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 األولى الجلسة محضر
 (اصباح 11.00 الساعة ،24/9/2019 الثالثاء،)

 
 نوقشت التي المواضيع

 
 الدورة يفتتح المجلس رئيس :األعمال جدول من 1 البند -1

 كيبيك مقاطعة ، رئيس وزراء لوغوفرانسوا كلمة معالي السيد  - 
 مونتريــال، عمدة مدينة فاليري بالنت ةكلمة السيد - 
 كندا في النقل وزير نائب ،يكل كينانما السيد كلمة - 

 المتلقية إلى الدول تقديم شهادات رئيس المجلس -2
 
 األعمال جدول الموافقة على :األعمال جدول من 2 البند -3
 
 اللجان إنشاء :األعمال جدول من 3 البند -4

 والقانونية واالقتصادية الفنية واللجان التنسيق ولجنة التنفيذية اللجنةلجنة أوراق االعتماد و  إنشاء - 
 واإلدارية

 

 اللجان إلى المواضيع إحالة :األعمال جدول من 4 البند -5
 
 المجلس في ست مثل التي األعضاء الدول انتخاب :األعمال جدول من 5 البند -6

 المجلس انتخابمن  والثاني األول ينأللجز  بالترشيحات اتإلخطار تلقي ال النهائي الموعد - 
 المجلس انتخابأجزاء  من جزء كل في ست نتخب التي األعضاء للدول األقصى العدد - 

 
 

 المناقشات ملخص
 

 الدورة يفتتح المجلس رئيس :األعمال جدول من 1 البند

 الدورة افتتاح ،العمومية للجمعية المؤقت الرئيس بصفته ،أولومويا بينارد أليو السيد ،المجلس رئيس أعلن -1
  :التالية الكلمة وألقى العمومية، للجمعية األربعين
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 المدني الطيران لمنظمة العمومية للجمعيةالتاريخية  األربعين ورةالدهذه  افتتاح أحظى بامتياز أن فنييشرّ "
  .الدولي

والعديد من الوزراء والمندوبين الكرام  الدكتورة فانغ ليو ،ةالعام ةاألمينبالنيابة عن و  منظمة،ال مجلس باسمو "
  :ثالثةال الكرام بضيوفنا الحار ترحيبي مأقدّ  أوال أن الذين هم معنا اليوم، أودّ 

 ؛السيد مايكل كينان، نائب وزير النقل في كندا

  ؛مقاطعة كيبيكمعالي السيد فرانسوا لوغو، رئيس وزراء و 

  .السيدة فاليري بالنت، عمدة مدينة مونتريــالو 

لألمم المتحدة ولجان الطيران التابعة بممثلي المنظمات الشقيقة  هنا في هذا اليوم أرحب أيضا أن ويشرفني"
والتي من جميع أنحاء العالم  القادمةوالمنظمات غير الحكومية والعديد من المنظمات األخرى  قطاع الطيراناإلقليمية ومنظمات 

 .قطاعنافي  مباشرة لها مصلحة

الجهات القيادة وعملت كمنتدى عالمي لجميع  بدورمضت،  اعام 75طوال بأنها اضطلعت، اإليكاو وتفخر "
 تهوكفاء هوأمن الطيران المدني الدولي تعزيز سالمةمن أجل مع دولنا األعضاء  بالتنسيق الشديدمجال الطيران للعمل ب المعنية

ة والمستدامة في اسمالتنمية االجتماعية واالقتصادية الح عجلة دور النقل الجوي في دفع دعيم، وتتهالتشغيلية والبيئية واستدام
 .العديد من مناطق العالم

لمقدار الكبير ا، و ة فيهامشاركالمستوى من حيث قياسية جديدة  اأرقام هذه الدورة للجمعية العمومية سجلتلقد "
 .به خالل األيام العشرة القادمة االضطالع جري من العمل الذي سيجدا 

هنا، من المهم االعتراف  بت فيهاي  التي س نسبيا األصعببعض القرارات واألولويات  يفولكن قبل أن ننظر "
 .وحتى اآلن 2016في عام  التي ع قدت لجمعية العموميةل التاسعة والثالثين الدورة منذ أحرزبالتقدم الذي 

غير مسبوق في  انجاح حقق تأثير لل نموذجا رائعا "عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو أصبحت مبادرة فقد "
 .في جميع مناطق العالم والخطط العالمية للطيراناإليكاو لقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن تعزيز التنفيذ الفعال ل

 مشاريعالخطط و البرامج و الو  ستراتيجياتاالأود أن أسلط الضوء هنا على الفوائد التي تحققت للدول من خالل و "
للمتطوعين اإليكاو التعاون الفني وبرنامج  وإدارةالتي ينفذها كل مكتب من مكاتبنا اإلقليمية  ،ة وبناء القدراتفنيالمساعدة الالخاصة ب

 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"في إطار مبادرة  العالمي على الطيرانمكتب التدريب و في مجال الطيران 

 ،القياسية يكاواإل قواعدأسفرت هذه األنشطة عن نتائج واضحة من حيث تعزيز امتثال الدول األعضاء لوقد "
 .العالميعلى الصعيد ، وزيادة قابلية التشغيل البيني هأمنو سالمة الطيران فيما يخص مراقبة وتحسين القدرات الوطنية 
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للقواعد والتوصيات الدولية  التنفيذ الفعال حيث من المنخفضالدول ذات المستوى بين من  على سبيل المثال،ف"
اإليكاو في خطة  مئةفي ال 60المتمثل في بلوغ نسبة أو تجاوزت الهدف  حققت دول عديدة ،بشأن السالمةاإليكاو  الصادرة عن

 لديها توجدفي عدد الدول التي  بالغانخفاض  وحدث، "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة ، وذلك بفضلالطيرانالعالمية لسالمة 
 في 60 من لسالمةاالمتعلقة ب الدولية والتوصيات لقواعدل الفعال للتنفيذ العالميارتفع المتوسط و  .بالسالمة بشأنكبيرة  شواغل

 ."الركب وراء بلد أي ترك عدم" مبادرة ظهور منذ احالي مئةال في 69 نحو إلى مئةال

خفض عدد الوفيات في  تمكنت منن بعض المناطق إكما أن إجمالي الحوادث يتناقص باستمرار، حتى "
، على سبيل المثال، أفريقيافلم يقع في  .متعددة السنواتالفترات ال عدد من على مدى المنتظمة لديها إلى الصفر الخدمات الجوية

 .السابقة الفترة الثالثيةعن  %40انخفض متوسط معدل الحوادث السنوي بنسبة و ، 2017و 2016 عامي وفيات في ةأي

، كانت "عدم ترك أي بلد وراء الركب" مبادرة في إطار الطيران باإلضافة إلى هذه التحسينات في أداء قطاع"
استراتيجيات الطيران  في تحقيق التكامل فيما بينأكبر في مساعدة الدول  بقدرالعالمي للطيران مفيدة اإليكاو فعاليات منتدى 

 البنيةيالئم الستثمار أكثر جاذبية لمناخ إقامة و  إجراء دراسات جدوى محّسنةأفضل، و  على نحوالتنمية الوطنية استراتيجيات و 
تلك المشاريع  تحويلل الذين ال بد منهم، واجتذاب شركاء التمويل واالستثمار لديها ع الرئيسيةاريواحتياجات المش لطيرانل األساسية

 .حقيقة واقعةإلى  ضخمةال

 ."متخلفة عن الركب" باإلنجازات الهامة التي سجلتها الدول التي كانت تبدو حتى اآلناإليكاو لقد أقر مجلس "
منذ  تقديرا إلنجازاتها شهادة رئيس المجلس م نحتدولة  40 بلغ مجموع عدد هذه الدول التي حظيت باالعتراف في هذا الصددو 

شهادة  16 في وقت الحق من هذا الصباح الجدد ستحقينلما منحأن أمرة أخرى  شرفني ويسعدنيسيو  .منح هذه الشهاداتبدء 
 .لتحسينات األمنيةفيما يخص اشهادة  17لسالمة وفيما يخص ا

الحركة من حيث نمو  اقياسي االتي حققت رقم الفترة الثالثيةباإلضافة إلى ذلك، تم تحقيق هذه النتائج خالل "
 .الجوية

العالمي، ولكن يجب إدارته بحيث  على الصعيد إن هذا النمو مفيد للغاية لالزدهار االجتماعي واالقتصادي"
 .اتام ضمانا تهاوكفاءسالمة شبكتنا ت ضمن ظل ت

 اغلينشتنمية الموارد البشرية نهوج للطيران و  البنية األساسيةتعزيز القدرة التنظيمية وتحديث  فقد أصبحلذا "
 .هومخططي قادة النقل الجوي لدى  اأكثر إلحاح

على  مؤخراالتي أدخلت  للتنقيحات وفي هذا الصدد، أعربت جميع الدول األعضاء لدينا عن تقديرها الكبير"
 المرتبطة بهماإلى جعل تنفيذ األهداف  رميالتي تو  ،العالميتين للسالمة الجوية ولسعة وكفاءة المالحة الجويةاإليكاو خطتي 

 .للتحقيق وقابال اعملي
الماضية، وأود أن  الفترة الثالثيةوتنفيذ أول خطة عالمية ألمن الطيران خالل  بوضع اأيضاإليكاو قامت و "

بدء مما أدى إلى االتفاق على خرائط طريق إقليمية شاملة لضمان  ،دعم استباقي للتنفيذمن مكاتبنا اإلقليمية  ما قدمتهأشيد ب
 .التنفيذ بفعالية

ومراقبة الحدود ودعم إدارة الهوية  استمرارنا في تقديم التسهيالتمن خالل  قدر كبيرهذا العمل ب وجرى تعزيز"
اإليكاو برنامج  بإعدادأن أرحب  وكان من دواعي سروني، المسافرينة هوي لتحديداإليكاو برنامج  استراتيجيةلدول من خالل دى ال

 .الثالثية الماضية خالل الفترة المسافرينهوية  لتحديد

شركاؤنا المنتمون إلى قطاع دولنا و  ما قدمتهلطيران، واصلنا االستفادة مفي مجال احماية البيئة  ما يخصفيو "
 .شعبةمتالاإليكاو في استراتيجية  من مشاركة هائلة المنظمات غير الحكوميةوإلى  الطيران
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لجمعية العمومية، اعتمدنا الخطة التاريخية للتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الدورة الماضية لفي و "
بحيث هذه الفترة الثالثية  الالزمة لذلك خالل وبناء القدرات هذه الخطة بدء تنفيذواصلنا تقديم دعمنا لالطيران الدولي )كورسيا( و 

 ةمرحلالستشارك في  مندرجة في المجموعة التي من نشاط الطيران الدولي مئةفي ال 77الدول التي تمثل  تكون  أنتسنى ضمان 
 .2021من عام  ااعتبار  للخطة الطوعية

 ،جملة أمور خاللذلك من و التشغيلية تقدمها بخطى سريعة خالل هذه الفترة، و  ةالتكنولوجي واصلت التحسينات"
وللجسيمات الدقيقة غير المتطايرة وأكاسيد  أول قاعدة قياسية عالمية مصممة خصيصًا النبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتماد  منها

 .أي قطاع في النيتروجين
 .هاونشر  وقود الطيران المستدامأنواع لتطوير  األجلرؤية طويلة  أيضا اعتمدناو "

الجيل القادم من المهنيين تركيزنا المتجدد على  الماضية الفترة الثالثيةالتطورات األخرى البارزة خالل  وشملت"
 .الطيران مجال أول قمة عالمية للمساواة بين الجنسين في في تنظيم وعقد احجالنو ، العاملين في مجال الطيران

الرابطة " إنشاءأدت قمة الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران على وجه الخصوص إلى و "
عدت لقد سلجامعات في جميع أنحاء العالم، و الموجهة إلى ا( ALICANTO) "في مجالي الطيران والفضاء الجوي  للتعليمالدولية 

 .األحد يومهنا  للرابطة العام السنوي األول جتماعاال بإلقاء كلمة في

ضمان وجود عدد كاف من بالغة األهمية تتمثل في قادة للطيران، مسؤولية بوصفنا ، وت لقى على عاتقنا جميعا"
 .الموظفين المهرة إلدارة األساس التكنولوجي المتزايد التعقيد للطيران في القرن الحادي والعشرين

 السيدات والسادة،"

اإليكاو بها الدول األعضاء في  اضطلعتألنشطة العديدة التي ل عن تقديري عرب لحظة أل اآلن أود أن أتوقف"
 توسائل شملوذلك بجملة االنتباه إليها،  واسترعاء لتأسيس المنظمة في دعم الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإلسهامحتى اآلن 

 يكاو؛اإلإقامة المعارض التاريخية بشأن الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس ب هيئات الطيران المدنيالمطارات و اضطالع  :ما يلي
( في المطارات الوطنية البارزة؛ ICAO75الترويج لفيديو الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة )و تنظيم عروض جوّية؛ و 
رفع علم الذكرى الخامسة و مواد تاريخية؛ إعداد وإصدار و تنظيم حمالت لتوعية الشباب؛ و إصدار الطوابع البريدية الوطنية؛ و 

 .فيكتورياو كينيا  كليمنجارو، وشالالتجبل جبل إفرست، و مثل  في مواقع جغرافية بارزة فريدة من نوعهالإليكاو والسبعين 

اإليكاو إنشاء متحف  قمت باستهالل يكاو،اإلتأسيس السبعين ل السنوية بمناسبة الذكرى  2014في عام و "
، في الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهذا العام، طلبت أن نركز اهتمام القطاع لكنو  .إنجازات سابقةما حققناه معا من لتقدير 

العالمي للطيران ومعرض اإلبداع اإليكاو منتدى حضور  أتيحت لهم فرصةولئك الذين ألدر لقد ق  و  .على االبتكار ومستقبل الطيران
 .أهمية القيام بذلك يقّدروا أن في مجال الطيران

الجديدة  اتللطائر  السريعة التنامي سعةبال تعترفلبحث والتطوير ا مستجدات حظى بهاتالتي األولوية  وهذه"
 .الخدمات واألدوار الجديدة للمجتمعات المدنية تأديةلاآلن تصورها وتصميمها وإنتاجها  يجري المذهلة التي 

كيف يجب أن يكون االبتكار  اوجه الخصوص، استكشفنا أيضالعالمي للطيران على اإليكاو وفي منتدى "
 جهات المستجدة في القطاعالمع  تتعامل، ال سيما عندما االطيران المدني أيض للهيئات القائمة على تنظيم توجيهيةأولوية 

 .تطور هائل في الطيران ما يحدث اآلن من عرقلةللمساعدة في عدم 
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مثل  ةديالجد الجهات المعنيةأكبر حتى يمكنها استيعاب اإليكاو يجب أن نكون أكثر استباقية في جعل خيمة "
ارئ وغيرهم الكثير ممن لهم مصلحة في مستقبل الحركة و الطفي حاالت وقادة البلديات ومخططي المساعدات  مدنمخططي ال

 .رات النموذجية الجديدةالطائضطلع بها ينبغي أن تالجوية الحضرية واألدوار التي 

ومع ذلك، من المهم لنا أن نستمر في تذكير أنفسنا، حتى في عصر االبتكار، بأن سالمة الطيران وأمنه "
 .األساسية واستدامته يجب أن تظل أهم أولوياتنا

نهج يسرع الموافقات  ،ابتكارات الطيران الجديدةتناول نهج فعال ومتوازن لاألخذ بهو  امع نحققهما يجب أن و "
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية العادلة والمستدامةتحقيق مع حماية المستهلك و  لوائح التنظيمية،على السياسات وال

مبدعو الطيران اليوم  يوليكيف هو أنني شاهدت خاص في معرض االبتكار  بوجهشجعتني  واألمر الذي"
 .األخضر الخالية من االنبعاثاتتحقيق حلول الطيران ل اأولوية عالية جد

يتطلع إلى الحد من نشاط النقل الجوي و  يشعر بقلق شديدجيل جديد  في مواجهةنفسه  قطاعنا اليوم وإذ يجد"
والتشغيلي،  فنين االبتكار الأل ةكبير  بطمأنينةإمكانات ما تنطوي عليه من هذه التطورات و ت شعرني ، تصديا الحترار المناخ

ستكون عناصر  ،االستدامة البيئية للنقل الجوي  الرامية إلى تحقيقاإليكاو تدابير سلة  العناصر الرئيسية األخرى فيباإلضافة إلى 
العالمي مع معالجة البصمة الكربونية  على الصعيد كيفية استمرار قطاعنا في تعزيز التواصل والسالم واالزدهارلتحديد أساسية 

 .للطيران وإزالتها في نهاية المطاف

الفقيرة، الدول لتوزيع الثروة بين الدول الغنية و  بوصفهما قناتينن يحاسم عنصرينوالسياحة  الطيران ويمثل"
 .2030 خطة عاموفوائد النقل الجوي وثيقة الصلة بأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة في إطار 

قادة للنقل الجوي هو اإلصغاء إلى أصوات عالمنا الذي يصر اآلن على بوصفنا ولذلك، يجب أن يكون هدفنا "
أن هناك  إدراكأنفسهم على  الدعاةولكن في الوقت نفسه، يمكننا مساعدة هؤالء  .جهود أسرع وأكثر فعالية لخفض االنبعاثاتبذل 

، امع فيه نعيشالتنوع والترابط الذي الشديد العالم  تقطيع أوصالإلى دون السعي من لتحقيق هذه األهداف،  السبلالعديد من 
 .المذهلة الطيران منجزات بفضل أجزائه بين للربطبجد  ناوالذي عملت العديد من األجيال قبل

 السيدات والسادة،"

على مدى األيام العشرة المقبلة ستكون اإليكاو إن العديد من الموافقات والقرارات التي ستتخذونها هنا في "
، على اخدمة اإلنسانية على أساس مستدام حقبهما النقل الجوي الدولي  اللتين سيواصل كفاءةالفعالية و المدى  تحديد حاسمة في

 اإليكاو.من قيادة عالمية بالنحو الذي توخاه واضعو اتفاقية شيكاغو و 

ومجموعة  لإليكاو،وميزانية قائمة على النتائج  معتمدا برنامج عمل موقراراتك مالنتائج النهائية لتحليالتكوستكون "
 .لفترة السنوات الثالث المقبلة وما بعدها اعليها حديث امتفق للطيران الدولي أولويات وأهداف

اتخاذ  م، سي طلب منكالعالميتين للسالمة الجوية ولسعة وكفاءة المالحة الجويةاإليكاو  تيفيما يتعلق بخطو "
 طائرات وعمليات القرن الحادي والعشرين الجديدة إدراجاعتماد و  عمليتي قرار بشأن التنقيحات الجديدة التي ستكون مفيدة إلدارة

 .إلى جانب عمليات الطائرات التقليدية في الخدمة

ع النقل الجوي، بشأن األمن اإللكتروني لقطااإليكاو استراتيجية  باستعراض ون في مجال أمن الطيران، ستقومو "
المعلومات، وتحسين التنسيق بين جميع الجهات الحكومية الشريكة وهيئات اإلنفاذ،  بتبادلتتعلق  متنوعةالتي تتميز بأهداف 

  .المرتبطة بذلك للمخاطر واألحداثتصديا المنسقة في الوقت المناسب اتخاذ التدابير و 
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 على خطوات التنفيذ اأساسي تركزون اهتمامكم تركيزاالبيئة، سحماية المتمثل في هدفنا االستراتيجي  وفي إطار"
أنواع والمساعدة المطلوبة لدعم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(، بما في ذلك  الالزمة

 .وهيكل سجلها المركزي في إطار هذه الخطة االنبعاثات المؤهلة وحدات الوقود و 

لجمعية العمومية بعد مفاوضات الدورة الماضية ل من المهم لنا أن نتذكر أن خطة كورسيا تم اعتمادها فيو "
تحقيق التواصل من اإلجراءات الوطنية للمشغلين مثل الضرائب التي يمكن أن تعوق  امرهق اتجنب خليطأن نصعبة للغاية و 

 .العالمي
لجمعية العمومية في الدورة لن وتغير المناخ إذا فشلنا في هذه على تقدم الطيرا سلبيةنتائج  هناككون تسولذا "

 .تعويض عالمي حقيقي النبعاثات الطيران الدولي ةخطبوصفها خطة كورسيا  مواصلة تنفيذضمان 

المحتملة للطائرات  لآلثاردراسة استكشافية  جراءبشأن إ اأيض ملحصول على توجيهاتكإلى االسعي  ويجري "
تغير المناخ، جل الخاصة بطويلة األال، وتقييم جدوى األهداف العالمية حاليا تطويرها يجري األسرع من الصوت الجديدة التي 

التكيف المرونة و ب فيما يتعلقرشادات جديدة إوقود الطيران المستدام، ووضع أنواع بشأن اإليكاو توضيح رؤية  والمضي قدما في
 .لمناخمع تغير ا

تعزيز الفوائد بغية عملها اإليكاو  مواصلةبشأن  مقراراتك رقبفيما يتعلق بالتنمية االقتصادية للنقل الجوي، نتو "
فيما  وما يرتبط بذلك من أهدافإلى األسواق واألهداف  إتاحة الدخولاالجتماعية واالقتصادية الهامة لتحرير النقل الجوي، و 

 .الجديدة والحديثة ساسيةلبنية األيخص ا

 في مبادرة ينبالنطاق والقيمة الكامن اإقرار  اي نسعى إليهتال ةوالمهم ةالتأييد اإلضافي عمليات يجب أن تتضمنو "
برنامج وللجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران، لزخم جديد إعطاء  إرشادات بشأن، و "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 .امج التعاون والمساعدة الفنيةنللتدريب العالمي على الطيران وبر اإليكاو 

 وعلينا أيضاتعزيز كفاءة وفعالية المنظمة،  مجال ، علينا أيضا أن نواصل جهودنا فينظم اإلدارةمن منظور و "
 .تعبئة موارد إضافية واالستفادة منها من خالل أوجه التآزر والشراكات الجديدة

 معالي الوزراء، ،السعادة أصحاب

 المندوبون، زمالئي األعزاء،أيها 

العالمية  القياسية هقواعدو  هوبرامج الطيران بدور قيادي متميز لوضع سياسات يكاو،اإلت منظمتكم، عقد اضطلل"
 .وتوفير منصة التنسيق التي تتيح التعاون بين الحكومات وقطاع الطيران وتحقيق النتائج

هذه المنظمة الفريدة، التي أعتقد أنها بال شك  ةقيادشرف وامتياز  في السنوات الست الماضية لقد كان لي"
 .واحدة من أكثر المنظمات فعالية وكفاءة في منظومة األمم المتحدة

، 1965رأيت، في عام  حينلقد وقعت في حب الطيران ألول مرة عندما كان عمري خمس سنوات فقط، "
 .كاثوليكية ضمن بعثةممرضة  فيها طائرة تنقل إمدادات طبية إلى بلدة نائية كانت والدتي تعمل

 ةجامع الدخول إلى بابتخطيت ، عندما 1977أو في عام  1965، في عام آنذاكومع ذلك، ال شيء "
  اإليكاو.اليوم كرئيس لمجلس  مأن أتوقع أنني سأقف أمامك يتيح ليكان  ،في كييف التي انتسبت إليها لطيرانا
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الذين ساعدوني في عيش حلمي أو تحقيق  جميعأن أشكر  اليوم أنا ممتن للغاية لهذا الشرف واالمتياز، وأود"
 اإليكاو.هنا في  اما حققناه مع

مزيد من حتى يتم تعزيز حماس الطيران وكل ما يمكنه تحقيقه ب ادعونا نعيد إحياء شغفنا بالطيران، ونعمل مع"
 .حد سواءلفتيان والفتيات على لصالح اقوة في األجيال القادمة، ال

تحسين رؤيتنا ل وفرصةباتخاذ قرارات جريئة،  دورة تتسم في نهاية المطافلجمعية العمومية هذه الدورة ل ستكون "
أكبر خالل السنوات المثيرة  خدمةوالمسافرين  ومؤسسات األعمال الجوي الدول واألقاليمتحديد كيف يمكن أن يخدم النقل بشأن 
 .المقبلة

إحراز تقدم في على  هذه الدورة للجمعية العموميةوالمجلس الجديد الذي ستنتخبونه في أنتم أود أن أشجعكم و "
 .روح ديباجة اتفاقية شيكاغوشيا مع تما، الحالية والمقبلةالتوقعات العالمية  واضعين نصب أعينكمهذا العمل 

يتمكن الطيران المدني الدولي من االستمرار في إقامة وتوطيد الصداقة والتفاهم بين  والغرض من ذلك هو أن"
 .العالميعلى الصعيد أمم وشعوب العالم، وتعزيز األمن والسالم واالزدهار 

 75 خاللتوافق اآلراء الذي كان السمة المميزة لهذه المنظمة  القائم علىالتقدم روح نفس روح التعاون، و بو "
لجمعية العمومية ل أن تكون الدورة األربعون  افي مجال النقل الجوي الدولي، أتمنى لنا جميع اتواإلنجاز  ياتدغنيا بالتح اعام

 ."دورة مثمرة وناجحة للغايةلإليكاو 

 مقاطعة كيبيكالسيد فرانسوا ليغو، رئيس وزراء  معالي كلمة

لإليكاو الدورة األربعين للجمعية العمومية  ستهاللمن دواعي سروري أن أكون هنا في هذه القاعة الرائعة ال إن" -2
 .وإحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للمنظمة

، وشاركت في Québecairو Nationairمن حياتي في مجال الطيران، في  ا، لقد قضيت جزءون كما تعلم"
 لدي خبرة مباشرة في جميع اللوائحو  .هذهمع شركائي قبل أن أصبح الرئيس التنفيذي لشركة الطيران  Air Transatتأسيس شركة 

على سبيل المثال، كنت ف .ع المشحون نزا في أوقات الاإليكاو ولكن قبل كل شيء، لقد رأيت أهمية  .في مجال الطيران الصادرة
بقطاع  الجهات المعنيةفي الجمع بين اإليكاو  اضطلعت بهرأيت بأم عيني الدور الرئيسي الذي و  ،الخليجهناك خالل حرب 

 .الوقت الصعب ذلكفي مثل أمرا ممكنا جعل مواصلة العمليات في والخبراء والحكومات و  الطيران

في ذروة الحرب العالمية الثانية، اجتمع ممثلو  اعام 75فيما يتعلق بموضوع النزاعات، نتذكر اليوم أنه قبل و "
حياتهم للخطر ليأتوا ويشاركوا  ألفرادمن ا العديدعّرض كانت الحرب مستعرة، و و  .دولة في شيكاغو للتخطيط لمستقبل الطيران 54
إلى اتفاق إلنشاء  المشاركون  على الرغم من السياق العالمي الصعب للغاية، توصلو  .هذهالعظيمة  التعاون الدولي مناسبةفي 

 لديناهذه المنظمة معروفة لقد أصبحت و  .في مجال الطيران المدني األطراف الفاعلةمنظمة جديدة من شأنها أن توحد جميع 
 اإليكاو.جميعا اليوم باسم 

 اإليكاو.مقر  ذي سيوضع فيهالمكان ال تحديد ، كان السؤال الكبير هو1944بعد توقيع اتفاقية شيكاغو عام "
مدينة  في الوقت نفسه كانت مونتريالفقد  .لهذا الغرض مثاليةالمدينة على سائر المدن بوصفها ال مونتريال تفوقتلحسن الحظ، و 
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وهكذا، تمكنت مدينتنا من كسب دعم الحلفاء الرئيسيين بعد  .لواليات المتحدةل ومجاورة من الكومنولث اناطقة بالفرنسية وجزء
 .الحرب

 أهم مما كانت عليه فيمونتريال اآلن و  .كان الخيار الصحيح أن نقول إنهبعد سبعة عقود، أعتقد أنه يمكننا و "
الذكاء االصطناعي  مجال ها جامعات رئيسية وأعداد كبيرة من الباحثين العاملين فيفيإنها مدينة االبتكار، مدينة  .أي وقت مضى

 .مجاالتغيره من الو 

استكشاف تقنيات تيح لها وي المنظمة هذا القرب من قادة الذكاء االصطناعي عمل يثري  يكاو،اإلإلى بالنسبة و "
نعلم أن هذا مجال  ، إذفي مونتريال، نأخذ زمام المبادرة في مكافحة تغير المناخ إنناو  .أفضل على نحوالطيران في المستقبل 

 .من الخبرة المحلية فيه مستفيدة عملتوس يكاو،اإلعمل فيه تآخر يجب أن 

شركات مثل  يضمالصناعية للطيران في العالم،  راكزمن أكبر الم لمركز اموطن اتعد مونتريال وكيبيك أيضو "
كل  .األسبوع الماضيفي  ميتسوبيشيإلى  إضافة، (CAE) إي يأ بومباردييه وإيرباص وبيل هليكوبتر وبرات آند ويتني وسي

 .لعالم الطيران اعصبي اهذا يجعل من كيبيك مركز 

كان الطيران لفترة طويلة فقد بناة الطيران المدني،  عددا من ضم في طياتهبتاريخ طويل  اتتمتع كيبيك أيضو "
شركة وبالطبع، لدينا  .(Saint-Hubert) سانت هوبير عن هنا، في ايقع أول مطار مدني في كندا ليس بعيدو  .من تاريخنا اجزء

 "إيرالينز ترانس كندا"باسم ، التي بدأت عملها (Air Canada) "طيران كندا" وهي عالم،في الشركة طيران  20من أكبر  طيران
(Trans-Canada Airlines). 

 أ نشئت فيهقبل ذلك، في الوقت الذي ف .هنا انطلق نشاطه منالناقل الجوي الوحيد الذي  لم تكن هذه الشركةو "
، وال يزال لدينا قدر كبير من الخبرة في مجال القد كان لدينا دائم .Nordairو Québecair شركتا في مونتريال، كان لدينااإليكاو 
 Airبصفتي الرئيس التنفيذي لشركة و  .ن، وخبراء السالمةو اتصاالت الطيران، والميكانيكي ون، واختصاصيو الطيار  :الطيران

Transat يمكننا تصدير خبرتنا إلى دول أخرى، و  .كيبيك، رأيت بأم عيني الخبرة التي لدينا وإمكانيات إنشاء شركات طيران في
 .العديد من الرواد في مجال الطيران اولدينا أيض

، الذي كان (Pierre Jeanniot) بيير جينيو جيدة، وهو معرفة يعرفه كثير من الحاضرين بالتأكيد اسأذكر اسمو "
حمل اآلن على متن الصندوق األسود الشهير الذي ي  ، وهو أحد مخترعي (Air Canada) الرئيس التنفيذي لشركة طيران كندا

 .الطائرات

في شركة  استعنت بهالذي  (Robert Piché) روبرت بيشي ، ومنهمعدد من الطيارين المشهورين الدينا أيض"
Air Transat  وتمكن من بمحركات معطلة دقيقة 20لمدة  330طائرة إيرباص ب مواصلة الطيرانفي  2001والذي نجح في عام 

 .خارق إنجاز  الطائرة، وهذا هبوط آمن، مما أدى إلى إنقاذ حياة جميع ركاب إجراء

من مونتريال العاصمة العالمية للطيران اإليكاو النجاح واالبتكار، وقد جعل مقر حافل بكيبيك سجل لدى و "
نحن نعلم أن و  .اأيض للمنظمات الدولية األخرى  بل، فحسب هذه المدينة نقطة جذب للطيرانوليست  .أنا فخور بذلكو  ،المدني

 وتعد مونتريال .1997انتقلت منظمات دولية أخرى إلى هنا منذ عام قد كان القرار الصحيح، و  1947القرار الذي اتخذ في عام 
من المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية  تأتي فيمقار لألمم المتحدة، و  أربعةمنظمة دولية بما في ذلك ست وستين لـ اموطن اليوم
جميع المؤتمرات واألحداث الدولية التي تعقد بانتظام  ذلك يضاف إلى .نيويوركو واشنطن  مدينتي عدد المنظمات الدولية بعد حيث

  .في كيبيك ومونتريال على وجه الخصوص
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أعتقد أن و  .لطيرانلمدينة و لمعرفة، للذا فإن مدينتنا، مونتريال، معترف بها كمدينة منفتحة على العالم، مدينة "
ك والمنظمة على حٍد سواء، ولهذا السبب شعرنا يإنها شراكة تفيد كيب .مواصلة التطورلإليكاو  تتيح بيئة خصبةتهيئ  ه المزاياهذ

 .2036في مونتريال حتى عام لإليكاو الرئيسي  باالرتياح الشديد لقرار إبقاء المقر

في وضع جميع شركات الطيران على  ون حماية المستهلكين، وتساعد في ون الحماية، وتساعد ون توفر  مإنك"
وقدرته على االرتقاء إلى مستوى التحديات  وسالمتهحاسم في الحفاظ على كفاءة الطيران المدني اإليكاو إن عمل  .قدم المساواة 

 .القادمة

في الواقع، أسفرت ف .امتزايد ااهتمام التنمية المستدامة تولياإليكاو  أصبحت، القليلة الماضيةفي السنوات "
أن أثني  لي منوال بد  .عن مبادرات للتخفيف من انبعاثات غازات االحتباس الحراري  العمومية مجمعيتكل التاسعة والثالثون الدورة 

 .إدارة عمليات الطائرات المسّيرة، مثل عديدة أخرى  قضايابالطبع قضية واحدة من بين  وهذه .على التزامكم بمكافحة تغير المناخ
إطار  وضعستكون قادرة على اإليكاو وأعتقد أن  .تتعلق بالسالمة شواغل اتقنية واعدة، لكنها تثير أيض المسّيرةالطائرات وتمثل 

 .على نحو سليم المسّيرةتنظيمي لدمج الطائرات 

 6 نسبتها زيادةويمثل ذلك ، 2017مليار مسافر في عام  4,3 :نمو الحركة الجوية يتمثل فيآخر وثمة تحد "
ن، ولكنه الكثير القتصادات العديد من البلدا ذلك بطبيعة الحال، يعنيو  .في العام السابق مئةفي ال 7بعد زيادة بنسبة  مئةفي ال

 .والجمع بين الكفاءة والسالمة في المطارات الجويةحركة الإدارة بغية أي وقت مضى  ما فعلناه فييجبرنا على العمل بجد أكثر م

، القليلة الماضيةفي األشهر  كيبيكفي  ارئيسي ا، التي كانت موضوعاإللكترونيقضية األمن  اهناك أيض"
 .ناوبيانات ركاب ناواتصاالت ساسيةحماية بنيتنا األمتزايدة بتزايد جهودنا الرامية إلى أولوية وستحظى ب

التعاون الدولي من  نضع نصب أعينناأمامنا العديد من التحديات، ولكن يجب علينا أن  إن في الختامأقول "
كم اليوم هي يلإ أحملهاالرسالة التي و  .المسعىك إلى جانبكم في هذا يأن كيب أؤكد لكمهذه التحديات، ويمكنني أن  مواجهةأجل 

 .له عندنا شأن كبيرو  ،في نظرناجوهرة ثمينة اإليكاو مقر فإن  .في مونتريالاإليكاو ملتزمة بقوة بدعم  كيبيكأن 

تحسين بيئة العمل مواصلة ب تقضي ةمسؤولييقع على عاتقنا من ما إننا ندرك ، منظمتكمبصفتنا مضيفين لو "
منذ لقد اعتمدنا و  .2019-2018 يلعام ممليون دوالر كندي لدعم عملك 1,8لهذا السبب منحت حكومة كيبيك  اإليكاو.لموظفي 

 .أسهل محافظ على اإلعفاءات واالمتيازات والترتيبات التي تجعل عملكتي تال ةالتفاهم الجديد مذكرة وقت قريب

في مونتريال على لإليكاو من أننا سنفعل ما يلزم للحفاظ على المقر الرئيسي  على يقينأن تكونوا لذا، يمكنك "
 .نريجزء من مونتريال وجزء من كيبيك وجزء من حمضنا النووي كطيااإليكاو ف .المدى الطويل

الدورة ومناقشات مثمرة في اإليكاو لتأسيس  الذكرى السنوية الخامسة والسبعيناحتفاال سعيدا ب اأتمنى لكم جميع"
  ."لجمعية العموميةاألربعين ل
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للمساعدة الشاملة والسخية  لحكومة وشعب مقاطعة كيبيكاإليكاو عن خالص تقدير  رئيس المجلسوأعرب  -3
يتضح و  .الخاص بالمنظمة لتعاون الفنياخاصة توفير حيز المكاتب الثمين لبرنامج بلمنظمة على مر السنين، و ا إلى التي قدموها
مقترنا بالعالقات  ،وأكد أن هذا الدعم الملموس .وكيبيكاإليكاو بين  ةلتفاهم الموقعمذكرة االتجديد األخير ل خالل منذلك أيضا 

إلى المسؤولين في حكومة مقاطعة كيبيك، قد عزز قدرة المنظمة على تقديم خدمة أفضل و اإليكاو  تربط بين الودية التي ما فتئت
 .["شكرا جزيال"] "!Merci beaucoup" بالفرنسية ره قائالوأعرب عن شك .مجتمع الطيران الدولي

 السيدة فاليري بالنت، عمدة مونتريال كلمة

هذا يمتاز ف .لإليكاولجمعية العمومية الدورة األربعين لح افتتال أنضم إليكم أن وسرور غامرإنه لشرف عظيم " -4
 .بارز حدث ذاالمرموقة، وه تأسيس منظمتكمبالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ل اخاص ألننا نحتفل أيض بوجهعن غيره اليوم 

تفخر مونتريال باستضافتها و  .على التنمية المستدامة للطيران المدني الدولياإليكاو ، أشرفت 1944منذ عام ف"
 ثالثة أرباع قرن  على مدى طورتتاإليكاو ب مونتريالعالقة أن أؤكد لكم  ال داعَي ألنو  .1947منذ عام لإليكاو المقر الرئيسي 

 .صلة وطيدةما تجمع بينهبحيث أصبحت 

لقد  .متنظيم هذا األسبوع على شرف منظمتك ويجري  .باألمس أسبوع مونتريال الدولي للطيران المدنيوافتتحنا "
 .مونتريالقطاع الطيران المدني في مجتمع ل ىاألول المكانةلتسليط الضوء على  في نظرناحان الوقت 

 تقوم الجوي  الفضاءب الصناعة الخاصةسمعة مونتريال في ، فراسخ قطاعإن الطيران المدني في مونتريال "
بناء طائرة من  فيها في العالم، وواحدة من ثالث مدن فقط يمكن للفضاء الجوي ثالث أكبر مركز  نمثل ، إذ إنناعلى أرض صلبة
 .البداية إلى النهاية

التنمية االقتصادية في  عوامل في طليعةدور مهم في تطوير قطاع الطيران، وهي باإليكاو  اضطلعتلقد "
جذورها هنا، بما في ذلك االتحاد الدولي أن ترسخ بفضل منظمتكم، اختارت منظمات الطيران المدني الدولية األخرى ف .مونتريال

والمجلس  (IFALPA) الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية اداالتحو ، (ACIومجلس المطارات الدولي )للنقل الجوي )األياتا(، 
تسمية إحدى محطات المترو الرئيسية  نعيد إلى حد جعلناقوية اإليكاو إن العالقة بين مونتريال و  .(IBAC) الدولي لطيران األعمال

سمى ساحة الطيران المدني الدولي ي اجديد اعام حيزا اوافتتحنا أيض .المنظمة على شرفاإليكاو  ونمنحها اسمفي وسط المدينة 
إلى هديتنا  ،هذه اللوحة مس، كشفنا النقاب عنوباأل .بوابة رمزية لمنطقة وسط المدينةهذه الساحة أصبحت و  يكاو،اإلبجوار 

 .مباشرة عند مدخل مبنى المقر متثبيتها أمامك سيجري التي  إليكاو،ا

في  تتوافركما تعلمون، و  .تقنيات جديدة واستحداثسريع التطور يقود االبتكار  اقطاع قطاع الطيران يمثل"
 زمع، أللمدينة بصفتي عمدةو  .هذا القطاع في التطور، أي المواهب والعمل واإلبداع الستمرارجميع الشروط الالزمة مونتريال 

يجب أن و  .هذا الهدف نيوأعتقد أن رئيس الوزراء يشارك، التي تتسم بالقوة والحيوية ظومة المتكاملةهذه المناالستمرار في دعم 
 مسائلال عالجييجب أن و  .لعديد من مشكالت السالمة على رقعة الشطرنج العالمية المعقدة التي تتغير بسرعةلالقطاع  يتصدى

حماية البيئة  واجب ،أكثر من أي وقت مضىو  اآلن ، نحن الحكومات والهيئات فوق الوطنية،ويقع على عاتقنا .البيئية الرئيسية
كان لي شرف كبير أمس للتحدث باسم المدن في افتتاح قمة األمم المتحدة بشأن  وأذكر في هذا الصدد أنه .ومكافحة تغير المناخ

هذه للغاية، ويسعدني أن أعرف أن  اجاد اهتماما إدارتنا توليها مسؤولية اتخاذ إجراءات بشأن المناخ مسؤولية وتمثل .تغير المناخ
 .في صميم مداوالتكم المسألة هي
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الطيران المدني  يتيح ، إذوعمل أعضائهالإليكاو المساهمة التاريخية  برازإل نغتنم الفرصةأن اليوم أود و  "
 .الدور الرئيسي في ضمان االستخدام السلمي والمنسجم للمجال الجوي باإليكاو  وتضطلعالمجتمع الدولي،  شمل لمّ   إمكانية

 ."مثمرة إلى أقصى الحدودآمل أن تكون مناقشاتكم خالل الساعات واأليام القادمة "

بخالص الشكر  رئيس المجلستقدم نيابة عن المندوبين والمشاركين في الدورة األربعين للجمعية العمومية، و  -5
واغتنم هذه الفرصة أيضا للتعبير عن مدى  .منذ وصولهم المشاركين لجميع اعمدة مونتريــال على الحفاوة التي أبدتها مدينتهإلى 

بأنهم في اإليكاو للدعم المستمر الذي تقدمه إدارة العمدة والمجتمع المحلي ليشعر الممثلون الكثيرون في المجلس و اإليكاو تقدير 
 .المقر العالمي للطيران احق تمثل، التي وطنهم أثناء إقامتهم في مونتريــال

 السيد مايكل كينان، نائب وزير النقل الكندي كلمة

مارك  السيد معاليإنه لشرف عظيم لي أن أخاطب هذا الجمهور الموقر بالنيابة عن وزير النقل الكندي، " -6
 .هنا في مونتريال مغارنو، وأن أستقبلك

وحد العالم بأسره ي قطاعساهم في توجيه فهي ت .ركيزة أساسية للمجتمع الدولي والتعاون الدولي المنظماإليكاو "
 اأعضاء تعمل مع وبوصفنا دوال .االنتفاع به لمن يريد والمتاح واالستدامة المتسم بالسالمة واألمن والكفاءةمن خالل النقل الجوي 

 اإليكاو.أن نفخر بالعمل الذي أنجزته  افي العالم، يمكننا جميع هوتطوير  لدعم الطيران المدني

في العمل كمنتدى  المتمثلة رؤيتها للنمو المستدام، ومهمتهابو  يكاو،اإل، تظل كندا ملتزمة باالحال دائموكما هو "
اإليكاو موطن  كندا تكون  أن حقاويشرفنا  لإليكاو،نحن فخورون بكوننا أحد األعضاء المؤسسين و  .عالمي للطيران المدني الدولي

 .ة المنظمةمنذ نشأ

ألن الحقيقة هي أن التحديات التي اإليكاو في  تفكير مستقبليذوي  إلى قادة وشركاء قطاع الطيرانحتاج يو "
لجميع، ا ، لصالحللوصول إلى حلول حقيقية ودائمة اتعاوني اتواجه الطيران المدني معقدة بطبيعتها وعالمية النطاق، وتتطلب نهج

 :على ذلك ما يلي مثلةاأل ومن .شركات الطيران الدولية طائرات في كل مكان تحلق فيه

 ؛باستمرارالدولية  الجوية الحركة تتنامى فيه ه في الوقت الذيلتهديدات سالمة الطيران وأمن يالتصد •

 تمثيال ناقصا؛ تقليديا الممثلة الفئاتوتعزيز مشاركة  اليد العاملةمعالجة نقص  •

 ؛االبتكاريةالتقنيات ب األخذ •

 .تعزيز االستدامة البيئية في قطاع الطيران •

لإليكاو الدورة األربعين للجمعية العمومية ب في آن واحدنحتفل  ، إذ إنناتاريخي هو يوم اليومهذا كما نعلم، و "
 .لمنظمةتأسيس ال والسبعية الذكرى السنوية الخامسةبو 

في كندا، انتقلنا من أقل من مليون مسافر ف .اعام 75من الصعب أن نتخيل إلى أي مدى وصلنا خالل و "
شهدت كل دولة هذا النوع من النمو االستثنائي في مجال و  .في الوقت الراهنمسافر  ماليين 110إلى أكثر من  اجوي سنوي
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 تحقيق في اجميعاإليكاو ودعمتنا  يكاو،اإلإلى جنب مع  اصناعاتنا وخبراتنا جنب  فيتحوال أحدثناقد و  .مستمر هذا النموالطيران و 
 .الماضية األعوام الخمسة والسبعينالنمو المذهل للنقل الجوي على مدى 

فرصة لتقييم وضعنا الحالي والتحديات  االستعراض إنجازاتنا، فهي أيض تتيح فرصةالذكرى السنوية كانت ن ولئ"
 .تعزيز االبتكار وتمكينه واحتضانهعلينا الوقوف على السبل الكفيلة بفي الوقت الذي نواجه فيه المستقبل، يجب و  .التي تنتظرنا

 Iridium Communicationsو NAV CANADA، وهي شراكة بين Aireonنتطلع إلى مستقبل  على سبيل المثال،في كندا ف
من خالل توفير مراقبة و  .خدمات المالحة الجوية في الدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة من الجهات الرائدة في تقديما مغيرهو 

إلى اللعبة بالنسبة قواعد بمثابة تغيير في  ه الشراكةكون هذتفي الوقت الحقيقي، س ةمئفي ال 100الحركة الجوية العالمية بنسبة 
 .قطاع الطيران الدولي

أفضل لمواجهة التحديات الناتجة  على نحووسنكون مستعدين  ،يمكن رؤية االبتكار في جميع المجاالتو "
وبهذه الروح، أود أن أرحب بكم في كندا وأن أعبر عن مدى  اإليكاو.عندما نعمل مع جميع الدول األعضاء في  كسب المنافعو 

أننا نحتفل  ال سيما، الدورات األخرى مثل جميع  ،نسىي  ال ذات أثر مثمرة و  هذه الدورة للجمعية العموميةرغبة كندا في أن تكون 
 ."اإليكاو لتأسيسبالذكرى السنوية الخامسة والسبعين 

 ذلك أن على امشدد لإليكاو، اكريم امضيف ،اعام 75 من يقرب ماظلت لكندا  أنإلى  المجلس رئيس شاروأ -7
 أكدو  .تغبط كندا على ذلك العالم أنحاء جميع في األخرى  البلدان من العديد أنو  المتحدة، األمم منظومة تاريخ في افريد اأمر  كان

ودورها في ضمان التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني اإليكاو نحو  الثابت كندا التزام أن النقلوزير  نائب معاليل مجلسال رئيس
 .في كندا معالي السيد مارك غارنو، وزير النقلإلى اإليكاو منه أن ينقل خاص تحيات ، وطلب اجد الدولي كان محل تقدير كبير

 إلى الدول المتلقية تقديم شهادات رئيس المجلس

عدم "مبادرة لالشهادات الصادرة عن رئيس المجلس دعما  استحدثقد اإليكاو مجلس أن ب رئيس المجلسر ذكّ  -8
تقدما كبيرا في  ،اإليكاوكل إقليم من أقاليم  في ،التي أحرزتلدول ل عن تقدير المنظمةسنويا  عرابلإل "ترك أي بلد وراء الركب

لقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن لديها وحسنت التنفيذ الفعال ل ومراقبة األمن السالمة في مراقبةأوجه القصور  معالجة
األهلية لهذا التقدير موضوعية وشفافة وارتكزت على نتائج أنشطة الرصد المستمر  تحديد المستخدمة في معاييرالوكانت  اإليكاو.
 ميقدسعادته بتعن  رئيس المجلسأعرب و  .بذلكاألنشطة المرتبطة من  ها، وغير العالمي لتدقيق مراقبة السالمةاإليكاو لبرنامج 

)حسب  2018في عام  انجازاتهتقديرا إلعشرة المختارة التالية،  الستلى الدول إ سالمة الطيرانه في مجال الشهادات الصادرة عن
وغابون وغانا وغواتيماال وقطر  أذربيجان وبابوا غينيا الجديدة والبحرين وبيرو والجبل األسود وجورجيا وصربيا :الترتيب األبجدي(

 .والكونغو وموريتانيا وموزمبيق وميانمار والهند
في مجال  الصادرة عن رئيس المجلس االفتتاحية سعادته بتقديم الشهاداتأيضا عن  أعرب رئيس المجلسو  -9

أوغندا والبحرين وتركيا وترينيداد  :)حسب الترتيب األبجدي(إلنجازاتها ، تقديرا عشرة المختارة التالية السبعإلى الدول  أمن الطيران
وتوباغو وجامايكا والجمهورية الدومينيكية وجورجيا ورواندا وغانا وقطر وكازاخستان وكرواتيا وكينيا والملديف وموريتانيا وناميبيا 

 .ونيجيريا
 ، وذلكأعالهالمذكورة ثماني والعشرين وأبدت الجمعية تقديرها الخاص اللتزامات وإنجازات جميع الدول ال -10
 .حارالتصفيق بال
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 جدول األعمال الموافقة على :األعمال جدول من 2 البند

 وافق، ) 7600Doc( النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدوليمن  12للمادة  اوفق -12
 . WP/1ورقة العمل جدول األعمال الوارد فيعلى  المجلس في جلسته العامة

 إنشاء اللجان :من جدول األعمال 3البند 

الجمعية العمومية على إنشاء  وافقت(،  7600Docمن النظام الداخلي الدائم ) 18، و14)ب(، و6وفقًا للمواد  -13
لجنة أوراق عقد وست .لجنة أوراق االعتماد واللجنة التنفيذية ولجنة التنسيق وكذلك اللجان الفنية واالقتصادية والقانونية واإلدارية

 للجمعية العمومية الرئيس المؤقت، بصفته رئيس المجلس ودعا .عقب انتهاء الجلسة العامة األولى مباشرة اجتماعها االعتماد
اإلسالمية( ونيجيريا واالتحاد الروسي إلى تعيين عضو واحد من وفودها لالنضمام إلى  -وفود شيلي وفيجي وإيران )جمهورية 

ًا شفهيرئيسها وتقدم تقريرًا  أوراق االعتمادوستنتخب لجنة  .التي ستجتمع فور اختتام الجلسة العامة األولى ،أوراق االعتمادلجنة 
 .مؤقتًا إلى الجلسة العامة في اجتماعها الثاني

 إحالة المواضيع إلى اللجان :من جدول األعمال 4البند 

إلى اللجنة التنفيذية  /1WP ورقة العملالجلسة العامة مختلف البنود الواردة في جدول األعمال الوارد في  أحالت -14
إلى  36-31البنود و إلى اللجنة الفنية؛  30-27البنود و إلى اللجنة التنفيذية؛  26-10 البنود :واللجان األخرى على النحو التالي

 .إلى اللجنة اإلدارية 52-41البنود و للجنة القانونية؛ إلى ا 40-37البنود و اللجنة االقتصادية؛ 

 انتخاب الدول األعضاء التي سُتمثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند 

  الموعد النهائي لتلقي اإلخطارات بالترشيحات
 للجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس

أن انتخاب المجلس بجزأيه األول والثاني ، العموميةللجمعية  الرئيس المؤقت، بصفته رئيس المجلسأعلن  -15
، وأن الموعد النهائي لتلقي اإلخطارات الخاصة بالترشيحات 28/9/2019صباح يوم السبت الموافق  9.00الساعة في سيجري 

أما اإلخطارات  .26/9/2019من ظهر يوم الخميس الموافق  12.15التي ينبغي أن ت قدم كتابًة إلى األمينة العامة هو الساعة 
الخاصة بالترشيحات للجزء الثالث من انتخاب المجلس، والتي لن ت قبل إاّل بعد االنتهاء من انتخاب الجزأين األول والثاني، فينبغي 

، وتنتهي 28/9/2019ربعين ساعة التي تبدأ باختتام جلسة يوم السبت الموافق األأن ت قدم إلى األمينة العامة خالل فترة الثماني و 
من يوم الثالثاء  14.00وسيجرى الجزء الثالث من انتخاب المجلس الساعة  .30/9/2019في ذلك الوقت يوم االثنين الموافق 

 .1/10/2019الموافق 

 العدد األقصى للدول األعضاء التي
 سُتنتخب في كل جزء من انتخاب المجلس

الجمعية العمومية العدد األقصى للدول األعضاء  حددت، /2WP ورقة العملوفقًا لما أوصى به المجلس في  -16
 -الجزء الثالث و ؛ عضوا دولة 12 -الجزء الثاني و ؛ عضوا دولة 11 -الجزء األول  :التي ست مثل في المجلس على النحو التالي

 .عضوا دولة 13
.40.12الساعة  في الجلسة ر فعت -17
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 محضر الجلسة الثانية

 (15.00، الساعة 24/9/2019)الثالثاء، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 لجان الجمعية العمومية والبت فيها تقارير :األعمال جدول من 9 البند -1
  لجنة أوراق االعتماد الذي قدمتهالمؤقت  الشفهي التقرير -

 العمومية الجمعية رئيس انتخاب :األعمال جدول من 6 البند -2
 اللجان ورؤساء العمومية الجمعية لرئيس ربعةالنواب األ انتخاب :األعمال جدول من 7 البند -3
  األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند -4

 

 المناقشات ملخص

 الجمعية العمومية والبت فيها لجان تقارير :األعمال جدول من 9 البند

 المؤقت الشفهي تقريرال
 أوراق االعتماد لجنة الذي قدمته

 المؤقتبالتقرير الشفهي  ،(جمهورية إيران اإلسالمية) شيرفار اد بافره السيد ،أوراق االعتماد لجنةرئيس أدلى  -1
جمهورية باإلضافة إلى  ،شيلي وفيجي ونيجيريا واالتحاد الروسي من أعضاءمن  ألفتت التي أوراق االعتماد جنةل الذي قدمته

 164 منشكل سليمة من حيث القد تلقت خالل اجتماعها األول أوراق اعتماد أصلية و اللجنة  وأشار إلى أن .إيران اإلسالمية
من النظام الداخلي  28وبناًء على ذلك، وباإلشارة إلى المادة  .مندوبون مسجلون  لديهادولة  173 بينما كانت هناك، ادولة عضو 

 تسّلم، تم فضال عن ذلكو  .الدول األعضاء أغلبيةالقائم على النصاب القانوني  تحقق(، Doc 7600) العمومية الدائم للجمعية
جل قدكان وفدا مراقبا، بينما  43من  الشكلسليمة من حيث أصلية  أوراق اعتماد  .مراقبا وفدا 46 س 

ة من حيث الشكل على سليم تماداعأوراق  بعد تقدم لم التي والمنظمات الدول جميعأوراق االعتماد  لجنة حثتو  -2
أوصت اللجنة بأن من النظام الداخلي الدائم،  7وفي الوقت الحاضر، وبالنظر إلى المادة  .ممكن وقت أسرع في بذلك قيامال

  .تسمح الجمعية العمومية لتلك الدول والمنظمات بالمشاركة في مداوالتها

أوراق  لجنة الذي قدمته المؤقتالشفهي  التقريرب علماالجلسة العامة  حاطتأعدم ورود أي تعليق، نظرا إلى و  -3
، من جميع المندوبين الذين لم أليو، رئيس المجلس دنار يا ب، الدكتور أولومويللجمعية العموميةالرئيس المؤقت وطلب  .االعتماد

لكي تتمكن من المشاركة بفعالية في أعمال  ذلكب لقيامزم لباتخاذ اإلجراء الال ة من حيث الشكلسليم يقدموا بعد أوراق اعتماد
 .الجمعية العمومية
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 العمومية الجمعية رئيس انتخاب :األعمال جدول من 6 البند

 نغس  -ويليامز ناري السيد  حيرشبت ،الهند والجمهورية الدومينيكية مندوبي منبتأييد  - السويد مندوبقام  -4
 .موميةالع للجمعية األربعين للدورة رئيسا (جامايكا)

بتهنئته  المؤقت الجمعية العموميةرئيس قام ، غنس  -ليامزيو وعند إعالن انتخاب السيد  .بالتزكيةقر الترشيح أ   -5
 .ارئيسإلى تولي المقعد بصفته  دعاهو عن كل الحضور  نيابةً 

نغ-ويليامزالسيد أشار  -6 لدورة ارئيس  لتولي مهام التي م نح إياهاقبول الثقة نال شرفا وامتيازا عظيمين بإلى أنه  س 
توقيع اتفاقية لأيضا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين  لالحتفالمناسبة  نهاإإذ  لإليكاو،األربعين التاريخية للجمعية العمومية 

 1977وأشار إلى أن جامايكا كانت قد ترأست من قبل الدورة الثانية والعشرين للجمعية العمومية في عام  .الطيران المدني الدولي
نغ-ويليامزوأكد السيد  .الدكتور كينيث راتراي والية في ظل الدول عن ه، جامايكا، و دأن هذا الشرف، الذي قبله نيابة عن بل س 

ذات السنوات اإليكاو مبادرة  المنبثق منلتركيز لمالئما واستمرارا رمزيا  اتجاها تصاعديا يمثلالصغيرة النامية األخرى، الجزرية 
من اإليكاو الذي تبنت  للجميع في شموله الحقيقيو والواقع أنه يعكس الموقف المستمر  ."الركب عدم ترك أي بلد وراء" الخمس

نغ-ويليامزوشكر السيد  .بنجاح المساواة بين الدول وإدماجها من حيث المبدأ والعمل خالله مندوب السويد على ترشيحه لمنصب  س 
عن تقديره للدعم الذي في المقام األول أعرب و  .رئيس الجمعية العمومية، ومندوبي الهند والجمهورية الدومينيكية على تأييدهما

 العمومية هذه الجمعية أن تتولى رئاسةلجامايكا الذي أتاح و مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي، تلقاه من مجموعته اإلقليمية، 
 .بالنجاحالمبشرة 

أو  مأو تأثيره مقعهاأو مو  عدد األعضاءمن حيث الفريق  تغّيراتسينغ أنه على الرغم من -أكد السيد ويليامزو  -7
وأن قوة كل  منفرد عضوكل  في تتمثلأن قوة الفريق، أي مجتمع الطيران العالمي،  ، وهيال تزال صحيحة العبرةعوامل أخرى، فإن 

العوامل، غير ذلك من و  هاوالنتيجة الطبيعية لهذا الشمول هي التزام كل دولة، بصرف النظر عن حجم .الفريق تتمثل في عضو
التي تضمن سالمة النقل الجوي العالمي  اإلنمائيةوالمبادرات اإليكاو مواصلة التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن ب
سلسلة عمليات النقل الجوي في سماء مشتركة ذات  ألنأمور ال بد منها  هذهو  .أعلى معايير الكفاءةبعمل ي وجود قطاع طيرانو 

على أن جامايكا قد أخذت التزاماتها ومسؤولياتها  نغس  -وشدد السيد ويليامز .فيها أضعف حلقة تبلغ من القوة ما تبلغهتبعيات مشتركة 
 اإليكاو.في  من الدول األعضاءدولة بوصفها في مجال الطيران على محمل الجد واستمرت في الوفاء بالتزاماتها 

نغ -السيد ويليامز وشدد -8 ن في الجمعية العمومية الذين يمثلون مختلف الحكومات يالمشاركنظرا إلى أن أنه على س 
لسالمة النقل الجوي وكفاءته أمر بالغ األهمية  فرادى الحكوماتن دعم أ من الواضحفوتعاونوا،  اجتمعوا والهيئات القضائية والكيانات

بقيادة حكومة جامايكا ودعمها وبعد نظرها، وال سيما  وأقرّ  .إلى التعددية القومية أسسها تستنداإليكاو  ية، مع أنتمكين قوة باعتباره
 التحقيق، الذي سينضم إلى الجمعية العمومية في وقت الحق من األسبوع، لضمان غروبرت مونتا معالي السيدوزير النقل والتعدين، 

الطيران العالمي في كل  قطاعخدمها يوستظل التنمية والصالح العام للشعوب واألمم التي  .رد لرؤية جامايكا بشأن النقل الجوي المطّ 
من الصحيح أن المشاركين قد تميزوا بعوامل عديدة، لئن كان نغ أنه س  -وأكد السيد ويليامز .أهدافا شاملة ةمشتتمن المواقع ال موقع
عني أن لديهم جميعا مصلحة خاصة في التوصل إلى توافق في اآلراء يعزز هذه األهداف والغايات تاألهداف والغايات  وحدةفإن 

 .خدمهميوالسكان الذين  فيما يخص قطاع الطيرانالنمو واالستدامة و في مجاالت السالمة والكفاءة 

نغ-وأشار السيد ويليامز -9  إلى أن الجمعية العمومية تناولت العديد من بنود جدول األعمال المهمة التي تعهد س 
أنه ستكون هناك تحديات في التوصل إلى  ومع .بطريقة محايدة وشاملة وفعالة هاومداوالت توجيه أنشطة االجتماعاتبو  تهارئاسب
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مختلف المندوبين واالهتمامات شأن رفعة ب ره أن يعترفاتفاقات بناًء على الظروف المختلفة للمشاركين، فقد كان من دواعي سرو 
لجمعية الدورة لنغ المشاركين في هذه س  -وحث السيد ويليامز .ومتجانس متدرجتتقدم على نحو  ةر خيّ نتائج الحالية، التي تبشر ب

لالزدهار العالمي القائم على التعايش  تحقيقا ودعمهااإليكاو العمومية على مضاعفة جهودهم للمساعدة في تحقيق أهداف وغايات 
لفترة طويلة  على أن يظلوا مدركين المداوالت، عند إجراء، أيضا حث المشاركينو  .المجديالسلمي والمشاركة العادلة والتعاون 

كل ما ينجزه العديد من الرجال والنساء، إال أن العمل هو  جماعي يشارك فيه نشاطبعد اختتام هذه االجتماعات، أن المداوالت 
بغية على دعم المشاركين وتعاونهم أثناء ممارسته لواجباته ومسؤولياته  اعتمادا كبيرانغ س  -اعتمد السيد ويليامزو  .على حدة فرد

األسطوري  ايكيلمغني الجامل[ "حب واحد"] One loveأغنية من  كلمته باقتباساختتم و  .الجمعية العمومية دورة ضمان نجاح
 .وكاتب األغاني بوب مارلي

  انتخاب النواب األربعة لرئيس الجمعية العمومية ورؤساء اللجان :األعمال جدول من 7 البند

 ،كولومبيا مندوبتأييد من ب ،الواليات المتحدة مندوب، فقام الرئيس نواب لمناصب الترشيحإلى  الرئيس دعا -10
 :الترشيحات التالية حااقتر ب

  معالي السيد سلمان صباح السالم الحمود الصباح )الكويت( األول النائب 

  (أفريقيابوبي خوزا )جنوب  ةلسيدا الثاني النائب 

 ()جورجيا ليفان كارانادزي  السيد الثالث نائبال 
  السيدة سو جيونغ )كريستال( كيم )جمهورية كوريا( الرابع نائبال 

 .بالتزكية الترشيحات هذه قبول تمو  -11

اقتراح بناء على على الترشيحات التالية لرؤساء اللجان،  بالتزكية الجمعية العمومية وافقتوباإلضافة إلى ذلك،  -21
 :األردنبتأييد من مندوب  ،نيجيريا مندوب

 (غانا) ألوتيسايمون السيد  اللجنة الفنية 
 ا(كند) مارك ريوالسيد  اللجنة االقتصادية 
 (ندونيسيا)إ القادر جيالنيعبد السيد  اللجنة القانونية 
 (المملكة المتحدة) مارك رودم لالسيد  اللجنة اإلدارية 

 .أحر تهانيه إلى نواب الرئيس المنتخبين حديثا وإلى رؤساء اللجان الرئيسوقدم  -31

 األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند

 الصين :من كل وفود ألقاها التي العامةالكلمات و  األعمال جدول من 8 لبندل وقت الجلسة من تبقى ما صصخ   -41

 مراقب أدلىكما  .بيروو الهندو أوكرانياو إيطالياو الكاميرونو فرنساو السنغالو السويدو قطرو إسبانياو المكسيكو فنلنداو
 .بكلمة األوروبية المفوضية

 العامة للجلسات البرتغالية يةهالشف الترجمة خدمات توفير يجري ، دولته سخاء بفضل أنه مندوب البرازيل أعلن -51
 أن إلى أشار، "الركب وراء بلد أي ترك عدم"اإليكاو  مبادرة من نابع البرازيل عرض أن على شددوإذ  .العمومية الجمعية خالل
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 وقت فيا سنوي مسافر مليون  125و شخص مليون  300 تمثلو ، البرتغالية اللغة تستخدماإليكاو  في أعضاء دول ثماني هناك
 بين مشتركة لغة استخدام أن البرازيل مندوب وأكد .والشخصية الدولية العالقات في التفاهم عناصر أهم أحد التواصل فيه يمثل

 تتمكن من أن البرازيل سرور دواعي من كانو  .الجميع بعهايتّ  أن ينبغي التي ،القياسية يكاواإل قواعد يعزز األعضاء الدول جميع
 .المستقبل في الخدمات هذه مثل تقديم في االستمرار إلى وتتطلع، الثانية للمرةاإليكاو  في البرتغالية الفورية الترجمة خدمات تقديم

 .17.15 الساعة في الجلسة فعتر   -16
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 محضر الجلسة الثالثة

 (9.20، الساعة 25/9/2019)األربعاء، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند  -1
 من جدول األعمال 10البند  بشأناللجنة التنفيذية  الذي قدمتهالتقرير الشفهي  الموافقة على -

 كلمات وفود الدول األعضاء  :من جدول األعمال 8البند  -2

 

 ملخص المناقشات

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند 

 الذي قدمتهالتقرير الشفهي  الموافقة على
 من جدول األعمال 10البند  بشأن اللجنة التنفيذية

لورقة العمل التنفيذية  اللجنة عن دراسة التالي الشفهي تقرير، الالتنفيذية اللجنة رئيس بصفته ،الرئيسقدم  -1
WP/46 Revision No.1التنقيح  وعرض .المتأخرة االشتراكات لمسألة المالية الجوانب هذا التقرير تناول(، و 1 رقم ضافة، )مع اإل

 في معلقة التصويت في حقوقها اعت برت التي األعضاء والدول االشتراكات في دفع أخراتالمت حالة WP/46 لورقة العمل 1رقم 
التي اعتبر حقها  األعضاء الدول بشأن )ج( للمرفقا تحديثا مؤخر  و زعت التي 1 رقم اإلضافة وقدمت .2019أيلول/سبتمبر  16

 الملخص في "المالية اآلثار" المعنون  قسمال أن مالحظة المهم من كانو  .2019أيلول/سبتمبر  23 من ابتداءً في التصويت معلقًا 
التأخر في استالم االشتراكات له وقع على الموارد النقدية للمنظمة ويمكن " أن إلى يشير WP/46 Revision No.1 للورقة التنفيذي

 علما ةموميالع لجمعيةا تحيطومفاده أن ، المجلس اقترحه الذي اإلجراء التنفيذي الملخص وحدد ."أن يؤثر على تنفيذ البرامج
 .منذ فترة طويلة المستحقةاالشتراكات  متأخرات في تحصيل المحرز بالتقدم

 في المقترح اإلجراء تواتخذ أعاله يهالشف التقرير على الجلسة العامة توافق، تعليقاتونظرا إلى عدم وجود  -2
تحصيل  في المحرز بالتقدم علما تأحاطو ، التنفيذية اللجنة به أوصت كما، /Revision No 46WP.1 للورقة التنفيذي الملخص
 .منذ فترة طويلة المستحقةاالشتراكات  متأخرات

 األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند

من  8لبند للكلمات العامة التي ألقاها وفود كل من الدول التالية في إطار ا وقت الجلسةخ صص ما تبقى من  -3
 السعودية العربية المملكةو المتحدة الوالياتو كوباو بنغالديشو الكونغوو إثيوبياو سامواو عمانو البرتغالو هولنداو اليابان :األعمالجدول 

 .نيبالو نيجيرياو كينياو أفريقيا جنوبو النيجرو
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 إلقاء كلماتلتمكين الوفود التالية من  00.14في الساعة  واستؤنفت 15.12الجلسة العامة في الساعة  ور فعت -4
جمهورية  وفد دلىأ كما .االتحاد الروسيو  إندونيسياو  كولومبياو  تايالندو  العراقو  غاناو  روانداو  السودانو  كابو فيردي :عامة أخرى 

 .اليابان وفد ألقاها يتال ةالعام الكلمة على ردا قصيرة مداخلةب كوريا الشعبية الديمقراطية
 .بعد الظهر 51.51 الساعة في الجلسة فعتر   -5
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 محضر الجلسة الرابعة

 (9.00، الساعة 28/9/2019)السبت، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 انتخاب الدول األعضاء التي ست مثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند  -1
 انتخاب المجلسمن ن األول والثاني الجزآ -

  انتخاب المجلسمن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للجزء الثالث  -

 كلمات وفود الدول األعضاء  :من جدول األعمال 8البند  -2

 

 ملخص المناقشات

 انتخاب الدول األعضاء التي سُتمثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند 

 انتخاب المجلسمن ن األول والثاني الجزآ

 وإذ استرعى .أنه قد جرت الدعوة إلى االجتماع لغرض انتخاب المجلس في جزأيه األول والثاني الرئيسأعلن  -1
لة عن عملية االنتخاب، رت، التي وف  WP/2االنتباه إلى الوثيقة  المرفق )ب( من هذه الورقة،  أن أشار إلى معلومات أساسية مفص 

 .بموجبه االنتخاب نظ م، التي تصف اإلجراء الذي سي(Doc 7600)من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  61-54المواد  ضم
الحد األقصى  بشأن، توصية المجلس 24/9/2019في  اعتمدت في جلستها العامة األولى الجمعية العموميةأن  وأشار الرئيس إلى

انتخاب  وال سيماانتخابها في األجزاء الثالثة لالنتخابات على النحو المبين في الموجز التنفيذي للورقة،  سيجري لعدد المقاعد التي 
 .المجلس دولة عضوا في الجزء الثاني من انتخابات 12دولة عضوا في الجزء األول و 11

 
، خالل الدورة السابعة والثالثين للجمعية 60و 59التعديالت التي أدخلت على المادتين ب ر الرئيسوذك   -2

نتخابات المجلس، مع العلم بأن التصويت من أجل السماح باستخدام نظام التصويت اإللكتروني في ا ،2010في عام  العمومية،
 ممثل بحضور ستجرى  العمومية لجمعيةلالدورة الحالية  خالل المجلس انتخاباتوأكد أن  .كخيار احتياطي االيدوي سيظل قائم

 تدخل وجود عدم من وللتأكد اإللكتروني التصويت نظام وسرية ودقة أمن لتأكيد "األردن BDO" التدقيق استشارات شركة عن
 .فيه خارجي

إلى أن أسماء الدول األعضاء التي قدمت ترشيحاتها للجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس وأشار الرئيس  -3
نظام  بشأنالتي وضعت نسخة منها على مكتب كل وفد مع مفكرة و  26/9/2019المؤرخة في  ةالعام ةمذكرة األمين ترد في

 اقدمته يتلا ،WP/161ورقة العمل  :الترشيحات بشأن ورقات دةع إلى أنه تم تقديمأشار أيضا و  .التصويت اإللكتروني المذكور
من لجنة الطيران المدني ألمريكا  عضوادولة  22 والتي تمثل، كوبا قدمتها لتيا ،WP/133؛ والورقة اللجنة العربية للطيران المدني

 .التي قدمتها سنغافورة WP/506؛ والورقة الالتينية
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 الدولجرى تزويد  اإللكتروني، التصويت نظام بشأن قصير فيديومقطع  بعرض األمانة العامة قامتأن  بعدو  -4
 الالزمة الموادالجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس، ب في لتصويتيحق لها االتي دولة،  168التالية، البالغ عددها  األعضاء
 :اإللكتروني التصويت في للمشاركة

 

 _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
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  االتحاد الروسي

  إثيوبيا

  أذربيجان

  األرجنتين

  األردن

  أرمينيا

  إريتريا

  إسبانيا

  أستراليا

  إستونيا

  إسرائيل

  إسواتيني

  أفغانستان

  إكوادور

  ألبانيا

  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة

  أندورا

  إندونيسيا

  أنغوال

  أوروغواي

  أوزبكستان

  أوغندا

  أوكرانيا

  اإلسالمية( –إيران )جمهورية 

  آيرلندا

  آيسلندا

  إيطاليا

  بابوا غينيا الجديدة

  باراغواي

  باكستان

  البحرين

  البرازيل

  البرتغال

  بروني دار السالم

  بلجيكا

  بلغاريا

  بليز

  بنغالديش

  بنما

  بنين

  البهاما

  بوتان

  بوتسوانا

  بوركينا فاسو

  بوروندي

  البوسنة والهرسك

  بولندا

المتعددة  -بوليفيا )دولة 
 القوميات(

 

  بيرو

  تايالند

  تركيا

  ترينيداد وتوباغو

  تشاد

  تشيكيا

  توغو

  توفالو

  تونس

  تونغا

  ليشتي -تيمور 

  جامايكا

  الجبل األسود

  الجزائر

  جزر سليمان

  جزر كوك

  جمهورية أفريقيا الوسطى

  الجمهورية الدومينيكية

  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  جمهورية تنزانيا المتحدة

  جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

 

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 

  جمهورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا

  جورجيا

  جيبوتي

  الدنمارك

  رواندا

  رومانيا

  زامبيا

  زمبابوي 

  ساموا

  سان مارينو

  سانت فنسنت وغرينادين

  سري النكا

  السلفادور

  سلوفاكيا

  سلوفينيا

  سنغافورة

  السنغال

  السودان

  السويد

  سويسرا

  سيشيل

  شيلي

  صربيا

  الصومال

  الصين

  العراق

  عمان

  غابون 

  غامبيا

  غانا

  غواتيماال

  غيانا

  غينيا

  غينيا االستوائية

  غينيا بيساو

  فانواتو

  فرنسا

 –فنزويال )جمهورية 
 البوليفارية(

 

  فنلندا

  فيتنام

  فيجي

  قبرص

  قطر

  كابو فيردي

  كازاخستان

  الكاميرون 

  كرواتيا

  كمبوديا

  كندا

  كوبا

  كوت ديفوار

  كوستاريكا

  كولومبيا

  الكونغو

  الكويت

  كيريباتي

  كينيا

  التفيا

  لبنان

  لكسمبرغ

  ليبيريا

  ليتوانيا

  ليسوتو

  مالطة

  مالي

  ماليزيا

  المجر

  مدغشقر

  مصر

  المغرب

  مقدونيا الشمالية

  المكسيك

  الملديف

  المملكة العربية السعودية

  المملكة المتحدة

  منغوليا

  موريتانيا

  موريشيوس

  موزمبيق

  موناكو

  ميانمار

  النرويج

  النمسا

  نيبال

  النيجر

  نيجيريا

  نيكاراغوا

  نيوزيلندا

  الهند

  هندوراس

  هولندا

  الواليات المتحدة

  اليابان

  اليمن

  اليونان
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باإلدالء بأصواتها باستخدام  اعضو  دولة 168 قامت ،من االنتخاب األول لجزءل التصويت جلسة ختام وفي -5
 األدنى العدد كان ،(Doc 7600)للجمعية العمومية  الدائم الداخلي النظام من 60 لمادةوبموجب ا .كترونيلاإل التصويتنظام 

 :التالي النحولى ع اإللكتروني التصويت نتائجبإعالن  الرئيسوقام  .اصوت 58 هو النتخابإجراء اصحة لالزمة ال ألصواتل
 اصوت 147 االتحاد الروسي 

 اصوت 150 أستراليا 

 اصوت 150 ألمانيا 

 اصوت 160 إيطاليا 

 اصوت 157 البرازيل 

 اصوت 160 الصين 

 اصوت 153 فرنسا 

 اصوت 146 كندا 

 اصوت 144 المملكة المتحدة 

 اصوت 149 الواليات المتحدة األمريكية 

 اصوت 159 اليابان 

 .ها في االنتخابجميعاإلحدى عشرة  األعضاء الدول فوز أعلنو 
قامت  التصويت، جلسة ختام فيو  .االنتخاب من الثاني الجزءإجراء  في ،بعد ذلكوشرعت الجمعية العمومية،  -6

الزمة لصحة إجراء ال ألصواتل األدنى العدد كانو  .كترونيلاإل تصويتدالء بأصواتها باستخدام نظام الباإل اعضو  دولة 167
 .اصوت 84هو  النتخابا

 :على النحو التالي الرئيس أعلنها التي االقتراع نتيجةوكانت  -7
 اصوت 142 األرجنتين 

 اصوت 151 إسبانيا 

 اصوت 148 أفريقياجنوب  

 اصوت 165 سنغافورة 

 صوتا 144 فنلندا 
 اصوت 148 كولومبيا 

 اصوت 154 مصر 

 اصوت 155 المكسيك 

 اصوت 145 المملكة العربية السعودية 

 اصوت 151 نيجيريا 

 اصوت 162 الهند 

 اصوت 145 هولندا 

 .في االنتخاب أعاله المذكورةاالثنتي عشرة األعضاء الدول  فوز الرئيس أعلنو  -8
الجزأين  في إطار ،في المجلس التي انت خبت أعضاءً  األعضاء الدول الرئيسهنأ ، الجمعية العموميةنيابة عن و  -9

وكذلك  يكاو،اإلفي المجلس سيعملون لما فيه مصلحة جميع الدول األعضاء في  اأن ممثليهباألول والثاني، وأعرب عن ثقته 
 إجراءلتسهيل و  األمانة العامةأعرب عن تقديره للمساعدة التي تقدمها وباإلضافة إلى ذلك،  .مجتمع الطيران العالمي مصلحة

 .االنتخابات
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 "األردن BDO" ممثل شركة استشارات التدقيق كلمة

 BDO"، إلى أنه بالتعاون مع شركة السيد حسين الشوبكي، "األردن BDO"ممثل شركة استشارات التدقيق أشار  -10
 .يكاواإلانتخاب مجلس  في إطار تهوسري تهودق نظام التصويت اإللكتروني مراجعة واعتماد أمنلشركته ب جرت االستعانة، "كندا

التصويت  ألواح، وكذلك Simply Voting، شركة د نظام التصويت اإللكترونيعمل الشركة الضوابط األمنية المتعلقة بمورّ وشمل 
أكد جميع اإلجراءات  12/9/2019في اإليكاو بتسليم تقرير إلى  "األردن BDO"قامت شركة و  .والشبكة وأرقام التعرف الشخصية

على أية مشكالت مهمة تتعلق بأمن  "األردنBDO "لم تعثر شركة و  .خالصتهامالحظاتها و  وتضّمنالشركة  اضطلعت بهاالتي 
عملية التصويت بأكملها في األيام  انتهاءائيا بعد نهتقريرا  الشركة قدمتوس .تهوسري تهودق نظام التصويت اإللكتروني المذكور

 .القادمة

 مجلسال انتخاب من الثالث للجزء الترشيحات لتقديم النهائي الموعد

 الساعة في التي ست عقد الخامسة العامة الجلسة فيجرى سي   المجلس انتخاب من الثالث الجزء أن الرئيس أعلن -11
، (Doc 7600)للجمعية العمومية  الدائم الداخلي النظام من 58 مادةالوبموجب  ،1/10/2019الموافق  الثالثاء يوم من 14.00

 صباح من 10.15 الساعة في موعد أقصاه ةالعام ةاألمين إلى ينبغي تقديم الترشيحات للجزء الثالث من انتخاب المجلس كتابةً 
 .30/9/2019 الموافق االثنين يوم

 األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند

 كوريا جمهورية :للكلمات العامة التي ألقاها وفود كل من الدول التاليةوقت الجلسة خ صص ما تبقى من  -14
 النكا وسري  ونيكاراغوا وزمبابوي  وأنغوال وتركيا وأوغندا المتحدة العربية واإلمارات وزامبيا ومصر وماليزيا وجامايكا واليونان

 .الدومينيكية الجمهورية
 .اظهر  51.12 الساعةفي الجلسة  ر فعت -31
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 محضر الجلسة الخامسة

 (14.00، الساعة 1/10/2019)الثالثاء، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 انتخاب الدول األعضاء التي ست مثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند  -1
 الجزء الثالث من انتخاب المجلس -

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند  -2
 من جدول األعمال 40-37اللجنة القانونية بشأن القسم العام والبنود  الذي قدمتهالموافقة على التقرير  -

 كلمات وفود الدول األعضاء  :من جدول األعمال 8البند   -3

 

 ملخص المناقشات

 انتخاب الدول األعضاء التي سُتمثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند 

 الجزء الثالث من انتخاب المجلس

 االجتماع عقد قبل 2019أيلول/سبتمبر  30 في مؤرخة وثيقة توزيع تم بأنه العمومية الجمعية الرئيس أبلغ -1
 مشاورات ذلك بعد وعقدت .الثالث الجزء بموجب للمجلس النتخابهم مرشحيها دعم إقليمية طيران منظمات أربع فيها طلبت الحالي

 اتفاقات وجود من الرغم على أنه وأكد .توزيعهابو  بالوثيقة على علم ليست أنها إلى أشارت التي، المذكورة المنظمات بعض مع
 ليست الوثيقة فإن، المجلس في النتخابهم كل منها لمرشحي المتبادل الدعم أجل من اإلقليمية المنظمات هذه بين رسمية غير

 الهدايا توزيع أنب الرئيس وإذ ذّكر .ابتوزيعه احيصر ت على حد علمه، يكاو،اإللم تمنح ، ذلك وفضال عن .رسميةإيكاو  وثيقة
 شدد، 3و 2و 1 المؤتمرات قاعات فيال و  العمومية الجمعية قاعة في بها مسموح يسل الجمعية العمومية خالل الترويجية والمواد

 .ئهمبما يتفق مع آرا التصويت إلى المندوبين ودعا وحرة عادلة تكون  أن يجب المجلس انتخاب عملية أن على
إلى أن ممثلي منظمات الطيران اإلقليمية األربع التقوا في اليوم السابق،  المملكة العربية السعوديةمندوب وأشار  -2

وقد أرسل  .من انتخاب المجلس الوارد في الوثيقة المذكورة ووافقوا عليها الثالثقائمة المرشحين للجزء واتفقوا على  30/9/2019
فيها يطلب  مدير إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتلمكتب  اإللكترونيالبريد  صندوق  إلى ةرسمي ةإلكتروني رسالةوفده بعد ذلك 

وأكد مندوب المملكة العربية السعودية  .ى طلبهقد تمت الموافقة عل هوقد أ بلغ في ذلك الصباح أن .الموافقة على توزيع تلك الوثيقة
احترام وفده للجمعية العمومية وأكد أنه لم يكن لديه أي نية على اإلطالق لالنحراف عن النظام الداخلي الدائم للجمعية  مجددا

  .(Doc 7600) العمومية
بأنه تم إرسال طلب من وفد المملكة العربية السعودية  إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتالموظف المكلف ب أقرو  -3

موظفا  أشار إلى أنو ، إدارة الشؤون اإلدارية والخدماتعن طريق البريد اإللكتروني إلى صندوق البريد الخاص بمكتب مدير 
ووافق هذا الجمعية العمومية  إحدى فعالياتحضور إلى أنه دعوة  ظانا الطلب تفسيرا خاطئا رسف المذكور مبتدئا في المكتب
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فعاليات الدورة األربعين دون إحالة األمر إلى المسؤول اإلداري أو إليه أو إلى زميله الذي كان ينسق من على توزيعه  الموظف
وزيع تفيما يتعلق بالموافقة الخاطئة تتعارض مع القواعد التي وضعت في المنظمة  تلك وأكد أن من الواضح أن .للجمعية العمومية

، فقد تحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، الشؤون اإلدارية والخدماتبصفته الموظف المكلف بإدارة و  .الهدايا والمواد الترويجية
إدارة الشؤون اإلدارية الذي يدير صندوق البريد الوارد في مكتب مدير  المبتدئعلى الرغم من أنه لم يكن على علم بأن الموظف 

في الهرم  سه المباشر والرئيس األعلى منهرئيدون الرجوع إلى من قد استجاب لطلب وفد المملكة العربية السعودية  والخدمات
أن الموافقة الممنوحة لوفد المملكة العربية السعودية لتوزيع  الشؤون اإلدارية والخدماتالموظف المكلف بإدارة  كدوإذ أ .اإلداري 

من منظمات الواردة وطالب كذلك بتجاهل الوثيقة المذكورة  .واقعة مؤسفةللقواعد، طلب اعتبارها الوثيقة كانت خطأ وكانت مخالفة 
 .الثالث في إطار الجزءالطيران اإلقليمية األربع ألغراض انتخاب المجلس 

بتوزيع الوثيقة على اإلطالق  لم يعلمأنه، كعضو في إحدى منظمات الطيران اإلقليمية،  مندوب تركياوأكد  -4
أن توزيع الوثيقة وإذ أكد  .هاعلم بن في تلك المنظمة أي ياألعضاء اآلخر لدى المذكورة وليس لديه أي معلومات عما إذا كان 

إلى ، طلب من الرئيس دعوة الجمعية العمومية اإلطالقعلى الثالث وأنه غير مناسب  ئهجز  في تالعبا بانتخاب المجلس مثلي
 .تجاهل الوثيقة

 .بموقف واضح للغاية بشأن تلك الوثيقة الموزعة ةالسابق كلمتهإلى أنه كان قد أدلى بالفعل في  الرئيسأشار و  -5
، وينبغي أن تتحمل المسؤولية واضحاارتكبت خطأ  األمانة العامةأن  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوالحظ  -6

 في إطاروشدد على أن الوثيقة الموزعة تحتوي على معلومات عامة عن بعض الدول التي تترشح لعضوية المجلس  .عن ذلك
، وفقا للمادة اإلعالملغرض  كانت قد نشرت األمينة العامة ألن اتهذه المعلومب على معرفة بالفعلالجميع  وكانالجزء الثالث 

 في، قائمة بالدول التي تعتزم الترشح النتخابات المجلس (Doc 7600 الوثيقة) العموميةمن النظام الداخلي الدائم للجمعية  54
ولذلك أيد مندوب  .24/9/2019في ، للدورة األربعين للجمعية العمومية على الموقع العام كافًة، وذلك األجزاء الثالثة إطار

في إطار اإلمارات العربية المتحدة موقف مندوب المملكة العربية السعودية وحث الجمعية العمومية على مواصلة انتخاب المجلس 
 .الثالثالجزء 

من جدول األعمال وانتخاب الدول  5إلى أن الجمعية العمومية ستمضي وفقا لذلك في البند  الرئيسأشار  -7
لة عن ، WP/2ورقة العمل  وسلط الضوء على .الجزء الثالث في إطارلتمثيلها في المجلس  التي وف رت معلومات أساسية مفص 

 قطر؛ التي قدمتها WP/160 Revision No. 1الورقة  :رشيحاتالمعلومات التالية المتعلقة بالت ورقات على وكذلك عملية االنتخاب،
 ادولة عضو  22تمثل والتي قدمتها كوبا، التي  WP/333والورقة  قدمتها المنظمة العربية للطيران المدني؛التي  WP/161والورقة 

الورقة اإلمارات العربية المتحدة؛ و  تي قدمتهاال WP/507 Revision No. 1والورقة  في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية؛
WP/552 بالفعل خالل انعقاد جلستها العامة األولى في  أيدتأن الجمعية العمومية قد بر الرئيس وذكّ  .ماليزيا التي قدمتها

إلى أن  مع ذلك أشارو  .دولة عضوا في إطار الجزء الثالث من انتخاب المجلس 13بانتخاب  توصية المجلس 24/9/2019
 يجوزدولة عضوا قدمت ترشيحاتها، وأكد أنه  14قد تضمنت قائمة بأسماء  30/9/2019المؤرخة في  ةالعام ةمذكرة األمين

 13عدد المقاعد الشاغرة التي يتعين شغلها، وهي تحديدًا  على أال يتجاوزللدول األعضاء التصويت ألي عدد من المرشحين 
 .مقعداً 

انتخابات المجلس مقطع فيديو بشأن نظام التصويت اإللكتروني، وأكدت مجددا أن  العامةاألمانة ثم عرضت  -8
 وللتأكد تهوسري تهودق اإللكتروني التصويت نظام أمن لتأكيد "األردن BDO" التدقيق استشارات شركة عن ممثل بحضورستجرى 

 .فيه خارجي تدخل وجود عدم من
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التالية المؤهلة للتصويت في الجزء الثالث من انتخاب المجلس  177الـ بعد ذلك تزويد الدول األعضاء  جرى و  -9
 :بالمواد الالزمة للمشاركة في التصويت اإللكتروني

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 االتحاد الروسي

 إثيوبيا

 أذربيجان

 األرجنتين

 األردن

 أرمينيا
 إريتريا

 إسبانيا

 أستراليا

 إستونيا

 إسرائيل
 إسواتيني

 أفغانستان

 إكوادور

 ألبانيا

 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة

 أندورا

 إندونيسيا

 أنغوال

 أوروغواي

 أوزبكستان

 أوغندا

 أوكرانيا

 اإلسالمية( –)جمهورية إيران 

 آيرلندا

 آيسلندا

 إيطاليا

 بابوا غينيا الجديدة

 باراغواي

 باكستان

 البحرين

 البرازيل

 بربادوس

 البرتغال

 بروني دار السالم

 بلجيكا

 بلغاريا

 بليز

 بنغالديش

 بنما

 بنين

 البهاما

 بوتان

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 البوسنة والهرسك

 بولندا

المتعددة  -بوليفيا )دولة 
 القوميات(

 بيرو

 تايالند

 تركمانستان

 تركيا

 ترينيداد وتوباغو

 تشاد

 تشيكيا

 توغو

 توفالو

 تونس

 تونغا

 ليشتي -تيمور 

 جامايكا

 الجبل األسود

 الجزائر

 جزر القمر

 جزر سليمان

 جزر كوك

 الوسطى أفريقياجمهورية 

 الدومينيكيةالجمهورية 

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 جمهورية مولدوفا

 أفريقياجنوب 

 جورجيا

 جيبوتي
 الدنمارك

 رواندا

 رومانيا

 زامبيا

 زمبابوي 

 ساموا

 مارينوسان 

 سانت فنسنت وغرينادين

 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا

 سري النكا

 السلفادور

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 سنغافورة

 السنغال

 السودان

 السويد

 سويسرا

 سيراليون 

 سيشيل

 شيلي

 صربيا

 الصومال

 الصين

 العراق

 عمان

 غابون 

 غامبيا

 غانا

 غواتيماال

 غيانا

 غينيا

 غينيا االستوائية

 غينيا بيساو

 فانواتو

 فرنسا

 الفلبين

 –فنزويال )جمهورية 
 البوليفارية(

 فنلندا

 فيتنام

 فيجي

 قبرص

 قطر

 قيرغيزستان

 كابو فيردي

 كازاخستان

 رون يالكام

 كرواتيا

 كمبوديا

 كندا

 كوبا

 كوت ديفوار

 كوستاريكا

 كولومبيا

 الكونغو

 الكويت

 كيريباتي

 كينيا

 التفيا

 لبنان

 لكسمبرغ

 ليبيريا

 ليتوانيا

 ليسوتو

 مالطة

 مالي

 ماليزيا

 المجر

 مدغشقر

 مصر

 المغرب

 مقدونيا الشمالية

 المكسيك

 الملديف

 المملكة العربية السعودية

 المملكة المتحدة

 منغوليا

 موريتانيا

 موريشيوس

 موزمبيق

 موناكو

 ميانمار

 ناميبيا

 النرويج

 النمسا

 نيبال

 النيجر

 نيجيريا

 نيكاراغوا

 نيوزيلندا

 الهند

 هندوراس

 هولندا

 الواليات المتحدة

 اليابان

 اليمن

 اليونان
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باإلدالء بأصواتها باستخدام  ادولة عضو  177وفي ختام جلسة التصويت للجزء الثالث من االنتخاب، قامت  -10
، كان العدد األدنى (Doc 7600)من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  60وبموجب المادة  .نظام التصويت اإللكتروني

 :بإعالن نتائج التصويت اإللكتروني على النحو التالي الرئيسوقام  .اصوت 98لألصوات الالزمة لصحة إجراء االنتخاب هو 
  

 صوتا 152 اإلمارات العربية المتحدة

 صوتا 151 باراغواي

 صوتا 157 بيرو

 صوتا 153 تونس

 صوتا 154 الجمهورية الدومينيكية

 صوتا 164 اكوريجمهورية 

 صوتا 145 زامبيا

 صوتا 126 السودان

 صوتا 138 غينيا االستوائية

 صوتا 112 قطر

 صوتا 147 كوت ديفوار

 صوتا 144 كوستاريكا
 صوتا 143 ماليزيا

 صوتا 159 اليونان

 

كوستاريكا وكوت ديفوار والجمهورية الدومينيكية وغينيا االستوائية  :في االنتخاب وهي الدول التاليةعضوا دولة  13 فوز علنوأ 
 .واليونان وماليزيا وباراغواي وبيرو وجمهورية كوريا والسودان وتونس واإلمارات العربية المتحدة وزامبيا

في تاريخ  مشددا على أنها المرة األولىالدول األعضاء المنتخبة،  ،العمومية نيابة عن الجمعية الرئيسوهنأ  -11
 .في المجلسأعضاًء كوت ديفوار وغينيا االستوائية واليونان والسودان وزامبيا  ت نتخب فيها التيعاما،  75 الممتد على مدىاإليكاو 

 .خالل العملية االنتخابية ةمساعدعلى ما قدمته من استعداداتها النتخاب المجلس و  جميع على األمانة العامةكما شكر 

 األردن" BDO" ممثل شركة استشارات التدقيق كلمة

 BDO"، إلى أنه بالتعاون مع شركة السيد حسين الشوبكي، "األردن BDO"ممثل شركة استشارات التدقيق أشار  -21
 اإليكاو.انتخاب مجلس  ته في إطاروسري تهودق نظام التصويت اإللكتروني مراجعة واعتماد أمنلشركته ب جرت االستعانة، "كندا

التصويت  ألواح، وكذلك Simply Voting، شركة د نظام التصويت اإللكترونيعمل الشركة الضوابط األمنية المتعلقة بمورّ وشمل 
أكد جميع اإلجراءات  12/9/2019في اإليكاو بتسليم تقرير إلى  "األردن BDO"قامت شركة و  .والشبكة وأرقام التعرف الشخصية

على أية مشكالت مهمة تتعلق بأمن  "األردنBDO "لم تعثر شركة و  .وخالصتهامالحظاتها  وتضّمنالشركة  اضطلعت بهاالتي 
بعد انتهاء عملية التصويت بأكملها في األيام  انهائيتقريرا  الشركة قدمتوس .تهوسري تهودق نظام التصويت اإللكتروني المذكور

 .القادمة
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 العمومية والبت فيهاتقارير لجان الجمعية  :من جدول األعمال 9البند 

 من جدول األعمال 40-37 دو البنالقسم العام و  اللجنة التنفيذية بشأن الذي قدمتهالموافقة على التقرير الشفهي 

السيد عبد القادر ، الرئيس( للموافقة عليه في الجلسة العامة، أشار /617WPلدى تقديم تقرير اللجنة القانونية ) -13
، دولة 127بمشاركة  30/9/2019 إلى 25 الممتدة من، إلى أن اللجنة عقدت ثالثة اجتماعات في الفترة جيالني )إندونيسيا(

نائبا أول انتخبت اللجنة في اجتماعها األول السيد جيفري كالنغ )الواليات المتحدة( و  .االجتماعاتهذه شرف رئاسة  نال وإلى أنه
 .للرئيس ثانياا والسيد محمد محمد منصور الرقيشي )عمان( نائب

الجمعية  تقارير المجلس السنوية المقدمة إلىفي  أكملت اللجنة النظر من جدول األعمال، 37وفي إطار البند  -14
 .2019لنصف األول من عام الخاص با، وكذلك الملحق 2018و 2017و 2016 العمومية عن السنوات

برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني، وال من جدول األعمال، استعرضت اللجنة  38وفي إطار البند  -15
عمليات وإجراءات الدول للوفاء " عنوانه وقررت إضافة بند جديد .سيما البنود المدرجة في برنامج العمل العام للجنة القانونية

ة كذلك دمج البندين وقررت اللجن .برنامج العملفي  3األولوية رقم  ومنحه "من اتفاقية شيكاغو 12بالتزاماتها بموجب المادة 
األفعال أو الجرائم التي تشغل بال أوساط الطيران الدولي، بما في ذلك التهديدات " :كالتالي ليصبح نصهما 5ورقم  4السابقين رقم 

 :ي عنى بما يلي أصبحبحيث  8وتوسيع نطاق البند رقم  ،"اإللكترونية، والتي قد ال تتناولها مواثيق قانون الجو الحالية بشكل كاٍف 
 ."دراسة القضايا القانونية الدولية فيما يتعلق بالنظم العالمية للمالحة باألقمار الصناعية، والخدمات الداعمة للمالحة الجوية الدولية"
قيود  تثقل عليهافي بيئة  ةعملي معالجةبها بعض بنود جدول األعمال أن تعاَلج الكيفية التي يمكن إلى اللجنة كذلك  تطرقتو 

 .الميزانية

بسياسات وممارسات موحد البيان ال" :39/1من جدول األعمال، استعرضت اللجنة القرار  39في إطار البند و  -16
لدول بشأن إلى ا اإلرشاد، واقترحت تعديالت تعكس العمل الذي أنجزته المنظمة لتقديم "في المجال القانوني المستمرةاإليكاو 

المنتدى االفتتاحي للمستشارين القانونيين للطيران نتائج  39/1كما عكس القرار  .المنضبطين والمشاغبينالتعامل مع الرّكاب غير 
على تنفيذ معاهدات قانون  وقدرتها وسائل تعزيز فعالية الدول تطرق إلىو  2019أيار مايو  الذي عقد في سنغافورة في المدني

 .الجو وتحديث القوانين واللوائح الوطنية
األخرى التي ستنظر فيها اللجنة القانونية، رحبت  مسائلمن جدول األعمال بشأن ال 40وفيما يتعلق بالبند  -17

إلى  هاتطلعأعربت عن ، و الموجهة والدقيقةبشأن تطويرها للرقابة  WP/235اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الصين في ورقة العمل 
كما الحظت اللجنة باهتمام المعلومات التي قدمها االتحاد  .التطورات المستقبلية عن معلوماتما يستجد لديها من الصين  بلغت

 .تحسين تعويض الضحايا بغية WP/434تحطم الطائرات في ورقة العمل  ضحاياالدولي ألسر 

التوصية ( إلى الجلسة العامة للموافقة عليه، مع WP/617تقرير اللجنة القانونية )بتقديم الرئيس اآلن ويقوم  -18
 .39/1باعتماد القرار 

 الذي قدمتهعلى التقرير القانوني التالي  الموافقة رئيس الجمعية العمومية أعلنعدم وجود تعليقات، إلى ونظرًا  -19
 :القرار بالصيغة المشار إليها واعتماداللجنة القانونية، 

WP/617 -  القسم العام  



A40-Min. P/5 - 33 - 

 

الجمعية  السنوية المقدمة إلى تقارير المجلس :من جدول األعمال 37البند  -
 2018و 2017و 2016 العمومية عن السنوات

 برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني :من جدول األعمال 38البند   -

اإليكاو بسياسات وممارسات موحد البيان ال" :من جدول األعمال 39البند   -
 (39/1)القرار  "في المجال القانوني المستمرة

لجنة النظر المسائل األخرى المعروضة على  :من جدول األعمال 40البند   -
 القانونية

التي تحتوي على القسم العام من تقرير اللجنة اإلدارية وتقرير اللجنة  /604WPأن ورقة العمل إلى  أشيرَ و  -20
 .التالية العامة من جدول األعمال ستستعرض في الجلسة 52-41اإلدارية بشأن البنود 

 وفود الدول األعضاء كلمات :جدول األعمال من 8البند 

 ونيوزيلندا سيراليون  :خصص ما تبقى من وقت الجلسة للكلمات العامة التي ألقاها وفود كل من الدول التالية -21
 الصينو  اليابانكما ألقى وفدا  .وغيانا السودان وجنوب وإريتريا وباكستان المتحدة تنزانيا وجمهورية والمغرب لوسيا وسانت ملديفالو 

ي تال ةالعام الكلمة( و ةفي الجلسة العامة الثالثردا على المداخلة السابقة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ) تينقصير  تينمداخل
 .وفد سانت لوسيا اأدلى به

 

 .10.17الساعة في الجلسة  رفعت -22
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 محضر الجلسة السادسة

 (9.20الساعة  ،3/10/2019 ،الخميس)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند  -1

 من جدول األعمال 36-31البنود القسم العام و  بشأناللجنة االقتصادية  التي قدمتهاالموافقة على التقارير  -

 لجنة أوراق االعتماد الذي قدمتهالموافقة على التقرير النهائي  -

 اللجنة التنفيذيةالقسم العام من تقرير الموافقة على  -

 من جدول األعمال 52-41البنود القسم العام و  بشأناللجنة اإلدارية  الذي قدمتهالموافقة على التقرير  -

  من جدول األعمال؛ 30-27، والبنود القسم العام بشأن الفنيةاللجنة  التي قدمتهارير االتق الموافقة على -

 

 ملخص المناقشات

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند 

 االقتصادية اللجنة التي قدمتهاالموافقة على التقارير 
 من جدول األعمال 36-31بشأن القسم العام والبنود 

 /618WPورقات العمل من اللجنة ) أعدتها، خمسة تقارير السيد مارك ريو )كندا(، رئيس اللجنة االقتصاديةقدم  -1
 31 من وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثالثة اجتماعات إلكمال عملها في إطار البنود .( لتوافق عليها الجلسة العامةWP/622 إلى

من  31القسم العام من تقرير اللجنة، وكذلك تقريرها عن البند  WP/618وقد غطت ورقة العمل  .من جدول األعمال 36إلى 
، التي غطت "2018و 2017و 2016 واتالجمعية العمومية عن السن تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى" :جدول األعمال

التنظيم االقتصادي للنقل الجوي " :من جدول األعمال 32، والبند 2019ة األولى من عام تأيضا التقرير التكميلي لألشهر الس
 ."السياسة العامة –الدولي 

من جدول األعمال، أقرت اللجنة االقتصادية برنامج العمل المقترح الذي  32أنه في إطار البند  الرئيسأكد  -2
عن  أ عرب وقد .الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي الدولياإليكاو مع رؤية  بما يتماشى في األنشطة إلى المضي قدما يرمي

، وكذلك لمواصلة العمل على لحواجز التي تحول دون فتح األسواقجملة أمور منها إرساء فهم أفضل لفوائد التحرير واالتأييد ل
فيما يتعلق بحماية و  .المتبقية المثيرة للقلق مسائلوضع اتفاقية بشأن االستثمار األجنبي في الخطوط الجوية مع معالجة ال
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في ممارساتها التنظيمية  "بشأن حماية المستهلك األساسيةاإليكاو مبادئ "على تشجيع الدول على تطبيق  اللجنة اتفقتالمستهلك، 
أن تيسر تبادل اآلراء لإليكاو  ه ينبغيكما تم االتفاق على أن .1999وحث الدول على التصديق على اتفاقية مونتريال لعام 

وفيما يتعلق بفرض الضرائب على النقل  ."بشأن حماية المستهلك األساسيةاإليكاو مبادئ "والممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق 
وأن تقوم بإجراء اإليكاو حث الدول على أن تميز بوضوح بين الضرائب والرسوم وفقًا لسياسات الجوي الدولي، وافقت اللجنة على 

 .تحليل مناسب للتكاليف والفوائد قبل فرض الضرائب على النقل الجوي 
اقتصاديات المطارات " :من جدول األعمال 33مداوالت اللجنة بشأن البند  WP/619العمل  وعرضت ورقة -3

للطيران وتمويل  ساسيةوقد أقرت اللجنة برنامج عمل المنظمة المتعلق بالبنية األ ."السياسة العامة –وخدمات المالحة الجوية 
ألداء وظائف  هيئات الطيران المدنيتمويل  فيما يتعلق بموضوعو  .النظم، وكذلك اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

الصادرة في اإليكاو بسياسات  تهاومعرف إقليمية لزيادة وعي الدول ندواتحلقات عمل و اإليكاو الرقابة، اتفقت اللجنة على أن تعقد 
 .والرقابة، وتعزيز تنفيذها ساسيةوإرشادات تمويل البنية األ هذا الشأن

، أقرت اللجنة برامج العمل في "الرصد والتحليل -بيانات الطيران " :جدول األعمالمن  34وفيما يتعلق بالبند  -4
اإلطار المنهجي لحساب  وضعواتفقت أيضا على  .مجاالت اإلحصاءات وتحليالت البيانات الضخمة والتنبؤ والتحليل االقتصادي

طريق فحص اإلطار المنهجي مع الخبراء الذين  وفي هذا الصدد، ينبغي التحقق من دقة النتيجة المقدرة عن .الطيران الفرعي
باإلضافة إلى  .يستخدمون البيانات الخاصة بالطيران لقياس األثر االقتصادي للطيران في البلدان التي تتوفر فيها هذه البيانات

الدول األفريقية مع اللجنة األفريقية للطيران  التي تقدمهاأن تتبادل بيانات الطيران لإليكاو  ينبغي هاللجنة على أن اتفقتذلك، 
 .(AfPADاللجنة على البرنامج األفريقي لبيانات الطيران ) هذه المدني والتعاون مع

التنمية االقتصادية " :من جدول األعمال 35نتائج نظر اللجنة في البند ل عرضا WP/621العمل  وتضمنت ورقة -5
وتم االتفاق على  ،"المستمرة في مجال النقل الجوي اإليكاو البيان الموّحد بسياسات " :35/1القرار  تواستعرض ."للنقل الجوي 

)انظر  العتمادهإلى الجلسة العامة  القرار وبهذه التعديالت، وافقت اللجنة على تقديم .المناقشات القرار عكسيتعديالت ل عدة
اإلعالن "الخبرة الفنية والدعم لتنفيذ اإليكاو وفي إطار البند نفسه من جدول األعمال، وافقت اللجنة على أن توفر  .الورقة(ب المرفق

في المؤتمر الوزاري األول المشترك بين  اللذين اعت مدا، "أفريقياالوزاري وإطار خطة العمل لتطوير النقل الجوي والسياحة في 
  .2019مارس/آذار  عقد في كابو فيردي في ، الذيومنظمة السياحة العالميةاإليكاو 

 ،"المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادية" :من جدول األعمال 36تقرير اللجنة بشأن البند أما  -6
اللجنة على أن األفرقة المختصة في المنظمة  واتفقت .أخرى ة اللجنة لمسائل مناقشعكس  ، فقدWP/622الوارد في ورقة العمل 

 .للتنافسية في قطاع الطيرانينبغي أن تنظر في االقتراح الداعي إلى وضع مؤشر عالمي 

لتقارير المذكورة أعاله، عن تقديره للدعم الممتاز الذي قدمته لفي ختام عرضه  ،اللجنة االقتصادية أعرب رئيسو  -7
 .األمانة العامة

اللجنة  التي قدمتهاالتقارير التالية  على الموافقة رئيس الجمعية العمومية، أعلن اتعدم وجود تعليق ونظرا إلى -8
 :القرارات بالصيغة المشار إليها واعتماداالقتصادية 

WP/618 - القسم العام 

 الجمعية العمومية عن السنوات تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى :من جدول األعمال 31البند  -
 2018و 2017و 2016

  



A40-Min. P/6 - 37 - 

 

 ة العامةالسياس –التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  :من جدول األعمال 32البند  -

WP/619 -  العامة السياسة –اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  :من جدول األعمال 33البند 

WP/620 -  والتحليل الرصد -بيانات الطيران  :من جدول األعمال 34البند 

WP/621 -  التنمية االقتصادية للنقل الجوي  :من جدول األعمال 35البند 
 (35/1)القرار    

WP/622  -  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادية :من جدول األعمال 36البند 

 الموافقة على التقرير النهائي
 االعتمادلجنة أوراق ل

ر /638WP) وثائق االعتمادلدى تقديم التقرير النهائي للجنة  -6 ، السيد فرهاد بارفاريش )جمهورية اللجنة رئيس(، ذك 
وثائق ، وافقت الجمعية العمومية على إنشاء لجنة 24/9/2019، بأنه في الجلسة العامة األولى المعقودة في إيران اإلسالمية(

 .ونيجيريا واالتحاد الروسي قد دعيت إلى ترشيح أعضاء وأن وفود شيلي وفيجي وجمهورية إيران اإلسالمية االعتماد

السيد ألبرتو مينا  :ذكرهم التالي ضم األعضاءوقد  .في اليوم نفسه وثائق االعتمادع قد االجتماع األول للجنة و  -7
السيد إيمانويل دوبيم و السيد فرهاد بارفاريش )جمهورية إيران اإلسالمية(؛ و السيدة غلينيس أندروز )فيجي(؛ و باديال )شيلي(؛ 

للجنة بإجماع  رئيسا هانتخابشرف السيد بارفاريش ب حظيوقد  .تشوكوما )نيجيريا(؛ والسيد ألكسندر باتالوف )االتحاد الروسي(
 .أعضائها

، قدم الرئيس تقريرا مؤقتا شفهيا إلى الجمعية العمومية 24/9/2019في  ةالمعقود ةالثانيالجلسة العامة وفي  -8
مراقبًا قد  43دولة عضوًا و 164أّن أوراق اعتماد و وفدا مراقبا بالتسجيل،  46دولة عضوا و 173، قامت اوأبلغ أنه في افتتاحه

 .والسليم الشكل الصحيحبق ّدمت 
لجنة أوراق االعتماد، على حثّ  جميع الدول والمنظمات التي لم ووافقت الجمعية العمومية، بناء على توصية  -9

 من النظام الداخلي الدائم 7بذلك في أسرع وقت ممكن، وفقا للمادة  على القيامسليم الصحيح و الشكل التقدم بعد أوراق اعتمادها ب
 .هابالمشاركة في مداوالتا ، من أجل السماح له(Doc 7600للجمعية العمومية )

التي  وثائق االعتماد، إلى أن 1/10/2019، في اجتماعها الخامس المعقود في وثائق االعتمادخلصت لجنة و  -10
 .والسليم الصحيحمراقبا قد ق دمت بالشكل  48دولة عضوا و 182 قدمتها

لهم  أتاحعلى عملهم الذي  األمانة العامةو  وثائق االعتمادأعرب الرئيس عن خالص شكره لزمالئه في لجنة و  -11
 .إنجاز مهمتهم على النحو المطلوب

التقرير النهائي للجنة أوراق االعتماد على  الموافقة رئيس الجمعية العمومية أعلن، ونظرا إلى عدم وجود تعليقات -12
 .WP/638الوارد في ورقة العمل 
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 القسم العام على موافقةال
 تقرير اللجنة التنفيذيةمن 

 أعلن، /628WPعلى القسم العام من تقرير اللجنة التنفيذية الوارد في ورقة العمل  نظرا إلى عدم وجود تعليقات -13
 .على هذا القسم ةموافقال رئيس الجمعية العمومية

 اإلدارية اللجنةالموافقة على تقرير 
 52-41بشأن القسم العام وبنود جدول األعمال 

( للموافقة عليه في /604WP، تقرير اللجنة ))المملكة المتحدة( لالسيد مارك رودم  ، رئيس اللجنة اإلداريةقدم  -14
إذ ، عية العموميةمللج السابقة في الدورات ما كان عليهأوسع م الحاليوسلط الضوء على أن اختصاص اللجنة  .الجلسة العامة

شمل أيضا مسائل الموارد يشؤون الميزانية والمسائل المالية األخرى وتعيين مراجع الحسابات الخارجي فحسب، بل  شملي ال إنه
لم يقترن معظم البنود المالية  تناول ولدى تلخيص أنشطة اللجنة، أشار الرئيس إلى أن .المنشورات عن امحدد اواحد االبشرية وبند

وأشار  .على ورقات العمل المقدمة، مما يعكس التحضير الشامل الذي تم بالفعل في المجلسالقليل من التعليقات اإلضافية ب إال
(، WP/34المجلس ) الذي قدمه 2022و 2021و 2020 للسنواتبالموافقة على مشروع ميزانية المنظمة  أوصت اللجنةأن إلى 

وإلى  تحديد األولويات ستكون هناك حاجة إلىه وأناإليكاو غطي جميع البنود في خطة أعمال يأنه ال  الحظوا نيمندوبال إال أن
 .القادمة يةفترة الثالثاللكفاءة خالل ضمان انهج مبتكر ل

ودعا المندوبون  .المسائلالتقدم المحرز في مجموعة من إلى اللجنة  أشارتوفيما يتعلق بإدارة الموارد البشرية،  -15
 انعكسو المخالفات والتغييرات في إطار األخالقيات، اإلبالغ عن في تنفيذ سياسة ضمان الجانب الفوري المضي قدما في إلى 
كانت هناك عدة و  .(WP/604 ورقة العمل من 5-51في اإلجراءات التي دعيت الجمعية العمومية إلى اتخاذها )انظر الفقرة  ذلك

وبينما رحب المندوبون بمختلف المبادرات في هذا الصدد،  .تتعلق بالمساواة بين الجنسين والنهوض بأدوار المرأة في الطيران ورقات
اإليكاو  لما تقوم بهأهمية كبيرة  أوليتوقد  .أ عرب عن بعض القلق بشأن التقدم البطيء نحو تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال

 .متابعة مبادراتها الخاصة في هذا الصدد فضال عنمع مجموعة من المنظمات التي تروج لتلك األهداف،  عمل منوالدول 

 تاحةإل (freemium) فريميوم نموذجالنظر في  وجرى وأ درج بند محدد عن المنشورات على شبكة اإلنترنت،  -16
الجمعية  اللجنةودعت  .التي قدمها المجلس WP/33ورقة العمل  استنادا إلىاإليكاو لى منشورات ع االجمهور العام مجان اّطالع

 .(، مع مالحظة آثاره المحتملة على الميزانية2)الخيار  المرحلي (freemium) فريميوم نموذج إقرارالعمومية إلى 

العمل الرئيسي  إذ تم إنجاز، يبعث على السرورأن مداوالت اللجنة كانت فعالة على نحو إلى الرئيس  وأشار -17
 والمندوبين في اللجنة اإلدارية ألمانة العامةل ن شكرهالرئيس ع وأعرب(، WP/604في اجتماع واحد وإدراج التقرير في وثيقة واحدة )

 .لى الجلسة العامة للموافقة عليهالمعروض ع وأثنى على تقرير اللجنة .هذا التقدمفي كفاءة لتحقيق المساعدة  على ما قدموه من
، أشار "حالة القوة العاملة وإدارة الموارد البشرية" :من جدول األعمال 51وباإلشارة إلى تقرير اللجنة عن البند  -18

 يشير إلى ، والذيإلى أنه يرغب في تصحيح االنطباع الخاطئ الذي يبدو أنه تم الترويج له في بعض األوساط مندوب نيجيريا
وأكد أنه ال صحة  .الشفافية والكفاءةبشأن عن المخالفات و  بشأن اإلبالغاإليكاو  اتسياسل المعارضينوجود بعض المندوبين 

للدورة في الجلسة الثامنة وذّكر مندوب نيجيريا، في هذا السياق، بأنه بناًء على طلب المجلس ) .هذا االدعاءلعلى اإلطالق 
نجزت هذه المجموعة أو  يكاو،اإل في بإطار األخالقياتمجموعة فرعية معنية  مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءةت أ(، أنش210

ألمم المتحدة ااستنادا إلى أفضل ممارسات اإليكاو بالغ عن المخالفات في وضع سياسة لإلالرامي إلى بنجاح عملها الفرعية 
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بدورها تقريرا عن ذلك إلى قدمت تقريرها إلى مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة، التي  ، وقدمتالعالمية وأفضل الممارسات
عن المخالفات في وثائق  اإلبالغنص سياسة  أن ت درجب األمانة العامةالمجلس إلى  أوعز، المسألةبعد التداول في و  .المجلس
وتعليمات  ،النظام اإلداري للموظفين(، و Doc 7350)اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في  ومنها، بهذه المسألة ذات الصلةاإليكاو 

 .للموافقة عليه ،الوثائق المحدثةب مشفوعا ،القادمة 218 تهدور ا في هذا الشأن إلى المجلس في تقرير أن تقدم ، و الموظفين

عن المخالفات  بالغاإلعلى أن إدراج سياسة  في الرأي ستتفق معهواعتبر مندوب نيجيريا أن الجلسة العامة  -19
 نازعمع تلك الوثائق لتجنب أي ت تحقيق االتساق المالئم ودقيقة من أجل متقنةالمذكورة يجب أن يتم بطريقة اإليكاو في وثائق 

سياسة قائمة بالفعل بشأن الحماية من االنتقام بموجب  ن هناكأل صح ذلك على وجه الخصوصوي .الحالية امع أي من أحكامه
وشدد على ضرورة  .(Doc 7350)اإليكاو األول من مدونة قواعد الخدمة في  الملحقالوارد في  يكاو،اإلإطار األخالقيات في 

 .في المستقبل مشكالت إثارةتجنب 

أن تؤيد كذلك التنفيذ الفوري "ج(، التي دعت فيها اللجنة الجمعية العمومية إلى  5-51باإلشارة إلى الفقرة و  -20
 "بشأن األخالقياتاإليكاو إطار "والتغييرات المدخلة على  2019 يونيو التي وافق عليها المجلس في لسياسة اإلبالغ عن المخالفات

، أشار مندوب نيجيريا إلى أن "A40-WP/29 من الوثيقة 1-3المشار إليهما في الفقرة  "اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في "بموجب 
األمانة رجعي بشأن سياسة عمل عليها المجلس و  هناك محاولة لجعل الجمعية العمومية تتخذ قرارا بأثرتكون من المقلق للغاية أن 

وأكد أن من المخالف لجميع قواعد وإجراءات الجمعية  .الدورة األربعين للجمعية العمومية لم تقدم بشأنها ورقة عمل إلىو  العامة
جنة، على الرغم من ج( من تقرير الل 5-51اتخاذ قرار بأثر رجعي بالموافقة على الفقرة  هذه الجمعيةطلب من ي  العمومية أن 

 بموظفيالمخالفات تتعلق اإلبالغ عن وأكد مندوب نيجيريا أن سياسة  .األمانة العامةالعمل الممتاز الذي يقوم به المجلس و 
اإليكاو وأكد أن موظفي  .المحدثة والمعتمدةاإليكاو وأن الطريقة الوحيدة لفهم تلك السياسة وتطبيقها هي من خالل وثائق اإليكاو 

 .وتعليمات الموظفين ،النظام اإلداري للموظفينو (، Doc 7350)اإليكاو كن محاسبتهم إال على أحكام مدونة قواعد الخدمة في ال يم
 سياسة اإلبالغالجمعية العمومية التنفيذ الفوري ل أن تقرعلى  همج( عن دوافع إصرار  5-51سأل مندوب نيجيريا مؤلفي الفقرة و 

 .، والتي لم تنته بعداألمانة العامةعن المخالفات على الرغم من جميع األعمال الممتازة التي قام بها المجلس و 

أنها  مؤكدافي المجلس،  مسائل سبق أن نوقشت في الجلسة العامةأن تناَقش من  أفريقيامندوب جنوب وحذر  -21
يجيز ج( من تقرير اللجنة، شدد على أنه ال يوجد أساس قانوني  5-51وباإلشارة إلى الفقرة  .سابقة خطيرة للغاية مثليمكن أن ت

وأكد مندوب جنوب  .عن المخالفات، وهي وثيقة لم تعرض عليها للنظر فيها سياسة اإلبالغتأييد التنفيذ الفوري ل ةالعام للجلسة
 عن المخالفات سياسة اإلبالغمثل هذه اإلجراءات أن يقدموا  ةالعام الجلسةتخذ تولئك الذين يرغبون في أن ألأنه كان ينبغي  أفريقيا

السياسة هذه وافق على المجلس وشدد على أن  .إلى الجمعية العمومية في ورقة عمل مسبقا للتأكد من أن المندوبين راضون عنها
المستخدمة اإليكاو وثائق  يتصل بهذه المسألة من ما في إدراجها(، إال أنه يجب 217ورة دمن ال 15الجلسة ) 2019 يونيو في
 إدراجهاتنفذها الدول األطراف إال بعد أن تنفيذها، على غرار اتفاقية قانون الجو الدولي، التي ال يمكن  يتسنى لكيدارة المنظمة إل

المبلغين عن المخالفات، أكد  مسألة علىأن عددا من الدول تتصارع حاليا  أفريقياالحظ مندوب جنوب إذ و  .في قوانينها الوطنية
ها ذاتيا، وهو أمر غير مرغوب يمندوب نهج أنه إذا كان على الجلسة العامة أن تبدأ اآلن في معالجة هذه المسألة، فيمكن أن يصبح

 .فيه حقا
ونيجيريا، أكد أن دور الجمعية  أفريقيالتعليقات وفدي جنوب  شديدال هتأييدعن  مندوب الجزائرأعرب  إذو  -22

إعادة النظر في قرار المجلس بالجلسة العامة  قامتوأكد أنه إذا  .العمومية ليس إعادة النظر في القرارات التي يتخذها المجلس
  .عن المخالفات، فسيتعين عليها إعادة النظر في جميع قراراتها األخرى  سياسة اإلبالغب المتعلق
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تقرير اللجنة،  في سألةبالم ذات الصلة 4-51االنتباه إلى الجملة األخيرة من الفقرة  الصينمندوب استرعى و  -23
أن هذه القضية تدخل ضمن اختصاص المجلس وأنه وفًقا لتكليف المجلس، سيتم  األمانة العامةأوضحت " :ما يليوالتي جاء فيها 

في  2019بشأن األخالقيات، وسياسة اإلبالغ عن المخالفات الجديدة التي اعتمدها المجلس في يونيو اإليكاو إدراج تنقيحات إطار 
وأكد أنها مسألة إجرائية، وأيد مداخالت المتحدثين  .2018، المقرر تقديمها إلى المجلس في دورته لعام "اإليكاو مدونة قواعد الخدمة ب"

لهذه  سوء استخدامعترض على أي ي إال أنه يكاو،اإلاإلبالغ عن المخالفات في سياسة أنه يؤيد على مندوب الصين  وشدد .السابقين
 .اموارده ويهدراإليكاو السياسة فيما يتعلق باإلبالغ عن المخالفات الخبيثة ألن ذلك سيؤثر سلبا على كفاءة 

إلى أنه كان هناك نقاش ساخن للغاية في المجلس بشأن هذه المسألة، وأكدت أن  مندوبة البرازيلوأشارت  -24
إلى أن الجلسة العامة بدت وكأنها  وأشارت .ؤخذ في االعتباريدول أخرى، إال أنه لم عدة  ا فيهقلقا أيدتهم أمرا دولتها قد أثارت

لمجرد أنه  2019يونيو  التي وافق عليها المجلس في السياسة، وهي المخالفات اإلبالغ عنبشأن اإليكاو سياسة  تناول تعود إلى
 السياسة بعد في تلك الوثيقة ال يعني أن عدم إدراج(، وأكدت أن Doc 7350)اإليكاو في مدونة قواعد الخدمة في  إدراجهالم يتم 

وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة اإليكاو من األهمية بمكان أن نتذكر أن و  .ةغير صالح اوأنه ةغير موجود ذه السياسةه
 البرازيل ةمندوب إذ أكدتو  .في جميع منظمات األمم المتحدة األخرى  انوتنفيذ سياسات اإلبالغ عن المخالفات يجري وضعوأن 
على الحاجة إلى تنفيذ  شددتفي العصر الحجري،  المنظمة بقىتعاما ال يعني أنه يجب أن  75من العمر اإليكاو  بلوغأن 

الصعبة  هذه الديدان وأكدت أنه ما لم ترغب الجلسة العامة في فتح علبة .الحالية اعن المخالفات تتسق مع قيمه لإلبالغسياسة 
البرازيل إلى أنه على الرغم من أن الدول األعضاء في  ةمندوب توأشار  .للغاية، فينبغي لها أن تمضي في السياسة المذكورة

 ،اسةيتطلع على هذه السولم  الجمعية العمومية حاضرة فيأخرى  دوالهناك فإن  المذكورة، سياسةالرأت  أن سبق لها قد المجلس
لقراءة  تتاح الفرصة لجميع المندوبين لكي 7/10/2019البرازيل تأجيل الجلسة الحالية حتى صباح يوم االثنين  ةمندوب تاقترحو 

عما إذا كان هذا هو دور الجمعية العمومية، وشددت على ضرورة أن يسأل المندوبون  وتساءلت .المذكورة السياسة ةاقشومن
عن المخالفات على النحو  سياسة اإلبالغإذا لم يؤيدوا التنفيذ الفوري ل والذين لن يحظوا بها ةايحمالب حظون الذين سيعن  أنفسهم

 .ةاللجنج( من تقرير  5-51المطلوب في الفقرة 

ونيجيريا والجزائر والصين،  أفريقياها مندوبو جنوب أدلى بآلراء التي عن تأييده ل كابو فيرديمندوب  أعربو  -25
المخالفات على الجمعية العمومية، فال ينبغي أن تكون جزءا من اإلبالغ عن بشأن اإليكاو سياسة  نظرا إلى عدم توزيعأنه  مؤكدا

مع و  .المجلسظل في نطاق اختصاص ت، أكد أنه ينبغي أن من قبل ناقشها أن المجلس قد أشار إلىإذ و  .هذه الجمعيةمداوالت 
رى أنه ال ينبغي النظر إليها بمعزل عن حماية الفرد على إنها تأداة إدارة جيدة، فبوصفها  المذكورة يد السياسةتؤ  كابو فيردي أن

والنظام اإلداري  يكاو،اإلسياق وثائق  ها ضمنونزاهتها؛ بدال من ذلك، ينبغي النظر في سمعتهاحساب صورة المنظمة وحسن 
 .وتعليمات الموظفين المتعلقة بإدارة المنظمة ،للموظفين

فيما والصين  أفريقيالتعليقات التي أدلى بها مندوبو نيجيريا وجنوب ل الشديد هتأييدعن  مندوب مصروأعرب  -26
أن الحجج التي طرحوها كانت  مؤكداج( من تقرير اللجنة،  5-51لفات والفقرة االمخاإلبالغ عن بشأن اإليكاو سياسة ب يتعلق

 .الشفافية في العمل المتعلق بالسياسة المذكورة ضمان وشدد على ضرورة .منطقية
بالموافقة  2019يونيو  الضوء على أن دولتها تقف وراء القرار الذي اتخذه المجلس في مندوبة السويدسلطت و  -27

المخالفات وشددت على أهمية ومالءمة اتخاذ الجمعية العمومية اإلجراء الذي  اإلبالغ عن شأنالجديدة باإليكاو على سياسة 
، رة األربعين للجمعية العموميةو الدأن العديد من المندوبين، طوال ذّكرت بوإذ  .التنفيذ الفوري لتلك السياسة إقراراقترحته اللجنة و 

والفعالية والشفافية، بما في ذلك تنفيذ سياسة قوية  نظام اإلدارة مسائلوكذلك األمينة العامة ورئيس المجلس، قد شددوا على أن 
اعتقادا  تعتقد من هذا المنطلقأن السويد  ، أشارت إلىالمنظمة دىأولوية قصوى لتتسم بعن المخالفات،  اإلبالغبشأن لإليكاو 
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أن تعرب هم المذكور و معلى قرار المجلس ال يكاو،اإلالجمعية العمومية، وهي أعلى هيئة في  وافقراسخا أن من الضروري أن ت
إظهار دعمها لجهود أيضا الجمعية العمومية  ويتعين على .فرصة ال تستطيع الجمعية العمومية تفويتهاوهذه  .ا لهدعمه عن

 .السياسة المذكورة وضعفي اتخاذ إجراءات لضمان الشفافية واإلشادة بعملها المتعلق ب األمانة العامة

لها دور  المنظمةالمخالفات، وأكد أن  بشأن اإلبالغ عناإليكاو بالبند المتعلق بسياسة  مندوب السنغالرحب و  -28
هدوء، والنظر في جميع مزيد من الاللجنة بج( من تقرير  5-51ومع ذلك، اقترح تخصيص وقت لمراجعة الفقرة  .هام تؤديه

 .أفريقياأّيد مندوب السنغال التعليقات التي أدلى بها وفدا نيجيريا وجنوب  بذلكو  .آثارها

، وكذلك /604WPفي ورقة العمل الوارد عن دعمه الكامل لتقرير اللجنة  مندوب جنوب السودانأعرب و  -29
 .ومصر والصين أفريقيالمداخالت مندوبي نيجيريا وجنوب 

والجزائر والصين وكابو  أفريقياعن تأييده للموقف الذي عبر عنه مندوبو نيجيريا وجنوب  مندوب غاناوأعرب  -30
 .عن المخالفات اإلبالغبشأن اإليكاو فيردي ومصر والسنغال وجنوب السودان فيما يتعلق بسياسة 

 .والجزائر والصين وغيرها أفريقيامداخالت وفود نيجيريا وجنوب  مندوب تونسوأيد  -31

عن المخالفات،  اإلبالغبشأن لإليكاو عن دعم السياسة الجديدة  السعوديةمندوب المملكة العربية عرب أ  وإذ -32
اإلطار األخالقي  تنقيحاتوأكد أن  .دولة عضوا فيه مؤخرا 36اقترح أن تتركها الجمعية العمومية في يد المجلس، الذي انتخبت 

 .القادمة 218لى المجلس خالل دورته وست عرض ع( Doc 7350)اإليكاو في مدونة قواعد الخدمة في  ست درجوالسياسة المذكورة 

موقف نيجيريا ل أعرب عن دعمه، تاماتأييدا  فاتالمخال اإلبالغ عنبشأن اإليكاو سياسة  مندوب ماليزياأيد  إذو  -33
 .والجزائر والصين وكابو فيردي ومصر والسنغال وجنوب السودان وتونس والمملكة العربية السعودية أفريقياوجنوب 

 فإنه، فاتالمخال اإلبالغ عنبشأن اإليكاو التام لسياسة  مندوب جمهورية تنزانيا المتحدة ديتأي على الرغم من -34
وماليزيا وغيرها على أن الجمعية العمومية ال يمكنها تأييد تنفيذها  أفريقيامع مندوبي نيجيريا والصين وجنوب  في الرأي اتفق

وشدد على ضرورة اتباع اإلجراءات المناسبة داخل المجلس لدخول  .الفوري ألنها لم تقدم إلى الجمعية العمومية في ورقة عمل
في الجلسة العامة جرت  ه إذاعلى أن قياأفريكما اتفق مندوب جمهورية تنزانيا المتحدة مع مندوب جنوب  .السياسة حيز التنفيذ

 .سابقة خطيرة للغاية يمثل ذلكيمكن أن ف ،نوقشت في المجلس سبق أن التي المسائلمناقشة 

، أشار إلى أن دولته تعتبر أن قضايا /604WPعن دعم تقرير اللجنة في ورقة العمل  مندوب فرنسا وإذ أعرب -35
واستند موقف فرنسا إلى  .ةفرنسا العام كلمة ضرورية للغاية، كما هو موضح سابقا في اإلبالغ عن المخالفات والسلوك األخالقي

من المعقول االستناد إلى اإلجراءات  يسول .لتنفيذ الفوري ل يعني أنه ات خذهذا المبدأ القائل بأنه بمجرد اتخاذ المجلس لقرار ما، ف
ألشخاص الذين لالحماية التي قرر المجلس توفيرها  المتناع عن توفيراالبيروقراطية، التي قد تستغرق أحيانا الكثير من الوقت، و 

 ."المبلغين عن المخالفات"يستوفون معايير 

القانونية التي أثارها بعض المندوبين ومفادها أنه ال ينبغي  المسألةدم بشدة من وأشار مندوب فرنسا إلى أنه ص   -36
وشدد  .ينظر فيها حاليا، وأكد أن ذلك غير صحيح التيناقشها المجلس أو  سبق أن التي مسائلللجمعية العمومية أن تعالج ال

من ميثاق األمم المتحدة، ال تقدم الجمعية العامة لألمم المتحدة أي توصية فيما يتعلق  12من المادة  1على أنه، بموجب الفقرة 
لإليكاو نطبق على الجمعية العمومية يال ك إال أن ذلذلك،  المجلسبأي نزاع أو حالة معروضة على مجلس األمن ما لم يطلب 
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الجمعية  أماوأشار إلى أن الجمعية العامة لألمم المتحدة تجتمع كل عام،  .حكام اتفاقية الطيران المدني الدوليأل تخضعالتي 
االمتناع لإليكاو الجمعية العمومية  كان يتعين علىوأكد مندوب فرنسا أنه إذا  .فقط تجتمع كل ثالث سنواتفلإليكاو العمومية 

وشدد على ضرورة  .لمناقشتها مسائلالكثير من ال لها التي عرضت على المجلس، فلن يتبقى مسائلعن النظر في جميع ال
االستفادة من الفرصة غير العادية التي تتيحها هذه الدورة األربعون للجمعية العمومية لالستماع إلى اآلراء التي أعرب عنها 

التوجيهات ب تزويد المجلسمن أجل توجيه عمل المنظمة للسنوات الثالث المقبلة، و اإليكاو المندوبون من جميع الدول األعضاء في 
 .المخالفات اإلبالغ عنبشأن اإليكاو ، بما في ذلك ما يتعلق بسياسة الشأنفي هذا 

بشأن اإليكاو سياسة ل أنه ينبغيأن جميع المندوبين الذين تناولوا الكلمة وافقوا على  مندوب إسبانياوالحظ  -37
طرحه المندوب فيما يتعلق بالفقرة  على سؤالوردا  .قائمة أن تكون  2019في يونيو  عن المخالفات التي اعتمدها المجلس اإلبالغ

السياسة  ال علىأن الجمعية العمومية مدعوة إلى الموافقة على التنفيذ الفوري للسياسة  الرئيس، أكد اللجنةج( من تقرير  51-5
لمسائل ولويات أو التعجيل بااألوأشار إلى أن من الممارسات الشائعة أن تطلب الجمعية العمومية إلى المجلس ترتيب  .نفسها
وأشار الرئيس إلى أنه في العديد من ورقات العمل التي  .بالفعل في برنامج عمل المنظمةأو المدرجة اعتمدها سبق أن التي 

 .توجيه المجلس إلى اتخاذ إجراءات معينة، مثل إيالء أهمية أكبر لمسألة معينةالجمعية إلى قدمت إلى الجمعية العمومية، د عيت 
 .عن ذلك ج( ال تختلف 5-51جرائية، يبدو أن الفقرة اإلنظر الوأشار إلى أنه من وجهة 

 .وغيرهم وكابو فيردي أفريقياالتعليقات التي أدلى بها مندوبو نيجيريا وجنوب  مندوب موزمبيقوأيد  -38

للعمل الذي أنجزته المجموعة الفرعية المعنية بإطار األخالقيات التابعة  اعن تقديره كوبا ةمندوب توأعرب -39
اإليكاو في صياغة سياسة والذي تمثل الرئاسة القديرة لممثل السويد في المجلس،  في ظل ،لمجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة

لك، فإنها ال ترى أن من المناسب للجمعية العمومية ومع ذ .أداة مهمة إلدارة الموارد البشريةبوصفها عن المخالفات،  اإلبالغبشأن 
، 217، خالل الدورة 2019يونيو  وافق عليها المجلس بالفعل في التيكوبا أن السياسة  ةمندوب توأكد .معالجة هذه المسألة

الجملة  تبينهووفقا لما  .15/8/2019إليها في القرار الذي اتخذه المجلس خالل جلسته الخاصة التي عقدت في  والتي أشيرَ 
يف من لرج بتكاختصاص المجلس، وست د فيالمسألة  تندرجالتي أبرزها مندوب الصين في وقت سابق، و  4-51الفقرة  الواردة في

 Doc)اإليكاو عن المخالفات في مدونة قواعد الخدمة في بشأن اإلبالغ السياسة الجديدة و تنقيحات إطار األخالقيات  المجلس

والجزائر  أفريقيامندوب كوبا مع مندوبي نيجيريا وجنوب  يتفقولذلك  .218إلى المجلس في دورته  االمقرر تقديمه(، 7350
والصين وكابو فيردي ومصر والسنغال وجنوب السودان وغانا وتونس والمملكة العربية السعودية وماليزيا وجمهورية تنزانيا المتحدة 

 .معية العموميةوموزمبيق على عدم مناقشة ذلك في الج

إنها تعتبر  قائلة والصين وغانا وغيرهم، أفريقياالتي أدلى بها مندوبو جنوب  الكلماتبقوة  مندوبة غامبياوأيدت  -40
 .عن المخالفات اإلبالغبشأن اإليكاو أن الجمعية العمومية ال يمكنها أن تؤيد التنفيذ الفوري لسياسة 

أن بعض  مالحظة عن قلقه من معربامداخالت مندوبي البرازيل والسويد وفرنسا، دعمه ل مندوب أيرلندا كدأو  -41
وأشار  .كمنظمةاإليكاو إلى  بالنسبة بكثير كبرأ ذات أهمية أساسية مسائلعلى  أولوية إلجراءاتاالمندوبين يبدو أنهم يمنحون 

بناًء على أفضل  2019يونيو  عن المخالفات في اإلبالغإلى أن المجلس وافق على سياسة الحماية من االنتقام، أي سياسة 
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تنفيذ السياسة في الوقت ب بعد ذلك القيام قرار المجلس، وعدم تطبيقممارسات األمم المتحدة، وأعرب عن قلقه الشديد من عدم 
 الذي له أكبروهم المورد  يكاو،اإلالرشيد والمعاملة المناسبة لموظفي لنظام اإلدارة مسألة ذات أهمية ونظرا إلى أن ال .المناسب

ج( من  5-51لجمعية العمومية اإلجراء الذي اقترحته اللجنة في الفقرة ا يحبذ أن تتخذقيمة في المنظمة، فإن مندوب أيرلندا 
 .عن المخالفات اإلبالغالتنفيذ الفوري لسياسة  وأن تقرتقريرها 

عن تأييدهم  واليابان وبولندا ونيوزيلندا المتحدة والمملكة والنمسا وأيسلندا والدانمرك وفنلندا هولندا مندوبووأعرب  -42
اإليكاو أنه بما أن المجلس وافق على سياسة  مندوب فنلنداوفي هذا الصدد، أكد  .لموقف مندوبي البرازيل والسويد وفرنسا وأيرلندا

 تقومأن من الطبيعي والمقبول تماما أن  الدنماركمندوب أكد و  .أي تأخير بالالمخالفات، فينبغي تنفيذها  بشأن اإلبالغ عن
 بشأن اإلبالغ عناإليكاو على ضرورة تنفيذ سياسة  مشددا المجلس،بتوجيه  لإليكاو،الجمعية العمومية، وهي الهيئة السيادية 
 .WP/604في ورقة العمل  الوارد عن دعمه لتقرير اللجنةأيضا أعرب و  .المخالفات واإلطار األخالقي على الفور

المخالفات ذات أهمية خاصة في منظمات األمم المتحدة، عن  سياسة اإلبالغإلى أن  مندوب إيطالياوأشار  -43
المجموعة الفرعية المعنية  اضطلعت بهبعد عمل شامل للغاية  2019يونيو  وأكد أن المجلس اعتمد سياسة جديدة ومتقدمة في

الغموض فيما يتعلق بتنفيذ هذه  أوجه ومع ذلك، كان هناك بعض .اإلدارة والكفاءةلمجموعة عمل نظم التابعة بإطار األخالقيات 
من  51عن البند  هااآلن عرضها على الجلسة العامة في تقرير  يجري السياسة الهامة، التي نوقشت في اللجنة اإلدارية والتي 

ينبغي تنفيذ  بأنهرأيها  إبداءلجمعية العمومية االمتناع عن ل ه ال يمكنأنأكد مندوب إيطاليا  وإذ .(WP/604جدول األعمال )
 .الذي ق دمت بهج( مناسبة بالشكل  5-51أن الفقرة  أصر على تأخير، المذكورة بال السياسة

دعم مداخالت وفود البرازيل والسويد وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفنلندا عن  مندوب بلجيكا وإذ أعرب -44
الجمعية العمومية التنفيذ الفوري لسياسة  تقر ج(، وهو أن 5-51يطاليا، وافق على اإلجراء المطلوب في الفقرة والدانمرك وإ

 .عن المخالفات بشأن اإلبالغاإليكاو 

في يونيو وأشارت إلى أنه على الرغم من موافقة المجلس  .لتقرير اللجنة اعن دعمه اليونان ةمندوب توأعرب -45
وبما  .نه ال يزال يتعين القيام بعمل إضافي ذي طبيعة بيروقراطيةفإ، اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو على سياسة  2019

الهيئة السيادية  هيوبما أن الجمعية العمومية  .أن المنظمة ال تستطيع العمل في فراغ، فمن الضروري تنفيذ السياسة على الفور
اليونان  ةمندوب تأعرب، ومن َثم .ذات األهمية للدول األعضاء المشاركة المسائلعليها مسؤولية إضافية للبت في  تقعف لإليكاو،

لجمعية العمومية أن تقر ل ه ينبغيأنومفادها لتعليقات التي أدلى بها مندوبو البرازيل والسويد وفرنسا وأيرلندا وغيرها ل اتأييدهعن 
 .ج( من تقريرها 5-51أوصت به اللجنة في الفقرة  طبقا لما بشأن اإلبالغ عن المخالفاتو اإليكاالتنفيذ الفوري لسياسة 

، وال /604WPفي ورقة العمل  كما وردتتوصيات اللجنة بكاملها للتقرير و لعن دعمه  مندوب ألمانياأعرب و  -46
على وجه الخصوص، مناسب لإلشارة إلى أن أن المحفل، وأكد أن الوقت مناسب، و  .ج( 5-51سيما التوصية الواردة في الفقرة 

ولذلك لم يؤيد  .كامل أفضل ممارسات األمم المتحدة على نحوفي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين، دعمت ونفذت  يكاو،اإل
التي أدلى بها مندوبو البرازيل والسويد وفرنسا  والكلماتأيد الحجج  ، وإنماج( 5-51أي تغييرات على الفقرة  إدخال مندوب ألمانيا

، بشأن اإلبالغ عن المخالفاتاإليكاو وإسبانيا وأيرلندا وهولندا وفنلندا والدانمرك وإيطاليا وبلجيكا واليونان فيما يتعلق بسياسة 
 .وكذلك التوضيح الذي قدمه رئيس اللجنة
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دعم عمل اللجنة، وافق على موقف مندوبي نيجيريا وجنوب  عن مندوب جمهورية الكونغو الديمقراطية وإذ أعرب -47
 .ج(، كما فعل مندوب زمبابوي  5-51والصين وغيرهم فيما يتعلق بالفقرة  أفريقيا

والصين والعديد من الدول  أفريقياالرأي الذي أعرب عنه مندوبو نيجيريا وجنوب  مندوب االتحاد الروسي وأيد -48
وأشار إلى  .في الجمعية العمومية ال ،في المجلس اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو أنه ينبغي مناقشة سياسة ومفاده األخرى 

أن ممثل االتحاد الروسي في المجلس كان قد أبرز في السابق أن السياسة تبدو غير مكتملة ألنه ال يبدو أنها تعالج الحالة التي 
وأكد مندوب االتحاد الروسي  .معلومات سرية إلى وسائل اإلعالملإليكاو ن اإلدارة العليا م المبلغين عن المخالفاتسرب فيها أحد 

 .المحفلالسياسة في هذا هذه أنه بالنظر إلى حساسية المسألة، ال يمكن مناقشة 

اإلجرائية التي أثارها عدد من المندوبين فيما يتعلق بنظر الجمعية العمومية  المسألة مندوب األرجنتينإذ تناول و  -49
للدورة األربعين  من جدول األعمال المعتمد 11المخالفات، أشار إلى أنه بموجب البند  اإلبالغ عن بشأناإليكاو في سياسة 

 2016عن األعوام لجمعية العمومية ا المقدمة إلى مراجعة تقارير المجلس السنوية :، دعيت اللجنة التنفيذية إلىللجمعية العمومية
، والذي شمل جميع أنشطة المجلس، بما 2019، والتقرير التكميلي الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام 2018و 2017و

 .المذكورة أن تنظر في السياسة جمعية العموميةلل ه يجوزوأكد أن .عن المخالفات اإلبالغبشأن اإليكاو في ذلك ما يتعلق بسياسة 
جميع بنود فيما يخص  األمانة العامةالتوجيه إلى المجلس و/أو إلى  قدمت وشدد مندوب األرجنتين على أن الجمعية العمومية

لجمعية العمومية ال يجوز ل هأنوهي من وجهة نظر قانونية، حجة المندوبين المذكورة  ،ال يقبل إلى أنه مشيرا، جدول األعمال
ج( من تقرير  5-51توضيح الرئيس بشأن الفقرة ب وإذ ذّكر .عن المخالفات بشأن اإلبالغاإليكاو سياسة  عنتقديم وجهة نظرها 

قواعد لموظفي المنظمة، شدد على أن من  أرستالمخالفات اإلبالغ عن بشأن اإليكاو أن سياسة  هفي اعتبار  اضعاو اللجنة، 
الجمعية  اتخاذ وأكد مندوب األرجنتين أن .لسياسة كما أوصت بها اللجنةلالمقبول أن توافق الجمعية العمومية على التنفيذ الفوري 

ب األرجنتين مداخلته واختتم مندو  .المذكورة أهمية التنفيذ الفوري للسياسة بشأنرسالة سياسية  كون مثل هذا اإلجراء سيالعمومية 
 .WP/604باإلعراب عن دعم تقرير اللجنة كما ورد في ورقة العمل 

لشواغل التي أعرب عنها ل هعن دعم باإلعرابتعليقاته على تقرير اللجنة  مندوب الواليات المتحدةاستهل و  -50
 يف( أثناء النظر EX/10في االجتماع العاشر للجنة التنفيذية ) األمانة العامةمندوب الصين بوضوح فيما يتعلق بالشفافية داخل 

 –الطيران الدولي وتغير المناخ  -حماية البيئة " :من جدول األعمال 16مشروع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة بشأن البند 
مماثلة بشأن هذا الموضوع  شواغلوشدد على أن حكومة الواليات المتحدة لديها  .(WP/574) "والتوحيد القياسي ات العامةالسياس
 .مناقشة هذه المسألة الهامة معه بعد الجمعية العموميةإلى الشفافية، ودعا ممثل الصين في المجلس  أي ،الحاسم

فيما التي تم اإلدالء بها في وقت سابق من االجتماع الحالي  المداخالتإلى  مندوب الواليات المتحدةوإذ أشار  -51
 C-DEC) 20/6/2019أن النص الذي وافق عليه المجلس في  ذكرعن المخالفات،  اإلبالغبشأن اإليكاو سياسة  يخص

الحماية من " المعنونة ( مع نشرة األمين العام لألمم المتحدةDoc 7350)اإليكاو مواءمة مدونة قواعد الخدمة في بغية ( 217/15
 "االنتقام بسبب اإلبالغ عن سوء السلوك والتعاون مع عمليات مراجعة الحسابات أو التحقيقات المأذون بها حسب األصول

(ST/SGB/2017/2/Rev.1) استعراض السياسات والممارسات المتعلقة بالمبلغين عن "تقرير وحدة التفتيش المشتركة المعنون  مع، و
المعنية بإطار األخالقيات  فرعيةال مجموعةال ، كانت قد أعدته(JIU/REP/2018/4) "منظمات منظومة األمم المتحدة المخالفات في

إدارة الشؤون القانونية  قد أعربتو  .لمجموعة نظم اإلدارة والكفاءة بالتشاور مع إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية التابعة
ثم سأل مندوب الواليات المتحدة مدير إدارة الشؤون  .تم استيعابها في هذا الشأن ولكن الشواغلبعض عن والعالقات الخارجية 

القانونية والعالقات الخارجية عما إذا كانت المجموعة الفرعية المعنية بإطار األخالقيات التابعة لمجموعة عمل نظم اإلدارة 
عن المخالفات في مدونة قواعد  اإلبالغبشأن اإليكاو نص سياسة إدراج ب فيما يتعلق في الرأي تينمتفق األمانة العامةو والكفاءة 

وأكد مندوب الواليات  .ذه المسألةه علىهما متفقتان في الرأي أنالجواب عن سؤاله هو وكان  ،(Doc 7350)اإليكاو الخدمة في 
األمانة عن المخالفات، إال أنه لم ي نشر بعد ألن  اإلبالغبشأن اإليكاو على النص المذكور لسياسة  وافق المتحدة أن المجلس
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متاحة للدول  ، على حد علمه،ن الوثائق ذات الصلة بالمجلسأشار إلى أومع ذلك،  .Doc 7350بصدد دمجه في الوثيقة  العامة
ضروري تقديم ورأى مندوب الواليات المتحدة أنه ليس من ال .، في القسم المخصص لهذه المسائلاإليكاواألعضاء على موقع 

السياسة  ألن المجلس قد وافق بالفعل على هذهإلى الجمعية العمومية في ورقة عمل  اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو سياسة 
 .20/6/2019في 
 .الكامل لتقرير اللجنة، أكد أن الحماية من االنتقام مفهوم قديم هعن دعم مندوب الواليات المتحدة إذ أعربو  -52

، وأكد أن الحماية من االنتقام جزء أساسي 1778في عام  ذه المسألةيتعلق به لها ت أول قانون الواليات المتحدة سنّ أن ب وذّكر
وشدد مندوب الواليات المتحدة على أنه إذا  .هوأمن سالمة الطيرانب لقالتي تتع النظممن أي نظام إدارة ذي مصداقية، وال سيما 

بالسالمة أي راكب جوي  يحظىألنهم يخشون االنتقام، فلن  المشكالتقطاع الطيران من اإلبالغ عن  العاملون فيلم يتمكن 
على الحماية من االنتقام وكيف يمكن ألي شخص أن يعتقد أن موظفي  أن يعترض ي شخصأل كيف يمكن وتساءل .واألمن

إلى  مجلسللمجلس، دعت األمينة العامة ال 216الدورة أنه خالل ب وذّكر، هايستحقونال و  هذه الحمايةإلى ال يحتاجون اإليكاو 
 :وأشاد المجلس بمبادرتها واتخذ خطوتين فوريتين .مع أفضل ممارسات األمم المتحدة متسقةاإليكاو لدى  حماية من االنتقامال جعل

مجموعة عمل نظم اإلدارة  األمم المتحدة؛ وطلبت منالحماية من االنتقام السائدة في  سياسةبروح اإليكاو  تعمل فقد قرر أن
 .(C-DEC 216/11 موجز القرارات لتحديد المراجعات الالزمة )راجعاإليكاو والكفاءة إجراء مراجعة أخرى إلطار األخالقيات في 

مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة الذي اقترحته ، وافق المجلس على النص 20/6/2019، المنعقدة في 217خالل الجلسة و 
 ( )راجعDoc 7350)اإليكاو في مدونة قواعد الخدمة في  ست دَرجالمخالفات  اإلبالغ عنبشأن لإليكاو سياسة جديدة بشأن وضع 

 .(C-DEC 217/15 موجز القرارات

اعترضوا فيما بعد على صحة قرار المجلس  األمانة العامةمندوب الواليات المتحدة على أن موظفي  شددو  -53
غير مقبول و أن ذلك كان غير الئق  وإذ أكد .في وقت سابق من األسبوع الحالي موقفهم وكرروا تأكيده، و المذكور أعاله ولم ينفذ

إلبالغ عن بشأن ااإليكاو سياسة  فيرغب في إعادة فتح المناقشة ت ةالعام جلسةال ت، أشار إلى أنه إذا كانعلى اإلطالق
من التقرير،  5-51بين الفقرتين الفرعيتين ب( و ج( من الفقرة  ت درج منطوية على إجراء ، فإنه سيقترح فقرة جديدةالمخالفات

بشأن اإليكاو مواءمة سياسة بغية  216 تهفي دور إلى المجلس األمينة العامة  التي قدمتها مبادرةالرحب بت" :ونصها كما يلي
 217سياسة الجديدة في دورته موافقة المجلس على ال وتؤكد مجددا ،عن المخالفات مع أفضل ممارسات األمم المتحدة اإلبالغ

 ."؛عليها من تاريخ موافقة المجلسابتداًء تطبيق السياسة  وجوبو 

لجمعية العمومية ل ه ال ينبغيوأكد مندوب الواليات المتحدة أنه على الرغم من أن بعض المندوبين قد يقولون إن -54
 كلماأن تعيد النظر في مناقشات المجلس، فإن الحقيقة هي أن اللجنة التنفيذية ومختلف اللجان تعيد النظر في مناقشات المجلس 

تي قرارات الجمعية العمومية ال تستعرض وتعتمد مشروعاتو  ،المجلس تي يقدمهاأوراق عمل الجمعية العمومية ال تستعرضا
كما أوضح من قبل مدير إدارة الشؤون  يكاو،اإلالعليا في  الرئاسيةأن الجمعية العمومية هي الهيئة  مجددا كدوأ .المجلس يقدمها

أن المسألة المطروحة هي قضية متابعة، أكد أن قرار  على مندوب الواليات المتحدة إذ شددو  .القانونية والعالقات الخارجية
عن المخالفات تم تجاهله وأن من الضروري بالتالي  بشأن اإلبالغالجديدة اإليكاو على سياسة  فيه المجلس المذكور الذي يوافق

 ن عملو يالمتفانين الذين اإليكاو موظفي لتدين الجمعية العمومية بذلك و  .أن تعرب عن رأيها في هذه المسألةللجمعية العمومية 
خالل الجمعية ما يضطلعون به من أعمال في ذلك  ومجتمع الطيران الدولي، بمااإليكاو بال كلل لخدمة الدول األعضاء في 

مراقبين من وسائل هناك وأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن الجلسة العامة يجري بثها على اإلنترنت وأن  .العمومية الحالية
 .الجمعية العمومية نحو موجهةاإلعالم حاضرين، وشدد على أن أعين العالم 

في  ي حّملون ج( من التقرير، أكد أن بعض المندوبين ربما  5-51لفقرة ل هعن تأييد مندوب أستراليا وإذ أعرب -55
، ر من معناها الحقيقييأكبر بكث معنى "عن المخالفات اإلبالغ بشأن[اإليكاو ] التنفيذ الفوري لسياسة كذلك ؤيدت"عبارة  قراءتهم
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جميع  تتماشى مع ما اتفق عليهفي التنفيذ الفوري لسياسة يبدو أنها  األمانة العامةينبغي أن تمضي  هعني ببساطة أنت فهي
 .المندوبين الذين أخذوا الكلمة

مجددا دعمه الكامل لمداخالت مندوبي البرازيل واألرجنتين والعديد من المندوبين  لمملكة المتحدةمندوب اوأكد  -56
لمناقشات التي دارت ل، كما أعرب عن تأييده التام للتقرير باعتباره انعكاسا دقيقا نفسه في حديثهمالمنحى  وااتخذاآلخرين الذين 

ها، شدد على و أن أهم مورد ألي منظمة هو بوضوح موظف وإذ أكد .5-51في اللجنة اإلدارية واإلجراءات المقترحة في الفقرة 
والحظ مندوب المملكة المتحدة  .نجاحمهم بمهاألداء  إليها بظروف العمل التي يحتاجون اإليكاو ضرورة ضمان أن يتمتع موظفو 

 لتعزيز فرص خاصة بالموظفيناستراتيجية شاملة  استحداثذلك  وشملأن األمينة العامة وفريقها قاما بعمل جيد في هذا الصدد، 
 .ظروف عمل جيدة ضمان

البت أشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن العديد من المندوبين ذكروا أنه ليس من حق الجمعية العمومية إذ و  -57
عكس ذلك هو الصحيح في هذا الشأن، أكد أن  قرارا اعتمدأن لمجلس ه سبق لنألالمخالفات  بشأن اإلبالغ عناإليكاو سياسة  في
أو  األمور وشدد على أن من الطبيعي تماما أن تطلب الجمعية العمومية من المجلس تسريع .الجمعية العمومية ذات سيادة ألن

وأشار مندوب  .عن المخالفات اإلبالغبشأن اإليكاو مثل أهمية سياسة بفي حالة  تمامامناسب ذلك أمر  تحديد أولويات البنود وأن
من التقرير، فإنه سيدعم اقتراح مندوب الواليات المتحدة  5-51نص الفقرة  في باب التداول المملكة المتحدة إلى أنه إذا أعيد فتح

 .تنطوي على إجراء بإدراج فقرة جديدة

أن دور مكتبه يتمثل في تقديم المشورة القانونية لألمينة  مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةوأوضح  -58
تلك  قبول أو عدم قبولليقرر  تلقيفي ذلك الجمعية العمومية، وأن األمر متروك للم األخرى، بمااإليكاو العامة والمجلس وهيئات 

بشأن اإليكاو التنفيذ الفوري لسياسة المتعلقة بج( من التقرير  5-51وباإلشارة إلى التعليقات التي أبديت بشأن الفقرة  .المشورة
هذا النهج اإليكاو  وتّتبعخطوتين للموافقة على السياسات المتعلقة بالموارد البشرية  في انهج أن هناك، أكد اإلبالغ عن المخالفات

السياسة في  بإدراجالخطوة الثانية تقضي تستلزم الخطوة األولى موافقة المجلس على السياسة، و  .عاما على األقل 60 منذ بثبات
وأشار مدير إدارة  .رسميا قد صدرتالسياسة  كون الخطوتين، تبعد إتمام هاتين و (، Doc 7350)اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في 

وتاريخ  ذانفعتمده المجلس له تاريخ اعتماد محدد وتاريخ يملحق  على الشؤون القانونية والعالقات الخارجية إلى أن كل تعديل
وشدد على أن إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  .ليسا بالضرورة نفس التاريخ النفاذ، وأكد أن تاريخ االعتماد وتاريخ تطبيق

بشأن اإليكاو قد بحثت بجد في سجالت المجلس وأنه لم يكن هناك ما يشير إلى أن المجلس، عندما قرر الموافقة على سياسة 
مدير  وإذ أشار .ذات نفاذ فوري (، كان يرغب في أن تكون السياسة C-DEC 217/15) 20/6/2019في  اإلبالغ عن المخالفات

المستخدم  "التنفيذ الفوري "م معنى مصطلح ات يفهم بوضوحإلى أنه، كمستشار قانوني، لم  إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية
 اعتبارا من تاريخ موافقة بأثر رجعي ج( من التقرير، أكد أنه ال يمكنه الموافقة عليه إذا كان يعني تنفيذ السياسة 5-51في الفقرة 

 .عليها المجلس

حماية الالمجلس إلى جعل ما قامت به من دعوة مندوب الواليات المتحدة على إبراز  األمينة العامةوشكرت  -59
أنها دأبت باستمرار على الترويج للمسائل المتعلقة  مؤكدةً ، مع أفضل ممارسات األمم المتحدة متسقةاإليكاو لدى  من االنتقام

األمانة جهود سابقة لمكتب اإلدارة والخدمات، قد قادت مديرة وذّكرت بأنها كانت، بصفتها  .في المنظمة وتعزيزها باألخالقيات
في  إدراج هذا اإلطار الحقا جرى  وقد، 2012في عام  وكان ذلك يكاو،اإلخالقيات في لألأول إطار  الرامية إلى وضع العامة

أكدت األمينة العامة أنها بعد أن تولت منصبها الحالي في و  .األولمرفق بوصفه ال( Doc 7350)اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في 
أعلى معايير األمم باإليكاو  التزامأحد أولوياتها الرئيسية لضمان اإليكاو إطار األخالقيات في  اعتبار، واصلت 2015عام 
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أنه ليس لديها نية لتأجيل  وضوحأن تؤكد بكل  إنها توداألمينة العامة  قالتو  .من حيث القيم األخالقية والمبادئ والسلوك المتحدة
 .(C DEC 217/15)راجع  بهذه المسألة ذ قرار المجلس ذي الصلةيتنفب تقومعن المخالفات وأنها  اإلبالغبشأن اإليكاو تنفيذ سياسة 

 .تبذل قصارى جهدها لضمان تنفيذ السياسة في الوقت المناسب وبطريقة شاملة األمانة العامةوأكدت أن 
مندوب الواليات المتحدة على التوجيه الذي قدمه بصفته ممثال للواليات المتحدة  مجددا األمينة العامة تشكر  وإذ -60

 تعاوناً تعاونا  اأنهم كررت، عن المخالفاتبشأن اإلبالغ اإليكاو وسياسة اإليكاو في المجلس فيما يتعلق بإطار األخالقيات في 
، إطار األخالقيات المنقح الذي يتضمن السياسة المذكورةإعداد  ،بدعم من المجلس ،يتسنى لكي اللغاية خالل مشاوراتهم اً جيد

معهم المجلس على هذا الدعم، وأكدت أنها تشترك  أعضاءوأعربت األمينة العامة عن تقديرها لجميع  .في أقل من ثالثة أشهر
 .معهم وأعربت عن تطلعها لمواصلة تعاونها الوثيق .في األهداف والغايات

المخالفات  اإلبالغ عنبشأن اإليكاو عن دعمه لسياسة  مندوب كولومبيااألمينة العامة، أعرب  وتقديرا لمداخلة -61
الحتفاظ ل معربا عن تأييدهووافق على النقاط اإلجرائية التي أثارها وفدا فرنسا واألرجنتين،  .أداة مهمة للشفافية في المنظمةبوصفها 

 .مندوب نيوزيلنداج(، كما فعل  5-51بالنص الحالي للفقرة 

حماية لن يؤيدم ن من المناقشة، أن جميع المندوبين الذين أخذوا الكلمة يبدو انطالقا ، رئيس المجلسوالحظ  -62
هذه  بتها فيفيما يتعلق بما ينبغي أن يكون إعالن الجمعية العمومية  المسائلومع ذلك، أثير عدد من  .المخالفاتالمبلغين عن 

ي ذ، والاإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو سياسة ب المتعلقعديدة إلى قرار المجلس  إشارات ه كانت هناكأن الحظإذ و  .المسألة
-C من موجز القراراتالتالي  المقتطفقد ال يكون بعض المندوبين من الدول غير األعضاء في المجلس على دراية به، قرأ 

DEC 216/17: 

(، أ رفق WGGEنظر المجلس في هذا البند باالستناد إلى تقرير شفوي من مجموعة عمل الحكامة والكفاءة ) -26"
الحماية من االنتقام لإلبالغ " :وفقا لمضمون نشرة األمين العام لألمم المتحدةاإليكاو الخدمة ببه نص مقترح لمواءمة وثيقة مدّونة 

(، كما أ رفق ST/SGB/2017/2/Rev.1) "عن سوء السلوك والتعاون في عمليات التدقيق أو التحقيق المرخص بها حسب األصول
والممارسات الخاصة بالمبلّ غين في مؤسسات منظومة األمم المتحدة به تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض السياسات 

(JIU/REP/2018/4). 
، أن ت جري 216( في دورته WGGEأن المجلس طلب من مجموعة عمل الحكامة والكفاءة )بوتّم التذكير  -27"

استعراضًا إضافيًا لإلطار العام لألخالقيات لتحديد التنقيحات الالزمة للمساعدة على مواءمته مع السياسة الحالية لمنظومة األمم 
رها ويمّثل النص المقترح الذي سبق أن قدمته المجموعة بصيغته المرفقة بتقري .(C-DEC 216/11المتحدة )انظر موجز القرارات 

 .الشفوي، نتيجة عملية المراجعة تلك

  :وبعد النظر في البند، قام المجلس بما يلي -28"

( WGGEوافق على النص المقترح بصيغته المرفقة بالتقرير الشفوي لمجموعة عمل الحكامة والكفاءة ) (أ
 يكاو؛اإلكي يدرج في مدونة الخدمة ب

االستشارية وأعضاء مجموعة عمل الحكامة والكفاءة بأنها ذكر بأن هناك مسائل ارتأت لجنة الموظفين  (ب
 (؛WGGEتحتاج إلى مزيد من النظر من جانب مجموعة العمل )

، تحديثاً وتقريراً عن اإلجراءات 218( في دورته WGGEطلب أن تقدم له مجموعة عمل الحكامة والكفاءة ) (ج
واءمة قواعد الموظفين ذات الصلة مع أحكام لتنقيح وتجميع مدونة الخدمة وم األمانة العامةالتي اتخذتها 

 ".مدونة الخدمة عمال بهذا القرار وكذا عن كيفية معالجة المسائل العالقة
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أكد رئيس المجلس أن المجلس قرر كذلك أن يطلب من مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة معالجة أي ثغرات و  -63
بحيث  (Doc 7350)اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في  من أحكام فيه ت درجلكي اإليكاو محتملة موجودة في إطار األخالقيات في 

وأكد رئيس  .نزاهتهمبألخالقيات، مثاًل للتشهير الكيدي بأشخاص آخرين والمساس امنع االستخدام غير المالئم إلطار يتسنى 
لمدونة قواعد الخدمة الصيغة المنقحة  األمانة العامةللمجلس ستبدأ في غضون أسبوعين، وستقدم خاللها  218المجلس أن الدورة 

 اإلداري وأشار إلى أن النظام  .من خالل مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة اوالموافقة عليه اإلى المجلس للنظر فيهاإليكاو  في
 .مدونة قواعد الخدمةفي  أ درجت الخاصة بهم سياساتالللموظفين و 

المستخدمة  "عن المخالفات اإلبالغالتنفيذ الفوري لسياسة  كذلك تؤيدن أ"وردا على النقاط التي أثيرت بشأن عبارة  -64
العديد من الوثائق  تج( من التقرير، أشار رئيس المجلس إلى أن المندوبين الذين قالوا إن الجمعية العمومية أيد 5-51في الفقرة 

ية العمومية الخطة العالمية للمالحة الجوية، والخطة وأبرز في هذا الصدد أنه خالل الدورة الحالية أقرت الجمع .صوابوا على كان
وأشار رئيس المجلس إلى أن المندوبين الذين ذكروا  .العالمية للسالمة الجوية، والخطة العالمية ألمن الطيران، ضمن أمور أخرى 

رئيس  ذّكرإذ و  .على صواب أيضاتقرها الجمعية العمومية يجب أن تعرض عليها أوال للنظر فيها كانوا ي زمع أن أن الوثيقة التي 
، أشار إلى أن "فوري "أن مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية أثار المسألة القانونية المتعلقة بمعنى كلمة بالمجلس 

أن ذكروا ج( من التقرير  5-51عن المخالفات والفقرة  اإلبالغ بشأناإليكاو بعض المندوبين الذين أعربوا عن دعمهم لسياسة 
كذلك أن بعض  إذ الحظو  .تأخير بالولويات أو تنفيذها األ وضعها في عدادهذا يعني أنه يجب التعجيل بتنفيذ السياسة أو 

 بتوجيه أو إيعازالمجلس  تزودن أالمندوبين ذكروا عن حق أن الجمعية العمومية ذات سيادة، أكد أن الجمعية العمومية يمكنها 
 .تعطيه إرشاداتوأن 

تأخذ منظمة حديثة اإليكاو وأشار رئيس المجلس إلى أنه كان واضحا من المناقشة أن المندوبين يؤيدون كون  -65
 قيام ومع ذلك، كان من المهم التأكد من عدم .عن المخالفات لإلبالغألخالقيات وسياسة ل، بما في ذلك إطار رشيد نظام إدارةب

وأعرب رئيس المجلس عن  .أو االفتراء عليهاإليكاو غيره من موظفي بالسياسة المذكورة للتشهير الخبيث  باستغالل أي شخص
األهمية التي أولتها الجمعية  توكد :ج( من التقرير بحيث 5-51فيما يتعلق بصياغة الفقرة  توافقيالتوصل إلى حل  بإمكانيةثقته 

 وتوعز؛ دون إعطاء انطباع بأنها قد استعرضت تلك السياسة المعينةمن إلبالغ عن المخالفات بشأن ااإليكاو العمومية لسياسة 
للمضي قدما في التعليمات الالزمة  األمانة العامةالمجلس و  وتعطي؛ إبطاء بالالمجلس بضرورة تنفيذ السياسة على الفور أو  إلى

لتطبيق على موظفي واجبة ا( وأصبحت Doc 7350)اإليكاو في مدونة قواعد الخدمة في  قد أدرجت السياسةأن تكون ضمان 
 .مندوب الواليات المتحدة ذلك وشدد على ضرورة العمل بروح ما وافق عليه المجلس، كما أبرز اإليكاو.

في المخالفات التي وافق عليها المجلس  بشأن اإلبالغ عناإليكاو مجددا أن سياسة  سنغافورة ةمندوب توأكد -66
 .تمثل تعزيزا لسياسة الحماية الحالية للمنظمة ضد االنتقام من أجل مواءمتها مع أفضل ممارسات األمم المتحدة 2019يونيو 

 نحوالمخالفات والدفع القوي  بشأن اإلبالغ عنلإليكاو رشيد وسياسة  نظام إدارةوبالنظر إلى االتفاق المذكور بشأن الحاجة إلى 
طفيف عليها بحيث مع إدخال تعديل  ج( إلى قسمين وإعادة صياغتها 5-51تقسيم الفقرة  ، اقترحتهذه السياسةالتنفيذ الفوري ل

وإعطاء  2019في يونيو عن المخالفات التي وافق عليها المجلس  اإلبالغسياسة  تؤيد بشدةوأن ج( " :اآلتييصبح نصها ك
 مدونة في إطاربالفعل  قائمالتغييرات التي أ دخلت على إطار األخالقيات ال أيضا تؤيدأن و ؛ د( "بتنفيذها الفوري توجيها المجلس 

  ."الخدمة قواعد
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هو إلى أن الغرض منه  مشيراج(،  5-51إلبقاء على النص الحالي للفقرة ل تأييده عن مندوب الهند وأعرب -67
 ضط لع بهاتوجيه لمتابعة العمل الذي تزويد المجلس بإلى ، يةسيادالالعليا و  الرئاسيةاإليكاو  دعوة الجمعية العمومية، وهي هيئة

في المخالفات وإطار األخالقيات، والقيام في المستقبل بما يجب القيام به  بشأن اإلبالغ عناإليكاو بالفعل فيما يتعلق بسياسة 
 .يةكانت مجرد مسألة دالل "التنفيذ الفوري "وأكد أن عبارة  .هذا الشأن

بعض المعلومات األساسية،  وإذ قدم .ج( 5-51عن دعمه الكامل للتقرير، وال سيما الفقرة  مندوب كنداوأعرب  -68
اإليكاو العديد من الدول األعضاء األخرى في المجلس، بأن موافقة المجلس على سياسة  معهاسلط الضوء على اعتقاد كندا، و 

تم تنفيذ  إذعلى الفور،  دخلت حيز النفاذ( تعني أن السياسة C-DEC 217/15) 20/6/2019في  إلبالغ عن المخالفاتبشأن ا
على وجه الخصوص وتم  .(C-DEC 214/11) 29/6/2018في  عليه فور موافقة المجلساإليكاو إطار األخالقيات المنقح في 

نفس سلة التدابير المتعلقة بالموارد البشرية، فقد  من وأكد أنه على الرغم من أن هاتين المسألتين جزء .إنشاء لجنة التحقيقات
عن  اإلبالغاتفق مندوب كندا مع رئيس المجلس على أن سياسة و  .على ما يبدوتنف ذ أما األخرى فلم على الفور،  إحداهما ن فذت

مدة منذ في األمم المتحدة مثل هذه السياسة  ه توجدالرشيد ألي منظمة حديثة، وأكد أن نظام اإلدارةالمخالفات عنصر أساسي في 
أن ثالثة أشهر قد انقضت بالفعل  على وإذ سلط الضوء .تأخرت في تطبيق أفضل معاييرها في هذا الصدداإليكاو الوقت وأن  من

، شدد على أن األمر قد يستغرق أشهرا قبل أن تصبح اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو منذ موافقة المجلس على سياسة 
وشدد مندوب كندا على أن  .الالزمةإذا كان من الضروري االنتظار حتى االنتهاء من جميع األعمال اإلدارية  نافذةالسياسة 

أن  ورأى .ج( هو أقل ما يمكن فعله 5-51للسياسة في الفقرة  "التنفيذ الفوري "، وأكد أن اإلشارة إلى المسألة أهم من أن تؤج ل
 .موافقة الجمعية العمومية على التنفيذ الفوري للسياسة سترسل إشارة قوية تؤكد أهمية تنفيذها على الفور

، أكد أنه ينبغي تنفيذ جميع قرارات المجلس على الفور ما الشواغلهذه مشاطرته عن  مندوب فرنسا وإذ أعرب -69
موجز الصريح في  الذكرعدم وجود مثل هذا  نظرا إلىو  .وقت الحقلم يذكر المجلس صراحة في قراره أنه ينبغي تنفيذها في 

في مدونة قواعد  وإدراجهاالمخالفات على الفور  بشأن اإلبالغ عناإليكاو تنفيذ سياسة  ينبغي، أكد أنه C-DEC 217/15 القرارات
 .( في أقرب وقت ممكنDoc 7350)اإليكاو الخدمة في 

قرارات المستخدم في بعض  "بأثر فوري "أن مصطلح  القانونية والعالقات الخارجيةمدير إدارة الشؤون أكد و  -70
بعد تعميمه على ممثلي المجلس  انفسه نافذ القرار يصبح فيهال يعني من تاريخ موافقة المجلس بل من التاريخ الذي  المجلس

أن هناك بالتالي فجوة بين تاريخ موافقة  وأشار إلى .(Doc 7559أ( من النظام الداخلي للمجلس ) 57للموافقة عليه بموجب المادة 
ما جرى ضرورة توخي الدقة عند اإلشارة إلى التنفيذ الفوري، مثل أكد مجدداصبح فيه قرار المجلس نافذا، و يالمجلس والتاريخ الذي 

 .ج( من التقرير 5-51الفقرة  في

 بال، آني" عبارةقد ع رّ فت في اللغة اإلنجليزية ب "فوري "في هذا الصدد إلى أن كلمة  مندوب كولومبياوأشار  -71
 .يترك مجاال كبيرا لسوء التفسير ، وهو في رأيه ال"تأخير

التعليقات التي أدلى بها مندوبو الدول األوروبية، وكذلك مندوبو البرازيل والواليات المتحدة  مندوب بولندا إذ أيد -72
مساءلة ضمان العن المخالفات التي توفر الحماية من االنتقام عنصر أساسي ل بالغاإلواألرجنتين ونيوزيلندا، أكد مجددا أن سياسة 

لإلبالغ وهي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة، سياسة  يكاو،اإل ون لدىضرورة أن يكووافق تماما على  .المنظمةوالنزاهة في 
 .، وشدد على أنه يجب تنفيذها عاجال وليس آجالسياسة من هذا النوعأن األمم المتحدة لديها إلى لمخالفات نظرا ا عن
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، على أنه ريثما يتم 13/3/2019اجتماعه المعقود في  في وافق المجلسبأن  مندوب الواليات المتحدةوذّكر  -73
الفقرة  المخالفات والموافقة عليها، ستبدأ المنظمة في تنفيذ روح سياسة األمم المتحدة )راجع اإلبالغ عن بشأناإليكاو وضع سياسة 

اإليكاو أشار إلى مداخلة مندوب كندا، كرر أنه تم تنفيذ إطار األخالقيات المنقح في إذ و  .(C-DEC 216/11 موجز القراراتمن  5
كما أن  .األولمرفق بوصفه ال( Doc 7350)اإليكاو بعد في مدونة قواعد الخدمة في  يكن ي درجعلى الفور، على الرغم من أنه لم 

موجز من  37الفقرة  بأثر فوري )راجعقد نفذت  14/11/2018اختصاصات لجنة التحقيقات المذكورة التي أقرها المجلس في 
 النفاذوأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية قبلت بوضوح  .(C-DEC 215/8القرارات 
وأكد أن مندوب كندا قد  .ألنها عينت بعد ذلك بوقت قصير عضوها في لجنة التحقيقات اللجنة المذكورة اتختصاصالالمباشر 

نافذ المفعول على الفور، اإليكاو من المناسب أن يصبح اإلطار األخالقي المنقح في  ارت ئي أنأنه وهي أثار نقطة جيدة للغاية 
التي حددتها  المسائلوسلط الضوء على أن  .عن المخالفات اإلبالغبشأن اإليكاو سياسة يطبق على  لمنفسه الشيء إال أن 

ي استشهد به رئيس المجلس ذال C-DEC 217/15 موجز القرارات من 28في الفقرة  ى ذلكشار إلكما ياللجنة االستشارية للموظفين 
وانتفاع مستقلة ال االستعراضعملية االستئناف الخاصة بآلية وإنما بعن المخالفات نفسها  اإلبالغبشأن اإليكاو ال تتعلق بسياسة 

 .مستشار قانوني بخدمات متهم بسوء السلوكال الموظف

 المقتطف رئيس المجلس، قرأ بعض المعلومات المفيدةعلى  مندوبي الدول غير األعضاء في المجلسطالع إلو  -74
واعتمد المجلس بذلك  ..." :المتعلق باختصاصات لجنة التحقيقات C-DEC 214/11 موجز القراراتمن  37التالي من الفقرة 

 ."...الشروع في تطبيقها بأثر فوري  األمانة العامةوطلب من [ ...] االختصاصات الملحقة بالتقرير الشفوي للجنة الموارد البشرية
أقر بأن هناك عددا  ألنهعلى الفور  نافذةالمخالفات  بشأن اإلبالغ عناإليكاو وشدد على أن المجلس لم يقرر أن تكون سياسة 

ولذلك طلب المجلس أن تقدم مجموعة  .مزيدا من الدراسةمن مجموعة عمل نظم اإلدارة والكفاءة العالقة التي تتطلب  المسائلمن 
 من موجز القرارات ب( و ج( 28الفقرة ] 218 تهدور في  لمجلسا إلى ما يستجد من معلوماتعمل نظم اإلدارة والكفاءة 

C-DEC 217/15]. 

ج( من التقرير، أكد رئيس المجلس مجددا أن الجمعية العمومية ذات سيادة وأنه  5-51وباإلشارة إلى الفقرة  -75
مسألة أشار إلى أن بعض المندوبين واجهوا صعوبات في إذ و  .أن تزود المجلس بتوجيه أو إيعاز وأن تعطيه إرشاداتيمكنها 

عمل الجمعية  من ورقات لم تقدم رسميا في ورقة مع أنها اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو الجمعية العمومية لسياسة إقرار 
لتجنب إعطاء هذا االنطباع  "دعمت" بكلمة "يدؤ ت"بدال كلمة إج( ب 5-51للنظر فيها، اقترح تعديل الفقرة  ت عرض عليهالم العمومية و 

 .الخاطئ
عن المخالفات ويوافقون  اإلبالغبشأن اإليكاو أن المندوبين يؤيدون سياسة مجددا  الجمعية العموميةرئيس وأكد  -76

من شأنه  معينة، وافق على اقتراح رئيس المجلس ألن جانبية لها دالالت "ؤيدت"أن كلمة ب وإذ أقر .تنفيذهاب التعجيلعلى ضرورة 
 .تحقيقهنقل روح ونية ما تحاول الجمعية العمومية ي أن

 النرويجو  لبنانو  اليابانو  ألمانياو  الواليات المتحدةو  جنوب أفريقياو  زامبياو  فرنساو  كوستاريكا مندوبووأعرب أيضا  -77
 تركياو  باكستانو  مصرو  نيوزيلنداو  جنوب السودانو  النمساو  الهندو  البرازيلو  الصينو  نيجيرياو  كنداو  الدنماركو  إيطالياو  اليونانو 
ج(  5-51القتراح رئيس المجلس تعديل الفقرة  معن تأييده تونسو  ميانمارو  إستونياو  فنلنداو و توغو  الجزائرو  سنغافورةو  السويدو 

 "تأييد"، التي يمكن أن تعني "respalda"ولدى القيام بذلك، أكد مندوب كوستاريكا أن النص اإلسباني يستخدم كلمة  .من التقرير
 .على حد سواء "دعم"أو 

بها في وقت  توافق على المالحظات التي أدليدولة عضو في المجلس، إلى أنه  ي، وهمندوب اليابانوأشار  -78
ا سابق األمينة العامة ومندوبو الواليات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والبرازيل، فيما يتعلق بجملة أمور، منه
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في أقرب اإليكاو رئيس المجلس من أجل تعزيز إدارة الموارد البشرية في  الذي اقترحه تعديلاليمكنه قبول و  ،ج( 5-51الفقرة 
 .وقت ممكن

تنفيذ  يمضي وقت طويل قبل القلق الذي أعرب عنه العديد من المندوبين من أننفس  مندوب النرويج ذ أبدىإو  -79
عن المخالفات، أشار إلى أنه يؤيد بحرارة اقتراح رئيس المجلس من أجل وضع السياسة موضع  اإلبالغبشأن اإليكاو سياسة 

 .أهمية كبيرة فهذا أمر ذوفي أقرب وقت ممكن،  ،التنفيذ

دون أي من  األمانة العامةإدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية على العمل مع  مندوب فنلنداوشجع  -80
المشورة  إسداءدوره الوحيد  أن، و ةدار هذه اإلأن األمر ليس في يد  إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةمدير وأوضح  .تأخير
 .لمجلسإلى ا

حعلى أنه كما  األمينة العامةوشددت  -81 األمانة  شرعت، مسألةسابقا أثناء مناقشة اللجنة اإلدارية لهذه ال أوض 
 اعتماد ( فورا بعدDoc 7350)اإليكاو المخلفات في مدونة قواعد الخدمة في اإلبالغ عن بشأن اإليكاو سياسة  إدراجفي  العامة

 .(C-DEC 217/15) 2019في يونيو تلك السياسة  على قرار المجلس بالموافقة

ج( من التقرير واضح بما  5-51إلى أنه ال يرى أن اقتراح رئيس المجلس تعديل الفقرة  مندوب أوغنداوأشار  -82
 .وغيرها وأيد مداخالت وفود نيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة والصين .الكفايةفيه 
يزال هناك اختالف في الفهم فيما  أنه ال الإأنه يؤيد اقتراح رئيس المجلس المذكور،  أفريقياجنوب وأكد مندوب  -83

وأكد أنه على الرغم من موافقة المجلس على سياسة  .ج( 5-51المستخدم في الفقرة  "التنفيذ الفوري "يتعلق بمعنى مصطلح 
ما يتصل بهذه  في إدراجهانه يجب فإ(، 217من الدورة  15في الجلسة ) 2019في يونيو عن المخالفات  اإلبالغبشأن اإليكاو 

والنظام اإلداري (، Doc 7350)اإليكاو مدونة قواعد الخدمة في  هاالمستخدمة إلدارة المنظمة، بما فياإليكاو وثائق  المسألة من
 المذكورة تنفيذ السياسة ال يرى مانعا منإلى أنه  أفريقياوأشار مندوب جنوب  .تنفيذها يتسنى لكيلموظفين وتعليمات الموظفين، ل

وشدد على أنه ال  .هاديحالمزمع تنقيحها وتو اإليكاو خدمة  مدونة قواعد(، على 218فور موافقة المجلس، خالل دورته القادمة )
 .بعض المندوبين ي فهم ضمنا من مداخالتتطبيق السياسة بأثر رجعي كما  يجوز

 .نفسه عن الرأي بوتسواناو  نيجيريا مندوباوأعرب  -84

 االستعاضة عنج( من التقرير عن طريق  5-51المجلس بتعديل الفقرة  رئيس اقتراح مصر مندوبأيد  وإذ -85
 .واقترح حذفها "فوري ال"استخدام كلمة  الناجم عنمن أجل التوصل إلى توافق في اآلراء، أعرب عن قلقه  "دعمت"بكلمة  "تؤيد"كلمة 

أكد الجمعية العمومية إعادة النظر في قرارات المجلس،  مهامأنه ليس من على مجددا  مندوب الجزائر شددإذ و  -86
لجمعية العمومية أن تسمح للمجلس بإكمال العمل المتبقي المتعلق ل ه ينبغيوشدد على أن .ج( 5-51أنه ال يستطيع قبول الفقرة 

 .خالل دورته القادمة اإلبالغ عن المخالفاتبشأن اإليكاو بسياسة 

مصدر  يمثلج(  5-51في الفقرة  "فوري ال"أن استخدام كلمة إلى  المملكة العربية السعوديةمندوب  إذ أشارو  -87
ال يمكن تركها مفتوحة، اقترح تحديد  المذكورة الواليات المتحدة على أن مسألة تنفيذ السياسةمع مندوب في الرأي خالف، اتفق 

 .بالتشاور مع األمينة العامة ومدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية للتنفيذموعد 

في موعد ال يتجاوز  المذكورة أن تحدد الجمعية العمومية تاريخ تنفيذ السياسة رئيس الجمعية العموميةاقترح و  -88
  .للمجلس 218الدورة 
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 بال آني،"وهو الذي ذكره مندوب كولومبيا،  "فوري "مصطلح تعريف  على مندوب الواليات المتحدة إذ وافقو  -89
 على اإلطالقال يرتهن ج( من التقرير  5-51عن المخالفات المشار إليه في الفقرة  اإلبالغأن التنفيذ الفوري لسياسة  أكد، "تأخير

في تلك الفقرة،  "دعمت"بكلمة  "تؤيد"كلمة  باالستعاضة عنقتراح رئيس المجلس إذ أعرب عن تأييده الو  .للمجلس 218الدورة ب
 .من هذا النوع ارتهانوجود  إشارة إلىأي اعتبر أن من غير المناسب إدراج 

في قرار صادر عن  "فورية"على أن هذه ليست المرة األولى التي استخدمت فيها كلمة  مندوب توغو شددإذ و  -90
 .للمنظمة في هذا الصدد ما سبق من اجتهاداتإلى  الرجوعضرورة  أكدمثل الجمعية العمومية، لإليكاو هيئة 

اإلبالغ عن بشأن اإليكاو لجمعية العمومية حتى مناقشة سياسة ينبغي للماذا  :ؤل مفادهوانطالقا من تسا -91
من اتفاقية شيكاغو، المجلس هو المسؤول عن تحديد شروط خدمة  58أنه بموجب المادة  مندوب االتحاد الروسيأكد  ؟المخالفات

في نطاق عمل المنظمة تندرج أي مسألة  تناول"ك( منها، يتعين على الجمعية العمومية  49وأنه بموجب المادة اإليكاو موظفي 
 ."على وجه التحديد المجلستندرج في نطاق المهام الموكولة إلى وال 

40A-من الوثيقة  3-1الفقرة "ج( مرة أخرى باالستعاضة عن عبارة  5-51تعديل الفقرة  مندوب لبنانواقترح  -92

29WP/"  على ذلك االتفاقتم و  ."4-51الفقرة "بعبارة. 

من  51البند  بشأنإلى أن التقرير  رئيس الجمعية العموميةأي تعليقات أخرى، خلص  وجودونظرا إلى عدم  -93
 واالستعاضة عن "دعمت"بكلمة  "يدتؤ "كلمة  باالستعاضة عن ج( 5-51الفقرة  رهنا بتعديلجدول األعمال قد تمت الموافقة عليه 

 ."4-51الفقرة "عبارة ب "A40-WP/29من الوثيقة  1-3الفقرة "عبارة 

المسائل األخرى المعروضة  :من جدول األعمال 52االنتباه إلى التقرير المتعلق بالبند  مندوب كوباواسترعى  -94
تم و  .33WP/-40Aمن الوثيقة  5إلى القسم  بحيث يشارب(  4-52اللجنة اإلدارية، واقترح تعديل الفقرة  نظرعلى 

 .على ذلك االتفاق

، 2022و 2021و 2020 السنوات ميزانيات :من جدول األعمال 42التقرير المتعلق بالبند  ولدى االنتقال إلى -95
لعمل الذي ال يقتصر على اأمين اللجنة اإلدارية التقدير الذي أعرب عنه أن  بحيث تبينتعديل الجملة الثالثة  مندوب إسبانيااقترح 

فرع الشؤون المالية  ةرئيسعلى وجه الخصوص و ، األمانة العامةكل و ك اللجنة الماليةأيضا  بل يشمللجنة المالية القام به رئيس 
 لوضععمل ممتاز مع المجلس با تين قاملت، على التوالي، الليم .واآلنسة ل هيميردي .مفرع، السيدة هذا ال ةرئيس القائمة بأعمالو 

 .ى ذلكعل االتفاقتم و  كامال،تأييدا هذا االقتراح  كولومبياو  البرازيل مندوباوأيد  .القادمة يةالثالث للفترةمشروع ميزانية المنظمة 
مندوب ، أكد "تعيين مراجع الحسابات الخارجي" :من جدول األعمال 50وباإلشارة إلى التقرير المتعلق بالبند  -96

تعيين السيد ميشيل ب، اإلجراء الذي اتخذه المجلس 50/1، في القرار كدتأ أن دولته مسرورة للغاية ألن الجمعية العمومية الهند
 2021و 2020 للسنوات الماليةاإليكاو هيسو، رئيس مكتب مراجعة الحسابات االتحادي السويسري، مراجعًا خارجيًا لحسابات 

المرتبة الثانية في عملية االختيار، وكرر مراجعة الحسابات التي رشحتها الهند كانت في ل حكوميةال مؤسسةالوذّكر بأن  .2022و
تقديم المستقبل لفي الدعوات  تكون أن ومفاده ( 217من الدورة في الجلسة الثامنة االقتراح الذي قدمه ممثل الهند في المجلس )

 .والموضوعيةالشفافية ضمان معايير التقييم الفني من أجل على أيضا  مشتملةلإليكاو ترشيحات لمنصب المراجع الخارجي 

التقرير التالي للجنة اإلدارية على  الموافقة رئيس الجمعية العمومية أعلنعدم وجود تعليقات أخرى، ونظرا إلى  –97
  :بالصيغة المشار إليهاالقرارات  دااعتمو 
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WP/506 - القسم العام 

عن لجمعية العمومية المقدمة إلى اتقارير المجلس السنوية  :من جدول األعمال 41البند  -
 2018و 2017و 2016 السنوات

، رهنا بتعديل الفقرة 2022و 2021و 2020 السنوات ميزانيات :من جدول األعمال 42البند  -
 أعاله 98المسجل في الفقرة  42-8

 (42/1)القرار 

تأكيد قرار المجلس بتحديد االشتراكات في الصندوق العام  :من جدول األعمال 43البند  -
 السلف في صندوق رأس المال العامل للدول التي انضمت إلى االتفاقيةوتحديد 

 (43/1)القرار 

 االشتراكات المتأخرة :من جدول األعمال 44البند  -

 2021و 2020 أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات :من جدول األعمال 45البند  -
 2022و

 (45/1)القرار 

 العاملتقرير عن صندوق رأس المال  :من جدول األعمال 46البند  -

 (46/1)القرار 

 التصرف في الفائض/العجز النقدي :من جدول األعمال 47البند  -

 تعديل النظام المالي :من جدول األعمال 48البند  -

استعراض النفقات، والموافقة على الحسابات والنظر في تقارير  :من جدول األعمال 49البند  -
 2018و 2017و 2016 ات الماليةمراجعة الحسابات عن السنو 

 (49/1)القرار 

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي :من جدول األعمال 50البند  -

 (50/1)القرار 

رهنا بإدخال  يكاو،اإلحالة القوة العاملة وإدارة الموارد البشرية في  :من جدول األعمال 51البند  -
 .أعاله 96ج( المسجلة في الفقرة  5-51التعديالت على الفقرة 

نظر اللجنة اإلدارية، رهنا المعروضة على خرى األمسائل ال :من جدول األعمال 52البند  -
  .أعاله 97ب( المسجل في الفقرة  4-52بتعديل الفقرة 
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 بشأنالموافقة على تقارير اللجنة الفنية 
 من جدول األعمال 30-27القسم العام والبنود 

 

يمون ألوتي االسيد س، اللجنة رئيس(، هنأ /960WP إلى /606WP)األربعة للجنة الفنية اقبل تقديم التقارير  -98
 جميعهمالمجلس أعضاء كما هنأ رئيس المجلس و  .لدورة األربعينشؤون االممتازة ل إدارتها، رئيس الجمعية العمومية على )غانا(

المجلس على الجمعية العمومية، وأشار إلى  عرضهاوالميزانية التي  الدورة األربعين ولجنة المالحة الجوية على إعدادهم وثائق
 .وأن تحديد أولويات األنشطة لن يكون مهمة سهلةاإليكاو موارد التي تستلزم استخدام  ةسّ اوجود العديد من االحتياجات الم

مشيرا  .وشكر رئيس اللجنة الفنية أيضا األمينة العامة وموظفيها على دعمهم المتميز وتنظيمهم الفعال للجمعية العمومية - 99
 .قاموا بعمل رائع العاملين ، وأكد أنمذهل إلى أن مقدار العمل الذي تم وراء الكواليس

، شكر (WP/609 إلى WP/606)األعمال من جدول  30-27وعند تقديم تقارير اللجان الفنية بشأن البنود  -100
للتقدم في  االثاني، السيد هاجيمي يوشيمورا )اليابان(، الستعدادهم هاألول، السيد حيدر يالتشين )تركيا(، ونائب هنائباللجنة  رئيس

كما شكر جميع المشاركين في اللجنة الفنية الذين عملوا بروح التعاون والصداقة،  .في برنامج العمل الثقيل للغاية العمل عند النظر
 .العمل الكبير حجمإنجاز تاح أمما 

 وتناولت، 1/10/2019و 24/9/2019عقدت خمسة اجتماعات بين اللجنة  إلى أن وأشار رئيس اللجنة الفنية -101
دولة  182 نحووقد حضر ممثلون من  .إلى الجلسة العامة تقديمها زَمعي   ورقة عمل، باإلضافة إلى أربعة مشاريع تقارير 220

 .وفدا مراقبا جلسة واحدة أو أكثر للجنة 25عضوا و

 السنواتتقارير المجلس السنوية عن (، استعرضت اللجنة WP/606من جدول األعمال ) 27في إطار البند و  -102
 يوالحظت العمل المنجز في مجال 2019األشهر الستة األولى من عام والتقرير التكميلي الذي يغطي 2018و 2017و 2016
 .خالل السنوات الثالث الماضية والمالحة الجوية السالمة

(، استعرضت WP/607) "سالمة الطيران وسياسة المالحة الجوية" :من جدول األعمال 28وفي إطار البند  -103
وقد  .كلتيهما للسالمة الجوية والطبعة السادسة من الخطة العالمية للمالحة الجويةاللجنة الطبعة الثالثة من الخطة العالمية 
التوّجه االستراتيجي العالمي في مجال السالمة وت قّدم اإلطار تعرض بصيغتها المنقحة الحظت أن الخطة العالمية للسالمة الجوية 

ية والوطنية، مما يكفل اتساق وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين فيه وضع وتنفيذ خطط التنفيذ اإلقليمية ودون اإلقليم سيجري الذي 
 .سالمة الطيران المدني الدولي

دعم تنفيذ الخطة في إطار البرنامج العالمي الراسخ للسالمة اإليكاو واتفقت اللجنة على ضرورة أن تواصل  –104
بغية مساعدة الدول والجهات المعنية على تحقيق أهداف الجوية، بما فيه من أدوات وحلقات عمل ألغراض اإلرشاد وبناء القدرات 

واتفقت اللجنة أيضًا على ضرورة زيادة المساعي التعاونية من خالل اآلليات التطوعية وضرورة  .الخطة العالمية للسالمة الجوية
( التي تندرج في RASGsأن تشارك الدول وكيانات قطاع الطيران مشاركة نشطة في المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية )

من خالل فريق الخبراء المناسب، في إدراج فصل عام في الطبعات  يكاو،اإلواتفقت اللجنة كذلك على ضرورة أن تنظر  .نطاقها
 .القادمة للخطة العالمية للسالمة الجوية بشأن أهمية بناء قدرات الدول في مجال إدارة الطيران المدني

وفيما يتعلق بالخطة العالمية للمالحة الجوية، وتماشيا مع فكرة أن االبتكار ضروري لتحقيق الفوائد لجميع  -105
الجهات المعنية، رحبت اللجنة بالصيغة القائمة على شبكة اإلنترنت للخطة العالمية للمالحة الجوية، التي جعلت من السهل 

فقت اتو  .ن و القرار الرئيسي وأصحابستخدمها جميع الدول كي ت، لهاواستراتيجيات هاسياسات المالحة الجوية وأولوياتاالطالع على 
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إعداد بغية البرامج الواسعة النطاق لتحديث إدارة الحركة الجوية من الشراكات مع اإليكاو  ينبغي أن تستفيد هاللجنة كذلك على أن
 اإليكاو.رتبط بها من أحكام وما ي عناصر حزم التحسينات في منظومة الطيران

ولتلبية متطلبات الوتيرة المتالحقة للتطورات التكنولوجية، ومتطلبات نماذج التشغيل التابعة للدول أو لقطاع  -106
مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو، باستعراض وتعزيز عمليات  يكاو،اإلالطيران، أوصت اللجنة بأن تقوم 

وضع القواعد القياسية لديها لتعمل بطريقة أكثر مرونة، وذلك بتطبيق نهج متعدد المجاالت وتعزيز اإلدارة المتكاملة للمخاطر 
 .بغية معالجة المبادرات الجديدة والقضايا الناشئة في الوقت المناسب

واتفقت اللجنة على أنه ينبغي حث الدول األعضاء والمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ وجميع أعضاء  –107
أوساط الطيران، على مواصلة تحسين نظام المالحة الجوية وفقًا للخطة العالمية للمالحة الجوية ليتسنى تكييفها مع الفرص 

 .وقت المناسب وبصورة منهجيةوالتحديات المحلية واإلقليمية والعالمية في ال

واتفقت اللجنة على أنه ينبغي حث الدول على أن تقوم، بعد إجراء ما يلزم من تقييم تشغيلي وتحديد لألولويات  -108
من خالل تطبيق نهج قائم على األداء، بتنفيذ مكونات البنية األساسية الالزمة لتحمُّل أحجام الحركة الجوية الحالية والمتوقعة، 

 .يتماشى مع الخطة العالمية للمالحة الجوية بما

في إطار الترابط بين أوصت اللجنة بإقامة روابط بين خطط المالحة الجوية الوطنية ونظم إدارة السالمة و  -109
 .الخطة العالمية للمالحة الجوية والخطة العالمية للسالمة الجوية

للخطة العالمية للسالمة الجوية  ةالثالث الطبعةوبناء على ذلك، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية العمومية على  -110
 ."العالمي للسالمة والمالحة الجويةاإليكاو تخطيط " :28/1من خالل القرار  معا والطبعة السادسة للخطة العالمية للمالحة الجوية

ين التاليين القرار  الجلسة العامة إلى السالمة، وافقت اللجنة على أن تقدمفيما يتعلق بحماية معلومات و  -111
حماية بيانات السالمة ومعلومات " :28/3، والقرار "الحوادث والوقائع التحقيق في حماية سجالت" :28/2 القرار :العتمادهما

 ."مسجالت الطيران في العمليات االعتياديةالسالمة التي تم جمعها للحفاظ على السالمة أو تحسينها، وحماية تسجيالت 

 تنفيذ( وحثت الدول على AN Conf/13واستعرضت اللجنة نتائج المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية ) -112
عب قبل انعقاد دورات الجمعية العمومية يتيح للجنة الفنية بأن  توأقر  .التوصيات الموجهة إليها عقد اجتماعات على مستوى الش 

 .اهتمامها على الخطط العالمية والقرارات الخاصة بالسياسات، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة دورات الجمعية العمومية تركيز
لفترة لإعداد الميزانية بغية في الوقت المناسب لإليكاو إضافي  فنيوسيلة فعالة لتقديم عمل  ذلك يمثلواعترفت اللجنة أيضا بأن 

 .التالية يةالثالث

وممارساتها التي تخص  المستمرةاإليكاو بسياسات وممارسات البيان الموحد " :28/4وأخيرا، استعرضت اللجنة القرار  - 113
من جدول  28للتقرير عن البند  الرئيس وفي ختام عرض .ووافقت على تقديمه إلى الجلسة العامة العتماده ،"المالحة الجوية

 .كانت واسعة النطاق وشاملة (، أكد أن مداوالت اللجنةWP/607األعمال )

 30-27على القسم العام من تقرير اللجنة الفنية وتقاريرها بشأن البنود  الجلسة العامةوافق تاقترح الرئيس أن و  -114
القرارين اإلضافيين اللذين تقدمهما  :وسلط الضوء على .على النحو الواردة فيه (WP/609 إلى WP/606)من جدول األعمال 

سالمة الطيران وآليات تنسيق التنفيذ اإلقليمية " :من جدول األعمال 29في إطار البند  مااللجنة إلى الجلسة العامة العتماده
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ساعدة على سد قليمي والمالتعاون اإل" :29/2والقرار  ،"آليات دعم التنفيذ اإلقليمي" :29/1، والقرار "الخاصة بالمالحة الجوية
؛ والقرارين اإلضافيين اللذين تقدمهما اللجنة إلى "الثغرات في مجال السالمة مع تحديد األولويات ووضع أهداف قابلة للقياس

القرار و  ،اللجنة الفنية المسائل األخرى المعروضة على نظر :من جدول األعمال 30البند  هما في إطارالجلسة العامة العتماد
 .ها"وعمليات هاوترخيص األحكام العالمية الخاصة بتصميم المطارات العائمة" :30/2والقرار  ،"الجدد الوافدون " :30/1

أفضى إلى  اقتراحا مندوب فرنسا قدم(، /609WPمن جدول األعمال ) 30وباإلشارة إلى التقرير المتعلق بالبند  -115
تحقيق من أجل  "مدارج الهبوط اآللي"ة عبار ب "ةدوليالمدارج ال" عبارةبدال إب 32-30تعديل الجملة األخيرة من الفقرة  على االتفاق

 .الصادر عن الجمعية العمومية A37-11المستخدمة في القرار  المصطلحاتمع  االتساق

بإضافة  34-30تعديل الجملة األولى من الفقرة  على االتفاقأفضى إلى اقتراحا  مندوب الواليات المتحدة وقدم -116
 الطيرانمهارات التحكم في في " :يصبح نصها كما يلي بحيث، "النظر"بعد كلمة  "اليدوي  طيرانمهارات التحكم في الفي "عبارة 

 علىبشأن التدريب اإليكاو الذي اضطلعت به العمل السابق في ، و اتالسياق األوسع للتدريب القائم على الكفاءفي "اليدوي، و
 ."... ،ه( وتنفيذLOCART) واستردادها سيطرةفقدان ال تجنب

بحذف عبارة  48-30تعديل الجملة األخيرة من الفقرة  على االتفاقأفضى إلى اقتراحا  مندوب إسبانيا وقدم -117
 .من أجل توسيع نطاق الخيارات التي يمكن للمجلس أن ينظر فيها "توسيع نطاق المواد التوجيهية ذات الصلة لمعالجة"

بإضافة عبارة  58-30تعديل الجملة األولى من الفقرة  على االتفاقأفضى إلى اقتراحا  ألمانيامندوب  وقدم -118
تخطيط عالمي تعاوني  ..." :كاآلتي يصبح نصهابحيث ، "المجال الجوي  تصميمل" عبارةبعد  "تنفيذل المبذولة جهودالتعزيز بغية "

العملي  الجهود المبذولة لتنفيذ إدارة تدفق الحركة الجوية، والتشغيل البينيتعزيز بغية  الجوي  يركز على الشبكات لتصميم المجال
 .".والفني

تعديل الجملة األخيرة من  (ICCAIAمجلس التنسيق الدولي لرابطات صناعات الفضاء الجوي ) مراقبواقترح  -119
 دعمت اللجنة"بعبارة  "أحاطت اللجنة علماإلجراءات المقترحة في ورقة العمل، ل ادعم"باالستعاضة عن عبارة  74-30الفقرة 

اللجنة التوصيات الواردة في ورقة العمل،  دعمت" :اآلتييصبح نصها كبحيث ، "وأحاطت علمافي ورقة العمل،  الواردة توصياتال
هذا  فرنسامندوب وأيد  ."... أفرقة خبراء ةبرامج العمل الحالية لعد فيأن عمليات طائرات الهليكوبتر كانت وأحاطت علما ب

 .ى ذلكعل تفاقاالتم و  .االقتراح

من ديباجة القرار  3الوارد في الفقرة  "الجدد وافدينال"بشأن تعريف مصطلح  مندوب كوباوردا على سؤال طرحه  -120
المالحة الجوية  إدارةمدير [، أوضح "(UASعمليات الفضاء الجوي العلوي وإدارة حركة الطائرات غير المأهولة )"] 30/1

(D/ANB) خطة " –الوارد في المجلد الرابع  "الجدد الناقلين"وبالمثل، فإن تعريف مصطلح  .فقط أنه يطبق ألغراض هذا القرار
ينطبق فقط على مشغلي  ،"حماية البيئة" – السادس عشرالملحق من  "التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

 .أن هذا هو الحال رئيس اللجنة الفنيةوأكد  .الطائرات الذين تقع أنشطتهم في نطاق المجلد الرابع

التقارير التالية للجنة على  الموافقة رئيس الجمعية العمومية أعلنأي تعليقات أخرى،  ونظرا إلى عدم وجود -121
 :إليهابالصيغة المشار القرارات  داواعتمالفنية 

066WP/ - القسم العام  
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تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن  :من جدول األعمال 27البند  -
 2018و 2017و 2016السنوات 

WP/607 -  سالمة الطيران وسياسة المالحة الجوية :من جدول األعمال 28البند 
 (28/4و 28/3و 28/2و 28/1)القرارات    

WP/608 -  سالمة الطيران وآليات تنسيق التنفيذ اإلقليمية الخاصة بالمالحة  :من جدول األعمال 29البند
 الجوية

 (29/2و 29/1)القراران    

WP/609 -  رهنا اللجنة الفنية،  المسائل األخرى المعروضة على نظر :من جدول األعمال 30البند
المسجلة  74-30و 58-30و 48-30و 34-30و 32-30التعديالت على الفقرات إدخال ب

 أعاله 122إلى  118في الفقرات 
 (30/2و 30/1)القراران    

.10.12الساعة  فيالجلسة  رفعت -122
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 السابعةمحضر الجلسة 

 (14.00، الساعة 3/10/2019، الخميس)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند  -1

 26و 19-18و 14-12و 25-20و 11 البنود بشأناللجنة التنفيذية  التي قدمتهارير االتق الموافقة على -
 جدول األعمالمن 

 ملخص المناقشات

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند 

 بشأن التنفيذيةاللجنة  التي قدمتهاالتقارير  الموافقة على
 من جدول األعمال 26و 19-18و 14-12و 25-20و 11البنود 

 البنودمجموعة مؤلفة من ثالثة عشر تقريرا بشأن ، التنفيذيةرئيس اللجنة  بصفته ،الجمعية العموميةرئيس قدم  -1
 .لكي تقرها الجلسة العامة من جدول األعمال 26و 19-18و 14-12و 25-20و 11

 ،(WP/630) "مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب" :من جدول األعمال 20البند  بشأنباإلشارة إلى تقرير اللجنة و  -2
بحيث تصبح  الفقرة بإدراج جملة إضافية في نهاية 11-20تعديل الفقرة  على تفاقاالاقتراحا أفضى إلى  نيوزيلندا مندوب قدم

التحديات التي تواجهها معظم الدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ، شجعت نيوزيلندا  انطالقا من إدراكو " :الصياغة كاآلتي
المحيط الهادئ  فيالدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل  في مجال الطيران حتياجاتاال الجدوى المتعلقة بتحليل مؤلفي دراسة

 ."عملية ومتناسبة وفعالة من حيث التكلفة الدراسة على التأكد من أن توصيات
 السياسة –أمن الطيران " :من جدول األعمال 12االنتباه إلى التقرير المتعلق بالبند  مندوب تركياواسترعى  -3

المجلس الدولي للمطارات أثناء  مراقبتضمنت تغييرات اقترحها مندوب كندا و  51-12(، وأبرز أن الفقرة WP/615) "العامة
 .الرغم من عدم موافقة جميع المندوبين عليهاعلى  (EX/9) (WP/596) 12استعراض اللجنة التنفيذية لمشروع تقريرها بشأن البند 

المملكة و  البرتغالو  فرنسا مندوبووأيد  ./596WP ورقة العمل في وردكما  51-12ولذلك اقترح اإلبقاء على النص األصلي للفقرة 
 .المجلس الدولي للمطارات مراقبهذا االقتراح، وكذلك  المتحدة

أدخلت على الفقرة  ، في هذا الصدد، بأنه ومندوب المكسيك اعترضا على التغييرات التيمندوب فرنساوذّكر  -4
 ضرورةشدد على إذ و  .عليها وأن رئيس المجلس علق أيضا المجلس الدولي للمطارات مراقباقترحها مندوب كندا و التي  12-51

في ورقة العمل  وردكما  51-12ما حدث بالفعل خالل مداوالت اللجنة التنفيذية، أكد أن النص األصلي للفقرة عبأمانة  التعبير
WP/596 توازنا جيداحقق ي. 

-12أن يكون نص الفقرة  أكد مجددا ضرورةهذا الرأي، عن اتفاق وجهة نظره مع  مندوب البرتغال إذ أعربو  -5
 .من جدول األعمال 12متسقا مع نتائج مداوالت اللجنة التنفيذية بشأن البند  51
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ألنه رأى أن  51-12األصلي للفقرة أنه ينبغي االحتفاظ بالنص على  المجلس الدولي للمطارات مراقبواتفق  -6
 .المعدل الذي اقترحه سابقا مقارنًة بالنصال يمثل تحسنا  WP/615 ورقة العمل النص الحالي كما ورد في

إذ كان خطا غير مقصود  51-12إلى أن تعديل الفقرة  (DD/ASFنائب مدير أمن الطيران والتسهيالت )وأشار  -7
االحتفاظ أنه ينبغي ولذلك، وافق على  .المجلس الدولي للمطارات مراقبالتي اقترحها مندوب كندا و لتغييرات ا إنها جاءت على نقيض
وردا على استفسار من  .اقترحه مندوب تركيا وفقا لما، /596WP ورقة العمل الواردة في تهبصيغ 51-12بالنص األصلي للفقرة 

 :كان كما يلي 51-12أن النص األصلي للفقرة  نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت، أوضح مندوب كندا

(، وتماشيًا مع HLCAS/2وفي معرض اإلشارة إلى توصيات المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران ) 12-51"
وكذلك قرار لإليكاو النتائج ذات األولوية للخطة العالمية ألمن الطيران والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العمومية 

، فقد وافقت اللجنة على أن المبادئ التي ت رّكز على النتائج وتقوم على المخاطر ي مكن 2309مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
وتحقيقًا لهذه  .وما يتصل بها من ممارسات "األمن"أن توّجه وضع التعديالت المقترح إدخالها على أحكام الملحق السابع عشر 

لبت اللجنة أن ينظر فريق خبراء أمن الطيران في وضع أساليب واضحة إلقرار هذه المبادئ وإدماجها في عمليات الغاية، فقد ط
 ".زيادة تعزيز فعالية وكفاءة واستدامة برامج أمن الطيران لغرضصنع القرار، حسب االقتضاء، وذلك 

على االستعاضة عن النص  الجلسة العامة اتفقت، 51-12عدم وجود تعليقات أخرى على الفقرة ونظرا إلى  -8
 7والمستنسخ في الفقرة  WP/596 ورقة العمل في بصيغته الواردةبالنص األصلي  WP/615 ورقة العمل الحالي لتلك الفقرة في

 .أعاله

 "نهج الرصد المستمر —برامج التدقيق " :من جدول األعمال 13وباإلشارة إلى التقرير المتعلق بالبند  -9
(623WP/ ،)فنلندا أن بحيث تبين 5-13على تعديل الجملة األولى من الفقرة  االتفاق اقتراحا أفضى إلى مندوب فنلندا قدم 

 .االتحاد األوروبي ودوله األعضاء نيابة عن WP/133ورقة العمل  تقديم في شاركت

إدخالها  اقترح الضوء على أنه على الرغم من عدم اعتراض أي مندوب على التغييرات التي مندوب فرنساوسلط  -10
 (WP/595)من جدول األعمال  13اللجنة التنفيذية لمشروع تقريرها عن البند  استعراضفي وقت سابق أثناء  19-13على الفقرة 

)9EX/( 236رد في النص الحالي لتلك الفقرة في الوثيقة ت، فإنها لمWP/.  ،تعديل ب، هطلبتلبية ل القيام، على االتفاقتم وبناء على ذلك
 باللون  مظلالجديد النص الويظهر  مشطوبا)يظهر النص المحذوف  اآلتييصبح نصها كبحيث  19-13الجملة الثانية من الفقرة 

الملحق  للقواعد القياسية الواردة في التشغيلي تنفيذالأن تركز هذه التوصيات على  وتم تسليط الضوء على أنه ينبغي" :الرمادي(
بمنظومة أمن الطيران  التدقيق في فعالية نهجفي أسرع وقت ممكن وبالتالي تحسين الثقة هذه التوصيات  هاتنفيذ وينبغي السابع عشر

 .".عشروتحسين االمتثال المحلي واإلقليمي والعالمي للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع  الدولي
اإليكاو في تعدد اللغات  :من جدول األعمال 18االنتباه إلى التقرير المتعلق بالبند  مندوب البرتغالاسترعى إذ و  -11

(635WP/ ،) تصبح بحيث  "األنشطة"بحذف كلمة  3-18تعديل الجملة األخيرة من الفقرة  على االتفاققدم اقتراحا أفضى إلى
 .".توفير الدعم للترجمة التحريرية والفورية للبلدان الناطقة باللغة البرتغاليةفضاًل عن ، …" :الصياغة كاآلتي

المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة " :من جدول األعمال 26باإلشارة إلى التقرير المتعلق بالبند و  -12
 :العتماده 26/2لقرار اي قدمت فيه اللجنة التنفيذية ذوال ،(WP/634) "اللجنة التنفيذية بالسياسة العامة والمعروضة على نظر

 Directs the"من المنطوق ) 5الضوء على التباين بين النص اإلنكليزي للفقرة  مندوب إسبانيا، سلط "االبتكار في مجال الطيران"

Council to urgently consider the establishment of a high-level body with the industry to regularly provide strategic 

advice to the Council concerning innovation in aviation" [ توّجه المجلس بالنظر على وجه السرعة في تشكيل هيئة رفيعة
ذي ال اإلسبانيالنص و ( [المستوى مع الصناعة لتقديم المشورة االستراتيجية بانتظام إلى المجلس بشأن االبتكار في مجال الطيران
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وأشار إلى أنه على الرغم من دعمه إلنشاء هيئة رفيعة المستوى مع  .يشير إلى تقديم المشورة الفنية بدال من المشورة االستراتيجية
أن لجنة المالحة الجوية بمندوب إسبانيا  وذّكر .نيةفال القدم المشورة االستراتيجية، تأن  ينبغي لهذه الهيئةأنه  يرى نه فإالصناعة، 

ة في مجاالت سالمة الطيران وكفاءة وسعة المالحة الجوية على أساس العمل الفني الذي فنيالمجلس بالفعل بالمشورة الزودت 
 26/2القرار  منطوق  من 5 للفقرةولذلك اقترح تعديل النص اإلسباني  .لجنة المالحة الجوية مختلف أفرقة خبراءتقوم به 

 .من أجل مواءمته مع النص اإلنجليزي  "estratégico"بكلمة  "técnico"باالستعاضة عن كلمة 
إلى أن نصه الفرنسي أشار أيضا إلى تقديم المشورة االستراتيجية،  مندوب فرنساوتأييدا لهذا االقتراح، أشار  -13
المرتبطة ( التي قدمها المجلس وورقة العمل "الطيران مجال االبتكار في") WP/14شيا مع مناقشة اللجنة التنفيذية لورقة العمل اتم

 .قدمتها فرنسا وإيطاليا والسويدالتي ( "وصناعة الطيراناإليكاو جديد بين إتاحة اتفاق ") WP/113بها 

من  5 للفقرةلنص اإلسباني إدخاله على ا على التعديل التحريري المقترح الجلسة العامة اتفقتوبناًء على ذلك،  -14
 ."estratégico"بكلمة  "técnico"كلمة  يستعاض عنحيث ب، 26/2منطوق القرار 

في إنشاء الهيئة الرفيعة المستوى المذكورة  على وجه السرعةأنه قد يتعذر على المجلس أن ينظر انطالقا من و  -15
من  5أن يتم تعديل البند  مندوب البرازيلمع الصناعة ألنه سيكون لديه العديد من القضايا الملحة األخرى لمعالجتها، اقترح 

، الذي أكد أن مندوب كولومبيا هذا االقتراح، وكذلك فعل مندوب كوباوأيد  ."على وجه السرعة" عبارةحذف بالمنطوق مرة أخرى 
المستوى رفيعة المسألة إنشاء الهيئة  على وجه السرعةأن يعالج لن يمنع المجلس من  "على وجه السرعة" عبارةعدم وجود 

 .الصناعةمع  ذكورةالم

إلى أن  رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية، أشار في هذا الشأن ولدى تقديم توضيح -16
التي قدمتها فرنسا وإيطاليا والسويد هي أن إنشاء هيئة رفيعة المستوى مع الصناعة  WP/113الفرضية األساسية لورقة العمل 

مواكبة  التي قدمها المجلس شددت على ضرورة WP/14العمل  ورقةوأشار كذلك إلى أن  .ة عالية وبالتالي ملحةذات أهمي مسألة
 عبارةأن استخدام  المذكورقسم الوبالتالي اعتبر رئيس  .وتيرة تطوير االبتكارات التي تؤّثر على التنمية المستدامة للطيران المدني

 .جداكان مناسبا  26/2من منطوق القرار  5في الفقرة  "على وجه السرعة"

على " عبارةإلبقاء على ل عن تأييدهم وسنغافورة وأستراليا والنمسا وألمانيا وإيطاليا والسويد فرنسا مندوبو وأعرب -17
من المنطوق  5من أنه إذا لم تتضمن الفقرة  مندوب فرنساوبذلك، حذر  .26/2من منطوق القرار  5في الفقرة  "وجه السرعة

رفيعة ال، فسيكون هناك خطر كبير بأن تنقضي عدة أشهر قبل أن ينظر المجلس في إنشاء الهيئة "على وجه السرعة" عبارة
 .المستوى المذكورة مع الصناعة

الصناعة في وقت مبكر حتى يتمكن رفيعة المستوى مع الأهمية قيام المجلس بإنشاء الهيئة  مندوب إيطالياوأكد  -18
يستخدم سوأشار إلى أن المجلس  .من البدء في تلقي المشورة االستراتيجية بشأن االبتكار في مجال الطيران في أقرب وقت ممكن

 .العاجلة األخرى  المسائلوتفعيل هذه الهيئة، مع مراعاة  للبت في تحديد موعد النظر في المسألة حصافته

على وجه  "النظر"وجه المجلس فقط إلى ت 26/2من منطوق القرار  5 الفقرةعلى أن  ب أستراليامندو  إذ شددو  -19
 .سألةيقرر متى يناقش المهو الذي لمجلس نفسه اأن  أكدفي إنشاء الهيئة الرفيعة المستوى المذكورة،  السرعة

من منطوق القرار  5في الفقرة  "السرعةعلى وجه " عبارةإلى أنها تؤيد اإلبقاء على  مندوبة سنغافورةأشارت و  -20
خالل مناقشة اللجنة اإليكاو  التي وجهت إلى دعوةالإلى بالنظر إلى الوتيرة السريعة للتقدم التكنولوجي في مجال الطيران و  26/2

 .لتمكين المنظمة من مواكبة هذه التطورات اتعزيز مشاركة الصناعة في عمله بغية WP/113و WP/14العمل التنفيذية لورقتي 
من  5 الفقرةفي  "على وجه السرعة" عبارةالحتفاظ باأن من المداخالت  رئيس الجمعية العمومية وإذ الحظ -21

  .حتفظ بهاسي   حذفها، أشار إلى أنه تأييد ر منبأك يحظى بتأييد المنطوق 
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للجنة  ةرير التالياالتقعلى  الموافقة الجمعية العمومية رئيس أعلنأي تعليقات أخرى،  عدم وجودونظرا إلى  -22
 :بالصيغة المشار إليهاالقرارات  داواعتمالتنفيذية 

WP/629  -  لجمعية العمومية عن المقدمة إلى اتقارير المجلس السنوية  :من جدول األعمال 11البند
 2018و 2017و 2016 السنوات

WP/630  -  رهنا بتعديل الفقرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  :من جدول األعمال 20البند ،
 أعاله 2المسجلة في الفقرة  20-11

WP/631 -  أهداف التنمية المستدامة – 2030خطة األمم المتحدة لعام  :من جدول األعمال 21البند (SDGs) 
 (21/1)القرار 

WP/632 -  الطوعية تعبئة الموارد والصناديق :من جدول األعمال 22البند 
 (22/1)القرار 

WP/613 -  ةفنيبرنامج المساعدة ال :من جدول األعمال 23البند 
 (23/1)القرار 

WP/640 -  واألنشطة العامة السياسة – فنيالتعاون ال :من جدول األعمال 24البند  
 (24/1)القرار 

WP/637 -  في مجال الطيران للتدريب وبناء القدرات اإليكاو سياسة  :من جدول األعمال 25البند
  المدني

 (25/1)القرار 

WP/615 -  12، رهنا بتعديل الفقرة العامة السياسة –أمن الطيران  :من جدول األعمال 12البند-
 أعاله 8المسجلة في الفقرة  51

 (12/3و 12/2و 12/1)القرارات 

WP/623 -  بإدخال رهنا، نهج الرصد المستمر —برامج التدقيق  :من جدول األعمال 13البند 
 أعاله 10و 9المسجلة في الفقرتين  19-13و 5-13التعديالت على الفقرتين 

 (13/1)القرار 

WP/636 -  برامج التسهيالت :من جدول األعمال 14البند 
 (14/3و 14/2و 14/1)القرارات 

WP/635 -  المسجلة  3-18الفقرة  رهنا بتعديل يكاو،اإلتعدد اللغات في  :من جدول األعمال 18البند
 أعاله 11في الفقرة 

WP/633 -  وفعاليتهااإليكاو زيادة كفاءة  :من جدول األعمال 19البند 
 (19/1)القرار 

WP/634 -  المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة  :من جدول األعمال 26البند
 والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية

من  5 للفقرة)رهنا بالتعديل التحريري للنص اإلسباني  26/2ال تغيير( وب) 26/1]القرار 
 أعاله([ 14مسجل في الفقرة  المنطوق كما هو

.55.14الساعة في الجلسة  فعتر   -23
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 محضر الجلسة الثامنة

 (09.40، الساعة 4/10/2019، الجمعة)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند  -1

 من جدول األعمال 17و 16و 15 البنود بشأناللجنة التنفيذية  التي قدمتهارير االموافقة على التق -

 ملخص المناقشات

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند 

 اللجنة التنفيذية الذي قدمتهالموافقة على التقرير 
 من جدول األعمال 15بشأن البند 

 :من جدول األعمال 15البند  اللجنة عنتقرير ، رئيس اللجنة التنفيذية، بصفته الجمعية العموميةرئيس قدم  -1
لكي تقره  (WP/625) "السياسات والتوحيد القياسي -أحكام عامة، ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي –حماية البيئة "

 .الجلسة العامة
بشأن على تقرير اللجنة التنفيذية  الموافقة الجمعية العموميةرئيس  أعلن، تعليقاتأي  ونظرا إلى عدم وجود -2

 .WP/625الوارد في ورقة العمل  ،من جدول األعمال 15البند 

 اللجنة التنفيذية الذي قدمتهالموافقة على التقرير 
 من جدول األعمال 16بشأن البند 

 :من جدول األعمال 61البند  تقرير اللجنة عن، رئيس اللجنة التنفيذية، بصفته الجمعية العموميةرئيس قدم  ثم -3
 .لكي تقره الجلسة العامة( WP/626) "السياسات والتوحيد القياسي -الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة "

 –، رفض العديد من المندوبين 16الضوء على أنه أثناء نظر اللجنة التنفيذية في البند  مندوب الصينوسلط  -4
وقد  .أي تغييرات عليه دخالوإ 16/1مشروع القرار  باب المناقشة بشأن إعادة فتح -في التقرير  كما ذ كرأغلبية واضحة ويمثلون 

من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان هم الذين رفضوا ذلك أن معظم المندوبين  اباتهحسن له من تبيّ 
حضور الجمعية العمومية والنظر في إلى الدول األعضاء اإليكاو وأكد مندوب الصين أنه على الرغم من دعوة  .االقتصادي

للجنة التنفيذية أنه ال يمكنهم تقديم المذكورة  مداوالتال ن فيين المشاركيلمندوبقيل لجدول أعمالها،  فيمختلف البنود المدرجة 
ال  إال أنه في تقرير اللجنة التنفيذية إلى الجلسة العامة، شواغلهذه ال إدراجيمكن و  ، وأنه16/1بشأن مشروع القرار  شواغلهم

التغييرات التي اقترحتها الصين والهند واالتحاد الروسي ب ما حلّ وهذا  .أي تغييرات على مشروع القرار المذكور إدخال يجوز
أن هذه ليست الطريقة الصحيحة إلدارة أعمال الجمعية العمومية، أشار إلى أنه على حد وإذ أكد مندوب الصين  .بصورة مشتركة

بعد التشاور مع العديد من المندوبين اآلخرين، لم يسبق أن نشأ هذا الوضع في الدورات السابقة للجمعية العمومية أثناء و علمه، 
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الحالية مشروع القرار  تهادور الجمعية العمومية في  اعتمدتسابقة خطيرة إذا  ه ستحدثوأكد أن .تغير المناخ في مسألةالنظر 
 .دون مراعاة تعليقات ومواقف الدول األعضاءمن أي مشروع قرار آخر  أو 16/1

لتحديد األساس  16وبعد االستماع بعناية شديدة إلى المداخالت التي تمت أثناء نظر اللجنة التنفيذية في البند  -5
وإدخال أي تغييرات عليه، أشار  16/1مشروع القرار  باب المناقشة بشأن رفض إعادة فتحفي لوفود ا الذي استندت إليه المنطقي

أوال، لم يكن العديد من المندوبين على استعداد لمناقشة مشروع القرار  .أن هناك سببين رئيسيين مندوب الصين إلى أنه يبدو
تخطي هذه وأشار إلى أنه من أجل  .بشأنه قبل الجمعية العموميةمن الصعب على دولهم إكمال دراساتهم التفصيلية  ألن 16/1

والسبب الثاني الذي سمعه  .لجمعية العموميةالدورة المقبلة ل إلى 16/1أن يطلب تأجيل النظر في مشروع القرار  ه، يمكنالصعوبة
إلى ، فال حاجة 16/1مشروع القرار اعتماد ب لجمعية العموميةا أنه بما أن المجلس قرر توصية مندوب الصين من الحضور هو

أشار إلى أنه لم يتمكن من العثور على أي قواعد إجرائية  يكاو،اإلفي عما إذا كانت هذه هي الممارسة المعتادة  سأل إذو  .تغييره
األعضاء من إذا لم تتمكن الدول  هأن مندوب الصين أكدو  .المجلس اعتمده لجمعية العمومية تغيير قراره ال يجوز لتنص على أن

أنه إذا كان األمر كذلك، فلن تكون هناك حاجة في المستقبل  شدد علىو سابقة خطيرة،  كون سي ذلك ، فإنتغيير قرار المجلس
تتمكن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفقا  لكيالدول األعضاء  قراراته إلى يمكن للمجلس ببساطة إبالغ إذلعقد الجمعية العمومية 

أن ذلك سيكون ممكنا وسهال للغاية، وسوف يلغي الحاجة إلى سفر المندوبين لمسافات طويلة لحضور الجمعية  ورأى .لذلك
ن وفد بيد أ .باهظة تكلفة المعيشة فيهايرى أن في مونتريال، التي  لإلقامةالعمومية وإنفاق الكثير من أموال دافعي الضرائب 

حاول جاهدا في اللجنة التنفيذية اإلصرار على حق  ،، ولهذا السببمعالجة األمورلالصين ال يعتقد أن هذه هي الطريقة المناسبة 
 .وتعديله 16/1الدول األعضاء في النظر في مشروع القرار 

في الجلسة  16/1مشروع القرار  باب المناقشة بشأن فتحأن ي  وشدد مندوب الصين على أنه حريص على  -6
توافق في اآلراء بشأن التغييرات التي  التوصل إلىالتواصل مع المندوبين اآلخرين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم  أن يتاحالعامة و 

 .االتحاد الروسيو الصين والهند  بين بصورة مشتركة رحتاقت  
دورات الجمعية ضرورة حضور وفود الدول األعضاء  مندوب االتحاد الروسي، أكد ه المداخلةهذل ادعمو  -7

توصية الجمعية العمومية الذي ينص على  ومع احترام قرار المجلس .لمناقشة البنود المدرجة في جدول األعماللإليكاو العمومية 
وأكد مندوب  .تتخذ قراراتها ولها بذلك أن، أكد أن الجمعية العمومية هيئة ذات سيادة 17/1، وكذلك القرار 16/1القرار باعتماد 

لمناقشة التغييرات الجوهرية المقترحة على  هذه الجمعية العمومية دورةعدم وجود وقت كاٍف خالل  نظرا إلىاالتحاد الروسي أنه 
لجمعية ل الدورة المقبلة مناقشتها في في االعتبار في المستقبل، بما في ذلك توضع، فينبغي أن 17/1و 16/1مشروعي القرارين 

وشدد على ضرورة مواصلة النظر في االقتراح الذي قدمه مندوب  .2022( في عام في الدورة الحادية واألربعينأي العمومية )
 وجهات نظر اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشةأو  ( بأن يعقد المجلس اجتماعاEX/11البرازيل خالل مناقشات اللجنة التنفيذية )

، في إطار الدورة الحادية واألربعينا في مالنظر فيه بحيث يتسنى 17/1و 16/1الدول األعضاء بشأن تنقيح هذين القرارين 
، إجراؤهي يتعين على المجلس ذالدوري لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( ال االستعراض

 .2022من عام ابتداء كل ثالث سنوات  ،نظر فيه الجمعية العموميةتل
أن الدول ستتاح لها  رئيس الجمعية العموميةوردا على سؤال طرحه بعد ذلك مندوب االتحاد الروسي، أوضح  -8

 .الجلسة العامة فيبعد اعتمادهما  17/1و 16/1الفرصة للتعبير عن تحفظاتها بشأن القرارين 

بصيغته الواردة في ورقة العمل  16/1عن دعمه الكامل لمشروع القرار  مندوب الواليات المتحدةوأعرب  -9
WP/626. على أن جميع  اشددمحتى اآلن،  المّتبعة وعرض وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر مندوب الصين بشأن العملية

الجمعية العمومية ت عقد مرة وبما أن  .17/1الدول الحاضرة منفتحة وراغبة في مناقشة اآلراء بشأن ذلك القرار ومشروع القرار 
تحديث التحسين و الفي  راغبةالواليات المتحدة الفرصة الحالية للعمل مع جميع الدول ال اغتنمتواحدة فقط كل ثالث سنوات، 

اء مع الصين والعديد من الدول األخرى في بنّ  على نحووأبرز أن وفده عمل  .ينالمذكور  ينفي القرار  ا الواردةهشواغلومعالجة 
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 روعيمناقشة مشل استعدادهم رسمي وغير رسمي، على نحو، أبدواأعضاء وفد الواليات المتحدة قد سائر و هو  هذا الصدد، وأكد أنه
وأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن العديد من الدول األخرى فعلت الشيء نفسه، وشدد على أنه كانت  .المذكورين ينالقرار 

 .17/1و 16/1في المناقشات بشأن مشروعي القرارين هناك درجة عالية من المرونة 
أن خطة التعويض هو  الحظ مندوب الواليات المتحدة أن أحد أصعب التحديات التي تواجه الجمعية العموميةو  -10

اتخاذها  يجري عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( قيد التنفيذ وأنه ال يزال هناك عدد من الخطوات التي 
وأشار إلى أنه يمكن إجراء مزيد من المناقشات  .خطة كورسيا في المستقبل المعلومات الالزمة لتطويرلتوفير على المستوى الفني 

على  ويعرضه المجلس سيجريهي ذالمذكور لخطة كورسيا ال االستعراض الدوري على هذا المستوى، وفي نهاية المطاف خالل 
المجلس  تيأن توصي على مندوب الواليات المتحدة وإذ شدد .2022 عام منابتداء كل ثالث سنوات  لتنظر فيه الجمعية العمومية

 استعراضللدول تتيح ، أكد أن هناك عملية قائمة تلقائيا الجلسة العامةأن تقبلها توقع ال ي   17/1و 16/1اعتماد مشروعي القرارين ب
إلخطار الدول األخرى بالتغييرات المقترحة على النص  بشأنهاعمل  ورقاتالمجلس وتقديم  تي يقترحهاقرارات الجمعية العمومية ال

رحت اقت   17/1و 16/1أن التغييرات التي أدخلت على مشروعي القرارين ذّكر بإذ و  .بوقت طويل الجمعية العمومية انعقاد قبل
أشار ، 29/9/2019يوم األحد إال ( EX/11اللجنة التنفيذية )لم تقدم إلى و الصين والهند واالتحاد الروسي  بين بصورة مشتركة

ه ال سيما أنكيف يمكن حتى قبول تغييرات معقولة في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة،  تصورأنه كان من الصعب للغاية  إلى
أنه كان هناك  مجددا يات المتحدةمندوب الوالوإذ أكد  .على العديد من المندوبين استشارة إداراتهم الوطنية في هذا الشأن يتعين

ساعة الماضية الستيعاب وجهات النظر المختلفة، أوصى باعتماد مشروع  48مرونة خالل الـ كثير من الانفتاح واستعداد ورغبة و 
 .WP/626في ورقة العمل  ةالوارد بصيغتهقيد النظر اآلن  16/1القرار 

ر م، 16/1عن دعم مشروع القرار  أيضا مندوب المكسيك وأعرب -11 ومشروع القرار  هذا بأن مشروع القرار اذك 
 شواغل فيما بين توازن دقيق للغاية ومعبرة عن –على مدى تسع سنوات  -اإليكاو كانا نتيجة لعملية تفاوض طويلة في  17/1

لجلسة ل ه ينبغيوشدد على أن .الدول بشأن تغير المناخ وخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(
ت ستخدم و ذلك التوازن الدقيق للغاية،  يعبران عن امالعامة أن تعتمد كال القرارين ليس ألن المجلس أوصى بهذا اإلجراء بل ألنه

إدخال ، مع للجمعية العمومية الماضيتين الدورتينالجمعية العمومية التي تم اعتمادها باألغلبية في قرارات  مصطلحاتنفس  فيهما
أن من المهم مراعاة الشواغل المشروعة بمندوب المكسيك  سلمإذ و  .يةفترة الثالثالالعمل المنجز خالل  لتبينعليها تحديثات طفيفة 

 .العمومية فعلت ذلك، بأكبر قدر من االحترام أكد أن الجمعية التي أعرب عنها عدد من الدول،

سيمكن من إحراز مزيد من التقدم في معالجة قضية  16/1وأكد مندوب المكسيك أن اعتماد مشروع القرار  -12
وسلط الضوء في هذا الصدد على أن المكسيك تسعى  .أهمية عالية لجميع الدول وللمجتمع الدولي ككل أمر ذووهو تغير المناخ، 

فيما يتعلق بمشروع القرار و  .إلى ضمان أال تؤدي أي إجراءات تتعلق بتغير المناخ إلى ممارسات ضارة مثل الرسوم غير العادلة
تدابير عناصر سلة ال عنصر من يوهبشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(،  17/1

لتطلعات المشروعة للعديد من ل تلبيةً ن الطيران الدولي، أكد مندوب المكسيك أنه الصادرة علخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
شدد إذ و  .قتصاديةاال من الناحية طريقة ممكنة فضلبناء القدرات لمساعدتها في تنفيذ خطة كورسيا بأاإليكاو  توفر ،الدول النامية

تغير المناخ، ل التصديعلى أنه منفتح لمناقشة أي مقترحات بناءة من أجل تحقيق أوسع توافق ممكن في اآلراء والمضي قدما في 
 .ذكرها آنفالألسباب التي  17/1و 16/1أنه ال ينبغي إدخال أي تعديالت على مشروعي القرارين  رأى

تعزيز التخفيف هو  أن هدفه إذ على الرغم منمتناقض  17/1أن جوهر مشروع القرار  مندوب إريترياوأكد  -13
 .وتهميش حالة معاناةتاركا وراءه األغلبية في  األقليةالطيران الدولي، فإنه يستهدف  الصادرة عنمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 .الصين واالتحاد الروسي استوعبت تماما شواغل الدول النامية ايعتقد اعتقادا راسخا أن اآلراء التي أعرب عنها مندوب لذلك فهو

لتغييرات التي لالستجابة لإلى أن مندوب الواليات المتحدة قد أكد مجددا أنه غير مستعد  مندوب الصينوأشار  -14
أن الدول وشدد على  .الصين والهند واالتحاد الروسي بين بصورة مشتركة 17/1و 16/1على مشروعي القرارين  اقت رح إدخالها
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قدمتها مرات عديدة، حتى قبل الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية في و الثالث المذكورة كانت ثابتة في وجهات نظرها، 
مشاريع القرارات  نوقشتعندما  2008وأبرز أن وجهات نظرها قد تم التعبير عنها ألول مرة في المجلس في عام  .2010عام 
منذ ذلك الوقت،  وجهات النظر هذه واستمر التعبير عن ،الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تغير المناخ و  بشأن

موقف لفهم أفضل  تحقيق، وذّكر مندوب الصين بأنه من أجل (217)الماضية  المجلس خالل دورة ما ع رض منها بما في ذلك
على مشروعي إدخالها  بصورة مشتركة الدول المذكورة اقترحت التغييرات المفصلة التي التنفيذيةإلى اللجنة  ثالث، قّدمالدول ال
الحظ، مع ذلك، أنه ال تزال إذ و  .للدورة األربعين للجمعية العموميةوطلب نشرها على الموقع اإللكتروني  17/1و 16/1القرارين 

موقف الدول ل لالستجابة استعداد غيرعلى الميدان االقتصادي هناك بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 
على وأكد مندوب الصين أنه  .حتى يتم ذلك 17/1و 16/1الثالث، طلب أن تؤجل الجلسة العامة مناقشة مشروعي القرارين 

ها في تأن وجهات نظرها، التي كرر  ترى أن نص هذين القرارين متوازن بدقة، فإن الدول الثالث المذكورة  منالرغم مما قيل 
الدول الثالث أن  ترى ، وبناء على ذلك .في القرارين المذكورين كاٍف  قدرب ت درجتسع سنوات، لم  على مدىالجمعية العمومية 

جميع  بمشاركة إلى مزيد من النظر والتداول انحتاجي ومن َثم فهماغير متوازنين،  17/1و 16/1مشروعي القرارين  ينص  
 .تعديلكما يحتاجان إلى المندوبين 

إدخالها  بصورة مشتركة الصين والهند واالتحاد الروسي تقترحالتي عرض مندوب الصين بعد ذلك التغييرات و  -15
للدورة الموقع اإللكتروني ( )الوثيقة المنشورة على EX/11والتي تم عرضها سابقا على اللجنة التنفيذية ) 16/1على مشروع القرار 

 :عنوان التاليال على ةمتاحوال، "المستندات المرجعية" باب، في األربعين للجمعية العمومية
(Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_prac /40https://www.icao.int/Meetings/a

_en.pdf058tices_wp_). على فقرات الديباجة لتوفير  إدخالها جميع التغييرات المقترحعلى الحاضرين لم يقرأ  ونظرا إلى أنه
 :المعلومات المعروضة الكتمالتوخيا أدناه  ت عرض فإنهاالوقت، 
  وكذلك العمل المضطلع به الستكشاف هدف طموح عالمي طويل "من الديباجة بحذف عبارة  10تعديل الفقرة

، "درجة مئوية التفاق باريس 1,5األجل للطيران الدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين و
 :وإدراج فقرة الديباجة الجديدة التالية

انبعاثات  على الحفاظبأن بعض الدول لديها شواغل بشأن عدالة وجدوى الهدف المتمثل في  أيضا تعترفوإذ "
 ؛"نفس المستوى وقدمت تحفظات على الهدف؛ على 2020من عام  الصافية الكربون 

 الفعليين من جانب المشاركة والتعاون "عبارة الفقرة األولى ببحيث تنتهي من الديباجة إلى فقرتين  12الفقرة  تقسيم
نيابة عن صناعة "حذف عبارة ؛ و "االلتزامات الجماعية تالحظو "، وتبدأ الفقرة الثانية بعبارة "نراالدول وقطاع الطي

حاجة ماسة إلى في أن هذه االلتزامات  ويالحظ أيضا"وإضافة عبارة  ،الفقرة الثانية هذهفي  "النقل الجوي الدولي
ضوء اختالف الظروف  علىاإلنصاف والجدوى والقدرة على تحمل التكاليف  بشأن في النهاية متينإجراء بحث 

 ؛"لدى الدول الوطنية وقائعوال

  ؛"وتحيط علما" بعبارة "وترحب" كلمةمن الديباجة باالستعاضة عن  22و 21تعديل الفقرتين 

  ؛"محتملة"بكلمة  "مهمة" كلمةمن الديباجة باالستعاضة عن  23تعديل الفقرة 

  كمسار ملهم وحي لنسبة كبيرة من أنواع وقود الطيران لكي يحل محلها  "من الديباجة بحذف عبارة  25تعديل الفقرة
 ؛"2050وقود الطيران المستدام بحلول عام 

  توفر المرونة"بعبارة  "تعتبر جزءا من العمل"من الديباجة باالستعاضة عن عبارة  28تعديل الفقرة".  

https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_prac%20tices_wp_058_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_prac%20tices_wp_058_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_prac%20tices_wp_058_en.pdf
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التغييرات التالية على فقرات منطوق مشروع  اأيض والهند واالتحاد الروسي بصورة مشتركةاقترحت الصين و  -16
 :16/1القرار 

 مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي  تؤكد مجددا" :ما يلي تنص علىالمنطوق  في "مكرر 1" رقمها إدراج فقرة
 ؛"للتصدي لتغير المناخ؛

 بدورها القيادي المستمراإليكاو اضطالع أن يكفل "من المنطوق باالستعاضة عن عبارة  أ( 2 الفرعية تعديل الفقرة" 
 ؛"المعنيةووكاالت األمم المتحدة األخرى اإليكاو تعزيز التآزر بين  أن يواصل"بعبارة 

  للطيران المستدام  النمو"بعبارة  "األهداف الطموحة الجماعية"من المنطوق باالستعاضة عن عبارة  7تعديل الفقرة
 ؛"الدولي

  بأن لدى بعض الدول شواغل بشأن الهدف المبين  تقر" :اآلتييصبح نصها كبحيث من المنطوق  8تعديل الفقرة
 علىمن المجلس تقديم تقرير إلى الدورة الحادية واألربعين عن عدالة وجدوى الهدف  طلبتو أعاله؛  6في الفقرة 

، إلى البيانات استنادا الدول تستهلهاضوء الجهود الجماعية لتطوير الطيران األخضر والبحوث ذات الصلة التي 
لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن جدوى تحقيق الهدف والمعلومات ذات  دراسات عند االقتضاء تستهلهاو 

 "من الدول؛ الواردة الصلة 

  النموبشأن  لدولا المجلس أن يقيّ م رؤى  من طلبت" :بحيث يصبح نصها كاآلتيمن المنطوق  9تعديل بداية الفقرة 
تحديد هدف عالمي وجدوى  عدالةوأن يواصل استكشاف  ،المدرجة في خططها الوطنية ،األخضر الطويل األجل

 ؛"؛... الدولي نراطموح على المدى البعيد في مجال الطي
  والمساعدة  اإلرشادالمجلس أن يواصل تقديم  من طلبت" :بحيث يصبح نصها كاآلتيمن المنطوق  13تعديل الفقرة

لكي تجري الدول الدراسات  2021 يونيوشهر قبل نهاية  الحكوميةعمل الالتقنية األخرى إلعداد وتحديث خطط 
لدراسات االقتصادية والتقنية وأفضل اعلى نشر الدول  وتشجع يكاو،اإلإلى الالزمة وتقدم طوعا خطط عمل 

 ؛"الممارسات المتعلقة باألهداف الطموحة؛

  المجلس، الذي يحترم سيادة الدول،  من طلبت" :بحيث يصبح نصها كاآلتيمن المنطوق  15تعديل بداية الفقرة
 ؛"؛... الدول أن يدعو

  ؛"تدعو"بكلمة  "إلى تطلب" عبارةمن المنطوق باالستعاضة عن  22تعديل مقدمة الفقرة 

 ؛"اإليكاو من خالل "ج( من المنطوق بحذف عبارة  22 الفرعية تعديل الفقرة 

 أن يواصل توفير المنتدى لتبادل المعلومات " :بحيث يصبح نصها كاآلتيج( من المنطوق  23 الفرعية تعديل الفقرة
 ؛"الدروس المستفادة وأفضل الممارسات بين الدول؛ تبادل بغية، ءرات الخضاعن أفضل الممارسات بشأن المطار 

 ؛"تقاريرال"بكلمة  "اإلرشادات" كلمةمن المنطوق باالستعاضة عن  (د 23 الفرعية تعديل الفقرة 

 النمو"بعبارة  "األهداف العالمية الطموحة"من المنطوق باالستعاضة عن عبارة  (ج 25 الفرعية تعديل الفقرة 
 ؛"الدولي المستدام للطيران المدني

  في إطار التحضير للمؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل "و( من المنطوق بحذف عبارة  25تعديل الفقرة
(CAAF/3 في موعد أقصاه عام )ألنواع وقود الطيران المستدامة  2050لعام اإليكاو ، بهدف تحديث رؤية 2025

 ؛"2050بحلول عام لتضمينها حصة محددة من وقود الطيران المستدام 



 - 68 - A40-Min. P/8 

 

  اآلثار المحتملة لتغير المناخ الدول على تحديد  شجعت" :بحيث يصبح نصها كاآلتيمن المنطوق  26تعديل الفقرة
تدابير التكّيف لمعالجة اآلثار المحتملة  تحديدو  ،على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية

مخاطر تغير المناخ ألغراض الطيران الدولي، وذلك  تقييم مع احتياجات التكيف من أجلوالتعاون لتغّير المناخ 
 ؛"بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛

  لهذه التدابير استعراض دوري إجراء و "بشأن تغير المناخ بإدراج عبارة  16/1مشروع القرار  ملحقتعديل مقدمة" 
المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات " :نصها كاآلتي بحيث يصبح في نهاية الجملة

 17/1مشروع القرار إلى الملحق  هذاونقل ، "إجراء استعراض دوري لهذه التدابيرو  الدولي رانالسوق في مجال الطي
 .بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(

بصيغته الواردة في ورقة العمل  16/1الكامل لمشروع القرار  اعن دعمه المملكة المتحدة ةمندوب تأعربو  -17
WP/626 عن دعمها الكامل لمداخالت  وإذ أعربت أيضا .بشدة على عدم إدخال أي تغييرات عليه في الجلسة العامة توحث

على لطف إلى مداخالت الدول الصبر و بالغ التمعت بمندوبي الواليات المتحدة والمكسيك، كررت أن الجمعية العمومية قد اس
المملكة المتحدة أنه ال يمكن إنكار أن  ةمندوب وأكدت .، من بين أمور أخرى 16/1بشأن مشروع القرار  هاوجهات نظر  اختالف

 تالدول، وشددآراء جميع بوأحاطت علما األسبوع الماضي  على امتدادالجمعية العمومية كانت قد أجرت حوارا صريحا ومفتوحا 
 والمضي قدما WP/626بالصيغة الواردة في ورقة العمل  16/1على أن الوقت قد حان العتماد الجلسة العامة مشروع القرار 

 .بأعمالها
في هذا الصدد أن  مندوب فرنساأكد ف .هذا الرأي ألمانيا وفرنسا وفنلندا واإلمارات العربية المتحدة مندوبووردد  -18

بروح من  االضطالع بهماعمل اللجنة التنفيذية خالل األيام القليلة الماضية وعمل فريق الصياغة الصغير في ذلك الصباح تم 
وشدد على أهمية استماع  .قدر اإلمكان توافق اآلراءالتوصل إلى حلول شاملة وقائمة على  بغيةالتعاون واالحترام المتبادل 

 مندوب فرنسا أشاروإذ  .آلراء بعض، وكذلك لصوت األغلبية، وتطوير مواقفهم من أجل تحقيق توافق في اآلراءبعضهم المندوبين 
(، اقترح رئيس الجمعية العمومية بصفته رئيسا، طريقة للمضي قدما بشأن EX/11إلى أنه خالل االجتماع األخير للجنة التنفيذية )

بحيث  وتنقيحهما المعنيين ينالتقرير  روعيمش ينصاستعراض هذه الطريقة في  تثلتمو من جدول األعمال،  17و 16البندين 
تغيير، وأعرب عن دهشته من أن  بال 17/1و 16/1مشروعي القرارين  ينص، مع إبقاء مواقف الدول الثالث المذكورةتراعى 

 رئيس الجمعية العمومية ة التي اقترحهاطريقال الّتباعوأكد أن الوقت قد حان  .ملؤ ا كما كان ي  مثماره يانصيحته وحكمته لم تؤت
 .WP/626في ورقة العمل  بصيغته الواردة 16/1للمضي قدما واعتماد مشروع القرار 

همية خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال أل مدركون إلى أن جميع المندوبين  مندوب الجزائروأشار  -19
على مشروع القرار إدخالها  بصورة مشتركة الصين والهند وروسيا اقترحتالتي  التغييراتالطيران الدولي )كورسيا(، وشدد على أن 

 .وأن ي فتح، إن أمكن، باب مناقشتهاؤخذ في االعتبار، تللغاية وينبغي أن  وجيهة 16/1

تستند إلى هيئة متعددة األطراف وأن اآلراء التي أعربت عنها مختلف الدول اإليكاو أن  الهند ةمندوب توأكد -20
وشددت على أن اآلراء التي أعربت عنها الهند طوال اجتماعات اللجنة التنفيذية  .التحديات التي تواجهها والظروف الفريدة لشعوبها

الهند أنه ينبغي مناقشة المالحظات التي أبدتها بشأن  ترى ولذلك  .كانت شواغل ذات أهمية كبيرة للهند ولتطورها في المستقبل
 يجري  لكي فرصة ت منح أن يجب جدية شواغل لديها التي األخرى  الدول بعض عنها أعربت التي اآلراءوأن  16/1مشروع القرار 

  .16/1 لقرارل النهائي النص في ما بطريقة استيعابها
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أشار إلى ، 16/1عن اعتراضه على اعتماد الجلسة العامة لمشروع القرار  مندوب االتحاد الروسيأعرب إذ و  -21
 .عليه اتحفظأنه سيبدي 

 16إلى أن الجلسة العامة اعتمدت التقرير المتعلق بالبند  رئيس الجمعية العموميةوفي ضوء المناقشة، خلص  -22
 .WP/626، كما ورد في ورقة العمل 16/1من جدول األعمال، بما في ذلك مشروع القرار 

 ىتلقريثما ي 16/1اعتماد مشروع القرار  المتمثل في قرارهذا الإلى أنه ال يوافق على  مندوب الصينأشار و  -23
 .في الجمعية العمومية اتالقرار  اتخاذتوضيحات بشأن عملية 

إلى أنه قد رد على استفسار مماثل خالل االجتماع  مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةوأشار  -24
قرارات على أساس الاتخاذ إلى السعي هو  (، وأكد أن المبدأ اإلداري الرئيسي للجمعية العموميةEX/11األخير للجنة التنفيذية )

قدمه رئيس الجمعية العمومية أو يي ذالمناقشة ال موجز يكون بأن اإليكاو الممارسة المعتادة في جمعيات  تقضيو  .توافق اآلراء
 المذكورمدير الأشار و  .لهيئة، ما لم يكن هناك اعتراضات عليهلقرار بمثابة  األخرى  اللجانرؤساء أحد  اللجنة التنفيذية أو رئيس

 46(، يمكن تحديد رأي األغلبية عن طريق التصويت الذي، وفقا للمادة EX/11أوضح رئيس المجلس ) سبق أن إلى أنه، كما
، ولكن يمكن أن ، أو بالوقوفديياألشفاهة، أو برفع عادًة  يجري (، Doc 7600من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية )

لتحقيق أكبر توافق  ةممكنالد و جهالبذل كل  إال بعدال تطبق عادة  46 المادة بيد أن .ذلك لبط  األسماء، إذا  نداءبأيضا  يجري 
 .حل توفيقي يستوعب قدر اإلمكان آراء األقلية علىممكن في اآلراء 

رئيس  موجز المناقشة الذي قدمه اعتبار على الجلسة العامةموافقة نظرا إلى عدم أنه  مندوب الصينطلب و  -25
 مشروع القرار المذكورقرارا بشأن أن تتخذ  الجلسة العامةعلى فإنه يتعين ، 16/1بشأن مشروع القرار لها الجمعية العمومية قرارا 

 .( أي بالتصويتDoc 7600) للجمعية العموميةالداخلي الدائم  النظام بدقةمراعية 
األخرى التي تواجه الجمعية العمومية،  المسائلخالفية، مثل العديد من  مسألةإلى أن هذه  رئيس المجلسوأشار  -26

أن الجمعية العمومية لديها نظامها الداخلي لمعالجة مثل  معوأكد أنه  .منظمة متعددة الجنسيات ومتعددة الثقافاتاإليكاو ألن 
رئيس  وأكد .بالضرورة اإلجماع من دون أن يتحققتقليد جيد في التوصل إلى قرارات بتوافق اآلراء،  الديهاإليكاو  فإنهذه الحالة، 

 ةممكنالد و جهالبذل كل  إال بعدال تطبق عادة من النظام الداخلي المتعلقة بالتصويت  46( أن المادة EX/1) مجددا المجلس
أشار إلى أن رئيس الجمعية العمومية إذ و  .حل توفيقي يستوعب قدر اإلمكان آراء األقلية علىلتحقيق أكبر توافق ممكن في اآلراء 

لقرارها، أكد أن جميع المندوبين سعوا  موجزفي قياس ردود الدول وتقديم  التي تتمثل المسؤولية المهمة والحساسة للغاية يتولى
 .إلى دعمه في هذا العمل

بشأن تغير  2-39 الجمعية العمومية استمرار لقرارهو  16/1أن مشروع القرار إلى  رئيس المجلس وأشار -27
 .الماضية يةفترة الثالثالفي اإليكاو العمل اإلضافي الذي قامت به  بحيث يراعىالمناخ، مع إجراء تغييرات طفيفة لتحديث نصه 

اعتماد مشروع القرار  يتسنى تقارب في اآلراء على مدى السنوات الثالث الماضية وأن أن يحدثوشدد على أنه كان من المتوقع 
جميع الدول التي أبدت إلى بالنسبة  كذلكلم يكن الحال من الواضح أن  إال أن أي تحفظات من الدول، بالباإلجماع،  16/1

وشدد رئيس المجلس على أن من حق وامتياز كل دولة أن تبدي تحفظا بعد اعتماد قرار الجمعية  .2-39تحفظات على القرار 
من الضروري إال أن من اتفاقية شيكاغو،  38بموجب المادة اإليكاو  قواعدعن قاعدة قياسية من  تاختالفاتبلغ عن العمومية، وأن 

في اجتماع للجنة التنفيذية خالل الدورة الثامنة والثالثين  ةمماثل بكلمةأنه بعد أن أدلى ب وذّكر .المذكوراإليكاو االعتراف بتقليد 
 17/2تصويت بنداء األسماء على مشروع القرار ، وافق المندوبون على عدم المضي في ال2013للجمعية العمومية في عام 

 .وبدال من ذلك، اعتمد ذلك القرار على أساس توافق اآلراء ،بشأن تغير المناخ

وأكد أن  .16/1مشروع القرار تناول  فيباتباع نهج مماثل اإليكاو المندوبين احترام تقليد  رئيس المجلسوناشد  -28
، باستثناء عدد قليل من الدول، وأن WP/626في الوثيقة  بصيغته الواردةالقرار  هذادعم تمن الواضح أن هناك أغلبية ساحقة 

أن لكل دولة الحق واالمتياز في إبداء  مجددا إذ أكدو  .المندوبين عملوا بجد خالل األسبوعين الماضيين للوصول إلى هذه النقطة
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 16/1في التصويت على مشروع القرار  أال تشرعتحفظ بعد اعتماد قرار الجمعية العمومية، ناشد رئيس المجلس الجلسة العامة 
الدول  ومع ذلك، اعترف رئيس المجلس بأن .األغلبية تحظى بتأييد في مسألةوأكد أنه ال يمكن ألحد أن يجادل  .في هذه المرحلة

 .ذات سيادة ويمكنها اتخاذ أي إجراء تختاره

 6بشأن الفقرة  كانت قد أبدتهالذي  تحفظال تزال متمسكة بالأن دولته  مندوب المملكة العربية السعوديةأبرز و  -29
المحايد اعتبارا من  الكربوني الطموح المتمثل في النمو العالمياإليكاو المتعلقة بهدف  2-39من منطوق قرار الجمعية العمومية 

في الجلسة  هذا القرار عنه رسميا بعد اعتماد ب، سيعرَ 16/1من منطوق القرار  6الفقرة  بشأنلديها تحفظ  من َثم، و 2020عام 
 .العامة

من حكوماتهم، أي اتخاذ قرارات استراتيجية  التفويضإلى أن جميع المندوبين لديهم نفس  مندوب موناكووأشار  -30
دون تأخير، من ، الجلسة العامةعتمد تلطيران المدني الدولي بطريقة فعالة، ووافق على أن في مجال اللسنوات الثالث المقبلة 

 .WP/626 ورقة العمل بصيغته الواردة في 16/1مشروع القرار 
إلى أن مندوبي االتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية قد أوضحا أنهما سيبديان  مندوب أسترالياأشار إذ و  -31

 .، أكد أن الخيار نفسه مفتوح أمام مندوب الصين16/1تحفظا بشأن القرار 

، أبرز أنه األعمالللتقدم في  الذي اقترحه رئيس المجلس النهجعن دعم  مندوب الواليات المتحدة وإذ أعرب -32
ينبغي أن ت راعي "]المبدأ التوجيهي ع( رسميا عن تحفظ دولته الدائم على  سيعرب، 16/1بمجرد اعتماد الجلسة العامة للقرار 

التدابير القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل طرف، والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم 
والذي سبق للواليات المتحدة أن أعربت عن تحفظها  ملحق هذه الوثيقةالوارد في  ["رص بنزاهة وعلى قدم المساوةالتمييز وإتاحة الف

عند اعتماد الجمعية العمومية للقرار  2016وكذلك في عام  18–38عند اعتماد الجمعية العمومية للقرار  2013بشأنه في عام 
39–2. 
نداء رئيس المجلس، شدد على أنه بالنظر إلى أن مناقشة الجمعية ل عن احترامه مندوب الصين وإذ أعرب -33

قرار عملية اتخاذ سابقة أخرى في  إحداثسابقة خطيرة، لم يكن أمامه خيار آخر سوى  أحدثتالبيئية قد  للمسائلالعمومية 
وفي رده على بعض المداخالت،  .16/1طلب التصويت على مشروع القرار  من خاللمسألة تغير المناخ بشأن الجمعية العمومية 

أشار إلى أنه فهم من إجراءات اللجنة التنفيذية أن المندوبين، ومعظمهم من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 
 أنعلى ، 16لمناقشته من أجل االنتهاء بسرعة من النظر في البند  16/1الميدان االقتصادي، رفضوا إعادة فتح مشروع القرار 

الجلسة العامة، وهي الهيئة العليا  في ةمشتركبصورة التغييرات التي اقترحتها الصين والهند واالتحاد الروسي  َصل النظر فييوا
للجمعية وفقا للنظام الداخلي الدائم  اأعماله الجلسة العامةدير تعلى أن  صرّ يوأوضح مندوب الصين أنه  .للجمعية العمومية

 نيالمندوب عدد ألنه حسب بدقة خالل االجتماع األخير للجنة التنفيذية 16/1ت على مشروع القرار ( والتصويDoc 7600) العمومية
من الدول األعضاء في منظمة التعاون والتنمية في  مها )معظمهو عارضالمندوبين الذين التغييرات المقترحة المذكورة و  الذين أيدوا

أنه  ونظرا إلى .والحظ أن معظم المندوبين الذين ظلوا صامتين خالل ذلك االجتماع كانوا من الدول النامية .الميدان االقتصادي(
لمعرفة آراء  16/1ال يمكن افتراض موقفهم، رأى مندوب الصين أن من الضروري للجلسة العامة التصويت على مشروع القرار 

 .مندوبوها الكلمة تناولآراء الدول األعضاء التي  لىاالقتصار ع بدال مناإليكاو جميع الدول األعضاء في 

منظمة التعاون والتنمية في  في تقسيم العالم إلى دول أعضاء في رأيهصعب ي هإلى أن مندوب إسبانياوأشار  -34
 إحداث إلى، ال ، وأكد أن الجمعية العمومية مدعوة إلى التوصل إلى توافق في اآلراءودول غير أعضاء فيها الميدان االقتصادي

التنمية المستدامة للطيران المدني الدولي، األمر الذي يتطلب معالجة  من تحقيق تمكينالهو  اوشدد على أن هدفه .انقسامات
في اعتبار  ستوضع 16/1وأكد مندوب إسبانيا أن الشواغل المعرب عنها بشأن مشروع القرار  .البيئية مثل تغير المناخ مسائلال
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ذلك، ستتاح للدول فرصة اإلعراب  وفضال عن .على مدى السنوات الثالث المقبلة بالموضوعالمعنية  ئهاخبرا ومجموعاتاإليكاو 
اإليكاو الصادرة عن  القياسية قواعدالعن االختالفات  واإلبالغ عنالجلسة العامة،  فيعن تحفظاتها على هذا القرار بعد اعتماده 

وأشار مندوب إسبانيا  .لجمعية العموميةالدورة القادمة ل وفي المعنية بالمسألة، وتوضيح مواقفها في االجتماعات في هذا الشأن
 أثبتالجمعية العمومية قد لللمجلس و  مين الداخليينالنظاستحتفل قريبا بعيدها السنوي الخامس والسبعين، وأكد أن اإليكاو إلى أن 

 .انقسامات بين الدول ، ال إحداثللغاية في الماضي وأن من الضروري تكرار هذا النجاح في المستقبل ةجيد فعالية

من مندوب الصين  رئيس الجمعية العموميةولتمكين الجلسة العامة من المضي قدما في هذه المسألة، طلب  -35
تدوين جميع التحفظات  جري أنه سيعلما بل األخرى، بعد اعتماده، كما تفعل الدو  16/1النظر في إبداء تحفظ رسمي على القرار 

 .لسجالتفي ا

عملية اتخاذ القرارات ضرورة أن تكون إلى أنه ال يمكنه قبول هذه العملية، وشدد على  مندوب الصينوأشار  -36
 .16/1بشأن مشروع القرار  ةالعام للجلسةواضحة للغاية وأن يستند تحفظ دولته إلى القرار النهائي 

 Docمن النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية ) 46 المادةاالنتباه إلى  رئيس الجمعية العمومية استرعىثم  -37

 نداءبأيضا  يجري ، ولكن يمكن أن شفاهة، أو برفع األيدي، أو بالوقوفعادًة  يجري التصويت "(، التي تنص على أن 7600
، أوضح أن الجلسة العامة ستصوت العتماد مندوب كوبامن  وارد استفسارردا على و  ."...بناء على طلب أي وفداألسماء، 

، مع إتاحة الفرصة ألي دولة للتعبير عن تحفظ رسمي على ذلك WP/626في ورقة العمل  واردةال بصيغته 16/1مشروع القرار 
 .اعتماده بعدالقرار 

 .من النظام الداخلي المذكور، باالقتراع السري  47أن يجري التصويت، عمال بالمادة  مندوب الصينطلب و  -38
 .هذا الطلب وإريتريا وكوبا الشعبية الديمقراطية لكونغوا وجمهورية الروسي واالتحاد الهند مندوبووأّيد 

، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية مندوب المملكة العربية السعوديةوردا على سؤال طرحه  -39
 رؤساء أحد اللجنة التنفيذية أو رئيس ي قدمه رئيس الجمعية العمومية أوذالمناقشة ال موجزأنه إذا لم يكن هناك اعتراض على 

ومع ذلك، إذا كانت هناك اعتراضات، فيمكن تحديد رأي األغلبية  .سيكون بمثابة قرار الهيئة الموجزفإن هذا ، األخرى  اللجان
 .(Doc 7600) للجمعية العموميةمن النظام الداخلي الدائم  46عن طريق التصويت وفقا للقاعدة 

بطريقة شفافة لصالح الدول األعضاء  ، على حد علمه،تنفذاإليكاو إلى أن عمليات  مندوب أسترالياوأشار  -40
 .دون اقتراع سري من  16/1عما إذا كان من الممكن إجراء التصويت على مشروع القرار  فيها، وتساءل

بشأن إجراء التصويت، أشارت إلى أنها تميل إلى دعم رأي مندوب  اتوضيحأيضا  مندوبة جامايكا وإذ التمست -41
 .أستراليا فيما يتعلق بإجراء تصويت باالقتراع السري 

( تنص على  7600Doc) للجمعية العموميةمن النظام الداخلي الدائم  47إلى أن المادة  رئيس المجلسأشار و  -42
وفي  .يكون التصويت على أي مسألة باالقتراع السّري إذا طلب ذلك وفدا دولتين متعاقدتين أو أكثر ولم يلق الطلب معارضة "أن 

أحكام  المادةأحكام هذه  تجبّ و  .ت المدلى بها في اقتراع سّري حال االعتراض، تحسم مسألة إجراء االقتراع السّري بأغلبية األصوا
 .أعاله( 24مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية )راجع الفقرة  آنفا، التي ذكرها "46 المادة

بالضبط هو  أن اللجوء إلى اقتراع سري في حالة معارضة التصويت باالقتراع السري  رئيس المجلسإذ أكد و  –43
الصين، تبسيط  مرة أخرى جميع المندوبين، بمن فيهم مندوب ناشد، السبب الذي يجعل الجمعية العمومية ال تسير في هذا الطريق
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في  وذّكر .بالضرورة اإلجماع قمن دون تحقُّ ، بتوافق اآلراءالجيد في التوصل إلى قرارات اإليكاو ر من خالل تطبيق تقليد و األم
 :ما يليالتي تنص على  اتفاقية شيكاغوديباجة بهذا الصدد 

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم  لمـا كان"
 ؛العالم وشعوبه، بينما يمكن إلساءة استخدامه أن تشكل خطرا على األمن العام

يعتمد عليه  يمن المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذ ولمـا كان"
 ؛سالم العالم

التطور  يالدول يفان الحكومات الموقعة أدناه، وقد اتفقت على مبادئ وترتيبات معينة تضمن للطيران المدن لذلك "
 ."؛على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة ي للنقل الجو نشاء خطوط دولية إعلى نحو آمـن ومنظم، وتحقق 

على أن المندوبين عملوا بجد خالل األسبوعين الماضيين من أجل تحقيق هذه الروح،  رئيس المجلسوشدد  -44
المتمثل  الجيد المنظمة تقليد على ذلك من بدال يحافظواوأن  16/1وناشدهم أال يسيروا في طريق التصويت على مشروع القرار 

 .نظام النقل الجوي الدولي مايعتمد عليه نلذيلا والعاضدتوصل إلى قرارات بتوافق اآلراء، لصالح التعاون لا في

جميع المندوبين على أخذ كلمات رئيس المجلس الحكيمة في االعتبار عند  رئيس الجمعية العموميةوحث  -45
 .اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في هذه المسألة

 ومصر والنرويج مولدوفا وجمهورية وسنغافورة والمكسيك وإسبانيا ونيوزيلندا وتركيا ونيجيريا فرنسا مندوبووأعرب  -46
ولدى القيام  .رئيس المجلسلمداخلة  عن دعمهم الكامل وترينيداد وتوباغو وتونس وألمانيا ولبنان وإيطاليا المتحدة والمملكة وهولندا

من المهم للغاية أن ترسل  يكاو،اإلتأسيس القادمة ل الخامسة والسبعين على أنه في ضوء الذكرى السنوية مندوب فرنسابذلك، شدد 
 .والعمل االستباقي في معالجة مسألة الطيران الدولي وتغير المناخلعالم رسالة الوحدة إلى االجمعية العمومية 

الطويل األجل للطيران  الهدف الطموح العالميأن الجمعية العمومية لن تبت في  مندوب سنغافورة وإذ أبرز -47
أن يواصل استكشاف  طلب من المجلس فقطتمن المنطوق،  9في الفقرة  ا،، أشار إلى أنه16/1د مشروع القرار االدولي عند اعتم

 تهادور في  لجمعية العموميةاإلى  الذي ينبغي أن يقدم العملالمحرز في تقدم معلومات عن الب موافاتهاجدوى مثل هذا الهدف و 
هدف طموح عالمي طويل األجل تحديد وشدد على أن جميع الشواغل التي أعرب عنها المندوبون فيما يتعلق ب .الحادية واألربعين

 .المجلس في االعتبار في عمله المستمر في هذا الصددسيأخذها 

باألعاصير وغيرها من الظواهر على وجه الخصوص أن جزر الكاريبي تأثرت  مندوب ترينيداد وتوباغووأكد  -48
 .البالغة الشدةالجوية 

أعربوا رئيس المجلس  مداخلةالكلمة منذ  تناولواأن جميع المندوبين الذين  رئيس الجمعية العموميةوإذ الحظ  -49
أن أي ا بعلم، WP/626في ورقة العمل  ةالوارد بصيغته 16/1عتمد الجلسة العامة مشروع القرار ت، اقترح أن ما قالهعن تأييدهم ل

 .عن تحفظ رسمي على ذلك القرار تعربيمكن أن  مختلفةدولة لديها وجهة نظر 

، وكذلك االتفاقيةوالمبادئ المنصوص عليها في هذه  شيكاغوديباجة اتفاقية ل هاحترام مندوب الصين وإذ أكد -50
 16/1اعتماد مشروع القرار  يقبل التوجه نحوأن يمكنه ال (، أشار إلى أنه Doc 7600) للجمعية العموميةللنظام الداخلي الدائم 

 .(16و 15)راجع الفقرتين  معا التغييرات المذكورة أعاله التي اقترحتها الصين والهند واالتحاد الروسي أدرجت فيهإذا إال 

، 16/1أنه من أجل الشروع في التصويت باالقتراع السري على مشروع القرار  رئيس الجمعية العمومية وأوضح -51
في هذا الشأن؛ وبناًء على  ي سر  من النظام الداخلي، التصويت أوال على ما إذا كان ينبغي إجراء اقتراع 47، بموجب المادة يتعين
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موافقين عما إذا كانوا ن يوسأل المندوب .16/1ي جرى تصويت على المسألة الموضوعية المتعلقة باعتماد مشروع القرار النتيجة، 
 .على التصويت باالقتراع السري 

بشأن  17/1أنه قد يكون لمندوب الصين نفس الموقف فيما يتعلق بمشروع القرار  مندوب أسترالياوإذ رأى  -52
اآلن اقتراعا سريا واحدا  الجلسة العامة تجري خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(، اقترح أن 

 .على التوالي WP/627 و WP/626 عملال في ورقتي تينالواردبصيغتيهما  17/1و 16/1بشأن اعتماد مشروعي القرارين 

الجلسة العامة  ستشرع لوقت،حفظا للوضوح و ل توخياأنه  مشيرا إلى ذلك على رئيس الجمعية العموميةووافق  -53
في إطار البندين  ينالمرفق ينوالقرار  ينما إذا كان المندوبون يوافقون على التقرير هو  مباشرة في التصويت باالقتراع السري، والسؤال

 .السجالتتدوينها في  جري وأكد أن هذه التحفظات سي .تقديم تحفظات رسميةإمكانية  لدول األعضاءل شريطة أن تتاح 17و 16
أنه تم إنجاز الكثير من العمل لضمان أن تعكس تقارير اللجنة التنفيذية بشأن البندين  مندوب األرجنتينأكد إذ و  -54
المرتبطين  رينالتقري ، من دون للتصويتفقط  17/1و 16/1اآلراء المختلفة المعرب عنها، اقترح طرح مشروعي القرارين  17و 16

 .بهما

عملوا دون كلل خالل  األمانة العامةإلى أن المترجمين الفوريين وغيرهم من موظفي  مندوب فرنساأشار إذ و  -55
الختتام المناقشة فأ أن الطريقة األسرع واألك رأىاألسبوعين الماضيين وأن العديد من المندوبين لديهم رحالت طيران في المساء، 

 .أسماء الدول عليهاحات التصويت باستخدام لو  يه اعتماد مشروعي القرارين المذكورين بشأن

أستراليا واألرجنتين، شجع جميع المندوبين اآلخرين على أن  مندوبي ياقتراح مندوب االتحاد الروسي إذ أيدو  -56
 .حتى يتسنى استكمال عملية التصويت في أقرب وقت ممكن ايحذوا حذوهم

 17/1و 16/1أنه سيكون من المناسب التصويت على مشروعي القرارين  رئيس الجمعية العمومية ورأى -57
لصالح إجراء التصويت  وكولومبيا ونيوزيلندا تركيا مندوبوكما تحدث  .إظهار لوحات تحمل أسماء الدول بدال من االقتراع السري ب

ا علموشدد على ضرورة اتباعها  يكاو،اإل اآلراء المّتبعة في ال يتماشى مع روح توافق ذلك أن مندوب تركياومع ذلك، أكد  .هذا
تغير المناخ وخطة التعويض عن الكربون وخفضه  مسائلفي السنوات القادمة بشأن  والتعاضدأن الدول ستحتاج إلى التعاون ب

 .والبيئةاإليكاو لصالح تحقيقا في مجال الطيران الدولي )كورسيا( 

معا كمالذ أخير، ناشد مرة  17/1و 16/1على التصويت على مشروعي القرارين  مندوب الصينوافق  إذو  -58
 الذي قدمتهح اقتر تلبية لال أخرى جميع المندوبين أن يثبتوا مرونتهم من خالل إدراج التغييرات المذكورة في مشروعي القرارين

وإذ أكد  .المهمة مسائلتصويت على هذه التجنب الحاجة إلى ال لكي يتسنى، بصورة مشتركة الصين والهند واالتحاد الروسي
(، استفسر عن األساس القانوني للتصويت عن طريق عرض Doc 7600) للجمعية العموميةاحترامه للنظام الداخلي الدائم  مجددا

 إلى أن سبب إصراره على التصويت باالقتراع السري  مندوب الصينوأشار  .لوحات تحمل أسماء الدول بدال من االقتراع السري 
لذلك من الضروري  .أن العديد من الدول النامية تخشى التعبير عالنية عن آرائها بشأن مشاريع القرارات المذكورة يرى أنه هو 

 .في هذا الشأن اللتعبير بحرية عن آرائه ابيئة أفضل له تهيئة

مندوب الصين نيابة عن بعض الدول  يتحدث أن من المثير لالهتمام أن يرى أنه إلى  رئيس المجلس وأشار -59
وقال  .17/1و 16/1تخشى التعبير عن آرائها بشأن مشروعي القرارين  من هذه الدول أي دولة يبين ه أنطلب منو النامية، 

 هذه الدول، بوصفها الئق، وأكد أن، إلى حد ما، غير بعض الدول النامية هعتبر تمندوب الصين يمكن أن  ن كالمإ رئيس المجلس
 هوشدد كذلك على أن .المكانة ذاتها لهامتساوية و اإليكاو يمكنها أن تتخذ قراراتها وأن جميع الدول األعضاء في  ،ذات سيادة دوال
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وأشار رئيس المجلس إلى أن الدول التي  .دولته على التصويت باالقتراع السري إصرار مندوب الصين أن يقدم فقط سبب لينبغي 
 .، على حد علمهأرادت أخذ الكلمة قد فعلت ذلك

إلى أن الطريقة التي ي جرى بها التصويت على مشروعي القرارين هي مسألة  مندوب االتحاد الروسيوأشار  -60
إجرائية بحتة، واقترح أن ي طلب من المندوبين الذين أعربوا عن معارضتهم لالقتراع السري سحب اعتراضهم حتى يتسنى للجلسة 

 .(Doc 7600ومية )من النظام الداخلي الدائم للجمعية العم 47وفقا للمادة  تجري التصويتالعامة أن 
إلى أنه يعتقد اعتقادا تاما أن لكل دولة موقف واحد، وشدد على أن من المبادئ الهامة  مندوب الصينوأشار  -61

ولهذا  .مع سائر األصوات كانت كبيرة أم صغيرة، صوت متساوٍ أللغاية في السياسة الدبلوماسية الصينية أن يكون لكل دولة، سواء 
 لما قاله اوخالف .17/1و 16/1اقترح إتاحة فرصة متساوية لكل دولة للتصويت باالقتراع السري على مشروعي القرارين  ،السبب

خطة التعويض  ، تمثلالصين ألن في رأيرئيس المجلس بشأن حديثه نيابة عن الدول النامية، أوضح مندوب الصين أنه فعل ذلك 
بالفوائد المستقبلية  أدى إنشاؤه إلى التضحيةالسوق  آليات على اقائم إجراءً  ي )كورسيا(عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدول

تتمتع وأشار إلى أنه في الوقت الذي توفر فيه خطة كورسيا الحد األدنى من الحصانة للعديد من الدول النامية، فقد ال  .للدول النامية
 جعل الذيالسبب هو  وأكد مندوب الصين أن هذا .قطاعات الطيران المدني دائما بهذه الحصانة في المستقبل مع نمو هذه الدول

مستقبل في ال لتتحققتبذل قصارى جهدها  والذي جعلها ،أن خطة كورسيا هي خطة عادلة ومتوازنة للعالم النامي بأسره ال ترى الصين 
فرص لجميع الدول النامية لمعرفة ال إتاحةمن الضروري  أيضا، ولهذا السبب .لدول الناميةصالح االتنمية المستدامة للطيران المدني ل

الصين باستمرار على ضرورة تركيز جميع الدول اهتمامها على  تصرولهذا السبب،  .هميلإكورسيا بالنسبة  ما يعنيه قبول خطة
الكربون، وشدد  عن عويضتالن الطيران المدني الدولي بدال من مجرد الصادرة عالتخفيض الفعلي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

وأكد مندوب الصين أن المزيد  .المحايدالكربوني  على أن زيادة التنمية المستدامة للطيران المدني في الدول النامية أهم من النمو
 بفضلنضم إلى مجموعتها، التي ستزداد مكانتها تأفضل موقف الصين، وس على نحوفي المستقبل  ستدركوالمزيد من الدول النامية 

 .لديها لقطاعات الطيران المدني في المستقبلألنها تعمل معا من أجل التنمية المستدامة  ذلك

 إلى أن الجلسة العامة ستشرع بالتالي في التصويت باالقتراع السري، والسؤال رئيس الجمعية العموميةوأشار  -62
 لدول األعضاءشريطة أن تتاح ل، 17و 16في إطار البندين  المندرجين ينالقرار  روعيما إذا كان المندوبون يوافقون على مشهو 

 .تقديم تحفظات رسميةإمكانية 

لتصويت باالقتراع السري، فإنها ال تخشى اإلعراب عن ل على الرغم من تأييدهاأنها  إلى مندوبة كوبا وأشارت -63
، شددت على 16/1وفيما يتعلق بمشروع القرار  .األمررأي دولتها فيما يتعلق باعتماد مشروع القرار المذكور بصوت عاٍل إذا لزم 

في أن مضمونها يدافع تتمثل واالتحاد الروسي بصورة مشتركة لها فائدة  والهند أن كوبا ترى أن التغييرات التي اقترحتها الصين
غير مناسب للدول النامية وستعبر  WP/626أن القرار كما ورد في الوثيقة  ، وهوكوبا على موقفها وظلت .عن موقف الدول النامية

 .عن تحفظ رسمي عليه، إذا رأت أن ذلك ضروري 

شجع السالم وحماية البيئة، على أهمية اجتماع جميع المندوبين ت تهدولمنطلق أن  ، منمندوب كوستاريكا وشدد -64
 .17/1ومشروع القرار  16/1والتوصل إلى قرار بشأن مشروع القرار 

 .التصويت باالقتراع السري على مشروعي القرارين االضطرار إلىمن المؤسف  إلى أن نيجيريامندوب  أشارو  -65

اإليكاو بالعمل مع  التزمتالعديد من الدول األخرى، دولة مسؤولة  شأنها شأنأن دولتها،  مندوبة الهندوأكدت  -66
جدية فيما يتعلق ببعض  شواغلومع ذلك، فإن الهند لديها  .حماية المناخ وتغير المناخبشأن سياسات وممارسات  وضع على

فيما  ، والهدف الذي تسعى إليه2020من عام ابتداء المحايد  الكربوني ، مثل الهدف المحدد للنموفي هذا الشأناإليكاو أهداف 
 .إلى تحقيقه الذي تسعى أيضاطويل األجل للطيران الدولي ال، والهدف الطموح العالمي أنواع الوقود المستدام للطيران يخص
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أنها، كدولة نامية، توضع في وضع مشابه لحالة طالب شاب مستعد للذهاب إلى المدرسة  ترى  دولتهاوأكدت مندوبة الهند أن 
إلى أنه قبل أن تتمكن شركات  وإذ أشارت .الهند أن يحدث ذلكال تريد و  .أن رسومها زادت مغلقة بالفعل أو اولكنه وجد أن أبوابه

لطيران الهندية من الوصول إلى مستوى معين من الطيران الدولي، سيتعين عليها دفع العديد من الرسوم اإلضافية للسفر على ا
 .العمومية الجمعيةفي هذه  واالعتراف به تقدير مبدأ اإلنصاف ضرورةمختلف الطرق الدولية، وشددت على 

في إطار المندرجين  ينالقرار  روعيعلى مشهل توافق "في اقتراع سري على السؤال  الجلسة العامة تثم شرع -67
 ."؟تقديم تحفظات رسميةإمكانية  لدول األعضاءشريطة أن تتاح ل، 17و 16البندين 

من النظام الداخلي الدائم  3 المادةاالنتباه إلى  مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية واسترعى -68
وفيما يتعلق بسؤال  ."ال يجوز ألي شخص تمثيل أكثر من دولة واحدة "(، التي تنص على أنه Doc 7600) للجمعية العمومية

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية "تنص على أنه  من النظام المذكور 45 المادة، أشار إلى أن مندوب إسبانياطرحه 
ال يعتبر االمتناع و  .ج([الثامنة واألربعون )]االتفاقية، المادة  .المدلى بها، ما لم ينص على خالف ذلك في هذه االتفاقية األصوات

 .".عن التصويت بمثابة تصويت

المذكورة وهي الدول ، دولة 127 بالغ عددهاوزعت بطاقات االقتراع الورقية على رؤساء وفود الدول األعضاء الو  -69
كل  بنداء األسماء، فقام رؤساء الوفود المذكورة دعيثم  .ذه البطاقاتهإقرارا بتسّلم أدناه التي يحق لها التصويت والتي وقعت 

 :لسجلإلدراجه في اعلى المنصة  االقتراعمراقبي  تقديم اسمه إلىاالقتراع المكتملة في صندوق االقتراع بعد  ةبإيداع بطاق منهم

 االتحاد الروسي
 األرجنتين

 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا

 أفغانستان
 إكوادور

 ألمانيا
 اإلمارات العربية المتحدة

 إندونيسيا
 أوروغواي

 أوغندا
 أوكرانيا

 –إيران )جمهورية 
 اإلسالمية(

 آيرلندا
 آيسلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 البرازيل

 بربادوس
 البرتغال

 بروني دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 بنما
 بنين

 البهاما
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 بولندا
المتعددة  -بوليفيا )دولة 

 القوميات(
 بيرو

 تايالند
 تركمانستان

 تركيا
 ترينيداد وتوباغو

 تشاد
 تشيكيا
 توغو
 تونس

 جامايكا
 الجبل األسود

 الجزائر
 جزر القمر
 جزر كوك

 الجمهورية الدومينيكية

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة
 جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

جمهورية الو الديمقراطية 
 الشعبية

 جمهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 الدنمارك
 رواندا

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي 
 سانت فنسنت وغرينادين

 سري النكا
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان

 السويد
 سويسرا
 سيشيل

 شيلي
 صربيا
 الصين
 العراق
 عمان
 غامبيا

 غانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 غينيا بيساو

 فرنسا
 –فنزويال )جمهورية 

 البوليفارية(
 فنلندا
 فيتنام
 فيجي

 قبرص
 قطر

 كابو فيردي
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 كيريباتي
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 كينيا
 التفيا
 لبنان

 ليبيريا
 ليتوانيا
 ليسوتو

 مالي
 ماليزيا

 المجر
 مدغشقر

 مصر
 مقدونيا الشمالية

 المكسيك
 الملديف

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة

 منغوليا
 موناكو
 ناميبيا

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجيريا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 الهند
 هولندا

 الواليات المتحدة
 اليابان
 اليمن

 اليونان

 

السيدة سو جيونغ  ،النائب الثاني للرئيس، السيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا(، والنائب الرابع للرئيسدعي  -70
على  لإلشرافاإلسالمية(  إيران بارفاريش )جمهوريةورئيس لجنة وثائق االعتماد، السيد فرهاد  )كريستال( كيم )جمهورية كوريا(

 .والتحقق من نتائج االقتراع ضمانا لشفافية عملية التصويت الرسمي فرز األصوات
نتائجها على الجلسة العامة عند  عرضت   إلتاحة فرز األصوات، على أن 40.12الجلسة في الساعة  رفعتو  -71

 .14.00استئنافها في الساعة 
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 التاسعةمحضر الجلسة 

 (14.00، الساعة 4/10/2019، الجمعة)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند   -1
 من جدول األعمال 17و 16ين البند بشأناللجنة التنفيذية  اللذين قدمتهما ينالموافقة على التقرير  -

 تفويض السلطة إلى رئيس الجمعية العمومية للموافقة على محاضر الجلسة العامة  -2
 كلمات الشكر  -3

 ملخص المناقشات
 تقارير لجان الجمعية العمومية والبت فيها :من جدول األعمال 9البند 

 اللجنة التنفيذية قدمتهمااللذين  ينالموافقة على التقرير 
 من جدول األعمال 17و 16 ينبشأن البند

الجمعية وحدة دعم  المتمثل في المنسقأعلن فمن جدول األعمال،  16نظر في البند ال الجلسة العامة تاستأنف -1
( بشأن السؤال الجلسة الثامنةالنتائج التالية لالقتراع السري الذي أجري في نهاية الجلسة السابقة ) )C/ACS (والمجلس العمومية

تقديم تحفظات إمكانية  لدول األعضاءشريطة أن تتاح ل، 17و 16في إطار البندين المندرجين  ينالقرار  روعيهل توافق على مش"
 :"رسمية؟

 دولة عضوا 92 :المؤيدون 
 دولة عضوا 25 :ون معارضال

 دول أعضاء 10 :عن التصويت الممتنعون 
صوتا، كانت األغلبية  127أدلت بـ  الدول األعضاء المؤهلة أن ونظرا إلى .غير صالحة اقتراع فارغة أولم تكن هناك بطاقات و 

 شريطة، 17و 16في إطار البندين المندرجين  ينالقرار  روعيمشلموافقة على الشرط المطلوب ل تحقق بذلكو  .صوتا 64المطلوبة 
لط الضوءو  .تقديم تحفظات رسميةإمكانية  لدول األعضاءأن تتاح ل على أنه وفقا للممارسة السابقة، يجب تقديم أي تحفظات  س 

الجمعية العمومية  دورة كتابًة إلى األمينة العامة في غضون شهر واحد من اختتام 17/1القرار  و/أو 16/1رسمية بشأن القرار 
 .4/11/2019 في موعد أقصاهأي 

 تينمثير  انتبدو  ألتينالمس اتينأن هإلى  ترينيداد وتوباغومندوب  أشارمن نتائج االقتراع السري، وانطالقا  -2
شواغل الدول األعضاء  لتناول 2021في أوائل عام  أو 2020مؤتمرا رفيع المستوى في عام اإليكاو عقد ت، واقترح أن حقاللجدل 

 .17/1و 16/1ن يبشأن القرار 
رفيع المستوى العقد مثل هذا المؤتمر  المحبذأنه سيكون من  مندوب االتحاد الروسيهذا االقتراح، أكد ل اتأييدو  -3

 .2022في عام  )الدورة الحادية واألربعين(لجمعية العمومية التالية ل الدورةانعقاد  ، قبل2021في عام 
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انضمت البرازيل إلى توافق اآلراء للموافقة على خطة  :نيابة عن دولتها ةالتالي بالكلمة مندوبة البرازيلوأدلت  -4
 2016في عام  الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( في

 ، فقد3-39الجمعية العمومية  قرار على الرغم من حقيقة أن البرازيل لم توافق على بعض عناصرو  .اتعمل على تنفيذه وهي
المجلد  الواردة فيذات الصلة  قواعد والتوصيات الدوليةذ إجراءات الرصد واإلبالغ والتحقق لخطة كورسيا وفقا لليتنف مضت في

للبرازيل، بناًء على المناقشات التي  اتضحومع ذلك،  .العمود الفقري لخطة كورسيا ت عتبرالرابع من الملحق السادس عشر، والتي 
 وترى  .العديد من الدول شواغل لدىكورسيا آلية معقدة أثارت  لجمعية العمومية، أن خطةل الحالية الدورةالسابقة و  الدورة جرت في

األدوات المناسبة ، فمن الضروري توفير ةفعال ةعالمي خطةخطة كورسيا أن تظل البرازيل أنه إذا رغبت الجمعية العمومية في 
من منطوق قرار الجمعية  18في ضوء االلتزام الذي تم التعهد به بموجب الفقرة و  .مهمة سهلة ليست هذه، و شواغللمعالجة هذه ال

دوري لخطة كورسيا، لكي تنظر فيه الجمعية العمومية، كل ثالثة سنوات  استعراضبأن يقوم المجلس بإجراء  3-39 العمومية
 ا االستعراضإلجراء مثل هذ الالزمة البرازيل أن يولي المجلس األولوية للعمل على المنهجيات اقترحت ،2022من عام ابتداء 
 .على المجلس أن يبدأ هذا العمل اآلن يتعين، 2022فعال في عام  استعراضمن أجل إجراء و  .كورسيا لخطة

شبه إلى حد كبير ي، أشارت مندوبة البرازيل إلى أنه مندوب ترينيداد وتوباغوولدى اإلعراب عن تأييد اقتراح  -5
من جدول  17إلى الجلسة العامة بشأن البند المزمع تقديمه االقتراح الذي قدمته أثناء استعراض اللجنة التنفيذية لمشروع تقريرها 

لمناقشة وجهات نظر  رفيعة المستوى  اجتماعات أن يعقد المجلس اجتماعا رفيع المستوى أو، وهو (WP/575; EX/11) األعمال
 اللتين( 17/1و 16/1أي القرارين ) 3-39و 2-39 لجمعية العموميةالقراري  الصيغتين المحدثتين الدول األعضاء بشأن تنقيح

 جرى ي سي  ذالمذكور لخطة كورسيا ال االستعراض الدوري ، ضمن إّبان الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية سي نظر فيهما
من الدول  اثابت االتزام قتضيي ة،خطة عالميصفها بو  ،خطة كورسيا نجاح وأكدت أن .2022 سنة كل ثالث سنوات اعتبارا من

 .لهذه الدول نظر المختلفةالوجهات  النطاق بشأناألمر الذي لن يكون ممكنا إال من خالل حوار واسع  يكاو،اإل في األعضاء
 16/1إلى أن نتائج االقتراع السري أظهرت أن الكثير من الدول عارضت القرارين  مندوب الصينوأشار  -6
الذي ولهذا السبب، انضم إلى مندوبي االتحاد الروسي والبرازيل في دعم االقتراح  .بعد انضجيهما لم يظهر أن نصمما ي  ، 17/1و

 .حسين القرارين المذكورينبعقد مؤتمر رفيع المستوى من أجل زيادة ت مندوب ترينيداد وتوباغو قدمه
بشأن تغير  16/1الدول التي صوتت لم ترغب في تغيير القرار  أغلبيةأن  معإلى أنه  الهند ةمندوب توأشار  -7

 نسبتها هناك أقلية تكانفقد بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(،  17/1المناخ والقرار 
 .ينبغي إيالء االعتبار الواجب لمقترح مندوب ترينيداد وتوباغو ،ولذلك .اممن الدول تود أن تتاح لها الفرصة لتغييره مئةفي ال 20

التي تقلق دولتها وتجعل من الصعب عليها قبولها،  17/1والقرار  16/1وأكدت مندوبة الهند أن هناك العديد من عناصر القرار 
اإليكاو موقع  فيوطلبت إتاحة نصوص تحفظات الهند  .يما يتعلق بكل من هذين القرارينوأشارت إلى أنها ستقدم تحفظاتها ف

 .على اإلنترنت
مجددا أنه ينبغي النظر بجدية في اقتراح وفد  تعلى ضرورة مواصلة الحوار، وأكد الهند ةمندوب توشدد -8

 يتاح وصول بحيث إلحراز تقدمبالتأكيد وسيلة  يمثل، 2021وأكدت أن المؤتمر الرفيع المستوى، ربما في عام  .ترينيداد وتوباغو
الهند  ةمندوب توسلط .عولجتقد  17/1والقرار  16/1ها بشأن القرار شواغلفيها أن  ترى الهند والدول األخرى إلى النقطة التي 

، فيما المنظمة البحرية الدولية، تدرس خطة تعويض عالمية مماثلة لخطة كورسياوهي  لإليكاو،الضوء على أن منظمة موازية 
كيفية إتاحة بعض أموال المنظمة  بشأنالدولي، وقد صاغت بالفعل أحكاما  البحري  انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن يخص

)نيويورك،  قد مؤخراالذي ع األمم المتحدة للعمل المناخيقمة مؤتمر وباإلشارة إلى  .البحرية الدولية للبلدان النامية في هذا السياق
تسريع وتيرة العمل المناخي لتنفيذ اتفاق باريس  جرى الهند أن المشاركين قد وافقوا على أنه إذا  ةمندوب ت(، أكد23/9/2019

 .للبلدان النامية من حيث بناء القدرات والتمويإلى ا، فمن الضروري مواصلة تقديم الدعم 2015لعام 
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فيما يتعلق المختلفة  ئهمآرالإلدالء بلجميع لعلى رئيس الجمعية العمومية إلتاحته الفرصة  مندوب مصرأثنى و  -9
 ،بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( 17/1بشأن تغير المناخ والقرار  16/1القرار ب

وبينما الحظ أن الجلسة العامة قد اتخذت قرارا حكيما للمضي قدما في تنفيذ هذين  .لجمعية العموميةلالتاريخية الدورة في هذه 
الخيار األفضل في الوقت الحاضر، شدد على ضرورة االستمرار في االنفتاح على  أن هذا هورأت الدول  أغلبية ألنالقرارين، 

هذا القرار، مشيرا إلى  عتمادرئيس الجمعية العمومية ال وأشاد مندوب مصر بروح االنفتاح والمهنية التي أظهرها .األفكار الجديدة
ضرورة تعزيز الصداقة والتعاون بين جميع كما راعى ، (Doc 7600) أنه أخذ في االعتبار النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

وشدد على أهمية النظر في جميع الخيارات، بما  .مع احترام حقها في التعبير عن آرائها وتحفظاتهااإليكاو الدول األعضاء في 
 .لعقد مؤتمر رفيع المستوى  في ذلك االقتراح الذي تقدم به مندوب ترينيداد وتوباغو

نيابة عن االتحاد تتولى حاليا رئاسة االتحاد األوروبي، قدم المداخلة التالية  دولتهأن إلى  مندوب فنلندا أشاروإذ  -10
على التقدم الهام الذي تم اإليكاو أوال وقبل كل شيء، هنأ  :األعضاء فيه، وكذلك نيابة عن أيسلندا والنرويجاألوروبي والدول 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(،  باعتمادلجمعية العمومية الدورة الماضية لتحقيقه منذ 
الطيران  الصادرة عنالقائمة على آليات السوق لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  التدابير وكذلك في مجاالت أخرى من سلة

على كل العمل الجيد  الدول أن تبني إلمكانيةضمان  من لجمعية العموميةالدورة ل في هذه ما تمعلى  المنظمة كما هنأالدولي؛ 
 ا.خطة كورسيلنها تقترب من بداية المرحلة التجريبية ألأمر حاسم  ذاالماضية، وه يةفترة الثالثالالذي تم إنجازه في 

وهذا ما فعلته  .والحظ مندوب فنلندا أن أغلبية واضحة من الدول أكدت مشاركتها في إنجاح خطة كورسيا -11
دعمها  تواصلفي هذا السياق أن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، مع أيسلندا والنرويج، ذكر و  أوروبا على وجه الخصوص.

اإليكاو الدول األعضاء األخرى في  وتدعو .من بداية المرحلة التجريبية هاتماما بتنفيذ ةملتزم ال تزالو  كورسياالقوي لخطة 
لجمعية العمومية في وضع اللبنات الدورة الماضية ل بالتقدم المحرز منذ وترحب .في أقرب وقت ممكن كورسيالالنضمام إلى خطة 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، مع أيسلندا والنرويج،  يرحب ،ومن َثم .2021في عام  كورسياالمطلوبة لبدء تنفيذ خطة 
 .كورسيابشأن خطة  17/1بالقرار  على وجه العموم

جمعية العمومية، وفي الدورة الماضية للفي دول ال هذه شيا مع المواقف التي اتخذتهااأكد مندوب فنلندا أنه تمو  -12
 يتفقبما و  ،في ضوء اتفاقية شيكاغو 17/1من منطوق القرار  18ينبغي قراءة الفقرة  يكاو،اإلفي اجتماعات مجلس  امداخالته

 اتفاقكذلك مع االلتزامات القانونية لبعض األطراف المتعاقدة بمواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة بما يتماشى مع 
أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تطبق قوانينها  هو وسلط الضوء على أن أحد مبادئ اتفاقية شيكاغو .باريس بشأن تغير المناخ

وأكد مندوب فنلندا أن هذا المبدأ  .على جميع الطائرات التي تعمل ضمن واليتها القضائية ولوائحها على أساس غير تمييزي 
 .في االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه التدابير القائمةينطبق أيضا على التدابير البيئية مثل 

وأكد  .في السنوات القادمة كورسيااآلن على التنفيذ العملي لخطة  ينصبّ  وأشار مندوب فنلندا إلى أن التركيز -13
وفي هذا الصدد، أكد مندوب  .ممكننطاق جغرافي  وسعوأ المنشودةأن من الضروري عند القيام بذلك ضمان سالمتها البيئية 

للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في اإليكاو برنامج في  ةكامل مشاركةفنلندا مجددا أن الدول األوروبية كانت وستظل تشارك 
 .إطار خطة كورسيا

 جرى  هرئيس الجمعية العمومية على قيادته، أشار إلى أن من المؤسف أن مندوب الواليات المتحدة شكر إذو  -14
عن  خطة التعويضبفيما يتعلق  توفيقي روح العمل الجماعي إليجاد حلالمضي باتجاه االنقسام بدال من  نحودفع االجتماع 

 سارعتوفي الواقع  -مثالية  كورسياأي دولة أن خطة  ال تدعيوأكد أنه  .الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(
التي تحظى المثالية  االستجابةلعثور على االنتظار إلى حين االجمعية العمومية  كان علىإذا و  -عيوبها  تبيان إلىمعظم الدول 

أكد مندوب الواليات المتحدة أنه على الرغم من أن و  .سوف يطول انتظارهاجميع الدول لمعالجة هذه المسألة الهامة، ف بموافقة
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هناك الكثير  ال يزال فإنه، كورسيابشأن خطة  17/1العظمى من الدول أيدت القرار  غلبيةأن األ بينت بوضوح مناقشات اليوم
وشدد على أن الواليات المتحدة ال تزال ملتزمة  .معالجة هذه القضية بفعالية علىاإليكاو  قدرةمن العمل في المستقبل لضمان 

 االجتماعات المقبلة، شجعت تطلعا إلىو  .من الدول األخرى  هنفس تتوقع الشيءو  بالعمل مع الدول األخرى بروح من التعاون،
 .وتبادل آرائها والعمل بروح التوافق المّتبعةضمن اإلجراءات  ةبناء بطريقةالدول على العمل  الواليات المتحدة

لعقد مؤتمر رفيع المستوى، أعرب مندوب الواليات المتحدة عن  وفيما يتعلق باقتراح مندوب ترينيداد وتوباغو -15
عقد مثل هذا االجتماع في وقت ل أمله في أال يلوم أحد دولته لعدم رغبتها في تكرار مناقشات األسبوع الماضي ولصعوبة فهمها

وستؤيد الواليات المتحدة مواصلة النظر  .اليوم اجتماع سيكون هذا االجتماع مختلفا عن إلى أي مدىدون معرفة من قريب جدا 
الواليات المتحدة أبدت و  .قرارا من الجمعية العمومية بعقد مثل هذا االجتماع في وقت معين ها لن تؤيدفي االقتراح المذكور، ولكن

الواليات  فإنأن اليوم ربما كان حلوا ومرا،  ومع .إلحراز تقدماء للعمل مع جميع الدول إليجاد سبيل بنّ  استعدادهافي هذا الصدد 
 .المطروحةملتزمة بالعمل على معالجة القضايا الصعبة  وتظل كورسياتنفيذ خطة  مواصلة المتحدة حريصة على رؤية

على  أعمال الجمعية العموميةكان يراقب  األياتاإلى أن  االتحاد الدولي للنقل الجوي )األياتا( مراقبوأشار  -16
في سيحتفل وسلط الضوء على أنه  لإليكاو، اكبير  ااحترام يكنّ  األياتاشدد على أن إذ و  .مدى األسبوعين الماضيين باهتمام شديد

خالل تلك العقود لحل مجموعة واسعة من اإليكاو عمل جنبا إلى جنب مع  وقد، تأسيسهعاما على  75العام المقبل أيضا بمرور 
على مدى السنوات الماضية، فإن ما اإليكاو  أعمالالذين شاركوا في إلى أنه بالنسبة  األياتا مراقبوالحظ  .القضايا المختلفة

قد خطت  ،بأخرى  بطريقة أو يكاو،اإلأن  أن يستخلصكمراقب  ويمكنه .شهدوه خالل اليومين الماضيين يكاد يكون غير مسبوق 
الضغوط في الوقت الحالي على شركات الطيران للمضي قدما في حل مشكلة المناخ في  تشتد فيهخطوة إلى الوراء في عالم 

 .أسرع وقت ممكن
المتعلقة ورحب بجميع أعماله اإليكاو مع  في تعاون وثيقعلى مر السنين  االتحاد عمل أن األياتا مراقبوأكد  -17
في تحسينات  يقوم بإدخال األياتاوسلط الضوء على أن  .مطروحةالقائمة على آليات السوق التي كانت  للتدابيركاملة السلة بال

أنواع وقود بديلة واعدة للغاية للحد من البصمة البيئية للطيران الدولي، والعمل مع الشركاء  إعداد دفع نحوالالتكنولوجيا، و  مجال
دعم الكامل لخطة وتقديم الالبنية األساسية التشغيلية،  إدخال تحسينات علىومع الحكومات بشأن  قطاع الطيرانفي جميع أنحاء 

انبعاثات الطيران على المدى  فرصة لتثبيت نموبوصفها كورسيا( التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )
االستخفاف  يجر  لم و  .المناخ في األسواقالخاص بتمويل المليار دوالر أمريكي من  40ما يقدر بـ  طرحالقصير إلى المتوسط مع 

وسيواصل كل ما بوسعه  األياتاوقد فعل  .شركات الطيران تحت ضغط شديد للحد من بصمتها البيئية باتتإذ كل هذا الدعم، ب
ة أكبر سرعبمن المحزن أنه سيتعين عليه التحرك إال أن  يكاو،اإلسيواصل دعم عمل  االتحاد أن األياتا مراقبوأكد  .ذلكالقيام ب

 .جدها لمواصلة الحد من البصمة البيئية للطيرانيفي اتخاذ أي خطوات قد  المضيتمكن من لكي ياإليكاو  من سرعة تحرك

في ظل ظروف صعبة  توجيه ما اضطلع به من رئيس الجمعية العمومية على األياتا مراقبوختاما، شكر  -18
في نهاية المطاف،  قطاع الطيران، وأشار إلى أن .وتركيزه على هذا المجال المستمر اهتمامه علىعلى ما يبدو، ورئيس المجلس 

 هاتأن تلك الطائرات صمم األياتا مراقبوأكد  .الطيران الدولي عقالواويشمل هذا القطاع في يتيح للطائرات أن تطير،  هو الذي
أحدث ب مزودةمن مطارات  توهبط تأقلع االطائرات والمحركات بمعايير عالية وآمنة للغاية، وأنه شركات تصنيع هاتوصنع

 ي ستخدمالتي  ،القيمة من حيثمن التجارة العالمية  مئةفي ال 35نقلهم كل عام و يجري مليار مسافر  4,7 تنّقل لتسهيل التجهيزات
وسيواصل بذل كل ما في وسعه للحد من البصمة  االطيران هذ قطاعفخور بكونه جزءا من  األياتاوأكد أن  .في نقلها الطيران

اإليكاو عمليات  إعدادوإشراكه في  األياتامع  بتعاون وثيقعلى مواصلة العمل اإليكاو  المذكوروحث المراقب  .البيئية للطيران
 .حتى يتسنى للجميع االستفادة والمضي قدما على المدى الطويلوقواعدها القياسية 

للجنة  ينالتالي ريرينالتقعلى  الموافقة رئيس الجمعية العموميةأي تعليقات أخرى، أعلن  ونظرا إلى عدم وجود -19
 :بالصيغة المشار إليها ينالقرار  واعتمادالتنفيذية 
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WP/626  -  السياسة  -الطيران الدولي وتغّير المناخ  -حماية البيئة  :من جدول األعمال 16البند
 العامة والتوحيد القياسي

 (16/1)القرار 

WP/627  -  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  -حماية البيئة  :من جدول األعمال 17البند
 مجال الطيران الدولي )كورسيا(

 (17/1)القرار 

 هذا الطلب طلب عقد مؤتمر رفيع المستوى وسيولىب أحيط علماه وأشار رئيس الجمعية العمومية إلى أن -20
التحفظات التي أبدتها الصين والهند واالتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية والواليات أيضا ب أحيط علماو  .االعتبار الواجب

تغير المناخ والتحفظات التي أبدتها البرازيل والصين والهند ب المتعلق 16/1( بشأن القرار البوليفارية -المتحدة وفنزويال )جمهورية 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال ب المتعلق 17/1بشأن القرار  البوليفارية( - واالتحاد الروسي وفنزويال )جمهورية

 :(، وذلك على النحو التاليالطيران الدولي )كورسيا
 تغير المناخالمتعلق ب 16/1القرار المعرب عنها إزاء  تحفظاتال

 :17/1والقرار  16/1التالي بشأن القرار  بيانبالأدلى مندوب الصين  -21
، بصفتها أكبر دولة نامية، وبقوة موضوع حماية البيئة في مجال الطيران الدولي واالستجابة الصينتدعم "

لمشكلة تغير المناخ. ونحن نؤمن بأن سلة التدابير، التي تشمل البنية األساسية والتقنيات والتحسينات التشغيلية والتدابير القائمة 
 في الحد من االنبعاثات الناجمة عن الطيران. اكبير  إسهاماتسهم على آليات السوق ووقود الطيران المستدام، يمكن أن 

وقد عكف قطاع الطيران المدني في الصين بنشاط على التحكم الفّعال في نمو انبعاثات الطيران، والتزم بتنفيذ "
قمنا باستثمار مباشر تتجاوز  لإليكاو،استراتيجيتنا الوطنية للحفاظ على البيئة. ومنذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية 

القائمة على  اآللياتمليارات يوان في التقنيات الجديدة ووقود الطيران المستدام والتحسينات التشغيلية والبنية األساسية و  8قيمته 
ت نفسه، وفي السوق وذلك لدعم التنمية الخضراء من خالل نهج شامل يعالج كاًل من األعراض واألسباب الجذرية. وفي الوق

فيما يخص هذا الموضوع، قمنا بصياغة سياسات اإليكاو إلى القواعد القياسية التي وضعتها  وبالرجوعضوء واقع التنمية في بالدنا 
طائرة  3742تمتلك الصين أسطواًل مؤلفًا من باتت ، 2019لتشجيع إنشاء آلية للرصد واإلبالغ والتحقق. واعتبارًا من أغسطس 

كجم لكل طن  0,287، بلغ استهالكنا من الوقود ألغراض الطيران المدني 2018سنوات. وفي عام  7أعمارها عن يقل متوسط 
مليون طن مقارنًة بالكفاءة في استهالك الوقود في  20كيلومتري، وهو ما يمثل خفضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 

 .1978مليون طن مقارنًة بالكفاءة في استهالك الوقود في عام  220بون مقداره وخفضاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكر  2005عام 
وترى الصين دائمًا أن خفض االنبعاثات في مجال الطيران الدولي جزء ال يتجزأ من إدارة المناخ العالمي، "

ن المتباينة واإلنصاف ومراعاة قدرات المسؤولية المشتركة ولك مبادئوبالتالي يتعين علينا أن نلتزم بمبادئها األساسية، وال سيما 
كل دولة بعينها وكذلك إجماع المجتمع الدولي على نماذج إدارة المناخ العالمي، التي تسمح للدول باختيار أهدافها على المديين 

لكل دولة  على ذلك، تدعو الصين إلى وضع خطة دولية تسمحبناًء المتوسط والطويل وتحديد مسارات التنفيذ األنسب لظروفها. و 
بالمساهمة قدر استطاعتها في تحقيق هدف خفض انبعاثات الطيران، على أن تتسم هذه الخطة بالعدالة واإلنصاف وتفضي إلى 

 التعلم المتبادل.
وتعارض الصين أي خطة تحيد عن الحقائق التي تواجهها الدول وتأتي على حساب الحقوق المشروعة للبلدان "

يركز فقط على التحكم في  2020ناشئة في النمو والتطّور. ونؤكد أن هدف النمو المحايد للكربون لعام النامية وبلدان األسواق ال
ن نمو االنبعاثات، إال أنه يغفل المسؤولية التاريخية التي تتحملها البلدان المتقدمة عن االنبعاثات وتتجاهل ما للبلدان النامية وبلدا

والتطّور. وذلك يتعارض مع مفهوم العدالة واإلنصاف الذي ينادي به المجتمع الدولي  األسواق الناشئة من حق مشروع في النمو
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ويقّوض الثقة المتبادلة والتعاون بين الدول األعضاء. كما أن ذلك ال يمّكن من تعبئة الدول األعضاء للمشاركة في الخطة الدولية 
 لخفض االنبعاثات الصادرة عن الطيران.

 ،األعزاءسيدي الرئيس، الزمالء "
 16أثناء الدورة الحالية للجمعية العمومية، وخالل المداوالت التي تناولت القضايا البيئية، ال سيما البندين "

ج( من اتفاقية شيكاغو ولم نتمكن من النظر في الوثائق  49وهما محل تباين كبير في اآلراء، لم يكن هناك تقّيد بالمادة  ،17و
التي قدمها المجلس في هذا الصدد ومناقشتها مناقشة وافية. كذلك فإن تعليقات ومواقف الدول لم يتم تضمينها في القرارات بطريقة 

. ومن ثم، فإن وفد الصين تساوره حيرة شديدة على اإلطالق هذا الوضعمثل  السابقة للجمعية العمومية الدورات لم تشهدمتوازنة. و 
 جراء ذلك.من وخيبة أمل 

 :لتدوينه في السجالتالتالي  بيانبالوفي ضوء ما تقدم، ي دلي وفد الصين "

يعارض الوفد اعتماد الدورة الحالية للجمعية العمومية، من دون مناقشات أو مفاوضات، للقرارين: "بيان  -1"
اإليكاو تغير المناخ" و"بيان موّحد بسياسات وممارسات  —المستمرة في مجال حماية البيئة اإليكاو موّحد بسياسات وممارسات 

 ون وخفضه للطيران الدولي )كورسيا(".خطة تعويض الكرب -المستمرة في مجال حماية البيئة 

يبدي الوفد تحفظات على القرارين اللذين اعتمدتهما الجمعية العمومية للتو، ال سيما على الفقرات التي  -2"
 تتنافى مع معايير اإلنصاف وقابلية التنفيذ والمعقولية.

م الوفد إلى " تحفظاتنا مكتوبًة. وتحتفظ الصين بالحق في تعديل هذه  األمانة العامةوعقب هذا االجتماع، سيقدّ 
هذه  مستقباًل. وفي الوقت نفسه، تؤكد الصين أناإليكاو التحفظات أو سحبها رهنًا بإجراء مشاورات بشأن هذين القرارين في 

لطيران األخضر. ويطلب التحفظات على القرارين ال تعني أنها تنوي تعليق أو خفض جهودها الرامية إلى مواصلة تطوير مفهوم ا
 في البياناتالدول التي تعرب فيها عن تحفظاتها كاملًة وإتاحة مجمل نصوص هذه  بياناتالوفد من الجمعية العمومية تسجيل 

 على اإلنترنت.اإليكاو موقع 

 "بسالسة. أخيراً وليس آخرًا، يعرب الوفد عن خالص امتنانه لجميع المترجمين الفوريين الذين سّهلوا سير أعمالنا"
 كتابًة إلى األمينة العامة على النحو التالي: 16/1بشأن القرار  الصينوأحيل الحقا النص التفصيلي لتحفظات  -22

 ،على وجه التحديد"
 من الديباجة 10الفقرة  -1"
سنويًا في المائة  2بالفعل هدفًا طويل األجل يتمثل في تحسين كفاءه الوقود بنسبه اإليكاو السبب: حددت  "

. وقبل إثبات الجدوى واالستدامة االقتصادية واألثر المترتب على الطيران الدولي، وتقييم رؤى التنمية الخضراء الطويلة 2009في 
األجل لدى مختلف الدول، ليس من الضروري وال من الممكن وضع أهداف أخرى طويلة األجل من خالل نهج تنازلي من القمة 

بأن بعض الدول يساورها القلق بشأن  أيضا   تعترفو نفسه، ينبغي إضافة جملة في نهاية هذه الفقرة: "إلى القاعدة. وفي الوقت 
، وقد أودعت ى على نفس المستو  2020 عام منابتداًء عدالة وجدوى الهدف المتمثل في اإلبقاء على انبعاثات الكربون الصافية 

 تحفظات بشأن هذا الهدف."
 من الديباجة 12الفقرة  -2"
السبب: هذه المؤسسات ال تمثل مجتمع الطيران برمته، ال سيما شركات الطيران في الدول النامية. فقد أ طلقت  "

م أموااًل ذات قيمة ملموسة من سنوات،  10الشعارات على مدار  دون تقديم تحليل ومبررات مقنعة. كما أن هذه المؤسسات لم تقدّ 
 تحقيق هذه األهداف. مساعدة فيلل
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 من الديباجة 21الفقرة  -3"
السبب: من الذي أجرى التحليل؟ وهل انطوت عملية التحليل على مسائل خالفية؟ هل تم عرض آراء الخبراء "

ب" اإليكاو دون أن تصل من دون توضيح هذه األسئلة و من ؟ فبأكملها إلى فهم مشترك لهذه المسائل، ال يمكن للصين أن "ترحّ 
 هذه الفقرة.بنتائج التحليل المذكورة في 

 من الديباجة 25الفقرة  -4"
( ال تعكس سوى CAAF/2التي ذكرها المؤتمر الثاني عن الطيران والوقود البديل ) 2050السبب: رؤية عام "

رغبة بعض األطراف في تعزيز زيادة استخدام وقود الطيران المستدام. ولكن ينبغي أن ي ترك المجال للدول كي تقرر بنفسها ما 
إذا كانت ترغب في زيادة نسبة وقود الطيران المستدام زيادة كبيرة في ضوء ظروفها الوطنية وواقعها. فهذا حق للدول ويمكن أن 

 كبر على تعزيز استخدام وقود الطيران المستدام.أ بقدريساعد 
 من الديباجة 28الفقرة  -5"

السبب: ترتبط االستدامة ارتباطًا وثيقًا بالظروف الوطنية والموارد المتوافرة، وبالتالي فإن وضع معايير موّحدة 
أن تقوم الدول ذات السيادة ذاتها باعتماد مسألة ال تتفق مع الحقائق وال تساعد على التنفيذ من حيث الممارسة الفعلية. وينبغي 

بدور استشاري اإليكاو وقود الطيران المستدام استنادًا إلى التوجيهات والمواصفات ذات الصلة بهذا الموضوع، ويمكن أن تقوم 
أحد التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الطيران، وال يمثل  ى هام في هذا الصدد. كذلك فإن إنشاء وتنفيذ آليات السوق ليس سو 

حياة وقود الطيران المستدام  ةذلك جميع التدابير وال حتى الهدف. ومن ثم، فإن معايير االستدامة واعتماد وتقييم انبعاثات دور 
دمة تنفيذ خطة كورسيا وغيرها من آليات ينبغي اعتبارها عوامل هامة لتعزيز التنمية المستدامة للطيران المدني ككل وليس لخ

 السوق.
 أ( من المنطوق  2الفقرة الفرعية  -6"
وكالة حكومية دولية تتألف من دول أعضاء استنادًا إلى اتفاقية شيكاغو. وعند معالجة اإليكاو السبب:  "

مسألة انبعاثات الطيران الدولي، ينبغي لهذه المنظمة أن تعضد تعاونها مع المنظمات األخرى وتعزز أوجه التآزر فيما بينها 
 .القيادة بما يسمىبداًل من االضطالع 
بتعزيز خفض انبعاثات الطيران الدولي في السنوات اإليكاو ث في سياق قيام ذلك، في ضوء ما حد وفضال عن"

 بغيةمبدأ سيادة الدول فيما يخص التعاون الدولي  أن يؤكد مجددااألخيرة، تطلب الصين إضافة فقرة فرعية ونصها كالتالي؛ "
 التصدي لتغّير المناخ.

 من المنطوق  6الفقرة  -7"
 .والمسّوغات العلمية والجدوى انعدام العدالة "السبب: 

 من المنطوق  8الفقرة  -8"
لم تقم اإليكاو السبب: تكررت هذه الفقرة في القرارات المماثلة في الدورات السابقة للجمعية العمومية، إال أن "

وتطلب الصين  قط بأي عمل ملموس في هذا الصدد حتى اآلن، كما أن الدورة الحالية لم تستهل أي نقاش استجابًة لهذا الطلب.
 المقبلة. يةفترة الثالثالإلى المجلس إيالء األولوية لهذه المسألة خالل 

 من المنطوق  9الفقرة  -9"

في المائة سنويًا بدءًا  2بالفعل هدفًا طويل األجل لتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة اإليكاو السبب: حددت "
وضع أهداف أخرى طويلة األجل. وحتى لو تم وضع إلى . وهذا الهدف طموح بالقدر الكافي وليست هناك حاجة 2009من عام 
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منخفضة الكربون في الطويلة األجل و الهدف آخر طويل األجل، ينبغي أن يستند ذلك الهدف إلى تقييم لسيناريوهات التنمية 
والتحليالت التي أجراها المجلس بشأن معايير الجدوى والعدالة وإتاحة الموارد المساعدة مختلف الدول، وأن يخضع للدراسات 

 .للبلدان النامية وبلدان األسواق الناشئة قبل تقديم التوصيات إلى المجلس لمناقشتها
 من المنطوق  15الفقرة  -10"
قية قياس/تقدير االنبعاثات في قيامها بتعزيز موثو اإليكاو السبب: الدول األعضاء ليست مضطرة لدعم  "

الناجمة عن الطيران الدولي. فليس بوسع المجلس سوى أن "يدعو" الدول، ال أن "يطلب" منها تقديم الدعم على أساس احترام 
 سيادتها.

 ب( و ج( من المنطوق  22الفقرتان الفرعيتان  -11"
السبب: الترتيبات القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من الترتيبات المؤسسية المتعلقة باستخدام المجال "

الدول اعتماد تدابير من " تطلب"أن أن "تقترح" ولكن ليس لها الحق في لإليكاو الجوي هي كلها شؤون داخلية للدول. ويمكن 
 اإليكاو.المطارات الخضراء من خالل  بشأنعلومات معينة؛ وليس لزامًا على الدول أن تتبادل الم

 ج( و د( من المنطوق  23الفقرتان الفرعيتان  -12"
وكالة حكومية دولية تتألف من دول أعضاء. وينبغي للمجلس أن يوفر منتدى تبادل المعلومات اإليكاو السبب: "

من أجل الدول األعضاء وليس المطارات؛ أما المعلومات التي يجري تبادلها فهذه مسألة تقررها الدول ذات السيادة وال داعي 
ة البيئية، يجب أن تتخذ المطارات إجراءات مخصصة إلصدار أحكام مسبقة أو تحديد موضوعات بعينها. ولتحقيق االستدام

غرض لفي تقييم وتجميع الممارسات الجيدة من مختلف الدول اإليكاو تتناسب مع مواقعها وخصائصها، وينحصر دور مجلس 
 .الرجوع إليها، بداًل من وضع مواد إرشادية منفصلة عن الواقع

 و( من المنطوق  25الفقرة الفرعية  -13"
( هو تعزيز عمليات التبادل CAAF/3لغرض من عقد المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل )السبب: ا "

 بشأنوزيادة الثقة في وقود الطيران المستدام من خالل تقوية أواصر التعاون. ومن دون إجراء البحوث والدراسات الكافية 
دون تطوير وسائل من سيناريوهات البلدان المختلفة، ال سيما بشأن الظروف الوطنية واالحتياجات الخاصة للبلدان النامية، و 

ليست مؤهلة بما يكفي لوضع هدف اإليكاو محددة وخريطة طريق لمساعدة البلدان النامية والبلدان ذات األسواق الناشئة، فإن 
 .2050كن استخدامه بحلول عام كمي لوقود الطيران المستدام يم

 من المنطوق  26الفقرة  -14"
السبب: إن الدول األعضاء وليس المجلس هي التي ستتكيف مع تغير المناخ. لذلك، ينبغي للمجلس دعوة الدول األعضاء  "

 ".لتحديد اآلثار والمخاطر، ومنحها فرص لزيادة عمليات التبادل.

التي تقلق دولتها وتجعل  17/1والقرار  16/1هناك العديد من عناصر القرار أن مجددا  مندوبة الهندوأكدت  -23
وطلبت إتاحة نصوص تحفظات  .ينالقرار   هذينمن الصعب عليها قبولها، وأشارت إلى أنها ستقدم تحفظاتها فيما يتعلق بكال

 :كتابًة إلى األمينة العامة 16/1بشأن القرار  التالي اتالتحفظ بيانالحقا  الهندت رسلأوقد  .على اإلنترنتاإليكاو موقع  فيالهند 
بشأن تغّير المناخ. وتعتقد بشّدة أّن استجابة اإليكاو إّن جمهورية الهند أّمة مسؤولة وهي ملتزمة بالعمل مع "

المتحدة اإلطارية بشأن أسرة الطيران الدولي ينبغي أن تتّم وفقًا للمبادئ العاّمة التي حّددها اتفاق باريس ضمن إطار اتفاقية األمم 
  .2015تغير المناخ أثناء المؤتمر الحادي والعشرين لألطراف في عام 
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ويقّر اتفاق باريس بوضوح بأّن الدول النامية لم تبلغ بعد ذروة االنبعاثات الخاّصة بها وستحتاج إلى وقت "
. 2020ى أّي قطاع معّين، وبالتأكيد ليس بحلول المحايد عل الكربوني أطول من الدول المتقّدمة لبلوغها. وهي ال تفرض النمو

ي إلى التراجع وسيضّر بقطاع الطيران، ال 2020 عام المحايد بحلولالكربوني وبالتالي فإّن النمو  سّيما في الدول النامية،  سيؤدّ 
 حيث قطاع الطيران لم ينضج بعد وهو ينمو بوتيرة سريعة.

 الديباجة -1"

سابقا[  16/1]القرار  18-40تحفظاتها على فقرات في ديباجة قرار الجمعية العمومية تسّجل جمهورية الهند  "
 لألسباب المشار إليها أدناه:

 باألهداف الطموحة العالمية...( وإذ تعترف) 10- الفقرة "

 منابتداء الحفاظ على انبعاثات الكربون الصافية في نسّجل قلقنا البالغ حيال إنصاف وجدوى الهدف المتمّثل "
أعيد ترقيم القرار ] 22/1-39على نفس المستوى وقد أودعنا تحفظاتنا على قرار الدورة السابقة للجمعية العمومية  2020 عام
 2020 عام ونودع اآلن تحفظاتنا مّرة أخرى. إّن عتبة 2016في عام [ 2-39بحيث أصبح قرار الجمعية العمومية  22/1

خّط أساس مختلف للدول النامية إذ من المتوّقع أن يكون نمو  إمكانية وضع مجحفة جدًا حيال الدول النامية. ونوصي بالنظر في
 ، في حين أّن الدول المتقّدمة قد بلغت أصاًل مستوى اإلشباع.2020جدًا بعد عام  االطيران في تلك الدول مرتفع

 أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة..."( وتؤكد)" 12- الفقرة "

ل جمهورّية الهند تحفظها على الهدف المتمثل " في  50خفض انبعاثات الكربون الخاّصة بها بنسبة في تسجّ 
سّيما  بلوغه، ال الممكن. ويبدو هذا الهدف مفرط الطموح ولن يكون من 2005 عام مستوياتب مقارنةً  2050 عام المائة بحلول

 الدول النامية. وبالتالي، فإننا نوصي بتعديل ذلك واالستعاضة عنه بمستويات أكثر واقعية.من جانب 

 باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ و..."( وتذّكر)" 13- الفقرة "

له في  ظ أّن هذا المبدأ ال يجد مكاناً الحَ ي، ه الفقرةفي هذ ليهعلى المبدأ المنصوص ع توافق الهند مع أن"
 القرار الذي ينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنه.

 إلى أّن قرار الجمعية العمومية..."( وتشير)" 30- الفقرة "

 .ه الفقرةعلى هذ 19-40تنطبق التحفظات التي أودعتها الهند بشأن قرار الجمعّية العمومية "

 
 القرار -2"
 16/1]القرار  18-40من قرار الجمعية العمومية  تسّجل جمهورية الهند تحفظاتها على الفقرات التالية"

 :لألسباب الم شار إليها أدناهسابقا[ 
 (ج 2-الفقرة  "
ومبدأ احترام  يكاو،اإلفي حين تدعم الهند التعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ و "

ال تولي األهمّية الالزمة للمبادئ/القرارات المت خذة وفقًا لالتفاقية اإليكاو تلك االتفاقية واتفاق باريس، من المالحظ أّن قرارات 
  .في هذا الصدداإليكاو نوصي بإدخال التصحيحات الالزمة على أسلوب و اإلطارية واتفاق باريس. 
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 8و 6-الفقرتان  "
اإلبقاء على صافي متوّسط األجل المتمثل في النسّجل تحفظاتنا الشديدة على الهدف الطموح العالمي "

 2020 عام على نفس المستوى. إّن عتبة 2020االنبعاثات العالمية من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام 
عتبة مختلفة للدول النامية إذ من المتوّقع أن يكون نمو الطيران في وضع النظر في بمجحفة جدًا حيال الدول النامية. ونوصي 

 .، في حين أّن الدول المتقّدمة قد بلغت أصاًل مستوى اإلشباع2020جدًا بعد عام  افعتلك الدول مرت
 9-الفقرة  "
هدف عالمي طموح وضع من الديباجة، ندعم اقتراح استطالع جدوى  12 الفقرةتحفظاتنا على إلى بالنظر "

بلوغ أّي أهداف وآثارها. ولكن، نوصي بإيالء طويل األجل للطيران الدولي، من خالل إجراء دراسات مفّصلة لتقييم إمكانية 
 "التنمية االقتصادية واالجتماعية المنصفة في الدول النامية.تحقيق االهتمام الالزم للتباين من حيث الحاجة إلى اجتثاث الفقر و 

 

القرار  من ديباجة 29و 26و 24و 19و 13و 10عن تحفظ دولته بشأن الفقرات  االتحاد الروسي أعربو  -24
وترى . القرار منطوق هذا من 26و( و 25ج( و 25د( و 23و .ج( 23ج( و 22و 15و 13و 9و 8و 7أ( و 2والفقرات  16/1

المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق الذي يتضمن  16/1القرار  ملحقدولته أيضا أنه ينبغي نقل 
 أ حيلو  .بشأن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( 17/1إلى القرار  في مجال الطيران الدولي

كتابًة إلى األمينة العامة،  17/1والقرار  16/1بشأن كل من القرار  االتحاد الروسيتحفظات  الذي يتضمنالبيان التالي  الحقا
على  WP/59و WP/58 ورقتي العمل في الواردينمع التعديالت التي اقترحها االتحاد الروسي والصين والهند على هذين القرارين 

 :التوالي
الدورة األربعين للجمعية العمومية يود الوفد الروسي أن يغتنم هذه الفرصة كي يطمئنكم ويطمئن المشاركين في "

بشأن إيالء حكومة االتحاد الروسي بالغ االهتمام إلى المسائل المتعلقة بتغير المناخ. وقد قامت الحكومة باعتماد قرار التصديق 
ة للتحدي مجتمع الطيران الدولي االستجابه ينبغي ل. وفي الوقت ذاته، نحن على يقين تام بأن23/9/2019على اتفاق باريس في 

العالمي المتمثل في تغير المناخ عن طريق تركيز جهوده على اإلجراءات التي تهدف إلى تحقيق خفض فعلي في انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون من خالل التطّور التكنولوجي على مستوى القطاع، مع الحرص على أن تظل األولوية األولى لزيادة مستويات 

 السالمة عالميًا. 
بخيبة أمل بالغة فهو أن اقتراحات االتحاد الروسي، التي قام االتحاد بإعدادها بالتعاون مع حقا أصابنا أما ما "

"بيان موحد بسياسات  16/1وفد جمهورية الصين الشعبية وبدعم من الهند، فيما يخص بعض األحكام الواردة في مشروع القرارين 
المستمرة اإليكاو "بيان موّحد بسياسات وممارسات  17/1تغير المناخ" و – المستمرة في مجال حماية البيئةاإليكاو وممارسات 

دون إخضاعها  من خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا("، قد ر فضت –في مجال حماية البيئة 
"النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي"  من 39و 38 المادتينللمناقشة الواجبة، وهو ما يخالف 

(Doc 7600 على الرغم من أن تلك االقتراحات قد )تأييد دول عدة. ونحن نرى في ذلك صورة من صور االزدراء لموقف ب حظيت
 دول ذات سيادة أعربت عنه رسميًا أثناء الجمعية العمومية. 

 أننا نرى أن تنفيذ خطة كورسيا سيؤدي إلى ما يلي:ؤكد نومرة أخرى، نود أن "
زيادة مستويات االنبعاثات في قطاع الطيران المدني الدولي، ونشوء تبعات سلبية حصريًا تعرقل تنفيذ  (أ

 ألهدافها االستراتيجية: السالمة الجوية وحماية البيئة والتنمية االقتصادية للنقل الجوي؛اإليكاو 
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العالقات داخل السوق، وظهور منافسة غير شريفة تتنافى مع نص وروح اتفاقية وجود خلل جسيم في  (ب
 شيكاغو ومع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛

إلى أداة الستغالل الطيران المدني كمصدر لتمويل األنشطة المتعلقة بالمناخ في القطاعات  التحول (ج

 الصناعية األخرى.
وفي هذا الصدد، يود وفد االتحاد الروسي أن يبلغ الجمعية العمومية باعتراضه على الصياغة في الفقرات "

 13و 9و 8و 7أ( و 2، واعتراضه كذلك على صياغة الفقرات التالية: 29و 26و 24و 19و 13و 10التالية في الديباجة: 
اإليكاو "بيان موحد بسياسات وممارسات  16/1ر من منطوق القرا 26و( و 25ج( و 25د( و 23ج( و 23ج( و 22و 15و

نرى أيضًا أن الملحق بهذا القرار "المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير و تغير المناخ".  –المستمرة في مجال حماية البيئة 
 . 3-39نقله إلى قرار جديد يحل محل القرار  ينبغيالقائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي" 

اإليكاو "بيان موّحد بسياسات وممارسات  17/1ومع مراعاة العدد الكبير من التعليقات على نص القرار "
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا("، فإن االتحاد الروسي  –المستمرة في مجال حماية البيئة 

من اتفاقية الطيران المدني الدولي فيما  38برمته، ويعتزم تطبيق أحكام المادة ال يرى أن من الممكن االنضمام إلى هذا القرار 
 يتعلق بالقواعد القياسية والتوصيات الدولية الواردة في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر باالتفاقية، حين يرى ذلك مناسبًا.

على استعداد وفي أي وقت لمواصلة النقاش  وفي الوقت ذاته، يعلن وفد االتحاد الروسي بموجب هذا البيان أنه"
حول خيار تدابير الحوافز االقتصادية العالمية، وهو خيار يهدف إلى تحقيق خفض حقيقي في انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع 

 االستراتيجية وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.اإليكاو الطيران المدني الدولي، بما يلبي أهداف 

نبعث بهذه المعلومات كي يتم تضمين التحفظات المذكورة أعاله في وثيقة قرارات الجمعية العمومية  ونحن"
( ونص البيان المذكور في العروض التقديمية وفي محاضر الدورة األربعين (أ)( )المرفق 4/10/2019السارية )اعتبارًا من 

 مة(.للجمعية العمومية )اجتماع اللجنة التنفيذية والجلسات العا

من منطوق قرار  6تحفظها بشأن الفقرة تحافظ على إلى أن دولته  مندوب المملكة العربية السعوديةأشار و  -25
وقد تم الحقا تأكيد هذا التحفظ ، 16/1من منطوق القرار  6، وبالتالي فإن لديها تحفظا بشأن الفقرة 2-39 الجمعية العمومية

 :العامة كما يليكتابيا وإرسال النص المفصل إلى األمينة 

 –المستمرة في مجال حماية البيئة اإليكاو بيان موحد بسياسات وممارسات "لجمعية العمومية ا إلى قرار إشارة"
تسجيل تود االستمرار في  المملكة العربية السعوديةحكومة للتو، فإن لإليكاو  40الجمعية العمومية  اعتمدتهالذي و  "تغير المناخ

انبعاثات  عنعلى النمو المحايد للكربون بقاء اإلالمتمثل في الطموح اإليكاو هدف السادسة منه، والمتعلقة بالفقرة على تحفظها 
 39و 38و 37العمومية  لجمعياتالختامية لفي الجلسات  ياً و شفم، والذي أعربت عنه 2020عام المن  ابتداءالطيران الدولي 

 .للمنظمة

الهدف  م هذا2010عام ال 37 العمومية تهاجمعي في 19رقم  هاقرار من السادسة في الفقرة اإليكاو تبنت "
مما أدى ، صوصًا على الدول الناميةهذا الهدف واآلثار المترتبة على تطبيقه وخ م إمكانية تحقيقتقيّ  دراسة جدوى  الطموح دون 

 ، فيأن تستعرض الجمعية العموميةمن ، وطلب نفس القرار في فقرته السابعة بكثير من الدول إلى التحفظ على هذا الهدف
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جدوى بشأن دراسات جديدة  ، وإجراءتحقيق الهدف نحوفي ضوء التقدم المحرز  شار إليه أعالهالهدف الم ،دورتها الثامنة والثالثين
 اآلن حتىو   في جميع الجمعيات العمومية التاليةاألمر تماماً تكرر و  ؛والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول ،تحقيق الهدف

"تحليل االتجاهات" هو كل ما تم تقديمه و  .دراسة جدوى حقيقية أي يتم تقديم م، ولم2019العام  40الجمعية العمومية  أي في
(Trend Assessment)" يوضع على أن هذا الهدف الطموح لم  المملكة ، وتؤكدللجمعية العمومية لجنة حماية البيئة تقدمهاي تال

ولم يراع حق الدول النامية  يؤخذ باالعتبار إمكانية تحقيق هذا الهدف تطبيقيًا وإجرائياً وكذلك لم  دراسات علمية وعملية أساس على
 .ونضوج أسواقها أسوة بالدول المتقدمة التي سبقت إلى ذلك بالنمو والوصل إلى القمة في حجم انبعاثاتها

 ."الت.اوفقًا لإلجراءات المتبعة في مثل هذه الح نأمل منكم سعادة الرئيس تسجيل هذا التحفظ"
"ينبغي أن ت راعي التدابير القائمة ]تحفظ دولته القائم بشأن المبدأ التوجيهي ع(  الواليات المتحدةمندوب وجدد  -26

التمييز وإتاحة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل طرف، والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم 
والذي سبق للواليات المتحدة أن أعربت عن  16/1قرار الجمعية العمومية ملحق الوارد في  [ة"ا الفرص بنزاهة وعلى قدم المساو 

عند اعتماد الجمعية العمومية  2016وكذلك في عام  18–38عند اعتماد الجمعية العمومية للقرار  2013تحفظها بشأنه في عام 
 .2–39للقرار 

 16/1من منطوق القرار  6الفقرة  بشأندولته عن تحفظ  البوليفارية( -فنزويال )جمهورية مندوب أعرب  -27
قد  دولتهوهو التحفظ الذي كانت  2020 عام اعتبارًا من محايدال الكربوني المتمثل في النمو الهدف الطموح العالميالمتعلق ب

 .2-39من منطوق قرار الجمعية العمومية  6فيما يخص الفقرة  من َقبلأعربت عنه 
 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(بالمتعلق  17/1القرار المعرب عنها إزاء  التحفظات

للجمعية  3-39 من منطوق القرار 23و 21تأكيد تحفظات دولتها بشأن الفقرتين  مندوبة البرازيلأعادت  -28
وأحيل النص التفصيلي لتحفظات البرازيل . 17/1من منطوق القرار  22و 20، وأعربت عن تحفظاتها بشأن الفقرتين العمومية

 :التالي كتابًة إلى األمينة العامة على النحو 17/1فيما يتعلق بالقرار 
 من المنطوق  20الفقرة  -1"
تماشيًا مع البيان الذي أدلت به حكومة البرازيل خالل الجلسة العامة للدورة األربعين للجمعية العمومية وتذكيرًا "

، تعلن إدراكها أن وحدات االنبعاثات الناشئة 11/2016/[4] 6 في المؤرخة NV2016-078 / BRASICAOبمذكرتها الشفوية رقم 
عليها والمستحدثة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، وهي آلية التنمية متعددة األطراف المتفق العن اآلليات 

من اتفاق باريس، مؤهلة أصاًل في إطار خطة  6من المادة  4النظيفة لـ"بروتوكول كيوتو" واآللية المستحدثة بموجب الفقرة 
 ".التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا(.

 من المنطوق  22الفقرة  -2"

وتماشيًا أيضًا مع المذكرة الشفوية المذكورة أعاله، وبالنظر إلى ضرورة تأمين أعلى مستويات السالمة البيئية "
لخطة كورسيا، تعرب حكومة البرازيل عن تحفظها إزاء استخدام وحدات انبعاثات في إطار كورسيا، ناشئة عن آليات أو صكوك 

ية األمم المتحدة اإلطارية. وت علن حكومة البرازيل أيضًا أن أي نقل للوحدات الناشئة عن مخرجات التخفيف أو ترتيبات خارج اتفاق
 ".يتم ضمن إقليم البرازيل سيكون خاضعًا لموافقة مسبقة ورسمية من الحكومة االتحادية.

وأحيل  .أعاله 21في الفقرة  ةمستنسخ ي، وه17/1والقرار  16/1بشأن القرار  بكلمة مندوب الصينوأدلى  -29 
  :التالي كتابًة إلى األمينة العامة على النحو 17/1بشأن القرار  الصينالنص التفصيلي لتحفظات 
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 على وجه التحديد "
 العنوان -1"
أن تتسم قرارات المجلس بالشمول. لذا ينبغي أن يلتزم عنوان القرار بالمصطلح العام "اآلليات  ينبغيالسبب: "

 القائمة على السوق" بداًل من "كورسيا" لكونه مصطلحًا خاصًا.
 من الديباجة 7و 6و 5الفقرات  -2"
وشكوكها بشأن شرعية ومبررات إجراءات وضع هذه الخطة  شواغلهاالسبب: منذ البداية، أعربت الصين عن "

من اتفاقية شيكاغو. وقد  38لخطة واعتمادها، أبلغت الصين بوجود اختالفات وفقًا للمادة ا لصالح ومحتواها. وبعد التصويت
 أحاطت الصين علمًا بالوثائق المشار إليها في الفقرات الثالث المذكورة أعاله من دون الترحيب بها.

 من الديباجة 8الفقرة  -3"
 (.TABالسبب: الصين "أحاطت علمًا" أو "أدركت" إنشاء الهيئة االستشارية الفنية )"
 من الديباجة 18الفقرة  -4"
سيسهم في تحقيق األهداف المبينة في اتفاق باريس هي مسألة  السبب: ما إذا كان وضع وتنفيذ خطة كورسيا"

 تتوقف على نتائج عملية التقييم وينبغي عدم إصدار أحكام مسبقة بشأنها. 
 من منطوق القرار 2الفقرة  -5"
السبب: تطلب الصين إضافة الجملة التالية في بداية هذه الفقرة: "وتؤكد مجددًا مبدأ سيادة الدول فيما يخص "

 التعاون الدولي بهدف التصدي لتغّير المناخ."
وتعارض الصين حذف "وأي تدابير أخرى" المشار إليها في القرار المماثل الصادر عن الدورة السابقة للجمعية "

 العمومية. 
 من منطوق القرار 3الفقرة  -6"
بوصفه  2020 عام المحايد اعتبارًا من الكربوني النموفي المتمثل هدف الالسبب: تعارض الصين استخدام "

نفسها خط األساس في خطة كورسيا وأن تعزز إجراءاتها بلدول أن تحدد ه ينبغي لخط األساس في خطة كورسيا. ونؤكد على أن
 تدريجيًا بناء على ظروفها الوطنية.

 من منطوق القرار 4الفقرة  -7"

" في هذه الفقرة لوصف الغرض من تنفيذ حزمة التدابير. ونظرًا الهدف الطموح العالميالسبب: ت ستخدم عبارة ""
، ليس من الواضح إلى أي منها تشير هذه الفقرة. فإذا كان 2009قد قامت بوضع عدة أهداف طموحة منذ عام اإليكاو أن إلى 

 ، فإن الصين تعارض ذلك بشدة. 2020عام من ابتداء المحايد  الكربوني المقصود هو هدف النمو
 من منطوق القرار 5الفقرة  -8"

خط األساس بوصفه  2020 عام المحايد اعتبارًا من الكربوني السبب: تعارض الصين استخدام هدف النمو"
نفسها خط األساس في خطة كورسيا وأن تعزز إجراءاتها تدريجيًا بناء على بلدول أن تحدد ل بغينه يفي خطة كورسيا. ونؤكد أن

  ظروفها الوطنية.
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 من منطوق القرار 6الفقرة  -9"

تقديم الدول لخطط عملها ومحتوى هذه الخطط يغلب عليها الطابع الطوعي، ينبغي  نظرًا إلى أنالسبب: "
أن  على الصين تصرّ ذلك،  وفضال عنلجمعية العمومية أال "تطلب" إلى المجلس "ضمان" ما ينبغي فعله حيال خطط العمل. ل

 ال يستند إلى أساس علمي.  "كورسيالوقود المؤهل لخطة ا"تعريف 
 من منطوق القرار 7الفقرة  -10"

 إبدالرصد إجراءات الدول أو اإلشراف عليها. لذا ي رجى لأو اختصاص  تفويضالمجلس  يس لدىالسبب: ل"
 لفظة "رصد" بعبارة "إبالغ الجمعية العمومية".

 ب( و ج( من منطوق القرار 11 تان الفرعيتانالفقر  -11"
بوصفه  2020 عام المحايد اعتبارًا من الكربوني النمو المتمثل في هدفالالسبب: تعارض الصين استخدام "

نفسها خط األساس في خطة كورسيا وأن تعزز إجراءاتها تدريجيًا بلدول أن تحدد ل ه ينبغيونؤكد أنخط األساس في خطة كورسيا. 
 بناء على ظروفها الوطنية.

 القرار من منطوق  16الفقرة  -12"
 المجلس، أساس هذه اإلجراءات ومعاييرها من خالل المشاورات. الالسبب: ينبغي أن تحدد الدول األعضاء، "
 من منطوق القرار 17الفقرة  -13"
الدوري كل ثالث سنوات وفقًا لوثيقة "المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق  االستعراضالسبب: ينبغي إجراء "

وق في مجال الطيران الدولي" )الواردة في ملحق القرار المتعلق بتغير المناخ( عالوة على المعلومات التدابير القائمة على الس
 يوافق عليها"تقدم لجنة حماية البيئة التقارير و  ي ّتبع فيه ما يلي:التي تقدمها الدول بشأن الموضوع، بداًل من تنفيذها بطريقة 

 غي أن تحددها الدول األعضاء. المجلس". أما النتائج النهائية للتقييم فينب
أ( ت ستخدم عبارة "الهدف الطموح العالمي" لوصف الغرض من تنفيذ حزمة التدابير.  17 الفرعية في الفقرةو "

، ليس من الواضح إلى أي منها تشير هذه الفقرة. فإذا 2009قد قامت بوضع عدة أهداف طموحة منذ عام اإليكاو  نظرًا إلى أنو 
 ، فإن الصين تعارض ذلك بشدة.2020عام من ابتداء المحايد  الكربوني النمو المتمثل في هدفالكان المقصود هو 

 من منطوق القرار 18الفقرة  -14" 
منع الدول األعضاء من استخدام تدابير السوق األخرى لمعالجة انبعاثات الطيران. لإليكاو السبب: ال يحق "

فإذا اعتمدت دولة ما آليات للسوق بخالف تدابير التعويض، فعليها تجنب االزدواج الضريبي على انبعاثات الطيران الدولي حتى 
 دون وجود اتفاقات متبادلة.من رى تطبيق آليات السوق الخاصة بهذه الدولة على طائرات الدول األخ يجري ال 

 من منطوق القرار 19الفقرة  -15"
 في هذا الشأن الدول التي تقدمها السبب: ينبغي للمجلس مراجعة وتحسين الخطة بناًء على المعلومات"

والمساعدة التي تقدمها الدول األعضاء ولجنة حماية البيئة والهيئة االستشارية الفنية. وليس لدى المجلس أي تفويض أو اختصاص 
 ( لتصبح "تقييم".هلإلشراف على تنفيذ خطة كورسيا في الدول األعضاء، وبالتالي ينبغي تغيير كلمة "اإلشراف" في الفقرة الفرعية 

بد من وجود آلية  دون إجراء تقييمات علمية ومنطقية، كذلك المن كورسيا تنفيذًا فعااًل ال يمكن تنفيذ خطة "
 للحوار والتشاور بين الدول والمجلس، وبالتالي ينبغي إضافة الفقرات الفرعية التالية:
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سب اضطالع المجلس، بناًء على المعلومات الواردة من الدول في هذا الشأن، ومن لجنة حماية البيئة ح "ز(
وفًقا للمبادئ التوجيهية الواردة  االستعراضاالقتضاء، بوضع وتحديث مؤشر محدد/معايير محددة لعملية 

 هذا القرار، لتمكين الجمعية العمومية من اتخاذ قرار؛ في ملحق

اضطالع المجلس، بناًء على طلب من الدول، بتحديد الوسائل الممكنة لمعالجة القضايا الناشئة عن  "ح(
تنفيذ خطة كورسيا لضمان التنمية المستدامة للطيران الدولي، تفاديًا لنشوء عبء اقتصادي غير مواٍت 

 على الطيران الدولي؛

بشأن الن ه ج التي تطبقها الدول اإليكاو بين الدول و  ينبغي أن ينشئ المجلس آلية للحوار والمشاورات الفنية "ط(
لتنفيذ خطة كورسيا، بما في ذلك خطوط األساس والمعايير المحددة وطنياً العتماد وحدات االنبعاثات/وقود 
الطيران المستدام في ضوء ظروفها الوطنية والبحث العلمي لديها، وبطريقة ميّسرة ال تتدخل في شؤونها 

 الوطنية. وتحترم سيادتها

 من منطوق القرار 20الفقرة  -16"
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هي المجال الرئيسي لما ي تخذ عالميًا  نظرًا إلى أنالسبب: "

من إجراءات للتصدي لتغير المناخ، ينبغي تشجيع الدول على إيالء األولوية الستخدام وحدات االنبعاثات المعتمدة بموجب كل 
 قرارات مغايرة في هذا الشأن.كاو اإليمن هذه االتفاقية واتفاق باريس. وال داعي ألن يتخذ مجلس 

 من منطوق القرار 21الفقرة  -17"
السبب: اآلجال الزمنية المحددة في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر تحدد بصفة أساسية شروط الرصد "

لي" لتصبح "فيما يتعلق واإلبالغ والتحقق. لذا ينبغي تغيير عبارة "فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدو 
 بالرصد واإلبالغ والتحقق". 

لبلدان النامية إلى ابد أن تشمل أيضًا تقديم المساعدة المالية  ينبغي أال تقتصر المساعدة على التدريبات، بل ال"
)هذا المطلب كان موجودًا في قرار الجمعية العمومية في الدورة السابقة. ولألسف، تم حذفه في هذه الدورة(، وكذلك عمليات 

 التبادل وفهم الخبرات والدروس المستفادة من مختلف البلدان خالل تنفيذ خطة كورسيا.
 من منطوق القرار 22الفقرة  -18"
أن تحدده  ينبغيأن اعتماد وحدات االنبعاثات المؤهلة ووقود الطيران المستدام المؤهل  السبب: تؤكد الصين"

ببعض وسائل التعويض مراعاًة لبعض اإليكاو الدول ذات السيادة وفًقا للمعايير ذات الصلة بهذه المسألة. ويمكن أن توصي 
 ."لسيادة.االعتبارات، ولكن ال ينبغي لها اتخاذ قرارات نيابًة عن الدول ذات ا

التي تقلق دولتها وتجعل  17/1والقرار  16/1أن هناك العديد من عناصر القرار مجددا  مندوبة الهندوأكدت  -30
وطلبت إتاحة نصوص تحفظات  .ينمن الصعب عليها قبولها، وأشارت إلى أنها ستقدم تحفظاتها فيما يتعلق بكل من هذين القرار 

 :كتابًة إلى األمينة العامة 17/1التالي بشأن القرار  اتالتحفظ بيانالحقا  الهندوأرسلت  .على اإلنترنتاإليكاو موقع  فيالهند 
لمعالجة تغّير اإليكاو إّن جمهورية الهند ملتزمة بمعالجة مسألة تغّير المناخ وتقّدر المبادرة التي اتخذتها "

 المناخ.
وممارساتها في اإليكاو الهند على استعداد لالضطالع بدورها في دعم سياسات  يكاو،اإلوكعضو مسؤول في "

، يجب إجراء تعديالت على عناصر 2022مجال حماية البيئة، بما فيها خّطة كورسيا. وفي إطار استعراض كورسيا في عام 



 - 92 - A40-Min. P/9 

 

الدولّية لرعايا الدول األعضاء بصرف النظر  تصميم الخّطة من أجل استخدام األطنان الكيلومترية اإليرادية باالستناد إلى األسفار
 حساب مستويات االنبعاثات. لغرضشركة الطيران المستخدمة  عن

وبعض سابقا[  17/1]القرار  19-40تسّجل جمهورّية الهند تحفظاتها على ديباجة قرار الجمعية العمومية "
 إليها أدناه: لألسباب المشارمنطوقه فقرات 

 الديباجة -1"
سابقا[  17/1]القرار  19-40جمهورية الهند تحفظاتها على بنود ديباجة قرار الجمعية العمومية تسّجل "

 لألسباب المبّينة أدناه:
 باتفاقية األمم المتحدة..." ( وتذكيرا  )" 16 – الفقرة"

مكانًا له في القرار ظ أّن هذا المبدأ ال يجد الحَ ي، الفقرة هتوافق على المبدأ الم شار إليه في هذ الهند "مع أن
 الذي ينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنه.

 بأن هذا القرار..." (وتسليما  )" 21 الفقرة"
فيما يتعّلق بوضع اإليكاو تدعم التعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ و الهند  "مع أن

تمضي قدمًا لوحدها في اإليكاو من المالحظ أّن  فإنّ أساليب آلية التنمية النظيفة، ومبدأ احترام االتفاقية اإلطارية واتفاق باريس، 
صحيح هذا المسألة، وأّن القرار يعطي األولوية لقرار الهيئة االستشارية الفنية ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران. ويتعّين ت هذه

 األمر.
تلقي المبادئ المتفق عليها لحساب انبعاثات غازات الدفيئة كما حّددتها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن "

. وينبغي لقرار النبعاثاتل مصادر القطاعيةالعلى  ال ،انبعاثات غازات الدفيئة على الدول األعضاء خفضتغّير المناخ بمسؤولية 
 .ذلك في الحسبان وضعالجمعية العمومية 

 القرار -2"
سابقا[  17/1]القرار  19-40تسّجل جمهورية الهند تحفظاتها على الفقرات التالية من قرار الجمعية العمومية "

 لألسباب المشار إليها أدناه:
 1-الفقرة "
 .بشأنهلتحفظات المسّجلة با مرهونة أحكام هذا القرار أن تكون  ينبغي"
 5و 3-الفقرتان "
ّنه يتعارض مع نمّو الطيران أل 2020العالمي لعام  الطموح نوّد اإلعراب عن تحفظنا على التوّصل إلى الهدف"

ّن من المتوّقع أن إبالنسبة إلى الدول النامية إذ  2027 عام في الدول النامية. ونوصي بالنظر في خط أساٍس مختلٍف أقرب إلى
 ، في حين أّن الدول المتقّدمة قد وصلت أصاًل إلى مستوى اإلشباع.2020 عام ًا بعدجديكون نمو الطيران في تلك الدول مرتفعًا 

 8-الفقرة "
ّن من المالحظ عدم وجود أّي أحكام في القرار أو في فإتدعم المبدأ الذي تتضّمنه هذه الفقرة،  الهند "مع أن

  كورسيا تمنح أّي ميزة للدول النامية.
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 11-الفقرة "
تغيير أسلوب حساب متطلبات التعويض بمن الديباجة، نوصي  21 الفقرةإذ نبقي نصب أعيننا تحفظاتنا على "

األسفار الدولية لرعايا  وضعمتطلبات التعويض الخاّصة بمشغلي الطائرات. ويجب القيام بذلك من خالل ب الخاّصة بالدول مقارنةً 
 الطيران المستخدمة.الحسبان بصرف النظر عن شركة في الدول األعضاء 

 12-الفقرة "
في لوضوح فيما يتعّلق بخّط األساس وبالتالي ينبغي إعادة النظر إلى اتفتقر األحكام الخاّصة بالوافدين الجدد "

بالتشاور مع الدول األعضاء. وفي هذا الصدد، نوّد اإلشارة مجددًا إلى اإليكاو هذه األحكام باالستناد إلى أعمال إضافية تقوم بها 
ينبغي إناطتها بالدول األعضاء. وإذا ما اعت مد هذا  وإنماموقفنا الذي يفيد بأّن االنبعاثات ينبغي أاّل تحّدد من حيث شركة الطيران 

 يكون من الالزم وضع أحكام منفصلة بشأن الوافدين الجدد. النهج، لن
 19-لفقرة ا"
الفني مع الدول األعضاء من أجل على الصعيد نرى أّنه يجب على المجلس اعتماد آلية للحوار والتشاور "

 سّيما فيما يخّص تحديد خّط األساس. استعراض وتعديل المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر، ال

 20-الفقرة "
تسّجل الهند تحفظاتها الشديدة على قرار عدم قبول آلّية معايير وحدات االنبعاثات المنشأة ضمن اتفاقية األمم "

تعديل هذه األحكام بونوصي  اإليكاو.المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس إاّل إذا كانت متسقة مع قرارات مجلس 
يجب أن تكون متسقة مع اآلليات المنشأة في ظّل اإليكاو بحيث تشير إلى أّن آلّية معايير وحدات االنبعاثات التي يضعها مجلس 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
خطة التعويض عن الكربون ب المتعلق 17/1القرار  بشأنعن تحفظ دولته  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  -31

والقرار  17/1بشأن كل من القرار  االتحاد الروسينص تحفظات  الحقا وأحيل .وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( ككل
 الواردينن القرارين هذيكتابًة إلى األمينة العامة، إلى جانب التعديالت التي اقترحها االتحاد الروسي والصين والهند على  16/1
 .أعاله 24في الفقرة  التي ع رضت، و على التوالي WP/59و WP/58 ورقتي العمل في
من منطوق القرار  5و 4و 3عن تحفظ دولته بشأن الفقرات  البوليفارية( -مندوب فنزويال )جمهورية وأعرب  -32
 دولتهوهو التحفظ الذي كانت  ،2020اعتبارا من عام  المحايدالكربوني  لنموا المتمثل في الهدف الطموح العالميبشأن  17/1

 .3-39من منطوق قرار الجمعية العمومية  5و 4و 3فيما يخص الفقرات  من َقبلقد أعربت عنه 

 رئيس الجمعية العموميةإلى تفويض السلطة 
 العامة اتضر الجلساللموافقة على مح

 .ضر الدورة األربعين للجمعية العموميةاإلى الرئيس سلطة الموافقة، نيابة عنه، على مح الجلسة العامة تفوض -33
 كلمات الشكر

 ختامية لألمينة العامةال الكلمة
على أنه كان لها شرف كبير أن تعمل أمينة العامة في الدورة األربعين للجمعية العمومية  األمينة العامةشددت  -34

نغ -للدورة األربعين، السيد ناري ويليامز الجلسة العامةه تلرئيس الذي انتخبل اتقدير  الحار بطلب التصفيقبدأت كلمتها و  لإليكاو. س 
أمانة لموظفي رئيس المجلس؛ و ولنواب الرئيس ورؤساء اللجان المتفانين الذين دعموا عمل الجمعية العمومية؛ ولمن جامايكا؛ 
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أيضا طوال الفترة  بل، فقط وعطالت نهاية األسبوع، ليس خالل األسبوعين الماضيين باللياليالذين ضحى العديد منهم  يكاو،اإل
 .التي سبقت هذا الحدث

 2400قد استفادت من مشاركة أكثر من لإليكاو أبرزت األمينة العامة أن الدورة األربعين للجمعية العمومية و  -35
 504وقد ورد ما مجموعه  .استضافته المنظمة على اإلطالقأكبر عدد  وهو –وفدا مراقبا  55وا دولة عضو  184مندوب من 

كما بالدورة التاسعة والثالثين. مقارنة  مئةفي ال 33ورقات عمل من الدول األعضاء والمنظمات الدولية، مما يمثل زيادة بنسبة 
اإلدارة المستدامة طوال فترة  تمكنت من تطبيق أفضل ممارسات التياإليكاو أعربت األمينة العامة عن امتنانها الشديد ألمانة 

رئيس المجلس واألمينة  شعروقد  .مبادئ البيئة الخضراء وحماية البيئةعلى تطبيق الحرص التحضير لهذا الحدث واستضافته، مع 
 االعترافمع  يكاو،اإلهذا المستوى العالي من اهتمام الدول األعضاء وقطاع الطيران بعمل  لدى رؤية بالتشجيع الشديدالعامة 

 بدورها القيادي في مجال الطيران العالمي ودعمه.

الماضيين على  األسبوعينعلم جميع الحاضرين، كانت عيون العالم في يأنه، كما  إلى األمينة العامة وأشارت -36
في خضم واحدة من و  .الدولية ت الجويةحيث عملت الجمعية العمومية على مواصلة معالجة البصمة الكربونية للرحالاإليكاو 

أن ترى الجمعية العمومية لإليكاو مباشرة، كان من المشجع جدا اإليكاو عتبة  أمامأكبر المسيرات المناخية في العالم، التي مرت 
 اتعويضي حالبوصفها تؤكد مجددا عزمها على دعم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( 

وقد أقرت الجمعية العمومية أيضا بالتقدم الممتاز الذي تم تحقيقه  .ة على آليات السوق لمعالجة قضية البيئةوسلة قائم اعالمي
والقاعدة القياسية  لطائراتالصادرة عن اأول قاعدة قياسية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضع في اإليكاو مؤخرا من خالل 

التابعة  لجنة حماية البيئة في مجال الطيرانل ه ينبغي، وأقرت أنمحركات الطائراتللجسيمات الدقيقة غير المتطايرة الصادرة عن 
 .األسرع من الصوت التي يجري تطويرها الجديدة دراسة استكشافية بشأن اآلثار البيئية للطائراتجراء األولوية إل أن تعطيلإليكاو 

التي  الجهود، و "حماية البيئة" – ملحق السادس عشرالجديد للاالعتماد الناجح للمجلد الرابع على وجرى أيضا تسليط الضوء 
الطيران الدولي، الصادرة عن خطة عمل حكومية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  116وتنفيذ لوضع اإليكاو تقودها 

أن  هو األهم من ذلكو  .وقود الطيران المستدامأنواع بشأن  2050لعام اإليكاو رؤية  علىصيل امزيد من التف إدخال ضرورةو 
هدف طويل  وضع ستعطي األولوية للعمل على جدوى اإليكاو لعالم بأن إلى اإرسال إشارة قوية  تمكنت من الجمعية العمومية

الدورة نظر فيها كي تخيارات وخريطة طريق للتنفيذ، ل وضعلطيران الدولي، من خالل الصادرة عن ااألجل لخفض االنبعاثات 
شراكة قوية بين الدول  بإقامةلن تكون قادرة على القيام بذلك إال اإليكاو وأكدت األمينة العامة أن  .العموميةلجمعية ل ةالتالي

 .األخرى والمجتمع المدني والجهات المعنية  وقطاع الطيران
الطيران وكفاءة وسعة المالحة الجوية، أقرت الجمعية العمومية  سالمة يأبرزت األمينة العامة أنه في مجالو  -37

ذات فائدة  انستكون نتيلوال لإليكاو،، التابعتين العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية الخطةطبعتين جديدتين من 
وأشارت  .والعشرين إلى جانب عمليات الطائرات التقليديةجديدة للقرن الحادي العمليات الطائرات و الفي إدارة اعتماد ودمج  عظيمة

للطيران الخامس العالمي اإليكاو أعربت في هذا السياق عن تقديرها للرؤى الممتازة التي سمعتها خالل منتدى اإليكاو إلى أن 
(IWAF 2019)  باتفاق الجمعية  أيضا اإليكاو ترحبو  .الجمعية العمومية انعقاد عشيةاإليكاو  نظمتهاالتي  فعاليات المعارضو

 وفياتال خفض عددسعى إلى تحقيق هدف عالمي جديد يتمثل في تأن  ينبغيالعمومية، خالل األسبوعين الماضيين، على أنه 
 وستتزايد هذه الجهود من خالل النظام العالمي الجديد لمراقبة سالمة الطيران .2030بحلول عام  إلى الصفر الطيران الناجمة عن

(GASOS) ساعد في تعزيز التعاون في مجال السالمة ومساعدة العديد من يي من شأنه أن ذالجمعية العمومية وال اعتمدته الذي
 .التحقيق في الحوادثو قدراتها على مراقبة سالمة الطيران وإدارة السالمة  تعزيز الدول من حيث

، استراتيجية والتسهيالت أمن الطيران ي، في مجالأقرت وأبرزت األمينة العامة كذلك أن الجمعية العمومية -38
كما دعت الجمعية العمومية بقوة إلى  .بشأن األمن اإللكتروني للطيران المدني ودعت إلى تنفيذها من خالل خطة عملاإليكاو 

 .التابعة لألمانة العامة ةالدراس مجموعةالذي بدأته  لكترونيمواصلة العمل بشأن األمن اإلبغية  لنظام اإلدارة إنشاء هيكل متجدد
التنفيذ،  وهيئاتوسيتضمن ذلك أهدافا مهمة تتعلق بتبادل المعلومات، وتحسين التنسيق بين جميع الجهات الحكومية الشريكة 

 .بهذه المسألة للمخاطر واألحداث ذات الصلةللتصدي المناسب والمنسقة  والتدابير المتخذة في الوقت
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في برنامج العمل العام المنقح للجنة  ابارز  شأنا لكترونياألمن اإل ي منح الجمعية العمومية أيضا أن تيدوأ -39
رحبت المنظمة بتأييد الجمعية العمومية و  .الحالية القانونية، ال سيما فيما يتعلق بمالءمة وكفاية صكوك قانون الجواإليكاو 
اإليكاو برنامج قيام العالمية ألمن الطيران، باإلضافة إلى دعواتها لاإليكاو ر خطة يشراكات عالمية تدعم تنفيذ وتطو  إلقامةلإليكاو 

والبنية األساسية إلدارة الهوية  ،السفر والحدود اتجواز  مراقبةتحديث  العمل االستراتيجي على ين بمواصلةلتحديد هوية المسافر 
الجمعية العمومية عن موافقتها الواضحة  شجع أن تعربمن المالمنظمة أيضا أن  رأتو  .(PKD)لإليكاو  لمفاتيح العامةاودليل 

الموافقة على قرار مجلس  وبشأن، (API) الدول بشأن تنفيذ نظام المعلومات المسبقة عن الركاب تواصلها معاإليكاو  تزيد على أن
 بيانات سجل أسماء الركاب بشأنلإليكاو  قاعدة قياسيةحث على اعتماد الذي ي( 2017) 2396األمن التابع لألمم المتحدة 

(PNR .) رفيع المستوى الثاني الن المؤتمر مالمستمر على التوصيات التي انبثقت اإليكاو وأخيرا، أيدت الجمعية العمومية تركيز
ن، ، بما في ذلك التهديد الداخلي، وتحقيق األهداف الوطنية الواردة في الخطة العالمية ألمن الطيرا2018ألمن الطيران في عام 

 "سنًة لثقافة األمن". 2020عام  إعالنكما دعمت الجمعية العمومية فكرة  .الطيران أولويات أمن وغيرها من
وفيما يتعلق بالتنمية االقتصادية للنقل الجوي، أكدت األمينة العامة أن الجمعية العمومية قد أيدت بقوة تركيز  -40

 البنية األساسيةتمويل واالقتصادية للنقل الجوي، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمستمر على تعزيز الفوائد االجتماعية اإليكاو 
الجمعية العمومية على أنه ينبغي للدول أن تقيم  واتفقت .اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةو ، الطيران منظومة/للطيران

ّرت المنظمة  .التكاليف والمنافع للعالقة بينإجراء التحليالت المناسبة وبعد اإليكاو أهداف الضرائب الوطنية وفقا لسياسات  كما س 
 .الطويلة األجل بشأن تحرير النقل الجوي الدولياإليكاو لتلقي دعم الجمعية العمومية المتواصل لرؤية 

تحليل الو الرصد في عمليات و  الطيران بيانات وضع ضمان المتانة في الرامي إلىاإليكاو وفيما يتعلق بعمل  -41
لطيران، أشارت األمينة العامة إلى أن الجمعية العمومية أقرت أهدافا جديدة في مجاالت إحصاءات النقل الجوي، في مجال ا

اإلطار المنهجي لحساب الطيران  بوضعوالتحليل االقتصادي، بما في ذلك ما يتعلق  والتوقعاتوتحليالت البيانات الضخمة، 
بحماية المستهلك في مجال النقل الجوي العالمي، شجعت الجمعية العمومية جميع الدول األعضاء على وفيما يتعلق  .الفرعي

أن االتفاقية باألمينة العامة  وذّكرت. 1999وكذلك التصديق على اتفاقية مونتريال لعام  لإليكاو،تطبيق المبادئ األساسية 
 الخاص بشأن المعاهداتاالفتتاحي االجتماع خالل  التصديق عليها جرى التشجيع علىواحدة من ست معاهدات  هيالمذكورة 

رحبت بدعوات الجمعية العمومية لها لتقديم الخبرة الفنية والدعم اإليكاو أشارت إلى أن و الدورة األربعين للجمعية العمومية.  خالل
وأخيرا  .مؤشر عالمي جديد لتنافسية الطيران فريقيا، وأنه ينبغي لها وضعألخطة العمل الخاصة بالنقل الجوي وتنمية السياحة في 

، رانيالمستوى لقطاع الط الرفيعالفريق الذي أعده بإصدار النسخة الجديدة من تقرير مزايا الطيران اإليكاو في هذا المجال، رحبت 
 .مساهما رئيسيا فيه، خالل هذه الجمعية العموميةاإليكاو ي كانت ذوال

 لإليكاو،أشارت األمينة العامة إلى أنه باإلضافة إلى التطورات المذكورة أعاله والمتعلقة باألهداف االستراتيجية و  -42
الجيل القادم من  لبرنامج اجديد زخما اإليكاو تعطيأن ترى موافقة الجمعية العمومية على أن اإليكاو فقد كان من دواعي سرور 

من خالل استراتيجية جديدة وطموحة وشاملة وقادرة على توفير أدوات فعالة لمواجهة النقص المهنيين العاملين في مجال الطيران 
 .النقل الجوي  المتوقع في مهنيي

باعتراف الجمعية العمومية الواضح بالنطاق والقيمة المتأصلين في ترتيب اإليكاو ، رحبت غرار ذلكوعلى  -43
وقد أعربت حكومات الدول  ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  في إطارلقدرات لبناء و مساعدة من  اإليكاوما تقدمه أولويات 

م إليها للمساعدة القيمة التي  عن تقديرها في الدورة األربعين للجمعية العموميةاألعضاء أيضا  من خالل مكتب التدريب العالمي تقد 
والحفاظ  لعاملين في مجال الطيراندى اتحقيق أعلى الكفاءات ل نحوفي التوجه ال سيما  لإليكاو،التابع  (GAT) على الطيران

 .اإليكاومن خالل برامج التدريب على الطيران التي تقدمها  يهاعل
في الدورة األربعين ي أعربت عنه الدول األعضاء ذالثناء البلعمل و إلى االدعوات علما باألمينة العامة  وأحاطت -44

 ،هم تأكيدها الشخصييلإوأكدت لهم أن جميع أصواتهم قد سمعت، وقدمت  .تهاوشفافي اإليكاوفيما يتعلق بكفاءة  للجمعية العمومية
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خدمة الدول ل نظم اإلدارةسياسات وإجراءات  ما يلزم من تحسين وتنفيذ جميعستواصل اإليكاو بأن  ،بصفتها األمينة العامة
 .أفضل على نحواألعضاء والطيران العالمي 

ته الجمعية بالترحيب بالمجلس الجديد الذي انتخاإليكاو وأشارت األمينة العامة إلى أنه سيكون من دواعي سرور  -45
في الدورة األربعين للجمعية األولويات الرئيسية وبرنامج العمل الجديد الذي تم اعتماده  مع مراعاةالعمومية والبدء في العمل معه، 

وأشارت إلى أن الميزانية القائمة على النتائج على  .موارد إضافيةما يلزم من ، واستخدام الميزانية المتفق عليها وتعبئة العمومية
دمت لمحة عامة عن قضايا الطيران الناشئة والمخاطر التي تواجه وجه الخصوص حددت األولويات لتوجيه أنشطة المنظمة، وق

وتنفيذ  تواَجه في هذا الشأناآلن قصارى جهدها للتغلب على أي تحديات  األمانة العامةبتوجيه من المجلس، ستبذل و  .اإليكاو
 .وقطاع الطيران العالمياإليكاو الميزانية وبرنامج العمل لصالح الدول األعضاء في 

لإليكاو وغيرها من اإلشادات المعروضة التي أعدتها الدول األعضاء  بعد أن شاهدت العديد من مقاطع الفيديوو  -46
العميق للشراكات وااللتزامات  األمانة العامةلذكرى السنوية الخامسة والسبعين، أعربت األمينة العامة عن امتنان لهذا العام، تكريما 

 .العالمي المهم اودورهاإليكاو لمساعدة في االحتفال بل 2019في عام  الدول من عدد كبير جداالتي قدمها 
لها بصفتها األمينة العامة،  دورة آخر هيإلى أن الدورة األربعين للجمعية العمومية  األمينة العامة إذ أشارتو  -47

لتقديم الخدمات إلى الدول األعضاء  العامةاألمانة بصفتها األمينة العامة وأن تقود اإليكاو أكدت أنه كان لشرف كبير لها أن تخدم 
 .، وقطاع الطيران العالميالطيران صناعةالمنظمة، وإلى  في
خالل هذه الجمعية  األمانة العامة بشأنوالحظت األمينة العامة أنه في حين كانت هناك بعض المناقشات  -48

على مدار الساعة  األمانة العامة قد عمل موظفوف .اإليكاوالعمومية، فإن جميع الوفود قد اختبرت شخصيا اآلن مدى روعة 
في الصباح  ن صلو يعندما  أعضاء الوفود ستعرضهايلكي الست جاهزة اإليكاو جميع الوثائق بجميع لغات عمل  تكون  لضمان أن

العديد من الخدمات  ق دمعلى أمن المباني، كما حوفظ وقد  .، وقدموا خدمات الترجمة الشفهية لهم خالل مداوالتهماإليكاوإلى مقر 
األنشطة ألنه تم القيام بها بسالسة هذه  لم تالحظ الوفود ، وربمااللوجستية األخرى، بما في ذلك إنشاء قاعة الجمعية العمومية

 .وكفاءة
ّجل رقم مجددااألمينة العامة  أكدتو  -49 ، من في الدورة األربعين للجمعية العموميةحجم العمل  فيتاريخي  أنه س 

جهودا  األمانة العامةأنه حتى مع انخفاض الموارد في هذه الفترة الثالثية، فقد بذلت  برزتوأ .المشاركين وورقات العملعدد حيث 
جميع النتائج التي تم تسجيلها  إلى الجمعية العمومية لكي تكون قادرة على أن تقدمكبيرة لتعزيز كفاءة المنظمة وتحديث عملياتها 

من  وقطاع الطيرانا من الدول األعضاء تقد اقترب األمانة العامةو اإليكاو ورأت األمينة العامة أن  .في تقارير الجمعية العمومية
من إشراف الجمعية العمومية وتوجيهات المجلس، تمكنت المنظمة بوأكدت أنه  ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة خالل 

 .صالح هذه الدولتحقيق كل النتائج المذكورة ل
اغتنمت األمينة العامة هذه الفرصة لإلعراب عن شكرها العميق لألمانة العامة بأكملها لتفانيها ومهنيتها ووالئها و  -50

األمانة وأكدت أن  .من خدمة دولها األعضاء وتقديم جميع هذه الخدمات األمانة العامة هذه بجهودتمكنت المنظمة  إذ لإليكاو،
 .من هذه المنظمة افخورة بكونها جزء العامة

، وأقاليمهم همدول فرادى في سواء هنا في مونتريال أوباالجتماع مرة أخرى،  ندوبينالم يعجم وإلى أن يسعد -51
دعما لشبكة جميع التحديات ل التصديإلى الوطن واستمرار النجاح في في العودة رحالت آمنة  لهم جميعااألمينة العامة تمنت 

  .الطيران العالمية الرائعة
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 اإلشادات

عن تهانيه لرئيس الجمعية العمومية على العمل  ، ثم أعربرئيس المجلسب كلمته باإلشادة مندوب تركيا استهل -52
 .الممتاز الذي قام به في رئاسة الدورة األربعين وعلى تحقيق هذه النتائج الناجحة

وأشار مندوب تركيا، مع ذلك، إلى أن هذا النجاح لم يبرز من تلقاء نفسه، وأن كل ما تم تحقيقه في هذه  -53
وشدد على  .كبار قادتهاوانتهاء بالمبتدئين اإليكاو خبراء ، بدءا بسنوات من العمل الشاق على مدىالجمعية العمومية قد صنع 

في دعم والية  تجلياني نذيلهذه المنظمة على التفاني وااللتزام ال بطليعةاإلشادة  ينبغيمهمة هائلة وأنه  تمثلاإليكاو أن قيادة 
على من خالل القيادة الحكيمة أن تستمر في التطور لخدمة الطيران المدني إال لإليكاو  ال يمكن وأكد مندوب تركيا أنه .اإليكاو

ال  ،التحقيق الكامل ألي استراتيجيةلكي يتاح ولكن كما يعلم الجميع،  .جميع شعوب العالملخدمة كامل على مستوى العالم و  نحو
الدكتور  على يدوشهد الجميع تنفيذ هذه القيادة االستراتيجية كل يوم، خالل السنوات الست الماضية،  .االستقرار واالتساق بد من

 اإليكاو.ليو، الرئيس الخامس والحالي لمجلس أأولومويا بينارد 
من  الممتدة كان مهندس طيران وكان ممثال لنيجيريا في المجلس في الفترةأليو وأكد مندوب تركيا أن الدكتور  -54

 18/11/2013في  ،وقد تم انتخابه بالتزكية مرتين كأول رئيس أفريقي للمجلس. 31/12/2013إلى  1/1/2005
إلى مستوى ملحوظ من االحتراف، اإليكاو صاحب بصيرة حقيقية،  وهو أليو،لقد قاد الدكتور  .، على التوالي21/11/2016و

 .المنظمة رّسخ أهميةمما 
كرئيس للمجلس، سلط مندوب تركيا الضوء على أليو التذكير ببعض من أعظم إنجازات الدكتور  وفي معرض -55

 خارجي استراتيجي اجتماع ، بعد وقت قصير من بدء واليته األولى، أول2014في عام  أليو،التي نظم بها الدكتور  طريقةال
وأصبح  .أفضل مع الدول األعضاء ومساعدتها على نحوالتواصل لإليكاو كان الغرض منه تحديد كيف يمكن و ، لمجلس اإليكاو

 بطريقةك االجتماعات هي كيفية سد الفجوة فيما يتعلق خالل تل تناولهاإحدى النقاط الرئيسية التي تم و عقد سنويا منذ ذلك الحين، ي  
ه ينبغي أن 2014االجتماع االستراتيجي الخارجي لعام  قررفقد  .لقواعد والتوصيات الدوليةلإليكاو ا في تنفيذ الدول األعضاء

، واستعرض ما يمكن أن األمنيةالتي ترتفع فيها معدالت الحوادث أو التهديدات أن تركز أنشطتها على الدول األعضاء إليكاو ل
 ه ينبغيوقرر أيضا أن .لدول األعضاء الناميةا شمل إلىتفعله المنظمة لتشجيع الدول األعضاء المتقدمة على تقديم مساعدة أ

في التنسيق بين  نشطلدول األعضاء النامية عن طريق القيام بدور أإلى انفسها أن تقدم المزيد من المساعدة المباشرة إليكاو ل
تعبئة الموارد والمشاركة في الجهود لالدول األعضاء وعن طريق المساعدة على توليد اإلرادة السياسية الالزمة للدول األعضاء 

 .التبرعات وبناء القدرات أموال اإلقليمية وتخصيص
، مما "ترك أي بلد وراء الركب عدم"مبادرة  أنشئت، 2014وذّكر مندوب تركيا بأنه خالل تلك الدورة نفسها لعام  -56

كان الهدف و  .الصادرة عن المنظمة لمساعدة الدول األعضاء في تنفيذ القواعد والتوصيات الدوليةاإليكاو  التي تبذلها جهوداليبرز 
أفضل على مستوى العالم حتى  على نحو القواعد والتوصيات الدولية المساعدة على ضمان تنسيق تنفيذ الرئيسي من هذا العمل هو

 .به االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي اآلمن والموثوق  الحصول على المنافعتتمكن جميع الدول األعضاء من 
شهر  للطيران في ةالعالمياإليكاو من منتديات منتدى  أول أدى إلى تنظيم األمر وأكد مندوب تركيا أن هذا -57

 اكبير  أن تحدث أثرا الطيران يمكن لشبكةكيف  معرفة مشارك، على 800أكثر من  الذي ضموشدد المنتدى، . 2015نوفمبر 
القضاء على  فيتدّر منافع اقتصادية أخرى تساعد وكيف  ؛السياحة والتجارة تؤثر فيكيف و  ؛االقتصادي على التنمية والنمو

 الفقر وإتاحة فرص العمل وتعبئة الموارد الالزمة.
كان له دور فعال في وضع استراتيجية لألنشطة األساسية أليو وسلط مندوب تركيا الضوء على أن الدكتور  -58

الخطة العالمية للسالمة الجوية، والخطة العالمية للمالحة الجوية،  وتحديداوتحديد أولوياتها من خالل الخطط العالمية، لإليكاو 
سوف تساعد اإلصدارات الجديدة، التي وافقت عليها الجمعية العمومية و  .مؤخرا است حدثتالتي  الطيران والخطة العالمية ألمن
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استراتيجية موحدة  واستحداثفي التركيز على مجاالت االهتمام الرئيسية للطيران  وقطاع الطيرانهذا األسبوع، الدول األعضاء 
هإلى تحسين الطيران على مستوى العالم  ترمي  الناجمة عن خفض عدد الوفياتتحقيق الهدف الطموح المتمثل في  نحو وت وج 

 .إلى الصفر الطيران
الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة  استحداثأيضا  وقاد استهلقد أليو وشدد مندوب تركيا على أن الدكتور  -59

 AFI خطة) الطيران والتسهيالت في أفريقياوخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن ( AFI خطة) للسالمة الجوية في أفريقيا

SECFAL)، أمريكا الجنوبية وإقليم األوسطالشرق  إقليم فيثم ، مذهلعلى نحو  أداء الطيران في أفريقيا اغيرت نلتيلا. 
منذ فترة طويلة بشأن التحديات البيئية المتعلقة أليو وسلط مندوب تركيا الضوء أيضا على أن رؤية الدكتور  -60

 الطيران المستدام وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة غير المتطايرة وانبعاثات أكاسيد النيتروجين، أدت إلى بوقود
للتعويض عن اإليكاو خطة  واعتماد باستحداث 2016شهر أكتوبر  التاسعة والثالثين في تهادور في  لجمعية العموميةا قيام

لتصّدي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بغية االدولي )كورسيا(، الكربون وخفضه في مجال الطيران 
 .الناجمة عن الطيران المدني الدولي

إنشاء أدوات وآليات من خالل تطورت  أليو،الدكتور  في ظل قيادةوأشار مندوب تركيا كذلك إلى أن المنظمة،  -61
 ومبادرة ؛iMPLEMENT مبادرة ، مثلوالتوصيات الدوليةلقواعد ل هاتنفيذتحسين مباشر من أجل  على نحولدعم الدول األعضاء 

D4I  للمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ االختصاصات الجديدةو )بيانات للتنفيذ(؛ (PIRGs)  والمجموعات اإلقليمية لسالمة
بوصفها نظام إدارة معلومات السالمة و ؛ ةمعدل أو ةجديد قاعدة قياسيةقوائم مهام تقييم األثر والتنفيذ ألي و ؛ (RASGs) الطيران

 .األولى للتصدي للطوارئ اإليكاو  سياسة ؛ وكذلكالتاسع عشربنية أساسية للملحق 
 54قاد بنجاح المجلس في التعامل مع تسوية المنازعات بموجب المادتين أليو وأكد مندوب تركيا أن الدكتور  -62

، 17/7/2014فوق شرق أوكرانيا في  MH17 ورد على الفور على إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية شيكاغومن اتفاقية  84و
 .المدني في مناطق النزاعات رانيالط يواجههافرقة عمل المخاطر التي من خالل إنشاء 

التعاون اإلقليمي  وتوطيدأول خطة استراتيجية لتعزيز  أدت إلى نشوءقد أليو وأكد مندوب تركيا أن رؤية الدكتور  -63
المنصة  واستحداث، 2015فبراير هر من خالل إنشاء الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية في ش

مصمم وهو نظام ، 2017عام في  والنظام العالمي لمراقبة السالمة الجوية لمنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةل التعاونية
وقد عمل  .مراقبة السالمةلفعالة العالمية المنظمات ال وصول إلىلتعزيز السالمة في جميع أنحاء العالم من خالل تسهيل ال

حيث أتيحت  الطيران صناعة، ملخصات اإليكاو، ألول مرة في واستحدث قطاع الطيرانأيضا عن كثب مع قادة  أليو الدكتور
 .الوضع القائم في صناعة الطيرانالفرصة للشركاء الدوليين لتقديم تحديثات سنوية عن 

ومستقبل الطيران، سلط مندوب  البشرقد ركزت أيضا على  اإلشارة إلى أن رؤية الدكتور أليو وفي معرض -64
للمتطوعين في مجال الطيران، مما يوفر اإليكاو على إنشاء برنامج  2015التي ساعد بها في عام  الطريقةتركيا الضوء على 

من الدول الطيران في دولة  شبكة فيكمتطوعين لالستجابة لحاالت الطوارئ التي تؤثر  عاملينالطيران المهنيي إطارا لنشر 
 .والنمو على الذاتوتطوير القدرات فيما يخص تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو؛ وتعزيز االعتماد ، األعضاء

قد قرر ف .للمستقبلأليو من رؤية الدكتور  ةكبير  استفادةكما استفادت مبادرة الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران 
لمدرج ااإليكاو إلى برنامج  المذكورةمبادرة الأن من األهمية بمكان تقديم دعم أكبر لهذا العمل، ونتيجة لذلك، ساعد في االرتقاء ب

دور أليو باإلضافة إلى ذلك، كان للدكتور  .المنظمة وبرنامج عمل يكاوخطة أعمال اإلالعالمية، وكذلك اإليكاو اليوم في خطط 
أول رابطة أكاديمية عالمية وهي ، (ALICANTO"الرابطة الدولية للتعليم في مجالي الطيران والفضاء الجوي" ) فعال في دعم إنشاء

 .قطاع الطيرانالطيران والفضاء التي من شأنها تسهيل تفاعل األوساط األكاديمية مع الدول األعضاء و لمنظمات تعليم 
 ت عرض، حيث اإليكاوبالطيران قد تم تطبيقه من خالل إنشاء متحف أليو وأكد مندوب تركيا أن شغف الدكتور  -65

الجمهور واستقطاب اهتمامهم في جميع مجاالت الطيران المدني وإبراز اإلسهامات المتميزة لمجال  طالعإلعناصر تاريخ الطيران 
من خالل االحتفال بماضي الطيران المدني، و  .النقل الجوي العالمي في إرساء السالم وتحقيق االزدهار لجميع دول وشعوب العالم
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الصداقة والتفاهم بين شعوب  إلقامةيساعد الطيران ليصبح عامل تمكين  على المستقبل وكيف يمكن لالبتكار أنأليو ركز الدكتور 
جعله متاحا حقا لجميع يمما  ،تكاليف التطوير المنخفضة نسبيا كان أحد جوانب االبتكار الحديث هوو  .والحفاظ عليهما العالم

في هذا الصدد، وإدراكا للوتيرة المتزايدة لالبتكار في جميع و  ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"الدول األعضاء وتعزيز تنفيذ مبادرة 
إثارة اهتمام كاو بغية لالبتكار تقيمه اإليأول معرض  كتور أليودالمتلكها، نظم يالطيران واإلمكانيات الكبيرة التي  قطاعأنحاء 

 تحقيق انطالقةكيفية بفهم أعمق ل الرئيسيينتزويد أصحاب القرار ، و االبتكار ااإلمكانات التي يتيحه إطالعه علىو قطاع الطيران 
 .االبتكار في دولهم األعضاء

تستلزم أن يكون حركة الطيران والتطورات التكنولوجية الجديدة  تضاع ف وشدد مندوب تركيا على أن مواكبة -66
 .تنفذ بطريقة مستدامة كبيرة متبصرةالمستقبل وقادرة على تحقيق استراتيجية  قيادة قوية ومستقرة وكفؤة وموجهة نحو يكاوإللدى ا

دور  يستمر نمووأن  اعلى إرثهاإليكاو ظ افحأن ت ، فإن األهم هواإليكاوقيادة أليو أنه كان سيرحب بأن يواصل الدكتور  ومع
 .بإتقان حتى اآلن على نحو ما فعلهفي عالم الطيران العالمي ويتغذى اإليكاو 

والطيران اإليكاو للشخص الذي قاد  باإلعراب عن تقديرهاالجمعية العمومية أن تقوم ثم اقترح مندوب تركيا  -67
لم يكن لديه شك في أن المشاركين في و  أليو.العالمي خالل السنوات الست الماضية، زميله المقرب وصديقه العزيز، الدكتور 

عمل رائع من  أليو،، الدكتور القائد االستثنائيهذا ما أنجزه ودعاهم إلى االعتراف ب نفسها، المشاعر يشاركونه الجمعية العمومية
 .بالترحيب العام ودعم تقديراحترام و  يستحقه من ماع له اإلعراب من خالل وذلك ،جدارة وتفانٍ ما أثبته من و 

 .الحار وتبع ذلك جولة طويلة من التصفيق -68

عن خالص امتنانه للعمل الذي أنجزته الجمعية العمومية ولنتائجها، مشيرا إلى أن  مندوب أوكرانياوأعرب  -69
أليو وأعرب أيضا عن تقديره لقيادة الدكتور  .ةجحاون ةمهني طريقةورؤساء اللجان المختلفة قد أوفت بالتزاماتها ب األمانة العامة

ساعد الطيران المدني على أن يصبح أكثر أمانا ت من أن الشاقكل مبادراته وعمله ب اإليكاو مّكنأنه بالحكيمة، وأعرب عن ثقته 
 .على دعمه المستمر واستعداده للتعاون أليو وشكر مندوب أوكرانيا الدكتور  .في جميع أنحاء العالم

صوت مندوب تركيا في إشادته بالدكتور أليو، صوته إلى المتعددة القوميات(  -)دولة  مندوب بوليفياضم إذ و  -70
وصبره أليو وأعرب عن تقديره لحكمة الدكتور  اإليكاو.وشكره على الطريقة الممتازة التي قاد بها مجلس أليو على الدكتور أثنى 

القضايا إلحاحا المعروضة على المجلس، وشدد على ضرورة مواصلة العمل  أكثر خاصة قيادته المميزة في حل بعضبو  ،وذكائه
المتعددة  -وأكد مندوب بوليفيا )دولة  .، وكذلك المخاطر الناشئةحاليا الطيران المدني الدوليلتحديات التي يواجهها للتصدي ل
 .الجمعية العمومية حققته النجاح الذيالقوميات( 

لقيادته خالل السنوات أليو إلى المتكلمين السابقين في اإلعراب عن االمتنان للدكتور  جورجيا ةمندوب تانضمو  -71
قيادته قامت بالعديد من المبادرات واألنشطة الهامة المتعلقة بسالمة باإليكاو وأكدت مجددا أن  .كرئيس للمجلسالست الماضية 

وأبرزت مندوبة جورجيا، في  .عالم الطيران المدني اليوم وغدا مالمح رسمتوحماية البيئة والتعاون العالمي، والتي  هالطيران وأمن
تها، أن تساهم في دولللدول ذات الموارد المحدودة، مثل  التي تتيح، "ترك أي بلد وراء الركبعدم "اإليكاو هذا السياق، مبادرة 

دور في ب اضطلعتاإليكاو الشخصية في تعزيز قيم أليو وأكدت أن مشاركة الدكتور  .متنوعةالكبيرة و الطيران التطوير أسرة 
أيضا  فقط، بل ينتمون  الحكومة ال ينتمون إلىبمسؤولين  يلتقيجورجيا و  يزوركان أول رئيس للمجلس  هنإ إذالطيران الجورجي 
 .له النجاح في مساعيه المستقبلية تمرة أخرى وتمنأليو جورجيا الدكتور  ةمندوب توشكر  .إلى قطاع الطيران
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وأكد  أليو،نفسه عن الدكتور  هو يود أن يقولهإلى أن مندوب تركيا قال كل ما كان  مندوب نيجيرياأشار إذ و  -72
لإلشادة التي أدلى تأييده التام  كدأولذلك، فقد  .على نحو أفضل مما فعلهأنه ال يمكن ألحد أن يصف إنجازاته كرئيس للمجلس 

 أليو.عن تقديره العميق للدكتور  معربا ابأكملهأليو لدكتور بشأن امندوب تركيا  بها

قائد أليو أن الدكتور  تأن بعض الرجال حكماء وأن بعضهم على خالف ذلك، أكد الهند ةمندوب ذكرت وإذ -73
ممثل نيجيريا في المجلس  قد اضطلع بدورالرئيس الخامس للمجلس،  أليو،وأشارت إلى أن الدكتور  .ملهم ينتمي إلى الفئة األولى

 أ، وبد21/11/2016انتخابه بالتزكية في ، ثم أعيد 1/1/2014تولى في البداية منصب رئيس المجلس في و  .1/1/2005في 
جلب قيمة مضافة جديدة إلى منصب رئيس الذي رجل العام الجديد أليو وهكذا كان الدكتور . 1/1/2017واليته الثانية في 

والحكمة  الحرةالشجاعة واليد  ي ذكر فيهما أنلقديس التاميل ثيروفالوفار ل ببيتين من الشعرالهند  ةمندوب واستشهدت .المجلس
كل هذه  ألنه يمتلكستحق الثناء حقا ي أن الدكتور أليو وأكدت .لملكالتي ينبغي أن يتحلى بها ا الصفات األربع تمثلوالطاقة 

الهند على  ةمندوب توشدد .وأن كل وقفة قام بها كانت فعالة اجيد اختيارااختارها  نطق بهاالصفات األربع، وأكدت أن كل كلمة 
وعمله الدؤوب واجتهاده أليو على ضرورة االعتراف بصدق الدكتور  تأنها كانت فترة طويلة ومثمرة للجمعية العمومية، وشدد

 .التوفيقكل أليو وتمنت للدكتور  .التصفيق والتقدير تستحقكما كانت قيادته المتميزة خالل الجمعية العمومية  .كرئيس للمجلس

نغ، رئيس هذه الجمعية العمومية، أشارت -عن خالص شكرها للسيد ناري ويليامز مندوبة الهندإذ أعربت و  -74 س 
 إلى أن وإذ أشارت .محترمالنسان اإل أيدته دولتها على الفور ألنه لم يكن هناك شك في جوهر ذلك إياه السويد ترشيحإلى أن 

بعض إلى قيمة  يفون ضي قليال من األشخاص اآلخرينوأن عددا ، المناصب بفضليكتسبون قيمة مضافة  بعض األشخاص
نغ ينتمي إلى الفئة -المناصب، وأكدت أن الجمعية العمومية كانت شاهدة على أن السيد ويليامز  بقولاستشهدت ثم  .الثانيةس 

أن يكون مثل الفم لقائد ه ينبغي لأن علىالهندية األصلية،  اللغة في الترجمة من ينصهو تولسيداس، قديس هندي، ل جدامشهور 
أن  وإذ أكدت مندوبة الهند .منصف على نحوينقله كطاقة إلى جميع األعضاء والخاليا  ، بلالذي ال يحتفظ بالطعام الذي يأكله

نغ -السيد ويليامز  توأضاف .سبب الأن شخصيته متوازنة وأن شعره أبيض ليس بشددت على هذه الفئة،  من بالفعل زعيم هوس 
ن و الدورة األربع ما حققتهالهند أن  ةمندوب توأكد .رئاسة الجمعية العموميةإلى بعدا آخر  حاز أضافنهجه المتوازن وغير المن أن

نغ -السيد ويليامزما تحلى به نجاح كبير يرجع إلى من   وكل ذلكعمل، ال في طريقةدقة من و  الدورة من حسن تسيير ألعمالس 
أعمال في إنجاح  مامساهمتهعلى  قيادة األمينة العامة ورئيس المجلسب األمانة العامةوشكرت  .الجميع لدى كان موضع تقدير
 .الجمعية العمومية

عن تقديره لجميع المندوبين في قاعة الجمعية العمومية ولجميع األشخاص الذين استمعوا  مندوب الصينوأعرب  -75
خاصة بكما أعرب عن خالص شكره لرئيس الجمعية العمومية و  .في التقاريردراج آرائه إلبعناية إلى مداخالته لتسامحهم وصبرهم و 

 .مستحيالإنجازها كان ل لوال جهودهما في توجيه الجلسة إلنجاز مهمة الجمعية العمومية، التي ماوروحه مالرئيس المجلس لحكمته
 .لجمعية العموميةإلى التقديم الخدمات  بال كلل وجهودعمل ما بذلوه من على  األمانة العامة العاملين في وأخيرا، شكر مندوب الصين

تجربة  عاش ، أشار إلى أنهرائعةاإليكاو أن األمينة العامة ذكرت منذ لحظات أن بمندوب الصين  وإذ ذّكر -76
الكثير من وقت أخذوا و بالكثير من المداخالت  ألنهم قاموالمندوبين من ااعتذر  بيد أنه .رائعة للغاية خالل األسبوعين الماضيين

 وقال .غير مهذب اأسلوب ، وألنهم استخدموا أحيانا لغة قاسية أوفي المناقشة معهم طغى على مشاركتهالذي  بسبب قلقه الجلسة
 واالضطراب التقلب بالكثير من تتسمه اظروفأشار إلى أن و شخصيا،  تتخذ األمور منحىً لم يكن يرغب في أن  إنه مندوب الصين

إذا وقال إنه  .لتعبير عنها نبغيكان لديه موقف وطني ي ، وإنماخالل األسبوعين الماضيين، وأنه لم يكن يقصد أن يكون مسيئا
 .فهم والعفوفإنه يلتمس منهم التكان قد أعطى هذا الشعور للمندوبين اآلخرين، 
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عراب عن االمتنان والشكر على العمل وأخيرا وليس آخرا، انضم مندوب الصين إلى المتكلمين السابقين في اإل -77
أليو وأكد أن جميع جهود الدكتور  .كرئيس للمجلس خالل السنوات الست الماضيةأليو الشاق والعمل الرائع الذي قام به الدكتور 

وأكد مندوب الصين أن دعم عمل الدكتور  .في تطوير الطيران المدني العالمي ةكبير  مساهمةكانت ذات قيمة عالية وساهمت 
ال  يكاو،اإلكما أعرب عن أمله الصادق في المشاركة المستمرة في مناقشات  .كرئيس للمجلس يتماشى مع أولوية حكومتهأليو 

العمل أن أكد مندوب الصين  وإذ .التقنية واألمنية الهامة األخرى  المسائلأيضا في العديد من  بل فحسب، تغير المناخ في مسألة
واالنفتاح على  التعاون  أن دولته ستواصل التمسك بروحشدد على في يوم واحد فقط،  ال ينتهي على معالجة قضية تغير المناخ

لطيران المدني العالمي ومعالجة قضية تغير لللحفاظ على التنمية المستدامة اإليكاو في مواصلة النقاش مع زمالئها في  الجميع
 .المجالالمناخ في هذا 

 اعلى كل ما بذاله من جهود، وعلى كونهماإليكاو رئيس الجمعية العمومية ورئيس مجلس  مندوب فرنساوشكر  -78
على الرغم من بعض  آمنهبوط من العمل المتواصل، الذي أوصل المندوبين إلى  الماضيينين جيدين خالل األسبوعين مستمعَ 

 .أسف لحدوثهاي تالنهائي، ال االقتراباالضطرابات خالل 
بأكمله، وال سيما خدمات المؤتمرات وخدمات  األمانة العامةوشكر مندوب فرنسا أيضا األمينة العامة وفريق  -79

المثقلة خالل هذه الفترة اإليكاو لجهود المطلوبة من موظفي ل فقد كان مدركا .الترجمة التحريرية والشفهية، على دعمهم الممتاز
 .لمن بذل هذه الجهود ، وأعرب عن امتنانه الشديدعمل المنظمة كل ثالث سنوات يشهدهاالتي  باألعباء

وشدد على أن كل صوت ضروري  .وأخيرا، شكر مندوب فرنسا جميع الوفود التي تمثل مجتمع الطيران العالمي -80
 في عالم متعدد األطراف الكل وأكد مندوب فرنسا أيضا أن .بعضمن حسب، وأن الوفود يمكن أن تتعلم بعضها وأن كل صوت ي  

 .مجموع األجزاء قيمة أكبر من يمثل قيمة
 يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه لإليكاواختتام الدورة األربعين للجمعية العمومية أن وأشار مندوب فرنسا إلى  -81

أن يفخروا بالنتائج المحققة، إال لمندوبين ا بإمكان وشدد على أن .منظمتهمتأسيس المندوبون بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين ل
لسنوات خالل ا بذلها األمانة العامةالعمل والجهود التي طلبت الجمعية العمومية من المجلس و  ه ينبغي لهم أن يدركوا أيضاأن

 .الثالث المقبلة
الدولي أن المندوبين أكدوا أن خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  مندوب فرنسا إذ أبرزو  -82

على أن من الضروري اآلن تنفيذ  وإذ شدد .نجاحا يمكن للجميع أن يبتهجوا به أشار إلى أنها تمثل، واقعة حقيقة باتت)كورسيا( 
 وإلى الجهات الفاعلةالستماع إلى الرأي العام في جميع أنحاء العالم ااإليكاو  يقتضي من القيام بذلكأشار إلى أن خطة كورسيا، 

بشأن  أيضا تعزيز جهودها لزيادة الوعياإليكاو يجب على و  .تهاوفعالي ة هذه الخطةعلى متانشديد في قطاع الطيران، مع الت
 الصادرة عن للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  األجلوضع هدف طويل  يتعين عليها كما أنه .ورسيا والدفاع عنهاخطة ك

 .قطاع طيران مستدام ومقبول اجتماعياالمتمثل في إقامة هدف تحقيق ال نحو وجهلجميع التل ىبحيث يتسن ،الطيران المدني الدولي
أن الطيران شهد دائما تغيرات تكنولوجية أثرت تأثيرا عميقا في تطوره وأدت إلى نموه  إلى مندوب فرنسا وأشار -83

 لكترونيتأكيده على أن ظهور الذكاء االصطناعي وسالسل الكتل واألمن اإل معرض وفي .من خالل تعزيز سالمته وأمنه باستمرار
أكثر استباقية في دمج االبتكار في عملها وأن تستمع أكثر لقطاع الطيران، شدد على أن هذه هي المهمة اإليكاو يتطلب أن تكون 

 .اإليكاو مجلسإلى  الجمعية العمومية بها تالتي عهد
يستلزم وفي الختام، أشار مندوب فرنسا إلى أنه عندما تكون هناك أهداف طموحة، من الضروري اتخاذ مسار  -84

وشفافية  مرونةفي العمل المقبل لجعل المنظمة أكثر  بنشاطسيشارك اإليكاو وشدد على أن وفد فرنسا في  .الكثير من الجهد
بااللتزامات التي تم التعهد بها خالل الجمعية العمومية، أشار إلى أنه سيولي اهتماما كبيرا  مندوب فرنسا وإذ رحب .وفعالية
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الخمس والسبعين  سنواتالمن مواجهة التحديات التي تنتظرها في اإليكاو لضمان تنفيذها في أقرب وقت ممكن حتى تتمكن 
 .المقبلة

للعمل الذي قام به نيابة عن  اعن تقديره تللمجلس وأعربكرئيس أليو أيضا الدكتور  جامايكا ةمندوب توشكر  -85
لشواغل الدول  وسلطت الضوء، في هذا الصدد، على االهتمام الذي أواله الدكتور أليو .ككلاإليكاو المجلس والدول األعضاء في 

بناء القدرات وتحسين السالمة واألمن  ما يخصالموجودة في منطقة البحر الكاريبي، في الدولالجزرية الصغيرة النامية، وال سيما 
األمانة جامايكا  ةمندوب تكما شكر  ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"المتمثلة في اإليكاو من خالل مبادرة  هذه الدول في مناطق

، الدكتورة ليو مندوبة جامايكا بعد أن سمعتو  .على العمل الذي قامت به، وما زالت تقوم به، نيابة عن الدول األعضاء العامة
أنها كانت أول امرأة تقود هذه المؤسسة  ال سيمان هذه ستكون آخر جمعية عمومية لها، أشادت بها أيضا، إاألمينة العامة، تقول 

 .أمينة عامة بصفةالموقرة 
لرئيس الجمعية العمومية على أدائه  الصادقةه يإلى المتكلمين السابقين في تقديم تهان مندوب المكسيكوانضم  -86

 .الضروري  اآلراء المعقد والثقيل، وفي معالجة الشواغل المثارة، وفي تحقيق توافق لدورةا المثالي في التعامل مع جدول أعمال
 .لنتائج التي تحققت خالل الجمعية العموميةلوكذلك  ةتوجيه ومساعدلما قدمه من وأعرب عن ارتياحه 

مندوب تركيا قد لخص بالفعل اإلنجازات الكبيرة التي حققها الدكتور أليو،  إلى أن مندوب المكسيك أشار وإذ -87
نيته الترشح لرئاسة المجلس، لم يكن هناك شك أليو أنه منذ اليوم الذي أعلن فيه الدكتور  مؤكدا ،أبرز بعض اإلنجازات اإلضافية

على اإلطالق في قدرته على قيادة المنظمة، بالنظر إلى أدائه السابق، وصوته القوي نيابة عن نيجيريا في المجلس، ومعرفته 
قد قاد المنظمة  أن الدكتور أليو مندوب المكسيك وإذ أكد .القيادة السياسية الفطريةعلى العميقة بالطيران وقضايا أخرى، وقدرته 

 يكاو،اإلبفعالية على مدى السنوات الست الماضية، أشار إلى أنه كان صبورا للغاية وعمل دائما لصالح جميع الدول األعضاء في 
 .محل تقدير كبير ذلك وكان

 يكاو،اإلوأشار إلى أن  .العظيمة هي التزامه بقيم المنظمةأليو وأكد مندوب المكسيك أن إحدى صفات الدكتور  -88
مر بفترة معقدة أليو أن الدكتور  وذكرسيئة على حد سواء،  وأوقاتاجميع المنظمات األخرى، شهدت أوقاتا جيدة  شأنها شأن

 سبيل المثالومنها على ) لطيرانفي مجال االعديد من التحديات المتعلقة بالعمليات الجوية، وحماية البيئة  اضطر فيها إلى مواجهة
 ،(خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( الذي يشتمل على، ملحق السادس عشرلل بعالمجلد الرا

من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على وحدة المجلس والمنظمة، أليو ومع ذلك، فقد تمكن الدكتور  .الداخلي نظام اإلدارةو 
وشدد مندوب المكسيك، بصفته ممثال للمكسيك في المجلس، على أن هذه  .وجدواهااإليكاو لحماية هيبة  قبل كل شيءالالزمة و 

 .ه خالص شكرهإليوقدم أليو الصفات ال يمكن العثور عليها بسهولة في شخص واحد، وأعرب عن احترامه للدكتور 
كما أعرب  .الدورة األربعين لشؤون  ةالممتاز  إدارتهرئيس الجمعية العمومية على  مندوب ترينيداد وتوباغوهنأ و  -89

 خصصإذ إنه من اهتمام خاص لدول منطقة البحر الكاريبي،  وال سيما على ما يوليه على جميع جهوده،أليو عن تقديره للدكتور 
لدول  اعظيم اصديق على كونهأليو لدكتور ا شكر مندوب ترينيداد وتوباغوإذ و  .جدول أعماله ازدحام من على الرغملزيارتها  اوقت

تحقيق األهداف إلى على أن دول منطقة البحر الكاريبي ستواصل السعي شدد ، المنظمةلهذه  اكبير  ايمنطقة البحر الكاريبي وقياد
 اإليكاو.التي حددتها 

لرئيس الجمعية العمومية ورئيس  هإلعراب عن تقدير ل المتحدثين السابقينإلى  مندوب االتحاد الروسي وانضم  -90
 على معرفةإلى أنهما كانا  مشيرا أليو،لدكتور لكلمات ال بعضفي حديثه خصص و  .األمانة العامةالمجلس واألمينة العامة و 

منصب أليو ، قبل أن يتولى الدكتور 2005لمجلس منذ عام في اعمال معا كممثلين  إذ إنهمالسنوات عديدة، أحدهما باآلخر 
لدكتور ا التي يتسم بهاالمهنية عالية من الدرجة لل بالغ تقديرهعن مندوب االتحاد الروسي  وأعرب. 2014المجلس في عام رئيس 

زار االتحاد الروسي عندما أليو أن الدكتور  ذكرو  .بما في ذلك الروسية يكاو،إلللغات عمل  بعدةتحدث يوأشار إلى أنه  أليو،
وأشار مندوب االتحاد الروسي، في هذا  .إلى زيارته مرة أخرى، بصفته صديقا عظيما لهكان مرشحا لرئاسة المجلس، ودعاه 
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أليو وأكد أن الدكتور  .العديد من األصدقاء الذين يمكنه التحدث معهم باللغة الروسية في تلك الدولة أليوالصدد، إلى أن للدكتور 
 .سيكون موضع ترحيب أيضا في العديد من الدول األخرى 

عمل جيد بل من  ،عن تقديره لرئيس الجمعية العمومية على كل ما قام به من عمل مندوب الجزائروأعرب  -91
بحكمة وإحساس كبير  تصدى لهاجميع التحديات الهائلة التي التصدي لعلى نجاحه في أليو الدكتور  أيضا شكرو  .للغاية

كل العمل  نظرا إلىوأكد أنه  .األمانة العامةوباإلضافة إلى ذلك، أعرب مندوب الجزائر عن تقديره لألمينة العامة و  .بالمسؤولية
 .تسير على الطريق الصحيحاإليكاو الجيد الذي تم القيام به في الجمعية العمومية، وااللتزامات المقطوعة، فإن 

 ونقلت .على قيادته الممتازة ودعمه وعملهأليو الدكتور  نيكاراغوا ةمندوب تلما قاله مندوب تركيا، شكر  رديداوت -92
 .تحيات حارة من شعب نيكاراغوا، وكذلك من هيئة الطيران المدني في نيكاراغوا وخبرائها الفنيين إليه
جميع الدول التي أيدت ترشيح كوستاريكا النتخابات المجلس في إطار الجزء الثالث،  مندوب كوستاريكاوشكر  -93

كما  .كوستاريكا أن تكون اآلن دولة عضوا في المجلسلوأكد أنه لشرف  .والتي ق دمت في إطار اتفاق التناوب ألمريكا الوسطى
 أليو،أعرب مندوب كوستاريكا عن امتنانه لرئيس الجمعية العمومية على دعمه الممتاز طوال الدورة، ولرئيس المجلس، الدكتور 

 .الجيد اعلى عملهم األمانة العامةكما شكر األمينة العامة و  .تهالوَص  ةاألخير  كلمتهعلى كلماته الملهمة، على وجه الخصوص، 
ر مندوب كوستاريكا  -94 سنة وأن ثاني أفضل وقت  20ن أفضل وقت لزرع شجرة كان قبل القائل بأالمثل بثم ذك 
 ، بلوشدد على أن كوستاريكا، بصفتها دولة تعزز السالم والطبيعة، شجعت الجميع على مواصلة زراعة أشجار األمل .اليوم هو

 قدوة يكونواحتى يتمكنوا من إحداث فرق في العالم و  ،ةحبموقبل كل شيء ال ،أيضا بذور األمل والوحدة والعمل الجماعي والتعاون 
 ومن َثم، 1944لعام  أهداف اتفاقية شيكاغو واحققي أن فيما بينهم، أمكنهم الجميعإذا اتحد أكد مندوب كوستاريكا أنه و  .لغيرهم

 .احترامها

 مع أنوأشار إلى أنه  .عن تقديره الصادق لرئيس الجمعية العمومية لقيادته الممتازة مندوب سنغافورةوأعرب  -95
من التوصل  المنصفةقيادته القديرة و بتمكنت الجمعية العمومية  ،الجميع بذلك صعبة في بعض األحيان، كما يقر كانت المناقشات
والدول األعضاء فيها اإليكاو ونتيجة لذلك، سيكون لدى  .المهمةلمضي قدما واعتمدت أيضا العديد من القرارات تتيح اإلى نتائج 

وشدد  .أمنا وكفاءة وأكثر استدامة للجميعو  سالمةالعديد من المهام للعمل عليها في الفترة الثالثية الجديدة لجعل الطيران أكثر 
صفات متميزة تمثلت في ب الدورة األربعين، قاد على الرغم من صعوبة دوره، رئيس الجمعية العمومية مندوب سنغافورة على أن

لمغني الجامايكي لمن أغنية معروفة  سطرصياغة وإذ أعاد  .لمسة جامايكيةباقترنت براعة وروح الدعابة، و الدبلوماسية و ال
 أيضا أعرب مندوب سنغافورةو  .األسطوري بوب مارلي، أكد أن كل شيء كان على ما يرام بالفعل مع رئيس الجمعية العمومية

 .به وإعجابها عن دعمه إلعراب دول الكاريبي عن امتنانها لرئيس الجمعية العمومية
مع كل ما قاله مندوب تركيا في تكريمه لرئيس المجلس، أشار إلى أن  هعن اتفاق مندوب سنغافورةإذ أعرب و  -96

ومنها على سبيل  أليو،العديد من بنود جدول األعمال التي تم النظر فيها خالل األسبوعين الماضيين تحمل بصمات الدكتور 
سالمة مجالي المجلس في  رئيسالصادرة عن  التقديروشهادات  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو مبادرة  :المثال ال الحصر

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(؛ ودراسة و ؛ ، والداعمة لهذه المبادرةالطيران وأمن الطيران
شهادة  لمنجزاتهذه ا وأكد أن .الجدوى المتعلقة بتحليل احتياجات الطيران للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

للمنظمة والدول األعضاء فيها كرئيس للمجلس خالل السنوات الست الماضية، وتمنى له كل أليو الدكتور  حققهما على عادلة 
سيكون له دائما مكان خاص في قلوب أليو وأكد مندوب سنغافورة كذلك أن الدكتور  .في سنغافورة االتوفيق وأكد له أن لديه صديق

 .الجميع
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على الخدمات التي قدموها على مدى  ةالبرتغاليللغة  الفوريينمداخلتها بشكر المترجمين  مندوبة البرازيلبدأت  -97
وأشارت إلى أن تقديم خدمات الترجمة الشفهية البرتغالية مبادرة برازيلية، وأشارت  .األسبوعين الماضيين خالل الجلسات العامة

 .الكلمة تناولواتمكن من االستماع باللغة البرتغالية لجميع المندوبين الذين تأن  هاإلى أنه كان من دواعي سرور 
الذي سيغادر  أليو،البرازيل إلى أن هذه كانت آخر جمعية عمومية لرئيس المجلس، الدكتور  ةمندوب توأشار  -98

كل  ليو ةوتمنت للدكتور  .ليو، التي ستنتهي فترة واليتها الثانية في غضون عامين ةقريبا جدا، ولألمينة العامة، الدكتور اإليكاو 
 لإليكاو.التوفيق وأكدت لها استمرار دعم وفد البرازيل 

لم تكن ثالث سنوات،  لبرازيل في المجلس قبل نحولممثلة حديثا  ع ينت عندماوذّكرت مندوبة البرازيل بأنها،  -99
ذكر في البداية أنه أليو الدكتور  لمسألة معينة، مع أنألنها طلبت إعادة فتح مناقشة المجلس  مع الدكتور أليو موفقة هاقتانطال

 توأشار  .فيما بينهما عالقة عمل جيدة للغاية االثنان أقام ،منذ ذلك الوقتو  .وافق في النهاية على طلبهاو ، المناقشة لن يعيد فتح
 .في خطواته المقبلةله كل التوفيق  ت، وتمنوهو مفعم بالطاقة والحيويةسيغادر أليو البرازيل إلى أن الدكتور  ةمندوب
لمجلس، التي ا في( GRULAC) مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبيباسم البرازيل  ةمندوب عند تحدثو   -100

وأكدت أنه كان  .رئيس الجمعية العمومية على العمل الممتاز الذي قام به خالل األسبوعين الماضيين تكانت منسقة لها، شكر 
 .إلى نجاح الجمعية العمومية المؤدي ودفعهم وحثهم على طول الطريق ووجههم وأقنعهمقاد جميع المندوبين  إذدبلوماسيا حقيقيا، 

 .زعيم حقيقي أنه تدل على عالمة وهذه، الركب أنه تمكن من عدم ترك أي دولة وراء ال سيما إذا روعي ،بالغلقد فعل ذلك بذكاء 
بحر المياه  بكل ما تتسم بهلقد واجه رئيس الجمعية العمومية أوقاتا صعبة للغاية ومفاوضات دقيقة للغاية وواجهها بكل هدوء و 

وجهة  أو وجيه قلق من أي مندوبما أبداه تجاهل ولم ي على فعل أي شيء أي مندوبيرغم لم و  .وسكون  من صفاءجامايكي ال
 اهتمامهم على المضي قدما ، سعى رئيس الجمعية العمومية إلى إبقاء جميع المندوبين متحدين ومركزينفضال عن ذلك .نظر
وقامت  .زعيم حقيقي أنه تدل على عالمة وهذه أيضانتائج الدورة األربعين، وتحقيق  الجلسات نجاح إلى المؤدي طريقالفي 

 ةرئيس الجمعية العمومية، مؤكدبتهنئة ، (GRULAC) مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ةمنسق ابصفته ،البرازيل ةمندوب
بناء و  .وهما يشكرانه على ذلك، يشعران بالفخرقد جعل منطقته وبلده ف .بانتمائه إليهاجدا  ةالكاريبي فخور و أن دول أمريكا الالتينية 

 .لرئيسهاالحار لتصفيق باالجمعية العمومية  قامتالبرازيل،  ةمندوب على اقتراح
 .تقدير لرئيس الجمعية العمومية منالبرازيل  ةمندوب بتهما أعر  مندوب سنغافورةوأيد  -101
 .أيضا رئيس الجمعية العمومية على الطريقة التي أدار بها أعمال الدورة األربعين جنوب أفريقيا ةمندوب توشكر  -102

، بقيادة األمينة العامة، على جميع االستعدادات التي قاموا بها للجمعية األمانة العامة العاملين في ، شكرتفضال عن ذلك
أدلى به وزير النقل في  ما وأكدت مندوبة جنوب أفريقيا مجددا اإليكاو.العمومية، وكذلك على كل العمل الذي يقومون به في 

وأشارت خالل فترة رئاسته للمجلس، أليو تقدير لقيادة الدكتور  من (في الجلسة العامة الثالثة) ةالعام كلمته في إطارجنوب أفريقيا 
أليو وأكدت أن إرث الدكتور  أليو.لدكتور ا إلى عبارات االمتنانتقديم أن دولتها أيضا انضمت إلى الدول األعضاء في إلى 

 .الدولي، وتمنت له كل التوفيق في مساعيه المستقبليةوفي مجتمع الطيران المدني اإليكاو في  سيبقى حيا
وأكدت أن رئيس المجلس،  .الصادق لرئيس المجلس ولألمينة العامة اعن امتنانهكذلك  كينيا ةمندوب تأعربو  -103

 وإذ أشارت ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو اإلدماج في إطار مبادرة  وحققبصفته ابن قارتها، أعطى الكثير من األمل 
 .له كل التوفيق تأن الجميع فخورون به وتمن توانتهى بقوة، أكداإليكاو قد خاض سباقه في أليو إلى أن الدكتور كينيا  ةمندوب
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إلى مندوب البرازيل والمتحدثين اآلخرين في تهنئة رئيس الجمعية  مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةانضم و  -104
مشيرا إلى أن خبرته الواسعة في صناعة الطيران مكنته من قيادة الجمعية العمومية  ،العمومية على العمل الجيد الذي قام به

التي تمت مناقشتها، كما هنأه على قيادته  المسائلللغاية، مما أدى إلى التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن معظم  مهنيةبطريقة 
 .المتفانية، التي أدت إلى نجاح الدورة األربعين

على إنجازاته أليو إلى المتكلمين السابقين في شكر وتهنئة الدكتور أيضا  مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةانضم و  -105
الطيران سوف  قطاعفي أليو أن المساهمات الضخمة للدكتور  إذ أكدو  .الرائعة كرئيس للمجلس على مدى السنوات الست الماضية

أثبتت فعاليتها ، التي "عدم ترك أي بلد وراء الركب"اإليكاو إنشاء مبادرة وذكر من بين األمثلة على ذلك فترة طويلة، ل ت حفظ ذكراها
 .لدول في تنفيذ القواعد والتوصيات الدوليةإلى افي تقديم المساعدة  البالغة

أنحاء العالم في شكر وتهنئة الدكتور  كلجميع المندوبين اآلخرين من التي قالها كلمات ال مندوب بليزردد و  -106
أعمال كما أعرب عن تقديره لرئيس الجمعية العمومية، الذي يعرفه منذ سنوات عديدة، وأكد أنه كان قائدا جيدا للغاية وأدار  أليو.

 .للباقةبكثير من االدورة 

لرئيس الجمعية العمومية ولرئيس المجلس  تقديرهاعن  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية مراق بة توأعرب -107
تنفيذ قرارات الجمعية  يجري كما أعربت عن أملها في أن  .هما خالل األسبوعين الماضيينا على الحكمة والقيادة اللتين أظهر 

مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية على التوضيحات التي  أيضا المذكورة ةبالمراق   تشكر و  .سليم على نحوالعمومية 
 .قدمها

"مراجعة األقران برنامج  ستحداثعن تقديرها لرئيس المجلس ال المذكورة بةوباإلضافة إلى ذلك، أعربت المراق   -108
 األمانة العامةاألمينة العامة و هو و وشكرته  .، الذي تدعمه منظمتها2015في عام  من مقدمي خدمات المالحة الجوية في أفريقيا"

 تأشار إذ و  .مقدمي خدمات المالحة الجوية في أفريقياومن العديد من الدول  عاد بالنفع علىعلى رصد تنفيذ ذلك البرنامج، الذي 
 .كل التوفيقله  تقريبا، تمناإليكاو إلى أن رئيس المجلس سيغادر 

رئيس الجمعية العمومية على إدارته للجلسة  سالمة وأمن الطيران في الكاريبيجهاز مراقبة  مراق بة توهنأ -109
الهند في هذا الصدد، أكدت أن رئيس  ةبها مندوب تدعمها الكامل للتعليقات التي أدل إذ أعربت عنو  .العامة واللجنة التنفيذية

 .على ذلك هتالجمعية العمومية وهنأ بها نظمالطريقة الرائعة التي ن للغاية بيالجمعية العمومية جعل الجميع فخور 

لرئيس المجلس كل التوفيق في المستقبل،  الذين تمنواإلى المتحدثين السابقين  المراق بة المذكورة تانضم إذو  -110
على حكمته  يظل شاهداسأليو وأشارت إلى أن إرث الدكتور  .نسىي  ية لن عناوالتزام و  تفانٍ من  أليوالدكتور  أثبتهما  أن تأكد

الموجودة في منطقة  الدولقادمة، وأكدت أن التزامه تجاه الدول الجزرية الصغيرة النامية، وال سيما اللسنوات ا على امتداد وقيادته
 .جامايكا وترينيداد وتوباغو افي وقت سابق مندوب ذلك نسى أبدا، كما ذكرالبحر الكاريبي، لن ي  

 رد رئيس المجلس

 ى مشاعرهطغت علفقد  .مع أنه أعد كلمة لهذه المناسبة إلى أنه سيلقي كلمة مرتجلة المجلسرئيس أشار  -111
على وجه وقد تأثر الرئيس  .السابقة العامة الكلمات الرقيقة العديدة التي قيلت عنه خالل الجلسة الحالية، وكذلك خالل الجلسات

مندوب تركيا والممثل السابق لتركيا في المجلس، السفير علي  بالكلمات اللطيفة التي قدمها صديقه وزميله العزيز، الخصوص
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مميزة من حيث كان للسفير تشوالك والرئيس عالقة و  .فترتي واليته عن امكثف ابحث أجرى  أنه بوضوح تبي نوالك، الذي تشريزي 
 .يتشاركان نفس عيد الميالد، وأعرب عن رغبته في التعبير عن سروره للعمل مع السفير تشوالك في المجلس نهماإ

، 24/9/2019أمام الجمعية العمومية في  ةاالفتتاحي كلمتهموضح في  أشار رئيس المجلس إلى أنه، كما هوو  -112
، طائرة إحضار اإلمدادات 1965كان قد وقع في حب الطيران ألول مرة عندما كان عمره خمس سنوات فقط، عندما رأى، في عام 

 أشار إلى أنه في غضون بضعة أشهر ستنتهيإذ و  .كاثوليكية بعثةالطبية إلى بلدة نائية حيث كانت والدته تعمل ممرضة في 
 .فترة واليته الثانية، شدد على أنه كان شرفا له أن يشغل منصب رئيس المجلس خالل السنوات الست الماضية

وأشار إلى أنه منذ اليوم  .بهذه الصفةاإليكاو وكما ذكر السفير تشوالك، كان رئيس المجلس أول أفريقي يخدم  -113
، كانت هناك محاولة لجعل ذلك عامال (C-DEC 200/2 راجع) 18/11/2013األول الذي انت خب فيه رئيسا للمجلس بالتزكية في 

عن القيام بذلك، ال سيما أن انتخابه لم  تناعمعلى االالزمالء  حثلقد حاول رئيس المجلس قدر اإلمكان  .تاريخيا في انتخابه
 بعثاترئيس المجلس في  عندما سافرومع ذلك،  .البشرةأسود  وأنه رئيسا للمجلس أصبحفقد تصادف أنه  مقصودا،يكن إجراًء 

، "وراء الركبعدم ترك أي بلد "اإليكاو مبادرة  في إطار متابعةإلى دول منطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 
إمكانية على  قد استلهموا من انتخابه، ورأوا ذلك مثاالف .وجوه الناس من حوله، ماذا يعني ذلك لهم إلى، عندما نظر بسرعةأدرك 

وقد أدرك  .في مسعاهم تحقيق النجاحإلى هم أنفسهم إلى أعلى ارتفاع في مجال الطيران المدني الدولي إذا سعوا أيضا  وصولهم
 .تمثل تحديا وإلهاما طلعاتهمرئيس المجلس أن تلبية ت

هذا التحدي،  قادرا على مواجهةفي لحظات النقد الذاتي عما إذا كان  غالبا يتساءل كان رئيس المجلس مع أنو  -114
ألنها دفعته إلى االعتقاد بأن لجمعية العمومية، رة لالدو  عنه خالل هذه قيلتالكلمات الرقيقة التي  عند سماعفإنه شعر باالرتياح 

 .اإللهام الذي اكتسبه من الناس خالل بعثاته إلى الدول مكنه بدوره من االستمرار في إلهامهم
االنتباه، من وجهة نظر  استرعاء في رئيس المجلس رغبفي هذه الحقيقة البالغة األهمية، وانطالقا من التفكير  -115

 .أبداوأال ت نسى عند المضي قدما  األذهانأن تظل ماثلة في الرئاسة، إلى عدد من القضايا التي يجب 
عما تم إنجازه في هذه الجمعية العمومية التاريخية،  قيل قد الكثير أن وشدد رئيس المجلس على أنه بالرغم من -116

فمن ، في المستقبل العمل الذي يتعين القيام به وعنالثالثية المقبلة،  الفترة ميزانيةعلى وال سيما الموافقة على برامج المنظمة و 
 قطاع الطيران العالمي ، إذ إنيةفي غاية األهمهم الضروري أن نتذكر أن المستهلكين، أي مستخدمي نظام النقل الجوي الدولي، 

على حد  والجهات المعنية بالتنظيمشركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية  إلى بالنسبةف .من أجلهم يعمل
واألولوية الثانية هي  .األولىمن نقطة انطالقهم إلى وجهتهم المختارة األولوية  المستهلكين بأمان عن طريق الجو يمثل نقل سواء،

على وجه  تشمللقطاع الطيران العالمي مسؤولية اجتماعية، و  .عام بوجهضمان تشغيل الطيران بطريقة ال تسبب أذى للجمهور 
 .يرى فيه كل فرد وطنا لهي ذالهذا األرض كوكب عن البيئة وتغير المناخ، وعن المسؤولية هذه األيام في الخصوص 

لمـا "الفقرة األولى من ديباجة اتفاقية شيكاغو، التي تنص على أنه ب، في هذا السياق، المجلسرئيس  ذّكروإذ  -117
كان تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، بينما 

 يكاو،اإلعلى الجمعية العمومية، وهي أعلى هيئة في  ه يتعينأكد أن ،"اميمكن إلساءة استخدامه أن تشكل خطرا على األمن الع
 .مواجهة هذا التحدي

الثالثية القادمة، انتخبت  الفترة وأكد رئيس المجلس أنه باإلضافة إلى الموافقة على برامج المنظمة وميزانية -118
 ،وإدارة عمليات المنظمةاإليكاو عضوا لمدة ثالث سنوات من أجل وضع سياسات  36الجمعية العمومية مجلسا جديدا مكونا من 
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 ب( من اتفاقية 50وشدد على أنه، عمال بالمادة  .في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمجلس إلى األمانة العامة وتقديم التوجيه
أهمية رئيسية في النقل  التي لهاالدول  -الجزء األول  :ثالثة أجزاء ضمنشيكاغو، تم انتخاب الدول األعضاء في المجلس 

توفير التسهيالت للمالحة الجوية  فيالجزء األول ولكنها تقدم أكبر مساهمة  فيلم تنتخب  التيالدول  -الجزء الثاني و الجوي؛ 
يحقق انتخابها تمثيل جميع  والتي، الثانيمن الجزئين األول أو  أي فيلم تنتخب  التيالدول  -؛ والجزء الثالث المدنية الدولية

منصوص  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"وشدد رئيس المجلس على أن مسألة مبادرة  .المجلس فيبالعالم  المناطق الجغرافية الهامة
 .متساويةجميعها يجعلها المجلس  عضوية الدول فيمجرد انتخاب  ألن عليها في اتفاقية شيكاغو

 .ستواصل أداء دورها في تلبية احتياجات كل دولة من الدول األعضاء فيهااإليكاو وأكد رئيس المجلس أن  -119
عملت  إذكانت مفيدة للبلدان المتقدمة، وال سيما تلك التي كانت في طليعة البحث والتطوير في مجال الطيران، اإليكاو وأكد أن 

 الطابع العالمي وأضفت عليهالوائح الطيران المدني الجديدة ما يرتبط بها من المنظمة كمنصة للجمع بين تطورات تلك الدول و 
المساعدة والدعم في تنفيذ القواعد  إليهاقدمت  إذمفيدة أيضا للبلدان النامية، و اإليكاكانت و  .بطريقة فعالة من حيث التكلفة

 "يملكون  الذين"بين اإليكاو وأكد رئيس المجلس أنه ال ينبغي أن يكون هناك تقسيم في  .بالمنظمةوالتوصيات الدولية الخاصة 
 .العمل معا أن تواصل جميع الدول األعضاء تقتضي منالنقل الجوي الدولي  شبكةألن  "ال يملكون  الذين"و

من مسؤولية المجلس اتخاذ جميع  إذ إندورا رئيسيا في هذا الصدد،  سيؤديوأشار الرئيس إلى أن المجلس  -120
في المجلس دوال أعضاًء تهنئة الدول المنتخبة مؤخرا  معرض وفي .يةالتوافقاألخذ بالحلول قراراته وإجراءاته بروح توافق اآلراء و 

الوطنية والمصالح الجماعية للدول األعضاء  ابضرورة مواءمة مصالحه هذه الدول ، ذّكر الرئيسإياهعلى االمتياز الذي م نحت 
لعالقات بين الدول األعضاء، على إلى اوشدد على أن من مسؤولية ممثلي المجلس أن يضيفوا قيمة  .االتي انتخبته 193الـ 

 .يةالتوافقاألخذ بالحلول و المستويين الثنائي والمتعدد األطراف، مرة أخرى بروح توافق اآلراء 
مبادرة  جاءتعلى سبيل المثال، ف .وشدد رئيس المجلس على أن التعاون على جميع المستويات أمر أساسي -121

سياسات بموجبها ، التي وضع المجلس األمانة العامةالعالقة التكافلية بين المجلس و مثاال على  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"
ولذلك اغتنم رئيس  .تام انسجامبالعمل معا  األمانة العامةومن الضروري أن يواصل المجلس و  .األمانة العامة نفذتهاالمنظمة و 

وأشار إلى أن حجم  .على جهودهم األمانة العامةفانغ ليو، وجميع أعضاء  الدكتورةالمجلس هذه الفرصة ليشكر األمينة العامة، 
وشجع رئيس المجلس على استمرار روح  .بلغ حدا مدهشا والمكاتب اإلقليميةاإليكاو موظف في مقر  700العمل الذي قام به 

 .األمانة العامةالتعايش والدعم المتبادل بين المجلس و 
الطيران  وقطاعأشار رئيس المجلس إلى أن من الواضح من مداوالت الجمعية العمومية أن الدول األعضاء و  -122

فقدان دورها  وأبرز أن أكبر خطر يواجه أي منظمة هو .العمل معالهما  تتيح التيمنصة ال أداء دورلمواصلة اإليكاو بحاجة إلى 
 ذكرإذ و  .جدواهاالطيران، فستفقد المنظمة  وقطاعالدول األعضاء  تطلعاتمن تلبية اإليكاو القيادي، وحذر من أنه إذا لم تتمكن 

التي تلت  75في السنوات الـ  نادراإال  اتفاقية شيكاغو عدم تعديلأنه يتساءل في كثير من األحيان عن سبب  رئيس المجلس
كانوا  همأن أدركواقد  1944، أشار إلى أنه ربما يرجع ذلك إلى أن جميع المندوبين المشاركين في المؤتمر الدبلوماسي لعام إبرامها

احتياجات  تلبيبالبشرية، فقد صاغوا اتفاقية  من دمار والحرب شتباكألحقه االما  تسنى لهم رؤية وألنه .بشرية جامعةجزءا من 
 ع.الجمي
بانسجام العمل معا  األمانة العامةاألهمية األساسية لضرورة أن يواصل المجلس و  مجددارئيس المجلس  وأكد -123

 .التغلب على التحديات التي تواجه الطيران المدني الدولي مساعي من أجل مواصلة تام
المشاركين في  بإمكانإال أن ، الحقا سيزاولهما العمل الذي  حتى اآلنيعرف  الوأشار رئيس المجلس إلى أنه  -124

 قطاعأحد يحدث على اإلطالق أن دخل لم  إذالطيران  بقطاعسيكون مرتبطا  عمله من أن أن يكونوا على يقينالجمعية العمومية 
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عن أمله في أن يتاح له في المستقبل نفس  اعربملجميع على صداقتهم وتعاونهم خالل فترتي رئاسته، اوشكر  .وخرج منهالطيران 
 .خالل السنوات الست الماضية إليهدم الدعم الذي ق  

له هذه المرة أن يسمحوا المشاركين التمس من منظمة علمانية، فقد اإليكاو رئيس المجلس يدرك أن  ومع أن -125
 آمنة كمرحالت أن تكون أتمنى  .كميكل مساع وبارك تعالىهللا  كمبارك :قائال صلىو  .إيمانه الديني بعض العبارات المستمدة من

 .".هللا جميعا كمبارك .بسالم موأحبائك مجميع عائالتك تلقوا أنو 

 رئيس المجلسالتي أدلى بها شكر عبارات ال

نغ، صديق عزيز له، أكد أن -أن رئيس الجمعية العمومية، السيد ناري ويليامزإلى  رئيس المجلس أشارإذ  -126 س 
 .جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي كان مثاليالورئيس  ةالعمل الذي قام به كمدير عام لهيئة الطيران المدني الجامايكي

نغ رئيسا لها، -انتخاب السيد ويليامزب وجيهاأن الجمعية العمومية اتخذت قرارا  وإذ أكد أن النتائج التي تحققت هي  شدد علىس 
السيد ة على يقين من أن زوجإنه رئيس المجلس  وقال .اأيضا دبلوماسي بل بوصفه ا فقطمهندس ال بوصفهشهادة على قدراته، 

نغ-ويليامز  .العزيزة، تيشا، التي كانت تحضر االجتماع، فخورة جدا بكل عمله س 
السيد سلمان صباح السالم الحمود  معاليوشكر رئيس المجلس أيضا نواب رئيس الجمعية العمومية األربعة،  -127

جيونغ )كريستال( كيم  الصباح )الكويت(، والسيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا(، والسيد ليفان كارانادزي )جورجيا(، والسيدة سو
يمون ألوتي )غانا( )اللجنة الفنية(، والسيد مارك ريو)كندا( )اللجنة االقتصادية(، ااألربعة، السيد س اللجان رؤساءو )جمهورية كوريا(، 

ل )المملكة المتحدة( )اللجنة اإلدارية(، وأعضاء لجنة والسيد عبد القادر جيالني )إندونيسيا( )اللجنة القانونية(، والسيد مارك رودم  
هذه الدورة لكي يتسنى لبه ارفاريش )جمهورية إيران اإلسالمية(، على كل العمل الذي قاموا السيد فرهاد ب برئاسةوثائق االعتماد 

 .نجاحا تاريخياأن تحقق األربعين للجمعية العمومية 

 الكلمة الختامية لرئيس الجمعية العمومية

نغ على أنه -شدد السيد ناري ويليامز -128 منصب رئيس الدورة األربعين  هشغلب ظيماسعد كل السعادة ونال شرفا عس 
 أمراعقد الجمعية العمومية لكان  لوال الدعم والجهود المشتركة لجميع الذين حضروا هإلى أن وأشار لإليكاو.للجمعية العمومية 

الدول األعضاء، وغيرهم من  و، وممثلاللجاننواب الرئيس، ورؤساء  ن فيهمجميع المشاركين، بم هنفس هنأ في الوقتو ، مستحيال
 التي كانت لإليكاولجمعية العمومية ل نجاح هذه الدورةفي ضمان  اضطلعوا بهاالحاسمة والمتنوعة التي  األدوار على ،الحاضرين

 .حقا مثيرة لالهتمامو  عالية اإلنتاجية
على الرغم من التحديات،  ،هذه الدورة األربعين كان من الواضح أن وأشار رئيس الجمعية العمومية إلى أنه -129

بوعد  ،عاما 75قبل  اتفاقية شيكاغو توقيعهامن خالل  ،لتعزيز رؤية الدول التي اعترفت مالئمةأتاحت فرصا وفيرة ومناسبة 
وقد أرسى هذا القرار المستنير األساس لنظام دولي  .لتنمية والتضامن الدولي واالزدهارتحقيق ال طليعيةالطيران الفريد بأنه قوة 

، وكذلك لثالثة أرباع قرن من ةالوطني الحدود منظمة دولية حقيقية استمرت في تيسير التعاون والحوار البناءين عبرلو  رائع
 .الطيران وذلك بفضل القوة الدافعة التي وفرها، غير المسبوقين لجميع الدول والنمو االزدهار

توفيق  كان ،التي دامت عشرة أيام الدورة األربعين فترةأشار رئيس الجمعية العمومية إلى أنه، على مدى و  -130
المصالح و وفود وممثلي الحكومات ورؤساء الدول والمنظمات غير الحكومية عديد من اللل ووجهات النظروالمدخالت  اآلراء وتيسير

 ومع أن .لطيران المدني الدوليفي مجال اللدول  امنتدى عالميكون أن توهي بمهمتها، اإليكاو األخرى بمثابة شهادة على التزام 
جديرة بالثناء ألنها مهدت  كانت في األعمال المشاركةالحوار وقواعد فإن مكثفة بالفعل في بعض األحيان،  كانت المداوالت

الجمعية العمومية إلى معالجة  وعندما سعت .المدني العالمي شبكة الطيرانالمستدام ل بصورة شاملة الطريق لتحقيق رؤية النمو
تنويرها من  جرى منظمة،  األهداف المشتركة لقطاع آمن ومستدام على الرغم من التحديات واألولويات المتنوعة لكل دولة و/أو
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إلى ضمان مستقبل مزدهر  كانت تسعىالحاسمة ألنها  المسائلالمدروسة والبناءة في عدد من  ووجهات النظرخالل التدخالت 
ا العمود الفقري لالقتصاد العالمي، سيستمر مالتنقل والنقل باعتباره كفاءة قيمة ازديادبديهي أنه مع ال يظل منو  .وآمن ومستدام

في هذا السياق، ستستمر الحاجة و  .ركيزة أساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العالمبوصفه الطيران في الهيمنة 
 حدود كل بلد ومنطقة وقارة يتجاوزعلى عكس حدود البحر والبر،  ،الجوي محيط الألن ، دقيقإلى التكامل والتعاون في تناسب 

قطاع الطيران وتنميته، ألن  ولذلك سيظل التنسيق والشراكات عبر الحدود أمرين ال غنى عنهما لنمو .كل منها ويتغلغل في
جا ال يمكن أبدا أن و ، تتطلب نههوأمن العالمية، بما في ذلك تغير المناخ وسالمة الطيران كالتالفرص والحلول للمش استغالل

 .تدافع عنها الجبهات المعزولة
ظل أفضل االستجابات للطلبات المتزايدة لسكان تأكد رئيس الجمعية العمومية أن التعاون والتنوع واالندماج سو  -131
القوة  مواطنتتطلب هذه االستجابات تشجيع اإلبداع، ومزج و  .التي تتنامى باستمرار العالم واقتصادات تتزايد أعدادهمالذين  العالم

 كل األفراد المستقبل حقا في أيديف .الحكيم بالملكية، وبطبيعة الحال، بناء الثقة واإلحساسالتعلم  تعميم ، وضمانالمتكاملة
العادات "في كتابه  الواردة حكمة ستيفن كوفياألخذ بلجمعية العمومية، الدورة ل المشاركين، لدى مغادرتهم هذه ثوح .مجتمعين

 ؛في المقام األولاألمور األولى  وَضع؛ منذ البداية ع النهاية نصب عينيكَض و استباقيا؛  ك ن   :، وهي"العالية فعاليةال لذوي السبع 
وأكد  .شحذ المنشاراو  ؛التآزر وحقق ؛ك اآلخرون فهميأن ثم أوال تفهم ليكن مسعاك أن و  ؛مبدأ ضمان الربح للجميعوفكر في 

إنجازات الدورة األربعين للجمعية العمومية  عندما يحولون رئيس الجمعية العمومية على أن هذا النهج سوف يخدم الجميع جيدا، 
 .نتائجالحقق تإلى سياسات وبرامج وإجراءات 

على قيادته وتوجيهه أليو وشكر رئيس المجلس الدكتور  .الجمعية العمومية المجلس المنتخب حديثاهنأ رئيس و  -132
األمينة  ليو الدكتورةكما شكر رئيس الجمعية العمومية  .ودعمه وصداقته وتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة من رحلته

 على عملها الدؤوب، أشار إلىالعامة وفي معرض شكره لألمانة  .التوفيقالعامة على قيادتها وتوجيهها ودعمها وتمنى لها كل 
 أشار رئيس الجمعية العموميةو  .ساعات الليل وفي الصباح الباكر طواللكتروني من بعض الموظفين اإلبريد بالرسائل  ىتلقي أنه

ضمان لمن وراء الكواليس  الذين عملوا المحاضر، وفنيي الصوت، وجميع الموظفين ومحرري ، الفوريينإلى المترجمين  أيضا
 .لجمعية العموميةالدورة ل حسن سير هذه

هذه التجربة خالل ه يلإعلى الدعم الذي قدمه  وفده الجامايكي وليس آخرا وشكر رئيس الجمعية العمومية أخيرا -133
ولدى اختتام الجمعية العمومية، دعا الجميع إلى التفكير في عبارة جامايكية شائعة جدا ت ستخدم عند مواجهة  .للغاية الرائعة

االفتتاحية في  بها كلمتهأنهى الطريقة التي ب رئيس الجمعية العمومية وإذ ذّكر ."مشكلة يست هناكل" وهي عبارة التحديات،
مفضلة لرئيس ال األغنية أيضا وهيللمغني الجامايكي األسطوري بوب مارلي، [ "حب واحد"]One love  أغنية أدى، 24/9/2019

 .المجلس
 رفعتو  لإليكاو.الدورة األربعين للجمعية العمومية  اختتام رئيس الجمعية العمومية أعلنحار، التصفيق البعد و  -134

 .16.25الساعة في الجلسة 
 
 

 — انتهى —
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