقيود المفروضة على الميزانية ويقترح مواصلة مناقشة هذه القضية
مندوبـة ، شـددت )التـي شـاركت دولتهـا فـي تقـديمهما( )/355(و )/34WP(وفي معرض تأييـدها لـورقتي العمـل   - ٧٠

، وكــذلك لتعــدد اللغــات فــي ٢٠١٩-٢٠١٧علــى دعــم دولتهــا لميزانيــة البرنــامج العــادي المقترحــة للمنظمــة للفتــرة الثالثيــة  المكسـيك
منــذ عــام  يكــاوذي شــهدته اإلوأشــارت إلــى االنخفــاض الكبيــر فــي تمويــل خــدمات اللغــات الــ. وعبــر منظومــة األمــم المتحــدة يكــاواإل

، ، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انخفــاض فــي عــدد المتــرجمين التحريــريين والمتــرجمين الفــوريين، ممــا يضــر بتعــدد اللغــات٢٠٠٨
 .وشددت على ضرورة أن تكفل الجمعية العمومية واألمانة العامة أن ال يحدث ذلك مرة أخرى في المستقبل

بالغــة األهميــة وأنهــا  ؛يكــاوجــزء ال يتجــزأ مـن كــل برنــامج مــن بـرامج اإلاللجنــة بــأن خــدمات اللغـات هــي  أقـرت - ٧١
ٕاجراءات خـدمات المالحـة الجويـة؛ كمـا أنهـا و  الدولية األهداف االستراتيجية للمنظمة، وللتنفيذ العالمي للقواعد والتوصيات لتحقيق

والصـين  ،الـدعم المقـدم مـن األرجنتـينعلـى أيضـا  اللجنـة ثنـتوأ". عـدم تـرك أي بلـد وراء الركـبمبـادرة "ل ةرئيسـيأحد المتطلبات ال
 ية، على التوالي.والصينية والعرب ،اللغات اإلسبانيةإلى  يكاولإل العام ترجمة الموقع اإللكترونيفي والمملكة العربية السعودية 

 الجمعية العمومية بالقيام بما يلي: أ) أن تطلب من وافقت اللجنة على أن توصىوفي ضوء المناقشات،  - ٧٢
خدمات ب المسائل المتعلقة المجلس أن يرصد عن كثب تنفيذ السياسات والقرارات التي اعتمدتها لتعزيز الكفاءة والفعالية في

؛ ب) تطلب من المجلس أن يواصل تحليل ٕواعادة يكاواللغات، مع االعتراف بتعدد اللغات كمبدأ أساسي لتحقيق أهداف اإل
، وأن يكاوالمتعلقة بتنفيذ القواعد القياسية في وقت مبكر بجميع لغات عمل اإل يكاووثائق اإلتقييم الموارد الالزمة لضمان توافر 

أفضل الممارسات المتبعة في منظمات  مراعاةيواصل استعراض مستوى التعاقد الخارجي الالزم لتحقيق هذه األهداف، مع 
 األمم المتحدة األخرى المماثلة.

 اليتهاوفع يكاوءة اإلزيادة كفا  ٢٧لبند ا
التي أبلغ فيها المجلس بشأن ما حققته  )WP/75(ورقة العمل ة والخدمات ياإلدار الشؤون مدير دائرة قدم  - ٧٣

الهيئات الرئاسية واألمانة من إنجازات وتقدم صوب تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها. كما تعرض الورقة اإلجراءات الجارية 
. وفي معرض إبرازه ٢٠١٩-٢٠١٧من التحسينات خالل الفترة الثالثية  حاليا وتحدد مجموعة من التدابير لتحقيق مزيد

بتعزيز الفعالية والكفاءة  يكاوة والخدمات على أنها تدلل على التزام اإلياإلدار  الشؤون للمبادرات الجارية، شدد مدير دائرة
اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في األعضاء. ودعيت الجمعية العمومية إلى  ومواصلة جهودها في االهتمام بتوصيات الدول
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تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها، فضال عن تأييد التدابير التي تسمح بتحقيق مزيد من التحسينات خالل فترة الثالث سنوات 
٢٠١٩-٢٠١٧.  

التي أبلغ فيها المجلس بشأن موضوع زيادة معدل  )WP/22(ورقة العمل  األمينة العامةبعد ذلك قدمت  - ٧٤
وعرض إجراءات للحد من هذه الظاهرة، تستند إلى تحليالت بشأن  ،ول األعضاء لكتب المنظمة الموجهة إلى الدولاستجابة الد

لتدقيق مراقبة  العالمي يكاوحالة وأسباب انخفاض معدالت االستجابة. وتتضمن التدابير النتائج التي توصل إليها برنامج اإل
واجهها في االستجابة لكتب الدولة. تمن الدول األعضاء بشأن التحديات التي  المتلقاة عقيباتإلى جانب التالجوية السالمة 

 هامةوالجماعات اإلقليمية، والمنظمات الدولية وغيرها  ،قدمها الدول األعضاءتوشددت األمينة العامة على إن المشورة التي 
للمسائل  يكاوتساعد في كفالة تصدي اإلو  التتمس كافة المجا للغاية للهيئات اإلدارية واألمانة نظرا ألنها توفر تعقيبات

 يكاوية. واستطردت قائلة إن اإلفعلالموارد المحدودة وفقا لالحتياجات ال ضمان تحديد مستوى األولويات في تخصيصالحقيقية و 
داري الواقع على تظل ملتزمة بزيادة معدالت االستجابة للكتب الموجهة للدول، وباتخاذ تدابير في الوقت ذاته لتقليص العبء اإل

مشددة على أن تعاون الدول  ،)WP/22(من ورقة العمل  ٣-٢الدول األعضاء. وأشارت إلى اإلجراءات المقترحة في الفقرة 
 يكاواألعضاء أمر ال غنى عنه، وخاصة فيما يتصل باالستجابة لكتب الدولة في إطار الحدود الزمنية المقررة، لكي تتمكن اإل

   الجمعية العمومية أن تعتمد مشروع القرار ذي الصلة في المرفق. إلىلمذكورة في الورقة . وُطلب من تسوية اإلشكاالت ا
(تجربة كوبا في تلقي كتب اإليكاو التي توجهها إلى الدول  )WP/119(ورقة العمل  مندوب كوباوقدم  - ٧٥

في االستجابة لكتب الدولة الصادرة عن  التي تصف اإلجراءات الداخلية لمعهد الطيران المدني الكوبي ،وتقييمها ومعالجتها)
تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات المذكورة في الورقة مع الدول اإليكاو في الوقت المناسب. وُطلب إلى الجمعية 

النظر في إضافة بعض عناصر الممارسات المذكورة في هذه الورقة إلى إجراءات متابعة االتصاالت التي و  األعضاء األخرى؛
  .إصدارها يكاواإل ىلستتو 
 التي )حكام الدولية في مجال الطيرانالا تحسين تنفيذ( )WP/86(ورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةوعرض  - ٧٦
لتحسين إعداد القواعد والتوصيات الدولية؛ وتشجع الدول على االستجابة لكتب الدولة بشأن التعديالت المقترح سبال  تقترح

اإلقليمية لالضطالع بدور نشط في هذا  يكاوات خدمات المالحة الجوية؛ وتشجع مكاتب اإلإدخالها على المالحق وٕاجراء
صياغة وتنفيذ  :١١-٣٨ن مرفق الورقة نصا محدثا مقترحا للقرار تضمّ يعلى الصعيد اإلقليمي. و  تنفيذالصدد، وفي عملية ال

القرار  توخى أن يحل محلمن الم، ن االختالفاتالقواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية واإلبالغ ع
لورقة العمل  بها اللجنة الفنيةية التي قامت موضوع. وأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أنه في ضوء المناقشة الالمذكور

)WP/86 ( ها في فإن دولته تعرب عن رغبت: سالمة الطيران وتوحيد المالحة الجوية، من جدول األعمال ٣٥في إطار البند
عبر الدول األعضاء  من منطوق مشروع القرار المرفق بورقته، بغرض توضيح نية المخاطبة ٢٠و ١٩التوصية بتنقيح الفقرتين 

في هذه األحكام. ومن ثم فسوف يرد النص المعدل على النحو التالي (يظهر النص الجديد مظلال باللون الرمادي؛ في حين 
  وسطه):بخط في  يظهر النص المحذوف مشطوبا

العمليـات الحاليـة إلعـداد القواعـد والتوصــيات  اسـتعراض علـىتحـث الـدول األعضـاء  يكـاوتكلـف اإل    -١٩"
الدوليــة وبتنفيــذ التغييــرات المتوخــاة للتشــجيع علــى إدمــاج اإلســهامات مــن مجموعــة أوســع نطاقــا مــن 

ات الدوليـة بغـرض إجراءاتها المتعلقة بإعـداد القواعـد والتوصـي أصحاب المصلحة في قطاع الطيران
  تعزيز مشاركة مجموعة أوسع نطاقا من أصحاب المصلحة في قطاع الطيران؛
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أن تنظــر فــي إعــداد اســتراتيجية انتقاليــة وتواصــلية طــوال مرحلتــي  بــالنظر تطلــب إلــى اإليكــاو تكلــف    -٢٠"
 ال بــعمليـة االتصـعلـى أن تشـمل ، للدول األعضاء، التي ينبغي بـدورها أن تيسـرالتخطيط والتنفيذ 

  أصحاب المصلحة". المجموعات المتعددة من
  ).يكاوحجم مراسالت اإل( )WP/320(َأحيط علما بأن اإلمارات العربية المتحدة قد قدمت ورقة المعلومات  - ٧٧

  المناقشة
لزيادة كفاءتها وفعاليتها على النحو  يكاوعن دعمه للتدابير المختلفة التي اتخذتها اإل مندوب الصينأعرب    - ٧٨
  .)WP/75( ين في الوثيقةالمب
ومع ذلك، . ن دولتها ترحب أيضا بالتقدم المحرز في تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتهاإ مندوبة كوبا قالتو    - ٧٩
اآللية ب ذكِّر، تود كوبا أن ت))WP/75(من الوثيقة  ١-٣-٢راجع الفقرة ( الخاصة بمناطق النزاعات بقاعدة البياناتفيما يتعلق ف

 إعالناتالدول بنشر  التي تقضي بقيام، خدمات معلومات الطيران - الخامس عشراتفاقية شيكاغو والملحق القائمة بموجب 
وترى . الطيران المدني الدولي في المجال الجوي الخاص بهاب المحدقةالدول األخرى بالمخاطر التي تفيد  )NOTAMs(ن يالطيار 

مراقبة  فتتمثل في يكاومسؤولية اإل أما. االمتثال لها إالالدول  وما على ريةال تزال ساكوبا أن تلك اآللية، التي قبلتها الدول، 
 .امتثال الدول

قاعدة البيانات الخاصة بمناطق آلية موازية، هي  يكاوولذلك تعتبر كوبا أنه من غير المالئم أن تنشئ اإل   - ٨٠
المخاطر على الطيران المدني الناشئة عن  النزاعات الذي يجري استغالله لنشر معلومات غير موثوقة وغير شفافة بشأن

يخلق ويحافظ على أواصر الصداقة والتفاهم "ال  النزاعاتقاعدة البيانات الخاصة بمناطق وترى كوبا أيضا أن . مناطق الصراع
على  تؤثر سلباعلى النحو المشار إليه في ديباجة اتفاقية شيكاغو، وأنه يمكن استغالله بطريقة ، "بين األمم والشعوب في العالم

. النزاعاتقاعدة البيانات الخاصة بمناطق ولهذه األسباب عارضت كوبا المشاركة في . داتها سواء بسواءقتصاوا الدول دةسيا
أن  يكاوواعتبرت أن هذا الموضوع يقع في نطاق اختصاص مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وأن على اللجنة القانونية لإل

المجال الجوي فوق (" النزاعات، وهوقاعدة البيانات الخاصة بمناطق  المستخدم ألغراض" مناطق النزاع"تقوم بتقييم تعريف 
 الواقع فوقالمجال الجوي  المناطق التي يجري فيها نزاع مسلح أو يحتمل وقوعه بين أطراف عسكرية، كما ُيعتبر أنها تشمل

، قبل ")يعرض الطائرات المدنية للخطر  توتر، مما قدسكري أو هذه األطراف في حالة تأهب ع مثل المناطق التي تكون فيها
/ وفي إطار التعاون المدني األمن -السابع عشر النظر في الموضوع في إطار القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالملحق 

  .العسكري
ا إلى أنه أثناء نظر اللجنة عن موافقته على هذا الرأي مشير  )البوليفارية -جمهورية (مندوب فنزويال وأعرب    - ٨١

، كانت دولته قد صرحت على نحو سالمة الطيران ومراقبة وتحليل المالحة الجوية: من جدول األعمال ٣٣الفنية في البند 
) السيادة(من اتفاقية شيكاغو  ١يتعارض مع روح المادة  ألن ذلك يكاومماثل بأن موضوع مناطق النزاع يجب أال تعالجه اإل

  .خامس عشروالملحق ال
 مناطق النزاعاتب أيضا موقف مندوب كوبا، وأكد أن وجود قاعدة البيانات الخاصة مندوب نيكاراغواوأيد    - ٨٢

  .والدول يكاوكآلية موازية سيؤدي إلى ازدواجية الجهود من جانب اإل
للدول بالنظر  وجهةالم يكاوإلى أن دولته تؤيد تعزيز معدل االستجابة على كتب اإل مندوب باكستانوأشار    - ٨٣

، )WP/22(وبالتالي تؤيد دولته ورقات العمل . لتطوير القواعد القياسية والتوصيات الدولية إلى أهمية تعقيبات الدول بالنسبة
   .)320/(و ،)75/(و
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ير ، حيث إن استجابات الدول تتيح لها الفرصة للتأث)WP/22(تأييدا تاما الوثيقة مندوب المملكة المتحدة وأيد    - ٨٤
 وتمشيا مع ورقتي العمل. يكاو، وخاصة بالنسبة للدول غير الممثلة حاليا في مجلس اإليكاوعلى عملية صنع القرار في اإل

)WP/119( و)/تستعرض جميع الدول نظمها الخاصة وأن تسهم بأفكارها، كما فعلت كوبا، بشأن كيفية : ، شجع على أن)320
رصد معدل االستجابة من أجل تحديد ما إذا كانت الجهود التي تبذلها  لى مواصلةع يكاوتحسين النظام برمته؛ كما شجع اإل
  .الدول تفضي إلى التحسينات الالزمة

كما أعرب عن تأييده . )WP/22(مع هذا الرأي فيما يتعلق بورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيواتفق    - ٨٥
قاعدة البيانات الخاصة ونيكاراغوا فيما يتعلق ب) البوليفارية -جمهورية (وفنزويال  ،كوبا والكامل للشواغل التي أعرب عنها مندوب

  .النزاعبمناطق
قاعدة عن مشاطرته الشواغل المذكورة فيما يتعلق ب) اإلسالمية -جمهورية (مندوب إيران أعرب ، وبالمثل   - ٨٦

ستخدم من بعض الدول لنشر تُ  االدولة ألنهقوض سيادة ت قاعدة البيانات المذكورة ناطق النزاع، قائال إنالخاصة بم البيانات
وأشار، في هذا السياق، إلى أن دولتين من دول االتحاد . معلومات بشأن الفضاء الجوي الذي يقع تحت سيادة دول أخرى

وأكد مندوب إيران . إعالنات الطيارين بخصوص منطقة معلومات الطيران التي تخص إيران األوروبي أصدرتا إعالنين من
على أن دولته هي المسؤولة عن منطقة معلومات الطيران الخاصة بها وأنها ستتقاسم المعلومات ) اإلسالمية -ية جمهور (

  .المتعلقة بقضايا السالمة واألمن مع الدول األعضاء األخرى، وكذلك مع المنظمات الدولية مثل اتحاد النقل الجوي الدولي
على الممارسات الجيدة المعمول بها في كوبا كوسيلة  ندوب إسبانيام ى، أثن)WP/119(وباإلشارة إلى الوثيقة    - ٨٧

وأعرب أيضا عن تأييده . للدول وشجع الدول األخرى على تنفيذها يكاولمعالجة انخفاض معدل االستجابات على كتب اإل
القواعد والتوصيات اتباع نهج كلي إزاء عملية إعداد واستعراض  ، مؤكدا من جديد على أن)86/(و )WP/22( لورقتي العمل

  .والدول األعضاء يكاوالتواصل بين اإل فضال عن تحسين االدولية من شأنه أن يسفر عن تحسين تنفيذه
وفي معرض . )WP/22(تعليقات مندوب المملكة المتحدة بشأن ورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةردد و    - ٨٨

ة أثناء المناقشة التي أجرتها اللجنة الفنية بشأن مناطق النزاع، أقر المندوب إشارته مجددا للتعليقات التي قدمتها الواليات المتحد
بوجود اختالفات في الرأي والحساسيات بشأن هذا الموضوع ووافق على الحل المقترح، أي أن ينظر المجلس في النقاط التي 

  .مناطق النزاعب ت الخاصةقاعدة البياناتمت أثارتها في مقبل مداوالته بشأن الوضع والتشغيل المستقبلي ل
التقدم الذي أحرزته المنظمة في تحسين كفاءتها وفعاليتها على النحو  مع التقديراللجنة التنفيذية  حظتال   - ٨٩

  .على التوصية بأن تطلب الجمعية من المجلس مواصلة العملية الجارية في هذا الخصوص وافقتو  )WP/75(المبين في الوثيقة 
على  وافقت. و )119(و )WP/86(لإلجراءات الموصي بها في ورقتي العمل  عن تأييدهااللجنة  أعربتو    - ٩٠

التي تهدف إلى زيادة معدل االستجابة لكتب المنظمة،  )WP/22(من ورقة العمل  ١-٣-٢اإلجراءات المقترحة في الفقرة 
النحو الذي تعزز خالل المناقشات، عند  األمانة العامة دمج المعلومات الواردة في مختلف الورقات، على إلى اعتزام تأشار و 

  .قيامها بإعداد هذه اإلجراءات وتنفيذها
المتعلق بمعالجة المعدل  مشروع القرار: اللجنة الجمعية العمومية باعتماد أوصتوفضال عن ذلك،    - ٩١

ـ ومشروع القرار المتعلق ب ؛)WP/22(المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة على النحو الوارد في المرفق بالوثيقة 
االختالفات المرفق بورقة العمل صياغة وتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية واإلبالغ عن 

)WP/86( أعاله. ٧٦، كما سجلت في الفقرة ٢٠و ١٩، رهنا بالتعديالت المدخلة على بندي منطوق القرار  
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من جدول األعمال وتركت  ٢٧ال يشكل جزءًا من البند  اتوضوع مناطق النزاعاللجنة إلى أن م أشارتو    - ٩٢
وأشير، في هذا الصدد، إلى أن المجلس كان قد وّجه األمانة بالنظر في إدخال المزيد من . للتداول بشأنهاألمر للمجلس 
  .٢٠٩رقم لنظر فيها خالل دورتها وٕاعداد المقترحات المناسبة ل قاعدة البيانات الخاصة بمناطق النزاعات التحسينات على

  اوفعاليته يكاواإل ستراتيجية الخارجية كآلية لتحسين كفاءةاالجتماعات المجلس ا
منذ عام  المنقحة، التي قدم فيها المجلس تقريرا عن عقده،) WP/79(ورقة العمل  األمينة العامةقدمت   - ٩٣

يح له الفرصة لالستفادة من البيئة المختلفة التي تتيحها هذه ثالثة اجتماعات استراتيجية خارجية كل سنة، مما يت ،٢٠١٤
واستراتيجيتها والتخطيط لذلك، باإلضافة إلى توطيد الصالت بين ممثلي المجلس،  يكاوللتفاكر بشأن توجه اإلاالجتماعات 

ن التوصيات الهامة الصادرة وبفضل عدد م .واألمانة واالستفادة من مشاركة الشركاء في صناعة الطيران ولجنة المالحة الجوية
، بما في ذلك مبادرة ةتم وضع وتنفيذ العديد من السياسات، والمبادرات واألنشط ،االستراتيجية الخارجية عن اجتماعات المجلس

 والشراكة الدولية لتطوير الطيران، على النحو المبين )IWAF(" ومنتدى اإليكاو العالمي للطيران عدم ترك أي بلد وراء الركب"
من الورقة. وواصلت المنظمة تواصلها مع المناطق من خالل زيارات لرئيس المجلس ومجلس الممثلين، تم  ١-٥في الفقرة 

خاللها تلقي معلومات من مصادرها األصلية بشأن تحديات التنفيذ على الصعيد اإلقليمي بغرض تقييمها وتقديم الدعم الالزم. 
تحيط علما بإسهام اجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية في تعزيز كفاءة وفعالية ودعيت الجمعية للقيام بما يلي: أ) أن 

المنظمة؛ وب) أن تطالب الدول األعضاء بدعم مفهوم عقد اجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية بوصفها آلية لتعزيز 
الحاجة إلى مواصلة دعم الجمعية العمومية  عملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة. وفي الختام، شددت األمينة العامة على

 اإلقليمية.والدول األعضاء الجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية والزيارات 

با الوسطى، وشيلي، ووفد دول الشمال و ومجموعة التناوب ألور )، ABIS( التناوب مجموعةوبالنيابة عن    - ٩٤
بأعضاء  يكاوتمثيل الدول في مجلس اإلالمنقحة ( )WP/325(ورقة العمل  تغالمندوب البر ، قدم (نورديكاو) يكاواألوربي في اإل

بالنسبة للمنظمة والدول، بما  يكاوعلى فعالية ومنافع مجموعات التناوب في مجلس اإل ) التي ألقت الضوءمجموعات التناوب
جلس؛ واستمرارية المواقع وتوسيع نطاق في ذلك، من جملة أمور أخرى، الحد من الحاجة إلى التوسيع المستمر لعدد مقاعد الم

أ) األخذ علما بالمعلومات  :الخبرات من خالل التنسيق الوثيق فيما بين مجموعات التناوب. وتدعى الجمعية العمومية إلى
 الواردة في ورقة العمل؛ ,ب) اإلعراب عن تقديرها لوجود مجموعات التناوب الحالية كوسيلة فعالة لضمان حصول عدد أكبر

على إنشاء  يكاووج) تشجيع الدول األعضاء التي تسعى للعمل في اإل ن الدول األعضاء على فرصة العمل في المجلس؛م
مجموعات تناوب جديدة أو االنضمام إلى مجموعات التناوب القائمة بالفعل؛ ود) الطلب أن ينظر المجلس في اعتماد إجراءات 

إلى  وتمت اإلشارة فة التي تقوم بها لغرض اختيار دول أعضاء في المجلس.مكتوبة تعترف رسميا بمجموعات التناوب والوظي
أن قائمة مجموعات التناوب الموجودة حاليا المرفقة بالورقة يجب تعديلها بحيث تذكر أن اسم المجموعة التي تضم كوبا، 

  ).CARICOM) وليس كاريكوم (CARIBIهو كاريبي (والجمهورية الدوميينيكية وجمايكا 
والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في  يكاوتعزيز دور اإل() WP/308اللجنة التنفيذية إلى أن ورقة العمل ( أشارت   - ٩٥

  .لجنة الطيران المشتركة بين الدول) قد تم تقديمها من قبل الحوادث والوقائع في التحقيقات الدولية للحوادث الكبرى

  المناقشة
، المنقحة) WP/79(لألمانة على ورقة العمل رقم عن شكره  )ليفاريةالبو  -جمهورية (مندوب فنزويال  أعرب   - ٩٦

اجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية والتواصل مع األقاليم مع مراعاة اآلثار على الميزانية بالنسبة أهمية  مشددا على
 بعض الدول األعضاءا ألن ظر نو  المنقحة، )WP/325( لإلجراءات المقترحة في الوثيقة وفي معرض تأييده .للدول األعضاء

، شدد على الحاجة إلى التنسيق مع المجموعات اإليكاوالفرصة للعمل في مجلس  لها تاحتنتظر لوقت طويل قبل أن ت
  .مع مراعاة االتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف القائمة عند النظر في دور ووضع مجموعات التناوب ،اإلقليمية
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 يكاوالمنقحة وجميع التدابير المختلفة التي اتخذتها اإل )WP/79(عن تأييده للوثيقة  ينمندوب الصكما أعرب    - ٩٧
أن مناطق  شدد على، فقد )WP/325(أعرب عن تقديره للمشاركين في تقديم ورقة العمل  في حينو . لتعزيز كفاءتها وفعاليتها

ولذلك اقترح مندوب الصين أن تطلب . تناوب حكومية تشكيل أي مجموعات تشهد، لم السائد فيهامعينة، بسبب التنوع الثقافي 
من المجلس أن يأخذ ذلك في الحسبان عندما يعترف رسميًا بمجموعات التناوب لضمان عدم تأثر مصالح العمومية الجمعية 

  .تلك الدول سلبًا بذلك
ء على إجرا نحيازعدم االة وشجع بقوة دول نقحالم )WP/325(بالكامل ورقة العمل  مندوب كرواتياوأيد    - ٩٨

 مجموعة تناوبباعتبارها أحدث عضو في  تهفوائد مجموعات التناوب في ضوء التجربة اإليجابية للغاية لدوللعميقة  دراسة
)ABIS(.  

أن  مؤكدا، في تقديمها تهلدو شاركتلتي المنقحة ا )WP/325(ل لعماورقة يضاً أيج رولنمندوب ا ديوأ   - ٩٩
. واليکاس امة في مجلدللخء ألعضادول الن امر کبيالفرصة لعدد تاحة ن إفعالة لضما سيلةو تشكلوب لتنات اعاومجم

حث و ، )NORDICAO( وفد دول الشمال األوربي في اإليكاو واستشهد بتجربة النرويج الممتازة كعضو في مجموعة تناوب
إحدى ة أو االنضمام إلى جديد تناوب على إنشاء مجموعاتاإليكاو  الدول األعضاء التي تسعى إلى العمل في مجلس

  .من الورقة) ج إلجرائية، على النحو المقترح في الفقرة االقائمة ات التناوبمجموع
 ٩٤انظر الفقرة (المنقحة  )WP/325(من الوثيقة ) إلى ج) لفقرات اإلجرائية أا مندوب السعوديةأيد في حين    -١٠٠
باعتماد المجلس إلجراءات مكتوبة تعترف رسميًا  ةتعلقالم) د ةاإلجرائي عن تحفظاته بشأن الفقرة إال أنه أعرب، )أعاله

وشدد على أن من حق كل دولة عضو . ألغراض انتخاب الدول األعضاء للمجلس تؤديهاالتي  مهاممجموعات التناوب والب
انتخاب تضمن ت، من اتفاقية شيكاغو) أ( ٥٠، بموجب المادة العموميةالجمعية  مهمة عضوية المجلس وأنتقديم ترشيحها ل

أكد مندوب المملكة العربية السعودية على ٕالى جانب ذلك، و . المجلس على أساس الترشيحات التي تقدمها الدول األعضاء
ترشيحها ب ينبغي أن تتقدماألعضاء  هادول أي دولة منأن تقرر  لها الحاجة إلى التنسيق مع التجمعات اإلقليمية، التي ينبغي

  .المجلس في كي تصبح عضوا منتخبال
د كالهما اللذين أي، باراغوايو  نيكاراغوا مندوبي، وكذلك مندوب االتحاد الروسي وحظي هذ الموقف بتأييد   -١٠١

 .المنقحة )WP25(فيما يتعلق بالوثيقة  )البوليفارية -جمهورية (فنزويال أيضًا التعليقات التي أدلى بها مندوب 
المجلس االستراتيجية الخارجية والزيارات اإلقليمية لتعزيز كفاءة بمساهمة اجتماعات  علمااللجنة  أحاطت   -١٠٢

  لهذه االجتماعات بوصفها آلية لالرتقاء بعملية التخطيط االستراتيجي للمنظمة. وأعربت عن دعمهااإليكاو وفعاليتها، 
فقرات أ) وب) اللجنة بأن تتخذ الجمعية العمومية اإلجراءات المقترحة في ال أوصتوفي ضوء المناقشة،    -١٠٣

ب عن وتعر خذ علما بالمعلومات الواردة في ورقة العمل؛ المنقحة وأن: تأ )WP/325(وج) من الموجز التنفيذي لورقة العمل 
من الدول األعضاء على فرصة العمل في  تقديرها لوجود مجموعات التناوب الحالية كوسيلة فعالة لضمان حصول عدد أكبر

على إنشاء مجموعات تناوب جديدة أو االنضمام إلى  يكاوالتي تسعى للعمل في اإل وتشجع الدول األعضاء المجلس؛
وأن ُيطلب إلى المجلس أن يواصل النظر في دور ووضع مجموعات التناوب في عمل  مجموعات التناوب القائمة بالفعل؛

جموعات التناوب في عمل المنظمة. وأوصت اللجنة كذلك الجمعية العمومية أن تحيل إلى المجلس مسألة دور ووضع م
  المنظمة، إلخضاعها للمزيد من الدراسة، آخذا في االعتبار التعليقات التي أدلى بها المندوبون.

اللجنة على إرجاء النظر في البنود المتبقية في جدول أعمال الجلسة إلى  وافقتوفي ضوء القيود الزمنية،    -١٠٤
  .١٧,١٥الجلسة في الساعة  ورفعتاجتماعها المقبل، 
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  محضر الجلسة التاسعة
  )٩,٠٠، الساعة ٢٠١٦أكتوبر  ٤(الثالثاء، 

 المواضيع التي نوقشت

 
 السياسة العامة –أمن الطيران   من جدول األعمال: ١٦البند  -١

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -  
 
  )USAP-CMA(نهج الرصد المستمر  -الطيران البرنامج العالمي لتدقيق أمن   من جدول األعمال:  ١٧ البند -٢

 مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على    -    
 
  )ISD-SEC(برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن   من جدول األعمال: ١٨البند  -٣

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    
 
 )ICAOTRIP( برنامج تحديد هوية الركابليكاو ألعمال: التسهيالت واستراتيجية اإلمن جدول ا ١٩البند  -٤

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    
 
 سياسات وأنشطة التعاون الفني  –التعاون الفني   :١٥البند من جدول األعمال  -٥

 سة العامةالموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجل  -    
  
 "مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب  من جدول األعمال: ٢٨البند  -٦

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    
  
سياسة اإليكاو العامة للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال   من جدول األعمال: ٢٣البند    -٧

  الطيران
 قة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامةالمواف   -    

  
  )SDGs(أهداف التنمية المستدامة  – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة لعام   من جدول األعمال: ٢٩البند  -٨

  تعبئة الموارد  من جدول األعمال: ٣٠البند   
 إلى الجلسة العامة الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم   -    

  
 برنامج المساعدة الفنية  :األعمالمن جدول  ١٤البند  -٩

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    
  

المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر    :من جدول األعمال ٣١البند  - ١٠
 جنة التنفيذيةلال

  الجلسة العامة الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى   -    
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 إدارة الموارد البشرية  :من جدول األعمال ٢٤البند  - ١١

 حالة القوى العاملة في اإليكاو   من جدول األعمال: ٢٥البند 

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    
  

 تعدد اللغات في اإليكاو  :من جدول األعمال ٢٦البند  - ١٢

 ص التقرير المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على مشروع ن   -    
  

  زيادة كفاءة وفعالية اإليكاو  :من جدول األعمال ٢٧البند  - ١٣
  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة   -    

 
  الموافقة على مشروع النص الخاص بالجزء العام من تقرير اللجنة التنفيذية    - ١٤

 موجز المناقشات
  السياسة العامة –أمن الطيران عمال: من جدول األ ١٦البند 

 إلى الجلسة العامة الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم
باللغة الروسية فقط) التي تبين  – ١(مع التصويب رقم  )WP/483(ُعنيت اللجنة بالنظر في ورقة العمل  -١

البيان الموحد بشأن مواصلة : ١-١٦رار من جدول األعمال، الذي يتضمن مشروع الق ١٦مشروع نص التقرير المتعلق بالبند 
 .سياسات اإليكاو في مجال أمن الطيران

 على التعديالت التالية: وتم االتفاق  -٢
  ٤- ١٦، أن تعدل الجملة الثانية من الفقرة مندوب الواليات المتحدة األمريكيةعلى نحو ما اقترح 

رئيسية" وأن تضاف الفقرة الثالثة  باالستعاضة عن الكلمات "وثيقة مرجعية مفيدة" بالكلمتين " أداة
 التالية: 

في إطار التأكيد على ضرورة اإلسراع بوضع الخطة  ٢٣٠٩"أشـارت عـدة دول أعضـاء إلـى القرار 
 ؛"العالمية ألمن الطيران

  بإدراج الجملة  ١٢-١٦، أن تعدل الجملة الثالثة من الفقرة مندوب االتحاد الروسيعلى نحو ما اقترح
  دات إضافية " قبل الكلمات " أنشطة بناء القدرات"؛"إعداد إرشا

  باالستعاضة عن  ١٣-١٦األولى من الفقرة  ، أن تعدل الجملةمندوب سنغافورةوعلى نحو ما اقترح
  "" وبحذف كلمتي "المنشأة مسبقا" قبل كلمة "إطار"؛٢٣" بالرقم "٢٢الرقم "

  بإدراج العبارة  ٢١-١٦ة الثانية من الفقرة ، أن تعدل الجملمندوب االتحاد الروسيوعلى نحو ما اقترح
بإدراج  ٢٢-١٦التالية في النهاية "وٕالى إعداد إرشادات إضافية" وأن تعدل الجملة الثانية من الفقرة 

 الكلمات "ومواقف الطائرات" بعد العبارة "تزويد الطائرات"؛ 
  بإدراج العبارة "في  ٣٣-١٦رة ، أن تعدل الفقمندوب الواليات المتحدة األمريكيةوعلى نحو ما اقترح

المدى القريب" بعد كلمة "باالستمرار" في منتصف العبارة "باالستمرار ........ في االستراتيجية"، وأن 
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لكي ُتقرأ كما يلي (النص الجديد يظهر مظلال باللون الرمادي والنص المحذوف  ٣٤-١٦تعدل الفقرة 
 يظهر مشطوبا بخط في وسطه):

لمخاطر الحالية تتطلب اإلبقاء على أمن الطيران في أعلى سلم أولويات الدول، " نظرا ألن بيئة ا
للمساعدة في  كأداة رئيسية ٢٣٠٩وتماشيًا مع تعليقات وردت من عدة دول أشارت فيها إلى القرار 

 فقد أيدت اللجنة التعجيل بإعـداد الخطـة العالميـة ألمـن الطيـران الدفع قدما بأولويات أمن الطيران،
مـا تقدمـه  كمـا أقـرت اللجنـة. مع إقرارها شاكرة)، WP/15باالسـتناد إلـى المفهـوم الـذي أوجزتـه الورقـة (

بمـا فـي ذلـك الـدول وأوسـاط الصـناعة مـن دعـم ومسـاهمات لكفالـة إعـداد الخطـة فـي الوقـت المناسـب، 
ء الوفـود االقتراحـات الـواردة فـي مشـروع الخطـة . وأيـد أعضـادعـوة الخبـراء للمسـاعدة علـى الصـياغة

التـي مـن المتوقـع أن تكـون متاحـة لالسـتعراض بحلـول موعد االجتماع الثامن والعشرين لفريق أمن 
 ."٢٠١٧الطيران المعتزم عقده في 

  والنمو  بإدراج الكلمات ٣٦-١٦، أن تعدل الجملة األولى من الفقرة مندوب كنداوعلى نحو ما اقترحه"
  المتوقع للحركة الجوية" بعد عبارة "البيئة المحفوفة بالتهديدات والمخاطر"؛

  بالنيابة عن االتحاد األوربي والدول األعضاء في اللجنة األوربية  مندوب فرنساوعلى نحو ما اقترحه
باللون  ج) بحيث ُتقرأ كما يلي (النص الجديد يظهر مظلال ٣٦-١٦للطيران المدني، أن تعدل الفقرة 

 الرمادي والنص المحذوف يظهر مشطوبا بخط في وسطه): 
في مجال تطوير واستخدام أدوات وتقنيات التقييم الذاتي  وثقافة األمنبناء القدرات و  " تعزيز المعرفة

وٕارشادات إضافية؛ ومواد تدريب؛ بهدف التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن؛ 
فعال ومعزز للتدابير األمنية وأنظمة مراقبة الجودةوغيرها من ا  "؛ألدوات بما يلزم لدعم التنفيذ بشكل َّ

  أن تعدل الجمل الثانية، والثالثة والرابعة من الروسي مندوب االتحادوعلى نحو ما اقترح ،  
وف لكي ُتقرأ على النحو التالي (النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذ ٣٩- ١٦الفقرة 

 مشطوب بخط في وسطه):
من خلق نقاط ضعف  دول عديدة والمجلس الدولي للمطاراتاللجنة " وتحقيقا لهذه الغاية، حذرت 

جديدة أو ترحيل نقاط الضعف الموجودة عند تنفيذ اإلجراءات األمنية الخاصة بالمناطق المفتوحة من 
يات تقييم المخاطر التي تقوم بها على أن يجري دعم هذه اإلجرءات بعمل اللجنةالمطارات. ووافقت 

السلطات المعنية. وعليه ترى اللجنة أنه ينبغي أن يتم تحديد المنطقة المفتوحة وٕاعداد المواد اإلرشادية 
التي تتضمنها القواعد الواردة أعاله واألدوات التدريبية المتعلقة بها بشكل متناسق مع المناهج والمبادئ 

 "؛ن اإليكاو، مع مراعاة الممارسات الساريةوالتوصيات الدولية الصادرة ع
  ،أن تعدل المملكة المتحدةو  مندوبا االتحاد الروسيوعلى نحو ما اقترحه، على التوالي ،  

لكي ُتقرأ على النحو التالي (النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذوف  ٤٤- ١٦الفقرة 
 مشطوب بخط في وسطه):
إدارج موضوع نظم تسجيل المراقبة بالفيديو على متن الطائرت وفي مواقف  "وأخذت اللجنة علما باقتراح

مع االعترف بأن هذه المسألة موجودة حاليا قيد نظر ، األمن – السابع عشرالطائرات ضمن الملحق 
 "؛فريق خبراء أمن الطيران، بينما تظل ذات صلة بأفرقة الخبراء األخرى التابعة لإليكاو
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  وبالمبادئ األخرى على  العبارة "بإضافة  ٤٥-١٦، أن تعدل الفقرة مندوب تركياوعلى نحو ما اقترحه
 ؛”في نهاية الجملة الثانية Doc 8973 -Restricted) (النحو المبين في دليل أمن الطيران 

  بحذف كلمة "عريض" قبل كلمة "تأييد"؛ ٤٦-١٦، تعديل الفقرة مندوب اليونانوعلى نحو ما اقترحه 
 بديباجة المرفق (ج)  ٢، تعديل السطر األخير من الفقرة سنغافورةو  مندوبا كنداقترحه وعلى نحو ما ا

تسھلھا عناصر  باالستعاضة عن الكلمات "يقوم بتسهيلها إرهابيون" بعبارة "أو ١-١٦من مشروع القرار 

 "؛ من الداخل
  ١- ١٦مشروع القرار من المنطوق بالمرفق (ه) من  ٤، تعديل الفقرة مندوب كنداوعلى نحو ما اقترحه 

بإدراج الجملة الجديدة التالية في النهاية: "وأن هذه المنهجية تأخذ في حسبانها نهجا قائما على تحديد 
 المخاطر لتنفيذ تدابير أمن الطيران"؛

  من المنطوق بالمرفق (ح) بمشروع  ١، تعديل الفقرة مندوب المكسيكوعلى نحو ما اقترحه  
 إلى لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني ؛  لكي تشير أيضا ١-١٦القرار 

  إدراج الكلمات "(على النحو الذي اعتمدته الجمعية مندوب المملكة المتحدةوعلى نحو ما اقترحه ،
" بما يبرز أن هذا إعالن بشأن أمن الطيرانالعمومية في دورتها السابعة والثالثين)" تحت العنوان "

 اإلعالن هو وثيقة تاريخية.
من  ١٦اللجنة على إحالة مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتا بإجراء التعديالت المذكورة أعاله، ورهن -٣

على رفع توصية للجلسة العامة وافقت إلى الجلسة العامة. وفضال عن ذلك،  )WP/483(جدول األعمال كما يرد في الوثيقة 
 .او المستمرة المتعلقة بأمن الطيرانلبيان الموحد بسياسات اإليكا: ١-١٦لكي تعتمد مشروع القرار 

، قد أيدت ٢٠١٦سبتمير  ٣٠وأشير الحقا إلى أنه رغم أن اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس المؤرخ  -٤
، )WP/17(الذي اقترحه المجلس في ورقة العمل  معالجة األمن االلكتروني في الطيران المدني: ٢-١٦باإلجماع القرار الجديد 

، الذي أجازه )WP/493(، كما سقط من التقرير النهائي )WP/483(القرار قد سقط سهوا من مشروع التقرير إال أن نص ذلك 
على االجتماع العام  ٢-١٦. وقد تم فيما بعد عرض القرار ٢٠١٦أكتوبر  ٥االجتماع العام في جلسته السادسة بتاريخ 

 ).١التنقيح رقم ( )WP/493(العمل في ورقة  ٢٠١٦أكتوبر  ٦العتماده خالل جلسته السابعة بتاريخ 

  نهج الرصد المستمر -البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران من جدول األعمال:  ١٧البند 
  الموافقة على مشروع نص التقرير إلى الجلسة العامة 

التي تتضمن مشروع نص تقريرها بشأن هذا االبند من  )WP/484(بعد ذلك استعرضت اللجنة ورقة العمل  -٥
  ل األعمال.جدو 
: ٨-١٧، على أن تدرج الجملة التالية في نهاية الفقرة مندوب كندا، عمال باقتراح مقدم من وتم االتفاق -٦
وينبغي مراجعة وتحديث عضويّة مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة، على النحو المالئم، لضمان التمثيل الكافي لجميع "

 .األطراف المعنية"
، على إضافة جملة مندوب فرنساوأيده  مندوب المملكة المتحدةفي متابعة القتراح قدمه كذلك،  وتم االتفاق -٧

، تنص على اآلتي: " كما الحظ العديد من األعضاء أن مثل هذه المعلومات ينبغي، على أي ٩-١٧جديدة في نهاية الفقرة 
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، وذكروا باستنتاجات فريق خبراء أمن حال، أن تتوافر للدول التي تستقبل رحالت جوية من دول أخرى على أساس ثنائي
 الطيران في هذا الصدد."

من  ١٧اللجنة على أن ترفع للجلسة العامة مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتورهنا بهذه التعديالت،  -٨
 .)WP/484(جدول األعمال، على النحو الوارد في ورقة العمل 

 تطوير الخاص باألمنبرنامج دعم التنفيذ والمن جدول األعمال:  ١٨البند 

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 
من جدول  ١٨التي تتضمن مشروع نص تقريرها بشأن البند  )WP/485(نظرت اللجنة في ورقة العمل  -٩

  األعمال.
على النحو  لكي ُتقرأ ٣-١٨على تعديل الفقرة  تم االتفاق، مندوب االتحاد الروسيوعلى النحو الذي اقترحه  - ١٠

 التالي (النص الجديد مظلل باللون الرمادي، والنص المحذوف مشطوب بخط في وسطه).:
تعزيز مكتب اإليكاو  )١التنقيح رقم ( )WP/258(واقترحت كازاخستان واالتحاد الروسي، في ورقة العمل " 

 إضافيةله وظيفة اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي في مجال أمن الطيران والتسهيالت عن طريق شمو 
مع الحرص في الوقت ذاته على الحفاظ على وظيفة ألمن  إلى جانبممولة من ميزانية البرنامج العادي 

وسيتم تحويل هذه الوظيفة األخيرة خالل الفترة الثالثية الالحقة الطيران تمول عن طريق مساهمات طوعية. 
 ؛"إلى وظيفة يجري تمويلها من الميزانية العادية لإليكاو

لإلشارة إلى أن اللجنة قد  ١٠-١٨وفيما يتعلق باالقتراح الذي قدمة مندوب االتحاد الروسي بتعديل الفقرة  - ١١
) بزيادة مستوى التوظيف في مكتب اإليكاو اإلقليمي ألوربا ١التنقيح رقم ( )WP/258(أيدت االقتراح المقدم في ورقة العمل 

على أن ذلك من شأنه أن يتعارض مع الموقف العام للجنة  يران والتسهيالتنائب مدير دائرة أمن الطوشمال االطلنطي، شدد 
القاضي بأن يكون تخصيص وٕادارة موارد األمانة من صالحيات األمينة العامة وبالتالي فإن الجمعية العمومية ليست هي 

  في شكلها الحالي. ١٠-١٨لفقرة اللجنة على اإلبقاء على ا وافقتالمكان المناسب إلصدار توجيهات في هذا الصدد. ومن ثم، 
لكي ُتقرأ كما يلي  ٥- ١٨، أن تعدل الفقرة مندوب سنغافورةاللجنة أيضا، على النحو الذي اقترحه  وافقتو  - ١٢

 (النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذوف مشطوب بخط في وسطه):
ضو وثالث منظمات دولية أن دولة ع ٢٨ ٣١، نيابة عن )WP/185("واقترحت سنغافورة، في ورقة العمل 

 تقوم اإليكاو بتنظيم وتقديم ورشة عمل بشأن أفضل ممارسات أمن البضائع الجوية إلتاحة فرص للموظفين
لالستفادة من أفضل  العاملين في مجال الشحن الجوي وأمنه الذين هم بحاجة للمزيد من التدريب التشغيلي

 طبقها واضعو التنظيمات وقطاع الصناعة في العالم"؛ الممارسات في مجال أمن البضائع الجوية التي ي
لكي تقرأ على النحو التالي (النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذوف  ١٢-١٨وأن تعدل الجملة األولى من الفقرة 

سات أمن اقتراح سنغافورة تنظيم اإليكاو ورشة عمل بشأن أفضل ممار  بشكل عاممشطوب بخط في وسطه): "دعمت اللجنة 
  البضائع الجوية."

اللجنة على أن ترفع للجلسة العامة مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتورهنا بالتعديالت المذكورة أعاله،  - ١٣
  .)WP/485( من جدول األعمال كما يرد في ورقة العمل ١٨
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  )ICAO TRIP( باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية الركاالتسهيالت و من جدول األعمال:  ١٩البند 
  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

من جدول األعمال  ١٩دون تعديل على مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة و  - ١٤
أن تعتمد الجلسة على أن توصي ب وافقتلرفعه إلى الجلسة العامة. وباإلضافة إلى ذلك،  ،)WP/486( كما يرد في ورقة العمل

  .البيان الموحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص التسهيالت :١- ١٩العامة مشروع القرار 

  سياسات وأنشطة التعاون الفني –من جدول األعمال: التعاون الفني  ١٥البند 
  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة 

التي تتضمن مشروع نص التقرير بشأن هذا البند من  )WP/491(ورقة العمل  نظرت اللجنة بعد ذلك في - ١٥
 جدول األعمال.

على أن ُيعكس ترتيب اإلشارة إلى " التعاون الفني"  تم االتفاق، مندوب باراغوايعمال باقتراح من  - ١٦
البيان الموحد بسياسات :: ١-١٥لضمان االتساق مع مشروع القرار  ٢-١٥و"المساعدة الفنية" في الجملة األولى من الفقرة 
قدم المجلس، في  . وعليه ينبغي أن تقرأ الجملة المعدلة على النحو التالي: "اإليكاو في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية

 ".آخر المعلومات عن سياسات اإليكاو واستراتيجيتها في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية )A39-WP/47(ورقة العمل 

على أن تعدل الجملة الثانية  االتفاق، تم مندوب فرنساوبتأييد من مندوب إندونيسيا موجب اقتراح مقدم من وب - ١٧
(النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذوف مشطوب بخط في لكي تقرأ على النحو التالي  ١٣- ١٥من الفقرة 
 وسطه):" 

موارد والسبل المحتملة للمساعدة الثنائية، فقد سلمت وٕاذ اعترفت اللجنة بدور التعاون الدولي في حشد ال
 "؛للبيئة الطوعية الصناديق الصندوقو  للمساعدة للتعاون الفنيأيضا بالفوائد المتأتية عن آلية اإليكاو الحالية 

في ضوء الشواغل التي أعرب عنها مندوبا  مندوب الواليات المتحدةكذلك، على نحو ما اقترحه تم االتفاق و  - ١٨
["وبناء على ذلك،  ١٣-١٥يسيا وفرنسا، وتقاسمها معهما مندوبا إسبانيا والسويد: على حذف الجملة األخيرة من الفقرة إندون

أوصت اللجنة التنفيذية بأن تطلب الجمعية العمومية إنشاء برنامج للتعاون الفني في مجال البيئة وذلك بالتنسيق الوثيق بين فرع 
ج) لكي ُتقرأ على النحو التالي (النص الجديد مظلل  ١٥-١٥فني باإليكاو"]؛ وأن تعدل الفقرة شئون البيئة وٕادارة التعاون ال

 باللون الرمادي والنص المحذوف مشطوب بخط في وسطه):

مع مراعاة الشراكات الفنية في مجال البيئة  للتعاون للمساعدةبرنامج  األمينة العامة أن تستكشف إمكانية تأسيس"تطلب من 
 البيئي باإليكاو ومكتب المساعدة الفنية"؛ بالتعاون الوثيق بين الفرع أو الجديدة لالستفادة من المواردالقائمة 

ب)  ١٥-١٥والفقرة  ١٢-١٥، ستعدل الفقرة مندوب البرتغالبأنه، وفقا لنقطة تحريرية أثارها أخذ العلم وتم  - ١٩
 .)WP/244(بدال عن ) WP/383(لكي تشيرا إلى ورقة العمل 

اللجنة على أن ترفع للجلسة العاملة مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتلتعديالت المذكورة أعاله، ورهنا با - ٢٠
على أن توصي الجلسة العامة باعتماد  وافقت. وفضال عن ذلك، )WP/491(من جدول األعمال كما يرد في ورقة العمل  ١٥

برنامج  :٢-١٥، ومشروع القرار اون الفني والمساعدة الفنيةالبيان الموحد لسياسات اإليكاو بشأن التع: ١-١٥مشروع القرار 
  .اإليكاو لمتطوعي الطيران
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 عدم ترك أي بلد وراء الركبمن جدول األعمال: مبادرة  ٢٨البند 

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة 
ص تقريرها عن هذا البند من التي تحتوي على مشروع ن )WP/494(بعد ذلك استعرضت اللجنة ورقة العمل  - ٢١

 جدول األعمال.

بالنيابة عن المشاركين في تقديم ورقة  فانواتوو  مندوبا جزر مارشالوعمال باقتراحات تقدم بها، على التوالي،  - ٢٢
ل بإدراج الكلمات "األثني عشر" قب ٤-٢٨على تعديل الجملة األولى من الفقرة  تمت الموافقة)، ١التنقيح رقم ( )WP/218(العمل 

 كلمة "الهادي" وتعديل الجملة الثانية منها بإضافة الكلمات "والمؤسسات المالية الدولية" بعد كلمة "الدول".

 ١٠- ٢٨أيضا على تعديل الجملة األولى من الفقرة  تم االتفاق، ممثل اليابانوعمال بأقتراح تقدم به  - ٢٣
 باالستعاضة عن الكلمات "الهزة األرضية" بــ "الهزات األرضية".

على إدراج عبارة جديدة في بداية الجملة  تم االتفاق، مندوب كنداوباإلضافة إلى ذلك، وعلى نحو ما اقترحه  - ٢٤
بحيث تقرأ على النحو التالي (النص الجديد مظلل باللون الرمادي والنص المحذوف مشطوب بخط  ١٣- ٢٨الثانية من الفقرة 

 في وسطه): 

، إال أنها أشارت أيضا إلى أن هذا االقتراح قد ي لهذه المبادرةوفي حين أعربت اللجنة عن تأييدها القو  "
 تكون له آثار مالية بالنسبة للفترة الثالثية القادمة".

"...... وأن  بإدراج الكلمات "الخيارات الممكنة بشأن التطبيق" بعد كلمة "عن"، بحيث تصبح الجملة ١٤-٢٨وعلى تعديل الفقرة 
  كنة بشأن التطبيق إلى الجمعية العمومية في دورتها األربعين".يقدم تقريرا عن الخيارات المم

من جدول األعمال كما  ٢٨اللجنة على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتورهنا بهذه التعديالت،  - ٢٥
روع فضال عن ذلك على التوصية للجلسة العامة بأن تعتمد مش وافقتإلى الجلسة العامة. و  )WP/494(يرد في ورقة العمل 

  .مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب :١-٢٨القرار 

 سياسة اإليكاو العامة للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيرانمن جدول األعمال:  ٢٣البند 
 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة

ي تحتوي على مشروع نص تقريرها بشأن هذا البند من الت )WP/487(بعد ذلك نظرت اللجنة في ورقة العمل  - ٢٦
  جدول األعمال.

باالستعاضة  ٨- ٢٣، على تعديل الجملة الثانية من الفقرة مندوب مصرعلى نحو ما اقترحه ، تم االتفاقو  - ٢٧
ر عن كلمة "مجموعة" بكلمة "دورة" بحيث تصبح الجملة " .... إدراج دورة تدريبية متخصصة ضمن أنشطة برنامج تريني

 المتقدم ...."؛

وفنزويال  ،مندوبو بوركينا فاسو وأيده مندوب الجمهورية الدومينيكيةوكمتابعة لالقتراح الذي قدمه  - ٢٨
بالنص التالي  ١٢- ٢٣كذلك على االستعاضة عن النص الموجود في الفقرة  تم االتفاق، وباراغواي (جمهورية ... البوليفارية)

 لنص المحذوف مشطوب بخط في وسطه):(النص الجديد مظلل باللون الرمادي وا

وفضال عن ذلك، دعت الدول األعضاء اإليكاو إلعادة النظر في رسوم برنامج ترينير المتقدم بغرض تحسين " 
واقترحـت الـدول األعضـاء إجـراء اسـتعراض دوري للرسـوم المرتبطـة بمختلـف  معدل التكلفة والفائدة للبرنامج.
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العضو المناوب، والعضو الكامل، والمركز اإلقليمي لالمتياز في مجال (المتقـدم  مسـتويات برنـامج ترينيـر
وذلك من أجل تقييم والعمل على خفـض التكـاليف بالنسبة لمؤسسات التدريب والـدول فيمـا ) RTCE◌ٌ )(التدريب 

 .)GAT( ـالمي على الطيرانيخـص وضـع، وتنقـيح وتقـديم التـدريب الموحـد، الـذي يـدير شـؤونه مكتـب التـدريب الع

لكي  ٩-٢٣، سيتم تعديل الفقرة مندوب مصربأنه، في إطار متابعة نقطة تحريرية أثارها تم أخذ العلم و  - ٢٩
 .)WP/364(بدال عن  )WP/105(تشير إلى ورقة العمل 

أن البند ورهنا بالتعديالت المذكورة أعاله، وافقت اللجنة على أن يقدم للجلسة العامة مشروع نص تقريرها بش - ٣٠
 .)WP/487(من برنامج العمل، كما يرد في ورقة العمل  ٢٣

 أهداف التنمية المستدامة  -٢٠٣٠من جدول األعمال: خطة األمم المتحدة لعام  ٢٩البند 

  من جدول األعمال: تعبئة الموارد ٣٠البند 
  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة

التي تحتوي على مشروع نص التقرير بشأن هذين البندين من  )WP/496(العمل  تم بعد ذلك النظر في ورقة - ٣١
  جدول األعمال.

على إدراج الجملة الجديدة التالية في  تم االتفاق، المراقب من المجلس الدولي للمطاراتوعمال بإقتراح قدمه  - ٣٢
 : ١-٢٩نهاية الفقرة 

م المجتمعات المحلية في ممارساتها لالستدامة، وعلى وجه الخصوص "وأشارت اللجنة أيضا إلى أن المطارات أظهرت قيمة التزا
 حسب ما بينه المجلس الدولي للمطارات." ١٧و ١٦و ٨بصدد أهداف التنمية المستدامة رقم 

 ٣٠و ٢٩اللجنة على أن يقدم للجلسة العامة مشروع نص تقريرها بشأن البندين  وافقتورهنا بهذا التعديل،  - ٣٣
  أيضا على أن تقترح على الجلسة العامة أن تعتمد مشروع وافقت. و )WP/496(ورقة العمل على نحو ما تضمنتهما 

  . تعبئة الموارد: ١-٣٠ومشروع القرار  ٢٠٣٠مساهمة الطيران في خطة عمل األمم المتحدة لعام : ١-٢٩القرار 

  من جدول األعمال: برنامج المساعدة الفنية ١٤البند 

  ر المقدم للجلسة العامةالموافقة على مشروع نص التقري
من جدول األعمال إلى  ١٤على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٤

   بدون تعديل. )WP/495(الجلسة العامة على النحو الوارد في ورقة العمل 
العامة والمعروضة على نظر اللجنة  من جدول األعمال: المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسات ٣١البند 

 التنفيذية

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة
من جدول األعمال إلى  ١٤على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٥

على أن توصي الجلسة العامة باعتماد  افقتو بدون تعديل. كما  )WP/505(الجلسة العامة على النحو الوارد في ورقة العمل 
المعايير المستندة إلى األداء : ٢-٣١؛ والقرار مساعدة ضحايا حوادث الطيران وأسرهم: ١-٣١مشروع القرارات التالية: القرار 

م من المهنيين برنامج الجيل القاد: ٣-٣١؛ والقرار والمواد اإلرشادية بشأن تطهير الطائرات وٕاجراءات مكافحة ناقالت األمراض
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برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين: تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران : ٤-٣١؛ والقرار العاملين في مجال الطيران
  .العالمي

 من جدول األعمال: إدارة الموارد البشرية ٢٤البند 

  حالة القوى العاملة في اإليكاومن جدول األعمال:  ٢٥البند 
  وع نص التقرير المقدم للجلسة العامةالموافقة على مشر 

من جدول  ٢٥و ٢٤على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البندين وافقت بعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٦
   بدون تعديل. )WP/508(األعمال إلى الجلسة العامة على النحو الوارد في ورقة العمل 

 من جدول اإلعمال: تعدد اللغات في اإليكاو ٢٦البند 

  على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة الموافقة
من جدول  ٢٥و ٢٤على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البندين  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٧

  بدون تعديل.  )WP/509(األعمال إلى الجلسة العامة على النحو الوارد في ورقة العمل 

 اليتهامن جدول األعمال: زيادة كفاءة اإليكاو وفع ٢٧البند 

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم للجلسة العامة 
من جدول األعمال إلى  ٢٧على رفع مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٨

لسة بدون تعديل. وباإلضافة إلى ذلك، وافقت على أن توصي الج )WP/510(الجلسة العامة على النحو الوارد في ورقة العمل 
معالجة المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة : ١-٢٧العامة باعتماد مشروعي القرارين التاليين: القرار 

صياغة وتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وٕاجراءات خدمات المالحة الجوية واإلبالغ عن : ٢-٢٧؛ والقرار الموجهة إلى الدول
  االختالفات.

 شروع نص التقرير المقدم للجلسة العامةالموافقة على م

على رفع مشروع نص القسم العام من تقريرها إلى الجلسة العامة على  وافقتبعد ذلك استعرضت اللجنة ثم  - ٣٩
  بدون تعديل.  )WP/511(النحو الوارد في ورقة العمل 

الطيران  –حماية البيئة (من جدول األعمال  ٢٢بأن اللجنة التنفيذية ستعاود النظر في البند  وتم أخذ العلم - ٤٠
 ) في اجتماعها القادم.السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ -الدولي وتغير المناخ 

 .١١,١٥الجلسة في الساعة  رفعت - ٤١
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 محضر الجلسة العاشرة

  )١٥,٠٠، الساعة ٢٠١٦أكتوبر  ٥(األربعاء، 
  

  المواضيع التي نوقشت
  

السياسات والتوحيد القياسي ودعم  -الطيران الدولي وتغير المناخ  –البيئة  حماية  من جدول األعمال:   ٢٢البند     -١
  بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق) (تابع)التنفيذ (القسم الخاص 

 –البيان الموحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة   -
  تدابير القائمة على آليات السوقالخطة العالمية لل –تغير المناخ 

السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ  -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة من جدول األعمال:  ٢٢البند    -٢
  (القسم الخاص بتغير المناخ بدون موضوع الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق) (تابع)

 –سياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة البيان الموحد ب   -
 تغير المناخ

 موجز المناقشات

السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ  -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة من جدول األعمال:  ٢٢البند 
  )(القسم الخاص بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

 البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال

  الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق –حماية البيئة  
استأنفت اللجنة التنفيذية (في اجتماعيها الثالث والرابع) النظر في مشروع البيان الموحد بسياسات اإليكاو  -١

الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، كما ترد في المرفق (ب)  –البيئة وممارساتها المستمرة في مجال حماية 
  ، التي قدمها المجلس.)WP/52(بالوثيقة 

بإفادة  إلى التأييد الساحق الذي حظي به سابقا مشروع القرار المذكور، وأعرب عن غبطته الرئيسوأشار  -٢
في المائة من نشاط الطيران الدولي، عن عزمها على المشاركة طوعا  ٨٤ دولة تمثل حوالي ٦٣أبلغت ، اللجنة أنه حتى اآلن

في الخطة العالمية المقترحة  للتدابير القائمة على آليات السوق، أي خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران 
 .روطة باألحكام الفعلية لمشروع القراروأكد أن العديد من تلك الدول أشارت إلى أن نيتها مش. الدولي (كورسيا)، منذ انطالقتها

والحظ الرئيس أنه، تمشيا مع روح اإليكاو وتقاليدها، أجرى هو ورئيس المجلس مشاورات غير رسمية مع  -٣
 ، بماتباولصعا على بلتغلدول ومجموعات دول بعينها بهدف استكشاف سبل بناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة وا

 لن الرسمية غير المشاورات نتائج أن من التأكد كانا يرغبان في نفسه، الوقت وفي .الخطة معد نم الدول تلك أن تتمكن ليکف
تشاور الرئيس ورئيس ، ولهذا السبب بالذات. )WP/52( القرار لمشروع الحالي النص حظي به الذي الساحق التأييد تقوض
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شروع القرار تمس طبيعة الخطة المقترحة وتصميمها المجلس بشأن مسائل محددة للغاية لن تسفر عن تغييرات جذرية في م
بنص مشروع القرار، فقد أدرجت  الدول عن شواغل ال تتعلق وأكد الرئيس أنه في الحاالت التي أعربت فيها. وخصائص تنفيذها

 .تلك الشواغل في مشروع تقرير اللجنة

ثلين عن مختلف المجموعات وقال الرئيس إنه قام برفقة رئيس المجلس في وقت الحق بالتشاور مع مم -٤
لم يبد، من حيث المبدأ،  اإلقليمية لإليكاو فيما يتعلق بالتغييرات النصية المقترحة، وأعرب عن سروره لإلبالغ بأن هذا األخير

 .أي اعتراضات عليه

ل يحظى بتأييد األغلبية الساحقة من الدو  )WP/52(وأكد الرئيس مجددا أن مشروع القرار الوارد في الوثيقة  -٥
األعضاء في اإليكاو وعليه فهو االقتراح المبدئي االفتراضي، ثم عرض الرئيس التعديالت المقترحة التي تمخضت عنها 

  :المشاورات غير الرسمية المذكورة، على النحو التالي
بأن هذا القرار ال يرسي سابقة أو يحكم مسبقا على  وتسليما" يتعين إضافة الفقرة التالية للديباجة:  ) أ

أو  اتفاق باريسالمفاوضات في سياق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ أو  نتيجة
أي اتفاقات دولية أخرى، وال يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 أو أي اتفاقات دولية أخرى"؛ اتفاق باريسالمناخ أو 

وع النص "تشجع جميع الدول بقوة على المشاركة الطوعية ج) تضاف إلى مشر  ٧ جديدة برقمفقرة   ) ب
في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى، مع مالحظة أن الدول المتقدمة، التي تطوعت بالفعل، تأخذ 

 بزمام القيادة، وأن عدة دول أخرى قد تطوعت أيضا"؛

نة التنفيذية الذي يتناول الشواغل أيضا اقتراحا بإدراج النصوص التالية في مشروع تقرير اللج الرئيسوعرض  -٦
 اإلضافية لبعض الدول:

و أعربت الدول عن مجموعة من اآلراء بشأن ما ينبغي أن يكون قاعدة قياسية أو توصية أو   )أ 
مادة ارشادية بصدد الرصد واإلبالغ والتحقق ومعايير وحدة االنبعاثات. وفي هذا الشأن، طلبت 

والمواد اإلرشادية  وضع القواعد والتوصيات الدولية اللجنة من المجلس، عند اضطالعه بمهام
ذات الصلة من أجل تنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق ضمن خطة التعويض عن الكربون 
وخفضه في مجال الطيران الدولي، تقديم ارشادات واضحة بشأن ما ينبغي أن يكون قاعدة 

 قياسية أو توصية وما ينبغي أن يكون في مادة ارشادية"؛

"وأحاطت اللجنة علما بأنه، فيما يتعلق بوحدات االنبعاثات الناتجة عن اآلليات المنشأة بموجب   )ب 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، سينظر المجلس في أهليتها 
لالستخدام في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي بشرط أن 

تمشى مع قرارات المجلس، مع المساهمة الفنية من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران،ّ  بما ت
 ." والسنوات والفترات الزمنية المؤهلةفي ذلك ما يخص تجنب العد المزدوج 

"وأحاطت اللجنة علما بأن المجلس، بينما يضطلع بأعمال بشأن معايير وحدات االنبعاثات،   )ج 
أجل مشاريع خفض االنبعاثات التي ستستحدث وحدات انبعاثات  سيعزز وضع منهجيات من

ناشئة عن قطاع الطيران وتنفيذ ذلك. وأكدت اللجنة أن الدول ُتشجع على تطوير مشاريع متصلة 
 .بالطيران الداخلي"؛
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"وأحاطت اللجنة علما بأن إدارة الخطة وتنظيمها الشامل، باتباع قرارات الجمعية العمومية،   )د 
 .مسؤولية المجلس"؛سيكونان من 

  المناقشة
مجددا عن تقديرهم  وخالل المناقشة التي أعقبت ذلك، أعرب جميع المندوبين الذين تعاقبوا على المنصة -٧

لرئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس لما أبدوه من حنكة وما بذلوه من جهود دؤوبة للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن مشروع 
التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني (خطة  العالمية القائم على تدابير السوق قرار حول مشروع الخطة

 ).الدولي

أن دولته تشعر بقلق عميق إزاء التحدي العالمي الذي يطرحه تغير  مندوب االتحاد الروسيوفي حين أكد  -٨
بشأن عواقب تنفيذ خطة التعويض  اإلى أن مخاوفهوأن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هو أحد أولوياتها، أشار ، المناخ

على الرغم من المشاورات غير الرسمية التي جرت . عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني ال تزال لسوء الحظ قائمة
 التعويض وأشار إلى أن االتحاد الروسي يرى أن الطريقة المقترحة لتنفيذ خطة. والتغييرات التي أدخلت على مشروع القرار

ستؤدي في الواقع إلى زيادة في المعدل المطلق النبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي وتسهم في خفض السالمة 
وأشار مندوب االتحاد . الجوية، خاصة في البلدان النامية حيث أن األموال المتدفقة من الصناعة ستبطئ التطور التكنولوجي

من الديباجة، وتعرب عن رغبتها في التحفظ بشأنها، وبشأن صياغة  ١٤على صياغة الفقرة  توافقالروسي إلى أن دولته ال 
من مشروع القرار، وبالتالي ال ترى سبيال لإلعالن عن مشاركتها في النسخة  ٢١و ٢٠و ١٨، ١١و )ز ٩و ٥ المنطوق فقرات

وبالتالي اقترح االتحاد الروسي إدخال التغييرات التالية . قللتدابير القائمة على آليات السو  المقترحة من تنفيذ الخطة العالمية
 ):يظهر النص الجديد مظلال باللون الرمادي؛ ويظهر النص المحذوف مشطوبا بخط في وسطه(على مشروع القرار 

 )١٤الديباجة (الفقرة  -ألف

تغير المناخ،" فإن االتحاد الروسي يرى أن نص  إقرارا بترحيب القرار بـ "اعتماد اتفاق باريس في نطاق االتفاقية اإلطارية بشـأن
  ينبغي أن ُيقرأ على النحو التالي:  ١٤الفقرة 

بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ينصان على آليات، كآلية التنمية النظيفة  وٕاقرارا ولما كان"
اهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة من أجل تحقيق المساهمات آلية للمس آلية سوق جديدة في إطار وضع مثال وعلى

التنمية  في الوقت الذي تقوم فيه بتحفيز اتفاق باريس من أجل المساهمة في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة لدعمالمقررة وطنيا 
  من اتفاق باريس". ٦ي المادة حسبما ورد فالمستدامة، األمر الذي تستفيد منه الدول النامية على وجه الخصوص، 

  من المنطوق ٥الفقرة   -باء
حيث أن تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ال ُيسفر عن النتائج المتوخاة، من حيث تحقيق 

سالمة الطيران، األهداف البيئية، فضال عن مستوى تأثيره السلبي على ضمان تنمية قطاع الطيران المستدامة وعلى مستوى 
وخاصة في البلدان النامية، فاالتحاد الروسي يرى أن المرحلتين التجريبية واألولى من تنفيذ خطة التعويض عن الكربون 
وخفضه في مجال الطيران الدولي ينبغي أن تسمحا بإمكانية إعادة النظر في مفهوم تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على 

ي مرحلة من مراحل تنفيذها. وفي هذا الصدد، يعتقد االتحاد الروسي أن الفقرة الخامسة من منطوق القرار آليات السوق في أ
  ينبغي ان ُتصاغ على النحو التالي:

الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطة التعويض  لتنفيذ الشروع في مرحلة تجريبية وأولى تقرر -٥"
للتصدي ألي زيادة سنوية في إجمالي  كأحد الخيارات المحتملةضه في مجال الطيران الدولي (كورسيا) عن الكربون وخف
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انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم عن الطيران المدني الدولي (أي رحالت الطيران المدني التي تغادر من أحد البلدان وتصل 
  اة الظروف الخاصة وقدرات كل منها".، مع مراع٢٠٢٠إلى بلد آخر) بما يتجاوز مستويات عام 

  وبناء على ما تقدم ذكره، يرى االتحاد الروسي أنه من المناسب إضافة الفقرة التالية إلى نص القرار:
لتنفيذ الخّطة العالمية للتدابير القائمةعلى آليات السوق من المجلس مواصلة دراسة الخيارات األخرى  تطلبو –مكررا  ٥"

القائمة على آليات السوق من أجل الطيران  المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابيردرجة ممكنة لـ " المطابقة إلى أقصى
واجراء تحليلمقارن لمزاياها وعيوبها بالنسبة لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في ، ١- ٢٢" الواردة في ملحق القرار ٕ الدولي

أجل  الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو عن نتائج التحليل المقارن منوتقديم تقرير إلى (كورسيا)  مجال الطيران الدولي
  اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الممكنة إلدخالها على سيناريو تنفيذّ  الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق".

 ز) من المنطوق ٩الفقرة  - جيم

عويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي ينبغي أن يشمل، لتمن الواضح أن التحليل الدوري لتنفيذ خطة ا
 المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق للطيران الدولي،  من جملة أمور، تقييم مدى االمتثال لـ

  من المنطوق على النحو التالي:ز)   ٩والواردة في ملحق مشروع القرار. وبناء عليه، ينبغي أن ُتقرأ الفقرة 
في مجال الطيرانّ  كل  ، سيجري المجلس استعراضًا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه٢٠٢٢واعتبارًا من عام  - "ز

، المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمةعلى آليات السوق من أجل الطيران الدوليللتأكد من امتثالها لـ ثالث سنوات 
يشكل أساسًا هامًا للمجلس للنظر فيما إذا كان من الضروري  ُ أن ينبغيبما في ذلك تأثيرها على نمو الطيران الدولي والذي 

إدخال تعديالت على المرحلة المقبلةأو دورة االمتثال وكذلك لكي يقوم، عندما يكون ذلك مناسبًا، بالتوصية بهذه التعديالت 
  رار بشأنها".للجمعية العمومية بغية اتخاذ ق

  من المنطوق ١١الفقرة  -دال
وفقا ألحكام الفصل السادس من اتفاق باريس، فإن التزامات الدول الخاصة بالتعويض تستند إلى مساهمات مقررة وطنيا. وبناء 

  من المنطوق ينبغي، من وجهة نظر االتحاد الروسي، أن تكون كما يلي: ١١عليه، فإن الفقرة 
منِ َقبلّ   بشكل طوعي للتعويض المتوّقعة المطلوبةكل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  بأن ُتحتسب ّ  يقرر -١١"

واألولى من تنفيذ خطة التعويض عن الكربون  أثناء المراحل التجريبية ٢٠٢١مشغل الطائرات في سنةّ  محددة اعتبارًا من عام 
  ".:على النحو التالي ة وطنيًاّ  لكل دولة مشاركة، أو أن ُتحتسبوخفضه في مجال الطيران الدولي على أساس المساهمةالمقرر 

  من المنطوق ١٨الفقرة  - هاء
(كورسيا) لتجنب األعباء  وفقًا لماُ ذكر سابقًا،ّ  فإن تحليل خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 

المبادئ التوجيهية في جملة أمور، تقييمًا لالمتثال لـ  بغي أن تشمل،االقتصادية غير المالئمة التيّ  يتكبدها الطيران الدولي" ين
وفي هذا . ١-٢٢، والواردة في ملحق مشروع القرارأجل الطيران الدولي من لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة علىّ  آليات السوق

 حو التالي:منطوق القرار ينبغي أن ُتقرأ على الن من ١٨الصدد يرى االتحاد الروسي أن الفقرة 

كل ثالث سنواتً   أن ُيجري المجلس مراجعة دورية لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ُتقرر -١٨"
منع المخاطر غير المبررة التي قدّ   المساهمةومن أجل  ز) أعاله ٩، للغرض المشار إليه في الفقرة ٢٠٢٢ابتداء من عام 

بما في ذلك الجوانب الخاصة بسالمة للخطة،  البيئيةالدولي المستدامة والفعالية  نمية الطيرانبت تتسبب في إلحاق ضرر جسيم
مجال  والمنافسة غير األخالقية، فضًال عن تقييم الفعالية البيئية لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران وأمن الطيران
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. وسوف يشمل ذلك جملة تطبيقها من النظر فيما بعد في مسألة جدوىالطيران الدولي لكيّ  تتمكن الجمعية العمومية لإليكاو 
  أمور منها ما يلي:".

  من المنطوق ٢٠الفقرة  -واو
واإلبالغ والتحقق ووحدات  المسائل المتعلقة بالرصد، فإن اتفاقية الطيران المدني الدوليمن الفصل السادس من  ٣٧وفقا للمادة 

والخدماتِ  المساعدة" ولذا فال تشملها القواعد  تصل بـ"الطائرات واألفراد والطرق الجويةاالنبعاثات وسجالت االنبعاثات ال ت
االتفاقية ال ُتسِند إلى اإليكاو سلطة وضع قواعد وتوصيات دولية فيما  والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. ومنّ  ثمّ  فإن

 سجالت االنبعاثات. وفي هذا الشأن،ّ  فإن تكليف المجلس بـ"وضع قواعدووحدات االنبعاثاتّ  و  يتعّلق بالرصد واإلبالغ والتحّقق
وخفضه في مجال الطيران  وتوصيات دولية" لتطبيق نظام الرصد واإلبالغ والتحّقق في إطار خّطة التعويض بشأن الكربون

حذف أي ذكر للقواعد والتوصيات  الدولي، بما في ذلك اإلجراءاتّ  المبسطة لنظام الرصد واإلبالغ والتحقق، غير سليم وينبغي
  من منطوق القرار. ٢٠الدولية من الفقرة 

  من المنطوق ٢١الفقرة  -زاي
" فيما والسنوات والفترات الزمنية المؤهلة يشير االتحاد الروسي إلى أن المجلس لمُ يناقش أو يّتخذ أبدًا أي قرارات فيما يتعّلق بـ"

بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.  ات منشأة بوجب اتفاقية األمم المّتحدة اإلطاريةيتصل بوحدات االنبعاثات الناتجة عن آلي
بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي وثيقة  غير مذكور ولمُ ينظر فيه محددة) ةسن( Vintageوعالوًة على ذلك،ّ  فإن مصطلح 

من منطوق  ٢١" من الفقرة  لفترات الزمنية المؤهلةالسنوات واعبارة " من وثائق األمم المّتحدة تلك. ولهذا السبب، يجب حذف
  مشروع القرار".

وفي الختام، أعرب مندوب االتحاد الروسي مجددا عن قلق دولته بشأن الهدف العالمي الطموح للنمو  -٩
هذا  بسبب طابعها غير الواقعي، بالنظر إلى عدم وجود أي مسوغ علمي لضرورة بلوغ ٢٠٢٠المحايد للكربون اعتبارا من عام 

الهدف المتوخى. وأشار إلى أن نص التحفظات الروسية المذكورة أعاله سوف ينقل إلى األمانة لكي يتم تسجيله على النحو 
  الواجب في تقرير ومحضر اجتماعات اللجنة التنفيذية وغير ذلك من وثائق الجمعية العمومية ذات الصلة.

العالمية  الجبارة في صياغة االقتراح المتعلق بالخطةاإليكاو على جهودها  مندوبة البرازيلوفي حين هنأت  - ١٠
ذّكرت بأنه خالل المشاورات غير  للتدابير القائمة على آليات السوق، على النحو الذي تجسد في مشروع القرار، إال أنها

الجماعية التي ألمح وأكدت أنه خالفًا لروح المشاركة . عارضت دولتها بشدة بعض التعديالت المقترحة عليه، الرسمية المذكورة
إليها الرئيس، فإن العديد من شواغل البرازيل لم تتم مراعاتها، على الرغم من أن البرازيل قد تفاوضت بنشاط وبصورة بّناءة 

وتحقيقا لهذه الغاية، تتفاوض البرازيل حاليا مع دول أخرى إلدخال . بشأن الخطة المقترحة على مدى السنوات الثالث الماضية
فيما يخص اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مشروع القرار ومشروع التقرير، بهدف تقديم  نص مناسب

واحتفظت مندوبة البرازيل لنفسها بالحق في التعليق على التعديالت التي اقترحها مندوب . اقتراح إلى اللجنة لكي تنظر فيه
  .االتحاد الروسي بعد أن تراها مكتوبة

جاء من جميع القارات ومن  )WP/52(على أن الدعم الكاسح الذي لقيه مشروع القرار  ندوب فرنسام وشدد - ١١
. طائفة متنوعة من الدول من حيث الموقع الجغرافي ومستوى التنمية، معربا عن دعمه القوي للتعديالت التي اقترحها الرئيس

غييرات ألن ذلك من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على التوازن وحذر المندوب من إعادة فتح باب المناقشة وقبول المزيد من الت
 .الهش للغاية الذي تم التوصل إليه

وأشار مندوب فرنسا إلى األخبار السارة بالنسبة للمناخ الذي أعلنت عنها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  - ١٢
مشددا على ضرورة ، ٢٠١٦نوفمبر  ٤اذه في بشأن تغير المناخ في وقت سابق من ذلك اليوم، وهي أن اتفاق باريس سيبدأ نف
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في أقرب وقت ممكن، عن إنجاز بنفس القدر من األهمية بالنسبة للمناخ، وهو اإلنجاز المتمثل في اعتماد  أن تعلن اإليكاو،
ن وخفضه خطة التعويض عن الكربو ( العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق الجمعية العمومية لمشروع القرار بشأن الخطة

  .وأكد أن التعديالت التي اقترحها الرئيس تقود الدول على الطريق الصحيح نحو تحقيق ذلك الهدف). في مجال الطيران الدولي
للتعليقات التي أدلى بها مندوب فرنسا، مشددا على أن مشروع  ، عن تأييدهمندوب المملكة المتحدةوأعرب  - ١٣

في  ال وسطا معقوال ويحظى بتأييد ساحق من الغالبية العظمى من الدول األعضاءيمثل ح )WP/52( القرار الملحق بورقة العمل
الشكر إلى الرئيس ورئيس المجلس على جهودهما لحل المشاكل بوتوجه . اإليكاو وأقاليمه، سواء في العالم المتقدم أو النامي

مشروع التقرير ودعا إلى تقديمها، مع التغييرات القليلة المتبقية، وأعرب عن تأييده للتعديالت المقترحة على مشروع القرار و 
 .واليکاايخ راـت يف فاصلة ةـظحل اإلضافية، إلى الجلسة العامة لكي تعتمدهما، األمر الذي سوف يشكل

 ،إثيوبيا: والمملكة المتحدة مندوبي فرنساوأعرب مندوبو الوفود التالية عن تطابق آرائهم مع وجهات نظر  - ١٤
 ،والبرتغال ،وٕايطاليا ،وآيسلندا ،وأيرلندا ،وأوكرانيا ،اإلمارات العربية المتحدةو  ،وألمانيا ،وٕاستونيا ،سترالياوأ ،وٕاسبانيا ،األرجنتينو 

 ،الجمهورية الدومينيكيةو  ،جمهورية تنزانيا المتحدةو  ،جزر مارشالو  ،وتشيكيا ،تركياو  ،بولنداو  ،وبوركينا فاسو ،ابلغاريو  ،وبلجيكا
 ،غاناو  ،سيراليونو  ،سويسراو  ،السويدو  ،وسنغافورة ،سلوفاكياو  ،وساموا ،ورومانيا ،الدانمركو  ،يقياجنوب أفر و  ،جمهورية كورياو 
 ،النمساو  ،والنرويج ،وناميبيا ،المكسيكو  ،مصرو  ،ومالطة ،والتفيا ،وكينيا ،وكندا ،والكاميرون ،فنلنداو  ،وغيانا ،غواتيماالو 

النظام الكاريبي لمراقبة المراقب من  ، فضال عنواليونان ،واليابان ،حدة األمريكيةالواليات المتو  ،هولنداو  ،ونيوزيلندا ،ونيجيريا
 سالمة وأمن الطيران.

على ضرورى التوصل إلى حل شامل، يتمثل في خطة التعويض عن الكربون  مندوب الدانمركوأكد  - ١٥
كما أكد على . ٢٠٢٠اعتباًرا من عام  ونللنمو المحايد للكرب الهدف العالمي الطموح بلوغوخفضه في مجال الطيران الدولي، ل

وهو أمر من المؤكد ، أن هذا المنحى يمثل الطريقة المثلى لتقليل مخاطر وجود خليط متنافر من المخططات اإلقليمية والوطنية
 .أنه لن يفيد قطاع الطيران

قرير ألن الجمعية إلى أن دولته تؤيد التعديالت المقترحة على القرار ومشروع الت مندوب إسبانياوأشار   - ١٦
يمكنها أن توعز إلى المجلس بتوضيح بعض القضايا المعلقة وأن بند مراجعة النظام من شأنه أن يتيح مواصلة تحسينه لزيادة 

  .فعاليته
على أن دولته ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تطبيقها على  مندوب غواتيماالوشدد  - ١٧

وأشار إلى أن . وأنها من الموقعين على اتفاق باريس واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ الطيران المدني الدولي،
 ، وضع غواتيماال في المرتبة العاشرة من بين البلدان األكثر تأثرًا بالظواهر المناخية٢٠١٦ الدليل العالمي لمخاطر المناخ لعام

، )WP/52(د أن بلده يؤيد بشدة مشروع القرار ومشروع التقرير كما وردا في الوثيقة وأك، ٢٠١٤-١٩٩٥ في الفترة البالغة الشدة
مع التعديالت التي اقترحها الرئيس، وهو ملتزم بالعمل مع اإليكاو والدول األعضاء فيها لضمان التنفيذ الناجح لخطة التعويض 

 .عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

أن مشروع القرار جاء نتيجة عمل شاق وكثير من التسويات التي تم التوصل إليها  على مندوبة غياناوشددت  - ١٨
. خالل السنوات الثالث الماضية خالل عملية تجويد نصه بحيث يلبي الظروف الوطنية للدول المتقدمة والنامية على السواء

اريخي وغير مسبوق من حيث إتاحته منبر لوضع وأشارت إلى أن غيانا، باعتبارها دولة نامية صغيرة، تعتبر أن مشروع القرار ت
لمعالجة انبعاثات ) خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق 

  .يةثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي، وهي أول خطة من هذا النوع ألي قطاع من القطاعات االقتصاد
دولته بالمجلس لمشروع القرار المتعلق بالخطة العالمية للتدابير القائمة على  عن إشادة مندوب الهندوأعرب  - ١٩

، التي تعتبره سبيال لتجنب المخاطر المترتبة )خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(آليات السوق 
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كما أعرب عن إشادته برئيس اللجنة التنفيذية إلدراجه في مشروع القرار ، طنيةعلى وجود خليط متنافر من الخطط اإلقليمية والو 
وأكد أن الهند مستعدة للمشاركة في الخطة المقترحة والوفاء بالتزامها تجاه . بعض الشواغل التي أعربت عنها العديد من الدول

إلى أن دولته تؤيد مداخلة مندوب االتحاد وفي حين أشار مندوب الهند كذلك . مخاوفها المجتمع العالمي شريطة معالجة
الروسي، إال أنه أكد مجددا تحفظاتها العميقة فيما يتعلق بالحد األقصى لالنبعاثات القطاعية المقترحة في إطار خطة التعويض 

سيلقى وهي تعتبر أن مثل هذا اإلجراء يتعارض مع روح اتفاق باريس وأنه . عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
يحد من قدرة البلدان النامية مثلها على السير على  وتعتبر الهند كذلك أن من شأن ذلك أن. بظالله السالبة على قطاع الطيران

 وترجع مخاوف الهند إلى كونه. أعباء اقتصادية أكبر عليها طريق نموذج النمو الذي تسلكه البلدان النامية من خالل فرض
خطة التعويض ( وأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ٢٠٢٠من عام للكربون اعتبارا النمو المحايد يستند إلى 

ستفرض ضرائب على أي نمو َيحُدث في مجال الطيران الدولي بعد عام  )عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
النامية، حيث بدأت أنشطة الطيران تنطلق لتوها وهي اآلن  ، مما قد ُيحِدث تأثيرا مدمرا على تنمية الطيران في البلدان٢٠٢٠

الهند أن إخضاع هذه الخطة العالمية للـتدابر القائمة على آليات السوق لالختبار والتقييم قد يسفر  وترى. تنمو بمعدالت عالية
وال أحد . ن قطاعات االقتصادعن نتائج غير متوقعة إذ أنه لم يتم تنفيذ أي مخطط من هذا النوع من قبل في أي قطاع آخر م

وسوف يعتمد كل شيئ على التنبؤات والمضاربات في غياب أي . التأثيرات البيئية واالقتصادية المحتملة للنظام المقترح يعرف
وباإلضافة إلى ذلك، فإن دور . أو عرض شفاف للحقائق واألرقام بيانات موثوقة وبدون القيام بما يلزم من تحليالت ومناقشات

في الحد من االنبعاثات لم يتم إثباته بعد من خالل الوسائل العلمية، ومن هنا تأتي أهمية أن دابير القائمة على آليات السوق الت
تكون المشاركة على أساس طوعي للمرحلة التجريبية والمرحلة األولى من تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال 

 .الطيران الدولي، كما هو مقترح

إلى أن دولته تؤيد تأييدا تاما االقتراح المتعلق بالمرحلتين المشار إليهما على النحو  مندوب الهندأشار و  - ٢٠
غير أنها ترى أن المنظمة ال تزال بحاجة إلى القيام بمزيد من العمل اإلضافي قبل أن ُيستكمل . )WP/52( الوارد في الوثيقة
وترى الهند أنه . ئمة على آليات السوق، الذي ُيقترح جعله إلزاميا في المرحلة الثانيةللخطة العالمية للتدابير القا التصميم الدقيق

ينبغي على مجلس اإليكاو أن يواصل العمل على عناصر التصميم الرئيسية للنظام المقرر تنفيذها في المرحلة الثانية استنادًا 
وعليه فإن للهند . ٢٠٢٥دورة الثانية واألربعين للجمعية في عام إلى تقييم المرحلتين التجريبية واألولى، وتقديم النتائج إلى ال

تحفظات جدية بشأن عناصر التصميم المحددة للمرحلة الثانية، وهي تقترح بدًال من ذلك تمديد البند الذي يتيح خيار االنسحاب 
أي مرحلة من المراحل خيار الخروج ألي دولة عضو ال تستسيغ الخطة في  لكي يشمل مرحلة التنفيذ الثانية أيضًا، بحيث ُيتاح

فحسب، بل سيوفر كذلك للدول األعضاء مثل الهند المرونة المطلوبة وسيشجع  اتفاق باريسولن يكون ذلك متسقا مع . منه
وطالب مندوب الهند، إذا لم يكن بالمقدور أخذ شواغل دولته في االعتبار في نص مشروع . مشاركتها في الخطة في وقت مبكر

 .أن تُثبت هذه الشواغل في مشروع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة القرار،

على مدى  )EAG(إلى أن دولته شاركت في الفريق االستشاري لشؤون البيئة  مندوب بوركينا فاسوواشار  - ٢١
فضال عن  إال أنه أعرب عن أسفه إذ أنه على الرغم من جهودها، السنوات الثالث الماضية، على الرغم من مواردها المحدودة

واألمانة، والتي يبذلها اآلن رئيس اللجنة التنفيذية، ، جهود الدول األخرى، والجهود التي بذلها رئيس المجلس، واألمينة العامة
لم تختتم بعد. وفي  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدوليفإن المناقشات حول مشروع القرار بشأن 

فاسيو بأن النص ليس مثاليا وال يلبي احتياجات الجميع بصورة كاملة، فقد أكد أنه قد حان الوقت حين أقر مندوب بوركينا 
نظرا لكل تلك الجهود والنوايا الحسنة التي أبدتها الدول في التفاوض، فضال عن الخسائر في األرواح والخسائر ، العتماده

فاسو، في هذا الصدد، على وجه التحديد إلى الضرر الذي يتسبب االقتصادية الناجمة عن تغير المناخ. وأشار مندوب بوركينا 
 فيه اإلعصار ماثيو حاليا في منطقة البحر الكاريبي.
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مندوب بوركينا فاسو أيضا على اآلثار التي يحدثها ارتفاع درجات الحرارة على الناس،  وفي سياق تأكيد - ٢٢
لضرورة الحد من انبعاثات غازات  من ظواهر تغير المناخ ومدركة إلى أنها قلقة للغاية والنباتات والحيوانات في دولته، أشار

 - اإليكاو  وضمن جهودها الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، قامت بوركينا فاسو، بمساعدة مقدمة في إطار مشروع. الدفيئة
، بوضع خطة عمل للحد دوليبناء القدرات من أجل تخفيف غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الطيران الاالتحاد األوروبي 

أن دولته  وأعرب وفد بوركينا فاسو عن سعادته بإخطار االجتماع. من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي
مستعدة، كإجراء إلثبات حسن النية، للمشاركة طواعية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ 

وناشد جميع الدول اعتماد مشروع القرار، مع . غم من أن حجم نشاط الطيران الدولي لديها منخفض للغايةبدايتها، على الر 
 .مشرفا من النضج حتى وٕان لم يحظ تماما برضا أي دولة التعديالت التي اقترحها الرئيس، مشددا على أنه بلغ مستوىً 

 رار ليس مثاليًا، إال أنه يمثل أول خطةإلى أنه على الرغم من أن مشروع الق مندوب جزر مارشالوأشار  - ٢٣
وشدد . ذات مصداقية لتقليل انبعاثات الطيران، وهو خطة من شأنها أن تساعد جزر مارشال على مقاومة آثار تغير المناخ

على أن أحكام القرار تعكس مجموعة من األفكار التي روعي فيها أن تكون متوازنة بدقة متناهية لتحقيق الهدف العالمي 
عندما نظرت اللجنة في الورقة  وأكد مندوب جزر مارشال كذلك على أنه. ٢٠٢٠طموح للنمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام ال
)WP/52( )لقي مشروع القرار تأييد بلدان منها أغلبية كبيرة من البلدان النامية إلى جانب عدد )خالل اجتماعيها الثالث والرابع ،

العالم وأشدها فقرا وأضعفها وأكثرها عزلة، بما في ذلك جزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة، التي  من أصغر الدول الجزرية في
منذ بدايتها، أي في المرحلة التجريبية،   ستشارك طواعية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

أن التعديالت التي اقترحها الرئيس لن تقوض السالمة وأعرب عن ثقته في . كدليل آخر على ريادتها في ما يخص المناخ
وأشار مندوب جزر مارشال إلى أنه على الرغم من أن دولته والدول األخرى األعضاء في ائتالف . البيئية لمشروع القرار

ا جميعًا تدرك ما تفضل مراعاة المزيد من شواغلها، فإنه الطموح العالي التي تعمل على تقديم المزيد من الدعم لالقتراح كانت
 يتطلب مواصلة جميع الدول في االضطالع بالدور القيادي وٕان  سيربا قتفابعد ا إن الواقع الجديد الماثل في فترة ما: يلي

قابل للتحسين بمرور الوقت، وينبغي ) خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(الخطة العالمية المقترحة 
 .له أن يكون كذلك

وشدد مندوب جزر مارشال على أنه ليس بوسع للجنة أن ترتد على أعقابها، وأنه لم يعد لديها المزيد من  - ٢٤
الوقت إلضاعته، وأشار إلى أن األحداث المأساوية التي تدور أمام أعيننا في منطقة البحر الكاريبي تُبرز الحاجة الملحة 

تشديده على أن إعصار  وفي معرض. ه في مجال الطيران الدوليللتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفض
ماثيو قد خلف بالفعل عددا من الضحايا في هايتي والجمهورية الدومينيكية وأن العديد من الدول الجزرية األخرى معرضة 

اترا، وستصبح العواصف للتهديد، أكد من جديد أنه بدون هذا االتفاق، فإن فترات الجفاف الذي يشهدها الجميع ستصبح أكثر تو 
وبالنظر إلى أنه ينتمي إلى أحد أكثر البلدان النامية ضعفا، أكد مندوب جزر مارشال . أشد فتكا أكثر عنفا، وفترات المد العالي

وأعرب عن تأييده . أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
 .اللذين اقترحهما الرئيس على مشروع القرار، معربا عن أمله في أن يعتمده االجتماع بسرعة في الجلسة العامةللتعديلين 

وعن  وجزر مارشال مندوبا بوركينا فاسوالتالية عن إشادتهم باآلراء التي أدلى بها  مندوبو البدانوأعرب  - ٢٥
، وفنلندا، وغانا، وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا،، وجمهورية كوريا، متحدةوجمهورية تنزانيا ال، وتشيكيا، وبولندا بلجيكا،تأييدهم لها: 
النظام الكاريبي لمراقبة  ، فضال عن المراقب منواليونان، ونيجيريا، والنرويج، وناميبيا، والمكسيك، وكينيا، وكندا، والكاميرون

 .سالمة وأمن الطيران

بقاء الجنس  بالنظر إلى أنه يمسشتركًا للبشرية لتغير المناخ يشكل هّما م أن التصدي مندوب الصينوأكد  - ٢٦
وأبرز في هذا . البشري على قيد الحياة ونموه، مشددا على أن حكومته تبذل جهودًا دؤوبة لتعزيز عملية إدارة تغير المناخ
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ألمين العام الصدد أن الصين قدمت مساهمة تاريخية لمساعي إبرام اتفاق باريس وأنها أودعت رسميًا صك تصديقها عليه مع ا
مما ، )٢٠١٦سبتمبر  ٥و ٤ ، الصين، يوميهانغزو(، قبل بدء قمة مجموعة العشرين ٢٠١٦سبتمبر  ٣لألمم المتحدة في 

وبعد أن شاركت الصين بنشاط في كامل عملية . يعني اتخاذ خطوة عملية لضمان دخول االتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ مبكر
نبعاثات الطيران، فهي على استعداد لتحمل المسؤوليات التي تتناسب مع ظروفها وقدراتها التعاون الدولي بشأن مسألة خفض ا

ومبادئ الشمولية، واإلنصاف، والمالءمة والجدوى، فإن  )CBDR( واستنادًا إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة رغم تباينها. الوطنية
وترحب الصين بمشروع القرار . عن الطيران المدني الدولي الصين مستعدة لمواصلة إسهامها في الحد من االنبعاثات الناجمة

، الذي )خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(بشأن الخطة العالمية للـتدابير القائمة على آليات السوق 
ضطلع به رئيس المجلس يجري االتفاق عليه في دورة الجمعية العمومية الحالية، وتعرب عن تقديرها للدور القيادي الذي ي

 .ورئيس اللجنة التنفيذية في تحقيق هذه الغاية

وأكد مندوب الصين أن دولته ليست مجرد مشارك في عملية التفاوض، بل هي أيضا ُمروج لها، مشيرا إلى  - ٢٧
كما . ٢٠٠٧عام  أنها شاركت في جميع المشاورات والمفاوضات المتعلقة بهذه القضية منذ الدورة السادسة والثالثين للجمعية في

ساهمت بشكل إيجابي في هذا الصدد عبر برامجها وعمال بما تمليه الحكمة الصينية من أجل الترويج إلرساء الخطة العالمية 
وقد أظهرت الصين أيضا أقصى قدر ممكن من المرونة في هذا . للتدابير القائمة على آليات السوق باالستناد إلى توافق اآلراء

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران ( اإليكاو لمثل هذ الخطة إلى حد كبير في إنجازالصدد، مما ساهم 
وقد شددت الصين دوما على أن الحل النبعاثات الطيران ينبغي أن يقوم على توافق اآلراء . خالل دورة الجمعية الحالية) الدولي

 وعلى الرغم من أن ذلك يمثل تحديا لإليكاو، فهو. يرها جميع األطرافقدر المستطاع، كافة الشواغل التي تث، وينبغي أن يراعي
وبالتالي ترى الصين أن اآلراء التي أعربت عنها وفود االتحاد الروسي، والبرازيل والهند . من صميم مسؤولياتها الهامة أيضا

الدورة الحالية للجمعية نتائج ينبغي أن تؤخذ في الحسبان بشكل مناسب وأن تعالج على الوجه الصحيح لضمان أن تحقق 
 .إيجابية تستند إلى أوسع توافق ممكن في اآلراء

وشدد مندوب الصين على أنه سوف يتعين على المنظمة معالجة عدد كبير نسبيا من القضايا في إطار  - ٢٨
حترم المنظمة سيادة جهودها المستقبلية لتعديل الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، مؤكدا على ضرورة أن ت

الدول وأن تأخذ في االعتبار الظروف الخاصة بكل دولة فضال عن قدرات كل بلد من البلدان النامية، ال سيما عند التعامل مع 
المتعلقة بـخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي، والسجالت الخاصة  الرصد واإلبالغ والتحقققضايا 

في أقرب وقت ممكن  الخطةأو عدم مشاركة البلدان النامية في  ث أن هذه العوامل هي التي ستحدد مشاركةبهذه الخطة، حي
 .وبالتالي سيعتمد عليها في نهاية المطاف نجاح أو فشل الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

الحسبان حقيقة أن الدول األوروبية  وشدد مندوب الصين على ضرورة أن تأخذ اللجنة التنفيذية والجمعية في - ٢٩
ودول أمريكا الشمالية ليست وحدها التي تشجع على إيجاد أسواق محلية للكربون، بل هناك دول أخرى تفعل ذلك، منها الصين، 

القائمة وأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ وغيرها من الكيانات تجري هي أيضا مفاوضات بشأن اآلليات 
وقال إن معايير التأهيل ينبغي أن تكون أكثر شموًال وينبغي أن تكفل سهولة تطبيق األرصدة أو اإلعفاءات لهذه . على السوق

الدول وٕامكانية دمج العملية في عمليات تفاوضية أخرى بما يؤدي إلى تحقيق ظروف مواتية تتيح مشاركة عدد أكبر من 
ولته تعارض أي ممارسات أو قواعد تمييزية ُتفرض كأمر واقع على البلدان النامية بحجة وأكد مندوب الصين أن د. البلدان

حيث ترى  ٢٠٢٠وتعترض الصين على هدف الطموح العالمي للنمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام . العتبات التقنية المعززة
يتعلق بخفض االنبعاثات، التي تعتبرها غير عادلة وغير  أنه سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق البلدان النامية فيما

ستحدد ما إذا كانت خطتها العالمية للتدابير القائمة على  وقدرة اإليكاو على حل هذه المشكلة بطريقة مناسبة هي التي. مجدية
 .ستكلل بالنجاح أم ال) خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي( آليات السوق



 - 346 - A39-Min. EX/10 
 

 

، الرئيس السابق لمجلس اإليكاو، الذي ُعين بعد ذلك كوبيه غونزاليز. السيد ر، مندوب المكسيكنضم ا - ٣٠
، إلى زمرة المتكلمين قبله الذين أعربوا عن تأييدهم للتعديالت التي اقترحها الرئيس للنوايا الحسنة في اإليكاو سفيرا مدى الحياة

وشدد على المستوى العالي من التضامن الذي أبدته، وال تزال . )WP/52( لوثيقةعلى مشروع القرار ومشروع التقرير الوارد في ا
: في معالجة مسألة الطيران المدني والبيئة، ومن بين األدلة على ذلك، أشار إلى ما يلي، تبديه، الدول األعضاء في اإليكاو

ن تستند إلى سلة التدابير التي تشمل، في خطة عمل حكومية ألنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربو  ١٠٠تقديم أكثر من 
 جملة أمور، التحسينات التقنية والتشغيلية وتحسينات البنية التحتية وأنواع الوقود البديلة المستدامة؛ وفي اآلونة األخيرة، إعراب

ويض عن الكربون المشاركة الطوعية في خطة التع عن نيتها في المائة من نشاط الطيران الدولي، ٨٤دولة، تمثل حوالي  ٦٣
وأشار مندوب المكسيك إلى أن هذه التصرفات تثبت أن النهج الطوعي أكثر . وخفضه في مجال الطيران الدولي منذ بدايتها

 .نجاًحا من النهج اإللزامي

، بشأن الحاجة إلى مراعاة العمل الكبير الذي قام به المجلس )EX/4(واتفق مندوب المكسيك مع الرئيس  - ٣١
والخبراء الفنيين، في صياغة مشروع القرار الوارد في ورقة العمل  )EAG( االستشاري لشؤؤون البيئية لإليكاو الفريق بدعم من

)WP/52(ومع إقراره بالصعوبات . عن طريق توافق اآلراء ، مسلطا الضوء على التقليد المتبع في اإليكاو بالتوصل إلى االتفاقات
راء بشأن مشروع القرار، أعرب عن ثقته في أن يتمكن المندوبون مرة أخرى، وبنفس التي تكتنف حاليا التوصل إلى توافق في اآل

التعديالت  روح التعاون التي دأبوا على التحلي بها على مدى سنوات عديدة، من الوصول إلى توافق اآلراء المنشود استنادا إلى
ن بالغ ارتياحه ألن تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة وأعرب مندوب المكسيك ع. التي اقترح الرئيس إدخالها على مشروع القرار

الطلب إلى المجلس أن ينظر في عدد من القضايا بهدف معالجة الكثير من الشواغل التي تم اإلعراب عنها أثناء  سيتضمن
بيرة التي يتحملها يعي تماما المسؤولية الك وبصفته رئيسا سابقا لمجلس اإليكاو، أشار إلى أنه. المفاوضات بشأن مشروع القرار

المجلس لضمان التنمية اآلمنة، والمنظمة والمستدامة للطيران المدني الدولي، معربا عن ثقته في أن المجلس سيواصل الوفاء 
 .بهذه المسؤولية

وأشار مندوب المكسيك إلى المداخالت التي أدلى بها مندوبا بوركينا فاسو وجزر مارشال، مؤكدا على   - ٣٢
وصل إلى اتفاق بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي وناشد جميع المندوبين، الحاجة الملحة للت

عند عرض مشروع القرار عليهم في الجلسة العامة، اعتماده بتوافق اآلراء، وٕاذا أمكن بالتزكية، مع احترام الحق السيادي للدول 
  .األعضاء في اإلعراب عن عدم موافقتها

 .هذه المناشدة الجمهورية الدومينيكيةو  ا الكاميرونمندوبوأيد  - ٣٣

وأشار مندوب األرجنتين إلى أن مشروع نص القرار الحالي يعكس توازنًا دقيقًا ويمثل الكثير من الحلول  - ٣٤
يل التعديالت التي اقترحها الرئيس، واقترح إلسعي إلى استكشاف طرق مختلفة إلدراج أي مقترحات تعد الوسطى والتنازالت، وأيد

  .لم تتم معالجتها، مثل المقترح الذي ستقدمه مندوبة البرازيل تتوافق مع الخطوط العامة لمشروع القرار ولكن
الرئيس ورئيس المجلس على المشاورات غير الرسمية التي قاما بها على  مندوبة الواليات المتحدةشكرت  - ٣٥

. عن تأييدها القوي للتعديالت المقترحة على مشروع القرارمدى األيام القليلة الماضية لمعالجة شواغل بعض الدول، وأعربت 
 مكرر المقترحة، كما ترد في ورقة العمل ١٧وفيما يتعلق بالتعليقات التي أدلت بها مندوبة البرازيل بشأن قضية تتعلق بالفقرة 

)WP/52 (كبر قدر ممكن من توافق والمشاورات غير الرسمية األخرى التي أجريت بشأنها، أشارت إلى أنه من أجل تحقيق أ
 من الحصول على تأييد واسع ولن على مشروع القرار ما دام ذلك سيمكن اآلراء، فهي توافق على إجراء تغيير ختامي آخر

وشددت مندوبة الواليات المتحدة على أن دولتها ممتنة بشكل خاص . يغير التوازن الدقيق الذي تحقق في النص المطروح حالًيا
منذ بدايتها،  التي تطوعت حتى اآلن للمشاركة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ٦٣للبلدان الـ 

  .وهنأت بوركينا فاسو، وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة على إعالن مشاركتها الطوعية في النظام
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حها الرئيس، مشددة على ضرورة للتعديالت التي اقتر  عن تأييدها مندوبة اإلمارات العربية المتحدةأعرب  - ٣٦
 .مراعاة تدخالتها السابقة خالل مرحلة التنفيذ القادمة لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

المقترح  للتدابير القائمة على آليات السوقعن تأييده لمشروع الخطة العالمية  مندوب جمهورية كورياوأعرب  - ٣٧
على النحو المنصوص عليه في مشروع القرار، مع التعديالت ) وخفضه في مجال الطيران الدوليخطة التعويض عن الكربون (

وبغية الوصول إلى الهدف النهائي، شجع جميع الدول على التحلي بالصبر وٕابداء مزيد من االلتزام . التي اقترحها الرئيس
اتخاذ مواقف استشرافية أكثر مما كان عليه الحال في والمرونة، ال سيما وأن الدول التي لديها بعض التحفظات قد التزمت ب

كلما ازدادت القوة "وسلط مندوب جمهورية كوريا الضوء في هذا السياق على القول المأثور . المراحل السابقة من المفاوضات
  ".المسؤولية ازدادت معها

أخرى على ضعف جزر أيضا عن تأييده للنص المعدل لمشروع القرار، مشددا مرة  مندوب سامواوأعرب   - ٣٨
المحيط الهادئ إزاء اآلثار المدمرة لتغير المناخ، ومؤكدا أن أي كارثة تحل بالجزر، تسفر عن تدمير ما أنجز في سنوات على 

 ولذلك دعا إلى تأييد الجمعية العمومية. االقتصادية، بما في ذلك فيما يتصل بسبل معيشة الناس -صعيد التنمية االجتماعية 
  .اها إليجاد االستجابة المالئمة لهذه القضية البيئية باعتماد مشروع القرار المذكوربحزم في مسع

النص المعدل لمشروع القرار، فأشار إلى  النظام الكاريبي لمراقبة سالمة وأمن الطيرانالمراقب عن كما أيد  - ٣٩
رات المتخذة في مؤتمر باريس، وال سيما تؤيد بالكامل القرا) كاريكوم( أن دول الجماعة والسوق المشتركة للجماعة الكاريبية

النظام  وبصفتها هيئة تمثل ذراع الطيران للدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة البحر الكاريبي، فإن. اعتماد اتفاق باريس
 .ر المذكورالكاريبي لمراقبة سالمة وأمن الطيران يهنئ المجلس وجميع المشاركين في المفاوضات التي أسفرت عن مشروع القرا

أن المناقشات بشأن ذلك البند من جدول األعمال كان من الممكن أن ُتختتم في  إلى رئيس المجلسأشار   - ٤٠
األسبوع السابق، وشدد على أنه في محاولة لمعالجة شواغل كل دولة على حدة، أجريت مشاورات غير رسمية إضافية بغية 

ت المقترحة المقدمة من الرئيس في مشروع القرار ومشروع التقرير لكي وستدرج التعديال. استقطاب مزيد من الدعم والتوافق
وبما أن رئيس المجلس يعي أن العديد من الدول لديها شواغل لم تحسم بعد، . تستعرضها اللجنة التنفيذية في اجتماعها المقبل

المؤيدة قبل استعراض الجلسة العامة  فرصة سانحة إلجراء مزيد من المشاورات من أجل زيادة حجم األغلبية فقد قال إن هناك
ومع ذلك، شدد رئيس المجلس على أنه من الضروري الحفاظ على التوازن الدقيق وعلى تأييد األغلبية الساحقة . لتقرير اللجنة

جال خطة التعويض عن الكربون وخفضه في م( لنص مشروع القرار المتعلق بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق
 ).الطيران الدولي

السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ  -  الطيران الدولي وتغير المناخ –حماية البيئة   من جدول األعمال:  ٢٢البند 
 )القسم الخاص بتغير المناخ بدون الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق(

 تغير المناخ –ساتها في مجال حماية البيئة البيان الموحد لسياسات اإليكاو المستمرة وممار 

البيان : XX-٣٩فيما يتعلق بالنظر في مشروع القرار ) EX/2(ما دار في اجتماعها الثاني استأنفت اللجنة  - ٤١
، )WP/49(كما يرد في مرفق ورقة العمل  تغير المناخ -الموحد لسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بحماية البيئة 

الحاضرين بأنه تم تعليق النظر في مشروع القرار بشأن تغير المناخ إلى حين اختتام  الرئيس وذّكر. قدمها المجلسالتي 
بسبب المخاوف التي أعربت عنها بعض الدول فيما يتعلق بالصلة بين األهداف العالمية  )WP/52(المناقشات بشأن الورقة 

خطة . (ائمة على آليات السوق المقترحة لتنمية قدرات الطيران في الطيران الدوليالطموحة لإليكاو والخطة العالمية للتدابير الق
  ).التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
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وفي إطار متابعة المشاورات غير الرسمية التي قام بها هو ورئيس المجلس مع الدول ومجموعات الدول  - ٤٢
التعديالت المقترحة التالية لمشروع القرار المعني بتغير المناخ المرفق بورقة العمل  بشأن الخطة العالمية المذكورة، قدم الرئيس

)WP/49(: 

بأن هذا القرار ال يشكل سابقة لنتائج المفاوضات وال يمثل  وٕاذ تسلم إدراج فقرة جديدة في الديباجة: "  )أ 
أو اتفاق باريس، كما أنه  مناخحكمًا مسبقًا عليها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير ال

  "ال يمثل موقف األطراف من تلك االتفاقيات؛

من منطوق القرار "خاصة عن طريق تقييم نصيب الطيران الدولي  ٩وحذف النص التالي  من الفقرة    )ب 
 درجة مئوية"؛ ١،٥درجة مئوية و ٢في ميزانية الكربون العالمية في ضوء أهداف درجتي الحرارة 

في المرفق بمشروع نص قرار  ١٨-٣٨شادات التي يتضمنها ملحق قرار الجمعية العمومية ج اإلر اوٕادر    )ج 
  الجمعية العمومية. وباإلضافة إلى ذلك، استنساخ فقرة الديباجة المعنية في قرار الجمعية العمومية

إلى  يطلب  ١٩-  ٣٧إلى أن قرار الجمعية العمومية  واذ تشيرواستكمالها على النحو التالي: " ١٨ٕ- ٣٨
المجلس، بدعم من الدول األعضاء، االضطالع بالعمل لوضع إطار للتدابير القائمة على آليات السوق 
في مجال الطيرن الدولي، بما في ذلك مواصلة وضع المبادئ التوجيهية المدرجة في المحلق بقرار 

رفق بقرار الجميعة ، وأن المبادئ التوجيهية وضعت على النحو المدرج في الم١٩- ٣٧الجمعية العمومية 
 ."، والتي تم استنساخها في الملحق بهذا القرار؛١٨-٣٨العمومية 

 المناقشة

اإلعراب عن تقديرهم لرئيس  )EX/2( كرر جميع المندوبين الذين تناوبوا على المنصة، في أثناء المناقشة - ٤٣
  .بتغير المناخ بشأن مشروع القرار الخاص اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس لما بذاله من جهود للتوصل إلى توافق في اآلراء

عن تأييده لمشروع القرار بما في ذلك التعديالت التي اقترحها الرئيس، فقد  مندوب الصينوفي حين أعرب  - ٤٤
حيث ترى أنه سيزيد  ٢٠٢٠أكد من جديد أن دولته ال توافق على الهدف العالمي الطموح للنمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام 

  .سؤولية الملقاة على عاتق البلدان النامية من حيث تخفيضات االنبعاثات، األمر الذي تعتبره غير عادل وغير مجدٍ من الم
المبادئ التوجيهية إلى أنه على الرغم من أنه اقترح من قبل أن يتم تضمين  مندوب االتحاد الروسيوأشار  - ٤٥

العالمية للتدابير القائمة  كمرفق لمشروع القرار بشأن الخطةالدولي لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق للطيران 
على آليات السوق، فهو ال يعترض بحزم على إدراجه في القرار الخاص بتغير المناخ كما اقترح الرئيس، حيث أن التحليل 

تقبل سيشمل تقييمًا لالمتثال الدوري لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي الذي سيجري في المس
وفي معرض تأييده لمداخلة مندوب . ومن ثم فهو يؤيد مشروع القرار مع تعديالت الرئيس المذكورة. للمبادئ التوجيهية المذكورة

 ،، الذي تعتبره غير واقعي٢٠٢٠اعتبارًا من عام  النمو المحايد للكربونالصين، كرر مندوب االتحاد الروسي تحفظ دولته على 
 لتحقيقنظرًا لعدم وجود أي مبرر علمي للحاجة إلى الوصول إلى هذا الهدف العالمي الطموح، إلى جانب كونه غير موات 

 لبيئية.ا أهداف اإليكاو

عن دعمه لمشروع النص المعدل للقرار، فقد أكد مجددا كة العربية السعودية الممل مندوب أعرب حين وفي - ٤٦
دولته قد أعربت عنه ألول مرة في  ، وهو تحفظ كانت٢٠٢٠اعتبارًا من عام  حايد للكربونبالنمو المتحفظ دولته فيما يتعلق 

 ثم أعربت عنه مرة أخرى ١٩-٣٧فيما يتعلق بقرار الجمعية العمومية  ٢٠١٠الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية عام 
وأشار المندوب إلى أن المملكة العربية السعودية . ١٨-٣٨ فيما يتعلق بقرار الجمعية العمومية ٢٠١٣في الدورة التالية في عام 
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طلبت في الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية أن ُيقام الدليل على الهدف العالمي الطموح المذكور علميًا وعمليًا، مؤكدا 
  .٢٠٢٠م بنفس التحفظ بشأن النمو المحايد للكربون اعتبارًا من عا أنها، إلى أن يتم ذلك، تتمسك

إلى أنه على الرغم من أن دولته تؤيد التعديالت التي اقترحها الرئيس على مشروع  مندوب الهندوأشار  - ٤٧
وأشار إلى أنه خالل الدورة األخيرة للجمعية . القرار، فما زال لديها شاغل رئيسي واحد تتوقع أن تنظر فيه اللجنة وتعالجه

 ١٨-٣٨من منطوق قرار الجمعية العمومية  ٧ن تحفظها فيما يتعلق بالفقرة دولة، بمن فيها الهند، ع ٥٣ أعربت العمومية
وعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها تلك الدول، . ٢٠٢٠بشأن الهدف العالمي الطموح للنمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام 

وال تزال . ى ذلك الهدف العالمي الطموحباالستناد إل للتدابير القائمة على آليات السوق فقد وضعت اإليكاو خطة عالمية
، وبالتالي فهي تؤيد )WP/49(تحفظات الهند قائمة على هذا الجانب من مشروع القرار بشأن تغير المناخ كما يرد في الوثيقة 

باريس لم وتشير الهند، في هذا السياق، إلى أن اتفاق . مداخالت مندوبي الصين، واالتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية
 كما هو مقترح بموجب ٢٠٢٠على قطاع بعينه وبالتأكيد ليس اعتبارا من عام  النمو المحايد للكربون تحديدا بتطبيق يوص

وعالوة على ذلك، أقر اتفاق باريس بأن األمر قد يستغرق وقتا . خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي
ولذلك تعتبر الهند أن النمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام . إلى ذروتها من حيث االنبعاثاتأطول حتى تصل البلدان النامية 

 .من منطوق مشروع القرار ٦سيأتي بنتائج عكسية ويضر بقطاع الطيران في البلدان النامية، ومن ثم تقترح حذف الفقرة  ٢٠٢٠

أال تعيد اللجنة فتح النقاش حول األهداف  عن أمله في كوبيه غونزاليز،. السيد ر ،مندوب المكسيكأعرب  - ٤٨
لمجلس  التي خضعت لمناقشة متعمقة منذ ثالث سنوات، في الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية، وأشار الرئيس السابق

وح العالمي وال ، إلى أن األهداف المذكورة هي أهداف للطمللنوايا الحسنة لإليكاو سفيرا مدى الحياةاإليكاو، الذي ُعين الحقا 
، وفي الفقرة ١٨-٣٨من منطوق القرار  ٧تفرض التزامات محددة على فرادى الدول، على نحو ما هو مبين بوضوح في الفقرة 

وشدد على أنه من غير الممكن الوصول إلى أي وجهة بدون وجود طموحات وخطة . من منطوق مشروع القرار المقترح ٦
تطلعي وعالمي بطبيعته وهو هدف ينطبق  ما هو إال هدفٌ  ٢٠٢٠كربون اعتباًرا من عام طيران، مؤكدا أن النمو المحايد لل

وبالتالي، أعرب مندوب المكسيك عن تأييده لمشروع القرار . على نظام الطيران المدني الدولي ككل وليس على أي دولة بعينها
 .ي اقترحها الرئيس، مع التعديالت الت)WP/49(المتعلق بتغير المناخ المرفق بـورقة العمل 

، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وغواتيماال، وسويسرا، والسويد، والبرتغال، وٕايطاليا ،إسبانيامندوبو كما أعرب  - ٤٩
عن تأييدهم لمشروع القرار، بما في ذلك الهدف العالمي الطموح لـلنمو المحايد  والواليات المتحدة األمريكية، وهولندا، ونيجيريا

 مندوبة كندا. وأشارت من الرئيست  المقترحة يالمن منطوق القرار، وللتعد ٦ة رلفقا يفكما يرد  ٢٠٢٠ن عام للكربون اعتبارًا م
في معرض تأييدها لمشروع القرار، إلى أنه رغم الصعوبة التي واجهتها دولتها في قبول التغييرات المذكورة، فإنها توافق عليها 

 ول األخرى.من باب إبداء المرونة اقتداًء بما فعلته الد

المقولة  مندوب إسبانياوفي معرض اإلعراب عن تأييده لألفكار التي طرحها مندوب المكسيك، استعار   - ٥٠
وقوله "ال يمكننا الوصول إلى وجهة ما دون ان يكون لدينا ، المأثورة لليوناردو دا فينشي "الحياة حركة وال حركة بدون طموحات"

ما هو إال هدف للطموح العالمي، مؤكدا أنه  ٢٠٢٠و المحايد للكربون اعتبارا من عام طموحات". وكرر المندوب القول بأن النم
 على الرغم من أن الطريق إلى تحقيقه قد تم رسمه، فليس هناك التزام على الدول بأن تسلكه.

-٣٨ليس هدًفا مثبتا في القرار  ٢٠٢٠اعتبارًا من عام  النمو المحايد للكربونعلى أن  مندوب سويسراوأكد  - ٥١
وبناء عليه، دعا إلى قبوله كأساس معقول للعمل .  مقبوٌل على نطاق واسع من جانب الصناعة فحسب، بل هو هدفٌ  ١٨

 .المستقبلي في مجال التصدي لتغير المناخ

أنه يتضح، من المناقشة، أن أغلبية الدول وافقت على مشروع القرار بشأن تغير المناخ الوارد  الرئيسوالحظ  - ٥٢
، إلى جانب التغييرات اإلضافية التي اقترحها، مشيرا إلى أنه سيتم تنقيح مشروع القرار وفقا لذلك، وأن )WP/49(في الوثيقة 
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 ستدرج في ٢٠٢٠م عان مو اعتبارا لعالمية لاليکااح و مطلداف اهأبق فيما يتعلدول لض اعنها بعت برعألتي وف المخاا
  لعامة.الجلسة اعلی رضه عل قبل لمقباماعها جتاللجنة في افقة واعلی مرض سيعذي لر ايرلتقروع امش
 .١٧,١٥الجلسة في الساعة  رفعت - ٥٣
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 محضر الجلسة الحادية عشرة

  )١٠,٠٠في الساعة  ٢٠١٦أكتوبر  ٦(الخميس، 
  

  المواضيع التي نوقشت
  

ودعم السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال:  ٢٢البند  -١
  التنفيذ

 الموافقة على مشروع النصوص المتوخى إدراجها في التقرير إلى الجلسة العامة   -

القسم المعني بتغير المناخ بدون موضوع الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات (    
 )السوق

 تفويض سلطة الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة التنفيذية  -٢

  
  موجز المناقشات

  

  السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ –الطيران الدولي وتغير المناخ  –من جدول األعمال: حماية البيئة  ٢٢البند 

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة
  )القسم المعني بتغير المناخ بدون موضوع الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق(
من جدول  ٢٢، التي تتضمن مشروع تقريرها بشأن البند )WP/461(ة النظر في ورقة العمل أنيط باللجن -١

 : ١-٢٢األعمال المعني بتغير المناخ بدون الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق إلى جانب مشروع القرار المنقح 
  تغير المناخ. –ة البيئة البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماي

كافة المندوبين لدعمهم وتعاونهم مشددا على أن بفضل عملهم الدؤوب وروح  رئيس اللجنة التنفيذيةشكر  -٢
وأشار إلى أن مشروع . من بلوغ لحظة تاريخية بالغة األهمية في عمل المنظمةالتوافق التي أبدوها، تمكنت الجمعية العمومية 

بصيغته  )WP/49( ١-٢٢أن أغلبية الدول قد أعربت عن تأييدها لمشروع القرار : يذكر )WP/461( التقرير الوارد في الوثيقة
المنقحة إلدراج التغييرات المقترحة الناتجة عن المشاورات غير الرسمية التي أجراها هو والرئيس؛ وأن بعض الدول قد أعربت 

وأثار . ٢٠٢٠اعتبارًا من عام  )CNG(في النمو المحايدة للكربون الطموح العالمي لإليكاو المتمثل  عن قلقها فيما يتعلق بهدف
ثم . الرئيس مسألة إجرائية مفادها أنه ال يجوز للدول إبداء تحفظاتها إال على قرار تم اعتماده بالفعل من جانب الجلسة العامة

ق بالقسم المعني بتغير المناخ، بما في من جدول األعمال المتعل ٢٢دعا اللجنة إلى الموافقة على مشروع التقرير بشأن البند 
 ، توطئة لتقديمه إلى الجلسة العامة.)WP/461(، على النحو الوارد في الوثيقة ١-٢٢ذلك مشروع القرار المنقح 
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: من مشروع التقرير ٢٨-٢- ٢٢إدراج الجملة التالية في نهاية الفقرة  مندوبة الواليات المتحدةواقترحت  -٣
من  ١٩وباإلشارة إلى الفقرة ". إلى العمل الجاري في إطار لجنة حماية البيئة في مجال الطيران ينبغي أن يستند المؤتمر"

، أثنت على العمل الجاري للنظر في الجوانب البيئية لنهاية عمر الطائرات مثل االستفادة منها من ١- ٢٢ديباجة مشروع القرار
 هذه المسألةر ؤ في قرار بشأن تغير المناخ.خالل إعادة تدويرها، ولكنها تساءلت عن سبب اإلشارة إلى 

لتوضيح شواغل بعض  ٣٤-٢-٢٢إضافة النص التالي في نهاية الفقرة  مندوب االتحاد الروسيواقترح  -٤
في ضوء الطابع غير الواقعي : "٢٠٢٠اعتباًرا من عام للنمو المحايد للكربون الدول فيما يتعلق بهدف اإليكاو العالمي الطموح 

 ".وغياب األساس العلمي له . لهذا الهدف

، ١-٢٢من منطوق القرار المتعلقة بالنمو المحايد للكربون في مشروع القرار  ٦االنتباه إلى الفقرة  مندوب الصينولفت  - ٥
ف وأكد أن الهد. وأكد أن الطيران الدولي ينمو بسرعة وأن هذا النمو سيكون مصدره في المستقبل البلدان النامية في المقام األول

يفتقر إلى األساس العلمي السليم، وأنه ليس عادًال أو  ٢٠٢٠العالمي الطموح المذكور للنمو المحايد للكربون اعتبارًا من عام 
مجديًا إذا لم ترافقه توضيحات واعتراف بأن البلدان المتقدمة ستخفض انبعاثاتها إلى حد كبير وتوفر المساعدة الفنية للبلدان 

كيده على أنه من غير الواقعي أن يكون هناك هدف طموح عالمي يتطلب من الدول بذل جهود وفي معرض تأ. النامية
  بذل مساٍع لتحقيق هذا الهدف"."من المنطوق بحيث تشير إلى  ٦لتخفيض االنبعاثات، اقترح مندوب الصين تعديل الفقرة 

ين، إلى أن دولته ال توافق تأييده لمداخالت مندوبي االتحاد الروسي والص ، في معرضمندوب الهند وأشار -٥
فالبلدان النامية تنمو بوتيرة أسرع ومن شأن الهدف العالمي : وذلك لسببين ٢٠٢٠اعتباًرا من عام  النمو المحايد للكربون على

، الذي تم التوصل إليه بموجب اتفاقية ٢٠١٥الطموح المذكور أن يعيق نموها في الطيران الدولي؛ كما أن اتفاق باريس لعام 
ال يفرض النمو المحايد للكربون  خالل الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف، مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاأل

  .٢٠٢٠على أي قطاع بعينه، وبالتأكيد ال ينص على حدوث ذلك بحلول عام 

المعنية  ٦ى أن الفقرة ، تم التشديد عل)EX/10(إلى أنه خالل االجتماع السابق للجنة  مندوب إسبانياوأشار  -٦
 .ذات طابع تطلعي وال تستتبع أي التزامات من جانب الدول ١-٢٢من منطوق مشروع القرار

، إسبانيا )WP/461(البلدان التالية عن تأييدهم لورقة العمل  وندوبمأعرب  وخالل المناقشة التي تلت ذلك،  -٧
جنوب ، و جمهورية تنزانيا المتحدة، و تشيكيا، و تركيا، و بيروو  ،بوتسوانا، و يكابلج، و ٕايطاليا، و أيرلندا، و ٕاندونيسيا، و وألمانيا، ٕاستونياو 

المملكة ، و مصر، و كينيا، و كولومبيا، و قبرص، و فنلنداو  ،فرنسا، و الصومال، و شيلي، و سلوفينيا، و سلوفاكيا، و ورومانيا، أفريقيا
  .اليونانو  ،يابانال، و هولندا، و نيجيريا، و النرويج، و المملكة المتحدة، و العربية السعودية

إلى أنه بناء على توجيه الرئيس المذكور أعاله، فإن التحفظ الذي  مندوب المملكة العربية السعوديةوأشار   -٨
أن يعتمد  سُيعرض رسميًا بعد ١- ٢٢من منطوق مشروع القرار  ٦بشأن البند  )EX/10(أبداه خالل الجلسة السابقة للجنة 

  .االجتماع العام القرار المذكور
ارتفاع  وألقى الضوء على همية كبيرة للبشرية قاطبة،يکتسي أتغير المناخ أن  مبياولوك ندوبم كدوأ   - ١٠
 ربسبتم ٣٠الذي ضرب منطقة شرق البحر الكاريبي في ،واإلعصار ماثي نع الكارثية الناجمةار رفيات واألضوالت الدمع

 السعي إلى الدول جميع دعا المندوب وٕاذ. المتحدة ياتللوال الشرقي -الجنوبي بالساحل والذي يواصل إلحاق الدمار ،٢٠١٦
من جديد  أكد ، المقبلة واألجيال البيئة أجل من ٢٠٢٠ عام للنمو المحايد للكربون اعتبارا من العالمي الطموح الهدف لتحقيق

 .الحاجة إلى أهداف أكثر طموحا
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اقتراحها الذي تقدمت به من  يات المتحدةمندوبة الوال، سحبت )WP/461(في ضوء التأييد الساحق للوثيقة    - ١١
  ).أعاله ٣انظر الفقرة (قبل 
على أهمية أن يتضمن مشروع التقرير القلق الذي أعربت ) المتعددة القوميات -دولة ( مندوب بوليفياوشدد    - ١٢

ا إلى البلدان النامية وبناء عنه دولته، فضال عن دوٍل أخرى، فيما يتعلق بالحاجة إلى قيام البلدان المتقدمة بنقل التكنولوجي
إلى أن مداخلته سيتم إدراجها في محضر  رئيس اللجنة التنفيذيةوأشار . قدراتها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بشكل فعال

  .االجتماع بدًال عن ذلك
وع سُيدرج في مشر  ٣٤- ٢-٢٢للتأكيد على أن نصه المقترح للفقرة  وفد االتحاد الروسيستجابة لطلب من وا - ١٣

. بجميع اآلراء التي تم اإلعراب عنها أن محضر االجتماع سيحيط رئيس المجلس، أوضح )أعاله ٤انظر الفقرة (التقرير
لكي يصبح نص العبارة  ٣٤-٢- ٢٢في نهاية الفقرة " في رأيهم ليس هدفًا واقعياً "ولتجاوز الوضع الراهن، اقترح إضافة عبارة 

مجددا على الشواغل المتعلقة بالهدف العالمي الطموح لإليكاو المتمثل في النمو المحايد  الدول وأكد عدد من: "الكاملة كما يلي
إضافة عبارة  مندوب االتحاد الروسيوعلى الرغم من طلب "". ، ألنه في رأيهم ليس هدفا واقعيا٢٠٢٠للكربون ابتداء من عام 

ة االجتماع السابق، ويؤيد وجهة نظر دولته بأنه ال يوجد يطابق ما دار في مناقش ، حيث أن هذا" ولغياب األساس العلمي لها"
أشار إلى أنه سيتم اإلبقاء على التعديل المقترح من  أساس علمي للهدف الطموح العالمي المذكور، إال أن رئيس اللجنة التنفيذية

  .قبل رئيس المجلس
وافق على هذا التدبير، وطلب  عن أسفه لعدم قبول اقتراحه، إال أنه مندوب االتحاد الروسيوفي حين أعرب  - ١٤

 .أن تُثبت آراؤه في المحضر

ولذلك . )WP/461( أن الغالبية العظمى من الدول قد أعربت عن تأييدها للوثيقة رئيس اللجنة التنفيذيةوأشار  - ١٥
 قسم تغير المناخ بدون الخطة(من جدول األعمال  ٢٢على مشروع نص تقريرها بشأن البند  وافقتخلص إلى أن اللجنة 

الوارد في تلك الورقة، لتقديمه إلى الجلسة العامة، بصيغته المعدلة أثناء المناقشة؛ ) العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق
البيان الموحد لسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في : ٢٢/١على التوصية بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار  ووافقت

  .)WP/461( كما ورد في الوثيقة تغير المناخ -مجال حماية البيئة 

  الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة
  )القسم الخاص بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق(

باللغة الفرنسية فقط) ، التي تضمنت  – ١(التنقيح رقم  )WP/462(بعد ذلك، نظرت اللجنة في ورقة العمل  - ١٦
العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق،  الخطةمن جدول األعمال بشأن القسم المتعلق ب ٢٢تقرير اللجنة بشأن البند  شروعم

الخطة  –البيان الموحد لسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة : ٢-٢٢وكذلك مشروع القرار المنقح 
  .آليات السوقالعالمية للتدابير القائمة على 

 ٢-٢٢أن مشروع التقرير يعكس التأييد الساحق من الدول لمشروع القرار  رئيس اللجنة التنفيذيةوأبرز   - ١٧
)WP/52( بصيغته التي تم تنقيحها إلدراج التعديالت المقترحة الناتجة عن المشاورات غير الرسمية التي أجراها هو ورئيس ،

كما يرد في الوثيقة  ٢-٢٢وأشار إلى أن المشروع المنقح للقرار . العالمية المقترحة المجلس مع بعض الدول فيما يتعلق بالخطة
)WP/462( السابق  جتماعُيظهر االقتراح الذي أوجزه في اال)EX/10( .رئيس اللجنة التنفيذية إلى أن رئيس  وبعد أن أشار

أن يحظى نص مشروع القرار المطروح على  المجلس قد سمح بوقت إضافي إلجراء مزيد من المشاورات غير الرسمية لضمان
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الجلسة العامة العتماده بأكبر قدر ممكن من توافق اآلراء، عرض التغييرات التالية التي تم التوصل إليها فيما يخص مشروع 
  :٢-٢٢التقرير ومشروع القرار المنقح 

 لي:من مشروع التقرير، ُتضاف النقطة الثالثة على النحو التا ٣١-٣-٢٢في الفقرة   ) أ

 أن وحدات تقررمكرر تضاف إلى مشروع نص قرار الجمعية العمومية: " ١٧ جديدة برقمفقرة  -"
االنبعاثات الناتجة عن اآلليات المنشأة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

لمدني واتفاق باريس يمكن استخدامها في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران ا
الدولي بشرط أن تتمشى مع قرارات المجلس، مع المساهمة الفنية من لجنة حماية البيئة في مجال 

  ." والسنوات والفترات الزمنية المؤھلة الطيران،ّ  بما في ذلك ما يخص تجنب العد المزدوج

فقرات من مشروع التقرير، وُيعاد ترقيم ال ٣٣-٣- ٢٢وكنتيجة للتعديل السابق، ُتحذف الفقرة   ) ب
  :٢- ٢٢لمنطوق مشروع القرار المنقح  ٢١الالحقة وفقا لذلك، وُتضاف الفقرة التالية رقم 

أن وحدات االنبعاثات الناتجة عن االليات المنشأة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  تقرر "
ي بشأن تغير المناخ واتفاق باريس يمكن استخدامها في خطة التعويض عن الكربون وخفضه ف

مجال الطيران المدني الدولي بشرط أن تتمشى مع قرارات المجلس، مع المساهمة الفنية من لجنة 
والسنوات والفترات حماية البيئة في مجال الطيران، بما في ذلك ما يخص تجنب العد المزدوجّ  

 "؛  الزمنية المؤهلة

نطوق مشروع القرار المنقح بحيث من م ٢٤إلى  ٢١وكنتيجة للتعديل المذكور، ُيعاد ترقيم الفقرات   ج)
  ، على التوالي.٢٥إلى  ٢٢تصبح 

عن تأييده لهذه التعديالت المقترحة، اقترح إدراج النص اإلضافي  مندوب االتحاد الروسيوٕاذ أعرب اقترح  - ١٨
 تدني في كما سيساهم: "من مشروع التقرير لكي يعكس ما دار في المناقشة بدقة ٣٧-٣- ٢٢التالي في نهاية الفقرة الحالية 

المستوى العام لسالمة الطيران على الصعيد العالمي ويزيد المعدل المطلق لنمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى 
في بداية النص الجديد ، وهو " من وجهات نظرها"في ذلك األمانة، إضافة  ، وأيدتهرئيس اللجنة التنفيذيةواقترح ". العالمي العام

  .دوب االتحاد الروسيما وافق عليه من
  .٣٧- ٣-٢٢أيضا التعديالت المقترحة من الرئيس ، وكذلك التعديل السالف الذكر للفقرة  مندوب الهندوأيد  - ١٩
، نيابة عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األعضاء في اللجنة األوربية مندوب السويد وتحدث - ٢٠

األمانة على الجهود التي بذلوها من أجل التوصل إلى توافق واسع في اآلراء للطيران المدني، فشكر الرئيس، ورئيس المجلس و 
، بما في ذلك )WP/462(؛ واقتداء بروح التعاون السائدة، أعرب عن تأييده الكامل للوثيقة ٢- ٢٢حول هذا المشروع المنقح للقرار 
اللجنة إلى الموافقة على مشروع التقرير، بما في ذلك  ، ودعا ]أعاله) إلى ج) أ ١٧انظر الفقرة [التعديالت التي اقترحها الرئيس 

وباإلضافة إلى ذلك، أشار مندوب السويد إلى أن المداخلة المذكورة أعاله من قبل وفد االتحاد . ٢-٢٢مشروع القرار المنقح 
 .هولنداو سا فرن، و والنمسا، مندوبو إيطالياوقد انضم إلى هذا الرأي . الروسي ينبغي أن تُثبت في محضر االجتماع

رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس على مساعيهم التي أتاحت التوصل إلى توافق واسع  مندوب كنداوهنأ  - ٢١
المنقح،  ٢-٢٢وفي معرض اإلعراب عن تأييده للتعديالت التي اقترحها الرئيس على مشروع التقرير ومشروع القرار . في اآلراء

وقد تم ". آليات"السوق الجديدة بدًال من " آلية"من الديباجة لإلشارة إلى  ١٤ني من الفقرة أشار إلى أنه ينبغي تعديل السطر الثا
  .بهذا التعديل التحريري أخذ العلم
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، مع ٢- ٢٢اللجنة للموافقة على مشروع التقرير، بما في ذلك مشروع القرار المنقح  وفي معرض دعوته - ٢٢
من منطوق القرار ) هـ ٩اإلسبانية للفقرة  نسخةإلى ضرورة مواءمة ال نتينمندوب األرجالتعديالت التي اقترحها الرئيس، أشار 

 .بهذا التعديل التحريري أخذ العلمتم  و بالمثل،. في السطر الثاني" ٢٠١٨عام "المذكور مع النسخة اإلنجليزية بحيث تشير إلى 

للتوصل إلى توافق في عن امتنانه للجهود التي بذلها الرئيس ورئيس المجلس  مندوب غواتيماالوأعرب  - ٢٣
وأعرب عن ثقته في أن المجلس . ، الذي قال عنه أنه عادل، ومنصف ويحترم سيادة الدول٢-٢٢اآلراء بشأن مشروع القرار 

ويبذل  مستصحبا العمل الذي تم إنجازه بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق المنتخب حديثا سيمضي قدما
لمشروع التقرير ومشروع  وٕاذ أعرب عن دعمه. كفاءة الطيران المدني الدولي وأمنه، واستدامته وتجانسه قصارى جهده لضمان

، بالتعديالت التي اقترحها الرئيس، دعا مندوب غواتيماال جميع المندوبين اآلخرين إلى أن يحذوا حذوه في ٢-٢٢القرار المنقح 
  .إطار روح التعاون السائدة

الرئيس، ورئيس  مندوب مصر، هنأ اللجنة األفريقية للطيران المدنياألعضاء في  ٥٤ لـوبالنيابة عن الدول ا - ٢٤
خطة ( المجلس وجميع المندوبين على توصلهم إلى توافق في اآلراء بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق

بصيغته  ٢- ٢٢لمذكورة تؤيد مشروع القرار المنقح وأكد أن الدول ا.  التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي)
 .المعدلة من قبل الرئيس، وتعهد بالعمل مع المجلس من أجل تنفيذه

عن شكره للرئيس ولرئيس المجلس، وأيد بحماس التعديالت التي اقترحها  مندوب الواليات المتحدةكما أعرب  - ٢٥
  .٢-٢٢الرئيس على كل من مشروع التقرير ومشروع القرار المنقح 

، بما في ذلك التعديالت المقترحة المذكورة، وشكر )WP/462(عن دعمه للوثيقة مندوب المكسيك  وأعرب - ٢٦
  .الرئيس، ورئيس المجلس، واألمانة والدول على جهودهم التي أسفرت عن هذه النتائج اإليجابية للغاية

مجلس ، ووافق على تقديم الرئيس ورئيس ال اإلمارات العربية المتحدة مندوبوعلى نفس المنوال، شكر  - ٢٧
 .مع التعديالت التي أدخلها الرئيس، إلى الجلسة العامة ٢-٢٢مشروع التقرير ومشروع القرار المنقح 

بروح المرونة التي تحلى بها الرئيس، ورئيس المجلس والمندوبون وأعرب عن  مندوب سنغافورةوأشاد  - ٢٨
  .ا في ذلك التعديالت التي اقترحها الرئيس، بم٢-٢٢ارتياحه لمشروع التقرير ومشروع القرار المنقح 

أيضا الرئيس ورئيس المجلس على جھودھما الدؤوبة وحنكتھما معربا عن تأييده  مندوب الصينوشكر  -٢٩
  .للنص الذي تم التوصل إليه بتوافق اآلراء، بما في ذلك التعديالت التي اقترحھا الرئيس

د وال سيما الرئيس، ورئيس المجلس على دعمهما الراسخ ، فقد شكرت بحرارة جميع الوفو مندوبة البرازيلأما  - ٣٠
واستعدادهما للتوصل إلى توافق في اآلراء مع توسيع نطاق الشمول إلى أقصى مدى ممكن إلدراج جميع الدول، وأعربت مندوبة 

  .الرئيس ، مع التعديالت التي اقترحها٢-٢٢البرازيل عن سعادتها باإلعالن عن دعم دولتها لمشروع القرار المنقح 
إلى أنه في ضوء المناقشة، فإن اقتراح مندوب االتحاد الروسي القاضي بتعديل  رئيس اللجنة التنفيذيةأشار و  - ٣١

 ). أعاله ١٨انظر الفقرة (من مشروع التقرير سيجري إثباته في المحضر  ٣٧- ٣-٢٢الفقرة 

، مع تعديالته )WP/462(ا للوثيقة وأشار رئيس اللجنة التنفيذية أن أغلبية ساحقة من الدول أعربت عن تأييده - ٣٢
اللجنة ، توطئة للعرض على الجلسة العامة،  وافقت: وعليه ، خُلص إلى اآلتي]. أعاله) إلى ج) أ من١٧الفقرة  أنظر[المقترحة 

القسم المتعلق بالخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات (من جدول األعمال  ٢٢على مشروع نص تقريرها بشأن البند 
: ٢- ٢٢على التوصية بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار المنقح  وافقتالوارد في تلك الورقة، بصيغته المعدلة ؛ و ) السوق
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الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  -البيان الموحد لسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 
  .لة، بصيغته المعدالعالمية

 تفويض السلطة لرئيس الجمعية العمومية للموافقة على محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية

  فوضت اللجنة التنفيذية رئيس الجمعية العمومية، بصفته رئيسها، سلطة الموافقة على محاضر اجتماعاتها. - ٣٣
  .١١,٠٠ُرفعت الجلسة في الساعة  - ٣٤
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 مرفقال

 نة التنفيذيةقائمة بورقات العمل التي نظرت فيها اللج

 : االشتراكات المتأخرة١٠البند 
A39-WP/61 

Revision No. 1 
EX/34; AD/5 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
)٢٠/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/61 
Revision No. 1 

Addendum No. 1 
EX/34; AD/5 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
)٢٧/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/61 
Revision No. 1 

Addendum No. 2 
EX/34; AD/5 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
)٣٠/٩/٢٠١٦(  

 ٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات : ١١البند 
A39-WP/470 

EX/181 
 من جدول األعمال ١١ مشروع نص التقرير بشأن البند

)٢٨/٩/٢٠١٦( 

 (أ) من اتفاقية شيكاغو بغرض زيادة عدد األعضاء في المجلس ٥٠: اقتراح بتعديل المادة ١٢البند 

A39-WP/18 
EX/6 

  (أ) في اتفاقية شيكاغو لزيادة عدد األعضاء في المجلس ٥٠اقتراح بتعديل المادة 

)٣١/٥/٢٠١٦(  

A39-WP/179 
EX/66 

 ية الطيران المدني الدولي(أ) من اتفاق ٥٠اقتراح بتعديل المادة 
)٩/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/471 
EX/182 

 من جدول األعمال ١٣و ١٢البندين  عن تقرير اللجنة التنفيذية

)٢٩/٩/٢٠١٦( 

 من اتفاقية شيكاغو بغرض زيادة عدد األعضاء في لجنة المالحة الجوية ٥٦: اقتراح بتعديل المادة ١٣البند 

A39-WP/13 
EX/1 

بغرض زيادة عدد أعضاء لجنة المالحة  من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٥٦دة اقتراح تعديل الما
 الجوية

)٣١/٥/٢٠١٦( 
A39-WP/471 

EX/182 
 من جدول األعمال ١٣و ١٢البندين  عن تقرير اللجنة التنفيذية

)٢٩/٩/٢٠١٦( 
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  برنامج المساعدة الفنية  :١٤البند 

A39-WP/21 
Revised 

EX/9 

   فيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياتقرير عن خّطة التن
)AFI SECFAL PLAN( 
)٣١/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/27 
EX/15 

 تقرير عن الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا التقدم المحرز في أفريقيا

)١٧/٦/٢٠١٦( 

A39-WP/28 
EX/16  

 مساعدة الفنيةتقرير بشأن برنامج اإليكاو لل

)٩/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/105 
EX/44 

 مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات

)٢٥/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/164 
Revised 

EX/62 

 تعزيز قدرات الخبراء اإلقليميين في مجال أمن الطيران

)٧/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/171 
EX/121 

 م تحسين سالمة الطيرانخطة المفتشية التعاونية لدع –إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

)٢٥/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/215 
EX/83 

  (AFI PLAN) دعم مواصلة الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

)٢٩/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/309 
EX/112; TE/68 

SAFETY AND AIR NAVIGATION CAPACITY AND 
EFFICIENCY:ENSURING THAT NO AFI COUNTRY IS LEFT BEHIND 

(01/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/351 
EX/136 

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت

)٨/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/364 
EX/144 

 خطة عمل مصر للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي

)٧/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/392 
EX/153 

المقترحة الخاصة بإقليم الشرق األوسط لدعم المبادرات اإلقليمية المتعلقة بالسالمة خطة التنفيذية ال
 والمالحة الجوية

)١٥/٩/٢٠١٦(  
  

A39-WP/415 
EX/159; TE/198 

EUROPEAN SUPPORT TO THE NO COUNTRY LEFT BEHIND INITIATIVE 
(NCLB) 

(16/09/2016) *Information Paper

A39-WP/446 
EX/168 

AVANCES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(16/09/2016) *Information Paper
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A39-WP/450 
EX/172 

SUPPORTING IMPLEMENTATION OF AVIATION SAFETY AND AIR 
NAVIGATION BY JAPAN 

(20/09/2016) *Information Paper

A39-WP/456 
Revision No. 1 

EX/174

AFRICAN AIR NAVIGATION SERVICES PROVIDERS (ANSPS) PEER 
REVIEW PROGRAMME 

(26/09/2016) 

A39-WP/495 
EX/190 

 من جدول األعمال ١٤البند  عن مشروع نص التقرير
)٣/١٠/٢٠١٦( 

 سياسات وأنشطة التعاون الفني –التعاون الفني   :١٥البند 

A39-WP/45 
EX/23 

 للمتطوعين في مجال الطيران برنامج اإليكاو

)١٦/٥/٢٠١٦(  

A39-WP/47 
EX/24 

 ٢٠١٥-٢٠١٣خالل الفترة  السياسات واألنشطة في مجال التعاون الفني
)١٦/٥/٢٠١٦( 

A39-WP/105 
EX/44 

 مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات

)٢٨/٥/٢٠١٦( 

A39-WP/141 
EX/53 

NEW DIRECTIONS IN THE IMPLEMENTATION OF ICAO-IAC PROJECT 
RER/01/901 (COSCAP-CIS) AND MAIN OUTPUTS OF ITS ACTIVITIES FOR 

THE LAST 15 YEARS 
(04/08/2016) *Information Paper

A39-WP/244 
Revised 

EX/96 

 قيمة التعاون والترويج ألدوات التمويل من أجل حماية البيئة
)٢٢/٥/٢٠١٦( 

A39-WP/292 
EX/108 

 ن الفني في إقليم أمريكا الجنوبيةمشاريع التعاو 
)١٦/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/383 
EX/151 

 من إدارة التعاون الفني تحسين إجراءات التعاقد والشراء المنفذة بمساعدة
)٧/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/415 
EX/159; TE/198 

EUROPEAN SUPPORT TO THE NO COUNTRY LEFT BEHIND INITIATIVE 
(NCLB) 

(16/09/2016) *Information Paper

A39-WP/491 
EX/188 

 من جدول األعمال ١٥البند  عن مشروع تقرير
)٣٠/٩/٢٠١٦( 

  السياسة العامة –أمن الطيران   :١٦البند 

A39-WP/14 ستراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيرانا  (ICASS) 
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EX/2)٣٠/٥/٢٠١٦( 
 

A39-WP/15 
EX/3 

 إعداد خطة عالمية ألمن الطيران
)٣٠/٥/٢٠١٦(  
 

A39-WP/16 
EX/4 

 البيان الموّحد بسياسات اإليكاو المستمّرة المتعلقة بأمن الطيران
)٣/٦/٢٠١٦( 
 

A39-WP/17 
EX/5 

 معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني
)٣٠/٥/٢٠١٦( 
 

A39-WP/98 
EX/43 

  األولويات في مجال أمن الطيران
)٢٥/٧/٢٠١٦(  
 

A39-WP/99 
Revision No. 1 
EX/45; TE/26 

  تحصين الطيران المدني من التهديدات اإللكترونية
)٢٦/٧/٢٠١٦( 

A39-WP/131 
EX/48 

NIVELES DE PROTECCIÓN ANTE CAMBIOS EN EL NIVEL DE 
AMENAZA 

(03/08/2016) *Information Paper 
 

A39-WP/132 
EX/49 

DESARROLLOS DE RPAS EN ESPAÑA 
(03/08/2016) *Information Paper 

 

A39-WP/136 
EX/50 

BIOMETRIC BASED ACCESS CONTROL AT AIRPORTS IN INDIA 
(04/08/2016) *Information Paper 

 

A39-WP/145 
EX/54 

 إعداد وتحديث القواعد القياسية والمواد اإلرشادية بشأن التهديدات الجديدة والناشئة
)١٠/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/175 
EX/64 

طيران المدني: التدابير التي يمكن أن يتخذها واضعو التنظيمات وأصحاب األمن اإللكتروني لل
 المصلحة

)٩/٨/٢٠١٦( 
A39-WP/177 

EX/65 
 تقييم مستوى تنفيذ البرامج الوطنية ألمن الطيران المدني –ثقافة األمن 

)١٠/٨/٢٠١٦(  
A39-WP/180 

EX/67االستراتيجيات العالمية لمواجهة التهديدات من الداخل 
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)١٠/٨/٢٠١٦(  
A39-WP/184 

EX/70 
  –االعتراف بالتدابير األمنية المكافئة 

 االعتراف باألكياس المؤمنة ضد التالعب
)١٠/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/187 
EX/72 

 االستراتيجية الدفاعية لألمن السيبراني
)١٠/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/198 
EX/74 

 لمطاراتالسياسات المتعلقة باالمن في المنطقة المفتوحة للجمهور با
)١٠/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/219 
EX/85 

سّد الثغرات بين أسئلة البروتوكول لنهج الرصد المستمر التابع للبرنامج العالمي لتدقيق أمن 
 الطيران وأحكام وٕارشادات أمن الطيران

)١١/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/238 
EX/94

AVIATION SECURITY POLICIES IMPLEMENTED IN INDONESIA 
(08/08/2016) *Information Paper 

A39-WP/254 
EX/100 

 تنسيق تكنولوجيا الكشف األمني فيما يتعلق بالسوائل وااليروسوالت والهالميات
)١٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/310 
EX/113 

 التدابير األمنية لحماية المناطق المفتوحة للجمهور في المطارات
)٩/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/311 
EX/114 

اض المراقبة على متن الطائرة كوسيلة لضمان الرصد الموضوعي، لمنع أجهزة الفيديو ألغر 
 حدوث أفعال التـدخل غير المشروع والتحقيق بشأنها

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/312 
EX/115  

التدابير الوطنية التنظيمية في مجال أمن الطيران المعنية بمرافق الُبنى األساسية للنقل 
 قبل االتحاد الروسيومركبات النقل الجوي والمتخذة من 

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/315 
EX/116 

 )CASeMNP-SeMS( تنفيذ البرنامج الوطني إلدارة أمن الطيران المدني الوطني

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/327 
EX/125 

 (LAGS)  ضوابط السوائل واإليروسوالت والهالميات

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/330 
EX/127 

 تيش األمني الواحدةإجراءات تنفيذ نظام نقطة التف
)٩/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/337 
EX/130; TE/145 

AIRCRAFT CERTIFICATION CYBERSECURITY REGULATORY 
EFFORTS 

(02/09/2016) *Information Paper
 



 - 362 -  
 

 

A39-WP/361 
EX/142 

MANAGEMENT AND CONTROL OF EXTERNAL SECURITY RISKS 
BY CAAC 

(12/09/2016) *Information Paper
 

A39-WP/373 
EX/147 

JOINT WCO-ICAO INITIATIVES TO IMPROVE AIR CARGO SECURITY 
AND FACILITATION 

(07/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/415 
EX/159; TE/198 

EUROPEAN SUPPORT TO THE NO COUNTRY LEFT BEHIND 
INITIATIVE (NCLB) 

(16/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/446 
EX/168 

AVANCES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(16/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/483 
EX/183 

 من جدول األعمال ١٦مشروع نص التقرير عن البند 
)٣٠/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/483 
Corrigendum No. 1 

(RU only) 
EX/183  

 من جدول األعمال ١٦ع نص التقرير عن البند مشرو 
)٢/١٠/٢٠١٦(  

 (USAP-CMA)نهج الرصد المستمر  -البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  :١٧البند 

A39-WP/20 Revision 
No. 1 
EX/8 

  (USAP-CMA) نهج الرصد المستمر تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران

)٢٢/٦/٢٠١٦( 
 

A39-WP/151 
EX/55 

نهج الرصد  –مستوى اإلفصاح عن نتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 
 )USAP-CMA(المستمر 

)٨/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/224 
EX/88 

ICAO UNIVERSAL SECURITY AUDIT PROGRAMME — 
CONTINUOUS MONITORING APPROACH (USAP-CMA) 

IMPLEMENTED IN INDONESIA 
(12/08/2016) *Information Paper

 

A39-WP/316 
EX/117 

مستوى اإلفصاح عن المعلومات المستمدة من نتائج التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق 
 أمن الطيران

)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/371 
EX/146 

CHINA’S NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY AUDITS 
(09/08/2016) *Information Paper  

A39-WP/484 
EX/184 

 من جدول األعمال ١٧مشروع نص التقرير عن البند 
)٣٠/٩/٢٠١٦(  
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 (ISD-SEC)دعم التنفيذ والتنمية في مجال األمن   :١٨البند 
A39-WP/21 Revised

EX/9 
  والتسهيالت في أفريقيا تقرير عن خّطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران

 (AFI SECFAL PLAN) 
)٣١/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/28 
EX/16 

 تقرير بشأن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية
)٩/٦/٢٠١٦(   

A39-WP/105 
EX/44 

 مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات
)٢٥/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/164 Revised
EX/62 

 تعزيز قدرات الخبراء اإلقليميين في مجال أمن الطيران
)٧/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/185 Revised
EX/71 

 عزيز التدريب في مجال أمن الشحن الجويت
)٢٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/258 
Revision No. 1 

EX/102 

 وضع موظفي أمن الطيران في المكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلنطي
)٢٢/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/351 
EX/136 

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت
)٨/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/446 
EX/168 

AVANCES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(16/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/485 
EX/185 

 من جدول األعمال ١٨البند  عن مشروع تقرير
)٣٠/٩/٢٠١٦( 

 

 )ICAO TRIP(التسهيالت واستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية الركاب   :١٩البند 
A39-WP/19 

EX/7  
 التطّورات المتعّلقة بدليل المفاتيح العامة لإليكاو

)٣١/٥/٢٠١٦( 

 

A39-WP/40 
EX/19 

  (TRIP) التطورات الخاصة باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية الركاب
)٦/٦/٢٠١٦(  

 

A39-WP/41 
EX/20 

 خص التسهيالتفيما ي البيان الموّحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة
)٦/٦/٢٠١٦( 
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A39-WP/42 
EX/21 

 التسهيالت –التطورات المتعلقة بالملحق التاسع 
)٦/٦/٢٠١٦( 

 

A39-WP/191 
EX/73 

 إدراج بيانات أولياء األمور في وثائق سفر األطفال للتصدي لمشكلة االتجار باألطفال
)١٠/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/203 Revised
EX/75 

 ات المسبقة عن الركاب وسجل أسماء الركابالنظام الموحد للمعلوم
)٢٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/326 
EX/124 

 تأثير وضع لوائح بشأن نوعية الخدمات على البنى التحتية للمطارات في البرازيل
)٢٦/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/351 
EX/136 

 إعالن الرياض بشأن أمن الطيران والتسهيالت
)٨/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/486 
EX/186  

 من جدول األعمال ١٩ص التقرير عن البند مشروع ن
)٣٠/٩/٢٠١٦(  
 

 

  والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ السياسات –ضوضاء الطائرات  –حماية البيئة   :٢٠البند 

A39-WP/28 
EX/16 

 تقرير بشأن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية
)٩/٦/٢٠١٦(   

A39-WP/48 
EX/25 

أحكام عامة -و المستمرة في مجال حماية البيئةبيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكا
 والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

)٢١/٦/٢٠١٦( 

 

A39-WP/48 
Corrigendum No. 1 

EX/25 

أحكام عامة -بيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة
 والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

)٨/٧/٢٠١٦(  

 

A39-WP/51 
EX/28 

 الطيران المدني والبيئة
)٣٠/٦/٢٠١٦(   

A39-WP/55 
EX/32 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
)١٧/٦/٢٠١٦(   

A39-WP/55 
Corrigendum No. 1 

  االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
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EX/32)٩/٩/٢٠١٦( 
A39-WP/91 

EX/42  
 نهج أوروبي شامل لحماية البيئة

)١٨/٧/٢٠١٦(  

A39-WP/152 
EX/56 

 معايير وسياسات اإليكاو المتعلقة بحماية البيئة
)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/156 
EX/60 

ENVIRONMENTAL PROGRAMME ON HELICOPTER NOISE 
MITIGATION BY OPERATIONAL PROCEDURES 

(15/08/2016) *Information Paper
 

A39-WP/170 
EX/63 

 والفرص البيئية (PBN)المالحة القائمة على األداء 

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/210 
Revision No. 1 

EX/80 

 معالجة ضجيج الطائرات وآثاره على نوعية الهواء المحلي
)٢٢/٨/٢٠١٦(  

 

A39-WP/223 
EX/87 

PROGRESS ON THE IMPLEMENTATION OF AIRCRAFT NOISE 
POLICY AND STANDARDIZATION 

(17/08/2016) *Information Paper
 

A39-WP/225 
EX/89 

 تطورات الطيران المدني في أمريكا الالتينية دعمًا الستدامة النقل الجوي في اإلقليم
)١٧/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/250 
Revision No. 1 

EX/99 

 اقتراح إنشاء منبر بشأن الرسوم المرتبطة بالضوضاء
)٢٢/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/429 
EX/164

AIRPORTS CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION 
(14/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/430 
EX/165 

PROPOSAL TO SHARE BEST PRACTICE ON ICAO BALANCED 
APPROACH 

(14/09/2016) *Information Paper
 

A39-WP/447 
EX/169 

 ي جدي على العمال في المطاراتتلوث الهواء في المطارات: خطر صح
  )١٦/٩/٢٠١٦(* ورقة معلومات  

A39-WP/460 
EX/177 

 من جدول األعمال ٢١و ٢٠البندين  عن مشروع نص التقرير
)٢٩/٩/٢٠١٦( 
 

 

  السياسات والتوحيد –انبعاثات محركات الطائرة التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي  –حماية البيئة   :٢١البند 
 عم التنفيذالقياسي ود

A39-WP/28 
EX/16 

 تقرير بشأن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية
)٩/٦/٢٠١٦(  
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A39-WP/48 
Corrigendum No. 1 

EX/25 

 بيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة 
 أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي-في مجال حماية البيئة

)٨/٧/٢٠١٦( 
 

A39-WP/51 
EX/28 

 طيران المدني والبيئةال
)٣٠/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/55 
EX/32 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
)١٧/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/55 
Corrigendum No. 1 

EX/32 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
)٩/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/91 
EX/42 

 نهج أوروبي شامل لحماية البيئة
)١٨/٧/٢٠١٦(  

 

A39-WP/152 
EX/56  

 معايير وسياسات اإليكاو المتعلقة بحماية البيئة
)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/210 
Revision No. 1 

EX/80 

 معالجة ضجيج الطائرات وآثاره على نوعية الهواء المحلي
)٢٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/225 
EX/89 

 في أمريكا الالتينية دعمًا الستدامة النقل الجوي في اإلقليم تطورات الطيران المدني
)١٧/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/429 
EX/164

AIRPORTS CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION 
(14/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/460 
EX/177 

 من جدول األعمال ٢١و ٢٠البندين  عن مشروع نص التقرير
)٢٩/٩/٢٠١٦( 
 

 

 السياسات والتوحيد القياسي ودعم التنفيذ –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   :٢٢البند 

A39-WP/28 
EX/16 

 تقرير بشأن برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية
)٩/٦/٢٠١٦( 

 

A39-WP/49 
EX/26 

  بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة
 المناخ  تغير -في مجال حماية البيئة 
)٢٣/٦/٢٠١٦( 

 

A39-WP/51 
EX/28الطيران المدني والبيئة  
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)٣٠/٦/٢٠١٦( 

A39-WP/52 
EX/29 

الخطة العالمية  -في مجال حماية البيئة البيان الموّحد بسياسات اإليكاو وممارساتها السارية
 للتدابير القائمة على آليات السوق

)١/٩/٢٠١٦( 
 

A39-WP/52 
Corrigendum No. 1 

(SP only) 
EX/29 

الخطة العالمية  -البيان الموّحد بسياسات اإليكاو وممارساتها السارية في مجال حماية البيئة
 للتدابير القائمة على آليات السوق

)٢١/٩/٢٠١٦( 
 

A39-WP/54 
EX/31 

 خطط العمل الطوعية للدول بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
)١٧/٦/٢٠١٦( 

 

A39-WP/55 
EX/32 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
)١٧/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/55 
Corrigendum No. 1

EX/32 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية فيما يخص ضوضاء وانبعاثات الطائرات
)٩/٩/٢٠١٦(   

A39-WP/56 
EX/33 

 أنواع وقود الطيران البديلة والمستدامة
)١٧/٦/٢٠١٦(  

 

A39-WP/91 
EX/42 

 نهج أوروبي شامل لحماية البيئة
)١٨/٧/٢٠١٦(  

 

A39-WP/138 
EX/52

CLIMATE CHANGE & AVIATION GROWTH IN INDIA 
(04/07/2016) *Information Paper 

A39-WP/152 
EX/56 

 معايير وسياسات اإليكاو المتعلقة بحماية البيئة
)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/153 Revision 
No. 1 

EX/57 

 تعليقات بشأن تأثير تكلفة آلية تعويض الكربون العالمية
)١٦/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/154 Revision 
No. 1 

EX/58 

 لتنفيذ المرحلي بمقتضى التدابير العالمية القائمة على آليات السوقا
)١٦/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/155 Revision 
No. 1 

EX/59 

 لمية القائمة على آليات السوق للطيران الدوليوجهات نظر الصناعة بشأن التدابير العا
)٣١/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/163 
EX/61

 الرصد واإلبالغ والتدقيق، معايير  -التدابير العالمية القائمة على آليات السوق للطيران الدولي 
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 وحدة االنبعاثات واعتبارات السجالت
   )٩/٨/٢٠١٦(ورقة معلومات * 

A39-WP/170 
EX/63 

 والفرص البيئية (PBN)لقائمة على األداء المالحة ا
)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/181 
EX/68 

التطورات األخيرة في مجال جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون  –كينيا 
 الناجمة عن الطيران الدولي ورصدها واإلبالغ عنها

)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/182 
EX/69 

النتقال في عناصر تصميم التدابير العالمية القائمة على آليات االعتراف بالجهات المبكرة ا
 السوق بشأن تأثير الطيران الدولي على تغير المناخ

)٩/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/206 
EX/76

ICAO’S GLOBAL MARKET-BASED MEASURE (GMBM) 
(18/08/2016) *Information Paper 

A39-WP/207 
EX/77

ICAO’S CO2 STANDARD FOR NEW AIRCRAFT 
(18/08/2016) *Information Paper 

A39-WP/208 
EX/78

INCREASED TRANSPARENCY IN ICAO DECISION MAKING 
(18/08/2016) *Information Paper 

A39-WP/209 
EX/79 

ADDRESSING INTERNATIONAL AVIATION EMISSIONS IN THE 
CONTEXT OF THE PARIS AGREEMENT 

(18/08/2016) *Information Paper  
  

 

A39-WP/211 Revision 
No. 1 

EX/81 

الخاصة  (GMBM)موقف إندونيسيا بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق 
 بالطيران الدولي

)٢٢/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/212 Revision 
No. 1 

EX/82 

يج ألنواع الوقود البديل الحاجة إلى إصدار مواد إرشادية في مجال السياسة العامة للترو 
 المستدام ألغراض الطيران

)٢٢/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/222 
EX/86 

PROGRESS IN THE IMPLEMENTATION OF STATE ACTION PLAN 
FOR REDUCING EMISSIONS FROM INTERNATIONAL AVIATION 

(17/08/2016) *Information Paper
 

A39-WP/227 
EX/90 

ASSISTANCE AND CAPACITY BUILDING IN AVIATION TO ADDRESS 
THE CO2 EMISSION FROM INTERNATIONAL AVIATION 

(09/08/2016) *Information Paper
 

A39-WP/232 
EX/91 

المتحدة بشأن سلة اإليكاو لإلجراءات الخاصة لمعالجة تغير المناخ الناتج عن  آراء الواليات
 الطيران المدني الدولي

)١٨/٨/٢٠١٦( 
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A39-WP/233 
EX/92 

عناصر التصميم الرئيسية للتدابير العالمية القائمة على آليات السوق للطيران المدني الدولي: 
 موقف البرازيل

)١٦/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/234 
EX/93 

 توزيع التزامات التعويض في إطار الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق
)١٦/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/248 
EX/98 

عم اعتماد القياس العالمي المستند إلى السوق في الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية د
 لاليكاو

)١٥/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/262 
EX/104 

تقديم المساعدة وبناء القدرات للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نشاطات 
 الطيران الدولي

)٢٣/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/321 
EX/119 

خطط عمل وتعاون لدول اإلقليم الفرعي في أفريقيا الوسطى من أجل خفض انبعاثات ثاني 
 أكسيد الكربون الناتجة عن أنشطة الطيران الدولي

)٢٣/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/343 
EX/131 

 موقف ماليزيا بشأن التدابير العالمية القائمة على آليات السوق من أجل الطيران الدولي

)٣١/٨/٢٠١٦(  

 

A39-WP/363 
EX/143 

 خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في بوركينا فاسو

)٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/364 
EX/144 

 خطة عمل مصر للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي 
)٧/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/377 
EX/149

ELEMENTOS ESENCIALES PARA UN ACUERDO GLOBAL EN MBM 
(07/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/387 
EX/152 

) من أجل الطيران المدني الدولي كبديل عن خطة التعويض عن CDMآلية التنمية النظيفة (
 )CORSIAالكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (

)٧/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/411 
EX/155 

 يات السوقآراء كندا بخصوص التدبير العالمي القائم على آل
)١٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/412 
EX/156 

موقف مشترك بشأن بعض أحكام المشروع المقترح للبيان الموّحد بسياسات االيكاو وممارساتها 
 الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق -في مجال حماية البيئة السارية

)٩/٩/٢٠١٦(  

 

A39-WP/413 ن المشاركة الطوعية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في وجهات نظر الصناعة بشأ 
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EX/157مجال الطيران الدولي 
)١٢/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/414 
EX/158 

الموقف األوروبي بشأن الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق بخصوص انبعاثات  
 الطيران الدولي

)١٢/٩/٢٠١٦( 
 

A39-WP/415 
EX/159; TE/198 

EUROPEAN SUPPORT TO THE NO COUNTRY LEFT BEHIND 
INITIATIVE (NCLB) 

(16/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/426 
EX/161 

LATIN AMERICAN CIVIL AVIATION COMMISSION (LACAC) 
MEMBER STATES THAT HAVE PREPARED THEIR ACTION PLAN 
FOR REDUCING CO2 EMISSIONS FROM INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION 
(16/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/427 
EX/162 

ICAO’S CLIMATE CHANGE MEASURES AND THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 

(14/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/428 
EX/163 

عداد الرصد تعليقات بشأن األعمال الفنية القائمة التي تضطلع بها لجنة حماية البيئة إل
، ومعايير وحدة االنبعاثات وسجالت التدابير العالمية القائمة على (MRV)واإلبالغ والتحقق 

 آليات السوق والخاصة بالطيران الدولي
)١٤/٩/٢٠١٦(  
 

 

A39-WP/429 
EX/164

AIRPORTS CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION 
(14/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/431 
EX/166 

INTRODUCING FOR EMISSIONS MONITORING EXPERIENCES FOR 
AVIATION IN REPUBLIC OF KOREA 

(14/09/2016) *Information Paper

 

A39-WP/443 
EX/167 

THAILAND VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION (T-VER) 
PROGRAM 

(14/09/2016) *Information Paper
 

A39-WP/448 
EX/170 

 ات نظر الواليات المتحدة بشأن وضع خطة للتدابير العالمية القائمة على آليات السوقوجه

)١٦/٩/٢٠١٦( 
 

A39-WP/449 
EX/171 

 (ALAS)  التحالف من أجل استدامة الطيران
)١٦/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/455 
EX/173 

DEVELOPMENT OF ICAO VISION FOR SUSTAINABLE 
ALTERNATIVE FUELS FOR AVIATION 

)٢٢/٩/٢٠١٦(  
 

A39-WP/461 
EX/178 

 من جدول األعمال ٢٢مشروع نص التقرير عن البند 
)٥/١٠/٢٠١٦(  
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A39-WP/462 
Revision No.1 

EX/179 

 من جدول األعمال ٢٢مشروع نص التقرير عن البند 
)٦/١٠/٢٠١٦(  

A39-WP/465 
EX/180 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 EN 
LA REPÚBLICA DOMINICANA 

(28/09/2016) *Information Paper 

 

  سياسة اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني وبناء القدرات في مجال الطيران  :٢٣البند 

A39-WP/62 
EX/35 

 وبناء القدرات في مجال الطيران سياسة اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني
)٣/٦/٢٠١٦(  

 

A39-WP/105 
EX/44 

  مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات
)٢٥/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/183 
EX/140 

TRAINING – LABOR OF SPECIALIZED ORGANIZATIONS IN THE 
ARGENTINE REPUBLIC 

(31/08/2016) *Information Paper

 

A39-WP/346 
EX/132 

 التعاون اإلقليمي من أجل بناء القدرات
)٣١/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/348 
Revision No. 1 

EX/134 

تنمية الموارد البشرية في سياق مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب": قاعدة بيانات الدورات 
 التدريبية ولجنة إدارة موارد التدريب

)١٦/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/349 
Revision No. 1 

EX/135 

 الكاميرونإعداد خارطة طريق لبناء القدرات في مجال الطيران المدني ب
)١٦/٩/٢٠١٦( 
 

 

A39-WP/353 
EX/137 

INDONESIA PROGRESS ON THE IMPLEMENTATION OF INSPECTOR 
TRAINING SYSTEM 

(31/08/2016) *Information Paper

 

A39-WP/354 
EX/138 

TRAINING – IMPLEMENTATION BY THE PAN-AMERICAN CIVIL 
AVIATION INSTITUTE (IPAC) 
(31/08/2016) *Information Paper

 

A39-WP/364 
EX/144 

 خطة عمل مصر للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي
)٧/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/487 
EX/187 

 من جدول األعمال ٢٣مشروع نص التقرير عن البند 
)١/١٠/٢٠١٦(  

 إدارة الموارد البشرية  :٢٤البند 



 - 372 -  
 

 

A39-WP/74
EX/37

 دارة الموارد البشريةإ
)١٠/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/423
EX/160

CAAC’S SUPPORT FOR ICAO IN HUMAN RESOURCES 
(13/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/508
EX/193

 من جدول األعمال ٢٥و ٢٤البندين  بشأن مشروع نص التقرير
)٣/١٠/٢٠١٦(   

 املة في اإليكاوالوضع القائم فيما يخص القوى الع  :٢٥البند 

A39-WP/73
EX/36

 وضع القوى العاملة في اإليكاو 

)١٣/٦/٢٠١٦( 
 

A39-WP/73 
Corrigendum No. 1

EN/FR/AR only
EX/36

 وضع القوى العاملة في اإليكاو

)٢١/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/508
EX/193 

 من جدول األعمال ٢٥و ٢٤مشروع نص التقرير بشأن البندين 
)٣/١٠/٢٠١٦(  

 

  تعدد اللغات في اإليكاو  :٢٦البند 

A39-WP/43
EX/22 

 تعدد اللغات في اإليكاو
)٩/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/355
EX/139 

 االيكاو بشأن خدمات اللغات سياسة
)٢٢/٨/٢٠١٦( 

 

A39-WP/357
EX/141 

تابعة لألمم  أحد المبادئ األساسية لتحقيق أهداف االيكاو بصفتها وكالة متخصصة -تعدد اللغات 
 المتحدة

)١٣/٩/٢٠١٦( 

 

A39-WP/509
EX/194 

 من جدول األعمال ٢٦مشروع نص التقرير عن البند 
)٣٠/١٠/٢٠١٦(  
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 زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتها  :٢٧البند 

A39-WP/22
EX/10

 معالجة المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة الموّجهة إلى الدول
)٢٢/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/75
EX/38 

 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها
)٢٩/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/79 
Revised 

EX/40 

 اجتماعات المجلس االستراتيجية الخارجية كآلية لتحسين كفاءة االيكاو وفعاليتها
)١٢/٧/٢٠١٦(   

A39-WP/86
EX/41; TE/15 

 الطيران تحسين تنفيذ األحكام الدولية في مجال
)٢١/٧/٢٠١٦(  

A39-WP/119
EX/46

 تجربة كوبا في تلّقي كتب اإليكاو التي توجهها إلى الدول وتقييمها ومعالجتها
)٢٩/٧/٢٠١٦(  

A39-WP/308 
EX/111; TE/135 

STRENGTHENING ICAO AND RAIO ROLES IN INTERNATIONAL 
INVESTIGATIONS OF MAJOR AVIATION ACCIDENTS 

(25/08/2016) *Information Paper
 

A39-WP/320 
EX/118

VOLUME OF ICAO CORRESPONDENCE 
(01/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/325 
Revision No.1 

EX/123 

 تمثيل الدول في مجلس االيكاو بأعضاء مجموعات التناوب
)٢٥/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/510 
EX/195 

 من جدول األعمال ٢٧البند  عن التقريرمشروع نص 
)٣/١٠/٢٠١٦(  

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  :٢٨البند 

A39-WP/23 
EX/11 

 مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب
)٥/٧/٢٠١٦(  
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A39-WP/24
EX/12 

 استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآلّيات التصدي لها في قطاع الطيران
)٢٧/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/105 
EX/44 

 مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات
)٢٥/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/218 
Revision No. 1 

EX/84 

 المكتب اإلقليمي الفرعي للمحيط الهادئ
)٢/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/261 
EX/103  

كب في أقاليم تقديم المساعدة المصّممة حسب احتياجات الدول: استراتيجية عدم ترك أي بلد وراء الر  
 أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

)١٩/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/264 
EX/105 

 مقترح بإنشاء نظام إلدارة األزمات
)٣٠/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/280 
Revision No. 1 

EX/122 

 االستجابة السريعة بعد وقوع زلزال كوماموتو
)٧/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/299 
EX/109 

 )HRDF( بشأن تطبيق صندوق تنمية الموارد البشرية تقرير مرحلي

)٢/٧/٢٠١٦(   

A39-WP/348 
EX/134 

تنمية الموارد البشرية في سياق مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب": قاعدة بيانات الدورات التدريبية 
 ولجنة إدارة موارد التدريب

)٣١/٨/٢٠١٦( 
 

A39-WP/299 
EX/109 

 )HRDF( صندوق تنمية الموارد البشرية تقرير مرحلي بشأن تطبيق

)٢/٧/٢٠١٦(   

A39-WP/348 
Revision No. 1 

EX/134 

تنمية الموارد البشرية في سياق مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب": قاعدة بيانات الدورات التدريبية 
 ولجنة إدارة موارد التدريب

)١٦/٩/٢٠١٦( 
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A39-WP/364 
EX/144 

 ف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدوليخطة عمل مصر للتخفي
)٧/٩/٢٠١٦(  

A39-WP/369 
EX/145 

 الحصول على مطبوعات اإليكاو
)٦/٩/٢٠١٦(   

A39-WP/415 
EX/159; TE/198 

 ورقة المعلومات الخاصة بـ"الدعم األوروبي لمبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب"
  )١٦/٩/٢٠١٦(ورقة المعلومات *  

A39-WP/446 
EX/168  

AVANCES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(16/09/2016) *Information Paper  

A39-WP/450 
EX/172 

SUPPORTING IMPLEMENTATION OF AVIATION SAFETY AND AIR 
NAVIGATION BY JAPAN 

(20/09/2016) *Information Paper  

A39-WP/494 
EX/189 

  من جدول األعمال ٢٨البند  عن مشروع نص التقرير
)١/١٠/٢٠١٦(  
  

 

 أهداف التنمية المستدامة – ٢٠٣٠خطة األمم المتحدة حتى عام   :٢٩البند 

A39-WP/25 
EX/13 

 التنمية المستدامة - ٢٠٣٠لعام  خطة األمم المتحدة إسهام الطيران في تنفيذ
)٥/٧/٢٠١٦( 
 

A39-WP/194 
EX/20; TE/74 

 أبراج الهواتف الخلوية الطوَّافة في السماء - )Loon(مشروع لوون 
)٣١/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/240 
EX/95  

 مساندة تنمية النقل الجوي بالبلدان النامية
)١١/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/374 
EX/148 

 مستدامةللتنمية ال ٢٠٣٠مساهمة الطيران في جدول أعمال األمم المتحدة لعام 
)٦/٩/٢٠١٦( 
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A39-WP/427 
EX/162 

ICAO’S CLIMATE CHANGE MEASURES AND THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 

(14/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/496 
EX/191 

 من جدول األعمال ٣٠و ٢٩البندين  عن مشروع تقرير
)١/١٠/٢٠١٦( 

 تعبئة الموارد  :٣٠البند 

A39-WP/26 
EX/14 

 تقرير عن تعبئة الموارد
)٥/٧/٢٠١٦( 

A39-WP/105 
EX/44 

 مواجهة التحديات في مجال بناء القدرات
)٢٥/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/240 
EX/95 

 مساندة تنمية النقل الجوي بالبلدان النامية
)١١/٨/٢٠١٦( 

A39-WP/496 
EX/191  

 من جدول األعمال ٣٠و ٢٩البندين  عن مشروع تقرير
)١/١٠/٢٠١٦(  
 

والمعروضة على نظر اللجنة  المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة  :٣١لبند ا
 التنفيذية

A39-WP/32 
EX/17 

 تقرير عن وضع الشروط التنظيمية لتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم
)٣٠/٦/٢٠١٦( 

A39-WP/33 
EX/18  مهنيين العاملين في مجال الطيراننامج اإليكاو للجيل القادم من البر   

)٢٢/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/78 
EX/39 

 "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين": تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالمي
)١٠/٦/٢٠١٦(  

A39-WP/84 
EX/47 

الحاجة إلى إعداد إرشادات تقييم المخاطر ومعايير مستندة إلى األداء بشأن تطهير 
 ائرات من الحشراتالط

)١٧/٨/٢٠١٦(  
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A39-WP/137 
Revision No. 1 

EX/51 

 تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم
)٧/٩/٢٠١٦( 

A39-WP/247 
EX/97 

 مساعدة ضحايا حوادث الطيران
)٢٣/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/270 
EX/106 

 مسياسة االيكاو بشأن مساعدة الضحايا وأسره
)٢٤/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/305 
EX/110 

 منع االتجار غير القانوني باألحياء البرية عبر الطيران التجاري
 )١٨/٨/٢٠١٦(ورقة المعلومات * 

A39-WP/329 
EX/126 

اقتراح لتنفيذ خطة لتعزيز الوظائف في مجال الطيران كجزء من برنامج الجيل القادم من  
 NGAP) (المهنيين العاملين في مجال الطيران 

)٢٦/٨/٢٠١٦(  

A39-WP/410 
EX/154 

COMPLIANCE WITH ANNEX 9, CHAPTER 5, STANDARDS 5.26 
THROUGH 5.29 

(09/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/457 
EX/175 

UAE INTERNATIONAL COOPERATION 
(23/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/458 
EX/176 

APORTES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA A LAS 
INICIATIVAS NCLB Y NGAP EN MATERIA DE FORMACIÓN DE 

PERSONAL Y ASISTENCIA A LOS ESTADOS DE LA REGIÓN 
(23/09/2016) *Information Paper 

A39-WP/505 
EX/192 

 من جدول األعمال ٣١البند  عن مشروع نص التقرير
)٣/١٠/٢٠١٦( 

  
 –انتهـى  –
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