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 إلى التنفيذية اللجنة تقرير

 العمومية الجمعية

 عامة معلومات

 إلى 24/9/2019 من الفترة خالل جلسة 13 األربعين دورتها في العمومية للجمعية التابعة التنفيذية اللجنة عقدت -1
 (.جامايكا) ناري ويليام سينغ السيد العمومية، الجمعية رئيس برئاسة الجلسات قدت   ع   وقد. 4/10/2019

 الممثلة المراقبين ووفود الدول وفود

 :بعضها أو اللجنة جلسات جميع أدناه، أسماؤها ترد متعاقدة، دولة 184 عن ممثلون  حضر -2
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         ألمانيا  تشاد  أفغانستان 
      غانا  شيلى  ألبانيا 

         اليونان  الصين  الجزائر 
          غواتيماال  كولومبيا  أندورا

       غينيا  جزر القمر أنغوال 
      بيساو   -      غينيا  الكونغو  انتيغوا وبربودا

       غيانا  جزر كوك  األرجنتين 
       هايتي  كوستاريكا  أرمينيا 

         هندوراس  كوت ديفوار  أستراليا 
         هنغاريا  كرواتيا  النمسا 

         ايسلندا  كوبا  اذربيجان 
       الهند  قبرص  جزر البهاما

           اندونيسيا  تشيكيا البحرين 
 جمهورية كوريا بنغالديش 

 الشعبية الديمقراطية
                      جمهورية ايران االسالمية

        العراق  جمهورية الكونغو الديمقراطية بربادوس 
    دا      ايرلن الدانمرك  بيالروس

         إسرائيل  جيبوتي بلجيكا 
         ايطاليا  الجمهورية الدومينيكية  بليز 
         جامايكا  اكوادور  بنن 

         اليابان  مصر  بوتان
       األردن  السلفادور  دولة بوليفيا متعددة القوميات

           كازاخستان  غينيا االستوائية  البوسنة والهرسك 
       كينيا  إريتريا بوتسوانا 
        يريباتي ك استونيا  البرازيل 

        الكويت  إسواتيني بروني دار السالم 
            قيرغيزستان  اثيوبيا  بلغاريا 

                               جمهورية الو الديمقراطية الشعبية فيجي  بوركينا فاسو 
       التفيا  فنلندا  بوروندي 

       لبنان  فرنسا  الرأس األخضر
        ليسوتو  غابون  كمبوديا 

         ليبيريا  غامبيا  الكاميرون 
       ليبيا  جورجيا كندا 

         ليتوانيا  جمهورية أفريقيا الوسطى
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 سري النكا  باراغواي  لكسمبورغ 
 السودان  بيرو  مدغشقر 

 السويد  الفلبين  ماليزيا 
 سويسرا  بولندا  ملديف 

 تايلند  البرتغال  مالي 
 ليشتي  -تيمور  قطر  مالطة 

 توغو  جمهورية كوريا  جزر مارشال
 تونغا  ا جمهورية مولدوف موريتانيا

 ترينيداد وتوباغو  رومانيا  موريشيوس
 تونس  االتحاد الروسي  المكسيك 

 تركيا  رواندا  موناكو 
 تركمانستان سانت كيتس ونفييس منغوليا 

 توفالو سانت لوسيا  مونتينيغرو
 سانت فنسنت  المغرب 

 وغرينادين 
 أوغندا 

 اوكرانيا  ساموا موزامبيق 
 اإلمارات العربية المتحدة  ينوسان مار  ميانمار 
 المملكة المتحدة  المملكة العربية السعودية ناميبيا 
 جمهورية تنزانيا المتحدة  السنغال  نيبال 

 الواليات المتحدة  صربيا  هولندا 
 اوروغواى  سيشيل  نيوزيلندا 
 أوزبكستان سيراليون  نيكاراغوا 

 فانواتو  سنغافورة  النيجر 
 جمهورية فنزويال  سلوفاكيا  نيجيريا 

 البوليفارية
 فيتنام  سلوفينيا  مقدونيا الشمالية

 اليمن جزر سليمان  النرويج 
 زامبيا الصومال عمان 

 زمبابوي  جنوب أفريقيا  باكستان 
  جنوب السودان باالو
   أسبانيا بنما 

   بابوا غينيا الجديدة
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  :      اللجنة       جلسات    من      أكثر    أو      جلسة          التالية،         الدولية        منظمات  ال    من       منظمة    55    من          مراقبون       وحضر  - 3

 (AFCAC)للطيران المدني  األفريقيةاللجنة 
 (AfDB)التنمية األفريقي  مصرف

 (ASSA-AC)وكالة مراقبة السالمة الجوية في أفريقيا الوسطى 
 (ASECNA)ومدغشقر  أفريقياوكالة سالمة المالحة الجوية في 

 (ACVFFI)تحطم الطائرات  ايااالتحاد الدولي ألسر ضح

 (ACI) المجلس الدولي للمطارات
 (AACO)العربية للنقل الجوي  المنظمة

 (ACAC)العربية للطيران المدني  هيئةال
 (AATO)رابطة منظمات التدريب على الطيران األفريقية 

 (AAMAC)هيئات الطيران المدني في أفريقيا ومدغشقر 

 (AWG) مجموعة عمل الطيران

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

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

 (EASA)األوروبية للسالمة الجوية  الوكالة

 (ECAC) المدني للطيران األوروبية للجنةا
 (EUROCAE)األوروبية لمعدات الطيران المدني  المنظمة
 (EUROCONTROL)وروبية لسالمة المالحة الجوية األ ةالمنظم

 (EU) األوروبياالتحاد 
 (FSF)مؤسسة سالمة الطيران 

 (GEA)شركات البريد السريع العالمية  رابطة

 (HERMES)ي النقل الجو  منظمة -هيرميس 

 (IAASM)الدولية لطب الطيران والفضاء  األكاديمية

 (IATA) الدولي الجوي  النقل اتحاد
 (IBAC)طيران األعمال ل يلدولامجلس ال

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

عن السفن المستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واالنقاذ بواسطة  البرنامج الدولي للنظام الفضائي للبحث
 (COSPAS SARTAT) األقمار الصناعية 

 (IAOPA) والطيارين اتطائر ال مالكي رابطاتالمجلس الدولي ل
 (IFALPA)االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية 
 (IFATCA)االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية 

 (IFATSEA)الكترونيات سالمة الحركة الجوية  رابطاتاالتحاد الدولي ل
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 (IFATSEA)االتحاد الدولي لرابطات إلكترونيات سالمة الحركة الجوية 

 (FIATA)الدولي لرابطات وكالء الشحن  االتحاد
 (IGU)االتحاد الجغرافي الدولي 

 (ILA) رابطة القانون الدولي
 (IMSO)باألقمار الصناعية المتنقلة المنظمة الدولية لالتصاالت 

 (IPIECA)الجمعية الدولية للحفاظ على بيئة الصناعات النفطية 

 منتدى النقل الدولي
 (ITF) االتحاد الدولي لعمال النقل

  (IAC)المشتركة  طيرانلجنة ال
 (JAA-TO)مؤسسة التدريب التابعة لسلطات الطيران المشتركة 

 (ALADA)ن الجو والفضاء الالتينية لقانو  أمريكارابطة 
 (LACAC) لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية

 (PASO) لمحيط الهادئ لمكتب سالمة الطيران 
 منتدى جزر المحيط الهادئ

 (RTCA)الفنية الالسلكية للطيران  اللجنة

 (SAE)الدولية لمهندسي المحركات  الجمعية
 (BAGASOO)اتفاق بانجول  التابعة لمجموعة الجويةسالمة المنظمة مراقبة 

 (TIACA)الدولية للشحن الجوي  الرابطة
 (UNFCCC)األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ  اتفاقية

 (UEMOA)االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 
 (WB)البنك الدولي 

 (WMO)المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 

 (WWACG)مي فريق تنسيق المطارات على الصعيد العال

   .       اللجنة       جلساااااااااااااااات      جميع    في     ليو      فانع          الدكتورة         العامة،         واألمينة       أليو،  .  ب  .  أ         الدكتور         المجلس،      رئيس       وشاااااااااااااااارك  - 4
         اللجنة،      ألمين         نائبا          غوردجي  .  ه       السااااايد      وعمل        للجنة،       أمينا           الخارجية،          والعالقات           القانونية         الشاااااؤون       مدير       هوانغ  .  ج       السااااايد      وعمل

        دجيبو  .  ب        والسااااااااااايد       ديتشاااااااااااو  .  أ        والسااااااااااايد      بودت    دي  .  ت         والسااااااااااايدة       كريمر  .  ب . س        والسااااااااااايد     ينه   بيال  .  م       السااااااااااايد  :   من    كل     قام      فيما
          ماكفارلين  .  ر        والسااااااايد       فوايي  و  ل   . س        والسااااااايد       الساااااااوي   .  إ        والسااااااايد      هوبي     جين         والسااااااايدة          هاسااااااايغاوا  .  ت        والسااااااايد         غيندون   .  د        والسااااااايد
     بالك  .  س        الساايدة  :   من   ل ك         الجلسااات    ضاار   محا      وسااجل  .        مساااعدين       أمناء      بدور     وان  .  ج        والساايد        فارغاس  .  ج        والساايد      رادو  .  ك        والساايد
  .  كي  .  ي        واآلنسة      بارك  .  ج         والسيدة      كوبر  .  ج  .  د         والسيدة          براونينغ  .  س         والسيدة           بورسيلينو   . أ         والسيدة

   A 40  - Min. EX/        1 - 13        بالرمز         الجلسات       محاضر     نشر    وت    - 5
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 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا( –حماية البيئة  :17البند 
 يكاواإلتعدد اللغات في  :18البند 
 وفعاليتها يكاواإلزيادة كفاءة  :19البند 
  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  :20البند 
 (SDGs)أهداف التنمية المستدامة  – 2030خطة األمم المتحدة لعام  :21البند 

 تعبئة الموارد والصناديق الطوعية  :22المادة 
 المساعدة الفنية  برنامج :23البند 
 السياسة العامة واألنشطة –التعاون الفني  :24البند 
 للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  يكاواإلبرامج  :25البند 
 المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية :26البند 
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 2018و 2017و 2016إلى الجمعية العمومية عن السنوات        مقد مةجلس السنوية التقارير الم :11البند 

إلى        مقد مةفي االجتماع الثاني للجنة التنفيذية، قدم رئيس المجلس لمحة عامة عن التقارير السنوية للمجلس ال 11-1
 .2019ر الستة األولى من عام ، والتقرير التكميلي الذي يغطي األشه2018و 2017و 2016الجمعية العمومية عن السنوات 

                                                                                                    وفي سياق اللمحة العامة التي قدمها رئيس المجلس، أ بلغت اللجنة التنفيذية بأن المجلس كان نشطا بشكل خاص  11-2
خالل هذه الفترة في تعزيز التغييرات واإلنجازات التحويلية للمنظمة خالل الفترة الثالثية الماضية، فيما يتعلق بجميع األهداف 

 .لكي تواجه على نحو إيجابي التحديات في المستقبل يكاواإلودعم االستراتيجيات، وكذلك في تهيئة  يكاوتراتيجية لإلاالس

بأن كل لجنة تم إنشاؤها خالل الدورة األربعين للجمعية العمومية، ستقوم        علما  وأخيرا، أخذت اللجنة التنفيذية  11-3
تدخل في مجال اختصاص كل هيئة من الهيئات الفرعية وأنه يمكن أيضا الحصول باستعراض أجزاء من التقارير السنوية التي 

 .يكاوعلى النص الكامل لهذه التقارير، والذي سبق توزيعه على جميع الدول األعضاء، وذلك على الموقع اإللكتروني العام لإل

               السياسة العامة   –            أمن الطيران   :  12      البند 

 (AVSEC)سياسة العامة المتعلقة بأمن الطيران ال، في موضوع تيها الثالثة والرابعةجلس نظرت اللجنة التنفيذية، في 12-1
وبشأن نتائج المؤتمر الرفيع ، (WP/25) (GASeP) "الخطة العالمية ألمن الطيران"تقرير المجلس بشأن تنفيذ مستندة في ذلك إلى 

                                                       ه المعلومات، نظرت اللجنة أيضا  في اقتراح المجلس بتحديث                واستنادا  إلى هذ. (WP/26) (HLCAS/2)المستوى الثاني ألمن الطيران 
اإللكتروني في  ، وفي اقتراح تحديث قرار معالجة األمن(WP/27) المستمرة المتعلقة بأمن الطيران يكاواإلالبيان الموحد بسياسات 

 44                                إلى ذلك، قد مت الدول والمراقبون وباإلضافة . (WP/28)في مجال األمن اإللكتروني  يكاواإلمجال الطيران وكذلك استراتيجية 
، 254، و253، و251، و250، و248، و243، و221، و219، و178، و172، و171، و165، و148، و141، وWP/112: عمل ورقة

، 466، و427، و405، و400، و395، و394، و386، و373، و357، و355، و348، و344، و328، و315، و286، و285، و283و
 .569، و567، و543، و532، و528، و517، و495، و494، و491، و490، و489، و473و

        الرك اب                                                      موضوع النهج التفاضلي المت بع في إجراء الكشف األمني على  WP/141 تتناول قطر في ورقة العمل 12-2
يادة فعالية لز  (AVSECP)إلى ضرورة القيام بمزيد من العمل من قبل فريق خبراء أمن الطيران ، ودعت        الرك ابواألشخاص غير 

 .وكفاءته نظام الكشف األمني

الحاجة إلى تعزيز التعاون والتآزر بين الدول وأهميتهما  WP/148 وتناقش اإلمارات العربية المتحدة في ورقة العمل 12-3
 . فيما يتعلق بتبادل المعلومات الهامة في مجال أمن الطيران

باسم الدول األعضاء األربعة  (AFCAC)ة للطيران المدني                     تسل ط اللجنة اإلفريقي، WP/165وفي ورقة العمل  12-4
التحديات العالمية أمام الوفاء بااللتزامات المتصلة بمراقبة الجودة في مجال أمن الطيران، وتقترح الضوء على  والخمسين فيها

 .                                                                    تحسين برنامج مراقبة الجودة في مجال أمن الطيران وتنفيذه على نحو فع ال

كازاخستان واالتحاد الروسي، على التوالي، معلومات بشأن                الم قد متان من  WP/355و WP/171قتان وتوفر الوثي 12-5
ألوروبا وشمال األطلنطي والحاجة إلى تعزيز القوى العاملة في مجال أمن الطيران في مكتب  يكاواإلاألعمال التي قام بها مكتب 

 .ألوروبا وشمال األطلنطي يكاواإل
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ترقية مجموعة الدراسة التابعة  WP/172في ورقة العمل  (CANSO)دمات المالحة الجوية المدنية تقترح منظمة خ 12-6
، كما ينبغي وضع يكاواإليخضع لسلطة مجلس  يكاوتابع لإلإلى فريق خبراء  (SSGC)لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني 

لة حديثا  بوصفها مجم" مجموعة دراسة إطار الثقة" وينبغي لفريق الخبراء المعني . وعة عمل تابعة لفريق الخبراء الجديد هذا                           الم شك 
                                                                                                                       بتحصين الشبكة اإللكترونية والسالمة واألمن اإللكترونيين الذي أ نشئ حديثا  أن يقوم بمناقشة واقتراح أي إرشادات وقواعد وتوصيات 

وكذلك  يكاواإللطيران التي تضطلع بها أفرقة خبراء دولية جديدة لضمان اتساق وترابط جميع األنشطة اإللكترونية في مجال ا
 .يكاومختلف مجموعات الخبراء التابعة لإل

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه  WP/178 في ورقة العمل( ياتااأل)أوضح اتحاد النقل الجوي الدولي  12-7
ي الوقت المناسب لإلبالغ بفعالية عن الحوادث في السرعة لوضع تصنيفات أمنية واضحة ومتناسقة وشاملة، وأدوات عملية ف

 مجال أمن الطيران.

إلى إنشاء كيان  WP/219 ويدعو المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء في ورقة العمل 12-8
وينبغي . يكاونظيمي الحالي لإل                                                                          وتحكمه الدول األعضاء بدعم من قطاع الصناعة، بحيث ال يكون م قي دا  بالهيكل الت يكاوتابع لإل

، وعلى اإلدارة يكاواإل                                                                                           أن تكون لدى هذا الكيان القدرة على ضمان التنسيق الفع ال لجميع أنشطة األمن اإللكتروني على نطاق 
صات األخرى بشكل مناسب، فضال  عن تنسيق األعمال التي تقوم بها أفرقة الخبراء وم جموعات                                                                                                          البينية لألمن اإللكتروني مع التخص 

 .الدراسة القائمة

                                                مجتمع الطيران إلى العمل يدا  في يد لمعالجة األمن  WP/221 وتدعو دولة اإلمارات العربية المتحدة في ورقة العمل 12-9
هذا الجانب متعدد األبعاد من األمن اإللكتروني، من خالل استحداث هيكل مناسب لألمن  يكاواإلوتوصي بأن تعالج . اإللكتروني

 يكاواإلروني، بما يتماشى وتعليمات المجلس إلجراء دراسة جدوى وتحليل للثغرات ألغراض الهيكل المقبل لبرنامج عمل اإللكت
 .في مجال األمن اإللكتروني

أن فريق الخبراء المعني باألمن اإللكتروني، إذا  WP/243في ورقة العمل  (ACI)ويرى المجلس الدولي للمطارات  12-10
د المطلوبة، قد يستطيع معالجة بعض المسائل من خالل نطاق أوسع من الخبرة والتجربة بين أعضاء الفريق،                  أ تيحت له الموار 

                                                                                                                خاصة  فيما يتعلق باألمن اإللكتروني؛ واتباع نهج شامل لتقييم المخاطر، مع تطبيق منهجيات متفق عليها ومفهومة من قبل كل 
الوطنية؛ والقدرة على تشكيل مجموعات عمل من أجل تكريس مزيد من الوقت أصحاب الشأن، واالستفادة من التجربة اإلقليمية و 

                                                                                                                     والموارد إلعداد مواد إرشادية وبرامج، وبناء القدرات والمساعدة والتدريب، حسبما يكون ذلك ضروريا ؛ والنظر في مسائل المالحة 
 .                                          الجوية والسالمة واألمن معا  من خالل جهة واحدة

ة عن أستراليا وجامايكا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة ودولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات وتقر كندا، بالنياب 12-11
 المتحدة ورابطة البريد السريع العالمية واتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، في ورقة العمل

WP/248  ج واالستناد إلى المخاطر في نسيج المنظمة وبرامجها الخاصة بأمن الطيران عملية دمج مبدأي التركيز على النتائبأن
ومن أجل دعم األهداف ذات األولوية الواردة في الخطة العالمية ألمن الطيران، فإن تبادل هذه التجارب مع .                     معقدة ودائمة التغي ر

ذه الممارسات والمبادئ والسياسات وإدماجها أمر أساسي المجتمع العالمي ووضع أساليب ملموسة من أجل مزيد من االعتراف به
 .                                                      لتهيئة منظومة أمن طيران عالمية أكثر استدامة وابتكارا  

بأن قطاع الصناعة يعمل على إجراء ابتكارات عاجلة في  WP/250 أفاد المجلس الدولي للمطارات في ورقة العمل 12-12
                                               ، مثل إعادة التفكير كليا  في طريقة الكشف األمني "ية واالبتكارات "االختراقيةمجال أمن الطيران تتراوح بين التحسينات التراكم



- 11 - 
 

 

للركاب من خالل برنامج األمن الذكي. ومع إقرار المجلس الدولي للمطارات بأن الحلول سواء كانت تراكمية أم اختراقية تتطلب 
لمساعدة قطاع الصناعة على  يكاواإلالدول األعضاء و                                                                  مناخا  مشجعا  على االبتكار، فإنه يقترح خطوات محددة يمكن أن تتخذها 

 .معالجة التحديات المستقبلية الكبرى 

الدول على الدخول في ترتيبات  WP/251 تشجع أستراليا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في ورقة العمل 12-13
أمن الطيران من خالل تجنب االزدواج غير الضروري للضوابط تعاونية وتنفيذ ترتيبات أمنية شاملة من أجل زيادة استدامة نظام 

 .يكاواإلاألمنية حيثما تقرر أن تكون متعادلة بحيث تكون متسقة مع إرشادات 

األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وغامبيا وألمانيا وغانا وايرلندا وإيطاليا واليابان واألردن  إن 12-14
وهولندا ونيوزيالندا ونيجيريا وشمال مقدونيا والبرتغال وقطر ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسيراليون وسنغافورة  وكينيا

وسويسرا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومجلس المطارات الدولي واتحاد النقل الجوي الدولي 
باتخاذ خطوات لدمج ثقافة األمن في بيئة الطيران بما يتماشى  يكاواإلتوصي الدول وقطاع الطيران و  WP/253 في ورقة العمل

 .مع النتائج ذات األولوية للخطة العالمية ألمن الطيران، التي تشمل تنفيذ حمالت لثقافة األمن

ة عدد من الجرائم التي تؤثر في تجربة جنوب أفريقيا في معالج WP/254 وعرضت جنوب أفريقيا في ورقة العمل 12-15
                                                                                                                  المسافرين جوا  من خالل إنشاء هيكل تعاوني، وترى أن وكالة واحدة أو إدارة واحدة ال يمكن أن تتكبد مسؤولية حماية الطيران 

 .المدني من التهديدات

ال األمن                                  ضمان وجود آلية تنسيق فع الة في مجتجربتها في  WP/283 فرنسا من خالل ورقة العمل عرضوت 12-16
                                                                                                             اإللكتروني من خالل إنشاء مجلس أمن إلكتروني للنقل الجوي يقدم فعال  نتائج رئيسية لحماية الطيران المدني ضد الهجمات 

                                                                     بخصوص هذه المسألة ستكون محل ترحيب وتشجيع، فضال  عن إنشاء هيئة تعاونية  يكاواإلاإللكترونية. وترى أن استراتيجية 
 .ذا الموضوع                         عابرة للقطاعات وم كرسة له

األرجنتين والبرازيل بدعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية من خالل ورقة  تعرضو  12-17
منصة لمتابعة إنجازات خريطة طريق تجارب بشأن تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران، وتقترح هذه الوثيقة إنشاء  WP/285العمل 

                                                                                                الطيران. كما تقترح تحديدا  أن إنشاء منصة مشاركة عالمية يجري فيها إدراج كتالوج خريطة الطريق يمكن الخطة العالمية ألمن 
 .                                                                                                       أن يكون مفيدا  من أجل مساعدة الدول على إيجاد حلول لمشكلة االمتثال للقواعد القياسية المتعلقة بأمن الطيران

ز بشأن النظام العالمي ألمن الطيران منذ بالتقد WP/286 تقر الواليات المتحدة في ورقة العمل 12-18                                                        م اإليجابي الم حر 
انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، غير أنها اقترحت أن تضع الدورة األربعين للجمعية العمومية خطة ألمن الطيران 

ترة الثالث سنوات الماضية إطار العمل من                                                                            لفترة الثالث سنوات القادمة تكون أكثر طموحا . وعلى وجه التحديد، فبينما حددت ف
                                                                                                              خالل تطوير الخطة العالمية ألمن الطيران واألدوات ذات الصلة، فإنه يجب التركيز اآلن على مجاالت العمل والتنفيذ الفع ال 

 .والمراقبة والتحسين

ء واألعضاء اآلخرين في فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاتسترعي ، WP/315 وفي ورقة العمل 12-19
والدول  يكاواإلاالنتباه إلى تجربة تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران في منطقة أوروبا، وتحث  اللجنة األوروبية للطيران المدني

وهيئات الطيران على الحفاظ على الزخم حتى يمكن ألهداف الخطة العالمية ألمن الطيران أن تتحول، دون تأخير، إلى نتائج 
 .المية حقيقية، ورفع المستوى العالمي لتنفيذ أمن الطيرانع
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تناقش سنغافورة باالشتراك مع األرجنتين وأرمينيا وبلجيكا والبرازيل وكمبوديا وكندا والصين وفيجي وفرنسا وإيطاليا  12-20
يا وباالو وبابوا غينيا الجديدة والفلبين واليابان واألردن وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجزر مارشال وناورو ونيوزيلندا ونيجير 

في ورقة  والبرتغال واالتحاد الروسي والسنغال وسويسرا وتايالند وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة
 .أهمية إذكاء الوعي بأمن الطيران لدى الوكاالت والمنظمات األخرى  WP/328 العمل

م االتحاد 12-21 معلومات تتعلق بنهج متكامل لمواصلة تعزيز تحسين أنشطة المراقبة  WP/344 الروسي في ورقة العمل             يقد 
 .       الرك ابالتي تضطلع بها الدول، باستخدام طرق جديدة تهدف إلى منع األفراد من انتهاك متطلبات أمن الطيران وتعزيز ثقافة أمن 

بتصميم وتنفيذ شبكة من نقاط االتصال المعنية باألمن  يكاواإل أن تقوم WP/348 تقترح فنزويال في ورقة العمل 12-22
بين الدول األعضاء للتهديدات والمخاطر اإللكترونية وللمعايير المشتركة من  فيمااإللكتروني، وذلك لتشجيع تطوير فهم مشترك 

 .أهمية األصول والنظم التي يجب حمايتهامدى  أجل تحديد

خريطة طريق إقليمية ألقاليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة إلى  WP/357 لعملوتشير فنزويال في ورقة ا 12-23
                                                                                                                    الكاريبي، وأيضا  ألمريكا الجنوبية لمعالجة التحديات التي تعترض سبيل تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران، وتسترعي االنتباه 

 .الخطة العالمية ألمن الطيران تقييم لتحديد مستوى تنفيذ                                إلى القيام إقليميا  بتطوير نظام

تجربتها في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران وفي تنفيذ خريطة الطريق  WP/373 الصين في ورقة العمل تعرض 12-24
 .نشر نموذج لخطة وطنية ألمن الطيراناإلقليمية ألسيا والمحيط الهادئ، كما تقترح 

بأن الدول بحاجة إلى المزيد من المعلومات جمعية العمومية إلى االعتراف ال WP/394 وتدعو فنزويال في ورقة العمل 12-25
                                                                                                                  والمواد اإلرشادية لمساعدتها على تنفيذ القواعد القياسية الدولية وتصميم االستراتيجيات فضال  عن تطبيق أفضل الممارسات في 

 .غير المشروع التي قد تهدد سالمة الطيران المدني                                                                     سبيل حماية ن ظ م تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحرجة من أفعال التدخل 

على الحاجة إلى استحداث نموذج للمصفوفات من أجل  WP/405في ورقة العمل  الجمهورية الدومينيكيةوتشدد  12-26
اآلليات  تحديد األولويات والتواتر فيما يتعلق باألنشطة الوطنية لمراقبة أمن الطيران. ويمكن استخدام هذه المصفوفات لتحديد

 .                                                                                                                  والمنهجيات الخاصة بمراقبة االمتثال بشكل سليم ومنتظم، وضمان تنفيذ البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني تنفيذا  فع اال  

                                          بتشكيل لجنة فنية للمجلس ت عنى بمسائل األمن  يكاواإل بأن تقوم WP/427وتوصي الواليات المتحدة في ورقة العمل  12-27
                                                                                                  ة اإللكترونية، وذلك حرصا  على إدارة هذه المسائل والتصدي لها بصورة مركزية وبنهج  شمولي. وستتولى هذه اإللكتروني والمناع

اللجنة إدارة السياسة العامة وإدماج القواعد القياسية التي يطبقها قطاع الطيران في هذا المجال، مع العمل في الوقت ذاته على 
 .فنيةتقييم إمكان إعداد قواعد وتوصيات دولية 

تصف فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه نظام الرقابة ، WP/112وفي ورقة المعلومات  12-28
كما توجز الورقة الكيفية التي تطلب بها . األمنية لدى االتحاد األوروبي الذي يتسق مع أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران

بشأن القواعد المشتركة  300/2008رقم  (EC)لقة بأمن الطيران، من خالل الالئحة التنظيمية تشريعات االتحاد األوروبي المتع
في مجال أمن الطيران المدني، وتشريعاتها التنفيذية، من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أن ترصد بانتظام جميع المطارات 

لين وغيرهم من الكيانات التي تطبق القواعد القيا  .سية المتعلقة بأمن الطيران                                                       والم شغ  
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تعرض لجنة الطيران المشتركة بين الحكومات مسار تنفيذ أحكام الخطة العالمية ، WP/386وفي ورقة المعلومات  12-29
 .ألمن الطيران وخريطة طريق أمن الطيران لمنطقة أوروبا وشمال األطلنطي

                                             لدولي وجهات نظره بشأن الحاجة إلى إحراز تقد م عرض اتحاد النقل الجوي ا، يWP/395وفي ورقة المعلومات  12-30
ويدعم . منسق، استباقي وملموس في الحصول على رؤية لمخاطر األمن اإللكتروني في مجال الطيران وإدارة هذه المخاطر

على الصعيد األمن اإللكتروني في مجال الطيران  باعتبارها المنظمة األكثر مالءمة لدفع الحوار والعمل المتسق بشأن يكاواإل
 .العالمي

ز فيتقدم الجمهورية الدوميني ،WP/400وفي ورقة المعلومات  12-31 م الم حر  ما يتعلق بالتنظيم والتكنولوجيا                               كية موجزا  للتقد 
دعم                                                                                                                     ومراقبة الجودة والتدريب في مجال أمن الطيران والتعاون الم قد م إلى النظام العالمي ألمن الطيران المدني، فضال  عن اعتزام

 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاواإلمبادرة 

، تشدد جمهورية إيران اإلسالمية على أهمية أن تتضمن التعديالت المقبلة المزمع WP/466وفي ورقة المعلومات  12-32
 .إدخالها على الملحق السابع عشر العناصر الحاسمة في النظام الوطني لمراقبة أمن الطيران

قواعد شاملة  يكاواإل                                                       ، ت لقي جمهورية إيران اإلسالمية الضوء على ضرورة أن تعتمد WP/473معلومات وفي ورقة ال 12-33
                                                                                                                   وم لزمة تنفذها الدول األعضاء، بما في ذلك التصدي للتهديدات األمنية التي تشكلها المركبات الجوية غير المأهولة على النحو 

 .الوارد في الملحق السابع عشر

ز بشأن تنفيذ خطة تحديث ( البوليفارية -جمهورية )فنزويال ، تعرض WP/489لومات وفي ورقة المع 12-34 م الم حر                                        التقد 
 .الدولي" سيمون بوليفار"نظام أمن الطيران التي ينفذها مطار 

تجربتها في وضع خطة عمل تسعى إلى ( البوليفارية -جمهورية )فنزويال  تعرض، WP/490وفي ورقة المعلومات  12-35
 .القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر، ال سيما تلك المتعلقة باألمن اإللكترونيتنفيذ 

ز بشأن وضع وتنفيذ أدوات لتعزيز ثقافة األمن ، WP/491وفي ورقة المعلومات  12-36 م الم حر                                                                          تعرض الكاميرون التقد 
 .المطارات في

يتعلق بتحديد  فيماجمهورية الدومينيكية التدابير التي اعتمدتها الدول ال، تعرض WP/494وفي ورقة المعلومات  12-37
 .سمات موظفي أمن الطيران المعتمدين

الذي ينص على إطار  11-188تصف الجمهورية الدومينيكية القانون رقم ، WP/495وفي ورقة المعلومات  12-38
 .تنظيمي لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الطيران المدني الدومينيكي

تجاربها في  تعرض                                                            ت برز إندونيسيا األهمية التي توليها إندونيسيا ألمن الطيران، و ، WP/517وفي ورقة المعلومات  12-39
 .مجال تنفيذ برنامجها الوطني ألمن الطيران المدني
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لدول األخرى فنلندا، بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وا، تقدمت WP/528وفي ورقة المعلومات  12-40
األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، ونيجيريا وقطر واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بنص في 

 .المرفق بورقة المعلومات يمكن أن يشكل األساس إلعالن جديد بشأن أمن الطيران

دخال إرشادات وسياسة بشأن األمن اإللكتروني في إبشأن  تصف قطر نهجها، WP/532وفي ورقة المعلومات  12-41
 .مجال الطيران في إطار البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني

للقواعد        وفقا                                                  ع مان تجربتها في تحديث وتعديل التشريعات الوطنية  توضح، WP/543وفي ورقة المعلومات  12-42
وهي تشجع الدول األعضاء على . ام األمنية الواردة في الملحق التاسعوالتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر ولألحك

 .إنشاء آلية داخلية لضمان االمتثال لاللتزامات الدولية المتعلقة بأمن الطيران والتسهيالت

ز بشأن تنفيذ نظام تسجيل ورصد الطائرات الم وج  ، WP/567وفي ورقة المعلومات  12-43 م الم حر  هة عن                                                                         تعرض الهند التقد 
 .2018                            ب عد وبرنامجها األمني في عام 

تعرض الهند معلومات بشأن تنفيذ نظام التحريات الشخصية ذي المستويين الذي ، WP/569وفي ورقة المعلومات  12-44
 .يستند إلى التحقق الدقيق من بيانات االستدالل البيولوجي

 المناقشة

 ةاألولويات االستراتيجية لفترة الثالث سنوات القادم

عن اإلجراءات المتخذة نتيجة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر ، WP/26 أفادت األمانة العامة، في ورقة العمل 12-45
والحظت اللجنة مع االرتياح . 2018                                    الذي ع قد في مونتريال في شهر نوفمبر  (HLCAS/2)الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران 

كما أعرب المندوبون عن تقديرهم لألمانة العامة . هذا المؤتمر وفي تنفيذ توصياتهفي  نقطاع الطيرا/ارتفاع مستوى مشاركة الدول
وفي معرض استعراض نتائج هذا المؤتمر ومتابعة تنفيذ توصياته، فقد أيدت اللجنة جميع . لنجاحها في عقد هذا الحدث يكاولإل

كما شجعت على مواصلة االهتمام بالبنود . وأمانتها العامة يكاواإلالتوصيات الصادرة عنه، وأيدت اإلجراءات التي اتخذها مجلس 
في  يكاواإلضرورة استعراض اآللية الحالية للتنسيق في مجال األمن اإللكتروني، وتحديد أولويات : التي ال تزال قيد التنفيذ، مثل

 .مجال أمن الطيران، والتشكيل المحتمل إلدارة أمن الطيران والتسهيالت

حظت اللجنة مع االرتياح أن األمانة العامة قد أنجزت الكثير من األعمال بشأن البنود الرئيسية من قرار وبعد أن ال 12-46
، أكدت أهمية أن يكفل المجلس أن تواصل الكيانات المعنية )مثل فريق خبراء أمن 2309مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

. ويشمل ذلك مجاالت مثل: إدارة المخاطر والتوجيهات 2309المجلس الطيران( االضطالع بالعمل الذي يركز على أسس قرار 
ذات الصلة بشأن االستناد على تحديد المخاطر في وضع السياسات واتخاذ القرارات التشغيلية؛ والتكنولوجيا والتقنيات المبتكرة؛ 

ملية التي يجري بموجبها وضع واعتماد ومراقبة الجودة واإلشراف. وعالوة على ذلك، فقد أعرب المندوبون عن ضرورة دراسة الع
القواعد القياسية األمنية وأدوات الدعم ذات الصلة، بما في ذلك كيفية تمحيص السياسات، وتحديد تفاصيل النتائج األمنية المرجوة، 

 وتقييم اآلثار.
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 الخطة العالمية ألمن الطيران

امة عن األنشطة الواسعة النطاق المضطلع بها لوضع لمحة ع، WP/25 وقدمت األمانة العامة، في ورقة العمل 12-47
 .ما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيرانجراءات والمهام ذات األولوية فيوتنفيذ اإل

لطلب الدورة التاسعة والثالثين        وفقا                                                                       وأ شيد بالجهود الرامية إلى التعجيل بتطوير الخطة العالمية ألمن الطيران  12-48
بتباين درجات التنفيذ في مختلف األقاليم، وفي هذا السياق، حثت اللجنة الدول على مواصلة        علما         وأ حيط للجمعية العمومية. 

اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى التحسين، بما في ذلك تحقيق األهداف العالمية، مع التسليم بأهمية البرنامج العالمي لتدقيق أمن 
                               قياس الفع ال لمدى تنفيذ الخطة.الطيران، والتحسينات الجارية فيه من أجل ال

ما يتعلق بالتنفيذ، فقد رحب المندوبون بالتجارب التي تقاسمتها الدول بشأن تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران. وفي 12-49
المتفق عليها إلى النظر في إنشاء منصة لإلبالغ عن التقدم في تنفيذ اإلجراءات  يكاواإلوكان هناك العديد من المقترحات التي تدعو 

ذات األولوية والتدابير والمهام الواردة في الخطة العالمية ألمن الطيران وتبيان التقدم المحرز نحو غايات الخطة العالمية ألمن 
الطيران، ومنها على سبيل المثال إعداد موقع إلكتروني آمن لقاعدة بيانات الخطة العالمية ألمن الطيران يجري من خالله تحديث 

                                                                                                                    ومات الواردة فيه كلما أ تيحت بيانات ومواد جديدة. كما أبرزت اللجنة أهمية وضع بيان تحديدي لألنشطة الحالية في مجال بناء المعل
األمن وأساليب الهجوم  —القدرات في مجال أمن الطيران بما ينطبق مع القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر 

                                                                      بشأن سياق المخاطر العالمية في مجال أمن الطيران. وأبرز المندوبون أيضا   يكاواإلبيان  — Doc 10108 يكاواإلالمحددة في وثيقة 
الدور الهام الذي تؤديه المكاتب اإلقليمية وأشادوا بما تقدمه هذه المكاتب من دعم استباقي إلى الدول األعضاء في تسهيل تحقيق 

 .                                               نفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران تنفيذا  فع اال  األهداف العالمية واإلقليمية من خالل ت

وفيما يتعلق بالتطور المستقبلي للخطة العالمية ألمن الطيران، أقرت اللجنة بأنه سيجري تنقيح الخطة باعتبارها  12-50
اول هذه التنقيحات "وثيقة متجددة" حسب الضرورة والمالءمة، وأيدت تحديد إطار زمني لهذا التنقيح كل ثالث سنوات. وقد تتن

األمن.  —كيفية تحسين الربط، حسب االقتضاء، بين هذه الخطة وبين القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر 
ومع ذلك، فقد رأت اللجنة أنه يلزم إجراء مزيد من المناقشة لالقتراح الداعي إلى تضمين الطبعة القادمة من خريطة طريق الخطة 

 التسهيالت. —مية ألمن الطيران أحكام متعلقة باألمن من الملحق التاسع العال

 السياسة التنظيمية

                      ، وتماشيا  مع النتائج (HLCAS/2)وفي معرض اإلشارة إلى توصيات المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران  12-51
وكذلك قرار مجلس األمن  يكاوصادرة عن الجمعية العمومية لإلذات األولوية للخطة العالمية ألمن الطيران والقرارات ذات الصلة ال

، فقد وافقت اللجنة على أن المجتمع العالمي يمكن أن يستفيد من خالل تقاسم المعرفة فيما يتعلق 2309التابع لألمم المتحدة 
                               المخاطر. وتحقيقا  لهذه الغاية،  قائم على األدلة ومستند إلىقرار بإدماج الممارسات والمبادئ والسياسات التي تؤدي إلى صنع 

فقد طلبت اللجنة أن ينظر فريق خبراء أمن الطيران في وضع أساليب واضحة لالعتراف بهذه الممارسات والمبادئ والسياسات 
زيادة تعزيز فعالية أمن الطيران العالمي وكفاءته واستدامته. من أجل وإدماجها في عمليات صنع القرار، حسب االقتضاء، 

 – 17واعترفت بأن وضع التعديالت المقترحة على الملحق  WP/248باإلجراءات الواردة في ورقة العمل        علما  طت اللجنة وأحا
 الممارسات والمبادئ والسياسات. األمن، األحكام وأفضل الممارسات العملية، ينبغي أن يسترشد بهذه
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تعزيز االبتكار في مجال أمن الطيران، ودعت الدول وعالوة على ذلك، فقد أعربت اللجنة عن تأييدها الواسع ل 12-52
األعضاء إلى التنسيق مع الشركاء من قطاع الطيران من أجل تسهيل التجارب التشغيلية للتكنولوجيات الجديدة واألساليب المبتكرة. 

                     ا  ألنشطة الكشف األمني                                                                                          وقد أ ثير بشكل خاص موضوع تمايز المسافرين في تطبيق تدابير الكشف األمني باعتباره تطورا  ممكن
عند النظر في اتباع نهج قائم على المخاطر ويركز على تحقيق النتائج في مجال أمن الطيران. بيد أن اللجنة أكدت أنه على 

دليل أمن الطيران، فإن تنفيذ  — Doc 8973 يكاواإلالرغم من وجود وسائل امتثال بديلة، يمكن االطالع على بعضها في وثيقة 
                                                            األمنية األساسية يظل أمرا  بالغ األهمية لقوة نظام أمن الطيران. التدابير

 اإللكترونياألمن 

في سبيل مواصلة تعزيز اتباع نهج متسق ومترابط إزاء إدارة التهديدات والمخاطر اإللكترونية، فقد اقترح المجلس،  12-53
بلمشروع قرار بشأن أفضل ال، WP/28 في ورقة العمل ويهدف القرار . في مجال الطيران المدنيإللكتروني ا لمعالجة األمن     س 

                                                    يؤكد مجددا  األهمية والطابع الم لح لحماية ن ظم البنى  وجامع وعمليإلى معالجة األمن اإللكتروني من خالل اتباع نهج شامل 
م عالمي باتخاذ إجراءات كما يهدف إلى الحصول على التزا. التحتية الهامة للطيران المدني وبياناتها ضد الهجمات اإللكترونية

والدول األعضاء فيها والجهات المعنية في قطاع الطيران، وذلك بهدف العمل بشكل تعاوني ومنهجي على  يكاواإلمن جانب 
ة ما يترتب على ذلك من تهديدات                                                                                                              معالجة المسائل المتعلقة باألمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني والتخفيف من حد 

 .ومخاطر

وعلى عمل مجموعة الدراسات التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني  يكاواإلالمندوبون على جهود وأثنى  12-54
(SSGC) وجه الخصوص، فقد رحبت الجمعية العمومية  وعلىيتعلق بمعالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني.  فيما

                                                                            أقرتها، وشد دت على أهمية وضع خطة عمل مستدامة وشاملة لتنفيذ هذه االستراتيجية، لألمن اإللكتروني و  يكاواإلباستراتيجية 
                                                                                                         فضال  عن مواصلة العمل على وضع إطار قوي لألمن اإللكتروني. وفي محاولة لمواصلة تعزيز اتباع نهج متسق ومتماسك من 

قرار الجمعية العمومية بصيغته الواردة في المرفق )أ( أجل إدارة التهديدات والمخاطر اإللكترونية، فقد وافقت اللجنة على اعتماد 
معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران "بشأن  19-39يحل محل قرار الجمعية العمومية ل A40-WP/28بورقة العمل 

 . ووافقت اللجنة على تقديم القرار لكي تعتمده الجلسة العامة."المدني

 لجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدنيمعا :12/1-40قرار الجمعية العمومية 

شبكة الطيران العالمية شبكة بالغة التعقيد والتكامل وتشتمل على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحيوية للغاية           لم ا كانت
 لسالمة وأمن عمليات الطيران المدني؛

                                                     ر منظومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضال  عن سالمة                                                   أن  قطاع الطيران يعتمد اعتمادا  متزايدا  على توف            وإذ ت الحظ
          وسري تها؛ البيانات

                                                                                                           أن  التهديد الذي ت شك له الهجمات اإللكترونية على الطيران المدني يتطور بشكل سريع ومستمر، وأن  الجهات القائمة        وت درك
لتجارية وسرقة المعلومات لدوافع سياسية أو مالية أو غيرها من الدوافع،                                                                  على التهديد ت رك ز على النوايا السي ئة وعرقلة استمرارية األعمال ا

                                                                                                  وأن  التهديد ي مكن أن يتطور بسهولة لكي ينال من منظومات الطيران المدني الحيوية بجميع أنحاء العالم؛



- 17 - 
 

 

روعة و/أو متعمدة، ولذا                                                                                بأن  مسائل األمن اإللكتروني التي تؤث ر على سالمة الطيران المدني ليست جميعها غير مش       وت قر  
 ينبغي معالجتها من خالل تطبيق نظم إدارة السالمة؛

صاااااااااااات للتحديات والحلول الخاصاااااااااااة باألمن اإللكتروني         وت قر   دة الوجوه والتخصااااااااااا                       وإذ تالحظ بأن المخاطر                                                                             بالسااااااااااامة المتعد 
                                                                              اإللكترونية يمكن أن تؤثر بشكل متزامن على مجموعة واسعة من المجاالت وتنتشر بسرعة؛

                                                                                          االلتزامات المنصااااوص عليها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي" )اتفاقية شاااايكاغو( لضاااامان سااااالمة          من جديد          وإذ تؤكد
                                وأمن واستمرارية الطيران المدني؛

البروتوكول "و( اتفاقية بيجين" )اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدوليإلى أن " وبالنظر
ز اإلطار القانوني العالمي للتصد ي للهجمات  (بروتوكول بيجين" )كمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتالم                                               ستعز 

اإللكترونية ضد الطيران المدني الدولي بوصفها جرائم وبالتالي من شأن مصادقة الدول على نطاق واسع على تلك المواثيق أن يضمن 
                                               بة م رتكبيها في أي مكان تحد ث من أنحاء العالم؛ردع هذه الهجمات ومعاق

                                                                                                                     التأكيد على األهمي ة والطابع الم ل ح لحماية ن ظم البنى التحتية الهامة للطيران المدني وبياناتها من الهجمات اإللكترونية؛          وإذ ت عيد

ق وعالمي للجهات الم        وت راعي                               عني ة بالطيران المدني من أجل                                                                         ضرورة العمل بصورة تعاونية من أجل وضع إطار فع ال ومنس 
ة باألمن اإللكتروني، إلى جانب إجراءات  قصيرة األجل لزيادة مقاومة شبكة الطيران العالمية للهجمات                                                                                                                      التصد ي للتحد يات الخاص 

                                               اإللكترونية التي قد تتهد د سالمة الطيران المدني؛

ـــــــر ــ ــــــ                                                      نية باألمن اإللكتروني، والتي قدمت مساهمة كبيرة إلى شكل                                                بعمل مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمع            وإذ ت قـ
                                                                              استراتيجية األمن اإللكتروني من خالل الربط بين خصائص األمن والسالمة لألمن اإللكتروني؛

بأن األمن اإللكتروني في مجال الطيران يحتاج إلى التنسيق على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني من أجل  وإذ تقر
                                                                                       االتساق العالمي وضمان قابلية التشغيل البيني الكامل لتدابير الحماية ون ظم إدارة المخاطر؛تعزيز 

                                                                                                       قيمة المبادرات وخطط العمل والمطبوعات وغيرها من الوسائل اإلعالمية في هذا المجال والمصم مة للتصد ي للمسائل         وت قدر  
ة باألمن اإللكتروني بطريقة تعاونية وشاملة؛                                                الخاص 

ر ما يلي: معية العموميةالجإن                 ت قر 

                       التفاقية قمع األفعال غير                                                       على التشاااااااااااااجيع على االعتماد والتنفيذ على المساااااااااااااتوى العالمي "      يكاو  اإل               الدول األعضااااااااااااااء و     حث  ( أ
                                                  البروتوكول المكمل التفاقية قمع االسااااتيالء غير المشااااروع  " و  (              اتفاقية بيجين   " )                                        المشااااروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي

                                                      كوسيلة للتصدي للهجمات اإللكترونية ضد الطيران المدني؛     (              بروتوكول بيجين   " )       لطائرات     على ا

                                                                                                          الدول والجهات المعنية بقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية لمكافحة الهجمات اإللكترونية ضد  الطيران المدني:        مناشدة  ( 2

  



- 18 - 
 

 

 تنفيذ استراتيجية األمن اإللكتروني؛ أ(

ت والمخاطر من الهجمات اإللكترونية المحتملة على عمليات الطيران المدني والمنظومات الحيوية، تحديد التهديدا ب(
                                                      والعواقب الوخيمة التي ي مكن أن تنجم عن هذه الهجمات؛  

 تحديد مسؤوليات الوكاالت الوطنية والجهات المعنية بقطاع الطيران فيما يتصل باألمن اإللكتروني في الطيران المدني؛  ج(

ل إلى تفاهم مشترك فيما بين الدول األعضاء بشأن تهديدات ومخاطر األمن اإللكتروني، وإلى معايير  د(                                                                                                     تشجيع التوص 
                                                              مشتركة لتحديد مدى أهمية األصول والمنظومات التي يتعي ن حمايتها؛

لطيران والسياسات والخطط                                                                                   تشجيع التنسيق بين الحكومات وقطاع الطيران فيما يتعل ق باستراتيجيات األمن اإللكتروني ل ه(
                                                                                                 في هذا الشأن، فضال  عن تبادل المعلومات للمساعدة في تحديد أوجه الضعف األساسية التي يتعي ن معالجتها؛

استحداث شراكات وآليات بين الحكومات وقطاع الطيران والمشاركة فيها على الصعيد الوطني والدولي، من أجل تبادل  و(
تها؛المعلومات بصورة منتظمة بشأ                                                                   ن التهديدات واألحداث واالتجاهات اإللكترونية وجهود التخفيف من حد 

                                                                                                           بناء  على التفاهم المشترك بشأن التهديدات والمخاطر في مجال األمن اإللكتروني، اعتماد نهج مرن وقائم على المخاطر  ز(
 روني؛                                                                        من أجل حماية منظومات الطيران الحيوية من خالل تطبيق ن ظ م إدارة األمن اإللكت

 تشجيع ثقافة قوية وشاملة في مجال األمن اإللكتروني ضمن الوكاالت الوطنية وعبر قطاع الطيران؛ ح(

                                                                                                       تشجيع اعتماد قواعد قياسي ة واستراتيجيات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن حماية المنظومات الهام ة  ط(
                                                  يران المدني من أعمال التدخ ل التي قد تنال من سالمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة ألغراض الط

 الطيران المدني؛

                                                                                                   رسم السياسات وتخصيص الموارد عند االقتضاء لضمان تأمين هياكل المنظومات من حيث التصميم، بالنسبة لن ظ م  ي(
                        نات وأساليب رصد الن ظ م                                                                                       الطيران الهام ة، وتعزيز هذه الن ظ م وتأمين أساليب نقل البيانات وضمان نزاهة وسرية البيا

 واكتشاف الهجمات وإجراء تحليل جنائي للهجمات اإللكترونية؛

                                              لنهج  شامل  وجامع  وعملي يتضم ن المالحة الجوية        وفقا   يكاواإل                                           التعاون في وضع إطار  عام لألمن اإللكتروني في  ك(
صات الالزمة.واالتصاالت والمراقبة وعمليات الطائرات وصالحية الطائرات للطيران وغير                          ها من التخص 

 األمينة العامة بالقيام بما يلي: تكليف -3

 وضع خطة عمل لدعم الدول وقطاع الطيران فيما يخص اعتماد استراتيجية األمن اإللكتروني؛ (أ

      فقا  و مواصلة التأكد من مراعاة وتنسيق المسائل المرتبطة باألمن اإللكتروني بشكل شامل من خالل اآلليات المناسبة  (ب
 لروح االستراتيجية.

— — — — — — — — 
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 (SSGC)                                                                                           واعترافا  بضرورة مواصلة عمل مجموعة الدراسات التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني  12-55
تلف المقترحات األخرى، فقد رحبت اللجنة بمخ يكاواإل                                                                          بطريقة أكثر اتساما  بالطابع الرسمي بما يتيح التنسيق المنظم مع أفرقة خبراء 

                                                                                                                 المتعلقة بهياكل اإلدارة في مجال األمن اإللكتروني التي تهدف إلى التنسيق الفع ال من أجل أنشطة األمن اإللكتروني على نطاق 
وناقشت اللجنة المعايير المناسبة . ، وضمان اتباع نهج متعدد التخصصات إزاء األمن اإللكتروني، وتعزيز تبادل المعلوماتيكاواإل

مجموعة الدراسة  عمل الشفافية في جميع ميادين الطيران؛ وجعل: يمكن أن يرتكز عليها هيكل اإلدارة الرشيدة، بما في ذلك التي
واتساق جميع المالحق مع االتفاقية  التابعة لألمانة والمعنية باألمن اإللكتروني ومجموعة دراسة إطار الثقة تحت رعاية بنية شاملة؛

لدولي؛ وتولي الدول اإلدارة وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في قطاع الطيران؛ وإبقاء عد الخبراء بشأن الطيران المدني ا
بإجراء دراسة جدوى وتحليل للثغرات بشكل سريع لكي ينظر فيها  يكاواإل                                وبناء  على ذلك، فقد كلفت اللجنة . بمستوى معقول

 .في االعتبار لية تنسيق من أجله، مع أخذ المعايير المذكورةالمجلس من أجل تحديد أنسب هيكل إلدارة األمن اإللكتروني وآ

ها الدول وقطاع الطيران، وأقرت بأهمية تبادل المعلومات واإلرشادات من تعرضورحبت اللجنة بتجارب التنفيذ التي  12-56
جهات االتصال المعنية باألمن                                             أن تكفل استمرار التطوير الجاري حاليا  لشبكة يكاوولذلك ينبغي لإل. أجل جميع األطراف المعنية

 .                                                                  اإللكتروني، فضال  عن مواصلة صيانة وتحديث قاعدة بيانات األمن اإللكتروني

 العمل المشتركالتعاون و 

في معرض النظر في الحاجة إلى زيادة التعاون والعمل المشترك بين الدول على النحو الذي دعت إليه بعض  12-57
المتعلقة بالترتيبات األمنية  (HLCAS/2)توصية المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران الدول األعضاء، فقد أيدت اللجنة 

                                                                                                                   الشاملة بين الدول المتشابهة في األوضاع استنادا  إلى االعتراف بأن نظام أمن الطيران يحتاج إلى تكافؤ التدابير األمنية من 
ولذلك، فقد شجعت اللجنة الدول على إبرام ترتيبات تعاونية وتنفيذ . اليةخالل زيادة الكفاءة واستخدام الموارد على نحو أكثر فع

ترتيبات أمنية شاملة من أجل تعزيز استدامة نظام أمن الطيران عبر تفادي االزدواج غير الضروري للضوابط األمنية بما يتسق 
 .خاطر ذات الصلةليل أمن الطيران، وتقييم المد — Doc 8973 يكاواإلمع اإلرشادات الواردة وثيقة 

                                                                                                       وفي حين أن الترتيبات األمنية الشاملة قد تشكل تحديا  أمام انخراط بعض الدول فيها، فإن اللجنة اعترفت بوجود  12-58
وتشمل هذه النهوج تعزيز العمل التعاوني بين الدول وفيما بين الوكاالت . نهوج أخرى لتحقيق مزيد من الكفاءة في أمن الطيران

مثل مذكرات )ات المعنية بالطيران عن طريق ترتيبات تتعلق بتقاسم المعلومات، واالتفاقات المتعددة األطراف الحكومية والجه
وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بالمبادرة التي اتخذتها إحدى الدول األعضاء، وشجعت الدول األخرى . وآليات التعاون ( التفاهم،

 .مماثلةعلى مواصلة استكشاف نهوج وترتيبات تعاونية 

(، وهو ترسيخ ثقافة األمن GASePمراعاة الهدف الثاني ذي األولوية من الخطة العالمية ألمن الطيران )           انطالقا  من 12-59
وتطوير القدرات البشرية، اتفقت اللجنة على أن إنشاء ثقافة أمن قوية وشاملة أمر ضروري لضمان الفعالية في تنفيذ تدابير أمن 

امتها على المدى الطويل. وللعوامل البشرية دور حاسم في تخفيف التهديدات التي تواجه الطيران المدني. الطيران وتحقيق استد
ويؤدي نشر ثقافة أمن إيجابية إلى تثقيف الموظفين بشأن تهديدات أمن الطيران وتأثيرها ويساعد على تخفيف التهديدات الداخلية 

موظفون قادرين على التفكير والتصرف على نحو يتسم بمزيد من الوعي إزاء والتهديدات الخارجية على حد سواء، إذ يصبح ال
األمن وعلى تحديد أوجه السلوك أو األنشطة التي تثير القلق واإلبالغ عنها. وهذا بدوره يؤدي إلى شعور جميع الموظفين في 

النجاح في إقامة ثقافة أمن يوجب على  أوساط الطيران المدني بأنهم يضطلعون بدور حاسم في نظام األمن. وأقرت اللجنة بأن
                                                                                                                    الجهات المعنية تعزيز أمن الطيران لدى جميع الوكاالت المشاركة في الطيران المدني، ومن ث م دعم المبادرات التي طرحتها عدة 
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لمعنية دول أعضاء، والتي تشجع الدول ومنظمات قطاع الطيران على تطوير ثقافة األمن وبرامج التوعية لدى جميع الجهات ا
ا دعما  وتوجيها  من القيادة العليا إلدراج مبادئ أمن الطيران                                                                                                                          بالطيران المدني. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب تطوير ثقافة األمن أيض 

 في جميع جوانب عمليات الطيران المدني.

ت بالمبادرات المختلفة                                                                                   وأقرت اللجنة أيضا  بأنه يجب تحويل الدعم السياسي لثقافة األمن إلى إجراءات عملية ورحب 12-60
                                                                                                        التي عرضتها الدول األعضاء إلعداد وتنفيذ حمالت تسلط الضوء على أهمية األمن في المطار ومحيطه. وبناء  على توصية 
المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران التي دعيت فيها الدول وقطاع الطيران إلى اتخاذ خطوات عملية لوضع برامج لثقافة األمن، 

الت الرفيعة المستوى، أيدت اللجنة إعداد المنشورات اإلعالنية والملصقات وحلقات العمل واإلحاطات والنشرات، وغيرها مثل الحم
إدراج الوعي بشأن أمن الطيران في جميع عمليات الطيران المدني. وإضافة من أجل من آليات التواصل ذات األهداف المحددة 

دمته الدول وقطاع الطيران من أدوات عملية لإلبالغ عن حوادث األمن وتدريب متكرر إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أهمية ما ق
أن تواصل العمل على وضع أدوات لتعزيز الوعي األمني  يكاواإلللتوعية في مجال األمن على حد سواء. وطلبت اللجنة من 

 فة األمن".          "سنة  لثقا 2020وثقافة األمن، وأن تجعل من هذا المسعى أولوية وأن تعلن عام 

                       أنشطة المراقبة الوطنية

                                                    تحقيق االستدامة في أمن الطيران. ونظرا  إلى التحسينات من أجل أكدت اللجنة األهمية البالغة لمراقبة الجودة  12-61
تمر لنهج الرصد المس       وفقا  العالمي لتدقيق أمن الطيران  يكاواإل                                                         الضرورية في مجال مراقبة الجودة، طبقا  لما ذ كر في برنامج 

(USAP-CMA كان هناك إجماع واسع بين المندوبين على أنه ينبغي تشجيع الدول على إعطاء األولوية لتخصيص الموارد ،)
 الكافية ووضع ترتيبات تنظيمية مناسبة لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة مراقبة الجودة.

يد أولويات أنشطة المراقبة وتواترها وأوصت بضرورة مساعدة الدول في تحد       علما                            فضال  عن ذلك، أحاطت اللجنة  12-62
 بأن ينظر فريق خبراء أمن الطيران في تضمين برنامج عمله مسألة وضع مواد إرشادية في هذا الشأن.

 تعزيز التنفيذ اإلقليمي

على  اإلقليمية في مساعدة الدول األعضاء يكاواإلأقرت الجمعية العمومية بالدور الهام الذي تضطلع به مكاتب  12-63
األمن، والخطة  -التسهيالت والملحق السابع عشر  -معالجة القضايا والتحديات المشتركة فيما يخص تنفيذ الملحق التاسع 

(، وخطط العمل التصحيحية، وتيسير بعثات المساعدة، ودعم اجتماعات المجموعات اإلقليمية، GASePالعالمية ألمن الطيران )
 يكاواإل. وفيما يتعلق بمستوى التوظيف في مكاتب يكاواإلخرى الخاصة بكل إقليم من أقاليم والمساعدة في معالجة القضايا األ

                                                                                                                        اإلقليمية هذه، قررت الجمعية العمومية أنه ينبغي أن يستند إلى االحتياجات وأن ي ترك البت فيه لتقدير األمينة العامة التي ستأخذ 
 في االعتبار مستويات التنفيذ في اإلقليم.

 لجمعية العمومية وإعالنها بشأن أمن الطيرانقرارات ا

ليعكس التطورات التي طرأت في  A39-18، يقترح المجلس إدخال تنقيحات على القرار WP/27في ورقة العمل  12-64
 اويكمجال أمن الطيران منذ الدورة الماضية للجمعية العمومية وليوفر التوجيه في مجال سياسة أمن الطيران للدول األعضاء ولإل

                                                                بتأييد واسع النطاق واعتبر مالئما  العتماده، ومن المزمع أن يستعرضه       منق حفيما يخص الفترة الثالثية القادمة. وحظي نص القرار ال
 بعد ذلك فريق خبراء أمن الطيران مرة أخرى قبل الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية.
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ن الطيران، الذي اقترحته بعض الدول األعضاء، بما فيها الدول ونظرت اللجنة في مشروع اإلعالن بشأن أم 12-65
األعضاء في االتحاد األوروبي، والدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، كوسيلة إلظهار اإلرادة السياسية للدول 

كس مشروع اإلعالن التطورات المهمة فيما يخص تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم. ورأى المندوبون أن من المهم أن يع
في الجهد  يكاواإلالتي حدثت في مجال أمن الطيران خالل السنوات الثالث الماضية، وأن يراعي الدور الحاسم الذي تضطلع به 

 المبذول على الصعيد العالمي من أجل حث مجتمع الطيران المدني الدولي على مواصلة تعزيز أمن الطيران.

           ا  بسياسات      منق ح       موحدا          بيانا  "ل اللجنة عملها بشأن هذا البند من جدول األعمال، اتفقت على أن تقدم ولدى إكما 12-66
، مع مراعاة التعليقات الواردة. كما أعربت اللجنة عن تقديرها لجنوب أفريقيا على قيادتها "المستمرة المتعلقة بأمن الطيران يكاواإل

الذي كلفته اللجنة بتنقيح نص اإلعالن العالمي بشأن أمن الطيران، الذي سيحل اآلن فريق الصياغة المسمى "أصدقاء الرئيس" 
(. ويمكن االطالع على هذا اإلعالن 2010) يكاومحل اإلعالن السابق المعتمد في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية لإل

  .12/3-40بوصفه القرار  12/2-40الجديد بعد قرار الجمعية العمومية 

 "المتعلقة بأمن الطيرانالمستمرة  يكاواإلد بسياسات               البيان الموح  ": 12/2-40قرار الجمعية العمومية 

المستمرة المتعلقة بأمن الطيران، وذلك  يكاواإلمن المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية بشأن سياسات  لما كان
ل جعل نصوصها أقرب إلى متناول اليد وأسهل فهما وأفضل تنظيما من                                                  تيسيرا  لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خال

 الناحية المنطقية؛

سياسات بأن تصدر في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا بشأن  18-39الجمعية العمومية قد قررت في قرارها  ولما كانت
 المستمرة المتعلقة بأمن الطيران؛ يكاواإل

المستمرة  يكاواإلستعرضت اقتراحات المجلس بتعديل هذا البيان الموحد بشأن سياسات الجمعية العمومية قد ا ولما كانت
لت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عن الدورة 18-39المتعلقة بأمن الطيران، الوارد في المرفقات )أ( إلى )ح( بالقرار                                                       ، وعد 

 األربعين للجمعية العمومية:

  :                الجمعية العمومية     فإن

                                      المسااتمرة المتعلقة بأمن الطيران، حساابما       يكاو  اإل                                                 مرفقات هذا القرار تشااكل البيان الموحد بشااأن سااياسااات     أن      تقرر  - 1
                                                                 كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة األربعين للجمعية العمومية؛

      يكاو  اإل  ت                                                                                       أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر كل دورة من دوراتها العادية بيانا  موحدا  بشأن سياسا      تقرر  - 2
                              المستمرة في مجال أمن الطيران؛

  .  18 -  39                             أن هذا القرار يحل محل القرار       تعلن  - 3
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 المرفق )أ(

 السياسة العامة

                                                                                             تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساااااعد كثيرا على إيجاد الصااااداقة وحساااان التفاهم والحفاظ عليهما          لما كان
                                ماله أن يصبح تهديدا لألمن العام؛                                           بين أمم العالم وشعوبه، بينما يمكن لسوء استع

                                                                                       أفعال التدخل غير المشااااااروع في الطيران المدني الدولي قد أصاااااابحت تشااااااكل التهديد الرئيسااااااي لتطوره            ولما كانت
              اآلمن والمنظم؛

                                                                                                 الطابع المتغير لتهديد األعمال اإلرهابية، بما فيها تلك التي تشاااااكلها األجهزة المتفجرة المخبأة والهجمات           ولما كان
              جو والتهديدات  -                                                                                             المنطقة المفتوحة للجمهور، وأسااااااااالحة الدفاع الجوي المحمولة )المانبادز( وغيرها من نظم الصاااااااااواريخ أرض    في

                                                                                                          الكيميائية وشاااااان الهجمات باسااااااتخدام نظم الطائرات الموجهة عن بعد واسااااااتغالل اسااااااتخدام نظام الشااااااحن الجويألرغاض إرهابية 
                                                                        التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني، بما فيها بشكل خاص تطوير التهديدات                                         والهجمات اإللكترونية وغيرها من من أفعال

                                                                                                         من الاداخال، تؤثر تاأثيرا ضاااااااااااااااارا وخطيرا على سااااااااااااااالماة الطيران المادني الادولي وكفااءتاه وانتظااماه، مماا يعرض للخطر أرواح 
ض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران ا               لمدني الدولي؛                                                                          األشخاص على متن الطائرات وعلى األرض ويقو 

                                                                              جميع أعمال التدخل غير المشااااااااااااااروع ضااااااااااااااد الطيران المدني الدولي تشااااااااااااااكل جريمة خطيرة تخالف            ولما كانت
        الدولي؛         القانون 

ر              يظالن ساريين؛    16 -  29 و    12 -  27              بأن  القرارين            وإذ تذك 

          ر المشااااااااروع                                                                              باسااااااااتغالل قطاع الطيران في تنفيذ طائفة متنوعة من األنشااااااااطة اإلجرامية كالنقل الجوي غي        وتســـــل  
                            للمخدرات والمؤثرات العقلية؛

                                                                                  إلى اإلعالن بشأن أمن الطيران الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية؛       وتشير

                                       ومنظمة الجمارك العالمية بشاااااأن تعزيز أمن       يكاو  اإل                                               إلى البيانات المشاااااتركة الصاااااادرة عن المؤتمرات بين        وتشـــير
                ، وفي كوااللمبور     2014                                ، وفي المنامة بالبحرين في أبريل     2012                          عقدت في سنغافورة في يوليو                             الشحن الجوي والتسهيالت التي

  ؛    2016                  بماليزيا في يوليو 

       ( ورقم     2017 )      2395       ( ورقم     2016 )      2309                                         قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم              في اعتبارها      وتضـــــــ 
                                     ن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابية؛                                          ( فيما يتعلق باألخطار التي تهدد السالم واألم    2017 )      2396

                                                                                           بأن المشاااورات العالمية وجهود التواصاال مع الدول األعضاااء إلعداد وتنقيح عناصاار الخطة العالمية ألمن        وتسل 
   ؛     2017                                                             الطيران قد تكللت بالنجاح باعتماد المجلس لهذه الخطة في نوفمبر 

                                                     من الطيران والجهود المساااااااااااااتمرة التي تبذلها الدول لتنفيذ                                           بالدعم القوي الذي تحظى به الخطة العالمية أل       وتســــــــل 
                                       الخطة منذ تم  اعتمادها من أجل تنفيذها؛
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                    والدول األعضااااااء فيها،       يكاو  اإل                                                              بأهمية تنفيذ وتعزيز ممارساااااات األمن على المساااااتوى العالمي، من جانب        وتســـل 
                                                               والقائمة على المخاطر، والمالئمة والمتناسبة مع مستوى التهديدات؛ 

خطط الطريق اإلقليمية التي اعتمدتها المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران المعقودة في مصر وبنما  ض  في اعتبارهاوت
 ؛ 2018و 2017والبرتغال وتايلند في الفترة بين عامي 

، وما 2018                                                                                            إلى البيان الختامي للمؤتمر الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران الذي ع قد في مونترياال في نوفمبر  وتشير
 انبثق عنه من استنتاجات وتوصيات؛

بأهمية أن تقوم الدول ببلورة رؤية شاملة ألمن الطيران ومجاالت الطيرات األخرى، مع الحفاظ على التنسيق        وتذك ر
شأن الفعال بين مختلف هيئاتها بما يضمن مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وتقييم عواقب أي تدابير يتم اتخاذها ب

 أنشطة الطيران المدني، السيما بشأن سالمة الطيران.

 فإن الجمعية العمومية:

جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها  بشدة تدين -1
 وأسباب ارتكابها؛

المشروع التي تهدف إلى تدمير الطائرات بشعور من المقت جميع أفعال ومحاوالت أفعال التدخل غير  تالحظ -2
وإساءة                                                                                أي هجوم على المطارات المدنية باستخدام الصواريخ البالستية أو الطائرات المسي رة، المدنية في أثناء طيرانها، بما في ذلك

 استخدام الطائرات المدنية كأسلحة للدمار وقتل األشخاص على متنها وعلى األرض؛

على منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضاء االستمرار في معاملة أمن الطيران  أنه يجب             تؤكد مجددا   -3
 باعتباره أمرا يحظى بأعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة له؛

من الثابتة وذلك بتطبيق أكثر إجراءات األ يكاواإلجميع الدول األعضاء أن تؤكد تأييدها الحازم لسياسة  تناشد -4
فعالية سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبة المرتكبين والمخططين والراعين 

 والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعال؛ 

دول األعضاء في في تسهيل الحل المنسق والموحد للمسائل التي قد تنشأ بين ال يكاواإلمسؤولية         مجددا   تؤكد -5
 األمور التي تؤثر في التشغيل اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في العالم أجمع؛

المجلس بمواصلة عمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع أفعال التدخل غير المشروع، وتأمين أداء  تكلف -6
 هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة؛

ورقم  2395ورقم  2309والدول االعضاء فيها إلى تنفيذ قرارا مجلس األمن لألمم المتحدة رقم  يكاوالإل تدعو  -7
على المستوى العالمي فيما  يكاواإللكفاءات كل منها والعمل بشكل جماعي على إبراز الدور القيادي الذي تقوم به        وفقا   2396

 ر المشروع؛يخص حماية الطيران المدني الدولي ضد أفعال التدخل غي
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ضمان االستدامة طويلة في مجال أمن الطيران وتطلب إلى المجلس  يكاواإلبالدور القيادي الذي تضطلع به          ت ـقـر    -8
 ميزانية البرنامج العادي؛سياق األجل لبرنامج أمن الطيران في المنظمة في 

                             أمن الطيران من خالل التبر عات  ميع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمويل أنشطة المنظمة في مجالج تحث -9
 خارج األنشطة الممولة في إطار البرنامج العادي؛ في شكل موارد بشرية ومالية

لفريق خبراء أمن الطيران إلسراعه في إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران وعرضها على المجلس  تعرب عن تقديرها -10
 ؛2017ات المعنية؛ بحلول النصف الثاني من عام للموافقة عليها بالتشاور مع الدول األعضاء والجه

المجلس بالنظر في الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران عند إدخال تنقيحات على  تكلف -11
ة الخطة بما يضمن أن تعكس األهداف والغايات الواضحة والجماعية ألمن الطيران، أن تستند إلى المؤشرات الملموسة والقابل

 والدول والجهات المعنية في ضمان التحسين المستمر في مجال أمن الطيران؛ يكاواإلللقياس لتوجيه 

جميع الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في الجهود العالمية واإلقليمية لتحقيق مقاصد وأهداف وغايات       تحث   -12
 واإلقليمي.وأولويات الخطة العالمية ألمن الطيران على المستويين الوطني 

 المرفق )ب(

 المواثيق القانونية الدولية وسن التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبة
 لقم  أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني

                          مواثيق قانون الجو الدولية   أ(

الجرائم وبعض األفعال األخرى التي حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها "االتفاقية بشأن  لما كانت
(، 1970( و"اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات" )الهاي، 1963ترتكب على متن الطائرات" )طوكيو، 

(، و"البروتوكول بشأن قمع أفعال 1971 ل،ياقمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني )مونتر واتفاقية
غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير المشروع  العنف

(، فضال عن "اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها" 1988 ل،ياضد سالمة الطيران المدني" )مونتر
(، و"البروتوكول 2010مشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" )بيجين، (، و"اتفاقية قمع األفعال غير ال1991 ل،يا)مونتر

، و"بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض 1(2010المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات" )بيجين، 
 ات الثنائية لقمع تلك األفعال؛(، واالتفاق2014األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات" )مونترياال، 

 :فإن الجمعية العمومية

الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن  تحث -1
فعال غير ( واتفاقية قمع األ1970( واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات )الهاي، 1963الطائرات )طوكيو، 

                                                           
 .2018( سارية المفعول في عام 2010أصبحت "اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي" )بيجين،   1
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المكمل التفاقية مونترياال واتفاقية  1988 (، وبروتوكول عام1971 ل،ياالمشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني )مونتر
(، واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني 1991 ل،ياتمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها )مونتر

(، وبروتوكول 2010(، والبروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات )بيجين، 2010 الدولي )بيجين،
تحثها على   2(2014تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات )مونترياال، 

 إليها؛ االنضمام

رافا في مواثيق قانون الجو المذكورة أعاله، أن تنفذ المبادئ التي تتضمنها هذه الدول التي لم تصبح بعد أط تناشد -2
التي تصنع المتفجرات البالستيكية  الدول وتناشداالنضمام اليها،  حتى قبل التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أوالمواثيق، 

 أن تنفذ تدابير تمييز هذه المتفجرات بأسرع ما يمكنها؛

من المجلس أن يوجه األمينة العامة باالستمرار في تذكير الدول بأهمية انضمامها أطرافا في اتفاقيات طوكيو  لبتط -3
 غير االستيالء قمع التفاقية المكمل والبروتوكول ل،ياالمكمل التفاقية مونتر 1988والهاي ومونترياال وبيجين وبروتوكول عام 

لتعديل "االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن  2014وبروتوكول عام  الطائرات، على المشروع
و"اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها"، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات  الطائرات"،

 في سبيل انضمامها إلى هذه المواثيق؛

 عقد االتفاقات المناسبةإصدار التشريعات الوطنية و  ب(

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

 :فإن الجمعية العمومية

                                                          خاصا  العتماد إجراءات وافية ضد األشخاص الذين يقومون بارتكاب                                الدول األعضاء أن تولي اهتماما   تناشد -1
تخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل محاوالت أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، وأن تدرج على وجه الخصوص  أو

 في تشريعاتها قواعد تقضي بإنزال عقوبات مشددة على هؤالء األشخاص؛

اء أن تتخذ إجراءات وافية لتسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال التدخل غير الدول األعض تناشد -2
المشروع ضد الطيران المدني، وذلك بسن أحكام قانونية وإبرام اتفاقات مناسبة، حتى يتسنى ترحيل األشخاص الذين يرتكبون 

 الهجمات اإلجرامية ضد الطيران المدني الدولي.

  

                                                           
 :تحت عنوان www.icao.int  يمكن االطالع على قوائم الدول األطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية على موقع اإليكاو  2

“ICAO Treaty Collection”. 

http://www.icao.int/
http://www.icao.int/
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 المرفق )ج(

 دابير األمن الفنيةتنفيذ ت

                                                                                          حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع تتطلب من المنظمة ومن دولها األعضاء           لما كانت
                                                            ممارسة اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ إجراءات إيجابية للحماية؛

             ت نقل األشااااااااااخاص                                                                   هناك حاجة واضااااااااااحة إلى تعزيز وتطبيق إجراءات األمن في جميع مراحل وعمليا           ولما كانت
                                                                                                                   وأمتعتهم اليدوية وأمتعتهم المساااااااجلة والبضاااااااائع والبريد وطرود البريد الخاص والساااااااريع وإلى حماية الطيران المدني من الهجمات 

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

                                                                                         وثائق الساااافر المقروءة آليا تساااامح بتعزيز األمن من خالل تحسااااين الوثائق التي تثبت هوية المسااااافرين            ولما كانت
                وأطقم الطيارين؛

                                                                                            وثائق الساافر المقروءة آليا تساامح أيضااا بإقامة تعاون رفيع المسااتوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة            ولما كانت
                                                                                             ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من اسااتخدام جوازات صااالحة، واسااتخدام الجوازات منتهية                     غش الجوازات، بما في 

                                                       الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش؛           الصالحية أو

اب                                                          استعمال وثائق السفر المقروءة آليا والوسائل األخرى لمعلومات           ولما كان      غراض                     يمكن استخدامه أيضا أل         الرك 
                                                                                                              أمنية، مما يضاايف مسااتوى هاما إلى نظام الطيران المدني الدولي، من أجل كشااف اإلرهابيين ومنع أفعال التدخل غير المشااروع 

                                            قبل عملية الصعود على متن الطائرة بوقت طويل؛

  ن                                                                                     التهديدات لنظم الشااااااااااااااحن الجوي والبريد ككل تتطلب نهجا عالميا في إعداد وتنفيذ متطلبات األم           ولما كانت
                                                                                                                 وأفضاااااااااااااال الممارسااااااااااااااات، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الجمارك العالمية واتحاد البريد العالمي 

                          والمنظمة البحرية الدولية؛

                                                                                  الدول األعضااااااء هي المساااااؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسااااالطات المطارات ومشاااااغلي            ولما كانت
        ت األمن؛                      الطائرات بتطبيق إجراءا

                                                                                          التنفيذ الفعال إلجراءات األمن التي تنادي بها المنظمة يشااااااااااااكل وساااااااااااايلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير           ولما كان
                           المشروع في الطيران المدني؛

                                                                                      يجب اساااااااااااتخدام مجموعة واساااااااااااعة من االساااااااااااتراتيجيات واألدوات المتعلقة بإدارة المخاطر للمواءمة بين           ولما كان
                                                                 اطر األمنية لضمان فعالية واستدامة التدابير المتعلقة بأمن الطيران؛                     التدابير األمنية والمخ

                                                                                         اإلجراءات المضااااادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األمن المدربين           ولما كانت 
                                                                        تدريبا عاليا، وإجراء التحريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة؛ 
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                                                                                     ثقافة أمنية م حكمة في أوساط جميع العاملين، في مجال األمن وخارجه، وعلى جميع المستويات،      غرس          ولما كان
                                                شرطا  أساسيا  لتهيئة بيئة أمنية فعالة ومستدامة؛

                                                                                            التكنولوجيا واالبتكارات في العمليات والتدريب المناسااااااااااااااب مطلوبة لتحقيق أمن الطيران الفعال والكفؤ            ولما كانت
                                    وفي تعريف مستقبل نظم التفتيش األمني؛                   وتدابير التسهيالت،

 :فإن الجمعية العمومية

المجلس على أن يستمر في إعطاء أعلى أولوية العتماد تدابير فعالة وقائمة على المخاطر وقابلة لالستمرار تحث  -1
ن المدني الدولي وعلى أن من الناحية التشغيلية لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما يتناسب مع التهديد الحالي ألمن الطيرا

 يواظب على تحديث أحكام الملحق السابع عشر باتفاقية شيكاغو؛

 تحث المجلس على أن يقوم باعتماد القواعد القياسية من أجل تعزيز التصدي للتهديدات من الداخل؛ -2

لممكنة للوقاية من أفعال جميع الدول على أساس فردي وبالتعاون مع الدول األخرى على اتخاذ كافة التدابير ا تحث -3
توصي بها أحكام الملحق السابع عشر، باإلضافة إلى التدابير التي  سيما التدابير التي تقتضيها أو التدخل غير المشروع، وال

 يوصي بها المجلس؛

بعين                                                                                            مجددا  بمسؤولية جميع الدول عن تنفيذ تدابير فع الة تتعلق بأمن الطيران داخل أراضيها، مع األخذ تذكر -4
 االعتبار للتهديات المتطورة.

                                                                                               الدول األعضاء على أن تنف ذ بالكامل وبشكل مستدام أحكام الملحق السابع عشر "األمن" واألحكام المتعلقة تحث  -5
نة باألمن في الملحق التاسع "التسهيالت"، من أجل تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ القواعد والتوصيات واإلجراءات الدولية الراه

المتعلقة بأمن الطيران، وأن ترصد هذا التنفيذ، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع في 
( والمواد Doc 8973) "يكاواإلدليل أمن الطيران الصادر عن "الطيران المدني الدولي، وأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في 

 اإللكتروني المقيد الدخول؛ يكاواإلباألمن والمتاحة في موقع  اإلرشادية األخرى المتصلة

الدول األعضاء على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات الوطنية واالجتماعية  تشج  -6
 واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات؛

اد وتنفيذ االختبارات التشغيلية للتدابير األمنية الدول األعضاء على العمل بالتشارك مع قطاع الطيران إلعد تشج  -7
 الية؛عوتنفيذها بف

الدول األعضاء على اتخاذ خطوات إلعداد وتطبيق برامج للثقافة األمنية والوعي األمني وتنفيذ هذه البرامج  تشج  -8
 في جميع األوساط المعنية ضمن بيئة الطيران؛

تستثمر في وضع استراتيجيات لألمن اإللكتروني على مواصلة  الدول األعضاء ومنظمات القطاع التي تشج  -9
العمل على إعداد استراتيجية شاملة لألمن اإللكتروني ووضع آليات لتحديد المخاطر وإدارتها، بما يشمل تبادل ما يناسب من 

 معلومات تتعلق باألمن اإللكتروني؛
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                                            وانب ن ظمها الخاصة بأمن الطيران لضمان تنفيذ الدول األعضاء على تطبيق رقابة فعالة على جميع ج تشج  -10
 اإلجراءات األمنية بصورة فعالة ومستدامة؛

للقواعد والتوصيات الدولية        وفقا  الدول األعضاء، طبقا لقوانينها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطيران الداخلية و  تشج  -11
 الطيران بطريقة عملية للقيام بما يلي:القابلة للتطبيق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفيذ تدابير أمن 

توسيع نطاق اآلليات القائمة للتعاون بين الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف  أ(
 المبكر عن التهديدات األمنية لعمليات الطيران المدني؛

منية الوقائية، بما في ذلك تقنيات الكشف تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابير األ ب(
األمني والتفتيش وكشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على العاملين 

 بالمطارات واعتمادهم وتنمية الموارد البشرية والبحث والتطوير للتكنولوجيات ذات الصلة؛

منوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع استخدام التكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الم ج(
 احترام خصوصية األفراد وسالمتهم؛

تعريف تدابير األمن القائمة على المخاطرة والمناسبة للتهديدات والماااتااناسبة معها والفعالة والتي تتسم بالكفاءة  د(
        الرك اب، وتأخذ في االعتبار التأثير على وتعدد المستويات الممكنة تشغيليا والمستدامة اقتصاديا وتشغيليا

 واإلتجار المشروع؛

 تعزيز الجهود في تأمين نظام أمن الشحن الجوي والبريد بواسطة ما يلي: ه(

 إعداد إطار ألمن الشحن الجوي يتسم بالقوة واالستدامة والمقاومة؛ (1
 تنفيذ قواعد األمن القوية بشكل فعال ومستدام؛ (2
                                                                 ل لسلسلة اإلمداد في أمن الشحن الجوي والبريد، إذا كان ذلك مناسبا ؛اعتماد نهج كام (3
 إنشاء وتعزيز اإلشراف ومراقبة الجودة على أمن الشحن الجوي والبريد؛ (4
االشتراك في جهود تعاونية ثنائية ومتعددة األطراف لتنسيق التدابير الرامية إلى تعزيز وانسجام أمن  (5

 ن سلسلة اإلمداد العالمية الشحن الجوي؛الشحن الجوي والبريد وتأمي
المشاركة في أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الدول األخرى لتعزيز المستوى الشامل ألمن  (6

 الشحن الجوي والبريد؛
 تعزيز المبادرات لتكثيف بناء القدرات في أمن الشحن الجوي والبريد؛ (7

هة عن ب عد وتطبيق التدابير األمنية لمنع                                     إيالء االهتمام لسااااااااااااااوء االسااااااااااااااتخدام المحتمل   و(                                                            لنظم الطائرات الموج 
                                       استخدامها في أفعال التدخل غير المشروع؛

                                                                                                ضمان إجراء عمليات تقييم التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني ضمن أراضيها ومجالها الجوي،    ز(
                                   المناسااااب بشااااأن جميع المخاطر المحتملة                                                            وضاااامان أن تقدم الدول المعلومات إلى الجهات المعنية في الوقت

                            بالنسبة إلى الطيران المدني.
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، من خالل        الرك ابمعالجة مخاطر التهديدات في المناطق المفتوحة للجمهور، بما في ذلك مباني محطات  ح(
 العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل:

 ؛       الرك ابلة والمستدامة وتسهيالت الحفاظ على توازن عملي بين احتياجات التدابير األمنية الفعا (1
تنفيذ مجموعة من التدابير المرنة والعملية، القائمة على تحديد المخاطر، مع تحديد المسؤوليات  (2

 بشكل واضح بين الجهات الفاعلة ذات الصلة؛
 تفادي قدر اإلمكان خلق مواطن ضعف من مناطق تجمع جمهور داخل المحطة أو في محيطها؛ (3
افة تقوم على اليقظة المستمرة والردع والوقاية واالستجابة والقدرة على الصمود بشكل منسق ترسيخ ثق (4

 في مواجهة التهديدات المتطورة، مع مراعاة الحاجة إلى ما يلي:

 ضمان حماية الطيران المدني ضد الهجمات والتهديديات اإللكترونية؛ ط(

المناطق المأمونة  وحق دخولخالل استغالل الموظفين معالجة الخطر الذي تشكله الجهات من الداخل من  ي(
 والمعلومت األمنية الحساسة.

ن استخدامها آلليات تبادل المعلومات، وال سيما بيانات آلية المعلومات المسبقة عن  تناشد -12                                                                                                 الدول األعضاء أن تحس 
،        الرك ابزيز أمن الطيران والتقليل من الخطر على ( التي يقدمها الناقلون الجويون، لتعPNR)        الرك اب( وسجل أسماء API)        الرك اب

 مع ضمان حماية الخصوصية والحريات المدنية؛

( PNR)        الرك اببشأن إعداد وتنفيذ قاعدة قياسية خاصة بسجل أسماء  يكاواإلالدول األعضاء إلى دعم أعمال  تدعو -13
 ؛2396م لقرار مجلس أمن األمم المتحدة رق       وفقا  والمساهمة في تلك األعمال 

الدول األعضاء، مع احترام سيادتها، أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو التفسير  تناشد -14
غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات 

 ق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بسهولة لجمهور المسافرين؛على نحو يتسم باالتسا

أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق أراضيها، أن  األعضاءالدول  تناشد -15
ل المطلوب منها الحماية؛  وأن تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك التدابير تراعي مراعاة تامة تدابير األمن المطبقة بالفعل في الدو 

 كتدابير مساوية؛

ه األمينة العامة إلى ما يلي: تطلب -16                                               إلى المجلس أن يوج 

 ؛متوافقة ومكملة لبعضها "التسهيالت" —والملحق التاسع  "األمن" —أن تتأكد من أن أحكام الملحق السابع عشر  أ(

ستمر في تحقيق عمليات ومفاهيم األمن الفعالة واالبتكارية، من خالل اإلدراك بأن رفع وقائع أمن أن ت ب(
الطيران اإلقليمي ودون اإلقليمي بناء على طلب الدول المعنية، بما في ذلك التعاون مع أصحاب المصلحة 

 والبضائع؛        الرك ابعلى  في الصناعة والشركات المصنعة للمعدات لتطوير الجيل القادم من عمليات الكشف
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أن تواصل دعم تعاون فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وأن  ج(
 يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة؛

ز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتيبات ذات نفع متبادل، بما د(                                                                                                أن تعز 
، التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطيران فيها، حيث تحقق هذه نفس الشاملةفي ذلك ترتيبات األمن 

للشروط المنصوص عليها في الملحق السابع عشر، والتي تستند إلى عملية تحقيق شاملة        وفقا  النتائج، وذلك 
 ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن الطيران في كل منها؛

تواصل معالجة التهديدات واألخطار، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية ضد الطيران المدني واألخطار أن  ه(
التي تتعرض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجوية، بالتشاور مع فريق خبراء 

 أمن الطيران؛

على فترات  (Doc 8973) يكاوعديل دليل أمن الطيران لإلمن المجلس أن يوجه األمينة العامة بتحديث وت تطلب -17
مالئمة وإعداد مواد إرشادية جديدة لمساعدة الدول األعضاء على معالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وعلى 

 تنفيذ المواصفات واإلجراءات المتعلقة بأمن الطيران المدني؛
                                                                           نة العامة وفريق خبراء أمن الطيران أن يضم نا االستعراض الدوري والتحديث لبيان من المجلس أن يبلغ األمي تطلب -18
، الذي ينص على منهجية تقدير المخاطر ألمن الطيران التي يمكن أن تنظر (Doc 10108)العالمي الخاص بسياق المخاطر  يكاواإل

إدراج التقييمات القائمة على األخطار مع أي توصيات فيها الدول األعضاء الستخدامها في تطوير تقييماتها الوطنية لألخطار و 
 .يكاواإل العتماد تدابير أمن الطيران الجديدة أو المعدلة في الملحق السابع عشر أو في أي وثيقة أخرى من وثائق

يم من المجلس أن يبلغ األمينة العامة وفريق خبراء أمن الطيران ليضمنا مجاالت الخبرة المالئمة في تقي تطلب -19
مخاطر أمن الطيران وفي إعداد القواعد والتوصيات الدولية، والمواصفات، والمواد اإلرشادية والوسائل األخرى لمعالجة مسائل أمن 

 الطيران، بما في ذلك التنسيق مع فرق الخبراء األخرى؛
رية في تاريخ مبكر من المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران باستعراض صالحياته وإجراءاته اإلدا تطلب -20

 بهدف إزالة القيود التي تحد من قدرة الفريق على النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيران.

 المرفق )د(

 العالمي لتدقيق أمن الطيران يكاواإلبرنامج 

      قرار    من   ( ه )                                                                      العالمي لتدقيق أمن الطيران قد نجح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق       يكاو  اإل       برنامج          لما كان
  ؛  18 -  39          العمومية         الجمعية

                         األهداف الرئيسية للمنظمة؛                                                                ضمان أمن الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم ال يزال أحد          ولما كان

                                                                                        الدول األعضاااء ملتزمة باالمتثال للقواعد القياسااية المنصااوص عليها في الملحق السااابع عشاار "األمن"            ولما كانت
                          الملحق التاسع "التسهيالت"؛                   ن المنصوص عليها في                      واألحكام المتعلقة باألم



- 31 - 
 

 

                                                                                               إنشااااااااااااء نظام فعال لمراقبة أمن الطيران من قبل الدول يدعم تنفيذ القواعد والتوصااااااااااايات الدولية المتعلقة           ولما كان
                                              بأمن الطيران الدولي ويسهم في تحقيق هذا الهدف؛

                            عن ضمان أمن الطيران المدني؛                                                    بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية          وإذ تذكر

                                                                                  أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في                   وتضـــــــــ  في اعتبارها
                                                               يواصاال التمتع بدعم الدول والعمل كعامل مساااعد لمجهوداتها المسااتمرة                                                     مجال الطيران وفي تقديم توصاايات لتبديدها وأن البرنامج 

                                                الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال أمن الطيران؛            الرامية إلى 

                    لنهج الرصد المستمر"         وفقا                                                                 بأن نتائج التدقيق في إطار "البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران                   وتض  في اعتبارها
( USAP-CMAتساااااااااهم كثيرا في فهم وضااااااااعية أمن الطيران على المسااااااااتويين العالمي واإلقليمي وعلى مسااااااااتوى فرادى الدول )                                                                                             ؛  

     لنهج         وفقاا                                                                                                       واعتمااد "الخطاة العاالمياة ألمن الطيران" على البيااناات المجمعاة بخصااااااااااااااوص "البرناامج العاالمي لتادقيق أمن الطيران 
                                                        ( وذلك للتأمد من تلبية الدول للمستويات المستهدفة لألمن؛ USAP-CMA                الرصد المستمر" )

ل                                          يحية لمعالجة الثغرات التي كشاااافتها عمليات                                                     بأن التنفيذ الفعال من جانب الدول لخطط اإلجراءات التصااااح        وتســـ 
                                                                      تنفيذا فعاال يعد عنصاااارا أساااااساااايا وحاسااااما من عملية الرصااااد من أجل تحقيق الهدف                                     البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران        تدقيق

                                     العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي؛

ل                                    ان، مع إيجاد توازن بين حاجة الدول           ألمن الطير       يكاو  اإل                                         بأهمية قدر محدود من الكشاااااف عن نتائج تدقيق         وتســــ 
                                                                                                        إلى أن تعي بالشواغل األمنية العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة الناس؛

                                                                        موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛        وتراعي

مة                سيرا للمساعدة ال                              بأهمية وضع استراتيجية منسقة تي       وتسل                                           إلى الدول اعتمادا على مجلس استعراض الرصد         مقد 
                                               والمساعدة الرفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛

                                                                                                  بأن اساااتمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أسااااساااي لتوفير الثقة المتبادلة في مساااتوى أمن الطيران        وتســل 
                   لمالئم لقواعد األمن؛                                       بين الدول األعضاء والتشجيع على التنفيذ ا

                         نهج الرصاااااااااااد المساااااااااااتمر قد بدأ   –                                                       أن التنفيذ الكامل "للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران                   وتضـــــــ  في اعتبارها
  ؛    2015 / 1 / 1   في 

                                                                                              بأن الجمعية العمومية قد طلبت من المجلس في دورتها التاسااااااااااااااعة والثالثين أن يقدم تقريرا بشااااااااااااااأن التنفيذ        وتذكر
                   نهج الرصد المستمر؛   –                     ي لتدقيق أمن الطيران                       الشامل للبرنامج العالم

                      فإن الجمعية العمومية:

                                                                                       أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد ثبتت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في مجال          بارتياح      تالحظ  - 1
                             الطيران وتقديم توصيات لحلها؛
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                                          قيق وتوفير خبراء األمن الذين ينبغي ترخيصااااااااهم                                       للدول األعضاااااااااء على تعاونها في عملية التد         تقديرها   عن       تعرب  - 2
                                                                                                                       كمدققي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قصااااااااايرة األجل للقيام بعمليات التدقيق، وكذلك خبراء لفترات 

                                                                    طويلة للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛
                      لنهج الرصااااااااد المسااااااااتمر في         وفقا                                              اسااااااااتمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران                    من المجلس أن يضاااااااامن      تطلب  - 3

                                                                                                             اإلشااااراف على أنشااااطة البرنامج لدى رصااااده قدرة الدول على تنفيذ ن ظمها ألمن الطيران بشااااكل مسااااتدام على نحو يمتثل للقواعد 
                  التي تضعها الدول؛                                              المتعلقة باألمن وتنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية      يكاو                    والتوصيات الدولية لإل

        استعراض  ب                                         من عمل، بالتشاور مع الدول األعضاء، من أجل       يكاو                              بما اضطلعت به األمانة العامة لإل        علما       تحيط   - 4
   (،USAP-CMA                     لنهج الرصد المستمر" )        وفقا                                       "البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران              نطاق ومنهجية 

                                                       يذ التحساااااينات التي تهدف إلى ضااااامان التفساااااير المتساااااق للقواعد                                       إلى المجلس أن يكلف األمينة العامة بلتنف     طلب ت  - 5
           لنهج الرصااد         وفقا                                       "البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران                                                                 القياسااية الواردة في الملحق السااابع عشاار، وهو تركز تشااغيلي أكبر على 

                     نهج قائم على المخاطر                                                                   ، والعمل في الوقت المناساااااب على معالجة أوجه القصاااااور الخطيرة؛ وتطبيق (USAP-CMA          المساااااتمر" )
                                                                                                            في تحديد أولويات التدقيق، وبالتالي ضاااااااامان اإلبالغ الفعال عن امتثال الدول األعضاااااااااء الذي يقوم على المخاطر ويركز على 

           التحسينات؛                                                            النتائج لألهداف األمنية ذات الصلة بالموضوع؛ ولتقييم تنفيذ هذه

                                                يق األمني لنهج الرصاااد المساااتمر في البرنامج العالمي                                          ساااياساااة مساااتوى محدود من الكشاااف عن نتائج التدق       تعتمد  - 6
                                                                                لتدقيق أمن الطيران، وال سيما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنية هامة؛

           عن طريق:      يكاو                                           جميع الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لإل     تحث  - 7

                    لنهج الرصد المستمر؛        وفقا            ن الطيران                                                       توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أم   أ(

                                                                                                 قبول بعثات الرصااد المسااتمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المواعيد التي تحددها المنظمة،    ب(
                           بالتنسيق مع الدول المعنية؛

                                                                      تسهيل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛   ج(

                  الوثائق المطلوبة؛                   إعداد وتقديم جميع   د(

      أنشطة          التدقيق                            لسد الثغرات المكتشفة من خالل       يكاو  اإل                                           إعداد وتقديم خطة إجراءات تصحيحية مالئمة إلى    ه(
                                                          نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

                          برنامج العالمي لتدقيق أمن  ل                                                                     إلى المجلس أن يكلف األمينة العامة بلضاامان االسااتدامة المالية طويلة األجل ل     طلب ت  - 8
                                                                                              من خالل اتخاذ تدابير إلدماج متطلبات التمويل ألنشااااااااطتها في ميزانية البرنامج العادي في أقرب وقت ممكن   ( USAP         الطيران )

  .                 وبقدر ما يمكن ذلك



- 33 - 
 

 

                                                                                         جميع الدول األعضاااااااء على أن تتبادل، حسااااااب االقتضاااااااء، وبما يتسااااااق مع ساااااايادتها، نتائج عمليات التدقيق      تحث  - 9
          واإلجراءات       يكاو  اإل                                                                                                غيرها من أنشاااطة نهج الرصاااد المساااتمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، وهي األنشاااطة التي تجريها   و 

                                                التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق؛

                 ام للرصااااااد المسااااااتمر                                                                                         تطلب من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ الع  -  10
                                     للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.

 المرفق )ه(

 برنامج أمن الطيران — يكاواإلدع  التنفيذ والتنمية من جانب 

                                                                                               تنفيذ التدابير الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشااااااااااااااروع في الطيران المدني الدولي يتطلب موارد مالية          لما كان
                وتدريبا لألفراد؛

                                                                                    البلدان، وخصااااااااااااااوصااااااااااااااا البلدان النامية، تفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطيران، وال تزال تواجه      بعض           ولما كانت
مة                                                             صعوبات في تنفيذ التدابير الوقائية تنفيذا تاما رغم المساعدة ال                                                    لها ألن مواردها المالية والفنية والمادية غير كافية؛        مقد 

 :فإن الجمعية العمومية

ز الدول على المستوى العالمي وغيرها المجلس بأن يطلب إلى  تكلف -1                                                                               األمينة العامة استخدام تأثير المنظمة كي تعز 
من هيئات الطيرات جهودها من أجل المساعدة والدعم الفنيين والمنسقين للدول التي تحتاج إلى تحسين أمن الطيران، بما في ذلك 

 ن الطيران الدولي؛ من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في نظام منسق وموجه وفعال ألم

لتعزيز  يكاواإلالدول األعضاء على أن تسهم طوعا بالموارد المالية والعينية لزيادة نطاق وتأثير أنشطة  تحث -2
 الطيران؛ أمن

بالتأكد من أن المساهمات المتلقاة من أجل "برنامج دعم التنفيذ المجلس بأن يطلب إلى األمينة العامة  تكلف -3
 ( قد تم تخصيصها بالكامل ألنشطة هذا البرنامج؛ISD-SEC) ألمن"والتطوير الخاص با

                                                                                                   الدول القادرة على تقديم المساعدة على تنفيذ األنشطة الفع الة والموجهة في مجاالت بناء القدرة، والتدريب  تحث -4
اجة إلى ذلك من أجل تمكين جميع والموارد الضرورية األخرى، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا والبرامج، حيثما كانت هناك ح

ن؛                                              الدول من تنفيذ نظام أمن طيران فع ال وم حس 

على تقديم أو تسهيل أو تنسيق المساعدة العالجية القصيرة  يكاواإلالدول األعضاء إلى االستفادة من قدرة  تدعو -5
على  يكاواإلدولية في الملحق السابع عشر، وقدرة األجل والمساعدة الطويلة األجل لسد الثغرات في تنفيذها للقواعد والتوصيات ال

تحقيق االستخدام األفضل لنتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتعريف وتوجيه أنشطة بناء القدرات في أمن الطيران 
 من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة؛
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والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى  يكاواإلدة من                                             الدول األعضاء إلى أن تنظر أيضا  في طلب المساع تدعو -6
 لتلبية احتياجاتها إلى المساعدة الفنية الناشئة عن الحاجة لحماية الطيران المدني الدولي؛

عن برامج المساعدة وأنشطتها من أجل  يكاواإلالدول األعضاء والمنظمات على أن تشارك في معلومات  تحث -7
 دام الكفؤ والفعال لها؛النهوض بالموارد واالستخ

المجلس بأن يطلب من األمينة العامة تسهيل تنسيق برامج المساعدة وأنشطتها بجمع المعلومات عن  تكلف -8
 المبادرات؛ هذه

للمساعدة وتقدم التقارير  يكاواإل                                                                     المجلس بأن يطلب من األمينة العامة أن ترصد وتقي م نوعية وفعالية مشاريع  تكلف -9
 استخدام الموارد المالية والعينية وبشأن اآلثار المقاسة لهذه المساهمات؛ الدورية بشأن

الدول األعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين على التشارك لتنظيم وتوصيل أنشطة بناء القدرات، التي توثق  تحث -10
 االلتزامات التي أبداها كل طرف؛

للتدريب على الطيران المدني، والبرامج  يكاواإلسين برنامج من المجلس أن يكلف األمينة العامة بتحديث وتح تطلب -11
القياسية للتدريب في مجال الطيران المدني وورش أمن الطيران، وإلى تشجيع الوسائل األخرى في التدريب على أمن الطيران 

 كالتعلم بالوسائل اإللكترونية والتعلم الممزوج؛

 للتدريب في مجال األمن؛ يكاواإل الدول األعضاء على المساهمة في أنشطة تحث -12

من المجلس أن يكلف األمينة العامة بأن تقوم باإلشراف على إعادة تقييم شبكة مراكز التدريب على الطيران  تطلب -13
وتطوريها وتعزيزها ودعمها والمواظبة على التأكد من مراعاة معايير التدريب وتحقيق مستويات  يكاوالمدني التابعة لإل

 السليمة؛ التعاون 

 للتدريب على أمن الطيران لغرض التدريب األمني؛ يكاواإلالدول األعضاء على استخدام مراكز  تحث -14

 المرفق )و(

 إجراءات المجلس إزاء التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي في مختلف مناطق العال 

ز حقوق والتزاما لما كان ت الدول المنصوص عليها في المواثيق القانونية الدولية                                                     التعاون الثنائي بين الدول يكم ل ويعز 
 بشأن أمن الطيران وفي القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن المجلس بشأن أمن الطيران؛

اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي التجاري للركاب واألمتعة  كانت ولما
 ريد عن طريق الجو؛والبضائع والب

 أحكام أمن الطيران ينبغي أن تشكل جزءا ال يتجزأ من اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية؛ ولما كانت
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                                                                                                  التركيز على نتائج األمن واالعتراف بالتعادل وباألمن الشامل واحتراما لروح التعاون المعر فة في االتفاقات  ولما كان
بخدمات النقل الجوي، تعد مبادئ سياسية يمكن لتنفيذها أن يسهم كثيرا في استدامة  متعددة األطراف و/أو الثنائية الخاصة

 الطيران. أمن

 فإن الجمعية العمومية:

أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع المعنيين تدرك  -1
 هيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول األعضاء؛ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين ال

جميع الدول األعضاء على إدراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية، مع مراعاة  تحث -2
ي اعتمده المجلس ، وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذ25/6/1986البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 

 ؛30/6/1989في 

على أن تعتمد المبادئ الرئيسية التالية باعتبارها أساسا للتعاون الدولي ألمن الطيران، األعضاء جميع الدول  تحث -3
 وغيرها من المنظمات الدولية األخرى: يكاواإلولضمان التعاون الفعال في مجال أمن الطيران بين الدول و 

                                                                 المعر فة في االتفاقات الثنائية و/أو متعددة األطراف للخدمات الجوية؛ احترام روح التعاون  (أ

 االعتراف بتدابير األمن المكافئة؛ (ب

 التركيز على نتائج األمن؛ (ج

إن  — يكاواإلعلى أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها  األعضاءجميع الدول  تحث -4
عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير شبكة دولية أنشئت لإلبالغ  والتي —ا لم تكن قد اشتركت فيه

التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة، وأن تعزز من االتساق والتعاون فيما بينها لضمان تبادل أفضل الممارسات من خالل 
 .AVSECPaediaوسائل 

مينة العامة النهوض بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنولوجية لتبادل المجلس على أن يطلب من األ تحث -5
 معلومات أمن الطيران بين الدول األعضاء؛

 المجلس بأن يواصل ما يلي: توصي -6

جمع نتائج الخبرة التي اكتسبتها الدول من التعاون فيما بينها على منع أفعال التدخل غير المشروع في  أ(
 دولي؛الطيران المدني ال

تحليل الظروف واالتجاهات المتباينة في منع التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني الدولي في مختلف  ب(
 مناطق العالم؛

 إعداد توصيات لتعزيز التدابير الرامية إلى منع أفعال التدخل غير المشروع هذه؛ ج(
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ن لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمي تطلب -7
المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيذ أو التفسير غير المتسق لإلجراءات الضرورية، 

ن بشكل واضح وذلك بتسهيل االستجابة المشتركة والمتسقة من الدول، والتشجيع على قيام الدول بإعالم جمهور المسافري
 األمور. بتلك

 المرفق )ز(

 التعاون الدولي واإلقليمي في مجال أمن الطيران

بأن التهديد الذي يتعرض له الطيران المدني يقتضي رد فعل عالمي وفعال من جانب الدول والمنظمات الدولية          إقرارا  
 واإلقليمية المعنية.

 فإن الجمعية العمومية:

، ومنظمة الشرطة (IAEA)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية (CANSO)الجوية المدنية  منظمة خدمات المالحة تدعو -1
، والمديرية التنفيذية (OSCE)ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا (IMO) الجنائية الدولية )اإلنتربول(، والمنظمة البحرية الدولية 

التابعة لألمم المتحدة  ة العمل المعنية بمكافحة اإلرهابفرق، و (UNCTED)للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة 
(UNCTITF) ومكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب ،(UNOCT)،  ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

(UNODC) واالتحاد البريدي العالمي ،(UPU) ، ومنظمة الجمارك العالمية(WCO)واالتحاد األفريقي ،(AU) ،حاد واالت
واللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة أفكاك(، واللجنة األوروبية ، (ACAC)المدني  للطيران العربية الهيئةو ، (EU)األوروبي

والمجلس ، (IATA)واالتحاد الدولي للنقل الجوي ، (LACAC)لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةو، (ECAC)للطيران المدني
، (IBAC)، والمجلس الدولي لطيران األعمال (IFALPA)واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية  ،(ACI)الدولي للمطارات

، واالتحاد الدولي (GEA)، واتحاد االكسبريس العالمي (ICCAIA)والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الجو والفضاء 
، وغير ذلك من الجهات المعنية إلى مواصلة التعاون (TIACA)لجوي ، واالتحاد الدولي للشحن ا(FIATA)لرابطات نقل البضائع 

 إلى أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع؛ يكاواإلمع 

الخاصة بالسفر الدولي اآلمن  (G8)المجلس إلى أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية  توجه -2
ر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعاة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل مبادرة التجارة األمنية في منطقة رابطة         والميس  

فيما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيار المضادة للتهديد الذي تمثله  (STAR)التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ 
 بادز( وتشجع على تنفيذ جميع الدول األعضاء لتلك التدابير؛الصواريخ الجوية المحمولة )المان

المجلس إلى أن يواصل تعاونه مع "لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب" في إطار الجهد العالمي لمكافحة  توجه -3
 اإلرهاب.

— — — — — — — — 
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 م العالمي بتعزيز التنفيذيؤكد االلتزا -إعالن بشأن أمن الطيران  :12/3-40قرار الجمعية العمومية 

بالحاجة إلى تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم، وفي ضوء التهديد المستمر للطيران المدني منذ          إذ تقر  إن الجمعية، 
، بما في ذلك الهجمات األخيرة على رحلة مترو جيت يكاواإلإعالن أمن الطيران الصادر عن الدورة السابعة والثالثين لجمعية 

، والهجمات المسلحة في مطار بروكسل 2/2/2016في  DA0159 ورحلة خطوط دالو الجوية 31/10/2015في  7K9268م رق
 بأهمية قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة            ؛ وإذ تقر  28/6/2016وفي مطار إسطنبول أتاتورك في  22/3/2016في 

(UNSCR) 2309   لعالمية ألمن الطيرانووضع الخطة ا 22/9/2016الذي تم تبنيه في (GASEP)  في  يكاواإلالتي أقرها مجلس
؛ وإذ تالحظ مع التقدير المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران التي استضافتها مصر وبنما والبرتغال وتايلند لتعزيز 15/11/2017

الدول  تحث، 2018قد في مونتريال عام تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران؛ والمؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران المنع
األعضاء والجهات المعنية على اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز األمن وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه 

 :الطيران المدني

 للكفاءات       وفقا   2482و 2396و 2395و 2341و 2309بذل المزيد من الجهود لتنفيذ قرارات مجلس األمن  (1
في المسائل المتعلقة بحماية الطيران المدني الدولي من أعمال  يكاوذات الصلة وتأكيد القيادة العالمية لإل

 التدخل غير المشروع؛

تعزيز الوعي بالتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني من خالل تبادل المعلومات بين الدول  (2
 ؛(Doc 10108) "يكاوبيان سياق المخاطر العالمية لإلا"لمستمر بومع الجهات المعنية، ومن خالل االهتمام ا

الدولية واعتمادها وتنفيذها، مع التركيز بشكل  يكاواإل                                                  زيادة تعزيز وتشجيع التطوير الفع ال لقواعد وتوصيات  (3
 األمن؛ - خاص على الملحق السابع عشر

مواجهة التهديدات والمخاطر                                                             مواصلة تطوير وتبادل ن هج جديدة ومبتكرة لتعزيز أمن الطيران و  (4
 والناشئة؛ المستمرة

األمن اإللكتروني في مجال  المتعلق بمعالجة 12/2-40ضمان التنفيذ السريع لقرار الجمعية العمومية  (5
 ؛الطيران المدني

اتخاذ خطوات عملية لتعزيز ثقافة األمن وبرامج التوعية األمنية بالشراكة مع جميع الجهات المعنية داخل  (6
 لطيران؛بيئة ا

التشجيع على التنسيق والتعاون الفعالين بين أمن الطيران والتخصصات األخرى لضمان اتباع نهج شامل  (7
 ومنسق ألمن الطيران وتسهيالته ومسائل السالمة لتوفير أنظمة طيران وطنية وعالمية قوية؛

ة العالمية ألمن الطيران وغاياتها                                                                        المشاركة الفع الة في الجهود العالمية واإلقليمية لتحقيق أهداف ومقاصد الخط (8
الطموحة واألولويات الصعيدين الوطني واإلقليمي، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة في تنفيذ هذه 

 ؛يكاواإلاإلجراءات مع 

 التي تعود بالنفع على أمن الطيران؛ "التسهيالت" —                                         ضمان التنفيذ الفع ال ألحكام الملحق التاسع  (9
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، (PNR)        الرك ابوبيانات سجل أسماء  API)) لمتعلقة باستخدام البيانات المسبقة للركابتنفيذ االلتزامات ا (10
 ألهداف قراري مجلس األمن الدولي       وفقا  مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

 ؛2482و 2396رقم 

مويل وبناء القدرات والوصول تقديم المساعدة الفنية إلى الدول التي هي في حاجة إلى ذلك، بما في ذلك الت (11
إلى التكنولوجيا، والتي تكون مستدامة وتعالج بفعالية التهديدات والمخاطر األمنية التي تهدد الطيران المدني 
بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولية وشركاء الصناعة، بما يتمشى مع مبادرة عدم ترك أي بلد 

 وراء الركب؛

مزيد من التعاون والتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية  دعم المنظمة في تطوير (12
 األخرى ذات الصلة للمساهمة في تعزيز جهود أمن الطيران العالمية؛

من خالل زيادة  للتصدي بفعالية للتهديدات والمخاطر العالمية ألمن الطيران تعزيز قدرة المنظمة وإمكاناتها (13
النشط، بما في ذلك من خالل تحديد أولويات مسائل أمن الطيران في كل من المقر المشاركة واالنخراط 

 الرئيسي والمكاتب اإلقليمية؛

دعم عمل المكاتب اإلقليمية للمنظمة لتعزيز تطوير أمن الطيران والتعاون بين الدول األعضاء وأصحاب  (14
 .المصلحة

 نهج الرصد المستمر  —برامج التدقيق  :13البند 

ر برامج التدقيق نظرت ال 13-1                                                                                         لجنة التنفيذية خالل جلستها الرابعة في موضوع التنفيذ وأحدث المستجدات وتطو 
ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  يكاواإللنهج الرصد المستمر، وذلك على أساس تقرير مجلس        وفقا  العالمية                                                 عن تطو 
لنهج        وفقا  ( وتقرير عن تنفيذ برنامجي التدقيق A40-WP/11لعمل ( )ورقة اUSOAP CMAلنهج الرصد المستمر )       وفقا  الجوية 

لنهج        وفقا  ( وتقرير عن استعراض نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران A40-WP/23الرصد المستمر )ورقة العمل 
 (.USAP-CMA( )A40-WP/32الرصد المستمر )

 المناقشة

 ( CMAرصد المستمر )لنهج ال       وفقا  تنفيذ برنامجي التدقيق 

لنهج الرصد المستمر        وفقا  مع االرتياح بتنفيذ كل من البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران        علما  أحاطت اللجنة  13-2
(USAP-CMA والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )  وفقا       ( لنهج الرصد المستمرUSOAP CMA خالل فترة الثالث )

                                                                                         ت الدول على االستمرار في المشاركة في برنامجي التدقيق مشاركة  كاملة  مع تقديم الدعم لهما.، وحث2018-2016سنوات 

 وأقرت اللجنة بالتنسيق بين البرامج ودعت إلى تعزيز التآزر وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة.  
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ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   (USOAP-CMAرصد المستمر )لنهج ال       وفقا                                                     تطو 

( (USOAP-CMAلنهج الرصد المستمر        وفقا  أقرت اللجنة بأهمية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  13-3
                                                                                                                وبأهمية ما تمخض عنه من تحسينات في مستويات السالمة وما طرأ عليه من تطو ر في ضوء الخط الزمني المقترح في ورقة العمل 

A40-WP/11 هذه التحسينات إلى الحفاظ على مكانة البرنامج كنظام لرصد قدرات مراقبة السالمة الجوية في الطيران . وتهدف
                                                         على التحقيق في حوادث ووقائع الطيران، فضال  عن مدى إتمامها  يكاواإلالعالمي، عالوة على رصد قدرات الدول األعضاء في 

بالعمل الذي اضطلعت به مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي للبرنامج        علما  لتنفيذ برامج السالمة الوطنية. وأحاطت اللجنة 
(، ومقدار ما تم تنفيذه من توصيات المجموعة. وأقرت GEUSRلنهج الرصد المستمر )       وفقا  مراقبة السالمة الجوية  العالمي لتدقيق

في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية                                                                  اللجنة أيضا  بإنشاء مجموعة استشارية مخصصة بشأن نهج الرصد المستمر
(USOAP-AG لتكون وسيلة لتحقيق مسار آخر للعمل في إطار تطو ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )                                                                                                 لنهج        وفقا

                                ا الداخلي دعما  لتطوير البرنامج لتحسين تنظيمه يكاواإل                             أيضا  بالخطوات التي قامت بها        علما  الرصد المستمر. وأحاطت اللجنة 
اقبة وعملياته التي تتسم بالكفاءة والفعالية واالستدامة. وأعربت اللجنة عن اهتمامها بالمسارات الثالثة لعمل البرنامج العالمي لتدقيق مر 

لعمل في التقرير السنوي للمجلس بأنه سيتم إدارج التقدم المحرز في ا       علما  لنهج الرصد المستمر. وأخذت اللجنة        وفقا  السالمة الجوية 
 . 2021الذي سيعقد في عام  وربما في مؤتمر السالمة الرفيع المستوى 

فيه،  3فنلندا، بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء من       مقد مةال 114WP/-40Aوأيدت اللجنة ورقة العمل  13-4
واليوروكنترول ونيوزيلندا، والتي دعت فيها هذه الدول إلى تطوير  4والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني

                                                                    لنهج الرصد المستمر بحيث يصبح برنامج  رصد مرنا  وقادرا  على االستجابة        وفقا  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
ره مستقبال . ويشمل ذلك جوانب من قبيل قواعد                                                                           وقائما  على المخاطر وقويا . كما اقترحت الورقة جوانب معينة رفيعة المستوى لت                                              طو 

بلالبيانات واإلثراء المتبادل و  الربط ببرامج أخرى، وتقنيات التدقيق التطبيقي وأساليبه. وأبلغت األمانة العامة اللجنة أن بعض      س 
ر البرنامج يجري تناولها في الوقت الحالي في سياق  تنفيذ التوصيات الصادرة عن                                                                                      المجاالت ذات االهتمام والتي تتعلق بتطو 

( GEUSRلنهج الرصد المستمر )       وفقا  مراقبة السالمة الجوية  مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي للبرنامج العالمي لتدقيق
البرنامج واالضطالع باألنشطة التنظيمية، بما في ذلك التخطيط لألنشطة والمؤشرات والتدريب وكذلك الموقع اإللكتروني الخاص ب

 لنهج الرصد المستمر وقواعد البيانات واألدوات.       وفقا  العالمي لتدقيق أمن الطيران 

، والتي شاركت في رعايتها سنغافورة قدمتها أستراليا ونيوزيلنداالتي A40-WP/133 ودعمت اللجنة ورقة العمل  13-5
ر  ت باإلسراع بتنفيذ توصيات مجموعات الخبراء المذكورة، البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وأوص                             والمملكة المتحدة وأيدت تطو 

)ب( )أسئلة البروتوكول  مع إيالء األولوية للتوصيات الواردة في المجموعة )أ( )التنقيح الهيكلي ألسئلة البروتوكول( والمجموعة
الخط الزمني الوارد في ورقة بأن األمانة العامة قد وضعت خطة عمل مفصلة تتوافق مع        علما  ذات األولوية(. وأحاطت اللجنة 

                                                   بأن الميزانية التي ق دمت للجمعية العمومية للموافقة        علما  ، وتتناول كل مجموعة من التوصيات، كما أخذت A40-WP/11العمل 
 عليها تراعي كلفة تنفيذ هذه الخطة. 

                                                           
      التفيا   و         إيطاليا   و         يرلندا  وآ         هنغاريا  و         اليونان            وألمانيا و       فرنسااااااا   و         فنلندا  و         سااااااتونيا  وإ    رك ا     الدنم  و         تشاااااايكيا  و      قبرص   و          كرواتيا  و          بلغاريا  و         بلجيكا         النمسااااااا و    3

  .                والمملكة المتحدة        السويد  و          إسبانيا  و          سلوفينيا   و          سلوفاكيا   و      انيا    روم  و          البرتغال   و        بولندا   و        هولندا   و       مالطا   و    ج        لكسمبور   و          ليتوانيا   و 

        النرويج   و           الشااااامالية        قدونيا  وم                                                                                                    ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسااااانة والهرساااااك وجورجيا وأيسااااالندا وجمهورية مولدوفا وموناكو والجبل األساااااود   4
  .               تركيا وأوكرانيا  و       ويسرا   وس      صربيا   و            سان مارينو   و 
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ع التي من شأنها أن تتناول متابعة ومراقبة الوقائ A40-WP/259وقدمت فنزويال معلومات من خالل ورقة العمل  13-6
بهذه المعلومات وطلبت إلى األمانة        علما  تساعد على تحديد التحسينات التي طرأت على مستويات السالمة. وأحاطت اللجنة 

 العامة إحالتها إلى مجموعات الخبراء المختصين للنظر فيها.

ر  حدة،التي قدمتها اإلمارات العربية المت A40-WP/324واستعرضت اللجنة ورقة العمل  13-7                       والتي أيدت فيها تطو 
لنهج الرصد المستمر وطرحت فيها مقترحات إلدخال مزيد من التحسينات        وفقا  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

ونها                                                                           بأن المقترحات الرامية إلى جعل أسئلة البروتوكول التقليدية موضوعية بدال  من ك       علما  على البرنامج. وأحاطت اللجنة أيضا 
توجيهية، وإلى تنسيق أوجه التآزر بين المنسقين الوطنيين للرصد المستمر قد تعود بالفائدة على الدول األعضاء ولكنها أقرت بأنه 
                                                                                                              تجري معالجة هذه المقترحات في إطار تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المذكورة، وخصوصا  التوصيات الواردة في المجموعات 

بأن أسئلة البروتوكول تخضع لعملية تطوير شاملة تنطوي على تنسيق واسع النطاق        علما  أخذت اللجنة )أ( و)ب( و)ه( و)و(. و 
مع األمانة العامة، وهو ما يبرز األهداف المرجوة من األحكام المعتمدة والتي جرى بالفعل استشارة الدول بشأنها. وعالوة على 

 قات بشأن أسئلة البروتكول لدعم تحسينها المستمر.ذلك، أوصت اللجنة بأن تستمر الدول في تقديم التعلي

، التي أبرزت فيها الفوائد المتأتية من التقييم الذاتي وتقييم النظراء في A40-WP/326وقدمت البرازيل ورقة العمل  13-8
ائد هذين النوعين إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأوردت فيها تجربتها في هذا الصدد. وأقرت اللجنة بفو 

من من عمليات التقييم وشجعت الدول على المشاركة في عمليات تقييم النظراء ومناصرتها، ال سيما على المستوى اإلقليمي، 
بأن تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المذكورة سيتيح للدول        علما  تعزيز أنظمة مراقبة السالمة لدى الدول. وأحاطت اللجنة أجل 

وجيهات والتدريب بشأن التقييم الذاتي، ما من شأنه أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تقوم بها الدول فيما يتعلق              مزيدا  من الت
ن الذي يطرأ على اإلرشادات والتدريب من خالل نتائج البرنامج، وذلك نتيجة                                                                                                                     باإلجراء ب(. وستنعكس فوائد هذه المبادرات والتحس 

 الذاتية مواكبة ألحدث المستجدات.جهود الدول لإلبقاء على التقييمات 

، التي قدمتها الجمهورية الدومينيكة، والتي دعت فيها إلى أن يكون ترخيص A40-WP/337وناقشت اللجنة ورقة العمل  13-9
ي                                                                                                                       "نسبة مئوية من المطارات" كافيا  العتبار سؤال البروتوكول المتعلق بهذه المسألة م رضيا ، بدال  من الممارسة الحالية التي تقض

المطارات، يقضي بضرورة ترخيص جميع المطارات.  – 14بأن الملحق        علما  بضرورة ترخيص جميع المطارات. وأحاطت اللجنة 
بأن تحديد نسبة مئوية مناسبة للمطارات المرخصة التي تستوفي االشتراطات القياسية يتعارض مع مبادئ        علما  كذلك أخذت اللجنة 

 .                                                                          الدول ال تمتلك إال مطارا  واحدا  في حين أن دوال  أخرى توجد بها مئات المطارات الشمول والتوحيد، باعتبار أن بعض

                                                                   التي قدمتها قطر، والتي اقت رح فيها أن يجري البرنامج العالمي لتدقيق  A40-WP/433ونظرت اللجنة في ورقة العمل  13-10
م نتائجها                                                                       مراقبة السالمة الجوية أنشطة  منفصلة لتقييم قدرات الدولة فيما يتعلق بالت                                                     حقيق في حوادث أو وقائع الطائرات، وأن تقد  

د باستخدام        علما  اإلحصائية بشكل منفصل عن نتائج النطاقات األخرى. وأحاطت اللجنة                                                      بأن تقييم قدرات الدول في هذا المجال ي حد 
النظام المتكامل لتحليل اتجاهات المصممة لهذا الغرض، وأنه يمكن الحصول على النتائج من خالل  أسئلة البروتوكول مجموعة من

               بأنه سي نظر في        علما  ( التابع للبرنامج. وأحاطت اللجنة OLF( أو بواسطة الموقع اإللكتروني )iSTARSالسالمة واإلبالغ )
للسالمة المعلومات الواردة في ورقة العمل لتعزيز إبراز النتائج بحسب المجاالت الفنية في أدوات إعداد تقارير البرنامج العالمي 

 الجوية، وأوصت بتقديم المعلومات إلى مجموعات الخبراء المعنية للنظر فيها. 

وقدمت بيرو، برعاية كل من بليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور  13-11
، التي تضمنت تجاربها A40-WP/438            ورقة  العملوغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغواي وفنزويال، 
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وخبراتها والتي دعت إلى دعم الدول في وضع إطار إقليمي للتعاون في معالجة قضايا السالمة التشغيلية والمخاطر، وطلبت إلى 
المناسب بمجرد أن تنفذ                                                                                                    الجمعية العمومية تقييم الوسائل البديلة لقياس معدل التنفيذ الفع ال بحيث يجري تحديث النتائج في الوقت

                                                                     مجموعة الخبراء المذكورة تتيح بالفعل للدول وسائل  وفرصا  إضافية لقياس  بأن توصيات       علما  الدول خطط عملها. وأخذت اللجنة 
 .حالة أنظمة مراقبة السالمة الخاصة بها ولكي تتحقق من اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور

، التي قدمتها بيرو برعاية كل من بليز وبوليفيا وشيلي وكولومبيا A40-WP/439رقة العمل ونظرت اللجنة في و  13-12
وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغواي وفنزويال، والتي اقترحت 

 يكاواإلي يستخدمها مدققو صالحية الطائرات للطيران في إطار برنامج فيها تعزيز عملية وضع القواعد القياسية للمعايير الت
                                                                                                               العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والمكلفون بمهم ة استعراض مؤهالت وخبرات مفت شي صالحية الطائرات للطيران والذين 

ض إليهم السلطة بموجب اتفاق موق ع من جانب إحدى الدول مع دول أخرى واقعة في  بأن        علما  إقليمها. وأخذت اللجنة                                                                               ت فو 
للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  في ورقة العمل سوف تستخدم عند إجراء تحديثات منتظمة ألدوات       مقد مةالمعلومات ال

يابة عن الجوية وستسهم في تحسين تدريب المدققين، وتحسين تقييمات المهام التي تؤديها المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ن
                                                                       الدول وأن  من المتوقع أن تعزز هذه التدابير عملية وضع القواعد القياسية.

، برعاية بليز وبوليفيا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وإكوادور A40-WP/440وقدمت فنزويال ورقة العمل  13-13
                                              واي، التي بي نت التحديات واالستراتيجيات الخاصة والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغ
( على نحو مستدام، والتي ينبغي مراعاتها عند SSPبإدراج األجهزة الحكومية لمراقبة السالمة الجوية في برامج السالمة الوطنية )

ا. ودعت اللجنة إلى إحالة (، عالوة على األنشطة التي تكفل نجاعة تنفيذهGASPوضع وتطبيق الخطة العالمية للسالمة الجوية )
 هذه المعلومات إلى مجموعات الخبراء المختصين للنظر فيها.

، برعاية كل من بليز وبوليفيا وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وإكوادور A40-WP/448وقدمت بيرو ورقة العمل  13-14
ي وفنزويال، والتي عرضت من خاللها الخبرة التي والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغوا

اكتسبتها من إجراء أنشطة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية. وتم اقتراح آليتين: واحدة لتقييم مدى كفاءة أنشطة 
السالمة في البلدان التي                                                                                             التدقيق التي ت جرى ضمن البرنامج المذكور؛ والثانية للتحقق من التحسينات التي طرأت على مستويات 

حاصل  بأن هذا البرنامج       علما  وفيما يتعلق باآللية األولى، أحاطت اللجنة  فيها. USOAPليس من المخطط إجراء أنشطة برنامج 
، مما يتيح تقييم تعليقات الدول على تجربة التدقيق. ومن شأن هذه التعليقات ومصادر المعلومات ISO 9001على شهادة األيزو 

 (.USOAP -CMAلنهج الرصد المستمر )       وفقا  رى أن تثري التحسينات المستمرة للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران األخ

( المشار إليها في ورقة العمل GEUSRيتم تناوله في إطار تنفيذ توصيات مجموعة ) ج(بأن اإلجراء )       علما  وأحاطت اللجنة كذلك 
A40-WP/11. 

، التي قدمتها بيرو برعاية كل من بليز وبوليفيا والبرازيل وشيلي وكولومبيا A40-WP/463وأيدت اللجنة ورقة العمل  13-15
وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغواي وفنزويال، والتي تضمنت 

ل الثغرات وهو متاح في النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة                                                   المالحظات التي است خلصت من اإلجابة على استبيان لتحلي
(. وأفيدت اللجنة بأن البرنامج العالمي لتدقيق SSP( الخاصة ببرامج السالمة الوطنية )PQsوأسئلة البروتوكول ) iSTARSواإلبالغ 

اس مدى نجاعة تنفيذ برامج السالمة الوطنية.                                                           لنهج الرصد المستمر قد أعد خطة  باتت قيد التنفيذ لتقييم وقي       وفقا  أمن الطيران 
وتتضمن الخطة وضع أسئلة بروتوكول لبرامج السالمة الوطنية. ونشرت المجموعة المبدئية من أسئلة البروتوكول في الموقع 

سؤال من                                                                                          (، ومن المزمع استكمالها بنموذج مستوى اإلتمام وما يرتبط بذلك من مبادئ توجيهية ت طبق على كلOLFاإللكتروني )
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أسئلة البروتوكول. وسيتم إعداد المجموعة الكاملة من أسئلة البروتوكول لتنفيذ برنامج السالمة الوطني، بما في ذلك نموذج مستوى 
                                                                                                                      اإلتمام والمبادئ التوجيهية، إعدادا  كامال  وستوضع على الموقع اإللكتروني ألغراض التقييم الذاتي وأنشطة الرصد المزمع إجراؤها 

البرنامج العالمي لتدقيق فسوف يتم تعديلها على أساس ما يشهده  iSTARS. أما التطبيقات القائمة في نظام 2021اير في ين
                                                                                             من تطور. وأوصت اللجنة بأن تتاح المعلومات لمجموعات الخبراء المعنية للنظر فيها، وبأن ت دعم عند مراقبة السالمة الجوية 

 ية المرتبطة بذلك.االقتضاء عملية إعداد المواد اإلرشاد

الرامية إلى تطوير وكفالة اإلدارة الفعالة والناجعة والتشغيل المستدام  يكاواإلوباختصار، فقد أقرت اللجنة إجراءات  13-16
بمدى تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء        علما  لانهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية. وأحاطت 

(GEUSR) التي تتناول من األصل بعض المبادرات التي أثارتها الجمعية العمومية. كما أقرت اللجنة بالعمل المقبل الذي ستضطلع ،
( والتحسينات AN-Conf/13( في ضوء تكليف صادر من المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية" )USOAP-AGبه فرقة العمل )

لنهج الرصد المستمر"، حسبما يرد في        وفقا  برنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية                                          التنظيمية والجدول الزمني لتحقيق تطو ر "ال
. واتفقت اللجنة على أن توصي بإحالة جميع المقترحات A40-WP/11والمرفق )ب( في ورقة العمل  4-2و 3-2و 2-2األقسام 

ذا البند من جدول األعمال، والتي لم يتم تناولها في إطار المتعلقة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في إطار ه
 . ، إلى مجموعات الخبراء المختصة للنظر فيهايكاووال في إطار التحسينات التنظيمية لإل GEUSRتوصيات مجموعة الخبراء 

 . 5-37 وميةواتفقت اللجنة على أن تقدم القرار التالي لكي تعتمده الجلسة العامة ليحل محل قرار الجمعية العم 13-17

 (USOAP -CMA)لنهج الرصد المستمر        وفقا  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  :13/1القرار 

 الهدف الرئيسي للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛ لما كان

كاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شي وحيث إن
من التوحيد في األنظمة، والقواعد القياسية، واإلجراءات، والتنظيم فيما يتعلق بجميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل 

  المالحة الجوية وتحسينها؛

مة الطيران المدني الدولي بصورة عامة تقع على الدول المتعاقدة، مسؤولية مراقبة السالمة الجوية وسال ولما كانت
، والدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وجميع أصحاب المصلحة يكاوجماعة وفرادى، كما تتوقف أيضا على التعاون الوثيق لإل

 ؛(GASP)العالمية للسالمة الجوية يكاواإلاآلخرين في تنفيذ خطة 

                                                         قد قد م توصيات إلتاحة وصول الجمهور الى المعلومات المناسبة  2006يران المدني لسنة مؤتمر رؤساء الط ولما كان
المحددة  (SSCs) بشأن عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية ووضع آلية إضافية للتغلب على الشواغل الرئيسية بخصوص السالمة

 ؛(USOAP)من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 يكاواإلقد رفع توصيات إلى  (HLSC 2010) 2010المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام  ولما كان
بوضع معايير للمشاركة في الشواغل البارزة في مجال السالمة مع أصحاب المصلحة المعنيين ولتقييم كيفية تبادل هذه المعلومات 

نه من اتخ  اذ قرار مستنير فيما يتعلق بسالمة النقل الجوي؛                                    مع الجمهور بالشكل الذي يمك 
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م توصيات إلى  2010المؤتمر الرفيع المستوى للسالمة الجوية لعام  ولما كان للدخول في اتفاقات جديدة  يكاواإل                   قد قد 
تخفيف العبء وتعديل اتفاقات قائمة لتبادل المعلومات السرية المتعلقة بالسالمة الجوية مع كيانات ومنظمات دولية، من أجل 

 عن الدول، الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛

( قدم توصيات وافق عليها المجلس لمواصلة تطوير AN-Conf/13المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية ) وحيث إن
ثا ؛وعملياته وأدواته، وكذلك لضمان أن يظل الرصد المستمر ال USOAPمنهجية                                            ذي تقوم به الدول قويا  ومناسبا  ومحد 

بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت إنشاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية،           وإذ تذك ر
قة؛ يكاواإليتضمن قيام                                                                بتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة منتظمة، وإلزامية، ومنهجية ومنس 

                                   فريقا  مستقال  يضطلع بإجراء استعراض  يكاواإلة التاسعة والثالثون للجمعية قد وافقت على أن تنشئ الدور  ولما كانت
بهدف مواصلة تطوير البرنامج وتعزيزه،  USOAP CMAمنظم لتحديد التعديالت التي يتعين إدخالها على نظام الرصد المستمر 

إدارة السالمة، وال سيما  – 19وتقدم الدول في تنفيذ الملحق  يكاواإلم مع األخذ في االعتبار إستراتيجية السالمة المتطورة لتقد
متطلبات برنامج السالمة الوطني، وأن المجلس قد وافق على التوصيات الناشئة عن هذا االستعراض مع بعض التحفظات 

 ؛USOAP CMAلمواصلة تطوير نظام 

                                                             لجوية قد شك ل إنجازا رئيسيا لسالمة الطيران، محققا الوالية التي تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ا ولما كان
 وموفرا إمكانية تقييم قدرات الدول المتعاقدة على المراقبة وتحديد مجاالت التحسين؛ 6-35و 11-32منحت له بموجب القرارين 

العالمي لتدقيق السالمة  قد طلب من المجلس أن يضمن قدرة البرنامج 8-33بأن قرار الجمعية العمومية           وإذ تذك ر
الجوية على تحقيق االستدامة المالية على المدى الطويل، وأن ينقل جميع نشاطات هذا البرنامج تدريجيا الى الميزانية 

 العادية؛ البرنامجية

المتعاقدة العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي إلى التأكد من أن الدول  يكاواإلبأهداف برنامج           وإذ تذك ر
 تضطلع بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو الواجب؛

ألمر أساسي أن يستمر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في تغطية جميع أحكام الملحق  وم  التسلي  بأنه
 لدولية المتصلة بالسالمة؛المتعلقة بالسالمة من أجل تعزيز التنفيذ المناسب للقواعد القياسية والتوصيات ا

أن األمينة العامة قد اتخذت الخطوات المالئمة لضمان إنشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد  وإذ تدرك
 وتقييم جودة هذا البرنامج؛

 أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالمية؛ وإذ تدرك

بالمساهمات في تحسين السالمة الناتجة عن عمليات التدقيق والتفتيش واالستعراض والتقييم و/أو التقدير التي           وإذ تقر  
(، ACIمثل مجلس المطارات الدولي ) يكاواإلتقوم بها المنظمات اإلقليمية والدولية، ومن بينها المنظمات التي لديها اتفاقات مع 

(، واالتحاد FSF، والمفوضية األوروبية، ومؤسسة سالمة الطيران )(EASA)بعة لالتحاد األوروبي ووكالة السالمة الجوية التا
 ( والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(؛ياتاالدولي للنقل الجوي )األ
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 ؛بأن الشفافية وتبادل معلومات السالمة يمثالن إحدى دعائم سالمة شبكة النقل الجوي           وإذ تقر  

( لها دورها المهم في نهج الرصد المستمر للبرنامج RSOOsبأن المنظمات اإلقليمية المشرفة على السالمة )          وإذ تقر  
على أنها تشمل -حيثما ينطبق ذلك  -                                                                                 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأن كلمة "الدول" الواردة أدناه يجب أن ت قرأ 

د إطار قانوني يمكن من ذلك على النحو المالئم؛المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالم                                                                  ة الجوية، متى ما و ج 

 :فإن الجمعية العمومية

لنهج        وفقا  عن تقديرها لألمينة العامة على التنفيذ الناجح لنهج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية       ت عرب -1
 الرصد المستمر؛

لنهج الرصد المستمر إلى برنامج يقوم        وفقا  المي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية األمينة العامة بتطوير البرنامج الع      تكل ف -2
بشكل أكبر على األدلة، واالستهداء بالمخاطر، والتوجه نحو تحقيق النتائج، بحيث يتسنى تطبيقه على أساس عالمي لتقييم فعالية 

تنفيذ متطلبات إدارة السالمة، ال سيما برامج السالمة                                                               واستدامة نظم مراقبة السالمة في الدول، فضال  عن التقدم المحرز في 
 ؛(SSPs)الوطنية 

األمينة العامة بتنفيذ التحسينات التنظيمية  الالزمة للنجاح في إدارة التغيرات التي أحدثها تطور البرنامج على       تكل ف  -3
 الثالث عشر للجنة المالحة الجوية؛ ( التي وافق عليها المجلس والمؤتمرGEUSR                                       المدى الطويل تماشيا  مع توصيات مجموعة )

لنهج الرصد المستمر، كعناصر        وفقا  األمينة العامة بأن تضمن محافظة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       تكل ف -4
 - 8تشغيل الطائرات، الملحق  - 6إجازة العاملين، الملحق  - 1أساسية، على أحكام السالمة الرئيسية المتضمنة في الملحق 

التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، والملحق  - 13خدمات الحركة الجوية، الملحق  - 11صالحية الطائرات للطيران، الملحق 
 إدارة السالمة؛ – 19المطارات، والملحق  – 14

تمر لمبادئ من لنهج الرصد المس       وفقا  األمينة العامة بضمان أن يمتثل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       تكل ف -5
                                                                                                                         بينها االستقاللية والعالمية والتوحيد القياسي والشفافية، من أجل اإلمعان في تعزيز تقب ل البرنامج ونتائجه على الصعيد العالمي؛ 

األمينة العامة باالستمرار في ضمان المحافظة على آلية ضمان الجودة التي أنشئت لرصد وتقييم نوعية البرنامج،       تكل ف -6
  ة جميع جوانب عمليات الرصد المستمر؛وشفافي

لإلجراءات المعمول بها بشأن تبادل معلومات        وفقا  األمينة العامة بمواصلة تقاسم الشواغل األمنية الخطيرة،       تكل ف -7
 السالمة، مع أصحاب المصلحة المهتمين والجمهور للسماح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن سالمة النقل الجوي؛

األمينة العامة إتاحة كل المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة الناشئة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       تكل ف -8
                     المقي د على االنترنت؛ يكاواإللنهج الرصد المستمر إلى جميع الدول األعضاء من خالل موقع        وفقا  

لنهج        وفقا  ن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية األمينة العامة مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بي      تكل ف -9
                                                                                                                الرصد المستمر وبرامج التدقيق للمنظمات األخرى المتصلة بالسالمة الجوية، لتبادل معلومات السالمة الجوية السر ية من أجل 
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جهود والوقوف على أوجه تآزر تخفيف العبء على الدول الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض ازدواج ال
 لنهج الرصد المستمر؛       وفقا  لتحسين فعالية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

، لغرض تسهيل تبادل معلومات (FSIX)األمينة العامة االستمرار في تعزيز تبادل معلومات السالمة الجوية       تكل ف -10
 ، وصناعة الطيران، وأصحاب المصلحة اآلخرين، من خالل المواقع اإللكترونية المالئمة؛السالمة الحرجة فيما بين الدول األعضاء

لنهج الرصد        وفقا  في تحقيق تطور البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  يكاواإلالدول األعضاء على دعم       تحث   -11
ويل أو قصير، إذا كانت قادرة على ذلك، حتى يتسنى ألجل ط يكاواإلالمستمر وعلى إعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة إلى 

 للمنظمة مواصلة تنفيذ هذا البرنامج بنجاح؛

، في الوقت المناسب، جميع المعلومات والوثائق التي تطلبها يكاواإلجميع الدول األعضاء على أن تحيل إلى       تحث   -12
العالمي  يكاواإللنهج الرصد المستمر المتعلق ببرنامج        وفقا  ة لغرض ضمان تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالم يكاواإل

 لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بفعالية، وأن تواظب على تحديث هذه المعلومات؛

للمواعيد        وفقا  وأن تقبل قدر المستطاع أنشطة الرصد المستمر  يكاواإلجميع الدول األعضاء على أن تتعاون مع       تحث   -13
 منظمة، بما في ذلك بعثات التدقيق والتحقق، حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة؛التي تحددها ال

جميع الدول األعضاء على تنفيذ خطط عمل تصحيحية لمعالجة االستنتاجات التي أسفرت عنها أنشطة برنامج       تحث   -14
 الرصد المستمر؛ 

علومات السالمة الجوية الحرجة التي يمكن أن تؤثر الدول األعضاء على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى م      تحث   -15
 على سالمة المالحة الجوية الدولية وتسهيل الوصول إلى جميع معلومات السالمة الجوية ذات الصلة؛

الدول األعضاء على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها بعمليات مراقبة السالمة الجوية،       تشج   -16
 يما في سياق عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغو؛والس

الدول األعضاء بالحاجة إلى متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل إقليمها، بما في ذلك عمليات الطائرات        ت ذك ر -17
 الجوية؛األجنبية، واتخاذ اإلجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة 

لنهج الرصد        وفقا  المجلس بأن يعطي األولوية للعمل على تحقيق تطور البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة       تكل ف -18
المستمر والسعي إلى توفير الموارد البشرية والمالية الكافية للبرنامج، وبأن يطلع الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية على 

 لنهج الرصد المستمر؛       وفقا  للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة التنفيذ العام 

 .5-37أن هذا القرار قد حل محل القرار       ت علن -19

 .(A40-WP/447)( وجمهورية كوريا A40-WP/435بورقتي معلومات مقدمتين من بوليفيا )       علما  وأحيط  13-18
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 لنهج الرصد المستمر       وفقا  المة الجوية مراجعة نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الس

وأقرت اللجنة بالعمل الجيد الذي قامت به مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بشأن البرنامج العالمي لتدقيق  13-19
 بما في ذلك التوصيات الست والعشرون التي تم وضعها WP/32لنهج الرصد المستمر، كما ورد في ورقة العمل        وفقا  أمن الطيران 

لتحسين البرنامج. وتم تسليط الضوء على أنه ينبغي تنفيذ هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن وبالتالي تحسين الثقة في فعالية 
نهج  التدقيق وتحسين االمتثال المحلي واإلقليمي والعالمي للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر. وفي هذا 

يد أولويات التوصيات المقترحة وضمان تخصيص الموارد الكافية للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.                       الصدد ك لف المجلس بتحد
                                                                       لنهج الرصد المستمر أيضا  أن يأخذ في االعتبار أفضل الممارسات القائمة لدى        وفقا  وينبغي لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

 الدول وقطاع الطيران.

دولة، في ورقة  54(، بالنيابة عن الدول األعضاء فيها البالغ عددها أفكاكة للطيران المدني )أعربت اللجنة األفريقي 13-20
لنهج الرصد المستمر؛ وبشكل        وفقا  ، عن قلقها بشأن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية A40-WP/187العمل 

الدول ألنشطة التدقيق، والنقص في رؤساء أفرقة التدقيق مما يحد من                                                       أكثر تحديدا  فيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في اختيار
تنفيذ البرنامج بفعالية، واستصواب تيسير عملية إعادة تقييم أداء أمن الطيران في الدول بصفة مستمرة من خالل استخدام آلية 

ين الوطنيين. ومع أن العديد من هذه رصد تكنولوجية؛ والحاجة إلى التخطيط لبرامج أو حلقات عمل تدريبية إضافية للمنسق
اتفقت اللجنة على أنه ينبغي تقديمها إلى مجموعة  ،WP/32المقترحات قد تم تناولها بالفعل في التوصيات المدرجة في ورقة العمل 

نامج العالمي لتدقيق للبر  OLF                                                                                              الدراسة التابعة لألمانة العامة للنظر فيها مرة أخرى. وأشير  أيضا  إلى أن إنشاء الموقع االلكتروني 
                                                                                                                     أمن الطيران، على غرار الموقع الذي يستخدمه البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، لم يحظ  بالدعم بسبب اعتبارات 

 . يكاوأمن البيانات وعبء العمل الذي قد يفرضه على الدول وعلى األمانة العامة لإل

قلقها بشأن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية عن  A40-WP/390وأعربت كوبا في ورقة العمل  13-21
الدول من خالل تقديم تدريب معزز على منهجية البرنامج، به  لنهج الرصد المستمر، وطلبت توقعات أوضح لما ستحظى       وفقا  

                                     ي، وتفسيرا  موحدا  للقواعد القياسية،                                                                                   وخطط تدقيق أكثر تفصيال  لبلوغ الحد األمثل في إعداد التدقيق وتنسيقه على المستوى الوطن
لنهج الرصد المستمر من أجل ضمان        وفقا                                                                                  ومزيدا  من المراجعة ألسئلة بروتوكول البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

الدراسة التابعة الوضوح والفهم المشترك لألمور بين المدقق والجهة الخاضعة للتدقيق. واتفقت اللجنة على أنه ينبغي لمجموعة 
لألمانة العامة أن تدرس المقترحات التي قدمتها كوبا من أجل زيادة تحسين البرنامج، وأنه ينبغي تشجيع مشاركة أي دولة تود 

 المساهمة بخبرتها في عمل المجموعة المذكورة.  

ري مع مجموعة الدراسة كما أعربت اللجنة عن دعمها لإلصالح والتحسين المستمر للبرنامج من خالل التشاور الجا 13-22
التابعة لألمانة العامة ودعت الدول إلى دعم البرنامج من خالل التوقيع على مذكرة التفاهم، وقبول عمليات التدقيق في الموعد 
                                                                                                                       المحدد، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكين تنفيذ البرنامج وعملية تطويره الجارية حاليا  بحيث يوفر مدققين

                                                                                                                         مؤهلين تأهيال  جيدا ؛ ويقي م التنفيذ العملي للتدابير األمنية؛ ويعالج أوجه القصور الخطيرة في الوقت المناسب؛ ويأخذ بنهج قائم 
 على المخاطر في تحديد أولويات التدقيق.
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 برامج التسهيالت :14البند 

استراتيجية "و "،يكاوالعامة لإل المفاتيح دليل"بشأن  التطورات في ،سادسال اجتماعها في التنفيذية، اللجنة نظرت 14-1
المستمرة  يكاواإل                       البيان الموح د بسياسات  عن      فضال   ،التسهيالت"" —، والملحق التاسع "المسافرين هوية تحديدل يكاواإلبرنامج 

. على التوالي 61و 60و ،8و ،6و ،WP/5في مجال التسهيالت، وذلك على أساس التقارير التي قدمها المجلس في الورقات 
 ،389و ،346و ،322و ،305و ،301و ،297و ،284و ،134و ،WP/127ورقة:  11مت الدول والمراقبون     قد   ذلك، إلى وباإلضافة

 ،524و ،509و ،462و ،WP/7 األعمال: جدول من البند هذا إطار في التالية المعلومات ورقات      ع رضت . كما471و ،399و
 .550و ،533و ،530و

 التالية. المواضيع إطار في األعمال جدول من البند هذا إطار في العمل ورقات في التنفيذية اللجنة تنظر  وقد 14-2

 يكاولإل ةالعام حفاتيالم دليل

 الدورة منذ واستخدامه يكاولإل العامة المفاتيح بدليل          المتعل قة          التطو رات ،WP/6العمل  ورقةوصف المجلس، في  14-3
المقبلة  سنوات الثالثلفترة  يكاوأولويات محددة لبرنامج عمل دليل المفاتيح العامة لإل اقترحو ، العمومية للجمعية والثالثين التاسعة

 .                  والنتائج المتوق عة

لتطوير دليل المفاتيح العامة، على النحو الوارد في ورقة  يكاواإلاللجنة باألعمال التي اضطلعت بها  شادتوأ 14-4
وحثت اللجنة جميع الدول  .ورقةالن في     بي       الم   النحو على يكاوالمفاتيح العامة لإل دليلرنامج عمل بل العمل، وأبدت تأييدها الكاسح

ة من         والتثب ت للتحققاألعضاء على االنضمام إلى البرنامج واستخدامه  د أحد الوفود خاصة   .اإللكترونية السفر جوازات     صح                         وشد 
 لتحديد هوية المسافرين.    يكاواإلسياق استراتيجية برنامج  على أهمية تحسين عملية تبادل المفاتيح العامة في

 المسافرين هوية تحديدل يكاواإلاستراتيجية برنامج 

تحديد ل يكاواإل برنامجالمجلس، في معرض تسليطه الضوء على والية استراتيجية      قد م ،WP/8في ورقة العمل و  14-5
                                                                                 التطورات التي مر  بها البرنامج منذ تاريخ انعقاد الدورة السابقة للجمعية العمومية. عن                   الحالية، تقريرا   هاوأولويات المسافرينهوية 

ل ص إلى اقتراح مجموعة من األولويات في إطار هذه االستراتيجية وعرض النتائج المتوقعة من أعمالها خالل  فترة الثالث                                                                                                   وخ 
 .المقبلةسنوات 

جوازات  قياسية بشأنالتي تتناول إمكانية وضع خريطة طريق لقاعدة  WP/8في ورقة العمل  6-2يتعلق بالفقرة  وفيما 14-6
                                                                                                                    السفر اإللكترونية، عل قت بعض الوفود بأن إدخال جواز السفر اإللكتروني قد ال يكون مجديا  من الناحية االقتصادية بالنسبة بعض 

 فني تصحيح إدخال تم وقدع خريطة الطريق. لجنة النقل الجوي في هذه الشواغل في إطار عملها بشأن وض وستنظر الدول الصغيرة
 عمل ورقة وهي ،WP/550بالمعلومات الواردة في ورقة العمل        علما                          . وط لب إلى اللجنة األخذ WP/8العمل  ورقةب)ب(  المرفق على

لمناقشات التي ا وعقب( في مجالي األمن والتسهيالت. PNR)        الرك اب اسماء سجل عن         تقريرا   تقدم المتحدة، الواليات من       مقد مة
 فترةلتحديد هوية المسافرين والنتائج المتوقعة من أعمالها خالل  يكاواإلالستراتيجية برنامج أيدت اللجنة األولويات المقترحة دارت، 
 .WP/8ورقة العمل  من على النحو الوارد في المرفق )أ( 2022-2020 سنوات الثالث
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م ،WP/301ورقة العمل  وفي 14-7  المشترك مشروعهما للمطارات الدولي والمجلس( أياتا) الدولي الجوي  قلالن اتحاد     قد 
وأمان  سالمةتحقيق رؤية لتجربة السفر بدون أوراق حيث يمكن للمسافرين الطيران ب إلى يهدف الذي الواحدة الهوية لبطاقة

 .فقط بيولوجيةباستخدام بياناتهم ال

 اتحادالواحدة المقدم من  الهوية بطاقةاللجنة مشروع      ي دتأ ،WP/301ل في ورقة العم الوارد باالقتراح يتعلق وفيما 14-8
                                                                              يسلط الضوء على مزايا التعر ف البيومتري على الهوية لتأمين وتسهيل إجراءات تخليص  الذي ،(أياتا) الدولي الجوي  النقل

حد الوفود إلى المعلومات الواردة في ورقة بعض الوفود على أهمية تنفيذ سياسات قوية لحماية البيانات. ولفت أ وشددالمسافرين، 
 الرقمية"الهوية         المسم ى( WEFعن التعاون الثنائي بين كندا وهولندا بشأن مشروع المنتدى االقتصادي العالمي ) WP/533العمل 

 (.KTDI" )للمسافرين المعروفة

 "التسهيالت" —التاس   لحقالم

بشأن  العموميةز منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية     حر       الم   م       التقد   عن    ا  تقرير  ،WP/5ورقة العمل  فيم المجلس،     قد   14-9
إرشادات تهدف إلى منع انتشار األمراض الناجمة عن البعوض وغيرها  وضعمع منظمة الصحة العالمية بشأن  يكاواإل تعاون 

ز بشأن  م الم حر  والحظت . الصادر عن الجمعية العمومية 28-39 القرار                                                              من ناقالت األمراض عبر الطيران الدولي، وعن التقد 
 14في إطار البندين        مقد مة تقرير عن تطهير الطائرات وتدابير مكافحة ناقالت األمراض"" — WP/5العمل  ورقةاللجنة أن 

 األعمال. جدول من 14 البند إطار            ست تناول في وأنهاجدول األعمال،  بنودمن  26و

باألعمال الجاري تنفيذها في هذا المجال،        علما  اللجنة  أحاطتدارت بشأن هذه المسألة،  التيمناقشة ال على       بناء  و  14-10
القرار التالي العتماده،  العامة الجلسة على عرضومنظمة الصحة العالمية، ووافقت على أن ت يكاواإلال سيما التعاون المستمر بين 

 :28-39كي يحل محل قرار الجمعية العمومية 

تخفيف من حدة انتشار األمراض من خالل وسائل تشمل، في جملة أمور، تطهير الطائرات وأساليب : ال14/1القرار 
مكافحة ناقالت األمراض وأهمية برنامج الترتيب التعاوني لمن  وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران 

 الدولي )"كابسكا"(

 انتشار لمنع       فع الة تدابير اتخاذ األعضاء الدول من تقتضي" ليالدو  المدني الطيران"اتفاقية  من 14 المادةكانت      لم ا
 الجوية؛ المالحة طريق عن المعدية األمراض

                                                                            "التسهيالت" يتضمن أحكاما  بشأن خطط الطيران الوطنية لمنع تفشي األمراضي المعدية  —الملحق التاسع  كان لماو
صحة العامة ووضع التسهيالت الالزمة لتنفيذ تدابير الصحة العامة، ولما وتطهير الطائرات وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بال

 التسهيالت؛ وبرامج العامة الصحة وتدابير الطائرات تطهير بشأن( يتضمن إرشادات Doc 9957كان "دليل التسهيالت" )الوثيقة 

 شروط فرض إلى األخيرة اآلونة في الدول المتعاقدة المحمولة بالناقالت قد دفعتحاالت ظهور األوبئة  كانت      ولم ا
 الحشرات؛ من الكيميائي للتطهير

 منظمة الصحة العالمية لم تصدر بعد توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛ كانت      ولم ا



- 49 - 
 

 

قالت المحمولة بالناظهرت أدلة قوية تفيد بأن المواد الكيميائية أصبحت أقل فعالية في مكافحة األمراض  إنه وحيث
 الكيميائية؛ للمواد الحشرات مقاومة بسبب

غياب أساليب تطهير غير كيميائية من الحشرات توصي بها منظمة الصحة العالمية قد جعل الدول المتعاقدة  إن وحيث
                                              تواصل اشتراط أساليب التطهير الكيميائية حصرا ؛

إعداد معايير مستندة إلى األداء فيما يخص  بالرغم من أن الدورات السابقة للجمعية العمومية شجعت على إنه وحيث
                                                                                             شروط التطهير من الحشرات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ولم ي حرز تقدم كاف  في هذا الصدد؛

         عالميا ؛ المعدية األمراض انتقال صعيد على متزايدة مخاطر توجدإنه  وحيث

 مختلف بين والتعاون  المعلومات تبادل إلى الحاجة دتحد قد الدولية والمؤتمرات االجتماعات من العديدإن  وحيث
 وإدارتها؛ العامة الصحة طوارئ  من للوقاية القطاعات

 :العمومية الجمعية فإن

 المجلس باالستمرار في التواصل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إعداد:      تكل ف -1

 الكيميائية غير التطهير أساليب ذلك في بما حشرات،ال من التطهير أساليب جميع لتقييم األداء إلى مستندة معايير (أ
 الحشرات؛ من

 الكيميائية؛ غير الحشرات من التطهير أساليب بشأن توصيات (ب

 إذا ما تحديد في المتعاقدة الدول تستخدمه لكي علمية أسس إلى مستند للمخاطر تقييم نموذج عناصر عن إرشادات (ج
 .الحشرات من المطارات تطهير الحصر ال الذكر سبيل على تشمل األمراض ناقالت لمكافحة تدابير ستستخدم كانت

 :يلي ما على المتعاقدة الدول تحث -2

 الدولي الطيران مجال في العمومية الصحة أحداث وإدارة لمنع التعاوني الترتيب برنامج عضوية إلى االنضمام (أ
 )"كابسكا"(؛

 في المستقبل؛  يكاواإلسكا" وكذلك في أي برامج متعلقة به، قد تتقدم بها باألنشطة الواردة في برنامج "كاب االضطالع (ب

لدى تنفيذها لقرارات الجمعية العمومية ذات الصلة من خالل النظر في ومنظمة الصحة العالمية  يكاواإل دعم (ج
 بسكا"؛التوصيات التي ترد في المطبوعات والمواد اإلرشادية الصادرة عن كلتا المنظمتين وبرنامج "كا

 شروط فرض إلى الحاجة تدارك أجل من بها، المتصلة والمرافق المطارات حول الحشرات لمكافحة برامج فرض (د
 الحشرات؛ من الطائرات لتطهير
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 معلوماتها تحديث ومواصلة المطارات في األمراض ناقالت لمكافحة يكاواإل سجل في اإلبالغ على المطارات تشجيع (ها
 السجل؛ في

 لى المجلس أن يقدم إلى دورتها المقبلة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛إ تطلب -3

 .28-39 14-37 العمومية الجمعية قرار محل يحل القرار هذا أن تعلن -4

— — — — — — 

منذ تاريخ انعقاد "التسهيالت"  —الملحق التاسع  بشأن                    تقريرا  عن التطورات  ،WP/60ورقة العمل  فيم المجلس،     قد   14-11
 اقتراح إلى      وخل ص. التاسع بالملحق المتصلة التسهيالت برنامج ألعمالواألولويات الحالية  ورة السابقة للجمعية العموميةالد

 .                          المقبلة والنتائج المتوق عة سنوات الثالث لفترةبالملحق التاسع  المتصلةل اعماأل أولويات

 " المتصلة بالملحق التاسع لفترة الثالث سنواتالتسهيالت" لبرنامج المقترحة األولويات اللجنة ت     أقر   14-12
 تحفظاته عن الوفود أحد وأعرب ،WP/60)أ( بورقة العمل  المرفقن في     بي       الم   النحو وذلك على ،المتوقعة والنتائج 2017-2019

بنظم الطائرات الموجهة إزاء إمكانية إدراج قواعد وتوصيات دولية في الملحق التاسع بشأن الجوانب المتعلقة بالتسهيالت والخاصة 
 (.RPASعن بعد )

عمل فيها يالدولي للمطارات معلومات عن المجاالت التي  المجلسفي معرض تقديم  ،WP/399ورقة العمل  وفي 14-13
 المجلس استرعى فقد البيولوجي، باالستدالل الهوية وتحديدالتشغيل اآللي  تطبيقالطيران على التكنولوجيات المبتكرة، مثل  قطاع

 واقترح االبتكار، هذا مثل لتشجيع الوطنية متناول السلطات فيالدولي للمطارات االنتباه إلى المجاالت التي توجد فيها فرص كبيرة 
وإدارة الحدود  (عشر السابع الملحق في        )م درجة  الطيران بأمن المتعلقة األنشطة بين التقريبطريق  عنم      تقد   إحراز يمكن أنه

 (.لتاسع                   )م درجة في الملحق ا

 العناصر أن إلى         تحديدا   الدول إحدى أشارت حيث ،WP/399                                              تؤي  د اللجنة المقترحات الواردة في ورقة العمل  ولم 14-14
األمنية إلجراءات الجوازات والحدود ال يمكن فصلها عن السمات العامة للجوازات والحدود المنصوص عليها في الملحق التاسع. 

                                          تضمنت عددا  من المقترحات وأنه ينبغي النظر  WP/462، أشار أحد الوفود إلى أن الورقة       مقد مةات ال                          وتعليقا  على ورقات المعلوم
؛ فيما لفتت بعض الوفود إلى األعمال التي يضطلع بها االتحاد األوروبي في مجال سجل يكاواإلفي الموضوع في برنامج عمل 

التي عرضت آراء عن  ،WP/509ه وفد آخر االنتباه إلى الورقة        . ووج  WP-530، على النحو الوارد في الورقة        الرك ابأسماء 
ر غير المصحوبين في الملحق التاسع.                                                                                                  المسائل المتعلقة بالقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالقص 

ر ه                                        مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأ س 

وروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء نيابة عن االتحاد األبال أسبانياأشارت  ،WP/127في ورقة العمل و  14-15
، إلى أنه من المستصوب للغاية في اللجنة األوروبية للطيران المدني والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكونترول(

 .لشأنفي تنفيذ خطط مساعدة ضحايا حوادث الطائرات، والتقدم نحو مواءمة ممارسات الدول في هذا ا التوسع
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في عام ، يكاواإلمنذ أن بدأت  أنه االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات الحظ، WP/297ورقة العمل  وفي 14-16
 الجوية الحوادث ضحايا معالجة تنعكس فلم ،بشأن تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم، في إصدار إرشاداتها 2001
 الجوية. السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج في بها ترفع     الم   البيانات في وأسرهم المدنية

فقد وافقت اللجنة بأغلبية ساحقة على  ،WP/297و WP/127معرض تأييد االقتراحات الواردة في ورقتي العمل  وفي 14-17
 ،في أقرب وقت ممكن ،فيذها على اتخاذ التدابير المناسبة لتن       ، وحث  27-39قرار الجمعية العمومية بدول التذكير ما يلي: )أ( 

"التسهيالت" باإلضافة إلى إيالء االعتبار  — يكاولإل التاسععليها في الملحق  المنصوصمساعدة الضحايا ب الخاصةحكام األ
التدابير، على أن  الدول، عند اعتماد هذه                                 عند تنفيذ هذه التدابير؛ )ب( حث   (Doc 9973)و Doc 9998)) يكاواإلالواجب لوثيقتي 

تقديم المساعدة إلى ب المعنيينلي الطائرات والمطارات، وجميع                                                 التدريب النفسي واالجتماعي الكافي والمتخصص لمشغ    تشمل
 إلىالملحق التاسع  في الواردة 46-8 التوصيةنظر في رفع مستوى ي أن                                              الضحايا وأسرهم؛ )ج( ينبغي أن ي طلب إلى المجلس 

لو الطائرات والمطارات       مشغ    يضع لكيجديدة في الملحق التاسع  توصية تحداثاس                 فضال  عن النظر في  ة،قاعدة قياسية دولي
بشأن        علما   يكاواإلال لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم ويحيطوا     فع   بشكلمناسبة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب و الخطط ال

م على هامش المؤتمر  ، أشار أحد الوفود46-8هذه الخطط. وللتأكيد على أهمية رفع مستوى التوصية                                         إلى الحدث الذي ن ظ  
                     قدما  في كل ما يساعد  يكاواإلالثالث عشر للمالحة الجوية، والذي تجلت فيه درجة عالية من اإلجماع بين الدول على مضي 

دولي تجاه على التنفيذ العالمي. وأشارت دولة أخرى إلى أن وضع قاعدة قياسية دولية بهذا الشأن سيدل على التزام المجتمع ال
االتحاد الدولي  منوافقت اللجنة كذلك، بناء على طلب شفوي  ،WP/297األشخاص المتضررين. وبخصوص ورقة المعلومات 

ص أن على ،(ACVFFI)تحطم الطائرات  ايألسر ضحا  لضحايا العالمي اليوم ليكون (      مثال   فبراير 20)        سنويا         يوما   المجلس       يخص  
 .وأسرهم الطائرات تحطم

 يكاواإلب(، ينبغي أن تحث  1-4الفقرة  في هق أحد الوفود على أن    عل   ،WP/127الرغم من تأييد ورقة العمل  وعلى 14-17-1
أجل معالجة الشواغل األساسية للضحايا وعائالتهم،  من                          حصرا  على التدريب النفسي،  التركيزالدول على وضع برامج شاملة، وليس 

أنه ينبغي أن يكون                          هذه الشواغل. وذكر أيضا  ل          استجابة  ظمات العمل بشكل تعاوني كيف يمكن للوكاالت والمن لتوضيحوكذلك 
هناك تدريب أولي ومتكرر. وأشار وفد آخر إلى أن هناك عدة مالحق تتناول هذه المسألة التي ينبغي أن تتناولها مجموعة 

باإلرشادات القائمة بشأن هذا        علما  إلى اإلحاطة                                                                         منفصلة. وتأييدا  لهذا الرأي، دعت إحدى المنظمات الدولية الجمعية العمومية 
                                                                                                                 الموضوع، مؤكدة أن المطارات مطالبة بالفعل بوضع خطط استجابة للطوارئ تتضمن أحكاما  بشأن تقديم المساعدة إلى الضحايا.

 الطيران قطاعاالتجار بالبشر في  مكافحة

 أن المسافرين وجمهور الطيران في للعاملين يمكن أنهإلى  ،WP/305العمل  ورقةأشارت الواليات المتحدة، في  14-18
 بالبشر اإلتجار مؤشرات استشفاف على القدرة لديهم تكون  عندما إيقافه أو بالبشر االتجار دون  الحيلولة في       هاما         دورا   يؤدوا

              د عيت الجمعية  فقدعلى ذلك،         وبناء  . المختصة السلطات إلى لإلتجار المشبوهة الحاالت عن اإلبالغ كيفية عن والمعلومات
تواصل  أند على دور الطيران في مكافحة االتجار بالبشر ويشجع على       يشد    ورقة،بال أ() المرفقورد في  ،قرار تأييد إلى العمومية

 بالبشر. االتجار تنفيذ برامجها لمكافحة علىبذل جهودها الرامية إلى مساعدة الدول  يكاواإل

 :عتمده الجلسة العامةتقرار التالي كي وافقت اللجنة على أن تقدم ال 14-19
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 إعداد وتنفيذ أحكام خاصة بالتسهيالت: مكافحة اإلتجار بالبشر :14/2القرار 

                                                                                               برتوكول منع اإلتجار في األشخاص، وخاصة النساء واألطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكم  ل التفاقية األمم  حيث إن
ودخل حيز النفاذ  2000طنية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الو 

                                                ، يوفر إطارا  دوليا  وصدقت عليه أغلبية البلدان؛28/1/2004في 

على كشف         الرك اب: "إرشادات بشأن تدريب طاقم مقصورة 2018الصادر في عام  352الكتاب الدوري  وحيث إن
وللمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به  يكاواإلله"، المشترك بين  االتجار باألشخاص والتصدي

 الطيران الدولي في مكافحة اإلتجار في البشر؛

تدريب العاملين الذين يتعاملون مع الزبائن وغيرهم من العاملين في الطيران على كشف الحاالت المشبوهة  وحيث إن
 الستجابة لها من شأنه أن يساعد في وضع حد لهذه الجريمة؛لإلتجار في البشر وا

                        اتخاذ تدابير لضاااامان وجود      على        األعضاااااء       الدول      تشااااجع            "التسااااهيالت"   —                 في الملحق التاسااااع     47 - 8        التوصااااية     إن      وحيث
       مطارات                                                                                                     إجراءات لمكافحة اإلتجار باألشاااخاص بما في ذلك نظم إبالغ واضاااحة وجهات اتصاااال لدى السااالطات المختصاااة لمشاااغ  لي ال

           والطائرات؛

في الملحق التاسع تشجع الدول األعضاء على اتخاذ تدابير لضمان توفير التدريب المناسب  48-8التوصية  وحيث إن
 للعاملين في المطار وفي الطائرة ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرين لتوعيتهم بشأن اإلتجار باألشخاص؛

ف العاملين في الطيران والمسافرين من شأنه أن يساعد في التعرف على القيام بحمالت توعية في صفو  وحيث إن
 حاالت اإلتجار في البشر واإلبالغ عنها؛

أن تروج إلعداد مبادئ إرشادية واضحة بشأن اإلتجار في البشر التباعها من جانب الدول  يكاوينبغي لإل وحيث إنه
 ابة تتمحور حول الضحية وإنفاذ القوانين بشكل يجنب الصدمات للضحية.كافة، بما في ذلك بروتوكوالت نموذجية لإلبالغ واالستج

 :فإن الجمعية العمومية

                 في الملحق التاساااااااااااااع     48 - 8 و    47 - 8                                                         الدول األعضااااااااااااااء على إيالء االهتمام العتماد التوصااااااااااااايتين الجديدتين      تحث - 1
       فورا ؛          وتنفيذهما

اب                                "إرشادات بشأن تدريب طاقم مقصورة    –     352                                                     الدول األعضاء إلى إيالء المراعاة الواجبة للكتاب الدوري       تدعو - 2          الرك 
                                                                                   على كشف االتجار باألشخاص" والتصدي له، لدى تنفيذها لألحكام ذات الصلة من الملحق التاسع؛

                                                                                                من المجلس التأكد من تحديث المواد اإلرشااادية ذات الصاالة بمسااألة مكافحة اإلتجار في البشاار ومن كونها تفي      تطلب  - 3
    اء.                    باحتياجات الدول األعض

— — — — — — 
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( عن عملهما بشأن أياتاأفاد المجلس الدولي للمطارات واتحاد النقل الجوي الدولي ) ،WP/134العمل  ورقة وفي 14-20
يكون  بحيثشبهة اتجار  وجودوالحظا أنه ينبغي إبالغ السلطات المختصة ب ،ا في مجال مكافحة االتجار بالبشرمدعم أعضائه

االتصال داخل  جهاتتضمن وجود أنظمة إبالغ واضحة وإبالغ  أنلدول ل وينبغي. إجراء التخاذ الوقت الكافي السلطات ىلد
 نقلال واتحاد( ACIلي المطارات والطائرات. وأشار أحد الوفود إلى ما تقوم به لجنة النقل الجوي )      مشغ    إلىالسلطات المختصة 

 .التشغيلي التدريب برامج ضمن المجال هذا في الوعي على التدريب إدماج بشأن عمل من الدولي الجوي 

أيدت اللجنة  فقدوفي معرض مالحظة العمل الذي اضطلعت به هذه المنظمات بشأن مسألة االتجار بالبشر،  14-21
 .في أقرب فرصة "التسهيالت" —في الملحق التاسع  47-8 التوصيةاالقتراح الداعي إلى تشجيع الدول على تنفيذ 

 الوصول إلى مرافق الطيران تسهيل/اإلعاقة ي ذو  مناألشخاص 

 يكاواإلسياسات  تنفيذ بشأنعن التقدم الذي أحرزته  الدومينيكية الجمهوريةأفادت  ،WP/389في ورقة العمل  14-22
المستمرة في مجال تسهيالت النقل الجوي واألحكام المتصلة بمسائل من قبيل تسهيل الوصول إلى محطاتها الجوية والتصميم 

 بشأن دليل — Doc 9984على أن تراعي التوصيات الواردة في الوثيقة  يكاواإلحث  إلىا، ودعت الجمعية العمومية العالمي له
التسهيالت، الفصل الثامن )ح(، وترقيتها إلى قواعد  —وفي الملحق التاسع  ،اإلعاقة ذوي  لألشخاص الجوي  النقل وسائل إتاحة

 .قياسية

من        مقد مةعدة مبادرات  بشأنمعلومات  عرضتالتي  ،WP/471نيكية ورقة العمل الدومي الجمهورية مت    قد   كما 14-23
 العمومية الجمعية رتنفيذ قرا إطار في لها، العالميتتعلق بتسهيل الوصول إلى محطاتها الجوية والتصميم  يةجمهورية الدومينيكال

 :إلى القيام بما يلي العموميةجمعية ال تدع كما ،Doc 9984)) يكاواإلوثيقة  حكامت باالمتثال أل      وتعه د 39-20
جدوى تحديث  مدىعلى إجراء دراسات وتجميع المعلومات األساسية التي تستخدمها الدول لتحليل  يكاواإلحث أ( )

 أو قواعدك التاسعفي الملحق  Doc 9984)) الوثيقة ياتعلى دمج جزء من محتو  يكاواإل)ب( حث  ؛(Doc 9984) الوثيقة
 .دولية توصيات

إلى                ينبغي أن ي طلب هأن على للجنةاوافقت  ،WP/471العمل  ورقةو  WP/389معرض النظر في ورقة العمل  وفي 14-24
 التاسعمن الوثيقة في الملحق  عناصردمج ب التوصية      يخص   وفيما. (Doc 9984) الوثيقةتحديث ل ةفي إجراء دراس النظرالمجلس 

 هذا في شيء بأي القيام يتعين كان إذا ما لتحديد        مبكرا   زال ما الوقت أن لجنةال رأت ،دولية توصيات أو قواعد"التسهيالت" ك —
                  تطبيق نهج  يتناول  بعد إال قياسية قواعد إلى التاسع الملحق في دولية توصيات تحويل بشأن مقترحات تقديم ينبغي ال وأنه الصدد،

 كل حالة على حدة وبعد نقاش مستفيض بين الخبراء. 

 ،WP/284في ورقة العمل  ،الدولي الجوي  النقل واتحاد للمطارات الدولي والمجلس أستراليا عن بالنيابة اكند الحظتو  14-25
 ذلك في بما ،التقدم الطبي والتكنولوجيات الجديدة والمساعدة تسهل على األشخاص ذوي اإلعاقة أن يسافروا بشتى الوسائلأن 
                                                            من أي حواجز يؤدي دورا  هاما  في السماح لألشخاص من ذوي االعاقة  تقديم خدمات جوية خاليةطريق النقل الجوي، وأن  عن

                                      السفر عن طريق الجو، فقد د عيت الجمعية  تعترض التي الحواجز هذه من الحد أجل ومن. بأن يعيشوا حياة مستقلة وكريمة
 إلى الوصول تسهيل بشأن تقدم رازإح أجل من التعاون  ومواصلة الوعي إذكاء بأهمية اإلقرارما يلي: )أ( ب القيام إلى عموميةال

 التنظيمات من الخالصة إعداد على للمساعدة يكاواإل إلى المعلومات توفير على األعضاء الدول تشجيع)ب(  الطيران؛ مرافق
 .الطيران مرافق إلى الوصول بتسهيل المرتبطة والسياسات واللوائح
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 إلى الوصول تسهيل بشأن تقدم إحرازلة التعاون من أجل الوعي ومواص إذكاءبأهمية  معرض اعتراف اللجنة وفي 14-26
 إعداد على للمساعدة يكاواإل إلى المعلومات توفير علىالدول األعضاء  تشجيعأيدت االقتراح الداعي إلى  فقد، الطيران مرافق

 .الطيران مرافق إلى الوصول بتسهيل المرتبطة والسياسات واللوائح التنظيمات من الخالصة

لجنة الطيران المدني  نيابة عن مجموعة من الدول األعضاء فيبالالبرازيل، تقاسمت  ،WP/322العمل  ورقة يوف 14-27
          استنادا   وذلكاألشخاص المعوقين أو غير القادرين على الحركة"،  البرازيلية لمساعدة القياسيةدليل اإلجراءات ألمريكا الالتينية، "

 .(2016)ريو  اإلعاقة لذوي  األولمبيةزيلية الرئيسية خالل دورة األلعاب المطارات البراب المكتسبةتجارب ال إلى

بتسهيل  المتعلقةتدابير المتها البرازيل فيما يتعلق بتجربتها في تنفيذ          التي قد  مالحظة اللجنة للمعلومات  معرضفي و  14-28
دع الدول األعضاء على أن تيتشجلى ما يلي: )أ( عفقد وافقت  ،Doc 9984 يكاواإل                                            الوصول إلى مرافق الطيران استنادا  إلى وثيقة       زو 

                                                                        الوصول إلى مرافق الطيران، وذلك لنشرها الحقا ؛ )ب( أن ي طلب إلى المجلس أن  بتسهيلإجراءاتها المتعلقة ب التسهيالت خبراء فريق
 ء.االقتضا حسب ،Doc 9984 يكاواإلوأفضل الممارسات لتطبيق أحكام وثيقة  التجاربيشجع على تبادل 

أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي بأن صناعة الطيران تشهد زيادة مطردة في السياسات ، WP/346ورقة العمل  وفي 14-29
وذلك على الرغم  ،تعارض بعضها مع بعض بشكل مباشري إماقة و              إما غير منس  تكون الوطنية/اإلقليمية المتعلقة باإلعاقة التي 

الجوي الدولي قد وضع مجموعة من المبادئ األساسية )واردة  النقلأن اتحاد  منو  لمسألة،ا هذه التاسع بشأن الملحقمن أحكام 
 باإلعاقة. المتعلقة والسياسات للتشريعات ق       المنس   التنفيذ تدعم التي لورقة(،با أ() المرفقفي 

الوصول  تسهيلل بشأن ق للعم                   بأن اتباع نهج منس  اللجنة  اعترفتفقد  ،WP/346معرض النظر في ورقة العمل  وفي 14-30
                                     وافقت على أن ت دعى الدول األعضاء، عند و  ،إلى مرافق الطيران يساهم في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

لوائح  تنفيذو  وضعلنقل الجوي الدولي بشأن المسافرين ذوي اإلعاقة عند النظر في المبادئ األساسية التحاد ا إلىاالقتضاء، 
 .WP/346. وقد أعربت اللجنة عن تأييدها لألهداف العالمية الواردة في ورقة العمل هذا المجالفي  ظيميةتن

"البيان  على إدخالها المقترح التنقيحات في اللجنة نظرت األعمال، جدول من البند هذا بشأن عملها نهاية وفي 14-31
د ة      منق حالتي تضمنت نسخة  ،WP/61في ورقة العمل  الواردعلى النحو  "التسهيالت مجال في المستمرة يكاواإل بسياسات        الموح 

 (.14/2القرار ) العموميةمن مشروع قرار لكي تعتمده الجمعية 

لة، فقد وافقت اللجنة على أن  فيو  القرار، لمشروع ة     منق حال لصيغةا في اللجنة نظرت أن وبعد 14-32                                              المرفق )د( المعد 
 : 20-39الذي ينبغي أن يحل محل القرار  ،التالي القرار الجلسة العامة باعتماد إلىتوصي 

د البيان :14/3القرار   التسهيالت مجال في المستمرة يكاواإل بسياسات        الموح 

( 24( و)23( و)22                                                                   "التسهيالت" قد و ضع للتركيز على التزامات الدول األعضاء بموجب المواد ) —الملحق التاسع لما كان 
 (؛35( و)29( و)14( و)13( و)10راءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار إليها في المواد )من اتفاقية شيكاغو، ولتوحيد اإلج

        الرك اب                                                                                                تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أساسيا  لتيسير التصريح للطائرات وتخليص  ولما كان
الحفاظ على كفاءة عمليات من أجل حها مراقبة الحدود وإجراءات المطارات وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات التي تطر 

 النقل الجوي؛
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من األساسي أن تواصل الدول األعضاء السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة واألمن في مثل عمليات ولما كان 
 هذه.  الخلوص

القيام  يكاواإلشدد على أهمية العمل التي تواصل القرارات الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ت ولما كانت
 به فيما يتعلق بإدارة المراقبة على الحدود وضمان أمن وثائق السفر في إطار مكافحة اإلرهاب.

 :فإن الجمعية العمومية

ما يخص وممارساتها المستمرة في يكاواإلأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد لسياسات  تقرر -1
 التسهيالت، كما كانت تلك السياسات قائمة عند اختتام الدورة األربعين للجمعية العمومية:

 إعداد وتنفيذ أحكام التسهيالت —المرفق )أ(  
وعمليات  مسافرينهوية ال تحديد أنشطةاإلجراءات الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة  —)ب(  المرفق

 مراقبة الحدود
 التسهيالت مسائل فيالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات —)ج(  قالمرف

        الرك اب بيانات تبادل نظم —)د(  المرفق

المجلس بأن يستعرض البيان الموحد المتعلق بالتسهيالت وأن يبلغ الجمعية العمومية إذا اقتضى األمر إدخال       تكل ف -2
 تغييرات عليه؛

وممارساتها المستمرة فيما يخص  يكاواإل: البيان الموحد لسياسات 20-39قرار                          أن هذا القرار يحل محل  ال تعلن -3
 التسهيالت.

 المرفق )أ(

 أحكام التسهيالت وتنفيذ إعداد

"اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين" وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في ولما كانت 
 ؛3/5/2008ت حيز النفاذ في ، قد دخل2006شهر ديسمبر 

                                                                                                    مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا  التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث نظم تعجل بتخليص            ولم ا كانت
تضعها  الدوليين وأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول والخروج في المطارات وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي        الرك ابإجراءات 

 سلطات الهجرة وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرة وغيرها من السلطات المعنية بمراقبة الحدود؛

والمنتفعين اآلخرين         الرك ابإعداد مجموعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباني المطارات على ولما كان 
 أثبت فاعليته وفائدته؛ قد

بلولما  أداة مساهمة رئيسية في تحقيق أهداف األمم المتحدة         الرك ابالسفر الجوي متاحة لجميع           جعلت س 
  المستدامة. للتنمية
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وثائق السفر المقروءة آليا تعزز إجراءات إدارة مراقبة الحدود واألمن من خالل تحسين سالمة الوثائق  ولما كانت
 الجوي؛ المستخدمة لتتحقق من هوية المسافرين والطاقم

قد قررت بأنه ينبغي تشجيع الدول  2013المنعقدة في عام  يكاوالدورة الثامنة والثالثون للجمعية العمومية لإل ولما كانت
والذي تم إعداده لسد الحاجة إلى توفير وسيلة أكثر  (EFOD)األعضاء على استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات 

 ن االختالفات عن القواعد القاسية والتوصيات والى استبدال اآللية القائمة على الورق؛فعالية لإلبالغ والبحث ع

مكونات الملحق التاسع "التسهيالت" التي تدعم أهداف إدارة الحدود وأمن الحدود على حد سواء تض  في اعتبارها  وإذ
 ؛(USAP)العالمي لتدقيق أمن الطيران"  يكاواإلوالتي تخضع للتدقيق بموجب "برنامج 

وما صدر  2018بالبيان الصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران المنعقد في مونترياال في نوفمبر            وإذ تذك  ر
 عنه من استنتاجات وتوصيات مرتبطة بإدارة مراقبة الحدود.

 :فإن الجمعية العمومية

تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة في  الدول األعضاء على إيالء عناية خاصة لزيادة جهودها من أجل      تحث   -1
 الملحق التاسع.

الدول األعضاء على أن تولي، في تنفيذ األحكام ذات الصلة في الملحق التاسع، العناية الواجبة للوثيقة       تحث   -2
(Doc 9984) – إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة"؛ بشأن يل"دل 

ذوي اإلعاقة من نظام النقل الجوي المخصص         الرك اببرنامج عمل بشأن تمكين استفادة المجلس وضع تطلب إلى  -3
 لذوي اإلعاقة؛ 

"التسهيالت" بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول األعضاء  -إلى المجلس أن يكفل تحديث الملحق التاسع  تطلب -4
مم المتحدة فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود وتأمين وثائق السفر، وكذلك ما عليهم من التزامات إزاء قرارات مجلس األمن التابع لأل

اإلدارة؛  ؛ والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذه       الرك ابعالوة على متطلبات الدول األعضاء المتعلقة بالتعامل مع البضائع و 
ر غير المصحوبين؛وتيسير الشحن؛ ومعالجة األحداث الصحية وغيرها من األحداث المعرقلة للطيران والت                                 صدي لها؛ والقص 

                                                                                                    إلى المجلس أن يتأك د من أن  المواد اإلرشادية ذات الصلة مواكبة للتطورات وملبية الحتياجات الدول األعضاء؛ تطلب -5

"التسهيالت" المرتبطة بإدارة مراقبة  –إلى المجلس أن يضمن التوافق والتكامل بين أحكام الملحق التاسع  تطلب -6
 "األمن"؛ –الملحق السابع عشر الحدود و 

الدول األعضاء على إيالء االهتمام الواجب بالمواد اإلرشادية وأفضل الممارسات الحالية بشأن االستدالل على       تحث   -7
"اإلشارات الدولية إلرشاد األشخاص في المطارات والمحطات  – (Doc 9636)الطريق ووضع الالفتات بما في ذلك الوثيقة 

  قدر ما تظل أحكامها منطبقة؛البحرية"، ب
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الدول األعضاء على ضمان أن جميع الوكاالت والفروع التي تضطلع بدور في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات       تحث   -8
"التسهيالت"، بما في ذلك سلطات الطيران المدني وسلطات الهجرة والجمارك والصحة والحجر  –الدولية الواردة في الملحق التاسع 

حي وسلطات إصدار وثائق السفر ومراقبة الحركة الجوية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات البريد والشرطة على الحدود الص
                                                                                                            والسلطات المعنية بالشؤون الخارجية، ت منح حق الوصول على النحو المناسب إلى النظام اإللكتروني لإلبالغ عن االختالفات 

(EFODوذلك من أجل استيفاء بشكل كامل ق ،)ائمة االمتثال التي ينص عليها الملحق التاسع؛ 

               برامج التسهيالت                                                                           أنه يجب على منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضاء االستمرار في معاملة              تؤكد مجددا    - 9
                                                                           باعتبارها أمرا يحظى بأعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة لها؛

ى مواصلة توفير الدعم المالي لنشاطات المنظمة في مجال التسهيالت من خالل جميع الدول األعضاء عل      تحث   -10
 اإلسهامات الطوعية في شكل موارد بشرية ومالية تتخطى تلك المحددة في ميزانية البرنامج العادي؛

يضمنا  في مجال نشاطات التسهيالت، تطلب إلى المجلس واألمينة العامة أن يكاوبالدور الريادي لإل          وإذ تقر   -11
على المدى الطويل، وذلك من خالل اتخاذ التدابير إلدماج، قدر اإلمكان، احتياجات  في مجال التسهيالت يكاواإلاستمرارية برامج 

 التمويل ضمن ميزانية البرنامج العادي بأسرع وقت ممكن.

 المرفق )ب(

 الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان سالمة  اإلجراءات

 وعمليات مراقبة الحدود وتعزيز األمن المسافرين هويةتحديد  أنشطة

االستراتيجي  يكاواإل                                                                                الدول األعضاء تسل  م بأهمية إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود في إطار هدف  لما كانت
 ألمن الطيران والتسهيالت؛

                         تطلب توخي نهج أكثر شموال                                                                  الدول األعضاء تسلم بأن  القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر يولما كانت 
                                                                                                                       وتنسيقا  يربط بين العناصر الخمسة المترابطة التالية في مجال إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: 

 الوثائق األساسية واألدوات والعمليات الالزمة لضمان التحقق دليل إثبات الهوية؛ (أ

                                                          ة آليا ، وخاصة جوازات السفر اإللكترونية، المطابقة لمواصفات تصميم وتصنيع وثائق سفر موحدة ومقروء (ب
 ؛"وثائق السفر المقروءة آليا" (Doc 9303)في الوثيقة  يكاواإل

اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى األشخاص المصرح لهم،  (ج
 ان؛والضوابط للتصدي لحاالت السرقة والتالعب والفقد

                                                                                              نظم وأدوات التفتيش من أجل ضمان كفاءة وأمن عملية قراءة وثائق السفر المقروءة آليا  والتحقق منها  (د
 ؛يكاولإل (PKD)الحدود، بما في ذلك استخدام دليل المفاتيح العامة  على
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السفر المقروءة                                                               توفر ربطا  مناسبا  من حيث التوقيت ومضمونا  وموثوقا  به لوثائق  تطبيقات قابلة للتشغيل البيني (ه
                                                                    آليا  وأصحابها بالبيانات المتاحة وذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛

الدول األعضاء تحتاج إلى قدرات لتحديد هوية األشخاص، وأدوات وآليات متاحة لتحديد هوية المسافرين ولما كانت 
 منها؛ والتأكد

ين" توفر اإلطار العام لتحقيق أقصى المنافع من وثائق السفر لتحديد هوية المسافر  يكاواإلاستراتيجية "برنامج ولما كانت 
 ومراقبة الحدود وذلك عبر الجمع بين عناصر إدارة شؤون هوية المسافر؛ 

 اعتماد 25/9/2015               الذي اعت مد في  70/1 القرار بموجبقررت،  قداألعضاء في األمم المتحدة  الدول كانت ولما
 إلى          استنادا   المستدامة التنمية أهداف من      دفا  ه 17من  تتكون مجموعة  تشمل التي 2030 لعامالتنمية المستدامة  أعمال خطة
  ؛2030 عام بحلولالهوية القانونية للجميع، بما في ذلك سجالت المواليد  توفير في تتمثل 9-16 الغايةبأن        علما   غاية، 169

(، بأنه 2017) 2396( و2014) 2178و (2001) 1373بموجب قراراته  ،األمم المتحدة قد قرر مجلسكان  ولما
أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق  اإلرهابيين حركة كافة الدول تمنع يجب أن

 أو استخدامها بطرق احتيالية؛ االهوية ووثائق السفر، ومن خالل تدابير لمنع تزييف هذه الوثائق أو تزويره

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

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

جواز السفر هو الوثيقة الرسمية الرئيسية للسفر التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتهدف إلى إبالغ ولما كان 
 دولة العبور أو المقصد بأن بوسع حامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازه؛

 ية في سالمة كل جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي؛الثقة الدول تولما كان

                                                                                                  استخدام جوازات السفر الفارغة المسروقة، من ق بل أولئك الذين يحاولون دخول البالد بهوية مزورة، آخذ في  ولما كان
 االزدياد في شتى أنحاء العالم؛

وثائق السفر المسروقة أو المفقودة أو الملغاة الصادرة عن اإلبالغ على وجه السرعة بالمعلومات الدقيقة عن  ولما كان
الدول األعضاء لغرض إدراجها في قاعدة بيانات الوثائق المسروقة والمفقودة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية هي من القواعد 

 "التسهيالت"؛ –القياسية التي تنص عليها أحكام الملحق التاسع 

وية المسافرين وعمليات مراقبة الحدود يعتمد على نظام متين إلدارة شؤون الهوية وعلى أمن عملية تحديد هولما كان 
 سالمة عملية إصدار جوازات السفر؛ 
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التعاون الرفيع المستوى بين الدول األعضاء يمثل حاجة ملحة من أجل تعزيز التصدي لتزوير جوازات السفر، بما  ولما كان
ر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة واستخدام جوازات السفر الصالحة من قبل المحتالين في ذلك تزوير أو تزييف جوازات السف

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

رت  ولما كانت "االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها  بموجب –                                      الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قر 
أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات، حسب االقتضاء، لتحسين أمن إنتاج وإصدار وثائق  – 8/9/2006في 

 ؛الهوية والسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير

 لمكافحة ومنع تزوير وثائق الهوية ووثائق السفر؛ األعضاء الدول من المطلوب تعزيز وتكثيف التعاون بين  ولما كان

يتحول بشكل متزايد من تزوير وثائق السفر إلى التزوير في نطاق تركيز الجرائم على المستوى العالمي  ولما كان
 الهوية؛ شؤون 

 1951لدول األطراف في اتفاقية عام تمثل وثائق السفر التي يجب على ا (CTDs)وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة  ولما كانت
"( 1954المتعلقة بوضع األشخاص عديمي الجنسية )"اتفاقية عام  1954"( واتفاقية عام 1951المتعلقة بوضع الالجئين )"اتفاقية عام 

تفاقيتين(، وتمثل في كلتا اال 28أن تمنحها لالجئين أو لألشخاص عديمي الجنسية المقيمين على أراضيها بصورة قانونية )انظر المادة 
على هذا النحو وثائق السفر المنصوص عليها في المعاهدتين الدوليتين فيما يتعلق باألشخاص المستفيدين من الوضع المعترف به على 

 الدولي؛ الصعيد

سات البيولوجية                                                                                       وقد وضعت "دليل المفاتيح العامة" لفحص وتدقيق جوازات السفر المقروءة آليا  المعززة بالقيا يكاواإلولما كانت 
 والمعروفة بالجوازات اإللكترونية، بما يعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عمليات مراقبة الحدود؛

المساعدة الفنية والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزيز برامجها في  يكاواإلالدول األعضاء تطلب من برامج ولما كانت 
 د؛تحديد هوية المسافرين وإدارة مراقبة الحدو 

التعاون بشأن مسائل اإلتجار بالبشر فيما بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية واإلقليمية والدولية  ولما كان
 والجهات المعنية األخرى المهتمة بهذا المجال قد عاد بالنفع على إجراءات مكافحة االتجار باألشخاص.

 فإن الجمعية العمومية:

العمل، من خالل إدارة وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحديد هوية األفراد بذاتهم  الدول األعضاء على      تحث   -1
وذلك من أجل االرتقاء بفوائد التسهيالت وأمن الطيران إلى الحد األقصى، بما في ذلك منع أفعال التدخل غير المشروع وغيرها 

 من التهديدات التي يواجهها الطيران المدني؛

اء على تنفيذ اإلجراءات واألدوات الصارمة للحفاظ على سالمة وأمن مستندات الهوية األساسية، الدول األعض      تحث   -2
السيما من خالل تطبيق مبادئ دليل إثبات الهوية، مثل ضمان أن صاحب الهوية موجود وانه ما زال على قيد الحياة من خالل 

لطلب بالهوية المعنية واقتصارها عليه وحده في النظام من خالل التحقق من مصدري بيانات مختلفين، مع التأكد من ارتباط مقدم ا
أي كيف تفاعل هذا الشخص مع الجهات المعنية في المجتمع طوال حياته والتحقق  توفير اإلثبات بالبصمة االجتماعية لمقدم الطلب،

 مترية؛من سجالت الوكاالت أو من خالل ربط هذا السجل بمقياس واحد أو أكثر من المقاييس البيو 
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الدول األعضاء على أن تكثف جهودها من أجل وضع وتنفيذ نظام متين في مجال إدارة شؤون الهوية ومن      تحث   -3
 أجل المحافظة على أمن وسالمة عملية إصدار وثائق السفر؛

سيما  ال الدول األعضاء على تكثيف جهودها إلنشاء وتنفيذ نظام تحقق من سالمة جوازات السفر اإللكترونية،      تحث   -4
 بواسطة قراءة توقيعاتها اإللكترونية والتحقق من صالحيتها؛

 يكاواإلإلى المجلس أن يكلف األمينة العامة بالمواظبة على تحديث خارطة الطريق لتنفيذ استراتيجية "برنامج  تطلب -5
اتهم، وتعزيز أمن وسالمة وثائق مساعدة الدول األعضاء على تحديد هوية األفراد بذمن أجل لتحديد هوية المسافرين"، وذلك 

 السفر الخاصة بهم وعمليات مراقبة الحدود؛

وعمليات مراقبة  هاوثائق السفر الخاصة بإلى الدول األعضاء أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة  تطلب -6
 الحدود وأن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل؛

                                                                        وازات السفر المقروءة آليا  طبقا  للمواصفات الواردة في الجزء األول الرابع الدول األعضاء التي لم تصدر بعد جتحث  -7
 على أن تبادر إلى إصدارها؛ Doc 9303)من الوثيقة )

                                                                  الدول األعضاء بأن تكفل سحب الجوازات غير المقروءة آليا  من التداول؛ تذكر -8

وثائق سفر اتفاقية واألشخاص عديمي الجنسية )" الدول األعضاء بأن تتأكد عند إصدار وثائق سفر الالجئين      تحث   -9
 ؛Doc 9303                                                                               األمم المتحدة"( من كونها وثائق مقروءة آليا ، طبقا  للمواصفات الواردة في الوثيقة 

الدول األعضاء بوضع الضوابط للتصدي لحاالت سرقة وثائق السفر الفارغة واختالس وثائق السفر الصادرة        ت ذك ر -10
        حديثا ؛

الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في وضع نظم فعالة وناجعة لتحديد هوية المسافرين ومراقبة حدودها      تحث   -11
 دون تأخير؛ يكاواإلعلى االتصال ب

وثائق السفر  - Doc 9303إلى المجلس أن يضمن أن تظل المواصفات والمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة تطلب  -12
 بة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛                    المقروءة آليا ، مواك

                                   لما تقضي به أيضا  قرارات مجلس األمن        وفقا  الدول األعضاء على تعزيز عمليات إدارة المراقبة على حدودها  يحث -13
 المتعلقة بهذا الشأن وذلك بتطبيق القواعد المرتبطة بهذه المسألة والواردة في الملحق التاسع "التسهيالت".  

الدول األعضاء إلى تنفيذ الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل المراقبة على الحدود مع  تدعو -14
للمفاتيح العامة، وذلك عند  يكاواإلتحسين إجراءات التخليص، مثل االستخدام المشترك لبوابات المراقبة اآللية على الحدود ودليل 

 رونية؛التحقق من صالحية جوازات السفر اإللكت

إلى األمينة العامة أن تواصل استطالع الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل عمليات تطلب  -15
 مراقبة الحلول على الحدود مع تحسين إجراءات التخليص؛
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الحدود، إلى المجلس أن يواصل العمل على تحسين سالمة إجراءات تحديد هوية المسافرين وإدارة مراقبة  تطلب -16
 وتعزيز األمن ووضع اإلرشادات لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق المزيد من هذه األهداف؛ 

بلالمجلس على استكشاف       تحث   -17 تكثيف أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي      س 
ر ريادي في المجتمع الدولي لتسهيل وتنسيق مثل هذه بدو  يكاواإلتحديد هوية المسافرين ومراقبة الحدود، بما في ذلك قيام 

 المساعدة؛ 

واستخدام المعلومات المتاحة في هذا  يكاواألعضاء على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإل جميع الدول      تحث   -18
                                                                                     الدليل للتحقق من صحة وثائق السفر اإللكترونية المقروءة آليا  في عمليات مراقبة الحدود؛ 

على اإلسراع في اإلبالغ بالبيانات الدقيقة بشأن وثائق السفر  -إن لم تقم بذلك بعد  –الدول األعضاء       تحث   -19
 (؛SLTDالمسروقة والمفقودة والملغاة الصادرة عنها إلى اإلنتربول إليداعها في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة )

على نقاط مراقبة حدودها للدخول والمغادرة، من  -إن لم تقم بذلك بعد  –الدول األعضاء على أن تتحقق  تدعو -20
وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذين يسافرون عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق 

 ؛(SLTD)السفر المسروقة والمفقودة 

م بالفعالية والكفاءة بهدف تنفيذ عمليات إيداع البيانات في قاعدة الدول األعضاء على أن تنشئ آليات تتس      تحث   -21
 وعمليات استخراج المعلومات منها؛ (SLTD)بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة 

                                                                                                الدول األعضاء على أن تنشئ نظاما  فعاال  لتبادل المعلومات والتعاون بين جميع الجهات المعنية في مجال       تحث   -22
 ار بالبشر؛منع االتج

إلى األمينة العامة أن تكفل إعداد مواد إرشادية بشأن اإلجراءات الواجب تنفيذها لمكافحة االتجار بالبشر بهدف  يطلب -23
 توفير الدعم للدول األعضاء في تنفيذها لألحكام التي ترد في الملحق التاسع "التسهيالت" فيما يخص االتجار بالبشر.

 المرفق )ج(

 التسهيالت مسائل علىطنية والدولية والتعاون الو  اإلجراءات

 الحاجة تقضي بأن تتخذ الدول األعضاء إجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة عمليات تخليص اإلجراءات؛ لما كانت

 إنشاء برامج تسهيالت النقل الجوي الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة ولما كان
 إلدخال التحسينات الالزمة؛

التعاون على مسائل التسهيالت بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية واإلقليمية والدولية التي  ولما كان
 تهمها شؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيين؛
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                                      المعلومات عن المسافرين مما أثر سلبيا                                                               هذا التعاون قد أصبح حيويا  بعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل  نإوحيث 
 ؛       الرك ابعلى جدوى قطاع النقل الجوي، وفي ضوء تزايد طلبات سلطات مراقبة الحدود لتبادل بيانات 

 في شتى أنحاء العالم قد ازداد في األعوام الماضية؛ عن طريق النقل الجوي  خطر انتقال األمراض السارية ولما كان

 ينص على توفير التسهيالت فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛الملحق التاسع  ولما كان

 :فإن الجمعية العمومية

الدول األعضاء على إنشاء برامج تسهيالت النقل الجوي الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت واالستعانة بها،       تحث   -1
 ي مع الدول المجاورة؛واعتماد سياسات للتعاون على الصعيد اإلقليم

الدول األعضاء على المشاركة في برامج تسهيالت النقل الجوي اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنظمات الدولية      تحث   -2
 الحكومية األخرى المعنية بالطيران؛

نية واللجان الدول األعضاء على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من خالل برامج تسهيالت النقل الجوي الوط      تحث   -3
 المعنية بالتسهيالت أو بالوسائل المالئمة األخرى للقيام بما يلي:

                                                                                         المواظبة على اسااااااااااترعاء اهتمام جميع الهيئات المختصااااااااااة في حكوماتها الخاصااااااااااة بكل منها، للحاجة إلى    أ(
     يلي:   ما

 جعل القواعد والممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده؛ (1

 د الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت؛إيجا (2

  ؛                                            المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتابعة الضرورية   ب(

                       لتحديد هوية المسافرين؛      يكاو  اإل                                                                 ضمان توافر آلية تنسيق مناسبة من أجل كفاءة تنفيذ استراتيجي برنامج    ج(

الوطنية أو برامج ولجان التسهيالت األخرى على  الدول األعضاء على أن تشجع برامج ولجان التسهيالت      تحث   -4
دراسة مشاكل التسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إليها الدول األعضاء األخرى التي ترتبط معها 

 بصالت في مجال الطيران؛

المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن  األعضاءالدول       تحث   -5
                                                                               مجال التسهيالت، كل ما تبي ن أن تلك المشاورات قد تؤد ي إلى حل موحد لتلك المشاكل؛

 الدول األعضاء والمشغلين الجويين ومشغلي المطارات على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف بشأن      تحث   -6
 ما يلي:
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  ؛                          تحديد مشاكل التسهيالت وحلها   أ(

                                                                                             وضاع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير الشارعية واألمراض الساارية وغيرها من األخطار   ( ب
  ؛                         التي تهدد المصالح الوطنية

واتحاداتهم إلى المشاركة في النظم اإللكترونية الطائرات والمطارات الدول األعضاء على أن تدعو مشغلي       تحث   -7
 أعلى مستويات الكفاءة في معالجة البضائع في المطارات الدولية؛ لتبادل البيانات، وذلك لتحقيق

الدول األعضاء على أن تنفذ أحكام الملحق التاسع لتيسير تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات       تحث   -8
ر هم؛            وأ س 

تصبح قاعدة قياسية الواردة في الملحق التاسع ل 46-8تطلب إلى المجلس النظر في االرتقاء بمستوى التوصية  -9
وكذلك النظر في استحداث توصية جديد في الملحق التاسع موجهة إلى مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات بشأن وضع خطط 

 بذلك؛   يكاواإلمالئمة لتوفير المساعدة الفعالة وفي الوقت المناسب إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وإبالغ 

الطائرات والمطارات على أن يبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة، جميع  الدول األعضاء ومشغلي      تحث   -10
 الجهود الممكنة لتعجيل عمليات مناولة البضائع الجوية وتخليص إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولية؛

طنية واإلقليمية والدولية المعنية بمراقبة الدول األعضاء على إجراء الحوار وإقامة التعاون بين الجهات الو       تحث   -11
 الحدود واألمن وذلك بشأن التزاماتها إزاء أحكام الملحق التاسع "التسهيالت" وقرارات مجلس األمن في هذا الصدد؛

ائق في القيام بأعمالها المتعلقة بإدارة مراقبة الحدود وتأمين وث يكاواإلإلى األمينة العامة أن تكفل استمرار  يطلب -12
بلالسفر في سياق مكافحة اإلرهاب، وتعزيز  تعاونها مع وكاالت األمم المتحدة المعنية، مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة      س 

 (.UNODC( ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNOCTاإلرهاب )

 المرفق )د(

ابنظ  تبادل بيانات          الرك 

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

بإنشاء قاعدة قياسية  يكاواإل                 (، قد رح ب بقرار 2017) 2396مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في قراره  ولما كان
مع تسليمه         الرك ابة عن "التسهيالت" بخصوص قيام دولها األعضاء باستخدام نظم المعلومات المسبق –ضمن الملحق التاسع 

 2178من القرار  9               تعزيزا  للفقرة ، 11لم تنفذ بعد هذه القاعدة القياسية، قرر في الفقرة  يكاواإلبأن العديد من الدول األعضاء في 
شاء نظم ، بأن تنفذ الدول األعضاء في األمم المتحدة إجراءات عديدة من بينها إنيكاواإل( والقاعدة القياسية الصادرة عن 2014)

        الرك ابوبأنها تلزم شركات الطيران العاملة  في أراضيها بتوفير المعلومات المسبقة عن         الرك ابلتقديم المعلومات المسبقة عن 
 إلى السلطات الوطنية المختصة؛
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بأن تقوم الدول  2396من القرار 12                                                        مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد قرر أيضا  بموجب الفقرة  ولما كان
للقواعد القياسية والتوصيات        وفقا  ومعالجتها وتحديثها وتحليلها         الرك ابعضاء بإنشاء  قدرات لجمع بيانات عن سجالت أسماء األ

، وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات، مع االحترام الكامل لحقوق يكاواإلالدولية الصادرة عن 
أجل منع الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها من سفر اإلرهابيين كشفهما والتحقيق فيهما، يهيب  اإلنسان والحريات األساسية من

كذلك بالدول األعضاء واألمم المتحدة والكيانات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى أن توفر المساعدة الفنية والموارد وبناء 
قدرات، وعند اإلمكان، يشجع الدول األعضاء على تبادل بيانات سجل أسماء القدرات إلى الدول األعضاء من أجل تفعيل هذه ال

مع الدول األعضاء المعنية أو ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين إلى بلدانهم األصلية         الرك اب
، مع التركيز على جميع األفراد الذين حددتهم اللجنة أو البلدان التي يحملون جنسيتها أو المسافرين أو المنتقلين إلى بلد ثالث

على العمل مع دولها  يكاواإل              (، ويحث  أيضا 2015) 2253( و2011)1989( و1999) 1267                       المنشأة عمال  بالقرارات 
 واستخدامها وحمايتها؛        الرك اباألعضاء لوضع قاعدة قياسية من أجل جمع بيانات سجل أسماء 

قد دعا الدول األعضاء إلى تنفيذ ، (2019) 2482ابع لألمم المتحدة، بموجب القرار مجلس األمن الت ولما كان
وتطوير قدرتها على جمع ومعالجة وتحليل بيانات سجالت أسماء  (API)        الرك ابالتزاماتها بجمع وتحليل المعلومات المسبقة عن 

وإطالع السلطات         الرك ابان استخدام بيانات سجالت أسماء وتوصياتها الدولية، وضم يكاواإل                        (، وذلك التزاما  بقواعد PNR)        الرك اب
الوطنية المختصة عليها، مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، ما من شأنه أن يساعد مسؤولي األمن على 

رهابيين، لمنع اإلرهابيين من الربط بين األفراد ذوي الصلة بالجريمة المنظمة، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية، واإل
السفر ومحاكمة الضالعين بأعمال اإلرهاب والجريمة المنظمة، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك عن 

 طريق االستفادة من برامج بناء القدرات؛

                      ما ذ كر في استراتيجية ، ك       الرك اببيانات سجل أسماء         الرك اباستخدام كل من المعلومات المسبقة عن  ولما كان
( يمكن أن يتم أيضا ألغراض أمنية، بحيث تضاف طبقة هامة لتحصين نظام TRIPلتحديد هوية المسافرين ) يكاواإلبرنامج 

الطيران المدني الدولي من أجل الكشف عن اإلرهابيين ومنع أفعال التدخل غير المشروع قبل إجراءات الصعود على متن الطائرات 
 طويل؛ بوقت

 : إن الجمعية العموميةف

الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين يوفرون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في نظم       تحث   -1
من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في معالجة         الرك ابتبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن 

 لمطارات الدولية؛حركة المسافرين في ا

اإللكترونية، على ضمان أن تكون شروط بيانات         الرك ابالدول األعضاء، في استخدامها لنظم تبادل بيانات       تحث   -2
مطابقة للقواعد القياسية الدولية التي تعتمدها وكاالت األمم المتحدة المختصة لهذا الغرض، وضمان أمن تلك البيانات         الرك اب

 نصفة وصيانتها مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان؛ومعالجتها معالجة م

الدول األعضاء على التعاضد وتبادل أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى من      تحث   -3
 ؛       الرك ابأجل إنشاء نظم تبادل بيانات 
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ومعالجتها         الرك ابات سجالت أسماء بيان بعد، إعداد القدرات على جمع من الدول األعضاء، التي لم تقم بذلك تطلب -4
وتحليلها وضمان أن هذه البيانات مستخدمة فقط من جانب السلطات الوطنية المختصة مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان 

 والحريات األساسية من أجل منع الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها من سفر اإلرهابيين وكشفهما والتحقيق فيهما. 

 السياسات والتوحيد القياسي  -أحكام عامة، ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي –اية البيئة حم :15البند 

نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس في موضوع حماية البيئة على أساس التقارير المرحلية التي قدمها  15-1
(. WP/57و WP/54 ونوعية الهواء المحلي )ورقتا العمل المجلس عن أعمال المنظمة بشأن األحكام العامة، وضوضاء الطائرات،

، البيان 1-39                                                                                                          واستنادا  إلى هذه التقارير المرحلية، نظرت اللجنة التنفيذية في مقترحات المجلس لتحديث قرار الجمعية العمومية 
ء ونوعية الهواء المحلي )ورقة األحكام العامة والضوضا -المستمرة فيي مجال حماية البيئة  يكاواإلالموحد بسياسات وممارسات 

 WP/103و WP/81من الدول والمراقبين وهي: ورقات العمل        مقد مةورقة  15(. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك WP/57العمل 
 WP/409و WP/374و WP/372و WP/354و WP/261و WP/260و WP/226و WP/225وWP/175 وWP/140 و WP/104و
 .WP/474و WP/412و

                       ، التي تقدم تقريرا  عن WP/54طلب الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، قدم المجلس ورقة العمل            وبناء  على 15-2
بشأن التأثير الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات.  يكاوآخر تحديث لتقييم االتجاهات البيئية العالمية لإل

مرات فقط خالل نفس  3.1إلى  2.2أن يزيد استهالك الوقود بنسبة  2045إلى عام  2015عام  ومن المتوقع في الفترة الممتدة من
مرات في الحركة الجوية الدولية. ويشير عدد من السيناريوهات التي جرى تقييمها  3.3الفترة على الرغم من الزيادة المتوقعة البالغة 

، وأنه بحلول 2025مكن أن يتكون من وقود الطيران المستدام بحلول عام في المائة من استهالك الوقود ي 2.6إلى أن ما يصل إلى 
                                                                                                          سيكون من الممكن فعليا  تلبية مائة في المائة من الطلب الدولي على وقود الطائرات النفاثة باستخدام وقود طيران  2050عام 

هذا المستوى من إنتاج الوقود إال من خالل . ومع ذلك، ال يمكن تحقيق المائة  في 63مستدام، ما يقابل خفض االنبعاثات بنسبة 
استثمارات رأسمالية كبيرة للغاية في البنية التحتية إلنتاج وقود الطيران المستدام، ووضع إطار عمل سياسي متين. وفيما يتعلق 

تمر تأثير الطيران بضوضاء الطائرات وانبعاثاتها التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي، توضح االتجاهات أنه من المتوقع أن يس
                                                                                                                           على البيئة بالنمو في المستقبل وإن يكن بمعدل أبطأ من معدل نمو الحركة الجوية. وفي الحالة المتعلقة بضوضاء الطائرات، واعتبارا  

ة                                                                                                       تقريبا ، قد تتوقف ضوضاء الطائرة عن الزيادة مع زيادة الحركة الجوية. ويتعين اتخاذ عدد من اإلجراءات الطموح 2030من عام 
 .من جانب الدول األعضاء لتحقيق سيناريو الضوضاء ذلك

                                                                                                       وأقرت اللجنة بأن من المهم أن تكون هناك قاعدة واحدة قوية للمعلومات حتى يتسنى للنقاش أن يغدو مثمرا  وصنع  15-3
                       مور البيئية، وأن ت قدم                                                                                               القرار سليما . وأوصت اللجنة بأن ت عتمد االتجاهات البيئية لتكون بمثابة أساس التخاذ القرارات في األ

ثة بهذا الشأن للجمعية العمومية المقبلة. واقترحت دولتان أنه ينبغي تحسين الشفافية في ما يتعلق بالعمل الفني                                                                                                                       معلومات محد 
 .يكاوالذي ينطوي على وضع االتجاهات البيئية العالمية لإل

منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية  يكاواإلرزته ( عن التقدم الذي أح WP/57                              قدم المجلس تقريرا  )ورقة العمل 15-4
العمومية بشأن القضايا المتعلقة بالطيران المدني والبيئة. وأوجزت الورقة القاعدة القياسية الجديدة المتعلقة بكتلة وعدد الجسيمات 

انبعاثات محركات  —، المجلد الثاني حماية البيئة —الدقيقة غير المتطايرة لمحركات الطائرات، في الملحق السادس عشر الجديد 
الطائرات، وتضمنت معلومات عن االستعراض المتكامل للخبراء المستقلين في تكنولوجيات الطائرات والمحركات وكذلك عن 

بشأن ضوضاء الطائرات. وفيما يتعلق بالتحسينات التشغيلية، سلطت الورقة الضوء على  يكاواإلآحدث المستجدات في عمل 
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متعلق با "المجموعة االلكترونية ألدوات المطار المراعي للبيئة"؛ وتحليل حرق الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العمل ال
؛ وجوانب إشراك 2025من حزم التحسينات في منظومة الطيران بحلول عام  1والحزمة  0الناتجة عن تنفيذ وحدتي الحزمة 

مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  يكاواإلمة على األداء. كما قدمت معلومات عن تعاون المجتمع المحلي في تنفيذ المالحة القائ
بشأن تغير المناخ، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وفريق إلدارة البيئية التابع 

 دام للجميع.لألمم المتحدة، ومبادرة األمم المتحدة بشأن التنقل المست

                                                  في معالجة تأثير الضااااااااااااااوضاااااااااااااااء واالنبعاثات خالل هذه الفترة       يكاو  اإل                                        وأقرت اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرزته    5 -  15
                                                                            عن كثب التكنولوجيات المبتكرة ذات التوجه البيئي، وغيرها من التكنولوجيات التي       يكاو  اإل                                  الثالثية. كما أقرت بأهمية أن تتابع 

                                                                                            بما في ذلك مصااااااااادر الطاقة الجديدة للطيران، وتقييم تأثيرها على الضااااااااوضاااااااااء واالنبعاثات، والحفاظ على                      قد تؤثر على البيئة،
                                                                      ذات الصالة وتطويرها، حساب االقتضااء. وعلى إثر اقتراح تقدمت به إحدى الدول،       يكاو  اإل                                   القواعد والتوصايات الدولية وإرشاادات 

      تقييم         ، أي "Doc 10127      يكاو  اإل                  ليجسااااااااااااد عنوان وثيقة    1 -  39     معية                                                 وافقت اللجنة على إجراء تصااااااااااااحيح تحريري لنص قرار الج
                                                                                            واستعراض الخبراء المستقل ين لألهداف التكنولوجي ة المتكاملة فيما يخص  المحر كات والطائرات ". 

 ، بيان موحد بسياسات1-39                                                         ، قدم المجلس أيضا  مقترحا  لمراجعة قرار الجمعية العمومية WP/57وفي ورقة العمل  15-6
األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي، في ضوء التطورات التي  -المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلوممارسات 

بشكل رئيسي  26-15استجدت منذ انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية. وتنجم المراجعات الواردة أدناه في الفقرة 
 مل الذي قامت به لجنة حماية البيئة في مجال الطيران.  عن أنشطة األمانة والع

من سويسرا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء        مقد مة، الWP/103                  وشد دت ورقة العمل  15-7
على أهمية ضمان عدم تأثير تطوير األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني، بالرغم من اعترافها بأهمية االبتكار التكنولوجي، 

ب الطائرات المدنية األسرع من الصوت في الجهود الكبيرة التي بذلت على مدار سنوات عديدة للحد من التأثير البيئي للطيران، وعدم  التسب
من أجل  يكاوت الدولية لإلبآثار معاكسة أو غير متناسبة على السالمة والقدرات والعمليات. واقترحت الورقة مراجعة القواعد والتوصيا

مراعاة المشاكل واآلثار التي قد تنشأ مع إدخال الطائرات األسرع من الصوت الجديدة في الخدمة، في حين أنه ينبغي تطوير إجراءات 
ية التخفيف المقابلة، عند االقتضاء. كما اقترحت ضمان عدم نشوء أي وضع غير مقبول للجمهور من جراء عمليات الطائرات المدن

 األسرع من الصوت عند كل من السرعات األسرع من الصوت واألقل من سرعة الصوت.

من بولندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء        مقد مة، الWP/104                  وأك دت ورقة العمل  15-8
يت على األداء البيئي للطيران تتسم بأهمية حاسمة من أجل األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني، على أن التحسينات التي أجر 

المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء، وبالتالي إلدارة التأثيرات البيئية في المناطق المحيطة بالمطارات.  يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل
فذ بشكل صحيح وأنه يجب تحديث كل من أركانه المتوازن إلدارة ضوضاء الطائرات يحتاج إلى أن ين يكاواإلوأبرزت الورقة أن نهج 

األربعة لضمان قدرته على المساهمة كجزء من النهج الشامل. وفي هذا الصدد، اقترحت الورقة إجراء المزيد من التحديثات على قرار 
 —الملحق السادس عشر  ، المرفق )ه(، "قيود التشغيل المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطارات" على أساس1-39الجمعية العمومية 

ضوضاء الطائرات، الفصل الرابع. باإلضافة إلى ذلك، تطالب الورقة بضرورة وضع نهج شامل إلدارة  —حماية البيئة، المجلد األول 
نها تعزز نوعية الهواء حول المطارات. وفي حين دعمت القاعدة القياسية الجديدة المتعلقة بكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة أل

                                                                                                                         التحكم في انبعاثات المحركات عند المصدر، شد دت الورقة على ضرورة أن يوفر تنفيذ نظم اإلدارة البيئية في المطارات أيضا  عمليات 
  ضرورية لمعالجة مشكالت نوعية الهواء.
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يتعلق بنظم الطائرات فيما  يكاواإل، اعترفت أستراليا ونيوزيلندا بالتقدم الذي أحرزته WP/226وفي ورقة العمل  15-9
الموجهة عن بعد، وخاصة بالنسبة لسالمة الطيران والمالحة الجوية وأمن الطيران. وشاركت الورقة في المخاوف المتعلقة بالقضايا 
الناشئة الناجمة عن تأثير الضوضاء على المجتمع من جراء عمليات نظم الطائرات الموجهة عن بعد، وخاصة في المناطق 

كنية. وفي هذا الصدد، شجعت الورقة الدول على تبادل تجاربها في مجال االستجابة لقضايا ضوضاء الطائرات المبنية والس
 المتعلقة بعمليات نظم الطائرات الموجهة عن بعد.  

، عرضت كوستاريكا، برعاية الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية، WP/412وفي ورقة العمل  15-10
                                                                                                                  قدم الذي أحرزته دول أمريكا الالتينية في المجال البيئي، وذلك فيما يتعلق بالضوضاء ونوعية الهواء المحلي، عمال  بالملحق الت

. وأفادت الورقة أن الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية قد شجعت بشكل 1-39السادس عشر والقرار 
تحسين األداء البيئي من خالل اتخاذ جملة إجراءات  من بينها خفض الضوضاء وتحسين نوعية استباقي المبادرات الرامية إلى 

الهواء المحلي، وخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وتخطيط مرافق المطارات، األمر الذي أادى إلى نشوء لوائح تنظيمية 
 للطيران وأنشطة رئيسية أثمرت عن نتائج ناجحة.

، اقترحت قطر إنشاء مجموعات إقليمية معنية بحماية البيئة والتخطيط والتنفيذ في مجال WP/140العمل وفي ورقة  15-11
الطيران، والتي من شأنها توفير منصة للتعاون اإلقليمي في معالجة التطورات البيئية الحالية في مجال الطيران والتحديات المستقبلية. 

سقة لوضع وتنفيذ برامج حماية البيئة في مجال الطيران باإلضافة إلى الوثائق الدولية وأشارت الورقة إلى أن ذلك يضمن عملية مت
 . يكاواإلواإلقليمية ذات الصلة بطريقة تتم مواءمتها داخل األقاليم بما يتسق مع القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

                                          ا بالمضي قدما  في تطوير الطائرات األسرع من ، أعربت الواليات المتحدة عن التزامهWP/261وفي ورقة العمل  15-12
                                                                                                                 الصوت كجزء من الجهود األوسع نطاقا  لدعم االبتكار في مجال النقل. كما أقرت الورقة بالعمل الجاري في لجنة حماية البيئة 

كرت أن في مجال الطيران لوضع معايير إلصدار شهادات ترخيص ضوضاء الهبوط واإلقالع للطائرات األسرع من الصوت، وذ
االستمرار في إحراز تقدم في هذا المجال يتسم بأهمية كبيرة. وتجري معاينة السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بضوضاء 
الطائرات األسرع من الصوت وانبعاثات المحركات، وتقترح الورقة ضرورة استمرار المناقشات الفنية في لجنة حماية البيئة في 

                                                                                            طوير القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بالهبوط واإلقالع لتمكين دوائر الصناعة من المضي قدما  في مجال الطيران باتجاه ت
تطوير الطائرات األسرع من الصوت. وأعربت عن ضرورة إجراء عملية مستندة إلى البيانات لتطوير القواعد والتوصيات الدولية 

 الخاصة بضوضاء الطائرات األسرع من الصوت.

بشأن وضع قواعد قياسية  يكاواإل، أشار االتحاد الروسي إلى العمل الجاري في إطار WP/374ورقة العمل  وفي 15-13
دولية في الوقت المناسب لجميع أنواع طائرات الطيران المدني، وال سيما للنقل األسرع من الصوت، وأن العديد من الشركات قد 

                                                                  سرع من الصوت. وق دم اقتراح للمجلس بأن ينظر في إمكانية منح األولوية                                              قطعت بالفعل شوطا  كبيرا  في تطوير الطائرات األ
إلعداد قواعد وتوصيات دولية بشأن النقل األسرع من الصوت، على أن تؤخذ في االعتبار الحاجة إلى التنسيق الوثيق والفعال 

زت الورقة أن االتحاد الروسي يشارك بشكل وأبر  ولجنة المالحة الجوية. بين أفرقة خبراء لجنة حماية البيئة في مجال الطيران
ناشط في إجراء بحث شامل عن النقل األسرع من الصوت في المستقبل ونظم الدفع الخاصة به، وسوف يوفر، إذا ما دعت 

 . يكاواإلهذا النشاط في الضرورة لذلك، موارد لدعم 

نظمة خدمات المالحة الجوية المدنية آراء ، طرح كل من المجلس الدولي للمطارات ومWP/260وفي ورقة العمل  15-14
بشأن إدارة الضوضاء في المطارات، بما في ذلك أهمية النظر في العوامل غير الصوتية لتحديد استراتيجيات إدارة الضوضاء 
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ووضع سياسات مناسبة تعالج مستويات التعرض لصوت الضوضاء، واإلزعاج المرتبط بضوضاء الطائرات. واقترحت الورقة 
 المتوازن إلدارة ضوضاء الطائرات.  يكاواإل                                         ا  إضافة إشراك المجتمع كعنصر شامل في نهج أيض

( وجهة نظره بشأن الحاجة إلى اتباع نهج أياتا، شارك االتحاد الدولي للنقل الجوي )WP/175وفي ورقة العمل  15-15
ي لتأثير الطيران على البيئة. وأبرزت الورقة متسق وموحد لوضع القواعد القياسية والسياسات العالمية من أجل ضمان التصد

 يكاواإل                                                                                          بمواصلة ضمان نزاهة واستقاللية العمليات والمعايير الفنية التي قد توفر سياقا  لقرارات سياسات  يكاواإلالحاجة إلى قيام 
شاركت الورقة في اإلعراب  المتوازن حيال إدارة ضوضاء الطائرات. كما يكاواإلودعت الجمعية العمومية إلى تأكيد دعمها لنهج 

 عن المخاوف بشأن انتشار الضرائب البيئية، التي ال تعالج التأثير البيئي للطيران بطريقة فعالة.

ورحب بالدراسة  يكاواإل، اعترف المجلس الدولي للمطارات بالتقدم الذي أحرزته WP/225وفي ورقة العمل  15-16
اية البيئة في مجال الطيران على الطائرات األسرع من الصوت لإلبالغ عن التأثيرات االستكشافية المستمرة التي أجرتها لجنة حم

المحتملة للضوضاء واالنبعاثات. كما شاركت الورقة في وجهات نظر المجلس الدولي للمطارات حول خصائص الضوضاء 
صيات الدولية الحالية والمستقبلية المكافئة للوافدين الجدد في سوق الطائرات المدنية األسرع من الصوت وامتثالهم للقواعد والتو 

للضوضاء واالنبعاثات للسرعات األقل من سرعة من الصوت. وباإلضافة إلى ذلك، تناولت الورقة قضايا الفرقعة الصوتية وتأثير 
 عمليات الطائرات األسرع من الصوت على الجمهور العام وتكامل الحركة التشغيلية. 

ألغراض أخذ العلم. ولم يتم تقديمها إلى االجتماع لكن يرد ملخص        مقد مةالعمل الخمس ال وأقرت اللجنة ورقات 15-17
 عنها أدناه: 

، عرضت مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية عملها لتحسين البيئة، واضعة WP/81في ورقة العمل  15-18
وثيقة إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتحديد بذلك مبادئ توجيهية تدعى "الورقة الخضراء". ويستند نطاق هذه ال

 اإلدارة البيئية والطاقة والمياه والمعالجة الشاملة للفضالت وإدارة المواد. 

، أوجزت الهند التزامها بتحقيق نمو شامل ومستدام لقطاع الطيران في الهند، والنية WP/372وفي ورقة العمل  15-19
ة الوطنية للطيران المراعي للبيئة، والرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية ومجاالت السياسة الرئيسية. والسعي لوضع السياس

وشددت الورقة على أن الهدف من هذه السياسة هو التخفيف من تأثير نمو الطيران على البيئة وضمان التنمية المستدامة لقطاع 
 لقضايا البيئية الحالية والمتوقعة في المستقبل.الطيران في الهند من خالل نهج شامل لمعالجة ا

، من يكاو                                                                       ، قدمت جنوب أفريقيا تقريرا  عن أنشطتها المضطلع بها لدعم العمل البيئي لإلWP/409وفي ورقة العمل  15-20
البيئة في مجال قبيل مساهماتها في أنشطة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران واستضافة اجتماع الفريق التوجيهي للجنة حماية 

لبناء القدرات من أجل تنفيذ خطة  يكاواإلفي جنوب أفريقيا، ومساهماتها في أنشطة  2019الطيران في ديسمبر/كانون األول 
 من جدول األعمال(. 17التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )إشارة إلى البند 

مية استهداف استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة في ، اعترفت شيلي بأهWP/474وفي ورقة العمل  15-21
البنية التحتية للمطارات من أجل التوصل إلى القواعد القياسية المحايدة من حيث انبعاثات الكربون. وحثت شيلي الدول األخرى على 

 .مستدامة من أجل خفض التلوث البيئي المحلي تصميم وتنفيذ التكنولوجيات القائمة لتحويل البنية التحتية للمطارات بطريقة
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، قدم المجلس الدولي للمطارات معلومات أساسية عن المطارات ووجهات نظر المجلس WP/354وفي ورقة العمل  15-22
لمجلس                                                                                                                الدولي للمطارات بشأن حماية البيئة، بما في ذلك نوعية الهواء المحلي والضوضاء واالستدامة، فضال  عن التشديد على دعم ا

 .بشأن حماية البيئة من خالل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وغيرها من الوسائل يكاواإلالدولي للمطارات لعمل 

في مجال وضع قواعد الطائرات األسرع من الصوت، أوصت اللجنة بأن تدعو الجمعية  يكاواإلوفي ما يتعلق بعمل  15-23
يئة في مجال الطيران أن تواصل عملها الجاري بشأن الطائرات األسرع من الصوت، مع المجلس إلى أن يطلب من  لجنة حماية الب

إعطاء األولوية للدراسة االستكشافية. واقترحت إحدى الدول أنه ينبغي أن تولى لجنة حماية البيئة في مجال الطيران عنايتها للعمليات 
باآلراء المتباينة في ما يتعلق        علما  االستكشافية. كما أحاطت اللجنة  األسرع من الصوت في المناطق المكتظة بالسكان أثناء الدراسة

بنهج وضع المعايير والعالقة بين القواعد القائمة للطائرات دون سرعة الصوت وأسس وضع قواعد جديدة للطائرات األسرع من 
 .والجوانب األخرى                                                                             الصوت، فضال  عن قضية تقب ل الجمهور، والحاجة إلى مراعاة السالمة والمالحة الجوية

آلراء المتباينة إزاء الحاجة اب       علما  المتوازن إلدارة ضوضاء الطائرات"، أحاطت اللجنة  يكاواإلوفي ما يتعلق با "نهج  15-24
، المرفق )ه(، على ضوء 1-39إلى تحديث محتمل لا "قيود التشغيل المحلية المتعلقة بالضوضاء"، على النحو المحدد في القرار 

بأن استكشاف        علما  ن القواعد القياسية الخاصة بالضوضاء في الملحق السادس عشر، المجلد األول. وأحاطت اللجنة الغرض م
العوامل غير الصوتية مدرج بالفعل في برنامج عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران للفترة الثالثية القادمة، وقد وافق عليه 

ا بأن المقترحات المتعلقة بمشاركة المجتمع قد تم تناولها على النحو الصحيح في        علما  المجلس من ذي قبل. كما أحاطت                                                                                 أيض 
 .WP/57، المرفق )ج(، في الورقة 1-39التحديث الذي اقترحه المجلس للقرار 

وفي ما يتعلق بقضايا الضوضاء ذات الصلة بعمليات نظم الطائرات الموجهة عن بعد، أوصت اللجنة بأن تطلب  15-25
ة إلى المجلس تكليف لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بالعمل على هذه القضايا، وذلك من خالل دعوة الدول إلى الجمعي

تبادل خبراتها في االستجابة لقضايا ضوضاء الطائرات الناتجة عن عمليات نظم الطائرات الموجهة عن بعد، وإلى تجميع هذه 
 ن أفضل الممارسات في هذا المجال.التجارب لتغدو بمثابة دليل توجيهي للدول ع

 وافقت اللجنة على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد القرار التالي:  15-26

 -المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلبيان موحد بسياسات وممارسات   :15/1القرار 
 األحكام العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

، أن تواصل في كل دورة من دوراتها العادية اعتماد البيان 1-39قد قررت، بموجب قرارها  الجمعية العمومية          لم ا كانت
 المستمرة في مجال حماية البيئة، يكاواإلالموحد بسياسات وممارسات 

 يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة  ولكن مترابطة، 1-39القرار           ولم ا كان

إلى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية في مجال  الحاجة وبالنظر إلى
 ضوضاء وانبعاثات محركات الطائرات.
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                       فإن  الجمعية العمومية:

ر -1 د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة “: 18-40أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه، مع القرار       تقر                                              بيان موح 
: "بيان موحد بسياسات وممارسات 19-40والقرار  ”الهواء المحليوالضوضاء ونوعية أحكام عامة  –ي مجال حماية البيئة ف

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(، تشكل البيان  -المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإل
لمستمرة في مجال حماية البيئة، حسبما كانت هذه السياسات قائمة عند اختتام الدورة األربعين ا يكاواإلالموحد بسياسات وممارسات 

  للجمعية العمومية:

 لمحة عامة —المرفق )أ( 
 وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئة —المرفق )ب( 
 لنهج المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائراتالسياسات والبرامج المبنية على "ا —المرفق )ج( 
 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها —المرفق )د( 

 في المجلد األول من الملحق السادس عشر   
 فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات —( ه)المرفق 

 خطيط وإدارة استخدام األراضيت —المرفق )و( 
 مشكلة الفرقعة الصوتية –الطائرات األسرع من الصوت  —المرفق )ز( 
 أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي —المرفق )ه( 

في  يكاواإلالمجلس أن يعرض على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية سياسات وممارسات  إلى تطلب -2
 ستعرضها.مجال حماية البيئة لت

المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإل: "بيان موحد بسياسات وممارسات 18-40أن هذا القرار مع القرار  تعلن -3
خطة التعويض عن  -المستمرة في مجال حماية البيئة يكاواإل: "بيان موحد بسياسات وممارسات 19-40تغير المناخ" والقرار  -

 .3-39و 2-39و 1-39 اتولي )كورسيا("، تحل محل القرار لدالكربون وخفضه في مجال الطيران ا

 المرفق )أ(

 لمحة عامة

ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن "تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد  لما كانت
الرابعة واألربعين من تلك االتفاقية تنص على  كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه...."، وأن المادة

أنه ينبغي للمنظمة "العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية و...على تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي 
 الدولي من أجل... تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد".
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من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن التحسينات  ولما كان
التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، وإعادة تدوير الطائرات، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة 

الستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، ومشاركة المجتمعات والمتجددة والمستدامة، وا
 المحلية، والتدابير القائمة على آليات السوق.

قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة  يكاواإلجميع الدول األعضاء في  ولما كانت
 على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.والحفاظ كذلك 

 منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجوي. ولما كانت

تبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب واألمم النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة وال ولما كان
 في المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة.

بأن عمل المنظمة في مجال البيئة يسهم في تحقيق عشرة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها           وإقرارا  
 األمم المتحدة.

 يكاواإلالمعلومات الموثوق بها وأفضل المعلومات المتوافرة عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد  ولما كانت
 بها. ودولها األعضاء السياسة الخاصة

يومنا هذا أكثر                                                                                          بأنه قد تم إحراز تقدم كبير في التصدي آلثار الطيران على البيئة، وأن الطائرات التي ت نتج في           وتسليما  
 في المائة مما كانت عليه في ستينات القرن الماضي. 75في المائة في استهالك الوقود وأقل ضوضاء بنسبة  80كفاءة بنسبة 

                                                                                                      بأنه يجري بوتيرة سريعة إعداد التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران وبأنه سيتعي ن           وإقرارا  
 ، حسب االقتضاء؛م بالكثير لمواكبة ترخيص هذه التكنولوجيات الجديدة في مجال البيئة وفي الوقت المناسبالقيا يكاواإلعلى 

بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركات،  ولما كانت
 التخفيف التشغيلي.فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر و 

إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة  ولما كانت
على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمي، المسائل االقتصادية والمؤسسية 

 بذلك. المتعلقة

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضع  نولما كا
 السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار.

بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام أنواع الوقود وبدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل           وإقرارا  
 ولي بتأثير أقل على البيئة، من حيث نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي على حد سواء.الجوي الد

أهمية أحدث المعلومات عن تأثير ضوضاء الطائرات في الحاضر والمستقب، وذلك على النحو المبين في  وبالنظر إلى
 قرارات بشأن المسائل البيئية.في مجال البيئة على المستوى العالمي، من أجل دعم اتخاذ ال يكاواإلاتجاهات 
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 فإن الجمعية العمومية:

، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تعي اآلثار الضارة يكاواإلأن  تعلن -1
مسؤوليتها وبمسؤولية دولها األعضاء بالبيئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معالجتها، وأنها تقر ب

عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من ناحية أخرى. وعند 
 يلي: والدول األعضاء فيها بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بما يكاواإلاضطالع 

 رين بضوضاء الطائرات.الحد أو الخفض من عدد المتأث أ(

 الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي. ب(

 الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي. ج(

د  -2 لمتعلقة بالبيئة وتطلب لدورها القيادي في كل مسائل الطيران المدني الدولي ا يكاواإلعلى أهمية مواصلة إثبات       تشد 
 القطاع. إلى المجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إعداد إرشادات للسياسة بشأن هذه المسائل تعترف بخطورة التحديات التي يواجهها

إلى المجلس أن يواصل التقييم المنتظم للوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  تطلب -3
 ستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض.واال

من المجلس أن يتابع عن كتب التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران من أجل  تطلب -4
 الترخيص لهذه التكنولوجيات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب، حسب االقتضاء؛

الترابط والتبادل المتعلقة بالتدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير إلى المجلس إبقاء وتحديث المعرفة بمسألة  تطلب 5
 اتخاذ القرارات على النحو األمثل.من أجل الطيران على البيئة 

إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران التي يمكن أن تستخدمها الدول لتقييم أداء عمليات  تطلب -6
 والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة.الطيران وفعالية القواعد 

إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات واستهالك  تطلب -7
من محركات الطائرات، مع تبيان الطائرات للوقود وكفاءة الوقود في نظام الطيران وانبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النتروجين 

العالمية للمالحة الجوية، والقواعد والتوصيات الدولية التي تضعها  يكاواإلعمل المنظمة، وخطط العمل التي تقدمها الدول، وخطة 
والحلقات  وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير المنتظمة يكاواإل، وسياسة يكاواإل

 اإلقليمية. يكاواإلالدراسية، بما يشمل التنسيق مع مكاتب 

المتعلقة بالبيئة، وتحث الدول األعضاء على دعم  يكاواإلالدول إلى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة  تدعو -8
 األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية.

من تقوية عملها في  يكاواإلالدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المعلومات والبيانات العلمية الالزمة لتمكين دعو ت -9
 المجال. هذا
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المجلس على مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار الطيران  تشج  -10
 اسات لمعالجة هذه اآلثار.على البيئة وبشأن وضع السي

الدول على االمتناع عن اتخاذ تدابير في مجال البيئة من شأنها أن تؤثر سلبا على التطور المنتظم والمستدام  تحث -11
 للطيران المدني الدولي.

 المرفق )ب(

 وض  القواعد والتوصيات واإلجراءات
 و/أو المواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئة

ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من مشكلة  لما كانت
 تطوير البنية األساسية للمطارات، وتتطلب اتخاذ إجراءات مالئمة بشأنها.

ن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بتأثير انبعاثات الطائرات على البيئة عل ولما كان ى كل من                                                                                         المجتمع العلمي يحس 
 المستويين المحلي والعالمي، يظل هذا التأثير مصدرا للقلق ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة.

بأن ثمة أوجه ترابط متعلقة بتصميم التكنولوجيا وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتصلة بالضوضاء           وإقرارا  
 ونوعية الهواء المحلي وتغير المناخ.

بغرض المساعدة على وضع مزيد من  (CAEP)أ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران المجلس قد أنش ولما كان
 القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية لضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات.

ل على المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان:  ضوضاء الطائرات، الذي يشتم ولما كان
قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية )باستثناء الطائارات قصيرة اإلقالع والهبوط والطائرات عمودية اإلقالع 

 والهبوط(، وأخطر الدول األعضاء بذلك.

يشتمل المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان:  انبعاثات محركات الطائرات، الذي  ولما كان
 وأخطر الدول األعضاء بذلك.، على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات

المجلس قد اعتمد المجلد الثالث من الملحق السادس عشر بعنوان: "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من  ولما كان
                                           الركبون للطائرات وأخطر  الدول األعضاء بذلك.الطائرات"، والذي يتضمن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد 

بتوصية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن وضع قاعدة قياسية جديدة لكتلة ورقم انبعاثات الجسيمات           وإقرارا  
 الدقيقة غير المتطايرة، والتي ستشكل بعد اعتمادها المجلد الثاني من الملحق السادس عشر؛

القياسية بشأن الترخيص النبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة تمثل مقارنة فنية بأن القاعدة           وإقرارا  
لتكنولوجيات الطيران المصممة لالستخدام في عمليات الترخيص النبعاثات الجسيمات الدقيقة وترخيص مستويات انبعاثات ثاني 

 عليه لفرض قيود تشغيلية أو جبايات على االنبعاثات.                                                          أكسيد الكربون، على التوالي، ولم تصمم لتستخدم أساسا ي رتكز 



- 74 - 
 

 

بشأن السياسات العامة المرتبطة باإلجراءات الرامية  يكاواإلقد تم إعداد وتعديل ونشر إرشادات من جانب  ولما كان
 الى معالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات؛

بيئة بشأن االستعراض المتكامل األول وتكنولوجيات المحركات وتحديد األهداف التكنولوجية بأعمال لجنة حماية ال          وإقرارا  
 ( فيما يخص الضوضاء واحتراق الوقود واالنبعاثات. 2037( والمدى البعيد )2027على المدى المتو سط )

عدادها بوتيرة سريعة، بما في ذلك بأن التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران يجري إ           وإقرارا  
 الطائرات الهجينة واإللكترونية. 

 :فإن الجمعية العمومية

بالفوائد المستمرة للقاعدة القياسية الجديدة األكثر صرامة بخصوص ضوضاء الطائرات إلدراجها في الفصل الرابع  ترحب -1
 ؛1/1/2006ي من المجلد األول من الملحق السادس عشر والتي دخلت حيز النفاذ ف

القواعد القياسية الجديدة األكثر صرامة بشأن الضوضاء التي تم تطبيقها  2014باعتماد المجلس، في، مارس  ترحب -2
                                                                أو بعد هذا التاريخ بالنسبة للطائرات التي تقل  كتلتها القصوى عند  31/12/2020أو بعد هذا التاريخ، وفي  31/12/2017في 

 طنا؛ 55اإلقالع عن 

، القواعد القياسية الجديدة بشأن الضوضاء التي تم تطبيقها اعتبارا من 2014باعتماد المجلس، في مارس  ترحب -3
 أو بعد هذا التاريخ تطبيقها على الطائرات ذات المراوح القالبة؛ 1/1/2018

ائرات من المقرر قاعدة قياسية جديدة النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الط 1/3/2017باعتماد المجلس في  ترحب -4
 60أو بعد هذا التاريخ على أنواع الطائرات الجديدة التي تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع على  1/1/2020تطبيقها اعتبارا من 

طنا  60أو بعد هذا التاريخ على أنواع الطائرات الجديدة التي تساوي كتلتها القصوى عند اإلقالع  1/1/2023طنا واعتبارا من 
 1/1/2023مقعدا للركاب أو أقل من ذلك؛ والتي قد يتحدد تاريخ وجوب تطبيقها في  19ن ذلك، وتبلغ سعتها القصوى أو تقل ع

 أو بعد هذا التاريخ؛

القاعدة القياسية الجديدة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من المقرر  2017باعتماد المجلس في مارس  ترحب -5
 ؛1/1/2028أو بعد هذا التاريخ على الطائرات التي ال تزال قيد اإلنتاج والتي يتوقف إنتاجها في  1/1/2023تطبيقها اعتبارا من 

للقاعدة القياسية بشأن انبعاثات كتلة الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة من  2017باعتماد المجلس في مارس  ترحب -6
كيلونيوتن ويقع تاريخ صنع كل محرك فيها  26.7                    تجاوز دفعها المقد ر جميع محركات الطائرات التوربينية المروحية والنفاثة التي ي

أو يتجاوز ذلك، وكذلك قيام "لجنة حماية البيئة" بوضع القاعدة القياسية الجديدة بشأن انبعاثات كتلة وعدد  1/1/2020في 
كيلونيوتن  26.7                          التي يتجاوز دفعها المقد ر  الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة لجميع محركات الطائرات التوربينية المروحية والنفاثة

 ؛1/1/2023ويجب تطبيقها في 

الدول على اإلقرار بأن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة غير  تحث -7
 ات؛                                                                            المتطايرة لم ت صصم الستخدامها كأساس لفرض القيود التشغيلية والرسوم على االنبعاث
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إلى المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية التي تعالج تأثير الطيران  تطلب -8
 على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية األخرى؛

ر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران من أجل من المجلس أن يتابع عن كتب التكنولوجيات االبتكارية ومصاد تطلب -9
 الترخيص لهذه التكنولوجيات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب، حسب االقتضاء؛

إلى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالي الضوضاء واالنبعاثات  تطلب -10
 المالئمة بأسرع ما يمكن، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك.على وجه السرعة، من أجل وضع الحلول 

الدول األعضاء من أقاليم العالم غير الممثلة بالشكل الكافي حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران على  تحث -11
 أن تشارك في أعمال تلك اللجنة؛

فة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكا تطلب -12
 الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة؛

 المرفق؛ ( من هذا5عمال بالفقرة ) يكاواإلالدول األعضاء على أن تتبع، حسب ما هو مالئم، األحكام التي وضعتها  تحث -13

المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة في  إلى تطلب -14
 المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال.

 المرفق )ج(

 السياسات والبرامج المبنية على "النهج المتوازن" 
 للسيطرة على ضوضاء الطائرات

هو التشجيع على التوصل إلى أكبر قدر عملي ممكن من التوافق في مجال الطيران المدني  يكاواإلداف أحد أه لما كان
 سيما في األنظمة البيئية. الدولي، وال

القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية وإقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن  ولما كان
 التنمية االقتصادية.يعيق دور الطيران المدني في 

                                                                                            حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقي د عمليات الطائرات،  ولما كانت
 وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو إنشاء مطارات جديدة.

لتوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من ا يكاواإل ولما كانت
آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم "النهج 

 المتوازن" لخفض ضوضاء الطائرات ووضع إرشادات بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج.
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يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في المطار  يكاواإللتعامل مع الضوضاء الذي وضعته النهج المتوازن ل ولما كان
ثم تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي: خفض الضوضاء عند 

القيود التشغيلية، بهدف معالجة  المصدر، وتخطيط وإدارة استخدام األراضي، واإلجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض
 مشكلة الضوضاء بأقصى فعالية من حيث التكلفة.

ودولها األعضاء السياسات  يكاواإلتقييم الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع  ولما كان
 الضرورية.

ي يد الدول األعضاء، وكل دولة هي التي تتحمل عملية تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر ف ولما كانت
 .يكاواإلفي نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد 

ان" بعنوان "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطير  يكاواإلالصادر عن  351بأن الكتاب الدوري رقم           وإقرارا  
ن أساسي لسياسة شاملة تتعلق بإدارة الضوضاء.                                                                                   ي برز دور إشراك المجتمعات المحلية كمكو 

لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن ]إرشادات عن النهج المتوازن  يكاواإلالمواد اإلرشادية التي أعدتها  ولما كانت
 ا بعد.قد تم تحديثها فيم ] ((Doc 9829للسيطرة على ضوضاء الطائرات 

لضرورة مواءمة حلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارات المعنية، مما يستدعي إتباع نهج           وإدراكا  
 يختلف من مطار إلى آخر، وإمكانية تطبيق حلول مماثلة على مشكالت الضوضاء المتماثلة في المطارات.

ف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين، وال إلمكانية أن تسفر تدابير معالجة الضوضاء عن تكالي          وإدراكا  
 سيما من البلدان النامية.

ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة بهذا الموضوع قد تؤثر          وإدراكا  
 .يكاوعلى تنفيذها "للنهج المتوازن" لإل

 ون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاء.ألن بعض الدول قد يك          وإدراكا  

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية  وبالنظر إلى
لشروط الفصل الثاني )الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق 

لسادس عشر، ولكن ضوضاءها يتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق ا
                                                                                                                  السادس عشر( بطائرات أقل ضوضاء ، هي تحسينات تستحق الحماية الستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات 

 العمرانية العشوائية حول المطارات.

بأن تحليل لجنة حماية البيئة لالتجاهات في ضوضاء الطائرات تظهر أنه، في ظل سيناريو التحسينات        علما  ذ تأخ
، إذا 2030التكنولوجية المتقدمة، قد ال تؤدي الزيادة في عمليات الطائرات إلى زيادة في مساحة كونتورات الضوضاء بعد عام 

 إلجراءات الطموحة لتحقيق هذا السيناريو.          عددا  من ا يكاواإلما اتخذت الدول األعضاء في 
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 فإن الجمعية العمومية:

في معالجة مشكالت  يكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لإليكاواإلجميع الدول األعضاء لدى  تناشد -1
 ضوضاء الطائرات.

ل والمصنعين والمشغلين على مواصلة بالتقدم المحرز حتى اآلن في التصدي لضوضاء الطائرات وتشجع الدو  ترحب -2
الرامية إلى التصدي لضوضاء الطائرات، وعلى مواصلة اعتماد التكنولوجيات والسياسات التي تقلل  يكاواإلالمشاركة في أعمال 

 من تأثير ضوضاء الطائرات في المجتمعات التي تحيط بالمطارات.

 الدول على ما يلي: تحث -3

( وااللتزامات Doc 9829) يكاواإلالمراعاة التامة إلرشادات  رة على الضوضاء، معاعتماد نهج متوازن للسيط أ(
القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بهذا الموضوع، عند معالجة مشكالت 

 الضوضاء في مطاراتها الدولية.

 ضوضاء، أو اإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات، بما في ذلك:وضع إجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف ال ب(

تقدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس وعوامل  (1
 أخرى ذات صلة.

ار التدابير تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، واالستناد إلى هذا التقييم في اختي (2
 التي تهدف إلى تحقيق أقصى منفعة بيئية بأقل التكاليف.

 نشر نتائج التقييم من أجل التشاور عليها مع الجهات المعنية واالعتماد عليها في فض النزاعات. (3

 تشجع الدول على ما يلي: -4

خفضها بأي  عند المصدر أوتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحوث والتكنولوجيا الهادفة إلى خفض الضوضاء  أ(
 بوسيلة أخرى. مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البيئية األخرى.

تطبيق سياسات تخطيط وإدارة استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية العشوائية في المناطق المتأثرة  ب(
بما يتوافق مع المرفق )و( بهذا  بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء،

 القرار.

تطبيق اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء قدر اإلمكان بدون اإلضرار بالسالمة، مع وضع أوجه الترابط  ج(
 مع الشواغل البيئية األخرى في االعتبار.

ة المنافع الممكن تحقيقها من عدم تطبيق القيود التشغيلية باعتبارها المالذ األول، وعدم تطبيقها إال بعد دراس د(
بهذا القرار ومع مراعاة التأثير المحتمل لهذه ( ه)العناصر األخرى للنهج المتوازن، وبطريقة تتوافق مع المرفق 

 القيود على المطارات األخرى.
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 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -5

 ا وسياساتها قدر اإلمكان.العمل المشترك على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجها وخططه  أ(

دة في الكتاب  ب( ق، وذلك فقا  للمبادئ المحد                                                                                                   المشاركة مع المجتمعات المحلية في الوقت المناسب وبشكل منس 
 ؛يكاواإلالصادر عن  351الدوري رقم 

من ضمان أن يتوافق تطبيق أي تدابير لخفض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة  ج(
 اتفاقية شيكاغو.

 مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان النامية. د(

ة مشكلة ضوضاء الطائرات  تدعو -6                                                                                                  الدول إلى أن تواصل إعالم المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالتخفيف من حد 
 في الطيران المدني الدولي.

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -7

 اصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات.إجراء تقييم متو  أ(

وجعلها مستجيبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة  ب(
 الدول.

 التأكد من إتاحة وترسيخ االرشادات المناسبة بشأن مشاركة المجتمعات المحلية إلى الدول؛ ج(

 ن خالل عقد حلقات دراسية، على سبيل المثال.تعزيز استخدام النهج المتوازن، م د(

على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشأن المنهجيات وتقييم  يكاواإلالدول تقديم الدعم المناسب ألعمال  تناشد -8
 تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن، حسب االقتضاء.

 المرفق )د(

 ية التي تتجاوز ضوضاؤها سحب الطائرات النفاثة دون الصوت
 المستويات المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر

قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من الملحق  لما كانت
 عشر. السادس

ئرات، على أساس الضوضاء، من العمليات تعريف هذا السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطا ولما كان
 الدولية في جميع مطارات الدولة الواحدة أو األكثر.
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اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من  ولما كانت
الثاني، أمر ال يمكن تأييده على أساس التكاليف قبل جميع البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل 

والمنافع، واضطلعت بالعمل الذي أفضى إلى تقديم توصية بشأن وضع قاعدة قياسية جديدة لترخيص مستوى الضوضاء في 
 المجلد األول من الملحق السادس عشر، مع االتفاق ضمنا على أنه ال ينبغي النظر في سحب تدريجي جديد للطائرات.

بعض الدول قد سحبت من الخدمة الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث  كانتولما 
بالمجلد األول من الملحق السادس عشر، وفي حين كانت بعض الدول قد شرعت في هذا السحب وبعض الدول األخرى تنظر 

 في إمكانية تصنيف هذا السحب.

 ضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات.ألن الهدف من قواعد ال وإدراكا

سيما على  ألن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتصاديا ثقيال، ال وإدراكا
 تجهيز أساطيلهم، مثلما هي الحال في البلدان النامية. مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة إلعادة

إلى أن حل المشاكل التي تعزى إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى اعتراف كل دولة بالمصاعب التي  وبالنظر
 تواجهها الدول األخرى، وإلى تحقيق التوازن بين الشواغل المختلفة لكل منها.

 فإن الجمعية العمومية:

دول على أال تفرض أي سحب للطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد ال تحث -1
 يلي: األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ما إذا كان االستنفاذ الطبيعي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من الضوضاء  أ(
 مطاراتها.حول 

ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إما بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من إضافة  ب(
أي طائرات كهذه إلى أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، وإما بوضع حوافز لإلسراع بتحديث 

 األساطيل.

ضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية ال ج(
ثة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي تسبب                                                                                                  الدول محدثة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها م حد 

 الضوضاء فيها إزعاجا أكبر.

رة هذه الدول، وإشعارها بنواياها قبل ما يترتب على فرض القيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشا د(
 تنفيذها بزمن معقول.

الدول التي تقرر، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار، سحب الطائرات التي تمتثل  تحث -2
عشر، ولكن ضوضاءها يتجاوز لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس 

 :يلي عشر على أن تقوم بما المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس
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أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا إلى أقاليمها،  أ(
 تقل عن سبع سنوات. الزمن السحبا تدريجيا على مدى فترة من 

سنة على تاريخ  25أال تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله، قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور  ب(
 إصدار أول شهادة صالحية لها. 

 أي أال تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة، قيودا على عمليات أي طائرات عريضة الجسم موجودة حالياا، أو ج(
 . 1إلى  2طائرات مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من 

 وجميع الدول المعنية بجميع القيود المفروضة. يكاواإلأن تبلغ  د(

 يلي: ما الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي واإلقليمي واألقاليمي بهدف تحقيق تشج  بشدة -3

على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك بدون فرض معاناة اقتصادية شديدة تخفيف تأثير الضوضاء  أ(
 على مشغلي الطائرات.

إقامة االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاني  ب(
سحب الطائرات، بشرط تقديم ماا يثبت وجود طلب  والمسجلة فيها حاليا، والتي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة

شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول 
 أول تاريخ لتسليم الطائرات.

مجددة، لقواعد الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل، بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو ال تحث -4
ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث أو الفصل الرابع أو أي فصل أحدث منهما من المجلد األول من الملحق 

 عشر. السادس

من  الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن ذلك جزءا تحث -5
 بهذا القرار.( هللمرفقين )ج( و)       وفقا  للسيطرة على الضوضاء و  يكاواإللذي وضعته النهج المتوازن ا

الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية إلى اإلسراع بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات  تحث -6
روط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لش

 االقتضاء. المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب

 (ه)المرفق 

 فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات

 قواعد ترخيص ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق السادس عشر. لما كانت
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يقلل من  تعريف القيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، على أنه إجراء بشأن الضوضاء يحد أو ولما كان
 استخدام الطائرة لذلك المطار.

المرفق )ج( بهذا القرار قد دعا الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت  ولما كان
 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

تحقيق مزيد من الخفض للضوضاء عند المصدر أمر متوقع نتيجة العتماد القواعد القياسية الجديدة لترخيص  ولما كان
مستوى الضوضاء في المجلد األول من الملحق السادس عشر ومن خالل استيعاب تكنولوجيا خفض الضوضاء في 

 الطائرات. أساطيل

اإلجراءات التشغيلية لخفض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة، إدارة وتخطيط استخدام األراضي و  ولما كانت
 وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة.

ألول من تطبيق سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد ا ولما كان
الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر )بالشكل 

)د( بهذا القرار( قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من  المنصوص عليه في المرفق
ن لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران المتوقع لعدد األشخاص المعرضي

 ما لم تتخذ إجراءات أخرى.

هناك اختالفات إقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين  ولما كانت
فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد الترخيص الواردة المقبلين، وقد بدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في 

 في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر.

ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة إال على أساس النهج المتوازن  ولما كان
 وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني. (Doc 9829) يكاواإلوإرشادات 

لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى دول غير الدول التي  ولما كان
 فرضت فيها هذه القيود.

رفق )د( بهذا القرار واإلرشادات األخرى ذات الصلة                                                    منها بأن  هذه القيود تتخطى السياسات الموضوعة في الم         وتسليما  
 .يكاواإلالتي وضعتها 

 ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث. يكاواإل          منها بأن           وتسليما  

                                                                                           منها بأن  القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على           وتسليما  
                                                                                                                ائرات، وخصوصا بأن  القواعد القياسية الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عشر بالمجلد األول من الملحق السادس عشر الط

ضعت ألغراض الترخيص ال  غير؛                                                                                                   وأي مستويات صرامة أخرى قد يعتمدها المجلس هي أمور ينبغي أن ت فهم على أن ها قد و 
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ول مرتبطة بالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة للسيطرة                             منها على وجه الخصوص بأن  الد         وتسليما  
 على مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق.

 فإن الجمعية العمومية:

ييم مسبق للمنافع الدول على أن تضمن بقدر اإلمكان أن اعتماد القيود التشغيلية ال يتم إال إذا كان مدعوما بتق تحث -1
 المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة. 

الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد  تحث -2
 األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي:

ررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المق أ(
 السادس عشر في المطار المعني. الملحق

للنهج        وفقا  إجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني  ب(
 المتوازن المبين في المرفق )ج(.

من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على  2الفقرة الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في  تحث -3
عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر بموجب شهادة الضوضاء األصلية 

 أو المجددة، على ما يلي:

ين من إجراءات الترخيص التي االستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تب أ(
 عشر. للمجلد األول من الملحق السادس       وفقا  أجريت 

 للنهج المتوازن.       وفقا  إعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني  ب(

 االقتصار على القيود الجزئية حسب اإلمكان بدال من سحب الطائرات تماما من المطار. ج(

 واقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة )مثل الخطوط طويلة المدى(.مراعاة الع د(

داعي  مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي ال (ه
 لها، وذلك عن طريق منحهم إعفاءات.

ع مرور الزمن حسب اإلمكان، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي فرض هذه القيود تدريجيا، م و(
 الطائرات المعنية.

 إعطاء مشغلي الطائرات إخطارا مسبقا بمدة معقولة. ز(

 مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران المدني. ح(

 والدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضة. يكاواإلإبالغ  ط(
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الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات، التي تمتثل بموجب شهادتها  وتحث -4
األصلية أو المجددة، لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عشر من المجلد األول من الملحق السادس عشر 

 وألي مستويات صرامة أخرى يعتمدها المجلس.

 فق )و(المر 

 تخطيط وإدارة استخدام األراضي

تخطيط وإدارة استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة  لما كان
 الضوضاء. على

عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات يتوقف على الطريقة التي يتم بها تخطيط وإدارة استخدام  ولما كان
 سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء. محيطة بالمطارات، والاألراضي ال

من الممكن حدوث زيادة كبيرة في نشاط معظم المطارات، وثمة خطر في أن يؤدي االستخدام غير المالئم  ولما كان
 لألراضي بالقرب من المطارات إلى تقييد النمو في المستقبل.

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من  ولما كان
المجلد األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق 

يرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، السادس عشر قد نجح في خفض نطاقات الضوضاء حول مطارات كث
 وفي خفض العدد اإلجمالي للسكان المعرضين للضوضاء.

 من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية. وبما أن

األول من الملحق السادس عشر قد زادت الفرص بأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد           وإقرارا  
                                                             أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء .

بأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الرابع عشر من المجلد األول من الملحق السادس عشر، عند           وإقرارا  
                                عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء . تنفيذها، ستزيد الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة

ألن تنظيم استخدام األراضي يشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها           وإدراكا  
 تؤثر مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني.

ام األراضي وتدابير خفض الضوضاء قد وردت في الجزء بأن تحديث اإلرشادات بشأن التخطيط المناسب الستخد          وإقرارا  
 استخدام األراضي واإلدارة البيئية. -(Doc 9184)الثاني من دليل تخطيط المطارات 

بعنوان "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"  يكاواإلالذي أصدرته  351بأن الكتاب الدوري رقم           وإقرارا  
 لية إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات والمناطق المحيطة بها.يكمل السياسة الحا
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بمجموعة األدوات اإللكترونية للمطارات التي تراعي االعتبارات اإليكولوجية كمصدر من المصادر المفيدة           وإقرارا  
                                                             لسياسات اإلدارة السليمة بيئيا  بالمطارات والمناطق المحيط بها؛

 فإن الجمعية العمومية:

)د( بهذا  الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني من مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق تحث -1
القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفادى حسب اإلمكان االستخدام غير المالئم 

 اء.لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفض فيها الضوض

                                                                                          الدول على أن تكفل أن احتمال خفض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاء  وممتثلة  تحث -2
لقواعد الفصل الرابع على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء االستخدام غير المالئم لألراضي أو من جراء التعديات 

 على األراضي.

 الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابير الوقائية: الدول على ما يلي إذا كانت تحث -3

 إنشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء. أ(

إنشاء المطار  اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من ب(
 الجديد أو تطوير المطار الراهن.

تحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة أعداد السكان الحالية والزيادة  ج(
المتوقعة باإلضافة إلى تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضي حسب إرشادات 

 .يكاواإل

ار التشريعات ووضع اإلرشادات أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام إصد د(
 األراضي.

ضمان إتاحة معلومات سهلة الفهم عند القراءة بشأن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية  (ه
 القريبة من المطارات.

 من المجلس ما يلي: تطلب -4

وجعلها ملبية  Doc 9184أن يضمن تحديث اإلرشادات المتعلقة باستخدام األراضي والواردة في الوثيقة رقم  أ(
 الحتياجات الدول.

سيما في أجزاء العالم التي قد  أن ينظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز إدارة استخدام األراضي، وال ب(
ء الطائرات في المستقبل، بما في ذلك من خالل مجموعة األدوات تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضا

 اإللكترونية للمطارات التي تراعي االعتبارات اإليكولوجية.
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 المرفق )ز(

 مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

ة، لتالفي األوضاع غير من الصوت في الخطوط التجاري التدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات األسرع لما كانت
المقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل إقالق النائمين وإصابة األشخاص والممتلكات في البر والبحر بسبب تضخيم 

 الفرقعة الصوتية.

الدول القائمة بإنتاج هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى إجراء البحوث عن اآلثار  ولما كانت
 الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة الصوتية.

بالعمل الجاري في وضع قاعدة قياسية جديدة للطائرات األسرع من الصوت فيما يخص طائرات المستقبل، والعمل           وإقرارا  
 قة بالطائرات األسرع من الصوت.الرامي إلى فهم الحالة الراهنة للمعارف الخاصة بالفرقعة الصوتية والبحوث والمشاريع المتعل

 بأن منح ترخيص صالحية الطيران لطائرة أسرع من الصوت يمكن أن يحدث ضمن الفترة الزمنية           وإقرارا  
 وتبعات الصوت من األسرع الطائرات إدخال عن الناجمة اآلثار فهم إلى تهدف استطالعية الحاجة إلى دراسة، و 2020-2025

 . المطارات ضوضاء على ذلك

 إن الجمعية العمومية:ف

من جديد على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعل الفرقعة الصوتية  تؤكد -1
 الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجارية.

المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق األخرى المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة  تكلف -2
ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن يتخذ اإلجراءات 

تية، وتعريف المصطلحات الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل إلى اتفاق دولي على طريقة لقياس الفرقعة الصو 
 من الناحية الكمية أو الوصفية لعبارة "األوضاع غير المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناظرة.

في الوقت المناسب باقتراحات حول طريقة  يكاواإلالدول التي تقوم بإنتاج الطائرات األسرع من الصوت إلى تزويد  تدعو -3
 . يكاواإلا االلتزام بالمواصفات التي تقرره

 

 المرفق )ح(

 أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به  لما كان
 على صحة البشر ورفاهيتهم.
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د الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي كانت أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والموا ولما
 ونوعية الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.

ن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثير من انبعاثات أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية           وإقرارا                                                                                                                بأن المجتمع العلمي يحس 
 من محركات الطائرات على المناخ العالمي.

بأنه توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء      را  وإقرا
 المحلي وتغير المناخ.

قد وضعت معايير فنية وعززت وضع إجراءات تشغيلية أدت إلى خفض كبير لتلوث نوعية الهواء  يكاواإلبأن           وإقرارا  
 المحلي من الطائرات.

بأعمال لجنة حماية البيئة بشأن االستعراض المتكامل األول وتكنولوجيات المحركات وتحديد األهداف التكنولوجية     ا  وإقرار 
 ( فيما يخص الضوضاء واحتراق الوقود واالنبعاثات.  2037( والمدى البعيد )2027على المدى المتو سط )

محروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعية ملوثات عديدة مثل السخام والهيدروكربونات غير ال ولما كانت
 الهواء المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية.

التقدم المحرز في اإلجراءات التشغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من خفض االنبعاثات من  ولما كان
 الطائرات.

التجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران تقييم ا ولما كان
 يبين ازديادا في قيم االنبعاثات العالمية.

آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد  ولما كانت
 يم والفهم.من التقي

بالتقدم القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األعمال العلمية           وإقرارا  
 والفنية بشأن تقييم المكون المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضل.

ي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحل ولما كانت
 المتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواء.

ها نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بين ولما كانت
 اإلسهام في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر.

المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الطيران المدني الدولي تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم  ولما كانت
 يكاواإلسياسية للدول األعضاء بشأن الرسوم )سياسات قد أعدت إرشادات  يكاواإلالمماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت 

( بما في ذلك إرشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء Doc 9082بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، 
 والرسوم المتصلة باالنبعاثات من أجل نوعية الهواء المحلي.
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رارا فيه السياسات المؤقتة بشأن فرض الرسوم والضرائب على ق 9/12/1996قد اعتمد في  يكاواإلمجلس  ولما كان
االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن يكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ينبغي 

 أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة.

ذه الرسوم ينبغي أن تحسب على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما ه ولما كانت
 يتسنى تحديد هذه التكاليف على الوجه الصحيح وعزوها مباشرة إلى النقل الجوي.

ثات لمعالجة أثر قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعا يكاواإلمجلس  ولما كان
 انبعاثات محركات الطائرات في المطارات أو حولها.

 قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي يستخدمها أصحاب المصلحة في الطيران. يكاواإلأن مجلس  وإذ تالحظ

 قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحق. يكاواإلأن مجلس وتالحظ 

 فإن الجمعية العمومية:

من المجلس أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى ويطور  تطلب -1
معرفته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر وصحتهم 

 المعلومات في هذا الصدد.وأن ينشر 

من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي في  تطلب -2
 خفض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات.

يرة مع مواصلة رصد من المجلس أن يواصل وضع متطلبات لترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير المتطا تطلب -3
 التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد الجسيمية.

من المجلس أن يكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بين التدابير لخفض ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركاتها  تطلب -4
 ك على المناخ العالمي.التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذل

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية  تطلب -5
 للطيران، بما في ذلك انبعاثات أكاسيد النتروجين من الطائرات.

ة التي تقلل تأثير تلوث الهواء المحلي من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوي تطلب -6
 من الطائرات.

الدول األعضاء واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الطيران الدولي التي تؤثر على  تشج  -7
 بها. يكاواإلنوعية الهواء المحلي أو خفضها من خالل التدابير الطوعية والمواظبة على إبالغ 

 وضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات.ب ترحب -8
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من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل المطبقة  تطلب -9
 واء المحلي.بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية اله

بوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي وتطلب من المجلس أن يواصل تحديث  ترحب -10
 هذه اإلرشادات وتحث الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم.

 يكاواإلق وان تراعي على النحو الواجب سياسات الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التواف تحث -11
 وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي.

                                 السياسة العامة والتوحيد القياسي    -                            الطيران الدولي وتغير المناخ    –             حماية البيئة   :  16     لبند  ا

في موضوع حماية البيئة ادي عشر والثاني عشر ها الخامس والسادس والحنظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعات 16-1
 WP/55بناء على التقارير المرحلية التي قدمها المجلس عن أعمال المنظمة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ )ورقتا العمل 

قرار الجمعية العمومية                                                                                                (. واستنادا  إلى هذه التقارير المرحلية، نظرت اللجنة التنفيذية في مقترحات المجلس الرامية لتحديثWP/58و
(. WP/58تغير المناخ" )ورقة العمل  –المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإل، "بيان موحد بسياسات وممارسات 39-2

 176و 102و 81و 1التنقيح رقم  80من الدول والمراقبين وهي: ورقات العمل        مقد مةورقة  21باإلضافة إلى ذلك، كان هناك 
، 1التنقيح رقم  560و 531و 526و 525و 510و 413و 411و 354و 323و 277و 274و 273و 269و 266و 194و
 .605و 561و

بشأن سلة تدابير التخفيف من انبعاثات  يكاواإل( عن التقدم الذي أحرزته WP/55                                وقدم المجلس تقريرا  )ورقة العمل  16-2
اسية، والتحسينات التشغيلية، ووقود الطيران المستدام، باإلضافة ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بتكنولوجيا الطائرات وقواعدها القي

في شراكات مع  يكاواإلإلى آخر التحديثات المتعلقة بخطط العمل الحكومية وما يرتبط بها من مشاريع المساعدة الخاصة ب
 منظمات دولية أخرى.

دة القياسية الجديدة النبعاثات ثاني أكسيد الضوء على اعتماد القاع WP/55فعلى سبيل المثال، سلطت ورقة العمل  16-3
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في  -حماية البيئة، المجلد الثالث  -الكربون في الطائرة باعتبارها الملحق السادس عشر الجديد 

                الكربون انطالقا   الطائرات. كما لخصت النتائج الرئيسية المستخلصة من التحليل المتعلق بالفوائد المحتملة لخفض ثاني أكسيد
، ونتائج أول تحليل عالمي لكفاءة الطيران 1و 0وحدتا الحزمتين  –من تنفيذ استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيران 

بشأن المطارات المراعية للبيئة لتبادل أفضل الممارسات في مجال الخدمات  يكاو                                           األفقي. وأشارت أيضا  إلى عقد حلقات دراسية لإل
، والتنقل بين الجانب األرضي والجانب الجوي، والطاقة المتجددة، وإشراك المجتمع المحلي، واإلبالغ عن االستدامة. وتم األرضية

بشأن وقود الطيران المستدام فيما  2050لعام  يكاواإلإبراز نتائج المؤتمر الثاني بشأن الطيران والوقود البديل، وال سيما رؤية 
للحلقة  يكاواإل، وكذلك عقد 2050الطيران التي سيتم استبدالها بوقود الطيران المستدام بحلول عام  يتعلق بنسبة كبيرة من وقود

 .2019الدراسية األولى للتقييم في عام 

العمل  يكاواإل. وقد واصلت يكاواإل                                              أيضا  تحديثا  لمبادرة خطة عمل الدول المتعلقة ب WP/55وقدمت ورقة العمل  16-4
من الدول األعضاء بشكل طوعي خطط عملها  116عم تطوير وتحديث خطط عملها  وحتى اآلن، قدمت مع الدول األعضاء لد

، وتحديث يكاو. وفي هذا الصدد، أبرزت الورقة مختلف أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك عقد سبع حلقات دراسية لإليكاواإلإلى 
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أوردت الورقة  (. كماDoc 9988عاثات ثاني أكسيد الكربون" )اإلرشادات المتعلقة بوضع خطط عمل الدول بشأن أنشطة خفض انب"
للمساعدة بالشراكة مع االتحاد األوروبي ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق  يكاواإلمسألة النجاح في استكمال مشروعي 

 البيئة العالمية.

دولية أخرى مشاركة في صنع السياسات  مع منظمات يكاواإل                                             وأ بلغت اللجنة بالتعاون المستمر الذي تقوم به  16-5
                                                                                                                    المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. وفي هذا الخصوص، أشارت اللجنة أيضا  

فز ، وهي تهدف إلى رفع المستوى العالمي للطموح وح23/9/2019إلى أن قمة األمم المتحدة للعمل المناخي قد عقدت في 
 قد حضرت القمة. يكاواإلالعمل للتصدي لتغير المناخ، وأن 

أقرت اللجنة بالتقدم المحرز في كل عنصر من عناصر سلة التدابير الرامية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد و  16-6
دعم المنظمة في تنسيق  الكربون الناتجة عن الطيران الدولي منذ انعقاد الجمعية العمومية التاسعة والثالثين، ووافقت على ضرورة

وتسهيل ورصد إجراءات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي واإلبالغ عن التقدم المحرز بحلول الجمعية 
 .العمومية المقبلة

م على مواصلة التعاون مع هيئات األم يكاواإلووافقت اللجنة أيضا على أن الجمعية العمومية يمكنها تشجيع  16-7
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، وتوفير معلومات حول األنشطة الحالية والمستقبلية، بما في ذلك بشأن انبعاثات ثاني أكسيد 

  .في جميع المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي يكاواإلالكربون، وضمان قيادة 

، بيان موحد بسياسات 2-39ار الجمعية العمومية                                  ، قدم المجلس اقتراحا  لمراجعة قر WP/58وفي ورقة العمل  16-8
تغير المناخ، الذي تمت مراجعته في ضوء التطورات الواردة في ورقة العمل  -المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلوممارسات 

WP/55  .بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية 

مؤسسة أمريكا الوسطى   كوستاريكا، نيابة عن الدول األعضاء في ، قدمتWP/80لورقة العمل  1التنقيح رقم  وفي 16-9
                                                                                                            لخدمات المالحة الجوية، وصفا  للعمل الذي تم االضطالع به بشأن تحديث خطة عمل أمريكا الوسطى لخفض االنبعاثات الناتجة 

اتجة عن المشغلين الجويين الحائزين على شهادة مشغل جوي صادرة عن إحدى                                               عن الطيران الدولي. وقدمت تقديرا  لالنبعاثات الن
                                                                                                دول المنطقة، وحددت إمكانات التطبيق لمجموعة من التدابير التي سيتم تنفيذها تدريجيا  في المنطقة.  

اء فيه والدول التي قدمتها بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعض WP/102وأعربت فرنسا في ورقة العمل  16-10
، معترفين بأن استخدام وقود يكاواإلاألعضاء األخرى في المؤتمر األوروبي للطيران المدني عن دعمهم لسلة التدابير الخاصة ب

                                                                                                                الطيران المستدام، مستكمال  بظهور طائرات كهربائية بالكامل وطائرات كهربائية مختلطة، ينطوي على القدرة على الحد بشكل 
الجمعية العمومية على اتخاذ خطوات نحو تحديث  حثت                                                        المناخ على الطيران. ورحبت الورقة أيضا  بالتقدم المحرز و كبير من تأثير 

. ووصفت الورقة التحديات الرئيسية المتعلقة بنشر 2050                                          لتشمل هدفا  طموحا  محددا  كميا  بحلول عام  2050لعام  يكاواإلرؤية 
تحفيز االستثمارات من أجل دول األعضاء فيها أن تنظر في اتخاذ إجراءات سياساتية أقوى وال يكاواإلوقود الطيران المستدام وحثت 

والمساهمة في تطوير سوق لوقود الطيران المستدام يتسم بالقدرة التنافسية من حيث التكلفة. وأكدت الورقة على أهمية التصدي 
إلى االتفاق على هدف طويل األجل  يكاواإلل األجل ودعت لتأثير الطيران الدولي على تغير المناخ باعتماد منظور طموح طوي
 باريس. درجة مئوية نص عليه اتفاق 1.5للطيران الدولي، بما يتوافق مع الهدف المتمثل بدرجة حرارة قدرها 
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دولة  12اللجنة األفريقية للطيران المدني، الضوء على أن ، سلطت الدول األعضاء في WP/176وفي ورقة العمل  16-11
واالتحاد األوروبي، مما أظهر أهمية نجاح  برامج  يكاواإلفريقية من الدول األعضاء استفادت من مشروع المساعدة المشترك بين أ

االتحاد األوروبي، قدمت هذه  - يكاواإلالمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في حماية البيئة. ومن خالل مشروع المساعدة بين 
خطط عمل حكومية صلبة للتخفيف من ثاني أكسيد الكربون. وأشارت الورقة  يكاواإلثنتي عشرة إلى الدول األفريقية األعضاء اال

إلى أن الدول األفريقية األعضاء األخرى لم تستفد بعد من برامج المساعدة هذه ولتنفيذ تدابير تخفيف مختارة، وشجعت الدول 
رنامج دائم لمساعدة الدول األعضاء وبناء قدراتها في مجال حماية على تمويل برامج مماثلة وإنشاء ب يكاواإلاألعضاء وأمانة 

 البيئة.  

 لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية، أبرزت غواتيماال، برعاية الدول األعضاء في WP/411وفي ورقة العمل  16-12
هيئات الطيران المدني وأصحاب المصلحة                                                                            التقدم المحرز في إعداد وتحديث خطط العمل الحكومية فضال  عن تطوير التضافر بين 

                                                                                                                      الرئيسيين لدى قيامهم بالعمل معا  لخفض االنبعاثات. كما أشارت إلى أن دول المنطقة ستنفذ تدابير تخفيف مختلفة لتقليل استهالك 
البديل والحاجة إلى الوقود وخفض االنبعاثات، وكذلك إلى دعمها للنتائج التي تمخض عنها المؤتمر الثاني للطيران وأنواع الوقود 

وصل مختلف روابط سلسلة اإلنتاج لوقود الطيران المستدام، التي تتطلب اتخاذ إجراءات منسقة مناسبة بين القطاعين العام 
 والخاص.

                                                                              ، قدمت كينيا عرضا  موجزا  عن تجربتها والتقدم الذي أحرزته في مجال جمع البيانات WP/266وفي ورقة العمل  16-13
عاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي ورصدها واإلبالغ عنها. وشكل هذا جزءا من مجموعة من المتعلقة بانب

المبادرات التي اتخذتها كينيا لتحديث وتعزيز خطة العمل الطوعية لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع 
ي حققتها حتى الوقت الحاضر، والدور الرئيسي الذي يجب أن يستمر برنامج الطيران. وسلطت كينيا الضوء على اإلنجازات الت

 لبناء القدرات بالقيام به. يكاواإل

، أعربت المكسيك عن دعمها للتقدم المحرز خالل فترة الثالث سنوات الماضية لكل WP/269وفي ورقة العمل  16-14
من أجل دعم  يكاواإلالدراسية السنوية للتقييم التي تنظمها  . وأبرزت دعمها للحلقاتيكاواإلعنصر من عناصر سلة تدابير 

الرامي إلى تشجيع وتعزيز  يكاواإل                                        بشأن وقود الطيران المستدام، فضال  عن عمل  2050لعام  يكاواإلالتحديد الكمي لرؤية 
                             ة، ما ي عد مكونا  حسم األهمية التكنولوجيات المبتكرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الطائرات الكهربائية والمختلط

الستكشاف فرص خفض االنبعاثات على المدى الطويل الناجمة عن قطاع الطيران الدولي. وشجعت المكسيك الدول األعضاء 
األخرى على نشر جهودها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران من خالل تطوير خطط عمل حكومية 

 المساعدة وبناء القدرات. يكاواإلدم وتنقيحها،على أن تق

في مساعدة  يكاواإل، سلطت الجمهورية الدومينيكية الضوء على الدور الذي تقوم به WP/323وفي ورقة العمل  16-15
الدول في إطار نموذج تعاوني ناجح يمكن تكييفه مع الدول األعضاء األخرى، وال سيما الدول النامية. وأشارت إلى أن مشروع 

واالتحاد األوروبي، إلى جانب هيئات من بينها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البيئة العالمية،  يكاواإلالقدرات الخاص ببناء 
أظهر أهمية برامج المساعدة لتحقيق األهداف والغايات العالمية لحماية البيئة بصورة ناجحة. وحثت الجمهورية الدومينيكية الدول 

 البيئة. على إنشاء برنامج دائم لمساعدة الدول األعضاء وبناء قدراتها في مجال حماية يكاواإلاألعضاء وأمانة 
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بشأن خطط العمل الحكومية، وتبادلت  يكاواإل، رحبت الجمهورية الدومينيكية بمبادرة WP/413وفي ورقة العمل  16-16
الدور الريادي في مجال اإلدارة البيئية وفي اعتماد ، مما يدل على يكاواإلتجربتها بتقديم ثالث إصدارات من خطة عملها إلى 

 مختلف تدابير التخفيف، كما يحدث في المطارات. 

، قام كل من المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد WP/194وفي ورقة العمل  16-17
ل والمجلس التنسيقي الدولي التحاد صناعات الطيراني والفضاء، ( والمجلس الدولي لطيران األعماأياتاالدولي للنقل الجوي )

بتنسيق من فريق عمل النقل الجوي، باإلعراب عن عزمهم على خفض االنبعاثات من خالل التكنولوجيا ووقود الطيران المستدام 
ز هدفها بشأن العمل في مجال المناخ والتدابير التشغيلية والبنية التحتية األفضل وأبرزوا الجهود التي تبذلها الصناعية في تجاو 

                                                                                                               على المدى القصير. وأ عرب  عن آراء مفادها أنه ينبغي للمجلس أن يضع، بالتعاون مع الصناعة، هدفا  طويل األجل للطيران 
 .يكاوالمدني الدولي يتعلق بالمناخ العتماده في الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإل

، سلط المجلس الدولي لطيران األعمال الضوء على أن طيران األعمال أطلق مبادرات WP/273ل وفي ورقة العم 16-18
لتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام، وأن سلسلة من العروض اإلعالمية والتوضيحية إلى جانب نشر دليل المستخدم للمشغلين، 

ان والتوعية بشأنه وتشجيع زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام سعت إلى تحسين فهم مضمون أنواع وقود الطيران المستدام للطير 
تسهيل السياسات المناسبة  يكاواإلإلى المجلس الدولي لطيران األعمال  كما طلبواستخدامه من قبل مشغلي الطائرات التجارية. 

 .للتشجيع على إنتاج وقود الطيران المستدام بكميات أكبر، وطلب من الدول األعضاء تنفيذها

  وأقرت اللجنة إحدى عشر ورقة عمل قدمت ألغراض أخذ العلم. ولم تقدم إلى االجتماع لكن ملخصاتها ترد أدناه: 16-19

                                                                             ، قدمت الدول األعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية وصفا  لعملها WP/81وفي ورقة العمل  16-20
 ئ توجيهية تسمى "الورقة الخضراء". الرامي إلى تحسين البيئة من خالل إرساء مباد

، قدمت الصين واالتحاد الروسي البيان المشترك بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة WP/605في ورقة العمل و  16-21
                                                                                                              ت عنى بالطيران الدولي وتغير المناخ، باإلضافة إلى وضع نظام عالمي للحوافز االقتصادية البديلة يهدف إلى تخفيض حقيقي 

بعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران المدني الدولي من خالل التحديث الفني العالمي لقطاع الطيران من أجل تحسين الن
سالمة الطيران وتنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما دعت الصين واالتحاد الروسي الجمعية العمومية إلى مطالبة 

 األمينة العامة بهذا الموقف الذي تبنته الدول التي وافقت على البيان.بإبالغ  يكاواإلرئيس مجلس 

، عرضت الجمهورية الدومينيكية تخطيطها االستراتيجي لتحقيق تقدم في التنمية المستدامة WP/274وفي ورقة العمل  16-22
 في قطاع الطيران الحكومي.  

 همية التقدم المحرز في مجال حماية البيئة.                          ، قدمت أندونيسيا موجزا  ألWP/510وفي ورقة العمل  16-23

، عرضت اليابان خططها التكيفية وجهودها الرامية إلى إنشاء تدابير بيئية للحؤول دون WP/525وفي ورقة العمل  16-24
                                                                           تغير المناخ، فضال  عن المشاركة في نقاط مهمة في الترويج للسياسات ذات الصلة. 

مت ألمانيا لمحة عامة حالية عن مفهوم إنتاج الوقود المستدام للطائرات النفاثة ، قدWP/526وفي ورقة العمل  16-25
                                                                                  باستخدام الطاقة الكهربائية المتجددة اإلضافية، أي ما ي عرف بتحويل الطاقة إلى سوائل.
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فاءة ، قدمت الواليات المتحدة معلومات عن التحسينات التاريخية التي أجرتها في كWP/531وفي ورقة العمل  16-26
الطيران، وعن البحوث وعمليات التطوير المستمرة للتحسينات في مجال التكنولوجيا والعمليات ووقود الطيران المستدام من قبل 

 حكومة الدولة وقطاع الطيران.

، طالب التحالف الدولي للطيران المستدام بالحاجة الملحة لقيام جميع الدول والقطاعات WP/277وفي ورقة العمل  16-27
بالمساهمة في تحقيق األهداف التي حددها اتفاق باريس، والتي عززها التقرير الخاص األخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية 

درجة مئوية، مع اإلشارة إلى أن المنظمة  1.5بتغير المناخ بشأن تأثيرات االحترار العالمي الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 
على هدف مناخي طويل األجل للقطاع البحري الدولي. كما وضع التحالف الدولي للطيران المستدام         مؤخرا  فقت البحرية الدولية وا

لالتفاق على هدف طويل األجل لقطاع الطيران الدولي، في موعد أقصاه انعقاد الدورة الحادية واألربعين  يكاو                         جدوال  زمنيا  م قتر حا  لإل
 .2022للجمعية العمومية في عام 

، قدم المجلس الدولي للمطارات معلومات أساسية عن المطارات ووجهات نظر المجلس WP/354وفي ورقة العمل  16-28
الدولي للمطارات بشأن حماية البيئة، بما في ذلك  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتكييف تغير المناخ، كما شدد على دعم المجلس 

 ة البيئة من خالل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وغيرها من الوسائل األخرى.بشأن حماي يكاواإلالدولي للمطارات لعمل 

                                                               ، قدم التحالف الدولي للطيران المستدام معلومات أعدها انطالقا  من WP/560لورقة العمل  1وفي التنقيح رقم  16-29
 .2018لعام التقويمي القاعدة إلى القمة لعملية جرد عالمية لثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران ل

، عرض التحالف الدولي للطيران المستدام رؤيته بشأن مسار للطيران الدولي يتسم WP/561وفي ورقة العمل  16-30
 . 2050حتى عام "بانعدام التأثير المناخي" 

 يكاواإلمانة أل نبغيي هعلى أن اتفقت، و الوطنيةعمل الخطط ل يكاواإلفي إطار مبادرة  ةالمحرز  بالنتائجأقرت اللجنة  16-31
لخفض انبعاثات ثاني أكسيد  الوطنية العملفي بناء القدرات والمساعدة في إعداد وتنفيذ خطط  يكاواإلأن تواصل تعزيز أنشطة 

الوصول إلى  ليهتسو واألدوات  اإلرشاداتالطيران، بما في ذلك تنظيم الحلقات الدراسية والتدريب وتوفير  عن الناتجةالكربون 
 .المالية والخبراء وإجراء دراسات جدوى إضافية، ال سيما في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية الموارد

مساعدة تلك التي لم تقم بعد بإعداد لووافقت اللجنة أيضا على أنه ينبغي تشجيع المزيد من الشراكات بين الدول  16-32
 .يكاولإل التابع وطنيةعمل الال طلك من خالل برنامج األصدقاء لخطو تحسينها، بما في ذ+++++++++++أ وطنيةخطط عمل 

 ضعمن أجل و ضافيةبشأن توفير موارد إ ءألعضامن بعض الدول ا       مقد مةاالقتراحات ال يضاأ للجنةوالحظت ا 16-33
 من التخفيفير جدوى وتنفيذ تداب تسامجال الطيران، وإجراء درا في كربون لأكسيد ا ثاني تنبعاثاخطط عمل وطنية لخفض ا

 .والدول األعضاء والمنظمات الدولية يكاواإلشراكات إضافية بين  ضعو لخال منمثال،  كربون،لأكسيد ا ثاني تنبعاثاا

وفيما يتعلق بوقود الطيران المستدام، الحظت اللجنة أنه ال يزال هناك العديد من التحديات تواجه مسألة نشر وقود  16-34
 يكاواإلاق تجاري. وفي هذا الصدد، وافقت على ضرورة أن تدعم الدول األعضاء العمل بشأن رؤية الطائرات المستدام على نط

مع االعتراف في الوقت ذاته  ،                             لحلقات دراسية تقييمية سنويا   يكاواإللوقود الطيران المستدام، بما في ذلك تنظيم  2050لعام 
الستخدامها بحلول عام  المستدام الطيران وقود منن نسبة كمية بوجهات النظر المتباينة بشأن ما إذا كان من الضروري تعيي

 (.أعلىإلى  أسفليتجه إما من أعلى إلى أسفل أو من  نهجكمي من حيث النسبة )الهذا الهدف  تحديدج كيفية نه وبشأن ،2050
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 نسبة يحتوي لوقود الطيران الذي فهم أفضل  سهيلبتوفير منتدى لتبادل المعلومات وت يكاواإلكما أبرزت اللجنة الحاجة إلى قيام 
 .الكربون  من أصغر

       مقد مةال WP/55 العمل ورقةلطيران الدولي، الحظت اللجنة أن لطويل األجل  الطموحفيما يتعلق بالهدف العالمي و  16-35
طلوب في هدف عالمي طموح طويل األجل، على النحو الم تقديم إمكانية على                          تضمنت طلبا  لمواصلة العمل  يكاواإلمن مجلس 

الدول  من واضحة أغلبية أن أيضا الحظتالدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية. كما  خالل 2-39 من القرار 9الفقرة 
 العموميةجمعية للالدورة الحادية واألربعين  بحلول األجل طويلإعطاء األولوية للعمل على هدف طموح عالمي  ضرورة اقترحت

ما إذا كان من عفي وجهات النظر  اتون مثل هذه االقتراحات، مع االعتراف ببعض االختالف، في حين عارض آخر يكاواإل
يتجه  نهجهذا الهدف الطموح طويل األجل. ) تحديدج الخاصة بكيفية       النه   وحولهدف طموح آخر طويل األجل  تحديدالضروري 

 (.إما من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى

تخاذ إجراءات الالطموح  رفع أجل منقد األمين العام لألمم المتحدة قمة المناخ لألمم المتحدة استذكرت اللجنة عو  16-36
قد شاركت في تسليط الضوء على أهمية التحالفات والشراكات  يكاواإل أنبشأن المناخ من جانب جميع البلدان وجميع القطاعات، و 
نبعاثات الناتجة عن الطيران على المدى االل من يتقلالشأنها أن تواصل  لتسريع تنفيذ التكنولوجيات الخضراء واالبتكارات التي من

قد عرض  23/9/2019إلى  22لالبتكار الذي أقيم في مونتريال في الفترة من  يكاواإل اللجنة بأن معرض تر     ك      ذ  و الطويل. 
مهمة الستكشاف فرص خفض االنبعاثات  البيئة وحلول الطاقة المتجددة، والتي تعد مكونات من المستمدةالمبتكرة  كنولوجياتالت

 .على المدى الطويل لقطاع الطيران الدولي

للتأكيد  2-39من القرار 9تم اإلعراب عن وجهات نظر أخرى حول الحاجة إلى تقديم رسالة واضحة في الفقرة و  16-37
 ،ن الطموح واإلجراءات العاجلةعلى الضرورة الملحة العتماد هدف طموح عالمي طويل األجل، في ضوء الدعوة إلى المزيد م

ال في افي مونتري      ن ظمتشباب األخيرة بشأن المناخ، بما في ذلك تلك التي البات اضر إالناشئة عن قمة المناخ لألمم المتحدة و 
 .بالفعل كخطوة أولى      ح ددتطموحة التي الهداف األدول أخرى ضرورة اغتنام الفرصة لتنفيذ  وضحت. ومع ذلك، أ27/9/2019

فقرات أخرى،  على تعديالت إجراء في أيضا النظر سيلزم ه، فإن2-39بعض الدول أنه إذا تم إدخال تغييرات على القرار  ورأت
في هذا الصدد، طلب وفد االتحاد الروسي إنشاء فريق عامل مخصص للتوصل إلى اتفاق بشأن و . 9وليس فقط على الفقرة 

 االقتراح. قبول يتم لم أنه إالأيدته بعض الدول، الذي  األمرالمناخ،  تغيربعض نقاط مشروع قرار 

أولويات العمل المتعلق  يحدد حتىوضوح للمجلس ال من المزيد توفيرواتفقت أغلبية واضحة من الدول على ضرورة  16-38
لحالية هدف عالمي طويل األجل لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي، والخيارات ا تحديدبجدوى 

عن ضرورة  ت. وأعربيكاوإلل العموميةجمعية لالمطروحة، تليها خريطة طريق للتنفيذ، للنظر فيها بحلول الدورة الحادية واألربعين ل
إنجاز العمل بدعم فني من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وبالتشاور مع الدول والصناعة والجهات المعنية األخرى استنادا 

المبتكرة والشراكات بين الدول والصناعة، مع توفير الدعم الالزم، بما  كنولوجيات، بما في ذلك الت         والم قررة القائمةت إلى المبادرا
ترك أي بلد وراء الركب". ورفضت دول أخرى إعطاء  عدممبادرة " ضمن تندرج التيللدول  الفنية،في ذلك بناء القدرات والمساعدة 
تنفيذ الخطط الوطنية  مدى تقييمطويل األجل، وطلبت إلى المجلس  طموحهدف عالمي  تحديد األولوية لهذا العمل بشأن جدوى 

لموارد المتاحة لمساعدة البلدان النامية فيما يتعلق بالتكنولوجيا لفهم أفضل  إلى التوصلللدول من حيث رؤيتها الطويلة األجل، و 
 ف الخاصة وقدرات الدول المعنية.وبناء القدرات والتمويل، وكذلك ضمان اإلنصاف في ضوء الظرو 
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 ، أعربت أغلبية واضحة من الدول عن تأييدها لمشروع نص 2-39 ث                       النظر في القرار المحد  بو  16-39
 ل ات دول أخرى على ضرورة تعدي   ر  صاأو دون أي تغيير آخر،  WP/58 العمال ورقة مرفاقالقرار المقترح في 

ة التي أدلت بها بعض الدول األعضاء، يبعد البيانات الشفو . و بشأن التعديالتا المحددة ااقتراحاته قدمترار و اروع القاامش
 اإللكتروني يكاواإلعلى موقع       ن شرتإلى االجتماع  خطيةقدمت ثالث دول أعضاء مدخالت 

https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_(

)en.pdf_058 .وع رضت على اللجنة                   

 آلياتقائمة على "المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير ال – رفقمالاقترحت الصين واالتحاد الروسي نقل و  16-40
 أن إال. WP/59لطيران الدولي" من مشروع القرار قيد النظر إلى مشروع القرار المقدم في ورقة العمل ا مجال في (MBMs) السوق 

 .    ر فض قد االقتراح

باعتماد القرار  العموميةعلى الرغم من اعتراضات بعض الدول، وافقت اللجنة باألغلبية على توصية الجمعية و  16-41
 تالي: ال

 تغير المناخ –المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلد بسياسات وممارسات           بيان موح   :16/1القرار 

والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي  يكاواإل لما كانت
 خ العالمي؛في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المنا

من جديد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على  وإذ تؤكد
 المستوى العالمي والحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة؛

ن أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما هدفا م 17هدفا من  14بأن عمل المنظمة بشأن البيئة يسهم في وتقر 
                                                     "القيام بالعمل العاجل لمكافحة تغي ر المناخ وآثاره"؛ - 13في ذلك هدف التنمية المستدامة رقم 

عن الطيران والغالف الجوي العالمي، والذي أعده، بناء على  1999التقرير الخاص الذي صدر في عام  ولما كان
(، يتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على الغالف IPCCالخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )، فريق يكاواإلطلب من 

 الجوي؛ 

فريق الخبراء الحكومي الدولي قد سلم في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثات الناجمة عن الطائرات  ولما كان
ير مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التي تتسم بعدم اليقين العلمي مفهومة جيدا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غ

، ستقوم المنظمة بتحديث المعلومات التي يتضمنها مما يحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناخ واألوزون 
 التقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي؛

٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد 2                                               الطيران الدولي، والتي تسهم حاليا  بنسبة تقل عن  تدرك أن انبعاثات ولما كانت
 ؛النقل الجوي القطاع المطردالكربون في العالم، من المتوقع أن تزيد نتيجة لنمو 

ات غازات الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركز  ولما كان
 الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرا على نظام المناخ؛

https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_058_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_058_en.pdf
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بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في  ولما كان
، يدعو البلدان المتقدمة )األطراف المذكورة في الملحق 2005فبراير/شباط  16ودخل حيز النفاذ في  1997ديسمبر/كانون األول 

األول( الى العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن "وقود الطائرات" )الطيران الدولي( أو خفضها، وذلك بالعمل 
 (؛2-2)المادة  يكاواإلمن خالل 

                                                    ية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ في ديسمبر اتفاق باريس، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاق ولما كان
                                                                                                                ، يعزز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ بما في ذلك هدفها، ويرمي إلى تقوية االستجابة العالمية 2015

ر الزيادة في متوسط درجة الحرارة في لتهديد تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهود الستئصال الفقر، بما في ذلك قص
العالم على أقل من درجتين مئويتين بكثير فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من زيادة 

طر                                                                                        درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، تقر بأن هذا سيخف ض بقدر كبير مخا 1.5درجة الحرارة بواقع 
                      تغي ر المناخ وآثاره؛ 

٪ سنويا والحفاظ 2باألهداف الطموحة العالمية لقطاع الطيران الدولي المتمثلة في زيادة كفاءة الوقود بنسبة  تعترف وإذ
في دورتها السابعة  يكاوعلى نفس المستوى، حسبما اعتمدته الجمعية العمومية لإل 2020على انبعاثات الكربون الصافية من 

، وكذلك العمل المضطلع 2016و 2013وأكدته من جديد في دورتيها الثامنة والثالثين والتاسعة والثالثين في  2010في  والثالثين
درجة  1.5به الستكشاف هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين و

 مئوية التفاق باريس؛

٪ سنويا إلى تحقيق الخفض 2المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة بأنه من غير  وتسل 
ثمة حاجة إلى أهداف بالمستوى الالزم الستقرار حصة الطيران المطلقة من االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وتقليصها الحقا، وبأنه 

 أكثر طموحا لرسم مسار مستدام للطيران؛

أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي يقتضي المشاركة والتعاون الفعليين من جانب الدول  وتؤكد
االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد  وتالحظوقطاع الطيران، 

لس الدولي لطيران األعمال ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء نيابة عن صناعة النقل الدولي للنقل الجوي والمج
حتى عام  2009سنويا من عام  ٪1.5الجوي الدولي، بمواصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها 

 2050بحلول عام  ٪50وتقليص انبعاثاته من الكربون بنسبة  2020ابتداء من عام تحقيق النمو الحيادي للكربون من أجل ، 2020
 ؛2005مقارنة بمستويات عام 

                                                                                                          باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ واتفاق باريس وتقر  بمبدئها الخاص بالمسؤوليات المشتركة لكن        وتذك ر
 طنية المختلفة؛المتباينة وقدرات كل دولة، في ضوء الظروف الو 

 بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛ وتقر

بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية وبروتوكول  وتسل 
 اقف األطراف في تلك االتفاقية وذلك البروتوكول؛كيوتو، كما أنه ال يمثل مو 
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إلى أن النهوض بالنمو المستدام للطيران الدولي وتحقيق أهدافه الطموحة العالمية يستلزم اتباع نهج شامل يتمثل  وتشير
نات التشغيلية والتدابير                                                                                                     في تطوير سل ة من التدابير التي تشمل التكنولوجيا ووضع القواعد القياسية ووقود الطيران المستدام والتحسي

 القائمة على السوق لخفض االنبعاثات؛

بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي تم إحرازه في قطاع الطيران، حيث الطائرات المصنعة اليوم  تزيد كفاءتها  منها          وإقرارا  
 قرن الماضي؛في المائة عما كانت عليه في ستينيات ال 80في استهالك الوقود لكل كيلومتر لكل راكب بنحو 

 ؛2017معيار ترخيص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للطائرات من قبل المجلس في مارس باعتماد  وإذ ترحب

بالعمل المضطلع به للنظر في الجوانب البيئية النتهاء عمر الطائرات مثل أن يتم ذلك من خالل  منها           واعترافا  
 الطائرات. تدوير

للمالحة الجوية تسهم في تعزيز  يكاوبموجب الخطة العالمية لإل (ATM)حركة الجوية بأن تدابير إدارة التسل   وإذ
 الكفاءة التشغيلية والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من الطائرات؛

                                  ( الذي است كمل بالنسبة للحزمة صفر ASBUsبتقييم المنافع البيئية لحزم التحسينات في منظومة الطيران ) وترحب
 ونتائج أول تحليل عالمي لكفاءة الطيران األفقي؛ 1ة والحزم

 ؛2019ومايو  2017عن المطارات الخضراء في نوفمبر  يكاواإلبعقد ندوات  وترحب

أيد استخدام أنواع  2009( الذي انعقد في نوفمبر CAAF/1إلى أن المؤتمر األول بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة ) وتشير
 امة، خاصة استخدام أنواع الوقود المطابق على المدى القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة لخفض انبعاثات الطائرات؛وقود الطيران المستد

يتعلق بأنواع وقود الطيران البديل  يكاو                                                                      أيضا  إلى أن مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل قد وضع إطارا عالميا لإل وتشير
أساليب لترخيص أنواع وقود الطيران البديل حتى تاريخه، ومطارات أخرى تقوم بتوزيع تم من خالله تسجيل تقدم، بما في ذلك ستة 

 هذه األنواع من الوقود؛

                        ( قد اعتمد توصيات وأقر  CAAF/2) 2017كذلك إلى أن المؤتمر الثاني عن الطيران والوقود البديل في أكتوبر  وتشير
لوقود الطيران المستدام، كمسار ملهم وحي لنسبة كبيرة من أنواع وقود  2050لعام  يكاواإل                                   إعالنا  في هذا الشأن، بما يشمل رؤية 

 ؛2050الطيران لكي يحل محلها وقود الطيران المستدام بحلول عام 

بأن الجدوى التكنولوجية ألنواع الوقود المستدام للطيران المطابق سهل اإلحالل تم إثباتها ومن المطلوب استحداث        وتقر  
 المناسبة إليجاد منظور سوقي طويل األجل؛ السياسات والحوافز

بالحاجة إلى تطوير هذه األنواع من الوقود ونشرها بطريقة مجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وبيئيا والتقدم المحرز        وتسل  
                                      في التنسيق بين ن هوج تحقيق االستدامة؛ 

                                               رة الحياة لهذه األنواع من الوقود ت عتبر جزءا من بأن معايير االستدامة وترخيص االستدامة وتقييم انبعاثات دو       وتقر  
 العمل الجاري لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(؛
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بالحاجة إلى استكشاف وتسهيل حصول قطاع الطيران المدني على الطاقة المتجددة بما في ذلك عن طريق        وتسل  
"ضمان الحصول على  7تدامة للجميع، كجزء من مساهمة المنظمة في هدف التنمية المستدامة رقم تعاونه مع مبادرة الطاقة المس

 الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع"؛

أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال من  إلى المجلسقد طلب  19-37                              إلى أن  قرار الجمعية العمومية  وتشير
عداد إطار عالمي للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في أجل إ 

بأنها        علما  ، 2-39و 18-38                                                                                                  الملحق بهذا القرار، وأن هذه المبادئ التوجيهية قد أ عدت على النحو الوارد في قراري الجمعية العمومية 
 لملحق بهذا القرار؛              ترد أيضا  في ا

، اعتمدت استراتيجية جوهرية لبناء القدرات والمساعدة الفنية 2-39لقرار الجمعية العمومية         وفقا               أن  المنظمة،  وتالحظ
والمالية األخرى، تمشيا مع مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من أجل مساعدة الدول على إعداد وتقديم خطط عملها، بما في 

"إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة  Doc 9988 يكاواإلدوات إقليمية، ووضع وتحديث وثيقة ذلك تنظيم ن
 يكاواإللتقدير وفورات الوقود وأداة  يكاواإلتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون" والبرنامج التفاعلي على الموقع اإللكتروني وأداة 

 لفة التخفيض الهامشي؛للمنافع البيئية وأداة منحنى تك

في المائة من الحركة الجوية العالمية، من  93دولة عضوا، أي ما يعادل أكثر من  114طوعا بما قامت به        وترح ب
 ؛2019حسب الوضع السائد في يونيو  يكاواإلإعداد وتقديم خطط العمل عملها إلى 

تحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم الالزم، باختالف الظروف بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع ال وتسل 
 وال سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة؛

أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء  وتؤكد
 القدرات في أقرب وقت ممكن؛

في شراكة مع منظمات أخرى، بما في ذلك مع االتحاد األوروبي لتقديم الدعم  يكاواإلبالمساعدة التي تقدمها  ترفتعو
المالي لدول أعضاء أفريقية وكاريبية مختارة من أجل إعداد وتقديم وتنفيذ خطط عمل، ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق 

عضاء على خفض انبعاثات الطيران، فضال عن البحث المستمر عن شراكات مساعدة البيئة العالمية لتسهيل عمل الدول األ
 محتملة مع منظمات أخرى؛

                                                                                                   بأهمية العمل المضطلع به للتعر ف على اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل  وتسل 
 األساسية ذات الصلة واإلبالغ عن تلك اآلثار؛

 يكاواإلمن تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا وبالدعم الكبير الذي قدمته  يكاواإلزته بما أحر  تسل و
        الرك اب، لدعم تقييم االنبعاثات الناجمة عن يكاواإللهذه المبادرة، وال سيما من خالل وضع أداة احتساب الكربون الخاصة ب

 انبعاثات نقل البضائع جوا:                                         المسافرين جوا وترح ب بتوسيع نطاقها إلضافة 
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 فإن الجمعية العمومية:

المستمرة في مجال  يكاواإل"البيان الموحد بسياسات وممارسات  17-40أن يحل هذا القرار، إلى جانب القرار  تقرر -1
 يكاواإلوممارسات  : "البيان الموحد بسياسات19-40األحكام العامة، والضوضاء ونوعية الهاواء المحلي" والقرار  —حماية البيئة 

، محال القارارات خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( —المستمرة في مجال حماية البيئة 
 المستمرة في مجال حماية البيئة؛ يكاواإلللجمعية العمومية، ويشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات  3-39و 2-39و 39-1

 :المجلس من تطلب -2

بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما في  يكاواإلأن يكفل اضطالع  أ(
 ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛

                                                                                                    أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحد  من أثر انبعاثات محر كات الطائرات على البيئة أو  ب(
حات ملموسة تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد يكون لهذه خفضه وإعداد اقترا

 التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء؛

أن يواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف في  ج(
 األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ اتفاقية

 على ما يلي: مجددا تؤكد -3

اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة  يكاواإلينبغي أن تواصل  أ(
دي النبعاثات لمعالجة انبعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن الحلول الكفيلة بالتص

 الطيران؛

ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات، دون أن  ب(
 يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سيما في االقتصادات النامية؛

لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة  يكاواإلأن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل  تقرر -4
٪ سنويا من 2ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  2020٪ سنويا حتى عام 2متوسطة قدرها 

                                                                               ، ت حسب على أساس حجام الوقاود المستخدم مقابال إيرادات كل طن كيلومتري يتم نقله؛2050حتى عام  2021عام 

أعاله، لن ينسب التزامات محددة إلى دول فرادى، وأن ظروف وقدرة ومساهمة  4على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق -5
                                                                                                                   كل دولة من الدول النامية والمتقدمة النمو في ترك ز انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران في الغالف الجوي هي التي 

 ي تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛تقرر كيف تساهم كل دولة بشكل طوعي ف

والدول األعضاء فيها، الى جانب المنظمات  يكاواإل                                                             أيضا ، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل  تقرر -6
بعاثات العالمية ذات الصلة، السعي الى أن تحقق في المدى المتوسط جماعيا الهدف العالمي الطموح المتمثل في اإلبقاء على صافي االن

على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان: الظروف والقدرات الخاصة  2020من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام 
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بما                                                                                                                           بكل دولة من الدول، والسيما البلدان النامية؛ ومدى نضج أسواق الطيران؛ والنمو المستدام لقطاع الطيران الدولي؛ وأن  االنبعاثات ر 
انبعاثا، واتخاذ تدابير أخرى  تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير ونشر تكنولوجيات وأنواع وقود أقل

 مخففة؛

من أجل بلوغ األهداف الطموحة  يكاواإلباإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها الدول األعضاء في       تسل   -7
ما في ذلك تحديث إدارة الحركة الجوية، واإلسراع باستخدام تكنولوجيات الطائرات المقتصدة في استهالك الوقود، الجماعية، ب

 على مواصلة بذل مثل هذه الجهود؛       وتشج عوتطوير واستعمال أنواع الوقود المستدامة للطيران، 

أعاله على ضوء الدراسات حول  6الفقرة  على أن تستعرض، في دورتها الحادية واألربعين، الهدف المبين في تتفق -8
 إمكانية بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول؛

من المجلس أن يواصل استكشاف الجدوى من تحديد هدف عالمي طموح على المدى البعيد في مجال الطيران  تطلب -9
 1.5درجة مئوية و 2الكربون العالمية في ضوء درجتي الحرارة الدولي، خاصة عن طريق تقييم نصيب الطيران الدولي في ميزانية 

درجة مئوية، بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم إمكانية تحقيق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو، وكذلك 
الذي ينبغي تقديمه إلى الجمعية  التكاليف في جميع البلدان، ال سيما البلدان النامية، بخصوص التقدم المحرز بشأن العمل

في دورتها الحادية واألربعين. وينبغي أن يشمل تقييم األهداف طويلة األجل معلومات من الدول األعضاء من  يكاوالعمومية لإل
 حيث خبراتها في العمل على تحقيق هدف متوسط األجل.

سنويا عن انبعاثات  يكاواإلإلجراءات، وعلى إبالغ                                                      أيضا  الدول على أن تقدم طوعا خطط عمل تبين السياسات وا تشج  -10
 ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن الطيران الدولي؛

في أقرب  يكاواإلالدول، التي تود أن تعد خطط عمل أو تقوم بتحديث هذه الخطط، إلى عرض تلك الخطط على  تدعو -11
أن تواصل جمع  يكاونوات بعد ذلك، لكي يتسنى لإلومرة كل ثالث س 2021وقت ممكن ويحبذ أن يكون ذلك بنهاية يونيو 

المعلومات المحددة كميا بشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن مجموعة 
بيئية التدابير التي نظرت فيها الدول والتي تعكس القدرات والظروف الوطنية الخاصة، ومعلومات محددة كميا عن المنافع ال

 المتوقعة من تنفيذ التدابير المنتقاة من تلك المجموعة، وكذا معلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليها؛

الدول التي قدمت خطط عمل على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع الدول       تشج   -12
للجمهور، مع        مقد مة                                            يتسن  لها إعداد خطط عمل، وإتاحة خطط العمل الاألعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم 

 مراعاة الحساسية التجارية للمعلومات التي تحتوي عليها خطط عمل الدول؛

ر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة باألهداف الطموحة وأن  تطلب -13                                                                                                   من المجلس أن ييس 
ادات وسائر أنواع المساعدة الفنية األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل الدول، قبل نهاية شهر يونيو يواصل تقديم اإلرش

 ؛يكاواإل، لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم طوعيا خطط عمل إلى 2021

دير ورصد االنبعاثات العالمية من المنهجيات المناسبة لوضع القواعد القياسية وآلية لقياس وتق إلى المجلس أن يعزز تطلب -14
بشأن تقييم التقدم المحرز وذلك من خالل  يكاواإلغازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل 

 اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالحركة الجوية واستهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛
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لتعزيز موثوقية قياس/تقدير االنبعاثات  يكاواإلإلى المجلس أن يطلب من الدول مواصلة دعم الجهود التي تبذلها  تطلب -15
                                                                  وأن يبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي 

د الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم المحرز إزاء إجراءات المناخ عن انبعاثات ثاني أكسي
 ؛يكاواإل                                                                        التنفيذ في ذلك القطاع، وبناء على المعلومات التي أقر تها الدول األعضاء في 

اثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة بأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبيت انبع م  اإلقرار -16
والدول األعضاء فيها على أن تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقية األمم المتحدة  يكاواإل تحثعن جميع المصادر، 

المناخ في قطاعات اإلطارية بشان تغير المناخ، إزاء استخدام الطيران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإليرادات لتمويل أنشطة 
 أخرى، وذلك كي ال يصبح الطيران الدولي مستهدفا بصورة غير متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات؛

 المجلس القيام بما يلي: من تطلب -17

عن  مواصلة القيام بدور محوري في تقديم المساعدة إلى الدول األعضاء فيه وذلك عبر نشر آخر المعلومات أ(
ت وتقديم المشورة وسائر أنواع المساعدة الفنية لتعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بوسائل أفضل الممارسا

 للتعاون الفني؛  يكاواإلمنها برنامج 

من المساعدة،  يكاواإلاحتياجات الدول األعضاء في  لتلبيةالشراكات مع المنظمات الدولية األخرى  إقامة المزيد من ب(
وتيسير الوصول إلى الموارد المالية القائمة والجديدة، ونقل  يكاواإلدقاء خطة عمل برنامج أصبوسائل منها 

التكنولوجيا وبناء القدرات، للبلدان النامية واإلبالغ عن النتائج المحققة، فضال التوصيات األخرى، وذلك بصورة 
 وخالل الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية؛ 2021أولية قبل نهاية عام 

مواصلة اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وكذلك تيسير حصولها على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا  ج(
 وبناء القدرات؛

أن تنهض بالبحث العلمي الذي يهدف الى استمرار معالجة أوجه الريبة المحددة في الدول القيام بما يلي  من تطلب -18
وكفالة أن تتضمن التقييم  تقاريرء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي التقرير الخاص لفريق الخبرا

عمليات التقييم المقبلة لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي الدولي وهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، 
ثة، إن وجدت، عن اآلثار التي تحدثها الط  ائرات على الغالف الجوي؛                                                 معلومات محد 

 من المجلس القيام بما يلي:تطلب  -19

للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى خفض        مقد مةأن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات ال (أ
األثر البيئي النبعاثات الطيران الدولي أو الحد منه، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران 

 ي على تغير المناخ؛الدول

                                                                              أن يشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية توق عية لتقييم آثار الطيران؛ (ب
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أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات محركات  (ج
مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة 

 المحتملة على الدول النامية؛

مساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض  (د
بلوغ المستوى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني ل

 األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -20

                                                                                            أن تنظر في وضع سياسات تشجع على إدخال طائرات إلى السوق تت سم بمزيد الكفاءة في استهالك الوقود؛  (أ
وضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن انتهاء عمر الطائرات لتبادل المعلومات و  يكاواإلوالعمل معا من خالل 
 مثل تدوير الطائرات؛ 

ق تكنولوجيا أكثر كفاءة؛ ب(                                                                       أن تعجل باالستثمار في البحث والتطوير كيما ت سو 

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب –21

 تضاء؛تحديث معيار ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرات حسب االق أ(

 بتحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط والبعيد، في مجال حرق وقود الطائرات؛ (ب

 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -22

أن تعجل بتطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من االنبعاثات  (أ
يصال المنافع البيئية إلى جميع األقاليم والدول، مع مراعاة استراتيجية إل يكاواإلالناجمة عن الطيران؛ والعمل مع 

 حزمة التحسينات في منظومة الطيران؛

أن تقلل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغير ذلك من العوائق المؤسسية بما يتيح تطبيق المفاهيم  (ب
 دام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛ التشغيلية الجديدة في إدارة الحركة الجوية بغرض استخ

 لتبادل المعلومات ووضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن المطارات الخضراء؛ يكاواإلالعمل معا من خالل  (ج

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -23

ن الدولي والتركيز التدابير التشغيلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيراو األخذ بإرشادات يتم تحديثها بشأن  (أ
العالمية للمالحة الجوية؛ وتشجيع الدول والجهات المعنية  يكاواإلعلى زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة 

 على تطوير إدارة الحركة الجوية التي تحقق أقصى منافع بيئية؛
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إدارة الحركة الجوية،  أن يواصل تطوير وتحديث األدوات والتوجيهات الالزمة لتقييم الفوائد المرتبطة بتحسين (ب
 (؛ASBUsوتقييم الفوائد البيئية المرتبطة بتنفيذ استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيران )

أن يواصل توفير المنتدى لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات بشأن المطارات الخضراء، حيث يجري تناول  (ج
لتنقل المراعي للبيئة والمرونة في مواجهة تغير المناخ موضوعات مثل البنايات الذكية والطاقة المتجددة وا

 والمشاركة المجتمعية وتقديم المعلومات عن االستدامة واستهداف المالءمة والتنسيق فيما بين المطارات؛

نشر وتحديث اإلرشادات بشأن تنفيذ الممارسات المستدامة بيئيا في المطارات، بما في ذلك نشر مجموعة األدوات  (د
 ونية للمطارات المراعية للبيئة؛ اإللكتر 

 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -24

اتباع نهج منسق من أجل اإلدارات الوطنية من أجل إجراءات سياسة واستثمار للتعجيل بطريقة مالئمة بتطوير  (أ
ونشرها الطيران البديل، مصادر طاقة نظيفة ومتجددة للطيران، بما في ذلك استخدام أنواع مستدامة من وقود 

 لظروفها الوطنية؛       وفقا  واستخدامها، 

النظر في استخدام حوافز لتشجيع استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مجال الطيران، بما في ذلك  (ب
 أنواع وقود الطيران المستدامة؛

اد األولية الالزمة النظر في اتخاذ تدابير لدعم البحوث والتطوير فضال عن تطوير تكنولوجيا المعالجة وإنتاج المو  (ج
لخفض التكاليف والعمل على توسيع نطاق خطوط اإلنتاج المستدام على النطاق التجاري؛ مع مراعاة التنمية 

 المستدامة للدول؛

اإلقرار بالنهوج القائمة لتقييم االستدامة لجميع أنواع الوقود عموما، بما في ذلك أنواع الوقود المستخدمة للطيران،  (د
تفي بما يلي أن تحقق خفضا صافيا في انبعاثات غازات الدفيئة على أساس دورة الحياة وتسهم  والتي ينبغي أن

                                                                                         في التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية، كما ينبغي لها تجن ب المنافسة مع األغذية والمياه؛

القائمة أو مزيج منها، والمتابعة                                                                              اعتماد التدابير الالزمة لضمان االستدامة ألنواع وقود الطيران، والبناء على الن هج (ه
لوضع معايير االستدامة ألنواع  يكاواإلعلى المستوى الوطني، لإلنتاج المستدام؛ ومواصلة العمل معا من خالل 

                                                                   وقود الطيران المستدامة ضمن العمل الذي ي ضطلع به لتنفيذ خطة كورسيا؛

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -25

اء ويدعو أوساط الصناعة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية األخرى من أجل أن يشجع الدول األعض (أ
                                                                                                     المشاركة الفع الة في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويسه ل إقامة شراكات وتحديد سياسات ستحدث المزيد 

مستدامة من وقود  من تعزيز االنتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة من أجل الطيران، بما في ذلك أنواع
 الطيران، من خالل ندوات إقليمية؛

 المعني بأنواع وقود الطيران البديلة؛ يكاوأن يواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لإل (ب
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أن يواصل إعطاء نظرة شاملة عن مستقبل استخدام أنواع وقود الطيران المستدامة، ومراعاة التغيرات في دورة  (ج
 ن أجل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛حياة انبعاثات غازات الدفيئة م

أن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول إلى تمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة ألنواع  (د
 الوقود المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية؛ 

األخرى، بما في ذلك مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، لتسهيل  أن يتعاون مع المبادرات الدولية ذات الصلة (ه
 حصول الطيران على الطاقة المتجددة؛

أن يواصل إجراء عملية لتقييم الوضع من أجل االستمرار في تقييم التقدم المحرز في تطوير أنواع وقود الطيران  (و
حلقات الدراسية في إطار التحضير للمؤتمر المستدام ونشره، بما في ذلك المواظبة على تنظيم حلقات العمل وال

لعام  يكاواإل، بهدف تحديث رؤية 2025( في موعد أقصاه عام CAAF/3الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل )
 ؛ 2050ألنواع وقود الطيران المستدامة لتضمينها حصة محددة من وقود الطيران المستدام بحلول عام  2050

ن يحدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية إلى المجلس أ تطلب -26
                                                                                                                    وأن يحدد تدابير التكي ف لمعالجة اآلثار المحتملة لتغي ر المناخ ووضع إرشادات بشأن إجراء تقييم لمخاطر تغير المناخ ألغراض 

 أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛الطيران الدولي، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية 

                                                                                     يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا، ويحرص على تصد ر الجهود الرامية  إلى المجلس أن تطلب -27
إلى إعداد أساليب وأدوات لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص تلك المبادرة، بما في ذلك أداة 

التي تتضمن أيضا انبعاثات طائرات نقل البضائع، والمضي قدما في إعداد وتنفيذ االستراتيجية  يكاواإلساب الكربون الخاصة باحت
 الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة. 

 
  



- 104 - 
 

 

 الملحق 

 ابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي:المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التد 

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛ أ(

ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران  ب(
 الدولي؛

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛ ج(

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛ د(

                                                                       ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تكون فع الة من حيث التكاليف؛ (ه

بغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتصف باالزدواجية وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد ال ين و(
 الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛ ز(

لقائمة على آليات السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أساس اإلنصاف ينبغي للتدابير ا ح(
 فيما يتعلق بالقطاعات األخرى؛

ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود  ط(
 الناجمة عن الطيران؛ الطائرات وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات

 ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛ ي(

ر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛ ك(                                                                                          ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تيس 

وق فيما يتعلق بمختلف التدابير استنادا إلى ما تم قياسه من أداء ينبغي تقييم التدابير القائمة على آليات الس ل(
 حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛  من

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛  م(

ت، يوصى بشدة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول                                                       عندما ت سفر التدابير القائمة على آليات السوق عن إيرادا ن(
للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذلك في 

 تقديم المساعدة والدعم إلى الدول النامية.

نبغي تحديدها في تقارير الدول عن عند تحقيق خفض االنبعاثات بواسطة التدابير القائمة على آليات السوق، ي س(
 االنبعاثات.

                                                                                                    ينبغي أن ت راعي التدابير القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل طرف،  ع(
  والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمييز وإتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة.
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 كورسيا( عويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطةخطة الت –حماية البيئة  :17 البند

 عشر والثالثة عشرة، والثانية عشرة، والحادية والسابعة،، والسادسة الخامسة، تهااجلسنظرت اللجنة التنفيذية، في  17-1
م الذي أحر  حولمن المجلس        مقد مةإلى التقارير ال          استنادا   البيئة حماية موضوع يف تعويض ال ةخط بشأن زته أنشطة المنظمة                 التقد 

 ،WP/59و WP/56خطة كورسيا( وذلك على النحو الوارد في ورقتي العمل ) الدولي لطيرانا مجال فيالكربون وخفضه  عن
وممارساتها السارية في  يكاواإلد بسياسات                "البيان الموح   – 3-39لجمعية العمومية اقرار المجلس لتعديل  مقترحات في ونظرت

مت الدول والمراقبون     قد   ذلك، إلى وباإلضافة. (WP/59) الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق" -ال حماية البيئة مج
، 266، و265، و229، و1 رقم التنقيح 228، و227، و193، و177، و159، و139، و102، و1التنقيح رقم  WP/79 ورقة: 25

التنقيح  529و ،1 رقم التنقيح 527، و482، و472، و411، و409، و407، و339، و338، و306، و291، و290، و289، و267و
 .1رقم 

الكربون وخفضه  عنتعويض الخطة "بشأن  يكاواإل أنشطةالتقدم الذي أحرزته أفاد المجلس عن  ،WP/56العمل  ورقةوفي  17-2
 الجمعية معرض االستجابة لطلب وفي. الثين للجمعية العموميةكورسيا( منذ انعقاد الدورة التاسعة والث خطة) "الدولي لطيرانا مجال في
المجلد  من ىولالطبعة األ اوالتوصيات الدولية الخاصة بخطة كورسيا باعتباره القواعد 2018المجلس في شهر يونيو  اعتمد ،موميةالع

، التي أصبحت البيئة حماية —ر السادس عش لحقمن الم الدولي لطيرانا مجال فيالكربون وخفضه  عنتعويض الخطة  — الرابع
 للبيئةني فال الدليل من                                                    المجلس أيضا  عن إصدار الطبعة األولى من المجلد الرابع  وأبلغ. 2019 يناير أول من          اعتبارا   التطبيق واجبة

(Doc 9501)  ز بشأن أداة                                                            تنفيذ خطة كورسيا، فقد تضمنت الورقة تقريرا  عن التقد م الم   بعناصر يتعلق وفيما ،2015في أغسطس                حر 
وأنواع الوقود المؤهلة في إطار خطة كورسيا، ووحدات االنبعاثات المؤهلة في  ،(CERT)تقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنه ل يكاواإل

 .التالية الخطوات        فضال  عن  ،(CCR)إطار خطة كورسيا، والسجل المركزي لخطة كورسيا 

 يكاواإلعن قيام  WP/56إطار خطة كورسيا، فقد أفادت ورقة العمل  فيالقدرات  التوعية وبناء ةبأنشط يتعلق وفيما 17-3
       ن ظمها  إعدادبناء قدرات الدول من أجل  علىخالل فتره الثالث سنوات للمساعدة  ةإقليمي عملحلقات دراسية وحلقات بتنظيم 

لمساعدة وبناء القدرات ل يكاواإلبرنامج  طارإفي  المضطلع بها ةنشط                                                     للرصد واإلبالغ والتحقق. وألقت الورقة الضوء أيضا  على األ
كما ألقت الضوء بشكل خاص على شراكات األصدقاء في إطار خطة كورسيا التي تضمنت  ،والتدريب في إطار خطة كورسيا

 على دريبللت يكاواإل دورة عليها الضوء الورقة ألقت التي الصلة ذات األخرى  األنشطة ومن. ةمستفيد ةدول 98و ةمانح ةدول 15
 ثاني انبعاثات تقارير من التحقق كيفية على التدريب المحتملة التحقق لكيانات تتيح التي كورسيا، لخطة االمتثال من التحقق
 .الكربون  أكسيد

من منطوق  18المجلس وقراره بشأن صياغة الفقرة  ةبشأن مناقش ةأساسي معلومات WP/56العمل  ورقةقدمت  كما 17-4
على  وذلكديباجة القرار،  من 9و 8و 7 الفقرات في المستخدمة الصيغة أساس على ،3-39 موميةالع لجمعيةل      منق حقرار الال

 أدناه(. انظر) WP/59في المرفق بورقة العمل  الواردالنحو 

جدت      است   التي التطورات ضوء في 3-39قرار الجمعية العمومية  تنقيحب          اقتراحا   المجلس قدم ،WP/59العمل  ورقةفي  5-17و
 .WP/56 العمل ورقة في المبين بشأن خطة كورسيا، وذلك على النحو موميةالع للجمعية والثالثين التاسعة الدورة انعقادمنذ 

 المالحة لخدمات الوسطى أمريكا مؤسسةاألعضاء في  الدول، لخصت 1 رقم التنقيح WP/79العمل  ورقةوفي  17-6
 بدايتها. في خطة كورسيا منذ لدولا منممكنة  ةأوسع مشارك تحقيق ةهميأ بشأن             تحليل أ جري  نتائج الجوية
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بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء  رنساف من       مقد مةال، WP/102 العمل ورقة وفي 17-7
تتضمن خطة  لتياللتدابير  يكاواإل لسلةالقوي  اعن دعمه الدول هذه أعربت ،األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني

التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(، وأقرت باإلنجازات التي تحققت بالفعل. وقد انضم جميع 
 تنفيذ في        تماما  ، وهي منخرطة                                                   إلى خطة كورسيا طوعا  اعتبارا  من المرحلة التجريبية المدني للطيران األوروبية اللجنة في األعضاء

        فع اال           تنفيذا   كورسيا لخطة واألقاليم الدول جميع لتنفيذ سمةالحا األهمية عن أعربت كما .كامل بشكل تنفيذها وتدعم ياكورس خطة
 .التجريبية المرحلة من          اعتبارا   فيها والمشاركة

 الدول مامانض ضرورة عن ،المدني لطيرانل األفريقية ةلجنال أعربت الدول األعضاء في ،WP/177 العمل ورقة وفي 17-8
ن تكون مستعدة لمرحلة أو  ،هافوائد لجنيو  هاالتحديات المتعلقة بتنفيذ ةلمواجه التجريبية المرحلة من         اعتبارا   ورسياك خطة إلى       طوعا  

المساعدة  لمشروع الناجحة التجربة من واالستفادة القدرات، بناء ضرورة التوسع في برامج       أيضا   الورقة وجوب تطبيقها. وأبرزت
 الفنيةحصول الدول على الموارد المالية والخبرة  سهيلوزيادة ت األوروبي، االتحاد مع باالشتراك يكاواإل به تقوم كة الذيالمشتر 

 .ةال                والشراكات الفع   يةالتعاون األنشطةونقل التكنولوجيا من خالل 

 ونيوزيلندا وناورو مارشال وجزر ليابانوا وإندونيسيا وفيجي وكنداأستراليا و  سنغافورةأبرزت  ،WP/229العمل  ورقةوفي  17-9
 من       طوعا   إليها االنضمام يستلزم كورسيا خطةل الناجح التنفيذ نأ المتحدة والواليات وتوباغو وترينيداد وساموا الجديدة غينيا وبابوا باالو

 واإلبالغ الرصد نظامطيران في تنفيذ ال قطاعو  والدول يكاواإل بين القوية الشراكة نأو  ،كافية بدرجة ةكبير و  مؤثرة دول ةجموعم جانب
إزاء تنفيذ خطة  متسقدة في قطاع الطيران لضمان اتباع نهج     وح     م  و  ملتزمةهناك جبهة  أن علىبرهن ي كورسيا خطة إطار في والتحقق

وبناء القدرات  لمساعدةايشمل تعزيز بناء القدرات من خالل برنامج  الذيأجل مزيد من التحسين  منكورسيا. كما تضمنت اقتراحات 
 الوقت في والتوجيه التدريب؛ تعزيز خالل من المعتمدة التحقق عدد هيئات وزيادة؛ (ACT-CORSIA)والتدريب في إطار خطة كورسيا 

 .المؤهلة في إطار خطة كورسيا وأنواع الوقود المؤهلة في إطار خطة كورسيا االنبعاثات وحدات بشأن المناسب

 ألمريكا المدني الطيران لجنة في األعضاء الدول من بدعم وغواتيماال، البرازيلأبرزت  ،WP/289العمل  ورقةوفي  17-10
تنفيذ ال دوى ج على التشديد وتم .المدني للطيران المستدامة التنمية تحقيق إلى الرامية التدابير سلة عناصر كافة ةهميأ  الالتينية،
لمساعدة وبناء القدرات  يكاواإل، وأعربت عن دعمها لبرنامج رسياكو  خطة إطار في والتحقق واإلبالغ الرصد لنظام المناسب

، 2022إجراؤه في عام  المتوقعكورسيا  لخطةدوري الستعراض اال ةهميأ دت الورقة على     شد   كما. والتدريب في إطار خطة كورسيا
 .اضاالستعر  هذا لدعم الالزمة الدراسات إجراءمجال الطيران  فيوطلبت من لجنة حماية البيئة 

شواغل لل متوازن  بشكل االعتبار تول لم يكاواإلأن  الروسي واالتحاد الصين أوضحت ،WP/306العمل  ورقةوفي  17-11
يمكن للبلدان، ال سيما البلدان النامية،  نالورقة أنه ل وتقول. كورسيا خطةتنفيذ  سهيلفي سياق ت هممواقفلو  األطراف مختلف لدى

 للمشاركة االستعداد من المزيد بداءالمناخ وإ       وتغي ر الطيران الدولي جالم في يكاواإللتي تبذلها في الجهود ا                   أن تصبح أكثر ثقة  
 تصميم عناصر في األخالقية والعدالة القرار صنع في اإلجرائية العدالة بضمان تنفيذ خطة كورسيا إال في الدولي التعاون  في

 آلية وتستكمله الوطني الصعيد على تقريره يتم لنهج       وفقا   كورسيا خطة تنفذ أن للدول      ي سمحأن        أيضا   الورقة واقترحت. آلية التنفيذ
 المعلومات ضوء في ،إلى المجلس      ي طلب أنوالدول المعنية، واقترحت  يكاواإل مجلس بين الدولي الصعيد على والتشاور للحوار

 الصادر 2-39 بالقرار المرفق في الواردة اإلرشاديةللمبادئ        وفقا  كورسيا  خطةل الدوري  االستعراض جراءإ الدول، من الصلة ذات
 العمومية. الجمعية عن
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غواتيماال، برعاية الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا         قد متهاالتي  ،WP/411ورقة العمل       سل طتو  174-12
في إطار خطة كورسيا، وبينما أصدرت عدة الحاجة الملحة لتنظيم تنفيذ نظام الرصد واإلبالغ والتحقق الضوء على الالتينية، 

                                                                                                                    دول من أمريكا الالتينية قواعد ذات صلة، هناك دول أخرى تعمل على وضع مثل هذه القواعد، وذلك استنادا  إلى الم جل د الرابع 
إطار خطة مساعدة وبناء القدرات والتدريب في لل يكاواإلبرنامج  ةهميأ دت على     شد  من الملحق السادس عشر المعتمد. كما 

 .األصدقاء في إطار خطة كورسيا شراكات مثل الدول، بين التحالفات على تعود التي الفوائد ذلك في بما كورسيا،

 لتحديد مبدأ اعتماد هو كورسيا لخطة األساس يكون  أن الهند اقترحت ،1التنقيح رقم  WP/228العمل  ورقةوفي  17-13
توكل مسؤولية خفض االنبعاثات إلى الدول بدال عن  وأن الطيران شركات مشغلي وليس "الدول وراءه تقف" الطيران انبعاثات

 لهذا       بديال   واقترحت والمساواة، بالعدالة يتسم أساس خط معيار وجود ضرورةمشغلي شركات الطيران. وأبرزت بوجه خاص 
                               غ  لي الطائرات ممن يسهمون بحصة ٪ على مش100                                                         وشد دت الورقة على االنعكاسات المحتملة للنهج القطاعي بنسبة . المعيار

 توقيتهاي مفاده أن أي قيود تتعلق بنوع وحدات التعويض المؤهلة أو أعن ر  تأعرب متدنية في الزيادة العالمية في االنبعاثات. كما
لى اإلرشادات إ ويرفع من سعر تلك الوحدات في السوق )تكلفة االمتثال للخطة(. كما الحظت الورقة االفتقار إتاحتها،قد يقلل من 

 قواعد متطلبات الخطة مع تزامن ضمان إلى                                               والتوصيات الدولية الخاصة بالخطة فضال  عن الحاجة القواعدالقانونية الالزمة إلنفاذ 
 .                                               االتفاقية اإلطارية لألمم المتحدة بشأن تغي ر المناخ

دريب، وأكدت من جديد دعمها المستمر بناء القدرات والت ةهميأ سلطت كندا الضوء على  ،WP/227العمل  ورقةوفي  17-14
                                . وشد دت على الوقت الذي يستغرقه (CORSIA-ACT)للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا  يكاواإللبرنامج 

ورسيا ك لخطةن االستعراضات الدورية أوأعربت الورقة عن . الالزمين العتماد هيئات التحقق واإلجراءاتإعداد البنية األساسية 
أنواع المشاريع المحتملة و خطة كورسيا وتحسينها مع الوقت، كما أبرزت أهمية اعتماد البرامج  مالءمةستساعد على ضمان استمرار 

 .2021التي جرى تأكيدها قبل بدء االلتزامات بالتعويض في عام 

 في بالمشاركة التزامها على وءالض وسلطت ،بالبيئة المتعلقة جهودها غيانا ناقشت ،WP/265العمل  ورقةوفي  17-15
في إطار شراكات أصدقاء  يكاواإلأعربت الورقة عن دعم غيانا الكامل للجهود التي تبذلها  كما. كورسيا خطةل التجريبية المرحلة
 .للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا يكاواإل برنامج

، بما في ذلك مشاركتها كورسيا بخطة علقةالمت ةفي األنشط هماتهامسا كينيا وصفت ،WP/266العمل  ورقةوفي  17-16
خطة كورسيا، لالقواعد والتوصيات الدولية ب المتعلقةنظام الرصد واإلبالغ والتحقق ختبار أحكام المشروع تنفيذ محدود النطاق في 
 الدولية، والتوصيات القواعدلى ضمان تنفيذ الرامية إ هاجهودو  مرحلتها التجريبية، فيكورسيا                      لمشاركة طوعا  في خطةبا هار اوقر 

 .ةمانح ةدول اللمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا بوصفه يكاواإل لبرنامج ودعمها

الوقت المناسب  فيتنفيذ ال بشأنز     حر       الم   الكبير م       للتقد   دعمهاأعربت المكسيك عن  ،WP/267العمل  ورقةوفي  17-17
في إطار  للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا وشراكات األصدقاء يكاواإلا في ذلك برنامج لخطة كورسيا، بم
ق في إطار خطة كورسيا من أجل تسهيل التعاون العالمي  التباعاألهمية الحاسمة  مبرزةبين الدول،  خطة كورسيا فيما                                                            نهج م نس 

 .كورسيا خطةيذ أجل تنف منلتقديم المساعدة وبناء القدرات 

البرازيل الضوء على الحاجة إلى وضع معيار من أجل حساب خط األساس  ألقت ،WP/290العمل  ورقةوفي  17-18
لألطراف الجديدة، ومن أجل قرار من المجلس عن الوحدات المؤهلة واالعتراف بالظروف الخاصة آلليات االتفاقية اإلطارية لألمم 

 4، الفقرة 6                             واآللية الم نشأة بموجب المادة  (CDM)انت البرازيل من الرأي بأن آلية التنمية النظيفة                              المتحدة بشأن تغي ر المناخ. وك
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 ضمان مع واسع، نطاق على وحدات توفير يمكنهما حيث                                                         من اتفاقية باريس تشكالن أساسا  للتنفيذ الناجح لخطة كورسيا 
 البيئية. السالمة

بلالضوء على شواغلها إزاء زيل سلطت البرا ،WP/291العمل  ورقةوفي  17-19 على المدى   يكاوتحقيق األهداف المناخية لإل     س 
ضمان مسار سلس يمكن التنبؤ به إللغاء التدابير القائمة على ، و (SAF)الطويل، مما سيتطلب زيادة في نسب وقود الطيران المستدام 

                                                         ة هذه الشواغل، فقد اقترحت البرازيل أن ي جري المجلس دراسة . ولمعالج2035                                                  آليات السوق في إطار خطة كورسيا تدريجيا  بحلول عام 
 .ويقترح آلية من أجل االنتقال السلس من التعويضات في إطار خطة كورسيا إلى وقود الطيران المستدام

 ستحداثالواالقتصادية السلبية  البيئيةلآلثار         تحليال   الروسي االتحاد قدم ،1التنقيح رقم  WP/529العمل  ورقةوفي  17-20
 االتحاد اقترحسيما بالنسبة لالقتصادات النامية والناشئة، يشكك في جدوى االستمرار في تنفيذ خطة كورسيا. و  ال، كورسيا خطة

 في إعداد نظام عالمي. يكاواإل مجلس ينظر أن المرفق، البديل العمومية الجمعية قرار مشروع في الروسي،

                                                                        تنمية نظيفة للطيران المدني الدولي.  وفضال عن ذلك، ت دعى الجمعية العمومية اقتصادية يتخذ شكل آلية  لحوافز 17-21
تحت رعاية األمم المتحدة،  متنقلة، ةدولي طيران قوات إلى النظر، كبديل معقول لتنفيذ خطة كورسيا، في إمكانية الشروع في إنشاء

 مساهمة بوصفها المتحدة، لألمم المستدامة التنمية أهداف تلبي أن يمكنها ،حرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية ةلمكافح
 .الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات خفض في حقيقية

المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واتحاد من        مقد مةال WP/193ورقة العمل  أما 17-22
بتنسيق من ء الفضاالطيران و صناعات لرابطات الدوليجلس التنسيقي المالنقل الجوي الدولي والمجلس الدولي لطيران األعمال و 

الدعم القوي من قطاع الطيران لخطة كورسيا. كما الحظت الورقة أن تنفيذ خطة كورسيا أعربت عن  فقد، فريق عمل النقل الجوي 
دون وطني  ساس إقليمي أو وطني أويتفادى الحاجة إلى تطبيق تدابير تسعير كربون مكررة على انبعاثات الطيران الدولي على أ

                                                                                                                   وتؤكد على حقيقة أن خطة كورسيا قد اعت مدت مع االعتراف الواسع بأنها يجب أن تكون التدبير الوحيد القائم على آليات السوق 
اع                                                                                                          الذي ي طب ق على الرحالت الدولية على أساس أنه ال ينبغي حساب االنبعاثات ألكثر من مرة. كما ناقشت الورقة شواغل قط

الطيران التي ترى أن تنفيذ خطة كورسيا وفعاليتها يمكن أن تقوضهما سياسات فرادى الدول ومجموعات الدول التي تطبق أو 
 تنظر في أمر تطبيق أداة تسعير الكربون أو ضريبة التذاكر لمعالجة االنبعاثات من الطيران الدولي، باإلضافة إلى خطة كورسيا.

المتثال جميع الدول  البالغة ةهمياألسلط اتحاد النقل الجوي الدولي الضوء على  ،WP/139العمل  ورقةوفي  17-23
                                                                                            من جميع النواحي بالم جل د الرابع من الملحق السادس عشر، وأن تضمن الدول تماشي لوائحها المحلية  يكاواإلاألعضاء في 

عن دعمه لعمل المجلس بشأن وحدات االنبعاثات  بشكل كامل مع القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بخطة كورسيا. كما أعرب
 المؤهلة في إطار خطة كورسيا.

 :لها موجز يلي وفيما الجلسة،م إلى     قد     ت   ولكنها لم ،للعلم مت    د                ورقات عمل ق   عشروأقرت اللجنة  17-24

خطة  نأب يهاأر  عن وأعربت ،رسياكو  خطةالضوء على دعمها لتنفيذ العربية للطيران المدني  المنظمةسلطت  ،WP/159العمل  ورقةفي 
                        أن "مزيجا " من التدابير مالحظة  معكورسيا هي المعيار العالمي الوحيد الحتساب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الطيران الدولي، 
 .                                                                                        التنظيمية من شأنه أن يزيد من األعباء اإلدارية على كاهل السلطات المختصة والمشغ  لين الجويين
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 ةأنشطتهم لمساعد عنندونيسيا وساموا وفيجي، إ من بمشاركةأبلغت أستراليا ونيوزيلندا،  ،WP/472العمل  رقةو في و  17-25
 .من خالل شراكات األصدقاء في إطار خطة كورسيا                           دول المحيط الهادئ جماعيا  

بشأن         موجزا        ريرا  تق (CASSOS) الكاريبي في الطيران وأمن ةمراقبة سالم جهازقدم  ،WP/338العمل  ورقةوفي  17-26
 فيه. األعضاء الدول يف كورسيا خطةتنفيذ 

للمساعدة  يكاواإلن برنامج أالطيران في الكاريبي الضوء على  وأمن ةمراقبة سالم جهازسلط  ،WP/339العمل  ورقةوفي  17-27
 .الموقع يف عليه    ا  باألعضاء تدري هدول من ةأربع تلقت حيث جيد، قبولوبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا حظي ب

اإلبالغ  لتسهيل +IATA FRED نظامالجوي الدولي المعلومات بشأن  النقلاتحاد  قاسمت ،WP/407العمل  ورقةوفي  17-28
 وهيئات التحقق. الطيران شركات مشغليوالدول، وبين  الطائرات عن بيانات االنبعاثات بين مشغلي

 مساهمتها ذلك في بما ،كورسيا خطةطتها الداعمة لتنفيذ فريقيا عن أنشأأبلغت جنوب  ،WP/409العمل  ورقةوفي  17-29
 .في إطار خطة كورسيا األصدقاء شراكات في

الرصد واإلبالغ والتحقق في إطار خطة  نظامقدمت اليابان الطريقة التي نفذت بها  ،WP/482العمل  ورقةوفي  17-30
 .للبيئة الفني الدليل من الرابع         الم جل دبه  ىوصأالزمني الذي  لإلطار       وفقا  كورسيا 

 في والتحقق واإلبالغ الرصد نظاموصفت األرجنتين الخطوات المتخذة لتنفيذ  ،1التنقيح رقم  WP/527العمل  ورقةي وف 17-31
 .كورسيا خطة إلى       طوعا   االنضمام مكانإ، والمناقشات الجارية داخل الحكومة للنظر في كورسيا خطة إطار

وقود  ألنواعنظرها بشأن المساهمة المحتملة  وجهةية السعودية عرضت المملكة العرب ،WP/547العمل  ورقةوفي  17-32
 .كورسيا خطةطار إفي خفض انبعاثات غازات الدفيئة في  (LCAF)الطيران ذات االنبعاثات الكربونية األدنى 

إلى  الرامية التدابير مختلف تنفيذ بشأن تجاربوال المعارف تبادل ندونيسياإطلبت  ،WP/548العمل  ورقةوفي  17-33
 .مثل خطة كورسيا الدولي، عن أنشطة الطيران الناجمةالجة االنبعاثات مع

اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات ثاني اللجنة بأن بعض الدول لديها شواغل جادة وتعترض فكرة  وتعترف 17-34
 .رسياكو  لخطة األساس خطعلى نفس مستوى  2020                                                        أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارا  من عام 

في  يكاواإل أعدتها التي واإلرشادات كورسيا بخطة المتعلقة الدولية والتوصيات القواعد بإعداد       علما   اللجنة وأحاطت 17-35
هذا الصدد، وبالتقدم المحرز في إعداد مختلف عناصر تنفيذ خطة كورسيا. واعترفت بأنه، على الرغم من أن تنفيذ الخطة يسير 

حاجة لمواصلة إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات المتعلقة بها وما تبقى من                               ق دما على النحو المطلوب، هناك
 عناصر تنفيذها مثل أنواع الوقود المؤهلة ووحدات االنبعاثات الخاصة بالخطة.

دمتها بعض باآلراء والمنظورات التي ق       علما  اللجنة  أحاطتفيما يتعلق بوحدات االنبعاثات المؤهلة لخطة كورسيا،   17-36
 المتحدة األمم اتفاقية آلليات الخاصة بالظروف االعتراف إلى والحاجة المناسب، الوقت في المجلس قرار إلى الحاجة بشأن الدول

المناخ، والمرونة وإتاحة إمكانية وصول أعداد كبيرة من المشغلين إلى الوحدات المؤهلة مع ضمان السالمة  تغير بشأن اإلطارية
 االستشارية للهيئة الجاري  العمل عن         تقريرا   ، التي تضمنتWP/56 العمل وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى ورقة. البيئية للخطة
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 لكي اللجنة إلى األولى توصياتها إحالة المتوقع من وأنه المعتمدة، للمعايير       وفقا   االنبعاثات وحدات برامج تقييم في( TAB) الفنية
باآلراء ووجهات النظر التي قدمتها بعض الدول األخرى التي مفادها        علما  وأحاطت اللجنة  .2020 مارس في المجلس فيها ينظر

أن الدول، وليس المجلس، هي التي تقرر تأهيل وحدات االنبعاثات وأنواع الوقود المستدام للطيران لكي تستخدم في إطار خطة 
 كورسيا.

بآراء الدول وأقرت بأهمية عمل منظمة        علما  اللجنة ، أحاطت خطة كورسياوفيما يتعلق بمسألة التحقق بموجب  17-37
                                                                                                                          الطيران المدني الدولي والدول األعضاء وهيئات االعتماد الوطنية التابعة لها مع ا لزيادة توافر هيئات التحقق المعتمدة، لكي يتمكن 

التحقق في أطار  رات تدريبية عنقدمت دو  يكاواإلمشغلو الطائرات من الوصول إليها. وفي هذا الصدد، أقرت اللجنة بأن أمانة 
ا مع المنتدى الدولي لالعتماد  كورسياخطة   من االعتماد أنشطة لتسهيل (IAF)                                                                       لتسهيل اعتماد هيئات التحقق، وأنها تعمل أيض 

 الوطنية. االعتماد هيئات قبل

في مجال الطيران  البيئة حماية لجنة عمل في الدول من المزيد مشاركة بشأن الدول بآراء       علما   اللجنة أحاطت 17-38
لجنة حماية  توجيهات ونقح ،2018 عام في استعرض، المجلس أن إلى اللجنة أشارت الصدد، هذا وفي جغرافيا. متوازنة بطريقة

 كخبراء ترشيحهم يفترض الذين المراقبين عدد أو أعضائها لعدد األقصى الحد عن التخلي ذلك في بما البيئة في مجال الطيران،
 الدول.     ق بل من

والحظت اللجنة أنه فيما يتعلق بالطلب المحدد المتعلق بتحديد معايير انبعاثات خط األساس لألطراف الجديدة  17-39
 في هذا المحدد العمل مجال إدراجمجال الطيران  في بموجب خطة كورسيكا، فقد طلب المجلس بالفعل من لجنة حماية البيئة

 القادمة. سنوات الثالث لفترة عملها برنامج

للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في  يكاواإللبرنامج  الناجح بالتنفيذ رحبت الدول من العديد أن اللجنة والحظت 17-40
كما أعربت عن تقديرها لمساهمات الدول األعضاء في إنشاء شراكات مع أصدقاء خطة كورسيا لمساعدة . إطار خطة كورسيا

 لمواصلة دعمها عن وأعربت ،يكاواإلباع نهج منسق للتدريب الذي تقدمه الدول على تنفيذ الخطة. كما أكدت اللجنة على أهمية ات
 المستقبل. في البرنامج

دولة  65دولة قد أعلنت مشاركتها الطوعية في خطة كورسيا منذ بدايتها. وقد كان العدد  81والحظت اللجنة أن   17-41
. ووافقت اللجنة على أن هذا العدد المتزايد يشكل 2016عندما تم االتفاق على الخطة في الجمعية العمومية األخيرة في أكتوبر 

عالمة إيجابية للغاية، وسلمت بأهمية وفوائد أنشطة بناء القدرات والمساعدة لتمكين المزيد من الدول من االنضمام. وتم تشجيع 
 ت ممكن.الدول األعضاء المستعدة لإلعالن عن مشاركتها الطوعية في خطة كورسيا على القيام بذلك في أقرب وق

بآراء الدول، بما في ذلك فيما يخص        علما  فيما يتعلق بمسألة االستعراض الدوري لخطة كورسيا، أحاطت اللجنة   17-42
                                                                                                                   الن هج والتحليالت المحتملة، والنظر في االنتقال من كورسيا إلى استخدام أنواع وقود الطيران المستدامة، وأن يجري االستعراض 

 18ز( و 9. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على أن الفقرتين 2-39مدرجة في الملحق بالقرار على أساس المبادئ اإلرشادية ال
تتضمنان إرشادات وطلبات واضحة إلى المجلس إلجراء المراجعة الدورية لالخطة كل ثالث  3-39من قرار الجمعية العمومية 

ا الجمعية العمومية. كما أشارت إلى أن لجنة حماية ، كما تقضيان بتقديم توصيات لكي تنظر فيه2022                      سنوات اعتبار ا من عام 
البيئة قد أدرجت بالفعل، في برنامج عملها خالل فترة الثالث سنوات القادمة، التي وافق عليها المجلس، مهمة تنطوي على تطوير 

 منهجيات وإجراءات للمراجعة الدورية لاخطة كورسيا.
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 الدول من واضحة أغلبية أعربت بشأن خطة كورسيا، 3-39ية للجمعية العموم      منق حوعند النظر في القرار ال 17-43
                                  دون أي تغيير آخر في حين أصر ت دول  WP/59تأييدها لمشروع نص قرار الجمعية العمومية المقترح في مرفق ورقة العمل  عن

شفوية،  اء ببياناتأخرى على أن يتم تعديل مشروع القرار وقدمت مقترحات محددة للتعديل. وبعد أن أدلت بعض الدول األعض
 على اإلنترنت يكاواإلقدمت ثالث دول أعضاء مدخالت مكتوبة إلى االجتماع ونشرت على موقع 

.(https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_

059_en.pdf). 

وأبرزت الدول الثالث أن خطة كورسيا ينبغي أن تنفذ بما يتماشى مع مبادئ اتفاق باريس على نحو يتم تقريره وطنيا  17-44
مشغلي شركات الطيران وأنه يسمح لكل دولة باعتماد خط األساس لتعويض لالتزامات اباالستناد إلى مساهمات الدول بدال عن مساهمات 

بإعداد  يكاواإلوالمعايير التي تخصها لترخيص وحدات االنبعاثات ووقود الطيران المستدام. وتعترف الدول الثالث بأهمية أن يقوم مجلس 
وال المواءمة فيما بين خطط الدول الوطنية لتنفيذ خطة كورسيا.  آلية للحوار والتشاور مع الدول المعنية على الصعيد العالمي بغرض تعزيز

بالنظر إلى أن التعديالت التي  WP/59 توافق الدول الثالث من حيث المبدأ على مشروع القرار المقدم إلى المجلس في ورقة العمل
)Documents/consolidated_ /40https://www.icao.int/Meetings/aاقترحتها على القرار قد تم رفض مناقشتها 

)_en.pdf059statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_ .وأن شواغلها لم تدرج فيه 

ن تعتمد الجمعية أعلى التوصية ب باألغلبية، ،اللجنة راضات قدمتها بعض الدول، وافقتالرغم من اعت وعلى 17-45
 التالي: القرار العمومية

 –المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلد بسياسات وممارسات           بيان موح   :17/1 الجمعية العمومية قرار
 سيا()كور  الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن التعويض خطة 

                                                                 قد نص  على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض  18-38قرار الجمعية العمومية  كان لما
                                                                                   الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارا  بشأنها؛ 

 من الدول األعضاء، تحديد القضايا والمشاكل                          قد طلب إلى المجلس، بدعم   18-38بأن قرار الجمعية العمومية           وتذكيرا  
الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعالجها 

بلفي ذلك  بمابشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئيسية،                     فيذ الخطة اعتبارا  مراعاة الظروف والقدرات الخاصة، وآليات تن     س 
                                                                                                         كجزء من مجموعة تدابير تتضمن أيضا  التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدام لتحقيق  2020 عاممن 

 ؛ يكاواألهداف الطموحة العالمية لإل

آليات السوق بشكل                                                   قد نص  على تطبيق خط ة عالمية للتدابير القائمة على 3-39قرار الجمعية العمومية  كان لماو 
                                                                                                                 خط ة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( كجزء من سل ة تدابير تشمل أيضا  تكنولوجيات الطائرات 

 الطموحة؛  يكاواإلوالتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام لبلوغ أهداف 

 من الكبير وبالقدر الدولي، الطيران عن الناجمة االنبعاثات ةمسأل لتناول المالئم المنتدى هي يكاواإل بأن          وتسليما  
( ولجنة TAB) الفنية االستشارية والهيئة( AGC) كورسيا      بخط ة المختصة االستشارية والمجموعة المجلس به اضطلع الذي العمل،

                             عنه لدعم تنفيذ خط ة كورسيا؛  ة( المنبثقCAEPحماية البيئة في مجال الطيران )

https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_%20statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_%20statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf


- 112 - 
 

 

                                                     خط ة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  –                                      اعتماد الطبعة األولى من المجل د الرابع ب          وترحيبا  
( MRVالبيئة، والذي تشمل أحكامه إجراءات الرصد واإلبالغ والتحقق ) حماية –)كورسيا( من الملحق السادس عشر 

ة   ؛بكورسيا        الخاص 

                                                     إجراءات إثبات االمتثال لخط ة التعويض عن الكربون وخفضه  –د الرابع                              بصدور الطبعة األولى من المجل         أيضا            وترحيبا  
 (؛ Doc 9501الوثيقة  ETMمن الدليل الفني للبيئة ) –في مجال الطيران الدولي 

م المحرز في إعداد عناصر تنفيذ خط ة كورسيا، الواردة في           وترحيبا   مشار إليها  يكاواإلوثيقة صادرة عن  14                                                             بالتقد 
                                                                                                     رة في المجل د الرابع من الملحق السادس عشر تتضم ن مواد أقر ها المجلس، وهي ضرورية لتنفيذ خط ة كورسيا؛ بصورة مباش

                                                       ( المكل فة برفع توصيات إلى المجلس بشأن وحدات االنبعاثات TAB) الفنية االستشارية الهيئة مجلس بإنشاء      أيضا            وترحيبا  
                   المؤه لة لكورسيا؛ 

ق في أنشطة بناء القدرات من جانب بأهمية اتباع نه          وإقرارا   ودولها األعضاء، بالتعاون مع قطاع الطيران،  يكاواإل                                      ج منس 
                                                    للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خط ة كورسيا يكاواإل برنامج                                      لدعم تنفيذ خط ة كورسيا، السي ما من خالل 

(ACT-CORSIAالذي يشمل تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقا ) مة شراكات في إطار خط ة كورسيا ما بين الدول؛                                             

                                                                                                       بالعدد المتزايد للدول التي أعلنت عن ني تها المشاركة طوعا  في خط ة كورسيا في المرحلة التجريبية اعتبارا            وترحيبا  
 ؛ 2021 من

 كورسيا؛ خطة في       طوعا   المشاركة قرار األعضاء الدول اتخاذ تيسير شأنها من المتينة القدرات بناء أنشطة بأن          وإقرارا  

دة للتعويض عن الكربون، في مقابل                                                                 أن قطاع الطيران يدعم وجود خط ة كورسيا باعتبارها خطة عالمية موح   إلى وإشارة
                         ق فعالية التكاليف ويكم ل                                                                                                 شتات من التدابير التابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء يحق  

 لتدابير الشاملة، بما فيما التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ مجموعة ا

انبعاثات ثاني  احتساب                                                                              بأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطب ق على نحو مزدوج وال ينبغي           وإقرارا  
 أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 

يعكس  كورسيا     خط ة تنفيذ بشأن والثالثين التاسعة دورتها في العمومية الجمعية اتخذته الذي القرار أن على     دا  وتشدي
دعم الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقابل خليط محتمل من 

 ول واألقاليم؛ التدابير القائمة على آليات السوق الخاصة بالد

أجل تمويل شؤون  منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات  للشاغل          وتأكيدا  
         مقارنة  قطاع الطيران الدولي لأن تكفل التدابير القائمة على آليات السوق المعاملة العادلة  لوجوبالقطاعات األخرى، و  فيالمناخ 

  القطاعات األخرى؛ب

                                           وتسليما  بمبدئه الخاص بالمسؤوليات المشتركة  باريس وباتفاقاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ب          وتذكيرا  
 ؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيولكن المتباينة وقدرات كل دولة، 
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ران الدولي المنصوص عليها في                                                                أيضا  بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطي          وتسليما  
 شيكاغو؛  اتفاقية

                                                            سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق باريس المعتمد في ظل   ابأن العمل المتعلق بخطة كورسيا وتنفيذه          وإقرارا  
                                                 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ؛ 

، كآلية التنمية النظيفة آلياتعلى  ان    نص  ت باريس واتفاقالمناخ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير  تكان ولما
 التنمية لدعم الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في لمساهمةا أجل منإطار اتفاق باريس  فيآلية سوق جديدة  وضععلى و  ،     مثال  

 الدول النامية على وجه الخصوص؛  منه تستفيد الذي األمر المستدامة،

ة فبشأن إعداد منهجيات آلية التنمية النظي يكاواإلو ن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون بي          وترحيبا  
 ألغراض الطيران؛ 

 اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية إطار في المفاوضات نتيجة على        مسبقا   يحكم أو سابقة يرسي ال القرار هذا بأن          وتسليما  
 أو المناخ تغيير بشأن االطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف موقف يمثل وال أخرى، دولية اتفاقات أو المناخ تغيير بشأن

 أخرى؛ اتفاقات أو باريس اتفاقية

 :العمومية الجمعية فإن

المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلد بسياسات وممارسات           بيان موح  : X-40قرارال معأن هذا القرار يحل،  ر     تقر   -1
المستمرة في مجال  يكاواإلد بسياسات وممارسات           بيان موح  : Y-40قرار الو  حكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلياأل -

د بسياسات وممارسات                             القرارات معا  البيان الموح   هذهل       وتشك   3-39و 2-39و 1-39 اتقرار ال، محل تغير المناخ -حماية البيئة 
 ؛بيئةالمستمرة في مجال حماية ال يكاواإل

م       وتسل   -2  الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات لمعالجة المتاحة التدابير بسلة الخاصة العناصر جميعبشأن  المحرز         بالتقد 
المستدامة وخطة كورسيا،  الطيرانوالتحسينات التشغيلية وأنواع وقود  الطيران تكنولوجيات ذلك في بما الدولي، الطيران عن الناجمة
المستدامة التي توفر فوائد  الطيرانإلى استخدام تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود  إعطاء األفضلية وتؤكد

 بيئية في قطاع الطيران؛ 

                                                                                                          أيضا  بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات        وتسل   -3
حركة  نمو لمواكبةوقود الطيران المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  التشغيلية وأنواع

تحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات ثاني لالنقل الجوي الدولي في الوقت المناسب 
 على المستوى نفسه؛  2020                اعتبارا  من عام أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي 

تحقيق الهدف الطموح  أجل من                       التدابير األوسع نطاقا ،  لحزمة          استكماال                                      على الدور الذي تضطلع به خط ة كورسيا  وتشدد -4
 الطيران الدولي؛  على مناسبةالعالمي، من دون فرض أعباء اقتصادية غير 

التاسعة والثالثين بشأن تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في المتخذ أثناء الدورة  بقرارها       وتذك ر -5
ي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات          ( للتصد  CORSIAشكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )
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بلد  إلى وتصلأحد البلدان  من تغادرالتي  المدني نالطيراالدولي )أي رحالت  المدنيثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران 
 ، مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛ 2020آخر( بما يتجاوز مستويات عام 

إلى المجلس مواصلة ضمان كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم في تكنولوجيات الطائرات  وتطلب -6
د الطيران المستدامة لكورسيا التي تبذلها الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها للتصدي أنواع وقو و والتحسينات التشغيلية 

 هذا فيالعمل وتقديم تقرير  خططالنبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ 
في سنة  ةخطاللدى مشغل الطائرة في إطار  التعويضيكون خفض متطلبات  أنمنهجية لضمان  وضع ينبغي هأنب       علما  ، الشأن

 في الكربون  المنخفض                                                                                        استخدام الوقود المؤهل لخطة كورسيا )مثال  أنواع وقود الطيران المستدام وأنواع وقود الطيران ب        ممكنا  معينة 
 عناصر سلة التدابير؛  من عنصر أي      ي غفل ال بحيث، (كورسيا خطة إطار

لة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات الضرورية من إلى المجلس مواص تطلب  -7
أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن 

 التدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن.

 المناخ بتغير للتأثر قابليتها حيث من النامية، الدول سيما وال الدول، من دولة كل وقدرات الخاصة بالظروف       وتسل   -8
ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور، مع تخفيض أوجه 

 إلى حدها األدنى؛  السوق  فيالخلل 

خطة التعويض عن ب يتعلق فيما تدريجي بتنفيذ االضطالع بشأن والثالثين التاسعة الدورة أثناءالمتخذ بقرارها       تذك رو  -9
في مجال الطيران الدولي لمراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع  وخفضهالكربون 

 النحو التالي: على  ،تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى

 في بالمشاركة تطوعت التي الدول على 2023 عام نهاية حتى 2021 عام من التجريبي التنفيذ مرحلة تنطبق (أ
 الفقرتين من طائرتها لمشغلي التعويض شروط أساس تحديد المرحلة هذه في المشاركة للدول ويجوز. الخطة

 ( أدناه؛ ط و( ه 11

 المرحلة في طواعية شاركت التي الدول على 2026 عام نهاية تىح 2024 عام من األولى المرحلة تنطبق (ب
 الفقرة في التعويض شروط احتساب مع المرحلة، هذه في للمشاركة تتطوع أخرى  دول أي عن فضال التجريبية،

 أدناه؛ (أ 11

 الدول أن مالحظة مع األولى، والمرحلة التجريبية المرحلة في الطوعية المشاركة على بقوة الدول جميع      تشج ع (ج
       أيضا ؛ تطوعت قد األخرى  الدول من العديد وأن القيادة، بزمام تأخذ بالفعل، تطوعت التي المتقدمة،

اإللكتروني معلومات حديثة بشأن الدول التي تطوعت للمشاركة في  يكاواإلاألمانة العامة على موقع  وستضع (د
 المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى؛ 

 في فردية حصة لديها التي الدول جميع على 2035 عام نهاية وحتى 2027 عام من نيةالثا المرحلة وتنطبق (ه
من إجمالي  المائة في 0.5 يتجاوز بما 2018 عام في اإليرادية الكيلومترية باألطنان الدولي الطيران أنشطة

األطنان الكيلومترية  تاكمي أكبرالتراكمية في قائمة الدول من  حصتهاتبلغ  أواألطنان الكيلومترية اإليرادية، 
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باستثناء أقل البلدان نموا والدول  ،من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية المائة في 90 أقلهااإليرادية إلى 
 الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة؛ 

سيما  ، والممكن وقت أقرب في الخطة في المشاركة على قويا تشجيعا بعد تشارك لم التيأو          المعفي ةالدول         وت شج ع (و
 المشاركة تقرر التي الدول     أم اتلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي. 

 اعتبارا     إال   ذلكب تقوم أن لها يجوز ال الخطة، في الطوعية المشاركة مواصلة عدم تقرر أو الخطة، في الطوعية
 السابقة؛ السنة من يونيو 30 يتعدى ال موعد في بقرارها يكاواإل      ت خطر أن وينبغي ما سنة أي في يناير 1 من

 الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن التعويض خطة لتنفيذ استعراضا المجلس        سي جري ، 2022 عام من واعتبارا (ز
 ما في للنظر للمجلس هاما أساسا سيشكل والذي الدولي، لطيرانا نمو على تأثيره ذلك في بما سنوات، ثالث كل
 ذلك يكون  عندما يقوم، لكي وكذلك االمتثال دورة أو المقبلة المرحلة على تعديالت إدخال الضروري  من كان إذا

 بشأنها؛ قرار اتخاذمن أجل  العمومية للجمعية التعديالت بهذه بالتوصية مناسبا،

ق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال                  أنه يجب أن ت طب  ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءخذ بقرارها المت      تذك رو  -10
تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى  أجل منالدول  بينلي الطائرات على نفس الطرق                              الطيران الدولي على جميع مشغ  

 حدها األدنى، على النحو التالي: 

على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  الرحالت الجوية الدولية جميع (أ
التعويض الخاصة بخطة التعويض عن الكربون  شروطأعاله، تشملها  9في مجال الطيران الدولي بموجب الفقرة 

 ؛وخفضه في مجال الطيران الدولي

تعويض عن الكربون وخفضه في مجال جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولة مدرجة في خطة ال (ب
التعويض الخاصة  شروطأعاله، معفاة من  9الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة 

 التعويض المبسطة؛  شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

عن الكربون  هما في خطة التعويضتاتندرج كل الالرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين،  جميع (ج
أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع  9الفقرة  بموجبوخفضه في مجال الطيران الدولي 

 الحفاظ على شروط التعويض المبسطة؛ 

 كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة تحتسب بأن والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -11
 على النحو التالي:  2021                   دة اعتبارا  من عام                                          للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة محد  

خطة  تغطيها التي الطائرات مشغل)انبعاثات × = ]النسبة المئوية القطاعية  الطائرات بمشغل الخاص التعديل (أ
([ معينةالقطاع في سنة عامل نمو    م  ×  معينةالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة 

)انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة × + ]النسبة المئوية الفردية 
 معامل نمو مشغل الطائرات في سنة معينة([؛ × 
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 عينةمعامل نمو القطاع = )إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في سنة    م   يكون  حيث (ب
( / إجمالي االنبعاثات 2020 وعام 2019متوسط إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة الكربون بين عام  –

 معينة؛التي تشملها هذه الخطة في سنة 

يكون معامل نمو مشغل الطائرات = )مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن  عندما (ج
ط انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون بين عام متوس –الكربون في سنة معينة 

( / مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة 2020وعام  2019
 معينة؛

 النسبة المئوية الفردية(؛ -٪ 100= ) القطاعية المئوية النسبة تكون  عندما (د

 :التالي النحو على الفردية المئوية والنسبة القطاعية ويةالمئ النسبة تسري  عندما (ه

٪ قطاعية وصفر في المائة فردية، رغم أن كل 100 بنسبة، 2023 عام نهاية وحتى 2021 عام من -1
 دولة مشاركة قد تختار أثناء هذه المرحلة التجريبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:

 ما حسب معينة سنة في الكربون  عن التعويض خطة اتغطيه التي الطائرات مشغل انبعاثات (أ
  ؛هأعال ورد

 .2020 عام في الكربون  عن التعويض خطة تغطيها التي الطائرات مشغل انبعاثات أو (ب

 ٪ قطاعية ونسبة صفر في المائة فردية؛100 بنسبة، 2026 نهاية وحتى 2024 عام من -2

 نسبة صفر في المائة فردية؛٪ قطاعية و 100 بنسبة، 2029 نهاية وحتى 2027 عام من -3

٪ فردية، مع توصية المجلس للجمعية 20 بنسبة األقل على، 2032 نهاية وحتى 2030 عام من -4
                                                             عم ا إذا كان يتعين تعديل النسبة المئوية الفردية وإلى أي مدى؛ 2028العمومية في عام 

 للجمعية سالمجل توصية مع ،٪70 بنسبة األقل على، 2035 عام نهاية وحتى 2033 عام من -5
 مدى؛ أي وإلى الفردية المئوية النسبة تعديل يتعين كان إذا     عم ا 2028 عام في العمومية

إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي و  الطائرات      مشغ ل انبعاثات (و
 ؛في سنة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة

 لمراعاة سنة كلج( أعاله في بداية  11وب(  11 الفرعيتين تينفي الفقر  الوارداحتساب نطاق االنبعاثات        سي عاد (ز
التي ستضاف نظرا لمشاركتها الطوعية أو بداية مرحلة جديدة أو دورة  ومنهاإلى جميع الدول  الجويةالطرق 
 امتثال؛ 
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                                        ي ستثنى من تطبيق خطة التعويض عن الكربون  5الجديد الوافد بأن الثالثينو  التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -12
من  مائةفي ال 0.1وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة 

                                              يندرج الناقل الجديد في الخطة ويعام ل بالطريقة                                               ، أيهما يحدث أوال . وابتداء  من السنة التالية، 2020إجمالي االنبعاثات في عام 
                                               ذاتها التي يعام ل بها غيره من مشغلي الطائرات. 

أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة التعويض ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -13
تفادي األعباء  أجل منالنشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي  عن الكربون وخفضه في مجال الطيران على مستويات

                                                   طنا  متريا  من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة  10 000اإلدارية: مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عنها 
العمليات اإلنسانية  كغ؛ أو 5 700اإلقالع عن الطيران الدولي في السنة؛ أو الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند 

 والطبية وعمليات إطفاء الحريق؛

أن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نتائج االضطالع ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -14
 الطائرات المدرجين في الخطة؛  التعويض ألي من مشغلين شروط نطاق في تدخلبالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال 

                                              االمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءا  من الدورة األولى  دورة تكون  بأن والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -15
في إطار  التعويض شروط من عليهم ينطبق ماالطائرات تلبية  يمشغلل يتسنى لكي، 2023إلى عام  2021الممتدة من عام 

 كل عام؛  الطائرات       لمشغ ل السجل دولة        تعي نها التيسلطة الالبيانات المطلوبة إلى  وتقديملخطة، ا

ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -16
ران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران مجال الطيران الدولي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطي

ر ما يلزم من أساس ومعايير للشروع في هذه اإلجراءات وأن يحدد ال وتطلب ،الدولي بل                                                                              إلى المجلس أن يقر  الممكنة لمعالجة      س 
  األمور؛هذه 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال لاجعة دورية إجراء مر ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ       تذك رو  -17
من عام          ابتداء  كل ثالث سنوات  الطيران، مجال في البيئة حماية لجنة من فنية مساهمة مع ،المجلس يتوالهاالطيران الدولي 

فعالية  فيتدامة و المساهمة في تنمية قطاع الطيران الدولي المس أجل ومن أعاله( ز 9 الفقرة في إليه المشار للغرض 2022
 الجمعية العمومية للنظر فيها. وسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي: على       وت عرض، الخطة

التكلفة على  آثارسوق الخطة و و  ؛طموحالعالمي ال يكاواإلتقييم األمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق هدف  أ(
 الخطة؛ناصر تصميم الدول ومشغلي الطائرات وعلى الطيران الدولي؛ وعمل ع

 الخاصة هامن شأنها أن تدعم الغرض من اتفاقية باريس، وال سيما أهداف الخطةالنظر في إدخال تحسينات على  ب(
 انحرافتنفيذ وزيادة الفعالية وتقليل اللتحسين  الخطةعناصر تصميم  وتحديثدرجة الحرارة على المدى الطويل. ب

                                                           

                                                                                                       جديد" بأي مشغل طائرات يستهل نشاطا  في مجال الطيران يقع في نطاق المجل د الرابع من الملحق السادس عشر عند                  ي عر ف "الناقل ال  5
                                                                                                                     سريان مفعوله أو بعده وال يتمثل نشاطه في االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقا  مشغل طائرات آخر، أكان هذا 

                         النشاط كامال  أم جزئيا . 
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الرصد على سبيل المثال متطلبات  منها، و خطةتغيير عناصر تصميم ال ىعل المترتبة اآلثار مراعاة السوق، مع
  واإلبالغ والتحقق؛

أو إدخال أي  2035عام  بعد لما تمديدهاأو  الخطةبشأن إنهاء  2032بحلول نهاية عام  ةمراجعة خاص إجراء ج(
التحسينات التشغيلية و مها تقنيات الطائرات                                                            تحسينات أخرى عليها، بما في ذلك النظر في المساهمة التي تقد  

  ؛يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل إلى       سعيا   وأنواع الوقود المؤهل لكورسيا

أن خطة التعويض عن الكربون هي الخطة العالمية الوحيدة القائمة على آليات السوق والمنطبقة على انبعاثات  تحدد -18
 اإلقليمية أو الوطنية لتدابيراحتماالت ظهور مزيج من ا ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، ليتسنى بذلك تفادي

 فقط؛ واحدة مرة الدولي الطيران عن الناجمة الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات احتساب ضمان وبالتالي السوق، على القائمة المكررة

 لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي: ةاتخاذ اإلجراءات التالي وتطلب -19

 السادس الملحق من الرابع        المجل د بتحديثة من لجنة حماية البيئة،                            المجلس، مدعوما  بمساهمة فني اضطالع (أ
 االقتضاء؛ حسب للبيئة، الفني الدليل من الرابع والمجلد عشر

إعداد وتحديث وثائق خطة كورسيا  بمواصلة                                                   المجلس، مدعوما  بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  اضطالع (ب
السادس عشر والمتعلقة بأداة تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون                                          المشار إليها في المجل د الرابع من الملحق

واإلبالغ عنها في إطار خطة كورسيا؛ وأنواع الوقود المؤهلة في إطار كورسيا؛ ومعايير وحدات االنبعاثات في 
 إطار كورسيا؛ والسجل المركزي لخطة كورسيا، حسب االقتضاء؛ 

 بشأن عشر السادس الملحق من الرابع المجلد في إليها المشار ياكورس وثيقة وتحديث بإعداد المجلس اضطالع (ج
  ؛الهيئة االستشارية الفنية توصيات مراعاة مع كورسيا، خطة إطار في الستخدامها المؤهلة االنبعاثات وحدات

 يكاواإلبإنشاء وصون السجل المركزي لخطة كورسيا تحت رعاية  2020المجلس في مطلع عام  اضطالع (د
 بالمعلومات ذات الصلة؛  يكاواإلول األعضاء من إبالغ لتمكين الد

المجموعة االستشارية المختصة بخطة كورسيا  من بدعم كورسيا، خطة تنفيذ على اإلشراف المجلس مواصلة (ه
 ولجنة حماية البيئة، حسب االقتضاء؛ 

طنية لالمتثال ألحكام الدول األعضاء ما يلزم من إجراءات لضمان وضع السياسات واألطر التنظيمية الو  اتخاذ (و
 للجدول الزمني المحدد في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر؛        وفقا  خطة كورسيا وإعمالها، 

 األمم اتفاقية بموجب منشأة آليات عن الناتجة االنبعاثات وحدات بأنالدورة التاسعة والثالثين  أثناءبقرارها المتخذ       تذك ر -20
 الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن التعويض خطة في استخدامها يمكن باريس واتفاق المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة
 في البيئة حماية ولجنة الفنية االستشارية الهيئة من الفنية المساهمة مع المجلس، قرارات مع تتمشى أن بشرط الدولي المدني
 .زمني وإطار مؤهلة ميزة أساس وعلى المزدوج       العد   بتجنب يتعلق ما ذلك في بما الطيران، مجال
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المساعدة وبناء  وتقديمالقدرات  بناء إمكانيةوالدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير  يكاواإلأن تتخذ  تقرر -21
 نم الرابع المجلد في المحددة الزمنية لآلجال       وفقا  الشراكات فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي 

-ACT) كورسيا خطة إطار في والتدريب القدرات وبناء للمساعدة يكاواإل برنامج خالل من ذلك في بما عشر، السادس الملحق

CORSIA الذي يشمل تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خط ة كورسيا ما بين الدول، مع التشديد على )                                                                                                             
ق تحت مظل    لالضطالع بأنشطة بناء القدرات والمساعدة؛  يكاواإلة                                أهمية اتباع نهج منس 

                                                                         الدورة التاسعة والثالثين بأن ت ستخدم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  بالقرار الذي اعتمدته في      تذك رو -22
" الواردة كورسيا خطة إطار في االنبعاثات وحدات أهلية"معايير  يكاواإل وثيقة ييرالطيران الدولي وحدات االنبعاثات التي تفي بمعا

 ؛أعاله 19في الفقرة 

وتشجع الدول على إعداد  ،الدول النامية منها تستفيدإلى المجلس تعزيز استخدام وحدات االنبعاثات الناتجة التي  تطلب -23
 في مجال الطيران؛  داخليةمشاريع 

متعلقة بالطيران الستخدامها في برامج  ى أخر  منهجيات إعداد إمكانيات من المزيدإلى المجلس استكشاف  وتطلب -24
ع الدول       وتشج   ،التعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

أن تزيد من  إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن الرامية اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ  هذهعلى استخدام 
 بدون  ،خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي تنفيذ في البرامج هذهعن  الناجمة الوحدات استخدام نطاق

 االنبعاثات. تخفيض لعمليات مزدوج حساب

 يكاواإلتعدد اللغات في  :18البند 

( WP/464و WP/451و A40-WP/62ات العمل )جلستها الثانية، في ثالث من ورقنظرت اللجنة التنفيذية، خالل  18-1
 ".يكاواإلتحت بند جدول األعمال "تعدد اللغات في 

                                                                  على تقرير المجلس الذي يقر بتعدد اللغات كأحد المبادئ األسااااااساااااية لبلوغ   A 40  - WP/   62             ورقة العمل       احتوت    2 -  18
            يخص المسااااائل       فيما                              ن أجل تحسااااين الكفاءة والفعالية                                                           . وت بل غ الورقة عن تنفيذ السااااياسااااات والقرارات التي ات خذت م    يكاو  اإل      أهداف 

نت                                                                                                                     المتعلقة بخدمات اللغات. وعلى وجه الخصااااااااااوص، تبي ن الورقة أن التدابير المنفذة في الفترتين الثالثيتين الماضاااااااااايتين قد مك 
                   بير: وضااااااااع نظام جديد                                                                                             األمانة العامة من مواجهة الطلب المتزايد على خدمات الترجمة التحريرية والشاااااااافوية. وتشاااااااامل هذه التدا

                                                                                                              إلدارة خاادمااات اللغااات، وتاادريااب موظفي اللغااات المبتاادئين، وإعااادة تنظيم خاادمااات الاادعم، وزيااادة تنوع قاادرات القوى العاااملااة، 
                                                                      األخرى، أو من خالل ما يحققه فرع اللغات والمطبوعات من الكفاءة والفعالية.      يكاو  اإل                             وتخصيص أموال إضافية من مصادر 

بدعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا باراغواي من        مقد مة، الA40-WP/451العمل             وأك دت ورقة  18-3
8) 7الطيران المدني في البلدان الناطقة باللغة البرتغاليةمجموعة سلطات ( و LACAC) 6الالتينية

CAACL على أن  عدم توفر ،)                    
                                                           

                                                       كوادور والساالفادور وغواتيماال وهندوراس وجامايكا والمكساايك  إ                                                                     وبليز ودولة بوليفيا متعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا وكوسااتاريكا و        أروبا   6
                                                             وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية.             ونيكاراغوا 

       ليشتي. -                                                    ستوائية وموزمبيق والبرتغال وساو تومي وبرنسيبي وتيمور               بيساو وغينيا اال -      وغينيا              وكابو فيردي و                  أنغوال والبرازيل   7

8 ))CAACLCAACL((  Comunidade das Autoridades de Aviação Civil LusófonasComunidade das Autoridades de Aviação Civil Lusófonas 
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تب الدورية، بجميع اللغات الرسمية أمر يعوق حصول الدول األعضاء على ووثائقها، وبالتحديد األدلة والك يكاواإلبعض مطبوعات 
المعلومات والمعارف، وأنه ينبغي أن تبذل المنظمة قصارى جهدها حتى تتسنى االستجابة بحيوية للحاجة إلى الترجمة التحريرية 

األطر التنظيمية وقواعد الطيران المدني. وخلصت                                                                              والشفوية. وتؤكد الورقة أيضا  على أهمية تعدد اللغات، إذ إن  المنظمة تتعامل مع
                                                                             خدمات عالية الجودة للدول األعضاء بجميع اللغات الرسمية، أي ا كانت وسائل االتصال  يكاواإل                                  الورقة إلى أن  من الضروري أن توفر 

ن شك في تحقيق تلك األهداف، و/أو نشر المعلومات التي أنشأتها المنظمة لتحقيق أهدافها، حيث إن الخدمات المناسبة ستسهم بدو 
 .                                                                                      فضال  عن توفير الدعم ألنشطة الترجمة التحريرية والفورية للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية

الذي اعتمدته الدورة السابعة  25-37، التي قدمها االتحاد الروسي، بالقرار A40-WP/464                  وذك رت ورقة العمل  18-4
بشأن خدمات اللغات". وأشارت إلى أن خدمات اللغات تشكل جزءا  يكاواإلبعنوان: "سياسة  والثالثون للجمعية العمومية باإلجماع

، وأن هذه الخدمات أساسية للوفاء بجميع األهداف االستراتيجية للمنظمة، ولتنفيذ القواعد يكاواإلال يتجزأ من كل برنامج تنفذه 
ا تجيء حاجة المنظمة إلى توفير عدد كاف من الموظفين الذين والتوصيات الدولية، وإجراءات خدمات المالحة الجوية. ومن هن

يتمتعون بالمهارات الفنية المناسبة، وضمان اتساق قاعدة معارفها. وأعربت الورقة عن األسف لعدم توفر بعض الوثائق بجميع 
                               عامال  مهما في التواصل المتناغم  اللغات، ولكون بعض االجتماعات تعقد باللغة اإلنجليزية فقط. ولذلك ينبغي اعتبار تعدد اللغات

                                                                            بين األمم، واستثمارا  في جعل نظام الطيران المدني آمنا  ومأمونا  وموثوقا  به.

 بورقة عمل المجلس وكذلك بورقات العمل التي قدمتها الدول.       علما  وأحاطت اللجنة  18-5

لقرار الجمعية العمومية        وفقا   يكاواإلقيق أهداف                                                             وأكدت اللجنة على أن تعدد اللغات واحد  من المبادئ األساسية لتح 18-6
، وهي أساسية للوفاء بجميع األهداف االستراتيجية يكاواإل                                                         . وتشكل خدمات اللغات جزءا  ال يتجزأ من أي برنامج من برامج 37-25

خدمات اللغات من المتطلبات  للمنظمة ولتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية. عالوة على ذلك، فإن
 مع الدول األعضاء. يكاواإل         ولتواصل   "عدم ترك أي بلد وراء الركب"األساسية لمبادرة 

                                                              قد أيدت بالكامل تعدد اللغات كهدف رئيسي للمنظمة، وأن  عددا  من  يكاوبأن األمانة العامة لإل       علما  كما أحاطت  18-7
في تقديم خدمات اللغات. وتشمل المبادرات الجديدة المتوقعة في الفترة الثالثية القادمة  تحسين الكفاءةمن أجل                    المبادرات قد ن ف ذ 

وضع استراتيجية شاملة لتعزيز تعدد اللغات في المنظمة بهدف تقديم خدمات لغوية جيدة وفي الوقت المناسب وبطريقة فعالة مع 
                                                           ية. وستشجع االستراتيجية أيضا  استخدام التكنولوجيات المبتكرة تعزيز القدرات اللغوية في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليم

 وأفضل الممارسات المعمول بها في األمم المتحدة إلدارة عبء العمل واإلمعان في تحسين الجودة والكفاءة.

مات وأشارت اللجنة إلى أنه، لضمان تعدد اللغات، ينص مشروع الميزانية المقترحة على نفس المستوى من الخد 18-8
              تطبيق  تدابير  2022-2020                                                                                                اللغوية كما هو الحال في الفترة الثالثية الحالية، شريطة أن ت راعى القدرات القائمة، وأن يتواصل  في 

ذلك،  (. ومع2016، مايو C-DEC 208/5بالنسبة للميزانية الحالية )ورقة العمل  208الكفاءة التي أقرها المجلس خالل دورته 
ى أن التركيز في مناقشات الميزانية في المستقبل ال ينبغي أن ينصب على تقليص الخدمات اللغوية، بل أشارت بعض الدول إل

                                                                                 على تحقيق توازن أفضل يكفل  استخداما  أكثر كفاءة للموارد المخصصة للخدمات اللغوية.

األساسية لتحقيق أهداف                                                                               وأخذت دول أعضاء كثيرة الكلمة معربة  عن دعمها لتعدد اللغات باعتباره من المبادئ 18-9
. وشددت على أن تعدد اللغات مسألة ضرورية تشمل العديد من األمور لضمان الكفاءة والشفافية في عمل المنظمة، على يكاواإل

الصعيدين السياسي والتشغيلي، وهو كذلك ركيزة أساسية من ركائز التعددية. ومن األهمية بمكان في االتصاالت مع الدول وفيما 
       بجودة   يكاواإل                                        وأبرزت دول  أخرى الحاجة إلى إتاحة وثائق "عدم ترك أي بلد وراء الركب". تحقيق تقدم في إطار مبادرة  بينها
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عالية في الوقت المناسب بجميع لغات العمل، وال يقتصر ذلك على الوثائق المتعلقة بالقواعد والتوصيات الدولية، وإجراءات 
ا المواد اإلرشادية الالزمة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية. ولهذا خدمات المالحة الجوية، والسالمة و                                                                                     األمن، بل يشمل أيض 

أيضا        علما  . وأحيط 2025-2023الغرض فقد جرت مراعاة أهمية إضفاء األولوية على هذا البند في ميزانية فترة السنوات الثالث 
                                                                   تتكبدها المنظمة، بل ينبغي النظر إليه بوصفه استثمارا  ي بتغى به جعل  بأن تعدد اللغات ينبغي أال ينظر إليه باعتباره مجرد تكلفة

                                                    الطيران المدني آمنا  ومأمونا  في جميع أنحاء العالم.

واتصاالتها مع البلدان الناطقة  يكاواإلوطلبت عدة دول إضافة اللغة البرتغالية لتصبح لغة عمل لدعم عمل  18-10
ب، لكنها أشارت إلى صعوبة تلبيته في ظل القيود المفروضة على الميزانية. وأضافت األمانة بالبرتغالية. وأقرت األمانة بالطل

دة  على الجهود المستمرة لتحسين الموارد البشرية والمادية والمالية، أنه يمكن استكشاف آليات تعاون أخرى للتكفل                                                                                                                         العامة، مؤك 
                                                                 اتها على أساس استرداد التكاليف. ور ح  ب أيضا  بالمساهمات الطوعية وإتاحة الترجمة الفورية الجتماع يكاواإلبترجمة مطبوعات 

 التي يمكن أن تقدمها الدول األعضاء في شكل إعارات لمتخصصين لغويين ودعم للمشاريع الخاصة.

                                    (، وعلى ضوء المناقشات، توصي اللجنة  WP/464و WP/451و A40-WP/62وبعد النظر في ورقات العمل ) 18-11
 ، بما يلي:يكاواإل                                                                            جمعية  العمومية، إقرارا  منها بتعدد اللغات كأحد المبادئ األساسية لبلوغ أهداف تقوم ال بأن

طلب من المجلس أن يرصد عن كثب تنفيذ السياسات والقرارات التي اتخذتها لتعزيز الكفاءة والفعالية في  أ(
 أمور خدمات اللغات؛

شاملة لالرتقاء بتعدد اللغات في المنظمة، من أجل توفير تطلب من األمينة العامة أن تضع استراتيجية  ب(
خدمات لغوية جيدة في الوقت المناسب وبكفاءة، مع تعزيز القدرات اللغوية في المقر الرئيسي وفي المكاتب 

 اإلقليمية على السواء؛ 

يز تعدد اللغات من أجل تعز  يكاو                                                              تحث الدول األعضاء على التعاون تعاونا  نشطا  مع األمانة العامة لإل د(
                                               بوصفه جزءا  ال يتجزأ من برامج المنظمة وأنشطتها.

 وفعاليتها يكاواإلزيادة كفاءة  :19 البند

 يكاواإلتحسين أساليب العمل في 

 المنظمة حققتها التي إلنجازات                                     ، التي قد مها المجلس، وأبدت تقديرها لA40-WP/48بورقة العمل        علما  أحاطت اللجنة  19-1
 .الماضية سنوات الثالث فترة مدى على وفعاليتها يكاواإل كفاءة زيادة أجل من وقيادتها

ة التي قدمتها األمانة العامة بشأن فحص الهيكل التنظيمي الحالي لألمانة شفويباإلحاطة ال       علما  كما أحاطت اللجنة  19-2
شاور مع الدول األعضاء عن طريق آلية التشاور                                                             . وأقر ت اللجنة بأن نتائج هذه العملية ست قدم في إطار عملية تيكاوالعامة لإل

المسماة كتاب المنظمة إلى الدول، وأن هذه النتائج تهدف إلى التوصل إلى حل متوازن وعملي يضع تحقيق األهداف االستراتيجية 
                                                                 ومصالح الدول األعضاء نصب عينيه، وذلك ضمانا  الستمرار صواب المنظمة. يكاولإل
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التي قدمتها الواليات المتحدة األمريكية، حيث ألقت فيها الضوء  ،A40-WP/423قة العمل ونظرت اللجنة في ور  19-3
 المصلحة أصحاب من أوسع طائفة مع مبتكرة شراكات إقامةبتحديث أساليب عملها وإدارتها ومراقبتها و  يكاواإلعلى ضرورة قيام 

 يئة المتغيرة.                                                            من أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء على نحو  أفضل ومواكبة الب

                                                                                                      ومع االعتراف بأهمية مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والتحلي بأعلى المعايير األخالقية، فقد أ قر بضرورة إدخال  19-4
                                                                                                                   مزيد من التحسينات وبذل مزيد من الجهود لجعل المنظمة أكثر قدرة على التكيف مع البيئة السريعة التغي ر، وتحسين فعاليتها 

 آليات التنسيق وإعادة الهيكلة حسب االقتضاء.التنظيمية وتعزيز 

، فقد وافقت اللجنة على دمج A40-WP/423و A40-WP/48                                               ونظرا  للتأييد بشكل عام لما جاء في ورقتي العمل  19-5
مشروعي القرارين تحت عنوان "زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها". كما وافقت اللجنة على أن تستمر األمانة العامة في إطالع 
                                                                                                                   المجلس بانتظام على المعلومات المستجدة في هذا الشأن وعلى أن يرفع المجلس تقريرا  بذلك إلى الجمعية العمومية في دورتها 

 الحادية واألربعين.

 وفي ضوء المناقشة التي دارت، وافقت اللجنة على أن تقدم القرار التالي إلى الجلسة العامة لكي تعتمده: 19-6

 اءة المنظمة وفعاليتهازيادة كف :1-19القرار

، بوظائفها المنصوص ولفترة تربو على خمسين عامامنظمة الطيران المدني الدولي قد اضطلعت بفعالية وكفاءة،  لما كانت
 عليها في الجزء الثاني من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" )اتفاقية شيكاغو(؛

دة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو، ووظائف المجلس، الواردة األهداف األساسية للمنظمة، الواردة في الما ولما كانت
 في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من االتفاقية، ال تزال فائقة األهمية؛

 وقانونية؛ وبيئيةالمنظمة تجابه اآلن تحديات جديدة وسريعة التطور ذات طبيعة تكنولوجية واقتصادية  ولما كانت

في وقت يعاني فيه مجتمع الطيران فعالية مع هذه التحديات بكفاءة و الضرورة تقتضي من المنظمة أن تتجاوب  انتولما ك
 ؛مصاعب مالية من

بحاجة إلى توظيف ورعاية واستبقاء قوى عاملة ذات مؤهالت عالية وتتصف بالمرونة والحماس وبروح  يكاواإلولما كانت 
                                                          ضايا التقليدية والناشئة وتلبية االحتياجات المتغي رة للدول؛األداء العالية، من أجل معالجة الق

بحاجة إلى إقامة شراكات جديدة مبتكرة مع أصحاب المصلحة القادرين على المساهمة بمعلومات  يكاواإل ولما كانت
 االستراتيجية؛ يكاواإلوخبرات ووجهات نظر وموارد تكميلية تصب في تحقيق أهداف 

وقدرتها على الحصول على تمويل إضافي من المصادر العامة والخاصة يشكالن  يكاويمي لإلاألداء التنظ ولما كان
 عاملين رئيسيين يؤثران على حسن تنفيذها للبرامج وأنشطة التدريب وبناء القدرات وتقديم المساعدة إلى الدول؛

يقة وشاملة في الوقت المناسب الدول وأصحاب المصلحة ومنظمات التمويل بحاجة للحصول على معلومات دقولما كانت 
 وسياساتها وأدائها؛ يكاواإلعن أنشطة 
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 فإن الجمعية العمومية:

 ؛يكاواإلأعمال  عمل استراتيجية للمنظمةعن تقديرها للمجلس ولألمينة العامة على التقدم المحرز في وضع خطة  تعرب -1

إعداد خطة أعمال  ة تطوير خطة العمل االستراتيجيةمواصلالمجلس بشأن  ما قرره القرارات التي سبق أن اتخذها تؤيد -2
وإنشاء آلية لإلشراف  نحو نهج  اإلدارة القائمة على األداء يكاواإللكل فترة ثالثية، من أجل مواصلة مساعيه الرامية إلى انتقال 

 ؛بواسطة أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسيةتشمل إجراء استعراض منتظم للتقدم المحرز 

 مجلس واألمينة العامة، كل في نطاق اختصاصه، بما يلي:ال تكلف -3

على أساس  أعمال استراتيجية عملخطة  إعداد تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير خطة العمل االستراتيجية (أ
رفع ي بما األداء على القائمة اإلدارة نهج وتطبيق، مع القيام بعملية تخطيط منتظمة سنوات ثالث كل مرة مستمر

 .العادي البرنامج ميزانية إعداد تطوير الميزانية البرنامجية فيساعد يوالمساءلة، و  والشفافيةلية اعمستوى الف

 وتقديم هذه الخطةفي متناول الدول المتعاقدة،  األعمال العمل االستراتيجيةخطة  وضع العمل على عرض (ب
ثة الصيغة وعرض بالصورة التي صارت عليها، خالل فترة السنوات  ير مرحليمشفوعة بتقر  الخطة لهذه         المحد 

 الثالث المعنية، إلى كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية.

مع  ةجديد ةشراكات مبتكر  ةقامإلزيادة الشفافية، وتحسين بيئة مكان العمل، و  الجادةاتخاذ مزيد من الخطوات  (ج
 ةتوافق اآلراء قيم ىئج القائمة علن تظل النتاأأصحاب المصلحة الخارجيين، وزيادة الفعالية التنظيمية، وضمان 

 من المزيد تحقيق أجل من ةضافيإ، وتعبئة موارد لديها ينهيئات الخبراء المتخصصو  يكاولإل    ا  وهدف ةأساسي
 .اإلنجازات

 الشراكات والحصول على التمويل الطوعي. إقامةتجنب أي تضارب محتمل في المصالح عند  (د

 المجلس بما يلي: تكلف -4

ويقصر مدة يد أساليب وإجراءات عمل الجمعية العمومية بما يحقق مزيدا من الشفافية والكفاءة؛ ترش مواصلة أ(
 انعقاد دورات الجمعية العمومية، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة.

تحقيق إجراء دراسة متعمقة لعمليات صنع القرار، وألساليب وإجراءات عمل المجلس وهيئاته المساعدة، سعيا إلى  ب(
 الترشيد وتفويض السلطة وتحسين كفاءة المنظمة؛ 

كفالة فاعلية الجهاز اإلشرافي الذي يقدم تقارير مستقلة إلى المجلس، بما يضمن فعالية البرامج وشفافيتها  ج(
 والمساءلة عنها.

ية المنظمة وكفاءتها األمينة العامة، في حدود اختصاصها، إلى أن تواصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين انتاج تدعو -5
 من خالل تنفيذ إصالحات في األساليب اإلجرائية والتنظيمية واإلدارية، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن إلى المجلس؛
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هذا القرار، لدى تنفيذ  مرفقالمجلس واألمينة العامة إلى مراعاة االعتبارات، الواردة في القائمة غير الحصرية في  تدعو -6
 أعاله؛ 5إلى  3الفقرات 

أعاله في موعد أقصاه  5إلى  3بالتقدم المحرز من أجل تنفيذ الفقرات        علما  وتدعو المجلس إلى إحاطة الدول  -7
 ، وإلى تقديم تقرير كامل عن هذا التنفيذ إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية.1/5/1997

 بشأن تحسين إنتاجية منظمة الطيران المدني الدولي. 2-31                                             أن هذا القرار يحل محل  قرار الجمعية العمومية  تعلن -7

 المرفق

  وفعالية كفاءة أكثر يكاواإل لجعل االعتبارات من قائمة

 أ( من منطوق القرار(  3)الفقرة  عملية التخطيط المنتظمة

 ؛العادي البرنامجة وميزاني برنامجيةال ميزانيةالو  األعمال العمل االستراتيجيةربط مباشر وواضح بين خطة  إنشاء (أ
بطريقة تركز على تخصيص الموارد على  العادي البرنامجميزانية  برنامجيةال ميزانيةال إلعداد إجراءاتوضع  (ب

)"من القمة إلى القاعدة" ال  اإلداريةال على مستوى التفاصيل  المنشودة النتائج على القائمالمستوى االستراتيجي 
 ؛من "القاعدة إلى القمة"(

والغايات  واألولويات والنواتج الرئيسية واألنشطةوالنتائج المتوقعة  االستراتيجيةلتحديد األهداف  إجراءاتع وض (ج
 ؛األداء المستهدفة، مع استخدام مؤشرات

الهيئات المساعدة ؛ عمالاأل خطة العمل االستراتيجيةإطار  في ،استراتيجي هدفخطط أكثر تحديدا  لكل  وضع (د
خطة العمل االستراتيجية )مثل تكييف برنامج  إطارنة العامة بوضع خطط أكثر تحديدا في مكاتب األما ىوشت

 ؛العمل الفني في مجال المالحة الجوية(
بشكل مستمر من األمانة العامة وبشكل  األعمال العمل االستراتيجيةالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  استعراض (ه

 دوري من المجلس والهيئات الفرعية؛ 
 وتجديدها مرة على األقل كل ثالث سنوات. األعمال العمل االستراتيجية خطةديث تح (و

 أ( من منطوق القرار(  4)الفقرة  أساليب واجراءات عمل الجمعية العمومية

تبسيط جدول األعمال وتقليل الوثائق، مع التركيز على مسائل االستراتيجية والسياسة العليا وعلى المجاالت  (أ
 ؛األولوية وعلى تخصيص المواردالرئيسية ذات 

 ؛الوثائق وتوزيعها إلعداداحترام المهل المحددة  (ب
 ؛إلى المسؤولين المنتخبين إسهاباتقديم معلومات أكثر  (ج
تقديم التقارير، والعمل بصفة خاصة على تفادي االزدواج في التقارير، وتفادي النظر في الوثيقة  إجراءاتترشيد  (د

 ؛ضروريا ختلفة، ما لم يكن ذلكالواحدة في هيئات م
 ؛المحاضر الجتماعات اللجان )مثلما حدث في الدورة الحالية( إعدادشرط  إلغاء (ه
  ؛الكلمات االفتتاحية، وتحسين االلتزام بالوقت المحدد لالجتماعات إلقاء إجراءاتتحسين  (و
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 عصرية وفعالة للتصويت، ال سيما النتخاب أعضاء المجلس. إجراءاتوضع  (ز

، فانه ينبغي Doc 7600تعديالت على النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  إدخالاألمر  ىإذا اقتض —مالحظة 
اعتماد التعديالت في مستهل الدورة وبدء  ىيتسن ىالدول بذلك قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية بوقت كاف حت إخطار

 سريانها على الفور.

 ب( من منطوق القرار(  4 )الفقرة عمل المجلس وإجراءاتر وأساليب عمليات صن  القرا

 ينبغي أن يدور محور االستعراض حول ما يلي:

المفهوم الذي يقضي بأن يواصل المجلس تصريف مهامه وواليته طبقا التفاقية شيكاغو وأن يركز خصوصا  (أ
 على مسائل السياسة العليا.

بوصفه الرئيس التنفيذي لموظفي المنظمة  اإلداريةوالقرارات  اإلجراءاته باتخاذ أن يضطلع األمين العام بمسؤوليات (ب
 اتفاقية شيكاغو. طبقا ألحكام المادة الرابعة والخمسين )ح( من

 ج( من منطوق القرار(  4)الفقرة  اإلشرافيالجهاز 

إلى المجلس عن الفاعلية والوضوح  ةبصورة مستقلة ومباشر قوية لتقديم التقارير  إجراءاتيتركز االهتمام هنا على وضع 
لألسلوب الشائع في تدقيق الحسابات ستتاح لألمين العام فرصة التعقيب على ما ورد        وفقا  والمساءلة في جميع برامج المنظمة. و 

 في التقارير المستقلة دون أن يكون له الحق في تغييرها.

 من منطوق القرار(  5)الفقرة  تدابير أخرى لتحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها

 اإلقليميةوخطط المالحة الجوية  والتوصياتوتعديل اتفاقات قانون الجو والقواعد  إصدارتكفل  إجراءاتوضع  (أ
 ؛في حينها

الصادرة عن  والتوصياتزيادة التركيز على تشجيع الدول على التصديق على اتفاقات قانون الجو وتنفيذ القواعد  (ب
 ؛نطاق ممكن في جميع أنحاء العالم المنظمة تنفيذا على أوسع

، وذلك والتوصياتسيما حين تتعلق هذه االتصاالت بالقواعد  تحسين وتشهيل االتصاالت مع الدول المتعاقدة، ال (ج
 ؛االلكتروني اإلرسالمن خالل تدابير منها التوسع في استخدام أجهزة 

 يكاواإلودرجة السلطة والموارد التي تمنح لمكاتب  توطيد درجة االستقالل الذاتي في عملية التخطيط االقليمي (د
 ؛االقليمية، مع العمل على كفالة التنسيق المناسب على المستوى العالمي

وغيرها من الهيئات )العاملة في مجال الطيران أو في مجاالت أخرى ذات صلة، على  يكاواإلدراسة العالقة بين  (ه
تحديد مجال مسؤولية كل منها والقضاء على التداخل في المسؤوليات، المستويين العالمي واالقليمي( سعيا إلى 

 ؛وتنظيم برامج مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا
توفير فرصة أمام جميع أطراف مجتمع الطيران المعنية، بمن فيهم مقدمو الخدمات وأهل الصناعة، للمشاركة  (و

 ؛في نشاطات المنظمة على النحو المالئم
 ؛بوجه عام يكاواإلالزمنية والوثائق وتقليل مدة عقد اجتماعات  ترشيد الجداول (ز
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االستعانة بخبرات خارجية حسب االقتضاء للمساعدة في تنفيذ أي من المهام  ى النظر في مدى استصواب وجدو  (ح
 المذكورة أعاله.

د والتوصيات الدولية ووثائق تحسين تنظي  نصوص كتاب المنظمة إلى الدول وأدوات الرد عليه من أجل تحسين تنفيذ القواع
 العالمية يكاواإلإجراءات خدمات المالحة الجوية وخطط 

البرازيل و بوليفيا و بليز و أروبا و  األرجنتين برعاية كوبا،               ، التي قد متها A40-WP/461نظرت اللجنة في ورقة العمل  19-7
باراغواي و بنما و نيكاراغوا و المكسيك و جامايكا و هندوراس و السلفادور وغواتيماال و  الدومينيكية والجمهوريةكوستاريكا و كولومبيا و 
 والتوصيات القواعد تعديالت نصوص تنظيمبشأن  األخرى، الدول من كبير عدد من وبدعم ،جمهورية فنزويال البوليفاريةو بيرو و 

فوائد التي يمكن تحقيقها بزيادة                                                       تنص  على تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق. وأقرت اللجنة بال والتي المجلس، يعتمدها التي الدولية
وضوح نصوص القواعد والتوصيات الدولية التي تنص على تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق في الممارسات التحريرية الجديدة، 
                                                                                                                ولكنها اعترفت أيضا  بالشواغل الم عرب عنها بشأن الشكل الجديد وبخاصة التعقيدات في اإلبالغ عن االختالفات. وأوصت اللجنة 

                                                                                  في التعقيدات المحددة في اإلبالغ عن االختالفات، وأن ت جري أي تعديالت ضرورية لمعالجتها.  يكاواإلبأن تنظر 

                                                            التي قد متها الكاميرون. وأقرت اللجنة بالشواغل بشأن ضعف معدل ، A40-WP/467ونظرت اللجنة في ورقة العمل  19-8
لى الدول وعدم الرد على الدول التي تدلي بتعليقات، وبأن تطوير أداة الرد االستجابة لعمليات التشاور من خالل كتب المنظمة إ

ووثائق إجراءات خدمات المالحة الجوية  الدولية والتوصيات القواعداإللكترونية على كتب المنظمة بشأن التعديالت المقترحة علي 
                                                      ورقة سيكون مرهونا  بالموارد المخصصة لميزانية البرنامج                                                                    لم يكتمل تماما ، وأشارت كذلك إلى أن تنفيذ األنشطة المشار إليها في ال

                                                                                              والموارد المتاحة من خارج الميزانية. وقد أ خطرت اللجنة أيضا  بأن المجلس قد نظر في تقرير تقييمي  2022-2020العادي للفترة 
في ورقة العمل في االعتبار عند تنفيذها للقواعد القياسية، وأن األمانة العامة ستأخذ المعلومات الواردة  يكاواإلعن عملية إعداد 

 للتوصيات الواردة في التقرير.

                                                              التي قد متها اإلمارات العربية المتحدة. ورحبت اللجنة بالمعلومات ، A40-WP/245ونظرت اللجنة في ورقة العمل  19-19
م الكبير الذي أحرزته  في التحرك نحو إطار اإلدارة القائمة  كاوياإل                                                                           التي وردت في ورقة العمل وأقرت بأنه على الرغم من التقد 

                                                                                                                           علي النتائج، فال يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به. وأقر ت اللجنة بأن العمليات الجديدة التي استحدثتها الخطة العالمية 
التركيز على النتائج، للمالحة الجوية والخطة العالمية للسالمة الجوية تهدف إلى الحفاظ علي مالءمة الخطط العالمية وإلى 

ووافقت على أنه ينبغي إحالة التوصية التي تضمنتها الورقة إلى مجموعتي العمل المعنيتين بالخطة العالمية للمالحة الجوية 
والخطة العالمية للسالمة الجوية للنظر فيهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات. كما الحظت اللجنة أن األمانة العامة بصدد تنفيذ نهج 

وجه نحو المشاريع يربط بين برامج عمل المقر والمكاتب اإلقليمية وبين الخطة العالمية للمالحة الجوية والخطة العالمية للسالمة م
                                        الجوية فضال  عن أهداف التنمية المستدامة.

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  :20البند 

 وراء الركب" بلد أي ترك عدم"مبادرة 

وألقت  ،"الركب وراء بلد أي ترك"عدم  يكاواإل بمبادرة المتعلقة ،A40-WP/49الوثيقة  يكاولإل العامةمانة األقدمت  20-1
 والمساعدة. القدرات بناء مشاريع وحفز لتعزيز هذه المبادرة األخيرةفيها الضوء على التدابير المتخذة خالل فترة الثالث سنوات 

 أجل من يكاواإلعدم ترك أي بلد وراء الركب" في دعم الدول األعضاء في " لمبادرة ةالحاسم األهميةباللجنة التنفيذية  أقرتو 
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 وكفاءة وأمن سالمة تدعمالتي  هاوبرامج هاوخطط يكاواإلوسياسات  يكاواإلال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن       الفع   لتنفيذا
 .ةبيئيال الناحية من    ا  مسليو  االقتصادية الناحية من        مجديا   وتجعله الجوي  النقل نظام

؛ الركب وراء بلد أي ترك عدم مبادرة تأسيس بشأن يكاواإللمبادرة رئيس مجلس  البالغأعربت اللجنة عن تقديرها و  20-2
والتوصيات  إلى الدول األعضاء فيها من أجل تعزيز تنفيذ القواعد الفنيةفي تقديم المساعدة  يكاواإلوللجهود اإليجابية التي بذلتها 

 .الركب وراء بلد أي ترك عدم لمبادرة       دعما  ، إقليمفي السالمة واألمن في كل  (EI) لدولية وزيادة معدالت التنفيذ الفعالا

 في يكاوإلل اإلقليمية المكاتب اعترفت بدور حيثالتي قدمتها أذربيجان،  A40-WP/88اللجنة الوثيقة  الحظتو  20-3
والتوصيات الدولية، وفي تنسيق المساعدة  للقواعدال       الفع   من أجل التنفيذ يكاواإلضاء في المباشر والمستمر للدول األع الدعم تقديم

 ".الركب وراء بلد أي ترك عدم" مبادرةفي هذا الصدد، في إطار 

عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء  بالنيابة األوروبي االتحادالتي قدمها  A40-WP/107 الوثيقةاللجنة  الحظتو  20-4
 مشتركة وبرعاية ،والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ،الدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدنيو  ،فيه
تحسين  فيلمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، وأقرت بمساهمة هذه المبادرة  هاأكدت من جديد دعم حيث، وكندا نيوزيلندا من

تكثيف  إلى يكاواإلاللجنة  دعت فقدومن أجل تعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات،  ى المستوى العالمي.األداء العام للطيران عل
 في هاوالتوصيات الدولية مع المؤشرات المرتبطة بذلك لتقييم مدى نجاح قواعدأنشطة دعمها لدولها األعضاء من أجل تنفيذ ال

 يكاواإلبها  قومنشطة بناء القدرات التي تألالتكامل  أوجهلقيمة المضافة و لللجنة من ا          وإدراكا  . الدولية والتوصيات القواعد هذه تنفيذ
ن تضطلع بدور تنسيقي وإعالمي بين مختلف أ يكاواإلطلبت اللجنة إلى  فقد، الطيران أوساطالدول والمنظمات اإلقليمية و  مختلفو 

 وجهةالم المساعدة هذهلتخطيط ال أجل منالتنسيق القائمة  ي تقديم المساعدة وتشجيع استخدام آلياتف ةالمعنية المشارك األطراف
سالمة الطيران والمالحة  أغراض أجل من" الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية"، مثل وتنفيذها
يع بناء القدرات والمساعدة في مجال اللجنة باالنتهاء من إعداد قاعدة بيانات جميع مشار  يكاوأفادت األمانة العامة لإل وقد. الجوية

 ،بيانات مشروع المساعدة الفنية في إطار الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية وقاعدةأمن الطيران 
لمعلومات با A40-WP/107الوثيقة  تكمل                       استراتيجية أخرى. واست      ا  أهداف لتشمل وتوسيع نطاقها األدوات هذه حسينت يمكن أنهو 

 يكاواإلقدمت قائمة بمختلف مشاريع بناء القدرات والمساعدة المرتبطة بجميع أهداف  التي ،A40-WP/106 الواردة في الوثيقة
 .االستراتيجية

برنامج المساعدة الخاصة بالنظم والتابع كمستفيد من  تجربتها فيهاواصفة  ،A40-WP/437 الوثيقةوقدمت المكسيك  20-5
وأقرت اللجنة بوجود أنشطة مماثلة لبناء القدرات . اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي يكاواإللمكتب 

الممارسات والخبرات في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  أفضل تبادل إلى ودعت اإلقليمية، يكاواإلجميع مكاتب  لدىوالمساعدة 
 خصوصيات وأولويات الدول المعتمدة لدى كل مكتب إقليمي. بين الدول في هذا الشأن، مع مراعاة

 المباشرة ةمساعدالشجعت الدول على تكثيف و أفريقيا،  جنوب             التي قد متها  A40-WP/220في الوثيقة  اللجنة ونظرت 20-6
ما  مع الدولية، صياتوالتو  القواعدلدول األخرى، على الصعيد اإلقليمي على سبيل المثال، من أجل تعزيز تنفيذ ل تقدمها التي

اللجنة بأن تعزيز التنسيق اإلقليمي من خالل الشراكات الوثيقة مع  يكاولإل العامةمانة األوأبلغت . الرصد أنشطةيرتبط بذلك من 
بشأن التعاون اإلقليمي. وتكمل هذه الجهود  يكاواإلالمنظمات اإلقليمية وهيئات الطيران المدني اإلقليمية يتماشى مع سياسة 

الشراكة من أجل تقديم المساعدة على " برنامجبهدف تعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات والمساعدة، مثل  يكاواإلبرامج التي بدأتها ال
جعت الدول األعضاء في (ASIAP" )تنفيذ أنشطة السالمة الجوية  ةمشاركالعلى النظر في  يكاواإل                                               ، في مجال سالمة الطيران. وش 
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تسهم في تحقيق أهداف  أنهذه األنشطة  لمثلنية. ويمكن فال المساعدة أنشطة تنسيق لتحسين كوسيلة مجالبرا هذه مثلبنشاط في 
توصيات الواردة في ال مع          واتساقا   ،القدرات والمساعدة بناء مجال في يكاواإل أنشطةومواصلة  يكاواإل لدىخطط الطيران العالمية 

المعرب عنه لورقات العمل  النطاق الواسعفي ضوء الدعم و لذلك.        وفقا   يكاولإل ةالعاممانة األينبغي إبالغ  ،A40-WP/107الوثيقة 
 :اللجنة على توصية الجمعية العمومية بما يلي اتفقت،       مقد مةال

 يكاواإل وتوصيات لقواعدحث المجلس على مواصلة عمله لرفع مستوى الوعي العالمي بأهمية التنفيذ الفعال  (أ
سليم و  اقتصاديا        وم جد   ةءامن والكفواأل بالسالمة يتسملتي تدعم نظام نقل جوي ا هاوبرامج هاوخطط هاسياساتو 

        بيئيا ؛

لمواصلة تنفيذ مبادرة  الفنيتكثيف أنشطة المساعدة الفنية والتعاون  في االستمرارعلى  ةالعام ةحث األمين (ب
 والتوصيات الدولية الجديدة؛ ، ال سيما أنشطة دعم التنفيذ العامة بعد نشر القواعدالركب وراء بلد أي ترك عدم

 أجل من يكاواإللدول األعضاء في لفي ضمان الدعم المستمر  يكاواالعتراف بدور المكاتب اإلقليمية لإل (ج
(، من خالل تنسيق الدروس المستفادة وتبادل الخبرات في SARPs) الدولية والتوصيات للقواعدلتنفيذ الفعال ا

 الدول؛ تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية بين

لدعم الدول وتكثيف أنشطة الدعم والدعم الفني  الموجهةأنشطتها  في نظاميإلى تطبيق نهج  يكاواإلدعوة  (د
 والمساعدة الفنية التي تقدمها األمانة؛

المنظمات و الدول  ومختلف يكاواإلبالقيمة المضافة والتكامل في أنشطة بناء القدرات التي تقوم بها  االعتراف (ه
مع شركاء آخرين  الموجه الدول دعم أوتنسيق الدعم اإلقليمي  يكاواإلطلب من ت أنناعة، و اإلقليمية والص

الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية"، من أجل سالمة الطيران والمالحة "عبر 
 الجوية.

بالمساعدة من أجل إتاحة  على أنشطتها الخاصة يكاواإلتشجيع الدول والمنظمات اإلقليمية على إطالع  (و
 وتقليل ازدواج الجهود؛ القائمة، وضمان االستخدام األمثل للموارد الفنيةأنشطة المساعدة  فينهج منسق 

بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق ببناء القدرات  يكاوتبادل المعلومات بين المكاتب اإلقليمية لإل تأييد (ز
كل مكتب  لديهاد                                              االعتبار الواجب لخصائص وأولويات الدول المعتم  والمساعدة، مع التذكير بأنه ينبغي إيالء 

 إقليمي؛ 

لتخطيط وتنسيق وتنفيذ التعاون اإلقليمي بشكل استباقي، ورصد النتائج  يكاواإلتشجيع الدول على العمل مع  (ح
 مقابل آثار تحقيق تحسين سالمة وأمن الطيران.

                                                         ستنفذ رهنا  بالموارد المتاحة في الميزانية العادية للفترة  يكاواإلإلى  تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات الموجهةو  20-6-1
 و/من المساهمات من خارج الميزانية. 2020-2022

 .لإلحاطةمن أوروغواي A40-WP/452 من إندونيسيا و A40-WP/233 العمل ورقتا ت    ق دمو  20-7
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 الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ الدول

مجال الطيران  فيحتياجات االالجدوى المتعلقة بتحليل  المجلس مستجدات دراسة م    قد   ،A40-WP/47ة الوثيق في 20-8
 التاسعة الدورةقرار لمتابعة الوذلك في إطار  ،(PSIDS Study) الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ةالجزري لدولا أجل من

عمال. األمن جدول  28البند  عنتقرير اللجنة التنفيذية  - A39-WP/501 لجمعية العمومية على النحو الوارد في الوثيقةل والثالثين
عن تقديرها ألستراليا  تعربأ و  ومبادئها، ومنهجيتها منها والغرض الدراسة بنطاق المتعلقة المعلومات التنفيذية اللجنة والحظت

عينية ومالية. وعالوة على ذلك،  مساهماتمن  وهوشيلي والصين وفيجي وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة لما قدم
 عشرة األربع الدول مع وتوصياتها لدراسةا نتائجالتشاور على نحو الواجب بشأن مشروع  جرى                                 أ بلغت اللجنة التنفيذية بأنه قد  فقد
التقرير  يكاواإللمجلس  218 الدورة ستقدم إلى يكاولإل العامةمانة األ أن أيضا التنفيذية اللجنة والحظتفي الدراسة.  شمولةالم

موارد  تدبيرتطلب يأن تنفيذ التوصيات قد  ولوحظ للتنفيذ. طريق طةيخر  ووضع التوصيات استعراض إلى يهدفسالذي  النهائي
 الصلة. ذات المتحدة األمم ومنظمات الخاص والقطاع الحكومات مع الشراكات نطاق وتوسيع

ومكتب سالمة الطيران في  من نيوزيلندا وبدعمأستراليا  اقدمتهتي ال A40-WP/210في الوثيقة  اللجنة نظرتو  20-9
الصغيرة  الجزريةغرافية والتشغيلية الصعبة للدول و الديم الظروف والحظت ،وساموا وسنغافورة وتونغا (PASO)المحيط الهادئ 

 القواعدديم الدعم الكافي لتعزيز تنفيذ إلى تق A40-WP/210      الوثيقة تودع الهادئ. والمحيط آلسيا اإلقليمي المكتب لدىالمعتمدة 
عن سالمة الطيران، مع التركيز بوجه خاص على الدول                                                           والتوصيات الدولية في مجال سعة وكفاءة المالحة الجوية، فضال  

تياجات والنتائج التي توصلت إليها دراسة تحليل االح بيجين إعالنمع                                                        الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، وذلك تمشيا  
 .يكاواإلالنامية في المحيط الهادئ التي أجرتها  الصغيرة الجزرية الدول أجلمن 

بابوا غينيا الجديدة بالنيابة عن جزر كوك وفيجي وكيريباس وجزر مارشال التي قدمتها  A40-WP/310الوثيقة  فيو  20-10
 ورقة وألقت. يمان وساموا وسنغافورة وتونغا وتوفالو وفانواتوودول ميكرونيزيا المتحدة وناورو وباالو وبابوا غينيا الجديدة وجزر سل

 والمرتبطة النامية في المحيط الهادئ، الصغيرة الجزرية الدول تواجهها التي التحديات من الفريدة لمجموعةا على الضوء العمل
ألهمية الرئيسية ا على الضوء ألقت كما، ، وقابليتها للتأثر بالكوارث الطبيعيةنائية كونهاو  المحدودة، بمواردها الخصوص وجه على

رحب بالجهود التي تبذلها ت A40-WP/310الوثيقة  فإنلتنمية االجتماعية واالقتصادية لهذه الدول. وفي هذا السياق، لللطيران 
 . المحيط الهادئ النامية في الصغيرة الجزرية الدول هذه احتياجاتب المتعلقة الدراسة إجراء من للتمكين المانحة والدول يكاواإل

أجل دعم الدول  منوأبرزت فيها األنشطة العديدة التي اضطلعت بها  ،A40-WP/385 الوثيقةوقدمت نيوزيلندا  20-11
دت نيوزيلندا كذلك على أهمية دراسة      وشد   الطيران. وأمن الطيرانسالمة  تمجاال المحيط الهادئ في فيالجزرية الصغيرة النامية 

في إطار تشجيع اتباع نهج  يكاواإلالتي أجرتها  الهادئ المحيط فيأجل الدول الجزرية الصغيرة النامية  نمحتياجات االتحليل 
لتوصيات الالحقة. وإذ وضعت نيوزيلندا ا أمورالمحيط الهادئ وتسهيل توليها زمام  فيإقليمي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية 

الدول الجزرية الصغيرة النامية، شجعت إجراءات دراسة الجدوى المتعلقة بتحليل في اعتبارها التحديات التي تواجهها معظم 
عملية  هااالحتياجات في مجال الطيران من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ لضمان أن تكون توصيات

  ومتناسبة وفعالة من حيث التكلفة.

سع النطاق الذي أعربت عنه الدول للتوصيات الواردة في ورقات العمل. كما تم لدعم الواا التنفيذية اللجنة والحظت 20-12
 ةالجزري لدولا أجل منمجال الطيران  فيحتياجات االالجدوى المتعلقة بتحليل  اإلقرار بأن الدروس المستفادة من خالل دراسة

 امية األخرى.الصغيرة النامية في المحيط الهادئ يمكن أن تفيد الدول الجزرية الصغيرة الن
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وبصفه خاصة، الحظت اللجنة أن عددا من الدول قد استرعى االنتباه إلى ضرورة تخصيص الموارد المناسبة  20-13
، في ضوء الخصائص المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط والكاريبي الهادئ والمحيط آسيا لمنطقةاإلقليمي للمكتب 

الجدوى المتعلقة بتحليل  دراسة أن األمر يحتاج إلى دعم إضافي لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن    ا  الحظت اللجنة أيضو الهادئ. 
في هذا الصدد، توصي اللجنة و  .الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ةالجزري لدولا أجل منمجال الطيران  فيحتياجات اال

 التنفيذية الجمعية العمومية بما يلي:

 ةالجزري لدولا أجل منمجال الطيران  فيحتياجات االج دراسة الجدوى المتعلقة بتحليل نتائ مراعاةالدعوة إلى  (أ
 ؛يكاواإلالصغيرة النامية في المحيط الهادئ على النحو الواجب في التخطيط االستراتيجي ألنشطة 

 ووضع خارطة طريق للتنفيذ؛  الصدد هذا فيالتوصيات الواردة  باستعراضتوجيه المجلس  (ب

الجدوى المتعلقة بتحليل  تحديد كيف يمكن للدروس المستفادة والتوصيات المنبثقة عن دراسةبلس توجيه المج (ج
الصغيرة النامية في المحيط الهادئ أن تفيد الدول  ةالجزري لدولا أجل منمجال الطيران  فيحتياجات اال

 الجزرية الصغيرة النامية األخرى.

ين )على الصعيدين يجالتي تهدف إلى تحسين دعم تنفيذ إعالن ب ويكااإلنظر في جميع إجراءات الى ب     يوص  و  20-14
الجدوى  العالمية، ودعم تنفيذ التوصيات الناشئة عن دراسة يكاواإلاإلقليمي والوطني(، والمساعدة في التقدم نحو بلوغ أهداف 

حيث األولويات  من ،المحيط الهادئ الصغيرة النامية في ةالجزري لدولا أجل منمجال الطيران  فيحتياجات االالمتعلقة بتحليل 
 . الميزانية خارج منالموارد  وتوافر 2022-2020القائمة الممولة من ميزانية الفترة 

 أهداف التنمية المستدامة – 2030خطة األم  المتحدة لعام  :21البند 

حة عامة عن الجهود من المجلس والتي تتضمن لم       مقد مةال ،A40-WP/45بورقة العمل        علما  اللجنة  أحاطت 21-1
 لترويجل المنظمة تفعله لما تقديرها عن اللجنة وأعربت. (SDGs)                              دعما  ألهداف التنمية المستدامة  يكاواإلالرئيسية التي بذلتها 

                                                                                                                    لفوائد الطيران في دعم أهداف التنمية المستدامة، فضال  عن إبراز الطيران بشكل متزايد في عمليات "االستعراض الوطني الطوعي" 
 ؛المستدامة التنمية بأهداف يكاواإل أهداف بربط إلبالغ عن التقدم المحرز في بلوغ أهداف التنمية المستدامة. ورحبت بصفة خاصةل

مبادرة "إقامة الشراكات في  ( الذي يقام كل سنة، وبأنشطة التوعية التي تقوم بهاIWAFالعالمي للطيران" ) يكاواإلى منتد وبنتائج
ل التنمية المستدامة"، ورحبت اللجنة بوضع إرشادات للدول األعضاء إلرساء إطار عام لخطط الطيران مجال الطيران من أج

على  يكاواإلوبوضع إطار للشراكة يرمي إلى تعزيز إدارة الشراكات دعما ألهداف التنمية المستدامة. وأشادت بعمل  الوطنية،
 صعيد االبتكار.

 المستدامة، للتنمية 2030 لعام المتحدة األمم خطة أهداف رصد في يكاواإل لعمل تقديرها عن اللجنة وأعربت 21-2
الوكالة  وبوصفها ،فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في رسميا مراقبا باعتبارها

بضائع بحسب وسيلة النقل".  وأيدت اللجنة وحجم ال        الرك اب"عدد  2-1-9يخص مؤشر هدف التنمية المستدامة رقم  فيما الراعية
والذي دعا الجمعية العمومية إلى تشجيع الدول األعضاء على إدراج  A40-WP/45الذي تتضمنه ورقة العمل       منق حالقرار ال

لسياسي الطيران، كعنصر فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، ضمن تقارير االستعراض الوطني الطوعي التي تقدمها إلى المنتدى ا
وشجع الدول على تضمين خططها الوطنية للطيران إشارات  ؛(HLPF)الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة 

واضحة إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي 



- 131 - 
 

 

 لتسليطوالمنظمات الدولية  المعنية الجهاتوالتعاون مع  التوعية أنشطةعلى تعزيز  يكاواإلنة شجعت اللجو  .اقتصادها الوطني
 المزيد من الضوء على الطيران وأهداف التنمية المستدامة.

                                                        رهنا  بتوافر الموارد في ميزاني ة البرنامج العادي للفترة  A40-WP/45                                         ست نفذ األنشطة التي تدعو إليها ورقة العمل  21-3
 خارج إطار الميزانية.       مقد مةومن المساهمات ال 2020-2022

، ومنظمة خدمات (ACI)المجلس الدولي للمطارات التي أبان فيها   A40-WP/189العمل بورقة       علما   اللجنة وأحاطت 21-4
، ومجلس (IBAC)، والمجلس الدولي لطيران األعمال (IATA)، واتحاد النقل الجوي الدولي (CANSO)المالحة الجوية المدنية 

                                                                 المساهمة الكبيرة للنقل الجوي  في النمو االقتصادي العالمي والتنمية ، (ICCAIA)التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية 
 االجتماعية.

 الجمعيةاإلجراءات . وتدعو هذه A40-WP/189اللجنة عن تقديرها لإلجراءات المتضمنة في ورقة العمل  وأعربت 21-5
" وما توصل إليه من 2018"فوائد ما وراء الحدود  فريق العمل المعني بالنقل الجوي بتقرير        علما  اطة اإلح العمومية إلى

نتائج بشأن الدور الذي يلعبه الطيران في دعم المجتمع العالمي وأهداف التنمية المستدامة. وينبغي للدول األعضاء كذلك 
 على مساهمات الطيران في أهداف التنمية المستدامة. االستفادة من البيانات أينما وحيثما أمكن لتسليط الضوء

من اتحاد النقل الجوي الدولي لإلحاطة،        مقد مة، الA40-WP/199العمل  بورقة      أيضا         علما  أحاطت اللجنة و  21-6
                              الدولي للمطارات لإلحاطة أيضا . المجلسمن        مقد مة، الA40-WP/488و

 لجلسة العامة القرار التالي من أجل اعتماده:اللجنة على أن تقدم إلى ا اتفقتفي ضوء المناقشة، و  21-7

 2030مساهمة الطيران في خطة األم  المتحدة للتنمية المستدامة لعام  :21/1القرار رق  

                                                                                                               بأن النقل الجوي يعد حافزا  للتنمية المستدامة ويمثل شريان حياة أساسي بالنسبة إلى أقل البلدان نموا ، وال سيما إلى          إقرارا  
 مية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل التواصل مع العالم؛البلدان النا

بأن روابط النقل الجوي تكتسي أقصى األهمية لتوفير التماسك االقتصادي واالجتماعي والقطري للدول األعضاء           وإقرارا  
 وشعوبها؛

إذا امتلكت الدول نظم نقل جوي آمنة وفعالة وسالمة  بأنه ال يمكن تحقيق المزايا التي ييسرها النقل الجوي إال          وإقرارا  
                                  ومستدامة اقتصاديا  وسليمة بيئيا ؛

مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تستهدف مساعدة الدول في التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية ولما كانت 
                                                 ي مجالي السالمة واألمن، لضمان حصول الدول كافة  على وخططها وسياساتها وبرامجها، وفي معالجة الشواغل البارزة ف يكاولإل

 المزايا االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي؛

" الذي 2030الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت قرار "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام  لما كانتو
                                                   غاية  تحقق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية  169               حويليا  تدعمها                                               يشمل مجموعة تتألف من سبعة عشر هدفا  عالميا  وت

 والبيئية للتنمية المستدامة؛
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ومدى طموحها يستلزم إقامة شراكة عالمية تجمع بين  2030بأن اتساع نطاق خطة التنمية المستدامة لعام           وتذكيرا  
م المتحدة وجهات فاعلة أخرى لتعبئة جميع الموارد المتاحة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة األم

 تنفيذها؛ أجل

بشأن السالمة، وسعة المالحة الجوية وكفاءتها، واألمن والتسهيالت، والتنمية  يكاوتنفيذ األهداف االستراتيجية لإل ولما كان
 مستدامة لألمم المتحدة؛االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة يساهم في بلوغ أهداف التنمية ال

م فيه           وإقرارا                                                                                                           بأن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة هو المحفل الرئيسي الذي تقد 
ثة عن التقدم السنوي المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة                                                                                                                    الدول، من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية، معلومات محد 

 المستوى الوطني وما يعترض تنفيذها من تحديات؛ على

 ؛يكاوبأهمية األطر العالمية لدعم األهداف االستراتيجية لإل          وإقرارا  

                                                                                         بأهمية التنفيذ الفعال للخطط والمبادرات الوطنية واإلقليمية استنادا  إلى هذه األطر العالمية؛          وإقرارا  

 فإن الجمعية العمومية:

أن تعترف باإلسهامات الكبيرة للطيران في التنمية المستدامة التي تتحقق من خالل تشجيع الدول األعضاء على       تحث   -1
العمالة والتجارة والسياحة ومجاالت التنمية االقتصادية األخرى على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وكذلك من خالل تيسير 

 االت األزمات والطوارئ المتعلقة بالصحة العامة؛تقديم االستجابة المخصصة لألغراض اإلنسانية والكوارث في ح

تواصل دورها في  مناصرة  يكاواإل                                                                المجلس واألمينة العام ة، في حدود اختصاصات كل منهما، إلى تأكيد أن       توج ه -2
، الطيران من خالل إذكاء وعي الدول األعضاء، ومنظومة األمم المتحدة، ومجموعة المانحين وجميع الجهات المعنية األخرى 

 بشأن مساهمات الطيران في التنمية المستدامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ 

                                                                                              الدول األعضاء على إدراج الطيران في تقارير االستعراض الوطني الطوعي، باعتباره عنصرا  فاعال  في دعم  تحث -3
 لصلة؛التنمية المستدامة، من خالل الربط بينه وبين أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات ا

الدول األعضاء على تضمين خططها الوطنية ذات الصلة إشارات واضحة إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية       تشج   -4
 المستدامة، بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق هذه األهداف وفي االقتصادات الوطنية؛

وقواعدها الدولية  يكاواإلالفعال لتوصيات  الدول األعضاء على أن ترتقي بنظم النقل الجوي فيها من خالل التنفيذ      تحث   -5
وسياساتها، مع العمل في الوقت ذاته على إدماج النقل الجوي ضمن أهم أولويات خططها اإلنمائية الوطنية مشفوعا بخطط 

                                                                                                            استراتيجية محكمة لقطاع النقل الجوي، وخطط رئيسية للطيران المدني، بما ي فضي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛

ن يوعز إلى األمينة العامة بأن تأخذ في الحسبان الخصائص واالحتياجات الخاصة ألقل البلدان نموا، المجلس أل      توج ه -6
والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، كما تم تحديدها في إطار األمم المتحدة، عند تنسيق برامج 

 النقل الجوي فيها، وترتيب أولويتها وتيسيرها وتنفيذها؛المساعدة الرامية إلى تعزيز نظم 
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لبلوغ        مقد مةاألمينة العامة ألن تواصل، حسب االقتضاء، رصد واستعراض ما يترتب على ذلك من مساهمات       توج ه -7
 االستراتيجية وبرامج عملها؛ يكاواإلأهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ أهداف 

، حسب االقتضاء وبما يتواءم مع أهدافها االستراتيجية، في اآلليات يكاواإلتكفل مشاركة  األمينة العامة ألن      توج ه -8
 لكي تعترف الدول األعضاء بأهمية الطيران في أطرها اإلنمائية؛ 2030المناسبة المصممة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

شراكات جديدة مع الدول األعضاء، وصناعة الطيران،  إلى األمينة العامة أن تعزز الشراكات القائمة وتبرم تطلب -9
ومنظومة األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمؤسسات المالية، والمانحين والجهات المعنية األخرى، لمساعدة الدول 

 نمية المستدامة؛األعضاء في النهوض بنظم النقل الجوي فيها بغرض اإلسهام، في نهاية المطاف، في بلوغ أهداف الت

أهداف التنمية  – 2030بشأن خطة األمم المتحدة لعام  25-39                                             أن هذا القرار يحل محل  قرار الجمعية العمومية  تعلن -10
 المستدامة.

 تعبئة الموارد والصناديق الطوعية :22 البند

في المائة  123ادة البالغ قدرها بالزي       علما   وأحاطت. يكاواإلالتي قدمتها  A40-WP/50بالوثيقة        علما  أحاطت اللجنة  22-1
                                      بشكل تراكمي. ونو هت اللجنة مع االمتنان  الطوعية يكاواإلالمتلقاة في صناديق  2015-2013و 2016-2018 بين الفترتين

ي الت 133كما أشادت بالدول الا. يكاولإل                                                                               بالواليات المتحدة والصين وكندا باعتبارها الدول الثالث التي تتصد ر الجهات المانحة
 المؤتمرات تنظيم و/أو طويل أو قصير ألجل المعارين ذلك ويشمل نفقتها، على موظفين من خالل خالل إتاحتها يكاواإلدعمت 

  العمل. وحلقات واالجتماعات القمة ومؤتمرات والفعاليات

اضيها مكاتب التي تستضيف على أر  األعضاء الدول تقدمها التي القيمة للمساهمة تقديرها عن اللجنة وأعربت 22-2
                                                                                                            من المقر إلى المكاتب اإلقليمية، وهي تحديدا  كندا والمكسيك وبيرو وفرنسا ومصر والسنغال وكينيا وتايلندا والمكتب  يكاواإل

 .اإلقليمي الفرعي في الصين

              مساهمات كل     عن بها وبالغرض منها، وكذلك بالتفاصيل اهتمامها وأبدت الصناديق بمختلف اللجنة       ونو هت 22-3
ضعت لزيادة تعزيز تعبئة الموارد الطوعية.                                                                                                             صندوق من الصناديق الطوعية ونفقاتها، مشيدة  باألدوات واإلجراءات التي و 

نطاق المانحين، ورحبت بفرصة المشاركة االستراتيجية مع المؤسسات المالية  الحاجة إلى تنويع اللجنة واستصوبت 22-4
وللمساهمات  2022-2020للموارد المتاحة في الميزانية البرنامجية العادية للفترة لدعم قطاع الطيران. وتخضع هذه اإلجراءات 

 .A40-WP/50                             المحد ث المدرج في ورقة العمل  القرار اللجنة أيدت ذلك، على                           من خارج الميزانية. وبناء  

. ي تعبئة الموارد الطوعيةف العامة األمانة وإنجازات لمبادرات تقديرها وفي الختام، أعربت اللجنة التنفيذية عن  22-5
                                                         بالمساءلة، والكفاءة في اإلدارة، والشفافية، إذ  إن  من شأن  تبذله األمانة من جهود لالرتقاء                              وفضال  عن ذلك، رحبت اللجنة بما

  الموارد. تعبئةمن أجل لدى المانحين  يكاواإلذلك أن يعزز مساعي 

 اعتماده: أجل من التالي القرار العامة الجلسة إلى قدمت أن على اللجنة اتفقت المناقشات، على        وبناء   22-6
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 تعبئة الموارد :1-22القرار 

                                                                                                             بأن النقل الجوي ي شك ل حافزا  للتنمية المستدامة وبأن ه، بالرغم من أهميته االقتصادية واالجتماعية، يتلق ى تمويال           تسليما  
ره؛                                                         محدودا  من آليات التمويل الدولية القائمة دعما  لتطو 

                                                                                                  بأن  نجاح تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يستوجب زيادة مستوى التمويل واالستثمارات بدعم من          تسليما  و 
 الدول األعضاء كافة؛

                                                                                           قد ال تكون لدى الدول األعضاء، في حاالت معي نة، فرص الوصول إلى الموارد الالزمة لسد  أوجه القصور      ألن ه        ونظرا  
 ولتعزيز شبكات النقل الجوي في بلدانها؛  يكاواإل                              بر برامج التدقيق التي تنف ذها                      التي تم  الكشف عنها ع

                                                                                             معظم البلدان النامية تواجه صعوبات في دخول العديد من األسواق المالية، وال سي ما أسواق رأس المال  كانت      ولم ا
 األجنبي، لتمويل النمو المستدام للطيران المدني؛

دة اتئمانية صناديق ،يكاولإل االستراتيجية األهداف إلى باالستناد أنشأ، قد المجلس كان      ولم ا دة الغرض       محد   المانحين         ومتعد 
 المدني؛ بالطيران النهوض في األعضاء الدول مساعدة بهدف

 2-38 18-39و 16-39و 14-39و 12-39                                                          بأن  العديد من قرارات الجمعية العمومية، بما فيها القرارات           وتذكيرا  
             ، تحث  الدول 19-22و 13-29و 9-33و 1-33و 15-35و 18-36و 17-36و 16-37و 15-38و 7-38و 5-38و

 ؛يكاواإل                                                                                                            والمنظ مات الدولية والمؤسسات المالية على إقامة شراكات وتعبئة الموارد ألغراض المساعدة الفنية والتبر ع لصناديق 

ى المانحين في صناديق                        الدولية واإلقليمية وشت                                                          بالمساهمات الملحوظة التي قد متها الدول األعضاء والمنظمات           واعترافا  
 ؛يكاواإلذات الصلة بتحقيق أهداف  يكاواإل

ز من دعم           وتسليما   للدول في تيسير  يكاواإل                                                                             بأن ه من شأن سياسة  لتعبئة الموارد تت سم بالشمول ووضوح الغرض أن تعز 
                                                    الوصول إلى الموارد لتطوير ن ظ م الطيران المدني بها؛

                                                                                          سياسة بشأن تعبئة الموارد ترمي إلى تأمين مساهمات طوعية كافية وأكثر قابلية للتوق ع ومستدامة  يكاواإللدى            ولم ا كانت
ز سالمة وكفاءة وأمن  ر أداء مهم ة المنظ مة وت كمل ميزانية البرنامج العادي وت ساعد الدول في الحصول على التمويل بما ي عز                                                                                                                            ت يس 

 صادية وصالحيتها البيئية؛شبكة النقل الجوي وجدواها االقت

ر ما يليفإن الجمعية العمومية   :            تقر 

ه -1 أداء دورها كداعية في مجال  يكاواإل                                                           المجلس واألمينة العام ة، كل  في مجال اختصاصه، لتأمين مواصلة        توج  
قليمية والمؤسسات المالية                                                                                           الطيران من خالل نشر الوعي فيما بين الدول األعضاء ومنظومة األمم المت حدة والمنظمات الدولية واإل

                                                                                                                والقطاع الخاص والجهات المانحة بفوائد تعبئة الموارد ألغراض االستثمار في النمو المستدام لن ظ م النقل الجوي في الدول 
 األعضاء؛
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الدول األعضاء وقطاع الطيران والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرهم       تحث   -2
دتها من ال                                                                                                              جهات المعنية على دعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى وخطط الطيران العالمية واإلقليمية وأولوياتها التي حد 

                                   المنظ مة مع تفادي ازدواجية الجهود؛

 اإلنمائية خطتها في الطيران قطاع أولوية إدراج في الدول لمساعدة إرشادية مواد إعداد العامة األمينة من تطلب -3
 للطيران رئيسية وخطط الجوي  النقل لقطاع قوية استراتيجية خطط تطوير مع الخطط، تلك في األولوية بهذه واالرتقاء الوطنية
 المدني؛

لتنفيذ  الطيران لقطاعالتمويل  فيالدول األعضاء على العمل مع المؤسسات المالية إلعطاء األولوية  تحث   -4
 "؛الركب وراء بلد أي تركبادرة "عدم مشروعات المساعدة والمشروعات الوطنية، دعما  لم

                                                                                            الدول األعضاء على تأمين التمويل الوطني ألغراض النمو  المستدام للنقل الجوي وتشج عها على التماس       تحث   -5
 ، عند االقتضاء؛يكاواإلالمساعدة من 

ة في التنمية المستدامة الطيران القيم بإسهامات         أن تقر   المساعدة اإلنمائية الرسمية                        الدول األعضاء التي توف ر      تحث   -6
األمينة        تشج  و ذلك إلى تحتاج التيمن خالل النظر في تسخير االلتزامات وانفاق التدفقات المالية لتعزيز النقل الجوي في الدول 

 المسعى؛ مساعدتها في تحقيق هذا على العامة

                              ؤسسات المالية والمانحين وشت ى                                                                  الدول األعضاء كافة وقطاع الطيران والمنظ مات الدولية واإلقليمية والم      تحث   -7
من أجل وإقامة الشراكات مع الدول التي تحتاج إلى ذلك  يكاواإل                                                             الجهات المعنية مم ن لديها القدرة، على مواصلة التبر ع لصناديق 

 مراقبة؛                                                                                                          توفير الموارد المالية والفنية لمساعدتها في تطوير ن ظ م الطيران المدني بها، بما في ذلك تحسين قدراتها على ال

ه -8  المؤسسات مع المنظمة شراكات تعزيز في        يستمر ا نأل اختصاصاتهما، نطاق في ،العامة واألمينة المجلس      توج 
 التمويل على أو األموال على الدول حصول تيسير بهدف وذلك وبرامجها، خططها في الطيران دراجإلاألولوية أو  عطاءإل المالية

 ن؛الطيرا مجال في اإلنمائية لمشاريعها

ه -9          المت حدةالدول األعضاء ومنظومة األمم  لدىتعبئة الموارد ل والوسائل االستراتيجيات لوضع               األمينة العام ة       توج 
تقديم المساعدة للدول التي من أجل والقطاع الخاص واآلليات ذات الصلة،  المالية والمؤسسات واإلقليمية الدولية والمنظمات

رية الصغيرة النامية، في تعزيز ن ظ م النقل                                 تحتاج إلى ذلك وال سي ما أقل  البل                                                                                                دان نموا  والبلدان النامية غير الساحلية والدول الج ز 
 الجوي بها عند االقتضاء وبما يتوافق مع مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛

ه -10 ه من فرص، على                                                                                 األمينة العامة للعمل مع المنظ مات الدولية بما يضمن تجسيد أولويات الطيران وما يتيح      توج 
 النحو المناسب، في المبادرات العالمية واإلقليمية ذات الصلة بتعبئة الموارد ألغراض تطوير النقل الجوي؛

ه -11 ة بتعبئة الموارد واندماجها  يكاواإل                                                                  األمينة العام ة للعمل مع المنظ مات الدولية بما يكفل مواءمة مبادرات       توج                                   الخاص 
 ات الصلة.ضمن إطارات التمويل والتنمية ذ

 بشأن تعبئة الموارد. 26-39تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية  -12
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                       برنامج المساعدة الفنية  :  23     لبند  ا
 للمساعدة الفنية يكاواإلأنشطة 

للمساعدة  يكاواإل                                               التي قدمها المجلس والتي قدمت تقريرا  عن برنامج  A40-WP/4 استعرضت اللجنة ورقة العمل رقم 23-1
ة في مجاالت سالمة الطيران وسعة وكفاءة المالحة الجوية واألمن والتسهيالت والتنمية االقتصادية للنقل الجوي والبيئة في الفني

خالل فترة الثالث سنوات  يكاواإلبأعمال التنفيذ التي قامت بها        علما  (. وأحاطت اللجنة 2019-2017السنوات الثالث الحالية )
بالشراكة مع جميع الجهات  يكاواإلهداف االستراتيجية وشجعت الدول على مواصلة دعم عمل الحالية والتي تغطي جميع األ

                                                              المتواصل بتقديم المساعدة للدول التي لم تف  بأهداف تعزيز أنظمة  يكاواإل              مجددا  إلتزام   A40-WP/4المعنية. وتؤكد ورقة العمل
بلد وراء الركب". وعلى الصعيد العالمي حسنت الدول على مدى الطيران الخاصة بها وهو عنصر حاسم في مبادرة "عدم ترك أي 

في  0.67و 3.07فترة الثالث سنوات الحالية التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة إلنشاء نظام لمراقبة سالمة وأمن الطيران بنسبة 
والقطاع تلعب دورا رائدا في رفع من الدول        مقد مةالمائة على التوالي. وخلصت اللجنة إلى أن الدعم والمساهمات المستمرة ال

والشواغل  (SSCs)مستوى نظام الطيران في الدولة وفي حل أوجه القصور الكبرى والوشيكة مثل الشواغل البارزة في مجال السالمة 
 وفي هذا الصدد حثت اللجنة الجمعية العمومية على دعم ومواصلة المساهمة لصالح الدول (SSeCs)االبارزة في مجال األمن 

 .المحتاجة إلى المساعدة

من كندا ونيوزيلندا، والتي دعت إلى تعزيز وتنسيق جهود        مقد مةال A40-WP/129رقم  استعرضت اللجنة ورقة العمل 23-2
المساعدة الفنية وزيادة مشاركة المكتب اإلقليمي في المسائل المرتبطة بالمساعدة الفنية، السيما فيما يخص المكتب اإلقليمي آلسيا 

                                                                                                   الهادئ كما أكد ت على ذلك بعض الدول. وأقرت اللجنة بأهمية اتباع نهج منسق ومتزامن من جانب جميع الجهات والمحيط 
فيما يتعلق بأنشطة المساعدة الفنية المصممة للدول. وأيدت اللجنة التوصيات الواردة في الورقة والتي  يكاواإلالمعنية بما في ذلك 

ز المساعدة الفنية ل لدول بطريقة تتسم بالسالمة واألمن واالستدامة والكفاءة. باإلضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة                                    من شأنها أن تعز 
بالمنافع المحققة من أنشطة المساعدة الفنية و، كما تم اإلعراب عن ذلك، الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة 

 (.RSOOsالجوية ) والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة (ASIAPالسالمة الجوية )

( نيابة AFCACمن اللجنة اإلفريقية للطيران المدني )       مقد مةال A40-WP/319استعرضت اللجنة ورقة العمل رقم  23-3
والحظت اإلنجازات التي تحققت في تحسين السالمة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي  9دولة 54عن دولها األعضاء البالغ عددها 

( خالل فترة الثالث سنوات الحالية. دعمت اللجنة AFIذ اإلقليمية لسالمة الطيران في أفريقيا )خطة من خالل تنفيذ خطة التنفي
                                                                                                 خالل فترة الثالث سنوات القادمة بناء  على اإلنجازات المسجلة حتى اآلن ليس فقط للحفاظ على التقدم المحرز  AFIاستمرار خطة 

 ولكن أيضا لتعزيز سالمة الطيران في اإلقليم.

                                                           
 والكونغو القمر وجزر وتشاد الوسطى أفريقيا وجمهورية والكاميرون  األخضر وبوروندي والرأس فاسو وبوركينا وبوتسوانا وبنين وأنغوال الجزائر 9

 وغينيا وغينيا وغانا وغامبيا وغابون  وإثيوبيا وإسواتيني وإريتريا االستوائية وغينيا ومصر وجيبوتي الديمقراطية الكونغو وكوت ديفوار وجمهورية
 ورواندا ونيجيريا والنيجر وناميبيا وموزمبيق والمغرب وموريشيوس وموريتانيا ومالي ومالوي  ومدغشقر وليبيا وليبيريا وليسوتو وكينيا بيساو
 وجمهورية وأوغندا وتونس وتوغو والسودان السودان وجنوب إفريقيا وجنوب والصومال وسيراليون  وسيشيل والسنغال وبرينسيبي تومي وساو
 .وزيمبابوي  وزامبيا  المتحدة تنزانيا
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والدول األعضاء في مؤسسة أمريكا  (A40-WP/441)من كل من كندا        مقد مةاإلحاطة بورقات العمل التمت  23-4
COCESNAالوسطى لخدمات المالحة الجوية )

10) (77WP/-40A -  وإندونيسيا 1التنقيح رقم ))511WP/-40A( ( 40-وفنزويالA

WP/493 –  1التنقيح رقم). 

 طيران والتسهيالت في أفريقياخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن ال

، التي قدمها المجلس والحظت التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنفيذ A40-WP/63استعرضت اللجنة ورقة العمل رقم  23-5
. أكدت اللجنة على أهمية إنشاء آليات إقليمية (AFI SECFAL Plan)اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 

ت أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا والحاجة إلى تعزيز وتنسيق بعثات المساعدة الفنية المنسقة في أفريقيا من لمواجهة تحديا
                                   ( والتعاون معا  على تفادي ازدواجية AFI-CESخالل برنامج أفريقيا اإلقليمي للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت )

يقية مع العمل في الوقت ذاته على تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران واألهداف اإلقليمية العمل فيما يخص مساعدة الدول األفر 
بشأن خطة التنفيذ  38-39والجهود المبذولة لزيادة االلتزام السياسي. أقرت اللجنة االقتراح الداعي إلى تحديث قرار الجمعية 

على  وحثت الدول األعضاء في منطقة إفريقيا والمحيط الهندي  AFI SECFAL الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا
التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا وأشار كذلك إلى ضرورة مواصلة  االلتزام بتحقيق أهداف وغايات خطة

لزيادة الموارد المالية لضمان وجود آلية  اويكاإلوأمانة  يكاواإلاستراتيجية تعبئة الموارد إلى جانب الحملة التي قام بها مجلس 
 .تمويل مستدامة لتنفيذ الخطة بفعالية

 : 38-39                                                                                                  وافقت اللجنة على تقديم القرار التالي العتماده من ق بل الجلسة العامة ليحل محل قرار الجمعية العمومية  23-6

 فريقيا: خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إ1-23القرار 

من أجل الحد من أوجه القصور الخطيرة في  يكاواإلمن الجوهري أن يزداد تنسيق الجهود المبذولة تحت قيادة  لما كان
 أمن الطيران والتسهيالت في افريقيا والمحيط الهندي التي تعرقل عمل الطيران المدني الدولي وزيادة تطوره؛

بوضع قاعدة بموجب  يكاواإل(، بقرار 2017) 2396               رح ب في القرار  مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد ولما كان
من قبل الدول األعضاء فيها،  (API)        الرك اب"التسهيالت"، فيما يتعلق باستخدام نظم المعلومات المسبقة عن  -الملحق التاسع 

من  9للفقرة        وفقا  أنه  11رت في الفقرة لم تقم بعد بتنفيذ هذه القاعدة قر  يكاواإلواالعتراف بأن العديد من الدول األعضاء في 
فإن الدول األعضاء فيها، ضمن أمور أخرى، تنشئ نظم المعلومات المسبقة  يكاو( والقواعد القياسية لإل2014) 2178القرار 

 ختصة؛للسلطات الوطنية الم        الرك ابالمعلومات المسبقة عن  وتطلب من شركات الطيران العاملة في أراضيها توفير        الرك ابعن 

ا في الفقرة  ولما كان ( قد قرر بأن " تقوم الدول 2017) 2396من القرار  12                                              مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أيض 
للقواعد القياسية والتوصيات        وفقا  ومعالجتها وتحديثها وتحليلها         الرك اباألعضاء بإنشاء  قدرات لجمع بيانات عن سجالت أسماء 

، وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات، مع االحترام الكامل لحقوق يكاواإلالدولية الصادرة عن 
اإلنسان والحريات األساسية من أجل منع الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها من سفر اإلرهابيين وكشفها والتحقيق فيها، يهيب كذلك 

قليمية ودون اإلقليمية األخرى أن توفر المساعدة الفنية والموارد وبناء القدرات بالدول األعضاء واألمم المتحدة والكيانات الدولية واإل
        الرك ابإلى الدول األعضاء من أجل تفعيل هذه القدرات، وعند اإلمكان، يشجع الدول األعضاء على تبادل بيانات سجل أسماء 

                                                           
            ونيكاراغوا.          وهندوراس           وغواتيماال            والسلفادور            وكوستاريكا      بليز 10
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هابيين األجانب العائدين إلى بلدانهم األصلية أو مع الدول األعضاء المعنية أو ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلر 
البلدان التي يحملون جنسيتها أو المسافرين أو المنتقلين إلى بلد ثالث، مع التركيز على جميع األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة 

دولها األعضاء  على العمل مع يكاواإل              (، ويحث  أيضا 2015) 2253( و2011)1989( و1999) 1267               عمال  بالقرارات 
 ؛"واستخدامها وحمايتها        الرك ابلوضع قاعدة قياسية من أجل جمع بيانات سجل أسماء 

قد اتخذ خطوات لمعالجة قضايا أمن الطيران والتسهيالت من خالل وضع خطة تنفيذ  يكاواإلمجلس  وإذ يالحظ أن
 .  يكاواإلضمن أحد برامج  (AFI SECFAL Plan) إقليمية شاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 

اتخذ خطوات من أجل معالجة مسائل أمن الطيران والتسهيالت من خالل  يكاواإلأن مجلس  إلى وإشارة
 ؛يكاواإل                       ارها برنامجا  من برامج التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا باعتب خطة وضع

أجل إعادة تأكيد االلتزام السياسي في أفريقيا، بالتعاون مع مفوضية االتحاد                         أن جهودا  كبيرة بذلت من إلى وإشارة
األفريقي ولجنة أفكاك، وأن إعالن ويندهوك والمقاصد المحددة المعتمدة من طرف المؤتمر الوزاري بشأن الطيران والتسهيالت في 

ن قبل جمعية رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي في ويندهوك بناميبيا قد تم اعتمادها م 2016أفريقيا الذي عقد في أبريل 
 في أديس أبابا بإثيوبيا؛ 1/7/2017في 

بأنه قد ال يكون للعديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ما يكفي من الموارد المالية والفنية           وإقرارا  
وشركاء التنمية وقطاع الطيران وغيرهم من أصحاب  يكاواإللى لالمتثال الشتراطات اتفاقية شيكاغو ومالحقها وتعول بذلك ع

 المصلحة من أجل الحصول على الخبرة والمساعدة؛

وبتنسيق أنشطة جميع الجهات المعنية التي تقدم المساعدة إلى الدول  يكاواإلبالحاجة إلى القيام، تحت مظلة           وإذ تقر  
 الواقعة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛

 إلى موارد إضافية من أجل االضطالع بدورها التنسيقي بنجاح؛ يكاواإلبأنه قد تحتاج     ا  وإقرار 

الستعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى منطقة أفريقيا والمحيط الهندي وذلك باإلعراب، في أقرب وقت           وإدراكا  
 يران والتسهيالت في أفريقيا؛التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الط ممكن، عن التزام ملموس وهام بخطة

 فإن الجمعية العمومية:

التنفيذ اإلقليمية الشاملة  الدول األعضاء في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام بتحقيق أهداف وغايات خطة      تحث   -1
 ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا؛

قدمون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في أنظمة الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين ي      تحث   -2
من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في معالجة         الرك ابتبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن 

 في المطارات الدولية؛        الرك ابحركة نقل 
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القدرة على جمع ومعالجة وتحليل بيانات سجل أسماء  إلى الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد أن تطور يطلب -3
( وضمان استخدام بيانات السجل الوطني للبيانات ومشاركتها مع سلطاتها الوطنية المختصة مع االحترام التام PNR)        الرك اب

 لة؛لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لغرض منع وكشف والتحقيق في الجرائم اإلرهابية وجرائم السفر ذات الص

في جميع أنحاء المنطقة بهدف تحقيق  الدول األعضاء في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على تعزيز تعاونها تشج  -4
الفائدة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتقاسمها من خالل إقامة مشاريع إقليمية ودون إقليمية والخطة التعاونية للخبراء 

 تشمل كافة جوانب اإلشراف على أمن الطيران والتسهيالت؛ إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي

ومنظمات األمم المتحدة )ال سيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني  األعضاء الدول تشج  -5
قطاع الطيران والجهات بالمخدرات والجريمة واللجنة التابعة لمجلس األمن والمعنية بمكافحة اإلرهاب وغيرها من المنظمات( و 

على  يكاواإلخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا والعمل مع  المانحة المالية وغير المالية على دعم
 تنفيذها؛

اتيجيات التنفيذ                                                               دورا  قياديا  قويا  فيما يتعلق بتنسيق األنشطة والمبادرات واستر  يكاواإلالمجلس إلى ضمان أن تؤدي  توجه -6
تحقيق تحسن مطرد في أمن الطيران والتسهيالت في منطقة أفريقيا من أجل                                              الرامية تحديدا  إلى بلوغ أهداف وغايات الخطة، 

                                                                                                            والمحيط الهندي وتخصيص الموارد الالزمة للخطة في إطار الميزانية العادية للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة تبعا  لذلك؛

التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا بما يتماشى مع مبادئ خطة  خطة تنفيذالمجلس إلى  توجه -7
 األعمال وممارسات إدارة البرنامج والموارد المتاحة؛

المجلس إلى رصد وقياس حالة التنفيذ في منطقة أفريقيا والمحيط الهندي على مدى ثالث سنوات وتقديم تقرير  توجه -8
 .التقدم المحرز إلى الدورة المقبلة للجمعية العموميةبشأن 

  .  38 -  39                             أن هذا القرار يحل محل القرار       تعلن  - 9

من لجنة        مقد مةللنسخة اإلنجليزية فقط( ال 1)التنقيح رقم  A40-WP/288ورقة العمل رقم  قامت اللجنة باستعراض 23-7
وأثنت على التقدم المحرز في تنفيذ الخطة  11دولة 54عددها  الطيران المدني اإلفريقية نيابة عن الدول األعضاء فيها البالغ

اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا وشددت اللجنة على وجه الخصوص على أهمية إنشاء برنامج خبراء 
فيذ برنامج العمل أي كأداة لتقديم المساعدة إلى الدول ودعمت تن AFI SECFALالتعاون األمني في مجال األمن والتسهيالت 

مساهمة فريق من الخبراء في أنشطة الخطة اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا في مساعدة الدول األعضاء 
في لجنة الطيران المدني اإلفريقية من خالل بعثات فنية بشأن المخاوف األمنية الكبيرة الحالية أو المحتملة وغيرها من أوجه 

 ر في أمن الطيران والتسهيالت. القصو 

                                                           
الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر و وانا وبوركينا فاسو وبوروندي والرأس األخضر الجزائر وأنغوال وبنين وبوتس 11

غانا والكونغو وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي ومصر وغينيا االستوائية وإريتريا وإسواتيني وإثيوبيا وغابون وغامبيا و 
تو وليبيريا وليبيا ومدغشقر ومالوي ومالي وموريتانيا وموريشيوس والمغرب وموزمبيق وناميبيا والنيجر وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليسو 

تومي وبرينسيبي والسنغال وسيشيل وسيراليون والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان والسودان وتوغو وتونس  وونيجيريا ورواندا وسا
 ا وزيمبابوي.وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة  وزامبي
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 أنشطة وسياسات التعاون الفني –التعاون الفني  :24البند 

                                  أنشاااطة وساااياساااات التعاون الفني"، على    –                                                                نظرت اللجنة التنفيذية في جلساااتها الثامنة في موضاااوع "التعاون الفني   1 -  24
مة  ال    A 40  - WP/   66                أساااااااااااااااس ورقة العمل                                        متها لجنة الطيران المشااااااااااااااتركة بين حكومات                   وورقة معلومات قد        يكاو  اإل        من مجلس         مقد 

   (.   A 40  - WP/   109                       كمنولث الدول المستقلة )

واستراتيجيتها في مجال التعاون  يكاواإل، آخر المعلومات عن سياسات A40-WP/66                            وقد م المجلس، في ورقة العمل  24-2
                                                         ا  للمساعدة الفن ية يدعم الدول بموارد الميزانية العادي ة                                                                            الفني والمساعدة الفنية. وشد د التقرير على أن  المنظمة لديها، من جهة، برنامج

صة  يكاو                                وبتبر عات من الصناديق الطوعية لإل للمبادئ القائمة ومعايير األولوية، مع التركيز بشكل أساسي على معالجة        وفقا           المخص 
م برنامج التعاون الفني الدول والجهات . ومن جهة أخرى، يدعيكاو                                                      جوانب القصور المحد دة من خالل عمليات التدقيق التابعة لإل

لها الحكومات ذاتها أو الجهات المانحة على أساس استرداد التكاليف.                                                                                                                         األخرى من أجل وضع وتنفيذ مشاريع الطيران المدني التي تمو 
                     تحليال  في المرفق )أ(                                                                                                    وإذ أشار التقرير إلى أن  برنامج التعاون الفني هو نشاط من أنشطة المنظمة يحظى بأولوية دائمة، فقد عرض 

                                            ، وذلك لعرض مقارنة  بين فترتي السنوات الثالث 2018-2016لنتائج األداء المالي والتشغيلي للبرنامج في فترة السنوات الثالث 
                                                                                                                   السابقتين، وعرض نتائج صندوق الخدمات اإلدارية والتشغيلية للفترة المعنية في المرفق )ب(. واست كملت تلك المعلومات بموجز 

                                                                                                                  تضمن إنجازات الهدف االستراتيجي في المرفق )ج(. وقد م التقرير أيضا  معلومات عن التطو رات الهام ة التي طرأت ضمن إدارة ي
بمواصلة تحسين دور اإلدارة كمقدم خدمة ذات قيمة مضافة،  يكاواإل                                                            التعاون الفني في فترة السنوات الثالث، وأد ت إلى تعزيز التزام 

، والعمل الجاري لوضع نظام إلدارة ISO 9001:2015مها الخاص بإدارة الجودة في االنتقال إلى معيار اإليزو بما في ذلك نجاح نظا
العمليات وبلوغ الحد األمثل من تيسير الرصد في الوقت الحقيقي التوسع في االستخدام اآللي في من أجل ( BPMSأساليب األعمال )

بشأن جزاءات  يكاواإلعلى سياسة  يكاواإل                                           صلة عنها. وذك ر التقرير أيضا  بموافقة مجلس لجميع المشاريع الجارية وتقديم تقارير مف
البائعين، وتعزيز الرقابة على أنشطة المشتريات، وأبلغ عن وضع خطة للتواصل مع المواهب من أجل تالفي النقص الحالي في 

(. وعلى المستوى IPAV                            للمتطو عين في مجال الطيران ) يكاواإلالكفاءات األساسية في مجال الطيران، ومواصلة تنفيذ برنامج 
                                                                                                                     االستراتيجي، أكد التقرير على وضع عملية معززة لضمان الجودة بمشاركة اإلدارات ذات الصلة ومهام التواصل الجديدة التي أ سندت 

التعاون الفني والمساعدة الفنية في للمكاتب اإلقليمية، نتيجة الستعراض كلي لآلليات المؤسسية واإلدارية القائمة التي تنظم تقديم 
( ضمن هيكل إدارة التعاون GATالمنظمة. كما أبلغ التقرير عن موافقة المجلس على دمج مكتب التدريب العالمي على الطيران )
ق )د( بورقة . ويقترح المرف2020الفني، وعلى مواءمة أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية التي يتعين تنفيذها بحلول نهاية عام 

في مجال التعاون الفني والمساعدة  يكاواإل                        "البيان الموح د بسياسات  16-39العمل إدخال تحديث طفيف على قرار الجمعية العمومية 
 . الفنية"، ليأخذ في االعتبار التغييرات التحريرية المطلوبة، لكي تعتمده الجمعية العمومية

قدمتها لجنة الطيران المشتركة، معلومات بشأن مشروع التعاون الفني  ، التيA40-WP/109وقدمت ورقة العمل  24-3
"برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران في كومنولث الدول المستقلة". وسلطت الضوء 

متعدد األطراف مع شركات إيرباص وبوينغ                                                                           على النتائج المحققة على مدى عشرين عاما  في مجال التدريب، من خالل التعاون ال
 11000فعالية، مثل حلقات العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية لما مجموعه نحو  150وجنرال إلكتريك وإليوشن في أكثر من 

ية                                                                      منظمات دولية. وكان التدريب المقدم في إطار المشروع متصال  بالسالمة الجو  10دولة و 20خبير في مجال الطيران من 
 وصالحية الطائرات للطيران. 

 في الفترة المشمولة بالتقرير يكاوبأن أداء برنامج التعاون الفني لإل       علما  وأحاطت اللجنة التنفيذية  24-4
قد حظي باستمرار اهتمام الدول والجهات المانحة والقطاع الخاص، إذ تم تنفيذ أنشطة للبرنامج بقيمة ما مجموعه  2016-2018



- 141 - 
 

 

منظمات دولية في جميع  10دولة و 138برامج سنويا في أكثر من  107دوالر أمريكي وتنفيذ ما متوسطه مليون  356.2
خبيرا دوليا  1061األقاليم. ومن الناحية التشغيلية، اضطلع البرنامج بدور مهم في توفير الدعم للدول األعضاء، من خالل إيفاد 

من موظفي الطيران المدني وشراء معدات رئيسية في مجال  19565لعدد يب                            خبيرا وطنيا ، وتوفير التدر  2566ميدانيا، وتعيين 
 مليون دوالر أمريكي.   217.3الطيران المدني بمبلغ قدره 

وقد سعدت اللجنة بالجهود التي بذلتها إدارة التعاون الفني في فترة الثالث سنوات لتعزيز تقديم الخدمات من خالل  24-5
                                                                                          بلوغ أعلى معايير الجودة تحقيقا  لمصالح الدول األعضاء. ومن األمور التي لها أهمية خاصة في هذه زيادة الشفافية والمساءلة و 

وإنشاء عملية معززة لضمان الجودة في مجال  ISO 9001:2015الفترة انتقال نظام إدارة الجودة لدى اإلدارة إلى معيار اإليزو 
زيز نطاق األنشطة، وإعادة تحديد األدوار والمسؤوليات، ومشاركة أصحاب التعاون الفني ومشاريع المساعدة الفنية، من خالل تع

                                                                                      ، والدور الجديد في مجال التواصل الذي أسند إلى المكاتب اإلقليمية. وأ بلغت اللجنة بأن من يكاواإلالمصلحة الرئيسيين في 
                                      معالم المشروع في الوقت الحقيقي ماليا  المزمع إنشاء منصة عبر اإلنترنت تستطيع الدول الوصول إليها، مما سوف ييسر رصد 

           وتشغيليا .

                                                                                                       واعترافا  من اللجنة بأهمية تبادل المعلومات، وتحديد أولويات االحتياجات، وتعبئة الموارد من أجل أنشطة بناء  24-6
هودها في تقديم القدرات، أوصت اللجنة بأن تشجع الجمعية العمومية الدول والمنظمات الدولية والجهات المانحة على توحيد ج

الدعم الهادف لألقاليم أو الدول من خالل مبادرات تعاونية مثل الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية 
(ASIAP ودعمت اقتراحا  يقضي بالتنسيق والرقابة مركزيا  داخل )                                                     يكاواإل. 

لتدقيق والدعم الفني، سلمت اللجنة بأن هناك حاجة إلى في مجال وضع القواعد وا يكاواإلوبالنظر إلى وظائف  24-7
المزيد من المواءمة بين أنشطة المساعدة الفنية وأنشطة التعاون الفني من أجل ضمان اتباع نهج متسق ومنسجم ويتسم بالكفاءة 

الزدواجية، وتضارب بين مختلف األطراف داخل المنظمة التي تشارك في دعم التنفيذ، وبالتالي تجنب ما ال داعي له من ا
 المصالح، والمنافسة على موارد محدودة.

(، SARPsوأقرت اللجنة التنفيذية بأنه ال تزال األولوية لتعزيز االتساق العالمي في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ) 24-8
والموثوق به والمستدام. وستبذل األمانة بحيث يتسنى لجميع الدول تحقيق الفوائد االجتماعية االقتصادية الهامة للنقل الجوي اآلمن 

كجزء من مبادرة "عدم ترك أي  يكاوالعامة جهودا معززة من أجل تقديم الدعم للبلدان النامية من خالل برنامج التعاون الفني لإل
نشطة التعاون (. ولذلك فقد أوصت اللجنة بأن تواصل الجمعية دعم البرنامج من خالل إدراك أهميته ألNCLBبلد وراء الركب" )

وبناء القدرات التي تركز على مساعدة الدول في تحسين نظم الطيران المدني والبنى التحتية ذات الصلة، وكذلك تعزيز قدراتها 
 في مجال الموارد البشرية.

 لي:وفي ضوء مداوالت اللجنة التنفيذية، فقد قررت اللجنة التنفيذية دعوة الجمعية العمومية إلى القيام بما ي 24-9

تذكير الدول المتعاقدة، عند النظر في تطوير أو تحسين البنى األساسية للطيران المدني في بلدانها، بأن  (أ
 للتعاون الفني في مشاريعها الخاصة بالطيران المدني؛ يكاواإلتأخذ في االعتبار مزايا االستفادة من برنامج 

، على إيالء األولوية للنتائج يكاواإلمدني بواسطة                                                       حث  الدول المتعاقدة، عند تنفيذ مشاريع تطوير الطيران ال (ب
( والبرنامج العالمي لتدقيق USOAPوالتوصيات المنبثقة عن البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )

(، وغير ذلك من المصادر، كاالستنتاجات والقرارات الصادرة عن المجموعات اإلقليمية USAPأمن الطيران )
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نفيذ والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية، بهدف معالجة أوجه القصور وحل الشواغل البارزة للتخطيط والت
في مجالي السالمة واألمن، واغتنام الفرص السانحة للتحسين في جميع مجاالت الطيران المدني، مع العمل 

 ؛يكاوفي الوقت ذاته على المساهمة بشكل مباشر في تحقيق جميع األهداف االستراتيجية لإل

                                                                                                حث  الدول المتعاقدة والمؤسسات المالية وقطاع الطيران وأصحاب المصلحة اآلخرين على توفير موارد مالية  (ج
للمتطوعين في مجال الطيران، من أجل تطوير قدرات الدول المستفيدة  يكاواإلوبشرية دائمة من خالل برنامج 

 نموها وقدرتها على االعتماد على النفس؛ وتعزيز يكاوفي مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية لإل

توجيه طلب إلى األمينة العامة لمواصلة إذكاء وعي الدول وهيئات القطاع الخاص والجهات المانحة بمزايا  (د
 لتنفيذ مشاريع بناء القدرات ووضع البنى األساسية في مجال الطيران المدني؛ يكاواإلاالستعانة ب

حسين التنسيق والمواءمة بين أنشطة المساعدة الفنية وأنشطة التعاون الفني توجيه طلب إلى األمينة العامة لت (ه
من أجل ضمان اتباع نهج متسق ومنسجم ويتسم بالكفاءة بين مختلف األطراف المشاركة في دعم التنفيذ، 
داخل المنظمة، وبالتالي تجنب ما ال داعي له من االزدواجية وتضارب المصالح والمنافسة على موارد 

 ودة.محد

مااه المجلس في ورقااة العماال    10 -  24                "البيااان الموحااد    –    A 40  - WP/   66                                                                     ووافقاات اللجنااة أيضاااااااااااااااا  على إحااالااة القرار الااذي قااد 
                                                                                      في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية" لكي تعتمده الجمعية العمومية في جلستها العامة.      يكاو  اإل        بسياسات 

 في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية يكاواإلد بسياسات      موح  البيان ال :24/1القرار رق  

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

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

 بالمشروع؛

ى الدول، والممولة من الميزانية إل يكاواإلمن        مقد مة"المساعدة الفنية" هي أي شكل من أشكال المساعدة ال ولما كانت
 لطبيعة المشروع ومدته؛       وفقا  العادية و/أو الصناديق الطوعية، والمنفذة بواسطة أي إدارة أو مكتب 

 فإن الجمعية العمومية:

هاء للتعاون الفني والمساعدة الفنية كما كانت عند انت يكاواإلأن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد بسياسات تقرر  -1
 الدورة األربعين للجمعية العمومية.

 .16-39 أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن -2
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 المرفق )أ(

 للتعاون الفني والمساعدة الفنية يكاواإلبرنامجا 

 نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية االقتصادية للدول.لما كان 

هما للتقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في جميع البلدان، الطيران المدني يمثل عنصرا مولما كان 
 سيما البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعالمي. ال

 ف االستراتيجية.أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني والنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهدا يكاواإلبوسع  ولما كان

عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة،  15/8/1949الصادر في  A(IX) 222القرار رقم  ولما كان
في  يكاووأيدته الجمعية العمومية لإل 16/11/1949                                                                 والذي أقر ته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 

منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في البرنامج الموسع لتقديم المساعدة قد طلب من جميع  ،20-4قرارها رقم 
بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني  يكاواإلالفنية من أجل التنمية االقتصادية، ولما كانت 

فنية بتمويل من حساب األمم المتحدة الخاص للمساعدة الفنية مشاريع التعاون الفني والمساعدة ال 1951قد بدأت تنفذ منذ سنة 
 والذي نشأ بموجب القرار أعاله.

 قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون الفني 1995إلى سنة  1983العجز الكبير الذي حدث من سنة  ولما كان
 وتجديد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني. والمساعدة الفنية

التي أيدتها الدورة الحادية والثالثون للجمعية العمومية  والمساعدة الفنية يذ السياسات الجديدة للتعاون الفنيتنف ولما كان
 يكاواإلواستندت إلى مفهوم االكتفاء بالعدد األساسي من الموظفين، ودمج إدارة التعاون الفني في هيكل المنظمة، وإنشاء آلية 

تنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد إلدارة التعاون الفني في التسعينات، قد أدت إلى خفض  لتمويل تنفيذ األهداف، باإلضافة إلى
 .والمساعدة الفنية التكاليف بدرجة كبيرة وإلى تحسين ملحوظ لألوضاع المالية في برنامجي التعاون الفني

لتنفيذ القواعد والتوصيات  دة الفنيةوالمساع أهداف السياسات الجديدة قد شددت على أهمية برنامج التعاون الفني ولما كانت
الدولية وخطط المالحة الجوية، ولتطوير البنية األساسية للطيران المدني والموارد البشرية في الدول النامية التي تحتاج إلى تعاون 

 .يكاواإلفني أو مساعدة فنية من 

المهمة للمنظمة وإذ تم التشديد على دور توحيد ورصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية هما من الوظائف  ولما كان
 إزاء التنفيذ ودعم الدول المتعاقدة.  يكاواإل

قد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية إلقامة  21-35القرار ولما كان 
 شراكات مثمرة مع شركاء التمويل والدول المنتفعة. 

قد حث الدول األعضاء والصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة  23-39القرار  ولما كان
اآلخرين على التنسيق والتعاون فيما بينهم ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى مع األولويات العالمية واإلقليمية التي حددتها 

 ، بما يجنب ازدواج الجهود؛يكاواإل
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ق على إعطاء إدارة التعاون الفني مزيدا من المرونة التشغيلية في ظل اإلشراف والمراقبة المجلس قد واف ولما كان
 .والمساعدة الفنية المالئمين على أنشطة التعاون الفني

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

برنامجا التعاون الفني والمساعدة الفنية وما يتصل بهما من إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية  ولما كان
                                                                                                                    والتشغيلية لفترة السنوات الثالث وما بعدها ال يمكن تقديره بدقة، ويمكن أن يتفاوت بشكل كبير بناء  على عوامل متباينة تخرج 

 . يكاواإلطرة عن سي

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

 التعاون الفني إلى البرنامج العادي. إدارة
 

 فإن الجمعية العمومية:

 برنامجا التعاون الفني والمساعدة الفنية

 في التشجيع على تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة. والمساعدة الفنية بأهمية برنامجي التعاون الفني       تسل    -1

للقواعد واألنظمة واإلجراءات التي        وفقا  اللذين ينفذا  عدة الفنيةوالمسا على أن برنامجي التعاون الفني تؤكد من جديد -2
، ويكمل دور البرنامج العادي في تزويد الدول بالدعم لكي يكاواإليشكالن نشاطا دائما وذا أولوية ضمن أنشطة  يكاواإلوضعتها 

مي البنية األساسية لهيئات الطيران المدني ومواردها تنفذ القواعد والتوصيات الدولية وخطط المالحة الجوية اإلقليمية تنفيذا فعاال وتن
 البشرية.

في حدود الموارد المالية الراهنة،  والمساعدة الفنية للتعاون الفني يكاواإلعلى ضرورة تعزيز برنامجي تؤكد من جديد  -3
أداء دورها بمزيد من الكفاءة والفاعلية  وذلك على مستوى المكاتب اإلقليمية وعلى المستوى الميداني، بما يتيح إلدارة التعاون الفني

 مع الفهم أنه لن تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريع.

لمساعدة الدول على  يكاواإلعلى أن إدارة التعاون الفني هي إحدى األدوات الرئيسية التي تستخدمها  تؤكد من جديد -4
 المدني بكامله.سد الثغرات في مجال الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران 

ينبغي أن يتم من خالل تحديد واضح  يكاواإلألنشطة  والمساعدة الفنيةعلى أن تحسين تنسيق التعاون الفني  تؤكد -5
وبرامج  والمساعدة الفنية لصالحية وأنشطة كل إدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوثق لبرنامجي التعاون الفني

 لتجنب االزدواج والتكرار. يكاواإلالمساعدات األخرى في 

على أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانية التكاليف في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن يمول في  تؤكد من جديد -6
المقام األول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، على أن يكون اللجوء إلى تمويله من ميزانية 

 امج العادي هو المالذ األخير.البرن
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من األمين العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري المحملة  تطلب -7
 .والمساعدة الفنية على مشاريع التعاون الفني

إلى إدارة التعاون الفني، يجب        مقد مةمنظمة مقابل خدمات الدعم الالتي تستردها ال أن هذه التكاليف تؤكد من جديد -8
                                                                                                           أن تكون متصلة اتصاال  مباشرا  وحصريا  بعمليات المشروع لكي يتسنى الحفاظ على تكاليف الدعم اإلداري عند أدنى حد.

 بوصفها الوكالة المعترف بها في الطيران المدني يكاواإل

سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص،  الالدول المانحة ومؤسسات التمويل وغيرها من شركاء التنمية، و  توصي -9
، في الحاالت المناسبة، في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع الطيران المدني في يكاوبإعطاء األفضلية لإل
ا أن تتلقى أن يواصل األمين العام االتصال بهذه الهيئات وبالدول التي يمكنه وتطلبوالمساعدة الفنية،  مجال التعاون الفني

 بوصفها الوكالة التنفيذية. يكاواإلالمساعدة، وذلك لتخصيص األموال لتنمية الطيران المدني مع االعتماد على 

الدول المتعاقدة التي لديها برامج معونة ثنائية أو برامج معونة تحت رعاية الحكومة بأن تقيم االعتبار ألهمية  توصي -10
 . من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الطيران المدني والمساعدة الفنية عاون الفنيللت يكاواإلاالستعانة ببرنامجي 

 توسي  نطاق أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية

على أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية في إدارة التعاون الفني يقتضي ضمان المحافظة  من جديد تؤكد -11
 .يكاواإلسمعة الطيبة التي تتمتع بها على ال

ليشمل  يكاواإلالتي تقدمها  والمساعدة الفنية على الحاجة إلى توسيع نطاق خدمات التعاون الفني من جديد تؤكد -12
 يكاواإلالخاصة( المعنية مباشرة بالطيران المدني، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف  الهيئات غير الحكومية )العامة أو

راتيجية، وينبغي لهذا التعاون وتلك المساعدة أن تشمل جملة أمور منها األنشطة التي كانت توفرها عادة هيئات الطيران االست
المدني الوطنية والجاري خصخصتها حاليا إلى حد ما حيث تظل الدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحمل مسؤولية ضمان نوعية 

إلى األمين العام إبالغ سلطة الطيران المدني  وتطلب، يكاواإلوصيات الدولية الصادرة عن وامتثالها للقواعد والت       مقد مةالخدمات ال
 المعنية بالجوانب الفنية للمشروع فور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكومية.

ء على بنا يكاواإلالتي تقدمها  والمساعدة الفنية على ضرورة توسيع نطاق خدمات التعاون الفني تؤكد من جديد -13
                                                                                                                   الطلب ليشمل هذا النطاق الهيئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنف  ذ في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران 

األمين العام بالنظر في كل طلب على حدة من  وتكلفالمدني تهدف إلى تعزيز سالمة وأمن وفاعلية النقل الجوي الدولي، 
والمساعدة  على التعاون والمساعدة في المجاالت التقليدية للتعاون الفني يكاواإليئات للحصول من الطلبات التي تقدمها هذه اله

وللسياسات واللوائح الوطنية  يكاواإل ، مع إقامة اعتبار خاص لاللتزام في المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عنالفنية
 ية.السارية ذات الصلة التي تصدرها الدولة المتلق
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 اتفاقات التعاون الفني والمساعدة الفنية

اتفاقات الصناديق  والمساعدة الفنية في إطار برنامجيها للتعاون الفني يكاواإلعلى أن تستخدم  تؤكد من جديد -14
مويل حسب االئتمانية واتفاقات الخدمات اإلدارية وخدمة مشتريات الطيران المدني واالتفاقات اإلطارية األخرى وترتيبات الت

 االقتضاء لتقديم أقصى تعاون ومساعدة ألصحاب المصلحة الذين ينفذون مشاريع الطيران المدني.
إلى مبادرات الدول الرامية إلى االعتماد بصورة أكبر على هذه الترتيبات للحصول على التعاون  تنظر بعين االرتياح -15

 الفني والمساعدة الفنية في مجال الطيران المدني.

 فق )ب(المر 

 تمويل برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية

األموال المتاحة للتعاون الفني والمساعدة الفنية في مجال الطيران المدني غير كافية إلشباع احتياجات الطيران  لما كانت
 سيما في البلدان النامية. المدني، وال

 ، من خالل توفير البلدان النامية لألموال الالزمة لمشاريعها.، باستثناءات صغيرة                           برنامج التعاون الفني مموال  ولما كان 

 من صناديق التبرعات ومن خالل الميزانية العادية للمنظمة.                               برنامج المساعدة الفنية مموال  ولما كان 

 هيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي التي تحتاج على وجه الخصوص إلى أكبر قدر من الدعم، ولما كانت
 الفني. وهي التي تعتمد أساسا في الوقت ذاته على المؤسسات المالية وصناعة القطاع لتمويل مشاريعها للتعاون 

التمويل الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يوجه بصفة رئيسية إلى تنمية قطاعات غير الطيران  ولما كان
لمدني أقل بكثير عن ذي قبل حتى وصلت إلى أقل من واحد في المائة المدني، وأصبحت مساهماته المالية في أنشطة الطيران ا

 يكاوللتعاون الفني والمساعدة الفنية، ولكن يواصل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لإل يكاواإلمن برنامجي 
 على المستوى الوطني.

الدول النامية أن تنفق مبالغ كبيرة على تجهيزات الطيران سرعة التطور الفني في الطيران المدني تقتضي من  ولما كانت
األرضية توخيا لمواكبة ذلك التطور وأن تواصل بذل جهد متزايد لتدريب موظفي الطيران الوطنيين وهذا الجهد يفوق مواردها 

 المالية وتجهيزاتها التدريبية.

" بقصد تعبئة موارد إضافية لمشاريع التعاون يكاوإلاالجمعية العمومية قد وضعت "آلية تمويل تنفيذ أهداف ولما كانت 
الفني والمساعدة الفنية الضرورية لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية والتجهيزات والخدمات المقررة في خطط المالحة الجوية، 

 المرتبطة بعمليات التدقيق وسد الثغرات المكتشفة. يكاواإلوبقصد تنفيذ توصيات 

التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها أن ينفذوها بسرعة وفاعلية وأن يقدموا معلومات  المؤسساتولما كانت 
 تفصيلية وفورية عن أنشطة هذه المشاريع وأوضاعها المالية.
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 فإن الجمعية العمومية:

ة والقطاع الخاص، إلى مؤسسات التمويل والدول المانحة وشركاء التنمية اآلخرين، بما في ذلك قطاع الصناعتطلب  -1
إلى رئيس المجلس واألمين العام واألمانة العامة تكثيف  وتطلبإعطاء أقصى أولوية لتنمية قطاع النقل الجوي في البلدان النامية، 

 ة.للتعاون الفني والمساعدة الفني يكاواإلإسهامهما في مشاريع  االتصال باألمم المتحدة، وببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لزيادة

هي الوكالة المتخصصة  يكاواإلمؤسسات التمويل والدول المانحة وشركاء التنمية اآلخرين إلى أن  تسترعي انتباه -2
التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة بوصفها السلطة الخبيرة 

 والمساعدة الفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع الطيران المدني. التي توفر التعاون الفني

الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويل على أن تسترعي انتباه ممثليها في تلك المنظمات إلى أهمية تقديم  تحث -3
البنية األساسية الحيوية للنقل الجوي و/أو  سيما المشاريع الضرورية إلنشاء التعاون والمساعدة إلى مشاريع الطيران المدني، وال

 الضرورية للتنمية االقتصادية في البلد.

الدول المتعاقدة على إعطاء أولوية عالية لتنمية الطيران المدني، وعلى أن تبادر عندما تلتمس التعاون  تحث -4
 يكاواإلمؤسسات التمويل برغبتها في إشراك والمساعدة الخارجيين لهذا الغرض من خالل المستوى الحكومي المالئم إلى إفادة 

 بوصفها وكالة منفذة في مشاريع الطيران المدني التي قد تمولها تلك المنظمات.

اإلجراءات التي تتخذها البلدان النامية للحصول على األموال الالزمة لتنمية طيرانها المدني من جميع  تشج  -5
في الميزانيات الوطنية ومؤسسات التمويل والدول المانحة وشركاء التنمية اآلخرين، المصادر األخرى الستكمال األموال المتاحة 
 حتى تتقدم هذه التنمية بأقصى معدل ممكن.

من المانحين خارج اطار الميزانية تتيح لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية أن        مقد مةبأن المساهمات ال       تسل    -6
ها إلى الدول بخصوص السالمة وأمن المالحة الجوية والحماية البيئية والكفاءة فيما يتعلق بمجال يوسع نطاق الخدمات التي يقدم

الطيران المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في بلوغ األهداف االستراتيجية، وخصوصا تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وسد 
 الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق.

للتعاون الفني والمساعدة الفنية المساهمات المالية أو العينية  يكاواإلالعامة بأن تتلقى بإسم برنامجي  لألمينة تأذن -7
سيما التبرعات التي تقدم على شكل منح دراسية ومنح تدريبية ومعدات  التي تقدم إلى مشاريع التعاون الفني والمساعدة الفنية، وال

ات التمويل وغيرها من المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأن يعمل وسيطا بين التدريب وأموال التدريب من الدول ومؤسس
 الدول بخصوص تقديم المنح الدراسية والمنح التدريبية ومعدات التدريب.

عن طريق  يكاوالدول القادرة على توفير أموال إضافية لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية التابعين لإل تحث -8
 من أجل تنفيذ مشاريع في مجال الطيران المدني. يكاواإلتبرعات الخاصة بصناديق ال

سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص، على اإلسهام في آلية تمويل  الدول وشركاء التنمية اآلخرين، وال تشج  -9
 للطيران المدني. يكاواإلألنها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع  يكاواإلتنفيذ أهداف 

إلى المجلس أن يقدم المشورة والمساعدة إلى البلدان النامية لدعم مؤسسات التمويل والدول المانحة وشركاء  تطلب -10
مة التنمية اآلخرين من أجل تنفيذ البرامج اإلقليمية وشبه اإلقليمية للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج التنمية التعاونية للسال

 .(CASP)والبرنامج التعاوني ألمن الطيران  (COSCAP)حية الطائرات للطيران التشغيلية واستمرار صال
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 المرفق )ج(

 والمساعدة الفنية تنفيذ برنامجي التعاون الفني

 هو تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران المدني الدولي في العالم أجمع. يكاواإلهدف  لما كان

الفنية يكمل أنشطة البرنامج العادي الرامية إلى بلوغ أهداف  تنفيذ مشاريع التعاون الفني والمساعدة ولما كان
 االستراتيجية. يكاواإل

للحصول على المشورة والتعاون الفني والمساعدة الفنية الالزمة  يكاواإلالدول المتعاقدة تعتمد أكثر فأكثر على  ولما كانت
 تعزيز هيئاتها وتحديث بنياتها األساسية وتنمية مواردها البشرية. لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وتنمية طيرانها المدني من خالل

 يكاواإلالحاجة ملحة إلى إجراء المتابعة والتصحيح الفعال فيما يتعلق بنهج الرصد المستمر في إطار برنامج  ولما كانت
تقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران حتى يتسنى

 المكتشفة، بما في ذلك الشواغل البارزة في مجال السالمة واألمن.

أن تقدم الدعم  يكاوالتمويل المقدم إلى برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية من خارج الميزانية يتيح لإل ولما كان
العالمي لتدقيق  يكاواإلغرات التي كشفها نهج الرصد المستمر في إطار برنامج األولي إلى الدول التي تحتاج الى المساعدة لسد الث

 العالمي لتدقيق أمن الطيران. يكاواإلوبرنامج  يكاوبعثة التحقق المنسقة التابعة لإلو  مراقبة السالمة الجوية

اللتزام تماما بالقواعد والتوصيات بتنفيذ المشاريع مع ا يكاواإلقيام إدارة التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج  ولما كان
 الدولية يسفر عن تعزيز جوهري لسالمة وأمن وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم.

أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير المشاريع على الطيران وتخطيط المشاريع  ولما كانت
 في المستقبل.

يئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقدة اله ولما كانت
أكثر فأكثر للحصول من خالل إدارة التعاون الفني على المشورة والتعاون الفني والمساعدة الفنية في مجاالت  يكاواإلتعتمد على 

 .يكاواإل وتضمن التزام المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عنالتعاون الفني والمساعدة الفنية التقليدية 

 فإن الجمعية العمومية:

الدول المتعاقدة التي تطلب التعاون الفني والمساعدة الفنية إلى المزايا التي يمكن تحصيلها من المشاريع  انتباه      توج ه -1
 دني.المحددة بوضوح والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران الم

الدول المتعاقدة إلى التعاون والمساعدة التي تقدم من خالل المشاريع شبه اإلقليمية والمشاريع اإلقليمية التي  انتباه      توج ه -2
 (COSCAP)، مثل مشاريع "برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران" يكاواإلتنفذها 

المجلس على أن يواصل إعطاء أسبقية عالية إلدارة وتنفيذ هذه  وتحث، (CASP)التعاوني ألمن الطيران ومشاريع البرنامج 
 المشاريع من خالل برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية ألن فوائد هذه المشاريع عظيمة.
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بناء نظم رقابة من أجل فني الهادفة األمينة العامة أن تعزز تطبيق المنظمة لنهج شامل حيال أنشطة الدعم ال تطلب إلى -3
 قوية ومستدامة في الدول؛

الدول على إعطاء أولوية عالية لتدريب موظفيها الفنيين والتشغيليين واإلداريين من خالل إعداد برنامج تدريب  تحث -4
لمناسبة لالحتفاظ بهؤالء الموظفين، الدول بأهمية تقديم هذا التدريب على النحو الوافي، وبالحاجة إلى تقديم الحوافز ا تذكرشامل، و

 كل في مجال تخصصه، بعد اكتمال تدريبهم.

الدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب الراهنة، وعلى دعم مراكز التدريب اإلقليمية في منطقتها  تشج  -5
غير متوفر على المستوى الوطني، وذلك من حتى توفر التدريب العالي لموظفي الطيران المدني الوطنيين كلما كان هذا التدريب 

 أجل النهوض بقدرة االعتماد على الذات في اإلقليم.

على أن تتفادى التأخير في تنفيذ المشاريع،  يكاواإلالدول التي تتلقى التعاون الفني والمساعدة الفنية من خالل  تشج  -6
 المكونات طبقا التفاقات المشاريع. وذلك باتخاذ القرارات في حينها بشأن الخبراء والتدريب وشراء

ه انتباه -7 للبلدان النامية لشراء  يكاواإلالدول المتعاقدة إلى خدمة مشتريات الطيران المدني، وهي خدمة تقدمها              توج 
 المعدات ذات القيمة العالية من معدات الطيران المدني والتعاقد على الخدمات الفنية.

صوصا البلدان النامية منها، أن تشجع الخبراء الفنيين المؤهلين تماما على التقدم بطلبات إلى الدول المتعاقدة، وخ تطلب -8
 إلدراجهم في قائمة خبراء برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية.

إلى األمينة العامة أن تشجع االستخدام الواسع النطاق لمؤشرات األداء من أجل إجراء تقييم موضوعي لتأثير  تطلب -9
 .يكاواإلنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن أ

الدول على االستفادة من خدمات ضمان الجودة التي تقدمها إدارة التعاون الفني على أساس استرداد التكاليف،  تشج  -10
، بما في ذلك يكاواإلي التعاون الفني والمساعدة الفنية في لإلشراف على المشاريع التي تنفذها أطراف أخرى خارج برنامج

 .يكاواإلاستعراض مدى امتثالها للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشاريع الطيران المدني الخاصة بها وتوفير األموال  تشج  -11
 ا ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريع.لها، بوصفها جزء

 للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران يكاواإلبرامج  :25البند 

 يكاواإلببرامج المتعلقة  A40-WP /64من جدول األعمال، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة  25 لبندا يخص فيما 25-1
للتدريب  يكاواإل                                                              تقدم ملخصا  لما ن ف  ذ من أنشطة وما تحقق من إنجازات في برنامج  التي ،للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران

للتدريب في مجال الطيران  يكاواإلللجمعية. كما تتضمن معلومات عن تنفيذ "سياسة  39في مجال الطيران المدني منذ الدورة 
                                               . فضال  عن أنشطة التدريب المهني والتعليم العالي (ASTC)لمراكز التدريب على أمن الطيران  يكاواإلالمدني"، وأنشطة شبكة 

الدول األعضاء  تشجعو اللجنة ورقة العمل هذه  أقرتو . المشمولة ببرنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
بلالتدريب لتسهيل  تطوير أساليب بديلة فيو في سعيها إلقامة شراكات تدريب جديدة في جميع األقاليم؛  يكاواإلعلى دعم       س 

الدول  اللجنة وأوصت                                                                                                  الوصول إليه، كالتعلم عن ب عد، والترويج لهذه األساليب الجديدة بين الجهات المعنية في الطيران المدني؛ 
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( ودعم توسيع شبكة األعضاء من أجل تطوير وتبادل وتقديم TRAINAIR PLUSاألعضاء باالستفادة من برنامج ترينير المتقدم )
المجلس على المشاركة بنشاط في الترويج ألنشطة  تشجعو التدريب لتعزيز تأهيل المهنيين العاملين في مجال الطيران؛ برامج 

 بين الدول األعضاء من أجل زيادة التواصل في جميع األقاليم. يكاواإلالتدريب التي تجريها 

 للجنة على وعرضت حزم، ثالث إلى الدولية ظماتوالمن األعضاء والدول ،يكاواإل قدمتها التي العمل أوراق وتنقسم 25-2
 :التالي النحو على

 A40-WP/164 و A40-WP/163و A40-WP/67و A40-WP/64 :القدرات وبناء التدريب بشأن األولى الحزمة (أ
 ؛A40-WP/414و A40-WP/237 و

 ؛A40-WP/477و A40-WP/238و A40-WP/131الثانية بشأن تطوير كفاءة التدريب:  الحزمة (ب

، A40-WP/130 و ،;A40-WP/477 :الجوي  والنقل الجوية بالمالحة المتعلق التدريب بشأن الثالثة مةالحز  (ج
، A40-WP/497و، A40-WP/408و، A40-WP/444و، A40-WP/240و، A40-WP/239و، A40-WP/206و
 .A40-WP/565و، A40-WP/512و

ريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية مؤسسة أممن        مقد مةال ،A40-WP/67اللجنة ورقة العمل  واستعرضت 25-3
)كوسيسنا(، بالنيابة عن بيليز، وكوستا ريكا، والسلفادور، وغواتيماال، وهندوراس ونيكاراغوا، تحت عنوان نموذج إلدارة التدريب 

في أمريكا  في مجال الطيران في بلدان أمريكا الوسطى. وتطلع هذه الورقة المجلس على نموذج إدارة التدريب في مجال الطيران
التدريبية التي يضطلع بها مكتب التدريب العالمي على الطيران، مثل التعاون  يكاواإلالوسطى. وتتماشى هذه الورقة مع أنشطة 

االلكترونية لبرنامج ترينير المتقدم وغير ذلك  اإلدارةبين شبكة ترينير المتقدم، واستخدام النظم اآللية في التدريب من قبيل نظام 
 وات التي يتضمنها مفهوم التدريب على الطيران.من األد

من إثيوبيا، لمحة عامة عن أوجه القصور في الطيران المدني        مقد مة، الA40-WP/163وتضمنت ورقة العمل  25-4
 يكاواإلرقة . وعليه تشجع الو .الناجمة بصورة رئيسية عن عدم كفاية مراكز التدريب والقوى العاملة المدربة والتمويل والموارد المادية

على دعم تنفيذ خارطة الطريق للتدريب وبناء القدرات في الدول، لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال 
مع المكاتب اإلقليمية لتنظيم حلقات عمل بشأن تنفيذ خارطة الطريق وكفالة أن يتم اتباع معايير  يكاواإلالنقل الجوي. وستعمل 

 تدريب القائم على الكفاءة.وإجراءات ال

 (AFCACاألعضاء في لجنة الطيران المدني في أفريقيا ) 12دولة 54من        مقد مة، ال164WP/-40Aأما ورقة العمل  25-5
فهي تحث الدول األعضاء على توفير الدعم ، خارطة الطريق للتدريب في مجال الطيران -تحت عنوان تنسيق التدريب في أفريقيا

مع مكاتبها اإلقليمية في أفريقيا لدعم  يكاواإللمشاريع والبرامج واألنشطة ذات الصلة بخارطة الطريق. وستعمل الفني والمالي ل
بالتحديات المقترنة بتنمية رأس المال البشري وتدريبه في        علما  تنفيذ خارطة طريق التدريب في مجال الطيران وتحيط اللجنة 

ت الطيران المدني ومؤسسات التدريب على الطيران، والشركاء في القطاع وغيرهم تشجع الجهات المعنية، مثل سلطاو  أفريقيا؛
 على مواصلة تقديم المعلومات حول التدريب بغرض زيادة تنقيح خارطة الطريق.

                                                           
      تشاااااااااد،   و                فريقيا الوسااااااااطى،  أ        جمهورية   و    ،            والرأس األخضاااااااار                    بوروندي، الكاميرون،   و               بوركينا فاسااااااااو،   و           بوتسااااااااوانا،   و       بنين،   و         أنغوال،  و          الجزائر،   12
       غابون،    وال         إثيوبيا،   و          إريتريا،   و                  غينيا االسااااااااتوائية،   و      مصاااااااار،   و         جيبوتي،   و                              جمهورية الكونغو الديمقراطية،   و   ،              ، وكوت ديفوار       الكونغو  و        القمر،     جزر  و 
        المغرب،   و           موريشاااايوس،   و            موريتانيا،   و       مالي،   و       مالوي،   و         مدغشااااقر،   و        ليبيا،   و          ليبيريا،   و         ليسااااوتو،   و        كينيا،   و              غينيا بيساااااو،   و        غينيا،   و       غانا،   و         غامبيا،   و 
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من كينيا تحت عنوان استراتيجية التدريب وبناء القدرات في مجال        مقد مة، الA40-WP/237وتشجع ورقة العمل  25-6
دول األعضاء، وال سيما من إقليم أفريقيا والمحيط الهادئ على تنفيذ خارطات طريق التدريب وبناء القدرات في مجال ال ،الطيران

من جدول األعمال، وافقت اللجنة التنفيذية على توصية  25الطيران وعلى االلتحاق ببرنامج ترينير المتقدم. وبعد النظر في البند 
 معية العمومية التالي بشأن تنفيذ استراتيجيات التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران؛االجتماع العام باعتماد قرار الج

 الطيران مجال في والتدريب القدرات بناء استراتيجيات تنفيذ :25/1القرار 

يرين تطوير الطيران العالمي المتصل باالستدامة والسالمة واألمن يعتمد على إتاحة الموظفين والمشرفين والمد كان لما
يتعلق بجميع العمليات المعقدة في  فيماالمؤهلين واألكفاء من أجل أعمال التشغيل والصيانة والتخطيط والتنسيق واإلدارة واإلشراف 

 مختلف المطارات والمجاالت الجوية والطائرات ومرافق الصيانة، وما إلى ذلك؛

 الطيران مجال في للتدريب يكاواإل سياسة" على وافق دق (يكاواإل) الدولي المدني الطيران منظمة مجلس أن إلى وبالنظر
                                                  دعم استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي تعد ها " أجل من الطيران على التدريب في ودورها يكاواإل أهداف تحدد التي المدني"

                                   تشغيل وصون وإدارة ن ظم النقل الجوي                                                                                     الدول األعضاء وأوساط الطيران لضمان توافر العدد الكافي من العاملين المؤهلين واألكف اء ل
                                                                                                                    الحالية والمستقبلية فضال  عن المعايير الدولية المت صلة بالسالمة، وسعة وكفاءة المالحة الجوية، واألمن والتسهيالت، والتنمية 

 ؛"االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة

 العمومية: الجمعية فإن

 التدريب أنشطة خالل من وصونه الطيران موظفي كفاءة مستوى  تحسين على األعضاء الدول يكاواإل تساعد أنتقرر  -1
 أحكام تنفيذ على والقدرة البشرية الموارد من يكفي ما يكاواإل في األعضاء الدول لدى يكون  أن لضمان وذلك ،يكاولإل التابعة

 وبرامجها. يكاواإل

 التالية: بالمبادئ يكاولإل التابعة التدريب أنشطة تسترشد أنتقرر  -2

 الطيران؛ مجال في العاملين المهنيين تأهيل عن المسؤولية األعضاء الدول على تقع أ(

 باستخدام يكاواإل وبرامج الدولية والتوصيات القواعد تنفيذ تدعم التي        التعل م ألنشطة القصوى  األولوية إيالء ينبغي ب(
 التعليمية؛ النظم تصميم ونهج الكفاءة على القائم التدريب

 المرافق؛ هذه تشغيل في تشارك أن دون  ولكن التدريب مرافق        مشغ  لي إلى المشورة تقدم أن يكاولإل ينبغي ج(

 وتنفيذ يكاولإل التابع الطيران مجال في العاملين المهنيين من القادم الجيل برنامج لدعم رفيعة أولوية إعطاء د(
 ورعايته وتنشئته وتدريبه القادم الجيل اجتذاب تشمل التي يةالبشر  والمواهب البشري  األداء إدارة وأطر استراتيجيات

 به؛ واالحتفاظ

                                                           
   ا،            جنوب إفريقي  و          الصااااومال،   و           ساااايراليون،   و        ساااايشاااايل،   و          الساااانغال،   و                     سااااان تومي وبرينساااايبي،   و         رواندا،   و          نيجيريا،   و         النيجر،   و          ناميبيا،   و          موزمبيق،   و 
                  زامبيا وزيمبابوي.  و                          جمهورية تنزانيا المتحدة،   و         أوغندا،   و       تونس،   و       توغو،   و           سوازيالند،   و          السودان،   و               جنوب السودان،   و 
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 يكاواإل تتيحها التي         والتعل م التدريب فرص الطيران على العالمي التدريب برنامج أنشطة وتدعم      ت رشد أن ينبغي ه(
 وكفاءتها؛ وفعاليتها وتوحيدها النتائج جودة لضمان للدول

 الطيران على العالمي التدريب برنامج ألنشطة الذاتية االستدامة تعزيز على تعمل أن يكاولإل العامة لألمينة ينبغي و(
 الرئيسية األداء ومؤشرات واإلدارية والفنية المالية المهام أجل من آليات يشمل إلدارته، واضح هيكل توفير عبر
 والتنمية.        للتعل م الدول احتياجات دعم أجل من

                                                                                            ل خططها االستراتيجية التي تتناول التعل م والتطوير في مجال الطيران، بما في ذلك التطبيق العملي الدول على تباد تحث -3
، ومساعدة بعضها لبعض من أجل تحقيق الوصول يكاواإللخريطة طريق التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران التي وضعتها 

 ي مجال الطيران لديها؛                                                  األمثل إلى أنشطة التعل م من أجل المهنيين العاملين ف

 يلي: ما أجل من الدول مناشدة -4

                                                      تشجيع تنفيذ رابطات التعل م والتنمية في مجال الطيران؛  (أ

 اإلقليمي، الصعيد على المعارف وتبادل التعاون  خالل من         والتعل م بالتدريب المتصلة المسائل بشأن شراكات      تبن ي (ب
 التدريبية المناهج         ومصم  مي            والمدر  بين التدريب موارد من المتاح تبادل الحصر، ال المثال سبيل على ذلك، ويشمل
 الطيران. على التدريب بخبراء قائمة وإعداد التدريبية الدورات وأدوات

 العالمي التدريب بشأن يكاواإل أنشطة وفعالية وكفاءة جودة لمعالجة وتقييم رصد آلية بإنشاء المجلس إلىتعطي تعليمات  -5
 لذلك.       وفقا   األعضاء الدول إلى تقرير تقديمو  الطيران، على

 بذلك المرتبطة الممارسات

 العاملين المهنيين كفاءة مستويات مواءمة أجل من فيه األعضاء الدول إلى       مقد مةال المساعدة يعزز أن للمجلس ينبغي -1
 يلي: ما إلى الجهود هذه تستند أن غيوينب بالطيران. المتصلة الوظائف لجميع للكفاءة أطر وضع ذلك في بما الطيران، مجال في

 واالحتياجات؛ واألولويات المتوقع البشري  واألداء الوظيفية االحتياجات لتحديد البيانات تحليل (أ

 ؛يكاواإل أحكام تنفيذ أجل من الالزمة التدريبية االحتياجات تحديد (ب

 الكفاءة. على القائم التدريب نهج (ج

 — — — — — — — —  

 التي األعضاء للدول المساعدة تقديم على يكاواإل الكاميرون، من       مقد مةال ،A40-WP/414ل ورقة العم وتحث 25-7
 سيجري  أنه اللجنة األمانة وأطلعت. للدول الطيران مجال في القدرات وبناء التدريب طريق خارطة وتنفيذ تطوير في مشاكل تواجه
 على القائم التدريب وإجراءات معايير اتباع يجري  أن ولكفالة لدولل القدرات وبناء التدريب طريق خارطة لتنفيذ عمل حلقات تنظيم

 .الكفاءة



- 153 - 
 

 

الواقع /االفتراضي الواقع تكنولوجيا المتحدة، العربية اإلمارات من       مقد مةال ،A40-WP/131ورقة العمل  وتعرض 25-8
ز  بتكنولوجيا التسليم على الدول اللجنة     حث تو  .الطيران مجال في التدريب في اعتمادها وأهمية العاملين تدريب في( VR/AR)        المعز 

ز الواقع/االفتراضي الواقع  الواقع تكنولوجيا اعتماد على االفتراضي الواقع تكنولوجيا استخدام اعتماد على الدول     حث ت كما        المعز 
 هناك إيجابيا، اتطور  يعد هذا أن من الرغم وعلى. الطيران صالحية ومقتضيات الطائرات صيانة في للمجازين بالنسبة االفتراضي

 المواءمة من قدرا ذلك يقتضي ذلك، جانب وإلى. وجدواها فعاليتها ومدى والمنافع، التكلفة عن الدراسات من بالمزيد للقيام حاجة
 .والتوحيد

ينطااوي  الذيمن الجمهورية الدومينيكية، التكامل بين عمليات التدريب        مقد مةال ،A40-WP/238 ورقة العمل وتتناول 25-9
. من تطويرإجااراء تقييم لبرامج التادريب المحاددة التاي تحتاجهاا كال منطقاة، و علااى   وأحاطت                                         هااج ياربط بشاكل واضاح باين المفااهيم  
 للترويج لهذه االستراتيجية وغيرها بغرض تحقيق التكامل والفعالية لمفاهيم التدريب؛ يكاواإل إلى المقدم بالطلب       علما   اللجنة

                                             توجها  جديدا  في تأهيل المدربين في مجال سالمة  الكاميرون، من       مقد مةال ،A40-WP/477مل ورقة الع وتقترح 25-10
تحد من توافر العدد الكافي  القائمة المدربين تأهيل إجراءات فإن الورقة، لهذه       وفقا  و الطيران المدني ضمن إطار برنامج ترينير. 

                                                                  ريبية بسبب ما يلزم لتنفيذه من وقت وتكاليف. وط لب إلى مكتب التدريب من المدربين متعددي المواهب لتلقين مجموعة المواد التد
العالمي على الطيران وضع دورات تدريبية عامة للتدريب أثناء العمل للمدربين في مجال السالمة. وأوضحت األمانة أن مكتب 

آخذا في االعتبار مشاكل األداء، وإطار يطور دورات تدريبية لتلبية احتياجات تدريبية محددة،  الطيرانالتدريب العالمي على 
الكفاءة، والجمهور المستهدف. وبعد اكتمال إعداد الدورات التدريبية، يجري تحديد المتطلبات الخاصة بالمؤهالت وتشمل التدريب 

النحو الذي أوضحته  الموقف، علىأثناء العمل في عملية التأهيل. وتكفل هذه العملية الجودة في تقديم التدريب. وأيدت اللجنة هذا 
 األمانة.

، 13ا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيهرومانيمن        مقد مة       مقد مةال ،115WP/-40Aورقة العمل  أما 25-11
 القادم الجيل برنامج تمديد في المضي تدعم فهي ،واليوروكنترول 14والدول األعضاء األخرى في مؤتمر الطيران المدني األوروبي

في هذا المجال. وعند استعراض هذه الورقة، أعربت  يكاولإل جديدة استراتيجية ووضع الطيران مجال في العاملين نالمهنيي من
اللجنة عن دعمها لحصول النساء والرجال على وظائف صناعة اطيران دون تمييز. وأشارت اللجنة إلى التأييد العريض لهذه 

الهادفة إلى استقطاب الجيل القادم من المهنيين  يكاواإلي تؤيد هي أيضا مبادرات من كندا، الت       مقد مةالورقة وإلى ورقة العمل ال
العاملين في مجال الطيران واستبقائهم. وإذ أشارت إلى أن استمرار برنامج الجيل القادم يعتمد على تلقي دعم إضافي خارج إطار 

نه ينبغي تشجيع الدول على التبرع بموارد إضافية من خارج ، وافقت اللجنة على أ2022-2020الميزانية العادية للفترة الثالثية 
الميزانية. واقترحت اللجنة أن يستعرض المجلس المقترحات بتمديد برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران 

وتوفر الموارد من خارج الميزانية.  2022-2020في ضوء األولويات القائمة التي يجري تمويلها من خالل ميزانية الفترة الثالثية 
إجازة العاملين،  –واقترحت اللجنة أيضا أن يجري، رهنا بأولويات الفترة الثالثية أيضا، استعراض المالحق، وخاصة الملحق األول 

لرجال والنساء لكفالة تناولها على النحو الكافي االحتياجات الحالية والمقبلة فيما يخص المهارات وإتاحة الفرصة بدون تمييز ل
 لمزاولة مهنة الطيران.

                                                           
                يرلندا وإيطاليا  أ  و                                                                                                                      النمسااا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشاايك والدانمارك وإسااتونيا وفنلندا وفرنسااا وألمانيا واليونان وهنغاريا  13

                          والسويد والمملكة المتحدة.         إسبانيا                                                                                 توانيا ولكسمبورج ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا و           والتفيا ولي

                           ومقدونيا الشااااامالية والنرويج              الجبل األساااااود                           وجمهورية مولدوفا وموناكو و           وأيسااااالندا                                                    ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان والبوسااااانة والهرساااااك وجورجيا  14
                                صربيا وسويسرا وتركيا وأوكرانيا.              وسان مارينو و 
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من اإلمارات العربية المتحدة، للنظر في مفهوم "إطار دولي للتدريب        مقد مةال ،A40-WP/130ورقة العمل  ودعت  25-12
 الكفاءة على القائم للتدريب دول إطار تطوير في بالنظر المجلس اللجنة وأوصتالقائم على الكفاءة لعمليات البحث واإلنقاذ". 

 يكاواإل أن إلى مشيرة، 2022-2020 ميزانية خالل من تمويلها يجري  التي الحالية األولويات ضوء في واإلنقاذ البحث لياتلعم
 ستحدد الجهة المناسبة لتطوير ذلك اإلطار.  

من سنغافورة، برعاية مشتركة من فيجي وجزر مارشال وناورو ونيجريا        مقد مةال ،A40-WP/206 العمل ورقة وناقشت 25-13
                                           المتعل م وتشجع على تحويل التركيز من المعلم  قدونيا الشمالية وباالو والمملكة المتحدة، الحاجة إلى طرائق تعليم تركز علىوم

                                                                                               بالحاجة إلى تبني طرائق تعليم ترك  ز على المتعل م من أجل تعزيز التدريب على الكفاءة لتجهيز الجيل                وسل  مت اللجنة إلى المتعلم.
إعداد مبادئ  يكاواإليين العاملين في مجال الطيران من أجل تلبية احتياجات الطيران في المستقبل؛ وطلبت من القادم من المهن

                                                      الكفاءة وذلك باستخدام طرائق تعليم ترك  ز على المتعلم.  توجيهية الختيار أدوات التدريب التكنولوجية التي تدعم التدريب القائم على
القائمة على الكفاءة. وفي حين أن الورقة توصي بالجهة التي ينبغي أن تنظر في المفهوم، إال  يكاواإلمع منهجية  يتواءموهذا 

 هي من سيحدد الكيان المناسب للقيام بهذه المهمة. يكاواإلأن 

قدمتها الجمهورية الدومينيكية، على الحاجة إلى التدريب على إدارة  التي ،A40-WP/240 العمل ورقة وشددت  25-14
وضع أحكام ومواد إرشادية جديدة لمساعدة الدول في بناء  يكاواإلمنظمات الطيران، وطلبت من  مستوياتيع التغيير على جم

، يكاوبالدورة التدريبية لكبار المديرين المتوسطين في هيئة الطيران المدني التابعة لإل       علما  القدرات في هذا الصدد. أحاطت اللجنة 
 وأيدت المقترح الداعي إلى مواصلة العمل لمعالجة إدارة التغيير. 2018التي بدأت في عام التي تم تطويرها بالتعاون مع الصين، و 

 على القائمة المالحة إدارة في بالتدريب يتعلق فيما الدومينيكية، الجمهورية من       مقد مةال، A40-WP/444العمل ورقة 25-15
 وأشارت. واالمتثال المشغلين ورضا الفعالية تحقيق بغرض األداء على القائمة المالحة تنفيذ متابعة إلجراء الفرصة إلتاحة األداء
 يستعرض بأن وأوصت األداء، على القائمة المالحة إدارة عن إرشادية مواد إعداد وأيدت التدريب من النوع هذا أهمية إلى اللجنة

 .2022-2020 ميزانية خالل من تمويلها يجري  التي الحالية األولويات ضوء في المقترح هذا المجلس

بورقة المعلومات التي قدمتها منظمة هيرميس للنقل الجوي،        علما  أحاطت اللجنة  - A40-WP/408  العمل ورقة 25-16
عن التعليم واألداء في مجال الطيران: تحقيق الفوائد واستدامتها. وتسلط ورقة العمل الضوء على التعليم والتدريب كاستثمار، 

في تعيين الموظفين واالحتفاظ بهم، وتوفر اإلجراءات الموصى بها التي يمكن  الطيران صناعةوتحدد التحديات التي تواجه 
 اتخاذها لتحسين التدريب واالستراتيجية التعليمية في مجال الطيران.

من جمهورية الصين الشعبية، تحت        مقد مةبورقة المعلومات، ال       علما  اطت اللجنة أح، A40-WP/497العمل ورقة 25-17
                                                    قدم تقريرا  موجزا  عن أنشطتها التدريبية في مجال أمن تي ت، ال"التدريب الصيني على أمن الطيرانفي  المستجداتعنوان "آخر 

الركب"،  وراء بلدترك أي  عدممبادرة الحزام والطرق، ومبادرة منظمة الطيران المدني الدولي "ل                   فذت استجابة  للصين                  الطيران، التي ن  
 .(GASeP)وخطة الطيران العالمية ألمن الطيران 

 المبذولة الجهود تبرز بنغالديش، من       مقد مةال المعلومات، ورقة بأن       علما   اللجنة أحاطت ،A40-WP/512 العمل ورقة 25-18
 يكاولإل اإلنترنت عبر التدريبية الدورات عن تبلغ تقدم كما .العالم أنحاء جميع في الجوي  النقل لتطوير التدريب أهمية لدراسة

 ي عادة ما تميز التدريب في الفصول الدراسية.ومحدوديتها بسبب قلة التفاعل الت
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 الطائرات بناء" عنوان تحت رواندا من       مقد مةال المعلومات بورقة       علما   اللجنة أحاطت ،A40-WP/565 العمل ورقة 25-19
 رواندا، كيغالي، في الموجودة االبتكار مختبرات وإنجازات رحلة تحدد والتي ،"رواندا في االبتكار ومختبرات طيار بدون  التجريبية
 .أخرى  وكيانات رواندا في المدني الطيران هيئة مع وبالتعاون 

 المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية :26البند 

         التجاري         الفضاء

( ومدى CSTالفضائي التجاري ) مها المجلس لمحة عامة عن ظهور النقل         التي قد   A40-WP/15تعرض ورقة العمل  26-1
ارتباطه بقطاع النقل الجوي الحالي. وعلى الرغم من أن عمليات النقل الفضائي التجاري ليست منتظمة حتى اآلن، فقد ارتأت 

ي بالعمل الذ       علما  من المهم رصد تطورها إذ إنها قد تصبح منتظمة خالل العقد التالي من هذا القرن. وأحاطت اللجنة  هاللجنة أن
، ووافقت على أن عدد العمليات في ازدياد، A40-WP/15في ورقة العمل         المبي نمن ذي قبل على النحو  يكاواإلاضطلعت به 

-A40  بأن األنشطة المشار إليها في ورقة العمل        علما  . وأحيط الدولي المدني الطيرانوكذلك تأثير هذه العمليات على 

WP/15 و/أو المساهمات من خارج الميزانية. 2022-2020البرنامج العادي للفترة  ميزانيةتخضع للموارد المتاحة في 

إلى التنسيق  يكاواإل، ليجسد حاجة A40-WP/15                                                                 ووافقت اللجنة على أن ي عد ل القرار المقترح، الوارد في ورقة العمل  26-2
( ولجنة األمم المتحدة UNOOSAدة )مع منظومة األمم المتحدة، ال سيما مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمم المتح

                                                            ( وأن يتم تنسيق إجراءات األمانة العامة مع كال المكتبين. وعد ل COPUOSستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية )ال
 القرار على النحو التالي:

 النقل الفضائي التجاري  :26/1القرار 

 يكاواإلن المدني الدولي" تنص على أنه ضمن غايات وأهداف المادة الرابعة واألربعون من "اتفاقية الطيرا لما كانت
العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية 

 احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد؛

ن من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أن "... تقوم منظمة الطيران المدني و الثالثالمادة السابعة و  ولما كانت
الدولية واإلجراءات الدولية الموصى بها  والتوصياتالدولي من وقت آلخر، وحسب الضرورة، باعتماد وتعديل القواعد القياسية 

المالحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، حسبما تدعو إليه الحاجة من والتي تتعلق ]...[ بجميع المسائل األخرى التي تتصل بسالمة 
 وقت آلخر."

المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية قد نظر في الجوانب الفنية للنقل الفضائي التجاري، ال سيما تداخله مع  ولما كان
 أن النقل الفضائي التجاري؛المجلس قد اعتمد توصية المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية بش نإوحيث الطيران 

 الدولي والفضاء الخارجي من حيث النقل الفضائي التجاري؛ الجوبالعالقة المتداخلة بين مبادئ قانون           وإقرارا  
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فيما يتعلق باآلتي: استيعاب النقل الفضائي التجاري في المجال الجوي؛ واالستخدام  يكاواإلبأهمية تكليف           وإقرارا  
ية؛ والمواقع المشتركة للمطارات والموانئ الفضائية؛ واستخدام الطائرات لإلطالق؛ ومراحل طيران المركبات المشترك للبنية األساس

 الفضائية التي تستخدم االحتكاك بالغالف الجوي الستحداث القدرة على الرفع؛

اء الخارجي التابع بالحاجة إلى العمل عن كثب مع مختلف كيانات األمم المتحدة، وخاصة مكتب شؤون الفض           واعترافا  
 لألمم المتحدة ولجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.

 إن الجمعية العمومية:ف

في إعداد إرشادات السياسات في المجاالت التي تتداخل فيها  يكاواإلالدور الذي تضطلع به  علىمن جديد  تؤكد -1
 يران المدني الدولي بالتنسيق مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمم المتحدة؛عمليات النقل الفضائي التجاري مع الط

ه -2 وبأن تواصل التنسيق  يكاواإلتكليف األمينة العامة بأن تتشاور مع الدول بشأن الدور الذي تضطلع به بالمجلس        توج  
كاديمية والوكاالت المختصة التابعة لمنظومة األمم مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األ

المتحدة لرصد تقدم وتطور النقل الفضائي التجاري ومعالجة القضايا الناشئة، بما في ذلك التأثير على العمليات المدنية الدولية 
 دون المدارية.

بطات مراقبي الحركة الجوية من االتحاد الدولي لرا       مقد مة، الA40-WP/126استعرضت اللجنة ورقة العمل و  26-3
(IFATCA( واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية )IFALPA( واتحاد النقل الجوي الدولي ،)IATA ونظرت في )

المخاوف بشأن التأثير المستمر لعمليات النقل الفضائي التجاري على الوصول إلى المجال الجوي وطلب إضفاء الطابع الرسمي 
اللجنة إلى أن هذا الموضوع  وأشارت. المراقب المجال الجوي حكام لدمج عمليات النقل الفضائي التجاري في أ على عملية وضع

 يكاواإلقد نوقش بالفعل خالل المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية الذي خلص آنذاك إلى أنه ليست لدى أي دولة من دول 
ع الدول بالفعل على تبادل أي ممارسات ذات صلة           مؤتمر شج  الام. بيد أن                                                أحكام ناضجة يمكن أن تشك  ل أساسا  لوضع هذه األحك

بما يحفظ أعلى درجات السالمة الممكنة. ووافقت اللجنة على موقف  ،عمليات الفضائية والجويةالفيما يتعلق بالتداخل ما بين 
 المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية. 

 االبتكار

من المجلس، بأن التكنولوجيات والمفاهيم الجديدة في العمليات متاحة        مقد مةال ،A40-WP/14ورقة العمل       أقر ت 26-4
بشكل سريع اآلن في قطاع الطيران بأكمله. وتحمل هذه االبتكارات إمكانات كبيرة في تحسين سالمة وأمن واستدامة الطيران 

الم. كما أنها يمكن أن تؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وإمكانية االنتفاع بخدماته والقدرة على تحمل تكاليفه في جميع أنحاء الع
وأكثر بساطة من حيث تنظيم الطيران. لذلك فإنه من األهمية بمكان أن يتخذ قطاع الطيران المدني الدولي العالمي إجراءات في 

بذلك بطريقة  يكاواإلتقوم الوقت المناسب لرصد وتقييم هذه التطورات حتى تتمكن هذه األخيرة من تحقيق فوائدها المحتملة، وأن 
 اللجنة وأشارت. A40/WP/14                                                                                            تضمن عدم ترك أي بلد وراء الركب منذ البداية. ووافقت اللجنة على التقييم المق دم في ورقة العمل 

إجراء افقت اللجنة على ضرورة و عقبة كبيرة أمام قدرتها على مواكبة االبتكارات. و  يمثل ذلك وأن محدودة المنظمة ميزانية أن إلى
 فيما يتعلق باستيعاب االبتكار. يكاواإل ألسلوبتقييم 
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                                          وإيطاليا والسويد، وسل مت بأن قطاع الطيران  فرنسامن        مقد مةال ،A40-WP/113اللجنة ورقة العمل  واستعرضت 26-5
صعوبة متزايدة  جدتمن حيث التكنولوجيا والتهديدات وتوقعات الجمهور وأن الدول والمنظمة  تتسارع فتئت مايشهد تغييرات 

بأن من شأن االرتباط الوثيق بصناعة الطيران، ليس على مستوى الخبراء فحسب بل  أوصتمواكبة تسارع هذه التطورات. و  في
 بسرعة أكبر. التصرف                             ، أن يمك ن الدول والمنظمة من االستراتيجي المستوى  ى        أيضا  عل

 ينطوي باط الوثيق بالصناعة على المستوى التنفيذي يمكن أن وهو أن االرت ،الورقة مضمون اللجنة على  وافقت ولئن 26-6
وأن األمر يتطلب المزيد من  ،هذا االرتباط لمثلإلى ضرورة تحديد اختصاصات واضحة  تفقد أشار  ،فوائد للمنظمة علىبالفعل 

وافقت اللجنة على  ذلك،. ومع ليةالحا بصياغته العموميةفي هذا السياق، لم تؤيد اللجنة مشروع قرار الجمعية و الدراسة والتفكير. 
وافقت  االتجاه، هذا                                                        وأنه ينبغي توجيه المجلس لمعالجة هذه المسألة. وتمشيا  مع  يكاواإلضرورة تكثيف الحوار بين الصناعة و 

  .A40-WP/14 العملمشروع القرار الوارد في ورقة  في اإلشكال لتحل المنطوق  إلى ةإضافي فقرةاللجنة على إضافة 

 االبتكار في مجال الطيران :2-26القرار 
 يكاواإلمن "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أنه ضمن غايات وأهداف  المادة الرابعاة واألربعاون  لما كانت

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي لكي تلبي احتياجات 
 ب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد؛شعو 

من وقت إلى آخر، حسب الضرورة،  يكاواإل تقوممن االتفاقية تنص على أن  المادة السابعاة والثالثاون  ولما كانت
وكذلك اآلتية ]...[  باعتماد وتعديل القواعد القياسية والتوصيات الدولية واإلجراءات الدولية الموصى بها التي تتصل بالمسائل

 ؛المسائل األخرى التي تتصل بسالمة المالحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، حسبما تدعو إليها الحاجة من وقت إلى آخر

                                                                               قد أقر بالفوائد والتحديات الحقيقية والمحتملة التي قد تتأت ى عن االبتكار بالنسبة  يكاواإلالعديد من مؤتمرات  ولما كان
                                                                                                    قل الجوي وكفاءته وأمنه وتسهيالته واستدامته االقتصادية والبيئية وبأن ه ينبغي منح الدول األعضاء فرصة جني إلى سالمة الن

 هذه الفوائد بطريقة ال تترك أي بلد وراء الركب؛

                                                                             تنطبق على جميع المنتفعين بالمجال الجوي المدني، وأن  غياب النشاط المعياري على  يكاواإلأن أحكام  وإذ تدرك
                                                                                                                      يد العالمي من شأنه إعاقة تحقيق الحلول التكنولوجي ة المبتكرة والحيلولة دون تبلور فوائدها في مجال الطيران؛ ولهذا الغرض، الصع

                                                                                                        االستفادة من التفاعل المتواصل مع القطاع للتعر ف إلى آخر التطورات التكنولوجي ة وإدماجها في الوقت المناسب؛ يكاويمكن لإل

كارات ووتيرتها تتطلب من الجهات التنظيمية على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية االستفادة أن طبيعة االبت وتدرك
ر تقدير وتقييم التطورات التكنولوجية في الوقت المناسب؛                                                                                     من المنهجيات الجديدة التي تيس 

 فإن الجمعية العمومية:

االبتكار في مجال الطيران المدني والتي طورت جميع الدول األعضاء التي لديها تجربة في تيسير إدماج      حث  ت -1
 ؛يكاواإلتجربتها للدول األخرى عبر  أساليبها التنظيمية لتحسين تقدير تلك االبتكارات وتطبيقها على أن توفر

المجلس بتقييم مدى الحاجة إلى تطوير إجراءات المنظمة، بما في ذلك أساليب عملها مع القطاع،       توج ه -2
                                                                                                رد الالزمة، من أجل مواكبة وتيرة تطوير االبتكارات التي تؤث ر على التنمية المستدامة للطيران المدني؛باإلضافة إلى الموا
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من منطوق القرار،  2للفقرة        وفقا                                                              المجلس، بناء  على االستنتاجات المنبثقة عن التقييم الذي سيجري       توج ه -3
المستوى من أجل معالجة نتائج التقييم المذكور أعاله،                                                           بالقيام، إذا كان ذلك مالئما  وضروريا ، بإعداد سياسات رفيعة 

وبالتالي توفير إطار عام من شأنه أن يساعد في ضمان وضع السياسات والقواعد القياسية العالمية التي تدعم التحسين 
 المتواصل للسالمة والكفاءة واألمن والتسهيالت واألداء االقتصادي والبيئي في الوقت المناسب؛

ه  -4 األمينة العامة باستمرار التواصل مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية  لس بأن يكلفالمج      توج 
والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والهيئات المعنية في منظومة األمم المتحدة، من أجل إقامة حوار شامل على 

 يما يتعلق باالبتكار؛الصعيد االستراتيجي من شأنه تشجيع المزيد من التعاون وتبادل الخبرات ف

المجلس بالنظر على وجه السرعة في تشكيل هيئة رفيعة المستوى مع الصناعة لتقديم المشورة       توج ه -5
 االستراتيجية بانتظام إلى المجلس بشأن االبتكار في مجال الطيران.

يتيحها مفهوم البرمجية  من الجمهورية الدومينيكية، اإلمكانات التي       مقد مةال ،A40-WP/383ورقة العمل  وعرضت 26-7
في إقامة  يكاواإلتنظر  أنعن بيان أهمية                                                   ( فيما يتعلق بوضع نظام عالمي للمالحة الجوية، فضال  FOSSالحرة مفتوحة المصدر )

                                               من أجل تسهيل هذه العملية. ونو هت اللجنة بأهمية  القطاع، هذا في وغيرها ،مع مؤسسات البرمجيات مفتوحة المصدر شراكات
 لكي ينظر فيها المجلس.       مقد مةالمذكور في مجتمع االبتكار، وأنه سيكون ضمن طلبات الجمعية العمومية ال المفهوم

 وفيجيمن سنغافورة بتأييد من أستراليا وجزر كوك        مقد مةال ،A40-WP/320اللجنة ورقة العمل  واستعرضت 26-8
الشمالية وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وترينيداد وتوباغو  ومقدونياالشعبية وجزر مارشال وناورو  الديمقراطية الو وجمهورية

                                                     حيث قد مت الورقة تقريرا  عن المنتدى التنفيذي العالمي  ،(CANSOوالمملكة المتحدة ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )
تماد التكنولوجيا في مجال الطيران. وحضر ، وناقش النهج المتبع في اع2019في سنغافورة في      ع قد الذيالسابع للطيران المدني 

الحاجة إلى االستفادة من  علىمنظمة دولية. ووافق المندوبون  14دولة و 75من قادة الطيران الدولي من         قائدا   115المنتدى 
تيرة السريعة للتقدم م أيضا بالتحديات الناجمة عن الو                                                                         التكنولوجيا للنهوض بالطيران وخاصة في مجال إدارة الحركة الجوية. ولقد سل  

التكنولوجي والتي تقتضي شراكات تعاونية لجني الفوائد المثلى للنظام اإليكولوجي للطيران بأكمله. وأكد المنتدى على الحاجة إلى 
د على أهمية إطار مبادئ                                                                                           التعاون طويل األجل بين الشركاء والجهات المعنية من أجل تحسين النظام اإليكولوجي للطيران، وشد  

       علما   وأحاطت ،A40-WP/320القائم منذ فترة طويلة لتعزيز ودمج التقدم التكنولوجي. ورحبت اللجنة بالورقة  يكاواإلسياسات و 
 .االبتكار تبني في يكاواإل أسلوب تقييمه لدى الورقة محتوى  في المجلس ينظر أن على اللجنة ووافقت. فيها المقترحة باإلجراءات

( واالتحاد الدولي ياتا)األ وليمن اتحاد النقل الجوي الد       مقد مةال ،A40-WP/342العمل  اللجنة ورقة استعرضت 26-9
والتي بينت النمو المتوقع في  ،(CANSO( ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )IFALPAلرابطات طياري الخطوط الجوية )

ي وضع إطار تستطيع من خالله العمل مع الصناعة أن تنظر ف يكاواإلوطلبت من  ،(UASقطاع نظم الطائرات غير المأهولة )
بشأن وضع أحكام للوافدين الجدد إلى المجال الجوي. وأشارت اللجنة إلى أن هذا األمر يتسق مع نتائج المؤتمر الثالث عشر 

غير المأهولة                                                       التي قد مها المجلس. ووافقت اللجنة على أن نظم الطائرات A40-WP/14للمالحة الجوية، وكذلك مع ورقة العمل 
 ينبغي أن تكون محل تركيز في إطار التقييم الذي ستقدمه الجمعية العمومية للمجلس للنظر فيه.

من المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران        مقد مةال ،A40-WP/268اللجنة ورقة العمل  واستعرضت 26-10
 ،بشأن الذكاء االصطناعي والرقمنة في مجال الطيران ،(CANSOي )(، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنICCAIAوالفضاء )

 A40-WP/317وورقة العمل  ،بشأن المفاهيم التشغيلية الجديدة التي تنطوي على نظم مستقلة A40-WP/327وكذلك في ورقة العمل 



- 159 - 
 

 

من المجلس التنسيقي الدولي      د مةمقال ،االبتكار في مجال الطيران بشأن A40-WP/459، وورقة العمل ليطيران التشكيل اآل بشأن
 الناشئة العديدة التشغيلية االستخدامات عن عامة لمحة األربع الورقات وتقدم(. ICCAIAالتحادات صناعات الطيران والفضاء )

 تلبية اآلخرين المصلحة وأصحاب للصناعة تسمح التي الخيارات استكشاف إلى يكاواإل وتدعو منها، كل لموضوع والمحتملة
 الفني العمل وعمق وحجم الورقات، هذه بمحتوى        علما   اللجنة وأحاطت. االستخدامات هذه تدعم جديدة أحكام وضع على لبالط

 تعكف القانونية اللجنة بأن       أيضا         علما   اللجنة وأحاطت. الدولية والتوصيات القواعد هذه مثل لوضع به القيام يتعين يزال ال الذي
 خالل ورقة تقديم في تنظر أن الراغبة لألطراف يمكن وأنه      ب عد، عن الموجهة الطائرات     ن ظم أنبش دراسة في النظر على بالفعل
 .اآللي للطيران القانونية التبعات دراسة مسألة بشأن القانونية للجنة المقبلة الدورة

صف فيها التحديات من اإلمارات العربية المتحدة، حيث ت       مقد مةال ،A40-WP/292اللجنة ورقة العمل  واستعرضت 26-11
أن تحدد  يكاواإلمن  A40-WP/292ذات العالقة بوضع أحكام تنظيمية لتيسير عمليات الحركة الجوية الحضرية. وطلبت الورقة 

أولويات العمل بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك وضع القواعد والتوصيات الدولية والمواد التوجيهية، وأن تقوم بإنشاء العمليات 
لك. ووافقت اللجنة على أن ينظر المجلس في المعلومات الواردة في الورقة لدى اضطالعه بتقييم اإلجراءات، وكذلك المرتبطة بذ

د   لها أولويات برنامج عمله.       وفقا                                  ضمن عملياته القائمة التي ت حد 

االضطالع بها  يتسنى ال وربماعة ضمن مجموعة االبتكار غير ممولة                       أن جميع األنشطة المجم   إلىاللجنة        ونب هت 26-12
-2020المقترحات، مع مراعاة األولويات الحالية الممولة من ميزانية  باستعراضأوصت اللجنة و موارد إضافية.  تتوفر لم     إن  

من  تمكنهاعلى النظر في طرق جديدة  يكاواإلوتوافر الموارد من خارج الميزانية. وفي هذا الصدد، شجعت اللجنة أيضا  2022
 وارد وخبرات من خارج الميزانية.لى مع الحصول

 اإلقليمي التعاون 

من قطر، التي أقرت بالحاجة إلى تحساين التنسايق        مقد مةال ،A40-WP/136اللجنة ورقة العمل،  استعرضت 26-13
غيلية واإلجاراءات علاى مان حيث اللاوائح الوطنياة والشاروط التشا يكاواإلواالتسااق عبار المنااطق الجغرافياة المحاددة بوصافها أقااليم 

        عت أصال                                         سياسة التعاون اإلقليمي الحالية التي وض   يكاواإل                     (. واقت رح أن تستعرض SARPsأسااس القواعاد والتوصايات الدولياة )
كتبين تنتمي إلى م      دوال  قبل عقد من الزمن، مع مراعاة أن المنظمات اإلقليمية الحالية وهيئات الطيران المدني اإلقليمية قد تغطي 

أنه ينبغي، من أجل ضمان تعاون باللجنة        وسل متثقافة والتاريخ واللغة المشتركة. القد أنشئت على أساس  أنهاإقليميين أو أكثر و 
بمراجعة سياسة التعاون اإلقليمي  يكاواإلوالمنظمات اإلقليمية، وكذلك هيئات الطيران المدني اإلقليمية، أن تقوم  يكاواإلأفضل بين 

 عقد من الزمن.  قرابةمنذ  األصل فيعت          التي وض  الحالية 

التعاون الفني مع منظمة الطيران المدني والمنظمات الدولية واإلقليمية بشأن  WP/424بورقة العمل        علما   وأحيط 26-14
 .المدني للطيران العربية المنظمة من       مقد مةال ،في مجال الطيران المدني

 ائراتالط وتطهير الصحية والحوادث األوبئة

 وتدابيرتقرير عن تطهير الطائرات ال بشأن المجلس، من       مقد مةال ،A40-WP/5بأن ورقة العمل        علما  اللجنة  أحاطت 26-15
 ".التسهيالت برامج: "األعمال جدول من 14 البند بموجب قبل من نوقشت قد األمراض، ناقالتمكافحة 
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 إلى تدعو والتي ،(IATAن االتحاد الدولي للنقل الجوي )م       مقد مةال ،A40-WP/132اللجنة الورقة  واستعرضت 26-16
 بتوجيهات الملتزمة للدول بالنسبة خاصة العامة، بالصحة المتعلقة والطوارئ  لألوبئة واالستجابة التحضير في األطراف جميع تعاون 

 على والدأبطراف الدولية . وتطلب كذلك إلى المجلس مواصلة العمل مع األالحوادث هذه مع للتعامل العالمية الصحة منظمة
(. CAPSCAتطوير عمل "الترتيب التعاوني للوقاية من األحداث المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيران المدني وإدارتها" )

رقة، الو  أثارتها التيواعترفت بوجود العديد من المبادرات التي تعالج القضايا  الدولي،دت اللجنة مقترحات اتحاد النقل الجوي      وأي  
تطوير عمل  يكاواإل تواصلافقت اللجنة على أن و ومنظمة الصحة العالمية. و  CAPSCAوحثت الدول على التعاون مع 

CAPSCA  وتوافر الموارد من خارج الميزانية. 2022-2020باألولويات الحالية الممولة من ميزانية          ، رهنا 

التحاد الدولي للمالحة ا من       مقد مةال A40-WP/90و كندا من       مقد مةال A40-WP/546بورقتي المعلومات        علما   أحيط 26-17
 (.IACالفضائية )

 متفرقة مسائل

من إندونيسيا، حيث دعت الجمعية العمومية إلى توجيه        مقد مةال ،A40-WP/318اللجنة ورقة العمل  استعرضت 26-18
دعم إجراءات تشغيل المطارات في ب الخاصة يكاوإلالتقوم باستعراض األحكام المتعلقة بالمطارات وتحديد وتطوير أحكام  يكاواإل

المديرية العامة للطيران المدني في إندونيسيا من جهد، بالتعاون مع الوكاالت  تبذله بما       علما  أحاطت اللجنة و إدارة الكوارث.  سياق
طبيعية. وأقرت بأن  كارثةلمطارات في حالة وقوع ا جاهزية ضمان أجل من اإلنمائي،الوطنية األخرى وبرنامج األمم المتحدة 

لتخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ، وكذلك إجراءات مراقبة الحدود المتعلقة با تتعلق دولية وتوصياتتوفر قواعد  يكاواإلمالحق 
الحظت أن األحكام الحالية تقتصر في  اللجنة أن بيدكوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان.  وقوعبرحالت اإلغاثة بعد 

مطار للتعامل مع حاالت الطوارئ التي تحدث في المطار أو في المناطق المجاورة له. كما الحظت اللجنة ال تهيئةلب على الغا
شاركان رئاسة مجموعة من أصحاب المصلحة في مجال ت( يOCHAومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) يكاواإلأن 

                                                         واألدوات ذات الصلة لتقديم المساعدة المنقولة جوا  في الوقت  اإلرشاداتان توفر الطيران والمساعدات اإلنسانية من أجل ضم
األولويات الحالية الممولة من ميزانية  مراعاة معأوصت اللجنة بأن يستعرض المجلس االقتراح، و كارثة طبيعية.  وقوعالمناسب بعد 

 وتوافر الموارد من خارج الميزانية. 2020-2022

المتعلقة بالصعوبات التي قد تواجهها بعض  A40-WP/442 العمل ورقةة الشواغل التي أثيرت في وأيدت اللجن 26-19
في المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية وكذلك  يكاواإلالدول األعضاء في الحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات 

على  حيلت                          اللجنة بأن هذه الشواغل أ   أعلمتالمقر الرئيسي، في  تنظمفيما يتعلق باالجتماعات التي و في أي من الدول األخرى. 
 المعنية،بالتنسيق مع سلطات الهجرة  الكندية،، وأن السلطات A40-WP/442 الورقة استالمالفور إلى عناية السلطات الكندية لدى 

أن         مجددا  أكد الوفد الكندي و . يكاواإلاجتماعات  في المشاركين نلمندوبيلالدخول المناسبة  اتإصدار تأشير  تيسيرزيادة بملتزمة 
، مع مراعاة التنسيق في الوقت األصول حسب المعينين                                                                  كل الجهود الممكنة ست بذل إلصدار تأشيرات الدخول في أوانها للمندوبين 

 كاتبم تستضيف التيالتي تعقد في الدول  يكاواإلمندوبي اجتماعات ل تتقدم األمانة نفس التسهيالوس. يكاواإلالمناسب مع 
 فيأن تتلقى األمانة طلبات رسمية للحصول على الدعم المتعلق بالتأشيرة  شريطة األخرى،اإلقليمية، وكذلك في الدول  يكاواإل

 اإلقليمية، بالتنسيق مع المقر، حسب االقتضاء. يكاواإلمكاتب 

فائدة الخطط العالمية  ىعل فيها أكدت حيث، التي قدمتها قطر، A40-WP/135 العمل ورقةاستعرضت اللجنة و  26-20
الحالية والمستقبلية لدعم تحقيق  يكاواإل أعمالوخرائط الطريق المرتبطة بها، على النحو المنصوص عليه في خطة  يكاولإل
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دعم جميع األهداف االستراتيجية تإلى وضع خطط عالمية  A40-WP/135 العمل ورقةتدعو و األهداف االستراتيجية الخمسة. 
ا مع موضمان اتساقه ،التنمية االقتصادية للنقل الجوي وحماية البيئة هدفيلدعم  تينجديد تينعالمي تينخط أي وضع ،يكاولإل

اللجنة  وأشارت. يكاواإلتشدد ورقة العمل على أهمية ربط هذه الخطط العالمية بخطة أعمال و . القائمةالخطط العالمية الثالثة 
( وحماية البيئة GATPلتنمية االقتصادية للنقل الجوي )ا هدفي لدعم لميتينعا خطتين وضعأن المجلس قد ناقش إمكانية  إلى

 مناقشة هذا الموضوع. يواصل أنالمجلس  على سيتعين وأنه( األولى للخطة مشروععلى  لالطالع A40-WP/22-EC/7)راجع 

(، والتي تتضمن ITF) ، التي قدمها االتحاد الدولي لعمال النقلA40-WP/167العمل  ورقةاستعرضت اللجنة و  26-21
 سالمةفي مجال  الحاسم الطائراتوسيلة لالعتراف بدور أعضاء طواقم ك ة،الدولي الطائرات لطواقم                يوم دولي سنويا   إلطالق          اقتراحا  

وهو  التاريخ الحالي ليوم طواقم الطائرات، إلىالورقة  وأشارت. واستبقائه الطائرات طواقموكوسيلة لجذب الجيل القادم من  الطيران
ورقة المعلومات ب       علما  اللجنة  أحاطت الصدد،لين. وفي هذا                                                    حتفل به العديد من الدول والمنظمات الدولية والمشغ   تالذي  مايو، 31

A40-WP/500 للطيران دولية أيام لتخصيص عديدة طلبات لوجود        ونظرا  . الطائرات تحطملضحايا  العالمياليوم  بشأن       مقد مةال ،
                                                                                    هذه الطلبات بطريقة شمولية وأن يقدم تقريرا  إلى الجمعية العمومية التالية بهذا الشأن.ل         تقييما  المجلس  ري يجأوصت اللجنة بأن 

 معلوماتالرقة و من المملكة العربية السعودية؛ و        مقد مةال A40-WP/541معلومات الورقة ب       علما          وأحيط   26-22
A40-WP/480 معلومات الورقة و من مجلس المطارات الدولي؛        مقد مةالA40-WP/483 هندوراس وبليز وغواتيماال  من       مقد مةال

ورقة و (؛ COCESNAأمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية ) مؤسسة فيعضاء أ  وجميعهاوالسلفادور ونيكاراغوا وكوستاريكا، 
من        مقد مةال A40-WP/501ورقة المعلومات و ؛ الطائراتمن مجموعة عائالت ضحايا تحطم        مقد مةال A40-WP/500معلومات ال

 .(ITF) النقل لعمال الدولي تحاداال
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 محضر الجلسة األولى

 (9,00، الساعة 25/9/2019)األربعاء، 

 المواضي  التي نوقشت

 جلسة مغلقة

 االشتراكات المتأخرة من جدول األعمال: 10البند  -1

 تراكات المتأخرةالجوانب المالية لمسألة االش —
 المقدم إلى الجلسة العامة شفوي الموافقة على التقرير ال —

 ملخص المناقشات

                                                         أن هذا البند من جدول األعمال سي ناقش في جلسة مغلقة، يقتصر  رئيس اللجنة التنفيذيةلدى افتتاح الجلسة، ذكر  -1
 الحضور فيها على وفود الدول األعضاء في اإليكاو.

 عمال: االشتراكات المتأخرةمن جدول األ 10البند 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة

 1)مع اإلضافة رقم  /1Revision No.  46WPورقة العمل  رئيس اللجنة المالية، أمين اللجنة اإلدارية عرض -2
(Addendum No. 1) حالة  عما يلي:معلومات ت الورقة م    قد  . و الشتراكات المتأخرةا لمسألة يةالجوانب المال(، التي تناولت

؛ االشتراكاتلقي األثر المترتب على التأخر في ت؛ و التصويت في احقهالتي تم تعليق الدول األعضاء ، ووضع االشتراكات المتأخرة
 وضمتتسوية االشتراكات التي طال تأخرها. المشجعة على الحوافز  خطةو ؛ االشتراكات المتأخرةالخاصة بمعالجة  التدابيرو 

                                                                             من المرفق )ج( تتعلق بالدول األعضاء التي تم تعليق حق ها في التصويت اعتبارا  من  ةث     محد  لهذه الورقة صيغة  1رقم  اإلضافة
23/9/2019. 

 التدفقسدادها على االشتراكات أو التأخر في  سدادعدم  بآثارمن الورقة المتعلقة  1-3-2 إلى الفقرةوفي إشارة  -3
 مليون دوالر 12,3بلغ  16/9/2019المسددة حتى  يرأن إجمالي االشتراكات غ اإلدارية أمين اللجنة برزللمنظمة، أ النقدي

قة،                                              مليون دوالر أمريكي(. ومن حيث االلتزامات المعل   8) أس المال العاملر صندوق ضعف رصيد  1,1 ل               وهو مبلغ يشك   كندي. 
 .2019 لعام يكاوالمقررة لإل يزانيةفي المائة من الم 11فقد مثلت نحو 
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لتشجيع الدول األعضاء على سداد اشتراكاتها السنوية  يكاواإلبشأن التدابير التي اتخذتها  3 القسموباإلشارة إلى  -4
على قيام األمانة العامة بجهود ضخمة لخفض مبالغ االشتراكات اإلدارية  أمينة اللجنةدت     شد  المقررة في الوقت المناسب، 

باإلضافة إلى أنه و  ،اشتراكاتهاثالث مرات في السنة إلبالغ الدول األعضاء بحالة ة من المنظم      كتب   بصدور       وذك رت المتأخرة. 
      وفضال  كشوف حساب إلكترونية شهرية إلى الدول األعضاء التي لديها أرصدة غير مسددة.        أ رسلت، 2015منذ نوفمبر و ذلك، 

محمي بكلمة  إلكترونينترنت من خالل موقع عبر اإل اسداد اشتراكاتهالتحقق من  قادرة علىالدول األعضاء  كانتذلك،  عن
معلومات لطرحها ال                  فرع المالية يعد   كانإلى الدول األعضاء،  ةالعام األمينة زيارات أثناء أنهأمينة اللجنة اإلدارية  وأوضحت. سر

دت على أن األمانة العامة قد      وشد   .مناقشتها وتجري                                                    وكانت مسألة االشتراكات المتأخرة ت عرض بصورة روتينية  الزيارات هذهأثناء 
في هذه المسألة ضاعفت جهودها في تحصيل المبالغ المتأخرة من الدول األعضاء عن طريق إشراك المديرين اإلقليميين لإليكاو 

مة األمينة العا عالوة على ذلك، أرسلتو حيث كانوا على اتصال مستمر مع المديرين العامين للطيران المدني في مختلف األقاليم. 
فقدان حقوقها معرضة الحتمال الدول األعضاء التي كانت  كل دولة من إلى        كتابا   ةيممو للجمعية الع األربعينقبل انعقاد الدورة 
 المالية تجاه المنظمة.  بالتزاماتهاعواقب عدم السداد، وحثتها على الوفاء  نبهت هذه الدول إلىفي التصويت، و 

                     إحدى الدول اقتراحا   قدمت الجهود، لهذه نتيجة بأنه الحاضرين تبلغ أناإلدارية اللجنة  أمينةمن دواعي سرور  وكان -5
المبالغ  تحصيلتواصل عملية  اإليكاو أن على وشددتالمتأخرة عليها وأنه تم توقيع هذا االتفاق.  الغالمب لتسويةاتفاق  برامإل

 .نواتس لعدة مبالغ أي تسدد لم التي الدول منفترة طويلة  منذالمتأخرة 

أنه حتى  أمينة اللجنة اإلدارية تلورقة، ذكر إلى ا 1في اإلضافة رقم الوارد ث        المحد   رفق )ج(فيما يتعلق بالمو  -6
اتفاقية الطيران المدني "من  62قة بموجب المادة      معل   اءعضمن الدول األدولة  11التصويت لا  حقوق ، ظلت 23/9/2019

أي بخطار اإل جري . وسي2016في عام  الماضية العمومية انعقاد الجمعية في وقت    ا  دولة عضو  12 ا، مقارنة ب"الدولي
 إضافات أخرى إلى ورقة العمل عن طريق موميةللجمعية الع األربعينالتصويت خالل الدورة  حقوق تغييرات قد تطرأ على 

WP/46 Revision No. 1. جديد للجمعية العمومية من أن مجلس المنظمة ال يقدم أي قرار أمينة اللجنة اإلدارية  وأوضحت
اضطالع الدول األعضاء ) 31-39في قرار الجمعية العمومية                                         ألن جميع التغيرات المقترحة قد وردت أصال                    أجل إقراره نظرا  

 (.بااللتزامات المالية تجاه المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها حيال الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

مة في ورقة                   بالمعلومات المقد         علما   أحاطت: يلي بما التنفيذية اللجنة قامت ،إضافية ليقاتتع أي غيابظل  وفي -7
حالة االشتراكات المتأخرة، ووضع الدول األعضاء التي تم تعليق ( بشأن 1)مع اإلضافة رقم  WP/46 Revision No. 1العمل 

راكات؛ والتدابير الخاصة بمعالجة االشتراكات المتأخرة؛ وخطة االشت استالمحقها في التصويت؛ واألثر المترتب على التأخر في 
التقدم ب       علما   تحيطعلى دعوة الجمعية العمومية إلى أن  واتفقت؛ تسوية االشتراكات التي طال تأخرهاالحوافز المشجعة على 

 .فيها المبين النحو علىز في تحصيل االشتراكات التي طال تأخرها        المحر  

 10 البند عن قريرتالالموافقة على 

)مع  /1Revision No.  46WPالعمل  ورقة بشأنه الملخص التالي للعرض المذكور أعال رئيس اللجنة واقترح -8
م هذه من جدول األعمال:  10صفه التقرير الشفوي للجنة التنفيذية المرفوع إلى الجلسة العامة بشأن البند و ب( 1اإلضافة رقم             ت قد 

. 16/9/2019تاريخ                              بر حقها في التصويت معلقا  في     عت  ا  التي الدول األعضاءاالشتراكات المتأخرة وعن الورقة معلومات عن حالة 
عتبر حقها في ا التي األعضاء الدول شأن بلمرفق )ج(                               تحديثا  للمعلومات الواردة في ا                   التي و زعت مؤخرا   1وتضمنت اإلضافة رقم 

ن "اآلثار المالية" في الملخص التنفيذي للورقة                              المهم مالحظة أن القسم المعنو   وكان من .23/9/2019تاريخ في                 التصويت معلقا  
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WP/46 Revision No.1  يشير إلى أن "التأخر في استالم االشتراكات له وقع على الموارد النقدية للمنظمة ويمكن أن يؤثر على
ز                بالتقدم المحر         علما  الجمعية العمومية  مجلس وهو أن تحيطالقرار الذي اقترحه ال الملخص التنفيذي للورقةوأوضح  تنفيذ البرامج".

 في تحصيل االشتراكات المتأخرة القائمة منذ فترة طويلة.

الذي اقترحه الرئيس لتقديمه إلى الجلسة  شفوي وافقت اللجنة على التقرير ال ،إضافية تعليقات أي غياب ظل وفي -9
 .األعمالمن جدول  10العامة بشأن البند 

لسداد  التي تبذل كل جهدالدول في الوقت المحدد، و اشتراكاتها سددت  كل الدول األعضاء التي رئيسال شكرو  -10
 متأخراتلم تسدد بعد الالمتأخرات. وحث الدول األعضاء التي هذه لتسوية  يكاواإلإبرام اتفاقات مع المتأخرات المستحقة عليها عبر 

 القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.المبادرة إلى فاقات على هذه االتلم تبرم بعد مثل أو  المستحقة عليها

 10البند جلسة عامة، ومواصلة المداوالت بشأن كاالنعقاد  منلتمكين اللجنة  20,09الساعة في الجلسة  فعت   ر  و  -11
 .بنود جدول األعمالمن وغيره 
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 محضر الجلسة الثانية

 (9,00، الساعة 26/9/2019)الخميس، 

 تالمواضي  التي نوقش

 (NCLB) "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  من جدول األعمال: 20البند  -1

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"تقرير عن مبادرة  —

  من أذربيجان       مقد مةورقة  —

األعضاء في المؤتمر األخرى فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول  من       مقد مةورقة  —
 (EUROCONTROL)من المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية و ، (ECAC)ران المدني األوروبي للطي

  وبرعاية مشتركة من نيوزيلندا وكندا

 المكسيك  من       مقد مةورقة  —

 جنوب أفريقيا  من       مقد مةورقة  —

 فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في من       مقد مةورقة  —
ECAC)) ومن (EUROCONTROL)  

 إندونيسيا  من       مقد مةورقة  —

( والدول األعضاء SAMأوروغواي بدعم من الدول األعضاء في منطقة أمريكا الجنوبية ) من       مقد مةورقة  —
 (LACACفي لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية )

 دراسة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ

تحليل االحتياجات في مجال الطيران من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في  -دات دراسة الجدوى مستج
 المحيط الهادئ

( PASOمن أستراليا وبرعاية مشتركة من نيوزيلندا ومكتب المحيط الهادئ لسالمة الطيران )       مقد مةورقة  —
  وساموا وسنغافورة وتونغا

دة وناورو وباالو وبابوا غينيا                   ميكرونيزيا الموح  واليات ي وجزر مارشال و جزر كوك وفيج من       مقد مةورقة  —
 الجديدة وساموا وسنغافورة وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو.

 نيوزيلندا  من       مقد مةورقة  —

 إلى الجمعية العمومية عن السنوات        مقد مةتقارير المجلس السنوية ال من جدول األعمال: 11البند  -2
 2018و 2017و 2016
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 (SDGs)أهداف التنمية المستدامة  – 2030خطة األم  المتحدة لعام  من جدول األعمال: 21البند  -3

 أهداف التنمية المستدامة - 2030جدول أعمال األم  المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام ل أنشطة —

 

( CANSOمالحة الجوية المدنية )ومنظمة خدمات ال( ACIمن المجلس الدولي للمطارات )       مقد مةورقة  —
( ومجلس التنسيق الدولي IBAC( والمجلس الدولي لطيران األعمال )IATA)الدولي لنقل الجوي اواتحاد 

  (ATAGمجموعة عمل النقل الجوي ) من (، بتنسيقICCAIAلرابطات الصناعات الفضائية الجوية )

  (IATA)من اتحاد الجوي للنقل الدولي        مقد مةورقة معلومات  —

  (ACI)من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةمعلومات ورقة  —

 تعبئة الموارد والصناديق الطوعية من جدول األعمال:  22البند  -4

                                          تقرير  عن تعبئة الموارد والصناديق الطوعية —

 يكاواإلتعدد اللغات في من جدول األعمال:  18البند  -5

 يكاواإلتعدد اللغات في  —

الطيران مجموعة سلطات و  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةي بدعم من دول من باراغوا       مقد مةورقة  —
 (CAACLالمدني في البلدان الناطقة بالبرتغالية )

  الروسيمن االتحاد        مقد مةورقة  —

 ملخص المناقشات

 (NCLB) "مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب"من جدول األعمال:  20البند 

متين من المجلس                                                     من جدول األعمال باالستناد إلى ورقتي عمل أساسيتين مقد   20ذية في البند نظرت اللجنة التنفي -1
 من الدول والمنظمات الدولية.       مقد مةوالورقات ذات الصلة ال [WP/47( وورقة العمل 1 )مع التصويب رقم WP/49 ورقة العمل رقم]

 (NCLB) مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 التصويب)مع  /49WPورقة العمل  )C/PRC(  وتنسيق الشؤون اإلقليميةاالستراتيجي م التخطيط رئيس قسعرض  -2
عدم ترك أي بلد وراء "خذة خالل الفترة الثالثية الماضية للترويج لمبادرة                                             ( التي تتضمن تقرير المجلس عن التدابير المت  1 رقم

. وأفادت  2022-2020فترة لاألولوية ل ذات مجاالترجاتها، مبرزة الت والمساعدة ومخاوتحفيز تنفيذ مشاريع بناء القدر  "الركب
 الوطنيالمستدامة على الصعيدين االجتماعية و دعم التنمية االقتصادية الورقة أنه من شأن تحسين نظم الطيران المدني أن ت

 :يلي القيام بما الجمعية العمومية إلى يتع      . ود  واإلقليمي
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ال للقواعد                                                     إذكاء الوعي على الصعيد العالمي بأهمية التنفيذ الفع  العمل على                           أن تحث  المجلس على مواصلة  (أ
وسياسات المنظمة وخططها وبرامجها التي تدعم عناصر السالمة  يكاواإلوالتوصيات الدولية الصادرة عن 

 ؛واألمن والكفاءة والجدوى االقتصادية واالعتبارات البيئية في قطاع النقل الجوي 

عدم "مبادرة الفنية والتعاون لالستمرار في تنفيذ أنشطة المساعدة العامة على مواصلة تكثيف                أن تحث  األمينة (ب
 .ترك أي بلد وراء الركب"

( "تنسيق تبادل الخبرات بشأن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية") /88WPورقة العمل رقم  مندوب أذربيجانوقدم  -3
خالل عملية                     التي م نحت ألذربيجان للقواعد والتوصيات الدولية( EI) تنفيذ الفعالمستوى ال عالماتوذكر أنه بالنظر إلى تدني 

قامت  ،(USOAP) "العالمي لتدقيق مراقبة السالمة يكاواإلبرنامج "في إطار  2015التدقيق األصلية التي أجريت في عام 
                        وبناء  عليه، أوفدت أربع  .[EUR/NAT AZE 16001شروع ]الم 2016 في يوليو يكاواإلأذربيجان بإبرام اتفاق للمساعدة الفنية مع 

 في باريس ألوروبا وشمال األطلنطي يكاواإلمكتب  موظفون ذوو كفاءات عالية من شارك فيهابعثات خالل السنتين الالحقتين، 
(EUR/NAT) يل وأوكرانيا، وذلك لمساعدة وكذا خبراء من دول اإلقليم التي حققت مستويات عالية من التنفيذ الفعال، ومنها إسرائ

ما تحدد من أوجه قصور في مجال مراقبة السالمة. عالوة على ذلك، شارك  على تقويمسلطة الطيران المدني في أذربيجان 
في حلقات العمل والدورات التدريبية ذات الصلة المنعقدة في جورجيا وتركيا والنمسا إضافة إلى دول  موظفو الطيران من أذربيجان

. وتم 2018في شهر يوليو ( في أذربيجان ICVM) يكاواإلقة من                               ح بعثة من بعثات التحقق المنس  انجتكللت بال كما. أخرى 
( EIأذربيجان والتقدم المحرز في حل الصعوبات في مجال مراقبة السالمة وتحسين مستوى التنفيذ الفعال )االعتراف بنجاح 

 .2018صول على "شهادة رئيس المجلس" في عام الدولية من خالل الحللقواعد والتوصيات 

بالنظر إلى الدول الكثيرة التي تفتقر  "الركب وراءعدم ترك أي بلد "تدعم مبادرة  أن بالده مندوب أذربيجانوأفاد  -4
تاح لتحسين مستوى المف. وأضاف أن       فعاال                                                                                      إلى الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ ما تصدره من قواعد وتوصيات دولية تنفيذا  

هو نقل الخبرات من الدول ذات المستوى األعلى في التنفيذ الفعال  األقاليمالتنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية في جميع 
. يكاواإلقصور تم تحديدها أثناء عمليات التدقيق التي سبق أن أجرتها للقواعد والتوصيات الدولية إلى الدول التي لديها أوجه 

ق في تبادل الخبرات في مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية.                                                               عليه اقترحت أذربيجان أن ي سند إلى المكاتب اإلقليمية دور المنس  و 
من المساعدة في تقليل  يكاواإلمجال السالمة، ستتمكن من خالل التركيز على الدول التي لديها شواغل بارزة في واعتبر أنه 

عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم       . ود  الدوليةمجال السالمة وتنفيذ الدول للقواعد والتوصيات المخاطر األساسية في 
WP/88  في التنفيذ الفعال  يكاواإلفي ضمان الدعم المستمر من الدول األعضاء في  يكاواالعتراف بدور المكاتب اإلقليمية لإلإلى
 .الدولية في تنفيذ هذه القواعد والتوصياتبين الدول الدروس المستفادة وتبادل الخبرات والتوصيات الدولية، من خالل تنسيق للقواعد 

االتحاد من        مقد مة( ال"عدم ترك أي بلد وراء الركب يكاواإلدعم مبادرة ") /107WPورقة العمل رقم  مندوب فنلنداقدم  -5
والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة  وروبية للطيران المدنيوالدول األخرى األعضاء في اللجنة األ األوروبي والدول األعضاء فيه

                                   ت قر بمساهمة هذه المبادرة في تحسين وكندا. وأكد على أن أوروبا  (، وشاركت في تأييدها نيوزيلنداEUROCONTROLالجوية )
ها ئلشركا                             طة التي تنفذها أوروبا دعما  لألنش          د محركا       وتع  والسياسات والخطط والبرامج  األداء العام للطيران على المستوى العالمي

رئيس إلعراب عن الدعم القوي للمبادرة منذ استحداثها واإلعالن عنها من لاقة                                               الوطنيين واإلقليميين. وأضاف أن أوروبا كانت سب  
ألن هدفها كب" . وقال إن أوروبا احتضنت مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الر 2014د. أولومويا بينارد أليو، في ديسمير  المجلس

ا في نجاح تلك المبادرة من خالل ظم الطيران اآلمنة والمرنة. وقد ساهمت أوروب                                              النهائي هو ضمان استفادة كل مناطق العالم من ن  
تستعرض بتفصيل األنشطة والمبادرات والمشاريع الحديثة التي  WP/106جراءات ملموسة واستثمارات. وأفاد بأن ورقة العمل إ
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لهذه المبادرة الغالية. وأكد مندوب فنلندا في هذا الصدد        دعما   يكاواإلمؤسسات األوروبية وكذا الدول األعضاء في اضطلعت بها ال
للمبادرة، إلى إقامة شراكات مع الدول واألقاليم األخرى والتي يمكن االستناد إليها في بناء القدرات                               أن أوروبا مافتئت تسعى، دعما  

االت سياسات الطيران كافة جعت أوروبا أن تقدم الدعم لشركائها الجيدين في كل أرجاء العالم وفي ماستطا وزيادة المرونة. وقد
 سالمة وأمن واستدامة خدمات المالحة الجوية.      مثال  

وبعد أن أكد مندوب فنلندا على أن أوروبا ستواصل اإلسهام في الدفع بمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وتعمل  -6
خالل السنوات المقبلة، أشار إلى أن ورقة العمل  يكاواإلها إلى محرك أساسي وسياسة من سياسات على تحويل

WP/107, Revision No. 1   أهمية     ا  ز من االقتراحات الملموسة لزيادة االرتقاء بتنفيذ المبادرة مبر                     لذلك المسعى، عددا                  تتضمن، إثباتا
 لها. ح والفعاليةتعزيز التعاون والتنسيق ضمانة لمزيد من النجا

 إلى ما يلي: WP/107 رقم                                         وقد د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل -7
تحسين في قر بمساهمة هذه المبادرة    ت  و عدم ترك أي بلد وراء الركب" "مبادرة ل ادعمه                     أن ت عيد التأكيد على  (أ

 األداء العام للطيران على المستوى العالمي؛

وتكثيف أنشطة دعم وجهة للدول دعم المالأنشطة ما لديها من على  ظمينإلى تطبيق نهج  يكاواإلدعو أن ت (ب
 ؛العامة من األمانة       مقد مةال الفنية التنفيذ والدعم الفني والمساعدة

الدول مختلف و  يكاواإلبها  قومنشطة بناء القدرات التي تألالتكامل أوجه بالقيمة المضافة و أن تعترف  (ج
 ؛نأوساط الطيراوالمنظمات اإلقليمية و 

الشراكة من أجل تقديم تنسيق الدعم اإلقليمي أو الوطني مع شركاء آخرين من خالل " يكاواإلأن تطلب إلى  (د
 سالمة الطيران والمالحة الجوية؛ألغراض ، (ASIAP)" المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية

، بما عد والتوصيات الدولية الجديدةقوا على مواصلة أنشطتها العامة لدعم التنفيذ بعد نشر ال يكاواإلع      تشج  أن  (ه
 نجاح تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛عن في ذلك تقييم المؤشرات 

ق،                   ح باتباع نهج منس  بما يسمعلى المشاريع الرئيسية  يكاواإلطالع إلى إالدول والمنظمات اإلقليمية أن تدعو  (و
 ؛ على نحو أفضل لموارد الحاليةفادة من اوضمان االست

لدعم المبادرة المذكورة خالل  WP/107 Revision No. 1بمدى استعداد مقدمي ورقة العمل        علما  ذ أن تأخ (ز
 .A40-WP/106 المعلوماتخالل المشاريع الواردة بإيجاز في ورقة الفترة الثالثية الماضية، بما في ذلك من 

 يكاواإلالخاصة بالنظم والتابع لمكتب برنامج المساعدة بشأن  /437WPورقة العمل رقم  مندوب المكسيكوقدم  -8
لتنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  ي تم إنشاؤه كوسيلةذال، وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي اإلقليمي ألمريكا الشمالية

ول بشأن رفع مستوى على األولويات المحددة بالتعاون بين المكتب اإلقليمي وفرادى الدالبرنامج       رك  ز  قدو  .في دوله األعضاء
شتمل هذا النهج العالمي اوحل الشواغل البارزة في مجال السالمة. و  يكاواإلالدولية الصادرة عن                                   التنفيذ الفع ال للقواعد والتوصيات 

 .مجاالت نظام الطيران المدني مثل المالحة الجوية والسالمة والتسهيالت وترخيص المطارات والبيئة تعلى منهجية رصد تناول

 وقال المندوب أنه بالنظر إلى أن المكسيك تستضيف المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، فقد -9
                                             من خالل التوقيع على الترتيب الذي قد مه المكتب برنامج ذلك الأضفت حكومة المكسيك الطابع الرسمي على مشاركتها في 

المساعدة الفنية إلى المكسيك وتعيين المسؤولين وذلك بإنشاء بعثة  ،طى ومنطقة الكاريبياإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوس
وجرت مواءمة خطة المساعدة الخاصة  .المعنيعن كل عنصر من العناصر الحاسمة وتقديم خطة العمل المتناسبة مع العنصر 

ومنطقة الكاريبي للتطبيق المتجانس في جميع دول إقليم سطى                                                               بالنظم التي صم مها المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الو 
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وضع خطة عمل مشتركة بين و  من خمس مراحل، هي: جمع البيانات وتحليلها؛ تأمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي، والتي تكون
أن تواصل هيئة الطيران مثيل لها من أجل                           مث لت خطة المساعدة أداة الو . المتابعة واالستدامةو  التنفيذ والرصد؛و  ؛يكاواإلالدولة و 

، عالوة على أن تصبح وسيلة يكاواإلالصادرة عن  مسؤولياتها في تطبيق القواعد والتوصيات الدوليةتعزيز  المدني في المكسيك
 .مستوى التنفيذ الفعال لنظام الطيران في المكسيكدفع لمواصلة تنفيذ األنشطة الرامية إلى رفع 

 لى القيام بما يلي:إ WP/437في ورقة العمل رقم معية العمومية الج      د عيت -10

 بالمعلومات التي وردت في ورقة العمل؛       علما  اإلحاطة  (أ

                                                                                                  اإلقرار ببرنامج المساعدة الخاصة بالنظم كبرنامج مبت كر حق ق فوائد كبيرة للدول المشاركة فيه مع تسليط  (ب
في تنفيذ  ريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيألمالضوء على العمل الذي أنجزه المكتب اإلقليمي 

 البرنامج المذكور ورصده؛

 اإلقليمي ألمريكا الشمالية يكاواإلبرنامج المساعدة الخاصة بالنظم والتابع لمكتب النظر في تكرار تنفيذ  (ج
 ن بين المكاتب اإلقليمية.في األقاليم األخرى من خالل تبادل المعرفة والتعاو  وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي

 تعرض بعثات المساعدة الفنية التي أوفدتها جنوب أفريقياالتي  /220WPورقة العمل رقم  مندوب جنوب أفريقياوقدم  -11
أخرى  دول ها معتالتي أنشأ استراتيجية التعاون اإلقليمي وتتناول بتفصيل                                                   في السنوات األخيرة بناء  على طلب دول أفريقية مختلفة 

المنطبقة والتعاون وتضافر الجهود من أجل تحسين المساعدة أفضل موارد تقديم ل  (SADC)لجنوب األفريقيلالجماعة اإلنمائية  يف
 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاواإلمبادرة                                          مستوى السالمة واألمن في اإلقليم، تماشيا  مع 

تشجيع الدول و  بمحتوى ورقة العمل؛       علما  اإلحاطة إلى  WP/220في ورقة العمل الجمعية العمومية       د عيتوقد  -12
تحقيق تحسين على العمل بشكل استباقي لضمان التخطيط والتنسيق والتنفيذ فيما يخص التعاون اإلقليمي ورصد النتائج من أجل 

 .سالمة وأمن الطيران

 WP/106 [Support to ICAO No Country Left Behindإلى تقديم ورقات المعلومات التالية             أشير أيضا  و  -13

Initiative (List of Projects)]  من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األخرى األعضاء في المؤتمر
 WP/233 (Sharingو(؛ EUROCONTROL( وفي المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )ECACاألوروبي للطيران المدني )

of information and lessons learnt amongst archipelagic States) من إندونيسيا؛ وWP/452 (La experiencia de Uruguay 

con la Iniciativa Ningún país se queda atrás)  لجنة الطيران المدني بدعم من الدول األعضاء في إقليم أمريكا الجنوبية وفي
 .الالتينية ألمريكا

 المناقشة

أن برنامج المساعدة الخاصة                     من المكسيك( مؤكدا         مقد مة)ال /437WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب نيكاراغواأعرب  -14
 بالنظم الذي استحدثه المكتب اإلقليمي ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي مبادرة حميدة.

وأقر بأهمية برنامج المساعدة الخاصة  /437WP ورقة العملدعمه لضا يأ مندوب جمهورية فنزويال البوليفاريةأبدى  -15
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة "سيما فيما يخص  بالنظم وما يتمخض عنه من فوائد على النحو المبين في تلك الورقة، وال

 ىالشمالية والوسط ودعا دول أمريكا. (SSP) "برنامج السالمة الوطني"و "،برنامج تنفيذ المالحة القائمة على األداء"، و"السالمة
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الدول المهتمة على مواصلة اإلسهام في تعزيز سالمة  ثوالكاريبي إلى المشاركة بنشاط في برنامج المساعدة الخاص بالنظم وح
 وأمن الطيران في تلك المنطقة وفي جميع أرجاء العالم.

 يكاوهمية كبيرة بالنسبة للدول وكذا لإلراء الركب" تكتسي أ و أن مبادرة "عدم ترك أي بلد  مندوبة أوروغوايوإذ أكدت  -16
. ودعت الوفود إلى االطالع على WP/437درة وكذا ورقة العمل بادت هذه الميمن هذه الروح، أ                                ككل، أشارت أن بالدها، استلهاما  

ي من جانب إلى أوروغوا       مقد مةالتي تسلط الضوء على نتائج المساعدة الفنية في إطار المبادرة، ال WP/452ورقة المعلومات 
تقويم أوجه القصور من أجل  ،راقبة السالمةمهاز اإلقليمي للتعاون في ب اإلقليمي ألمريكا الجنوبية والجمن خالل المكت يكاواإل

 ة السالمة التي كشف عنها البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة.بفي مجال مراق

عالمية يتعين التعامل معها من خالل نهج عالمي لضمان أن النقل الجوي التجاري ظاهرة  مندوب إيطالياأكد  -17
وشدد على أن النقل الجوي التجاري لن ينتشر سوى إذا كانت الدول األعضاء في موقف يتيح سالمته وأمنه وكفاءته وموثوقيته. 

ذ أعرب عن تأييده القوي لمبادرة ، بشكل متناغم في جميع أرجاء العالم. وإيكاواإللها تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية التي تصدرها 
ة من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة مذات الصلة )والمقد WP/107 Rev. 1"عدم ترك أي بلد وراء الركب" وورقة العمل 

لجهود بناء القدرات  أبرز المندوب القيمة الكبيرةرول والتي تشترك في رعايتها نيوزيلندا وكندا(، تاألوروبية للطيران المدني واليوروكن
وفرادى الدول والمنظمات اإلقليمية وقطاع الطيران في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وشدد  يكاواإلالمبذولة من 

ة والفنية ضمن تلك المبادرة يكتسي أهمية قصوى لتحقيق تطور نظم النقل الجوي التجاري على يعلى أن توفير الموارد المال
 ترسيخ دورها البارز في تنسيق المبادرة في مراحلها كافة. يكاواإلمن               عالمي طالبا  د اليالصع

عن دعمها القوي للعمل  مندوبة اليونانمن المجلس( أعربت        مقد مة)ال /49WPفي معرض حديثها عن ورقة العمل  -18
ة المباشرة للبلدان النامية. وإذ أشارت إلى ضرورة في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" لتقديم المساعد يكاواإلالذي تنجزه 

 متينةة السياسية لدى الدول من أجل حشد الموارد، أكدت أنه، من الممكن زيادة تمتين المبادرة من خالل إنشاء آلية دار توافر اإل
الموصي به في ورقة العمل  وحللتنسيق بما يتيح االستخدام األمثل للموارد وإحداث أقصى األثر ألنشطة بناء القدرات على الن

WP/107 Rev. 1 شاركتمن فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول والتي        مقد مة)ال 
دول، إزاء أنشطة دعم ال        نظميا          منهجا   يكاواإلق                                                                         في رعايتها نيوزيلندا وكندا(. وبعد أن ذكرت بأن الورقة أوصت كذلك بأن تطب  

 شددت على أن هذا النهج من شأنه أن يسهم في إقامة نظم متينة للرقابة التنظيمية في البلدان المستفيدة.

أن بالده تقف وراء مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وستواصل دعمها. وقال إنه يؤيد جميع  مندوب كنداأكد  -19
من فنلندا نيابة عن االتحاد        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1أشار إلى ورقة العمل التعليقات التي أدلى بها المتحدثون السابقون، وإذ 

 WP/437في رعايتها نيوزيلندا وكندا( وورقة العمل  شاركتاألوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول والتي 
)زيادة كفاءة المجموعات  WP/276( و"اعدة الفنيةتعزيز مبادرات المس") WP/129أن ورقتي العمل من المكسيك(؛ أفاد        مقد مة)ال

                                                                                                      ( المقدمتين من بلده ونيوزيلندا ست عرضان للمناقشة في اللجنة الفنية بغرض زيادة تعزيز المبادرة وضمان قدر يكاواإلقليمية لإل
 .لها أكبر من النجاح

إلى التعاون الرائع بين بلده والمكتب  . وبالنظر/Rev. 107WP 1تأييده لورقة العمل  مندوب جمهورية مولدوفاأبدى  -20
من أذربيجان( التي يدعو فيها        مقد مة)ال WP/88اإلقليمي إلقليم أوروبا وشمال األطلسي، أعرب أيضا عن تأييده لورقة العمل 
لدول األعضاء في مواصلة الدعم ل تأمينفي  يكاوأذربيجان الجمعية العمومية إلى اإلقرار بالدور الذي تؤديه المكاتب اإلقليمية لإل
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المنظمة من أجل التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية من خالل تنسيق استخالص العبر وتبادل الخبرات بين الدول في مجال 
 تنفيذ تلك القواعد و التوصيات الدولية.

مبادرة "عدم ترك عمها لد مندوبة كوبامن المجلس( أبدت        مقد مة)ال /49WPبعد أن أعربت عن تأييدها لورقة العمل  -21
العمل  ةمشيدة بالدور الرائد الذي يؤديه رئيس المجلس د. أليو في هذا المجال. وإذ أفادت بأنها تؤيد كذلك ورقأي بلد وراء الركب" 

WP/437 مريكا من برنامج المساعدة للنظم الذي أعده المكتب اإلقليمي أل                              أبرزت أن كوبا استفادت كثيرا  من المكسيك(،        مقد مة)ال
وصى به في                                                                                                            الشمالية والوسطى والكاريبي وأنه سيكون من المفيد تنفيذ برامج مماثلة في أقاليم أخرى من العالم على النحو الم  

من جنوب أفريقيا( والتي تشجع فيها الدول على التخطيط        مقد مة)ال WP/220. وبالمثل أيدت المندوبة ورقة العمل ورقة العمل
 تمحض عنه من نتائج مقارنة بهدف تعزيز سالمة وأمن الطيران.يد ما سصيقه وتوفيره بشكل استباقي، ور للتعاون اإلقليمي وتنس

 مندوبة الواليات المتحدة األمريكيةمن أذربيجان( أشارت        مقد مة)ال /88WPلورقة العمل  اعن تأييده تبعد أن أعرب -22
يسية للتنسيق ونشر المعلومات بشأن أفضل الممارسات بين الدول أجهزة رئ يكاوأن بلدها يدعم اعتبار المكاتب اإلقليمية لإل

 األعضاء. وقالت إن الواليات المتحدة تؤيد الجهود المبذولة من المكاتب اإلقليمية لتشاطر المواد اإلرشادية.

ي بلد وراء أن مبادرة "عدم ترك أ مندوب فرنسامن المجلس( أكد        مقد مة)ال /49WPبعد أن أبدى دعمه لورقة العمل  -23
في السنوات األخيرة، وأن الفضل في ذلك يعود، في المقام األول، إلى رئيس المجلس د. أليو  يكاواإلالركب" من أنجح مبادرات 

فق في الترويج لها. وستعمل فرنسا من أجل تحويلها إلى إرث دائم له. وأفاد أن فرنسا ملتزمة بالمبادرة منذ استحداثها في                                                                                                                          الذي و 
. WP/107 Rev. 1أقامت شراكات مع الدول األوروبية لبناء قدرات البلدان النامية على النحو المبين في ورقة العمل و  2014عام 

 الوة على ذلك، عملت فرنسا على الصعيد الثنائي مع العديد من الدول األخرى لتقديم المساعدة الفنية في جميع القارات.ع

أن تقوم به أكثر مما فعلت  يكاوالعمومية اآلن هو ما الذي يمكن لإل وأضاف إن السؤال المطروح على الجمعية -24
لتوفير الدعم للبلدان النامية في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؟ وأفاد بأن فرنسا ترى أنه بإمكان المنظمة أن تحقق 

المعلومات فيما بين الدول المستفيدة،  لعام، وتبادالتقدم في مختلف المجاالت، مثل التنسيق بين المانحين في القطاعين الخاص وال
وترشيد تنسيق أنشطة الدعم الذي تقدمه الدول وإضفاء الطابع المركزي عليه داخل األمانة العامة، ورصد مدى فعالية التدابير 

لمكان المناسبين مع المعتمدة، على المدى الطويل. ومن شأن هذه اإلجراءات أن تضمن التدخالت الجماعية للدول في الوقت وا
 "برنامج كورسيا للمساعدة وبناء القدرات والتدريب"، كما يتم حاليا في مجال حماية البيئة من خالل ما يلزم من موارد

(ACT-CORSIA  الذي يشهد نجاحا )                      أن تمك  ن الدول أكثر من الوفاء بواجباتها السياسية في مساعدة  يكاو. وقال إنه ينبغي لإل       كبيرا                                                            
 لتي تواجه صعوبات وتحديات في مجال الطيران المدني بحيث ال يتخلف أي بلد عن الركب.الدول ا

أن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" كانت فعالة في  مندوب سنغافورة، أكد /49WPلدى تأييده لورقة العمل  -25
ران على الصعيد العالمي. ويمثل تحسين أنظمة تعزيز التعاون والتآزر بين الدول والقطاع من أجل بناء القدرات في مجال الطي

كفريق متماسك. وعليه فإن سنغافورة تشكر رئيس المجلس د. أليو على رؤيته  على العملعلى قدرة الدول         واضحا                 الطيران دليال  
هما المتين. وقال إن وكذا الدول والقطاع على تعاون على جهودها في التعجيل بتنفيذ المبادرة، يكاووريادته واألمانة العامة لإل

 إلى تمتين نظام الطيران ككل.                                                                    على مواصلة العمل مع الدول والقطاع من أجل توسيع نطاق المبادرة سعيا   يكاواإلسنغافورة تحث 

لتحقيق هدف أسمى هو ضمان        قويا                                                          أن بلده أيد مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تأييدا   مندوب السويدأشار  -26
من قواعد وتوصيات دولية بما يتيح للدول جني الفوائد االجتماعية  يكاواإلاغم على الصعيد العالمي لما تصدره التنفيذ المتن

 WP/107 Rev. 1وأفاد بأن السويد مقتنع، على النحو المبين في ورقة العمل  واالقتصادية الجمة من النقل الجوي المأمون والموثوق.
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اد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا من فنلندا نيابة عن االتح       مقد مة)ال
في تنفيذ المبادرة من أجل إقامة                                                                                         وكندا(، بأن اتباع نهج نظمي إزاء أنشطة الدعم الهادفة التي تضطلع بها الدول، سيكون مفيدا  

ها مى لتفادي إزدواجية الجهود. وقال إن السويد تجدد، لهذه األسباب، دععنية األخر منظام فعال للمراقبة والتنسيق مع الجهات ال
 لورقة العمل تلك.

من أذربيجان(        مقد مة)ال /88WPمن المجلس( و       مقد مة)ال /49WPتأييده لورقات العمل  مندوب جورجياأبدى  -27
روبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األو        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1و

في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء        مقد مةرعايتها نيوزيلندا وكندا(. وأكد أن جورجيا استفادت إلى حد كبير من المساعدة ال
في مجال الطيران المدني         حاسما                                                                                        الركب"، حيث أشار إلى أن بلده شهد في السنوات القليلة الماضية إصالحات جذرية وحقق تقدما  

عن شكره للمكتب اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسي واالتحاد األوروبي بدعم من شركائه. وأعرب المندوب، في هذا السياق، 
عن فرنسا وألمانيا والنمسا وكرواتيا التي قدمت المساعدة على المستوى الثنائي. وقال إن                                       والوكالة األوروبية للسالمة الجوية فضال  

بدعمها. وبعد أن أشار إلى        كامال                                  درة الناجحة وهي تلتزم التزاما  اجورجيا قد تحولت من بلد مستفيد إلى دولة مساهمة في هذه المب
شهادة "عن       فضال   "شهادة رئيس المجلس للسالمة الجوية" 24/9/2019أن جورجيا قد تسلمت، خالل الجلسة العامة األولي يوم 

 أن الفضل في هذا النجاح الباهر يعود إلى المبادرة.                    بإنجازاتها، مؤكدا                                   ، التي ت قد م ألول مرة، اعترافا  "رئيس المجلس ألمن الطيران

من فنلندا نيابة        مقد مة)ال /Rev. 107WP 1من المكسيك( و       مقد مة)ال /437WPورقتي العمل  مندوب باراغوايأيد  -28
إلى أن مبادرة                                                               مدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا( مشيرا  عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران ال

من أهداف استراتيجية  يكاواإلاستفادة جميع الدول األعضاء مما ترسمه  تأمين"عدم ترك أي بلد وراء الركب" تتمحور حول 
 لسابقين.وسياسات وخطط وبرامج ناجحة وأعرب عن تأييده للمبادرة على غرار المتحدثين ا

سيما بتوفير الموارد الالزمة لها بما  وال يكاواإلإلتزام بالده بإقامة تعاون دولي فعال مع         مجددا   مندوب أوكرانياأكد  -29
، أفاد بأن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" WP/107 Rev. 1                                                         يمك  نها من رفع تحديات المستقبل. ولدى تأييده لورقة العمل 

في مجال الطيران في أوكرانيا فرصة االرتقاء بمؤهالتهم من خالل المشاركة في العديد من الدورات التدريبية  أتاحت للعاملين
في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية مع الدول األخرى يساهم في بناء  توالبرامج الدراسية. وبعد أن أكد على أن تبادل الخبرا

 من أذربيجان(.       مقد مة)ال WP/88 ضا لورقة العمليالثقة، أعرب عن تأييده أ

عن دعمها لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وأيدت في ذات السياق ورقتي العمل  مندوبة صربياأعربت  -30
WP/107 Rev. 1  وWP/88 وقالت إن صربيا، مثل جورجيا، استفادت من مشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات وتعتبر أن بلدها .

                                                                                                     مدى إسهام تلك المشاريع الهادفة م حكمة التنظيم في تحسين أداء الطيران بصفة عامة وتعزيز قدرات الدول على مثال حي عن 
في المائة من التنفيذ الفعال خالل  70.26الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية شيكاغو. وبعد أن ذكرت بأن بلدها حقق نسبة 

، أفادت بأن هذه (USOAP) "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية"طار في إ 2009التدقيق الذي خضعت له في عام 
 يكاوفي المائة بفضل مشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات ذاك. وهو ما أكدته بعثة التحقق المنسقة لإل 93.3النسبة إرتفعت إلى 

 .2019في عام 

أهمية التعاون                          من جنوب أفريقيا( مؤكدا         مقد مة)ال /220WPرقة العمل تأييده لو  مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةأبدى  -31
اإلقليمي في بلوع أهداف مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وشدد على الحاجة إلى إعداد استراتيجية للتعاون اإلقليمي من أجل 

النهوض بالتنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية  إقامة الشراكات و/أو مساعدة الدول في تلبية احتياجاتها ذات األولوية من أجل
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من فنلندا نيابة        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1و (من المجلس       مقد مة)ال WP/49. كما أبدى تأييده لورقات العمل يكاواإلالصادرة عن 
  WP/437يلندا وكندا( وعن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوز 

 من المكسيك(.       مقد مةال)

الجهود التي يبذلها المكتب اإلقليمي  مندوب كوستاريكا، أبرز /437WPبعد أن أبدى تأييده أيضا لورقة العمل  -32
 WP/107 Rev. 1                                                                                                     ألمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من أجل دعم الدول التي اعت مد لديها. وأعرب عن دعمه كذلك لورقة العمل 

 ميع الدول.جبالنظر إلى ضرورة االستخدام األمثل للموارد. وأكد أهمية التعاون اإلقليمي والدولي في تحسين السالمة الجوية في 

                                                                                     إن رئيس المجلس د. أليو سيسج ل إسمه في التاريخ بفضل الدور الحاسم الذي لعبه في الترويج  مندوب توغوقال  -33
من        مقد مة)ال WP/437من المجلس( و       مقد مة)ال WP/49وراء الركب". وأبدى تأييده لورقات العمل لمبادرة "عدم ترك أي بلد 

من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1المكسيك( و
عثات المساعدة الفنية التي أوفدتها جنوب ببشأن  WP/220لورقة العمل وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا(. وفي معرض تناوله 

بلمواد إرشادية بخصوص مختلف ال يكاواإلأفريقيا بناء على طلب من عدة دول أفريقية، اقترح المندوب أن تصدر  المتاحة      س 
 زدواجية الجهود.مساعدة الفنية، وذلك بغرض تفادي اللدول لتلقي ال

برئيس المجلس د. أليو على  مندوب المكسيكمن المجلس( أشاد        مقد مة)ال /49WPيده لورقة العمل بعد أن أبدى تأي -34
دوره الريادي في استحداث مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وفي حشد الزخم العارم لتنفيذها. وإذ أعرب عن دعمه لورقة 

ول من شأنها االرتقاء بقدرات الدول دالدعم الهادف المقدم من ال باعتماد نهج نظمي إزاء يكاواإل، أكد أن توصية WP/107العمل 
. وشدد المندوب أيضا       فعاال                                                                                                  المستفيدة في تقويم ما يتم تحديده من أوجه قصور وبالتالي تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية تنفيذا  

و الموصى به في الورقة. وأبدى تأييده لورقة ني مع الشركاء اآلخرين، على النحطعلى أهمية تنسيق الدعم الهادف اإلقليمي والو 
 من جديد أهمية رصد نتائج التعاون اإلقليمي المزمع.        مؤكدا  من جنوب أفريقيا(        مقد مة)ال WP/220العمل 

لك عن تقديره لرئيس المجلس د. أليو على مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء ذك مندوب المملكة العربية السعوديةب ر أع -35
زت                        . وأكد أن المبادرة عز  2019و 2016ائعة والتي حظيت بتأييد بلده منذ البداية وخصصت لها تبرعات في عامي الركب" الر 

وب إنه يتفق مع مالحظات مندوب فرنسا بشأن د. ومع ذلك، قال المن                                                           سالمة وأمن الطيران في البلدان النامية وفي أقل البلدان نموا  
 للبلدان في إطار المبادرة. مختلف مجاالت تحسين أساليب توفير الدعم

المجلس  يسبعد أن أكد أن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" حققت نتائج مذهلة في ربوع العالم تحت قيادة رئ -36
من فنلندا        مقد مة)ال /Rev. 107WP 1من المجلس( و       مقد مة)ال /49WPعن دعمه لورقتي العمل  مندوب كولومبياأعرب  ،أليو د.

التحاد األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا(. وإذ أبدى تأييده نيابة عن ا
تب اإلقليمي كمن المكسيك( أكد المندوب أن برنامج المساعدة الخاصة بالنظم الذي ينفذه الم       مقد مة)ال WP/437لورقة العمل 

 كاريبي برنامج ابتكاري وفعال يستحق استنساخه في أقاليم أخرى.ألمريكا الشمالية والوسطى وال

نهما تبرزان أهمية التعاون بين أل /Rev. 107WP 1و /49WPإلى أنه يؤيد كذلك ورقتي العمل  مندوب مصرأشار  -37
ك أي بلد وراء الركب" وفرادى الدول والمنظمات اإلقليمية والقطاع في تقديم المساعدة للدول في إطار مبادرة "عدم تر  يكاواإل

أهمية  نمن أذربيجان( اللتين تؤكدا       مقد مة)ال WP/88وب أفريقيا( ومن جن       مقد مة)ال WP/220                                  ضمانا  للنتائج. ورحب بورقتي العمل 
 من المكسيك( التي تدعو إلى استنساخ برنامج       مقد مة)ال WP/437يد كذلك ورقة العمل وأزيادة الخبرات لدى العاملين في الطيران. 

 المساعدة الخاصة بالنظم في أقاليم أخرى من خالل تبادل المعارف والتعاون بين المكاتب اإلقليمية.
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 سأن بلده استفاد كثيرا من مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" بحيث استحق جائزة رئيس المجل مندوب بيروأفاد  -38
       مقد مة)ال WP/49. وأبدى دعمه لورقات العمل 24/9/2019نعقدة في للسالمة الجوية التي استلمها في الجلسة العامة األولى الم

من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1ومن المكسيك(        مقد مة)ال WP/437من المجلس( و
 من جنوب أفريقيا(.      قد مةم)ال WP/220األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا( و

بالمثل ورقات العمل  مندوب نيجيريابعد أن أكد أن د. أليو هو الذي يقود مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، أيد  -39
WP/49 وWP/107 Rev. 1 وWP/220 كما أبدى تأييده لورقة العمل .WP/437 لنظم ألنه يعتبر برنامج المساعدة الخاصة با

 ساخه في أقاليم أخرى.م ينبغي استنباالهتما        جديرا                                   الية والوسطى والكاريبي برنامجا  مشي ألمريكا الللمكتب اإلقليم

من جنوب أفريقيا( ألنها تشجع الدول على التعاون اإلقليمي لبلوغ        مقد مة)ال /220WPورقة العمل  مندوب لبنانأيد  -40
 لركب".الهدف األساسي وهو تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء ا

من المجلس( تقديرا منه لمبادرة "عدم ترك أي بلد        مقد مة)ال /49WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب فييت نامأعرب  -41
للتعاون الفني وتوفير المساعدة الفنية من جانب  يكاواإلوراء الركب". وقال إن فييت نام استفادت من المبادرة من خالل برنامج 

 لمحيط الهادئ )ومقره بانكوك( مما عزز قدرات بلده في مجال مراقبة السالمة.المكتب اإلقليمي آسيا وا

رئيس المجلس د. أليو على مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي تتمخض عن فوائد  مندوب موزامبيقشكر  -42
من فنلندا نيابة عن االتحاد  مة     مقد  )ال WP/107 Rev. 1من المجلس( و       مقد مة)ال WP/49جمة، وأعرب عن تأييده لورقتي العمل 

 األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا(.

عن       ربا  عأن بلده يؤيد أيضا مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي ساهم فيها بلده بنشاط م مندوب الصينأفاد  -43
أليو. وبعد أن أفاد أن المبادرة ساهمت في تعزيز سالمة الطيران المدني  في إطار المبادرة تحت ريادة د. تقديره لألنشطة التي تنفذ

 .WP/107 Rev. 1و WP/49على هذا اإلنجاز وأبدى تأييده لورقتي العمل  يكاواإلالدولي وأمنه وكفاءته، هنأ 

دعمها لورقات العمل األربع التي جرى  (SOCANالمراقبة من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )أبدت  -44
من المجلس(، أكدت أن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" عادت        مقد مة)ال WP/49عرضها. وفي معرض تناولها لورقة العمل 
ها الكامل دعم منظمت                                                  على ما أنجزته من أعمال في هذا الصدد وأكدت مجددا   يكاواإلبالفائدة على دول عديدة. وشكرت المراقبة 

" مستعدة كي تدعم، ليس فحسب الدول، وإنما CANSO" بشأن المبادرة. وشددت على أن منظمة 23-39لقرار الجمعية العمومية 
من قواعد وتوصيات، وسياسات وخطط وبرامج، وذلك بطريقة منسقة عالميا. وبوسع  يكاواإلأيضا األقاليم في تنفيذ ما تصدره 

 .وثيق مع إدارة التعاون الفني في األقاليم لتنسيق التنفيذ ضمن إطار المبادرة وحالمنظمة أيضا أن تعمل على ن

" توافق على أن تبادل الخبرات CANSO" من أذربيجان(، قالت إن منظمة       مقد مة)ال WP/88وبخصوص ورقة العمل  -45
في الحصول على تمويل مستدام وقابل      دا  سيكون مفي يكاواإلبين الدول في مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

" قدمت الدعم للمكاتب اإلقليمية بوصفها أجهزة التنسيق بين CANSOراض الدعم الفني والفكري. وأضافت أن منظمة "غللتوقع أل
 الدول، كل في إقليمه، من أجل تبادل تلك الخبرات.

من فنلندا نيابة عن االتحاد        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1" تؤيد ورقة العمل CANSOت قائلة إن منظمة "ضوم -46
األوروبي واللجنة األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا(. أما بخصوص ورقة العمل 
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WP/220 من جنوب أفريقيا(، أفادت أن        مقد مة)الCANSO  وإقامته دعت وشجعت الدول على التخطيط للتعاون اإلقليمي وتنسيقه
 الورقة. بشكل استباقي وعلى رصد نتائج ذلك في ضوء ما تحقق من تحسن في مجال سالمة وأمن الطيران على نحو ما توصي به

لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وورقات         فوريا           تأييدا   )ACI(المراقبة من المجلس الدولي للمطارات أبدت  -47
حتى ال  يكاواإلينفذ مع         تابعا                                                        عرضها. وأفادت أن لدى المجلس الدولي للمطارات برنامجا  العمل األربع ذات الصلة التي تم 

ي يقدم المساعدة مباشرة للمطارات ذفي مجال السالمة، ال (APEX)يتخلف أي مطار عن الركب، وهو برنامج "تميز المطارات" 
ة فيها. وقالت إن المجلس الدولي للمطارات يشجع الدول االرتقاء بمستوى السالممن أجل األعضاء في المجلس الدولي للمطارات 

ليس أقلها أن ناد إلى هذا النهج التطبيقي إزاء االرتقاء بسالمة الطيران في جميع أرجاء العالم، ألسباب تعلى العمل معه باالس
على         بارزا                  ذلك يشكل مثاال   لي للمطارات بإمكانه مساعدة المطارات في الحصول على الترخيص. وأكدت المراقبة أنو المجلس الد

 قيمة التعاون بين الدول والقطاع.

من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واللجنة        مقد مة)ال WP/107 Rev. 1في معرض تدخله بشأن ورقة العمل  -48
رئيس قسم التخطيط أبلغ  األوروبية للطيران المدني واليوروكنترول وشاركت في رعايتها نيوزيلندا وكندا، فقرة اإلجراءات "و"(،

اللجنة التنفيذية أنه تم إعداد قاعدة بيانات تبين أماكن تنفيذ جميع مشاريع بناء  (PRCاالستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية )
القدرات والمساعدة في مجال أمن الطيران، فضال عن قاعدة بيانات أخرى مماثلة بشأن مشروع للمساعدة الفنية ضمن برنامج 

إلى إمكانية تطوير قاعدتي البيانات تلك            (، مشيرا  ASIAP) طة السالمة الجويةشاكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنالشر 
 يع نطاقهما كي تغطيا أهداف استراتيجية أخرى.صوتو 

يجي وتنسيق أفاد رئيس قسم التخطيط االستراتمن المكسيك(        مقد مة)ال WP/437وإذ استرعى االنتباه إلى ورقة العمل  -49
هيئات الطيران المدني اإلقليمية بأن النهوض بالتنسيق على صعيد األقاليم من خالل إقامة شراكات متينة مع المنظمات و الشؤون 

من أجل  يكاواإلقال إن هذه الجهود تكمل البرامج التي باشرتها و بشأن التعاون اإلقليمي،  يكاواإلتماشى وسياسات اإلقليمية ي
طة السالمة الجوية" شاعدة على تنفيذ أنسطة بناء القدرات والمساعدة، مثل "برنامج الشراكة من أجل تقديم المشأنة زيادة فعالي

(ASIAP .) على النظر في مشاركتها النشطة في مثل تلك البرامج باعتبارها  يكاواإلاء في ضإنه تم تشجيع الدول األعوأضاف
هم في تحقيق أهداف الخطط العالمية سأن أنشطة من هذا القبيل من شأنها أن ت ادوأفطة المساعدة الفنية. شيق أنسأداة لتحسين تن

الخاصة ببناء القدرات والمساعدة وينبغي بالتالي توفير المعلومات عنها لإلمانة العامة  يكاواإلطة شوكذا في استدامة أن يكاولإل
 .WP/107 Rev. 1بالتوصيات الواردة في ورقة العمل       عمال   يكاولإل

إجماع بشأن دعم مواصلة أنشطة بناء القدرات والمساعدة في مجال  وجودأنه بالنظر إلى  رئيس اللجنةأشار  -50
رك أي تعدم "مبادرة  23-39الطيران المدني، فإن اللجنة التنفيذية تدعو الجمعية العمومية إلى أعادة تأكيد دعمها ألحكام قرارها 

 بلد وراء الركب".

، أقرت باألهمية الحاسمة لمبادرة من المجلس       مقد مةال A40-WP/49 إلى ورقة العمل رقمنة التنفيذية اللج أشارتوإذ  -51
                                                         من أجل التنفيذ الفع ال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة  يكاواإل"عدم ترك أي بلد وراء الركب" في دعم الدول األعضاء في 

                                                      وأمن وكفاءة نظام النقل الجوي وتجعله مجديا  من الناحية التي تدعم سالمة وخططها وبرامجها  يكاواإلوسياسات  يكاواإلعن 
الدكتور ، يكاواإلعن تقديرها الكبير لمبادرة رئيس مجلس                 التنفيذية أيضا  وأعربت اللجنة                                       االقتصادية وسليما  من الناحية البيئية.

في تقديم المساعدة الفنية إلى الدول  يكاواإليجابية التي بذلتها وللجهود اإل؛ "عدم ترك أي بلد وراء الركب"لتأسيس مبادرة أليو، 
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في السالمة واألمن في كل  (EI) الدولية وزيادة معدالت التنفيذ الفعالاألعضاء فيها من أجل تعزيز تنفيذ القواعد والتوصيات 
 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"                     منطقة، دعما  لمبادرة 

التي قدمتها أذربيجان، حيث اعترفت بدور المكاتب اإلقليمية  A40-WP/88 ورقة العمل رقم ذيةالتنفي والحظت اللجنة -52
 تلك                                                            من أجل التنفيذ الفع ال للقواعد والتوصيات الدولية، وفي تنسيق  يكاواإلتقديم الدعم المباشر للدول األعضاء في في  يكاولإل

 .الركب" المساعدة، في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء

بالنيابة عن االتحاد األوروبي  فنلنداا هتقدم التي A40-WP/107 Rev. 1 ورقة العمل رقم      أيضا  والحظت اللجنة  -53
األعضاء فيه، والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية، والدول 

اريع شمختلف م ضالتي تعر  WP/106والتي استكملت بالمعلومات الواردة في ورقة العمل نيوزيلندا وكندا،  ركت في رعايتهاوشا
من جديد اللجنة التنفيذية أكدت و  .يكاولجميع األهداف االستراتيجية لإل            روبا دعما  و بناء القدرات والمساعدة الفنية التي تنفذها أ

تحسين األداء العام للطيران على المستوى العالمي. ب"، وأقرت بمساهمة هذه المبادرة في دعمها لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الرك
تكثيف دعمها لدولها األعضاء من أجل تنفيذ إلى  يكاواإل التنفيذية ومن أجل تعزيز فعالية أنشطة بناء القدرات، فقد دعت اللجنة
 التنفيذية                                                           في تنفيذ هذه القواعد والتوصيات الدولية. وإدراكا  من اللجنةالقواعد والتوصيات الدولية مع مؤشرات لتقييم مدى نجاحها 

ومختلف الدول والمنظمات اإلقليمية وأوساط الطيران،  يكاواإلللقيمة المضافة وأوجه التكامل ألنشطة بناء القدرات التي تقوم بها 
لف األطراف المعنية المشاركة في تقديم المساعدة مختأن تضطلع بدور تنسيقي وإعالمي بين  يكاواإلفقد طلبت اللجنة إلى 

الموجهة وتنفيذها، مثل "الشراكة من أجل تقديم المساعدة وتشجيع استخدام آليات التنسيق القائمة من أجل التخطيط لهذه المساعدة 
 والمالحة الجوية. على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية" من أجل أغراض سالمة الطيران 

أقرت اللجنة بوجود أنشطة مماثلة لبناء و ، التي قدمتها المكسيك WP/437 لجنة التنفيذية في ورقة العملالونظرت  -54
في تنفيذ القواعد بين الدول اإلقليمية، ودعت إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات  يكاواإلالقدرات والمساعدة لدى جميع مكاتب 

 .ن، مع مراعاة خصوصيات وأولويات الدول المعتمدة لدى كل مكتب إقليميالدولية بين الدول في هذا الشأوالتوصيات 

                                                          التي قد متها جنوب أفريقيا، وشجعت الدول على تكثيف المساعدة  WP/220 ورقة العملفي التنفيذية ونظرت اللجنة  -55
تعزيز تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية،  المباشرة التي تقدمها للدول األخرى، على الصعيد اإلقليمي على سبيل المثال، من أجل

 .ما يرتبط بذلك من أنشطة الرصدمع 

، WP/437و ،WP/107و، WP/88و، WP/49عرب عنه لورقات العمل                                  وفي ضوء الدعم الواسع النطاق الم   -56
 :، اتفقت اللجنة على توصية الجمعية العمومية بما يليWP/220و

 يكاواإللقواعد وتوصيات وى الوعي العالمي بأهمية التنفيذ الفعال حث المجلس على مواصلة عمله لرفع مست (أ
 ؛       بيئيا      ا  سليمو                   وم جد  اقتصاديا   ةءامن والكفواأل يتسم بالسالمةالتي تدعم نظام نقل جوي  هاوبرامج هاوخطط هاسياساتو 

صلة تنفيذ مبادرة لموا الفنيوالتعاون  الفنية تكثيف أنشطة المساعدة االستمرار فيعلى  ةالعام ةحث األمين (ب
 الجديدة؛ الدولية ، ال سيما أنشطة دعم التنفيذ العامة بعد نشر القواعد والتوصيات"عدم ترك أي بلد وراء الركب"

من أجل  يكاواإللدول األعضاء في لفي ضمان الدعم المستمر  يكاواالعتراف بدور المكاتب اإلقليمية لإل (ج
بين (، من خالل تنسيق الدروس المستفادة وتبادل الخبرات SARPS) للقواعد والتوصيات الدوليةلتنفيذ الفعال ا

 في تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛الدول 
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 الفني لدعم الدول وتكثيف أنشطة الدعم والدعم الموجهةأنشطتها  في نظاميإلى تطبيق نهج  يكاواإلدعوة  (د
 ؛العامة التي تقدمها األمانة الفنية والمساعدة

المنظمات و الدول  فرادىو  يكاواإلمة المضافة والتكامل في أنشطة بناء القدرات التي تقوم بها بالقي االعتراف (ه
مع شركاء آخرين عبر  أو دعم الدول الموجهتنسيق الدعم اإلقليمي  يكاواإلطلب من أن ت، و والقطاعاإلقليمية 

سالمة الطيران  الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية"، من أجل"
 ؛الجوية والمالحة

على أنشطتها الخاصة بالمساعدة من أجل إتاحة نهج  يكاواإلتشجيع الدول والمنظمات اإلقليمية على إطالع  (و
 الجهود؛ يةوتقليل ازدواج القائمة، وضمان االستخدام األمثل للموارد الفنيةأنشطة المساعدة في منسق 

بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق ببناء القدرات  يكاوقليمية لإلتبادل المعلومات بين المكاتب اإل دعم (ز
كل لديها د                        وأولويات الدول المعتم   ياتلخصوصوالمساعدة، مع التذكير بأنه ينبغي إيالء االعتبار الواجب 

 مكتب إقليمي؛ 

ورصد النتائج  لتخطيط وتنسيق وتنفيذ التعاون اإلقليمي بشكل استباقي، يكاواإلتشجيع الدول على العمل مع  (ح
 ؛مقابل آثار تحقيق تحسين سالمة وأمن الطيران

                                                         ستنفذ رهنا  بالموارد المتاحة في الميزانية العادية للفترة  يكاواإلأن اإلجراءات الموجهة إلى وأحاطت اللجنة التنفيذية ب -57
 .المساهمات من خارج الميزانيةمن أو و/ 2020-2022

 (PSIDSرة النامية في المحيط الهادئ )الدول الجزرية الصغيبشأن دراسة ال

فيها      قد م التي ، /47WP ورقة العمل )C/PRC(الشؤون اإلقليمية رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق عرض  -58
من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المجلس مستجدات دراسة الجدوى المتعلقة بتحليل االحتياجات في مجال الطيران 

قد تضمنت . و (A39-WP/501)والثالثين للجمعية العمومية ، وذلك في إطار المتابعة لقرار الدورة التاسعة (PSIDS)حيط الهادئ الم
 معوالغرض منها ومنهجيتها،  بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئالدراسة المعلومات المتعلقة بنطاق الورقة 

مساهمات عينية ومالية. وشيلي والصين وفيجي وسنغافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة لما قدموه من تقدير ألستراليا ال
اللجنة التنفيذية بأنه قد جرى التشاور على رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية                          وعالوة على ذلك، فقد أ بلغ 

 يكاوأن األمانة العامة لإلو  سة وتوصياتها مع الدول األربع عشرة المشمولة في الدراسةالدرانحو الواجب بشأن مشروع نتائج ال
أكد الذي يهدف إلى استعراض التوصيات ووضع خريطة طريق للتنفيذ. و  الختاميالتقرير  يكاواإللمجلس  218إلى الدورة ستقدم 

التوصيات قد يتطلب تدبير موارد وتوسيع نطاق الشراكات  تنفيذأن رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية 
 .الصلةمع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات األمم المتحدة ذات 

 :ما يلي إلى WP/47في ورقة العمل الجمعية العمومية دعيت  -59

 مالحظة المعلومات الواردة في هذه الورقة؛ أ(
الدول الجزرية بشأن                                              مت تبرعات ودعما  عينيا  من أجل إجراء الدراسةاإلعراب عن تقديرها للدول التي قد ب(

 ؛(PSIDS)الصغيرة النامية في المحيط الهادئ 
طة طريق لتنفيذها، ير واردة في تقرير الدراسة وإعداد خإعطاء توجيهاتها إلى المجلس الستعراض التوصيات ال ج(

لة  .من جانب المجلس                 بصيغتها المعد 
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وشارك في تقديمها نيوزيلندا ومكتب سالمة الطيران من دولته        مقد مةال /210WPورقة العمل  مندوب أستراليا عرض -60
تدعو لكي  كان من دواعي سرور أستراليا االنضمام إلى تلك الدول وأشار إلى أنه .في المحيط الهادئ، وساموا، وسنغافورة وتونغا

 (AN-Conf/13)مؤتمر المالحة الجوية الثالث عشر  نتائجب      عمال  يا والمحيط الهادئ مشاركتها داخل إقليم آسإلى تعزيز  يكاواإل
                                                                                                 إقليم آسيا والمحيط الهادئ هو أكبر إقليم في العالم من حيث إجمالي نسبة النقل العالمي، ويغطي فضاء  قال إن . و 2018لعام 
لستين في المائة من سكان                                    ل إقليم آسيا والمحيط الهادئ مقرا  من أقاليم معلومات الطيران. ويمث    ا  إقليم 49يتكون من         شاسعا         جويا  

آسيا والمحيط الهادئ، شأنه في  قليماف أن التجارة والسياحة تكتسي أهمية حيوية إلضوأنسمة.  مليار 4,3أي حوالي  –العالم 
ية. وبما أن سوق هذا اإلقليم تنمو ذلك شأن األقاليم األخرى، وبالتالي يحتاج إلى خدمات جوية تتسم بالسالمة واألمن والموثوق

االلتزام  زبالنسبة للطيران في ذلك اإلقليم ألنه يبر               يمثل منعطفا   2018باطراد فإن التحديات تتزايد. وأفاد أن إعالن بيجين لعام 
قتضيات ذلك ولكن تنفيذ موالمالحة الجوية والموارد البشرية،  على صعيد اإلقليم بتحقيق األهداف المتصلة بسالمة الطيران

 طرح تحديات لعدد كبير من دول إقليم آسيا والمحيط الهادئ.اإلعالن ي

وترحب بدراسة الجدوى المتعلقة بتحليل  يكاواإلوقال المندوب أن أستراليا والدول الراعية للورقة ما فتئت تتابع عمل  -61
. وأضاف أن هذه الدول تؤكد أهمية الحفاظ على (WP/47)االحتياجات في مجال الطيران من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية 

الزخم الذي أقام األساس إلصدار إعالن بيجين ودراسة الجدوى، وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون وتوفير الموارد على المدى 
ح المندوب أنه بالرغم . وأوضيكاواإلالطويل. ويمثل المكتب اإلقليمي في بنكوك قناة رئيسية لتقديم المساعدة إلى الدول من جانب 

يتعين على المنظمة أن تعطي األولوية لتزويد  هفإنها ترى أنل، امن أعم يكاواإلمن أن استراليا والدول الراعية تقر بما أنجزته 
المكتب اإلقليمي بالموارد الكافية في المستقبل كيما يتسنى له، على نحو أفضل، تنسيق ورصد تنفيذ إعالن بيجين واإلبالغ عنه 

 وكذا عن االستجابة لمخرجات دراسة الجدوى.

 :إلى القيام بما يلي WP/210في ورقة العمل الجمعية العمومية ودعيت  -62

بالمطالب المتزايدة على إقليم آسيا والمحيط الهادئ والتحديات الخاصة أمام دول المحيط الهادئ  أن تقر أ(
 ؛يكاواإلرة عن ادصال قواعد والتوصيات الدوليةالالجزرية في تنفيذ 

أولوية للتعزيز المالئم  يكاواإلتوصيات مؤتمر المالحة الجوية الثالث عشر، بأن تعطي ب      عمال  أن توصي،  ب(
دعم أفضل للتنفيذ اإلقليمي والدولي إلعالن  بغرض توفيرآلسيا والمحيط الهادئ في بانكوك مكتب اإلقليمي لل

ومساعدة المنطقة والدول على االستجابة لنتائج دراسة تحليل العالمية،  يكاواإلبيجين والتقدم نحو أهداف 
 .االحتياجات في دول المحيط الهادئ الجزرية الصغيرة والنامية

جزر كوك وفيجي وجزر مارشال ودول ميكرونيزيا بالنيابة عن  /310WPورقة العمل  مندوب بابوا غينيا الجديدةوقدم  -63
 هذه الورقة رعايةالمشاركون في  عرب. وأ الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتووبابوا غينيا  المتحدة وناورو وباالو

الدراسة التحليلية الحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ  فيوالدول المانحة  يكاواإللجهود  معن تقديره
(PSIDS)، تخصيص الموارد حسب األولويات في إطار البرنامج العادي و/أو ل الدراسة دون المساس بنتيجة المرحلة الثانية من

 .تقديم ما يلزم من مساعدة لتنفيذ التوصيات والحلول                                من خارج إطار الميزانية، فضال  عن 

 :إلى القيام بما يلي WP/310في ورقة العمل الجمعية العمومية ودعيت  -64

 (PSIDS)ة التي تواجه الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ االعتراف بالتحديات العديدة والفريد أ(
 ؛الطيران المدني الدولي تطويرفي مجال 
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                                                                                     على تخصيص ما يكفي من الموارد في ميزانية البرنامج العادي و/أو من خارج الميزانية، فضال   يكاواإلحث  ب(
حلول المنبثقة عن دراسة تحليل احتياجات هذه الدول في تقديم ما يلزم من مساعدة، لتنفيذ التوصيات والعن 

 .مجال الطيران

لتحسين سالمة وأمن الطيران األنشطة العديدة لنيوزيلندا  تصفالتي  /385WPورقة العمل  نيوزيلندا ةمندوب وعرضت -65
مستويات بجد لتحسين نيوزيلندا تعمل  وأكدت أنه بينما كانت. (PSIDS)الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ في 

واصلت نيوزيلندا دعم جيرانها من الدول كما ، فإنها واجهت العديد من التحديات لتحقيق هذه التحسينات. التنفيذ الفعال لديها
تحسين  على نية وبرامج بناء القدرات للمساعدةفالجزرية الصغيرة النامية للتغلب على تلك التحديات من خالل تقديم المساعدة ال

           موجها  نحو         مؤخرا  الطيران في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ. وكان الدعم الذي قدمته نيوزيلندا وأمن فعالية مراقبة سالمة 
لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وكذلك العمل عن كثب اإللكتروني لإلطار لبناء القدرات حول االستخدام العملي 

كون في وضع مالئم لتنسيق مشاريع المحيط الهادئ. يلتحسين أدائه حتى  (PASO)المة الطيران للمحيط الهادئ مكتب س مع
الطيران عبر منطقة المحيط الهادئ، وأمن واعترفت نيوزيلندا، مع ذلك، بالحاجة إلى مزيد من التغييرات األساسية لتحسين سالمة 

شجعت نيوزيلندا و . (PSIDS)الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ  حتياجاتال يةتحليلالدراسة الوبالتالي دعمت 
على ضمان أن التوصيات الواردة في الدراسة تتصدى مباشرة للتحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية  يكاواإل

 .الكافي وااللتزام بالتنفيذ الكامل لتوصيات الدراسةالتمويل  يكاواإلتقدم بطريقة عملية ومتناسبة وفعالة من حيث التكلفة، وأن 

 إلى القيام بما يلي:  WP/385في ورقة العمل الجمعية العمومية       د عيت -66

 (PSIDS)أن تالحظ العمل الكبير الذي يحدث داخل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ  أ(
 التنفيذ الفعال؛ مستوياتالطيران و وأمن لتحسين سالمة 

وإقليم المحيط الهادئ للعمل بشكل تعاوني مع الدول  يكاواإلوأن توافق على أهمية االلتزام المستمر من جانب  ب(
 .الطيرانوأمن سالمة لتحسين 

 المناقشة

تراليا من اس       مقد مة)ال /210WPمن المجلس( و       مقد مة)ال /47WPورقتي العمل  مندوب بابوا غينيا الجديدةأيد  -67
 والمشاركين في رعايتها(.

من بابوا غينيا الجديدة        مقد مة)ال /310WPعن تأييدها لورقة العمل  مندوبة الواليات المتحدة األمريكيةوإذ أعربت  -68
مدني. والمشاركين في رعايتها(، أشارت أن بلدها يدرك التحديات العديدة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة في مجال الطيران ال

، بالتنسيق مع الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المانحة من أجل الخروج بتوصيات يكاواإل                             كما ي قر بالجهود التي تبذلها 
مفيدة وقابلة للتنفيذ من خالل دراسة الجدوى لتحليل االحتياجات في مجال الطيران من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية. 

وأعرب عن تقديره لجهود نيوزيلندا الرامية إلى النهوض بسالمة  WP/385                              ي د، عالوة على ذلك، ورقة العمل افت ان بلدها أضوأ
الي تضطلع به نيوزيلندا في تنفيذ برنامج بناء القدرات والمساعدة  لهادئ. ويقر أيضا بالدور الهاماوأمن الطيران في إقليم المحيط 

العديدة التي نظمتها في ذلك اإلقليم بشأن "نهج الرصد المستمر للبرنامج العامي لتدقيق الفنية، بما في ذلك الدورات التدريبية 
. وأفادت (PASO)عن دعمها المستمر لمنظمة سالمة الطيران للمحيط الهادئ       فضال  "، (USOAP CMA)مراقبة السالمة الجوية 

ط يالية مراقبة سالمة وأمن الطيران في ربوع إقليم المحبأن الواليات المتحدة تتفق على أن النهج التعاوني أساسي في زيادة فع
 والدول األعضاء فيها إليجاد الحلول بعد استكمال دراسة الجدوي. يكاواإلالهادئ وتتطلع إلى العمل مع 
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سعيد لكون إلى أن بلده  مندوب سنغافورةمن المجلس( أشار        مقد مة)ال /47WPبعد أن أبدى تأييده لورقة العمل  -69
على  يكاواإلأدركت األهمية الحاسمة لدعم االحتياجات الملحة للدول الجزرية الصغيرة النامية. وقال إن سنغافورة تحث  اويكاإل

دوي الجارية وعلى مراعاة آرائها بخصوص تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ جمواصلة التشاور الوثيق مع هذه الدول ألغراض دراسة ال
دوى هو إتاحة دعم عملي وفعال للدول الجزرية الصغير النامية، جمن دراسة ال فن الهدإوحيث التوصيات المنبثقة عن الدراسة. 

لك للخبراء ذالحتياجات إقليم المحيط الهادئ، بما في                                       أيضا على تخصيص الموارد الكافية دعما   يكاواإلسنغافورة تحث فإن 
 رية الصغيرة النامية.الفنيين في المكتب اإلقليمي وتوفير المساعدة الفنية للدول الجز 

لمساعدة الدول الجزرية الصغير النامية  يكاواإللده يدعم الجهود التي تبذلها بإلى أن  كوريامندوب جمهورية أشار  -70
بالمساهمة في تعزيز قدرات هذه الدول على تنفيذ القواعد والتوصيات                  ، وسيكون سعيدا  WP/47على النحو المبين في ورقة العمل 

 مجاالت السالمة الجوية، وسعة وكفاءة المالحة الجوية، وأمن الطيران. الدولية في

من استراليا والدول        مقد مة)ال /210WPسيما ورقة العمل  الورقات األربع التي قدمت، وال مندوب االتحاد الروسيأيد  -71
مكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ في الراعية(. وذكر بأن بلده ما فتئ يؤكد على ضرورة تعزيز المكاتب اإلقليمية، ومنها ال

أهمية زيادة الموارد لجميع على ، شدد        مماثال                                 وروبا وشمال األطلسي يعيش وضعا  . وإذ الحظ أن المكتب اإلقليمي ألبانكوك
 ألهداف مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".                          المكاتب اإلقليمية تحقيقا  

       مقد مةبمختلف أشكال المساعدة ال مندوب توغوأي بلد وراء الركب"، رحب بعد أن جدد دعمه لمبادرة "عدم ترك  -72
 للدول الجزرية الصغيرة النامية التي تناولتها اللجنة في مداوالتها.

في تطوير الطيران المدني عبر العالم،  يكاواإلبأنه يغتنم هذه الفرصة لإلقرار بريادة  ردييكابو فمندوب أفاد  -73
وقال إن بلده، باعتباره دولة جزرية صغيرة نامية في المحيط األطلسي،  ،أليو ة التي أبان عنها رئيس المجلس د.سيما روح القياد وال

والدول  يكاواإلهذا يفترض توفير موارد، من جانب و يقر بجهود المنظمة ويؤيد جميع مبادرات التعاون دعما لتلك الفئة من الدول. 
يؤيد الورقات  ردييكابو في األقاليم كافة لضمان عدم تخلف أي بلد عن الركب. وقال إن األعضاء فيها، من أجل بناء القدرات ف

 .      مقد مةاألربع ال

التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية للصعوبات والتحديات                                بدوره الورقات األربع، اعتبارا   مندوب نيجيرياأيد  -74
 لدول من جهود جماعية في تقديم المساعدة لتلك الدول.بما تبذله ا                                   في مجال الطيران المدني، واعترافا  

على ضرورة اتخاذ تدابير  مندوب استراليامن المجلس( شدد        مقد مة)ال /47WPبعد أن أبدى تأييده لورقة العمل  -75
ي أقاليم أخرى قد ال أن التدابير التي أثبتت جدواها فإلى قابلة للتنفيذ بمشاركة العاملين في مجال الطيران في تلك الدول. وأشار 

من بابوا غينيا الجديدة        مقد مة)ال WP/310تناسب الدول الجزرية الصغيرة النامية. وأعرب المندوب عن دعمه لورقتي العمل 
 ،لتلك الدول                                                    هنأ نيوزيلندا على األنشطة العديدة التي تنفذها دعما   من نيوزيلندا(. وإذ       مقد مة)ال WP/385والمشاركين في رعايتها( و

 ستتواصل خالل إجراء الدراسة بشأن الدول الجزرية الصغيرة النامية. اة وناجحة مع نيوزيلندمأفاد بأن استراليا تقيم عالقات قدي

إلى أن بلدها، وهو دولة جزرية في الكاريبي، يدرك احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية  مندوبة كوباأشارت  -76
الطيران المدني ويؤيد كل المبادرات الرامية إلى مساعدة تلك البلدان في تطوير قطاع الطيران. وما تواجهه من تحديات في مجال 

من المجلس( وتحث المجلس على مواصلة        مقد مة)ال WP/47سيما ورقة العمل  وال       مقد مةوقالت إن كوبا تؤيد ورقات العمل األربع ال
 ة النامية.الدراسة الخاصة بتحليل احتياجات الدول الجزرية الصغير 
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                    إعطاء األولوية لمد   يكاواإلستراليا والدول الراعية من أالتي طلبت فيها  WP/210في معرض تناوله لورقة العمل  -77
إلى إنشاء المكتب  ون اإلقليميةؤ رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشالمكتب اإلقليمي في بانكوك بالموارد المناسبة، أشار 

الذي تستضيفه إدارة الطيران المدني الصينية، بغرض تعزيز الدعم المقدم إلى جميع  2013ي بيجين في يونيو اإلقليمي الفرعي ف
 الدول التي يغطيها المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ.

لرائعة ه على الدراسة اقرالو وفري سيما كبير المستشارين السيد ن. األمانة العامة وال أليو رئيس المجلس د.هنأ  -78
لتحليل احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية التي أجريت بطريقة شاملة. وإذ الحظ أن الدراسة تتعلق تحديدا بالدول الجزرية 
الصغيرة النامية في المحيط الهادئ وما تواجهه من تحديات، وأنه سيتعين على المجلس تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها وتقديم 

أن الدروس المستخلصة من تلك الدراسة ستطبق  ردييكابو فو ، رأى، بعد االستماع إلى مداخلة مندوبي كوبا الدعم لتلك الدول
بالدول الجزرية في الكاريبي التي                                                                                 إلى أقصى حد ممكن على المجموعات األخرى من الدول الجزرية. وأعطى رئيس المجلس مثاال  

( على جزر البهاما في بداية Dorianى اآلثار المدمرة إلعصار دوريان )وأشار في هذا السياق إلتواجه تحديات خاصة بها. 
ومع ذلك ستستفيد من  يكاواإللغيرها، ليست بعيدة عن مقر        خالفا   ،. وأفاد رئيس المجلس أن تلك الدول الجزرية2019أكتوبر 

وسيشيل وجزر الملديف وجزيرة  المحيط الهندي وهي جزر القمر العبر المستخلصة من الدراسة على غرار الدول الجزرية في
توصي اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية بتوجيه المجلس لتحديد  نمايوت وجزيرة الريونيون ومدغشقر وجزر موريس. واقترح أ

 س المستخلصة من الدراسة على الفئات األخرى من الدول الجزرية الصغيرة النامية.و كيفية تطبيق الدر 

استخدام نتائج هذه الدراسة الناجحة كأساس  مندوب كولومبياالكامل القتراح رئيس المجلس، أكد بعد أن أبدى تأييده  -79
ي ينتمي إليه بلده وهو أمريكا ذلك اإلقليم الذلتلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية في مختلف أرجاء المعمورة بما في 

 .هم هذا الرأيتعن تشاطر  واألرجنتين الصينو  ونيجيريا وجزر موريس مندوبو مصرالجنوبيو. وأعرب 

أيضا اقتراح رئيس المجلس. وقالت إنها تغتنم هذه الفرصة كي تتقدم بالشكر للدول األعضاء  األمينة العامةأيدت  -80
مكتب وال يكاواإلعلى مساهماتها الطوعية دعما لتلك الدراسة الهامة، وكذا لكبير المستشارين وأعوانه وغيرهم من موظفي مقر 

رار وإخالصهم. وأعربت عن أملها في إقاإلقليمي آلسيا والحيط الهادئ المشاركين في إجراء تلك الدراسة، على جهودهم المضنية 
 المجلس للتوصيات المنبثقة عن الدراسة وفي توفير الدول األعضاء الموارد الالزمة لضمان استدامة هذا المشروع.

 العمل ةورقفي المعلومات التي وردت ب       علما  مناقشة أن اللجنة التنفيذية أحاطت لل ملخصهفي  س اللجنةرئيأشار  -81
WP/47  الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ التحليلية الحتياجات ومبادئ الدراسة  ةالمتعلقة بنطاق وغرض ومنهجيو

(PSIDS) ،غافورة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة لما قدموه من ألستراليا وشيلي والصين وفيجي وسنعربة عن تقديرها م
التقرير  يكاواإللمجلس  218إلى الدورة ستقدم  يكاوأن األمانة العامة لإل                                                    مساهمات عينية ومالية. والحظت اللجنة التنفيذية أيضا  

تنفيذ التوصيات قد يتطلب تدبير  أنكذلك حظ الالذي سيهدف إلى استعراض التوصيات ووضع خريطة طريق للتنفيذ. و  الختامي
 .الصلةموارد وتوسيع نطاق الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات األمم المتحدة ذات 

التي قدمتها أستراليا بمشاركة من نيوزيلندا  WP/210 العمل ةورقفي التنفيذية نظرت اللجنة باإلضافة إلى ذلك، و  -82
الظروف الديموغرافية والتشغيلية والتي تناولت وساموا وسنغافورة وتونغا،  (PASO)لمحيط الهادئ اومكتب سالمة الطيران في 

جزر كوك وفيجي وجزر مارشال التي قدمتها  WP/310مل ورقة العو  ؛المحيط الهادئالصعبة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 
الضوء  والتي تسلطيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو وبابوا غين ودول ميكرونيزيا المتحدة وناورو وباالو

والمرتبطة على وجه على المجموعة الفريدة من التحديات التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، 
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األهمية الرئيسية للطيران  أبرزت الورقةكما  .يةالخصوص بمواردها المحدودة، وكونها نائية، وقابليتها للتأثر بالكوارث الطبيع
دراسة العلى أهمية فيها       شد دت و نيوزيلندا  هاقدمتالتي  WP/385وورقة العمل  ؛للتنمية االجتماعية واالقتصادية لهذه الدولبالنسبة 

إقليمي في إطار تشجيع اتباع نهج  اويكاإلالحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ التي أجرتها  يةتحليلال
 .لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ وتسهيل توليها زمام أمور التوصيات الالحقة

 WP/47 والحظت اللجنة التنفيذية الدعم الواسع النطاق الذي أعربت عنه الدول للتوصيات الواردة في ورقات العمل -83
الصغيرة حتياجات الدول الجزرية ال يةتحليلالدراسة البأن الدروس المستفادة من خالل  أقرت. كما WP/385و WP/310و WP/210و

          أن عددا   التنفيذية وعلى وجه الخصوص، الحظت اللجنة. النامية في المحيط الهادئ تفيد الدول الجزرية الصغيرة النامية األخرى 
سيا والمحيط الهادئ، في آاإلقليمي لمنطقة  يكاواإللمكتب الموارد المناسبة تخصيص  الحاجة إلىمن الدول لفت االنتباه إلى 

                                       الحظت أيضا  أن األمر يحتاج إلى دعم إضافي و المحيط الهادئ. ضوء الخصائص المحددة للدول الجزرية الصغيرة النامية في 
لصغيرة النامية في المحيط الهادئ. وفي هذا الصدد، الحتياجات الدول الجزرية ا التحليليةدراسة ال لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن

 :ما يليالقيام التنفيذية الجمعية العمومية بتوصي اللجنة 

الصغيرة النامية في المحيط الهادئ على  ةلدول الجزرياحتياجات ال الدراسة التحليليةنتائج  مراعاةالدعوة إلى  (أ
 ؛ويكااإلالنحو الواجب في التخطيط االستراتيجي ألنشطة 

 ووضع خارطة طريق للتنفيذ؛  في هذا الصددالتوصيات الواردة  باستعراضتوجيه المجلس  (ب

حتياجات ال الدراسة التحليليةتحديد كيف يمكن للدروس المستفادة والتوصيات المنبثقة عن بتوجيه المجلس  (ج
 نامية األخرى.الصغيرة النامية في المحيط الهادئ أن تفيد الدول الجزرية الصغيرة ال ةلدول الجزريا

التي تهدف إلى تحسين دعم تنفيذ إعالن بيجين )على  يكاواإلبالنظر في جميع إجراءات  أوصت اللجنة التنفيذية -84
الدراسة العالمية، ودعم تنفيذ التوصيات الناشئة عن  يكاواإلوالمساعدة في التقدم نحو بلوغ أهداف  اإلقليمي والوطني(،الصعيدين 

القائمة الممولة من ميزانية األولويات  فيما يخصوذلك ، الصغيرة النامية في المحيط الهادئ ةلدول الجزرياات حتياجال التحليلية
 .وتوافر الموارد من خارج الميزانية 2022-2020 البرنامج العادي للسنوات

مةتقارير المجلس السنوية ال من جدول األعمال: 11لبند ا  إلى الجمعية العمومية        مقد 
 2018و 2017و 2016نوات عن الس

إلى الجمعية العمومية عن        مقد مةلمحة عامة عن التقارير السنوية للمجلس ال، رئيس المجلس، الدكتور أليوقدم  -85
 وهي التقارير المتاحة، 2019الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام  التكميلي، والتقرير 2018و 2017و 2016السنوات 

(، P/1) 24/9/2019عام على االنترنت. وأشار إلى أنه خالل خطابه االفتتاحي أمام الجلسة العامة في ال يكاواإلعلى موقع 
هداف األعلى مدى السنوات الثالث الماضية فيما يتعلق بجميع  يكاواإلأوضح التغييرات التحولية واإلنجازات التي حققتها 

 .المستقبلفي المنظمة ستواجه التي تحديات الستراتيجيات الدعم، وكذلك ااالستراتيجية و 

وإدارة الطيران المدني الدولي،  يكاواإلفي تاريخ                    شكلت منعطفا هاما   2016أن سنة                             وإذ أكد رئيس المجلس مجددا   -86
الخطة الجديدة "بشأن  3-39ل في اعتماد الجمعية العمومية القرار التاريخي                   في تلك السنة تمث   يكاوأن أكبر إنجاز لإلعلى شدد 

إلى أهمية ذلك بالنسبة لتاريخ الطيران. وأفاد أن كورسيا ال           ، مشيرا  "الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا(للتعويض عن 
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أول تدبير من التدابير القائمة على آليات السوق  مثلتتشكل فحسب معلمة جديدة في إدارة االنبعاثات على الصعيد الدولي، وإنما 
 من قطاع الطيران. للتصدي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

خالل من سيما  وأشار رئيس المجلس إلى تكثيف أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية حالل الفترة الثالثية وال -87
للمتطوعين في مجال الطيران وكذا في حقل التدريب  يكاواإلاستحداث أدوات جديدة. وأفاد بأن المنظمة دفعت بالعمل بشأن برنامج 

طيران وما يتصل به من بناء للقدرات على تطوير الموارد البشرية، من خالل مكتب التدريب العالمي على الطيران العالمي على ال
(GAT) . تشجيع أفضل وأمهر المهنيين عبر برنامج المهنيين الشباب في مجال الطيران. يكاواإلوتواصل 

ستخدم بالوجه األمثل لضمان    ت  لرصد الستمر، ومضى يقول إن برامج تدقيق أمن وسالمة الطيران، في إطار نهج ا -88
حقق الموقوت من اإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الدول لتقويم ما يتم تحديده من أوجه قصور، مما يسر استجابات متينة تال

الدول على منقطع النظير في مساعدة                                                                            بقدر أكبر عملية إعداد القواعد القياسية. واألهم من ذلك، حققت المنظمة نجاحا   عززت
باعتباره أهم عامل في جني فوائد الطيران، وذلك في  يكاواإلإدراك التزامها بالتنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 

 إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وبفضل دور المكاتب اإلقليمية النشط والفاعل والخاضع للمساءلة.

والخطة العالمية للمالحة  (GASP)إلى أن التنقيحات األخيرة للخطة العالمية للسالمة الجوية وأشار رئيس المجلس  -89
لى إعداد تمحورت حول جعل أهداف هاتين الخطتين أكثر قابلية للتحقق من حيث التنفيذ. وإذ سلط الضوء ع (GANP)الجوية 

لتيسير مراقبة الحدود         متوال                              ذ، أفاد أنها استكملت بدعم  ، مقرونة بخريطة طريق للتنفي(GASeP)يران طأول خطة عالمية ألمن ال
 د هوية المسافرين.يلتحد يكاواإلوإدارة الهوية من جانب الدول بواسطة االستراتيجية الخاصة ببرنامج 

الثية ثالل الفترة الخ                              المجلس أن تعميم كورسيا ت واصل  وفيما يتعلق بحماية البيئة في مجال الطيران، أفاد رئيس -90
يد سلك اعتماد قواعد قياسية بخصوص ثاني أكذغيلية، بما في شصوص التحسينات التكنولوجية  والتاستمر إحراز التقدم بخو 

 المستدام. ئات غير المتطايرة. كما يتم اعتماد منظور بعيد المدى بشأن تطوير ونشر وقود الطيرانيالكربون وأكاسيد النتروجين والجز 

نيي العمل هاك تطورات جديدة تتمثل في إعادة التركيز على برنامج الجيل الجديد من موالحظ رئيس المجلس أن هن -91
الفترة  تلك المسائل خاللالمساواة بين الجنسين. وقال إن المنظمة، من خالل التركيز على وعلى  (IPAV)في مجال الطيران 

يما فوتحقيق أهداف الخطط العالمية، تسعى إلى جسر الهوة ة يالفعال للقواعد والتوصيات الدول الثالثية األخيرة إلى جانب التنفيذ
                                                                                                                     بين الدول والتي ت عزى إلى قلة الخبرة والقدرات الفنية وكذا في إدارة السالمة بأمان وكفاءة، مع النمو السريع للنقل الجوي.

لتقارير المذكورة والتي جميع الوفود إلى استعراض ا سوبعد التذكير بهذه األولويات واإلنجازات، دعا رئيس المجل -92
 المفتوح للجمهور. يكاواإلتم نشرها على موقع 

 2016اللجنة التنفيذية العرض العام الوارد أعاله للتقارير السنوية للمجلس لألعوام  الحظتفي غياب التعليقات، و  -93
تلك  تستعرضلجنة سوف ، وأن كل 2019والتقرير التكميلي الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام ، 2018و 2017و

 .على حدةكل  ها،األجزاء من التقارير التي تقع ضمن اختصاص
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 (SDGs)أهداف التنمية المستدامة  – 2030خطة األم  المتحدة لعام من جدول األعمال:  21البند 

حدة قدمها من جدول األعمال على أساس ورقة عمل رئيسية وا 21نظرت اللجنة التنفيذية بعد ذلك في البند  -94
 .( وورقة ذات صلة قدمتها منظمات دوليةWP/45المجلس )

                                  ، التي قدم فيها المجلس تقريرا  عن /45WPورقة العمل  (C/PRMقسم الشراكات وتعبئة الموارد ) ةرئيس تقدم -95
أهداف التنمية  - 2030خالل فترة الثالث سنوات الماضية لدعم خطة األمم المتحدة لعام  يكاواإلالجهود الرئيسية التي بذلتها 

(، وكذلك بشأن التعاون والشراكات مع الدول وهيئات األمم المتحدة األخرى لتحقيق األهداف ذات الصلة. SDGsمستدامة )ال
ذي الصلة، والذي أوضح كيف أن تقديم نتائج األهداف االستراتيجية  25-39تحديثات لقرار الجمعية العمومية                    قترح الورقة أيضا  تو 
، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق خطة األمم (NCLB) سيما من خالل تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ، اليكاوإلل

كانت  يكاواإلالضوء على رسم الخرائط التحليلي الذي يوضح أن سلط رئيس قسم الشراكات وتعبئة الموارد و . 2030المتحدة لعام 
الطيران في االستعراضات الوطنية الطوعية  إبراز دورلسبعة عشر لألمم المتحدة، وزيادة من أهداف التنمية المستدامة ا 15تسهل 

عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.                                           (، والتي كانت اآللية الرئيسية لإلبالغ طوعا  VNRsللدول )
يام الدول بإدراج إشارات إلى أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة قسم الشراكات وتعبئة الموارد على أهمية ق ةرئيس تكما شدد

                       سيتم االضطالع بها رهنا   WP/45إلى أن األنشطة المبينة في ورقة العمل  تفي خطط الطيران الوطنية الخاصة بها. وأشار 
 .لميزانيةو/أو من المساهمات خارج ا 2022 2020بالموارد المتاحة في ميزانية البرنامج العادي لعام 

تعكس بوضوح اإلنجازات التي تحققت من أجل إبراز دور  /45WPأن ورقة العمل  رئيس اللجنة التنفيذيةالحظ  -96
 الطيران كحافز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها األمم المتحدة.

ليزية فقط[ جباإلن - 1تصويب رقم ]مع ال /189WP ورقة العمل المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي عرضثم  -97
المجلس الدولي للمطارات  (، التي قدمها"من أجل التنمية المستدامة 2030مساهمة الطيران نحو جدول أعمال األمم المتحدة لعام ")
(ACI( ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ،)CANSOواأل ،)ياتا ، ( والمجلس الدولي لطيران األعمالIBAC و ،) مجلس

وأكد أن  .(ATAGبتنسيق من فريق العمل المعني بالنقل الجوي ) ( ICCAIAالتنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية )
. ومع ذلك، شدد المراقب من اتحاد النقل                                    من خالل كونه مساهما اقتصاديا حيويا   ساهم في تقليص المسافات في العالمالطيران 

بين األشخاص والشركات  لم يعد ينحصر في الكسب المالي وإنما تجاوزه إلى الربطن تأثير الطيران ( على أIATAالجوي الدولي )
للتعليم والرعاية الصحية، وكذلك للعائالت واألصدقاء.                                                                         والفرص والمجتمعات وأنه بالنسبة لبعض أجزاء العالم كان شريان حياة حيويا  

لتحقيق التقدم العالمي والمستدام في المستقبل، وأكد أن                       متحدة قد حددت إطارا  وأشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة لألمم ال
في هذا السياق، كان مقدمو و في المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.          أساسيا                           قطاع الطيران يلعب دورا  

 ATAG Aviation: Benefits Beyond Borders 2018 تقرير بأن ينصحوا المندوبين باالطالع علىسعداء  WP/189ورقة العمل 
بيانات أساسية تدعم وتسلط الضوء على مساهمة الطيران في أهداف  يتضمني ذاإللكتروني(، ال ATAGمتاح على موقع ال)

بين  المذكور في المشاورات ATAGتم تشجيع جميع المندوبين على االستفادة من تقرير و  .التنمية المستدامة لألمم المتحدة
الطيران في تغيير الحياة واالقتصاد بها الوكاالت للتأكد من أن المسؤولين الحكوميين لديهم فهم جيد للكيفية التي يمكن أن يساعد 

 .في جميع أنحاء العالم

واعتماد السياسات  بمنافعه للتعريف قطاع الطيرانجميع الدول على العمل مع  WP/189كما حث مقدمو ورقة العمل  -98
على حد سواء،      حا       ومل     ا  كان هذا التعاون ضروريو االقتصادية واالجتماعية.  للفوائدي تشجع على زيادة تطوير الطيران كمحرك الت
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سيما بالنظر إلى الحاجة إلى االعتراف بجوانب االستدامة الحيوية لجميع عمليات التنمية المستقبلية. وأكد المراقب من اتحاد  ال
مع القيام بذلك بطريقة مسؤولة           وثقافيا                                   ساعد العالم على النمو اقتصاديا  يمقتنع بأنه يمكن أن  طاع الطيرانقالنقل الجوي الدولي أن 

 .. وأعرب عن أمله في مواصلة هذه الرحلة مع جميع الدول              وواعية بيئيا  

تصمنتها ورقة العمل ( على المعلومات التي أياتااتحاد النقل الجوي الدولي ) يةذرئيس اللجنة التنفيبعد أن شكر  -99
WP/189وح مضمون ورقة العمل ضمل بو ك، الحظ أن هذه المعلومات تWP/45 دمة من المجلس. وأفاد أن البيانات الواردة المق

تدامة سفي الورقة األولى أساسية في الدعوة والتواصل بشكل استراتيجي، للطيران بوصفه أداة تمكين لتحقيق أهداف التنمية الم
 األمم المتحدة.حددتها  يالت

199WP/ (traficking via  ePrevention of illegal wildlifبتقديم ورقتي المعلومات التاليتين:        علما  وأحيط  -100

commercial aviationو )WP/488 (Airports' efforts against wildlife illegal traficking.من المجلس الدولي للمطارات ) 

 المناقشة

 /189WPأن ورقة العمل  مندوب سنغافورة. وأكد /189WPو /45WPورقتي العمل  وسنغافورة كولومبيا مندوباأيد  -101
ويج لدور الطيران الهام في التنمية ر تحيط على نحو كبير بفوائد الطيران وتدعو إلى استخدام البيانات الواردة فيها لإلقرار والت

 المستدامة.

شدد على أن الطيران محرك رئيسي للتنمية  /45WPلكامل لورقة العمل تأييده ا مندوب الصينبعد أن أبدى  -102
على تعزيز اتصاالتها مع المنظمات الدولية المعنية وأصحاب  يكاواإلاالقتصادية واالجتماعية على الصعيد العالمي. وشجع 

وعلى ما أنجزته من  يكاوه لإلالمصلحة ذوي الصلة من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وإذ أعرب عن تقدير 
أعمال خالل الفترة الثالثية األخيرة من أجل تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تحت قيادة رئيس المجلس واألمينة العامة، 

 أكد أن تلك األعمال عززت التطور المستدام للطيران.

محرك كت مقدميها على تناول الدور الهام للطيران وشكر  /189WPبورقة العمل  مندوبة الواليات المتحدةرحبت  -103
رئيسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية وداعم ألهداف التنمية المستدامة. وقالت إنها تتفق على أن لدى قطاع الطيران برنامج 

نفيذ خطة كورسيا وشجعت الدول كافة على االنضمام إلى الواليات المتحدة من أجل تواضح ومتنوع للتصدي لآلثار البيئية. 
وأضافت  .من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي وغيرها من التدابير األخرى القائمة على آليات السوق 

أنها تتفق كذلك على أن االتجاه نحو الحمائية أو التشظي في هذا القطاع قد يقوض الفوائد الكبيرة للطيران، وحثت جميع الدول 
 إليجاد حلول عالمية والدفع قدما بالتقدم المحرز في مجال الطيران. يكاواإلة العمل مع على مواصل

أن خطة كورسيا هي  2-1-2وقال إنه يستنتج من الفقرة  /45WP عن دعمه لورقة العمل مصرمندوب أعرب  -104
ون من قطاع صناعي كبير على الصعيد أول تدبير من التدابير القائمة على آليات السوق للتصدي النبعاثات ثاني أكسيد الكرب

العالمي. وأكد أن خطة كورسيا ينبغي أن تكون هي التدبير الوحيد القائم على آليات السوق بالنسبة للطيران. وفي معرض إشارته 
ي الطوعي                                                                                       حي ا التقدم الهائل المحرز خالل الفترة الثالثية الماضية بخصوص تقديم تقارير االستعراض الوطن 7-1-2إلى الفقرة 

(VNR)  في األمم المتحدة     ا  عضو        دولة   98التي تتناول الطيران كأداة تمكين في مجال التنمية المستدامة، وأفاد أن بلده واحد من
 .(VNRs)تعاملت مع القطاع على هذا النحو في تقاريرها السنوية عن االستعراضات الوطنية الطوعية 
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ج( من اإلجراءات وحذف العبارة "واستيعاب  ، اقترح تعديل الفقرة الفرعيةWP/189وإذ أعرب عن ترحيبه بورقة العمل  -105
ذلك بشكل استباقي في السياسة العامة" ألن السياسة العامة تندرج ضمن أولويات كل دولة وتستند إلى مبادئ عامة من قبيل 

 المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة  والظروف والقدرات الخاصة بكل بلد.

من المجلس والتي        مقد مة، ال/45WPبورقة العمل        علما  أحاطت التنفيذية  اللجنةبأن  ،                 اختصارا  للمناقشة ،الرئيسر أشا -106
        فضال  عن  لألمم المتحدة، (SDGs)                              دعما  ألهداف التنمية المستدامة  يكاواإللمحة عامة عن الجهود الرئيسية التي بذلتها  تتضمن

 المحرز في بلوغ أهداف التنمية المستدامةفي عمليات "االستعراض الوطني الطوعي" لإلبالغ عن التقدم إبراز الطيران بشكل متزايد 
؛ وبنتائج منتدى لألمم المتحدة بأهداف التنمية المستدامة يكاواإلبربط أهداف  بصفة خاصةاللجنة التنفيذية . ورحبت لألمم المتحدة

من ي يقام كل سنة، وبأنشطة التوعية التي تقوم بها مبادرة "إقامة الشراكات في مجال الطيران ( الذIWAFالعالمي للطيران" ) يكاواإل
بوضع إرشادات للدول األعضاء إلرساء إطار عام لخطط الطيران الوطنية، وبوضع اللجنة التنفيذية أجل التنمية المستدامة"، ورحبت 

على  يكاواإل. وأشادت بعمل لألمم المتحدة هداف التنمية المستدامةإطار للشراكة يرمي إلى تعزيز إدارة الشراكات دعما أل
 .االبتكار صعيد

للتنمية  2030في رصد أهداف خطة األمم المتحدة لعام  يكاواإلعن تقديرها لعمل التنفيذية وأعربت اللجنة  -107
لمعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وبوصفها في فريق الخبراء المشترك بين الوكاالت ا        رسميا                                المستدامة، باعتبارها مراقبا  
 وحجم البضائع حسب وسيلة النقل".         الرك اب"عدد ، 2-1-9هدف التنمية المستدامة رقم مؤشر الوكالة الراعية فيما يخص 

متحدة للتنمية المقترح بشأن مساهمة الطيران في خطة األمم ال      منق حالالعمومية قرار الجمعية التنفيذية وأيدت اللجنة  -108
والذي دعا الجمعية العمومية إلى تشجيع الدول  ،WP/45بورقة العمل  (أ)ق رفالمنصوص عليها في الم 2030المستدامة لعام 

في تحقيق التنمية المستدامة، ضمن تقارير االستعراض الوطني الطوعي التي تقدمها األعضاء على إدراج الطيران، كعنصر فاعل 
الدول على تضمين خططها  ت؛ وشجع(HLPF)المتحدة بشأن التنمية المستدامة ي الرفيع المستوى لألمم إلى المنتدى السياس

المتحدة للتنمية المستدامة، بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق أهداف الوطنية للطيران إشارات واضحة إلى أهداف األمم 
 يكاواإلية ذالتنفياللجنة شجعت عالوة على ذلك، . و هباعتماد ةالعام ةالجلسوأوصت  التنمية المستدامة وفي اقتصادها الوطني

وأهداف التنمية على تعزيز أنشطة التوعية والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتسليط المزيد من الضوء على الطيران 
بالموارد المتاحة في                        سيتم االضطالع بها رهنا   WP/45أن األنشطة المبينة في ورقة العمل  لألمم المتحدة. والحظت المستدامة

 .و/أو من المساهمات من خارج الميزانية 2022 2020ميزانية البرنامج العادي لعام 

التي اقترحها وأعربت عن تقديرها لإلجراءات   WP/189بورقة العمل       علما  التنفيذية أحاطت اللجنة وعالوة على ذلك،  -109
 إلجراءات التالية:، أال وهي امقدموها

والذي  "2018الطيران: فوائد ما وراء الحدود " ،بتقرير فريق العمل المعني بالنقل الجوي        علما  اإلحاطة  أ(
الذي لعبه الطيران في المجتمع العالمي وكيف دعم النقل الجوي إطار األمم المتحدة يستكشف الدور 

 المستدامة؛ للتنمية
دول األعضاء على االستفادة من البيانات أينما وحيثما أمكن لتسليط الضوء الطلب من المجلس أن يحث ال ب(

 ؛لألمم المتحدة مساهمات الطيران في أهداف التنمية المستدامةعلى 
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إلى االعتراف بالمنافع العالمية واإلقليمية والوطنية للطيران وأن تتبنى ذلك بشكل األعضاء دعوة الدول  ج(
على مواصلة المزيد من تطوير الطيران كمحرك للمنافع االقتصادية  تشجع استباقي في السياسات التي

 .واالجتماعية

 تعبئة الموارد والصناديق الطوعية من جدول األعمال:  22البند 

التقدم                                   ، التي قدم فيها المجلس تقريرا  عن/50WPورقة العمل  (C/PRMقسم الشراكات وتعبئة الموارد ) ةرئيس تقدم -110
الطوعية الثمانية  يكاواإلخالل الفترة الثالثية وتضمنت تفاصيل بشأن وضع صناديق  الطوعيةلتعبئة الموارد  يكاواإلأحرزته  الذي

سم بالسالمة واألمن والكفاءة واالستدامة البيئية تم تنفيذ مشاريع وبرامج المساعدة الفنية المحددة للدول دعما لنقل جوي يالتي تدع
د الذي  26-39                     اقترحا  بتنقيح القرار توعرض .والجدوى االقتصادية األهداف فيما يخص بناء القدرات الالزمة لتعبئة الموارد      حد 

والمستدامة وذلك لبلوغ رسالة المنظمة من خالل توسيع نطاق                                                                 والتي ترمي إلى تحقيق التبر عات الكافية واألكثر قابلية للتنبؤ بها 
 في إطار خطة عمل متكاملة للمنظمة.لموارد المتاحة والمتوقعة قاعدة الجهات المانحة وتيسير توحيد ا

مليون دوالر كندي في شكل موارد طوعية خالل الفترة  32,4قد حشدت  يكاواإلوفي سياق تسليط الضوء على أن  -111
المتواصل لمهمة ر دعم المانحين       تقد    يكاواإلعلى أن  (C/PRMقسم الشراكات وتعبئة الموارد ) ةرئيس ت، شدد2016-2018

أن تلك المساهمات الطوعية التي                . وأكدت أيضا  لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"وأهدافها االستراتيجية في الترويج  يكاواإل
من المرونة لتحديد أولويات االحتياجات التمويلية لألنشطة في برنامج عمل         مزيدا   يكاوإللم تخصص الستخدام محدد وفرت ل

. الر غي يكاواإل لة على نحو غير كاف  قسم الشراكات وتعبئة الموارد إلى أن األنشطة المشار  ةرئيس تأشار و                                        ممولة أو أو الممو 
أو من المساهمات من /و 2022-2020إليها في الوثيقة سيتم االضطالع بها رهنا بالموارد المتاحة في ميزانية البرنامج العادي 

 .خارج الميزانية

. يكاواإلالتي قدمتها  /50WPبالوثيقة        علما  أحاطت  أن اللجنة رئيس اللجنة التنفيذيةيقات، أشار في غياب أي تعل -112
المتلقاة في صناديق  2015-2013 مقارنة بالفترة 2016-2018 في الفترةفي المائة  123بالزيادة البالغ قدرها        علما  وأحاطت 

                                                       المتحدة والصين وكندا باعتبارها الدول الثالث التي تتصد ر متنان بالواليات                                         الطوعية بشكل تراكمي. ونو هت اللجنة مع اال يكاواإل
من خالل إتاحتها موظفين على نفقتها، ويشمل ذلك  يكاواإلالتي دعمت  133. كما أشادت بالدول الايكاوإلالجهات المانحة ل

 .لقمة واالجتماعات وحلقات العملوالفعاليات ومؤتمرات االمعارين ألجل قصير أو طويل و/أو تنظيم المؤتمرات 

عن تقديرها للمساهمة القيمة التي تقدمها الدول األعضاء التي تستضيف على أراضيها  التنفيذية أعربت اللجنة -113
                                                                                            مكاتب إقليمية، وهي تحديدا  كندا والمكسيك وبيرو وفرنسا ومصر والسنغال وكينيا وتايلندا والمكتب بين مقر و  يكاواإلأجهزة 

 .الصينيمي الفرعي في اإلقل

                                                                                                ونو هت اللجنة بمختلف الصناديق وأبدت اهتمامها بها وبالغرض منها، وكذلك بالتفاصيل عن مساهمات كل     -114
ضعت لزيادة تعزيز تعبئة الموارد الطوعية.صندوق من                                                                                                     الصناديق الطوعية ونفقاتها، مشيدة  باألدوات واإلجراءات التي و 

الحاجة إلى تنويع نطاق المانحين، ورحبت بفرصة المشاركة االستراتيجية مع المؤسسات المالية واستصوبت اللجنة  -115
للمساهمات أو /و 2022-2020للموارد المتاحة في الميزانية البرنامجية العادية للفترة  األنشطةالطيران. وتخضع هذه لدعم قطاع 

 .WP/50ورقة العمل بمرفق الالمدرج في  23-39           ار المحد ث                                             الميزانية. وبناء  على ذلك، أيدت اللجنة القر من خارج 
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                                                                                                          أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لمبادرات وإنجازات األمانة العامة في تعبئة الموارد الطوعية. وفضال  عن ذلك،  -116
 يكاواإلأن يعزز مساعي  همن شأن بمافية، رحبت اللجنة بما تبذله األمانة من جهود لالرتقاء بالمساءلة، والكفاءة في اإلدارة، والشفا

 تعبئة الموارد. من أجل لدى المانحين 

وفي ضوء المناقشة، وافقت اللجنة التنفيذية على أن توصي الجمعية العمومية باتخاذ اإلجراء المقترح في الموجز  -117
 بما يلي:  وبالقيام، WP/50التنفيذي الذي ورد في ورقة العمل 

                                                                     ن تقديرها للتبر عات من الدول األعضاء والجهات المانحة والجهات المعنية؛          أن ت عرب ع أ(
                                                                                                أن تحث  الدول األعضاء والمنظمات الدولية وأوساط الطيران والجهات المانحة والجهات المعنية والمؤسسات  ب(

ي إطار دعم ف يكاواإلالطوعية من أجل تحقيق رسالة  يكاواإلصناديق لمساهمة في على مواصلة االمالية 
لة على نحو غير  يكاواإلالركب" واستكمال برامج عمل مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء  لة أو الممو                                       غير الممو 

                                   ومساعدة الدول على تعزيز ن ظم النقل ، 2022-2020للسنوات  ميزانية البرنامج العادي من     كاف  
 لديها؛ الجوي 

 بورقة العمل.)د( والوارد في المرفق بشأن تعبئة الموارد  للجمعية العمومية      منق حأن تعتمد القرار ال ج(

 يكاواإلتعدد اللغات في  من جدول األعمال: 18البند 

من        مقد مةمن جدول األعمال باالستناد إلى ورقة عمل رئيسية واحدة  18نظرت اللجنة التنفيذية بعد ذلك في البند  -118
 من الدول.     د مةمق( وورقات العمل ذات الصلة الWP/62المجلس )

مبدأ تعدد اللغات أن ب التي يقر فيها المجلس /62WPورقة العمل  نائب مدير شعبة اللغات والمنشوراتعرض  -119
كفاءة وفعالية خدمات ب المعتمدة للنهوض                                           تتضم ن تقريرا  عن تنفيذ السياسات والقرارات و ، يكاواإلأهداف  تحقيقمبادئ أساسي من 

لضوء على أن األمانة العامة استطاعت أن تواكب ارتفاع الطلب على خدمات الترجمة التحريرية وسلطت الورقة ا. اللغات
( LSMS) ويةخدمات اللغالدارة إل والشفوية، بفضل اتخاذ تدابير على مدى الفترتين الثالثيتين السابقتين، ومنها النظام الجديد

وزيادة تنويع القوى العاملة وتخصيص مزيد من األموال، ضمن  وتدريب صغار موظفي اللغات، وإعادة تنظيم خدمات الدعم،
 ، أو الوفورات التي تحققت داخل الشعبة.يكاواإلموارد 

 إلى القيام بما يلي: WP/62في ورقة العمل الجمعية العمومية دعيت  -120

 فيما يخص تعدد اللغات فيها؛ يكاواإلبأنشطة        علما  أن تحيط  أ(
د اللغات بالمنظمة، وذلك لتوفير الخدمات أن تطلب إلى ا ب(                                                                                     ألمينة العامة وضع استراتيجية شاملة لتعزيز تعد 

                                                                                      الجي دة في الوقت المناسب وبكفاءة مع تعزيز القدرات اللغوية في المقر والمكاتب اإلقليمية؛اللغوية 
جل تعزيز تعدد اللغات باعتباره من أ يكاوأن تحث الدول األعضاء على التعاون النشط مع األمانة العامة لإل ج(

 يتجزأ من برامج المنظمة وأنشطتها.        جزءا  ال 

باراغواي بدعم من من        مقد مة" البشأن خدمات اللغات يكاواإلسياسة " /451WPورقة العمل  مندوب باراغوايقدم  -121
 طات الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغاليةسلومجموعة  (LACAC) لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةالدول األعضاء في 
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(CAACL) وتنص . يكاواإلورقة العمل هذه على أهمية مفهوم تعدد اللغات ألنه يغطي جميع النشاطات التي تنفذها  تركز . وقد
ز اللغة قد تعرقل المطبوعات والوثائق بجميع اللغات الرسمية للمنظمة من األمور الضرورية ألن حواج توفيرأن أيضا على 

ومهمتها وأهدافها االستراتيجية  يكاواإلفي رؤية  النظرمن األهمية بمكان أنه و  المعلومات واكتساب المعارف.إلى إمكانية الوصول 
 االلتزام بتعدد اللغات ليس من المسؤوليات أن هذاو  ،العمومية قرارات الجمعيةوخططها العالمية التي تم تكريسها في العديد من 

كون لديها ما يلزم من أدوات لتلبية احتياجات يللمنظمة حتى لدول األعضاء وحسب بل إنها من األهداف الجوهرية لالحصرية 
 الترجمة التحريرية والترجمة الفورية على نحو حيوي.

لة، ولطالما فضي إلى تحقيق األهداف ذات الص                                       تعدد اللغات من المبادئ األساسية التي ت   وتشدد الورقة على أن -122
الى ضمان سالمة وأمن الطيران واالستدامة االقتصادية والبيئية لجميع الدول  ،من خالل أهدافها يكاواإل سعيتم التركيز على 
من  الضروريةإن االبقاء على االلتزام بتعدد اللغات من األمور و . يتغير مفهوم تعدد اللغات منذ تأسيس المنظمةاألعضاء، ولم 

 من األهمية بمكان أنكان ، لذا الدولي لطيران المدنيلطر تنظيمية               المنظمة مع أ   تر السياسية والعملية. وتعاملوجهتي النظ
العمومية خدمات الترجمة الفورية باللغات الست في اجتماعات الجمعية مت    د      وق   لترجمة القواعد والتوصيات الدولية. ي األولوية     تعط  

 يكاواإلإلى أن وأشارت ورقة العمل النقل الجوي والمؤتمرات الدبلوماسية والندوات. مؤتمرات والمجلس ولجنة المالحة الجوية و 
 .فئة االجتماعات حسبخدمات الترجمة المحدودة قدمت 

من أنه تم اإلقرار بأن تعدد اللغات من الركائز األساسية، إال أنه ال تترجم جميع وشددت الورقة على أنه بالرغم  -123
(. وجدير بالمالحظة أن بعض الوثائق الهامة التي تتناول الجوانب ICAO NET) يكاواإلتصدر على شبكة التي المطبوعات 

"القواعد التنظيمية لمطبوعات  –( Doc 7231وأوجه التخطيط لم تترجم بعد، وبالتالي لم يتم التقيد بأحكام الوثيقة )الفنية والتشغيلية 
وليس . اللغات( -الرسمية )المادة السابعة  يكاواإلجميع األدلة والكتب الدورية ينبغي تقديمها بلغات تنص على أن "، التي يكاواإل

خصصت  2022-2020البرنامج العادي المقترجة للسنوات من المقلق أن ميزانية و النظر في الجوانب المالية أقل أهمية. 
ض  في                  الذي كان منطبقا   نفس مستوى التمويللخدمات اللغوية ل                                                               الفترتين الثالثيتين المنصرمتين، مما قد يهدد تعدد اللغات ويقو 

                                                                  ال ينبغي أن يتعر ض مبدأ تعدد اللغات للقيود المفروضة على الميزانية، . خدمات الترجمةمن القدرة على تلبية تنامي الطلب على 
من أجل الوفاء باالحتياجات األساسية. اللغات  اآلليات المناسبة لزيادة كفاءة وفعالية خدمات يكاواإلومن الضروري أن تجد 

 بجميع اللغات الرسمية للمنظمة. يكاواإلوينبغي بصفة خاصة تفادي التأخير في توفير وثائق 

( تعترف باللغة البرتغالية وتستخدمها LACACنصت الورقة كذلك على أن لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية ) -124
ر بأن جماعة سلطات الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغالية أعربت عن قلقها في اجتماعاتها العديدة              عاتها، وتذك  افي اجتم

إزاء المشاكل التي تواجهها جراء عدم إدراج اللغة  2015وكذا في االجتماع الذي عقدته مع رئيس المجلس واألمينة العامة في 
 .يكاوالبرتغالية ضمن اللغات الرسمية لإل

مع ، جودة الوثائق المترجمةتقييم أي خسائر محتملة في ل وشددت الورقة على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة -125
نظرا و. يكاواإلهذه الوثائق التي تصدر عن  إلى استيعابالدول األعضاء  وحاجةالجوانب الفنية وطبيعة المواد التي تترجم  مراعاة

جميع األهداف ، فإن هذه الخدمات أساسية لتحقيق يكاواإلن كل برنامج تنفذه                                     ألن خدمات اللغات تشكل جزءا  ال يتجزأ م
. في العالماالستراتيجية للمنظمة وللسعي إلى تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية بطريقة سليمة 

 األعضاء.مع دولها  يكاواإلكذا اتصاالت اء الركب" و وتمثل خدمات اللغات أحد الشروط الرئيسية لمبادرة "عدم ترك أي بلد ور 
استثناء في الوسائل بدون أن يكون هناك  يكاواإل                                                                   من الضروري بمكان أن توف ر خدمات اللغات في جميع اللغات المعتمدة لدى و 
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في تحقيق أهداف ة كبيرة المتعددة للتواصل أو لنشر المعلومات. ومما ال شك فيه أن توفير الخدمات المناسبة سيساهم مساهم
 .البرتغاليةوفي قيام المنظمة بدعم اإلجراءات الخاصة بتقديم الترجمة الفورية والتحريرية إلى البلدان المتحدثة باللغة  يكاواإل

 إلى القيام بما يلي: WP/451                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -126

 مطبوعاتها وأعمالها؛و  يكاواإلائق أن تدعم مفهوم تعدد اللغات في جميع وث أ(
لضمان توفير الخدمات  يكاواإلأن تنظر في مخصصات الميزانية وفي اآلليات التي من شأنها أن تعزز كفاءة  ب(

 ؛دولها األعضاءالفعالة لكافة 
 23-39و 22-39، 25-37، 21-24ما نصت عليه قرارات الجمعية العمومية تنفيذ أن تواصل بحزم  ج(

 ؛اآليلة إلى تنفيذ هذه القراراتبع  النشاطات وتتا
 .                                                               أن تقي م وتحلل االعتبارات األخرى التي ت عتبر ضرورية في هذا المجال د(

الرئيسية لكي تحقق أهدافها  يكاواإلتعدد اللغات أحد مبادئ ") /464WPورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيعرض  -127
، يكاو                                             يكتسي معنى خاصا  بالنسبة لألمم المتحدة وكذا لإلتعدد اللغات أبرزت الورقة أن (، و "كوكالة متخصصة لألمم المتحدة

يتيح تعدد اللغات، من خالل الدعوة للتسامح، مشاركة نشطة و من عوامل التواصل المتناغم بين الشعوب.        مهما               بوصفه عامال  
أحكام المادة السابعة لقيام بأمور عديدة، من بينها تنفيذ                                بدور جوهري ألنه يمك ن الدول من اويضطلع  يكاواإلوفعالة في أعمال 

ممكنة من التوحيد في                                                                                                والثالثين التفاقية شيكاغو التي تنص  على ما يلي: "تتعهد كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة 
افية في جميع ق الجوية والخدمات اإلضن والطر يوالتنظيم فيما يتعلق بالطائرات والعامل األنظمة والقواعد القياسية واإلجراءات

ن استخدام لغة واحدة ال يسمح للمنظمة أ وأكدت الورقة". المسائل التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها
                  دني الدولي. وتنص  بأن تستفيد استفادة كاملة من أفضل الخبرات التي يتحلى بها العديد من الدول األعضاء في مجال الطيران الم

على إيجاد وإبقاء الصداقة                       يمكن أن يساعد كثيرا                                                                         ديباجة اتفاقية شيكاغو على ما يلي: "تطور الطيران المدني الدولي مستقبال  
 ".للسالمة العامة                                                                             والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، كما أن كل إساءة استعمال لها قد تشكل تهديدا  

( لألسرة الدولية وتساعد SARPs، التي تضع القواعد والتوصيات الدولية )يكاواإل ى أنوشددت الورقة أيضا عل -128
لفورية والتحريرية التي يمكن أن تعمل بصورة تتسم بالكفاءة إن لم تعتمد على خدمات الترجمة ا الالدول واألقاليم في تنفيذها، 

والمتبحرين في مجال الطيران ومصطلحاته  ،جة عالية من التخصصالمترجمين الفوريين والتحريرين على در من                  يوفرها عدد كاف  
 بتحقيق أهداف ومقاصد المنظمة.والملتزمين تمام االلتزام 

 إلى القيام بما يلي: WP/464                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -129

المتعلقة  يكاوعية العمومية لإلأن يضمن، على نحو متواصل، تنفيذ قرارات الجم يكاواإلأن تطلب إلى مجلس  أ(
 ؛بخدمات اللغات

بإجراء المزيد من التحليل والتقييم للموارد البشرية الالزمة لضمان إعداد، في الوقت  يكاواإلأن تكلف مجلس  ب(
، وثائق المنظمة المرتبطة بتنفيذ القواعد القياسية، وبإعادة تقييم حجم يكاواإلجميع لغات عمل المناسب وفي 

مع الخارج لتحقيق هذه األهداف، مع مراعاة في نفس الوقت أفضل الممارسات عمل الذي يتم تنفيذه بالتعاقد ال
 األخرى؛التي تتبعها وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 

                                                                        بالمتابعة عن كثب لتنفيذ السياسات والقرارات التي ات خذت بهدف تعزيز كفاءة  يكاواإلأن تكلف مجلس  ج(
 ؛يكاواإلمع اإلقرار بأن تعدد اللغات يعتبر من المبادئ الجوهرية في تحقيق أهداف خدمات اللغات وفعالية 
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أن تطلب إلى األمينة العامة مضاعفة جهودها لضمان أفضل مستوى من الجودة في خدمات الترجمة الفورية  د(
 في جميع اللغات الرسمية الست؛       مقد مةالوالتحريرية 

أن تتعاون بنشاط مع األمانة في الدفع بعجلة تطبيق مبدأ تعدد اللغات  يكاواإلدول األعضاء في أن تشجع ال ه(
 ذة ضمن أعمال المنظمة.                   من البرامج المنف  كجزء ال يتجزأ 

 المناقشة

 /451WPمن المجلس( وورقة العمل        مقد مة)ال /62WPعن دعمه لورقة العمل  وب االتحاد الروسيدمنأعرب  -130
ومجموعة سلطات الطيران المدني في  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةمن باراغواي بدعم من الدول األعضاء في  مة     مقد  )ال

 (.البلدان الناطقة باللغة البرتغالية

الجمعية العامة لألمم  قال إنأن تعدد اللغات مبدأ أساسي من مبادئ األمم المتحدة،  مندوب فرنسابعد أن أكد  -131
أفاد بأن تعدد  وبعد أن. 16/9/2019ا الشأن، وآخر تلك القرارات الذي اعتمد في بهذمتحدة، تستعرض وتعتمد كل سنتين قرارا ال

، شدد على وجود صلة متينة بين تعدد اللغات والكفاءة والشفافية في يكاواللغات يشكل أيضا مبدأ من المبادئ الرئيسية لإل
وإنما أيضا لقطاع الطيران وأسرة الطيران الدولية  يكاواإليكتسي فحسب أهمية بالنسبة ألعمال  ال إن تعدد اللغات القالمنظمة. و 

وأكد على ضرورة تنفيذ مبادرة "عدم  .عة وكفاءة المالحة الجوية، في جملة أمورسألنه يسهم في تعزيز سالمة الطبران و ككل، 
بط تعدد اللغات دائما بتعددية األطراف. وبعد أن أشار إلى أنه ال اللغات الرسمية للمنظمة، ور  عترك أي بلد وراء الركب" بجمي

تستند إليها في التقريب بين األمم  يكاواإلينبغي التعامل مع تعدد اللغات فقط من منظور النفقات، وإنما كمصدر قوة كامنة لدى 
 من االتحاد الروسي(.       مقد مة)ال WP/464مل والشعوب في العالم من خالل تطوير الطيران المدني الدولي، أبدى تأييده لورقة الع

، أعرب مندوب فرنسا عن يكاواإلوبعد أن أكد ضرورة النهوض بتعدد اللغات بقدر أكبر من النشاط والطموح في  -132
منظمة من المجلس( وعزم األمينة العامة إعداد استراتيجية شاملة للدفع بتعدد اللغات في ال       مقد مة)ال WP/62تأييده لورقة العمل 

د ر الموا حشدوتمكنها من  يكاوا القبيل ستمهد الطريق لإلذرض اعتمادها. وقال إن استراتيجية من هغعرض على المجلس ب      كي ت  
مات اللغوية"، أفاد بأن تعدد اللغات دبشأن الخ يكاواإل"سياسات  25-37المطلوبة. وبعد أن أبدى دعمه لقرار الجمعية العمومية 

 التعددية في اللغات والثقافات وتعزيز التفاهم من خالل الحوار.وسيلة من وسائل ترسيخ 

( وافته 2007-1995وفي ختام مداخلته، أبلغ مندوب فرنسا اللجنة التنفيذية بأن رئيس فرنسا السابق جاك شيراك ) -133
 .26/9/2019اليوم  كالمنية في صباح ذل

 ية العمومية، عن تعازيه الصادقة لوفد فرنسا وحكومتها وشعبها.وأعرب رئيس اللجنة التنفيذية، نيابة عنه وعن الجمع -134

من المجلس( وأكد أن تعدد اللغات أساسي في تحقيق        مقد مة)ال WP/62أبدى مندوب الصين دعمه لورقة العمل  -135
جع األمينة العامة خالل السنوات الثالث الماضية، ش       مقد مةأهداف المنظمة. وإذ أعرب عن ارتياحه لروعة الخدمات اللغوية ال

من االتحاد        مقد مة)ال WP/464على بذل مزيد من الجهود لضمان جودة تلك الخدمات على النحو المنصوص عليه في ورقة العمل 
 الروسي( والتي يدعمها بشكل كامل.

لطيران من باراغواي بدعم من الدول األعضاء في لجنة ا       مقد مة)ال WP/451في معرض إشارته إلى ورقة العمل  -136
دد شالمدني ألمريكا الالتينية ومجموعة سلطات الطيران المدني في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية( والتي شارك بلده في رعايتها، 

سيما مدى  ، على اعتبار الطبيعة المعقدة لمنظومة الطيران الدولي، واليكاواإلعلى أهمية تعدد اللغات في         مجددا   مندوب البرتغال
، يكاواإلوالتوصيات الدولية الصادرة عن ة وتقنية اللوائح التنظيمية للطيران. وأفاد بأن تعدد اللغات ييسر فهم القواعد خصوصي
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. يكاوعالية، وكذا تنفيذ الخطط العالمية لإلفلك من المواد اإلرشادية، وهو أمر أساسي في تنفيذها بذواألدلة المرتبطة بها وغير 
لى اعتراف يتطلع إ. وأضاف أنه       فعاال                                                                  ركيزة أساسية لتنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تنفيذا   وقال إن تعدد اللغات يعد

 .يكاواإلالجمعية العمومية بضرورة إدراج اللغة البرتغالية ضمن لغات عمل 

 /464WPقة العمل وكذا ور  /451WPعن دعمه لورقة العمل  )جمهورية فنزويال البوليفارية(مندوب فنزويال أعرب  -137
، يكاو، على نحو فعال، بجميع اللغات الرسمية لإليكاواإلمن االتحاد الروسي(. وإذ أكد أهمية تعميم منشورات ووثائق        مقد مة)ال

  25-37و 21-24                                                                                            ذك ر بااللتزامات المنصوص عليها بخصوص تعدد اللغات والخدمات اللغوية في قرارات الجمعية العمومية 
بالنظر إلى تأثيرها المباشر على  ،يكاواإلوشدد على ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة تعزيز تلك الخدمات في . 23-39و 22-39و

 تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في الدول واألقاليم وبالتالي على نجاح مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".

التعليقات التي أدلى بها مندوب  كوبا ةمندوب تد          طراف، أي                                                   وإدراكا  ألهمية تعدد اللغات كعامل أساسي لتعددية األ -138
، العمومية خدمات الترجمة الشفوية البرتغالية للجلسات العامة للجمعيةتوفير في البرازيل بكرم فرنسا في هذا الصدد. ورحبت 

لجنة الطيران المدني  )باراغواي بدعم من الدول األعضاء في WP/451)المجلس( و WP/62وأعربت عن دعمها لورقات العمل 
 ت)االتحاد الروسي(. وأشار WP/464 و( ومجموعة سلطات الطيران المدني في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية ألمريكا الالتينية

وعدم  لماليةاالقيود إلى أن  ت، وأشار 2019-2016لفترة الثالثية في افي المجلس     ا  كوبا إلى أن كوبا كانت دولة عضو  ةمندوب
د زيادة في االشتراكات المقررة للدول قد أثرت بشكل مباشر على تعدد اللغات في اإليكاو. واتفقت مع الجهات الراعية لوثيقة وجو 

WP/451  بجميع اللغات الرسمية للمنظمة،  اإليكاوعلى أنه ال ينبغي أن يكون هناك تأخير طويل في توافر وثائق في الرأي
 على علم بجهود األمانة تبينما كانو                                                     في تجربتها لم ت نشر في نفس الوقت بجميع اللغات الست. أشارت إلى أن المواد اإلرشادية و 

ت مندوبة كوبا المالحة الجوية، أكدخدمات  إجراءات                                                                 لضمان عدم تأثير ذلك سلبيا  على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية و  العامة
                                                               بل الدول. ومع ذلك، لم ت منح المواد اإلرشادية، لألسف، نفس األولوية       من ق   أن المواد اإلرشادية مهمة للغاية لضمان تنفيذها الفعال

األخرى. وشددت على أن التأخير في توافر المواد اإلرشادية  اإليكاوفي ميزانية البرنامج العادي للمنظمة مثل مطبوعات ووثائق 
خدمات المالحة  إجراءاتو قواعد والتوصيات الدولية تأخير في تنفيذ الدول للحاالت أدى إلى  ولإليكابجميع اللغات الرسمية 

 "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" إطار الدول فيفي  عمليات تدقيق نتائج علىالجوية، األمر الذي انعكس بدوره 
(USOAP) ألمنالتدقيق العالمي البرنامج "و" (USAP.) يةالثالث الفتراتيزانيات النظر في تضمين مت مندوبة كوبا ولذلك اقترح 

 لترجمة المواد اإلرشادية إلى جميع اللغات الرسمية للمنظمة.اعتمادات محددة المقبلة 

عدم ترك أي بلد وراء "أهمية مبادرة  بشأنإلى المناقشة السابقة التي أجرتها اللجنة التنفيذية  مندوب نيكاراغواأشار و  -139
بشكل فعال، وأكد  اإليكاوتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن  علىجميع الدول  قدرةضمان لالخاصة باإليكاو  "الركب

لى عصول حأن تعدد اللغات عامل أساسي في تحقيق هذا الهدف. وشدد على أنه من األهمية بمكان أن تتاح للدول إمكانية ال
 اإليكاواالمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن بجميع اللغات الرسمية للمنظمة لتمكينها من  اإليكاومطبوعات ووثائق 

في اتفاقية شيكاغو. لذلك اتفق مندوب نيكاراغوا مع مندوب فرنسا وآخرين على                                              كما التزمت بالقيام بذلك عندما أصبحت أطرافا  
كعامل                      نفقات فحسب، بل أيضا   نظر إليها على أنها                ، ال ينبغي أن ي  اإليكاو، وال سيما ترجمة مطبوعات ووثائق اتأن تعدد اللغ

 لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية)باراغواي بدعم من الدول األعضاء في  WPs/451ورقة العمل  قوة. ومن ثم فقد أيد بقوة
 )االتحاد الروسي(.WP/464  وورقة العمل (سلطات الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغاليةومجموعة 

االتصاالت الفعالة بين اإليكاو والدول األعضاء فيها، وال سيما  قد سمح بإقامةأن تعدد اللغات  دوب شيليمنأكد و  -014
                                                   أنه ال ينبغي اعتباره تكلفة فحسب، بل كاستثمار أيضا . ب رأي القائلال فيما يتعلق بمسائل الطيران الفنية، ووافق مندوب شيلي على

 .مت   ق دالثالث التي                   وأي د ورقات العمل  
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لجنة الطيران المدني  من الدول األعضاء في بدعم)باراغواي  /451WPإلى أن ورقة العمل  مندوب بيروأشار و  -114
هامتين: الحاجة إلى إصدار مسألتين قد أبرزت  (سلطات الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغاليةومجموعة  ألمريكا الالتينية

باللغات الرسمية الست للمنظمة؛ وضرورة إتاحة الفرصة للبلدان الناطقة األدلة والكتب الدورية ذات طابع عالمي مثل  مطبوعات
 WP/62العمل  ةلورق. وأعرب عن دعمه القوي لتلك الورقة، وكذلك لإليكاوبالبرتغالية الستخدام اللغة البرتغالية كلغة رسمية 

 )االتحاد الروسي(. WP/464  ()المجلس

أن تعدد اللغات ساهم في تحقيق  مندوب كندا، أكد /62WPراب عن دعمه القوي لورقة العمل وفي معرض اإلع -214
. وشدد على أن تعدد اللغات ضروري لتمكين جميع "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة تنفيذ نجاح أهداف اإليكاو، وكذلك في 

ن جميع أشكال الخبرة المتاحة. وأكد مندوب كندا أن عقد ولضمان االستفادة الكاملة م اإليكاول اعمأ الدول من المشاركة في 
المناقشات الفنية المتعلقة بالطيران باللغات الرسمية للمنظمة يضمن مراعاة أهداف اإليكاو على النحو الواجب، سواء في مجاالت 

شدد مندوب كندا على أن و  .ACT-CORSIAأو األمن أو البيئة. وأشار، في هذا السياق، إلى نجاح برنامج  الجويةسالمة ال
                                                                                                  لى جميع الوثائق الفنية الصادرة عن اإليكاو باللغات الرسمية الست للمنظمة يجب أن يظل شاغال  رئيسيا  من عصول حضمان ال

، الجويةسالمة البدوره يعزز تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية في جميع أنحاء العالم، والذي في تنسيق من الأكبر  قدر أجل إتاحة
 .لإليكاوهو الهدف األساسي و 

 موناكوو  الجزائرو  األرجنتينو  كولومبياو  أوروغوايو  أسبانياو  المكسيكو  السنغالو  كوستاريكاو  كابو فيرديأيد مندوبو و  -314
 /62WPورقة العمل  ليشتيتيمور و  هندوراسو  مصرو  لبنانو  غينيا االستوائيةو  جامايكاو  بابوا غينيا الجديدةو  بنغالديشو  موزمبيقو 

سلطات ومجموعة  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةباراغواي بدعم من الدول األعضاء في ) WP/451)المجلس(، وكذلك 
وفي هذا لألسباب التي ذكرها المتحدثون السابقون.  )االتحاد الروسي(WP/464 و (الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغالية

عمل على توحيد أمم وشعوب العالم على النحو المطلوب في ديباجة اتفاقية يأن تعدد اللغات  رديمندوب كابو في، أكد اإلطار
 التعددية، مع تعزيز وحماية تنوع اللغات والثقافات على مستوى العالم.ن من تحقيق      يمك  شيكاغو ألنه 

 وفدي فرنسا ونيكاراغوا. تيعن دعمه لمداخل مندوب كوستاريكاوأعرب  -414

المساواة في فرص حصول على أن تعدد اللغات، وهو مبدأ أساسي من مبادئ اإليكاو، يتيح  مندوب السنغالد وشد -514
بالتالي من االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية في مما يمكنها لمنظمة، دى امعلومات الطيران الحاسمة لعلى  جميع الدول

 المناسب. الوقت

)المجلس( في تقرير اللجنة  /62WP ورقة العمل محتوياتضرورة مراعاة ى الضوء عل مندوب المكسيكط     سل  و  -614
                                                                           من جدول األعمال، جنبا  إلى جنب مع التعليقات التي أدلى بها المندوبون بشأنها.  18التنفيذية إلى الجلسة العامة بشأن البند 

، وهو اتالمقبلة على تقليص خدمات اللغ اتانيتركيز مناقشات الميز ينصب  الينبغي أ ه                                   واقترح أن يشير التقرير أيضا  إلى أن
بدرجة أكبر  لموارد المخصصة لذلكااالتجاه السائد في الفترات الثالثية السابقة، ولكن على تحقيق توازن أفضل من أجل استخدام 

جرت في مختلف فهم مشترك للمناقشات التي تكوين أن خدمات اللغات مهمة للغاية لضمان  مندوب المكسيك. وأكد كفاءةمن ال
 لقواعد والتوصيات الدولية وسياسات وخطط وبرامج المنظمة.لهيئات اإليكاو و 

على أنه ال ينبغي النظر إلى خدمات اللغات على أنها بند لخفض التكاليف في مناقشات  أسبانيامندوب ووافق  -714
نفس المستوى من خدمات  تتضمن 2022-2020ترة من للفأكد أنه على الرغم من أن الميزانية المقترحة و ، المقبلة اتالميزاني

                                                                                                              اللغات كما هو الحال في الفترة الثالثية الحالية، إال أن هناك دائما  خطر انخفاض مخصصات الميزانية لخدمات اللغات في 
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قديم خدمات لغوية بوضع استراتيجية شاملة لتعزيز تعدد اللغات في المنظمة، بهدف ت ةالعام ةالمستقبل. وكرر أهمية قيام األمين
 .WP/62عالية الجودة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة كما هو مقترح في ورقة العمل 

منظومة األمم المتحدة، وال سيما اإليكاو، في أن تعدد اللغات يمثل قيمة أساسية  األرجنتينو  أوروغواي مندوباأكد و  -814
مداخلة مندوب فرنسا، ال سيما فيما يتعلق غينيا االستوائية و  جامايكاو  موناكو مندوبوأيد و                                عامال  أساسيا  لتمكين التعددية.  ويشكل

على الحاجة إلى تعزيز القدرات اللغوية  مندوب غينيا االستوائيةبوضع استراتيجية شاملة لتعزيز تعدد اللغات في اإليكاو. وشدد 
 .اإليكاواليمها ومقر في المكاتب اإلقليمية ألنها تعمل كحلقة وصل مباشرة بين الدول في أق

سلطات ومجموعة أمريكا الالتينية  لجنة الدول األعضاء فيبدعم من )باراغواي  WP/451فيما يتعلق بورقة العمل و  -149
ت ووثائق متعددة اللغات لإليكاو في طبوعاعلى أهمية توافر م مندوب موزمبيق(، أكد الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغالية

الحركة الجوية. وأيد مداخالت       ا  فيمطاراتها نمو  تشهدسالمة وأمن الطيران للبلدان الناطقة بالبرتغالية التي شأن ناسب بالوقت الم
بضرورة  العموميةالمتحدثين السابقين، وال سيما التعليقات التي أدلى بها مندوب البرتغال بشأن تعدد اللغات واعتراف الجمعية 

 لغات عمل اإليكاو. ضمنإدراج اللغة البرتغالية 

مندوب التأكيد على أن اللغة البرتغالية هي اللغة السادسة في العالم من حيث عدد المتحدثين، أعرب  ولدى -015
باللغة البرتغالية سيساعد  اإليكاوعن دعمه إلدراجها بين لغات العمل في المنظمة. وأكد أن نشر مطبوعات ووثائق  بنغالديش

 لطيران.اوأمن على تعزيز سالمة 

للخدمات اللغوية التي قدمها المترجمون       نظرا   لإليكاوهذه الفرصة لإلعراب عن عميق امتنانه  مندوب مصر واغتنم -115
لت                                                                      وراء الكواليس لمساعدة المندوبين في التغلب على حواجز اللغة، والتي شك   ن عملو يالذين  التحريريون  الفوريون والمترجمون 

 ام التواصل الفعال والتقارب بين دول وشعوب العالم.إحدى العقبات الرئيسية أم

إلى أن معظم النقاط التي أثارها المندوبون وردت في ورقة العمل  والمطبوعات اللغات لشؤون  المدير نائبأشار  -215
WP/62  التي قدمها المجلس. وفيما يتعلق بورقة العملWP/451  يران المدني الط لجنةالدول األعضاء في بدعم من )باراغواي

، أكد أن اإليكاو ملتزمة بالمساواة وجودة الخدمات (ومجموعة سلطات الطيران المدني للبلدان الناطقة بالبرتغالية ألمريكا الالتينية
 اإليكاو تعدهاالوثائق التي  لالطالع علىبجميع لغات العمل الست، إلعطاء جميع الدول األعضاء فرصة عادلة ومتساوية 

بل عدة دول خالل المناقشة بإضافة                                          مع اإلقرار بالطلب المقدم في الورقة ومن ق  و ل هادف في اجتماعات المنظمة. والمشاركة بشك
نائب المدير لشؤون اللغات ط                                     مع البلدان الناطقة بالبرتغالية، سل   وتواصلهااإليكاو  للقيام بأعمالاللغة البرتغالية كلغة عمل 

. وشدد على الجهود المستمرة لتحسين الموارد البشرية والمادية لماليةاالقيود في سياق الضوء على صعوبة معالجته  والمطبوعات
اجتماعات  الفورية في ترجمةتوفير الو  اإليكاوترجمة مطبوعات  لتمويلوالمالية، وأكد أنه يمكن استكشاف آليات تعاون أخرى 

على الترحيب بالمساهمات الطوعية من  ات والمطبوعاتنائب المدير لشؤون اللغشدد و على أساس استرداد التكاليف.  اإليكاو
 المشاريع الخاصة. وتمويل اتالدول األعضاء في شكل إعارة متخصصين في اللغ

رئيسية. ال اتولويأحد األأن تعدد اللغات مبدأ أساسي لتحقيق أهداف االيكاو و من جديد  األمينة العامةوأكدت  -153
 ةالعام ةاألمين تامل مبدأ تعدد اللغات وستواصل تعزيز تنفيذه في جميع أنحاء المنظمة. وشددنفذت بالك العامة وأكدت أن األمانة
إدارة وكفاءة وفعالية رفع مستوى في األمانة العامة واستخدام التكنولوجيات المبتكرة قد أدى إلى اإلجراءات اإلدارية على أن تحديث 

الحالية. وأثنت  يةفترة الثالثالمن تقديم خدمات لغوية أفضل بموارد أقل خالل ي بالتالن األمانة العامة     مك  مما خدمات اللغات، 
في هذا المسعى، وأكدت للجنة التنفيذية أن األمانة العامة ملتزمة طبوعات مفرع اللغات والعلى المساهمات التي قدمها موظفو 

 مل.بجميع لغات الع اإليكاوبتقديم خدمات عالية الجودة للدول األعضاء في 
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)المجلس( وكذلك  WP/62بورقة العمل        علما  قد أحاطت التنفيذية اللجنة رئيس أن الأوضح ولدى تلخيص المناقشة،  -154
سلطات الطيران ومجموعة  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةباراغواي بدعم من الدول األعضاء في ) WP/451العمل  ةبورق

المبادئ األساسية  أحدوأكدت اللجنة أن تعدد اللغات  )االتحاد الروسي(. WP/464وورقة العمل  (غاليةالمدني للبلدان الناطقة بالبرت
                                                       وتشكل خدمات اللغات جزءا  ال يتجزأ من أي برنامج من برامج . 25-37لقرار الجمعية العمومية        وفقا   يكاواإللتحقيق أهداف 

ولتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة تيجية للمنظمة جميع األهداف االسترالتحقيق ، وهي أساسية يكاواإل
 يكاواإل                                                     األساسية لمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ولتواصل  الجوية. عالوة على ذلك، فإن خدمات اللغات من المتطلبات 

 .األعضاء مع الدول

قد أيدت بالكامل تعدد اللغات كهدف رئيسي للمنظمة،  يكاوالعامة لإل بأن األمانة       علما  كما أحاطت اللجنة التنفيذية  -155
تحسين الكفاءة في تقديم خدمات اللغات. وتشمل المبادرات الجديدة المتوقعة في الفترة من أجل                                  وأن  عددا  من المبادرات قد ن ف ذ 

هدف تقديم خدمات لغوية جيدة وفي الوقت المناسب لتعزيز تعدد اللغات في المنظمة بالثالثية القادمة وضع استراتيجية شاملة 
                                                                     المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية. وستشجع االستراتيجية أيضا  استخدام وبطريقة فعالة مع تعزيز القدرات اللغوية في 

ي تحسين الجودة فواالستمرار عبء العمل لتنظيم في األمم المتحدة التكنولوجيات المبتكرة وأفضل الممارسات المعمول بها 
 .والكفاءة

 االعتمادات الالزمة لتوفيرمشروع الميزانية المقترحة  يوفرإلى أنه، لضمان تعدد اللغات، التنفيذية وأشارت اللجنة  -156
وأن  ،االلتزام بالطاقة االستيعابية المقررةالحال في الفترة الثالثية الحالية، شريطة نفس المستوى من الخدمات اللغوية كما هو 

 موجز القراراتبالنسبة للميزانية الحالية ) 208أقرها المجلس خالل دورته                            تطبيق  تدابير الكفاءة التي  2022-2020           يتواصل  في 
C-DEC 208/5 التركيز في مناقشات الميزانية في  ه ال ينبغي أن ينصبالدول إلى أن(. ومع ذلك، أشارت بعض 2016، مايو

صة                                                أفضل يكفل  استخداما  أكثر كفاءة للموارد المخص  مات اللغوية، بل على تحقيق توازن المستقبل على تقليص الخد
 .اللغوية للخدمات

                                                 العمومية، إقرارا  منها بتعدد اللغات كأحد المبادئ                                 جنة  التنفيذية بأن تقوم الجمعيةوعلى ضوء المناقشات، توصي الل -157
 ، بما يلي:يكاواإلاألساسية لبلوغ أهداف 

في تطلب من المجلس أن يرصد عن كثب تنفيذ السياسات والقرارات التي اتخذتها لتعزيز الكفاءة والفعالية  أ(
 أمور خدمات اللغات؛

توفير تطلب من األمينة العامة أن تضع استراتيجية شاملة لالرتقاء بتعدد اللغات في المنظمة، من أجل  ب(
وفي المكاتب ءة، مع تعزيز القدرات اللغوية في المقر الرئيسي خدمات لغوية جيدة في الوقت المناسب وبكفا

 اإلقليمية على السواء؛
اللغات من أجل تعزيز تعدد  يكاو                                                              تحث الدول األعضاء على التعاون تعاونا  نشطا  مع األمانة العامة لإل ج(

 .                                             بوصفه جزءا  ال يتجزأ من برامج المنظمة وأنشطتها

 .00,12 الجلسة في الساعة      ر فعت -815
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 محضر الجلسة الثالثة
 (14,00الساعة ، 26/9/2019)الخميس، 

 المواضي  التي نوقشت

 السياسة العامة – أمن الطيران من جدول األعمال: 12البند  -1

 األولويات االستراتيجية لفترة السنوات الثالث القادمة

 (HLCAS/2) نتائج المؤتمر الرفي  المستوى الثاني ألمن الطيران —

 الواليات المتحدة قدمتهاة ورق —

 (GASeP)الخطة العالمية ألمن الطيران 

 (GASeP)تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران  —

  (LACAC)البرازيل واألرجنتين، مع تقرير لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية  قدمتهاورقة  —

 الصين  قدمتهاورقة  —

ودوله األعضاء ودول أخرى أعضاء في اللجنة  (EU)بي فنلندا نيابة عن االتحاد األورو  ورقة قدمتها —
  (ECAC)األوروبية للطيران المدني 

 االتحاد الروسي  قدمهاورقة  —

 جمهورية فنزويال البوليفارية  قدمتهاورقة  —

 الجهورية الدومينيكية  قدمتهاورقة  —

  (IAC) لجنة الطيران المشتركة بين الدول قدمتهاورقة  —

 السياسة التنظيمية

كندا نيابة عن استراليا وجامايكا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة  قدمتهاة ورق —
 (IATA)واالتحاد الدولي للنقل الجوي  (GEA)رابطة شركات البريد السريع العالمية والواليات التمتحدة و 

  (IFALPA) ةاالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجويو 

 قطر  هاقدمتورقة  —

  (ACI)المجلس الدولي للمطارات  قدمهاورقة  —

 الهند  قدمتهاورقة  —

 جمهورية إيران اإلسالمية  قدمتهاورقة  —
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  األمن اإللكتروني 

 المعروضة من أجل اعتمادهاوقرارات الجمعية العمومية  في مجال األمن اإللكترونييكاو استراتيجية اإل

 كتروني في مجال األمن اإلل يكاواستراتيجية اإل —

  اإلمارات العربية المتحدة قدمتهاورقة  —

  (IATA)االتحاد الدولي للنقل الجوي  قدمهاورقة  —

 هيكل اإلدارة والتنفيذ واإلرشاد والتحديثات األخرى بشأن الجمعية العمومية

  فرنسا قدمتهاورقة  —

 الواليات المتحدة  قدمتهاورقة  —

  (ACI)المجلس الدولي للمطارات  قدمهاورقة  —

  (CANSO) ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة  قدمتهارقة و  —

  (ICCAIA) مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية قدمهاورقة  —

 جمهورية فنزويال البوليفارية ورقة قدمتها —

 جمهورية فنزويال البوليفارية  معلومات قدمتهاورقة  —

 قطر ورقة معلومات قدمتها —

 التآزر والتعاون 

  أستراليا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة قدمتهاة ورق —

 اإلمارات العربية المتحدة  ورقة قدمتها —

 جنوب أفريقيا  ورقة قدمتها —

 أي أعمال أخرى  -2

 ملخص المناقشات

 ة العامة السياس –الطيران  أمن من جدول األعمال: 12البند 

من جدول األعمال. وركزت المناقشة على المسائل الخاصة باألولويات  12بدأت اللجنة التنفيذية النظر في البند  -1
والسياسة التنظيمية واألمن االلكتروني والتآزر  "الخطة العالمية ألمن الطيران"االستراتيجية لفترة السنوات الثالث المقبلة، أال وهي 

نتائج المؤتمر الرفيع المستوى "] WP/26رقم  ة العملورق والتعاون، والموثقة في ثالث ورقات عمل رئيسية قدمها المجلس، وهي
، وورقة العمل [(CASeP) "تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران"] WP/25، وورقة العمل رقم [(HLCAS/2) "الثاني ألمن الطيران

 الدول والمنظمات الدولية.(، والورقات المرتبطة بها التي قدمتها "في مجال األمن اإللكتروني يكاواستراتيجية اإل") WP/28رقم 
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 األولويات االستراتيجية لفترة السنوات الثالث القادمة

تلك  –جراءات اإل                             ، قدم فيها المجلس تقريرا  عن /26WPورقة العمل رقم  )D/ADB(مدير إدارة النقل الجوي  قدم -2
 انعقد الذي (HLCAS/2) الثاني ألمن الطيران""المؤتمر الرفيع المستوى الناجمة عن توصيات –المكملة أو التي هي قيد التنفيذ 

الصادرة عن المؤتمر، ة توصي( 21اإلحدى والعشرين ) وإذ شدد على. 30/11/2018و 29يومي في مونترياال يكاو بمقر اإل
وأشار . 2019                                                                                      والجاري تنفيذها، فقد أشار إلى أن المرفق بالورقة يقدم تحديثا  بشأن تلك األمور حتى يوليو  المجلس            التي أقر ها 

في إطار ضطلع بها    ي  الواردة في المرفق إلى أن عدم تحديد جدول زمني لتوصية معينة يعني أن التوصية  مدير إدارة النقل الجوي 
بنتائج المؤتمر الرفيع المستوى الثاني                أن تحيط علما   WP/26في ورقة العمل  الجمعية العمومية       ود عيت يكاو.لإلاألعمال الجارية 

 .حسبما وردت في المرفق بالورقة تمرؤ لتنفيذ التوصيات الصادرة عن المران وإقرار اإلجراءات الحالية والمقبلة ألمن الطي

مواصلة تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم "] /286WPورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةقدم  -3
ل أمن الطيران العالمي منذ انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية                                    [، والذي أقر  بالتقدم المحرز في مجا"(2016) 2309

الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ولكنه اقترح أن تضع الجمعية العمومية الحالية جدول أعمال  2309واعتماد القرار 
حديات الناشئة والمتغيرة التي يواجهها الطيران المدني الدولي                                                               أكثر طموحا  ألمن الطيران لفترة السنوات الثالث المقبلة للتصدي للت

                                                                                                           تصديا  فعاال . وعلى وجه الخصوص، فبينما ح دد خالل فترة السنوات الثالث الماضية إطار العمل الخاص بتعزيز نظام أمن 
كيز اآلن على اإلجراءات طيران عالمي أقوى من خالل تطوير الخطة العالمية ألمن الطيران واألدوات ذات الصلة، يجب التر 

 الملموسة والتنفيذ الفعال لبرامج أمن الطيران والتدابير المضادة والرصد والتحسين المستمر.

 إلى القيام بما يلي: WP/286رقم                                      د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -4

 ؛ (2016) 2309حدة االعتراف بالتقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس األمن التابع لألمم المت أ(
األولوية لحافظة أمن الطيران في  وإضفاءالمجلس على مواصلة العمل بشأن كيفية تحسين توفير الموارد      حث   ب(

بما في ذلك إجراء دراسة جدوى تنظر في التشكيل المحتمل لمكتب أمن الطيران والتسهيالت على المنظمة 
 ؛فيع المستوى الثاني بشأن أمن الطيرانإليه استنتاجات المؤتمر الر النحو الذي دعت 

توجيه الهيئات المناسبة )مثل فريق خبراء أمن الطيران( لالضطالع ببرامج عمل تركز على مبادئ قرار  ج(
، بما في ذلك إدارة المخاطر )وتشمل إرشادات بشأن السياسة 2309رقم   التابع لألمم المتحدة مجلس األمن

بالتشغيل( والتكنولوجيا والتقنيات المبتكرة ومراقبة تخاذ القرارات المتعلقة القائمة على المخاطر وا
 والرقابة؛ الجودة

توجيه الهيئات المناسبة )مثل فريق خبراء أمن الطيران( لدراسة العملية التي يتم من خاللها وضع واعتماد  د(
بدقة وتبيان ي ذلك كيفية فحص السياسة القياسية وأدوات الدعم، بما ف التابعة لألمم المتحدة قواعد األمن

 .نتائج األمن المنشودة بوضوح وتقييم التأثيرات

وأكد مندوب الواليات المتحدة أن جميع اإلجراءات المذكورة أعاله كانت ضمن نطاق قرار مجلس األمن التابع  -5
برامج عمل كانت منظمة الطيران على ت جميعها . وعالوة على ذلك فقد اشتمليكاو                 ، فضال  عن والية اإل2309لألمم المتحدة رقم 

يكاو اإل                                                                                                           المدني الدولي قد أقر ت بالفعل بأنها برامج مفيدة لدولها األعضاء. وشدد على أن اإلجراءات المقترحة ركزت على تطور 
د الدول بأكث نحو ر من مجرد خرائط طريق                                                                                              كونها منظمة تتسم بمزيد من المرونة والسرعة والتركيز على النتائج والتي يمكن أن تزو 

المعنية بتنفيذ برامجها األساسية الخاصة  إدارتهايكاو اإلن منظمة          ألن تحس    ، حيث إن الوقت قد أزفوخطط وإعالنات أمن الطيران
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                                                              تكون منظمة ي حتذى بها بشأن الطريقة التي تضفي فيها األولوية على  أنيكاو لإلبأمن الطيران. ولقد كان من الضروري بالنسبة 
ردها الخاصة                                                                                                     أمن الطيران كي تتمكن الدول األعضاء من محاكاة المنظمة في هذا الشأن، فضال  عن إثبات قدرتها على إدارة موا

                                                                                          د على الدول األعضاء بأقصى درجات الفائدة، مما سيجعل من الممكن النظر نظرا  خال  من الشكوك في بأمن الطيران بما يعو 
 األمينة العامة من أجل الحصول على موارد إضافية.الطلبات الجديدة التي تطالب بها 

 المناقشة

)الواليات المتحدة(، فقد أكد على أن بيئة التهديد  /286WPلورقة العمل  عن دعمه مندوب أسترالياوإذ أعرب  -6
 يكاو.اإل                متزايدا  داخل                                                                                                    المتطورة وعدد المسافرين جوا  المتزايد يعني أن المسائل المتعلقة بأمن وتسهيالت الطيران تقتضي اهتماما  

                                                                                                                          وأقر ت أستراليا باألعمال التي جرت بالفعل إلبراز صورة المسائل المذكورة، فضال  عن االلتزام العالمي بأمن الطيران. وأثنت أستراليا
وشدد (، GASeP) "لخطة العالمية ألمن الطيران"ااإلجراء الذي اتخذته لتيسير ذلك بما في ذلك إعداد وتعزيز  بشأنيكاو اإلعلى 

                                                                                                          على أنه من األمور األساسية لمواصلة هذا العمل الجيد ضمان أن المسؤولين عن المضي قدما  في مسائل أمن الطيران في 
  المشاركة بنفوذ مماثل وسلطة مشابهة لما يتمتع به أولئك الذين يديرون المسائل المتعلقة بسالمة الطيران. يمكنهميكاو اإل

)المجلس(، فقد أعرب عن دعمه للنتائج الرئيسية الصادرة عن المؤتمر  /26WPورقة العمل  غالمندوب البرتوإذ أيد  -7
نهج  –الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران، سيما، تعزيز التدابير األمنية العديدة ومراجعة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

، وتحسين التعاون والتنسيق اإلقليميين، وتعزيز لعالمية ألمن الطيرانعال للخطة ا(، والتنفيذ الفUSAP-CMAالرصد المستمر )
تنفيذ تلك التوصيات الصادرة عن المؤتمر الرفيع المستوى  علىيكاو اإلالثقافة األمنية. واقترح أن تقوم الجمعية العمومية بتشجيع 

 WP/286ب البرتغال اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل د مندو                                                                 الثاني ألمن الطيران التي لم ت تخذ إجراءات متابعة بشأنها. كما أي  
                            مثال  من خالل تشكيل إدارة ألمن  يكاو،اإل)الواليات المتحدة( والتي من شأنها أن توفر رؤية أفضل وأهمية أكبر ألمن الطيران في 

ية ألمن الطيران وقرار مجلس األمن                                                                                     الطيران والتسهيالت وفقا  لما أوصى به ذلك المؤتمر. وفي هذا السياق، ودعما  للخطة العالم
 WP/528، فقد دعا إلى اعتماد إعالن جديد بشأن أمن الطيران، يستند إلى ورقة المعلومات 2309التابع لألمم المتحدة رقم 

Revision No. 1 ("والذي قدمته لبنان والمكسيك ونيجيريا وقطر والمملكة العربية السعودية وسن"إعالن بشأن أمن الطيران ) غافورة
واإلمارات العربية المتحدة وقدمته كذلك فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في 

 اللجنة األوروبية للطيران المدني.

 ب توغومندو كذلك عن دعمهم للورقتين. وإذ قام  مندوبو توغو واالتحاد الروسي واألرجنتين وجنوب أفريقياوأعرب  -8
 بذلك، فقد تساءل عن إجراءات طلب المساعدة من أجل تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران.

على المجلس واألمانة العامة بشأن إجراءات المتابعة الحالية والمقبلة الرامية إلى  مندوب االتحاد الروسيوأثنى  -9
. وإذ أشار المندوب إلى WP/26النحو الوارد في ورقة العمل  تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران على

( بمهمة دراسة المتطلبات الفنية إلدارة أمن الطيران AVSECP، فقد اقترح تكليف فريق خبراء أمن الطيران )WP/286ورقة العمل 
 والتسهيالت من أجل تيسير مداوالت المجلس واتخاذ القرارات.

اقتضاء النظر في كيفية تحسين الموارد وإضفاء األولوية على حافظة أمن الطيران في على  مندوب األرجنتينوأكد  -10
 إمكانية إنشاء إدارة ألمن الطيران والتسهيالت. ودراسةيكاو اإل
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عن سروره باإلشارة إلى إجراءات المتابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى  مندوب جنوب أفريقياوأعرب  -11
مواصلة عملها في هذا المضمار. وإذ شدد على  علىيكاو اإل     وحث   WP/26طيران بصيغتها الواردة في ورقة العمل الثاني ألمن ال

فقد أعرب عن اتفاقه مع النهج الذي اتخذه  ،إليه في الورقتين يمثل مهمة كبيرة المشاريكاو اإلأن رفع مستوى أمن الطيران داخل 
، إنشاء مجموعة عمل 21/6/2019في  ة إدارة ألمن الطيران والتسهيالتعن دراسالمجلس، والذي قرر، بعد النظر في تقرير 

لفحص مجمل هيكل األمانة العامة من أجل تحديد الخيارات بشأن إعادة هيكلة األمانة العامة، مع مراعاة الجوانب المتصلة بأمن 
ع نطاق ذلك العمل وأعرب عن تطلعه إلى استالم                                                                     الطيران والتسهيالت، فضال  عن التعاون الفني. وأقر  مندوب جنوب أفريقيا ب                                               توس 

 تقرير نهائي في هذا الشأن في الوقت المناسب.

                                                           )المجلس(، فقد أشار إلى أن جميع الدول تعمل جنبا  إلى جنب من  /26WPورقة العمل  مندوب البرازيلوإذ أيد  -12
 أجل تعزيز أمن الطيران في جميع أرجاء العالم.

با  بالتقدم المحرز لواليات المتحدة(، )ا /286WPعن دعمه القوي لورقة العمل  ملكة المتحدةمندوب الموأعرب  -13                        مرح 
                                                                                                                 في الوقت الذي يوافق فيه على اقتضاء الحفاظ على الزخم والمضي في تعزيز أمن الطيران. وأعرب أيضا  عن اتفاقه مع المبدأ 

               تقتضي أن تبي ن  قديكاو لإلطيران داخل المنظمة وأن األمانة العامة القائل بأن أمن الطيران يجب أن يحظى بنفس أهمية سالمة ال
ر مهام المنظمة وعضويتها بمرور الوقت. وإذ شدد على أن توصية المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران والرامية إلى                                                                                                                       تطو 

ب المملكة المتحدة المجلس على استكمال المراجعة          حث  مندو فقد                                                             إنشاء إدارة ألمن الطيران والتسهيالت كانت توصية بن اءة للغاية، 
 القائمة لهيكل األمانة العامة.

، فقد أقر بالتقدم الجاري إحرازه بشأن تنفيذ /286WP                                   أيضا  عن تأييده الكامل لورقة العمل  مندوب كنداوإذ أعرب  -14
رية المتصلة باحتمال إنشاء إدارة ألمن الطيران وأيد استمرار األعمال الضرو  2309قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

، سيما إدارة 2309والتسهيالت. وعالوة على ذلك، فقد أيد التركيز على مبادئ قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
 المخاطر ومراجعة العمليات واألدوات ورسم السياسات في هذا الشأن. 

، فقد أيد يكاولبرنامج عمل اإل هو أحد الركائز الرئيسية الثالث ن الطيرانالضوء على أ مندوب الصين         وإذ سل ط  -15
وإجراءات المتابعة الحالية والمقبلة في تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران التي  WP/26ورقة العمل 

ظمة قد عقدت خالل فترة السنوات الثالث الحالية ثالث تحظى بأهمية كبيرة والرامية إلى تعزيز أمن الطيران. وإذ أشار إلى أن المن
ندوات عالمية ألمن الطيران باإلضافة إلى المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران، فقد أعرب عن دعمه ألعمال المجلس 

 واألمانة العامة المتصلة بأمن الطيران.

متحدة(، فقد شدد على أن أمن الطيران هو أمر يحظى )الواليات ال /286WPورقة العمل  مندوب غياناوإذ أيد  -16
 مابأهمية قصوى، سيما أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الحركة الجوية خالل فترة الخمس عشرة سنة القادمة، وشدد على 

                                                  يترتب عن ذلك من ضرورة المضي قدما  في هذا المجال. 

ارتفاع مستوى مشاركة الحظت مع االرتياح  التنفيذيةوإذ لخص الرئيس المناقشة، فقد أشار إلى أن اللجنة  -17
. كما أعرب المندوبون عن تقديرهم لألمانة الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران وفي نتائجهالدول/قطاع الطيران في المؤتمر 

، (WP/26)متابعة ءات الإجرانتائج هذا المؤتمر و اللجنة ل. وفي معرض استعراض المؤتمرلنجاحها في عقد هذا  يكاولإلالعامة 
اللجنة وأمانتها العامة. كما شجعت  يكاوالتوصيات الصادرة عنه، وأيدت اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلفقد أيدت اللجنة جميع 
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ألمن التي ال تزال قيد التنفيذ، مثل: ضرورة استعراض اآللية الحالية للتنسيق في مجال اعلى مواصلة االهتمام بالبنود التنفيذية 
 .، والتشكيل المحتمل إلدارة أمن الطيران والتسهيالتيكاواإل األولوية على أمن الطيران داخل إضفاءاإللكتروني، و 

مع االرتياح أن األمانة العامة قد أنجزت الكثير من األعمال بشأن البنود الرئيسية من  التنفيذية الحظت اللجنة وإذ -18
أهمية أن يكفل المجلس أن تواصل الكيانات المعنية )مثل فريق  على أكدتفقد ، 2309متحدة قرار مجلس األمن التابع لألمم ال

. ويشمل ذلك مجاالت مثل: إدارة 2309 مجلس األمنركز على أسس قرار تي تال باألعمالالطيران( االضطالع خبراء أمن 
السياسات واتخاذ القرارات التشغيلية؛ والتكنولوجيا  رسمذات الصلة بشأن االستناد على تحديد المخاطر في المخاطر والتوجيهات 

ومراقبة الجودة واإلشراف. وعالوة على ذلك، فقد أعرب المندوبون عن ضرورة دراسة العملية التي يجري والتقنيات المبتكرة؛ 
السياسات، وتحديد تفاصيل  القواعد القياسية األمنية وأدوات الدعم ذات الصلة، بما في ذلك كيفية تمحيصبموجبها وضع واعتماد 

 .المرجوة، وتقييم اآلثارالنتائج األمنية 

 (GASeP) "الخطة العالمية ألمن الطيران"

 ["(GASePتنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران )"] /25WPورقة العمل رقم  )ATB/D( مدير إدارة النقل الجوي قدم  19
لخطة العالمية ضطلع بها إلعداد وتنفيذ المهام واإلجراءات ذات األولوية ل     الم   األنشطة المكثفة               عرضا  عاما  عن التي قدم فيها 

  (GASeP) ألمن الطيران

 إلى ما يلي: WP/25                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -20

ذات                                                                                              اإلقرار بالجهود الواسعة النطاق التي ب ذلت حتى اليوم والتي ال تزال جارية إلنجاز اإلجراءات والمهام أ(
 ؛المرتبطة بالخطة العالمية ألمن الطيراناألولوية 

"األمن" من  —حث الدول على اتخاذ إجراءات لتحسين مستوى التنفيذ الفعال ألحكام الملحق السابع عشر  ب(
 ألمن الطيران؛ األهداف المحددة في الخطة العالميةأجل تحقيق 

 ألمن الطيران؛ ثالث سنوات لتنقيح الخطة العالمية توجيه طلب إلى المجلس لتطبيق إطار زمني من ج(
إجراءات ومهام تتعلق بعناصر معينة من  ألمن الطيران توجيه طلب إلى المجلس لتضمين الخطة العالمية د(

                                                        األهداف المرتبطة بأمن الطيران وأمن الحدود معا ، بما يشمل        أيضا   دعمت"التسهيالت" ل —الملحق التاسع 
 .وسجل أسماء الركابات المسبقة عن الركاب             ن ظم المعلوم

الفوائد من جدول  –( GASePالخطة العالمية ألمن الطيران )") /285WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيلثم قدم  -21
يران بدعم من الدول األعضاء في لجنة الط( التي قدمتها البرازيل واألرجنتين "أعمال عالمي وضرورة استمرار رصد إنجازاته

خطوة مهمة إلى األمام  "الخطة العالمية ألمن الطيران" إعداد                              . وأ شير في فرقة العمل إلى أن (LACAC)المدني ألمريكا الالتينية 
طريق الخطة العالمية ألمن الطيران المزيد من الموضوعية على وثيقة استراتيجية في مجال األمن والتسهيالت. وأضفت خريطة 

خريطة الطريق                    وشددت أيضا  على أن(. ICASSالشاملة ألمن الطيران )يكاو اإلمن استراتيجية          ملحوظا          تطورا  عالمية كونها 
                                                                       بالفعل االنتهاء من بعض المهام. ولتعزيز تنفيذها أ قترح إعداد منهجية إلبالغ مرحلة التنفيذ وتم في للخطة العالمية ألمن الطيران 

( EIحالة التنفيذ الفعال ) وتوفير تحديثات بشأن تبادل المعرفة والخبرة فيما بينها.يدة وتعزيز الجهات المعنية باإلنجازات الجد
( USAP-CMAالرصد المستمر )نهج  –نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  وذلك بواسطة استخدام ،بطريقة ديناميكية

العالمي التدقيق في إطار البرنامج  عمليات ألمن الطيران. وبالنظر إلى أن الخطة العالمية المحرز في تنفيذ تقدماللتقدير مدى 
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منصوص عليه في األدلة التي في حوزة الدول كما هو يكاو حتوي على فجوة زمنية بين األنشطة، فمن المقترح أن تنظر اإلتقد 
 .صورة مستمرةاإلجراءات التصحيحية، وذلك لتحديث مستوى التنفيذ الفعال بب خططها الخاصةفي 

 إلى ما يلي: WP/285                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -22

بتجربة البرازيل مع الخطة العالمية ألمن الطيران والمتمثلة في إنشاء مجموعة تعاونية فنية               اإلحاطة علما   أ(
لمعنية في الخطة ووضع إجراءات ومشاريع مشتركة مع قطاع الطيران وجميع الجهات التنسيق تنفيذ 

 الطيران؛ مجال
االعتراف بأهمية الخطة العالمية ألمن الطيران في تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم باعتبارها جدول  ب(

 عالمي لقطاع الطيران؛أعمال 
ن طة طريق الخطة العالمية ألمار وى إنشاء منصة لمتابعة إنجازات خاقتراح مناقشة المكاسب المحتملة وجد ج(

 يكاو؛اإلطرف الطيران، من 
نهج الرصد  –إمكانية تحديث بعض نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  تقييميكاو اإلتطلب إلى  د(

 اإلجراءات التصحيحية. خططأدلة موثقة في إطار  من الدول بناء على ما تقدمهالفعال( المستمر )التنفيذ 

الترويج لوضع الخطط الوطنية لتنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران" ") /373WPل رقم ورقة العم مندوب الصينوقدم  -23
التي عرضت ما اكتسبته دولته من خبرات بشأن تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران وخارطة الطريق الممارسات( وتبادل أفضل 

ية ألمن الطيران. وشدد على أنه رغم أن المخاطر المتعلقة اإلقليمية المعنية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن الخطة العالم
وتقوم هيئة الطيران  فإن الموارد الخاصة بالتصدي لها محدودة بشكل متزايد.، 2016عام منذ  بأمن الطيران آخذة في التزايد

ولقد  يكاو.اإلة الصينية ومنظمة في السنوات األخيرة بتعزيز األمن والتعاون باالشتراك مع الحكوم (CAAC)المدني في الصين 
تضمن ذلك االستثمار في التعزيزات األمنية وتقديم مساهمات جادة التخاذ إجراءات عملية تتضمن رسم خطة تنفيذ وطنية تتسم 

ت وناشد بخمس أولويات تشارك فيها الهيئات التنظيمية وقطاعات الصناعة والمؤسسات التجارية والرابطات واألوساط األكاديمية.
إلسهام في تعزيز التعاون على المستوى الدولي من أجل انتهاج نهج استباقي ذات الصلة ل والمحافليكاو لإلالورقة األمانة العامة 

 نشر نموذج وطني لخطط أمن الطيران يتضمن

 إلى ما يلي: WP/373                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -24

وخرائط  "الخطة العالمية ألمن الطيران"لتعاون مع األمانة العامة في تحديث                            أن تشج ع الدول األعضاء على ا أ(
 اإلقليمية وذلك على وجه السرعة؛الطريق 

                                                                                        أن تشج ع الدول األعضاء على وضع وتحديث خططها الوطنية ألمن الطيران بأسلوب أكثر استباقية وفي  ب(
 المية ألمن الطيران وخرائط الطريق اإلقليمية؛                                           المناسب وفقا  لإلرشادات الواردة في الخطة العالوقت 

                                                                                    أن تشج ع الدول األعضاء على التعاون مع األمانة العامة لالضطالع بمزيد من أنشطة تبادل أفضل  ج(
يتعلق بوضع وتنفيذ "الخطة العالمية ألمن الطيران" وخرائط طريق إقليمية وخطط وطنية الممارسات فيما 

 ألمن الطيران؛
                                                                                          ج ع الدول األعضاء على التعاون مع األمانة العامة للعمل، وفقا  لتبادل أفضل الممارسات في الخطط أن تش د(

ألمن الطيران، على وضع ونشر أنواع متعددة من نماذج الخطط الوطنية ألمن الطيران المصممة الوطنية 
 الوطنية بما يساعد الدول األعضاء على الرجوع إليها.                    وفقا  لمختلف الحاالت 
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فنلندا نيابة  ( التي قدمتها"تعزيز تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران") /315WPورقة العمل رقم  مندوب تركياقدم  -25
. وسلطت الورقة الضوء (ECAC) اللجنة األوروبية للطيران المدنيعن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء واألعضاء اآلخرين في 

 االستجابة العالمية للتهديدات ضد أمن الطيران وتحسينهاعلى الزخم الرامي إلى االستناد على على األهمية الحاسمة للمحافظة 
                وأكدت أيضا  على . 2309مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم من خالل تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران في ضوء قرار 

سيعتمد جل تنفيذ القواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر من أيكاو أن النجاح في الوفاء باألهداف التي حددها مجلس اإل
وبشكل  المحرز الرامية لالستمرار في رصد التقدم يكاوعلى قدرة اإل                لدول، بل أيضا  لفرادى ان                           ليس فحسب على األداء المحس  

لنهج الرصد المستمر                    أمن الطيران وفقا   إصالح البرنامج العالمي لتدقيقبشأن  المجلس فإن اقتراحلهذا الهدف،                 منسق. وتحقيقا  
نهج الرصد المستمر  –أمن الطيران تقرير عن استعراض نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق "] WP/32الوارد في ورقة العمل 

(USAP-CMA)"]  من الترحيب.        كبيرا            قى قدرا  هو أمر يلأثناء االجتماع الرابع للجنة التنفيذية(  13                               )الذي سي نظر فيه في إطار البند 

وشددت الورقة على أنه من المهم أن تدعم الدول بعضها البعض بشأن تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران وأن  -26
 الثالث السنوات لفترة يكاوالبرنامج العادي لإل وهذا يعني االستخدام الفعال للموارد المتاحة في ميزانية. يكاو                   تدعم أيضا  منظمة اإل

المعنية جهات الاإلقليمية و  دون وهيئات الطيران، مثل المنظمات اإلقليمية و عن المشاركة النشطة للدول         ، فضال  2020-2022
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي/اللجنة األوروبية وقد اتخذت  ، في تقديم الخبرة والمواد والدعم غير المادي.في قطاع الطيران
 األعضاء دولالجميع تتعاون بنشاط مع وأن  أمن الطيران( خطوات ومبادرات عدة لتعزيز نظم EU/ECACللطيران المدني )

الخطة العالمية "دعم ، وفي الملحق السابع عشرلتعزيز التنفيذ الفعال لقواعد  يكاوإلل العامة مانةاأل، والشركاء الدوليين و يكاواإلب
مشروع أمن الطيران المدني في وشملت األمثلة الخاصة بعدم ترك أي بلد وراء الركب.  اويكمبادرة اإلو ( GASeP) "ألمن الطيران

له االتحاد األوروبي وبرنامج  (CASEأفريقيا وشبه الجزيرة العربية )  ،للجنة األوروبية للطيران المدني التابع بناء القدرات                                   الذي يمو 
 .ب الدول األوروبية والمنظمات كل على حدةواسعة النطاق لبناء القدرات من جانفضال عن أنشطة 

 إلى ما يلي: WP/315                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -27

للجمعية  التاسعة والثالثينقرار الدورة  اعتماد أن ترحب بالبدء السريع للخطة العالمية ألمن الطيران بعد أ(
 ؛18-39رقم  يكاوالعمومية لإل

لخطة العالمية الفعال كما وردت في خارطة الطريق لتزامها بتحقيق األهداف العالمية للتنفيذ ااد أن تعيد تأكي ب(
 ألمن الطيران؛

تشجع فيها الدول على الحفاظ على الزخم  المحرز إنشاء آلية لإلبالغ عن التقدم يكاوأن تطلب من أمانة اإل ج(
إلجراءات والمهام المذكورة في الخطة العالمية ألمن الطيران تنفيذ التدابير ذات األولوية المتفق عليها وافي 

 وإظهار التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الخطة؛
ومنهجية  نطاقالستعراض  األعضاءبالتشاور مع الدول  العامة يكاوبالعمل الذي أجرته أمانة اإل أن تقر د(

العامة على تنفيذ  يكاووحث أمانة اإل المستمرلنهج الرصد                                   العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  البرنامج 
الواردة في ورقة العمل                                                                                اإلصالحات المتعلقة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر

WP/32  األولوية؛ب كمسألة تحظىوذلك 
فيذ جميع عمليات التدقيق الالزمة للقياس على القيام بتوفير الموارد المتاحة لتنيكاو إلل العامة مانةاألتحث أن  ه(

في خارطة الطريق الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران وأن                                     لتنفيذ األهداف المتفق عليها عالميا  الفعال 
 في عملياتها لتدقيق أمن الطيران من خالل توفير الموارد اإلضافية؛ يكاواإل على دعم الدولتشجع 
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على تنفيذ توصيات المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران وبوجه  يكاوإلل ةالعام مانةاألتحث أن  و(
لتزام التدابير رفيعة المستوى لبدء تنفيذ ا تطبيقرأى شامل عن أنشطة بناء القدرات وفي خاص في بناء 

 ؛WP/315من ورقة العمل  1-4في الفقرة  حسبما وردالمنتفعة، الدول  جانب السياسي من
 تشجع الدول على دعم بعضها البعض على تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران؛أن  ز(
األخرى لألقاليم والدول  بدعمهبجهود اإلقليم األوروبي في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران و  أن تعترف ح(

 ألمن الطيران. في التنفيذ الفعال للخطة العالمية

تعزيز ثقافة أمن الطيران في البرنامج العالمي لتدقيق أمن ") /344WPورقة العمل رقم  مندوب االتحاد الروسيقدم  -28
تعزيز ( التي سلطت الضوء على الحاجة إلى "( والخطة العالمية ألمن الطيرانUSAP-CAMالرصد المستمر )لنهج                الطيران وفقا  

الخطة في ضمان تنفيذ ( USAP-CAMالرصد المستمر )لنهج     ا  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقثقافة أمن الطيران ودور 
وأكد على أن الرصد واإلشراف بطريقة فعالة هو أفضل السبل لالمتثال للقواعد القياسية الصادرة  .(GASeP) العالمية ألمن الطيران

 .الركاب غير المنضبطين تعامل معباإلشراف وال الخاصة عقد مؤتمر لتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة، واقترح يكاوعن اإل

 إلى ما يلي: WP/344                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -29

 بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛              اإلحاطة علما   أ(
 بشأنفعالية أنشطة الرقابة التي تقوم بها الدول  لتعزيزمسألة تحسين اآلليات القانونية  أهميةالموافقة على  ب(

المنضبطين الذين يرتكبون أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني والتي تهدد أمن اب غير       الرك  
 الطيران والسالمة الجوية؛

على عقد مؤتمر لتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة الخاصة باإلجراءات  المعنيةتشجيع الدول والمنظمات  ج(
 اب؛      الرك   في صفوفغير المنضبطين وتعزيز الثقافة األمنية اب       الرك   بشأنوالقانونية العملية 

اب غير المنضبطين                                 سلسلة تبادل المعلومات حول الرك   منهجية بشأن وتيرةتخاذ الترتيبات لصياغة توصيات ا د(
 ؛يكاوإجراءات إدارية أو جنائية في الدول األعضاء باإلالذين يواجهون 

ألة إجراءات الدولة لمنع االعتداءات وتعزيز ثقافة األمن في البرنامج العالمي النظر في إمكانية إضافة مس ه(
 لنهج الرصد المستمر.               الطيران وفقا  لتدقيق أمن 

العالمية ألمن  يكاواقتراح لرصد تنفيذ خطة اإل") /357WPورقة العمل رقم  مندوب جمهورية فنزويال البوليفاريةقدم  -30
 أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبيو أمريكا الشمالية  إلقليمخارطة طريق إقليمية سلطت الضوء على  ( التي"(GASePالطيران )
(NACC)إلقليم ، وأيضا ( أمريكا الجنوبيةSAM لمعالجة التحديات التي ) العالمية ألمن الطيران يكاوخطة اإل"تعترض تنفيذ" 

(GASeP .)الخطة العالمية ألمن الطيران"اإلقليمي لتحديد مستوى تنفيذ  ى الصعيد       أ عد عل نظام تقييم واسترعى االنتباه إلى". 

 إلى ما يلي: WP/357                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -31

 وإقليم، (NACC) أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي إلقليم األخذ في الحسبان الخبرة اإلقليمية أ(
الخطة العالمية "لتحديات التي تجابه تنفيذ لتصدي الوالوسائل الخاصة ب الطرائق( عن SAMة )أمريكا الجنوبي
 ؛"ألمن الطيران

لمساعدة الدول في تصميم عمليات التقييم الذاتي وتحديد  األدواتالنظر في إنشاء آليات عالمية تقدم  ب(
 التابعة وهي الخطة التي ترصدها المكاتب اإلقليميةتنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران، االحتياجات لتحسين 
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 — السابع عشرالعالمية ألمن الطيران والملحق  يكاوخطة اإلالدعم للدول في تنفيذ أهداف تقديم ، و يكاوإلل
 ."األمن"

 WP/400 (Avances de la República Dominicana en materia deولوحظ أنه قد جرى تقديم ورقة العمل التالية:  -32

seguridad de la aviación civil والتي قدمتها الجمهورية الدومينيكية وكذلك ورقة العمل )WP/386 (" في سياق تنفيذ أحكام خطة
( التي قدمتها اللجنة "العالمية ألمن الطيران في الدول األعضاء في اتفاق الطيران المدني واستخدام المجال الجوي  يكاواإل

 االستشارية الدولية.

 المناقشة

والتنفيذ الفعال  /25WPدعمهم لورقة العمل  عن      ع مانو  اليابانو  بيروو  أندونيسياو  نيبالو  و البرازيلمندوبأعرب  -33
مندوب لتعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء العالم. وإذ قام  يكاوللخطة العالمية ألمن الطيران، وهي مبادرة مهمة من جانب اإل

الخطة العالمية ألمن "والدول وقطاع الطيران والجهات المعنية األخرى أمر الزم لتنفيذ  يكاوأن التزام اإلبذلك فقد أكد على  نيبال
على تقديم المساعدة التنفيذية لتلك الدول التي تحتاج إليها من أجل تمكينها من تحقيق أهداف يكاو                      تنفيذا  فعاال . وحث اإل "الطيران

 الخطة العالمية ألمن الطيران.

                                                        والدول وقطاع الطيران وغيرها من الجهات المعنية جنبا  إلى  يكاوعلى أهمية أن تعمل اإل مندوب أندونيسياوإذ أكد  -34
أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق أهداف الخطة العالمية ألمن  أبرز                   تنفيذا  فعاال ، فقد  "الخطة العالمية ألمن الطيران"جنب من أجل تنفيذ 

                                                                                  التنفيذ الفعال على المستوى العالمي للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الطيران وكذلك إلى تحسين حالة 
 المستمر. الرصد

الخطة العالمية "                                                                    مجددا  اقتضاء وجود آليات حكومية داخلية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ  بيرومندوب وأكد  -35
 ."الطيران ألمن

صل دعم تنقيح الخطة العالمية ألمن الطيران وهي "وثيقة قابلة للتحديث إلى أن دولته توا مندوب اليابانوأشار  -36
                                                           والتنقيح بشكل مستمر"، عند االقتضاء وعندما يكون ذلك مناسبا .

، فقد أكد على أنه ينبغي "الخطة العالمية ألمن الطيران"إلى أن دولته تؤيد بالمثل تنقيح             مندوب ع مان وإذ أشار -37
، "التسهيالت" —وفي الملحق التاسع  "األمن" —ى الخطة العالمية أن تظهر في الملحق السابع عشر لة عل                ألي تغييرات مدخ  

                        عندما يكون ذلك مناسبا .

بدعم من لجنة الطيران المدني ألمريكا ازيل واألرجنتين )البر  /285WPإلى ورقة العمل  مندوب البرتغالوإذ أشار  -38
على تقديم تقارير يكاو فيذ خارطة الطريق الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران وشجع اإلالالتينية(، فقد أكد على أهمية رصد تن

منتظمة في هذا الشأن إلى الدول األعضاء. وإذ أقر بأن الخطة العالمية ألمن الطيران عززت أمن الطيران في العالم أجمع، فقد 
                                                                ح مندوب البرتغال أن ت حال الفقرة اإلجرائية ج(، التي ط لب فيها من أكد على أهميتها كأجندة دولية بالنسبة لقطاع الطيران. واقتر 

)التنفيذ الفعال( بناء  "                                                            البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر"تقييم إمكانية تحديث بعض نتائج يكاو اإل
يحية، وإحالة تلك الفقرة اإلجرائية إلى مجموعة على تقديم الدول لألدلة الموثقة كجزء من خططها الخاصة باإلجراءات التصح
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                                                                                                                  الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر من أجل المضي 
 دراستها. في

التحاد األوروبي ودول )فنلندا بالنيابة عن الدول األعضاء في ا /315WPورقة العمل  مندوبة اليونانوإذ أيدت  -39
                                                                                                                 أعضاء أخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني(، فقد شددت على أنه في عالم يشهد تهديدات دائمة التغي ر من الضروري أن 
                                                                                                                       تظل الدول والمنظمات الدولية وجميع الكيانات المعنية ملتزمة التزاما  كامال  بتحقيق األهداف العالمية على النحو المنصوص عليه 
في خارطة الطريق الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران وذلك من أجل تعزيز فعالية أمن الطيران العالمي والتصدي للتهديدات 

في ضمان التنفيذ الفعال في هذا المضمار هو دور حاسم وأن إنشاء آليات لقياس التقدم  يكاوالمتغيرة. وأكدت على أن دور اإل
                                                                                     لمية ألمن الطيران، فضال  عن تحديث البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المحرز نحو أهداف الخطة العا

المستمر والقائم على المخاطر والذي يعالج أوجه القصور الخطيرة في الوقت المناسب، من شأنه توفير قدر أفضل من الوضوح 
تلبية االحتياجات الخاصة بالرصد السليم، ثمة  بهدفلى أنه والثقة في نظام أمن الطيران العالمي. وشددت مندوبة اليونان ع

                                                                                                                      حاجة إلى المزيد من الموارد إلجراء عمليات التدقيق الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر، 
لمساهمات الطوعية التي ومن خالل ا ،2022-2020من خالل ميزانية البرنامج العادي للمنظمة لفترة السنوات الثالث 

 الدول. تقدمها

وأكدت مندوبة اليونان دعم الدول األوروبية الكامل ألهداف الخطة العالمية ألمن الطيران وأنها اتخذت إجراءات  -40
عمل                                                                                                              محددة، تتفق اتفاقا  تاما  مع أولوياتها من خالل إدخال تعديالت على التشريعات األوروبية، وكذلك من خالل إعداد برنامج 

من أجل فترة السنوات الثالث المقبلة تابع للجنة األوروبية للطيران المدني. وعالوة على ذلك، تسهم المنظمات والدول األوروبية 
في التعاون الدولي الالزم وتقدم كذلك الدعم الالزم بواسطة توفير أنشطة بناء القدرات في الدول باإلقليم وفي دول شريكة أخرى. 

ستسهم في تحقيق أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران وفي تعزيز أمن  WP/315اءات المقترحة في ورقة العمل وأكدت أن اإلجر 
 الطيران العالمي.

يمثالن  "الخطة العالمية ألمن الطيران"، فقد أكد على أن تنفيذ وتعزيز /315WPورقة العمل  مندوب إيطالياوإذ أيد  -41
ن أجل البناء على االستجابة العالمية وتحسينها فيما يتعلق بالتهديدات التي يواجهها أمن الطيران. م ،خطوة كبيرة إلى األمام للعالم

وإذ أعرب عن إقراره بأهمية تحقيق األهداف العالمية من أجل التنفيذ الفعال حسبما وردت في خارطة الطريق الخاصة بالخطة 
مواصلة رصد  علىيكاو اإلهداف يعتمد على التزام فرادى الدول وعلى قدرة العالمية ألمن الطيران، فقد أكد على أن تحقيق تلك األ

بل جميع الدول األعضاء. ولذا فقد أعرب مندوب إيطاليا عن تقديره لألعمال التي أنجزتها األمانة العامة                     التقدم القائم من ق  
، وذلك بالتشاور "                                الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمرالبرنامج العالمي لتدقيق أمن "ومجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بشأن 

                                                                                                                      مع الدول األعضاء، في المراجعة الشاملة لنطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر حسبما 
الرابع للجنة التنفيذية(، وأوصى من جدول األعمال في االجتماع  13                                )التي سي نظر فيها في إطار البند  WP/32د في ورقة العمل     ير  

                                                                                                                      بأن تنف ذ األمانة العامة التوصيات ذات الصلة التي أقر ها المجلس من أجل تبسيط البرنامج كمسألة تحظى باألولوية. وحث  األمانة 
                 طيران وفقا  لنهج العامة على تكريس الموارد المتاحة من أجل تنفيذ جميع عمليات التدقيق الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن ال

                                                                                                                   الرصد المستمر وهي عمليات التدقيق الالزمة لقياس التنفيذ قياسا  فعاال  مقابل األهداف المتفق عليها على الصعيد العالمي في 
 خارطة الطريق الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران.

د الدول بمنصة جماعية حيث إمية ألمن الطيران وألهدافها عن دعمه للخطة العال مندوب سنغافورةوأعرب  -42                              نها تزو 
د التوجه الوارد                                                                                                      وخطة منظمة من أجل تحديد الثغرات األمنية الرئيسية والمجاالت التي تحظى باألولوية التي تقتضي التعزيز. وأي  
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رة ن أمن الطيران هو مسؤولية جميع الجهات المعنية. وشجع مندوب سنغافو ست المعروضة حيث إفي جميع أوراق العمل ال
                                                                                                                   تشجيعا  قويا  الجهات القائمة على وضع اللوائح وقطاع الطيران وغيرها من الجهات المعنية على العمل جنبا  إلى جنب من أجل 
                                                                                                                   إعداد ن ه ج وتدابير عملية ومعقولة لمعالجة نقاط الضعف والشواغل المتعلقة بأمن الطيران من أجل تعزيز مستوى أمن الطيران 

                                                                                             لمية ألمن الطيران. كما شجع أيضا  الجهود الخاصة بتدريب وبناء القدرات من أجل مساعدة أولئك الذين                        وفقا  لمقاصد الخطة العا
                                                                                                               يحتاجون إلى المساعدة للتمكن من تطبيق معايير الملحق السابع عشر تطبيقا  فعاال  على الصعيد العالمي وتحقيق األولويات 

مع. كما أيد مندوب سنغافورة األعمال التي اضطلعت بها العديد من الدول الرئيسية للخطة العالمية ألمن الطيران في العالم أج
إلذكاء الوعي بمدى أهمية أمن الطيران وإعداد الخطط الوطنية وتبادل أفضل الممارسات، بما فيها األعمال الواردة في 

 المقدمة. الورقات

االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ودول أعضاء )فنلندا بالنيابة عن  /315WPورقة العمل  مندوب إيرلنداوإذ أيد  -43
كخطوة  2017في عام  "الخطة العالمية ألمن الطيران"                                                                  أخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني(، فقد سل ط الضوء على إقرار 

يواجهها أمن الطيران بالبناء على االستجابة العالمية بشأن التهديدات التي  الخاصةيكاو اإل                                 رئيسية للمضي قدما  في تعزيز جهود 
. وإذ شدد على أن خارطة 2396و 2309                                                                         وتحسين تلك االستجابة، وذلك وفقا  لقراري مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

الطريق الخاصة بالخطة العالمية ألمن الطيران هي أداة هامة بالنسبة للدول، فقد أشار إلى ترحيبه بأن جميع األقاليم قد اعتمدت 
)الصين(، أنه يؤيد  WP/373                                        . وأكد مندوب إيرلندا، وفقا  لورقة العمل "الخطة العالمية ألمن الطيران"يق إقليمية بشأن خرائط طر 

                               . كما أيد أيضا  المقترحات التي "الخطة العالمية ألمن الطيران"المشاركة النشطة مع األمانة العامة لتبادل األنشطة المتعلقة بتنفيذ 
د الدول بأدوات لر  )جمهورية فنزويال البوليفارية(. وأكد مندوب إيرلندا  WP/357صد التنفيذ الوطني، حسبما ورد في ورقة العمل                       تزو 

مع ذلك أنه من المهم بنفس القدر رصد التنفيذ على الصعيد العالمي للخطة العالمية ألمن الطيران من أجل الحصول على صورة 
 "الخطة العالمية ألمن الطيران"إبالغ لرصد تنفيذ  آليةيكاو اإلن تنشئ منظمة شاملة لجميع الكيانات المعنية. ومن ثم يلزم أ

بطريقة موحدة ولتشجيع الدول على الحفاظ على الزخم في تنفيذ اإلجراءات والتدابير والمهام ذات األولوية المتفق عليها وإظهار 
 ."الخطة العالمية ألمن الطيران"ز بشأن أهداف               التقدم المحر  

                                                     البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد "الحظ مندوب إيرلندا أن استعراض نطاق ومنهجية وإذ  -44
                                                                                                       هو استعراض متصل اتصاال  وثيقا  بالخطة العالمية ألمن الطيران، فقد أكد على أن اإلصالحات المدخلة على البرنامج  "المستمر

لى سبيل األولوية. وإذ أشار إلى أن بناء القدرات ودعم الدول لبعضها البعض ينبغي تنفيذها ع WP/32الواردة في ورقة العمل 
، فقد أكد على أن إيرلندا تدعم، إلى جانب الكثير من المنظمات "الخطة العالمية ألمن الطيران"يحظيان بأهمية بالغة بالنسبة لنجاح 

                                                       األقاليم األخرى. وحث  مندوب إيرلندا الجمعية العمومية على  في "الخطة العالمية ألمن الطيران"والدول األوروبية األخرى، تنفيذ 
  الحفاظ على الزخم فيما يتعلق بالخطة العالمية ألمن الطيران ومواصلة تعزيز معايير أمن الطيران على الصعيد العالمي.

الخطة "كامل لتنفيذ )المجلس(، فقد أعرب عن دعمه ال /25WPاالنتباه إلى ورقة العمل  مندوب السويدوإذ استرعى  -45
في هذا المضمار. وإذ أشار إلى الفقرة اإلجرائية د(، فقد ذكر أنه في  يكاوواألعمال التي تضطلع بها اإل "العالمية ألمن الطيران

إجراءات ومهام متصلة بمكونات بشأن  "الخطة العالمية ألمن الطيران"الوقت الذي يؤيد فيه اإلضافة إلى اإلصدار التالي من 
من المهم كفالة أال ينال فكبديل لوضع خطة تسهيالت عالمية منفصلة بشأن الطيران،  "التسهيالت" —ة من الملحق التاسع معين

ذلك من مجاالت األولوية األمنية. وإذ أثار بعض الشواغل بشأن التأثير المحتمل على أهداف أمن الحدود وأمن الطيران، فقد أكد 
  في دراسة هذا الموضوع، إلى جانب تقييم العواقب المحتملة وأوجه التآزر.مندوب السويد على اقتضاء المضي 
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البرنامج "و "الخطة العالمية ألمن الطيران"المقدمة، فقد أكد على أن تنفيذ  األوراق الست مندوب نيكاراغواوإذ أيد  -46
الغ الجهات المعنية بشأن اإلنجازات الجديدة سيستفيدان من منهجية إب "                                                   العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر

البرنامج "وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة وتوفير معلومات حديثة بشأن التنفيذ الفعال بطريقة ديناميكية من خالل استخدام نتائج 
، والمقترح "مية ألمن الطيرانالخطة العال"من أجل تقدير التقدم المحرز في  "                                                   العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر

)البرازيل واألرجنتين بدعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية(، ومن نظام  WP/285في ورقة العمل 
 WP/357، والمقترح في ورقة العمل "الخطة العالمية ألمن الطيران"                                                       تقييم أ عد على الصعيد اإلقليمي من أجل تحديد مستوى تنفيذ 

 )جمهورية فنزويال البوليفارية(.

 /25WPمة. وشدد، فيما يتعلق بورقة العمل                        عن دعمه للورقات المقد   مندوب المملكة العربية السعوديةكما أعرب  -47
اء                                             ، مع مراعاة الشواغل المثارة، وحث  الدول األعض"الخطة العالمية ألمن الطيران")المجلس(، على أهمية مواصلة تنفيذ وتحديث 

                                               البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج ". وإذ أقر بأن اإلقليميةيكاو اإلعلى تنفيذ الخطة العالمية بالتنسيق مع مكاتب 
، فقد أيد إنشاء آليات في جميع "الخطة العالمية ألمن الطيران"يمثل األداة الرئيسية لقياس التقدم المحرز في  "الرصد المستمر

الخطة "توفر أدوات لمساعدة الدول في تصميم عمليات التقييم الذاتي وتحديد االحتياجات من أجل تحسين تنفيذ أنحاء العالم 
السابع عشر، حسبما  والملحقيكاو لإلودعم الدول في تنفيذ أهداف الخطة العالمية ألمن الطيران التابعة  "العالمية ألمن الطيران

 )جمهورية فنزويال البوليفارية(. WP/357العمل                                      اقت رح في الفقرة اإلجرائية ب( من ورقة

عن دعمه التام للخطة العالمية ألمن الطيران، وهي الخطة التي كان المقصود منها أن تكون  مندوب كنداوأعرب  -48
مرجوة من في قطاع الطيران في تحقيق النتائج ال والشركاءيكاو باإلخطة استراتيجية للمساعدة في إرشاد وتوجيه الدول األعضاء 

)التي قدمتها  WP/357فيما يتصل بورقة العمل ذكر، و . معايير أمن الطيران العالمي المنصوص عليها في الملحق السابع عشر
والمكاتب اإلقليمية وتشجيع هذا التعاون  الرئيسييكاو اإلأنه يتطلع إلى مواصلة التعاون بين مقر  ،وليفارية(بجمهورية فنزويال ال

واإلرشادات المرتبطة بذلك المخصصة  "                                                            البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر"وات لالستفادة من أد
                                                                                                                      للدول لكي تستخدمها من أجل التقييم الذاتي. ومع ذلك أشار مندوب كندا إلى أنه قد يلزم تعديل األدوات القائمة لكي تربط ربطا  

  WP/285نشاط ومجال أولوية بالخطة العالمية ألمن الطيران. وشدد، فيما يتعلق بورقة العمل                                     واضحا  القواعد والتوصيات الدولية بكل 
ألمريكا الالتينية(، على اقتضاء اإلقرار بأنه ثمة موارد المدني )البرازيل واألرجنتين مع دعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران 

ينبغي أن يظل تركيزه على تقييم  "                                    أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمرالبرنامج العالمي لتدقيق "محدودة متاحة وشدد على أن 
                                                    وردت في الملحق السابع عشر، والذي يبي ن بدوره بيانا   حسبمايكاو اإلامتثال الدول لمعايير أمن الطيران الدولية الصادرة عن 

. وأكد مندوب كندا على اقتضاء المضي في العمل "انالخطة العالمية ألمن الطير "                                            مباشرا  التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة وأهداف 
أو الدول األعضاء تتضمن مقاييس واضحة لألداء الذي /ويكاو اإلفي هذا الشأن من أجل ضمان أن األدوات التي تستخدمها 

 وتتماشى مع القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر. ،يركز على النتائج

                                      نها بي نت أن الدول والجهات المعنية قد مقدمة حيث إال عن تقديره لألوراق الست الواليات المتحدةمندوب وأعرب  -49
الخطة تشكل هذه . وشدد على أن "الخطة العالمية ألمن الطيران"أخذت األعمال الصعبة على محمل الجد من أجل إعداد وتنفيذ 

يقة قابلة للتحديث والتنقيح بشكل مستمر وتوفر استراتيجية وخطة عمل،                                                     جزءا  ال يتجزأ من تحسين أمن الطيران العالمي، وأنها وث
أي أنها سبيل لتحقيق الغاية المرجوة. وإذ أشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن الهدف المنشود هو تحسين التنفيذ الفعال والمالئم 

                                             عشر، فقد أكد على أن ما يشكل جزءا  ال يتجزأ من والمستدام لمعايير أمن الطيران العالمي المنصوص عليها في الملحق السابع 
الخطة العالمية ألمن "يلي: توفير الدعم المستمر والخبرة المتواصلة لمساعدة األمانة العامة في رصد تنفيذ  فيماالنجاح يتمثل 
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أن أمن الطيران من خالل ، وتوفير البيانات والمعلومات الحاسمة بشالطريق اإلقليمية الخاصة بالخطة ، وتنفيذ خرائط"الطيران
 ."                                                            البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر"

. "الخطة العالمية ألمن الطيران"                                                  أيضا  عن دعمه الكامل لجميع األوراق المقدمة ولتنفيذ  مندوب األرجنتينوأعرب  -50
                                                   الطيران مع خارطة طريق تحدد أهدافا  عالمية طموحة من  وشدد على أنه من المهم أال يقتصر األمر على الخطة العالمية ألمن

والتي تحدد هذه الخطة                                             ولكن أن توفر أيضا  خرائط طريق إقليمية خاصة ب 2030و 2023و 2020أجل التنفيذ الفعال للسنوات 
ندوب األرجنتين لصالح                                                                                             األهداف اإلقليمية. كما كان من المهم أيضا  رصد إجمالي تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران. وتحدث م

)البرازيل واألرجنتين مع دعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا  WP/285المقترحات الواردة في ورقة العمل 
)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ودول أعضاء أخرى في اللجنة األوروبية  WP/315الالتينية(، وورقة العمل 

. وأيد، فيما يتعلق بورقة العمل "الخطة العالمية ألمن الطيران")المجلس( من أجل قياس تنفيذ  WP/25طيران(، وورقة العمل لل
WP/285 البرنامج "إمكانية تحديث بعض نتائج  تقييميكاو اإل                                                                  ، اقتراح مندوب البرتغال بأن الفقرة اإلجرائية ج(، التي ط لب فيها من

)التنفيذ الفعال( بناء على تقديم الدول ألدلة موثقة كجزء من خططها  "                             يران وفقا  لنهج الرصد المستمرالعالمي لتدقيق أمن الط
                                                                                                                        الخاصة باإلجراءات التصحيحية، أن ت حال تلك الفقرة إلى مجموعة الدراسة التابعة لألمانة والمعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن 

 ، للمضي في النظر فيها.ويتها األرجنتين والبرازيلوفي عض                                 الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر 

، الفقرة اإلجرائية د(، إلى أن لديه بعض الشواغل بشأن WP/25وأشار مندوب األرجنتين، فيما يتعلق بورقة العمل  -51
ر الملحق التاسع متصلة ببعض عناصالمهام الجراءات و "، اإلالخطة العالمية ألمن الطيران"الدمج المقترح في اإلصدار التالي من 

                                                                                                      ، والتي تدعم أيضا  أهداف أمن الحدود وأمن الطيران على حد سواء. وشدد على ضرورة مراعاة آراء فريق الخبراء "التسهيالت" —
 .(FALP)المعني بالتسهيالت 

لى تنفيذ على جميع الورقات المقدمة، فقد شدد على اقتضاء قيام الدول بالتركيز ع مندوب الصينوبالمثل فإذ وافق  -52
. وإذ دعا إلى تعديل القواعد (Doc 8973) "دليل أمن الطيران"من خالل الملحق السابع عشر و "الخطة العالمية ألمن الطيران"

بشأن قمع األعمال غير  2010                                                                                   والتوصيات الدولية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر لكي تبي ن محتويات اتفاقية عام 
                                                                                                  ان المدني الدولي )اتفاقية بيجين( والبروتوكول المكم ل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات المشروعة المتعلقة بالطير 

لتعديل االتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على  2014                                       )بروتوكول بيجين(، فضال  عن بروتوكول عام 
لى أهمية التعاون الدولي للتصدي لما يتعرض له الطيران المدني من تهديدات. متن الطائرات )بروتوكول مونترياال(، فقد شدد ع

من الضروري التركيز  ،                                                                                               وأكد مندوب الصين أيضا  على أنه عند تعديل القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر
وكرر اقتضاء تشجيع الدول على زيادة استثماراتها                                                                   على مراقبة الجودة، فضال  عن التركيز على العالقة بين األمن والتسهيالت.

 في أمن الطيران من حيث الموارد المالية والموارد البشرية وبناء القدرات. 

دعم دولته للخطة العالمية ألمن الطيران بوصفها أداة هامة بتحقيق مستويات التنفيذ  مندوب جنوب أفريقياوأكد  -53
نة للملحق السابع عش                                                                                        ر والتزامها بتنفيذ تلك الخطة العالمية. وحث ت جنوب أفريقيا الدول األخرى على العمل من أجل                                 الفعال المحس 

. كما أيدت جنوب أفريقيا تنفيذ جدول المراجعة كل ثالث سنوات للخطة العالمية "الخطة العالمية ألمن الطيران"تحقيق أهداف 
والتزمت بالمشاركة فيه. وإذ تقر جنوب أفريقيا بأن  WP/25ل ألمن الطيران على النحو الذي اقترحه المجلس في ورقة العم

                                                                                                                التسهيالت قد ازدادت أهميتها بالنسبة ألمن الحدود، فهي توافق على اقتراح المجلس بأن ت درج في الطبعة التالية من الخطة 
                           والتي تدعم أيضا  أهداف أمن  "يالتالتسه" —اإلجراءات والمهام المتصلة بمكونات معينة بالملحق التاسع  ،العالمية ألمن الطيران

 الحدود وأمن الطيران. 
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                                                                             عن تأييده لجميع الورقات المقدمة. واقترح أن يبي ن تقرير اللجنة التنفيذية بشأن  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  -54
يكاو ل واألمانة العامة لإلمن جدول األعمال عدد المقترحات المقدمة، بما فيها تلك المتعلقة بتعزيز التعاون بين الدو  12 البند

وخرائط الطريق اإلقليمية والخطط الوطنية ألمن الطيران، حسبما ورد في ورقة " الخطة العالمية ألمن الطيران"فيما يتعلق بتنفيذ 
بدعم من الدول )البرازيل واألرجنتين  WP/285)الصين(. وإذ أشار مندوب االتحاد الروسي إلى ورقة العمل  WP/373العمل 

عضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية( فقد أثنى على إنشاء البرازيل لمجموعة فنية تعاونية لتنسيق تنفيذ الخطة األ
                                                                                                                العالمية ألمن الطيران وإعداد مشروعات وإجراءات مشتركة مع قطاع الطيران وجميع الجهات المعنية بالطيران. وسل ط الضوء، 

( ENAVSECG، مجموعة ألمن الطيران تابعة إلقليم أوروبا وشمال األطلنطي )2012في عام في هذا المضمار، على إنشاء، 
من أجل تيسير تبادل المعلومات وتبادل أفضل الممارسات واإلنجازات فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأمن الطيران والمجموعة 

. وأشار مندوب االتحاد الروسي على أن تقرير "ن الطيرانالخطة العالمية ألم"                                              الفرعية التي أ نشئت فيما بعد من أجل رصد تنفيذ 
ضعت بالفعل في بعض المكاتب اإلقليمية.                                                                                                      اللجنة التنفيذية ينبغي أن يشدد أيضا  على أن مثل هذه المجموعات و 

فضاء لها،                                                                                                 ثم هن أ مندوب االتحاد الروسي دولة اإلمارات العربية المتحدة على الرحلة الفضائية التاريخية ألول رائد -55
( مع رائدة الفضاء Soyuzعلى متن مركبة الفضاء "سيوز" ) 25/9/2019                                                السيد ه ز اع علي المنصوري، الذي كان قد انطلق في 

( ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوشكا في مهمة لمدة NASAجيسيكا ماير التابعة لإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء )
( له معنى رمزي أال وهو "االتحاد"، Soyuzالفضاء الدولية. وإذ أشار إلى أن اسم مركبة الفضاء، "سيوز" ) ثمانية أيام إلى محطة

يصادف الذكرى السنوية السبعين ألول رحلة جوية لها. وأكد مندوب االتحاد الروسي، في  2019                          فقد سل ط الضوء على أن عام 
)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله  WP/315مة فإن ورقة العمل هذا السياق، على أنه على عكس األوراق األخرى المقد

دولة أوروبية والمكتب اإلقليمي  56األعضاء والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني( لم تذكر التعاون بين 
ارطة الطريق اإلقليمية التابعة للمكتب اإلقليمي ألوروبا ، أو خ"الخطة العالمية ألمن الطيران"ألوروبا وشمال األطلنطي بشأن تنفيذ 

                                   والذي ع قد في ليشبونة في البرتغال، يكاو في مؤتمر أمن الطيران اإلقليمي التابع لإل 1/6/2018وشمال األطلنطي المعتمدة في 
د الروسي يواصل تقديم الدعم الكامل أو فريق أمن الطيران التابع إلقليم أوروبا وشمال األطلنطي المذكور. وإذ شدد على أن االتحا

لمقررات المجلس، فقد أشار إلى أنه ينبغي أن يبين تقرير اللجنة التنفيذية أهمية        وفقا  يكاو لإللتعزيز المكاتب اإلقليمي التابعة 
 اتخاذ هذا اإلجراء.

الطيران هو مسألة عالمية المقدمة، فقد أكد على أن أمن  عن تأييده لألوراق الست مندوب جزر سليمانوإذ أعرب  -56
                                                                                                            وأنه من الضروري أن تقوم جميع الدول وقطاع الطيران والجهات المعنية األخرى بالعمل جنبا  إلى جنب لضمان تحقيق أمن 

في المحيط الهادئ  الجزرية الصغيرة الناميةالطيران في جميع أنحاء العالم. وشدد على أن جزر سليمان، بصفتها من الدول 
(PSID فهي ،) تنسيق قيام الدول المتقدمة بتوفير الدعم للدول النامية الجزرية الصغيرة في المحيط  فييكاو اإلتعتمد على قيادة

الهادئ من أجل بناء قدرات مواردها البشرية في مجال الطيران وتعزيز مؤسساتها الخاصة بالطيران من أجل ضمان أمن الطيران 
 في جميع أنحاء اإلقليم.

)البرازيل واألرجنتين وبدعم من الدول األعضاء في لجنة  /285WPعن دعمه لورقة العمل  ب باراغوايمندو وأعرب  -57
البرنامج "إمكانية تحديث بعض نتائج  تقييميكاو اإلالطيران المدني ألمريكا الالتينية( سيما الفقرة اإلجرائية د( التي تطلب من 

)التنفيذ الفعال( بناء على تقديم الدول لألدلة الموثقة كجزء من خططها  "مستمر                                              العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد ال
                                                                                                                      الخاصة باإلجراءات التصحيحية. واقترح أن ت طب ق على البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر الخبرات 

)جمهورية فنزويال  WP/357                             واي تأييدا  قويا  ورقة العمل                                                               المكتسبة في إطار البرنامج في هذا الصدد. وأيد أيضا  مندوب باراغ
البوليفارية( سيما الفقرة اإلجرائية ب( بشأن إنشاء آليات في جميع أنحاء العالم توفر أدوات لمساعدة الدول في تصميم عمليات 
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ودعم الدول في تنفيذ أهداف الخطة  "الخطة العالمية ألمن الطيران"التقييم الذاتي وتحديد االحتياجات الرامية إلى تحسين تنفيذ 
 السابع عشر. والملحقيكاو لإلالعالمية ألمن الطيران التابعة 

على النحو المقترح في ورقة العمل  "الخطة العالمية ألمن الطيران"عن دعمه الكامل لتنفيذ  مندوب سويسراوأعرب  -58
WP/25 المجلس(، فضال  عن رفع مستوى الثقافة األمنية حسبما ه(                                                   و مقترح في ورقة العملWP/344  ،وأقر .)االتحاد الروسي(

)جمهورية فنزويال البوليفارية( بأهمية التنفيذ اإلقليمي للخطة العالمية ألمن الطيران بالتعاون مع  WP/357فيما يتعلق بورقة العمل 
عامة عالمية بشأن تنفيذ الخطة العالمية  ، ولكنه أكد على أنه يلزم في نهاية المطاف الحصول على نظرةاإلقليميةيكاو اإلمكاتب 

)المجلس(، الفقرة اإلجرائية د(، فقد أشار إلى أنه يتفق  WP/25ألمن الطيران. وإذ استرعى مندوب سويسرا االنتباه إلى ورقة العمل 
حدود وأمن الطيران                              التي تدعم كال  من أهداف أمن ال "التسهيالت" —                                                    تماما  مع الرأي القائل بأن بعض مكونات الملحق التاسع 

. ومع ذلك تساوره الشكوك عما إذا كانت ثمة حاجة ملحة "الخطة العالمية ألمن الطيران"يمكن إدراجها في اإلصدار التالي من 
                                                                                                                   لتنفيذ خطة عالمية لتسهيالت الطيران أيضا  وال يرى أنه ثمة قيمة مضافة لهذه الخطة العالمية في الوقت الراهن. وأعرب مندوب 

  ( للنظر فيها.FALPعن تفضيله إلحالة الفقرة اإلجرائية د( إلى فريق خبراء التسهيالت )سويسرا 

عن دعمه لجميع األوراق المقدمة. وإذ أشار إلى أنه في بعض األحيان يكون األمر خارج  مندوب أريترياوأعرب  -59
ين على السعي للحصول على تعهد سياسي من نطاق أعمال الجمعية العمومية لتحقيق األهداف التي تحددها، فهو يحث المندوب

 ضمان أمن الطيران الوطني واإلقليمي والعالمي. بهدف "الخطة العالمية ألمن الطيران"قادتهم من أجل تحقيق أهداف 

ورحبا بأي مبادرات في هذا  "الخطة العالمية ألمن الطيران"عن دعمهما الكامل لتنفيذ  وفدا جورجيا ورومانياوأعرب  -60
)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى في  WP/315                    دا أيضا  ورقة العمل            ضمار. وأي  الم

 اللجنة األوروبية للطيران المدني(.

 الخطة"بالجهود الرامية إلى التعجيل بتطوير  وإذ لخص الرئيس المناقشة، فقد أشار إلى أن اللجنة التنفيذية أشادت -61
                                                             للجمعية العمومية. وأ حيط علما  بتباين درجات التنفيذ في مختلف                                    وفقا  لطلب الدورة التاسعة والثالثين  "العالمية ألمن الطيران

اإلجراءات الرامية إلى التحسين، بما في ذلك تحقيق األهداف األقاليم، وفي هذا السياق، حثت اللجنة الدول على مواصلة اتخاذ 
والتحسينات الجارية فيه من أجل ، "                        وفقا  لنهج الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران"ليم بأهمية العالمية، مع التس

 .                               القياس الفع ال لمدى تنفيذ الخطة

. "الخطة العالمية ألمن الطيران"وفيما يتعلق بالتنفيذ، فقد رحب المندوبون بالتجارب التي تقاسمتها الدول بشأن تنفيذ  -62
النظر في إنشاء منصة لإلبالغ وتبادل المعلومات بشأن  إلىيكاو اإلمن المقترحات التي تدعو  وأشارت إلى أنه ثمة الكثير

لخطة لمن اآللكتروني اإلموقع ال قاعدة بيانات على طة طريق تنفيذ الخطة، ومنها على سبيل المثال إعدادر ااإلنجازات المتعلقة بخ
 التنفيذية                                                                             تحديث المعلومات الواردة فيه كلما أ تيحت بيانات ومواد جديدة. كما أبرزت اللجنة اري من خاللهألمن الطيران يجالعالمية 

تحديدي لألنشطة الحالية في مجال بناء القدرات في مجال أمن الطيران بما ينطبق مع القواعد والتوصيات أهمية وضع بيان 
يكاو اإلبيان " — Doc 10108يكاو اإلوأساليب الهجوم المحددة في وثيقة  "ناألم" —الملحق السابع عشر الدولية الواردة في 

                                                                        . وأبرز المندوبون أيضا  الدور الهام الذي تؤديه المكاتب اإلقليمية وأشادوا "العالمية في مجال أمن الطيرانسياق المخاطر  بشأن
ل تحقيق األهداف العالمية واإلقليمية من خالل تنفيذ من دعم استباقي إلى الدول األعضاء في تسهيبما تقدمه هذه المكاتب 

                تنفيذا  فع اال . "الخطة العالمية ألمن الطيران"
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بأنه سيجري تنقيح الخطة التنفيذية وفيما يتعلق بالتطور المستقبلي للخطة العالمية ألمن الطيران، أقرت اللجنة  -63
ة، وأيدت تحديد إطار زمني لهذا التنقيح كل ثالث سنوات. وقد تتناول هذه "وثيقة متجددة" حسب الضرورة والمالءمباعتبارها 
كيفية تحسين الربط، حسب االقتضاء، بين هذه الخطة وبين القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر التنقيحات 

 WP/25الذي طرحه المجلس في ورقة العمل  القتراحا مناقشة المضي فيأنه يلزم  التنفيذية ومع ذلك، فقد رأت اللجنة. "األمن" —
بعض عناصر اإلجراءات والمهام المتصلة ب "العالمية ألمن الطيرانالخطة "طة طريق ر االداعي إلى تضمين الطبعة القادمة من خو 

المعلومات المسبقة يها ، بما فإدارة الحدودأهداف أمن الطيران و  أهداف                   ، التي تدعم كال  من"التسهيالت" —من الملحق التاسع 
 .(PNR) سجالت أسماء الركابو  (APIعن الركاب )

 السياسة التنظيمية

تعزيز أمن الطيران العالمي من خالل اتخاذ قرارات تسترشد بالمخاطر ") /248WPورقة العمل  مندوب كنداقدم  -64
ليابان ونيوزيلندا وسنغافورة والواليات المتحدة ورابطة البريد كندا، بالنيابة عن أستراليا وجامايكا وا( التي قدمتها "وتستند إلى الدليل

                                      . ويعتقد مقدمو الورقة اعتقادا  جازما  الجوي الدولي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجويةالسريع العالمية واتحاد النقل 
والقرارات التي تسترشد بالمخاطر ومع ذلك فقد طر" "االستناد إلى المخا يؤدي بطبيعته إلى مبدأ مبدأ "التركيز على النتائج"بأن 

وا بأنه من الناحية العملية فإن غرس هذه المبادئ . عملية معقدةوعملياتها الخاصة بصنع القرار  في صلب نسيج المنظمة                                                   أقر 
األمنية  المسائلعلى تحديد  قدرةإدارة بيئة أمن الطيران المتزايدة التعقيد يلزم أن تتحلى الجهات القائمة على اتخاذ القرار بال وبهدف

جل األهداف التنظيمية واألمنية من أ ضمن سياق نظامها ألمن الطيران. ويجب أن يركز القادة علىتها اوتحليلها وترتيب أولوي
الذي إعداد وتنفيذ سياسات وإجراءات ألمن الطيران تتسم بالفعالية والتناسب مع المخاطر وأن تكون قابلة لالستمرار في الوقت 

. ويمكن للجهات القائمة على صنع األمن وتأثيرها على الركاب والتجارة المشروعةالتوازن بين استجابتها لمقتضيات  توفر فيه
                                                                                                                      القرار أن تدرس ن هج عديدة وبإمكانها أن تقوم، بناء على األدلة، باختيار إما قاعدة قياسية قائمة على األداء أو قاعدة قياسية 

الحالتين، رأى مقدمو الورقة أنه عند االستناد إلى األدلة، سيتم تحقيق النتيجة األمنية المرجوة وسيتم تعزيز فعالية  إلزامية وفي كلتا
 خط األساس العالمي لمعايير أمن الطيران.

 إلى ما يلي: WP/248                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -65

، واجتماعات 2018و 2012لرفيعي المستوى ألمن الطيران لعامي التذكير باستنتاجات ونتائج المؤتمرين ا أ(
، فيما 2309، وقرار مجلس أمن األمم المتحدة 18-39فريق خبراء أمن الطيران، وقرار الجمعية العمومية 

 التي تركز على النتائج و/أو تستند إلى المخاطر؛ والتدابيريتعلق بالمبادئ 
وتبادل  تشجيععلى الطيران منظمة الطيران المدني الدولي، وشركاء قطاع تشجيع الدول األعضاء وأمانة  ب(

طرها التنظيمية    أ   وصيانةأعاله، فيما يتعلق بتصميم وتنفيذ  2-3العملية، على النحو المبين في الفقرة تجاربها 
 اء؛وبرامجها الوطنية ألمن الطيران المدني وبرامجها األخرى الخاصة بأمن الطيران، حسب االقتض

وطرق ذكاء الوعي بالمخاطر إل يكاولإل وكذلك األمانة العامة تكليف فريق خبراء أمن الطيرانبتوجيه المجلس  ج(
الممارسات والمبادئ والسياسات القائمة واعتماد االستجابة لها من خالل وضع أساليب ملموسة لالعتراف 

اتخاذ قرارات تسترشد بالمخاطر اطر" والتي تحقق على مبدأي "التركيز على النتائج" و"االستناد إلى المخ
فعالية وكفاءة واستدامة برامج وممارسات أمن الطيران لدى  وتعزيز ترسيخ ثقافة األمن؛و  وتقوم على األدلة؛

 .الطيران قطاعفي شركاء الو األعضاء  والدوليكاو اإل
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( التي تناولت "                              مت بع في الكشف األمني بالمطاراتالنهج التفاضلي ال") /141WPورقة العمل رقم  مندوب قطرقدم  -66
      يكث ف وتدعو إلى أن  ،اب بالمطارات                     اب واألشخاص غير الرك                                                              موضوع النهج التفاضلي المت بع في إجراء الكشف األمني على الرك  

تواجه نظام لتحديات التي جهوده إلقامة نظام كشف أمني أكثر كفاءة وفعالية بما يواكب ا (AVSEC)"فريق خبراء أمن الطيران" 
بالنظر في الجمعية العمومية إلى أن تطلب من المجلس تكليف "فريق خبراء أمن الطيران"  يتع      . ود  في المستقبلو  اآلن الطيران

المطروحة في ورقة العمل هذه للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المفهوم المستقبلي ألنشطة الكشف األمني وضمان المسائل 
 .اإلرشادات المعنية                                                 وفقا  لما يالئم من مواصفات في الملحق السابع عشر و                     يذه تنفيذا  متسقا  تنف

تعزيز االبتكار في مجال األمن ") /250WPورقة العمل رقم  )ACI(المراقبة من المجلس الدولي للمطارات قدمت  -67
اللها دعم االبتكار وتشجيع مناخ االبتكار ألمن الطيران. يمكن للدول من خ      رقا                 التي اقترحت ط  ( "فعالةمن خالل سياسة تنظيمية 

التي قدم فيها المجلس مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن االبتكار في مجال الطيران  WP/14 ورقة العمل الورقةهذه واستكملت 
(. وأكدت أن االبتكار مثل EX/9 رقمو  EX/8 جلستي اللجنة التنفيذية رقم من جدول األعمال في 26البند  في إطارنظر فيه      )سي  

نهج أمن     ا  يمكن أن يحول جذري والكشف عن بعد على األشياء المشبوهةالذكاء االصطناعي واالتصال والبيانات الضخمة 
عمل مع المطارات وشركات الطيران والحكومات ضمن يكان  (ACI) المجلس الدولي للمطارات طت الضوء على أن              الطيران، وسل  

 ةالمراقب تاب يمكن أن تلهم وتؤدي إلى التغيير. وأكد      الرك   للكشف األمني على 2040 رؤية عام الذكي لتطويرمبادرته لألمن 
السنوات القادمة،  فييكاو واإلمن المجلس الدولي للمطارات أن إحداث التغيير سيتوقف على اإلجراءات التي ستتخذها الدول 

 من دعم. الجمعية العمومية على ما تقدمهو 

 إلى ما يلي: WP/250عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل    د   -68

، والسماح قطاع الطيرانأقل، وتقييم اآلثار، واستشارة  تتسم بإلزامية                                حث  الدول على وضع قواعد تنظيمية أ(
 التكنولوجيات الجديدة، واستعراض كيفية ترخيص الوسائل التكنولوجية والموافقة على استخدامها؛ بتجربة 

نة         المتضم   (SARPs)المتثال للقواعد والتوصيات الدولية ل بل مختلفة           بانتهاج س   الطلب إلى المجلس السماح (ب
 ؛ المسوغات                                                                                  في الملحق السابع عشر طالما حققت نفس الهدف، وذلك استنادا  إلى تقييم المخاطر وتقديم 

البديلة لالمتثال للقواعد  بل      بالس  تتضمن قائمة  الطلب إلى المجلس النظر في إمكانية إعداد وثيقة منفصلة ج(
 .المتضمنة في الملحق السابع عشر (SARPs)الدولية والتوصيات 

( "برنامج األمن —الطائرات الموجهة عن بعد ") /567WP                                                أنه قد جرى أيضا  تقديم ورقات المعلومات التالية:  لوحظو  -69
 :تي قدمتها جمهورية إيران اإلسالميةال WP/473التي قدمتها الهند؛ وورقة العمل 

(“Necessity to anticipate strategies to tackle the security challenges and dangers of drone use in Annex 17”.) 

 المناقشة

المطارات                                                                             على أنه ينبغي المضي في دراسة الن هج القائمة على المخاطر بشأن التفتيش األمني ب مندوبة اليونانأكدت  -70
معالجة جوانب  بهدف)قطر( وذلك  WP/141الواردة في ورقة العمل  ،واآلراء الخاصة بالتدابير التي ال يمكن التنبؤ بها والعشوائية

                                                النهج التفاضلي المت بع في الكشف األمني بالمطارات                                                      ل من أمن الطيران عموما . وأشارت مندوبة اليونان إلى أن                  الضعف بدون الني  
                                                                                                                  ي الورقة يعتمد على االستخدام السليم للبيانات وتقييمها تقييما  سليما ، األمر الذي من شأنه أن يقود القرارات ذات الصلة الوارد ف

                                                                                                               ويدعمها. وقد كانت األدوات الخاصة بجمع هذه البيانات وتقييمها، فضال  عن إجراء تحليالت للمخاطر، من المكونات الرئيسية 
أن النظر في الحقوق الشخصية بشأن الخصوصية وحماية البيانات يحظى بأهمية كبيرة. وشددت  لنجاح مثل هذه األنظمة. كما
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مندوبة اليونان، في هذا الصدد، على ضرورة تنظيم المزيد من مناقشات الخبراء حول هذا الموضوع ضمن فريق خبراء أمن 
ض تنفيذ تدابير أمن الطيران الطيران. وشددت على أن أي سياسات مثل هذه خاصة بالكشف األمني بالمطار                                               ات ال ينبغي أن تقو 

ق الالزم لتدابير التخفيف األساسية                                                                                                                  العالمي األساسية حسبما وردت في الملحق السابع عشر، والذي يضمن النهج العالمي المنس 
ر اعتراف الدول المتبادل بتدابير أمن الطيران المساوية.                                                                             بشأن أمن الطيران وييس 

                                                              )كندا(، التي شاركت دولتها في رعايتها، فقد أكدت أن الن هج التي  /248WPورقة العمل  أستراليا مندوبةوإذ أيدت  -71
تركز على النتائج والقائمة على المخاطر توفر للدول المرونة في تقديم نتائج أمنية في الطريقة األنسب لبيئتها التشغيلية وسياق 

                                                                      حقيق نتائج أمنية أكثر كفاءة ووف رت المجال لن هج ابتكارية جديدة. وحث ت المخاطر. وعالوة على ذلك، أتاحت المرونة للدول ت
لضمان إدراج تلك المبادئ  WP/248األعضاء على دعم اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل  ودولهايكاو اإلمندوبة أستراليا 

 الهامة في معايير أمن الطيران العالمي والسياسة الوطنية.

كخطوات  WP/250أستراليا التوصيات التي قدمها المجلس الدولي للمطارات في ورقة العمل كما أيدت مندوبة  -72
إنجاز نتائج أمن الطيران. وباإلضافة إلى ذلك، اتفقت مندوبة  بهدفيركز على النتائج و عملية لتحقيق نهج قائم على المخاطر 

من  6-2-4ذي اقترح أن التعديل المقترح على القاعدة وال WP/141أستراليا مع الموقف الذي أعربت عنه قطر في ورقة العمل 
                                                                                                             الملحق السابع عشر بشأن التفتيش األمني الداخلي يسو غ المضي في دراسته من أجل التوصل إلى توافق حقيقي في اآلراء مع 

 زة على النتائج.                                                       مراعاة اقتضاء أن تكون المعايير قائمة على المخاطر ومرك  

)المجلس الدولي للمطارات(. وإذ قام مندوب اإلمارات  /250WPورقة العمل  ت العربية المتحدةاإلماراو  وفدا قطروأيد  -73
العربية المتحدة بذلك فقد اقترح أن ينظر فريق خبراء أمن الطيران والمجلس، عند االقتضاء، في التوصية التي قدمها المجلس 

قطر( بصفة عامة، ووافق على االقتراح القائل بأن يطلب ) WP/141                                                 الدولي للمطارات. وأعرب أيضا  عن دعمه لورقة العمل 
التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المفهوم  بهدفالمجلس من فريق خبراء أمن الطيران النظر في المسائل المثارة في الورقة 

ي الملحق السابع عشر ق من خالل المواصفات المناسبة الواردة ف                                                     المقبل ألنشطة التفتيش األمني والعمل على تنفيذها المنس  
 .مندوب السنغالواإلرشادات المناسبة مثلما فعل 

دولته إحدى الدول  كانت)كندا(، والتي  /248WPعن دعمه القوي لورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةوإذ أعرب  -74
شادات الخاصة بعملية صنع القرار المشاركة في تقديمها، فقد كرر الدعوة إلى القيام بمزيد من األعمال بشأن إعداد وتوفير اإلر 

                                                               أحرزت تقدما  كبيرا  في ضمان حصول الدول على األدوات الالزمة إلجراء  قديكاو اإلالقائمة على المخاطر. وبينما أشار إلى أن 
رشاد تحليالت المخاطر، فقد أكد على أن الخطوة التالية تتمثل في العمل على ضمان استخدام هذه التحليالت بالفعل من أجل إ

 عملية صنع القرار الخاصة بسياسة وعمليات أمن الطيران من أجل تحقيق أهداف تستند بالفعل على المخاطر وتركز على النتائج.

)قطر( لجعل الكشف األمني  WP/141وأيد مندوب الواليات المتحدة كذلك التوصيات الواردة في ورقة العمل  -75
ط الضوء على أن الواليات المتحدة قد استخدمت الكشف األمني التفاضلي لسنوات                                       التفاضلي مجال عمل يتسم باألولوية. وسل  

                                                                                                                    كثيرة وأنها تواصل تطوير هذا المفهوم وتوسيع نطاقه. ووافق مندوب الواليات المتحدة أيضا ، من حيث المبدأ، على وضع القواعد 
)المجلس الدولي للمطارات(، وشدد على أن االبتكار  WP/250باالستناد إلى األداء واقتضاء تعزيز االبتكار الوارد بورقة العمل 

يمثل أولوية رئيسية ألنه ضروري ألهداف أمن الطيران والتسهيالت. وأيد االقتراح الذي تقدم به مندوب اإلمارات العربية المتحدة 
 االقتضاء. بإحالة توصيات المجلس الدولي للمطارات إلى فريق خبراء أمن الطيران والمجلس للنظر فيها، عند
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. ووافق 3)قطر(، بما في ذلك االستنتاجات والتوصيات الواردة في القسم  /141WPورقة العمل  مندوب كندا      وأي د  -76
، واألهم من ذلك أن يشكل وفريق خبراء أمن الطيران يكاومفهوم الكشف األمني التفاضلي ينبغي أن يحظى بأولوية اإلعلى أن 

                                            المقترح إدخاله على الملحق السابع عشر. وأك د  17المرحلة، بينما ينظر في التعديل رقم  ي هذه                            ذاك المفهوم أولوية  للمجلس ف
                                                                                 تهدف إلى تعزيز الن ظ م المبتكرة والمستدامة في أمن الطيران، فإن النهوج التي تستند  والدوليكاو اإلمندوب كندا على أنه بما أن 

                                                التفاضلي، تزداد أهميتها في إتاحة استجابة فع الة  يالمثال نهج الكشف األمنإلى المخاطر وتركز على النتائج، ومنها على سبيل 
للمخاطر وحلول عالمية ألمن الطيران. وكرر المندوب التعليقات التي أدلى بها مندوب الواليات المتحدة فيما يتعلق بورقة العمل 

WP/250 .)المجلس الدولي للمطارات( 

على أنه يمكن إجراء نوع ما من الكشف األمني  مندوب البرازيل)قطر(، اتفق  /411WPوباإلشارة إلى ورقة العمل  -77
                                                                                   اب في المطارات. إال أنه أك د على أن مثل هذا الفحص األمني ينبغي أال ي ستخدم كأساس لعدم               اب وغير الرك                     التفاضلي على الرك  

                                                 التي ينطوي عليها الوضع. وأك د مندوب البرازيل على                                                                   تطبيق إجراءات بعينها من إجراءات الفحص األمني نظرا  للمخاطر البالغة 
فحص لل                                   اب ت عد قيمة  عند تقرير أي إجراءات               اب وغير الرك                                                           أن المعلومات التي جرى جمعها على مر السنوات عن سلوك الرك  
 )المجلس الدولي للمطارات(. WP/250األمني ينبغي تطبيقها. كما أعرب المندوب عن تأييده لورقة العمل 

التأكيد على أهمية تنفيذ سياسات وممارسات أمن  مندوب بيرور             )كندا(، كر    /248WPوفي سياق تأييد ورقة العمل  -78
اب                                                                                                                  الطيران التي تتسم بكونها فع الة ومتناسبة في حجمها مع المخاطر ومستدامة، مع ضمان التوازن مع األثر المترتب على الرك  

 والتجارة المشروعة.

)المجلس   /250WP)كندا( و  /248WP)قطر( و /141WP عن تقديره لورقات العمل المملكة المتحدةمندوب وأعرب  -79
                                                                                                                    الدولي للمطارات(، مشيرا  إلى ضرورة تأييد الموضوع المشترك الذي تناولته الورقات الثالث، وهو أهمية تطبيق نهوج مبتكرة في 

دت المملكة وبشدة العمل الذي اضطلع به فريق خبراء أمن الطيران                                                         أمن الطيران استنادا  إلى عمليات تقييم المخاطر. كذلك أي  
ه لمعالجة ذاك الموضوع الهام، مع اإلقرار بضرورة وجود تدابير أساسية عالمية ألمن الطيران تفهمها لومجموعات العمل التابعة 

                                          ألمن الطيران. واستنادا  إلى هذا األساس وحده                                                  ل تلك التدابير أساسا  للثقة في المنظومة العالمية                               جميع الدول وتطبقها، بحيث تشك  
                                                                                                                       يمكن إرساء نهوج مبتكرة ومستحدثة لتعزيز جودة تدابير أمن الطيران وفعاليتها. وحث ت المملكة المتحدة الدول  على العمل بنشاط 

لملحق السابع عشر، وعلى                                                                                           لتعزيز االبتكار في مجال أمن الطيران، انطالقا  من القواعد القياسية األساسية المنصوص عليها في ا
                                                                          مواصلة العمل معا  في إطار شراكة وثيقة من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء.  

                                                يخص سن  قواعد قياسية جديدة في الملحق السابع عشر  فيمايكاو اإلعلى التقدم الذي أحرزته  مندوب توغووأثنى  -80
                          . وأي د ورقات العمل الثالث"الخطة العالمية ألمن الطيران"عيد                                                    من أجل التصدي لإلرهاب، فضال  عما أحرزته من تقدم على ص

             التي ق دمت. 

ر  -81                                                                                   التعليقات التي أدلى بها مندوب المملكة المتحدة، مؤكدا  على أن الكشف األمني التفاضلي  مندوب فرنسا      وكر 
أمن الطيران، فمن الضروري وضع تدابير  ب ذاك النهج في المساس بمنظومة                                                يشكل نهجا  جديرا  باالهتمام، ولكن لضمان أال يتسب  

أساسية عالمية تتسم بالقوة وتستند إلى ركيزتين أساسيتين وهما: الكشف األمني المنهجي على الموظفين، والتحريات الشخصية 
                                        الوافية والفع الة على الموظفين أنفسهم. 

إجراءات الكشف األمني في المطارات. وأشار على أن بالده تدعم االبتكار في مجال  مندوب االتحاد الروسي      وأك د  -82
)قطر(، فقد نظر فريق خبراء أمن الطيران، أثناء اجتماعه الثالثين   WP/141من ورقة العمل 1-3إلى أنه، كما ورد في الفقرة 
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يالت المقترح ، في مفهوم الكشف األمني التفاضلي أثناء مناقشة التعد17/5/2019إلى  13                                   الذي ع قد في مونتريال في الفترة من 
اب للكشف األمني، إال أن الفريق لم يتوصل إلى                                                                  إدخالها على الملحق السابع عشر فيما يخص إخضاع األشخاص من غير الرك  

بل المضي قدما . وفضلت األغلبية تطبيق نهج غير مرن، بحجة أن إجراء الكشف األمني الكامل                                                                                                          توافق في اآلراء بشأن س 
سيما عند محاولة التخفيف من اب ينبغي أن يشكل الحد األدنى بالنسبة لجميع الدول، ال      لرك  على األفراد من غير ا( 100%)

األشخاص من إخضاع  ، يجمع بين                                                            وأي دت أقلية من أعضاء فريق الخبراء فكرة اتباع نهج أكثر مرونةلتهديدات من الداخل. حدة ا
 تلف التدابير األخرى للمراقبة األمنية وعمليات الفحص.مختطبيق جانب  ، إلىمن الكشف األمنيما اب إلى مستوى           غير الرك  

من منطوق قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  6وشدد مندوب االتحاد الروسي على أن رأي األغلبية قد أخذ في اعتباره الفقرة 
ية التي تحدق بالطيران المدني (، الذي دعا جميع الدول، في إطار ما تبذله من جهود لمنع التهديدات اإلرهاب2016) 2309 رقم

والتصدي لها، أن تقوم بعدد من اإلجراءات، من بينها تعزيز إجراءات الكشف األمني ومراعاة الدور الذي يمكن أن تقوم به جهات 
لها الوصول إلى أماكن أو معارف أو معلومات قد تساعد اإلرهابيين في تخطيط أو تنفيذ الهجمات، أي                                                                                                                لديها حقوق امتيازية تخو 

تحسين تكنولوجيات إجراء ل                            أي أعمال ي ضطلع بها مستقبال  ذلك التهديدات من الداخل. وشدد على ضرورة مراعاة أن تتضمن 
 اب.                                     الكشف األمني على األشخاص من غير الرك  

ي اقترح ، والتWP/250وأعرب مندوب االتحاد الروسي عن قلقه إزاء الفقرة أ( من اإلجراءات الواردة في ورقة العمل  -83
تبسيط ، والسماح بتجربة التكنولوجيات الجديدة، و        قييدا                                       حث  الدول على وضع قواعد تنظيمية أقل تفيها المجلس الدولي للمطارات 

                                                                 ، وذلك سعيا  لتعزيز االبتكار في مجال األمن. وشدد المندوب على ضرورة والموافقة على استخدامها اترخيص التكنولوجي بل   س  
                                                                                                  عدم إثقال كاهل المنظومة بإضافة لوائح تنظيمية جديدة وضمان أن ت كمل جميع الدول بنجاح عمليات التدقيق تحقيق التوازن بين 

 ."                                                            البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر"في إطار 

                          النهج التفاضلي المت بع في و  مستند إلى المخاطرالقائم على األدلة و القرار الصنع مبادئ  مندوب جنوب أفريقيا      وأي د  -84
وتعزيز االبتكار في مجال األمن من خالل اتباع السياسة التنظيمية الوارد ذكرها في ورقات العمل  الكشف األمني بالمطارات

WP/248 كندا( و(WP/141 و )قطر( WP/250 بالترتيب. ورغم أن المندوب يتفق مع ما ذهب إليه ،)المجلس الدولي للمطارات(
ليونان والمملكة المتحدة وفرنسا بشأن أهمية وضع تدابير عالمية أساسية ألمن الطيران، شدد المندوب على أن تطبيق مندوبو ا

نهج تفاضلي في الكشف األمني ال يعني عدم وجود تدابير أساسية في هذا الشأن. وباإلشارة إلى الفقرتين ب( و ج( من اإلجراءات 
لس الدولي للمطارات(، أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى أن القواعد والتوصيات الدولية )المج WP/250 ورقة العمل فيالواردة 

الواردة في الملحق السابع عشر تسمح بالفعل بوسائل مختلفة لضمان االمتثال وتتيح بلوغ الغايات ذاتها، واتفق مع الرأي الذي 
تثال للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع يذهب إلى أن إعداد وثيقة منفصلة تسرد الوسائل البديلة لضمان االم

                                                                                                                عشر ربما تكون م قي  دة. وأك د على ضرورة االستمرار في مناقشة هذه المسائل في المستقبل كي يتسنى الوصول إلى توافق في 
 عن اتفاقه مع ذلك الرأي.  مندوب نيجيريااآلراء. وأعرب 

 )قطر(. /141WPقة العمل ما جاء في ور  مندوب لبنان      وأي د  -85

                                                                             على أن عملية صنع القرار يجب أن تقوم على األدلة وأن تسترشد بالمخاطر. وأك د على  مندوب نيكاراغواواتفق  -86
                                                                                                               أن المقاييس المستخدمة لتحديد مستوى المخاطر تكتسي أهمية  قصوى، إذ سي عتمد على مستوى المخاطر هذا في تحديد تدابير 

                                                                                                   تطبيقها للتصدي للتهديدات، وذلك امتثاال  للقواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بهذه المسألة والواردة في  أمن الطيران الواجب
الملحق السابع عشر. وشدد المندوب على ضرورة اتباع نهج حذر إزاء االبتكار في مجال أمن الطيران، إذ سيستتبع ذلك االعتماد 

 عة أو القدرة البشرية الالزمة لتعميم استخدامها.                      للكثير من الدول الس   على أجهزة وتكنولوجيات جديدة قد ال يتوافر
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إلى أنه يرحب بأي مبادرة تهدف إلى استحداث عناصر  أسبانيامندوب ، أشار /141WPوفيما يتعلق بورقة العمل  -87
                               ، التي اعت بر أنها تمثل مشكلة  تهديدات                                                                                    مبتكرة في مجال أمن الطيران. إال أنه حذ ر من اعتماد تدابير تشك ل انتكاسة  في معالجة ال

 التعليق الذي أدلى به مندوب كل من البرازيل أسبانيا                                                                 عالمية ، حسبما أسفر عنه الكثير من الحوادث األخيرة. لذا أي د مندوب 
 والمملكة المتحدة وفرنسا عن هذه المسألة.

دأ االبتكار في مجال أمن الطيران، من الضروري أن يعارض مب أحدبأنه بينما ال يستطيع  مندوب األرجنتينوأفاد  -88
                          . وأك د على أن فريق خبراء أسبانيااتباع نهج حذر، كما أوضح مندوبو اليونان والبرازيل وفرنسا واالتحاد الروسي وجنوب أفريقيا و 

                                                                      ي عد المنتدى األمثل للنظر في تلك المسألة ومعالجة أي مخاوف مرتبطة بذلك. (AVSECP)أمن الطيران 

                                                                                  عن ترحيبه بورقات العمل الثالث، وأي د تعليقات مندوبي المملكة المتحدة وفرنسا واالتحاد  مندوب المكسيكوأعرب  -89
                                                                                                ودول  أخرى، بشأن أهمية وجود تدابير عالمية أساسية في مجال أمن الطيران، مع عدم التراجع واالنزالق في  أسبانياالروسي و 

على ضرورة مراعاة المخاوف التي أبداها وفد نيكاراغوا التي تتعلق باألجهزة والتكنولوجيات                                   معالجة التهديدات من الداخل. وأك د 
 المبتكرة، والتي يتعين تعميم استخدامها بشكل سليم لتلبية االشتراطات المنصوص عليها في الملحق السابع عشر.  

ر                )كندا(، مؤكدا   /248WPما جاء في ورقة العمل  مندوب إندونيسيا      وأي د  -90                                            على أن اإلجراءات التي اقت رحت فيها ستيس 
"تعزيز الوعي بالمخاطر  – 1النتيجة رقم ، ال سيما "الخطة العالمية ألمن الطيران"تنفيذ النتائج الخمس ذات األولوية المحددة في 

 ".نشر الثقافة األمنية وتعزيز القدرات البشرية" – 2والنتيجة رقم  والتصدي لها"،

، حيث اعتبر أن عملية صنع القرار القائمة على /248WPما جاء في ورقة العمل  مندوب تشيلي    ي د وبالمثل، أ -91
رقة                                                                                                                      األدلة والمستندة إلى المخاطر ت عد مفيدة  في التصدي للتهديدات الناشئة التي تحدق بالطيران المدني. وأي د المندوب أيضا  و 

 )المجلس الدولي للمطارات(. WP/250العمل 

                                                                               عن تقديره لورقات العمل الثالث، مؤكدا  على أن أي ابتكارات مستقبلية ينبغي أن يجري  مندوب عمان وأعرب -92
                                               وتنشر موادا  إرشادية  تتعلق بأي ابتكارات جديدة  يكاو                                                                     تقييمها على يد خبراء أمن الطيران قبل نشر استخدامها. وأوصى بأن تعد  اإل

 ب الدول. في مجال أمن الطيران كي يسهل تنفيذها من جان

                                                                               بالتفصيل تجربة بالده في تطبيق النهج التفاضلي في الكشف األمني، مبينا  أن التدابير  مندوب موناكووشرح  -93
                                                                           اب لم تلق استحسانا  من الجمهور. وبالتالي، رأت موناكو أنه ينبغي التركيز على                                              األمنية المرئية المبتكرة التي ط بقت على الرك  

                                                                               رة التي ال تكاد تكون مرئية  لجمهور المسافرين، كالكشف األمني على األمتعة المسجلة. التدابير األمنية المبتك

مع اآلراء التي أعرب عنها المتحدثون السابقون بشأن ضرورة وجود تدابير عالمية أساسية  مندوب إريترياواتفق  -94
نه بالرغم من العمل الذي اضطلعت به قطر                                                                     ألمن الطيران على النحو المنصوص عليه في الملحق السابع عشر. وأك د على أ

منها، لم يحن الوقت بعد للنظر في بعض                                  ذكره في الورقات التي قدمتها كل  والمجلس الدولي للمطارات وكندا على النحو الوارد 
                                     المسائل التي أ ثيرت في تلك الورقات. 

تأييده التام لإلجراء المقترح في ورقة  (IFALPAمراقب االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية )وأبدى  -95
 )قطر(.  WP/141العمل

 )كندا(. /248WPو /141WPما جاء في ورقتي العمل  (ACIمراقب المجلس الدولي للمطارات )     أي د و  -96
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                                               أك د على أن األوساط العالمية لطيران األعمال تؤيد ، فقد (IBAC)مراقب المجلس الدولي لطيران األعمال وأما  -97
                                                                                                                   نهج القائم على البيانات والمستند إلى المخاطر الوارد ذكره في ورقات العمل الثالث، معتبرا  أن النهج األمثل للتصدي لنطاق ال

قة التي تضطلع بها كل من الحكومات وقطاع الطيران بهدف وضع حلول تناسب                                                                                                           المخاطر األمنية هو من خالل الجهود المنس 
مذكورة أن تطبيق نهج تعاوني يؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج، وهو ما يتفق المجلس الدولي كل قطاع. فقد ذكرت ورقات العمل ال

د في كل الحاالت يتعارض مع المبادئ الوارد ذكرها في الورقات المقدمة، وأن أثر تطبيق                                                                                                                      معه. فالمجلس يعتبر أن اتباع نهج موح 
عد مسألة مرهقة وال داعي لها. وشجعت األوساط العالمية                                              صة على طائفة متنوعة من القطاعات التشغيلية ت                نهوج غير مخص  

                                                                                                                  لطيران األعمال الدول  األعضاء على النظر في النطاق العريض للعمليات والمخاطر الفريدة من نوعها والبيانات المتاحة واألثر 
 القطاع.المترتب على القطاع قبل الضغط من أجل فرض اشتراطات ال تستند إلى استشارات مجدية على مستوى 

في معرض اإلشارة إلى توصيات المؤتمر الرفيع الرئيس إلى أن اللجنة التنفيذية،                                وتلخيصا  للنقاش الذي دار، أشار -98
النتائج ذات األولوية للخطة العالمية ألمن الطيران والقرارات ذات الصلة               ، وتماشيا  مع (HLCAS/2)المستوى الثاني ألمن الطيران 

على وافقت على أنه يمكن االسترشاد بالمبادئ التي تركز على تحقيق النتائج والقائمة قد  يكاو،لإلمعية العمومية الصادرة عن الج
وعلى أفضل الممارسات  "األمن" —تحديد المخاطر في تطوير التعديالت المقترح إدخالها على أحكام الملحق السابع عشر 

لالعتراف بهذه ملموسة بت اللجنة أن ينظر فريق خبراء أمن الطيران في وضع أساليب                                           المرتبطة بها. وتحقيقا  لهذه الغاية، فقد طل
 زيادة تعزيز فعالية برامج أمن الطيران وكفاءتها واستدامتها. بهدفالمبادئ وإدماجها في عمليات صنع القرار، حسب االقتضاء، 

تعزيز االبتكار في مجال أمن الطيران، ودعت الدول عن تأييدها الواسع ل التنفيذيةوعالوة على ذلك، أعربت اللجنة  -99
األعضاء إلى التنسيق مع الشركاء من قطاع الطيران من أجل تسهيل التجارب التشغيلية للتكنولوجيات الجديدة واألساليب المبتكرة. 

                       را  ممكنا  ألنشطة الكشف المسافرين في تطبيق تدابير الكشف األمني باعتباره تطو بين يز يتمال                         وقد أ ثير بشكل خاص موضوع 
عند النظر في اتباع نهج قائم على المخاطر ويركز على تحقيق النتائج في مجال أمن الطيران. بيد أن اللجنة أكدت أنه األمني 

، فإن (Doc 8973" )أمن الطيران "دليل يكاواإلمن وجود وسائل امتثال بديلة، يمكن االطالع على بعضها في وثيقة على الرغم 
                                                            األمنية األساسية يظل أمرا  بالغ األهمية لقوة نظام أمن الطيران.نفيذ التدابير ت

 اإللكتروني األمن

 العمومية العتمادها الجمعية وقرار اإللكتروني األمن استراتيجية

من مجال األ فييكاو اإلاستراتيجية ") /28WPورقة العمل  )DD/ASF(نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت  قدم -100
ضعت بحيث تستوفي الشروط المنصوص عليها في شاملة لألمن اإللكتروني، الستراتيجية اال( التي تضمنت "اإللكتروني                                                 والتي و 

أفقي       لنهج         وفقا  يكاو اإلألمن اإللكتروني في الذي دعا الدول األعضاء إلى معالجة مسألة ا ،19-39رقم العمومية لجمعية اقرار 
قرار الجمعية                                كذلك اقترحت الورقة أيضا  تحديث . في هذا الشأنلدعم الدول إنشاء آلية  إلىيكاو اإلكما دعا  ،وعملي شامل

تشجيع الدول لية أمن الطيران و جاستراتيالتي تتسم بها همية واأل ،                                 لتسليط الضوء على الطبيعة الم لح ة 19-39رقم العمومية 
على القدرة في هذه الدول الطيران  اتقطاعبهدف إكساب لكتروني، ألمن اإلعالمية ل                                     األعضاء على تنفيذها استنادا  إلى رؤية 

ستحتاج األمن اإللكتروني أن استراتيجية                  أك دت الورقة على. و                            ، فضال  على القدرة على النموالصمود في وجه الهجمات اإللكترونية
لمواصلة العمل على األمن اإللكتروني سبة اآلليات المنا                       حاليا  من خالل النظر في إلى الدعم من خالل خطة عمل يجري إعدادها 

   يكاو.اإلداخل 
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 إلى ما يلي: WP/28                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل و  -101

                                                           والمحد ث الذي يعالج مسألة األمن اإللكتروني في الطيران المدني أن تعتمد قرار الجمعية العمومية المقترح  أ(
 ؛19-39رقم                                     الذي يحل محل  قرار الجمعية العمومية لورقة، و بهذه ا )أ( الوارد في المرفقو 

 المرفق )ب(؛في                                                  أن ت اااقااار  استراتيجية األمن اإللكتروني الواردة  ب(
                                                                                                أن تحث  الدول على التصديق على "اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي"  ج(

 كول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات"بيجين( و"البروتو  اتفاقية)
 )بروتوكول بيجين(.

م  -102 سلطت الضوء على أن تهديدات  التي( "اإللكتروني األمن") /221WPورقة العمل  وفد اإلمارات العربية المتحدة      وقد 
من              تعمل جاهدة   كانتوغيرها من المنظمات الدولية  كاو يمحدقة بالطيران المدني بالرغم من أن اإل مازالتاألمن اإللكتروني 

 ، لألمن  يكاو استراتيجية اإل"وأشارت الورقة إلى أن  قصى ما يمكن، من احتماالت وتبعات الهجمات اإللكترونية.أل           أجل الحد 
غي أن يتسم قطاع الطيران بالقدرة أنه ينب           مؤكدة  على في مجال األمن اإللكتروني العالمي،  يكاو إلى رؤية اإلتستند  "اإللكتروني

أن دولته بر مندوب اإلمارات العربية المتحدة      وذك   .                         آمنا  وموثقا  به عالميا  وأن يظل  ،على الصمود في وجه الهجمات اإللكترونية
الهجمات أهمية الصمود في وجه أبرزت التي و  ،2017في أبريل  بدبي، األمن اإللكتروني بشأنيكاو اإلكانت قد استضافت قمة 

طريقة أكثر فعالية في التصدي لمشكالت األمن اإللكتروني، ومنها إذكاء الوعي بهذه المشكالت في  إلى والحاجةاإللكترونية 
 نطاق أوساط السالمة الجوية.  

 إلى ما يلي: WP/221                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل و  -103

لطيران في اإعالن دبي بشأن األمن اإللكتروني "لجمعية العمومية ولن التاسعة والثالثي الدورةاإلقرار بأن  أ(
المقترح لقرار الجمعية العمومية  التعديلكانا أساسيين في تصميم استراتيجية األمن اإللكتروني و  "المدني

عرضه المجلس على الجمعية العمومية في  الذيالمدني، بشأن معالجة األمن اإللكتروني في الطيران 
 ؛WP/28 ورقة العمل رقمب)أ(  رفقالم

مع إعداد قواعد وتوصيات دولية بشأن األمن اإللكتروني في كل واحد من المالحق،  لضمانيكاو اإلتوجيه  ب(
 الطيران في ذلك على نحو نشط؛سالمة إشراك خبراء 

 لألمنيكاو اإلراتيجية                                   المعلومات على النحو المبي ن في است تبادل طر   أ  تشجيع الدول على المشاركة في  ج(
 .WP/28 ورقة العمل رقمب)ب(  المرفق فيالمجلس التي قدمها اإللكتروني 

التقدم إلى  -لطيران اإللكتروني في ااألمن ") /395WP ورقة العملورقة المعلومات التالية:  استالمب       علما   أحيطو  -104
 .(IATA)( المقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي "األمام

  لمناقشةا

على أن الثورة الرقمية قد نجحت في إحداث تغييرات عميقة في المجتمع، كان من نتيجتها أن أصبحت منظومة  وفد رومانيا     أك د 
                                                                                                                    الطيران الحديثة مترابطة عالميا ، ومعتمدة بشكل متزايد على تكنولوجيا اتصاالت المعلومات والبنية األساسية الرقمية. غير أن 

                                                                                                       شأت عنه أيضا  حالة من التبعية المتبادلة والضعف إزاء التهديدات الناشئة وهي حالة يتعين معالجتها. ومن خالل ذلك الترابط قد ن
اإلشارة إلى أن حوادث خرق أمن المعلومات التي تقع على نطاق عالمي صارت متزايدة بشكل ملموس، سواء من حيث وتيرة 
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قة تعمل على تعزيز شدد الوفد على أنه لذلك فوقوعها ودرجة تعقيدها،                                                                     قد أصبح من الضروري أن يتم وضع استجابة فعالة ومنس 
القدرة على الصمود في وجه الهجمات اإللكترونية وتوفير الحماية للبنية األساسية للمعلومات الحرجة في قطاع الطيران. كذلك 

 "عة دراسة األمانة العامة لألمن اإللكترونيمجمو "هذا الشأن من خالل  فييكاو اإلأثنى وفد رومانيا على العمل الذي قامت به 
(SSGC  كما رح ،)           التي قدمها المجلس في ورقة العمل  ب باستراتيجية األمن اإللكترونيWP/28 باعتبارها أول استجابة شاملة ،

التي من اإللكتروني األ بشأنيكاو اإلقمة                                                                                  ووافية. وذك ر الوفد بأنها تأتي كنتاج للتعاون الذي تم داخل مجموعة الدراسة ومن خالل 
ألمن اإللكتروني في مجال الطيران امؤتمر قمة ، وكذلك 6/4/2017-4الفترة من في                                       ع قدت في دبي باإلمارات العربية المتحدة 

، وغيرها 9/5/2018إلى  7بوخارست برومانيا في الفترة من  فييكاو اإلوالذي نظمته أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بالمدني 
 من اإللكتروني. وراء الركب عند معالجة مسألة األ يات. وشدد وفد رومانيا على ضرورة ضمان عدم ترك أي بلدمن الفعال

التي أوردت استراتيجية األمن اإللكتروني المقترحة، ومشروع قرار  WP/28                                     لذلك فقد أي د وفد رومانيا ورقة العمل  -104
                                              . وأك د الوفد على ضرورة إتمام استراتيجية األمن تروني في الطيران المدنيمعالجة األمن اإللك                              الجمعية العمومية المنق ح بشأن 

اإللكتروني بوضع خطة عمل قوية ومتعددة التخصصات من خالل اآلليات المالئمة مع ضمان اإلدارة الكفء والفعالة، باإلضافة 
  إلى الشفافية التامة.

 WP/219قد تم تناولها في ورقة العمل  يكاواإلتروني داخل ألمن اإللكا ةهيكل إدار ومع اإلشارة إلى أن مسألة  -105

منظمة خدمات المالحة ) WP/172(( وورقة العمل ICCAIAالمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء ))
س الدولي )المجل WP/243)اإلمارات العربية المتحدة(، وورقة العمل  WP/221وورقة العمل  (((CANSOالجوية المدنية 

)الواليات المتحدة األميركية(، أوضح وفد رومانيا أن في   WP/427)فرنسا(، وورقة العمل   WP/283للمطارات(، وورقة العمل 
                                                                  تعاني حاليا  من حالة انشقاق، وهو ما ال يسمح بتطبيق نهج فع ال وشامل  يكاورأيه أن أنشطة األمن اإللكتروني التي تتم داخل اإل

ئل الحرجة من أجل تطوير منظومة الطيران بشكل أكبر. كذلك فقد أشار إلى أن الهيكل اإلداري البد وأن يستوفي بشأن هذه المسا
( ضرورة مواصلة العمل 2( العمل بشفافية في كافة مجاالت الطيران كالسالمة والمالحة الجوية واألمن؛ 1المعايير التالية: 

 "مجموعة دراسة إطار الثقة"( وSSGC) "ألمانة العامة لألمن اإللكترونيمجموعة دراسة ا"الجاري الذي تضطلع به كل من 
(TFSG في إطار هيكل إداري جديد وشامل؛ )التي تتطرق  الدولي" اتفاقية الطيران المدنيا"( التوافق مع أحكام جميع المالحق ب3

( الحرص على أال يزيد 4الصلة بهذا الموضوع؛ وثائق ذات اللهذه المسألة والتي قد تتأثر بمسألة األمن اإللكتروني وغيرها من 
( أن تتولى الدول األعضاء إدارة ذلك الهيكل اإلداري، حسبما دعت إليه ورقة العمل 5عدد الخبراء المختصين عن الحد المعقول؛ 

WP/219  (( المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءICCAIA .)) 

                                                 )اإلمارات العربية المتحدة(، مؤكدا  على أهمية ضمان  WP/221يا عن تأييده لورقة العمل وأعرب مندوب رومان -106
د في كل ملحق من المالحق التي تتناول هذا           والتي تر  التوافق التام بين القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن اإللكتروني 

وتضمينها  قواعد وتوصيات دولية بشأن األمن اإللكترونيي إلعداد                                                      الموضوع. كذلك أك د المندوب في هذا الصدد على أنه ال داع
 في جميع المالحق. 

 مراقب اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا(و  ترينيداد وتوباغوو  سنغافورةو  إندونيسياو  مندوب كل من الدنماركوأعرب  -107
)المجلس(، كذلك اتفق المندوبون على أن هناك  WP/28عن تأييدهم الستراتيجية األمن اإللكتروني التي أوردتها ورقة العمل 

                                                                                                            ضرورة  للقيام ببعض العمل من أجل وضع خطة عمل شاملة دعما  لهذه االستراتيجية، ويشمل ذلك إرساء السياسات والقواعد 
 إلى المخاطر                                                                                                        والتوصيات ذات الصلة بهذا الموضوع وإعداد اإلرشادات وأفضل الممارسات التي تتناول عملية صنع القرار استنادا  

 وتطبيق نهج شامل، مع مراعاة اعتبارات السالمة.  
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عن تأييده لفكرة وضع مبادئ متسقة ومتفق عليها لتنظيم األمن اإللكتروني، وذلك على  مندوب نيوزيلنداوأعرب  -108
نظمات الوطنية والقطاعات                                                      ، كما أك د على أهمية أن تعمل الدول على ضمان تحقيق المWP/28النحو الوارد ذكره في ورقة العمل 

طر وطنية                                         مواد إرشادية لمساعدة الدول على إنشاء أ   بوضعيكاو اإلمستويات عالية من األمن اإللكتروني، عالوة على أهمية قيام 
 يستند إلى األداء أو المبادئ.                                            لألمن اإللكتروني لديها. وأي د أيضا  تطبيق نهج

                                                )اإلمارات العربية المتحدة(، مؤكدا  على أهمية وضع  /221WP)المجلس( و /82WPورقتي العمل  مندوب زامبيا      وأي د  -109
 قواعد وتوصيات دولية تعالج مسألة األمن اإللكتروني.

عن تأييده القتراح تحديث قرار الجمعية العمومية بشأن معالجة األمن اإللكتروني في  مندوب سويسراوأعرب  -110
)اإلمارات العربية  WP/221وفيما يتعلق بورقة العمل . WP/28في المرفق )أ( بورقة العمل  الطيران المدني على النحو الوارد ذكره

المتحدة(، فقد اتفق المندوب مع وجهة النظر التي أبداها مندوب رومانيا وهي عدم وجود حاجة إلى تضمين كل ملحق من 
                                          حيثما يستلزم األمر ذلك، واقترح أيضا  تخصيص                                                                  المالحق قواعد وتوصيات دولية تتعلق باألمن اإللكتروني، بحيث ت درج فقط

 موارد إلعداد مثل هذه القواعد والتوصيات. 

كما أثنى على استراتيجية األمن  ،/221WPو /28WPتأييده لورقتي العمل  عن مندوب االتحاد الروسيوأعرب  -111
                                                اإللكتروني. وأك د أيضا  على أن الدول بإمكانها أن                                                                    اإللكتروني مؤكدا  أنها طرحت نقاطا  هامة  عن ثقافة األمن في سياق األمن 

إعداد القواعد والتوصيات  منيكاو اإلتشرع في تنفيذ استراتيجية األمن اإللكتروني على الفور دون الحاجة إلى االنتظار حتى تنتهي 
                         بيجين، يجري حاليا  العمل  الدولية. وأوضح مندوب االتحاد الروسي أنه على الرغم من أن بالده لم تصدق بعد على بروتوكول

                                                                                                   على ذلك، كما تم بالفعل إدخال تعديالت على التشريعات الوطنية بحيث تنف ذ فعليا  أحكام بروتوكول بيجين. 

 /219WP)المجلس( و /28WPالتعليقات التي أدلى بها مندوب رومانيا بشأن ورقات العمل  مندوب هولنداوكرر  -112
                                      )اإلمارات العربية المتحدة(، مؤكدا  على  WP/221(( وICCAIAدات صناعات الطيران والفضاء )المجلس التنسيقي الدولي التحا)

                                                                                                                    أهمية وضع خطة عمل لضمان تنفيذ استراتيجية األمن اإللكتروني بفعالية وكفاءة وشفافية تامة. وأك د أيضا  على ضرورة أن تعالج 
 مل. األمن اإللكتروني على نحو فعال ومنسق وشا تحدياتيكاو اإل

عمل مجموعة  وعلىيكاو اإلعلى جهود  تإلى أن اللجنة التنفيذية أثن الرئيس                                  وتلخيصا  للمناقشة التي دارت، أشار -113
فيما يتعلق بمعالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران  (SSGC)اإللكتروني الدراسات التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن 

                                                اإللكتروني وأقرتها، وشد دت على أهمية وضع خطة عمل  لألمنيكاو اإلصوص، فقد رحبت باستراتيجية وجه الخ وعلىالمدني. 
                                                                              االستراتيجية، فضال  عن مواصلة العمل على وضع إطار قوي لألمن اإللكتروني. وفي محاولة مستدامة وشاملة لتنفيذ هذه 

الجلسة توصية دات والمخاطر اإللكترونية، ووافقت اللجنة على ومتماسك من أجل إدارة التهديلمواصلة تعزيز اتباع نهج متسق 
باعتماد التحديث المقترح لقرار الجمعية العمومية بشأن األمن اإللكتروني في الطيران المدني، الوارد في المرفق )أ( بورقة العامة 
 .19-39قرار الجمعية العمومية  ، والذي سيحل محلWP/28العمل 

                                                                         لهيكل اإلداري والتنفيذ واإلرشادات وتحديثات أخرى ت قدم إلى الجمعية العموميةا – اإللكتروني األمن

( التي "النهج االستراتيجي بشأن األمن اإللكتروني في مجال الطيران") /283WPورقة العمل  فرنسامندوب قدم  -114
                                لضمان التنسيق الفع ال في معالجة  2018في أبريل سلطت الضوء على قيام فرنسا بإنشاء مجلس األمن اإللكتروني للنقل الجوي 

             أكد ت الورقة و المدني، وتناولت بالتفصيل تجربتها مع المجلس المذكور.  األمن اإللكتروني في الطيرانكافة المسائل ذات الصلة ب
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        وم كرسة ت عبر إنشاء هيئة تعاونية عابرة للقطاعا دعمهاو اإللكتروني  لألمنيكاو اإلينبغي الترحيب باستراتيجية على أنه 
 الموضوع. لهذا

 إلى القيام بما يلي: WP/283الجمعية العمومية في ورقة العمل        ود عيت -115

أن توصي جميع الدول بإقامة تنسيق وطني يتسم بالكفاءة ما بين سلطات الطيران المدني الخاصة بها  (أ
تنسيق على المستويين  المسؤولة عن األمن اإللكتروني بما في ذلك وضع آلياتوالوكاالت المعنية 

 ؛الخدمات والجهات المعنية في قطاع الطيراناالستراتيجي والتشغيلي بمساعدة جميع مقدمي 
د على أهمية العمل والتنسيق الفع الين عبر القطاعات بين أقسام السالمة واألمن في األمانة العامة  (ب                                                                                                  أن تشد 

 ؛وأفرقة الخبراء التابعة لها والمجموعاتيكاو لإل
                                                                تحديد وإنشاء هيئة عابرة للقطاعات معني ة باألمن اإللكتروني في مجال  علىيكاو اإلأن تحث مجلس  (ج

توجيهات ألفرقة خبراء لجنة النقل "لوثيقة     ا                                مثل فريق خبراء يتم  إنشاؤه وفق يكاو،اإلالطيران المدني ضمن 
األنشطة من أجل توحيد ومواءمة جميع ، وذلك (Doc 9482" )الجوي واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع

 والوثائق المرتبطة باألمن اإللكتروني، بما في ذلك إطار الثقة.

مقترح لنظام إدارة األمن اإللكتروني والمناعة اإللكترونية ") /427WPورقة العمل رقم  المتحدة الواليات مندوب وقدم -116
مسألة شاملة متعددة هي تروني والمناعة اإللكترونية في منظومة الطيران التي سلطت الضوء على أن األمن اإللك ("يكاواإلفي 

فإن  ،19-39و 18-39                                       وكما أقر ت الجمعية العمومية في قراريها          تقريبا .  جوانب الطيران العالميعلى كل تؤثر القطاعات، 
                           نظرا  للتعقيدات التي تنطوي واالتصاالت. و                                                 أكثر تعقيدا  وتكامال  من خالل تكنولوجيا المعلومات  تمنظومة الطيران العالمي صار 

عليها، فإن الحاجة إلى األمن اإللكتروني والمناعة اإللكترونية تصبح أكثر عليها المعلومات واالتصاالت الرقمية وشدة االعتماد 
يات المتحدة بأن وفي حين أقر مندوب الوال التحديث المتواصل لمنظومة الطيران.                                     إلحاحا  مع كل تقدم تكنولوجي وفي سياق 

        (، أك د WP/28                                                                                         تقدما  كبيرا  بإعدادها الستراتيجية األمن اإللكتروني في الطيران )انظر المرفق )ب( بورقة العمل  تحرزيكاو اإل
                              وأوضح أن ن ظ م اإلدارة السليمة يكاو.اإل                                                                                المندوب على ضرورة التركيز على ن ظ م إدارة األمن اإللكتروني والمناعة اإللكترونية في 

                                                                                                                    تتيح تحقيق الكفاءة في تبادل المعلومات بهدف معالجة مسألتي األمن اإللكتروني والمناعة اإللكترونية بصورة أفضل وأكثر شموال ، 
 .                                                                                  ؤدي إلى تشتت العمل على هذه المسائل على نحو يؤثر سلبا  على منظومة الطيران المتكاملةهي تف                         أما ن ظ م اإلدارة الحالية 

المشكلة تلك  قد أدركتالقطاع مؤسسات الدول األعضاء و الكثير من أن إلى واليات المتحدة مندوب ال وأشار -117
                              إال أنه أك د على أن إنشاء فريق اإللكتروني.  باألمن إلى إنشاء فريق خبراء جديد يختصتدعو  العمومية للجمعيةتوصيات  توقدم

خصصة أو إعداد قواعد قياسية ألعمال تطوير المالحة لغرض محدد وهو وضع حلول للمشكالت المت يكون يكاو اإلفي خبراء 
توجيهات ألفرقة خبراء لجنة النقل الجوي واللجنة "من وثيقة  2-1لفقرة الجوية المقررة، وذلك على النحو المنصوص عليه في ا

والمناعة اإللكترونية روني مندوب الواليات المتحدة أن مسألتي األمن اإللكت        . وأك د(Doc 9482" )المعنية بالتدخل غير المشروع
المطبقة على مستوى قواعد ال استخدام الحاضر الوقت في ينبغي متخصصة، وأنه ةمشكلكونهما مجرد                      أشمل وأوسع نطاقا  من هما 

مندوب الضوء        سل ط الو  .يكاووضع قواعد وتوصيات جديدة أو ملحق جديد خاص باإل        بدال  من  ،األمن اإللكتروني القطاع بشأن
يحدد المجلس كذلك على أن قتراح الواليات المتحدة بأن تعمل اللجنة التنفيذية المقترحة تحت رقابة المجلس مباشرة، على ا

"التوجيهات الخاصة باللجنة المعنية باألمن اإللكتروني وثيقة جديدة تتناول من خالل اختصاصات اللجنة المقترحة وعضويتها 
ومجموعة  (SSGCالعامة والمعنية باألمن اإللكتروني )مجموعة الدراسة التابعة لألمانة كل من  ب          ي عاد ترتيوالمناعة اإللكترونية". وس

. الالزمة كي يتسنى للجنة الفنية أداء دورهاتكاليف الجهود و المهام و الدراسة إطار الثقة ضمن اللجنة الفنية الجديدة، مع مراعاة 
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تشمل العديد من التخصصات مع تفادي بيروقراطية إشراك العديد متعددة  الخبراء المتخصصين في مجاالتباللجنة وستستعين 
 من المكاتب واإلدارات وأولوياتها. 

 إلى القيام بما يلي: WP/427الجمعية العمومية في ورقة العمل       د عيت -118

المناعة                                                            تشكيل لجنة فنية جديدة للمجلس ت عنى بمسائل األمن اإللكتروني و  إلىيكاو اإلتوجيه مجلس  (أ
 ؛على النحو المقترح في الورقةاإللكترونية، 

التي وضعتها مجموعة الدراسة و بشأن األمن اإللكتروني،  المقترحةيكاو اإلحث الدول على دعم استراتيجية  (ب
 ؛(WP/28)انظر المرفق )ب( بورقة العمل  (SSGC)اإللكتروني لألمانة العامة والمعنية باألمن التابعة 

 .(TFSG)حث الدول على دعم أعمال مجموعة دراسة إطار الثقة  (ج

 التي سلطت(، لكتروني"إلاألمن ا") /243WP ورقة العمل (ACI( المجلس الدولي للمطاراتالمراقب من عرض  -911
والممارسات ت والسياساحكامة والحاجة إلى التعاون الدولي، و"توحيد" ال لكترونيالضوء على أهمية التصدي لمخاطر األمن اإل

عن ورقات                للطيران، فضال   لكترونيمن اإلألالتي اقترح فيها المجلس استراتيجية ل WP/28 بورقة العملشاد أو  والعملية.المتسقة 
مرنة       ظما                              على قطاع الطيران، ويتطلب ن           حقيقيا                   أصبح يشكل خطرا   لكترونيوأكد المراقب أن األمن اإلاألخرى المقدمة. العمل 

أن  أدركالمطارات لتعزيز أفضل الممارسات، ولكنه  مجلس الدولي مععمل اليية وفعالة. ولمعالجة هذا الخطر، ودفاعات قو 
رؤية واستراتيجية واضحتين وتعاون  يكاواإل وضع ، إلى جانبقطاعالتعاون مطلوب بين منظمة الطيران المدني الدولي والدول وال

 متعدد التخصصات. 

 : ما يلي إلى WP/243 العمل ورقة دعيت الجمعية في -120

مع  بالعمل يكاوتطالب اإلو  ()ب( مرفقال ، WP/28ورقة العملانظر ) لكترونياإلدعم استراتيجية األمن أن ت (أ
 االستراتيجية؛ لوضع خطة عمل لدعمقطاع الدول وال

 ؛لكترونيمن اإلات لمعالجة األمتعدد التخصصالى نهج بالحاجة الفورية  أن تعترف (ب
، مع النظر بجدية لكترونيلهيكل اإلدارة الحالي لألمن اإل                         أن تستكمل بسرعة تقييما   يكاواإلطلب إلى ن تأ (ج

مسائل األمن والسالمة والمرونة مجمل في  ينظر لكترونياإلمسؤول عن األمن خبراء في إنشاء فريق 
إلحراز تقدم في  قطاعواالستمرارية التشغيلية. ويجب أن يتضمن الفريق موارد ماهرة مناسبة من الدول وال

لجنة  مالجنة المالحة الجوية وإ                        ، وينبغي أن تنظمه معا  لكترونيالعمل المحدد في استراتيجية األمن اإل
 أو لجنة النقل الجوي؛  مشروعالتدخل غير ال

والدول عند تحديد السياسة واالستراتيجية والخطط والمعايير المتعلقة قطاع أن يشرك المجلس ال أن تطلب (د
 للطيران. لكترونيباألمن اإل

، ("ةلكترونياإلالمرونة ") /172WP ورقة العمل (CANSO(منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية المراقب من وقدم  -121
اإليكاو تسرع أن إلى طريقة أكثر فعالية للتصدي له، وطلبت  والحاجة لكترونياإلالتي ناقشت المسألة الحاسمة المتعلقة باألمن 

. وأبرزت ةلكترونياإلالحماية  قاليم بشأناألفي العاملين  قطاعال ضمنوالتوجيه للدول وأصحاب المصلحة  رشاداإل العملية لتوفير
لنظم إدارة الطيران وحركة الطيران من شأنهما أن  والروابط العالميةالطيران في المستقبل القريب ي في رقماالستخدام الالورقة أن 

ن األعطال في النظم الفردية أو الهجمات عليها قد تؤثر على نظام الطيران بأكمله. ولهذا النظام، أل حصينال تحديات لت     يشك  
        حاليا   المنظمة تعملوفي حين أن  وضع التنظيمات.القيادة في مجال توفير التوجيه والتنسيق و  يكاواإلالسبب، ينبغي أن توفر 
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لتقييم  .(TFSG) "مجموعة دراسة إطار الثقة"و (SSGC) "اإللكتروني العامة والمعنية باألمنالدراسة التابعة لألمانة  مجموعة"مع 
، ستوفر الكفاءة والوتيرة الالزمتين لمواصلة العمل يكاواإل برعاية مجلسالمشاكل، فإنها ترى أن هيئة حسنة اإلدارة تعمل مباشرة 

 وستبقى (.CRSSP)" لكترونية والسالمة واألمن اإل"فريق خبراء معني بالمرونإنشاء اقترحت الورقة ، و لكترونياإلفي مجال األمن 
تابعتين  (TFSG) "مجموعة دراسة إطار الثقة"و (SSGC) "العامة والمعنية باألمن اإللكترونيالدراسة التابعة لألمانة  مجموعة

 لفريق الخبراء.

 : القيام بما يلي إلى WP/172ورقة العمل دعيت الجمعية في  -122

 ؛ لكترونيى اتباع نهج متعدد التخصصات سريع وجيد اإلدارة إزاء األمن اإلان تقر بالحاجة إل (أ

 (CRSSP)" لكترونيعلى إنشاء "فريق خبراء معني بالمرونة والسالمة واألمن اإل يكاوأن تحث مجلس اإل (ب

 بإدارته مجلس تحت مظلة لجنة النقل الجوي؛ 

خبراء المعني بالمرونة والسالمة واألمن على إنشاء فريق عمل في إطار فريق ال يكاوتحث مجلس اإل أن (ج
 من أجل إنشاء إطار عمل للثقة في مجال للطيران.                       الذي تم تشكيله حديثا   لكترونياإل

 /219WPورقة العمل  )ICCAIA( المراقب من المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءوقدم  -123
، تحكمه ةمنظملإنشاء كيان موحد ومتعدد التخصصات تابع ل تاقترح تي(، ال"لكترونين اإللألم يكاواقتراح بشأن هيكل إدارة اإل")

العالمي حددت الحاجة  لكتروني. وأقرت الورقة بأن رؤية منظمة الطيران لألمن اإلقطاعالدول األعضاء بمشاركة مباشرة من ال
ة، مع االستمرار في االبتكار والنمو. لكترونيالهجمات اإلعلى الصمود في وجه                                              إلى أن يكون النظام اإليكولوجي للطيران قادرا  

ليست فعالة بما فيه الكفاية في تنسيق أنشطة  لكترونيوأفرقة الدراسة الحالية المعنية باألمن اإلأفرقة الخبراء أن  وأوضح المراقب
مسائل التي تحددت من خالل دعم أن يعالج بعض ال لكترونيوسيكون بإمكان كيان مركزي لألمن اإل .مجالهذا ال في يكاواإل

وقال إن إنشاء كيان جديد لمنظمة الطيران . نطاق عالمي في مجال الطيران على لكترونياإلالحاجة إلى إدارة أنشطة األمن 
ضروري لتحقيق احتياجات وأهداف أوساط الطيران المدني العالمية، بما في ذلك شركات الطيران والمطارات والدول وشركات 

نية، بعناية مقابل احتياجاتها وأهدافها. فجنة لأو خبراء  لطيران. وينبغي أن توزن مزايا وعيوب الهيئات المختلفة، مثل فريقصناعة ا
       جزءا   المباشرة ودورهه سهم به، وطلب أن تعتبر مشاركتيلديه الكثير مما يمكن أن  قطاعأن ال مجلس التنسيقيوأكد المراقب من ال
 .كاويإلمن القرار النهائي ل

ت في دم                                    تشاطر نفس المقترحات األساسية التي ق  WP/219 ورقة العمل أن  المجلس التنسيقيوأبرز المراقب من  -124
وأكد على أهمية  .WP/172(CANSO) و ،WP/243 (ACI)و ،)الواليات المتحدة( WP/427و ،)فرنسا( WP/ 283 :العمل ورقات
للنظر فيها فيما يتعلق بالحاجة إلى ربط أنشطة  فنيةإلى اللجنة اللتنسيقي المجلس االتي قدمها  WP/369 ورقة العمل مراعاة

التخصصات في مجمل والحاجة إلى التنسيق عبر  لكترونياإللألمن  يكاوباستراتيجية اإل (TFSG) "مجموعة دراسة إطار الثقة"
 دارات المنظمة.إ

 : ما يلي إلى WP/219 العمومية في الورقة دعيت الجمعية -125

الدول األعضاء بدعم من  برعايةالمدني،  للطيران لكترونياإلتطلب إلى المجلس إنشاء كيان لألمن  أن (أ
 ؛ يكاواإلعبر  لكترونيلتوحيد وتنسيق األنشطة المتصلة باألمن اإل جامع، يمكن أن يعمل بشكل قطاعال
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الدراسة التابعة  مجموعة"وضعتها  التي لكترونياإلطلب إلى المجلس الموافقة على استراتيجية األمن ت أن (ب
(، مع التسليم )ب( مرفق، الWP/28 ورقة العمل )انظر (SSGC) "العامة والمعنية باألمن اإللكترونيلألمانة 

  ؛لكترونياإللمعالجة الطبيعة األفقية الشاملة لألمن                لم يكن منظما   لكترونيبأن نظام األمن اإل

، لكترونياإلعمليات إدارة مخاطر األمن  كي تتجانسوالصناعة للتنسيق مع الدول اب ةالعام ةاألمينأن تكلف  (ج
 مع مراعاة أعمال المواءمة التي تم إنجازها بالفعل على الصعيدين اإلقليمي أو الوطني؛ 

 لكترونياإلتطوير قدرات إدارة أزمات األمن على  قاليمالدول من مختلف األبأن يحث طالب المجلس ن تأ (د
في  لكترونياإلمن محلي لألاب بسبب حادث                          ولي لمنع فقدان ثقة الرك  والتنسيق على المستوى الد

 لطيران.ا مجال

اإللكتروني إلنشاء نقاط اتصال لألمن  مقترح"] /348WP ورقة العمل البوليفاريةفنزويال مندوب جمهورية قدم  -126
(PoC) ،] ة. لكترونيالمدني بسبب الهجمات اإلدعا الدول إلى وضع وتنفيذ آلية اتصال موثوقة لضمان عدم تعطيل الطيران و

ودعيت الجمعية إلى إصدار تعليمات إلى المجلس بأن يطلب إلى األمانة العامة أن تصمم وتنفذ شبكة من نقاط االتصال المعنية 
 — 17لحق تتصدى بسرعة وكفاءة وأمان للتحديات العالمية للتهديدات، وأن تنفذ المواصفات الواردة في الم لكترونيباألمن اإل

 ."األمن"

للدول لتنفيذ متطلبات األمن  فنيةالرشادات تصميم اال") /394WPالوثيقة  البوليفاريةفنزويال مندوب جمهورية قدم  -127
الدولية، وتصميم لقواعد توجيهية للدول للمساعدة في تنفيذ االمواد الو  طلبت الحصول على المعلومات(، التي "يكاوإلل لكترونياإل

، وتطبيق أفضل الممارسات لحماية الهياكل األساسية الحيوية ونظم االتصاالت من أعمال التدخل غير المشروع االستراتيجيات
المجلس بأن يطلب إلى األمانة العامة أن تضع مواد  كلفودعيت الجمعية إلى أن ت المدني. طيرانالالتي يمكن أن تهدد سالمة 

وفي  ةلكترونيحاجة، من أجل مساعدة الدول األعضاء في التصدي للتهديدات اإلدل في فترات زمنية مناسبة حسب ال             إرشادية، تع  
 ."األمن" — 17ق لحتنفيذ المواصفات واإلجراءات المتعلقة بأمن الطيران الواردة في الم

 )“490WP/  :Experencia en la implementación de medidas de :أيضا معلومات التاليتانال تاورق لوحظ -128

 ciberseguridad en la aviación civil”)  الورقةالبوليفارية(؛ و  فنزويال التي قدمتها جمهورية WP/532 ("لكترونياإل أمن الطيران") 
 من قطر. ةالمقدم

 المناقشة

 ةمندوب ت)فرنسا(، وكذلك لألوراق األخرى المقدمة، أكد WP/283 لورقة العمل افي معرض اإلعراب عن تأييده -129
المحفل المناسب  المنظمة هيأن  وأكدت لكترونياإلفي التصدي للتحديات في مجال األمن                    ضرورة المضي قدما   على النرويج

على الحاجة إلى اتباع نهج أكثر شمولية لمعالجة مختلف جوانب األمن  تلدفع العمل إلى األمام على الصعيد العالمي. وشدد
والمجموعات واألفرقة  للمنظمة،األمن والسالمة باألمانة العامة  يفعالين بين فرعتأكيد أهمية العمل والتنسيق الت ، وكرر لكترونياإل

بشأن التنسيق الداخلي  WP/283للمعلومات التي قدمتها فرنسا في الوثيقة  االنرويج أيضا عن تقديره ةمندوب تالمرتبطة بها. وأعرب
 .لكترونياإلألمن للدولة بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المعنيين با

تنسيق وطني  بإقامة، وال سيما لنهج فرنسا فيما يتعلق /283WP لورقة العملأيضا عن تأييده  مندوب إسرائيلأعرب  -130
. وأبرز أن هيئة الطيران لكترونيفعال بين سلطات الطيران المدني والسلطات األخرى ذات الصلة من أجل التصدي لألمن اإل

لمنظمي الطيران والوكاالت األمنية، أبرمت          مشتركا                       للطيران يشكل تحديا   لكترونيمن اإلاألمنها بأن         دراكا  المدني اإلسرائيلية، إ
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للطيران، بما  ةالفرعي لكترونياإلمن أجل تيسير جميع أنشطة األمن  لكترونياإلمذكرة تفاهم مع المدير الوطني اإلسرائيلي لألمن 
بشكل أكثر                                                                           . وأكد مندوب إسرائيل أنه منذ إبرام مذكرة التفاهم، تمكنوا من التعاون معا  في ذلك أنشطة الرقابة والبحث والتطوير

كفاءة وفعالية، ومن إطالق عدة مشاريع وطنية ومبادرات دولية أيضا. وهكذا أظهرت تجربة إسرائيل أن هذا النهج الشامل عبر 
 بالنسبة لجميع مجاالت القطاع.                           لضمان الكفاءة وكان هاما   هميته الجوهريةأثبت أ القطاعات، بالتعاون الوثيق بين الوكاالت، 

الطيران المدني، رحب بالنهج                يتجاوز كثيرا          ناشئا                يشكل تهديدا   لكترونيأن األمن اإل مندوب إيطالياوإذ أكد  -131
تعين تطويرها وتنفيذها ، حيث سلط الضوء على الجوانب األساسية التي يWP/283 ورقة العملاالستراتيجي الذي قدمته فرنسا في 

لضمان سالمة وأمن النقل الجوي والتنسيق الفعال بين مختلف السلطات الوطنية. والحظ في هذا الصدد عدم وجود تنسيق فعال 
واألفرقة المرتبطة بها. وأكد مندوب إيطاليا، في معرض  للمنظمة والمجموعاتلألمانة العامة  يناألمن والسالمة التابع عيبين فر 
أنه سيسهم في بناء نظام قوي قادر على الصمود في وجه  ،لكترونياإله على الحاجة إلى اتباع نهج شامل إزاء أمن الطيران تأكيد

 المقدمة  (WP/243)العمل لورقة  وفي الحفاظ على استمرارية خدمات النقل الجوي. وأعرب عن تأييده لكترونيتهديدات األمن اإل
 .لكترونيلألمن اإل يكاو، وال سيما من أجل وضع خطة عمل لدعم استراتيجية اإل(ACI)من المجلس الدولي للمطارات 

الحيوية للطيران المدني من التهديدات  ساسيةأهمية حماية نظم وبيانات البنية األ        مجددا   مندوب باراغوايوأكد  -132
حة اآلخرون بشكل تعاوني لوضع إطار منظمة والدول األعضاء فيها وأصحاب المصلالعلى ضرورة أن تعمل  وشدد ةلكترونياإل

جمهورية من ) WP/349و WP/348 لورقتي العمل:وأعرب عن تأييده  األمن.عالمي فعال ومنسق للتصدي لتحديات 
 البوليفارية(. فنزويال

من لأل نقاط االتصالالتي اقترحت إنشاء شبكة من  /348WPجميع األوراق المقدمة، وال سيما  مندوب نيكاراغواوأيد  -133
. 17ق لحنفذ المواصفات الواردة في المتة، و لكترونياإلعالج بسرعة وكفاءة وأمان التحديات العالمية للتهديدات ت التي لكترونياإل

التي  لكترونياإلمنظمة الدعم للدول في تنفيذ االستراتيجية المقترحة لألمن لوشدد على ضرورة أن تقدم المكاتب اإلقليمية التابعة ل
 .()ب( مرفق، الWP/28 ورقة العمل )انظر يكاوإلا ااقترحته

على الحاجة إلى تنسيق فعال  أسبانيا)فرنسا(، شدد مندوب  WP/283 لورقة العملوفي معرض اإلعراب عن تأييده  -134
اء عن ضرورة انش                             وأصحاب المصلحة اآلخرين، فضال  قطاع للطيران على الصعيد العالمي بدعم من الدول وال لكترونياإل منألل

هيكل إداري يشمل جميع جوانب صنع السياسات في مجال الطيران. ووافق على أن يفي هيكل اإلدارة بالمعايير التي ذكرها 
وقد شارك  وأكد على ضرورة مراعاة النقاط التي أثارها األخير في مداخلته.، أعاله( 107ا سابقا )انظر الفقرة مندوب روماني

 مندوب هولندا هذا الرأي. 

أكد أنه قبل اتخاذ قرار بشأن هيكل اإلدارة، من األهمية بمكان أن تكون هناك . و أسبانيارأي  مندوب هولندااطر ش -135
ما إذا كان سيكون لها دور استشاري فقط فيما ال بد ان يتم تحديد على سبيل المثال، ف، لكترونيإلرؤية واضحة لدور هيئة األمن ا

المتصلة باألمن القواعد والتوصيات أو أنها ستكلف باقتراح  لكترونياإلأن تتأثر باألمن  يتعلق بالمرفقات واألفرقة التي يحتمل
بالمالحظة التي أدلى بها مندوب رومانيا بأن                                   )اإلمارات العربية المتحدة(، رهنا   WP/221 الورقة وأيد مندوب هولندا .لكترونياإل

 من (بالضرورة إلى تطويرها لجميع المرفقات. واقترح تعديل الفقرة بال تحتاج  لكترونيالمتصلة باألمن اإلالقواعد والتوصيات 
 يكاوتكليف اإل" الصيغة التالية ق" بحيث تكون لحبإدراج كلمة "ذات صلة" قبل كلمة "م، أي لذلك              الورقة وفقا   االجراء في تلك
بمشاركة خبراء سالمة الطيران وذلك  ،ق ذي صلةلحلكل م لكترونيباألمن اإل القواعد والتوصيات الدولية المتصلةبضمان وضع 

 ".      نشطة           مشاركة  
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)الواليات المتحدة( تتضمن بعض  /427WP الورقة ، وأشار إلى أن      تاما                         هذه التعليقات تأييدا   مندوب سويسراوأيد  -136
نية جديدة تابعة للمجلس العناصر المثيرة لالهتمام التي يمكن استخدامها لزيادة تطوير هيكل اإلدارة، وال سيما فكرة إنشاء لجنة ف

 والمرونة. وقال إنه يؤيد كذلك هذا النهج من القاعدة إلى القمة في هذا الشأن.  لكترونياإلبشأن األمن 

 (((CANSOمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ) WP/172 العمل: لورقاتوفي معرض اإلعراب عن تأييده  -137
للطيران الذي  لكترونياألمن اإلأنه يفضل هيكل إدارة  مندوب البرازيلحدة(، أكد )الواليات المت WP/427)فرنسا( و WP/283و

 اقترحته الواليات المتحدة في الورقة األخيرة.

)المجلس الدولي للمطارات(  WP/243 التالية: ورقات العملاإلجراءات المقترحة في  الكاميرون  ةمندوب توأيد -138
( فيما (ICCAIA)مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية ) WP/219و المتحدة()الواليات  WP/427)فرنسا( و WP/283و

على  األمن والقدرة. وفي معرض تأكيدها على ضرورة معالجة مسائل لكترونياإليتعلق بتحسين إدارة المسائل المتصلة باألمن 
المالحة الجوية  ادارةإلى جنب مع                 ء يعملون جنبا  الصمود معالجة شاملة، دعت إلى إنشاء كيان يضم خبراء من الدول األعضا

، وال سيما السالمة واألمن والمرونة لكترونيالنقل الجوي لمعالجة القضايا الشاملة المتصلة باألمن اإل ادارةو  ةمنظملل ةالتابع
 واالستمرارية التشغيلية.

 لكترونياإلمن األلرؤية الواليات المتحدة لهيكل إدارة  التعليقات التي أدلى بها مندوب البرازيل تأييدا مندوب كنداوردد  -139
(WP/427  ووافق على مداخلتي ،)                        مندوب سويسرا وهولندا. وشدد على أنه مهما كانت نتيجة المناقشة، من الضروري ضمان

 واألمن.وتسد الفجوة بين السالمة  لكترونياإلالطابع المتعدد التخصصات لألمن تراعي وجود إدارة مالئمة ومناسبة 

ة للمطارات وللطائرات ونظم المالحة لكترونيظم اإل                        في حماية البيانات والن   لكترونيأهمية األمن اإل مندوب لبنانوأكد  -140
وبالتالي في مكافحة اإلرهاب. واستشهد، على سبيل المثال، كيف يمكن لهجوم  ليهبوط اآلالظم                      ظم األرصاد الجوية ون             الجوية ون  
 أن يؤدي إلى نتائج كارثية. لكترونيهابيون على جهاز األمن اإله إر      يشن   إلكتروني

إلى أن اللجنة التنفيذية تدرك الحاجة إلى مواصلة عمل مجموعة الدراسة  الرئيسوفي تلخيص للمناقشة، أشار  -141
أفرقة الخبراء األخرى التابعة  بصورة أكثر رسمية، مما يتيح التنسيق المنظم مع لكترونيالتابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإل

التي تهدف إلى التنسيق الفعال  لكترونيبالمقترحات المختلفة المتعلقة بهياكل اإلدارة في مجال األمن اإل . ولذلك، رحبيكاوإلل
ل وتعزيز تباد ،لكترونياإل، وضمان اتباع نهج متعدد التخصصات إزاء األمن ةمنظمأقسام العبر  لكترونيألنشطة األمن اإل

العمل بشفافية  (1)قوم عليها هيكل اإلدارة، بما في ذلك: يالمعايير المناسبة التي يمكن أن المعلومات. وقد ناقشت اللجنة التنفيذية 
مواصلة العمل الجاري في إطار مجموعة الدراسة التابعة  (2و)في جميع مجاالت الطيران مثل السالمة والمالحة الجوية واألمن؛ 

االتساق بين  (3و)مجموعة دراسة إطار الثقة  في إطار هيكل إداري جديد شامل؛ و  لكترونيوالمعنية باألمن اإللألمانة العامة 
؛ يكاواإلوغيرها من وثائق  لكترونيالتي يحتمل أن تتأثر باألمن اإل "اتفاقية الطيران المدني الدوليا"ذات الصلة ب المالحقجميع 

كانت الدول األعضاء تدير الهيكل وكفل مشاركة أصحاب  (5)يمكن التحكم فيه؛ و ظ بالخبراء المعنيين بعدداحتفاال (4و)
بإجراء دراسة جدوى وتحليل للثغرات  بسرعة يكاواإلوبناء على ذلك، اتفقت اللجنة التنفيذية على أن تقوم قطاع . المصلحة في ال

 وآلية التنسيق، مع مراعاة المعايير المناسبة. لكترونياإلتحديد أنسب هيكل إلدارة األمن  بهدفلكي ينظر فيها المجلس، 

، معترفة بأهمية تبادل المعلومات والتوجيه قطاعالدول وال شاطرتهاورحبت اللجنة التنفيذية بتجارب التنفيذ التي  -142
الجاري  (PoC) لكترونيلألمن اإلنقاط االتصال تطوير شبكة  استمرار يكاواإلينبغي أن تكفل ، لجميع أصحاب المصلحة. ولذلك

  ."لكترونياإلاألمن  قاعدة بيانات"عن مواصلة صيانة وتحديث         ، فضال         حاليا  
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 التعاون والتنسيق

 مني الواحدة واالعترافنقطة التفتيش األتنفيذ ") /251WPورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدة عرض -143
مني نقطة التفتيش األة المتحدة ودولته. وشددت الورقة على أن ترتيبات أستراليا والمملك ة منقدمالم(، "بتكافؤ التدابير األمنية

، وسلطت الضوء على مذكرة التفاهم الثالثية 17ملحق ألحكام ال                             بين الدول عند تنفيذها وفقا   نسيقزادت من التعاون والت الواحدة
عة في مارس                                 بين الدول الثالث المذكورة الموق  الجوية على الطرق اليدوية حول تدابير أمن الطيران المطبقة على نقل األمتعة 

في المبادئ الجديدة                                           في مجال أمن الطيران. وكان االتفاق متجذرا  زين     عز  الم نسيقالتعاون والتب النهوضفي دبي من أجل  2018
بادئ األولى من نوعها من الم                                                                                           المتعلقة بالتعاون الدولي ألمن الطيران التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، وكان واحدا  

ينبغي تشجيع لذا في جميع أنحاء العالم،          متشتتا  ال يزال نقطة التفتيش األمني الواحدة التي تبرم. وأكدت الورقة أنه بما أن تنفيذ 
 لتنفيذ مثل نقاط التفتيش المذكورة لتعزيز استدامة نظام أمن الطيران.مع البلدان ية تعاونترتيبات  الدول على الدخول في

 القيام بما يلي: إلى WP/251 ورقة العملعيت الجمعية في    د   -144

أن تطلب الى الدول مواصلة اعتماد مبادئ التعاون الدولي على النحو المحدد في اتفاقات الخدمات الجوية  (أ
 واالعتراف بتدابير أمنية مماثلة؛

و/أو المتعددة األطراف، وأن تنفذ  أن تدعم ضرورة أن تبرم الدول ترتيبات تعاونية، مثل االتفاقات الثنائية (ب
دليل أمن الطيران الصادر "و 17للصياغة التنظيمية المحددة للملحق                                       ترتيبات نقطة تفتيش أمنية واحدة وفقا  

زيادة استدامة نظام أمن الطيران عن طريق تجنب االزدواجية  بهدف( Doc 8973 )الوثيقة "يكاوعن اإل
 وذلك بما يتفق مع تقييم المخاطر في كل دولة.غير الضرورية في الضوابط األمنية، 

ترتيبات تعاونية بين الدول في تخفيف المخاطر ") /148WP العمل ورقة مندوب اإلمارات العربية المتحدةثم قدم  -145
ت الصلة بين الدول بشأن تبادل المعلومات ذا نسيق(، ناقش فيها الحاجة إلى تعزيز التعاون والت"األمنية على الطيران المدني

المستوى الوطني، وعلى المخاطر على الصعيد تحديد بأمن الطيران من أجل تعزيز فعالية وكفاءة تدابير أمن الطيران القائمة على 
واإلمارات العربية المتحدة قد والسودان والمملكة العربية السعودية وعمان األردن و مصر اإلقليمي والعالمي. وأبرزت الورقة أن 

أعضاء                                                                                                   على مذكرة تفاهم متعددة األطراف بشأن تبادل وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بأمن الطيران وأن دوال  قررت التوقيع 
حسب االقتضاء. وكان  ،أخرى في منظمة الطيران المدني الدولي ومنظمة الطيران المدني العربي قد دعيت لالنضمام إلى االتفاق

دعيت و اف تلك هو تعزيز فعالية وكفاءة تدابير أمن الطيران القائمة على المخاطر. الهدف من مذكرة التفاهم المتعددة األطر 
متعددة األطراف لتبادل المعلومات و  حث الدول على الدخول في ترتيبات تعاونية ثنائية إلى  WP/148 العمل ورقةالجمعية في 

  ي بفعالية للتهديدات الجديدة والناشئة.المتعلقة بأمن الطيران من أجل تعزيز فعالية تدابير أمن الطيران والتصد

أن أمن فيها على ( الذي أكد "التعاون بين األجهزة األمنية") /254WP ورقة العمل مندوب جنوب أفريقياوقدم  -146
 مطار"الطيران ليس مسؤولية وكالة واحدة أو إدارة واحدة فقط داخل دولة ما، وقدم معلومات عن إنشاء هيكل تعاوني في 

. وأبرزت الورقة أن                المسافرين جوا   طالفي جنوب أفريقيا من أجل التصدي للجرائم التي ت (ORTIA)) أورتيا) "امبو الدولير تأو 
، وتبادل المعلومات االستخباراتية، والثقافة األمنية، وأن اإلرادة السياسية كانت المنطقة المفتوحة للجمهورالنتائج كانت مفيدة ألمن 

 من وزراء حكومة جنوب أفريقيا المعنيين.        ودعما          وثيقا                            بادرة ألنها تتطلب تعاونا  حاسمة لنجاح تلك الم
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 القيام بما يلي: إلى WP/254 ورقة العملدعيت الجمعية في  -147

 أن تأخذ علما بمحتوى الورقة؛  (أ

شراكات، وبناء ال نسيقع الدول األخرى التي لم تفعل ذلك بعد على وضع استراتيجيات للتعاون والت     تشج  أن  (ب
 .للقواعد والتوصيات الدوليةال                            من أجل تحسين التنفيذ الفع  

  المناقشة

من جديد  أسبانيامندوب )اإلمارات العربية المتحدة(، أكد  /148WP لورقة العملوفي معرض اإلعراب عن تأييده  -481
المخاطر على الصعيد  تحديد ران القائمة علىأن تبادل المعلومات ذات الصلة بأمن الطيران سيعزز فعالية وكفاءة تدابير أمن الطي

 الوطني واإلقليمي والعالمي. 

)أستراليا واإلمارات العربية  /251WP ورقة العمل وأشار إلى. /148WPورقة العمل أيضا  مندوب سويسراوأيد  -149
عن التدابير األمنية في المطارات وأنها أن دولة المغادرة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة من  حذرالمتحدة والمملكة المتحدة(، ف

وشكر جنوب أفريقيا على تشاطرها خبرتها فيما يتعلق بالهيكل  الواحدة.مني نقطة التفتيش األقبل تنفيذ                       ستحتاج إلى ضمان كاف  
 .لجمهورمنطقة المفتوحة لمن عناصر أمن ال                                    لمكافحة الجرائم، وهو عنصر هام جدا   "أورتيا"طار التعاوني الذي أنشئ في م

. وفي ضوء تزايد /251WPورقة العمل أن من دواعي سرور دولتها أن تشارك في تقديم  مندوبة أستراليا توالحظ -150
حجم السفر والتجارة، اعترفت أستراليا بالفوائد الكبيرة التي يمكن تحقيقها من الترتيبات األمنية التي تشمل محطة واحدة ألنها توفر 

عن طريق القضاء على االزدواجية غير الضرورية في الضوابط األمنية،  القطاعتكاليف  فيها خفضا ، بممزايامجموعة من ال
بين الحكومات. غير أنه، كما هو                                                                                   وتوفير تجربة سفر أكثر سالسة للمسافرين، والمساعدة في بناء عالقات أقوى وأكثر تعاونا  

  .على النتائج األمنية أو تعزيزها األمن، ضمان الحفاظ رشيدالحال مع أي آلية، من المهم، في ت

)جنوب أفريقيا(، ورحب بوضع خطة أمنية تكتيكية متكاملة  /254WP لورقة العملعن تأييده  مندوب إيطالياوأعرب  -151
متعددة التخصصات للمطارات، وأكد أن هذا التعاون بين الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة في مجال الطيران عامل رئيسي 

يق األهداف األمنية الرئيسية بسرعة وكفاءة. وإذ الحظ أن هذه الحقيقة قد تم االعتراف بها أيضا في البرنامج، وهو أحد في تحق
وشجع على زيادة التعاون بين  "أورتيا"طار ممبادئه األساسية التعاون وتبادل المعلومات، أعرب عن تقديره للنموذج المنفذ في 

 .)اإلمارات العربية المتحدة( WP/148 ورقة العمل تأييدلالدول وداخلها، كما دعا أيضا 

بين الدول من أجل  نسيق، وال سيما تعزيز التعاون والت/148WPأيضا عن تأييده للوثيقة  مندوب السنغالوأعرب  -152
أفريقيا على تبادل المعلومات ذات الصلة عن أمن الطيران لتخفيف التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني. وشكر جنوب 

  .WP/254 العمل ورقةمشاركتها تجربتها ذات الصلة في 

على أهمية التعاون بين         مجددا   مندوب المملكة العربية السعودية، أكد /254WP ورقة العملوفي معرض تأييد  -153
أعرب عن تقديره لدولة ، WP/148 ورقة العمل وفي معرض إشارته إلىاية نظام الطيران من التهديدات. األجهزة األمنية في حم

مصر واألردن وعمان والمملكة العربية بين و  هااإلمارات العربية المتحدة على جهودها في إبرام مذكرة تفاهم متعددة األطراف بين
ية السعودية والسودان فيما يتعلق بتبادل وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بأمن الطيران. وأكد مندوب المملكة العربية السعود

 أن مذكرة التفاهم سيكون لها تأثير مفيد على أمن الطيران في المنطقة.
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بشكل                                             مة، التي كان موضوعها المشترك هو العمل معا                             بجميع الورقات الثالث المقد   مندوب المملكة المتحدةورحب  -154
ن خالل منظمة الطيران المدني بشكل أفضل أمر يجب على الجميع السعي من أجله، سواء م                              أفضل. وشدد على أن العمل معا  

 واسترعى مندوب المملكة المتحدة االنتباه إلى. قطاعأخرى، أو داخل الدول، أو مع الو دولة  التعاون بينالدولي، أو على أساس 
بين الدول  الواحدة منينقطة التفتيش األ)أستراليا والمملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة(، التي حددت فوائد  WP/251 الورقة

يمكن أن تؤدي إلى نظام أمن طيران أكثر كفاءة وتجنب  ةالترتيبات األمنيتلك التي لديها نظم مماثلة ألمن الطيران، فأكد أن 
على نحو أفضل. ومع ذلك، اتفق مع مندوب سويسرا على أن معادلة التدابير والترتيبات المتعلقة                           االزدواجية، أي العمل معا  

 أشارإذ و . واحدة قائم على اعتماد نقطة تفتيش التدابير هي أمر أساسي لحماية النظام في أي ترتيب أمنيباإلشراف على تلك 
من الحيوي أن  هاعية المختلفة، أكد مندوب المملكة المتحدة أنقطإلى أن الطيران شبكة تضم العديد من الكيانات الحكومية وال

ورقة  من األعمال الخبيثة. ولذلك، أعرب عن تأييده لإلجراءات المقترحة فيتعمل جميع الكيانات بشكل تعاوني لحماية الشبكة 
 )اإلمارات العربية المتحدة(. WP/148 وورقة العمل)جنوب أفريقيا(  WP/254 العمل

، الدول على تبادل المعلومات ذات الصلة /251WPو /148WP قتي العملر لو ، لدى تأييده مندوب نيجيرياشجع  -155
 ،WP/254 لورقة العملعن تأييده                                                                              تهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني باستخدام ترتيبات تعاونية. وأعرب أيضا  المتعلقة بال

من اإلجراء التي دعيت فيها الجمعية إلى تشجيع الدول األخرى التي لم تفعل ذلك بعد، على وضع استراتيجيات  (وال سيما الفقرة ب
. وأعرب مندوب نيجيريا عن تقديره للقواعد والتوصيات الدوليةمن أجل تحسين التنفيذ الفعال  وبناء الشراكات، نسيقللتعاون والت

 .لجنوب أفريقيا لتقاسمها خبرتها في هذا الصدد

بين الدول، كما دعت  نسيقالمناقشة، فأشار إلى أنه عند النظر في الحاجة إلى زيادة التعاون والت الرئيسولخص  -156
 HLCAS/2من الطيران ر عن المؤتمر رفيع المستوى بشأن أالصاد ألعضاء، أيدت اللجنة التنفيذية االستنتاجإلى ذلك بعض الدول ا

التي تتخذ بين الدول ذات التفكير المماثل على أساس االعتراف بمعادلة التدابير األمنية الواحدة األمنية نقطة التفتيش  بأن ترتيبات
شجعت اللجنة التنفيذية الدول على  ،ق زيادة الكفاءة وفعالية استخدام الموارد. ولذلكيمكن أن تفيد نظام أمن الطيران عن طري

من أجل زيادة استدامة نظام أمن الطيران عن طريق  الواحدةاألمنية نقطة التفتيش الدخول في ترتيبات تعاونية وتنفيذ ترتيبات 
الصادر  "دليل أمن الطيران"في  الواردة مع المواد التوجيهية                                                            تجنب االزدواجية غير الضرورية في الضوابط األمنية، وذلك تمشيا  

الصلة. وفي حين أن الترتيبات األمنية التي تقوم  ذات( وتقييم المخاطر  Doc 8973عن منظمة الطيران المدني الدولي )الوثيقة 
ج    ه                                 أقرت اللجنة التنفيذية بوجود ن   قد تكون صعبة بالنسبة لبعض الدول للمشاركة فيها، فقد مني الواحدةنقطة التفتيش األ على

أخرى لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في أمن الطيران. وشملت هذه النهج تعزيز التعاون بين الدول وبين الوكاالت الحكومية 
( وأصحاب المصلحة في مجال الطيران عن طريق ترتيبات تبادل المعلومات، واالتفاقات المتعددة األطراف )مثل مذكرة التفاهم

(، WP/254 في ورقة العملوآليات التعاون. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة التنفيذية بمبادرة إحدى الدول األعضاء )جنوب أفريقيا؛ 
 .هج وترتيبات تعاونية مماثلة                                        وشجعت الدول األخرى على مواصلة استكشاف ن  

 ما يستجد من أمور

المناخ المقرر تنظيمها في وسط مدينة  لمكافحة تغييرراب الشباب اللجنة التنفيذية أنه بسبب مسيرة إض الرئيس أبلغ -157
في ذلك اليوم، دون السماح ألي وفود أو موظفين بدخول  يكاواإلمنظمة ، ستغلق مباني 27/9/2019مونتريال يوم الجمعة 

، بعد 28/9/2019سبت الموافق المبنى. ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة الفنية واللجنة االقتصادية يوم ال
، في الصباح وبعد الظهر. وسيصدر 29/9/2019الظهر، ومن المقرر عقد اجتماعات إضافية للجنة التنفيذية يوم األحد الموافق 

 .WP/10) )انظر ورقة العملجدول زمني منقح         قريبا  
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حدهم المطلوب و هم األقسام و  فروعال ورؤساءالذين يعينهم مديرو اإلدارات  كذلك إلى أن الموظفين األساسيين أشارو  -158
ين العاملين في منهم الحضور للعمل في االجتماعات المذكورة، وأنه ينبغي للمديرين أن يخططوا ويقدموا التعليمات للموظف

 الليلية. النوبة

 .17,00 الجلسة في الساعة ترفع 159
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 محضر الجلسة الرابعة
 (14,15الساعة ، 28/9/2019، السبت)

 المواضي  التي نوقشت

 السياسة العامة )تاب ( –الطيران  أمن من جدول األعمال: 12البند  -1

 ثقافة األمن

ورقة مقدمة من األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وغامبيا وألمانيا وغانا وأيرلندا  —
جيريا ومقدونيا الشمالية والبرتغال وقطر ورومانيا يلندا ونيابان واألردن وكينيا وهولندا ونيوز وإيطاليا والي

والمملكة العربية السعودية وسيراليون وسنغافورة وسويسرا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة 
 .(IATA)الدولي للنقل الجوي  دواالتحا  (ACI)والواليات المتحدة والمجلس الدولي للمطارات 

نتين وقطر وسويسرا واإلمارات العربية المتحدة واالتحاد الدولي للنقل ورقة مقدمة من األرج —
 .(IATA)  الجوي 

األرجنتين وأرمينيا وبلجيكا والبرازيل وكمبوديا وكندا والصين  من كل بمشاركةورقة مقدمة من سنغافورة  —
ارشال وناورو زر م                                                                          وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان واألردن وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وج  

ونيوزيلندا ونيجيريا وباالو وبابوا غينيا الجديدة والفلبين والبرتغال واالتحاد الروسي والسنغال وسويسرا 
 وتايلند وترتينياد وتوباغو واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

 ورقة معلومات مقدمة من الكاميرون. —

 المراقبة التي تضطل  بها الدول  أنشطة

 ة مقدمة من الجمهورية الدومينيكيةورق —

 دولة عضوأ 54بالنيابة عن  (AFCAC)ورقة مقدمة من اللجنة األفريقية للطيران المدني  —

 والدول األعضاء فيه (EU)ورقة معلومات مقدمة من فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي  —

 ورقة معلومات مقدمة من جمهورية إيران اإلسالمية —

 ى الصعيد اإلقليمي تعزيز التنفيذ عل

 ورقة مقدمة من كازاخستان —

 ورقة مقدمة من االتحاد الروسي —
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 باقي التحديثات المقدمة إلى الجمعية العمومية

 ورقات معلومات مقدمة من الجمهورية الدومينيكية —

 ورقة معلومات مقدمة من الهند —

 ورقة معلومات مقدمة من إندونيسيا —

                            ورقة معلومات مقدمة من ع مان —

 معلومات مقدمة من جمهورية فنزويال البوليفاريةورقة  —

 القرارات المعروضة على نظر الجمعية العمومية العتمادها

 بأمن الطيران المتعلقة                                        البيان الموح د بسياسات اإليكاو المستمر ة  —

ورقة معلومات مقدمة من لبنان والمكسيك ونيجيريا وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة  —
الدول األعضاء فيه والدول سائر و  (EU)ت العربية المتحدة وفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي واإلمارا

 . (ECAC)األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني 

 نهج الرصد المستمر – من جدول األعمال: برامج التدقيق 13البند  -2

 ( CMA)                                             تنفيذ برامج التدقيق وفقا  لنهج الرصد المستمر  —

  (USOAP CMA)                                الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تطور 

ر  —  "                               الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمرالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة "                تقرير  عن تطو 
(USOAP CMA)  

 

والدول األعضاء فيه وسائر الدول األعضاء في  (EU)من فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي  مقدمةورقة  —
، ومن المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية (ECAC)اللجنة األوروبية للطيران المدني 

(EUROCONTROL)وشاركت في تقديمها نيوزيلندا ، 

االتحاد األوروبي ورقة مقدمة من أستراليا ونيوزيلندا بمشاركة سنغافورة والمملكة المتحدة وفنلندا نيابة عن  —
(EU) والدول األعضاء فيه 

 ورقة مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة —
 ورقة مقدمة من البرازيل —
 ورقة مقدمة من الجمهورية الدومينيكية —
 ورقة مقدمة من قطر —
ورقة مقدمة من بيرو بمشاركة بليز ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وشيلي وكولومبيا  —

ا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغواي وكوستاريك
 وجمهورية فنزويال البوليفارية
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ورقات مقدمة من بيرو بمشاركة بليز ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا  —
راس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وأوروغواي وجمهورية وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندو 

 فنزويال البوليفارية
والدول األعضاء في  (SAM)ورقة مقدمة من بيرو بدعم من الدول األعضاء في إقليم أمريكا الجنوبية  —

  (LACAC)لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية 
 ورقة مقدمة من جمهورية فنزويال البوليفارية —
دمة من جمهورية فنزويال البوليفارية بمشاركة بليز ودولة بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي ورقة مق —

وبنما وباراغواي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا 
 وبيرو وأوروغواي

بدعم من الدول األعضاء في إقليم أمريكا ورقة معلومات مقدمة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات  —
 . (LACAC)والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية  (SAM)الجنوبية 

 ورقة معلومات مقدمة من جمهورية كوريا. —

 "نهج الرصد المستمر –البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "استعراض نطاق ومنهجية  بشأنتقرير 
((USAP-CMA 

 "نهج الرصد المستمر –البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "استعراض نطاق ومنهجية تقرير بشأن  —
((USAP-CMA 

 

            دولة عضوا   54نيابة عن  (AFCAC)اللجنة األفريقية للطيران المدني  ورقة مقدمة من —

 ورقة مقدمة من كوبا  —

 أي أعمال أخرى  -3

 ملخص المناقشات

 السياسة العامة – أمن الطيران ال:من جدول األعم 12البند 

من جدول األعمال وختمته. وقد ركزت المناقشات على  12نظرها في البند  (EX/3)اللجنة التنفيذية  استأنفت  -1
 المسائل المتمثلة في ثقافة األمن، وأنشطة المراقبة التي تضطلع بها الدول، وتعزيز التنفيذ على الصعيد اإلقليمي، وباقي التحديثات

                                                                                                                  المقدمة إلى الجمعية العمومية، والقرارات المعروضة على نظر الجمعية العمومية العتمادها، وأ درجت في وثيقة رئيسية واحدة 
(، وورقات "بأمن الطيران المتعلقة          المستمر ة  يكاوسياسات اإلب               البيان الموح د") WP/27مقدمة من المجلس، وهي ورقة العمل رقم 

 نظمات دولية.ذات صلة مقدمة من دول وم

 ألمنثقافة ا

مقدمة من ( ال"حمالت عملية إلحداث تغيير في ثقافة األمن") /253WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيلعرض  -2
وإيطاليا واليابان واألردن وكينيا وهولندا يرلندا أوفرنسا وغامبيا وألمانيا وغانا و األرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين 
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ورومانيا والمملكة العربية السعودية وسيراليون وسنغافورة وسويسرا وتركيا والبرتغال وقطر الشمالية مقدونيا و ونيوزيالندا ونيجيريا 
. وأبرزت الوثيقة والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ومجلس المطارات الدولي واتحاد النقل الجوي الدوليواإلمارات العربية المتحدة 

على التخفيف من التهديدات ألنها ستساعد  أمن الطيران على المدى الطويلضمان فعالية إرساء ثقافة أمن شاملة أمر حتمي ل أن
على حد سواء. ولئن كان ثمة توافق واسع في اآلراء بشأن أهمية ثقافة األمن، فإنه قد يكون من الصعب  الداخلية والخارجية

لمرتبطين بثقافة األمن في عمليات الطيران. وهكذا شجعت الورقة الدول والمنظمات وقطاع إحداث تغيير في التصرف والتوعية ا
كان من الضروري الترويج بقوة لثقافة أمن إيجابية . و ترسيخهاثقافة أمن إيجابية و  تبنيشراكة لإطار على العمل في الطيران 

للوائح األمنية. وينبغي ترجمة جهود دعم ثقافة األمن إلى بمشاركة موظفين يتلقون الحوافز ويساءلون عن احترام اإلجراءات وا
من الورقة. وقد شمل ذلك حمالت بشأن ثقافة األمن إلبراز مدى  3-4و 3-2ن ملموسة، كما تشير إلى ذلك الفقرتاإجراءات 

مستويات وفي جميع أهمية األمن في المطارات والمناطق المحيطة بها. وينبغي أن تركز الحملة على كل الموظفين في جميع ال
بل إلبالغ الرسائل األمنية إلى الموظفين.                                                                                 األقسام الرئيسية مثل قسمي الموارد البشرية والتسويق اللذين قد تتاح لهما أفضل الس  

جال بشأن ثقافة األمن قد تكون مفيدة، على غرار تنظيم حملة "الحوافز التمهيدية" في م يكاوالمتاحة لإل المواد اإلرشادية واألدواتو 
مجموعة العمل المعنية بالتدريب لمنظمة الطيران المدني الدولي و التابع  (AVSECP)بل فريق خبراء أمن الطيران                  ثقافة األمن من ق  

(WGT) ،المزيد من الموارد لوضع مبادرات بشأن ثقافة األمن عن طريق تنظيم حمالت أمنية ذات  يكاووكان يؤمل أن تتيح اإل
 . ( وما بعده2020ع أنحاء العالم في العام القادم )صدى إعالمي كبير في جمي

 إلى القيام بما يلي: WP/253                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -3

حمالت عملية لتعزيز ثقافة األمن داخل تنظيم إلى الطيران دعوة جميع الدول األعضاء والمنظمات وقطاع  أ(
 ؛أو مؤسساتهامناطق اختصاصها 

ممارسات وفوائد ثقافة األمن رويج على تالطيران لدول األعضاء بالتعاون مع المنظمات وقطاع تشجيع ا ب(
 ؛مع الجهات المعنية هاوتبادل

ثقافة األمن" وتنظيم بشأن "حملة عالمية  تنظيمعلى إتاحة الموارد الالزمة ل يكاوحث األمانة العامة لإل ج(
 ع الطيران؛المنظمات وقطابها لدعم جهود الدول و حلقات العمل المرتبطة 

ثقافة أمن  بتنفيذلدول تسمح للتحديد وتطوير طرق ملموسة  يكاوبه اإل ضطلعدعم العمل الدؤوب الذي ت د(
   .عليها حفاظقوية وال

النهج المتكامل إلدارة  "[ /178WPورقة العمل رقم  )IATA( )األياتا( المراقب من االتحاد الدولي للنقل الجوي عرض  -4
 لنقل الجوي لتحاد الدولي االاألرجنتين وقطر وسويسرا واإلمارات العربية المتحدة و  بالنيابة عن] ألمن"ثقافة ا - (IRM)ر المخاط
إزاء أمن الطيران بما في ذلك إدارة المخاطر، واتخاذ إجراءات مركزة على                  نهج أكثر تكامال  اتباع . ودافعت الورقة عن )األياتا(

. وقد (GASeP) يكاوقافة األمن. وقد شكل هذا النهج أحد أهم جوانب الخطة العالمية ألمن الطيران لإلالمخاطر، وتعزيز فعالية ث
شددت الورقة على ضرورة أن ترسي كل دولة وكل جهة صاحبة مصلحة ثقافة أمن عتيدة وتحافظ عليها وتمضي في تعزيزها 

. وال بد من ثقافة أمن لمعالجة أحد أخطر التهديدات، أي لتشجيع جميع الموظفين على التفكير والتصرف بطريقة تراعي األمن
ظم األمن تكون مكشوفة لجميع الموظفين العاملين في بيئة الطيران                                                      التهديدات الداخلية، ألن كل أوجه القصور والثغرات في ن  

منه زيادة مستوى الوعي  المدني. وتثقيف الموظفين فيما يتعلق بالتهديدات وتأثيرها وبدورهم الرئيسي في األمن كان الغرض
                                                                                                              باألمن، وبالتالي الحد من المخاطر المحتملة لنجاح أي عملية من خالل كشفها بشكل استباقي ومبكر. وذك رت الورقة بإدراج 
بعض األحكام بالفعل في برنامج تدقيق السالمة التشغيلية لألياتا من أجل التدريب األولي والدوري على التوعية باألمن وكذا 

، والذي من "األمن" —المقترح إدخاله على الملحق السابع عشر  17غ عن الحوادث، وسلطت الضوء على التعديل رقم اإلبال
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                                                                                                              شأنه تعزيز هذين العنصرين األساسيين بالنسبة لليقظة والوعي والثقافة في مجال األمن. كما سل طت الورقة الضوء على وضع 
تصنيف الحوادث، عن طريق فريق فرعي خاضع لفرقة عمل ة واألمن، بما في ذلك آلية جديدة لإلبالغ عن حوادث السالم يكاواإل

 تتبع لفريق خبراء أمن الطيران وترأسها اإلمارات العربية المتحدة.

 إلى القيام بما يلي: WP/178                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -5

وبالمساعدة المعلومات، عمليات تبادل لاق وشامل، وكذلك تصنيف أمني واسع النطلبالترويج  يكاومطالبة اإل أ(
 ؛المصلحة الجهات صاحبةلكي تستخدمها جميع الدول و على وضعها بسرعة، 

مراجعة وتحديث المتطلبات والمناهج الطيران على  قطاعتشجيع جميع أصحاب المصلحة في و مطالبة الدول  ب(
اإلبالغ عن الحوادث بعلى التوعية األمنية لتشمل التوعية الية األولي والدوري الحلتدريب ا الوطنية لبرامج

 بالفعل. قطاعالدول وال وضعتهاعلى األدوات األخرى المكافئة التي االطالع على و وعمليات اإلبالغ عنها، 

ت إذكاء الوعي بشأن أمن الطيران لدى الوكاالت والمنظما") /328WPورقة العمل رقم  مندوب سنغافورةوعرض   -6
وفيجي األرجنتين وأرمينيا وبلجيكا والبرازيل وكمبوديا وكندا والصين  لتشارك معسنغافورة با( المقدمة من 1( )والتنقيح رقم "األخرى 

وباباوا غينيا وناورو ونيوزيلندا ونيجيريا وباالو وجزر مارشال واليابان واألردن وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وفرنسا وإيطاليا 
والمملكة المتحدة. واإلمارات العربية المتحدة وترينداد وتوباغو والبرتغال واالتحاد الروسي والسنغال وتايالند والفلبين يدة الجد

، وقد تواصل تطورها فأصبحت معقدة. وهكذا، مازالت العوامل        قائما                                                         ولألسف تظل التهديدات األمنية للطيران المدني تشكل تحديا  
 مكونات التصدي لهذه التهديدات. من         أساسيا                       البشرية تشكل مكونا  

ضمان لها دور في عديدة أن النظام اإليكولوجي للطيران المدني يتألف من منظمات  WP/328 أبرزت ورقة العملو   -7
 الجو في جميع أنحاء العالم حيث األمن مسؤولية الجميع. وأكدت الورقة برلطائرات واألشخاص والبضائع عسالمة وأمن حركة ا

لوكاالت والمنظمات األخرى، وخاصة تلك التي لها دور دى اان لالطير  بشأن أمنالوعي  إذكاءتعزيز و  إجراءات في هذا الصدد أن
وقد تشمل هذه . وستخدم مصالحها المصلحة صاحبة الجهات لجميع ةكون مفيدتفي النظام اإليكولوجي للطيران المدني، س

ذ القانون ومقدمي خدمات المالحة الجوية وموظفي الهجرة والجمارك وخدمات الطوارئ ، على سبيل المثال، وكاالت إنفاالجهات
اإلدارة إلى  أعلى في المطارات وشركات الطيران ووكالء المناولة األرضية والموظفين العاملين في الجانب الجوي للمطارات، من

تعزيز أمن الطيران، لمهمة                  الطيران أدوارا  المعنيين ب أفراد األمن من غيرأيضا  إمكانية أن يؤدي علىالورقة . وشددت هاأسفل
طائرة، مما قد في مشبوهة في مطار أو أغراض أو  مشبوهين أشخاصلوجود  تنبهعيون وآذان ك إمكانية عملهم، إلى      مثال  ، ةمشير 

. إلى أقصى حد اراإلصابات واألضر  الحد من علىحادث أمني المساعدة وقوع يمكنهم أيضا في حال و حادث. وقوع  حول دون ي
بأمن الطيران وتطوير ثقافة أمن  وعيأهمية تعزيز ال مراعاةالمصلحة على  الجهات صاحبةباختصار، شجعت الورقة الدول و و 
 تتمثل فيالوكاالت التي لم تكن مسؤوليتها األساسية  ن طريق، وعهااإلدارة إلى أسفلأعلى جميع الوكاالت، بما في ذلك من دى ل

، (NCASP) "البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني للدولة"شارك في تنفيذ جوانب مختلفة من تن ولكنها كانت أمن الطيراضمان 
، واألفراد المرخص لهم بالوصول بدون مرافقة إلى المناطق الجوية. وأكدت الورقة أو مسؤولة عنه (ASP) "برنامج أمن المطارات"و

 .تحمي عمليات الطيران المدني في جميع أنحاء العالمسالمي و أن هذه الجهود ستعزز أمن نظام الطيران الع

التنسيق  رفع مستوى  على وقطاع الطيرانإلى تشجيع الدول  WP/328 في ورقة العملالعمومية               د عيت الجمعية و   -8
فريق غير التابعة ل الوكاالت هامنظومة الطيران المدني، بما فيداخل كيانات اللجميع بالنسبة أمن الطيران شأن بإذكاء الوعي و 
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 بغرض توخي الحيطة باستمرار ،(GASeP) لخطة العالمية ألمن الطيرانالجديدة ل األحكام أمن الطيران، بما يتماشى معخبراء 
 .أمن الطيران في مجال

 WP/491 (Promotion de la culture de sȗretéبتقديم ورقة المعلومات التالية أيضا: ورقة العمل رقم              وأحيط علما    -9

en milieu aéroportuaire)  .المقدمة من الكاميرون 

 أنشطة المراقبة التي تضطل  بها الدول

اقتراح لتنفيذ المصفوفات لتحديد أولوية وتكرار أنشطة ") /405WPورقة العمل رقم  مندوب الجمهورية الدومينيكيةم     قد    -10
نشطة األتحديد أولويات  ات من أجلمصفوفللنموذج  استحداثاجة إلى الضوء على الح دولته(، حيث سلطت "الرقابة الحكومية

. ويمكن استخدام هذه المصفوفات لتحديد اآلليات والمنهجيات الخاصة بمراقبة االمتثال السليم وتواترها مراقبة أمن الطيرانالوطنية ل
استخدام حيث ولوية من األ حديد، وت      فعاال        يذا  تنف (NCASP) "البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني"والمنتظم، وضمان تنفيذ 

الملحق  الواردتين فيين تالتالي بالقاعدتين                     كان االقتراح مرتبطا  و الموارد ألنشطة مراقبة األمن على أساس عمليات تقييم المخاطر. 
نفيذ التدابير األمنية "يجب على كل دولة متعاقدة أن تضمن أن ت هعلى أن تي نصت، ال5-4-3 القاعدةاألمن: " —السابع عشر 

وضمان المدني. ويجب تحديد أولويات عملية المراقبة لبرنامج الوطني ألمن الطيران ايخضع بصورة منتظمة للتحقق من امتثال 
على أنه "يجب على كل دولة  تي نصت، ال6-4-3 والقاعدة"؛ على أساس تقييم المخاطر الذي تجريه السلطة المختصةتواترها 

ألمن لبرنامج الوطني امن امتثال  حققترتب إلجراء عمليات تدقيق األمن واالختبارات والتفتيش بصورة منتظمة للت متعاقدة أن
المدرجة في  وفق العناصرالمصفوفة  إعداد وينبغي". الطيران المدني ولتأمين التصحيح السريع والفعال ألي من أوجه القصور

التي تنطوي على مخاطر الجوية : تدابير أمنية محددة للرحالت العناصر ما يليك من الورقة كحد أدنى. وشملت تل 6-2الفقرة 
أداء الوكالء الذين و التدخل غير المشروع؛  التصدي ألفعالالقدرة على و لتهديدات؛ جراء ا حالة تأهب قصوى  يفتكون عالية أو 

ضعتفي مجال أمن الطيران.  نوعيةبة الاحتياجات شراء معدات األمن؛ ونتائج أنشطة مراقو يطبقون الضوابط األمنية؛            وقد و 
 .الورقة ملحقالحكومية في  مراقبةمصفوفة نموذجية ألنشطة ال

استحداث نموذج مصفوفات لمراقبة أمن الطيران إلى  WP/405                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم و  -11
 وفي تواترها. بنظام مراقبة األمنة استخدامه كمرجع في تحديد أولويات أنشطتها المعني تستطيع الدول

التحديات ") /Revision No. 165WP 1ورقة العمل رقم  )AFCAC(اللجنة اإلفريقية للطيران المدني المراقب من وقدم   -12
ة والخمسين ربعالدول األعضاء األعن  ( نيابة"التي تواجه مراقبة النوعية في مجال أمن الطيران وتقويم ما يتم كشفه من نواقص

للطيران المدني. وسلطت الورقة الضوء على التحديات العالمية التي تعترض تنفيذ برنامج مراقبة جودة أمن اللجنة األفريقية  في
 الطيران، واقترحت تحسين هذا البرنامج وتنفيذه بصورة فعالة لضمان طيران مدني آمن ومأمون بطريقة مستدامة. 

 القيام بما يلي:إلى  WP/165 Revision No. 1ة في ورقة العمل                       ود عيت الجمعية العمومي  -13

 ؛ورقةالبالمعلومات الواردة في               اإلحاطة علما   أ(
                                                              حث  الدول األعضاء على إدراج مراقبة النوعية في قائمة أولوياتها؛ ب(
النوعية  تنفيذ أنشطة مراقبةل                                                        حث  الدول األعضاء على تخصيص موارد كافية وضمان تنظيم محكم  ج(

 ؛       فع اال           تنفيذا  
 .العمومية                                                                    إدراج مراقبة النوعية ضمن قائمة األولويات التي ست عرض على هذه الجمعية يكاوطلب من اإلال د(
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( "من الطيران في االتحاد األوروبي"مراقبة أ) /112WPورقة العمل رقم تقديم ورقات المعلومات التالية:  لوحظوقد   -14
مراقبة لالحاسمة الثمانية العناصر إدراج ") WP/466ندا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء؛ وورقة العمل المقدمة من فنل

 ( المقدمة من جمهورية إيران اإلسالمية."في الملحق السابع عشر أمن الطيران

 تعزيز التنفيذ على الصعيد اإلقليمي

أعمال الدول ونتائج العمل في مجال أمن الطيران والتسهيالت ") /117WPورقة العمل رقم  مندوب كازاخستانقدم   -15
والحاجة إلى زيادة عدد الموظفين المناسبين في مكتب أوروبا وشمال  سياألطلألوروبا وشمال  يكاوبالتعاون مع مكتب اإل

منصة رئيسية      شك لد قفي باريس  (EUR/NAT)في أوروبا وشمال األطلسي  يكاواإلالتي شددت على أن مكتب ( "يساألطل
 في أوروبا وشمال األطلسي يكاواإل للتعاون وتبادل المعلومات في المنطقة ألمن الطيران والتسهيالت. وأكدت الورقة أن مكتب

EUR/NAT   القواعد والممارسات في تزويدها بالمساعدة وبناء القدرات لتنفيذ و  56 افي تنسيق أنشطة دوله ال         رئيسيا             لعب دورا
الخطة العالمية "وكذا ، ""التسهيالت —التاسع والملحق  "األمن" — السابع عشرفي الملحق الواردة  ،(SARPS) هاالموصى ب

 سياإلقليمي ألوروبا وشمال األطل يكاوأمن الطيران التابع لمكتب اإل خبراء . كما سلط الضوء على فريق(GASeP) "ألمن الطيران
(ENAVSECG)المعنية  56جميع الدول الا  هو يضمن والتنسيق وتبادل المعلومات في المنطقة، و أكبر منصة للتعاو      شك لي ذ، ال

 .دوليةوالاإلقليمية المنظمات و  قطاع الطيران وكذااالعتماد، بموضوع 

 إلى القيام بما يلي: WP/171                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم و   -16

 ؛ي الورقةف بالمعلومات المقدمة       علما  اإلحاطة  أ(
ن            ن إقليميي         موظفي  تزويده ب من خالل        كافيا              سي تجهيزا  ألوروبا وشمال األطل يكاومكتب اإلتجهيز دعم طلب  ب(

 ،إلى تطبيق الملحق السابع عشر والملحق التاسع بطريقة متسقة الساعيةللدول  قيمالمواصلة الدعم لإثنين 
لكي تصبح قادرة على تحقيق األهداف الطموحة اإلقليمية  الزمأوضاعها بالقدر الولتمكين الدول من تحسين 

الطريق اإلقليمية للخطة العالمية ألمن الطيران والتي اعتمدها المديرون المنصوص عليها في خريطة 
 ي؛ساألطلالعامون للطيران المدني في إقليم أوروبا وشمال 

 .ألوروبا وشمال األطلسي يكاواإل بمكتب كافياإلقرار بالمخاطر الناجمة عن التوظيف غير ال ج(

بشأن إجراءات تحسين حالة القوى العاملة مع العاملين ") /355WPورقة العمل رقم  مندوب االتحاد الروسيوقدم   -17
ر تزايد التهديدات المرتبطة بأفعال التدخل غي ظلفي التي أبرزت أنه  ("يسأوروبا وشمال األطلفي مجال أمن الطيران في مكتب 

المشروع في األمن المدني، واألعمال اإلرهابية األخيرة التي استهدفت مرافق الطيران المدني، وتزايد التطرف والنشاط اإلرهابي 
ضمان أمن الطيران على المستويين الرامية إلى تحسين اإلجراءات ل حاجة متزايدة إلى تعزيز التدابير التنظيمية في العالم، ثمة

العاملة لفريق  ى سياسة لتعزيز القو  يكاووالدول األعضاء. ولهذا الغرض، تتبع اإل يكاووإلى زيادة التنسيق بين اإل العالمي واإلقليمي
ألوروبا وشمال  يكاوإزاء حالة مكتب اإل بيد أن االتحاد الروسي أعرب عن قلقه. يكاوي كل واحد من أقاليم اإلخبراء أمن الطيران ف

يتشكل فريق خبراء أمن الطيران من وظيفة واحدة تمول                 دولة(. وحاليا   56لدول المعتمدة )األطلسي الذي يضم أكبر عدد من ا
 من التبرعات المقدمة من صندوق فريق خبراء أمن الطيران وليس من ميزانية البرنامج العادية للمنظمة.

 إلى القيام بما يلي: WP/355                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم و   -18

 ؛سيوروبا وشمال األطلأل يكاواإلأمن الطيران في مكتب  لفريق خبراءتعزيز القوى العاملة  ضرورةاالعتراف ب أ(
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 القادمة سنوات فترة الثالثل يكاولإلالعادي البرنامج في ميزانية  ةالعام ةخصص األمينتاقتراح أن  ب(
وظائف مكتب أوروبا  ضاف إلى   ت  طيران، أمن ال مجالفي  لوظيفتين اثنتين األموال الالزمة 2020-2022

 الخارجة عن ظيفة أمن الطيرانبرنامج العادي، مع الحفاظ على و الي الممولة من ميزانية سوشمال األطل
 ؛بالتبرعاتحاليا  ممولةالو الميزانية العادية 

 بتحويل 2025-2023لفترة ل يكاوالبرنامج العادي لإل ميزانية إعدادهقوم عند أن ي على يكاوحث مجلس اإل ج(
 كيلبرنامج العادي ل تابعة وظيفةالميزانية العادية إلى المشار إليها والممولة من خارج  وظيفة أمن الطيران

من الطيران أل وظيفتين قريب ما ال يقل عنعلى المدى الي لسأوروبا وشمال األطب يكاواإللمكتب  صبحي
 من الطيران ممولة من ميزانية البرنامج العادية.ألعن ثالثة وظائف ما ال يقل             لديه الحقا   يصبحو 

 لجمعية العموميةباقي التحديثات المقدمة إلى ا

تقديم التراخيص للموظفين ذوي ") WP/494لوحظ أنه جرى أيضا تقديم ورقات المعلومات التالية: ورقة العمل  -19
المنظم  11-188القانون رقم ") WP/495، وورقة العمل رقم ("الشهادات في مجال أمن الطيران المدني في الجمهورية الدومينيكية

 WP/569 ورقة العمل رقمو  (، المقدمتان من الجمهورية الدومينيكية؛"لألمن في المطارات والطيران المدني في الجمهورية الدومينيكية
أمن الطيران ") WP/517ورقة العمل رقم و (، المقدمة من الهند؛ "نظام مراقبة الوصول البيومتري للموظفين العاملين في المطارات")

                                                     تجربة ع مان في تحديث وتعديل تشريعاتها الوطنية وفقا  ") WP/543 ورقة العمل رقم(، المقدمة من إندونيسيا؛ و "في إندونيسيا
             ع مان؛ وورقة  (، المقدمة من"للقواعد والتوصيات الدولية للملحق السابع عشر واألحكام ذات الصلة باألمن في الملحق التاسع

 .( المقدمة من جمهورية  فنزويال البوليفارية"تحديث نظام أمن الطيران لدولة فنزويال") WP/489 رقم العمل

 المناقشة

ورقة العمل تأكيد الحاجة إلى تنظيم حملة عملية لتعزيز ثقافة األمن كما هو مبين في  مندوب جمهورية كورياأعاد   -20
)األرجنتين ودول أخرى(  WP/178ورقة العمل رقم ودول أخرى(. وقد أعرب أيضا عن دعمه الكامل ل)األرجنتين  WP/253رقم 

، ، والسيما فريق خبراء أمن الطيران وفرقة عمله المعنية باإلبالغ عن حوادث أمن الطيرانيكاووعن تقديره للجهود التي تبذلها اإل
. وشدد مندوب جمهورية كوريا على أهمية تعزيز الوعي بأمن الطيران وترمي إلى وضع نظام لإلبالغ عن حوادث أمن الطيران

)سنغافورة ودول  WP/328ن في ورقة العمل                                                                           وإرساء ثقافة أمن لموظفي األمن المرتبط بالطيران وغير المرتبط به كما هو مبي  
 WP/405( وورقة العمل ران المدنياللجنة األفريقية للطي) WP/165 Revision No. 1 لورقة العمل أخرى(. كما أعرب عن تأييده

 .)الجمهورية الدومينيكية( بشأن تعزيز برنامج مراقبة جودة أمن الطيران وتنفيذه الفعال

عن تقدير دولتها العميق للمبادئ المشتركة الواردة في الورقات المقدمة، وأعادت تأكيد  مندوبة إيطالياوأعربت   -21
، والسيما فيما يتعلق "الخطة العالمية ألمن الطيران"مثمر لتنفيذها. وأيدت إيطاليا بقوة التزامها بالعمل على أساس التعاون ال

رحت أفكارها شرحا    WP/178في ورقة العمل        كامال                                                                                              بتحسين التوعية بالمخاطر وإرساء ثقافة األمن وبناء القدرات البشرية، والتي ش 
)سنغافورة ودول أخرى(. وأعربت إيطاليا عن تقديرها  WP/328رقم ورقة العمل  )األرجنتين ودول أخرى( WP/253 وورقة العمل

للجهود المبذولة لبلوغ نظام أمن فعال وتعزيز التصرف والوعي فيما يتعلق بثقافة األمن، وقد رأت أن تحقيق تلك األهداف الشاملة 
اتها وبالتعاون مع قطاع الطيران والجهات يتوقف على تنفيذ اإلجراءات العملية والملموسة التي اضطلعت بها الدول داخل منظم

)اللجنة األفريقية للطيران المدني( التي سلطت  WP/165 Revision No. 1ورقة العمل رقم  وأيدت إيطاليا أيضاصاحبة المصلحة. 
 الضوء على أهمية رصد التنفيذ الفعال لتدابير أمن الطيران.
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ورقة العمل رقم في اللجنة األفريقية للطيران المدني، توصيات     ا  دولته عضو  باعتبار مندوب زامبيا،      وأي د   -22
WP/165 Revision No. 1 كامل                        أمن الطيران، تأييدا   مراقبة جودة، والسيما إعطاء الدول األولوية ألنشطة      . 

حمالت عملية )األرجنتين ودول أخرى( بشأن تنظيم  /253WPورقة العمل رقم عن تأييده ل أسبانيامندوب وأعرب   -23
ل                                                                  )سنغافورة ودول أخرى( بشأن التوعية بضرورة أن يظل أمن الطيران يشك   WP/328ورقة العمل رقم لتعزيز ثقافة األمن، وكذا ل

أولوية للدول والمجتمع الدولي برمته في ظل التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني العالمي. وأكد أن الزيادة الثابتة في 
الطيران تحتاج إلى إطار مناسب على الصعيدين الوطني والدولي من أجل إدارة هذه الزيادة بطريقة آمنة وفعالة. وأكد حركة 

ل إحدى األولويات الرئيسية                                                                               في هذا السياق أن حوادث أمن الطيران لها تبعات عالمية وأن تعزيز ثقافة األمن يشك   أسبانيامندوب 
 مدني التي يتعين تحقيقها لضمان الثقة في النظام العالمي للنقل الجوي. للخطة العالمية للطيران ال الخمس

 /328WPقة العمل ور )األرجنتين ودول أخرى( و  /253WPإلى أن دولته تؤيد ورقة العمل  مندوب البرتغالوأشار   -24
ات التخفيف من التهديد الداخلي في المنظمات. من مكون         أساسيا                                ألنها تعتبر ثقافة األمن مكونا         كامال                                )سنغافورة ودول أخرى( تأييدا  

ويشكل الموظفون الذين يفكرون ويتصرفون بطريقة تراعي أكثر الجانب األمني ركائز نظام أمن طيران قوي وعتيد وقادر على 
                البرتغال عضوا  في النظام األمني. وتعتبر     ا  رئيسي    ا  مواجهة المخاطر. ويتحقق هذا األمر األخير عندما يدرك الناس أن لهم دور 

، وهي تود تسليط الضوء على العمل الذي ينجزه فريق يكاوفي فريق العمل المعني بالتدريب التابع لفريق خبراء أمن الطيران باإل
 "الخطة العالمية للطيران المدني"العمل المعني بالتدريب في إطار جهوده الرامية إلى االضطالع بالمهام المنصوص عليها في 

بشأن ثقافة األمن. وتعتبر  يكاولتعزيز ثقافة األمن، وتنظيم حلقة عمل اإل يكاواألمن، وبخاصة مجموعة أدوات اإل بشأن ثقافة
البرتغال واحدة من الدول التي بادرت إلى اقتراح وضع قواعد وتوصيات دولية جديدة في إطار الملحق السابع عشر بشأن ثقافة 

بل الكيانات المعنية في مجال الطيران سيساهم مساهمة جدية في          من من ق  أن ثقافة األنفيذ سياسة داخلية بشاألمن واعتبرت أن ت
تعزيز ثقافة أمن عتيدة في قطاع الطيران المدني. وحثت البرتغال الجمعية العمومية على المصادقة على الحمالت العملية التي 

رات عبر العالم. وقد يشمل ذلك إصدار بالغات محددة لتغيير ثقافة األمن في المطا يكاوتنظمها الدول وقطاع الطيران واإل
األهداف في المطارات إلبراز مدى أهمية األمن الجيد وحلقات العمل والتدريب بشأن ثقافة األمن، وتوفير إحاطات ومنشورات 

كبار المسؤولين مسألة لفائدة الموظفين لمواصلة التوعية بالتدابير األمنية. والبرتغال، من خالل تشديدها على أهمية أن يدرج 
 .                                                                                                          األمن في عمليات المطارات، ترحب بالعمل الذي ينجزه فريق العمل المعني بالتدريب للمساعدة في أن يصبح ذلك واقعا  

 في اللجنة األفريقية للطيران المدني، ورقة العمل             دولته عضوا   باعتبار غال،مندوب السنوأيد   -25
WP/165 Revision No. 1 عن تأييده لورقة العمل             أعرب أيضا  و راقبة جودة أمن الطيران. في ظل أهمية مWP/178  وورقة العمل

WP/253   األرجنتين ودول أخرى( وو( رقة العملWP/328 .بشأن ثقافة األمن )سنغافورة ودول أخرى( 

ثقافة األمن،  أهمية ، مدى/253WPورقة العمل  /178WPورقة العمل لدى دعمه أيضا  مندوب جنوب أفريقيا،وأكد   -26
وأعرب عن تقديره للخطوات العملية المقترحة في الورقة األخيرة. والمندوب، من خالل إبداء اتفاقه مع اآلراء الواردة في ورقة العمل 

WP/178  اء بشأن تنسيق التصنيف األمني واإلبالغ عن الحوادث األمنية، أوضح أنها مماثلة لما أعربت عنه جنوب أفريقيا من آر
 .(EX/2)من جدول أعمال  20اللجنة التنفيذية في إطار البند                        ( التي ناقشتها سابقا  "التعاون اإلقليمي") WP/220في ورقة العمل 

وفي صالح الجميع، وبالتالي يحظى بدعمها. وأيد مندوب        مهما                                                                  واعتبرت جنوب أفريقيا أن تعزيز التوعية بأمن الطيران يعتبر أمرا  
في اللجنة األفريقية للطيران المدني، وأكد من جديد                        ، باعتبار دولته عضوا  WP/165 Revision No. 1ة العمل جنوب أفريقيا ورق

تأثيرات إيجابية. كما أعرب عن تأييده للورقة أن مسألة مراقبة جودة أمن الطيران ينبغي أن تحظى باألولوية النطوائها على 
WP/405 لضوء على أهمية إعطاء األولوية ألنشطة الدولة بشأن مراقبة أمن الطيران.)الجمهورية الدومينيكية( التي سلطت ا 
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التي شاركت في تقديمها. وشاركت الصين بنشاط  /253WPرقم إلى تأييد دولته لورقة العمل  مندوب الصينوأشار   -27
لضمان أمن طيران فعال على المدى       جدا        هما  م        عنصرا   قوية                             ، وهي تعتب ر إرساء ثقافة أمن "الخطة العالمية ألمن الطيران"في تنفيذ 

الطويل. ومن المهم لموظفي األمن المرتبط بالطيران وغير المرتبط به المشاركة في إرساء ثقافة األمن هذه واستدامتها. وقد أيدت 
اقي الوكاالت بأمن كونها شاركت في تقديمها. وأكدت من جديد الحاجة إلى تعزيز وعي ب WP/328ورقة العمل رقم الصين أيضا 

الطيران، بما في ذلك الكيانات غير المعنية به، من خالل تدابير مثل برامج التوعية بالتدريب على أمن الطيران، وإلى تعزيز 
 القدرات. بناء

 قامت، بالتعاون مع أكاديمية سنغافورة للطيران، بتنظيم برنامج يكاو                                        وذك ر مندوب الصين، في هذا السياق، بأن اإل  -28
د عقد المؤتمر           ، وذلك ب عيكاوبمقر اإل 2/12/2018و 1يومي  ،للمديرين العامين للطيران المدني بشأن أمن الطيران           ناجح جدا  

في التدريب  المستجداتآخر ") WP/497. وقد لفت االنتباه إلى ورقة المعلومات مباشرة الثاني رفيع المستوى بشأن أمن الطيران
نت الورقة أن مركز كونمينغ        . وبي  (EX/7)من جدول أعمال  25لتي قدمتها الصين في إطار البند ( ا"الصيني على أمن الطيران

                       . وعالوة على ذلك، نظ مت يكاوفي مجال أمن الطيران، وذلك تحت قيادة اإل        موظفا   154                                    الصيني للتدريب على أمن الطيران در ب 
ليزية( والدورة الوطنية جن)باإل 2017ال أمن الطيران في عام ي مجالدورة الوطنية لتدريب المدرسين ف يكاوالصين تحت إشراف اإل

ذات الصلة.  يكاو)بالصينية(، وهو ما أفضى إلى تحسين تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية لإل 2018لتدريب المفتشين في عام 
مبادرتها "الحزام والطريق"، بما  إلى اليوم نظمت الصين أنشطة تعاون مختلفة في إطار 2013                              وبي نت الورقة أيضا أنه من عام 

ثالث حلقات دراسية بشأن مراقبة جودة أمن الطيران في دول "الحزام والطريق" والتي شكلت  2016في ذلك تنظيمها منذ عام 
ينتمون إلى عشر دول من أفريقيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وغيرها من  ،في مجال الطيران        موظفا   43منصة إلجراء 

د مندوب الصين على أن كل أنشطة دولته في مجال التدريب على أمن  ،المناطق                                                                                                دراسات وبحوث بشأن أمن الطيران. وشد 
 ."لعدم ترك أي بلد وراء الركب يكاومبادرة اإل"وكذا تنفيذ  "الخطة العالمية ألمن الطيران"الطيران ساهمت في تنفيذ 

يران يحتاج إلى جهود جميع الجهات صاحبة المصلحة ليكون أن أمن الط                      من خالل تأكيده مجددا   مندوب شيلي،و   -29
رقم ، أكد أن إرساء ثقافة أمن قوية يشكل أداة مفيدة لتحقيق هذا الغرض. وهكذا أيد اإلجراءات الواردة في ورقة العمل       فعاال  

WP/253 الدول والمنظمات وقطاع بل                                              ترويج وتقاسم ممارسات وفوائد ثقافة األمن من ق   )األرجنتين ودول أخرى(، وبخاصة
 الطيران، وهو ما من شأنه أن يعزز أمن الطيران في العالم.

بشأن ثقافة األمن، اللتين شاركت  /328WPورقة العمل رقم و  /253WPرقم ورقة العمل  مندوب المملكة المتحدةوأيد   -30
غيير ثقافة األمن في المطارات في ظل التطور السريع دولته ودول أخرى عبر العالم في تقديمهما. وإذ شدد على حلول الوقت لت

للتهديدات، أكد على أهمية تحويل الدعم السياسي الرامي إلى تعزيز ثقافة األمن إلى إجراءات ملموسة كتلك المشار إليها في ورقة 
األمن وتعزيزها. غير أن مندوب  الحملت العملية إلبراز ثقافة . ومن الضروري أن تنفذ الدول وقطاع الطيرانWP/253رقم العمل 

الميزانيات والموارد مهمة فأشار إلى أن هذه الحمالت ستحتاج إلى دعم كبار القادة وتوجيهاتهم االستراتيجية.  المملكة المتحدة
       ت عر ف لتنظيم هذه الحمالت، لكن سلوك الموظفين ال يقل أهمية عنها. ومن المهم األخذ بزمام األمور ووضع سياسات وإجراءات 

ثقافة األمن. وينبغي أن تهدف الحملة إلى التوعية بأمن الطيران وإدراج ثقافة األمن في كل ما ينجز في قطاع الطيران برمته. 
في  هذه التغييرات سبق تحقيقها بنجاح                                                             مملكة المتحدة بأن التغير في السلوك يتطلب بعض الوقت، ذك ر بأن ال               وإذ سل م مندوب 

هم الجمعية العمومية من هذه النجاحات وأن تستفيد من دروسها تلة الطيران. وأشار إلى ضرورة أن تسمجاالت أخرى مثل سالم
، أشار إلى تأييده الكلي لتنظيم أمانة       مهما              تؤدي دورا   يكاوإزاء ثقافة األمن. وإذ أكد المندوب أن اإل           استباقيا                        باعتمادها أيضا نهجا  

 2020واقترح اختيار ، WP/253)ج( من ورقة العمل  فقرة اإلجراءاتن" كما هو مقترح في "حملة عالمية بشأن ثقافة األم يكاواإل
 ."ثقافة األمن عام"
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، /328WPوورقة العمل  /253WPرقم دولته من الدول المشاركة في تقديم ورقة العمل  كانت، الذي مندوب نيجيرياو   -31
من عناصر نظام أمن طيران          أساسيا                                     من جديد أن ثقافة األمن تشكل عنصرا  أعرب بدوره عن تأييده الكامل لهما. وإذ أكد المندوب 

في اللجنة                                                                                                         فعال، أوضح أن تعزيزها سيساعد في التخفيف من التهديدات الداخلية والخارجية. والمندوب، باعتبار دولته عضوا  
د  WP/165 Revision No. 1ورقة العمل رقم األفريقية للطيران المدني، أيد  على الصعوبات التي باتت تواجهها بعض الدول       وشد 

والموارد. كما أعرب  ،       كافيا                              والموظفين المدربين تدريبا   ،لتنفيذ التزامات مراقبة جودة أمن الطيران بسبب نقص األحكام التنظيمية
 (.الجمهورية الدومينيكية) WP/405عن تأييده لورقة العمل 

لنهج                                            البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  "ألخير لدولته في إطار الحظ أن التدقيق ا مندوب كوستاريكاو   -32
ورقة العمل ل سيتعين رفعه في السنوات القادمة. وإذ أعرب المندوب عن تأييده        كبيرا          تحديا   ل    شك   (USAP-CMA)" الرصد المستمر

 التي تشير إلى المعيار 4-1ضوء على الفقرة                                         )اللجنة األفريقية للطيران المدني( سل ط ال WP/165 Revision No. 1رقم 
أ( من الملحق السابع عشر كما يلي: "ضمان أن يكون الموظفون الذين يضطلعون بعمليات تدقيق األمن واالختبارات  3-4-7

 المدني؛".للبرنامج الوطني ألمن الطيران                                              بين على المعايير المناسبة لهذه المهام وفقا                                   واالستقصاءات وعمليات التفتيش مدر  
 WP/405بين بما يكفي. وإذ أيد المندوب ورقة العمل                                                                    وأكد المندوب من جديد على أهمية ضمان أن يكون موظفو أمن الطيران مدر  

)الجمهورية الدومينيكية(، أكد أن نموذج المصفوفات المقترح ألنشطة المراقبة التي تضطلع بها الدولة يمثل أداة ممتازة يتعين على 
)األرجنتين ودول أخرى( بشأن  WP/253رقم دامها لتعزيز أنشطتها في مجال المراقبة. كما أيد المندوب ورقة العمل الدول استخ

 الحمالت العملية لتغيير ثقافة األمن.

)سنغافورة ودول  /328WPرقم )األرجنتين ودول أخرى( وورقة العمل  /178WPرقم ورقة العمل  مندوب بيرووإذ أيد   -33
                                                                                                            خرى(، شد د على أهمية تعزيز الوعي باألمن وإرساء ثقافة األمن بالنسبة لكل الوكاالت من خالل ممارسات سليمة مثل برامج أ

 ة.ألمن الطيران المدني للدول ةالوطني رامجالبالتدريب الرامية إلى ضمان تنفيذ تدابير أمن الطيران المنصوص عليها في 

 /253WPو /178WPلورقات الثالث المتعلقة بثقافة األمن )ورقات العمل عن دعمه ل مندوب سويسراوأعرب   -34
. ( )اللجنة األفريقية للطيران المدني(WP/165 Revision No. 1(، وكذا لورقة العمل المتعلقة بمراقبة جودة أمن الطيران )WP/328و

                                            )االتحاد الروسي(، أشار إلى أنه ي قد ر األهمية  WP/355رقم خستان( وورقة العمل ا)كاز  WP/171رقم ورقة العمل وإذ ذكر المندوب 
، وإلى أنه يرى أنه من الواجب، في "الخطة العالمية ألمن الطيران"القصوى لعمل المكاتب اإلقليمية، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ 

ن العام. وأشار مندوب سويسرا إلى أن مستوى المقابل، ترك مسألة إسناد الموظفين إلى المكاتب اإلقليمية للسلطة التقديرية لألمي
 على األماكن األكثر حاجة إلى المساعدة.        جيدا                           في كل إقليم يشكل مؤشرا   "الخطة العالمية ألمن الطيران"تنفيذ 

وإنما هي الطريقة الوحيدة لبلوغ نظام أمن  –ثقافة األمن ليست استراتيجية فحسب على أن  مندوب األرجنتينوشدد   -35
ولهذا، فإنه من المهم ران فعال قادر على منع الحوادث غير المشروعة على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي والتصدي لها. طي

تنفيذ ثقافة األمن على جميع المستويات وفي جميع المنظمات المنخرطة في الطيران المدني، كما هو مبين في ورقة العمل 
WP/178  وورقة العملWP/253 عمل وورقة الWP/328  التي شاركت األرجنتين في تقديمها. ومندوب األرجنتين، لدى إشادته بمقترح

ودعمه له، أكد أنه ال ينبغي توجيه الدعوة لالحتفال به إلى الدول  "لثقافة األمن لعام الدوليا" 2020مندوب المملكة المتحدة اختيار عام 
  .حبة المصلحةفحسب وإنما أيضا إلى قطاع الطيران وباقي الجهات صا

)االتحاد الروسي(، شدد مندوب األرجنتين  WP/355)كازاخستان( ورقة العمل  WP/171وباإلشارة إلى ورقة العمل   -36
بالنظر إلى الدور المهم الذي تؤديه في مساعدة الدول ودعم عقد اجتماعات  يكاوعلى أن دولته تدعم بحزم المكاتب اإلقليمية لإل
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واقترح أن ترفع األمانة في المقر من وتيرة انخراطها في اجتماعات المجموعات اإلقليمية لتوطيد الروابط  المجموعات اإلقليمية،
)الجمهورية الدومينيكية( التي تعتبر نموذج  WP/405وضمان االتساق في العمل. وأشار إلى دعم األرجنتين أيضا لورقة العمل 

                                     ل  الممارسات واإلجراءات في هذا الصدد.المصفوفات المقترح لمراقبة أمن طيران الدول أفض

في اللجنة األفريقية للطيران المدني، عن تأييده الكامل لورقة              دولته عضوا   باعتبار، مندوب كوت ديفواروأعرب   -37
ران بشأن موضوع مراقبة جودة أمن الطيران الذي يعد من األولويات الخمس للخطة العالمية للطي WP/165 Revision No. 1العمل 

الحلقة الضعيفة في سلسلة التدابير المتخذة من الدول لضمان نظام أمن                                                 المدني. وأشار إلى أن مراقبة الجودة تشكل حاليا  
 فعال. طيران

، أن تفاقم الطابع )سنغافورة ودول أخرى( /328WP، لدى إعرابه عن دعمه القوي لورقة العمل ميانمار            وبي ن مندوب   -38
طيران التي تواجهها الدول وباقي الجهات صاحبة المصلحة على الصعيد العالمي يبرر تزويد الموظفين المعقد لمشاكل أمن ال

على جميع مستويات الوكاالت غير المعنية بأمن الطيران بالمهارات األساسية على األقل لتقييم وفهم أهمية أمن الطيران ونتائج 
 والتصدي لها بصورة فعالة.منع أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، 

ع التحسينات التي تحققت في مجال إلى باقي المندوبين في دعم جمي مندوب جمهورية كونغو الديمقراطيةوانضم   -39
د، لدى تأييده ورقة العمل أ )الجمهورية  WP/405                                                                                            من الطيران كنتيجة لما تضطلع به الدول من أنشطة مراقبة فعالة. وقد شد 

فيها(، على الحاجة إلى  ودولته عضوجنة األفريقية للطيران المدني، ل)ال WP/165 Revision No. 1قة العمل الدومينيكية(، وور 
نهج الرصد  –البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "إعطاء األولوية لمراقبة جودة أمن الطيران كون عمليات التدقيق في إطار 

من عناصر نظام  7ذ الفعال على الصعيد العالمي بالنسبة للعنصر الحاسم كشفت تدني مستوى التنفي USAP-CMA))" المستمر
 الدولة لمراقبة أمن الطيران في إطار التزامات مراقبة الجودة.

( وأكد أن نموذج المصفوفات المقترح الجمهورية الدومينيكية) /405WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب بنماوأعرب   -40
 .لباقي الدول الساعية إلى تعزيز أنشطتها في هذا المجال      جدا          مفيدا                      راقبة سيشكل مرجعا  ألنشطة الدول في مجال الم

د   -41 )اللجنة األفريقية للطيران المدني(  /Revision No. 165WP 1، لدى إشادته بورقة العمل مندوب سنغافورة      وشد 
 يكاوددة أمران ضروريان لتحسين امتثال معايير اإلودعمه لها، على أن مراقبة جودة أمن الطيران وسد الثغرات األمنية المح

                                                             تنفيذ التدابير األمنية العملية والفعالة. وأي د مندوب سنغافورة  تواصلالمتعلقة باألمن. وعالوة على ذلك، يسمح هذان العنصران ب
ن وجود ثقافة أمن قوية )األرجنتين ودول أخرى( بشأن تعزيز ثقافة األمن أل WP/253وورقة العمل  WP/178أيضا ورقة العمل 

 2020                                                                                        لدعم وضع نظم جيدة لمراقبة جودة أمن الطيران. كما أيد مقترح  مندوب المملكة المتحدة اختيار                         سيكون بالتأكيد ضروريا  
 ."ثقافة األمن"عام 

ران افر جهود جميع الجهات صاحبة المصلحة في مجال الطي، عند تأكيده الحاجة إلى تضمندوب كولومبياوأعرب   -42
)األرجنتين ودول أخرى( وورقة  WP/253العمل  وورقة WP/178لضمان نظام عالمي فعال ألمن الطيران، عن تأييده لورقة العمل 

)االتحاد الروسي(  WP/355  )الجمهورية الدومينيكية( وورقة العمل WP/405 ورقة العملو )سنغافورة وآخرون(  WP/328  العمل
 ثقافة أمن.كونها ساهمت جميعها في إرساء 

 ./405WPوورقة العمل   /178WPورقة العمل  مندوب كوبايد وبالمثل، أ  -43
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على أنه من المهم لدولته: أن تكون المشاركة في  ،/178WP، عند دعمه أيضا ورقة العمل مندوب كنداوشدد   -44
نب السرية وحماية البيانات والمصادقة عمليات تبادل المعلومات المقترحة مشاركة طوعية وغير إلزامية؛ وأن تراعى جميع جوا

على تقارير الحوادث ونظام األمن والقدرة على التداخل مع منصات اإلبالغ الوطنية الموجودة؛ وأن تدرج اإلجراءات المتخذة في 
 لتحديد األولويات والتخطيط باستخدام نهج قائم على المخاطر. يكاوأنشطة اإل

                                                   في اللجنة األفريقية للطيران المدني، أي د ورقة العمل              دولته عضوا   باعتبار، دةجمهورية تنزانيا المتحومندوب   -45
WP/165 Revision No. 1  من مكونات نظم أمن الطيران،         حاسما                                                                 ، إذ شد د على أنه من المهم، في ظل اعتبار مراقبة الجودة مكونا

)سنغافورة  WP/328األرجنتين ودول أخرى( وورقة العمل ) WP/253                                                       أن تضع الدول آلية مناسبة لتنفيذها. كما أي د ورقة العمل 
 )الجمهورية الدومينيكية(. WP/405ودول أخرى( وورقة العمل 

، عند إعرابه عن دعمه لجميع الورقات المرتبطة بتعزيز ثقافة األمن، أشار إلى ضرورة وا غينيا الجديدةبابومندوب   -46
                                                                        الطيران والوكاالت المشاركة في بيئة الطيران المدني. وأك د على ضرورة إدراج التركيز على الموظفين غير المختصين في أمن 

 .مسالة تعزيز ثقافة األمن في عمليات تدريب األطقم األرضية والجوية

على أن أمن الطيران مسألة تخص  )CANSO( المراقب الممثل لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةوإذ أكد   -47
)سنغافورة وآخرون( بأن تشجع الجمعية العمومية الدول ومنظمات WP/328 جراء المقترح في ورقة العمل الجميع، اتفق مع اإل

قطاع الطيران على تحسين التنسيق وتعزيز التوعية بشأن أمن الطيران بالنسبة لكل الكيانات داخل بيئة الطيران المدني، بما فيها 
األحكام الجديدة للخطة العالمية للطيران المدني بشأن استمرار اليقظة في مجال  مع                                          الوكاالت غير المعنية بأمن الطيران، تمشيا  

 أمن الطيران.

الخطة العالمية "مراعاة الهدف الثاني ذي األولوية من ، وببثقافة األمن، عند تلخيصه المناقشة المتعلقة الرئيسو   -48
إنشاء ثقافة  كون  التنفيذية معاللجنة  أشار إلى اتفاقرات البشرية، األمن وتطوير القدترسيخ ثقافة  أي، (GASeP) "ألمن الطيران

أمن الطيران وتحقيق استدامتها على المدى الطويل. وللعوامل لضمان الفعالية في تنفيذ تدابير     ا  ضروري    ا  أمن قوية وشاملة أمر 
ثقافة أمن إيجابية إلى تثقيف الموظفين بشأن ويؤدي نشر البشرية دور حاسم في تخفيف التهديدات التي تواجه الطيران المدني. 

والتهديدات الخارجية على حد سواء، إذ يصبح الموظفون تهديدات أمن الطيران وتأثيرها ويساعد على تخفيف التهديدات الداخلية 
تثير القلق واإلبالغ األمن وعلى تحديد أوجه السلوك أو األنشطة التي  راعي أكثر مسألةقادرين على التفكير والتصرف على نحو ي

أوساط الطيران المدني بأنهم يضطلعون بدور حاسم في نظام األمن. عنها. وهذا بدوره يؤدي إلى شعور جميع الموظفين في 
أمن الطيران لدى جميع  صاحبة المصلحةالجهات                ستوجب أن ت عززمن ياألثقافة  رساءبأن النجاح في إالتنفيذية ت اللجنة       وأقر  

ع الدول ومنظمات                       دول أعضاء، والتي تشج                                                                 شاركة في الطيران المدني، ومن ث م دعم المبادرات التي طرحتها عدة الوكاالت الم
باإلضافة إلى ذلك، يتطلب و بالطيران المدني. الجهات المعنية  فائدة كللبها لتوعية امن و األثقافة وضع برامج لقطاع الطيران على 

 .في جميع جوانب عمليات المطاراتالقيادة العليا إلدراج مبادئ أمن الطيران  دعم وتوجيه    ا  من أيضاألثقافة  إرساء

تحويل الدعم السياسي لثقافة األمن إلى إجراءات عملية ورحبت بالمبادرات  ضرورة       أيضا  بالتنفيذية وأقرت اللجنة   -49
الثاني المؤتمر "                           جال األمن. وبناء  على توصية المختلفة التي عرضتها الدول األعضاء إلعداد وتنفيذ حمالت عملية للتوعية في م

لوضع برامج لثقافة  ملموسةالتي دعت الدول وقطاع الطيران إلى اتخاذ خطوات (HLCAS/2)  "المستوى ألمن الطيرانالرفيع 
عمل واإلحاطات إعداد المنشورات اإلعالنية والملصقات وحلقات الالتنفيذية رفيعة المستوى، أيدت اللجنة األمن، مثل الحمالت 

التواصل ذات األهداف المحددة من أجل إدراج الوعي بأمن الطيران في جميع عمليات الطيران والنشرات، وغيرها من آليات 
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قطاع الطيران من أدوات عملية لإلبالغ مكونات إلى أهمية ما قدمته الدول و التنفيذية اللجنة المدني. وإضافة إلى ذلك، أشارت 
أن تواصل  يكاومن اإلالتنفيذية األمن على حد سواء. وطلبت اللجنة للتوعية في مجال  كررةمت اتتدريبتنظيم و عن حوادث األمن 

      عاما  " 2020وأن تعلن عام  ،ولويةاأل ضفي عليه طابعتاألمن وثقافة األمن وأن ب ةوعيتالعمل على وضع أدوات لتعزيز ال
 .األمن" لثقافة

اللجنة  ، أشار إلى تأكيدموضوع أنشطة المراقبة التي تضطل  بها الدول لمناقشة    ا  ملخصوالرئيس، عند تقديمه   -50
على تحسينات  ضرورة إدخال                                                                     أهمية مراقبة الجودة من أجل تحقيق االستدامة في أمن الطيران. ونظرا  إلىمدى على التنفيذية 

 "                                        قيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمرالعالمي لتد يكاوبرنامج اإل"                               اقبة الجودة، طبقا  لما ذ كر في إجراءات مر 
(USAP-CMA) كان هناك إجماع واسع بين المندوبين على أنه ينبغي تشجيع الدول على إعطاء األولوية لتخصيص الموارد ،

 .الكافية ووضع ترتيبات تنظيمية مناسبة لضمان التنفيذ الفعال ألنشطة مراقبة الجودة

وتواترها  رقابة                                                   علما  بضرورة مساعدة الدول في تحديد أولويات أنشطة الالتنفيذية اطت اللجنة                فضال  عن ذلك، أحو   -51
 وأوصت بأن ينظر فريق خبراء أمن الطيران في تضمين برنامج عمله مسألة وضع مواد إرشادية في هذا الشأن.

 اللجنة التنفيذية ، أشار إلى إقرارقليميبتعزيز التنفيذ على الصعيد اإلوالرئيس، عند تلخيصه المناقشة المتعلقة   -52
على معالجة القضايا والتحديات المشتركة فيما يخص تنفيذ اإلقليمية في مساعدة الدول األعضاء  يكاومكاتب اإللم مهبالدور ال

وخطط العمل  ،(GASeP) "العالمية ألمن الطيرانالخطة "، و"األمن" —والملحق السابع عشر  "التسهيالت" —الملحق التاسع 
والمساعدة في معالجة القضايا األخرى الخاصة تيسير بعثات المساعدة، ودعم اجتماعات المجموعات اإلقليمية، في التصحيحية، و 

أن يستند إلى اللجنة التنفيذية اإلقليمية هذه، قررت  يكاو. وفيما يتعلق بمستوى التوظيف في مكاتب اإليكاوبكل إقليم من أقاليم اإل
 األقاليم.مستويات التنفيذ في  راعي                                                     ياجات وأن ي ترك البت فيه لتقدير األمينة العامة التي ستاالحت

 لكي تعتمدهاالجمعية العمومية المعروضة على نظر قرارات ال

، التي اقترح فيها المجلس إدخال تنقيحات /27WPورقة العمل  )DD/ASF(نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت قدم   -53
ليعكس التطورات التي  "المتصلة بأمن الطيران يكاوبيان معزز بشأن استمرار سياسات اإل": 18-39الجمعية العمومية ر على قرا

فيما يتعلق  يكاوولتوجيه الدول األعضاء واإل 2016شهدها مجال أمن الطيران منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية في عام 
 ثالثية القادمة. بسياسة أمن الطيران بالنسبة للفترة ال

( المقدمة "إعالن بشأن أمن الطيران") /Revision No. 528WP 1التالية أيضا:  المعلوماتإلى تقديم ورقة  أشيرو   -54
عن االتحاد                                                                                      وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة ومن فنلندا نيابة  ونيجيريا من لبنان والمكسيك 

 . (ECAC) في اللجنة األوروبية للطيران المدني األعضاء فيه وباقي الدول األعضاء والدولاألوروبي 

 المناقشة

البيان الموحد بالسياسات بشأن لدى إعرابه عن دعمه لمقترح الورقة المنقحة مندوب المملكة العربية السعودية،   -55
(، الذي يبين "سياسات عامة") )أ(من ديباجة المرفق  3باه إلى البند لفت االنت ،(WP/27)المستمرة لإليكاو المتعلقة بأمن الطيران 

جو والهجمات التي  -أن الطابع المتطور لتهديدات األعمال اإلرهابية، بما فيها تلك التي تشكلها أمور منها الصواريخ أرض 
طيران المدني، له "آثار عكسية خطيرة                                                                                ت ستخدم نظم الطائرات الموجهة عن بعد، وغير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع ضد ال
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ض                                                      ض حياة األشخاص على متن الطائرات وعلى األرض للخطر ويقو                                                           على سالمة وفعالية وانتظام الطيران المدني الدولي، بما يعر  
وة "بجميع الذي تندد فيه الجمعية العمومية بق 1ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولي"، وكذا إلى البند التشغيلي 

أعمال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها ومن يرتكبها وأسباب ارتكابها؛" وأكد على حاجة 
الدول إلى اتخاذ إجراءات فردية وتعاضدية للقضاء على جميع أعمال التدخل غير المشروع، وبخاصة تلك التي تستهدف المطارات 

 رة(.                                                  جو ونظام الطائرات الموجهة عن بعد )الطائرات المسي   – باستخدام صواريخ أرض

أيضا مقترح البيان الموحد الذي يشكل أساس مواصلة العمل في مجال أمن الطيران.  مندوب المملكة المتحدةوأيد   -56
ه ويسر قراءته مقارنة في مجال أمن الطيران ويتميز بقصر  يكاووإذ أشار إلى كونه يعكس كما يجب حالة السياسات الدائمة لإل

قدر اإلمكان. وهكذا،          ومحدثا                               تنقيحه لضمان أن يكون واضحا                         أعلن أنه مازال ممكنا   ،18-39بالنسخة السابقة، أي قرار الجمعية 
اقترح مندوب المملكة المتحدة أن توصي الجمعية العمومية بأن يكلف المجلس فريق خبراء أمن الطيران بإجراء هذه التنقيحات 

 .2022انعقاد الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لعام قبل 

ولفت مندوب المملكة المتحدة أيضا االنتباه إلى النص المقترح إلعالن جديد بشأن أمن الطيران والوارد في ورقة   -57
أمام الجمعية العمومية                                وشد د على أن الفرصة باتت سانحة الذي شاركت دولته في تقديمها. ،WP/528 Revision No. 1العمل 

( أن أشياء كثيرة أنجزت خالل السنة الثالث الماضية، من 1العتماد إعالن جديد بناء على هذا النص لألسباب التالية، وهي: )
إلى التطور السريع  [UNSCR Resolution 2309 (2016)]صدور القرار األول لمجلس أمن األمم المتحدة بشأن أمن الطيران 

 ؛                                                                              بتقديم مقترحات إيجابية ي زمع المصادقة عليها في الدورة الحالية للجمعية العمومية                            مية للطيران المدني، مرورا  للخطة العال
والذي ورد بعد مقترح البيان  2010                                                               الذي اعت مد في الدورة السابعة والثالثين للجمعية العمومية في عام  ،( أن اإلعالن الحالي2و)

الحالة الراهنة. وبالنظر إلى أهمية أمن الطيران، ال بد من ضمان أن تكون الرسائل الموجهة من قديم وال يعكس  ،الموحد المحدث
الخطة "( أن الوقت قد حان، في إطار اإلجراءات الرامية إلى الحفاظ على زخم 3حديثة وأن تعكس الحالة الراهنة؛ و) يكاواإل

عدم ترك أي بلد وراء "جهودها فيما يتعلق بأمن الطيران لدعم مبادرة  ، ليطلب إلى الدول من جديد تكثيف"العالمية للطيران المدني
في مجال أمن الطيران ويتعين عليها عدم  يكاوالجمعية العمومية تملك فرصة إعطاء دفعة عامة لعمل اإلف. وباختصار، "الركب

ق صغير على إعداد مشروع نص نهائي هو أن يعمل فري                                                                 إهدارها. وأشار مندوب األمم المتحدة إلى أن أفضل طريقة للمضي قدما  
إلعالن جديد بشأن أمن الطيران بهدف عرضه على الجمعية العمومية لتنظر فيه في األسبوع الثاني، مع مراعاة تعليقات المندوبين. 

 وأعرب عن أمله في أن يكون بإمكان الجمعية العمومية تضمين إنجازاتها اعتماد هذا اإلعالن.

أمن الطيران خالل  في مجالومجتمع الطيران برمته  يكاو                                إلى التقد م الجيد الذي أحرزته اإل وزيلندامندوبة نيوأشارت   -58
السنوات الثالث الماضية وقالت إنها متفقة مع ضرورة اعتماد إعالن جديد بشأن أمن الطيران كما هو مقترح في ورقة العمل 

WP/528 Revision No. 1يد لمعالجة التطورات والتحديات الجديدة التي تسجل في هذا المجال . وإذ أكدت أهمية اعتماد إعالن جد
على الصعيد العالمي، والتشجيع على اعتماد إجراءات أقوى لتحسين التعاون الدولي بغرض التصدي للتهديدات التي تواجه الطيران 

 اقترح ذلك مندوب المملكة المتحدة. المدني، أشارت إلى أن نيوزيلندا ستكون سعيدة بالتعاون في وضع نص لهذا اإلعالن كما

بقوة حث الجمعية العمومية  ،/Revision No. 528WP 1، الذي شاركت دولته في تقديم ورقة العمل مندوب إيطالياو   -59
 على النحو الذي اقترحه مندوب المملكة المتحدة. وأشار إلى أن هذا اإلعالن سيبرز ويعزز مواضيع        جديدا                       على أن تعتمد إعالنا  

عديدة في مجال الطيران المدني، وسيفضي، على وجه الخصوص، إلى اإلقرار بضرورة تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء 
افر جهود الدول وقطاع الطيران  أكثر فعالية ومن خالل تض        تنفيذا   "الخطة العالمية للطيران المدني"العالم من خالل تنفيذ أهداف 

 لة األمن لمعالجة التهديدات والمخاطر التي تواجه أمن الطيران.والجهات الفاعلة الرئيسية في سلس
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 تدخل مندوب المملكة المتحدة وكذا تدخالت مندوبي نيوزيلندا وإيطاليا. بقوة مندوب األرجنتين وأيد   -60

د   -61 ضع على ضرورة و  ،/27WP، لدى اإلعراب عن دعمه للبيان الموحد المقترح في ورقة العمل مندوب الصين      وشد 
نظام إلدارة األمن يتوافق مع نظام إدارة األمن التابع للخطة العالمية للطيران المدني وإدراجه في الخطة بهدف التصدي للتهديدات 
 والمخاطر التي تعترض أمن الطيران المدني بطريقة شاملة. ورأى أنه ينبغي إدراج هذا العنصر الجديد في البيان الموحد المذكور.

تدخل مندوب المملكة المتحدة، وبخاصة فيما يتعلق بتكليف فريق خبراء أمن  دوبة الواليات المتحدةمن       ودع مت   -62
الطيران بمهمة إجراء تنقيح شامل للبيان الموحد قبل انعقاد الدورة القادمة للجمعية العمومية. وإذ قالت إنها تتفق مع حلول الوقت 

 WP/528 Revisionلتنقيح النص الوارد في ورقة العمل       مصغ رضا إنشاء فريق لتحديث اإلعالن المتعلق بأمن الطيران، أيدت أي

No. 1  .وقالت إن الواليات المتحدة ستكون سعيدة بالمشاركة فيه 

 إنه يتقاسم هذا الموقف، أشار إلى رغبة دولته في االنضمام أيضا إلى هذا الفريق. مندوب كنداوإذ قال   -63

إلنشاء فريق صياغة "أصدقاء  )D/ATB(مدير إدارة النقل الجوي مع مقترح قدمه حينها  اتفاقها وأبدت اللجنة التنفيذية  -64
الرئيس" يرأسه نائب الرئيس الثاني، السيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا(، بهدف تنقيح نص اإلعالن العالمي ألمن الطيران الذي 

ن الحالي الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية ، وسيعوض اإلعالWP/528 Revision No. 1د في ورقة العمل     ير  
 .2010في عام 

إلى حين نظر اللجنة التنفيذية في  /27WPإلى أنه سيعلق تلخيصه للمناقشة المتعلقة بورقة العمل  الرئيسوأشار   -65
 تقرير فريق الصياغة. 

  "د المستمرنهج الرص —برامج التدقيق "من جدول األعمال:  13البند 

لنهج الرصد                للتدقيق وفقا   يكاومن جدول األعمال ومسائل تنفيذ برامج اإل 13البند في نظرت اللجنة التنفيذية   -66
 والتقرير المتعلق ،(USOAP CMA)                                الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمرالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تطور المستمر، و 

ثقت في ثالث (USAP-CMA)مستمر نهج الرصد الل وفقاية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران استعراض نطاق ومنهجب                     ، التي و 
وورقات ذات صلة قدمتها  (WP/32وورقة العمل  WP/11 وورقة العمل WP/23)ورقة العمل ورقات عمل رئيسية قدمها المجلس 

 . الدول والمنظمات الدولية

 فقا لنهج الرصد المستمرللتدقيق و  يكاوتنفيذ برامج اإل

، التي تطرق فيها المجلس إلى التنفيذ الفعال /23WPورقة العمل رقم  )DD/MO(نائب مدير الرصد والمراقبة قدم   -67
البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران و  (USOAP CMA)                                الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمربرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لل

 .2016، وكذا إلى التطورات المهمة منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية في عام (USAP-CMA) مستمرنهج الرصد الل       وفقا  
( بالورقة يتضمن أ) أشار إلى أن المرفق ،                               الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمرالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بوفيما يتعلق 

لة عن   برنامجوأبرزت الورقة أن أنشطة  .2018-2016الفترة الثالثية المرتبطة بتطورات الو األنشطة                   معلومات مفص 
USOAP بعثة من "بعثات التحقق المنسقة التابعة  53عملية تدقيق، و 36 التي أجريت في المدة المشمولة بالتقرير تضمنت

.                                   نشاطا  من أنشطة التحقق خارج الموقع 62، و(SSPIAs)" تنفيذ برنامج السالمة الوطنيةتقييم ل"عمليات  5، و(ICVMs)" يكاولإل
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                    ، ول خ ص بحسب مجاالت 31/12/2018في المائة في  67,68وهكذا، بلغ متوسط التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي نسبة 
رقة أشار إلى عدد من ( بالو ج. والحظ نائب مدير الرصد والمراقبة أن المرفق )2-أو  1-أالتدقيق والعناصر الحاسمة في الشكلين 

أوجه القصور والتحديات الكبيرة المرتبطة بمراقبة السالمة وبالتحقيق في الحوادث/األحداث، والمحددة في إطار أنشطة برنامج 
USOAP CMA في مجال السالمة في دولة         جديدا      ا  بارز        شاغال   يكاو        حد دت اإلخالل الفترة المشمولة بالتقرير، . وأبرزت الورقة أنه

  .البارزة في مجال السالمة ها            من حل  شواغلدول  9تمكنت  في حينحدة، وا

المعنية باالستعراض  USOAP CMAبرنامج  مجموعة خبراءالضوء على قيام  WP/23وسلطت ورقة العمل رقم   -68
توصية.  37لبرنامج ووضع للجمعية العمومية، بإتمام استعراضها المستقل ل 39للقرار المتخذ في الدورة          ، وفقا   (GEUSR)الهيكلي

، ثم وافق عليها المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية (C-DEC 214/5)وقد قدم المجلس هذه التوصيات ووافق عليها 
(AN-Conf/13) .المخصص  االستشاري الفريق  يكاووكما أوصى بذلك المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية، أنشأ مجلس اإل
تحسين الالزمة لمن أجل تقديم المشورة  (USOAP-AG)                                             مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمرالعالمي لتدقيق  برنامجلل

 USOAPبرنامج       تطو ر تحسينات تنظيمية. وقدم المجلس تفاصيل بشأن  يكاوولدعم عمل هذين الفريقين تجري اإل فعالية البرنامج.

CMA  في ورقة العملWP/11  أدناه( 80)انظر الفقرة.   

تدقيقه  خالل الفترة المشمولة بالتقريراستكمل  USOAP CMAبرنامج على أن  WP/23                      وأك دت ورقة العمل رقم   -69
 لتعزيز منهجية إدارة المخاطر وزيادة                      ، ثم نف ذ آليات جديدةأي استنتاجاتالخروج بدون  ISO 9001:2015معيار التحول إلى لل

لبرنامج التابع لرة النوعية انظام إدبفضل  يكاوالمخاطر. وتشير البيانات التي جمعتها اإلالتخفيف من  تحسين آجال            الفع الية و 
USOAP CMA  نهج الرصد الدول التي أدلت برأيها بخصوص أنشطة  عندفي المائة  90نسبة يفوق  وجود ارتياح عامإلى

 .2018إلى عام  2016 سنوات من عامالبها في اضطلع التي  المستمر

 )ب(إلى أن المرفق  )DD/ASF(نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت ، أشار CMA-USAPلبرنامج بايما يتعلق وف  -70
. وأشارت الورقة 2018-2016تضمن معلومات مفصلة عن األنشطة والتطورات التي شهدتها الفترة الثالثية  WP/23بورقة العمل 

 7بعثات تحقق، ودورتين تدريبيتين للمدققين و 7عملية تدقيق، و 79ملت إلى أن أنشطة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ش
الستدامة نظام دولة لمراقبة أمن الطيران بحسب  لمتوسط المستوى العالمي         بيانيا              قدم ملخصا   1-بحلقات دراسية إقليمية. والشكل 

وشددت الورقة على أن المتوسط الحالي للتنفيذ لمتوسط مستوى االمتثال بحسب مجال التدقيق.          بيانيا                          العنصر الحاسم، وملخصا  
، وأن الجهود الجاري بذلها ستواصل تحسين هذه 31/12/2018في المائة في  72,69الفعال على الصعيد العالمي بلغ نسبة 

في خمس شواغل بارزة جديدة في مجال األمن  يكاوالنسبة. وأبرزت الورقة أيضا أنه خالل الفترة المشمولة بالتقرير حددت اإل
بالورقة أشار إلى عدد من أوجه القصور  )د(لشواغلها البارزة في مجال األمن. والمرفق                               دول، في حين وجدت ثالث دول حال  

 .والتحديات المرتبطة بأمن الطيران ونظم المراقبة

( HLCAS/2)من الطيران الرفيع المستوى بشأن أالثاني توصية المؤتمر لو بقرار الجمعية العمومية  )ه(للمرفق         ووفقا    -71

 استعراض شامل إلجراء( SSG)مجموعة الدراسة  USAP-CMAلبرنامج با أنشئت مجموعة دراسة تابعة لألمانة العامة معنية
المتعلقة عمل الخطة و  هاالستعراض وتوصيات أدناه( 151)انظر الفقرة  WP/32ورقة العمل  ضمنت. وتلنطاق البرنامج ومنهجيته

جري تنفيذ التوصيات يوسالمؤتمر.  نتائج             استنادا  إلى  USAP-CMAالبرنامج  تطورعن ومعلومات إضافية  لتوصيات،هذه ا تنفيذب
 .ةقادمخالل الفترة الثالثية ال صادق عليهاالم
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مكتب التقييم وحددهما  USAP-CMAالبرنامج  ن يواجهان                أيضا على تحديي  الضوء  WP/23طت ورقة العمل      وسل    -72
التحدي األول (. ويتمثل IA/2018/4قسم تدقيق أمن الطيران )الذي أجراه  2018لعام الداخلي  تدقيقه في( EAO)الداخلي  قتدقيوال

كبير  بشكلذلك  مرد، و 2017و 2016ذ في عامي                 المزمعة لم تنف  البرنامج في المائة من عمليات تدقيق  30في أن أكثر من 
الدول  ثنيعلى  يكاولإلاألمانة العامة  ومن أجل مواجهة هذا التحدي، دأبتالدول األعضاء. المقدمة من التأجيل إلى طلبات 

البيان الموحد بالسياسات المستمرة "ة                           مقترح ورقة المجلس المنقح  نص ذي صلة في        وأ درجتأجيل عمليات التدقيق المزمعة  نع
القادة الخمسة في فريق اثنين من فيتمثل في أن الذي يواجه البرنامج أما التحدي الثاني . (WP/27) "المتعلقة بأمن الطيران يكاولإل

وأشار المكتب في التقرير المتعلق بتدقيقه الداخلي إلى                        من الموظفين الم عارين.  USAP-CMAالتدقيق العامل في إطار البرنامج 
)أي لمدة سنتين( ويتعين عليهم                    زمنية محدودة جدا   لفترة                                                 فيما يتعلق بالموارد كون المعارين يعينون مبدئيا                        أن الوضع ليس مثاليا  

الخضوع لتدريب في عين المكان لكي يتمكنوا من تولي وظيفة قائد فريق تدقيق. ولمواجهة هذا التحدي، دعيت الجمعية العمومية 
 البرنامجإطار في  قادة الفريق وظائفأوضاع جميع  ،برنامج التدقيق كي تسوي، في إطاربل ل          أفضل الس  أن تنظر في إلى 

USAP-CMA. 

 إلى القيام بما يلي: WP/23                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -73

وما يرتبط  USAP-CMAوالبرنامج  USOAP-CMA                                                    اإلحاطة علما  بالتقريرين المرحليين عن تنفيذ البرنامج  أ(
 من أنشطة؛بهما 

 ؛USAP-CMAوالبرنامج  USOAP-CMAالبرنامج                                       حث  الدول على مواصلة التزامها الكامل ب ب(
إعارة  بطرق منها USAP-CMAوالبرنامج  USOAP-CMAتشجيع الدول على مواصلة دعمها للبرنامج  ج(

 ، والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات في هذا الشأن.لفترة طويلةخبراء 

 المناقشة

، شجعت /23WP                                                  احها لتقرير األنشطة الموحد الذي ق دم في ورقة العمل ، لدى اإلعراب عن ارتيمندوبة النمسا  -74
على تبادل التجارب المكتسبة من عملية تنفيذهما، بما في ذلك أفضل  USAP-CMAوالبرنامج  USOAP-CMAلبرنامج ا

 ة لمراقبة السالمة الجويةاإلقليمي اتالمنظمالممارسات والدروس المستفادة، لمزيد تحسنهما. وإذ أشارت إلى مساهمة الدول و 
نتائج هذا المجهود  يكاو، شددت على ضرورة أن تستخدم اإلالخبراء المعنية باالستعراض الهيكليمجموعة في عمل  مساهمة كبيرة

 أفضل استخدام. 

إنه يتفق مع أهمية تبادل المعارف المحصلة عن طريق تنفيذ  )DM/MO(نائب مدير الرصد والمراقبة وإذ قال   -75
، 2018إلى عام  2016لفترة السنوات الثالث الممتدة من عام  USOAP CMAالبرنامجين، سلط الضوء على تقرير نتائج برنامج 

                                                                                                وتضمن معلومات بشأن أمور منها التحديات التي تواجه الدول في اإلجابة بشكل م رض على أسئلة البروتوكول                    والذي ن شر مؤخرا  
 . USAP-CMA لبرنامجل                   ما قد يكون مفيدا   في مجاالت التدقيق الثمانية، وهو

 CMA-USAPوالبرنامج  CMA-USOAPلبرنامج اعلى ما حققته من نتائج عن طريق  يكاواإل مندوب السنغال      وهن أ   -76
 ،من الورقة 6-2-2. غير أنه أشار إلى شاغل أثير، في الفقرة WP/23خالل الثالثية الماضية كما هو مبين في ورقة العمل رقم 

المقترنة باستخدام أسئلة البروتوكول  USAP-CMAالبرنامج في إطار توحيد تفسير القواعد القياسية الخاضعة للتدقيق بشأن عملية 
وأكد مندوب السنغال أن عملية التوحيد هذه ضرورية لكي تثق الدول في منهجية تدقيق البرنامج. وقد أدرك أن معالجة هذه بها. 

ل بشأن تفسير القواعد القياسية؛                  إلدراج نموذج مفص   2017ما يلي: تنقيح دورة تدريب المدققين في عام المشكلة تتطلب إنجاز 
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؛ وإضافة مالحظات وتوجيهات USAP-CMAوتنظيم دورة تدريبية خالل اليوم التحضيري لكل عملية تدقيق في إطار البرنامج 
البرنامج ن للمساعدة في ضمان التوحيد في عمليات التدقيق في إطار لكي يستخدمها المدققو إلى بروتوكول األسئلة أخرى بانتظام 
USAP-CMA  ن م                                     . وقال مندوب السنغال إنه ينبغي فضال أداء مؤشرات بروتوكول أسئلة  SSG جموعة الدراسات                  عن ذلك أن ت حس 

 قاعدة قياسية مدققة. تفسيرات المدققين لمستوى تنفيذتباين من إمكانية  درجةللحد إلى أقصى  USAP-CMAالبرنامج 

، أكد أن دولته طبقت البرنامج CMA-USOAPلبرنامج ا                                 بالتقدم المهم الذي أ حرز عن طريق مندوب الصينوإذ أشاد  -77
. وأعرب نائب مدير الرصد والمراقبة عن (USOAP-AG) الفريق االستشاري المخصصللمشاركة في عمل                        بحذافيره وعينت خبيرا  
 . USOAP-CMAلبرنامج اا تقديره للصين لدعمه

 بالنظر إلى أهمية تنفيذ برنامجي التدقيق. /23WPاإلجراءات المقترحة في ورقة العمل  مندوب بيرووأيد  -78

والبرنامج  CMA-USAPبتنفيذ كل من البرنامج التنفيذية اللجنة إلى ترحيب  الرئيسعند تلخيص المناقشة، أشار  -79
USOAP CMA المشاركة في برنامجي التدقيق مشاركة   مواصلةالدول على  ها، وحث2018-2016سنوات ث خالل فترة الثال                                    

بالتنسيق بين البرامج ودعت إلى تعزيز التآزر وتبادل أفضل الممارسات التنفيذية اللجنة وأقرت  لهما.                      كاملة  مع تقديم الدعم 
 والدروس المستفادة.

ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ال   (USOAP CMA)                              سالمة وفقا  لنهج الرصد المستمر                                        تطو 

                         م فيها المجلس تقريرا  عن    قد  التي  /11WPحينها ورقة العمل رقم  )DD/MO(نائب مدير الرصد والمراقبة عرض  -80
ر برنامج اإل  ،قدين               منذ أكثر من ع   يكاو               الذي أ طلقته اإل USOAPبرنامج الو . أنشطة تحويليةاقترح و  USOAP-CMA يكاو               تطو 
 — السادسالملحق و ، "إجازة العاملين" — األولألحكام الواردة في الملحق اتقييم امتثال لأولية تدقيق محدودة تطور من دورة 

رصد مستمر ونظام عالمي مبني على المعلومات إلى نهج  "صالحية الطائرات للطيران" — الثامنوالملحق  "،تشغيل الطائرات"
 هانضجوكذا الطائرات ووقائع وقدرات التحقيق في حوادث  حو النتائج لرصد مراقبة الدول للسالمة،وقائم على المخاطر وموجه ن

 (RSOOs) رصد المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةب USOAPسالمة. كما قام البرنامج ال الدول في مجال في تنفيذ برامج
مجموعة متنوعة من عمليات التدقيق والتدخالت ب USOAP البرنامج واضطلعالدول.  بتكليف منالسالمة  تتحمل مسؤولياتالتي 

 . التي أكدت تقدم الدول في معالجة أوجه القصور المحددة

ر "برنامج اإل WP/11وعرضت ورقة العمل رقم   -81                                                      العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد  يكاو                تطو 
تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي إجراءات ارات عمل رئيسية: بثالثة مس                           المستمر" الذي كان مدفوعا  

(GEUSRال )المقبلة التي طلبها "المؤتمر الثالث  األعمالو ؛ ربموجب القرار المتخذ في الدورة التاسعة والثالثين للمؤتم تي أنشئت
 USOAP برنامجال              أنشأه مؤخرا  الذي  الفريق االستشاري المخصص اي سيضطلع بهت(، والAN-Conf/13عشر للمالحة الجوية" )

(USOAP-AG) فيما يتعلق بمسار العمل األول، سلطت الورقة و لدعم تلك المبادرات.  يكاواإل أنجزتها؛ والتحسينات التنظيمية التي
لخبراء المعنية باالستعراض مجموعة ا خطة عمل مفصلة لتنفيذ توصيات المجلس، بموافقة، وضع األمانة العامةالضوء على 

 USOAPتطور برنامج لالجدول الزمني  بما يتسق مععة في ست مجموعات(       )مجم  توصية  37البالغ عددها ( GEUSR) الهيكلي

CMA  رقم  بورقة العمل (ب) رفقفي المالواردWP/11هذه التوصيات لدعم تنفيذالالزمة موارد ال ةالعام ةاألمين ت. وقد خصص 
للموافقة عليها.  العمومية على الجمعيةكانت معروضة ، والتي 2022-2020 الثالثية لبرنامج العادي للمنظمة للفترةفي ميزانية ا

مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي توصيات األولوية لتنفيذ USOAP CMA  على ذلك، أعطى برنامج عالوةو 
(GEUSR الواردة في المجموعة )(أ)ألسئلة ليتنقيح الهيك: ال ( البروتوكولPQs والمجموعة )(ب): البروتوكول ذات األولوية.  أسئلة
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المرحلة  يكاواإل إتمامإبالغ اللجنة التنفيذية ب (DD/MO) نائب مدير الرصد والمراقبة وفي هذا الصدد، كان من دواعي سرور
، أسئلة البروتوكول ذات األولويةو  (PQs) لبروتوكولسئلة األ تنقيح الهيكليال في أعقابو األولى من هذا العمل األسبوع الماضي. 

للتنسيق الفني.  تتمثل في إخضاعها (PQs) . والخطوة التالية لتلك األسئلةمن أسئلة البروتوكول مجموعة األوليالد مشروع    د     ح  
 2020 هفي يولي USOAP CMAللبرنامج ( OLF)الموقع اإللكتروني على  أسئلة البروتوكول ر مجموعة    نش  تكان من المتوقع أن و 

 .2021في يناير  برنامجالوأن تكون قابلة للتطبيق على أنشطة 

الفريق االستشاري المخصص                المجلس مؤخرا   الضوء على إنشاءالورقة  سلطتفيما يتعلق بمسار العمل الثاني، و  -82
USOAP-AG باالستعراض الهيكلي يتجاوز توصيات مجموعة الخبراء المعنية على نحو لبرنامج اتطور  دعممزيد ل(GEUSR )

مع الحفاظ في الوقت ذاته على  USOAP CMAزدواجية الجهود وإيجاد أوجه التآزر لتعزيز كفاءة برنامج ال من أجل التصدي
بعض                       وقد و ج هت الدعوة إلى . البرنامجتنفيذ فيما يتعلق بتوحيد والقبول العالمي الاالستقاللية والعالمية و  التي تكفلالضمانات 

 .دولية لترشيح خبراء للعمل في الفريق االستشاري وبدأت األمانة في تلقي الترشيحاتالمنظمات الو  يكاواإلعضاء في األدول ال

أن تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء الضوء على  WP/11 رقم ورقة العمل      سل طتوفيما يتعلق بمسار العمل الثالث،  -83
استعراض أساليب عمل البرنامج ب يسمحسالمخصص ( ونتائج الفريق االستشاري GEUSR) المعنية باالستعراض الهيكلي

USOAP .فضال  تغييرات عالمية في التكنولوجيا وأنشطة الطيران والممارسات التنظيمية ونظم إدارة الجودةحدوث  وفي أعقاب ،        
البيئة  التكيف معجانب مواصلة دارة إلى إجراء استعراض لعمليات ونظم اإل    ا  ، كان متوقعISO 9001شهادة الحصول على  عن

على المدى الطويل لبرنامج اتطور  ناجمة عنتلك التحسينات التنظيمية ضرورية إلدارة التغييرات الو التشغيلية اآلخذة في التغيير. 
 .يكاوولخدمة مهمة ورؤية اإل إدارة ناجحة

ته المسارات الثالثة المذكورة أشير إليه في التقرير وشدد نائب مدير الرصد والمراقبة على أن التقدم الذي أحرز  -84
 . 2021السنوي للمجلس وربما في المؤتمر رفيع المستوى المعني بالسالمة المزمع عقده في عام 

 إلى القيام بما يلي: WP/11                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -85

براء المعنية باالستعراض الهيكلي لنهج الرصد المستمر تنفيذ توصيات مجموعة الخ بحالة      علما   حاطةاإل أ(
 2-2 قسم                         ( على النحو المبي ن في الGEUSR) في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 الورقة؛ من
مر الوارد في                                                                   لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستاالمتعلق بااعتماد القرار  ب(

 ؛ 5-37محل قرار الجمعية العمومية ( ليحل أ) المرفق
( AN-Conf/13باألعمال المقبلة التي طلبها المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية )       علما   حاطةاإل ج(

ر "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجالتحسينات التنظيمية بو              وية وفاقاا                                                                        والجدول الزمني لتحقيق تطو 
 (.ب) هاومرفق 4-2و 3-2 الورقة في قسمي مبين كما هو، (USOAP CMA)لنهج الرصد المستمر" 

رصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق للنهج من أجل ") /114WP رقم ورقة العمل مندوب أيرلنداوعرض   -86
والدول فيه دول األعضاء الفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي و  لمقدمة منا يتسم باألهمية والقوة والحداثة( "مراقبة السالمة الجوية
نيوزيلندا. التي شاركت في تقديمها و  ،"يوركنترول" من منظمةو  (ECAC) اللجنة األوروبية للطيران المدني األعضاء األخرى في

 يكاوواإليسمح للدول والمنظمات اإلقليمية  إذن، لسالمة الطيرا يكاوهو أحد أهم برامج اإل USOAP CMAوأكدت الورقة أن برنامج 
المؤتمر الثالث عشر                 وضع. وذك رت بأنعن اللقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة والحصول على نظرة عالمية ابقياس امتثال 
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بحيث يقدم      ثا  وحدي          ومناسبا         قويا   USOAP CMAأن يظل برنامج  يكاواإل كفلبأن ت ى( أوصAN-Conf/13للمالحة الجوية )
 ضرورةمعلومات ذات صلة وموثوقة وحديثة يمكن استخدامها بطريقة فعالة. وقد شدد المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية على 

وجه الموارد، وقدم عدة توصيات لتحسينه، بما في ذلك على ب زويدهلمواصلة تطويره وت USOAP CMAإعطاء األولوية لبرنامج 
مجموعة  لاعمأ ينبغي إعطاء األولوية لتنفيذ  ،(. ولذلكGEUSR) خبراء المعنية باالستعراض الهيكليمجموعة ال الخصوص عمل

كل من  تقديمهاالتي قدمتها أستراليا ونيوزيلندا وشارك في  WP/133 رقم ، على النحو المبين في ورقة العملGEUSR الخبراء
 علىتحسينات  إدخال . كما ينبغي النظر فيفيه دول األعضاءالد األوروبي و سنغافورة والمملكة المتحدة وفنلندا نيابة عن االتحا

. وسيشمل ذلك جوانب GEUSRيتجاوز توصيات مجموعة الخبراء  بما الطويلو المتوسط على المديين  USOAP CMAبرنامج 
مج األخرى، واالستخدام الفعال مع البرا تالموظفين، والتفاعال ومهارةمثل: أساس البيانات والتخطيط، والمؤشرات، والتدريب 

 لبرنامجالموقع اإللكتروني لسيما  المطبقة، وتحسين أدوات التكنولوجيا، وال تدقيقللموارد، وتقنيات وأساليب ال
(USOAP CMA OLF).  

أيضا والمشاركون في تقديمها االنتباه  WP/114مو ورقة العمل            ، لفت مقد  USOAP CMAبرنامج وفيما يتعلق بمزيد تطور  -87
لنهج الرصد المستمر، في        وفقا  يق مراقبة السالمة الجوية لتدق العالمي البرنامجاعتبارات بشأن تطور ") WP/447إلى ورقة العمل 

المقدمة من جمهورية كوريا، وعلى وجه الخصوص المقترح الرامي إلى  ("إدارة السالمة" —أعقاب إدراج الملحق التاسع عشر 
تنفيذ برنامج الدول في مجال السالمة. وقد رأوا أن دمج عملية تقييم نظام الدول لمراقبة السالمة وبرنامج ضمان إجراء تقييم سليم ل
 .سيشكل خطوة أساسية USOAP CMAبرنامج الدول للسالمة في إطار 

 إلى القيام بما يلي: WP/114                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -88

ر  أ( الدقة وأن و من األهمية والقوة تتسم بمزيد حديثة معلومات  USOAP CMAرنامج ب                   ضمان أن يوفر تطو 
 ؛ بطريقة قائمة على المخاطر دار   ي  

نظام مرن وقادر على االستجابة وقائم  لبلوغ وتعزيزه أكثر USOAP CMAضرورة استمرار برنامج اإلقرار ب ب(
 ؛ على المخاطر وقوي 

 مهارةو والتدريب  ،والمؤشرات ،جوانب مثل أساس البيانات والتخطيطقبل المالتطور يستعرض بأن  ةتوصيال ج(
والدول  يكاووكفاءة استخدام موارد اإل ،مع البرامج األخرى  توالتفاعال ،وتبادل األفكار والخبرات ،الموظفين

 لبرنامجلالموقع االلكتروني سيما ال ،وتحسين األدوات التقنية ،وتطبيق طرائق وأساليب التدقيق عضاء،األ
(USOAP CMA OLF)؛ 

برنامج في تحسين  يكاووالمنظمات الدولية واإلقليمية أن تدعم اإل يكاوفي اإلمناشدة جميع الدول األعضاء  د(
USOAP CMA؛ 

 ؛USOAP CMAبرنامج بتطوير  لمتعلقطلب من المجلس إضفاء األولوية على العمل اال ه(

 من أجل القيام بما يلي: يكاووتوجيه تعليمات لألمينة العامة لإل

سيما التوصيات التي تشير إلى ال،  AN-Conf/13تنفيذ توصيات المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية و(
 ؛USOAP CMA لبرنامجلالتطور المقبل 

 ة.يوفعال كفاءةمواصلة ضمان إدارة وتنفيذ البرنامج ب ز(
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                                        والمشاركون في تقديمها أن ي ضم ن المقترح  WP/114قة العمل رقم ور مع اإلجراءات أعاله، اقترح مقدمو          وتمشيا    -89
اإلجراءات الثالثة  WP/11( بورقة العمل أوالوارد في ورقة الملحق ) USOAP CMAالمتعلق بقرار الجمعية العمومية بشأن برنامج 

فل تزويده بالموارد البشرية والمالية وأن تك USOAP CMAبرنامج  األولوية للعمل المتعلق بتطور يكاوأن تعطي اإل( 1التالية: 
أن تنفذ األمانة العامة التحسينات التنظيمية الضرورية إلدارة التغييرات الناجمة عن تطور البرنامج على المدى  (2الكافية؛ و

جية الجهود وأن أن تتفادى األمانة العامة ازدوا (3؛ و المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجويةلتوصيات        طبقا  إدارة ناجحة الطويل 
 . USOAP CMAتخلق أوجه التآزر لتعزيز فعالية برنامج 

سنغافورة  تقديمهاونيوزيلندا وشاركت في المقدمة من دولته  /133WPورقة العمل رقم  مندوب استرالياوعرض   -90
الرامية إلى تحسين  جهودعمها للوفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه. وأعربت الورقة عن د والمملكة المتحدة

 على نحو مستمر وفعالالمشاركة بهدف تشجيع الدول األعضاء على  USOAP CMAبرنامج وترشيد منهجية وأدوات وعمليات 
خطة عمل رفيعة المستوى لدعم تطور  وضعو  USOAP-AGمخصص ال الفريق االستشاري  في البرنامج. ويشمل ذلك إنشاء

 المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية. وشددت الورقة أيضا على أن تنفيذ توصيات لثالث المقبلةالبرنامج خالل السنوات ا
(AN-Conf/13)  مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي و(GEUSR) تخفيف أعباء  من خاللالدول األعضاء  سيساعد

قة التابعة لإل يكاوا اإلبه ضطلعبعمليات التدقيق التي ت مرتبطالعمل اإلداري ال التحقق خارج وعمليات  يكاو                                 وبعثات التحقق المنس 
البرنامج ولتحضير أنشطة  صغرى نظم طيران  تمتلكأهمية خاصة بالنسبة للدول األعضاء التي على هذا األمر  نطوي الموقع. وي

 . تحسين إدارة السالمة وأداء النظمبهدف  لتدقيقالمقبلة في مجال ا

 إلى القيام بما يلي: WP/133الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم        ود عيت  -91

رامية جهودها البذل  يكاوأن تواصل اإلب                                                     ، اتساقا  مع نتائج المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية، التوصية أ(
ضاء الدول األع بما يخدم مصالحتنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي  تسريعإلى 
: التنقيح الهيكلي ألسئلة )أ(مجموعة توصيات ال، مع إضفاء األولوية على على حد سواء يكاوواإل

 ؛: أسئلة البروتوكول ذات األولوية)ب(مجموعة البروتوكول، وتوصيات ال
عناصر السياسات كذا دعم هذا العمل بخطة تنفيذ مفصلة تغطي كل مسار عمل رئيسي و       أن ي  التوصية ب ب(

 البشرية والمالية الكافية.الموارد بو  ،سيةالرئي

تعزيز أسئلة البروتوكول في إطار البرنامج ") /324WPورقة العمل رقم  مندوبة اإلمارات العربية المتحدة       وقد مت   -92
اء المعنية مجموعة الخبر ( التي اقترحت فيها دولتها، بالتزامن مع اعترافها بتوصيات "العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

عناصر إضافية ، ومع دعمها لها ،WP/11كما صادق عليها المجلس وتضمنتها ورقة العمل  (GEUSR) باالستعراض الهيكلي
 برنامجللقواعد والتوصيات الدولية في إطار تقييم امتثال الدول عند  يكاوالتي تستخدمها اإل أسئلة البروتوكول لتعزيز أداة 

USOAP CMA. 

 إلى القيام بما يلي: WP/324                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -93

أسئلة  ن أن تستندبضماقواعد والتوصيات الدولية للامتثال الدول  دىبتعزيز تقييمها لم يكاوتوصية اإل أ(
 ؛ةزاميأن تكون إلمن                                     البروتوكول إلى األهداف المنشودة بدال  

عملية تحسين  في إطارئلة البروتوكول إلى الدول للتشاور بشأنها قبل اعتمادها، بإحالة أس يكاوتوصية اإل ب(
 ؛توجيه الرسائل إلى الدول ويمكن تحقيق هذا التشاور من خالل عملياتالجودة. 
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تحقيق تآزر أفضل بين المنسقين الوطنيين للرصد المستمر، من خالل إنشاء شبكة  يكاواإل الطلب إلى  ج(
ر تبادل البيانات بين الخبراء. إلكترونية                                     تيس 

م   -94 برنامج التحضير لتطبيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ") /326WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيل      وقد 
داخل  USOAP CMAلتحضير لتطبيق برنامج افي وضع برنامج  تجربة دولته ( بشأن"الجوية باستخدام نهج الرصد المستمر

. USOAP CMAبرنامج  التدقيق في إطار محاكاة عملياتتحقيقها من خالل  ممكنالوطنية للطيران المدني، والفوائد ال تهالوكا
 تسلطقد و  مع مرور الوقت.            أكثر أمنا  لطيران المدني ل جعل منظومة الدولةيسما ببمستوى السالمة، الوعي أذكت وهذه المبادرات 

على تكوين صورة تساعد الدول  قداألقران التي عن طريق تقييم الذاتي المستقلة لل منهجياتال داعتما الضوء على مزايا الورقة
ثة  لدول ا تمكينل وإنما، USOAP CMA يكاوليس لالستعاضة عن برنامج اإلوذلك                                      لمستوى الفعلي للتنفيذ الفع ال لديها، عن ا       محد 

  غير آمن. ى المدني إلى مستو  هاطيران ةمنظوم راجعتفادي تل والتجارب فيما بينهالتعاون وتبادل المعارف من فرصة ا

 إلى القيام بما يلي: WP/326                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -95

من خالل  USOAP CMAاألقران في إطار برنامج  عن طريقبفوائد عمليات التقييم الذاتي و  االعتراف أ(
مستوى  رديكمنهجية استباقية لمنع ت، وبنتائجه USOAP CMAبرنامج لتابع لتحضير لاالعتراف ببرنامج 

 لدول؛لالسالمة الجوية 
الدول األعضاء برامج التحضير  التوجيهات المتعلقة بوضعإلى لجنة المالحة الجوية مناقشة  الطلب ب(

 بها؛ الخاصة
 ليات التدقيق.من أجل إجراء محاكاة لعملبعضها البعض الدول األعضاء  دعمع يتشج ج(

وضع الحد األدنى من النسبة المئوية للمطارات ") /337WPورقة العمل رقم  مندوب الجمهورية الدومينيكيةوقدم   -96
ليس من العدل                             ( التي أك دت فيها دولته أنه"                                                                     الم رخ صة من أجل الصفة المقبولة في البروتوكوالت الخاصة بترخيص المطارات

ترخيص في انتظار الخيص المطارات، ابتر جميع أسئلة البروتوكول المتعلقة بالنسبة ل قبولةا غير متصنيف حالة دولة على أنه
قة ل أو USOAP CMAفي إطار برنامج تدقيق عملية ل خضوعهاجميع المطارات، على الرغم من ل أو  يكاوإلمن ا                 بعثة تحقق منس 

 ،                         سالمة محددة تحديدا  جيدا  المراقبة ل                           فصال  لمراقبة السالمة، وآلية                     أنها أنشأت كيانا  من توضيحهاو  ،ألنشطة تحقق خارج الموقع
عالوة قامت، إجراءات وعمليات ترخيص المطارات، و نفذت و  ،تعميمات استشاريةأصدرت و  ،ترخيص المطاراتلتنظيم         ونظاما  

ة في الورقة أنه كان بإمكان المدقق في . وأبرزت الجمهورية الدومينيكيمئوية كبيرة من المطارات لنسبة               بالترخيص فعال  على ذلك، 
، وأن ذلك كان من مراجعة عملية ترخيص أو أكثرباألنشطة،  واحد من هذهخالل أن يضطلع،  USOAP CMAبرنامج إطار 

ية قواعد والتوصيات الدولللتمتثل المطارات أم ال كون                                                       إذا كانت اللوائح والعمليات قد ن ف  ذت تنفيذا  صحيحا   ماشأنه أن يكشف 
 .ه بعدل رخصيلم  هاعلى الرغم من أن بعض ،يكاولإل

 إلى القيام بما يلي: WP/337                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -97

 ورقة؛ال                            تقييم المعلومات المقد مة في  أ(
 قواعد والتوصيات الدولية؛للمتثال اال الرامية إلىتقييم جهود الدول  ب(
البروتوكوالت أسئلة صفة مقبولة في حصول على                    لمطارات المرخ صة لللدنيا المئوية النسبة لاطلب تحديد  ج(

 بترخيص المطارات؛الخاصة 
 أي إجراءات أخرى تعتبرها ذات صلة.اتخاذ التوصية ب د(
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قديم نتائجه وت عمليات تدقيق خاصة بنظام التحقيق في الحوادث") /433WPورقة العمل رقم  قطرمندوب وقدم   -98
ساعد  USOAP CMAبرنامج أكدت أن ( التي "                                                                      منفصلة  عن غيره من نطاقات البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

لة  ةعام نظرةوللدول  يكاولإل رووف، هومجاالت تحسين مراقبة السالمةل ها                             الدول  في تحديد نقاط قوة نظام                         ومقاييس وتقييمات مفص 
 الدولة م نظام     يقي  USOAP CMA  كل عملية تدقيق في إطار البرنامج وفي لقرارات الوطنية واإلقليمية والعالمية.لدعم األنشطة وا

هيئة التحقيق في كذا على نظام مراقبة السالمة التابع لسلطة الطيران المدني، و من خالل االنكباب على  سالمة الطيران المدنيل
                                      نتائج التحقيق المستخل صة في نطاق هيئة  فإنومع ذلك،  .استقالليتها التامة يكاواإل تشترطالتي  حوادث ووقائع الطائرات بالدولة

م                                                               مراقبة السالمة، فت دم ج نتائجهما معا  من أجل الحصول على نتيجة  نطاقالنتائج المستخلصة في  يةمعب                          التحقيق في الحوادث ت قد 
جعل من يمن الكيانات المستقلة، و  واحدحجب أداء كل يالنتائج هذا  قة أن دمجأبرزت قطر في الور                         درجة التنفيذ الفع ال. و لشاملة 

                المحققة أساسا  عالية الداء األدرجة و . أي من هذه الكيانات وضعفالصعب استخدام النتائج المدمجة في معالجة مواطن قوة 
قيق في الحوادث على المستوى العالمي، وبالتالي خفي تدني أداء هيئة التحتالسالمة قد فعالية التنفيذ في نطاقات مراقبة بفضل 

في نتائج بصورة مستقلة الإجراء تدقيق مستقل وتقديم اعتبرت قطر أن و  .يكاواإل على مستوى االهتمام مزيد من ال عين إيالءيت
 اهتمامإلى إيالء  حاجة يالوضع الحالي لهيئة التحقيق وأ ،على نحو أفضل ،أن يعكسا بالتالي نطاق هيئة التحقيق من شأنهما

                                                                              أداء هيئة التحقيق في حوادث الطائرات وإرساء استقالليتها الكاملة بشكل فع ال. كما  لتطوير اتخاذ إجراءات مالئمةمع محدد 
 .للتحقيقات المستقلة لتحسين السالمةؤكد على أهمية النتائج الشاملة ت

 إلى ضمان ما يلي: WP/433                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -99

ظم التحقيق في الحوادث في الدول بشكل مستقل عن النطاقات     لن   يكاوإجراء عمليات التدقيق التي تقوم بها اإل أ(
 ؛ USOAP CMAاألخرى لبرنامج 

برنامج  عن نتائج نطاقات ستقلبشكل مفي الحوادث تقديم النتائج اإلحصائية الخاصة بهيئة التحقيق  ب(
USOAP CMA.  

أداء السالمة ") /438WPو /463WPو /448WPو /439WPو /438WPالعمل رقم  اتورقحينها  بيرومندوب  عرضو   -100
التي شارك ( "لتدقيق مراقبة السالمة الجوية باستخدام نهج الرصد المستمرفي منطقة أمريكا الجنوبية في إطار البرنامج العالمي 

إكوادور والسلفادور وغواتيماال و البرازيل وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا ودولة بوليفيا متعددة القوميات و بليز كل من  تقديمهافي 
منطقة أمريكا  ، والتي شرحت كيف قامتبوليفاريةالفنزويال جمهورية وباراغواي وأوروغواي و وبنما وهندوراس ونيكاراغوا وغيانا 

كما أبرزت  ."الخطة العالمية للسالمة الجوية"من  2022-2020طبعة لتتماشى مع ة السالم تها في مجالالجنوبية بتحديث خط
 مواصلة تحسين مجال السالمةلواألهداف والمؤشرات ومقاييس التقييم تحديد األغراض عملية التقدم المحرز حتى اآلن و الورقة 

عدم ترك ب يكاواإل طاع الطيران، وضمان تنفيذ مبادرةبتنسيق ودمج مختلف مستويات الدولة وق، والقيام في الوقت ذاته باستمرار
 وراء الركب. أي بلد 

 إلى القيام بما يلي: WP/438                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -101

 ؛الورقة                                   اإلحاطة علما  بالمعلومات الواردة في  أ(
 يكاولإلشارك فيها المكاتب اإلقليمية مواصلة دعم هذا النوع من المبادرات اإلقليمية التي يجب أن ت ب(

 نشطة؛ مشاركة
 خطط عملها.تنفذ الدول  بسرعة أكبر حالما ث النتائج    حد     ت   لكي                                            تقييم الوسائل البديلة لقياس التنفيذ الفع ال  ج(
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ضة") WP/439ورقة العمل رقم و   -102 ن بليز وجمهورية ( التي شارك في تقديمها كل م"                                  الكفاءات المطلوبة للهيئات المفو 
بوليفيا متعددة القوميات وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما 

                                                            مقترحا  لتوحيد المعايير التي يستخدمها مدققو صالحي ة الطائرات  تعرضوباراغواي وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية، 
صالحية الطائرات للطيران                    مؤهالت وخبرة مفت شي  مراجعة       بمهم ة  ذين يكلفون ال، USOAP CMA يكاوإطار برنامج اإليران في للط

العمل على                               . ود عيت الجمعية العمومية إلى إقليمهافي  توجددول أخرى  توقعه دولة معبموجب اتفاق  يجري تفويضهمالذين 
دة  USOAP يكاو                          ضمان حفاظ مدق قي برنامج اإل المتشابهة،  (PQs)                                      وموضوعي ة لدى معالجة أسئلة البروتوكول                   على معايير موح 

                                                  األثر المحتمل على المنظ مة اإلقليمية لمراقبة السالمة  وكذا                                                    من خالل مراعاة جميع وثائق اإلثبات المقد مة من الدولة، 
 .(RSOO) الجوية

بيرو بإجراء مراجعة في أعقاب إتمام عمليات تدقيق مراقبة دولة م من            قتراح مقد  ا") WP/448ورقة العمل رقم و   -103
بوليفيا المتعددة القوميات ودولة بليز كل من مقدمة من ( ال"العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةالسالمة في إطار البرنامج 

أوروغواي و باراغواي و بنما و نيكاراغوا و هندوراس و غيانا و ال غواتيماو السلفادور و إكوادور و كوبا و كوستاريكا و كولومبيا و شيلي و 
في إطار البرنامج رتها جاألنشطة التي أمختلف الخبرة التي اكتسبتها بيرو من تناولت  فنزويال البوليفارية،وجمهورية 

USOAP CMA يكاومن اإل المنسقةبعثة التحقق  بخاصة، و (ICVM)  2018في أغسطس. 

 إلى القيام بما يلي: WP/448جمعية العمومية في ورقة العمل رقم          ود عيت ال  -104

، ال سيما أثناء مرحلة ما تتجاوز التدقيق الفعلي أنشطةب فيما يتعلق USOAP CMAاإلقرار بأهمية برنامج  أ(
  الدول؛ في                               أن ي فضي إلى تحسينات في السالمة  يجببعد التدقيق، إذ 

في  USOAP CMAبرنامج في إطار التدقيق  عملياتلتقييم مدى كفاءة  ةلياقتراح آ يكاواإل الطلب إلى ب(
 رفع مستويات السالمة؛ المتمثل فيالرئيسي تحقيق الهدف 

 عملياتالسالمة بفضل أدخلتها الدول في مجال لتحديد التحسينات التي  ةاقتراح آلي يكاواإل الطلب إلى ج(
 ؛USOAP CMAإطار برنامج  ى في        تي تجر  التدقيق ال

                                                                             إبالغ الدول بتنفيذ اآللية المذكورة وتقديم تقارير عن نتائج االستعراض الذي ي جري. يكاواإلإلى  بلالط د(

إطالق دورة عملية التدقيق على أساس أسئلة البروتوكول التي تتناول البرنامج الوطني ") WP/463وورقة العمل رقم   -105
والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية جنوبية دول أمريكا ال ي أيدتها( الت"للسالمة ونظام إدارة السالمة

(LACAC) استبيان تحليل الثغرات في تطبيق النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة  إتمامعند  مقدمةالمالحظات ال، عرضت
على أساس الطبعة الرابعة  (SSP)  الوطني لسالمةالتنفيذ برنامج  (PQs)وخالل إعداد أسئلة البروتوكول  (iSTARS)واإلبالغ 

 .، "دليل إدارة السالمة"، وذلك لبداية دورة عمليات التدقيق(DOC 9859)للوثيقة 

 إلى القيام بما يلي: WP/463                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -106

النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة في إطار تبيان تحليل الثغرات هيكلة اس يكاوأن تعيد اإل اقتراح أ(
 للسماح بمعالجة هالسالمة بطريقة تضمن الربط بينالوطني لبرنامج لل( وأسئلة البروتوكول (iSTARSواإلبالغ 

مطاف إلى تجنب ما يؤدي في نهاية البالثغرات،  تحليلعند  (SSP)تنفيذ برنامج الخاصة بأسئلة البروتوكول 
 ازدواجية الجهود؛
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لتسهيل إعداد أسئلة البروتوكول للبرنامج الوطني للسالمة على أساس  توجيهات يكاواإل ضعأن ت اقتراح ب(
من أجل تعيين اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها الدول لضمان عدم االعتماد                              توجيهات مرجعية أكثر تحديدا  

 أسئلة البروتوكول. ختتام نتائجتحديد األدلة المطلوبة الموضوعية عند على معايير غير 

متابعة ومراقبة أحداث الطيران المتصلة ") /259WPورقة العمل رقم  مندوب جمهورية فنزويال البوليفاريةوقدم   -107
اإلبالغ عن وقائع الطيران  المقدمة إلى مركز التنسيق األوروبي لنظامبخدمات الحركة الجوية واألعمال الجوية )الطيران الزراعي( 

(ECCAIRS) وورقة العمل "عمليات تدقيق مراقبة السالمة في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، لإلسهام في )
مراقبة استدامة الجهاز الحكومي الفعال لمراقبة السالمة الجوية كهدف وطني وفي إطار البرنامج العالمي لتدقيق "] WP/440 رقم

جمهورية الخبرات التي اكتسبتها فبينت  WP/259. أما ورقة العمل ["(USOAP–CMA)لنهج الرصد المستمر                      السالمة الجوية وفقا  
        ووصوال   2009                    التي أ جريت منذ عام  هاعمليات تدقيقمن            ، انطالقا  USOAP CMAمن خالل تنفيذ برنامج فنزويال البوليفارية 
 USOAP–CMA تنفيذ عمليةتعزيز  الرامية إلىتحسينات الورقة ال توعرض .2013عام  في يكاونسقة من اإلإلى بعثة التحقق الم

الحركة الجوية خدمات المرتبطة بحداث األ، وتقريب نتائج يكاولإلقواعد والتوصيات الدولية متثال للاالو تحقق ال من أجل ضمان
الواجب اتخاذها المباشر والفوري بشأن اإلجراءات  توجيهولل ،الموجود بالدول واألعمال الجوية )الطيران الزراعي( إلى الواقع

عن التأثير الذي يمكن توليده داخل       فضال  تسييرها، بمليات التدقيق المتعلقة بامتثال أسئلة البروتوكول و ع ستنتاجاتالمعالجة 
 .مجال السالمة داخل الدولمعالجة أوجه القصور في لالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية 

اإلقرار بأهمية متابعة ومراقبة أحداث الطيران المتصلة إلى  WP/259                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -108
خالل استخدام منصة مركز التنسيق األوروبي لنظام اإلبالغ عن بخدمات الحركة الجوية واالعمال الجوية )الطيران الزراعي( من 

يتجاوز عملية التدقيق، والتي يتعين أن تراعي  على نحو USOAP CMAساهم في برنامج بما ي(، ECCAIRSقائع الطيران )و 
 التحسينات في مستويات السالمة المتزايدة في الدول.

يلي وكولومبيا وش متعددة القوميات بوليفيادولة بليز و ، التي شارك في تقديمها كل من WP/440 وأما ورقة العمل رقم  -109
التحديات ، فعرضت وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وغيانا وهندوراس ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو وأوروغواي

ي ، والت(SSP)في برنامج السالمة الوطني بشكل مستدام الحكومية لمراقبة السالمة الجوية  نظمال الزمة إلدماجواالستراتيجيات ال
 USOAPاإليجابية للتنفيذ الفعال لبرنامج النتائج  الستفادة منينبغي مراعاتها عند وضع استراتيجيات تحسين السالمة العالمية ل

  .(GASP)للخطة العالمية للسالمة الجوية                                              بالتنفيذ الفعال لبرامج السالمة الوطنية وفقا  والمساهمة في تحقيق األهداف المتعلقة 

 إلى القيام بما يلي: WP/440                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم و   -110

 ؛الورقة                            علما  بالمعلومات الواردة في  اإلحاطة أ(
 (GASP)هذه االعتبارات عند وضع وتطبيق استراتيجيات وأنشطة الخطة العالمية للسالمة الجوية  مراعاة ب(

 .      فعاال           تنفيذا   من أجل تنفيذ هذه الخطة

البرنامج إنشاء فرق عمل لدعم أنشطة ") /435WPورقة العمل رقم  ورقات المعلومات التالية:          مت أيضا           أنه ق د   لوحظو   -111
( التي قدمت من دولة بوليفيا متعددة القوميات وأيدتها الدول "لنهج الرصد المستمر       وفقا   العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

اعتبارات ") WP/447ريكا الجنوبية والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية؛ وورقة العمل األعضاء في منطقة أم
 —لنهج الرصد المستمر في أعقاب اعتماد الملحق التاسع عشر        وفقا   البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بشأن تطور

 كوريا. ( التي قدمت من جمهورية "إدارة السالمة
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 المناقشة

حينها توضيحات و/أو معلومات تكميلية بشأن بعض اإلجراءات  )DD/MO( نائب مدير الرصد والمراقبة قدم   -112
                                                     )التي ق دمت من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول  WP/114المقترحة في الورقات المقدمة. وفيما يتعلق بورقة العمل 

كنترول، والتي شاركت في تقديمها نيوزيلندا(، و ء في اللجنة األوروبية للطيران المدني ومن منظمة يور األعضاء فيه والدول األعضا
مجموعة الخبراء باتت تعالج عن طريق تنفيذ توصيات  USOAP CMAبرنامج أبرز أن بعض مجاالت االهتمام من أجل تطور 

ذلك أنشطة التخطيط، والمؤشرات، والتدريب، وكذا الموقع  واعتماد تحسينات تنظيمية، بما في المعنية باالستعراض الهيكلي
وقواعد بياناته وأدواته. ومجاالت االهتمام التي لم تعالج، مثل تبادل المعارف والخبرات  USOAP CMA OLFلبرنامج لاإللكتروني 

 ا.حال على الفريق االستشاري المخصص للبرنامج من أجل النظر فيه                              والتفاعل مع باقي البرامج، ست  

)التي قدمتها أستراليا ونيوزيلندا وشاركت في تقديمها سنغافورة والمملكة المتحدة  WP/133وباإلشارة إلى ورقة العمل   -113
وفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه(، سلط نائب مدير الرصد والمراقبة الضوء على وضع األمانة العامة 

 WP/11( بورقة العمل بالوارد في المرفق )  USOAP CMAالبرنامج  الجدول الزمني لتطورخطة عمل مفصلة تتطابق مع 
س تنفيذها في مشروع ميزانية        وي عك  وصيات الفريق االستشاري المخصص، )المجلس(، والذي يغطي كل مجموعة من مجموعات ت

 ة للموافقة عليه.                               ( الذي ع رض على الجمعية العموميWP/34) 2022و 2021و 2020المنظمة للسنوات 

نائب مدير  )اإلمارات العربية المتحدة(، أشار WP/324ج( من ورقة العمل  وفيما يتعلق بالفقرتين اإلجرائيتين أ( و  -114
تقييدية وإلى  اموضوعية أكثر منه  USOAP CMAبرنامج ن المقترحات الرامية إلى جعل أسئلة بروتوكول الرصد والمراقبة إلى أ

آزر بين المنسقين الوطنيين للرصد المستمر، يجري معالجتها من خالل تنفيذ توصيات الفريق االستشاري تعزيز أوجه الت
: أسئلة البروتوكول ذات )ب(: التنقيح الهيكلي ألسئلة البروتوكول، والمجموعة )أ(المخصص، وبخاصة توصيات المجموعة 

فقرة (. وفيما يتعلق بOLF: تحسين األدوات )الموقع اإللكتروني )و(: التدريب والتوجيه، والمجموعة )ه(األولوية؛ والمجموعة 
ضعت بطريقة دقيقة شملت إجراء مشاورات  USOAP CMA برنامجب(، أوضح أن أسئلة البروتوكول في إطار  اإلجراءات                                       و 

                                                                                        واسعة داخل األمانة العامة، وهو ما يعكس أهداف األحكام المعتمدة التي است شيرت بشأنها الدول.

)البرازيل(، سلط نائب مدير الرصد والمراقبة الضوء  WP/326ب( من ورقة العمل  فقرة اإلجراءاتوفيما يتعلق ب  -115
على أن تنفيذ توصيات الفريق االستشاري المخصص سيتيح للدول المزيد من التوجيه والتدريب بشأن عمليات التقييم الذاتي التي 

 برنامج                                                                      ن الدول. وفوائد هذه المبادرات وتحسين التوجيه والتدريب ست درج في نتائج قد تدعم هذا النوع من المبادرات المقدمة م
USOAP CMA   .بفضل الجهود التي تبذلها الدول لتحديث عمليات تقييمها الذاتي 

                                                                      )الجمهورية الدومينيكية(، شد د نائب مدير الرصد والمراقبة على أن الملحق WP/337وباإلشارة إلى ورقة العمل   -116
، يشترط أن تحصل جميع المطارات الدولية على تراخيص، ومن ثم سيكون من الخطأ أن يعتبر تقييم "المطارات" —الرابع عشر 

لنسبة مئوية من المطارات الدولية كما هو مقترح في الورقة. وشدد          ترخيصا   USOAP CMAبرنامج أسئلة البروتوكول في إطار 
ة مناسبة من المطارات المرخصة لتلبية شرط توحيد المقاييس قد يقوض مبدأي العالمية على أن ضرورة تحديد نسبة مئوي       أيضا  

 في حين تملك أخرى مئات المطارات.         واحدا                                     والتوحيد ألن بعض الدول تملك مطارا  

ي مجال                                                                   )قطر(، ذك ر نائب مدير الرصد والمراقبة أن عملية تقييم قدرات الدول ف WP/433وفيما يتعلق بورقة العمل   -117
التي توضع لهذا الغرض، وأن  USOAP CMAبرنامج هيئة التحقيق في الحوادث تتم باستخدام مجموعة من أسئلة بروتوكول 



 - 262 -  A40-Min. EX/4 
 

 

أو الموقع اإللكتروني للبرنامج. وسينظر  النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغالنتائج يمكن الحصول عليها من خالل 
 تسليط الضوء على النتائج بحسب المجال التقني في أدوات إبالغ البرنامج.من الورقة لمزيد المعلومات الواردة في في 

)بيرو(، سلط نائب مدير الرصد والمراقبة الضوء على أن توصيات الفريق  WP/438وفيما يتعلق بورقة العمل   -118
لتقييم حالة نظمها لمراقبة السالمة وللمصادقة بل والفرص                                                             االستشاري المخصص أفضت بالفعل إلى تزويد الدول بالمزيد من الس  

 على اإلجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور.

                                                              أشار نائب مدير الرصد والمراقبة إلى إحاطة األمانة العامة علما   ،)بيرو( WP/439وباإلشارة إلى ورقة العمل   -119
وستساهم في تحسين  USOAP CMAبرنامج تحديثات منتظمة ألدوات                                                    بالمعلومات التي ترد فيها، والتي ست ستخدم عند إجراء 

تدريب المدققين وفي تحسين عمليات تقييم المهام التي تضطلع بها المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية نيابة عن الدول. 
 ويتوقع أن تحسن هذه التدابير عملية توحيد المقاييس. 

برنامج                                           )بيرو(، ذك ر نائب مدير الرصد والمراقبة أن  WP/448ب( من ورقة العمل  اتفقرة اإلجراءوفيما يتعلق ب  -120
USOAP CMA  حاصل على شهادة الجودةISO 9001 بما يسمح بتقييم إفادات الدول بشأن تجربة التدقيق. وسلط الضوء على ،

نامج. وشدد نائب مدير الرصد والمراقبة على أن هذه اإلفادات وغيرها من مصادر المعلومات تساهم في التحسينات المستمرة للبر 
 WP /11                                                                                  ج( ت عال ج في إطار تنفيذ توصيات الفريق االستشاري المخصص المشار إليها في ورقة العمل  فقرة اإلجراءاتأن 

جراءات بل والفرص لتقييم حالة نظمها لمراقبة السالمة والمصادقة على اإل                                                )المجلس(. وبشكل خاص، ستتاح للدول المزيد من الس  
د( إلى أن مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن  فقرة اإلجراءاتالتصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور. كما أشار فيما يتعلق ب

دعا بالفعل إلى إعداد تقرير عن تطور أداء البرنامج لعرضه على الجمعية العمومية  WP/11البرنامج الذي يرد في ورقة العمل 
 القادمة.

 USOAP CMAبرنامج )بيرو(، أشار نائب مدير الرصد والمراقبة إلى أن  WP/463باإلشارة إلى ورقة العمل و   -121
برامج السالمة الوطنية، وهو بصدد تنفيذها. وتضمنت هذه الخطة وضع أسئلة بروتوكول وضع خطة لتقييم وقياس التنفيذ الفعال ل

           ( وست كم ل OLFى من أسئلة البروتوكول على الموقع اإللكتروني للبرنامج )                                              لبرامج السالمة الوطنية. وقد ن شرت المجموعة األول
                                                                                                          بنموذج للن ضج وتوجيهات ذات صلة لتطبيقها على كل سؤال من أسئلة البروتوكول. وستوضع المجموعة الكاملة من أسئلة 

( بغرض OLFلموقع اإللكتروني للبرنامج )                                                                               بروتوكول برامج السالمة الوطنية، بما في ذلك نموذج الن ضج والتوجيهات، وست درج في ا
النظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة . والتطبيقات ذات الصلة في 2021إجراء التقييمات الذاتية وأنشطة الرصد في يناير 

 .USOAP CMA                             ست عد ل على أساس تطور برنامج  واإلبالغ

بالمعلومات المقدمة في ورقة العمل                          مانة العامة أحاطت علما  ، أشار نائب مدير الرصد والمراقبة إلى أن األ        وختاما   -122
WP/259  ورقة العملو WP/440  جمهورية فنزويال البوليفارية( و(ورقة العمل WP/447 )وسيجري تقاسمها مع )جمهورية كوريا ،

 .مجموعات الخبراء المعنية لكي تنظر فيها

 معلومات اإلضافية أعاله.بالتوضيحات وال                               وأحاطت اللجنة التنفيذية علما    -123

)بيرو(، أعاد التأكيد على ضرورة أن  /463WP، لدى اعتماده اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل مندوب البرازيلو   -124
. وأشار بصورة أكبرإلى األداء  SSPوبرنامج السالمة الوطني  USOAP CMAبرنامج استناد عملية تقييم تنفيذ  يكاوتضمن اإل



A40-Min. EX/4 - 263 -  
 

 

تملك بالفعل مجموعات خبراء ذات كفاءات عالية يمكنها إعداد مواد إرشادية إضافية ألسئلة بروتوكول برامج  اويكإلى أن اإل
 بل الدول.                                            السالمة الوطنية لدعم تنفيذ هذه البرامج من ق  

جع المقترح )الجمهورية الدومينيكية(، أشار مندوب البرازيل إلى أن دولته ال تش WP/337وباإلشارة إلى ورقة العمل   -125
الرامي إلى تحديد نسبة مئوية دنيا للمطارات المرخصة كشرط للحصول على صفة القبول في أسئلة البروتوكول المرتبطة بالترخيص 

عن العملية الحالية للترخيص للمطارات كما ترد في الملحق                                                           للمطارات، وذلك في ظل وجود قلق من أن يشكل هذا األمر خروجا  
الترخيص للمطارات بناء على خطة عمل ") WP/535رات. وفي هذا السياق، سلط الضوء على ورقة العمل المطا —الرابع عشر 

( التي قدمتها البرازيل لكي تنظر فيها اللجنة التقنية. "تصحيحية كنقطة انطالق لنهج جديد لتنظيم مراقبة السالمة: حالة البرازيل
                                                               مثل خطة العمل التصحيحية كأداة لبلوغ مطار غير مرخص مستوى جيدا  وشدد مندوب البرازيل على ان دولته تستخدم أدوات 

في مراقبة السالمة ال يقوم على شروط عامة فحسب وإنما أيضا على التزامات مشغل المطار كما تنص عليها خطة 
 التصحيحية. العمل

ألوروبي والدول األعضاء فيه وسائر                                         )التي ق د مت من فنلندا نيابة عن االتحاد ا WP/114وفيما يتعلق بورقة العمل   -126
كنترول، والتي شاركت في تقديمها نيوزيلندا(، أشار مندوب و اللجنة األوروبية للطيران المدني، ومن منظمة يور الدول األعضاء في 

دققين لضمان تركيز الم USOAP CMAبرنامج في تحسين تدريب مدققي  يكاوالبرازيل إلى أن دولته تتفق مع ضرورة أن تنظر اإل
من تركيزهم على أسئلة بروتوكول أكثر                                                                               على تحديد ما إذا كانت الدولة قد حققت أم ال هدف تحسين سالمة الطيران المدني بدال  

إطارها التنظيمي من نهج تقييدي إلى نهج                                                 هيئة الوطنية للطيران المدني في البرازيل مؤخرا  تقييدية. وسلط الضوء على تغيير ال
ضي إلى تقليص التكاليف وتشجيع االبتكار دون تقويض معايير السالمة. والبرازيل ترى أن أسئلة موضوعي، وهو ما سيف

وأن التحسينات المدخلة على أسئلة  يكاوالبروتوكول تعتبر أداة مهمة لتقييم مدى امتثال الدول للقواعد والتوصيات الدولية لإل
 .                                          تؤثر بشكل إيجابي على معايير السالمة إجماال  س WP/11بروتوكول البرنامج كما هي مقدمة في ورقة العمل 

 CMA USOAPبرنامج التغييرات التي أدخلت على مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن  مندوب نيوزيلندا      وأي د   -127
دولته التي شاركت WP/114 والتي اقترحها مندوب أيرلندا خالل عرضه لورقة العمل  ،WP/11بورقة العمل  )أ(الوارد في المرفق 

 أعاله(. 86في تقديمها )انظر الفقرة 

)جمهورية فنزويال البوليفارية(، أبرز أن مقترح إدماج  /440WPعن دعمه لورقة العمل  أسبانيامندوب وإذ أعرب   -128
 يكاوواإلأفضل للموارد على هذه األنشطة، من قبل الدول                                                                 نظم الدول لمراقبة السالمة في برامج السالمة الوطنية سيكفل توزيعا  

الهيئة المناسبة إلجراء التحليل  USOAP-AGلبرنامج لى إمكانية أن يمثل الفريق االستشاري المخصص لإعلى حد سواء. وأشار 
)التي قدمتها بيرو وأيدتها دول  WP/463، عند اإلعراب عن تأييده أيضا لورقة العمل أسبانياالضروري للمقترح. وأكد مندوب 

والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية(، أن مقترح إعادة هيكلة  يكاواألعضاء في اإلمنطقة أمريكا الجنوبية 
وأسئلة البروتوكول الخاصة ببرامج السالمة الوطنية،  لنظام المتكامل لتحليل اتجاهات السالمة واإلبالغاستبيان تحليل الثغرات ل

لوضع هذه األسئلة سيساعد في التنفيذ الفعال لبرامج السالمة الوطنية في جميع الدول  المواد التوجيهية الالزمة يكاووإعداد اإل
العمل في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن. وباإلشارة إلى ورقة  يكاووفي تفادي ازدواجية الجهود. وشدد على ضرورة أن تبدأ اإل

إلى أن مقترح رصد حوادث الطيران المتصلة بالحركة الجوية  أسبانيا)جمهورية فنزويال البوليفارية(، أشار مندوب  WP/259العمل 
في حال               سيكون مفيدا   مركز التنسيق األوروبي لنظام اإلبالغ عن وقائع الطيرانواألعمال الجوية )الطيران الزراعي( من خالل 

 تطابقه مع اإلجراءات المتخذة في باقي المنتديات اإلقليمية.
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                             )التي ق د مت من فنلندا نيابة  /114WP)المجلس(، وورقة العمل  /11WPورقة العمل  يامندوب جمهورية كور       وأي د   -129
كنترول، و عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وسائر الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني ومن منظمة يور 

ن أستراليا ونيوزيلندا وشارك في تقديمها كل من سنغافورة               )التي ق د مت م WP/133وشاركت في تقديمها نيوزيلندا( وورقة العمل 
                                                                                                                       والمملكة المتحدة وفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه(. وشد د على ترحيب جمهورية كوريا بالجهود التي يبذلها 

نامج، وعلى تأييدها أنشطة وأفكار وكذا بالتطور القادم للبر  USOAP CMAبرنامج المجلس والدول فيما يتعلق بتحسين فعالية 
الرامية إلى توسيع نطاق عمليات التدقيق في إطار البرنامج لتشمل لبرنامج لمجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي و يكاواإل

مج العالمي البرناأفكار متعلقة بتطور ") WP/447برامج السالمة الوطنية. وسلط مندوب جمهورية كوريا الضوء على ورقة العمل 
(، التي طالبت "إدارة السالمة —لنهج الرصد المستمر في أعقاب اعتماد الملحق التاسع عشر        وفقا   لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

مراقبة السالمة وبرامج دولة ل أن تنظر في نظام تدقيق مدمج يجمع بين نظام يكاوفيها دولته الجمعية العمومية االقتراح على اإل
           استخداما   USOAP CMAالوطنية كعنصر تنفيذ وحيد على المدى الطويل، بهدف استخدام الموارد المحدودة لبرنامج السالمة 

 ، وأن تخفف من األعباء اإلدارية الملقاة على عاتق الدول.      فعاال  

عى إلى مواصلة مة من المجلس( وتس        )المقد   /11WPإلى أن دولته تؤيد ورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةوأشار   -130
وكذا اإلجراءات القادمة بشأن التوصيات المنبثقة عن المؤتمر الثالث عشر  USOAP CMAلبرنامج النقاش بشأن التطور القادم 

. وتؤيد الواليات المتحدة أيضا اعتماد مشروع قرار الجمعية العمومية المتعلق بالبرنامج والوراد في ((AN-Conf/13 للمالحة الجوية
أعاله(.  86)انظر الفقرة  WP/114بهذه الورقة، مع اعتماد التعديالت المقترحة من مندوب أيرلندا عند تقديم ورقة العمل  ()أالمرفق 

والمؤتمر  لبرنامجلمجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي وعلى غرار أستراليا ونيوزيلندا، تؤيد الواليات المتحدة توصيات 
. WP/133ية الرامية إلى تحسين البرنامج، وكذا اإلجراءات المقترحة من هذه الدول في ورقة العمل الثالث عشر للمالحة الجو 

فحسب وإنما عن                             ال عن أنشطة البرنامج عموما                                       ، في إطار اإلجراءات القادمة، تقريرا  يكاووتوصي الواليات المتحدة بأن تعد اإل
المؤتمر الرفيع المستوى المعني "، وبأن تقدم هذا التقرير إلى               هيكلي تحديدا  تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض ال

المزمع عقده. وينبغي أن تشمل عملية تقييم هذه المقترحات تحديد تلك التي عولجت بالفعل في توصيات  "بالسالمة الجوية
 .مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي

، WP/463 وWP/448 و WP/440 و WP/438 و WP/433 و WP/324 و WP/259وفيما يتعلق بورقات العمل   -131
برنامج التي يمكن بحثها للحفاظ على استدامة وفعالية  من المقترحات                                                 الحظت الواليات المتحدة أن هذه الورقات تتضمن عددا  

USOAP CMA  لف الورقات المقدمة في إطار ل بالضرورة لباقي التوصيات الواردة في مخت          وغير مكم                            ، والتي كان بعضها معقدا
من جدول األعمال. وهي ترى أن هذه المواضيع ستستفيد من النقاش والتحليل المخصصين وأنه من السابق ألوانه  13البند 

االتفاق على حلول قبل أن تبدأ مجموعة الخبراء التي أوصى بها المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية عملها. وهكذا، أوصت 
                                                                              بالنقاط التي ح د دت في هذه الورقات لكي يقيمها الفريق االستشاري المخصص للبرنامج        علما   يكاولمتحدة بأن تحيط اإلالواليات ا

USOAP-AG    شار إليه في ورقة العمل      المWP/11. 

وشكر المجلس على إشارته إلى أنشطة برنامج  ،/11WPإلى تأييد دولته ورقة العمل  مندوب البرتغالوأشار   -132
USOAP  وعن التقدم الذي أحرزه في ورقتي العملWP/11 وWP/23على استخدام أوجه التآزر  يكاو                    . وشج عت البرتغال اإل

ومكتسبات النجاعة في برنامجي التدقيق على حد سواء، وكذا على تبادل الخبرات المكتسبة عن طريق تنفيذهما، بما في ذلك 
ينهما، على نحو ما اقترح مندوب النمسا. غير أن البرتغال ترى أنه في هذه أفضل الممارسات والدروس المستفادة، لمزيد تحس

مجموعة الخبراء المعنية المرحلة لم يحرز هذا التقدم المهم منذ المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية فيما يتعلق بتنفيذ توصيات 
، بخالف                بلغة عامة جدا  صيغت  WP/11ورقة العمل ، وأعربت عن رغبتها في تسليط الضوء على أن لبرنامجلباالستعراض الهيكلي 
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 برنامجالتي تضمنت معلومات مفصلة عن اإلنجازات المحققة من خالل مراجعة نطاق ومنهجية ال WP/32ورقة العمل 
USAP-CMA بورقة العمل  )ب(. وأعربت البرتغال عن رغبتها أيضا في أن تبين أنه على الرغم من إشارة المرفقWP/11  بشأن

الجمعية انعقاد إلى إكمال "المراجعة الخفيفة" و"مراجعة إدارة المخاطر" قبل  USOAP CMAبرنامج دول الزمني لتطور الج
العمومية، وذلك في إطار التحسينات التنظيمية، لم تفسر الورقة في حد ذاتها تبعات هذه المراجعات وأنواع التحسينات التي أدخلت 

البرتغال الضوء على أن خطة التنفيذ لم توضح المسألة المهمة المتمثلة في إدراج كما سلطت . USOAP CMAعلى برنامج 
وكذا التغييرات التي  ،USOAP CMAعلى أساس طوعي، في برنامج                   التي تجرى حاليا  عمليات تقييم برامج السالمة الوطنية، 

 .تترتب على ذلك

التي  ("2022و 2021و 2020المنظمة للسنوات  مشروع ميزانية") WP/34والحظت البرتغال من ورقة العمل   -133
على إعطاء  يكاوفي الفترة الثالثية القادمة، وحثت من ثم اإل USOAP CMA                                                    قد مها المجلس عدم توافر الموارد الكافية لدعم برنامج 

 برنامج التدقيق المهم هذا.لاألولوية بما يكفي 

. وأعربت عن USOAP CMAوير وتعزيز عملية تدقيق برنامج ، رأت البرتغال أنه من الضروري زيادة تط        وختاما    -134
                                                                                                                    رغبتها في التأكد من إنجاز العمل المطلوب ومن إدراج األمانة  العامة البرنامج  ضمن أولى أولوياتها. وسلطت البرتغال الضوء 

طة مشروع واضحة ينبغي أن تتمثل في وضع خ USOAP-AGعلى أن إحدى النتائج األولى لعمل الفريق االستشاري المخصص 
                                                                                                                       المعالم تتضم ن إجراءات وجداول زمنية دقيقة. وفي هذا السياق، أعربت البرتغال عن رغبتها في اقتراح تعديل مقترح قرار الجمعية 

 15و 13و 9لكي تنص بنود الديباجة  WP/11بورقة العمل  )أ(والوارد في المرفق  USOAP CMAالعمومية المتعلق ببرنامج 
. ( على والية أقوى فيما يتعلق بالتطور القادم للبرنامج9()أ(، و)8(، و)8(، و)5()ب(، و)2()أ(، و)2وق )وبنود المنط 16و

                                                                                                      وستزود البرتغال األمانة  العامة بنص مقترحها لتوزيعه على أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل تسريع النظر فيه.

مت من أستراليا ونيوزيلندا وشاركت في            )التي قد    WP/133عن تأييده القوي لورقة العمل  مندوب إيطالياوأعرب   -135
تقديمها سنغافورة والمملكة المتحدة وفنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه( بشأن تنفيذ التوصيات ذات األولوية 

الحالي يشكل  USOAP CMAرنامج ورأت إيطاليا أن ب .لبرنامجلمجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي                التي ق د مت من 
من أجل تأكيد المعلومات المطلوبة وتحديث درجات التنفيذ الفعال. وكما هو مبين في  يكاوبالنسبة للدول واإل       ثقيال           إداريا         عبئا  

ان مع حجم نظم الدول للطير           وتماشيا   ،إلى عملية تدقيق أكثر نسبية USOAP CMA، ينبغي تحويل برنامج WP/133ورقة العمل 
النهج سيفضي إلى التخفيف من  بر. ورأت إيطاليا أن هذاعلى المجاالت التي تنطوي على خطر أك                               وطابعها المعقد، وأكثر تركيزا  

والدول. ولهذه األسباب،  يكاووزيادة فعاليته، مع إتاحة فوائد مهمة لإل USOAP CMAالعبء اإلداري الالزم إلدارة عملية برنامج 
، WP/133والتي أشير إليها في ورقة العمل  USOAP CMAات والتحسينات التي طرأت على عملية برنامج نت إيطاليا التطور     ثم  

 .USOAP CMA                                             وأي دت بقوة ورقة العمل في سياق مراجعة برنامج 

  /114WPوكذا ورقة العمل  /133WPإلى أن دولتها تؤيد دون تحفظ ورقة العمل  مندوبة رومانياوأشارت   -136
للطيران  ةمن فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وسائر الدول األعضاء في اللجنة األوروبي            )التي ق دمت 

وفي ظل المعلومات المقدمة من األمانة العامة، تتوقع رومانيا وشاركت في تقديمها نيوزيلندا(.  كنترول،و المدني، ومن منظمة يور 
وذلك لمرور أكثر من  لبرنامجلمجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي فيذ توصيات إحراز تقدم في المستقبل القريب في تن

 USOAP-AGسنة على تقديمها. ولضمان عملية شفافة وفعالة، رأت رومانيا أن يساعد الفريق االستشاري المخصص للبرنامج 
في هذا المجهود من خالل توفير الموارد الالزمة  يكاوإلا                                                                   األمانة العامة في هذا العمل وأن تدعم الدول والمنظمات الدولية أيضا  



 - 266 -  A40-Min. EX/4 
 

 

. ورأت رومانيا أيضا أنه USOAP CMAلضمان وضع مبادئ جديدة تسمح بإدخال تحسينات مهمة في مجال السالمة للبرنامج 
 من الضروري أن تتسم طريقة تخصيص الموارد لهذا البرنامج بالمثالية لضمان استخدامها على أنجع وجه.

 USOAP CMAالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير برنامج  مندوب فنلندا، أعاد /114WPوباإلشارة إلى ورقة العمل   -137
لنتائج المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية. وأوضح أن اإلشارة إلى "تبادل المعارف والخبرات" في هذه الورقة تعني أنه        وفقا  

البعض ويستخدما أدوات ومنهجيات متشابهة ويتبادال المعلومات بشأن يجب أن يستفيد برنامجا التدقيق من بعضهما 
 .الممارسات أفضل

والتحسين المتواصل  /133WPورقة العمل  وكذا /114WPأن دولته تؤيد دون تحفظ ورقة العمل  مندوب كنداوالحظ   -138
مجموعة الخبراء ي الورقة األخيرة، لتوصيات . وقالت كندا إنها تتفق مع إعطاء األولوية، كما هو مقترح فUSOAP CMAلبرنامج 

: أسئلة البروتوكول )ب(: التنقيح الهيكلي ألسئلة البروتوكول وفي المجموعة )أ(الواردة في المجموعة المعنية باالستعراض الهيكلي 
متها األمانة العامة وقالت ثة التي قد                                                                                  ذات األولوية، لتحقيق نتائج سريعة. وأعربت كندا عن سرورها لالطالع على المعلومات المحد  

إنها تتطلع إلى تجسيد العمل الجيد الذي قامت به مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي وإلى رؤية فوائد ذلك بالنسبة 
 . USOAP CMAللبرنامج 

)البرازيل( وما تضمنته من مقترحات  WP/326وأكد مندوب كندا أن دولته تؤيد دون تحفظ محتوى ورقة العمل   -139
محاكاة عمليات واضطالعها ب USOAP CMAبالنظر إلى مشاركتها المباشرة في برنامج البرازيل التحضيري في إطار برنامج 

مختلفة من برنامجها لسالمة الطيران. وخلصت كندا إلى أن تبادل الخبرة والمعلومات مع البرازيل في عمليات  تفي مجاالتدقيق 
للطرفين ورأت أن ثمة فوائد عديدة من مواصلة هذه الممارسة وتشجيع دول                                                 التدقيق المحاكاة هذه عن طريق األقران مفيدة جدا  

 أخرى على مواصلتها.

 CMA-USAPوبرنامج  USOAP CMAفيما يتعلق ببرنامج  يكاوبالعمل الجيد الذي قامت به اإل مندوبة جورجياوأقرت  -140
، حثت  WP/114 . والمندوبة، عند اإلعراب عن تأييدها لورقة العملWP/32 و WP/11 و WP/23ات العمل كما هو مبين في ورق

وضمان التطور المستمر لبرنامج التدقيق هذا ألنه ال يمثل مصدر  USOAP CMAعلى إعطاء األولوية إلى برنامج  يكاواإل
السالمة وإنما يساعد الدول على تحديد أوجه القصور في  به فحسب بالنسبة لحالة الدول األخرى في مجال                 معلومات موثوقا  

)اإلمارات العربية  WP/324نظمها لمراقبة السالمة عند إجراء عمليات التدقيق. وقد أيدت مندوبة جورجيا أيضا ورقة العمل 
 .المنسقين الوطنيين للرصد المستمر المتحدة(، وبخاصة تعزيز التعاون بين

، إلى أن دولته ترى  /326WPو  /133WPو /11WPعند اإلعراب عن تأييده لورقات العمل ، مندوب بيرووأشار   -141
ولتطوير برامج السالمة الوطنية التي  USOAP CMAأن أسئلة البروتوكول تعتبر أدوات ضرورية إلضفاء الفعالية على برنامج 

مع اإلجراءات المقترحة في هذه الورقات، والسيما          ق كليا  . وقال إن بيرو تتفيكاوهي ضرورية لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية لإل
: التنقيح الهيكلي ألسئلة البروتوكول )أ(الورادة في المجموعة  مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكليإعطاء األولوية لتوصيات 

 : أسئلة البروتوكول ذات األولوية.)ب(وفي المجموعة 

)اإلمارات العربية المتحدة( وأعرب عن تأييده لمقترح أن تحسن  /324WPرقة العمل بو  ركامندوب الدانمورحب   -142
 USOAP CMAقواعد والتوصيات الدولية من خالل ضمان أن تستند أسئلة بروتوكول برنامج للتقييمها لمدى امتثال الدول  يكاواإل

الصعب تحقيق هذا الهدف بالنظر إلى الظروف المختلفة  رأى أنه قد يكون من هلكن من أن تكون تقييدية.                        إلى الهدف المنشود بدال  
رك اقترح إحالته على الفريق االستشاري المخصص امن التبعات، فإن مندوب الدانم                                    للدول. وألن هذا المقترح يتضمن عددا  
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وال               تقييدية جدا        انا  قد تكون أحي يكاولمزيد النظر فيه. وإذ الحظ أن الورقة تثير أيضا مسألة أن توجيهات اإل USOAPللبرنامج 
                                                                                               ، شد د على ضرورة أن يراعي البرنامج انتقال الدول إلى بيئة قائمة على األداء والمخاطر، وذلك إلى حد تتيح سبل امتثال بديلة

لفريق على ا                                                       . وهكذا، اقترح مندوب الدانمرك إحالة هذه المسألة أيضا  الجديدة القائمة على األداء يكاوما عن طريق تنفيذ معايير اإل
إلى الدول للتشاور  USOAP CMAاالستشاري المخصص لمزيد النظر فيها. وفيما يتعلق بمقترح إرسال أسئلة بروتوكول برنامج 
رك ا. وفي المقابل، قال مندوب الدانم                                                                                      بشأنها قبل اعتمادها، في إطار تحسين النوعية، قال إن هذا اإلجراء ال يعتبر بالضرورة عمليا  

 أو باعتمادها بطريقة شفافة.  USOAP CMAالسماح بالتبادل السريع بشأن أسئلة بروتوكول برنامج إنه يتفق مع ضرورة 

رك إلى أنه في حين يعتبر مسألة معرفة طريقة ا، أشار مندوب الدانم)قطر( WP/433وباإلشارة إلى ورقة العمل   -143
همة، ال يعتبرها ضرورية فيما يتعلق بوضع برنامج مسألة م USOAP CMAظم الدول للتحقيق في الحوادث في برنامج          إدراج ن  

على الفريق                                                             كما اقت رح في الورقة. وهكذا، اقترح إحالة هذه المسألة أيضا   هيئة التحقيق في الحوادثتدقيق منفصل لمجال 
 لمزيد النظر فيها. USOAP-AGاالستشاري المخصص لبرنامج 

د   -144 ، على أنه ينبغي تشجيع الدول على تحديث تقييمها الذاتي /326WPعمل ، عند ترحيبه بورقة المندوب اليونان      وشد 
ألنه يعتبر أداة قيمة لمراجعة عملياتها وإجراءاتها ذات الصلة. وإذ أشار إلى أن فكرة إجراء مراجعة  USOAP CMAلبرنامج 

سلط الضوء على أنه بإمكان المنظمات فقد بل دول أخرى، كما عرضتها الورقة، تعتبر فكرة جيدة،                             مستقلة عن طريق األقران من ق  
اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، مثل الوكالة األوروبية لسالمة الطيران، تقديم قيمة مضافة في هذا السياق. وهكذا، اقترح مندوب 

 فقرة اإلجراءاترة إلى اليونان أن يراعي الفريق االستشاري المخصص للبرنامج مقترح البرازيل والنموذج األوروبي في عمله. وباإلشا
                                                                                                              ب( من الورقة، عب ر مندوب اليونان عن عدم اقتناعه بوجود حاجة إلى إعداد إرشادات تساعد الدول األعضاء على وضع برامج 

 التحضير الخاصة بها.

ة عن االتحاد                            )التي ق د مت من فنلندا نياب /114WPعن اتأييدها لورقة العمل  مندوبة اإلمارات العربية المتحدةوأعربت   -145
كنترول، وشاركت و األوروبي والدول األعضاء فيه وسائر الدول األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، ومن منظمة يور 

. وإذ أعادت التأكيد USOAP CMA                                                                                     في تقديمها نيوزيلندا(، وبخاصة للنهج القائم على المخاطر الذي اقت رح إلدارة تطور برنامج 
من أن تكون تقييدية، كما هو مقترح                                        ينبغي أن تستند إلى الهدف المنشود بدال   USOAP CMAوتوكول برنامج على أن أسئلة بر 

في ورقة العمل المقدمة من دولتها، أكدت أن النهج القائم على األهداف سيفضي إلى نتائج إيجابية من منظور الخطة العالمية 
ن مستوى سالمة الطيرا  .ن في جميع أنحاء العالم                                           للسالمة الجوية ألنه سي حس 

د   -146 )البرازيل(، على أنها تتيح فرصة سانحة لباقي الدول  /326WP، عند تأييده ورقة العمل مندوب كوستاريكا      وشد 
                                                         والتقييم عن طريق األقران في إطار برنامج التحضير. وإذ شد د  USOAP CMAلمعرفة فوائد إجراء تقييم ذاتي في إطار برنامج 

، أشار إلى أنه بإمكانها USOAP CMAألنشطة  ةبالنظر إلى الموارد المحدود                               ت التقييم هذه تعتبر مهمة جدا  على أن عمليا
قبل الحصول على تدقيق كامل في                                 تي يتعين عليها أن تنتظر كثيرا  لتحسين استدامة نظام مراقبة السالمة، والسيما بالنسبة للدول ا

اريكا إلى أنه ينبغي من ثم إيالء المزيد من النظر لمقترحات البرازيل في ورقة . وأشار مندوب كوستUSOAP CMAإطار برنامج 
 .WP/326العمل 

 /324WP)جمهورية فنزويال البوليفارية( وورقة العمل  /259WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب نيكاراغواوأعرب   -147
 )اإلمارات العربية المتحدة(.
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 USOAP CMAأن برنامج  )CANSO( لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية لالمراقب الممث في معرض تأكيدو   -148
د على أن إجراءات تعزيز وتحديث برنامج التدقيق هذا ستتيح معلومات مهمة                                                                                                                       يشك ل أداة جيدة لتقييم سالمة الطيران وتحسينها، شد 

لهذا الغرض، أعربت المنظمة عن سعادتها وعتيدة ودقيقة وحديثة، السيما إذا جرت إدارتها على نحو قائم على المخاطر. و 
 .USOAP-AGلكي تنضم إلى الفريق االستشاري المخصص لبرنامج  يكاوبل اإل              لدعوتها من ق  

إلى أنه يجري تقديم  )DD/MO(نائب مدير الرصد والمراقبة وفي معرض الرد على بعض النقاط المثارة، أشار   -149
 إلى المجلس على أساس سنوي. وفيما يتعلق بأوجه التآزر بين برنامج USOAP CMAتقرير مرحلي بشأن تنفيذ برنامج 

USOAP CMA وبرنامج USAP-CMA،  أك د أن تقديم ورقة العمل                         WP/23   بشأن برنامجي التدقيق هو دليل         موحدا           مرحليا           تقريرا
مجموعة الخبراء المعنية لتنفيذ توصيات جيد على وجود تعاون وتنسيق وثيقين داخل األمانة العامة. وفيما يتعلق بالجدول الزمني 

صت بعض الموارد بغرض إتمام العملية لبرنامجلباالستعراض الهيكلي                                                                                             ، أشار نائب مدير الرصد والمراقبة إلى أن األمينة العامة خص 
مانة العامة بصدد تنفيذ . وأشار إلى أن األفي فترة ال تتجاوز سنتين، وهذا ما كانت تعتزم األمانة العامة القيام به في هذه المرحلة

.                                                                                 من توصيات مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي للبرنامج، وهي مهمة صعبة جدا   )ب(والمجموعة  )أ(المجموعة 
أشار نائب مدير الرصد والمراقبة إلى أن هذا األمر ، USOAP CMAوفيما يتعلق بإدماج برامج السالمة الوطنية في برنامج 

 .لألمانة العامة لكن يتعين تقييمه بدقة للتأكد من قدرتها على القيام بذلك على النحو السليم مفهوم بالنسبة

الرامية إلى تطوير  يكاوأقرت إجراءات اإلالتنفيذية اللجنة  إلى أن الرئيسأشار وفي معرض تلخيص المناقشة،   -150
مجموعة الخبراء تنفيذ توصيات  حالة             وأحاط علما  ب .USOAP CMAلبرنامج المستدام وكفالة اإلدارة الفعالة والناجعة والتشغيل 

(GEUSR التي تتناول ،)المقبل الذي بالعمل التنفيذية بعض المبادرات التي أثارتها الجمعية العمومية. كما أقرت اللجنة  بالفعل
( AN-Conf/13لمالحة الجوية" )المؤتمر الثالث عشر ل"تكليف من ب( USOAP-AG) الفريق االستشاري المخصصضطلع به يس
ر برنامج بالتحسينات التنظيمية و بو   4-2و 3-2و 2-2د في األقسام             ، حسبما ير  USOAP CMA                                  الجدول الزمني لتحقيق تطو 

جميع المقترحات المتعلقة  تقاسمب التوصيةعلى التنفيذية موافقتها اللجنة  أبدت. و )المجلس( WP/11 ورقة العمل بوالمرفق )ب( 
في إطار توصيات مجموعة الخبراء بالفعل  تعالجوالتي لم من جدول األعمال،  13في إطار البند  USOAP CMAببرنامج 
GEUSR الخبراء المختصة للنظر فيها.مجموعات  مع، يكاووال في إطار التحسينات التنظيمية لإل 

 (USAP-CMA) "نهج الرصد المستمر –لطيران أمن االبرنامج العالمي لتدقيق "تقرير عن استعراض نطاق ومنهجية 

م فيها المجلس  /32WPورقة العمل رقم  )DD/ASF(نائب مدير سالمة الطيران والتسهيالت عرض   -151         تقريرا                        التي قد 
والمعنية  بالتعاون مع مجموعة الدراسة التابعة لها ،خالل فترة الثالث سنوات الماضيةالذي اضطلعت به األمانة العامة عن العمل 

بناء على طلب الدورة التاسعة ، وذلك نطاق ومنهجية البرنامجشامل لاستعراض إلجراء بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، 
عن  االستعراضهذا  سفروأ. (HLCAS/2)من المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران  دعملجمعية العمومية وبوالثالثين ل

وقد صودق عليها في االجتماع الثالثين لفريق خبراء أمن الطيران  ،USAP-CMAبرنامج لتحسين توصية  27 وضع
(AVSECP/30)  ،مع بعض التغييرات. وفي أعقاب الدارسة التي أجرتها اللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع لهذه التوصيات

                                                 بالورقة. وعدد من تلك التوصيات إما ن فذ بالفعل أو                            المقبولة وأ درجت في الملحق  26صادق المجلس على التوصيات الا 
 تنفيذها. يجري 
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            ، بناء  على USAP CMAز في سياق إجراء استعراض لنطاق ومنهجية البرنامج                            اإلحاطة علما  بالعمل المنج   أ(
المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن في دورتها التاسعة والثالثين وبدعم من  يكاوومية لإلطلب الجمعية العم

 ؛(HLCAS/2)الطيران 
مدى             ، بناء  على بحسب األولوية هذه التوصيات رتيباألمانة العامة بت يامالمجلس أن يكفل ق الطلب إلى ب(

 جدواها وتوافر الموارد؛
العمل على تحسين البرنامج بشكل مستمر من خالل التشاور المتواصل بين  كفلي المجلس أن الطلب إلى ج(

 والمعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛ هاومجموعة الدراسة التابعة لاألمانة العامة 
وقبول عمليات ة التفاهم من خالل توقيع مذكر  USAP-CMAدعوة جميع الدول إلى دعم البرنامج  د(

  المقررة؛  قيقالتد
هذه المقترحات  لسماح بتنفيذموارد مالية وبشرية كافية لب USAP-CMAبرنامج زويد دعوة الدول إلى ت ه(

 ومواصلة تطوير البرنامج.

م   -153 الحاجة "] /1No. Revision 187WPورقة العمل رقم  )AFCAC(المراقب من اللجنة األفريقية للطيران المدني       وقد 
. وقد            دولة عضوا   54نيابة عن  ["(USAP-CMAنهج الرصد المستمر ) -البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران إلى تحسين 

والمنهجية  ،الرصد المستمرنهج  من حيث USAP-CMAتنفيذ البرنامج ب ما يتعلقفي هذه الدول شواغل                سل طت الضوء على 
 . للرصد المستمر سقين الوطنيينتدريب المنعملية ، و التدقيق وعدد قادة فريق ،المنطبقة

  إلى القيام بما يلي: WP/187                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -154

 ورقة؛ال                            علما  بالمعلومات الواردة في  اإلحاطة أ(
تعراض عداد اسإلالعمل الممتاز الذي تقوم به مجموعة الدراسة التابعة لها  المضي فيف األمانة العامة بيتكل ب(

بهدف ( USAP-CMA) "نهج الرصد المستمر –البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "ومنهجية نطاق 
 النهج؛ضمان مواصلة تحسين هذا 

البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران " أنشطة                                                  ف المجلس بتطبيق معايير أكثر وضوحا  وشفافية الختيار يتكل ج(
                       تكون مت سقة مع مبادئه؛ لكي( USAP-CMA) "الرصد المستمرنهج  –

( الذي OLFآلية رصد تكنولوجية مشابهة إلطار الموقع اإللكتروني ) العامة بوضع وتنفيذ ةف األمانيتكل د(
 "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا لنهج الرصد المستمر" في إطار      يطب ق

(USOAP CMA) أداء الدول األعضاء في مجال ب المتعلقةعلى البيانات بالحصول  يكاووالذي يسمح لإل
 ؛وتحليلها بشكل مستمر أمن الطيران

 األقاليم؛ منإلدراج مدققي أمن  USAP-CMAبرنامج ف األمانة العامة بالنظر في زيادة عدد قادة أفرقة يتكل ه(
فائدة ل USAP-CMAالبرنامج بشأن  منتظمة يةدريبتف األمانة العامة بإعداد برامج أو ورشات عمل يتكل و(

 على المستوى اإلقليمي، وتشجيع الدول األعضاء على االستفادة من هذه المبادرة.لمنسقين الوطنيين ا

في مارس             تدقيق أ جري آخر بشأن نتائج دولتها اعتبارات            التي حد دت  /390WPورقة العمل رقم  مندوبة كوبا       وقد مت   -155
 المذكور.برنامج لل بالنسبة                    المنهجية الم ستخدمة و  كذا بشأن تنفيذ هذا التدقيقو  ،USAP-CMAبرنامج في إطار ال 2019
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 ورقة؛البالمعلومات الواردة في               اإلحاطة علما   أ(
من  2-3تي تتضمنها الفقرات الفرعية من أ( إلى ه( في الفقرة النظر في الجوانب ال يكاوالطلب إلى اإل (ب

 ؛USAP-CMA ورقة، بغرض مراجعة وتحسين البرنامجال
 استعراض نطاق ومنهجية البرنامج بشأن هالواردة في تقرير  يكاوتوصيات مجلس اإل أييدت ج(

USAP-CMA (WP/32). 

 المناقشة

وبخاصة  ،CMA-USAPلتحسين البرنامج  /390WPت كوبا في ورقة العمل عن تثمينه لمقترحا أسبانيامندوب أعرب   -157
فيما يتعلق بزيادة تعزيز تدريب المدققين لضمان االتساق في تفسير المعايير القياسية المدققة. واقترح دعوة كوبا إلى المشاركة في 

 .مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامةالعمل الجاري ل

األمانة العامة ومجموعة الدراسة التابعة لها على جهودهما التي سمحت بإجراء مراجعة شاملة اليا مندوب إيطوشكر   -158
أعرب عن تقديره ودعمه الشديدين للتوصيات المصادق عليها الواردة في الملحق بورقة ، و USAP-CMAلنطاق ومنهجية برنامج 

قة في النظام العالمي ألمن الطيران وزيادة الوضوح فيما يتعلق . وأكد أن المراجعة المذكورة من شأنها تعزيز الثWP/32العمل 
. كما أعرب مندوب إيطاليا عن دعمه لتعزيز النهج القائم على المخاطر بغرض ترتيب أولويات أنشطة البرنامج باالمتثال التشغيلي

USAP-CMA  ومصفوفة مؤشرات االمتثال. وأي د أيضا ورقة العمل                                              WP/187 Revision No. 1 بخاصة مقترحها تنظيم برامج ، و
 .لفائدة المنسقين الوطنيين للرصد المستمر على الصعيد اإلقليمي USAP-CMAوحلقات عمل تدريبية منتظمة بشأن البرنامج 

من جدول األعمال  13عن دعمه لورقات العمل الثالث المقدمة من المجلس في إطار البند  مندوب ماليوأعرب   -159
كون دولته  ،WP/187 Revision No. 1                         وإذ أي د أيضا ورقة العمل  (.WP/32 وورقة العمل WP/11 ورقة العملو  WP/23 )ورقة العمل

إلدراج مدققي أمن  USAP-CMAق البرنامج                                                                        في اللجنة األفريقية للطيران المدني، أعاد تأكيد أهمية زيادة عدد قادة فر      ا  عضو 
 USAP-CMAه(. وشدد مندوب مالي على أن عمليات تدقيق البرنامج  فقرة اإلجراءات ب                              الطيران من مختلف المناطق عمال  

 64ستفضي إلى زيادة في متوسط درجات التنفيذ الفعال على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن مالي، التي تحصلت على درجة 
تطلب إجراء تدقيق  ، ظلت2009الخاصة بها في عام  USAP-CMAفي المائة في التنفيذ الفعال خالل عملية تدقيق البرنامج 

 آخر خالل السنوات الثالث الماضية دون االستجابة لها. وقد طلبت توضيحات في هذا الشأن.

وإقرارها الجهود المبذولة لتحسين  ،)المجلس( /32WPإلى تأييد دولته ورقة العمل  مندوب الواليات المتحدةوأشار   -160
على هذه  ةدت على ضرورة اإلسراع في اتخاذ اإلجراءات ألن المصادقبيد أن الواليات المتحدة شد . USAP-CMA البرنامج

ثالث سنوات  توالمنصوص عليها في المرفق بالورقة استغرق USAP-CMAالتوصيات الداعية إلى المراجعة الشاملة للبرنامج 
ن تلك التوصيات تمثل نقطة على أ                                وقد شددت الواليات المتحدة أيضا   كاملة وال يمكن قضاء ثالث سنوات إضافية في تنفيذها.

ال نقطة نهايته. ومازالت الواليات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم لألمانة العامة في  USAP-CMA بدء اإلصالح الالزم لبرنامج
 .USAP-CMA جهودها الرامية إلى زيادة تحسين البرنامج

إلى  /2HLCASالمستوى الثاني ألمن الطيران ، في معرض تذكيره بدعوة المؤتمر الرفيع المملكة المتحدةومندوب   -161
على العمل  يكاو                                                     بهدف ضمان الثقة في النظام الدولي ألمن الطيران، هن أ اإل USAP-CMAإجراء مراجعة أساسية وشاملة لبرنامج 
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           مضي قدما  وال USAP-CMAمجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة لمراجعة نطاق ومنهجية البرنامج الممتاز الذي تضطلع به 
                                                                           وسل ط المندوب الضوء على ترحيب المملكة المتحدة بقائمة توصيات اإلصالح كما صادق في تحقيق طموحات هذا المؤتمر. 

 ،WP/32                        ، وأ درجت في ورقة العمل  (AVSECP/30)عليها المجلس، بناء على توصيات االجتماع الثالثين لفريق خبراء أمن الطيران
على                                                          مع اعتماد االبتكار والمرونة من أجل تجاوز العقبات، وأيضا    على نحو سريع                المضي بها قدما                            وحث  الجمعية العمومية على 

إدراج أفضل ممارسات الدول وقطاع الطيران المرتبطة بالتدقيق في البرنامج، وبخاصة أفضل الممارسات الرامية إلى إصالح 
 —على التركيز في الورقة على التنفيذ التشغيلي للملحق السابع عشر ت المملكة المتحدة األمانة العامة                        النقائص بسرعة. كما حث  

                                                                                   من التركيز على االمتثال. والتركيز التشغيلي سيمك ن الدول والمطارات من أن تحدد وتعالج              معايير بدال  على مستوى ال"األمن" 
الم، بما يوفر الحماية للمسافرين وشركات على نحو دقيق نقائصها الكبرى، وهو ما سيساعد بدوره في رفع معايير األمن عبر الع

 USAP-CMAالطيران. وحثت المملكة المتحدة الجمعية العمومية على أن تتحلى باإليجابية والطموح فيما يتعلق بإصالح البرنامج 
 وأعربت عن سعادتها لتزويد األمانة العامة بموارد إضافية لالضطالع بالمرحلة الثانية من العمل.

)المجلس( أوصى بأن يكون تفسير  /32WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدةرب وإذ أع  -162
بل الدول ومدققي البرنامج                                            بل امتثال مقبولة أخرى يمكن استخدامها من ق                                                       المعايير القياسية المدققة في شكل تعليمات تقنية أو س  

USAP-CMA  د أيضا ورقة العمل           . وقد أيWP/187 Revision No. 1 اللجنة األفريقية للطيران المدني( (AFCAC) وباإلشارة إلى .)
شبيهة بالموقع اإللكتروني  USAP-CMA)د( من ورقة العمل بشأن وضع وتنفيذ آلية رصد تكنولوجي للبرنامج  فقرة اإلجراءات

الموارد الالزمة لهذا الغرض، شدد مندوب اإلمارات العربية المتحدة على ضرورة النظر في  (،USOAP CMA OLF)للبرنامج 
 وكذا في حماية هذه اآللية.

في اللجنة األفريقية للطيران المدني، عن تأييده لورقة العمل                           ، الذي تعتبر دولته عضوا  مندوب السودانوأعرب   -163
WP/187 Revision No. 1. 

يات المصادق عليها إلجراء مراجعة التي تتضمن التوص /32WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب فرنساوإذ أعرب   -164
 ولويات القصوى لدولته، وهو ما تم توضيحهسلط الضوء على أن إصالح البرنامج يعد من األ ،USAP-CMA  شاملة للبرنامج

في الجمعية العمومية األخيرة وكذا في المؤتمر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيران. واعتبرت فرنسا أنه من الضروري إجراء 
تقدم معلومات موثوقة بشأن التنفيذ الفعال لتدابير أمن الطيران على أرض الواقع  USAP-CMAليات تدقيق في إطار برنامج عم

وتساعد الدول الخاضعة للتدقيق على إجراء التحسينات الضرورية، ألن ذلك ال يساهم في تعزيز أمن الطيران المدني على مستوى 
ن من مدى مصداقية البرنامج.لمتويين اإلقليمي والعاعلى المس                         الدولة فحسب وإنما أيضا                                     ي ويحس 

فيها،              دولته عضوا   باعتباروأشاد مندوب فرنسا بالنتائج التي حققتها األمانة العامة ومجموعة الدارسة التابعة لها،   -165
 USAP-CMAصالح البرنامج                                                              م عمل المجموعة من قبل األمانة وأن يتواصل. وإذ شد د على ضرورة إ                        وشدد على ضرورة أن ي دع  

دون تأخير، حث األمانة العامة ومجموعة الدراسة التابعة لها على أن تواصل، بدعم من الدول، جهودها في هذا السياق. وشدد 
مندوب فرنسا على ضرورة السماح بقياس نتائج إصالح البرنامج، الذي يشمل تحسين تدريب المدققين لضمان تفسير المعايير 

وتعزيز النهج القائم على المخاطر لترتيب أولويات أنشطة التدقيق وتحديد نطاق         متسقا                           ملحق السابع عشر تفسيرا  القياسية لل
 ومدته. التدقيق

عن تأييده وتقديره الشديدين للعمل الذي أنجزته األمانة العامة، بمعية مجموعة الدراسة  مندوب جنوب أفريقياوأعرب   -166
. WP/32كما هو مبين في ورقة العمل  ،USAP-CMAبإجراء مراجعة شاملة لنطاق ومنهجية البرنامج التابعة لها، فيما يتعلق 
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                                                                       فإنها تدعم تواصله وكذا إعطاءه األولوية. وجنوب أفريقيا، باعتبارها عضوا          وعاجال        جدا                                          وألن جنوب أفريقيا تعتبر هذا العمل مهما  
ينبغي معالجتها،                            تثير كذلك مسائل مهمة جدا   WP/187 Revision No. 1ة العمل في اللجنة األفريقية للطيران المدني، رأت أن ورق

واقترحت إحالتها على مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة لمزيد النظر فيها. كما اقترحت إحالة مقترحات كوبا في ورقة العمل 
WP/390 .على مجموعة الدراسة 

                                                      اللجنة األفريقية للطيران المدني، أي د بدوره ورقة العمل، التي هي عضو في مندوب نيجيرياو   -167
WP/187 Revision No. 1  بشأن ضرورة تعزيز البرنامجUSAP-CMA وذكر بأن البرنامج اعت مد لتعزيز أمن الطيران على .                                                  

الة. وفي حين أعربت معايير القياسية للملحق السابع عشر وتنفذها بصورة فعللتمتثل كل الدول األعضاء بحيث الصعيد العالمي 
اعتبرت أنه مازال من الضروري تعزيز البرنامج  USAP-CMA                                                            نيجيريا عن تقديرها للعمل الذي أ نجز حتى اآلن لتحسين البرنامج 

وضمان تحسينه باستمرار. وهكذا أعربت عن تأييدها القوي لإلجراءات المقترحة في الورقة، بما فيها مجاالت التحسن الواردة في 
 )المجلس(.WP/32 منها. وأيدت نيجيريا أيضا ورقة العمل  2القسم 

وفرنسا  ةوكذا للتعليقات المقدمة من مندوبي الواليات المتحد /32WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب كولومبياوأعرب   -168
المرفقة و  USAP-CMAامج المصادق عليها من أجل المراجعة الشاملة من البرن 26فيما يتعلق بضرورة تسريع تنفيذ التوصيات الا 

 )كوبا(. WP/390. كما أعرب عن ادعمه لورقة العمل WP/32بورقة العمل 

إلى أن دولته تؤيد أيضا هذه التوصيات المصادق عليها، والتي من المتوقع أن  مندوب جمهورية كورياوأشار   -169
الخطة "والسماح بإجراء قياس دقيق ألهداف تنفيذ  يفضي تنفيذها إلى زيادة الثقة في نظام أمن الطيران على الصعيد العالمي

  WP/187 Revision No. 1. وعالوة على ذلك، أعربت جمهورية كوريا عن دعمها لورقة العمل "العالمية ألمن الطيران
 )اللجنة األفريقية للطيران المدني(.

مل المنجز من قبل األمانة العامة أشادت بالع ،CMA-USAPعن دعمها للبرنامج  مندوبة األرجنتينوإذ أعربت   -170
ومجموعة الدراسة التابعة لها فيما يتعلق بمراجعة نطاق ومنهجية البرنامج وأيدت التوصيات المصادق عليها في أعقاب ذلك. كما 

لمزيد )كوبا( واتفقت مع ضرورة إحالتها على مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة  WP/390أعربت عن ادعمها لورقة العمل 
ورقة  نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت                                 وإذ ذك رت مندوبة األرجنتين بتقديم  ،USAP-CMAالنظر فيها من أجل تحسين برنامج 

 .داخل برنامج التدقيق USAP-CMA                                                          ، شد دت على أهمية تنظيم الوظائف الخاصة بقادة فرق البرنامج WP/23العمل 

منذ  CMA-USAPالعمومية عقدت بالفعل ثالث جوالت نقاش بشأن البرنامج أن الجمعية  مندوب الصينوإذ الحظ   -171
ملخصات تجارب الدول بشأن عمليات تدقيق البرنامج  يكاوجمع اإلة التالية: أن ت، قدم االقتراحات الثالث2013إطالقه في عام 

USAP-CMA يتطابق مع نظام إدارة السالمة للخطة مع الحفاظ على السرية؛ وأن يوضع نظام إلدارة األمن  الناجحة، وأن تتيحها
؛ وأن يتمثل الهدف النهائي لكل دولة في القدرة على إجراء "الطيران الخطة العالمية ألمن"ية ويدرج في العالمية للسالمة الجو 

 عمليات التدقيق الخاصة بها ألمن الطيران وعلى امتالك تدابيرها لضمان الجودة.

 ذات الصلة )المجلس(. /32WPوورقة العمل  CMA-USAPللبرنامج  عن دعمه مندوب بيرووأعرب   -172

ه( التي تناشد الدول  فقرة اإلجراءاتوبخاصة  ،/32WPأيضا ورقة العمل  مندوب جمهورية تنزانيا االتحادية      وأي د   -173
يها في الورقة وبالتطور للسماح بتنفيذ المقترحات المنصوص عل USAP-CMAتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لبرنامج 
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 WP/187                                                                            . وألن دولته عضو في اللجنة األفريقية للطيران المدني فإنه أي د أيضا ورقة العمل USAP-CMAالمستمر لبرنامج 

Revision No. 1 .د على أهمية هذه الورقة                             وشد 

 )المجلس(.  32P/W)كوبا(، وكذا لورقة العمل  /390WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب نيكاراغواوأعرب   -174

األمانة العامة ومجموعة الدراسة التابعة لها على ما أنجزتاه من عمل مندوب جمهورية كونغو الديمقراطية       وهن أ   -175
أعرب عن تأييده  وقد ،WP/32كما هو مبين في ورقة العمل  USAP-CMAمرموق فيما يتعلق بمراجعة نطاق ومنهجية برنامج 

و(  فقرة اإلجراءاتفإنه يدعم أيضا ورقة العمل، والسيما   (AFCAC)لجنة األفريقية للطيران المدني لها. وألن دولته عضو في ال
لفائدة المنسقين الوطنيين للرصد المستمر،  USAP-CMAالتي تدعو إلى تنظيم برامج أو حلقات عمل تدريبية منتظمة بشأن برنامج 

 .USOAP CMAبالنسبة للبرنامج                          على غرار ما ينجز حاليا  

، مع التقدير، إلى الدعم الذي يحظى به عمل مجموعة )DD/ASF( سالمة الطيران والتسهيالتنائب مدير وأشار   -176
                                                                                                                 الدراسة التابعة لألمانة العامة التي تتكون باألساس من خبراء وطنيين أكفاء في مجال أمن الطيران. وشد د على أن الغالبية 

                              إما أنها ن فذت بالفعل أو يجري  USAP-CMAليها من أجل المراجعة الشاملة لبرنامج المصادق ع 26العظمى من التوصيات الا 
ن البرنامج بشكل                                                                       تنفيذها، غير أن عمل مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة مازال جاريا                                                  ، بالنظر إلى ارتفاع توقعات تحس 

دراسة التابعة لألمانة العامة منفتحة على تلقي مشاركات مستمر. وإذ الحظ نائب مدير سالمة الطيران والتسهيالت أن مجموعة ال
 WP/187وورقة العمل  WP/390جديدة، أشار إلى أن المقترحات المقدمة من كوبا واللجنة األفريقية للطيران المدني في ورقة العمل 

Revision No. 1   لمقترح الوحيد للجنة األفريقية . وأوضح في هذا السياق أن االواجبةوستولى العناية                        على التوالي مهمة جدا
للطيران المدني الذي لم يعالج بالفعل في التوصيات المصادق عليها هو ذلك المتعلق بوضع وتنفيذ آلية رصد تكنولوجي شبيهة 

                                                              . وذك ر نائب مدير سالمة الطيران والتسهيالت بأن هذه اآللية الخاصة (USOAP CMA OLF)بالموقع اإللكتروني للبرنامج 
للطابع السري للمعلومات                                                                             ناقشتها الدول في السابق ورفضتها بسبب الشواغل المرتبطة بأمن البيانات، نظرا   USOAP CMAمج ببرنا

 التي يتعين معالجتها، وعبء العمل الذي ستفرضه على الدول واألمانة العامة.

الذي قامت به مجموعة  الممتازالعمل أقرت بإلى أن اللجنة التنفيذية  الرئيسأشار وفي معرض تلخيص المناقشة،   -177
ضعتالتي  26ا بما في ذلك التوصيات ال ،WP/32 رقم ، كما ورد في ورقة العمل(SSG)الدراسة التابعة لألمانة العامة  لتحسين       و 

التالي وب ،الضوء على أنه ينبغي تنفيذ هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن ت اللجنة التنفيذيةط       . وسل  USAP-CMA البرنامج
الواردة في الملحق السابع  لمعايير القياسيةنهج التدقيق وتحسين االمتثال المحلي واإلقليمي والعالمي لتحسين الثقة في فعالية 

   . USAP-CMAوتخصيص الموارد الكافية لبرنامج  المذكورةلتوصيات ل إعطاء األولوية                   الصدد ك لف المجلس بعشر. وفي هذا 

 التنفيذية اتفاقها مع أنه في الوقت الذي عالجت فيه بالفعل التوصيات الواردة في ورقة العمل رقموأبدت اللجنة   -178
WP/32  رقة العمل العديد من المقترحات المدرجة في وA40-WP/187 Revision No. 1 )ينبغي )اللجنة األفريقية للطيران المدني ،

لمزيد من النظر فيها. كما أنها تتفق مع ضرورة أن  (SSG)ة لألمانة العامة مجموعة الدراسة التابعتقديم هذه المقترحات إلى 
من أجل زيادة )كوبا(  A40-WP/390في ورقة العمل المقترحات الواردة في  (SSG)مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة تنظر 

 في عمل المجموعة المذكورة.  تشجيع مشاركة أي دولة تود المساهمة بخبرتها مع ضرورةتحسين البرنامج، و 

من خالل التشاور  USAP-CMAعن دعمها للتحسين المستمر لبرنامج التنفيذية أعربت اللجنة وعالوة على ذلك،   -179
، (MoU) ودعت الدول إلى دعم البرنامج من خالل توقيع مذكرة التفاهم ،(SSG)التابعة لألمانة العامة مع مجموعة الدراسة الجاري 



 - 274 -  A40-Min. EX/4 
 

 

 وتطويرتنفيذ ب لسماحالمحدد، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية لعمليات التدقيق في الموعد  وقبول
  .USAP-CMA البرنامج

 أي أعمال أخرى 

 من جدول األعمال: برامج التسهيالت 14البند 

بتقديم  )ACVFFI ( م الطائراتتحط ايالتحاد الدولي ألسر ضحاعلى الطلب الخاص للمراقبة الممثلة ل الرئيس وافق  -180
( ألنها كانت مضطرة إلى المغادرة قبل أن تنظر اللجنة "تقديم المساعدة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم") WP/297 ورقة العمل 

 .  (EX/6)من جدول األعمال  14التنفيذية في البند 

 /297WPأن ورقة العمل رقم  )ACVFFI( ئراتتحطم الطا ايالتحاد الدولي ألسر ضحاالمراقبة الممثلة لوالحظت   -181
"إرشادات لمساعدة ضحايا  — Cir 285 الكتاب الدوري رقم يكاوأصدرت اإل 7-32                                 تبعا  لقرار الجمعية العمومية رقم            تذك ر بأنه 

لمساعدة لضحايا بشأن تقديم ا يكاوسياسات اإل" — Doc 9998 رقم يكاوالذي استعيض عنه بوثيقة اإلحوادث الطيران وأسرهم" 
ضحايا  التعامل معفي حين أن وسلطت الورقة الضوء على أنه . (Doc 9973)، والدليل المرتبط بها "حوادث الطيران وأسرهم

وشددت  USOAPفي بيانات البرنامج       ي عكس، فإن هذا التقدم لم 2001منذ عام        طويال                قد قطع شوطا   وأسرهمحوادث الطائرات 
 الركب". ة ومبادرة "عدم ترك أي بلد وراءالمذكور  يكاواإل                                               لة المضي قدما  وفقا  للخطوط التي حددتها سياسات على الحاجة إلى مواص

 إلى القيام بما يلي:  WP/297                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم   -182

 ،"التسهيالت" —ع الملحق التاس في 46-8 "التوصية"                                 المجلس مجددا  النظر في رفع مستوى  إلىطلب ال أ(
ما يلزم من تشريعات و/أو لوائح و/أو سياسات من أجل تقديم المساعدة إلى ضحايا  والرامية إلى وضع
 تحفيز وتسهيل التنفيذ العالمي؛ل "دوليةقاعدة قياسية "وأسرهم، إلى مستوى حوادث الطائرات 

 ؛USOAP CMA مجحث المجلس على الحفاظ على مستوى رصده للتنفيذ من خالل برنا ب(
لو الطائرات  حكمطلب إلى المجلس أن ينظر في إضافة ال ج(                                                   جديد إلى الملحق التاسع بحيث يقوم مشغ  

                                      الفع الة لضحايا حوادث الطيران وأسرهم.السريعة و المطارات بوضع خطط مناسبة لتقديم المساعدة و 

نيابة عن  (ACVFFI)تحطم الطائرات  ايالدولي ألسر ضحاالتحاد ل الممثلة ةالمراقب وباإلضافة إلى ذلك، اقترحت  -183
لضحايا تحطم الطائرات وأسرهم لتعزيز  العالمي( لالحتفاء باليوم             فبراير مثال   20االتحاد، أن يقوم المجلس بتحديد يوم في السنة )

والدليل  (Doc 9998) "الطائرات وألسرهم بشأن تقديم المساعدة لضحايا حوادث يكاوسياسة اإلا"الوعي بمسألة منع حوادث الطيران وب
ت اللجنة التنفيذية على التوصية بعرض                                "الضحايا يساعدون الضحايا"، حث   تحاداال                  . وإذ ذك رت بشعار (Doc 9973) المرتبط بها

  وكذا المقترح اإلضافي لالتحاد على الجلسة العامة للموافقة عليهما. WP/297اإلجراءات الواردة في ورقة العمل 

، وستجري (ACVFFI)تحطم الطائرات  ايالتحاد الدولي ألسر ضحال الممثلة ةلمراقبالتدخل أعاله لب               قد أحيط علما  و   -184
 من جدول األعمال. 14مراعاته عند نظر اللجنة التنفيذية في البند 

 .17,00في الساعة  الجلسة      ر فعت -185
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 محضر الجلسة الخامسة

 (9,00، الساعة 2019سبتمبر  29، األحد)

 المواضي  التي نوقشت

السياسات  -ة، وضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي العام األحكام – ماية البيئةح :جدول األعمال من 15 بندال -1
 والتوحيد القياسي 

  بضوضاء  االتجاهات الحالية والمستقبلية المتعلقة – يكاواإلاالتجاهات البيئية العالمية في
  ت واالنبعاثات الناجمة عنهاالطائرا

 أحكام عامة  –المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاواإلد بسياسات وممارسات      موح  البيان ال
 والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

  من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي        مقد مةورقة(EU) خرى األعضاء ودوله األعضاء والدول األ
  (ECAC)المدني  في اللجنة األوروبية لليران

  من أستراليا مع نيوزيلندا        مقد مةورقة 

  في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية الدول األعضاء من كوستاريكا مع        مقد مةورقة
(LACAC)  

  من قطر        مقد مةورقة 

  من الواليات المتحدة        مقد مةورقة 

  من االتحاد الروسي        مقد مةورقة 

  لي للمطارات من المجلس الدو        مقد مةورقة(ACI)  ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
(CANSO)  

  من االتحاد الدولي للنقل الجوي        مقد مةورقة(IATA)  

  من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةورقة(ACI)  

  من الدول األعضاء في       مقد مةورقة معلومات 
 Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aerea  (COCESNA). 

  من الهند        مقد مةورقة 

  من جنوب أفريقيا       مقد مةورقة 

  من شيلي       مقد مةورقة 

  من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةورقة(ACI) 

 السياسات العامة والتوحيد القياسي –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  :األعمال جدول من 16بند ال -2

  ر المناختغيالطيران الدولي و 
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 تغير المناخ - البيئةفي مجال حماية  المستمرة يكاواإلسياسات وممارسات بيان الموحد بال  

  من الدول األعضاء في        مقد مةورقة(COSESNA)  

  ندا نيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األخرى األعضاء في فنلمن        مقد مةورقة
  (ECAC)اللجنة األوروبية للطيران المدني 

  من اللجنة األفريقية للطيران المدني        مقد مةورقة(AFCAC)  بالنيابة عن الدول األعضاء البالغ
 دولة 54عددها 

  لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينيةمن غواتيماال مع الدول األعضاء في        مقد مةورقة (LACAC)  

  من كينيا        مقد مةورقة 

  من المكسيك        مقد مةورقة 

  من الجمهورية الدومينيكية  مة     مقد  ورقة 

  من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةورقة(ACI)  ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
(CANSO)  واالتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA)  والمجلس الدولي لطيران األعمال(IBAC) 

جموعة إجراءات ، بتنسيق من م(ICCAIA) مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية
  (ATAG)  النقل الجوي 

   من المجلس الدولي لطيران األعمال        مقد مةورقة(IBAC)  

  من الدول األعضاء في        مقد مةورقة معلومات(COSESNA)  

  من االتحاد الروسي والصين        مقد مةورقة معلومات 

  من الجمهورية الدومينيكية        مقد مةورقة معلومات 

  دونيسيا من إن       مقد مةورقة معلومات 

  من اليابان        مقد مةورقة معلومات 

  من ألمانيا        مقد مةورقة معلومات 

  من الواليات المتحدة        مقد مةورقة معلومات 

  التحالف الدولي للطيران المستدام من        مقد مةورقة معلومات(ICSA)  

  للمطارات  المجلس الدوليمن        مقد مةورقة معلومات(ACI)  

 موجز المناقشات

 –األحكام العامة، ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المجلس  –حماية البيئة  :جدول األعمال من 15بند ال
 السياسات والتوحيد القياسي

 من جدول األعمال على أساس ورقتي عمل رئيسيتين قدمهما المجلس 15نظرت اللجنة التنفيذية في البند  -1
 [ WP/54 وWP/57 ]ا الدول والمنظمات الدوليةوورقات أخرى ذات صلة قدمته. 

 االتجاهات الحالية والمستقبلية المتعلقة بضوضاء الطائرات واالنبعاثات الناجمة عنها
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عن تقييم االتجاهات البيئية الذي أجرتها                      ، التي تعرض تقريرا  /54WPورقة العمل  نائب المدير المعنية بالبيئةمت     قد   -2
بشأن األثر الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات  (CAEP)يئة في مجال الطيران المعنية بحماية الباإليكاو لجنة 

وبوجه عام، أظهرت االتجاهات أنه من المتوقع أن تستمر ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات الطائرات. محركات 
إلنفاذها  يكاوجري عرض هذه االتجاهات على الجمعية العمومية لإلبمعدل أبطأ من النمو في الحركة الجوية. ويالنمو، ولكن في 

العالمية القرارات بشأن المسائل المتصلة بالبيئة. ودعيت الجمعية العمومية إلى تأييد استخدام االتجاهات البيئية كأساس التخاذ 
المسائل البيئية، وحيدة القوية التخاذ القرارات بشأن بوصفها المعلومات ال ،WP/54النحو المذكور في ورقة العمل للمنظمة على 

  .الموضوعالجمعية في دورتها المقبلة معلومات محدثة حول هذا والى تقديم الى 

أقرت بأهمية أن تكون جراء المعروض، خلصت اللجنة التنفيذية الى التالي: أنه باالتساق مع اإل الرئيسالحظ  -3
العالمية ن االتجاهات أ                                                                        للمعلومات حتى يتسنى للنقاش أن يغدو مثمرا  وصنع القرار سليما . وشددت على  قويةهناك قاعدة واحدة 

                                                      كما أوصت بأن ت عتمد االتجاهات البيئية المعروضة في ورقة  المعنية،تشكل ثمرة توافق لآلراء بين الجهات اإليكاو التي تعتمدها 
ثة بهذا لتكون بمثابة أساس ال WP/57العمل رقم  م معلومات محد  الشأن للجمعية العمومية                                                                تخاذ القرارات في األمور البيئية، وأن ت قد 

 .المقبلة

د بسياسات وممارسات   أحكام عامة –المستمرة في مجال حماية البيئة   يكاواإل                            بيان موح 
 والضوضاء ونوعية الهواء المحلي

التي تضمنت معلومات عن التطورات التي  /75WPرقة العمل رقم و  )ENV(نائب مدير قسم حماية البيئة قدمت  -4
التاسعة والثالثين للجمعية العمومية من أجل تحديد في معالجة أثر الضوضاء واالنبعاثات منذ انعقاد الدورة حققتها المنظمة 

د" — 1-39العمومية المقترح ادخالها على قرار الجمعية تنقيحات لل اإلطار المستمرة في اإليكاو وممارسات سياسات ب           بيان موح 
 ."أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي –البيئة مجال حماية 

 (CAEP/11)طت الورقة الضوء على عناصر التقدم المحرز، مثل اتفاق االجتماع الحادي عشر بشأن حماية البيئة     سل   -5
( nvPM)ق السادس عشر الجديد، المجلد الثاني بشأن كتلة الجسيمات غير المتطايرة الجديدة المقترح إدراجها في الملحعلى القاعدة 

)أ(  د تفاصيله في المرفق                                                                                            محركات الطائرات؛ واالستعراض المتكامل للخبراء المستقلين لتقنيات الطائرات والمحركات، والذي تر  وعدد 
 (Eco-Airport Toolkit e-collection)ت المراعية لالعتبارات البيئية ؛ والعمل على مجموعة أدوات المطاراWP/57بورقة العمل رقم 

الطائرات، بما في ؛ والعمل على ضوضاء (PBN)وعن المسائل المتعلقة بجوانب المشاركة المجتمعية للمالحة القائمة على األداء 
ودراسة استطالعية يما يخص طائرات المستقبل، ذلك التقدم المحرز في وضع قواعد قياسية بشأن الطائرات األسرع من الصوت ف

                       البيان الموح د بسياسات "                                                                                                       تجريها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران. ود عيت اللجنة التنفيذية إلى التوصية بأن تعتمد الجلسة العامة 
المقترح على النحو و       منق حال ،"لمحليأحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء ا –في مجال حماية البيئة  المستمرةيكاو اإلوممارسات 

 .WP/57الوارد في المرفق )ب( بورقة العمل رقم 

بأهمية أن تواصل معالجة تأثير الضوضاء واالنبعاثات، و فياإليكاو وأقرت اللجنة بالتقدم الكبير الذي أحرزته  -6
بما في ذلك مصادر التكنولوجيات التي قد تؤثر على البيئة،  التكنولوجيات المبتكرة ذات التوجه البيئي، وغيرها من متابعةاإليكاو 

 . للطيران، وتقييم تأثيرها على الضوضاء واالنبعاثاتالطاقة الجديدة 
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                                                  تطوير الطائرات األسرع من الصوت رهنا  بقبول الجمهور ") /103WPورقة العمل رقم  مندوب سويسرام            بعدها، قد   -7
                                          من فنلندا نيابة  عن االتحاد األوروبي والدول        مقد مةال ("الخاصة بالطائرات دون الصوتيةعد القياسية أساس القوا العام لها على 
طت الورقة الضوء على أنه في حين أن الدول                                                             والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني. وسل  األعضاء فيه 

المدنية ة، إال أنها اعتبرت أنه من المهم للغاية ضمان أال يؤدي تطوير الطائرات بأهمية االبتكارات التكنولوجياألوروبية أقرت 
وأال يسفر                                                                                         إلى تقويض الجهود الهامة التي ب ذلت على مدار سنوات عديدة للحد من أثر الطيران على البيئة، األسرع من الصوت 
للقواعد القياسية            استعراضا   WP/103ذا قدمت ورقة العمل وهك غير متناسبة على السالمة والسعة والعمليات.عن آثار ضارة أو 

كما شددت لضمان ازدهار النقل الجوي.                                                               التي ينبغي أن تفي بها الطائرات األسرع من الصوت المطورة حديثا  الصرامة ومستويات 
لقواعد القياسية الخاصة بضوضاء رغب قطاع الطيران باالستمرار بالنمو، فمن الضروري التأكد من أن ا إذاالورقة على أنه 

تضمن الحفاظ على المستويات الحالية لحماية البيئة. ومع اإلقرار باالختالفات الفنية المهمة بين الطائرات وانبعاثات الطائرات 
بشكل أساسي الطائرات متشابهتين بأن هاتين الفئتين من االوروبية ت الدول والطائرات األسرع من الصوت، اعتقددون الصوتية 

بلوالمجال الجوي و         الرك ابستتنافسان على نفس وأنهما  نفس نظام الطيران. لذلك، ينبغي الوصول إلى المطارات باستخدام      س 
 .تلك الفئتين أن تخضع لنفس المجموعة من القواعد القياسية البيئيةلعمليات 

أن استحداث مجموعة من اللوائح والقواعد  أن الدول األوروبية ترى  مندوب سويسراوفي ختام العرض، الحظ  -8
من بها بشأن الضوضاء واالنبعاثات والسالمة والعمليات أمر ضروري إلدخال عمليات الطائرات األسرع والتوصيات الموصى 

. وأبرز  تائجوستنظر النCAEP لجنة  بالدراسة االستكشافية للطائرات األسرع من الصوت التي تجريهاالصوت. وبالتالي رحبت 
القانون منذ من بين دول أخرى، حظرت الرحالت الجوية األسرع من الصوت فوق أراضيها بموجب مندوب سويسرا أن دولته، 

العمليات بسرعات التشريعية لن تكون مستعدة للنظر في رفع هذا الحظر إال عندما يمكن إثبات أن سنوات عديدة، وأن الهيئات 
 .وغير مقبول على الجمهور         إضافيا         عبئا  لن تخلق  تفوق سرعة الصوت

 إلى القيام بما يلي: WP/103                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -9

                                                                                               التأكيد مجددا  على أن الحد من أو تقليل عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات ي عد مسؤولية دائمة  أ(
 طاع الطيران؛لجميع الجهات المعنية في قومشتركة 

                                                                                          التأكيد مجددا  على أن أي مشروع للطائرات األسرع من الصوت يجب أن يهدف إلى االمتثال ألحدث قواعد  ب(
الضوضاء الموضوعة للطائرات دون الصوتية لتجنب التراجع عن الجهود المبذولة حتى اآلن على صعيد 

 ضوضاء الطائرات من مصدرها؛الحد من 
                                                                                     دا  على وضع قاعدة قياسية تتعلق بثاني أكسيد الكربون بناء  على القاعدة القياسية الخاصة التأكيد مجد ج(

دون الصوتية، وعلى ضرورة تحديث النسخة الحالية من الفصل الثالث في المجلد الثاني من بالطائرات 
 الذي يتناول االنبعاثات؛الملحق السادس عشر 

ات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق تكليف المجلس، في ضوء المعلوم د(
األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها تشغيل الطائرات األسرع من والوثائق 

 للجمهور؛  الصوت بالنسبة
عدم نشوء وضع غير مقبول للجمهور                                                              التأكيد مجددا  على األهمية التي توليها الجمعية العمومية لضمان  ه(

تشغيل الطائرات المدنية األسرع من الصوت سواء بالسرعات التي تفوق سرعة الصوت أو دون جراء 
 الصوت؛ سرعة
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                                                                                               التأكيد مجددا  على أن إدخال الطائرات المدنية األسرع من الصوت في المطارات وفي ن ظ م إدارة الحركة  و(
 بب في آثار ضارة على العمليات والسالمة والبيئة؛ ينبغي أال يتسالجوية 

تكليف المجلس، بإسهام من لجنة المالحة الجوية ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران، بتقييم اآلثار  ز(
األداء )السالمة والتشغيل والبيئة( الناجمة عن إدماج عمليات الطائرات األسرع من الصوت المترتبة على 

الجوية، داخل المطارات وحولها، واقتراح أي إجراءات للتخفيف من هذه اآلثار، حسب المالحة في نظام 
 .االقتضاء

من فنلندا بالنيابة عن        مقد مة( ال"إدارة التأثيرات البيئية حول المطارات") /104WPورقة العمل رقم  مندوب بولنداقدم  -10
بأنه بالرغم        علما  عضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني. وأحاطت الورقة ودوله األعضاء والدول األاالتحاد األوروبي 
الذي أحرزه قطاع الطيران في التخفيف من اآلثار على البيئة، فإن الضوضاء واالنبعاثات هي سبب متزايد من التقدم الكبير 

إلدارة لة الضوضاء" هو األكثر فعالية من حيث التكلفة لمشك لإليكاو للتصديوأقرت بأن "النهج المتوازن للمشاكل الصحية. 
المتوازن من النهج  الدعائم األربع                                                                             مسائل الضوضاء، وشددت على أنه لن يتسنى تحقيق ذلك إال  في حالة اإلبقاء على حداثة 

حماية المناطق الحضرية وضرورة لإلمكانيات التقنية الخاصة بتحسين المنتجات الجديدة والطلب المتزايد على النقل وزيادة        وفقا  و 
 .اإلنسانصحة 

 إلى القيام بما يلي: WP/104                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -11

إعادة التأكيد على أن تدابير التخفيف للتصدي للتأثيرات الخاصة بالضوضاء ونوعية الهواء حول المطارات  أ(
 للسياسات الدولية والوطنية واإلقليمية في المستقبل؛تظل تدابير رئيسية بالنسبة ينبغي أن 

الذين ( الحد أو التخفيف من عدد الناس 1أجل ما يلي: ) منيكاو لإلإعادة التأكيد على أهمية األهداف البيئية  ب(
ء الهوا( الحد أو التخفيف من تأثير انبعاثات الطيران على نوعية 2بضوضاء الطائرات الشديدة، و)يتأثرون 

 ؛المحلي
من أجل ضمان بقائها كأداة  الدعائم األربعإلى المحافظة على جميع  والحاجةيكاو لإلدعم النهج المتوازن  ج(

 ضوضاء المطارات؛فعالة إلدارة 
بأن أساطيل الطائرات في العالم قد تطورت على مر الزمن نتيجة التكنولوجيا الجديدة التي        علما  اإلحاطة  د(

في المئة فقط من مجموع العمليات في أوروبا أثناء عام  2.5األسواق، بحيث أن ما نسبته  دخلت إلى
                                                                      الثالث، وأن بعض المطارات طبقت بالفعل قيودا  تشغيلية على الطائرات التي نفذتها طائرات الفصل  2017

 الثالث؛ تمتثل للفصل
في القسم الخاص بقيود التشغيل المحلية المتصلة االستنتاج بأنه يجب النظر في تحديث البيان الوارد  ه(

، حسبما يرد في المرفق األول، والتي تعود إلى عام 1-39يكاو لإلقرار الجمعية العمومية بالضوضاء من 
بتطبيق القيود التشغيلية على طائرات الفصل الرابع ذات الكتلة القصوى عند ، مما أدى إلى السماح 2001
صة بموجب القواعد السابقة، إذا جرى                    فضال  عن تلك المرخ  كج أو أكثر،  55 000لغ التي تب ،اإلقالع

 لإليكاو؛ تسويغها بموجب النهج المتوازن 
الناجمة بزيادة أهمية النهج الشامل إلدارة نوعية الهواء حول المطارات، وخاصة تلك التأثيرات        علما  اإلحاطة  و(

 .المطارات والطائراتعن معدات 
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 ] )RPA( "                         الطائرات الموج هة عن ب عد –ضوضاء الطائرات "[ /226WPورقة العمل رقم  مندوب استرالياثم قدم  -12
بشأنها فيما يتعلق بالطائرات          تقد ما  اإليكاو نيوزيلندا. وأقرت الورقة بمجموعة من األعمال التي تحرز شاركت في رعايتها  التي

ال سيما فيما يتعلق بالسالمة الجوية وأمن المالحة الجوية وأمن الطيران. وسلطت الضوء على مسألة ، (RPA)                 الموج هة عن ب عد 
                                                                                لعمليات الطائرات الموج هة عن ب عد، ال سيما من حيث الضوضاء. وتشمل هذه اآلثار ضوضاء ناشئة، وهي األثر المجتمعي 
على رحالت محدودة  2019ستراليا، التي وافقت في عام الخصوصية. ووصفت الورقة تجربة أ                       الطائرات فضال  عن قضايا 

نظيمية في اللوائح التمدنها، وأوجزت التحديات التي يواجهها واضعو                                                          للطائرات الموج هة عن ب عد للتسليم المنزلي في عدد قليل من 
                                 الموج هة عن ب عد. ود عيت الجمعية  الخاصة بضوضاء الطائراتتصدر بعد القواعد  لماإليكاو وأن سيما  جميع أنحاء العالم، ال

على تبادل تجاربها في مجال االستجابة للقضايا المتعلقة بالضوضاء الناجمة عن تشغيل الطائرات العمومية إلى تشجيع الدول 
 .المناطق المبنية والسكنية                   عن ب عد، ال سيما في          الموج هة 

م المحرز في مجال الطيران المدني في أمريكا ") /412WPورقة العمل رقم  مندوب كوستاريكاقدم  -13                                                            المساهمات والتقد 
(، التي شاركت في رعايتها الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا "ونوعية الهواء المحليحيث الضوضاء الالتينية من 

م الذي أحرزه إقليم أمريكا الالتينية الالتينية.                                                في المجال البيئي، فيما يتعل ق بالضوضاء ونوعية                                                               وعرضت ورقة العمل هذه التقد 
زت  يكاو.لإلالذي أقرته الجمعية العمومية  1-39للملحق السادس عشر ومجلداته المختلفة، والقرار        وفقا  المحلي، الهواء             ولقد عز 
خالل اتخاذ إجراءات ء البيئي من األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية المبادرات الرامية إلى تحسين األداالدول 

لمنشآت المطارات، في جملة الضوضاء وتحسين نوعية الهواء المحلي، والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، والتخطيط لخفض 
ة بالطيران أفضت إلى نتائج ناجحةأمور   .                                                                            أخرى، أد ت إلى لوائح تنظيمية وأنشطة ضخمة خاص 

 إلى القيام بما يلي: WP/412ة في ورقة العمل رقم                      د عيت الجمعية العمومي -14

 بالمعلومات التي تتضمنها هذه الورقة؛       علما  أن تحيط  أ(
م الذي أحرزته دول أمريكا الالتينية في مجال حماية البيئة والمبادرات الرامية  ب(                                                                                                     وأن تأخذ في الحسبان التقد 

 الشأن؛ بهذااإليكاو القياسية الصادرة عن إلى تطبيق القواعد 
 وأن تواصل بناء قدرات الدول من خالل الندوات وحلقات العمل المتعلقة بالبيئة؛ ج(
 ج إلجراءات محددة لمنح الدول النامية إمكانية الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا.          وأن ترو    د(

خطيط والتنفيذ وحماية البيئة في اقتراح بإنشاء مجموعات إقليمية للت") /140WPورقة العمل رقم  مندوب قطرقدم  -15
السريع للنشاطات البيئية ضمن قطاع الطيران العالمي، ال بد من النمو التي تم التشديد فيها على أنه في ظل (، "مجال الطيران

اية البيئة                                                                                   أثر الطيران على البيئة. ومن شأن هذا النهج أن يضمن االت ساق في تطوير وتنفيذ برامج حماعتماد نهج شامل لمعالجة 
                                                                           واإلقليمية المرتبطة بهذا الموضوع بطريقة تت سم باالت ساق والتجانس بين األقاليم عن الوثائق الدولية                       في مجال الطيران فضال  

واقترحت الورقة إنشاء مجموعات إقليمية  .(SARPs) يكاواإلوالتوصيات الدولية الصادرة عن القياسية وبشكل يتماشى مع القواعد 
معالجة التطورات الحالية البيئية من شأنها أن تتيح منصة للتعاون اإلقليمي في  البيئة في مجال الطيرانخطيط والتنفيذ وحماية للت

إنشااء مجموعاات إقليمياة للتخطاايط ودعيت الجمعية العمومية أن تطلاب إلاى المجلاس  مجال الطيران.والتحديات المقبلة في 
 يكاواإللحماية البيئة في مجال الطيران في أقاليم االتساق في إعداد خطط العمل لضمان  (AEPPIRGs)البيئاة  والتنفياذ وحمايااة

. 
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( "آراء الواليات المتحدة بشأن الطيران األسرع من الصوت") /261WPورقة العمل رقم  مندوب الواليات المتحدةقدم  -16
الجهود، طائرات مدنية أسرع من الصوت. وأكد أن الواليات المتحدة تدعم هذه ه لتطوير الجهود جارية في دولتوأشار إلى أن 

البيئة للمساعدة في التي أجرتها لجنة حماية التي تعرضها الدراسة االستكشافية للطائرات األسرع من الصوت عن البيانات       فضال  
المقترحات التي قدمتها دول إزاء بعض الواليات المتحدة قلقة  الطائرات الخدمة في نهاية المطاف. غير أنتمكين دخول تلك 

عملية وضع القواعد القياسية العامة، في إلدخال مفاهيم غير تقنية وغير موضوعية، مثل مفهوم المقبولية أخرى إلى الجمعية 
اللجنة والذي يتناول االعتبارات البيئية اعتمدته  المتحدة بقوة نهج وضع المعايير المعتمد على البيانات الذيالبيئية. وتؤيد الواليات 

الواليات المتحدة مقترحات لتطبيق معايير التكنولوجية، والمعقولية االقتصادية، والفوائد البيئية(. وبالمثل، لم تؤيد )أي الجدوى 
ربون للطائرات األسرع من الصوت أكسيد الكثاني الصوتية على الطائرات األسرع من الصوت أو تطوير معيار الضوضاء دون 

الطيران المدني الدولي هي أكثر فعالية عندما أن منظمة معيار الطائرات دون الصوتية. واعتبرت الواليات المتحدة على أساس 
سرع من ألابتكارية، بما ذلك الطائرات ا تكنولوجيا جديدة أوقائم على البيانات لسن القواعد بالنسبة الى أي تعتمد على نهج 

 .الصوت

 إلى القيام بما يلي: WP/261                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -17

إعادة التأكيد على نهج وضع القواعد القياسية القائمة على البيانات للتكنولوجيات الجديدة والمبتكرة مثل  أ(
ة )أي الجدوى التكنولوجية والعقالنية                                          الصوت، التي تتناول أيضا  االعتبارات البيئيالطائرات األسرع من 

 االقتصادية والفائدة البيئية للتكنولوجيا(؛
والموافقة على أن أي قرار بشأن القواعد القياسية للضوضاء واالنبعاثات المتعلقة بالطائرات الجديدة األسرع  ب(

البيئة في مجال الطيران،  يستند إلى البيانات والتحليالت التي تجريها لجنة حمايةمن الصوت يجب أن 
ل                                                    واالنبعاثات التي تقل سرعتها عن سرعة الصوت قد ال تشك  وعلى أن القواعد القياسية القائمة للضوضاء 

 التنفيذ التكنولوجي؛المعيار المناسب للطائرات األسرع من الصوت في ضوء قابلية 
المتعلق بالدراسة االستكشافية في مجال الطائرات والموافقة على أن يقوم المجلس بإعطاء األولوية للعمل  ج(

تجريها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران من أجل السماح بإجراء مناقشات التي  ،األسرع من الصوت
 .المستقبل القريبحول القواعد القياسية للهبوط واإلقالع في فنية 

لإليكاو ف االتحاد الروسي إزاء مشكلة وضع القواعد القياسية موق") /374WPورقة العمل رقم  االتحاد الروسيقدم  -18
تطوير كبيرة في         شواطا  أأن عدة شركات قد قطعت فيها الى شير    أ  (، التي "األسرع من الصوتالواعدة         الرك اببطائرات  الخاصة

وأوضحت الورقة . 2025-2023ة                                                 من الم فترض أن يتم ترخيصها في وقت مبكر من الفتر الطائرات األسرع من الصوت والتي 
الدفع الخاصة ظم                                            ظم الطائرات األسرع من الصوت في المستقبل ون        عن ن  بنشاط في إجراء بحث شامل شارك االتحاد الروسي أن 

 . (САЕР)البيئة في مجال الطيران  لحمايةاإليكاو بها، سواء داخل روسيا أو داخل لجنة 

 إلى القيام بما يلي: WP/374في ورقة العمل رقم                        د عيت الجمعية العمومية  -19

الصادرة  (SARPs)أن تكلف المجلس بالنظر في إمكانية ترتيب أولويات وضع القواعد والتوصيات الدولية  أ(
، مع العمل في الوقت ذاته على مراعاة الحاجة (SST)الخاصة بالطائرات األسرع من الصوت اإليكاو عن 

ولجنة المالحة الجوية  (CAEP)وفعال بين فرق الخبراء التابعة للجنة حماية البيئة سيق وثيق إلى وجود تن
(ANC)؛ 
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من بأن االتحاد الروسي، بناء على تجربته الواسعة في إنشاء الجيل األول من الطائرات األسرع        علما  أن تأخذ  ب(
للطائرات الواعد لهذه الفئة من الطائرات )المشروع الصناعي  ونتائج البحوث الالحقة بشأن الجيل الجديدالصوت 

المنخفضة ومشروع اللوائح والقواعد الخاصة بمستويات الفرقعات الصوتية  (HISAC)عالية السرعة 
(RUMBLE)،)  يكاولإلالموارد الالزمة لدعم هذا االتجاه الهام على استعداد لتوفير. 

من المجلس        مقد مة(، ال"إدارة الضوضاء") /260WPورقة العمل رقم  مجلس الدولي للمطاراتللمراقب من ااقدم  -20
. وسلطت الورقة الضوء على أن منظمة خدمات (CANSO)المدنية ومنظمة خدمات المالحة الجوية  (ACI)الدولي للمطارات 

اإليكاو ال سيما االقتراح المقدم من مجلس  WP/57لعمل رقم ابا بورقة                                                   المالحة الجوية المدنية والمجلس الدولي للمطارات رح  
"إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية ) Cir 351 رقميكاو لإلبإضافة اإلشارة إلى إشراك المجتمعات المحلية والكتاب الدوري 

األحكام العامة والضوضاء  –بحماية البيئة  المتعلقةو اإليكاوممارسات للبيان الموحد بسياسات       منق حفي مشروع النص ال (للطيران"
، (CANSO)ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  (ACI)للمطارات المرفق. واقترح المجلس الدولي  ،ونوعية الهواء المحلي

الجوانب للنهج ية كعامل متعدد بحيث تتضمن إشراك المجتمعات المحلمن الديباجة  5تعديل النص الوارد في المرفق )ج(، الفقرة 
 .الطائرات المتوازن إلدارة ضوضاء

رون عن                                                          هناك تزايدا  في عدد األشخاص والمجتمعات المحلية الذين يعب  شددت الورقة، في هذا الصدد، على أن  -21
بيق المالحة القائمة على األداء                                            وعالوة  على ذلك، فإن التطورات األخيرة، مثل تطالمطارات وأنشطة الطيران. مواقف سلبية تجاه 

(PBN)  للطائرات األسرع من الصوت الجديدة، قد تزيد إدارة ضوضاء الطائرات تعقيدا . وبالتالي فإن صناعة المحتمل والطرح                                                                                          
أنه على الرغم وأكدت الورقة   المعنية.مع حلول قابلة للتطبيق لجميع الهيئات توفير إدارة فعالة للضوضاء الطيران بحاجة إلى 

في المائة من إزعاج المجتمع  30البحوث أن العوامل الصوتية مسؤولة فقط عن نحو المطلقة، فقد أظهرت من أهمية الضوضاء 
بأنه على الدول والقطاع أن يتفهما على نحو (CANSO) المجلس الدولي ومنظمة كانسو بالضوضاء. وأوصى المحلي المتصل 

 .لذلك       وفقا  يتسنى وضع السياسات واإلجراءات والتخطيط لها المتبقية حتى المائة في  70أفضل نسبة الا 

هو حل  "إدارة ضوضاء الطائرات فياإليكاو النهج المتوازن الذي تتبعه "بأن  WP260وأقرت ورقة العمل رقم  -22
ورأي كل من المجلس الدولي مطارات وحولها. الاالعتبارات المحلية، ويحدد تدابير تخفيض الضوضاء في سياساتي قائم على 
األساس إلدارة الضوضاء في جميع أنحاء خدمات المالحة الجوية المدنية أنه ينبغي أن يظل النهج المتوازن للمطارات ومنظمة 

بالظروف المحلية المتفاوتة للمطارات، مع اعترافه ،    ا  دولي    ا                                                        إطارا  متوائما  عالميا  ومناسبا  للطيران باعتباره قطاعالعالم، حيث أنه يوفر 
 .الالزمة لمعالجتهاوتوفيره المرونة 

 إلى القيام بما يلي: WP/260                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -23

بآراء منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية والمجلس الدولي للمطارات بصدد إدارة الضوضاء        علما  اإلحاطة  أ(
 األماكن المحيطة بالمطارات؛ في

الطلب إلى المجلس البحث المتمعن لفهم العوامل غير السمعية كوسيلة لدعم بلورة السياسات القادرة على  ب(
 إلزعاج المجتمعات المحلية من جراء ضوضاء الطائرات؛ المعالجة السليمة 

 ر متعدد الجوانب في النهج المتوازن.الطلب إلى المجلس تضمين إشراك المجتمعات المحلية كعنص ج(

معالجة  فياإليكاو وأكد أن عمل  /175WPورقة العمل رقم  )IATA(المراقب من االتحاد الدولي للنقل الجوي قدم  -24
اإليكاو قواعد  النقل الجوي. وكانتالدولية، أساسي الستدامة القواعد القياسية والتوصيات تأثير الطيران على البيئة، ال سيما وضع 
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للطابع الدولي للنقل                  الطيران. ونظرا  باألوضاع التنظيمية لشركات التكنولوجية وخلق إمكانية للتنبؤ هامة لتأمين التحسينات  وسيلة
ي لجميع معايير منظمة الطيران المدن       وفقا  ضمان أن الطائرات المعتمدة الطائرات، تحتاج شركات الطيران إلى الجوي وطول عمر 

  .الدوليوالتي قد تعرقل النقل الجوي العالم ودون قيود ال مبرر لها المنطبقة ستكون قادرة على العمل في جميع أنحاء الدولي 

 إلى القيام بما يلي: WP/175                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -25

ت ألغراض إصدار الشهادات ولم            ية قد وضع  الشهادات البيئ إلصداراإليكاو التأكيد من جديد أن معايير  أ(
 بمثابة أساس لقيود التشغيل أو رسوم االنبعاثات؛م لتكون       ت صم  

بأن أي قرارات بشأن حدود إصدار الشهادات للطائرات األسرع من الصوت  ياتامالحظة وجهة نظر األ ب(
ن توافقها مع اختصاصات لجنة حماية إلى البيانات وأن تكون على دراية بالتحليل لضماينبغي أن تستند 

 بيئة الطيران؛
 الدول على اعتماده عند معالجة مشاكل الضوضاء في مطاراتها؛ وحثيكاو لإلتكرار دعمها للنهج المتوازن  ج(
                                                                                                إعادة تأكيد المبادئ المتفق عليها مسبقا  بشأن التخلص التدريجي من الطائرات النفاثة دون سرعة الصوت  د(

مستويات الضوضاء، بالمجلد األول من الملحق السادس عشر، وإدخال قيود التشغيل المحلية ي تتجاوز والت
 المتعلقة بالضوضاء؛

تدرك أنه ينبغي تطبيق الرسوم البيئية فقط في المطارات التي  التياإليكاو لسياسات  ياتامالحظة دعم األ ه(
المحلي وأنه، في حالة فرضها، يجب أن  الهواء نوعية مشكلة محددة في الضوضاء أو مشكلةتعاني من 

لتخفيف                                                                        وليس ضريبة وأن األموال التي يتم  جمعها ينبغي استخدامها، في المقام األول، تكون في شكل رسوم 
 .اآلثار البيئية للطيران

اء المجلس الدولي للمطارات بصدد آر ") /225WPورقة العمل رقم  )ACI(المجلس الدولي للمطارات المراقب من قدم  -26
أن  WP/225(، وأبرزت ورقة العمل "والتوصيات الدولية المناسبةالصوت إلى الخدمة، وإعداد القواعد إعادة الطائرات األسرع من 

تجة عن الطائرات الضوضاء واالنبعاثات الناوالتوصيات لمعالجة  المجلس الدولي يدعم عمل لجنة حماية البيئة في تطوير القواعد 
في الوقت المناسب والتي من شأنها أن تعزز القواعد والتوصيات وضع تلك ب  يكاواإلاألسرع من الصوت، وأقرت بضرورة قيام 

األسرع من الصوت يجب أال تقوض جهود إدخال الطائرات التنمية المستدامة المنسقة للطيران الدولي. وشددت على أن إعادة 
الضوضاء  يجب أن تفي بأحدث قواعدالصوت  األسرع منالصناعة على مدى العقود الماضية، وأن الطائرات وإنجازات هذه 

أكدت الورقة على أن عالم الطيران يجب كما . MTOMالكتلة نظيراتها دون الصوتية لنفس  مثلاإليكاو واالنبعاثات التي تصدرها 
المتحدة، والذي أكد الحاجة إلى الحد من التابع لألمم المعني بتغير المناخ  أن يستجيب آلخر تقرير للفريق الحكومي الدولي

 .الصناعيةدرجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة  1.5االحترار العالمي إلى 

ت الورقة الضوء على خشية المجلس الدولي للمطارات طلضاء الطائرات األسرع من الصوت، سفيما يتعلق بضو  -27
المميزات التشغيلية للطائرات                                                                          المنهجيات المتبعة حاليا  في عملية ترخيص الطائرات دون الصوتية من تغطية كل       م ك ن           من عدم ت  

ن عدم تناول هذا األمر قد يقلل إج هذا التحدي على نحو سليم، حيث تعال أنيكاو لإلالصوت. وكان من الضروري األسرع من 
الطيران في معالجة الضوضاء داخل المطارات وحولها. وأيد المجلس الدولي للمطارات وإنجازات أوساط صناعة من شأن جهود 

                                            ويتوقع أن توفر الدراسة تقييما  لألثر المحتمل  ،، وأكد مشاركته في هذه الدراسة بصورة كاملة"البيئة االستكشافيةدراسة لجنة حماية "
 .المجتمعات المحليةللضوضاء على 
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 إلى القيام بما يلي: WP/225مومية في ورقة العمل رقم                  د عيت الجمعية الع -28

خاصة بالطائرات  (SARPs)اإلقرار بآراء المجلس الدولي للمطارات بصدد وضع قواعد وتوصيات دولية  أ(
 من الصوت؛األسرع 

 ة الصوتية؛المرفق )ز( بحذف اإلشارة إلى الفرقع ،1-39 رقميكاو لإلتعديل قرار الجمعية العمومية  ب(
خاصة بالضوضاء واالنبعاثات التي تحدثها  (SARPs)الطلب إلى المجلس وضع قواعد وتوصيات دولية  ج(

 نمية المستدامة للطيران الدولي؛ الطائرات األسرع من الصوت، من شأنها أن تعزز الت
يعوق تدفق حركة الطائرات األخرى،  اإلقرار بأن إدخال الطائرات األسرع من الصوت إلى الخدمة يجب أالو  د(

من                                 الفعالية أو األثر البيئي في أي                                                         يؤدي إلى خسارة في السعة، أو ي فضي عن غير قصد إلى تقليلأو 
 .منظومة الطيرانجوانب 

خدمات الورقة الخضراء لمؤسسة أمريكا الوسطى ل"] /81WP :بورقات المعلومات الخمس التالية       علما  اإلحاطة وتم  -29
( "الوطنيةسياسة الطيران األخضر ") WP/372 من الدول األعضاء في اللجنة؛ والورقة       مقد مةال[ " (COCESNA)الجويةالمالحة 

ي الطيران المدنمساهمة وآراء جنوب أفريقيا بشأن أعمال حماية البيئة التي تقوم بها منظمة ") WP/409والورقة  الهند؛من        مقد مةال
 WP/354 الورقةو  من شيلي؛       مقد مة( ال"الترويج للمطارات الخضراء") WP/474 والورقة من جنوب أفريقيا؛       مقد مةال( "الدولي

 .ها المجلس الدولي للمطارات( التي قدم"في حماية البيئةمساهمة المطارات ")

 المناقشة

 /225WPو /175WPو 374WPو /261WPو /103WP العمل رقاتمن و                        العروض، فالحظ أن عددا   رئيس اللجنة التنفيذيةلخص 
 CAEP مسألة الطائرات األسرع من الصوت. وفي معرض تسليطه الضوء على الدعم الواسع الذي أعرب عنه لعملتناولت 

المجلس مواصلة  يتعلق بالطائرات األسرع من الصوت، اقترح أن توصي اللجنة التنفيذية الجمعية بأن تطلب منالجاري فيما 
مع إعطاء األولوية للدراسة االستكشافية للطائرات األسرع من الصوت التي  البيئة،لجنة حماية  بل              المذكور من ق  العمل الجاري 
قد أعربت عن آراء متباينة بشأن نهج المنظمة في وضع القواعد، والعالقة بين        مقد مةالرئيس بأن بعض الورقات التجريها. وأقر 

الحالية للطائرات دون الصوتية واألساس الذي يقوم عليه وضع معايير جديدة للطائرات األسرع من الصوت، لقواعد القياسية ا
عن ضرورة مراعاة السالمة والمالحة الجوية واألمن وغير ذلك من الجوانب. ولذلك، اقترح أن                الجمهور، فضال  ومسألة مقبولية 
بتلك اآلراء المتباينة التي سينظر فيها المجلس بعد انتهاء لجنة حماية البيئة من        علما  الجمعية بأن تحيط التنفيذية توصي اللجنة 

 عملها الفني.

أن الوقت المخصص لتقديم األوراق والتعليقات ال يتناسب مع الطبيعة الحساسة لهذه القضايا  مندوب مصرأكد  -29
)االتحاد  WP/374)أستراليا( و WP/226 ية لمناقشة اللجنة التنفيذية لها. وأيد ورقات العملزمن ض حدود          ي أن تفر  ينبغال الهامة وأنه 
 للمطارات من المجلس الدولي WP/225و WP/104 )كوستاريكا(، وأعرب عن قلقه إزاء فحوى ورقتي العمل WP/412الروسي( و

(ACI). 

لترخيص القياسية أنه على الرغم من أن القواعد  مندوب مالطة (، أكداألياتا) /175WPوفي إشارة إلى ورقة العمل  -30
رسوم ستخدم كأساس لقيود التشغيل أو فرض                                                                            مستوى ثاني أوكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة غير المتطايرة ال يقصد بها أن ت  

المسائل وستواصل الدول  على االنبعاثات، فإن بيانات الضوضاء وتراخيص المحركات تستخدمها دول عديدة لمعالجة تلك
استخدام أفضل البيانات المتاحة. واتفق مع االتحاد الدولي للنقل الجوي على أن تطوير برامج البحث واإلنقاذ المتعلقة بحدود 
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إصدار الشهادات للطائرات األسرع من الصوت يجب أن يحقق فوائد بيئية فعلية تدعمها البيانات، بما يتماشى مع اختصاصات 
يكاو لإل. وأشار مندوب مالطة، في مشاركته رأي االتحاد الدولي للنقل الجوي، بأن الركائز األربع للنهج المتوازن  CAEPجنة ل

 لم بأنه يجري استعراض الركائز الثالث األولى وأكد ضرورة مراجعة الركيزة الرابعة أيضاعال معبحاجة إلى تحديث متواصل، 

النهج المتوازن "أن          معتبرا    /104WPالعمل  ورقة الرأي الذي أعربت عنه الدول األوروبية في مندوب اليوناند     أي   -31
مجال  فياإليكاو ، هو عنصر أساسي لتحقيق األهداف البيئية التي وضعتها "الطائراتضوضاء  اإليكاو إلدارة الذي تتبعه

الصحة العامة. وكرر التأكيد على أن من األهمية بمكان أن تظل الالزمة لحماية الضوضاء لضمان استمرارها في توفير الوسائل 
وذات صلة من أجل تعزيز تطوير الطيران في المستقبل، وأكد أن الوقت قد مستكملة العناصر الرئيسية األربعة للنهج المتوازن 

 .رانآخر التطورات في صناعة الطيالتشغيلية مع مراعاة حان لتحديث العنصر المتعلق بالقيود 

من المجلس للدولي للمطارات        مقد مةال WP/260 العمل في ورقة د مندوب اليونان أيضا الفقرة ب( من اإلجراء        كما أي   -32
كوسيلة لدعم والتي دعيت فيها الجمعية أن تطلب إلى المجلس مواصلة استكشاف فهم العوامل غير الصوتية ( (CANSO ومنظمة

 .تعالج على النحو الصحيح اإلزعاج الناتج عن ضجيج الطائرات وأثره على المجتمعاتوضع السياسات التي 

)االتحاد الروسي(، أعرب مندوب  WP/374)الواليات المتحدة( و WP/261في معرض التعليق على ورقتي العمل  -33
طار لجنة حماية إجلس مواصلة العمل الجاري في الم طلب إلىتجمعية العامة بأن القتراح الرئيس بأن يوصي التأييده فرنسا عن 

ضوع االستكشافية للطائرات األسرع من الصوت، مع التأكيد على الطبيعة الحساسة لمو األولوية لدراسة اللجنة إعطاء و البيئة، 
الدولي المجلس  كما وصفها، وال سيما فيما يتعلق بالمسألة الحساسة للرأي العام المتعلقة بالضوضاء من الصوتالطائرات األسرع 

 .WP/225ورقة العمل في للمطارات 

وفي معرض تأييد للتعليقات التي أدلت بها مصر بشأن الوقت المخصص للمتحدثين، وجه مندوب االتحاد الروسي  -34
ة تأكيد أن أي مشروع للطائرات والفقرة ب( من اإلجراء، التي دعيت فيها الجمعية إلى إعاد ،WP/103 ورقة العمل االنتباه إلى

إلى أن يهدف إلى االمتثال ألحدث معايير الضوضاء للطائرات دون الصوتية لتجنب التراجع عن يحتاج األسرع من الصوت 
من ضوضاء الطائرات عند المصدر. وأشار إلى أن معايير الطائرات األسرع من الصوت يجب حتى اآلن للحد الجهود المبذولة 

والمعايير الفعالة من حيث التكلفة التي تدعمها البيانات، وعلى الخصائص االقتصادية والتكنولوجية  الفعالية البيئية ند إلى أن تست
 .الصوت للطائرة األسرع من

ء من فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضا       مقد مة)ال WP/103عن تأييده لورقة العمل  مندوب النرويجأعرب  -35
األخرى في اللجنة االوروبية للطيران المدني(، وأكد على أهمية الحد من عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء األعضاء فيه والدول 
رئيسي من الفرقعات الصوتية، وعدم زيادتها. وشدد على أنه في حين أن الطائرات دون الصوتية تسبب بشكل ال سيما الطائرات، 
أنها تحافظ ت، فإن الطائرات األسرع من الصوت تنتج فرقعة صوتية على طول مسارات الطيران طالما المطاراحول ضوضاء 

فسيكون من سرعة الصوت. وأكد مندوب النرويج أنه إذا سمح بوجود فرقعات صوتية فوق أعالي البحار، تفوق على سرعة 
أنه إذا سمح وسلط الضوء على   السواحل.ة بالقرب من في المناطق المأهولمنها تأتي ضوضاء كبيرة عدم الضروري ضمان 
يتأثروا، بما في من الناس يمكن أن         كبيرا                                                     الصوت فوق المناطق المأهولة على اليابسة، فإن عددا  األسرع من بالرحالت الجوية 

النرويج على أنه من دد مندوب ضوضاء للطائرات أو ضوضاء من صنع اإلنسان. وش             فيها حاليا  ال توجد ذلك في المناطق التي 
بسرعة تفوق سرعة الصوت معايير ذات صلة بالضوضاء للمسارات أثناء الطريق والرحالت الجوية هناك المهم بالتالي أن تكون 
 المسائل وحماية الجمهور العاممن أجل الحد من هذه 
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وجهات النظر حول موضوع الطائرات األسرع من ، إلى اختالف الدكتور أولوموا بينارد أليو، رئيس المجلسوأشار  -36
، إلى الموافقة على اقتراح الرئيس بالسماح للجنة حماية                                                  أنه دعا المندوبين، في ضوء ضيق الوقت وللمضي قدما  غير الصوت. 

من ذلك العمل )انظر عملها الفني بشأن ذلك، وأن يكلف المجلس بالنظر في تلك اآلراء المتباينة بمجرد االنتهاء بمواصلة البيئة 
 أعاله(. 30 الفقرة

 وتركيا وسويسرا وسلوفاكيا ندونيسياإو  واريتريا ومصر وكولومبيا والصين وكندا وبنغالديش مندوبو النمساوأعرب  -37
 ندوب سلوفاكيامعن تأييدهم القتراح الرئيس المذكور. وبذلك، أيد  والمراقب من المجلس الدولي لطيران األعمال والواليات المتحدة

 .)من المجلس( WP/54ورقة العمل 

أن اتباع نهج قائم على البيانات أمر ضروري لضمان صياغة قواعد قياسية للضوضاء  مندوب إندونيسياأبرز  -38
المتعلقة األعمال  بإتمامللطائرات األسرع من الصوت بطريقة سليمة وعلمية، ووافق على أن تقوم لجنة حماية واالنبعاثات 

 .الفنية بالجوانب

)من المجلس(، وأعرب عن قلقه إزاء شفافية تقرير  /54WPاالنتباه إلى ورقة العمل  مندوب الصينواسترعى  -39
والنماذج المستخدمة فيه. وأكد أن التقرير قدم دون تفسير بشأن النماذج  والبياناتاإليكاو العالمية الصادر عن البيئية االتجاهات 

اشتقاق األرقام. وأكد مندوب الصين وجود تناقضات في التقرير وأكد على ضرورة تحديد مصادر تلك لمستخدمة وكيفية ا
 .للبيانات المستخدمة، وسيكون من الضروري إجراء تعديل على النماذج نفسها       وفقا  االختالفات، وأنه 

د بسياسات وممارسات اإل"باإلشارة الى مشروع  -40 أحكام عامة  –المستمرة في مجال حماية البيئة   اويك                              بيان موح 
أجل من  (ب)من الديباجة من المرفق  11اقترح مندوب الصين تعديل الفقرة  ،)WP/57) "الهواء المحليوالضوضاء ونوعية 

أول استعراض مل اللجنة بشأن قرأ على النحو التالي: "االعتراف بع                                يضطلع بها خبراء مستقلون بحيث ت  االعتراف بأن أعمال اللجنة 
( وطويلة األجل 2027)لتكنولوجيات الطائرات والمحركات واعداد أهداف تكنولوجية متوسطة األجل  للخبراء المستقلينمتكامل 

نائب المدير المعنية  االقتراحدت هذا                                                   الوقود واالنبعاثات"؛ )يظهر نص جديد بخط عريض(. وأي  ( للضوضاء واحتراق 2037)
ذات الصلة من منظمة  Doc 10127أيضا منصب أمينة اللجنة، ألنه يتماشى مع عنوان الوثيقة ، التي تشغل DD/ENVالبيئة ب

 ."المحركات والطائراتالمستقلين لألهداف التكنولوجية المتكاملة واستعراض تقييم الخبراء " —الطيران المدني الدولي 

من          المقد مة )WP/104 دوب الصين االنتباه إلى الفقرة ه( من اإلجراء في الورقة في ختام المالحظات، استرعى من -41
األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني(، وأشار إلى أنه باسم االتحاد فنلندا 

 .كيلوغرام 55 000وعلى مستوى  (MTOM)فرض الكتلة القصوى عند اإلقالع من غير الضروري 

عن نفس القلق الذي عبر عنه مندوب الصين وأيد التعديل المقترح الذي أدخله على الفقرة  مندوب مصرأعرب  -42
د بسياسات وممارسات  )ب(من المرفق من الديباجة  11 أحكام  –في مجال حماية البيئة  المستمرةاإليكاو                                      من مشروع بيان موح 

 .)WP/57) ونوعية الهواء المحليالضوضاء و عامة 

على ضرورة  مندوب بنغالديش، شدد /75WP و PW/54وفي معرض اإلعراب عن التأييد الكامل لورقتي العمل  -43
الكثافة ة االستكشافية، العمليات االسرع من الصوت في المناطق ذات ة في االعتبار، عند اجراء الدراسحماية البيئلجنة أن تأخذ 
 .العاليةالسكانية 
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اآلراء المتباينة  رئيس اللجنةوالحظ المتوازن إلدارة ضوضاء الطائرات"،   يكاواإل"نهج انتقلت عناية االجتماع الى  -44
)ه(  ، المرفق1-39محتمل لا "قيود التشغيل المحلية المتعلقة بالضوضاء"، على النحو المحدد في القرار إزاء الحاجة إلى تحديث 

)من فنلندا باسم االتحاد WP/104في  الورقة        مقد مةومع مراعاة المعلومات الهامة ال(، WP/175ورقم  WP/104)ورقتا العمل رقم 
األعضاء األخرى في اللجنة االوروبية للطيران المدني(، شدد على أن النص الحالي والدول األعضاء فيه والدول األوروبي 

حماية البيئة الخاصة بالضوضاء في الملحق السادس عشر، المجلد األول منه. تقييم وتوصيات لجنة  ارتكز على)ه(  للمرفق
الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية بشأن  منذاإليكاو التقدم الذي أحرزته ( عن  WP/57                   تقريرا  )ورقة العملقدم المجلس 

الورقة القاعدة القياسية الجديدة المتعلقة بكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير وأوجزت المتعلقة بالطيران المدني والبيئة. القضايا 
 ."الطائراتانبعاثات محركات " —، المجلد الثاني "حماية البيئة" —الجديد لمحركات الطائرات، في الملحق السادس عشر المتطايرة 

 ،1-39العمومية رقم  التحديث المقترح من الدول األوروبية لقرار الجمعيةبشأن التوصل إلى اتفاق على الصعيد العالمي وبدون  
على أن توصي اللجنة التنفيذية الجمعية  فق    ات  على اساسه  ،                                                   ، لن يوصي الرئيس بتغيير النص. وقدم الرئيس اقتراحا  (ه)المرفق 

ديث محتمل "للقيود التشغيلية المحلية المتصلة بالضوضاء" تحالحاجة إلى  فقط باآلراء المتباينة بشأن       علما  تحيط العمومية بأن 
في ضوء الغرض من القواعد القياسية الخاصة بالضوضاء )ه(،  المرفق ،1-39العمومية رقم المحدد في قرار الجمعية على النحو 

على هذا القرار نيابة عن ، /104WPورقة العمل  ، الذي قدممندوب بولنداواعترض   األول.في الملحق السادس عشر، المجلد 
المجلس أن يكفل أن تجري كان ينبغي للجنة التنفيذية أن توصي الجمعية بأن تطلب إلى الدول األوروبية المعنية. وأشار إلى أنه 

عند االقالع وزن كتلتها التي تبلغ  4ألثر القيود التشغيلية على طائرات الفصل                  الحالي، تقييما  اللجنة، كجزء من برنامج عملها 
 .للقواعد السابقة       وفقا  عن تلك المعتمدة       فضال  كيلوغرام أو أكثر،  50 000

       مقد مةال WP/175( وورقة العمل رقم CANSOو ACIمن        مقد مة)ال WP/260كذلك أن ورقة العمل رقم  الحظ الرئيس -45
زء من السياسة المتعلقة بالضوضاء. والحظت اللجنة التنفيذية الصوتية كجالحاجة إلى النظر في العوامل غير  اقد أبرزت ياتااألمن 

 .عمل لجنة حماية البيئة المقبل والذي وافق عليه المجلسدرج بالفعل في برنامج                               أن العمل الفني ذي الصلة قد أ  

، الحظت وفيما يتعلق بإدراج مشاركة المجتمع كعنصر شامل لنهج المنظمة المتوازن في إدارة ضوضاء الطائرات -46
أن إشراك المجتمع المحلي مسألة شاملة ويجب تطبيقها على العناصر الرئيسية األربعة للنهج المتوازن. وأوصت التنفيذية اللجنة 
 WP/57ورقة العمل  ن في                 على النحو المبي  )ج(،  ، المرفق1-39رقم  ةة العموميالجمعية بتحديث قرار الجمعيالتنفيذية اللجنة 

 .(المجلس)

الحظت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي من استراليا برعاية نيوزيلندا(        مقد مة)ال WP/226بورقة العمل رقم وفيما يتعلق  -47
وأن تتخذ اإلجراءات عد،                           ظم الطائرات الموجهة عن ب                       ذات الصلة بعمليات ن  ضوضاء الأن تتابع عن كثب المسائل المتعلقة بلإليكاو 
االستجابة إلى المجلس تشجيع الدول على تبادل خبراتها في  العمومية أوصت بأن تطلب الجمعيةحسب االقتضاء. و الالزمة 
دليل توجيهي عد، وإلى تجميع هذه التجارب لتغدو بمثابة                                                  الطائرات الناجمة عن عمليات الطائرة الموجهة عن ب   ضوضاءلمسائل 

 .للدول عن أفضل الممارسات في هذا المجال

قطر( إلنشاء برنامج عمل بشأن بناء من        مقد مةال) WP/140ورقة العمل رقم ق باالقتراح الوارد في وفيما يتعل -48
في التصدي للتحديات المتصلة بالبيئة، الحظت اللجنة التنفيذية أنه مع مراعاة األنشطة اإلقليمي القدرات من أجل زيادة التعاون 

م النظر في المسألة باع نهج عالمي منسق لتقديم مساعدة متسقة إلى جميع المناطق، يلز اتعن أهمية                              القائمة لبناء القدرات، فضال  
 الشمولية. بقدر أكبر من
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)من كوستاريكا، التي شاركت في رعايتها الدول األعضاء  WP/412 العمل بورقة       علما  ذت اللجنة التنفيذية خبينما أ -49
أن مسألة المساعدة وبناء القدرات في مجال البيئة في البنود التالية من جدول على مواصلة المناقشة بشوافقت في اللجنة(، 

 .األعمال

د بسياسات وممارسات "بشأن مشروع  المراقب من المجلس الدولي للمطاراتعلى نقطة أثارها        وردا   -50 يكاو اإل                            بيان موح 
 DD/ENVالمدير نائب ، أوضحت )/57WP( "المحلي أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء –في مجال حماية البيئة  المستمرة

رقم  الوثيقةيتفق مع  (nvPM) لإلشارات المرجعية إلى قاعدة إصدار تراخيص االنبعاثات )ب(أن اإلدراج المقترح في المرفق 
9082 Doc  علما  اللجنة خذت أو  ."لمالحة الجويةرسوم المطارات وخدمات ا بشأناإليكاو سياسات "الصادرة عن المنظمة بشأن       

 .بهذه المعلومة

البيان "من مشروع  11، الفقرة )ب( اللجنة التنفيذية على التعديل الذي اقترحه مندوب الصين على المرفق وافقت -51
 .يضطلع بها خبراء مستقلون  CAEP لتحديد أن أعمال لجنةالمذكور،  "الموحد

على  (CAEP)حماية البيئة لجنة بل                             أعرب عنه للعمل الجاري من ق  مع تسليط الضوء على الدعم الواسع الذي  -52
اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية بأن تطلب من المجلس أن تواصل عملها الجاري بشأن أوصت الصوت، الطائرات األسرع من 
أيضا اآلراء المتباينة التي أعرب عنها  الصوت، مع إعطاء األولوية للدراسة االستكشافية. والحظت اللجنةالطائرات األسرع من 

بهذه اآلراء وأن تكلف المجلس بمواصلة        علما  القواعد القياسية، وأوصت الجمعية العمومية بأن تحيط بنهج وضع فيما يتعلق 
 .حماية البيئة باألعمال الفنية ذات الصلةانتهاء لجنة المناقشة بعد 

في  المستمرةيكاو اإل                       موح د بسياسات وممارسات البيان مشروع "القدم إلى الجلسة العامة على أن تالتنفيذية اللجنة  اتفقت -53
 من أجل اعتماده:،                                    ، وفقا  لما تم تعديله خالل المناقشات(WP/57) "أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي –مجال حماية البيئة 

 السياسة العامة والتوحيد القياسي —لدولي وتغير المناخ الطيران ا — حماية البيئة: األعمال جدول من 16 البند

 من جدول األعمال، الذي تم توثيقه في ورقتي عمل قدمها المجلس 16بدأت اللجنة التنفيذية نظرها في البند  -54
 [ وورقات ذات صلة قدمتها الدول والمنظمات الدولية.WP/58و WP/55]رقم 

قمة األمم المتحدة للعمل المناخي التي عقدها األمين  فياإليكاو عن مشاركة         موجزا         ريرا  تق األمينة العامةقدمت  -55
في مقر األمم المتحدة في نيويورك. وكان الهدف من مؤتمر القمة هو رفع المستوى العالمي  23/9/2019في المتحدة العام لألمم 

مجاالت مواضيعية  9اءات للتصدي لتغير المناخ. وركزت على الدول وجميع القطاعات على اتخاذ إجر جميع للطموح وحفز 
استراتيجية التخفيف، والتحول في مجال الطاقة، والقدرة على التكيف، وتمويل المناخ وتسعير الكربون، المناخ، مثل تتعلق بتغير 

األخرى، األمم المتحدة ها مع هيئات وقد حضرت المنظمة مؤتمر قمة العمل المناخي كجزء من تعاونالقطاعات. والشراكات بين 
مختلفة، مناسبات القيادي للمنظمة في جميع القضايا المتعلقة بالطيران الدولي وتغير المناخ. وفي بهدف الحفاظ على الدور 

الطيران  مجالقرارات المنظمة وإنجازاتها الهامة في التصدي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في على  الضوءاإليكاو سلطت 
للتعجيل اآلخرين والشراكات بين الدول األعضاء في المنظمة وقطاع الطيران وأصحاب المصلحة الدولي، وعلى أهمية التحالفات 

 .الطويلالخضراء التي من شأنها أن تزيد من خفض انبعاثات الطيران على المدى بتنفيذ التكنولوجيات واالبتكارات 
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أعربت األمينة العامة عن تقديرها لجميع المشاركين في معرض االبتكار الذي أقامته المنظمة  وباإلضافة إلى ذلك، -56
. وقد أثبت معرض االبتكار أنه فرصة ممتازة لعرض التكنولوجيات المبتكرة 23/9/2019و 22مونتريال يومي مقرها في في 

الطويل صر هامة في استكشاف فرص خفض االنبعاثات على المدى البيئة وحلول الطاقة المتجددة، والتي تعتبر عناالتي تحركها 
فكار األرا        قد وف   لالبتكاراإليكاو الدولي. وأكدت األمينة العامة أن مؤتمر قمة األمم المتحدة المعني بالمناخ ومعرض للطيران 

 المناخ. في عملها بشأن الطيران الدولي وتغير                                 الوقت الذي تمضي فيه الدول قدما  للتأمل في 

 الطيران الدولي وتغير المناخ 

                                                            التي قدم فيها المجلس تقريرا  عن العمل الذي تضطلع به المنظمة  /55WPورقة العمل رقم  األمينة العامةثم قدمت  -57
ا في ذلك التقدم الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية، بمالدولي وتغير المناخ منذ فيما يخص األنشطة المتعلقة بالطيران 
الكربون والتي تتعلق بتكنولوجيا الطائرات والقواعد القياسية في هذا انبعاثات ثاني أكسيد المحرز بشأن سلة تدابير التخفيف من 
عالوة على تحديث خطط عمل الدول ألنشطة التخفيف من انبعاثات الطيران المستدامة، الشأن والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود 

                                   . كما قدمت الورقة تقريرا  عن تعاون بالشراكة مع المنظمات األخرى   يكاواإلمشروعات الكربون وما يرتبط بها من أكسيد  نيثا
وسلطت األمينة . والمنظمات الدولية األخرى في مجال الطيران الدولي وتغير المناخسائر منظمات األمم المتحدة  معاإليكاو 

بشكل وثيق مع الدول األعضاء لدعم تطوير وتحديث خطط عملها، وأنه نتيجة العمل  واصلتكاو اإليالعامة الضوء على أن 
 .خطط عملها إلى المنظمة               حتى اآلن طوعا              دولة عضوا   116لذلك قدمت 

 إلى القيام بما يلي: WP/55                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -58

عنصر من عناصر سلة التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد                               أن ت قر  بالشوط المقطوع في كل أ(
 منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية؛الكربون 

أن تواصل دعم المنظمة في تنسيق وتيسير ورصد اإلجراءات المتخذة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ب(
ر بالتقدم المحرز في هذا الصدد قبل موعد انعقاد الدورة التالية للجمعية عن الطيران وتقديم تقريالناتجة 
 ؛العمومية

عمل الدول في مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد  لخططاإليكاو                                        أن ت قر  بالتقدم المحرز في إطار مبادرة  ج(
تراك في تلك المبادرة                                                                 وأن تشج ع الدول التي لم تبادر بعد إلى وضع خطط عمل لنفسها على االشالكربون، 

 اإليكاو؛ممكن، بدعم من في أقرب وقت 
      بناء  أن تطلب القيام بمزيد من العمل بشأن الجدوى من وضع هدف طموح عالمي على المدى الطويل، وذلك  د(

، لعرض ذلك على الدورة المقبلة 2-39من قرار الجمعية العمومية رقم  9ما جاء في الفقرة على 
 ؛عموميةال للجمعية

التعاون مع سائر منظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى، وتوفير  علىاإليكاو أن تحث  ه(
األنشطة الحالية والقادمة، بما في ذلك ما يتعلق منها بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضمان المعلومات عن 

 مدني الدولي.المسائل المتعلقة بالطيران الكافة  فياإليكاو ريادة 

بالتقدم المحرز في كل عنصر من عناصر سلة التدابير الرامية إلى أشار رئيس اللجنة بان اللجنة التنفيذية أقرت  -59
الطيران الدولي منذ انعقاد دورة الجمعية العمومية التاسعة والثالثين، ووافقت على ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن خفض انبعاثات 

إجراءات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي واإلبالغ المنظمة في تنسيق وتسهيل ورصد ضرورة دعم 
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المقبلة. ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على أن الجمعية العمومية يمكنها تشجيع المحرز بحلول الجمعية العمومية عن التقدم 
الدولية األخرى، وتوفير معلومات حول األنشطة الحالية األمم المتحدة والمنظمات مواصلة التعاون مع هيئات  علىاإليكاو 

جميع المسائل المتعلقة بالطيران المدني  فياإليكاو ريادة ذلك بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وضمان والمستقبلية، بما في 
 .وتغير المناخ الدولي

 تغير المناخ –مجال حماية البيئة  في يكاواإلد بسياسات وممارسات البيان الموح

-39قرار الجمعية العمومية رقم  التي اقترح فيها المجلس تنقيح WP/58ورقة العمل رقم  األمينة العامةثم قدمت  -60
ية لجمعامنذ  التي طرأتالتطورات في ضوء  "تغير المناخ –مجال حماية البيئة  فياإليكاو البيان الموحد بسياسات وممارسات ": 2

      منق حأن تعتمد قرار الجمعية العمومية ال                              . ود عيت الجمعية العمومية إلى WP/55 رقم ورقة العمل الماضية حسبما ورد في العمومية
 .WP/58ورقة العمل المرفق ب

ورقة العمل رقم  (COCESNA)مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية نيابة عن  مندوب كوستاريكاوقدم  -61
WP/80 Revision No. 1 (" تحديث خطة عمل أمريكا الوسطى لخفض االنبعاثات الناتجة عن الطيران الدولي– CAAPER 2.0" )

ثة عن العمليات الدولية واالنبعاثات التي تنتج عن تلك الرحالت التي ينفذها " CAAPER 2.0وقد قدمت الخطة "                                                                                       المعلومات المحد 
مع مراعاة ظروفها الخاصة وقدرات كل ، (COCESNA)مؤسسة للدول األعضاء في جوي الالمشغلون حائزو شهادات المشغل 
التي يمنحها برنامج األمم  2019لعام  "أبطال األرض"دولته، بصفتها متلقية إحدى جوائز منها. وأكد مندوب كوستاريكا أن 

البيئية إذا تم انتخابها لعضوية المجلس  للقضايااإليكاو قشة المناخ، ستجلب قيمة مضافة لمناالمتحدة للبيئة اللتزامها بمكافحة تغير 
 خالل الجمعية العمومية الحالية.

 إلى القيام بما يلي: WP/80, Revision No. 1                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -62

 درس المعلومات المذكورة بشأن التقدم المحرز لغاية اآلن؛ أ(
في إعداد خطط العمل باستخدام التحالفات ( COCESNA)سة الخبرة المستقاة من مؤسسة النظر في درا ب(

 الدول؛االستراتيجية بين 
المساعدة الفنية واالرشاد للحصول على الدعم المالي للتنفيذ التدريجي لمجموعة  تقديماإليكاو الطلب من  ج(

 .ألمريكا الوسطىالتدابير المنتقاة 

من فنلندا بالنيابة عن        مقد مةال ("منظورات بشأن الطيران المستدام") /102WPورقة العمل رقم  نسامندوب فر وقدم  -63
وأشار إلى أن الدول األوروبية والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني.  االتحاد األوروبي ودوله األعضاء

التي جرت في مونتريال وفي  سيما في ضوء مسيرة إضراب المناخ الشبابية رسالة أمل إلى المجتمع الدولي، الترغب في توجيه 
إلى خفض  الراميةاإليكاو سلة تدابير . وشددت الورقة على أن الدول األوروبية تؤيد بقوة 27/9/2019العالم في مدن أخرى حول 

وشددت  .ت باإلنجازات التي تحققت بالفعل        ، وأقر  خطة "كورسيا" انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي، بما في ذلك
للعمل على خفض هذه االنبعاثات في األجل ألنها المسار الرئيسي  كورسيا أساس متينخطة كذلك على ضرورة أن يكون ل

االحتياجات االنبعاثات بفعالية وأن تشارك في القصير، وشددت على أنه من األهمية بمكان أن تنفذ جميع الدول والمناطق هذه 
العالمي المتوسط األجل المتمثل في  الطموحاإليكاو  ( لتحقيق هدف2023-2021التعويضية للكربون من المرحلة التجريبية )
 .2020من عام                                          تحقيق نمو محايد من حيث الكربون اعتبارا  
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يران المستدام والتقدم الكبير الذي أحرز في الترويج لوقود الط الرائداإليكاو                                      تقر  الدول التي تقدم هذه الورقة بدور  -64
اآلن، وخاصة في مجال إعداد معايير عالمية الستخدام هذا الوقود والتدليل على سالمة استخدامه وجدواه الشأن حتى في هذا 
ى واقع تشغيلي بالنسبة تشدد الورقة على ثمة تحديات كبيرة متبقية بشأن تحويل وقود الطيران المستدام إلوفي نفس الوقت، التقنية. 

تشدد الدول على أهمية التصدي لتأثير الطيران الدولي على تغير المناخ وفق منظور  .واقترحت العمليات المتعلقة بذلكللطيران، 
على هدف طويل األجل خاص بالطيران الدولي، يتسق مع هدف درجة حرارة  الموافقةاإليكاو وتناشد  وطويل األجلطموح 

  .العموميةاتفاق باريس، وذلك قبل الدورة المقبلة للجمعية ئوية المنصوص عليها في م1.5

اإليكاو البيان الموحد عن سياسات وممارسات "وفي ختام عرضه، أشار مندوب فرنسا إلى أن الدول األوروبية تؤيد  -65
الطيران و النص المتعلق بالوقود تقوية ، واقترح WP/58قم الملحق بورقة العمل ر  "تغير المناخ - مجال حماية البيئةفي  المستمرة

الطموح العالمي الطويل األجل للطيران الدولي. وأكد المندوب أن الدول األوروبية على استعداد للعمل مع دول بالهدف المستدام 
 .الصددهذا أخرى في 

 القيام بما يلي:إلى  WP/102                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -66

أجل دعم  منيكاو لإلدعم إعداد مجموعة كبيرة من تدابير السياسات العامة في إطار سلة التدابير التابعة  أ(
بلالدول ب                                                                       عملية للتصدي تصديا  فعاال  للتأثيرات المناخية الناجمة عن قطاع الطيران؛     س 

اتخاذ إجراء لضمان تنفيذ خطة "كورسيا"  بواسطةيكاو اإلأن تطلب من الدول األعضاء االستناد إلى أعمال  ب(
طر                                                                              في وقت مبك ر وفي العالم أجمع، وذلك بواسطة تطبيق السياسات الوطنية الالزمة واأل                 تنفيذا  شامال ، 

 لخطة "كورسيا" وإنفاذها؛ االمتثالأجل التنظيمية الواجب إنشاؤها من 
ي مجال تحويل أنواع وقود الطيران المستدام إلى واقع من الناحية بالتحديات المتبقية ف       علما  اإلحاطة  ج(

رؤية "           اتساقا  مع  استعمالها                                          إلى استحداث تدابير أكثر طموحا  من أجل دعم  والدولاإليكاو التشغيلية ودعوة 
 ؛"2050الطيران المستدام لعام بأنواع وقود  الخاصةاإليكاو 

االنبعاثات في األجل الطويل فيما يتعلق بالطيران الدولي، وذلك في  دعم األعمال الخاصة بهدف تخفيض د(
والهيئة  (UNGA)والتطورات األخيرة وعلى سبيل المثال ضمن الجمعية العامة لألمم المتحدة ضوء التقارير 

المناخ  واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير (IPCC)بتغير المناخ الحكومية الدولية المعنية 
(UNFCCC)  والمنظمة البحرية الدولية(IMO)  وباالستناد إلى التعهدات التي قدمها قطاع الطيران وإلى

 اإلمكانيات التقنية؛
ترك أي بلد  بعدماإليكاو بتعهد أوروبا ببناء القدرات الخاصة بحماية البيئة من أجل مبادرة        علما  اإلحاطة  ه(

 .وراء الركب

 54البالغ عددها  )AFCAC(بالنيابة عن الدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني  مندوب نيجيريادم وق -67
المساعدة في إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقديم ") WP/176ورقة العمل رقم  ،دولة

مساعدة دول معينة في إطار  فياإليكاو (. وسلطت الورقة الضوء على دور "المستقبليوالنهج الناتجة عن أنشطة الطيران الدولي 
، كانت 31/7/2019حتى األعضاء األخرى، ال سيما الدول النامية. وشددت على أنه حتى نموذج تعاون ناجح قد يناسب الدول 

الوطنية للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد  خططهاو اإليكافي المائة( قد عرضت على  45.4                       دولة عضوا  من أفريقيا ) 25
خطط عمل قوية نتيجة لمشروع المساعدة من تقديم دولة  25دولة من أصل  12الدول، تمكنت الكربون. ومن مجموع هذه 

الدولية  ظماتوالمناإليكاو و الدول األعضاء  ضرورة تشجيععلى العمل                      األوروبي. وشد دت ورقة  واالتحاداإليكاو المشترك بين 
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مجال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والبناء على التجربة القدرات في والشركاء اإلنمائيين على مواصلة دعم وتوطيد بناء 
المالية وتقديم الدعم الفني وتيسير النقل التكنولوجي والتعاون بين الموارد الناجحة المعروضة أعاله. ولتحقيق ذلك، يتعين توفير 

 .ألفريقيابرامج األفريقية للطيران المدني في إعداد وتنفيذ  واللجنةاإليكاو 

 إلى القيام بما يلي: WP/102                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -68

 بالمعلومات الواردة في ورقة العمل؛       علما  اإلحاطة  أ(
داد وتحديث خطط العمل الوطنية للتخفيف من على دعم الدول في إع يكاواإلتشجيع الدول األعضاء و  ب(

 الكربون وتنفيذ اإلجراءات المحددة؛ انبعاثات 
مبادرات تمويل برامج حماية على تعزيز ودعم والمنظمات اإلقليمية والدولية  يكاواإلتشجيع الدول األعضاء و  ج(

الوثيق مع قسم البيئة طار من التنسيق األعضاء في إالبيئة ووضع برامج دائمة لمساعدة وبناء قدرات الدول 
 اإليكاو؛في 

توجيه األمينة العامة إلى دعم وتعزيز بناء القدرات في مجال خفض انبعاثات الكربون والبناء على التجارب  د(
 وتقديم الدعم الفني وتيسير النقل التكنولوجي؛الناجحة 

فريقية للطيران المدني في إعداد وتنفيذ برامج للدول توجيه األمانة العامة إلى التعاون مع اللجنة األ ه(
  .األعضاء األفريقية

مساهمات إقليم أمريكا الالتينية في مسائل تغير المناخ وتنفيذ ") /411WPورقة العمل رقم  مندوب غواتيماالوقدم  -69
. وأبرزت الورقة (LACAC) ريكا الالتينيةالتي شاركت في رعايتها الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألم ("خطة كورسيا

للدولة بشأن أنشطة المناخ من خالل وضع وتنفيذ خطط عمل اللجنة من فعالية في التصدي لتغير ما تقوم به الدول األعضاء في 
كة النشطة في والمشار التدابير، بما في ذلك تجديد األسطول، الكربون، تستند إلى سلة كاملة من خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
 تصميم وتنفيذ خطة "كورسيا".

 إلى القيام بما يلي: WP/411                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -70

 ؛      مقد مةبالمعلومات ال       علما  األخذ  أ(
 األخذ في الحسبان مساهمة دول أمريكا الالتينية في مسائل تغير المناخ وتنفيذ خطة كورسيا؛ ب(
تواصل بناء وتعزيز قدرات الدول من خالل عقد الندوات والحلقات بشأن تغير المناخ  أناإليكاو الطلب من  ج(

 كورسيا؛وتنفذ خطة 
تواصل الترويج لإلجراءات الملموسة لتيسير الوصول إلى التمويل ونقل التكنولوجيا  أناإليكاو والطلب من  د(

 النامية.إلى الدول 

التطورات األخيرة في مجال جمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة ") /266WPلعمل رقم ورقة ا مندوب كينياقدم  -71
أشارت إلى تقاسم تجربة كينيا والتقدم المحرز في جمع البيانات المتعلقة  التي( "الطيران الدولي ورصدها واإلبالغ عنهاعن 

عنها، وهذه التطورات جزء من مجموعة من دولي ورصدها واإلبالغ الطيران البانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات 
للتخفيف من حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العمل الطوعية الخاصة بها المبادرات التي اتخذتها كينيا لتحديث وتعزيز خطة 

على أنه ضمن مشروع المساعدة المقدم  . وشددت الورقة2015في ديسمبر   يكاواإل                                          الناتجة عن قطاع الطيران، والتي قد  مت إلى 
كيلو واط ووحدة طاقة  507مركب على األرض للطاقة الشمسية الكهرضوئية بقدرة نظام االوروبي تم وضع  واالتحاداإليكاو من 



A40-Min. EX/5 - 293 -  
 

 

كيلو  820 000في مطار موي الدولي بمومباسا، والذي كان من المتوقع أن ينتج للتكييف المسبق للهواء أرضية كهربائية ووحدة 
في مشروع طن من ثاني أكسيد الكربون كل سنة. وأكدت الورقة على مشاركة كينيا  1 300ساعة بالسنة ويعوض عن  -واط

الحكومة األلمانية الدولي )خطة "كورسيا"( بقيادة تنفيذ ضيق النطاق تابع لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران 
عن الكربون المتعلقة بخطة التعويض نظام الرصد واإلبالغ والتحقق في القواعد والتوصيات الدولية  الختبار أحكام يكاواإلو 

معلومات                                                          وقررت كينيا أن تشارك طوعا  في خطة "كورسيا"، وتم وزع نشرة  وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة "كورسيا"(.
الدولي تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران طلب فيها  ،الطيران على جميع شركات الطيران الوطنية

الطيران . وكان مشروع لوائح من خالل إعداد وتقديم خطط رصد االنبعاثات الخاصة بها 1/1/2019)خطة "كورسيا"(، وذلك من 
 .مراحل االعتماد كورسيا في المرحلة النهائية من المدني الوطنية بشأن

 إلى القيام بما يلي: WP/266جمعية العمومية في ورقة العمل رقم         د عيت ال -72

 ؛      مقد مةبالمعلومات ال       علما  اإلحاطة  (أ
 دعم الدول في تنفيذ استراتيجية فعالة ومستدامة لرصد البيانات واإلبالغ عنها والتحقق منها؛ (ب
كربون، باالستفادة من التجربة الناجحة دعم وتعزيز بناء القدرات بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد ال ج(

 المستمرة، وزيادة تيسير حصول الدول على الموارد المالية والدعم الفني ونقل التكنولوجيا؛لمشروع المساعدة 
دعم وتشجيع الدول األعضاء على المشاركة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  د(

 (؛"كورسيا"الدولي )
يع الدول األعضاء على إقامة شراكات بشأن المسائل المتصلة بتغير المناخ وتعزيز التعاون وتبادل وتشج ه(

 المستويين اإلقليمي والعالمي.المعرفة على 

دعمها عن التي أعربت فيها دولته  ("الطيران الدولي وتغير المناخ") /169WPورقة العمل رقم  مندوب المكسيكقدم  -73
المتعلقة بخفض  يكاواإلمحرز خالل فترة السنوات الثالث الماضية في كل عنصر من عناصر سلة تدابير الكامل للتقدم ال

 إلى القيام بما يلي: WP/269                                                              ثاني أكسيد الكربون. ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم انبعاثات 

في فترة  يكاواإلميع عناصر سلة تدابير والدول األعضاء على إحراز المزيد من التقدم في ج يكاواإلحث  أ(
 الثالث المقبلة؛السنوات 

القيام بعقد حلقات دراسية سنوية للتقييم من أجل تعزيز التنمية العالمية ألنواع وقود  يكاواإلالطلب من  ب(
 ؛2050لعام  يكاواإلالمستدامة ودعم التقدير الكمي لرؤية الطيران 

الكربون فير منتدى لتشجيع وتعزيز التكنولوجيات المبتكرة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد تو  يكاواإلالطلب من  ج(
االنبعاثات                                                                              الطائرات الكهربائية والهجينة، حيث يشكل ذلك عنصرا  أساسيا  الستكشاف الفرص لخفض مثل 

 في قطاع الطيران الدولي؛على المدى البعيد 
مما عدة وبناء القدرات من أجل وضع خطط عمل حكومية وتنقيحها، على مواصلة تقديم المسا يكاواإلحث  د(

الدولي الجهود التي تبذلها الدول األعضاء لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران يعبر عن 
            ويعر ف بها؛

ي الذي تضطلع على التعاون مع هيئات األمم المتحدة األخرى للحفاظ على الدور القياد يكاواإلوتشجيع  ه(
 .مجال الطيران الدولي وتغير المناخفي  يكاواإلبه 
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المساعدة وبناء القدرات للحد من انبعاثات الطيران ") /323WPورقة العمل رقم  نيكيةيالجمهورية الدوم ةمندوب تقدم -74
ي إطار نموذج ناجح للتعاون يمكن في مساعدة الدول، ف يكاواإلالتي سلطت الضوء على دور ( "الدولي من ثاني أكسيد الكربون 

 يكاواإلالنامية. وقاد أبارز مشروع بناء القدرات المشترك بين األعضاء األخرى، وال سيما البلدان تكييفه لمواءمة احتياجات الدول 
فق البيئة العالمية ومر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى جانب الذي شاركت فيه الجمهورية الدومينيكية، واالتحاد األوروبي، 

-ACT)مجال الطيران عن الكربون وخفضه في عن مشروع المساعدة وبناء القدرات والتدريب ألغراض خطة التعويض       فضال  

CORSIA) بحماية البيئة على الصعيد والغايات الخاصة ، في جملة أمور، أهمية برامج المساعدة فيما يتصل بتحقيق األهداف
برامج مؤقتة وغير متاحة لجميع الدول. وبنااء الفناي دارة التعااون إدارها فرع البيئة و أبرامج المساعدة هذه التي غير أن العالمي. 

 .ألغراض حماية البيئةوبناء القدرات علياه، فاإن هاذه الورقااة شددت على أهمية استحداث برنامج دائم للمساعدة 

 إلى القيام بما يلي: WP/323ل رقم                                    د عيت الجمعية العمومية في ورقة العم -75

 لبناء القدرات في مجال البيئة )المساعدة للدول(؛                                     تطلب إلى المجلس تخصيص موارد تحديدا   أ(
تطلب إلى المجلس أن يواصل تقديم الدعم للدول األعضاء من خالل تعميم المعلومات المهمة والمواد  ب(

 وتوفير المساعدة الفنية؛اإلرشادية 
محددين           تنظيميا          وهيكال           مشروعا  /         برنامجا   يكاو،لإلتطلب إلى المجلس أن يستحدث، ضمن الميزانية العادية  (ج

 ما البدان النامية؛يالمساعدة وبناء القدرات في مجال البيئة دعما للدول األعضاء والسلتقديم 
تلبية من أجل ظمات الدولية األخرى تطلب إلى المجلس مواصلة مهمة إقامة التحالفات مع الدول والمن د(

األعضاء من حيث المساعدة بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية ونقل التكنولوجيا الدول احتياجات 
 .الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدوليألغراض وبناء القدرات 

تحليل إنجاز هدف إقامة مطارات مستدامة في ") WP/413عمل رقم ورقة ال نيكيةيمندوب الجمهورية الدوم تثم قدم -76
فيما يتعلق بتخفيف غازات الدفيئة وصياغة وتحديث خطة عملها  االذي أحرزته دولتهالتي لخصت التقدم ، ("الدول الجزرية

المطارات الدولية في الجمهورية  خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وشددت الورقة على التقدم الذي أحرزتهبشأن أنشطة الوطنية 
، بما في ذلك االعتماد بموجب برنامج اعتماد الكربون في المطارات. كما أبرزت أن نجاح 2019و 2013عامي الدومينيكية بين 

قيق الهدف اإليجابية التي اتخذتها الجمهورية الدومينيكية للتخفيف من آثار تغير المناخ دليل واضح على التزامها بتحالخطوات 
المحايد هدف النمو المتعلق بحماية البيئة، وينعكس في الطيران األخضر، الذي يمكن من خالله تحقيق  يكاولإلاالستراتيجي 

 المطار. للكربون في مباني

 إلى القيام بما يلي: WP/413                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -77

إجراء دراسات الجدوى المفصلة بشأن تقييم األهداف المقترحة، وأثرها على النظام، على مواصلة  يكاواإل    حث   أ(
 النمو والتكاليف في جميع البلدان، وال سيما البلدان الجزرية النامية؛ وتأثيرها على 

                                                                                       حث  الدول على الترويج إلنشاء مطارات مستدامة بين مشغلي مطاراتها من أجل خفض انبعاثات ثاني  ب(
 الكربون. أكسيد

وجهات نظر الصناعة بشأن مجموعة من التدابير ") )ATAG( فريق العمل المعني بالنقل الجوي المراقب من وقدم  -78
، (CANSO)، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية (ACI)من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةال ("والهدف طويل األجل

 الصناعات لرابطات الدولي التنسيق مجلس، و(IBAC)والمجلس الدولي لطيران األعمال ، (IATA)واتحاد النقل الجوي الدولي 
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الورقة إلى األهداف العالمية الثالثة التي وأشارت . (ATAG)الجوي  بالنقلمن فريق العمل المعني بتنسيق  (ICCAIA) الفضائية
 1.5أثرها على المناخ وهي: تحسين الكفاءة على األجل القصير بنسبة لمعالجة  2009في عام حددتها صناعة الطيران المدني 

لخالي من الكربون خالل النمو االكربون من  يداألجل المتوسط للحد من صافي انبعاثات ثاني أكس؛ وهدف على                  في المائة سنويا  
مقارنة  2050عام بحلول  األجل لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصفهدف طويل ؛ و 2020من عام 

العمل المتصل على ضمان نجاح خطة كورسيا وأن                                      أقرت الورقة بأن التركيز ينصب حاليا  . وفي حين 2005بمستويات عام 
حكومية، أيضا إلى يقين طويل األجل وهدف مناخي طويل األجل، تدعمه سياسات ح، أكدت أن الصناعة تحتاج     مل   طةبالخ

              الدولي جنبا  الوقت قد حان لكي تعمل الحكومات التي تجتمع في منظمة الطيران المدني ي. وأكد المراقب أن لترسيخ العمل المناخ
على أن المدني على تحقيق هدف شامل طويل األجل لقطاع النقل الجوي، وشدد  معوالمجتإلى جنب مع الشركاء في الصناعة 

 .لمناقشات التقنية التي يمكن أن ترشد هذا الهدفللقيام بدورها في االصناعة مستعدة بصورة جماعية 

أنه خالل قمة األمم المتحدة للعمل المناخي )نيويورك،  (ATAG) المراقب من فريق العمل المعني بالنقل الجوي أبرز  -79
ت مستوى ملهم من الصلب من دول في جميع أنحاء العالم ذاالتعهد والتزام بالعمل المناخي (، تم االستماع إلى 23/9/2019

(، سمعت 27/9/2019مسيرة إضراب المناخ )مونتريال، مكان. وعالوة على ذلك، في صناعات أشكال الدعم الشاملة في كل 
الكبار ذلك. وأشار إلى أن الصناعة استلهمت من أصواتهم سيتحملون المسؤولية إذا لم يفعل أصوات الشباب وهم يعلنون أنهم 

تحديات خاصة، وهي مسألة مستعدة الصناعة لمعالجتها، تغير المناخ مسألة تنطوي على وقال إن . الخاصةومن خبرتها التقنية 
المسألة باعتماد هدف مناخي شامل طويل األجل للطيران إلى الصناعة في حل هذه  يكاواإلوأعرب عن أمله في أن تنضم 

 .الدولي المدني

 إلى القيام بما يلي: WP/194مل رقم                                   د عيت الجمعية العمومية في ورقة الع -80

االعتراف بالجهود التي بذلتها الصناعة في تجاوز هدفها على المدى القصير للعمل من أجل المناخ لتحسين  (أ
          ٪ سنويا ؛1.5السنوية للوقود بمعدل كفاءتها 

خالل مجموعة من  من 2020                                                                 االعتراف بالتزام الصناعة بالسعي لتحقيق نمو خال  من الكربون من عام  ب(
 االنبعاثات التي تدعمها خطة كورسيا؛ تدابير خفض 

                                                                                              الطلب من المجلس أن يضع، بدعم وتعاون كاملين من الصناعة، هدفا  مناخيا  طويل األجل للطيران المدني  ج(
 .الحادية واألربعين يكاوإلالعمومية للجمعية االعتماده في دورة الدولي 

أنشطة طيران األعمال ") /273WPورقة العمل رقم  )IBAC( لمجلس الدولي لطيران األعمالالمراقب من ا وقدم -81
بأن وقود الطيران التي أوجزت جهود المجلس الدولي لبيان وإبالغ صناعة الطيران التجارية  ("حول استخدام أنواع وقود الطيران

على تحقيق هدفها الطويل األجل المتمثل في خفض صافي انبعاثات الصناعة  لمساعدة استخدامهيمكن وينبغي  (SAF)المستدام 
. وشددت الورقة على االهتمام 2005لة في عام                           مقارنة  بالمستويات المسج   2050النصف بحلول عام د الكربون إلى يثاني أكس

 .اساتخدام وقاود الطياران المساتدامالصناعة تجاه والحماس المتزايدين داخل 

 إلى القيام بما يلي: WP/273جمعية العمومية في ورقة العمل رقم         د عيت ال -82

 (SAF)إدراك ودعم الجهود المبذولة من جانب قطاع طيران األعمال لزيادة الوعي بوقود الطيران المستدام  (أ

 ؛وقود الطيران المستدام على نطاق أوسعولتشجيع زيادة اإلنتاج واستخدام 
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طيران المدني الدولي والدول األعضاء بتسهيل وتنفيذ السياسات المالئمة، بما في ذلك مطالبة منظمة ال (ب
( استهالك مشغلي الطائرات 2بكميات أكبر و)( إنتاج ودمج وقود الطيران المستدام 1الحوافز، لتشجيع )

س نحو الهدف المرجو كبير وملمو من أجل طيران األعمال لتحقيق تقدم  (SAF)لوقود الطيران المستدام 
 .المتمثل في خفض انبعاثات الكربون  األجلطويل 

 Green paper]بعنوان:  WP/81لوحظ أنه تم تقديم ورقات المعلومات اإلحدى عشرة التالية: ورقة المعلومات رقم  -83

of the Central American Corporation for Air Navigation Services (COCESNA)] من الدول األعضاء في مؤسسة        مقد مةال
 Importancia para los estadosبعنوان:  WP/274وورقة المعلومات رقم  (COCESNA)لخدمات المالحة الجوية أمريكا الوسطى 

integrar desde la planificación estratégica la protección al medio ambiente مينيكية؛ وورقة من الجمهورية الدو        مقد مةال
خطط ") WP/525من إندونيسيا؛ وورقة المعلومات رقم        مقد مةا( ال"برنامج حماية البيئة في إندونيسي") WP/510المعلومات رقم 

ل تحويل الطاقة إلى سوائ"] WP/526من اليابان؛ وورقة المعلومات رقم        مقد مة( ال"اليابانية ضد تغير المناخالتكيف في المطارات 
(PTL) من ألمانيا؛ وورقة المعلومات رقم        مقد مة[، ال"الطيران المستدام: أنواع وقودWP/531 (" جهود الواليات المتحدة لمعالجة

البيان المشترك لوزارة النقل في االتحاد ") WP/605من الواليات المتحدة؛ وورقة المعلومات رقم        مقد مةال( "تأثير الطيران على المناخ
من        مقد مة( ال"المدني في الصين بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة للطيران الدولي وتغير المناخلروسي وإدارة الطيران ا

وورقة ؛ ("تحديد هدف طويل األجل لتغير المناخ للطيران الدولي") WP/277وورقة المعلومات رقم االتحاد الروسي والصين؛ 
( وورقة المعلومات رقم "2018انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران التجاري، ") 1رقم تنقيح ، الWP/560المعلومات رقم 

WP/561 (" كيف يمكن للحكومات وصناعة 2050على المناخ" لمسار الطيران الدولي نحو عام التخطيط لبلوغ "تأثير صفري :
؛ وورقة المعلومات رقم ICSAمن        مقد مة( ال"تقبل طيران مستدامالمناخية من أجل مسالطيران أن تتقدم في ظل حالة الطوارئ 

WP/354  من المجلس الدولي للمطارات        مقد مةالبيئة( ال)مساهمة المطارات في حماية(ACI). 

 المناقشة

 /102WPو /1Revision No.  ,80WP) من الورقات          أن عددا   اللجنة التنفيذيةفي تلخيص العروض، الحظ رئيس  -84
تدعم عمل المنظمة بشأن خطط عمل الدولة ومبادرات بناء  WP/413)و WP/411و WP/323و WP/269و WP266و WP/176و

تقر اللجنة التنفيذية بالتقدم أن تقارب وجهات النظر بينها، أوصى باتخاذ اإلجراءات التالية: على القدرات والمساعدة. وبناء 
تعزيز   يكاوإلاألمانة العامة لتوافق على أن تواصل أن الوطنية التي تقوم بها المنظمة و ل العمالمحرز في إطار مبادرة خطط 

إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أجل األنشطة في مجال بناء القدرات والمساعدة من 
دراسات  إجراءو تسهيل الوصول إلى الموارد المالية والخبراء؛ و تدريب؛ الو دراسية الحلقات التنظيم  :الطيران، بما في ذلك الناتجة عن

أيضا على أنه ينبغي تشجيع  التنفيذيةووافقت اللجنة جدوى إضافية، ال سيما في الدول النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية. 
أو تحسينها، بما في ذلك من خالل برنامج طط عمل وطنية المزيد من الشراكات بين الدول لمساعدة تلك التي لم تقم بعد بإعداد خ

من بعض الدول األعضاء        مقد مةبالمقترحات ال       علما  . كما تحيط اللجنة التنفيذية يكاواألصدقاء لخطط العمل الوطنية التابع لإل
الطيران، ولدراسات  الناتج عنوفير موارد إضافية لوضع خطط عمل للدول للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تأنه ينبغي ب

والدول  يكاواإلمن خالل إقامة شراكات إضافية بين                                                           تدابير التخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك مثال  تنفيذ لالجدوى و 
ل الجوي في والمنظمات الدولية، ومن خالل إنشاء برنامج دائم للمساعدة وبناء القدرات داخل فرع البيئة إلدارة النقاألعضاء 

 .المنظمة
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وما  "وقود الطيران المستدام"بشأن  2050رؤية المنظمة لعام "الحظ رئيس اللجنة أن هناك أيضا عدة ورقات تدعم  -85
، وأوصى الرئيس كذلك باتخاذ (WP/411و WP/273و WP/269و WP/102)عملية مستدامة لتقييم وقود الطيران بذلك من يتصل 

: تالحظ اللجنة التنفيذية أنه ال تزال هناك عدة تحديات فيما يتعلق بنشر وقود تقارب وجهات النظرإلى           استنادا  لتالية اإلجراءات ا
لدعم رؤية منظمة الطيران المدني                                                         تجاري، وينبغي للدول األعضاء أن تعتمد تدابير أكثر طموحا  على نطاق الطيران المستدام 

 يكاواإللتقييم الوضع. وينبغي أن تيسر ي ذلك تنظيم حلقات دراسية سنوية الطيران المستدام، بما فود بشأن وق 2050الدولي لعام 
من حيث كمية تلك األنواع من الوقود، على النحو الذي طلبه  2050لعام  يكاواإلأجل تحديد رؤية هامة من إنشاء لبنات بناء 

، وتنظيم حلقات دراسية سنوية مستدامة لتقييم استخدام 2017في عام   (CAAF/2)يلوالوقود البدالمعني بالطيران  يكاواإلمؤتمر 
 .الطيران وقود

في بعض                                                                                        أشار الرئيس إلى أن مسألة تحقيق هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي قد أثيرت أيضا   -86
(، وأوصى باتخاذ اإلجراء التالي: أن تالحظ WP/562و WP/269و WP/227و WP/194و WP/102و WP/55)ورقات العمل 

مواصلة العمل طلب من الجمعية العمومية   WP/55)د( من اإلجراء الوارد في ورقة العملأن المجلس في الفقرة اللجنة التنفيذية 
خالل الدورة  39-2 القرارمنطوق من  9هدف عالمي طموح طويل األجل، على النحو المطلوب في الفقرة على إمكانية تقديم 
للجمعية العمومية. وأن تالحظ اللجنة التنفيذية أيضا تقارب وجهات النظر بين الدول على أنه ينبغي إعطاء الحادية واألربعين 

عتراف ، مع االيكاوهدف طموح عالمي طويل األجل بحلول الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإلاألولوية للعمل على 
                                                                                           وجهات النظر فيما يتعلق بالنه ج الخاصة بكيفية وضع مثل هذا الهدف الطموح طويل األجل. )نهج يتجه االختالفات في ببعض 
واستذكرت اللجنة التنفيذية عقد األمين العام لألمم المتحدة قمة المناخ لألمم  أو من أسفل إلى أعلى(.أعلى إلى أسفل إما من 

قد  يكاواإلجانب جميع البلدان وجميع القطاعات، وأن الطموح التخاذ إجراءات بشأن المناخ من فع مستوى المتحدة من أجل ر 
التكنولوجيات الخضراء واالبتكارات التي من شأنها أن أهمية التحالفات والشراكات لتسريع تنفيذ شاركت في تسليط الضوء على 

لالبتكار الذي   يكاواإل                                   وذ ك  رت اللجنة التنفيذية بأن معرضيران على المدى الطويل. الناتجة عن الطتواصل التقليل من االنبعاثات 
المبتكرة المستمدة من البيئة وحلول الطاقة المتجددة، والتي تعد قد عرض التكنولوجيات  22/9/2019أقيم في مونتريال في 

 لقطاع الطيران الدولي. الطويلفرص خفض االنبعاثات على المدى مكونات مهمة الستكشاف 

 .ثم فتح الرئيس باب المناقشة بشأن الهدف الطموح العالمي الطويل األجل للطيران الدولي، في جملة أمور -87

أنه على الرغم من أن دولته مؤيدة قوية ألنواع الوقود البديلة المستدامة في مجال  مندوب الواليات المتحدةالحظ  -88
                                                                                               ذلك لسنوات عديدة، فإن لديها شواغل بشأن مطالبة الجمعية الدول األعضاء باتخاذ إجراءات أكثر طموحا  على وعملت الطيران 

لوقود الطيران المستدام اذ أنها على مستويات مختلفة من التنمية،  2050رؤية منظمة الطيران المدني الدولي لعام دعم من أجل 
شار إلى أن الصياغة المتعلقة بتحديد كميات وقود الطيران المستدام الذي سيستخدم وظروف وطنية مختلفة. وإذ أقدرات وأن لديها 

)مكسيكو  (CAAF/2)المعني بالطيران والوقود البديل  يكاوقد تم التفاوض بشأنها بعناية خالل المؤتمر الثاني لإل 2050بحلول عام 
واليات المتحدة لم تؤيد مثل هذا التحديد الكمي في هذا الوقت، إال (، أكد أنه على الرغم من أن ال2017أكتوبر  13-11سيتي، 

أوصت باإلبقاء على النص ذي الصلة لمشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخ على النحو المعروض في الورقة أنها 
WP/58. 

ع الخاص خالل مؤتمر قمة األمم شير إلى أن اإلعالنات الرئيسية التي صدرت عن الحكومات وقادة القطاأوإذ  -89
المناخي في مدينة نيويورك، وكذلك البيانات التي أدلى بها الشباب خالل مسيرة اإلضراب لمكافحة تغير المناخ المتحدة للعمل 

 IATA و CANSO و 194WP/  ( ACIلورقة العمل عن دعمه  مندوب النرويجعززت زخم العمل المناخي، أعرب مونتريال، في 
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         مناخيا                                                                     ، وال سيما طلب أن يضع المجلس، بدعم وتعاون كاملين من الصناعة، هدفا  (ATAGوالمنسقة من   ICCAIAو  IBAC و
وفي حثها منظمة الطيران المدني  . يكاواإلالمدني الدولي العتماده في الدورة الحادية واألربعين لجمعية للطيران طويل األجل 

لخفض االنبعاثات من الطيران الدولي                                                           العملية، أكدت النرويج أن من الممكن تحقيق هدف أكثر طموحا  تلك بدء  الدولي على
من عناصر سلة التدابير التي اتخذتها منظمة الطيران المدني الدولي. ورحبت النرويج بالسياسات كاملة إلى مجموعة           استنادا  

في المائة  0.5من                                                              ألنواع الوقود البديلة المستدامة، وقررت إدخال سقف الحصص بدءا              تخلق سوقا  أن والحوافز التي من شأنها 
. 2030في المائة بحلول عام  30، مع التطلع الى زيادة هذه النسبة إلى 2020من عام                   الطيران اعتبارا  في مجال  SAFمن أنواع 

في المستقبل القريب وهو مناسب          واقعيا                           لسفر اإلقليمي يبدو هدفا  الطائرات الكهربائية والهجينة في ات النرويج أن استخدام أور 
 .وغيرها من األسواق التي لديها حصة كبيرة من السفر اإلقليميلألسواق النرويجية         تماما  

الملحق       منق حعلى النحو المبين في النص ال 2-39 الجمعيةبالتغييرات المقترحة على قرار  مندوب الدانمركورحب  -90
، وكرر الرأي الذي 2050وأشار إلى أن قطاع الطيران قد أثبت بالفعل طموحه بالتزامه بخفض االنبعاثات لعام . WP/58 الورقةب

بأن الوقت قد حان للبدء في وضع هدف مناخي طويل األجل للطيران الدولي الذي  WP/102 األوروبية فيعنه الدول أعربت 
هدف عالمي متوسط األجل لنمو محايد لية، باإلضافة الى االعتماد على تخطاه في مرحلة تاوي CORSIA نجاحسيعتمد على 
.ودعا مندوب الدانمرك جميع الدول إلى العمل مع الدانمرك والدول األوروبية األخرى لالتفاق على برنامج  2020للكربون لعام 
 .2022ي أقرب وقت ممكن وقبل الجمعية المقبلة في عام بشأن هذا الهدف الطويل األجل فاتخاذ قرار عمل لتيسير 

على أنه في ضوء التقارير والتطورات األخيرة في المحافل األخرى، مثل الجمعية العامة لألمم  مندوبة ألمانياشددت  -91
المناخ، والمنظمة البحرية والفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، ومنظمة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المتحدة 

دولتها تؤيد أيضا العمل على تحقيق هدف طويل األجل لخفض االنبعاثات بالنسبة للطيران الدولي. وأبرزت أن الدولية، فإن 
تشكل دعامة هامة لسلة التدابير التي تتخذها المنظمة والتي يمكن أن تسهم في خفض  SAFأنواع الوقود ألمانيا تعتبر أن 

قطاع الطيران، ال سيما من خالل استخدام الوقود االصطناعي المنتج من الطاقة المتجددة اإلضافية. عاثات المطلقة في االنب
، التي قدمت فيها دولتها لمحة عامة عن مفهوم "من الطاقة إلى WP/526 االنتباه إلى ورقة المعلوماتواسترعت مندوبة ألمانيا 

 .وقود الطيران المستدام باستخدام كهرباء متجددة إضافيةالسوائل" المتمثل في إنتاج 

 ICCAIAو  IBACو  IATAو  CANSOو  WP/194 (ACIوفي معرض اإلعراب عن التأييد لورقات العمل  -92
الستجابة لتغير أن قطاع الطيران الدولي قد أثبت نفسه كالقطاع الرائد في ا مندوب جمهورية كوريا(، الحظ ATAGوبتنسيق من 

، وأكد أنه من المستحسن للغاية مواصلة هذا الجهد. غير أنه حذر من أنه إذا تجاوز CORSIAخالل تنفيذ خطة المناخ من 
سلبي على االقتصاد العالمي  ذلك أثرباألعباء، فمن المرجح أن يتأتى عن                                    الدولي القطاعات األخرى وأصبح مثقال  قطاع الطيران 

 .لى قطاع الطيرانعوليس فقط 

عن شكه في ضرورة وضع  مندوب االتحاد الروسي)المجلس(، أعرب  /55WP وفيما يتعلق بالفقرة )د( من اإلجراء -93
في  يكاواإلاألهداف المناخية التي حددتها                وأن تحقق أوال   ،عالمي طويل األجل. وأكد على ضرورة أن تكون عمليةطموح هدف 
االتحاد الروسي بأن االتحاد  مندوبفي هذه العملية.  وإذ نوه                                       ن الطريق إلى األمام سيصبح أكثر وضوحا  أ        مؤكدا  سابق، وقت 

قدمت إلى األمانة العامة التغييرات المقترحة بصورة مشتركة على مشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير والهند قد والصين 
أحد التغييرات المقترحة هي نقل المرفق الذي يتضمن المبادئ التوجيهية لتصميم  ، فقد أبرز أنWP/58  الملحق بالورقةالمناخ 

 .WP/59 ث بشأن كورسيا الملحق بالورقة                                             للطيران الدولي إلى مشروع قرار الجمعية المحد  السوق وتنفيذ تدابير 
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الفريقية للطيران المدني( والورقة )الدول األعضاء في اللجنة ا /176WP عن دعمه للورقة مندوب الكاميرون أعرب  -94
 WP/55   خطة عملها الوطنية لخفض انبعاثات ثاني                                                                 )المجلس(، وذكر بأن دولته كانت من بين أول الدول التي قدمت طوعا

دة إلى المنظمة. وفي معرض إبرازه أن الكاميرون كانت إحدى الدول األفريقية التي استفادت من مشروع المساعأكسيد الكربون 
 507واالتحاد األوروبي، أشار إلى أنه تم تركيب نظام أرضي يعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية بقوة  يكاواإلالذي تقوم به 

 وفي معرض اإلعراب أيضا عن تأييده للوثيقة طاقة أرضية كهربائية ووحدة جوية مسبقة في مطار دوانا الدولي.ووحدة  طوا كيلو

WP/266  )كينيا( وورقة العمل WP/59  شدد مندوب الكاميرون على ضرورة أن تقدم المنظمة مساعدة إضافية، ال ،)المجلس(
كسيد الكربون في فيما يتعلق بتدريب هيئات التحقق المحتملة على كيفية التحقق من تقارير انبعاثات ثاني أسيما للدول النامية، 

 .واعتمادها إطار خطة كورسيا

، وهو يشارك مندوب االتحاد الروسي في اآلراء التي أدلى بها، عن ضرورة وضع هدف ندوب الصينمأعرب  -95
 2-39 من قرار الجمعية العمومية 4األجل للطيران الدولي. وأكد أن األهداف الحالية الواردة في الفقرة طويل طموح عالمي 

 2020في المائة حتى عام  2لتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة السيما تحقيق متوسط سنوي عالمي الكفاية، طموحة بما فيه 
           ، محسوبا  2050إلى عام  2021في الفترة من عام                   في المائة سنويا   2لتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة طموح ومعدل عالمي 

ا كانت بعض الدول تعتقد أن هناك الوقود المستخدم لكل طن من الكيلومترات. وشدد مندوب الصين على أنه إذحجم على أساس 
هدف طموح جديد طويل األجل، فيمكنها أن تفعل ذلك على أساس طوعي. وينبغي أال تجبر دول أخرى على وضع حاجة إلى 
منظمة دولية تمثل الدول األعضاء فيها وتخدمها، وشدد على أنه  يكاواإلالطموح الطويل األجل. وأشار إلى أن الهدف قبول هذا 

أن تستمع إلى الشواغل التي أعربت عنها الدول األعضاء فيها وأال تتسرع في اتخاذ قرار وأال تضحي بمصالح بالتالي غي لها ينب
أخرى لديها القدرة على النمو بوتيرة أسرع. غير أنه قال إن الهدف الطموح نامية                             مندوب الصين أن دولته ودوال  النامية. وأكد الدول 

على حقها في تطوير صناعات الطيران الخاصة بكل منها. وعالوة على ذلك،                                  األجل للطيران الدولي سيؤثر سلبا   الطويلالعالمي 
سيؤثر على التنمية المستدامة للموارد األخرى )مثل المياه واألرض، وما إلى ذلك(. وشدد مندوب الصين على ضرورة إجراء فإنه 
ة ربما يمكنها البدء في مناقشة مسألة هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي من الدراسات، وأشار إلى أن الجمعيمزيد 
 .2037من عام           اعتبارا  

على منظمة الطيران المدني الدولي وشركاء التنمية لما قدموه من مساعدة في صياغة وتنفيذ  مندوب زمبابوي أثنى  -96
)الدول   WP/176 أكسيد الكربون. وأعرب عن تأييده الكامل للورقة الوطنية بشأن أنشطة خفض انبعاثات ثانيعمل الخطط 

 )كينيا(، وورقة العمل  WP/266 )المجلس(، وورقة العمل WP/55 فريقية للطيران المدني(، ورقة العملاألجنة لاألعضاء في ال

WP/59 المجلس(، وكذلك( WP/323  التي أكدت على أهمية وض )ع برنامج دائم للمساعدة وبناء القدرات )الجمهورية الدومينيكية
زيمبابوي أن مثل هذا البرنامج الدائم سيساعد الدول النامية، بما في ذلك الدول االفريقية، التي يتصل بحماية البيئة. وأكد مندوب 
 اء الركب"."عدم ترك أي بلد ور يكاواإلهذا النوع من الدعم، وذلك في إطار مبادرة لم يسبق لها أن حصلت على مثل 

 ث بشأن تغير المناخ كما هو معروض في       المحد  العمومية عن تأييده لمشروع قرار الجمعية  مندوب مصرأعرب  -97
وفي حين يتفق مع اآلراء التي أعرب عنها مندوبا االتحاد الروسي والصين بشأن هدف طموح تغييرات. ، دون أي WP/58 الورقة 

دولي، أكد على ضرورة إحراز تقدم على الرغم من اختالف اآلراء بشأن هذه المسألة. ولذلك وافق الللطيران عالمي طويل األجل 
من المنطوق من قرار الجمعية المذكورة، استكشاف جدوى تحقيق هذا  9للفقرة        وفقا  المجلس، يواصل مندوب مصر على أن 
لة لتقييم إمكانية تحقيق أي                               ل األولوية، بإجراء دراسات مفص  األجل، وأن يقوم المجلس، على سبيالطويل الهدف الطموح العالمي 
لبرنامج عمله. وأكد دعم مصر للدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة والمجلس في معالجة هذه        وفقا  أهداف مقترحة وآثارها 

 .المسألة
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 الجمعية في الشكل المقدم فيمن المنطوق من قرار  9إلى أن دولته وافقت على الفقرة  مندوب البرازيلأشار  -98

WP/58  طموح طويل األجل للطيران الدولي وإلى الجمع بينه وبين مسارات واضحة عالمي أنه يتعين تحديد هدف البرازيل وترى
أنه بدون والتكنولوجيات. وتؤكد البرازيل SAF تتوافق مع التدابير المتخذة في القطاع مثل أنواع الوقود البديل االنبعاثات لخفض 

التدابير، فإن الهدف الطويل األجل لن يكون سوى امتداد لكورسيا ولن يؤدي إلى إزالة الكربون من الطيران بشكل هذه النظر في 
  فعال.

عن مجموعة من التدابير الرامية إلى خفض                      اعتمدت سياسات، فضال   العمومية أن الجمعية مندوب المكسيكأكد  -99
، والتحسينات التشغيلية، SAFالكربون من الطيران الدولي، تشمل التكنولوجيا والمعايير، وأنواع الوقود البديل انبعاثات ثاني أكسيد 

لضمان عدم تخلف قطاع الطيران عن القطاعات األخرى في التخفيف من آثار تغير المناخ. وأكد أنه وخطة كورسيا، وذلك 
من الضروري أن تسمح الجمعية للمجلس على األقل بمواصلة استكشاف جدوى تحقيق  للطيران الدولي،لتمكين التنمية المستدامة 

لة لتقييم إمكانية تحقيق أي أهداف مقترحة وآثارها، مع                                         األجل للطيران الدولي وبإجراء دراسات مفص  طموح طويل عالمي هدف 
من  9للجمعية، على النحو المطلوب في الفقرة  المحرز في العمل على الدورة الحادية واألربعينقيام المجلس بعرض التقدم 

 .(WP/58) المحدث بشأن تغير المناخمنطوق مشروع قرار الجمعية 

تحديات التنفيذ والحاجة إلى  – كورسيا") 1التنقيح رقم  /228WPرقم  االنتباه إلى ورقة العمل مندوب الهندوجه  -100
من جدول األعمال، والتي أثارت الهند فيها شاغلين بشأن  17بموجب البند        مقد مةال (("ياالنبعاثات األساسمعايير استعراض 

عن إدارة االنبعاثات: شركات الطيران أو الدول؟ وكيف ينبغي إصالح              يكون مسؤوال  من الذي س كورسيا:لخطة الهيكل األساسي 
د ترى أنه سيكون من الحكمة مراقبة تنفيذه، ومالحظة أي صعوبات، ثم تنفيذ كورسيا لم يبدأ بعد، فإن الهنوبما أن خط األساس؟ 
طويل األجل للطيران الدولي. ووافقت الهند على أنه، كما أشار مندوبا االتحاد الروسي والصين، طموح عالمي  صياغة هدف 

 .في تحديد مثل هذا الهدف الطويل األجل في هذه األثناءتتسرع ينبغي للجمعية أال 

، التي قدمتها دولته باسم االتحاد األوروبي والدول /102WP عن تأييده القوي للورقة العمل مندوب فنلنداأعرب  -101
األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني، وكذلك لكورسيا وجميع العناصر األخرى في سلة والدول األعضاء فيه 

يمكن أن يكون  SAFأكسيد الكربون من الطيران الدولي. وكرر أن استخدام أنواع الوقود  انبعاثات ثانيللحد من  يكاواإلتدابير 
بشكل كبير من البصمة الكربونية للطيران. وأبرز مندوب فنلندا أن دولته تتخذ الخطوات الالزمة لجعل الرئيسية للحد أحد التدابير 

صلة حقيقة عملية، وأعرب عن أمله في أن تفعل الدول األعضاء األخرى تقوم بها المنظمة ذات الالبحث واإلنقاذ التي عمليات 
باإلضافة إلى اإلجراءات الحالية التي يجري اتخاذها للحد من البصمة الكربونية للطيران، ينبغي وشدد على أنه  نفسه. الشيء 
طموح طويل األجل عالمي العتماد هدف  على المدى الطويل وأن تستعد في الوقت الحالياألعضاء أن تبدي طموحها للدول 

مندوبي ممكن وعلى أبعد تقدير عند الدورة المقبلة للجمعية العمومية. وأيد مندوب فنلندا مداخالت للطيران الدولي في أقرب وقت 
 .تقديم المساعدة وبناء القدراتالكاميرون وزمبابوي بشأن 

جلس استكشاف جدوى تحقيق هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران لمواصلة الم         تأييدا   مندوب اليابانوتحدث  -102
ث بشأن تغير المناخ الملحق                           مشروع قرار الجمعية المحد   من منطوق  9النحو الذي دعت إليه الجمعية في الفقرة على الدولي 
ن تستند بالكامل إلى الدراسات التفصيلية وشدد على أن المناقشة المقبلة لمثل هذا الهدف الطويل األجل ينبغي أ.  WP/58 بالورقة

إمكانية تحقيق أي أهداف مقترحة وآثارها، وينبغي أن تأخذ في االعتبار سلة التدابير بأكملها. وأيد مندوب م           التي تقي  المتوخاة 
 .نواع الوقود البديل المستدامأالواليات المتحدة بشأن مندوب  اليابان تدخل
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عالمي تعليقات التي أدلى بها مندوبو االتحاد الروسي والصين ومصر والهند فيما يتعلق بهدف وفي معرض تأييده لل -103
إلى أن دولته ال تؤيد وضع مثل هذا الهدف الطويل  مندوب المملكة العربية السعوديةاألجل للطيران الدولي، أشار طويل طموح 

فيها المضي ة السعودية أنه ينبغي لمنظمة الطيران والدول األعضاء األقل في الوقت الراهن. ورأت المملكة العربياألجل، على 
وهي تحقيق ، 2-39 ةوميمن منطوق قرار الجمعية العم 4في تحقيق األهداف المناخية الحالية المنصوص عليها في الفقرة        قدما  

لتحسين كفاءة ومعدل عالمي طموح ، 2020في المائة حتى عام  2متوسط سنوي عالمي لتحسين كفاءة استهالك الوقود بنسبة 
الوقاود المستخدم تحسب على أساس حجام ، 2050إلى عام  2021فترة من عام في ال                  في المائة سنويا   2استهالك الوقود بنسبة 

األوروبي م االتحاد )فنلندا باس WP/102 ية الورقةلم تؤيد المملكة العربية السعود ولذلك مقابال ايرادات كل طن كيلومتري يتم نقله.
السعودية األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني(. ومع ذلك، ترى المملكة العربية والدول 

عمل جميع من الضروري اتباع نهج من القاعدة إلى القمة لتطوير أي هدف طموح طويل األجل للطيران الدولي، مع أنه سيكون 
المختلفة، بطريقة شاملة. ورأى أن أي هدف من هذا القبيل ينبغي أن يشمل جميع أنواع وقود الطائرات، وأن الظروف معا الدول 

يمكن لكل دولة ومساهمة الدول النامية والمتقدمة في تركيز انبعاثات غازات الدفيئة في الجو، ينبغي أن تحدد كيف وقدرات كل 
 .ا، كما هو الحال مع الهدفين المناخيين المذكورينفي تحقيقه       طوعا  دولة أن تسهم 

. /58WPالعمل رقم  ث بشأن تغير المناخ على النحو المقدم في ورقة                          مشروع قرار الجمعية المحد   مندوبة كندادت      وأي   -104
مستنيرة بشأن هدف طموح  لجنة حماية البيئة من أجل إتاحة إجراء مناقشة                                    تأييدها للعمل الذي تقوم بها حاليا  عن وأعربت أيضا 
للطيران الدولي ولدعوة مندوب الدانمرك إلى وضع برنامج عمل ييسر اتخاذ قرار بشأن ذلك. وأقرت مندوبة األجل عالمي طويل 
يبذلها قطاع الطيران التجاري لزيادة الوعي بوقود الطيران المستدام وتشجيع إنتاجه واستخدامه، على النحو التي كندا بالجهود 

  وفيما يتعلق بأوراق المساعدة وبناء القدرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي. WP/273 المبين في
، [)الجمهورية الدومينيكية( WP/323رقم  في اللجنة االفريقية للطيران المدني( وورقة العمل)الدول األعضاء   WP/176 الورقة]

مواصلة العمل في هذا المجال، فإنها تعتقد أن ال بد من الحصول على مزيد من        كامال                                  ى أنه في حين تؤيد كندا تأييدا  أشارت إل
على تمويل برنامج دائم للمساعدة وبناء القدرات يتصل بحماية البيئة. ولذلك، ترى المعلومات قبل أن تتمكن من دعم الموافقة 

 .نفسه االعتماد على اإلجراءات القائمةل في الوقت كندا أنه ينبغي للدول أن تواص

(، قدم اآلن 90)انظر الفقرة  SAFعن آرائه بشأن أنواع الوقود  مندوب الواليات المتحدة        سابقا  وبعد أن أعرب  -105
ل األعمال بشأن من جدو  16إلى أنها تنطبق على البند                                        طموح طويل األجل للطيران الدولي، مشيرا  عالمي هدف تعليقات على 
. وذكر باإلنجاز الكبير الذي        وثيقا                                                             من جدول األعمال بشأن كورسيا، وهما عنصران مترابطان ارتباطا   17والبند تغير المناخ 

ء قرار بشأن كورسيا والقيام بأعمال التنفيذ الصعبة. وإذ يؤكد مندوب الواليات المتحدة التزام الدول األعضافي اتخاذ حققته المنظمة 
لتأثير الطيران على تغير المناخ، أشار إلى أن أحد أهم جوانب العمل المتعلق بمنظمة الطيران هو أن الدول بالتصدي  يكاواإلفي 

وأكد أنه ما كان من الممكن إحراز تقدم إلى هذا الحد بدون التزام جماعي ودون  به بدعم واسع النطاق. اضطلعت األعضاء 
اآلراء والظروف الوطنية المختلفة للدول. وفيما يتعلق بمواصلة العمل وزيادة اإلجراءات فيما وراء عة من متنو مراعاة مجموعة 

المتحدة على أهمية التفكير في العمل المتواصل الذي ينتظر تنفيذ المبادرة وشدد على أنه ال ينبغي الواليات كورسيا، أكد مندوب 
وفي الوقت نفسه، سلمت الواليات المتحدة بأن هناك   للخطر.ا الجهد الجماعي تعريض نجاح هذالظروف تحت أي ظرف من 

ظهر مجتمعة ليس فقط التزامها بتنفيذ االلتزامات التي قطعتها على        لكي ت   يكاواإلاألعضاء في الجمعية للدول فرصة خالل هذه 
ظر فيها. وفي هذا الصدد، فإن الواليات المتحدة بذل جهد الستكشاف خيارات إضافية للنأيضا مواصلة نفسها من قبل، بل 

 (WP/58) ث بشأن تغير المناخ                                        من المنطوق من مشروع قرار الجمعية المحد   9في الفقرة تغيير متواضع مستعدة للنظر في إجراء 
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سماح بالنظر في طموح طويل األجل للطيران الدولي والعالمي جدوى تحقيق هدف الجاري الستكشاف لتحديد أولويات العمل 
 .الخيارات للجمعية المقبلةمجموعة محددة من 

، اقترح تعزيز )/58WP(مشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخ        عموما   مندوب غواتيماالوفي حين أيد  -106
اصلة االستكشاف" بعبارة "على المنطوق بإجراء التغييرات التالية على الجملة األولى: االستعاضة عن عبارة "لمو من  9نص الفقرة 

لهدف طموح إلى خيارات حراز تقدم العمل" بعبارة "من أجل التوصل إيستعاض عن عبارة "من أجل و سبيل األولوية الستكشاف" 
طموح عالمي تحقيق هدف ل األولوية استكشاف جدوى يبعلى غرار "يطلب من المجلس على س عالمي طويل األجل" بحيث تقرأ

طويل األجل طموح عالمي التوصل إلى خيارات لتحقيق هدف من أجل ل للطيران الدولي ... وال سيما البلدان النامية، طويل األج
 ".. يكاواإللعرضه على الدورة الحادية واألربعين لجمعية 

سعودية، استفسر تأييد للتعليقات التي أدلى بها مندوبو الصين والبرازيل والهند والمملكة العربية الالوفي معرض  -107
لوزارة النقل التابعة لالتحاد          مشتركا                تتضمن بيانا   /605WP عما إذا كان بإمكانه تقديم ورقة معلومات الروسياالتحاد مندوب 

 .الطيران المدني في الصين بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخالروسي وإدارة 

، ثمة مقترحات ذات صلة قدمها االتحاد /605WPورقة المعلومات إلى أنه باإلضافة إلى  رئيس المجلسأشار  -108
، وأشار (WP/59)  كورسياو  (WP/58) لتعديل مشروعي قراري الجمعية المستكملين بشأن تغير المناخ             والهند معا  والصين الروسي 

على مشاريع قرارات الجمعية، وأشار إلى أن هناك طريقتين ممكنتين للمضي دولة عضو أن تقترح تعديالت حق كل إلى أن من 
التنفيذية: أن تقدم إلى الجلسة العامة مشروعي قراري الجمعية العامة المستكملين بشأن تغير المناخ وكورسيا للجنة بالنسبة        قدما  

أو النظر في التغييرات التي اقترحتها كل دولة  على التوالي؛ WP/59و WP/58المجلس في ورقتي العمل قدمه بالشكل الذي 
سيكون من الضروري البت في اآللية التي سيتم من خاللها استعراض التغييرات المقترحة ألن ذلك وفي الحالة األخيرة،  عضو.

قراري الجمعية بشأن تغير اجتماعات اللجنة التنفيذية. واقترح أن يفتح الرئيس باب التعليق على مشروعي ال يمكن أن يتم خالل 
 .في هذا الشأن. وقد تم االتفاق على ذلك                         تحديد كيفية المضي قدما  من أجل المناخ وكورسيا، 

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء  /102WPورقة العمل  مندوب البرتغالأيد  -109
المدني(، الذي أقر بالجهود التي تبذلها منظمة الطيران لتزويد قطاع الطيران باألدوات الالزمة  األوروبية للطيراناللجنة األخرى في 

       مقد مةتغير المناخ في مجال الطيران الدولي. وأعرب عن تقديره للقيمة التي يوليها المجلس لخطط العمل الوطنية الآلثار للتصدي 
لسيناريوهات خط األساس وتدابير التخفيف من ثاني أكسيد الكربون للطيران        كامال         كميا                                األوروبية والتي تضمنت تقديرا  من الدول 

وأعرب مندوب  (.2-1-2 التي جمعت على المستوى اإلقليمي، كوسيلة الستكمال المعلومات الخاصة بالدول )انظر الفقرةالدولي، 
وقود الطيران المستدام، وأشار إلى التدابير التي تتخذها الدول بشأن  2050لعام   يكاواإلأيضا عن تأييده القوي لرؤية البرتغال 

 .SAFمن أجل استبدال نسبة كبيرة من وقود الطيران التقليدي بأنواع الوقود األوروبية 

طموح طويل األجل للطيران الدولي عالمي وفي معرض التأكيد على ضرورة تعزيز العمل بشأن جدوى تحقيق هدف  -110
السابقة للجمعية المقبلة، اقترح مندوب البرتغال استكمال العمل بوضع جدول زمني وخارطة طريق التخاذ القرارات، بما الفترة في 

  .أهداف اتفاق باريسمع يتفق 

ط مندوب البرتغال الضوء على اإلنجازات التي تحققت بفضل المساعدة التي قدمتها                                وفيما يتعلق ببناء القدرات، سل   -111
سلطات الطيران المدني في البلدان األخرى الناطقة بالبرتغالية، وأكد أنه يتطلع إلى استخدام إطار المساعدة الناجعة إلى دولته 

 .وبرنامج بناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا لمواصلة السعي لتحقيق األهداف البيئية للطيران يكاواإلالتي تقدمها 
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طموح طويل األجل العالمي ال يكاواإللمناقشة هدف                  ، فتكلم تأييدا  /58WPأييده للورقة عن ت مندوب شيليأعرب  -112
الدولي. وأكد أن المسؤولية المشتركة لجميع الدول األعضاء هي التي تنطوي على عمل تقني تشاركي، وشدد مجال الطيران في 

ة تدابير المنظمة، التي تشمل كورسيا وأنواع الوقود البديل توازن بين هذا العمل ومواصلة العمل لتنفيذ سلضرورة تحقيق على 
لجنة الطيران المدني )غواتيماال، التي تشارك في رعايتها الدول األعضاء في   WP/411تأييده لورقة العمل وفي معرض المستدام. 

للدولة بشأن أنشطة خفض انبعاثات  خطة عمل        مؤخرا  (، أبرز مندوب شيلي أن دولته وضعت LACACلجنة  ،ألمريكا الالتينية 
 دول أمريكا الالتينية األخرى إلى أن تفعل الشيء نفسه.الكربون، ودعا ثاني أكسيد 

بأهمية مسألة تغير المناخ، وشدد على ضرورة أن يواصل مجتمع الطيران الدولي تعزيز جهوده  مندوب كوباأقر  -113
عن إمكانية                                                                     تدامة لقطاع الطيران. وأكد على ضرورة توفير بناء القدرات للدول، فضال  المناخ وكفالة التنمية المسأزمة لمكافحة 

ث بشأن تغير                                                                                         التمويل ونقل التكنولوجيا. وفي معرض اإلعراب عن تأييده لمشروع قرار الجمعية العمومية المحد  على الحصول 
 .اعاة اآلثار على أي أهداف مقترحة على الدول الناميةأكد مندوب كوبا، على وجه الخصوص، على أهمية مر ،  (WP/58)المناخ

  /194WPراء مندوب النرويج فيما ورد في ورقة العمل آ مندوب مقدونيا الشماليةإذ تشاطر  -114
( ACI وCANSO وIATA  وIBAC  وICCAIA  ونسقتها (ATAG،  عالمي شدد على ضرورة العمل بنشاط من أجل اعتماد هدف

الكاملة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد   يكاواإلللطيران الدولي مع دعم االستخدام الفعال لمجموعة تدابير طموح طويل األجل 
 .الدوليالكربون من الطيران 

، لدى اإلعراب عن تأييده الواسع آللية كورسيا، وهي هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران مندوب بولنداأعرب  -115
)المجلس( وورقة  WP/55 ، عن تأييده للمسألة المتعلقة بورقة العملل ألنواع الوقود البديل المستدامواالستخدام المسؤو ي، الدول

األوروبية للطيران   )فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في اللجنة  WP/102 العمل
 يكاواإلمندوب ألمانيا على أن أنواع الوقود البديل المستدام تشكل دعامة هامة لسلة التدابير التي اتخذتها المدني(. واتفق مع 

تسهم في التخفيض المطلق لالنبعاثات في قطاع الطيران، وال سيما من خالل استخدام الوقود االصطناعي المنتج والتي يمكن أن 
 .اإلضافية المتجددةمن الطاقة 

ودعا جميع الدول  (/58WP)ث بشأن تغير المناخ                                      عن تأييده لمشروع قرار الجمعية المحد   مندوب كولومبيارب أع -116
التي منظمة. وفي معرض مشاركته لآلراء الأنه أحد النجاحات الرئيسية التي حققتها                         دعم خطة كورسيا، مؤكدا  إلى األعضاء 

لطيران المجلس الدولي  عن المراقب من                                         ازيل والواليات المتحدة وكندا وكوبا، فضال  أعرب عنها، في جملة أمور، مندوبون من البر 
الوقت األعمال، أيد تركيز الجهود على أنواع الوقود البديل المستدام والطائرات الهجينة في الوقت الحاضر، بينما يتم العمل في 

 ي.نفسه على تحقيق هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدول

طموح طويل األجل عالمي عن تأييده لعرض مجموعة محددة من الخيارات لتحقيق هدف  أسبانيامندوب أعرب  -117
المقبلة على النحو الذي أشار إليه مندوب الواليات المتحدة. وفي معرض تسليطه الضوء على أن أول رحلة عبر الجمعية أمام 

، وأن مكسيكو سيتي 2011لحيوية قد تمت بين مكسيكو سيتي ومدريد في أغسطس باستخدام وقود الطائرات ااألطلسي المحيط 
، أشاد بالمكسيك لجهودها لتعزيز تطوير 2017في أكتوبر   CAAF/2نواع الوقود البديل المؤتمر الثاني المعني بأ استضافت

لتنظيمها حلقات دراسية وحلقات عمل  يكاوره لإلمعرض اإلعراب عن تقديوإنتاج واستخدام أنواع الوقود البديل المستدام. وفي 
لترويج تكنولوجيات مبتكرة وتعزيزها من أجل خفض المنظمة منتدى ضرورة أن توفر  مختلفة بشأن هذا الموضوع، أكد على

حظه سروره لما العن  أسبانيا. وأعرب مندوب WP/269 المكسيك في الورقةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على النحو الذي أبرزته 
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من  أسبانياة كورسيا، وهي عملية تساهم فيها الوسطى تعمل على تنفيذ خط، إذ أن منطقة أمريكا WP/80من  1في التنقيح رقم 
  .ACT-CORSIA Buddyإطار خطة كورسيا خالل بناء القدرات والتدريب وشراكات األصدقاء في 

والدول األعضاء وقطاع الطيران على مدى السنوات الماضية بهدف  يكاواإلزته بالعمل الذي أنج مندوب هولنداأقر  -118
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي. وفي معرض ترحيبه بالجهود الهائلة التي تبذلها الدول لضمان مستقبل خفض 
، WP/411 ورقة العمل رقم  على النحو الوارد وصفه فيلصناعة الطيران لديها، مثل تلك التي تبذلها دول أمريكا الالتينية مستدام 

دعم هذه الجهود. وأقر مندوب هولندا أيضا بالعمل الذي تقوم به صناعة الطيران نفسها، وال سيما أكد على ضرورة مواصلة 
ة إنتاجه واستخدامها على نطاق الوقود البديل المستدام وتشجيع زيادان التجاري لزيادة الوعي بأنواع الطير العمل الذي قام به قطاع 
 .WP/273ورقة العمل رقم في أوسع على النحو المبين 

)فنلندا باسم االتحاد  WP/102 الورقة لضمان أال يذهب كل العمل المنجز حتى اآلن سدى، أيد مندوب هولندا -119
أبرزت أنه من  للطيران المدني( وورقات أخرى بية فيه والدول األعضاء األخرى في اللجنة األورو األعضاء األوروبي والدول 
للعمل على أساسه وتعزيز التقدم الذي ال يتصف                                            طموح طويل األجل للطيران الدولي يشكل أساسا  وضع هدف الضروري والمهم 
الرئيس بإعطاء  للمجتمع ككل. وأشار إلى أن هولندا مستعدة للنظر في اقتراح       أيضا  فحسب، بل للطيران الدولي باألهمية بالنسبة 

طموح طويل األجل للعمل بسرعة على الخيارات. واعتبر أن مجاالت العمل، وهي هدف عالمي على تحقيق هدف األولوية للعمل 
  .أساسية لمستقبل الطيران الدولي، وأنه ينبغي النظر فيها على النحو المناسب والدقيقوتطوير كورسيا، طويل األجل 

عالمي فيما يتعلق بمواصلة العمل الذي سيقدم بشأن جدوى تحقيق هدف  /55WPورقة العمل  امندوب نيجيريأيد  -120
، كما اقترح المجلس، دون البيان الموحد بشأن تغير المناخ ومشروع WP/58             أيضا  الورقةاألجل للطيران الدولي. وأيد طويل طموح 

قدمتين من كينيا والجمهورية الدومينيكية على التوالي، فيما يتعلق بتعزيز الم WP/323و  WP/266  تين:وكذلك الورقتعديل، أي 
 .المتعلقة بتغير المناخالمسائل الشراكات بشأن 

إلى مسيرة اإلضراب المناخي األخيرة التي أظهر فيها مئات اآلالف من الشباب شواغلهم  مندوب نيوزيلنداوأشارت  -121
طموح طويل األجل للطيران الدولي، وأن يتم إحراز عالمي على تحقيق هدف  يكاواإلعمل        تاما                        المناخ، وأيد تأييدا  تغير بشأن 

الجمعية العمومية المقبلة. وأكدت على تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية في المحيط الهادئ، وعلى ضرورة أمام تقدم فيه 
اذ إجراءات تتسق مع اتفاق باريس، ألن االنتظار لمعالجة تغير المناخ الطويلة األجل للقطاع واالتفاق عليها واتخاألهداف وضع 

بليعرض شأنه أن من  عيش هذه الجزر للخطر. وقد مرت ثالث سنوات منذ االتفاق على الهدف المتوسط األجل لكورسيا،      س 
يل مشروع القرار لتسليط الضوء على السنوات الثالث المقبلة للنظر في األهداف الطويلة األجل. واقترحت تعداستخدام وينبغي 

 .الطويلة األجل وإلحاحها من أجل أن يكون لدى الجمعية المقبلة خيارات ملموسةاألهداف أهمية 

)فنلندا نيابة عن االتحاد  /410WPو /310WPو /102WPورقات العمل رقم تأييدها لفي  موناكو مندوبة أكدت -122
(، أن دولتها تدعم بالكامل جميع القرارات التي اتخذتها ECACاألعضاء األخرى في  األوروبي والدول األعضاء فيه والدول

يتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم. وشددت على أن  أن خطة "كورسيا" لصالح حماية البيئة وتأمل في رؤية العمومية الجمعية
وفي تحقيق  د الطيران المستداموقو في عملها بشأن                                                            ال ينبغي أن تشتت مشاكل طفيفة انتباهها وينبغي أن تمضي قدما   يكاواإل

 .طموح طويل األجل للطيران الدوليعالمي هدف 
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 أسبانياعلى مداخالت مندوب                         )المكسيك( ووافق تماما   /269WP عن تأييده لورقة العمل مندوب سلوفاكياوأعرب  -123
يل األجل وإجراءات يتعين اتخاذها للحد من انبعاثات ثاني األوروبية األخرى بشأن تحديد هدف طموح عالمي طو الدول ومندوبي 

 .من الطيران الدوليالكربون أكسيد 

خطة كورسيا التي تسعى إلى تحقيق الهدف  2016إلى أن الجمعية اعتمدت في عام  مندوب المملكة المتحدةأشار  -124
، وأشار إلى أن دولته تؤيد بإخالص مبادرة 2020ربون بحلول الحيادي للك بلوغ النموالمتوسط األجل المتمثل في العالمي الطموح 

ويسرها أن تسمع التعليقات الداعمة بقوة بشأن الخطة. ومع ذلك، من الضروري أن ننظر إلى األمام أكثر، نحو عام كورسيا، 
ماية المناخ في ننظر في هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي. لقد كانت مسيرة اإلضراب لح، وأن 2050

         واقعيا                                                                                                والتي سار خاللها مئات اآلالف من الشباب في شوارع مونتريال وفي شوارع مدن أخرى حول العالم، تذكيرا  ، 27/9/2019
ولذلك، تحث المملكة المتحدة الجمعية على إلهام الجيل القادم وإثبات . الحالي يحمل مستقبل الجيل القادم في أيديهالجيل بأن 
 .أنه يمكن الوثوق بها لالستثمار في مستقبلهاقراراتها خالل  من

وفي هذا السياق، أبرزت المملكة المتحدة أن هدف قطاع الطيران المتمثل في خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد  -125
تحسنت األدلة المتعلقة  دد قبل عقد من الزمن، وخالل هذه الفترة      قد ح   2050مجال الطيران إلى النصف بحلول عام الكربون في 

للمسارات المحتملة لتحقيق هدفها الطويل األجل،        شامال                                            ، وبالتالي فإن صناعة الطيران تجري تحليال         كبيرا          تحسنا  بتغير المناخ 
والمشاركة  وبالتالي، أتيحت للجمعية فرصة فريدة لتشكيل معالم تلك المناقشة. WP/194رقم  ورقة العمل فيعلى النحو المبين 

طموح عالمي الجمعية العمومية هذا التحدي بكلتا يديها وأن تعمل على تحقيق هدف  تمسكالمتحدة أن فيها. وتأمل المملكة 
ولهذا السبب، أيدت المملكة المتحدة االقتراح المتعلق  .عتمد في دورتها الحادية واألربعين           الدولي سي  واضح طويل األجل للطيران 

ث بشأن                                                             وكذلك إنشاء فريق صغير للنظر في نص مشروع قرار الجمعية المحد  ، WP/102ورقة العمل رقم  وروبية فيبالدول األ
وهدف طموح عالمي طويل األجل. وأيدت المملكة المتحدة التعليقات الداعمة تغير المناخ المتعلق بأنواع الوقود البديل المستدام 

طموح طويل األجل للطيران الدولي، عالمي والواليات المتحدة بشأن هدف لدانمرك والمكسيك التي أدلى بها مندوبو نيوزيلندا وا
وأيدت المملكة المتحدة أيضا . WP/194ورقة العمل رقم  الطيران فيورحبت بالرسالة اإليجابية التي وجهها شركاء صناعة 

  .فيما يتعلق ببناء القدرات من أجل حماية البيئةن وفود أخرى، مداخالت وفود الكاميرون والجمهورية الدومينيكية وكينيا، من بي

عن تأييده الستمرار تنفيذ كورسيا. وفي الوقت نفسه، وافق على التعليقات التي أدلى بها  مندوب سنغافورةأعرب  -126
مجموعة من الخيارات المتوازنة والواليات المتحدة بأن هناك فرصة إلعطاء مزيد من الوضوح للعمل على وضع البرازيل مندوبا 

هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي لكي تنظر فيه الجمعية العمومية المقبلة. وردد مندوب سنغافورة لتحقيق والعملية 
مناسبة لبناء التي أدلى بها العديد من المتكلمين اآلخرين بأن هذا الهدف الطويل األجل ينبغي أن يقترن بتدابير التعليقات أيضا 

 .المساعدة التقنية لجميع الدول الناميةوتقديم القدرات 

                                           بأن يضع المجلس، بدعم وتعاون كاملين، هدفا   /194WP إلى طلب قطاع الطيران في الورقة  مندوب مالطةوأشار  -127
لجمعية. وفي معرض تسليطه الضوء على أن األجل للطيران المدني الدولي العتماده في الدورة الحادية واألربعين لطويل          مناخيا  
في مواجهة نفس المخاطر المناخية التي تتعرض لها الدول الجزرية الصغيرة النامية األخرى في جميع أنحاء العالم، تشترك مالطة 
مية إلى تحديد هذا خرى، أشار إلى أنها تؤيد بالتالي تعزيز الجهود الراأره مندوب نيوزيلندا من بين أمور الذي ذكالنحو على 

 .األجل على أساس تحليل لجنة حماية البيئة بحلول الجمعية المقبلةالطويل الهدف 
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إنشاء فريق صغير للصياغة الستعراض نصوص مشروعي قراري الجمعية العامة  مندوب االتحاد الروسياقترح  -128
ة مختلف التغييرات المقترحة وتقديم تقرير عنها إلى اللجنة مراعا مع (WP/59)  "كورسيا" خطةو   (WP/58)المناختغير بشأن 

من جدول األعمال. وأيد هذا االقتراح مندوبا كوستاريكا  17ستنظر في المسألة بعد أن تنتهي من مناقشتها للبند التي التنفيذية 
 .من هذا القبيل مندوبو الواليات المتحدة وكندا وغواتيماال ضرورة إنشاء فريق صياغةير والهند. ولم 

 /323WP والمكسيك( ) /269WP المجلس( و)/55WP  :عن تأييده لورقات العمل مندوب كوستاريكاأعرب  -129
(، في جملة أمور، LACAC)غواتيماال، التي تشارك في رعايتها الدول األعضاء في لجنة   WP/411و)الجمهورية الدومينيكية( 

للتغييرات التي اقترحها مندوب غواتيماال                                             المكسيك وكوبا. وفي معرض حديثه أيضا تأييدا  وبا وكذلك التعليقات التي أدلى بها مند
، أيد اقتراح مندوب  (WP/58)المنطوق من مشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخمن  9على الجملة األولى من الفقرة 

 .فريق صياغةاالتحاد الروسي المذكور أعاله بإنشاء 

فنلندا باسم االتحاد األوروبي ) /102WP و)المجلس(  /55WP إلى أن دولته أيدت ورقتي العمل مندوب السويد أشار  -130
( وأيد تماما تطوير وتنفيذ كورسيا على الصعيد العالمي. وأثنت ECACفيه والدول األعضاء األخرى في لجنة األعضاء والدول 
ية الخاصة بكورسيا قامت به منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالقواعد والتوصيات الدولالعظيم الذي على العمل السويد 

وبما أن السويد ترى أن التغيير ضروري على المدى القصير والطويل، فإنها تنضم إلى المكسيك واليابان وكندا ها. تنفيذوعناصر 
دف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي في الجمعية العمومية المقبلة تأييد االقتراح الداعي إلى اعتماد هأخرى في ودول 

 .تقديرعلى أبعد 

واتفق مع العديد ، /102WPو  /55WP ورقتي العمل إلى أن دولته تؤيد أيضا ورقتي العمل  مندوب أيسلنداأشار  -131
ن الوقت قد حان للبدء في عملية التحرك نحو تحقيق هدف والدانمرك ونيوزيلندا، على أواليابان من الدول، بما فيها المكسيك 
 الدولي.مناخي طويل األجل للطيران 

في جميع المسائل المتصلة بالطيران  يكاواإلأن دولته تؤيد الدور القيادي الذي تضطلع به  مندوب أوروغوايوأكد  -132
وتؤيد أوروغواي أيضا اعتماد أي  (WP/58) ث بشأن تغير المناخالمناخ، وتؤيد مشروع قرار الجمعية العمومية المحدوتغير الدولي 
 شأنها تعزيز قدرة الدول على تحقيق األهداف المناخية للمنظمة.من تدابير 

تأييد دولتها لقرار الجمعية العمومية المذكور بشأن تغير المناخ بالشكل الذي قدمه         مجددا   مندوبة كنداوأكدت  -133
ورأت كندا أن التغييرات التي اقترحها المجلس متواضعة في طبيعتها وتعكس توافق اآلراء على أن .  WP/58في الورقةالمجلس 

والدول األعضاء قد أمضت سنوات في البناء، وبالتالي ال حاجة إلى إعادة فتح قرار الجمعية أو الدولي منظمة الطيران المدني 
. بيد أن كندا تدرك أن هناك رغبة في أن تعكس وثيقة الجمعية                      ون تعديالت طفيفة جدا  يحتمل أن يكإلجراء ما إنشاء فريق صياغة 

التي حددت أثناء المناقشة الحالية، وال سيما التقارب بشأن الحاجة إلى النهوض بعمل المنظمة بشأن مجاالت التقارب ذات الصلة 
س في تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إلى الجلسة العامة بشأن األجل للطيران الدولي، واقترحت أن تنعكعالمي طويل هدف طموح 

اقتراح برنامج عمل ملموس للتعجيل بوضع  البيئة إلىويمكن للمجلس عندئذ أن يوجه لجنة حماية جدول األعمال. من  16البند 
 ناسب ألداء ذلك العمل.الم تشكل المحفلالطويل األجل. ورأت كندا أن تلك اللجنة الطموح العالمي الهدف مثل هذا 

أنه من أجل تمكين التنمية المستدامة للطيران الدولي، من الضروري الحد من البصمة البيئية  مندوب فرنساوأكد  -134
طموح طويل األجل، على النحو الذي تطلبه صناعة الطيران وعامة عالمي األمر الذي يتطلب بدوره وضع هدف األخيرة، لهذه 

إلى أن قطاعات أخرى من االقتصاد تمكنت من تحديد أهدافها على المدى الطويل، وتساءل عن سبب عدم  الجمهور. وأشار
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على القطاعات األخرى باعتماد                                                    وأكد أنه على الرغم من أن قطاع الطيران كان متقدما    ذلك.من تحديد قطاع الطيران تمكن 
أن للجمعية العمومية فرصة تاريخية التخاذ وأبرز ا الهدف الطويل األجل. بالتخلف عنها في غياب مثل هذيخاطر كورسيا، فإنه 

الذي سيتبع في هذا الصدد على مدى السنوات الثالث القادمة، وحذر من أنه إذا استمر المجلس خالل تلك المسار قرار بشأن 
ذا لم يقدم سوى التقدم في ذلك العمل في طموح طويل األجل للطيران الدولي، وإعالمي جدوى تحقيق هدف استكشاف الفترة في 
من مشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخ، فإن قطاع الطيران سيفقد  9تدعو اليه حاليا الفقرة المقبلة، كما الجمعية 

الثالثية المقبلة حتى وشدد مندوب فرنسا على ضرورة تعبئة الجهود في الفترة   األخرى.على القطاعات كان يحتلها الريادة التي 
درجة  1.5طويل األجل للطيران الدولي، بما يتوافق مع هدف درجة الحرارة طموح هدف عالمي االتفاق على يتسنى للمنظمة 

  العمومية. الدورة المقبلة للجمعيةقبل  وذلك ،باريسمئوية التفاق 

واعتبرت جنوب  409P/I ا يتضح من ورقة المعلوماتأن دولته تؤيد بإخالص كورسيا، كم مندوب جنوب أفريقياوأكد  -135
منظمة الطيران في ضمان تحرك الدول األعضاء في                                                                العمل الذي أنجز قبل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية كان مهما  أفريقيا أن 

القيام بذلك. جة إلى مواصلة كوحدة متماسكة في معالجة مسألة الطيران الدولي وتغير المناخ، وأكدت الحا             الدولي معا  المدني 
في ورقة ث بشأن تغير المناخ على النحو الذي قدمه المجلس                                                 جنوب أفريقيا مشروع قرار الجمعية العمومية المحد  ولذلك، أيدت 

 ، سيمكن من تحقيق المزيد من الخطوات إلى األمام.       وشامال                                      النص المقترح، الذي تعتبره متوازنا  ، مؤكدة أن WP/58 العمل

اقتراح إنشاء فريق صياغة صغير، وأبرز أن  علىمع مندوب االتحاد الروسي  مندوب الواليات المتحدةواختلف  -136
لعدة أشهر قبل افتتاح الجمعية                                ث بشأن تغير المناخ كان متاحا                                       التي تتضمن مشروع قرار الجمعية المحد   WP/58 ورقة العمل 

خذت الوقت لتقديم أوراق العمل ذات الصلة التي تقدم وجهات نظرها بحلول الموعد النهائي. الدول األعضاء قد أوأن العديد من 
البيان المشترك لوزارة النقل التابعة لالتحاد "التي تتضمن  WP/605 الصعب جدا فهم السبب في تقديم ورقة المعلوماتووجد أنه من 

في وقت  "آلية عالمية منصفة وفعالة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ بشأن إنشاءالطيران المدني في الصين الروسي وإدارة 
 .           متأخر جدا  

 /55WPعلى المنظمة لما أنجزته من عمل جيد في إطار برنامجها البيئي، وأيد ورقة العمل  مندوب غياناوأثنى  -137
والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في لجنة  )فنلندا باسم االتحاد األوروبي WP/102الورقة  أيد)المجلس(. كما 

ECAC اتخاذ إجراءات حاسمة من حيث تحديد هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي.(، التي دعت إلى 

ث بشأن تغير                                    دخلت على مشروع قرار الجمعية المحد                                        إلى أنه باإلضافة إلى التغييرات التي أ   مندوب الصينأشار  -138
كانت لدولته والتي قدمت إلى األمانة العامة، االتحاد الروسي بصورة مشتركة مع الصين والهند  ااقترحه تيال (WP/58)مناخ ال

، ولكنه لم يعتبر أنه يستطيع تقديم تلك التعليقات في غضون دقيقة واحدة مخصصة لكل متكلم، WP/55العمل على ورقة تعليقات 
على قرار الجمعية بشأن                                                                            اإلجراء الذي سيتبع لمعالجة تلك التعليقات، وكذلك مع التغييرات المقترحة معا  بشأن          توضيحا  وطلب 

منظمة تتألف من الدول األعضاء، وأن الجمعيات تعقد لتمكينها من التعبير عن  يكاواإلتشير الصين إلى أن المناخ. وإذ تغير 
ثين بشأن تغير المناخ                                                         كد مندوب الصين أنه إذا اعتمد مشروع قراري الجمعية المحد  واعتماد قرارات مشتركة، أبشكل كامل آرائها 

دون النظر الكامل في آراء جميع الدول األعضاء، فإن ذلك سيخل بالشعور باالنسجام بينها، (  WP/59و  WP/58 ) وكورسيا
 .مة الطيرانويضر بالتعاون في المستقبل وسمعة منظفيما بينها، ويسبب االنقسام 
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إلى أنه منذ ظهور خالفات في الرأي بشأن قراري الجمعية المذكورين، أيد اقتراح مندوب االتحاد  مندوب الهندأشار  -139
فريق صغير للصياغة الستعراض النصوص مع مراعاة التغييرات المقترحة من أجل تيسير اعتماد قرارات الجمعية بإنشاء الروسي 
 .اآلراءبتوافق 

إلى مندوبي مصر وكندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغيرهم في الدعوة إلى  مندوب المملكة العربية السعوديةانضم  -140
وأبرز . WP/58 رقم مه المجلس في ورقة العمل                                   ث بشأن تغير المناخ بالشكل الذي قد                            مشروع قرار الجمعية المحد  في        قدما  المضي 
س التمثيل الجغرافي العادل وأن الدول األعضاء في المجلس تعمل لصالح جميع الدول تكوين المجلس يعكالصدد أن في هذا 

الطيران. وإذ نوه مندوب المملكة العربية السعودية إلى أن المجلس عمل لفترة طويلة على نص قرار الجمعية، منظمة األعضاء في 
غير أنه أشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت لديها . من المنطوق  9جيد، بما في ذلك نص الفقرة متوازن بشكل أكد أنه 
وتنازلت في المجلس من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن النص                                  أحكام أخرى ولكنها وضعتها جانبا  الشواغل بشأن بعض 
صياغة صغير على النحو الذي اقترحه فأشار إلى أنه إذا قررت اللجنة التنفيذية إنشاء فريق ، WP/58ورقة العمل رقم  فيالمقدم 

ث بشأن تغير                                                                       المملكة العربية السعودية تعليقات إضافية على مشروع قرار الجمعية المحد  فسيكون لدى مندوب االتحاد الروسي، 
 .النطاقالواسعة المناخ خالل تلك المناقشة 

قرار الجمعية المذكورة بشكله الحالي في ورقة                                         على أن النص المقترح متوازن، وأيد أيضا   مندوب األرجنتينوافق  -141
 .WP/58 رقم العمل

اآلراء التي أعرب عنها المتكلمان السابقان، فأكد أن معظم النص المقترح هو نص قائم وافقت  مندوب المكسيكردد  -142
النص المقترح، خاصة وأنه من المرجح  . لذلك، فإنه ال يرى ضرورة الستعراض 39-2بالفعل في اعتمادها القرار الجمعية عليه 

تغييرات عليه إال في الحد األدنى، كما أشار مندوب كندا. غير أن مندوب المكسيك الحظ أن بعض االقتراحات يتم إدخال أال 
يمكن إعادة  طموح طويل األجل للطيران الدولي، وأشار إلى أنهعالمي من المنطوق المتعلقة بهدف  9يتعلق بالفقرة قدمت فيما قد 

ترك لألمانة العامة النظر في مختلف المقترحات                                                                     للمناقشة، إذا قررت اللجنة التنفيذية ذلك. وفي هذه الحالة، يفضل أن ي  فتح نصه 
ترك لفريق صياغة على النحو الذي اقترحه مندوب االتحاد الروسي. وكرر مندوب    ي  من أن                                  توصية إلى اللجنة التنفيذية بدال  وتقديم 

. وقد WP/58 ة الورق المكسيك تأييده للنص الحالي لمشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخ على النحو المعروض في
  .هذا الرأي مندوب كولومبياشارك 

 WP/411 )المكسيك( و WP/269 )المجلس( و WP/58 وWP/55 وفي معرض اإلعراب عن التأييد لورقات العمل  -143

)الجمهورية الدومينيكية(، أكد  /413WP و /323WPو LACAC لجنةرعايتها الدول األعضاء في في تشارك ، التي (االغواتيم)
 .                                                                        للبشرية وأنه من الضروري دعم التقدم الجيد الذي تحقق حتى اآلن والمضي قدما  التراث المشترك هي أن البيئة  مندوب باراغواي

ركته في اآلراء التي أعرب عنها مندوب المملكة العربية السعودية. وأبرز أنه في عن مشا مندوب مصروأعرب  -144
ث بشأن تغير المناخ، لم تقدم أي                                    من منطوق مشروع قرار الجمعية المحد   9مقترحات أثناء المناقشة لتعديل الفقرة حين قدمت 
من المنطوق للمناقشة  9كذلك أن إعادة فتح نص الفقرة مقابلة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وأكد مندوب مصر ورقات عمل 
إعادة فتح النقاش حول نص األحكام األخرى، وهو ما وجده غير مقبول في ضوء ضيق الوقت. ولذلك، أيد نص سيؤدي إلى 

 .WP/58المنطوق على النحو الوارد فيمن  9 الفقرة
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ث بشأن تغير المناخ                                       أن مشروع قرار الجمعية العمومية المحد  مع مندوب المكسيك على  مندوب غواتيماالواتفق  -145
باستفاضة، وأكد أنه من غير الضروري بالتالي إنشاء فريق صياغة صغير لمواصلة مناقشته، ودعا إلى المضي قد ناقشه المجلس 

 .WP/58النص الحالي كما هو معروض في ورقة العمل على أساس        قدما  

طويل األجل طموح إزاء هدف عالمي              أكثر طموحا                                         ، في تأييدها للبيانات التي دعمت نهجا  نمسامندوبة الأكدت  -146
 .يكاواإلأنها مقتنعة بأن تغير المناخ لن ينتظر نتائج دراسة الجدوى المتوخاة التي ستجريها الدولي، للطيران 

. "كورسيا" وخطةاآلن فيما يتعلق بحماية البيئة  على العمل الجيد الذي أنجزته حتى يكاواإل مندوب كوستاريكاوهنأ  -147
 .وأيد مداخلتي المكسيك وغواتيماال

عن                                    التوصل إلى توافق في اآلراء، معربا  من أجل عن تأييده إلنشاء فريق صغير للصياغة  مندوب الجزائرأعرب  -148
في تنفيذ                                . وأكد أنه من أجل المضي قدما  "كورسيا"أن إحراز تقدم ما لم تعالج الشواغل التي أثارتها بعض الدول بشإمكانية عدم 

 .الضروري الحصول على دعم جميع الدولمن كورسيا 

طموح عالمي العتماد هدف         واضحا          زمنيا                                                على أنه من األهمية بمكان أن تضع الجمعية جدوال   مندوب فنلنداوشدد  -149
يرة إضراب الشباب عن المناخ التي جرت في مونتريال وفي مدن أخرى برز أن مسأمجال الطيران الدولي. وإذ في طويل األجل 

للشواغل الخطيرة التي أثيرت                                                             تعكس الطلب المتزايد للمجتمع على العمل المناخي الطموح نظرا   2019 /27/9حول العالم في 
ر المناخ عن آثار االحترار العالمي الذي األخيرة، مثل التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي المعني بتغيالبيئية في التقارير 

 ألزمة المناخ العالمية. يكاواإلشدد على ضرورة استجابة درجة مئوية،  1.5ورة الصناعية ب قبل الثمستويات ما يتجاوز 

إلى وجود توافق واسع في اآلراء على عدم إعادة مناقشة مشروع قرار الجمعية  مندوب فرنساوفي حين أشار  -150
طموح طويل األجل للطيران الدولي ينبغي أن تستمر عالمي بشأن تغير المناخ، رأى أن المناقشة بشأن هدف ث        المحد  مية العمو 

من المنطوق.  9الرئيس مشاورات مع الدول للتأكد مما إذا كانت مواقفها مرنة بما يكفي للسماح بتعديل الفقرة يجري واقترح أن 
  تتمكن من تقديم نص أفضل مما صاغه المجلس لألحكام األخرى. التنفيذية لنوأكد أن اللجنة 

من المنطوق للمناقشة من شأنها أن تعيد فتح  9من جديد أن إعادة فتح الفقرة  مندوب المملكة العربية السعوديةأكد  -151
يكون لديها تعليقات إضافية ث بشأن تغير المناخ، وأن دولته س                    قرار الجمعية المحد  مشروع الفقرات في باقي النقاش بخصوص 

 لإلدالء بها بشأن أحكام أخرى.

 9اقتراح مندوب فرنسا، فأشار إلى أن إمكانية النظر في إدخال تغييرات طفيفة على نص الفقرة  مندوب هولنداأيد  -152
لمتاحة لتحديد هدف يمكن أن يكون لها أثر إيجابي كبير من حيث تحديد متى وكيف ستحقق المنظمة الخيارات االمنطوق من 

 .طويل األجل للطيران الدوليطموح عالمي 

، عن سبب اعتراض بعض المندوبين على                                    إلى أن االقتراح المذكور مقبول أيضا            ، مشيرا  مندوب مصرتساءل  -153
ميع األحكام يجب ألن ج                          ث بشأن تغير المناخ نظرا                                                      المدخلة على فقرات أخرى من مشروع قرار الجمعية المحد  التعديالت مناقشة 

 .المساواة على قدم أن تعامل 

أن الرأي العام الذي ينتظر بإلحاح رسالة بشأن التصدي  (ICSA) الدولي للطيران المستدام التحالفمن المراقب وأكد  -154
ي جزء هام ومتزايد من مستوى له على اإلطالق، وأنه مدعوم بتوافق اآلراء العلمي، وأكد أن الطيران الدولأعلى لتغير المناخ بلغ 
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لمحدودية الوقت لوضع االنبعاثات على مسار مستدام، من           . ونظرا                                أن يثبت أنه جزء من الحل أيضا  ويجب مشكلة المناخ 
برسالة واضحة. ورأى مندوب التحالف أن المهمة العاجلة للجمعية هي االتفاق على جدول زمني الجمعية الضروري أن تختتم 

طموح فعال وطويل األجل للطيران الدولي في موعد عالمي المنظمة بالتوصل إلى قرار بشأن هدف في ضاء يسمح للدول األع
ن االستجابة الفورية قد تتطلب عقد دورة استثنائية للجمعية قبل ذلك. وأيد التحالف تعديل أالحادية واألربعين، و ز الدورة ال يتجاو 

لتعكس تلك الفكرة. ويمكن للعمل التقني  (WP/58)ث بشأن تغير المناخ               العامة المحد   مشروع قرار الجمعيةمن منطوق  9الفقرة 
الطموح الطويل األجل، ولكن العالمي االقتراح الهام أن يتناول مختلف اآلراء بشأن كيفية صياغة هذا الهدف الالزم لتقديم هذا 
 تنقيحالWP/560 و WP/277االنتباه إلى ورقات المعلومات  قب بلفتالمراوضع جدول زمني لتلك المهمة. واختتم ينبغي أال يؤخر 

 منظمته. التي قدمتهاWP/561 و 1رقم 

من جدول األعمال  16مت في إطار البند    د                                                أنه في حين لم تقترح أي من ورقات العمل التي ق   رئيس المجلسالحظ  -155
، فإن بعضها تضمن تعليقات عليه. (WP/58)ث بشأن تغير المناخ على مشروع قرار الجمعية العامة المحدمحددة تغييرات 

تعليقات أخرى  مت   د     ق  و بعض التعليقات على قرار الجمعية العمومية المذكور إلى األمانة العامة، مت    د     ق   ذلك، وباإلضافة إلى 
متساوية وفرص متكافئة لتقديم تعليقاتها وأن التنفيذية. وأكد أن جميع الدول األعضاء لها حقوق للجنة أثناء المناقشة الحالية 
في اآلراء بشأن الحاجة إلى إيالء مستوى معين من                                       أشار رئيس المجلس إلى أن هناك تقاربا   .متساويةتعليقاتها تلقى معاملة 

بعين للجمعية، مع هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي في الدورة الحادية واألر تحقيق األولوية للعمل على جدوى 
  .المقبلة للنظر فيهاالعمومية عرض على دورة الجمعية                  فإن الخيارات ست  ،        ممكنا  توقع أنه إذا اعتبر هذا الهدف 

في اآلراء بشأن الحاجة إلى إيالء مستوى معين من األولوية للعمل على جدوى                                  الحظ رئيس المجلس أن هناك تقاربا   -156
إذا اعتبر هذا الهدف  أنه                                                                 األجل للطيران الدولي في الدورة الحادية واألربعين للجمعية، متوقعا   تحقيق هدف عالمي طموح طويل

. وأشار رئيس المجلس إلى أن الفقرة للنظر فيها A41 الواحدة واألربعين المقبلة دورة الجمعية، فإن الخيارات ستعرض على        ممكنا  
طريقتين يمكن من خاللهما المجلس وليس إلى الدول، وأبرز أن هناك  المذكور موجهة إلىالجمعية ذات الصلة من قرار  9

جدول األعمال. وفيما من  16في متن قرار الجمعية العمومية أو في التقرير عن البند للمجلس: للجمعية أن تعطي تعليمات 
فسيكون من الضروري لجمعية العمومية، رغبت اللجنة التنفيذية في تعديل نص قرار اأنه إذا يتعلق بالخيار األول، أشار إلى 

التنفيذية ال يمكنها أن استعراض التغييرات المقترحة. وأكد رئيس المجلس أن اللجنة خاللها اتخاذ قرار بشأن اآللية التي سيتم من 
ه. وفيما يتعلق بالخيار فيمن المنطوق من حقها في تقديم اقتراح للنظر  9غير الفقرة أحكام تحرم أي دولة عضو ترغب في تعديل 

إلى الجلسة العامة بشأن ح في تقريرها المقدم                                           كندا سابقا ، يمكن للجنة التنفيذية أن توض  مندوبة الثاني، أشار إلى أنه، كما اقترحت 
ك توقع الدولي، وكذلالمتعلق بجدوى تحقيق هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران العمل من جدول األعمال أهمية  16البند 

األجل لكي تنظر فيها الدورة المقبلة للجمعية. واقترح أن تترك اللجنة التنفيذية هذه الطويل عرض خيارات لتحقيق هذا الهدف 
الجمعية العمومية المحدث بشأن تغير مشروع قرار واألمانة العامة وله، فيتشاوروا مع الدول بشأن نص كل من المسألة للرئيس 
 تلك المشاورات.ينتج عن قرار الجمعية المحدث بشأن خطة كورسيا وتقديم تقرير عما المناخ ومشروع 

فيما يتعلق بمسألة أنواع الوقود البديل المستدام، الحظ رئيس المجلس أن النص الحالي في مشروع قرار الجمعية  -157
قود البديل في و مكن التأكيد على أهمية دور أنواع البشأن تغير المناخ واسع بما فيه الكفاية. غير أنه ربما يالمحدث العمومية 

وأن  وله،. واقترح أن تترك اللجنة التنفيذية هذه المسألة للرئيس واألمانة العامة                      من جدول األعمال أيضا   16بالبند التقرير المتعلق 
رئيس المجلس التأكيد على ضرورة ضمان المناقشة مع مختلف الدول التي أعربت عن اهتمامها بذلك. وكرر مزيد من يشاركوا في 

 .على تكافؤ الفرص والمعاملةجميع الدول حصول 
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وفي ختام مالحظاته، أشار رئيس المجلس إلى أنه خالل كلمته االفتتاحية أمام الجلسة العامة )الجلسة األولى( أن  -158
لخليط مرهق من التدابير الوطنية للمشغلين          وتجنبا  ية خطة كورسيا بعد مفاوضات صعبة للغااعتمدت العمومية األخيرة الجمعية 
ذلك نتائج عكسية بالنسبة لتقدم الطيران التي يمكن أن تعوق الربط الجوي العالمي، وأكد أنه قد ينتج عن  الضرائبمثل  الجويين،

مخطط عالمي حقيقي بوصفها  "كورسيا" الحالية في ضمان استمرار إطالق خطةالعمومية إذا فشلت الجمعية وتغير المناخ 
القصوى لضمان المضي الدولي. وكرر التأكيد على ضرورة تركيز االهتمام على تلك األولوية للتعويض عن انبعاثات الطيران 

 .كورسيا في تنفيذ       قدما  

 .                                  طريقة الرئيس المقترحة للمضي قدما  كان المشاركون يؤيدون  عما إذا رئيس اللجنة التنفيذيةوتساءل  -159

مندوب ث المتوازن بشأن تغير المناخ، الحظ                                                               وفي تهنئة المجلس واألمانة العامة على مشروع قرار الجمعية المحد   -160
ثالث مدارس فكرية بشأن نصه، كما أعرب عنه أثناء مناقشة اللجنة التنفيذية. وأيدت الغالبية العظمى من الدول أن هناك  أستراليا
وقد أثارت مجموعة من الدول )االتحاد الروسي والصين والهند( .  WP/58الذي قدمه المجلس في الورقةالنص بالشكل على اإلبقاء 

لذلك، كما آثرت مجموعة أخرى من الدول )بما فيها الدول األوروبية(        وفقا  وأعربت عن رغبتها في تعديل النص شواغل بعض ال
واقترح مندوب أستراليا  .والهدف الطموح العالمي الطويل األجل للطيران الدولي( SAF) بوقود الطيران المستدام المتعلقتعزيز النص 

تعميم التعديالت المقترحة على قرار الجمعية المذكورة والنظر فيها عندما تستعرض لتين المجموعتين من الدول االفرصة لهأن تتاح 
 .من جدول األعمال 16بند التنفيذية مشروع التقرير إلى الجلسة العامة بشأن الاللجنة 

رئيس المجلس على مالحظاته بشأن تكافؤ الفرص بين الدول القتراح تعديالت والمعاملة  مندوب الصينشكر  -161
 .أعاله( 140)انظر الفقرة                                                                    لهذه المقترحات، وطلب الرد على المسألة اإلجرائية التي أثارها سابقا  الممنوحة المتساوية 

 هذه التعليقات، وأشار إلى أنه يمكن، في إطار استفساره السابق، عرض ورقة المعلومات حاد الروسيمندوب االتأيد  -162
 WP/605 (" البيان المشترك لوزارة النقل التابعة لالتحاد الروسي وإدارة الطيران المدني في الصين بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة

من جدول األعمال المتعلق بخطة كورسيا  17( أثناء نظر اللجنة التنفيذية في البند "الطيران الدولي وتغير المناخوفعالة بشأن 
 .ده              ، وهذا ما أي                                                                      أعاله(. وأعرب عن تقديره لحكمة رئيس المجلس في اقتراح سبيل للمضي قدما   109)انظر الفقرة 

ن اللجنة التنفيذية                  راح معقول وسيمك  أن اقتراح رئيس المجلس بإجراء مشاورات مع الدول اقت مندوب المكسيكأكد  -163
ث بشأن تغير المناخ. وفضل هذا الخيار على ما                                                        توافق في اآلراء بشأن مشروع قرار الجمعية العمومية المحد  التوصل إلى من 

ظل بحاجة إلى أستراليا، الذي سيتم بموجبه إجراء مناقشة شاملة لمقترحات الفريقين في اللجنة التنفيذية، التي ستمندوب اقترحه 
 العمومية. وجهات نظرهما بشأن نص قرار الجمعيةالتوفيق بين 

 وعمان ونيجيريا وهولندا وغواتيماال وجورجيا وفرنسا وإثيوبيا وإريتريا وكوستاريكا وكولومبيا مندوبو الجزائروأعرب  -164
تأييدهم القتراح رئيس المجلس. وبذلك، أكد مندوب  عن والواليات المتحدة وتركيا وسويسرا العربية السعوديةوالمملكة  وبولندا

 .على المدى الطويل للطيران الدولي        طموحا  أكثر        هدفا  دولته تؤيد جورجيا أن 

أن بالده ستقترح خالل عملية التشاور المزمعة تعديالت على أحكام أخرى  مندوب المملكة العربية السعوديةأكد  -165
 مشروع قرار الجمعية المحدث بشأن تغير المناخ. المنطوق منمن  9غير الفقرة 
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من المنطوق من قرار الجمعية المذكور بشأن تغير  9تأكيد أن دولته وافقت على نص الفقرة  مندوب البرازيلكرر  -166
ها في الوقت فتح المناقشة بشأن إعادة مناسبالمن لن يكون  ه، وأكد أنه يرى أنWP/58 الذي قدمه المجلس فيبالشكل المناخ 

أفضل وقت لمناقشة التحسينات الممكنة على نص قرار الجمعية العمومية سيكون عند إعداد مؤشرات البرازيل أن الحاضر. ورأت 
 حماية البيئة. ةإلى عمل لجن               وذلك استنادا   2022كورسيا لعام استعراض مناسبة لعملية 

لالقتراح الممتاز الذي قدمه رئيس المجلس، وأشار إلى أن         ساحقا        يدا  إلى أن هناك تأي رئيس اللجنة التنفيذيةأشار  -167
لذلك. وطلب إلى الدول أن تقدم إلى األمانة العامة تعديالتها المقترحة على مشروع قرار الجمعية        وفقا         قدما   سيمضون المجتمعين 

 .ر فيها، الذي سيعممها على جميع الوفود للنظ(WP/58) تغير المناخالمحدث بشأن 

اللجنة التنفيذية أن الرئيس، إلى جانب رئيس المجلس واألمانة العامة، سيتشاور مع بعض الدول لمناقشة  الحظت -168
البديلة المستدام أنواع الوقود المتعلق ب (WP/58) المحتمل إدخالها على مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن تغير المناخالتحسينات 

 .العالمي الطويل األجل للطيران الدولي، دون التأثير على الدعم الذي حظي به النص حتى اآلنالطموح والهدف 

بصيغته المعدلة  (88-86اللجنة التنفيذية على اإلجراء الذي اقترحه الرئيس في وقت سابق )انظر الفقرات  وافقت -169
 .المناقشةفي ضوء 

 أخرى  أعمال أي

 السياسة العامة –الطيران  أمن :األعمال جدول من 12 البند

صياغة المعروف باسم ال، قام فريق )/4EX( بقراره السابق                           اللجنة التنفيذية أنه عمال   مدير ادارة النقل الجوي أبلغ  -170
 ,WP/528 رقم  الوارد في ورقة المعلومات "اإلعالن العالمي بشأن أمن الطيران"بمواصلة تنقيح نص الرئيس" "أصدقاء 

Revision No.1   ونيجيريا وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة وفنلندا نيابة والمكسيك )لبنان
فيه والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني( مع مراعاة التعليقات األعضاء عن االتحاد األوروبي والدول 

على شبكة  (A40)الدورة األربعين للجمعية العمومية  فريق الصياغة اآلن على موقعلليزي المقترح جاإلنص الواردة. وقد نشر الن
تعليقاتهم بشأنها إلى األمانة إلى إرسال ودعي المندوبون  ،(”Reference Documents“)" الوثائق المرجعية"اإلنترنت في إطار 

على أبعد تقدير. وبعد استعراض  30/9/2019لغاية نهاية ساعات العمل في   ASF@icao.int.:العامة على العنوان االلكتروني
مشروع التقرير المقدم ") WP/596 إلى 1المقترح لإلعالن بوصفه اإلضافة رقم       منق حفريق الصياغة للتعليقات، سيصدر نصه ال

 خالل الدورة. (، والذي سيطرح للمناقشة في وقت الحق"من جدول األعمال 12 إلى الجلسة العامة بشأن البند

عن تقديره للعمل الذي قام به فريق الصياغة المذكور، الذي قادته جنوب أفريقيا وضم  رئيس اللجنة التنفيذية وأعرب -171
ونيجيريا والبرتغال والمملكة العربية السعودية والسنغال  األرجنتين والبرازيل وكندا ونيوزيلندامن الدول والمنظمات التالية: أعضاء 

 والواليات المتحدة األمريكية واللجنة االفريقية للطيران المدني والمجلس الدولي للمطارات.وتوغو والمملكة المتحدة وسنغافورة 

 .12,05الجلسة في الساعة       ر فعت -172

mailto:ASF@icao.int
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 السادسةالجلسة محضر 

 (14.15اعة ، الس29/9/2019األحد، )

 المواضي  التي نوقشت

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  -حماية البيئة  :من جدول األعمال 17البند  -1
  )خطة كورسيا(

 "أحدث المعلومات عن "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
 )خطة كورسيا(

 د بسياسات اإل              خط ة التعويض  -وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة كاوي                         البيان الموح 
 عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(

  مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية" ورقة مقدمة من الدول األعضاء في" 

(COCESNA)  

 ضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في ورقة مقدمة من فنلندا باسم "االتحاد األوروبي" والدول األع
  (ECAC)األوروبية للطيران المدني"  لجنة"ال

  ورقة مقدمة من "اللجنة األفريقية للطيران المدني" )"لجنة أفكاك"( باسم الدول األعضاء البالغ
 دولة 54 عددها

 يابان وج زر مارشال ورقة مقدمة من سنغافورة وشاركت في رعايتها أستراليا وكندا وفيجي وإندونيسيا وال                   
 وناورو ونيوزيلندا وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وترينيداد وتوباغو والواليات المتحدة

  ورقة مقدمة من البرازيل وغواتيماال وبدعم من الدول األعضاء في "لجنة الطيران المدني ألمريكا
  (LACAC)الالتينية" 

 ورقة مقدمة من الصين واالتحاد الروسي 
 ة مقدمة من غواتيماال وشاركت في رعايتها الدول األعضاء في "لجنة الطيران المدني ألمريكا ورق

 (LACAC)الالتينية" 
  ورقة مقدمة من الهند 
  ورقة مقدمة من كندا 
  ورقة مقدمة من غيانا 
  ورقة مقدمة من كينيا 
  ورقة مقدمة من المكسيك 
  ورقة مقدمة من البرازيل 
  الروسي ورقة مقدمة من االتحاد 
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  "ورقة مقد مة من "المجلس الدولي للمطارات" و"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية                                                                             (CANSO) 
و"مجلس التنسيق  (IBAC)و"اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا( و"المجلس الدولي لطيران األعمال" 

نقل الجوي" ، بالتنسيق مع "مجموعة عمل ال(ICCAIA)الدولي لرابطات الصناعات الفضائية" 
(ATAG) 

 "ورقة مقدمة من "اتحاد النقل الجوي الدولي 

  "ورقة معلومات مقدمة من "المنظمة العربية للطيران المدني(ACAO) 

  ورقة معلومات مقدمة من أستراليا ونيوزيلندا وشاركت في رعايتها فيجي وأندونيسيا وساموا 
 " ران في الكاريبيجهاز مراقبة سالمة وأمن الطيورقات معلومات مقدمة من "(CASSOS ) 

  ورقة معلومات مقدمة من جنوب أفريقيا 
  ورقة معلومات مقدمة من اليابان 
  ورقة معلومات مقدمة من األرجنتين 
  ورقة معلومات مقدمة من المملكة العربية السعودية 
  ورقة معلومات مقدمة من أندونيسيا 
 "ورقة معلومات مقدمة من "اتحاد النقل الجوي الدولي  

السياسة العامة والتوحيد القياسي  –                             الطيران الدولي وتغي ر المناخ  –حماية البيئة  :من جدول األعمال 16البند  -2
 )تاب (

   تغير المناخ -في مجال حماية البيئة  المستمرةيكاو اإلالبيان الموحد بسياسات وممارسات 

 برامج التسهيالت  :من جدول األعمال 14البند  -3

 ( PKD)يكاو لإلفاتيح العامة دليل الم

  يكاو لإلالتطورات المتعلقة بدليل المفاتيح العامة(PKD ) 

 ( "فوائد المشاركة في "دليل المفاتيح العامةPKD) 

  (TRIP)هوية المسافرين  لتحديديكاو اإلاستراتيجية برنامج 

  هوية المسافرين  لتحديديكاو اإلالتطورات المتعلقة باستراتيجية برنامج(ICAO TRIP) 

 اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا( و"المجلس الدولي للمطارات" ورقة مقدمة من" 

 ورقة معلومات مقد مة من هولندا وكندا                                    

 التسهيالت —الملحق التاس  

 تقرير عن تدابير تطهير الطائرات ومكافحة ناقالت األمراض 
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   التسهيالت —التطورات الخاصة بالملحق التاس 

  المجلس الدولي للمطارات"من "ورقة مقدمة 

 ورقة معلومات مقد مة من سنغافورة وشاركت في رعايتها المملكة المتحدة                                                                  

  لجنة الطيران المدني ألمريكا ورقة معلومات مقدمة من شيلي وبدعم من جميع الدول األعضاء في"
 (LACAC)الالتينية" 

  ل األعضاء فيه وغيرها من الدول ورقة معلومات مقدمة من فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدو
 (ECAC)"اللجنة األوروبية للطيران المدني" األعضاء األخرى في 

 ورقة معلومات مقدمة من الواليات المتحدة 

 مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسره 

  ورقة مقدمة من فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في
جنة األوروبية للطيران المدني" و"المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية" "الل
(EUROCONTROL) 

 " االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات"ورقة مقدمة من (ACVFFI) 

 االتجار بالبشر في مجال الطيران

 ورقة مقد مة من الواليات المتحدة                               

 اتحاد النقل الجوي الدولي"                                          ورقة مقد مة من "المجلس الدولي للمطارات" و" 

 خدمات الطيران االستفادة من األشخاص ذوو اإلعاقة/تسهيل

 وراقات مقد مة من الجمهورية الدومينيكية                                       

  لجنة الطيران المدني ألمريكا ورقة مقدمة من البرازيل باسم مجموعة من الدول األعضاء في"
 (LACAC)الالتينية" 

  و"المجلس الدولي للمطارات" و"اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا(ورقة مقدمة من كندا باسم أستراليا 

  )ورقة مقدمة من "اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا 

  ورقة معلومات من الصين 

 قرار تعتمده الجمعية العمومية 

  في مجال التسهيالت  المستمرةيكاو اإلالبيان الموحد بسياسات 
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 موجز المناقشات

  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي -حماية البيئة  :األعمال جدول من 17البند 
 ( خطة كورسيا)

                                                             من جدول األعمال بناء  على ورقتي عمل رئيسيتين قد مهما المجلس   17نظرت اللجنة التنفيذية في البند  -6
(WP/56 وWP/59وما يتصل بذلك من ورقات عمل مقدم ة من الدول وا )                                               لمنظمات الدولية . 

م  -7 م الذي أحرزته اإل    ا  التي عرضت تقرير  /56WPورقة العمل  )D/ATB(مدير إدارة النقل الجوي      قد    يكاو                         عن التقد 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران بشأن "  يكاوللجمعية العمومية لإلمنذ انعقاد الدورة التاسعة والثالثين 

الطبعة األولى للمجلد  ،ورسيا(، بما في ذلك: إعداد واعتماد القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بخطة كورسيا)خطة ك "الدولي
في  ،"حماية البيئة" —                                                                            "خط ة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" من الملحق السادس عشر  —الرابع 
، وإعداد وإصدار الطبعة األولى للمجلد الرابع من وثيقة 1/1/2019من                              أصبحت واجبة التطبيق اعتبارا  ، والتي 2018يونيو 

"أداة وعناصر تنفيذ خطة كورسيا ] ،2018في أغسطس   يكاوسلطة األمينة العامة لإلتحت  (Doc 9501) "الدليل الفني البيئي"
وقود المؤهلة في إطار خطة كورسيا، وحدات االنبعاثات ، أنواع ال(CERT)لتقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنه"   يكاواإل

                                                  [. وقدمت الورقة أيضا  تقريرا  عن الخطوات التالية.(CCR)المؤهلة في إطار خطة كورسيا، السجل المركزي لخطة كورسيا 

ورقة  مت    قد  فيما يخص األنشطة في مجال التوعية وبناء القدرات في إطار "خطة كورسيا" وذلك لدعم هذه الخطة.  -8
                                     الفترة الث الثية الماضية للمساعدة على  خالليكاو لإل                                                         تاقريرا  عن تنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل اإلقليمية  WP/56العمل 

                                          لديها. وقد تناولت ورقة العمل أيضا  األنشطة  (MRV)                            ن ظم "الرصد واإلبالغ والتحقق" بناء القدرات في الدول من أجل تطوير 
)المساعدة وبناء القدرات  ACT-CORSIA                                     وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة    للمساعدةيكاو اإل"برنامج ذة في إطار المنف

دولة من  15إقامة "شراكات األصدقاء في إطار "خطة كورسيا" بنجاح والتي تضم  كورسيا"( السيماب في إطار "خطة والتدري
                                            على التحق ق في إطار "خطة كورسيا" والتي وفرت  للتدريبيكاو اإلودورة ول المستفيدة؛ دولة من الد 98الدول المانحة وأكثر من 

 التدريب لهيئات التحقق المحتملة عن كيفية التحقق من تقارير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من منطوق "البيان  18معلومات أساسية عن مناقشة المجلس والقرار بشأن الفقرة  WP/56                     كما قد مت ورقة العمل  -9
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  -المتعلقة بحماية البيئة  المستمرةيكاو اإلالموحد بسياسات وممارسات 

 7                                         (، بناء  على الصيغة المستخدمة في الفقرات WP/59بورقة العمل )، والوارد في المرفق )كورسيا(" بصيغته المستحدثة الدولي
 .3-39ن ديباجة القرار م 9و 8و

التي اقترح فيها المجلس إدخال تعديالت على قرار الجمعية  WP/59ورقة العمل وقدم مدير "إدارة النقل الجوي"  -10
                                                                                      في ضوء التطورات بشأن "خط ة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي" )كورسيا(. 3-39العمومية 

أن جميع الورقات الخمس والعشرين التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية في إطار  ة التنفيذيةرئيس اللجنوالحظ  -11
ز خالل الفترة الثالثية الماضية فيما يخص تنفيذ "خطة كورسيا"، مثل                                                       هذا البند من جدول األعمال تشير إلى التقدم الهام المحر  

بخطة كورسيا وأنشطة بناء القدرات في إطار "أصدقاء خطة كورسيا" بين إعداد القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات المتصلة 
م الكبير  يكاو.اإلالدول األعضاء بالتنسيق الوثيق مع                                                                          وأشار إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتهنئة بعضنا البعض على التقد 

الطيران لتنفيذ  وقطاعيكاو اإلفي                                                                        ز في ظل  المستوى غير المسبوق من الجهود والمساهمات من جانب الدول األعضاء        المحر  
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                                                                                                                     "خطة كورسيا" في الوقت المناسب. وإذ أشار إلى أن الدورة األخيرة للجمعية العمومية قد اتخذت قرارا  بشأن خطة تنفيذية طموحة 
قد  للغاية، أوضح الرئيس أن جميع الدول األعضاء، بغض النظر عن مشاركتها في المرحلة التجريبية الطوعية لخطة كورسيا،

                                                                                                                نفذت ما يلزم من خطوات حتى اآلن. وتحتاج الدول األعضاء إلى اللوائح المعمول بها ويتعي ن على المشغلين تجميع المعلومات 
                                                                                                                  عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكان كل هذا يحدث في جميع أنحاء العالم أثناء حديثه. وشد د على أن هذه الخطوة الهامة 

 للمساعدةيكاو اإل"برنامج ويكاو اإلفضل االستراتيجية الممتازة لبناء القدرات وتوفير الدعم التي وضعتها                         للغاية قد تحق قت بنجاح ب
وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا" وكذلك تدريب المشغلين الذي يقوم به قطاع الطيران بالموازاة مع ذلك. وفي 

ل أحد أفضل األمثلة على تنفيذ إجراء عالمي ومبادرة                      د الرئيس أن ذلك يشك  معرض اإلشارة إلى أن الطيران هو نشاط عالمي، أك
 عدم ترك أي بلد وراء الركب". “يكاو اإل

م  -12 )تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي(  /267WPورقة العمل  مندوب المكسيك      وقد 
م الكبير المحرز في تنفيذ "خطة كورسيا" بفضل برنامج بناء القدرات والتدريب إلى جانب إقامة شراكات                                                 حيث رح ب كثيرا  بالتقد 

لإليكاو ية الحاسمة لهذا النهج المنسق كما اقترح الخطوات التالية لتنفيذ "خطة كورسيا" بنجاح وأوضح األهم الصداقة بين الدول.
 تسهيل التعاون العالمي للمساعدة وبناء القدرات للقيام بذلك. في

 إلى القيام بما يلي: WP/267                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -13

المزيد من التقدم في إعداد وتحديث القواعد والتوصيات الدولية والمواد  إحرازيكاو اإلأن تطلب إلى مجلس  أ(
المؤهل  كورسيا، بما في ذلك إعداد سائر عناصر تنفيذ الخطة المرتبطة بالوقوداإلرشادية المتعلقة بخطة 

 ووحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار "خطة كرسيا"؛
أن تطلب إلى الدول األعضاء مواصلة اتخاذ اإلجراءات الضرورية، بما يشمل السياسات واللوائح التنظيمية  (ب

الضرورية في سبيل تحقيق االمتثال لخطة كورسيا بموجب الجدول الزمني المحدد في المجلد الرابع الوطنية 
 الملحق السادس عشر؛من 

التعاون العالمي بشأن تقديم المساعدة  لتسهيليكاو اإلأن تؤكد األهمية القصوى لوجود نهج منسق تضعه  ج(
لتنفيذ خطة كورسيا، وذلك من خالل برنامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة وبناء القدرات 

 ألعضاء؛بين الدول اكورسيا وإبرام شراكات الصداقة 
 .2021من عام                                                                       أن تشج ع المزيد من الدول على المشاركة الطوعية في خطة كورسيا اعتبارا   د(

م  -14  ورقة العمل )COCESSNA(المراقب من "مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية"       وقد 
WP/79 Revision No. 1 ["وخفضه في مجال الطيران الدولي الكربون  اسهامات إقليم أمريكا الوسطى في تنفيذ خطة التعويض عن

ن بلدان اإلقليم مسؤولة عن إيث                         ت واجه وضعا  متاناقضا  ح                                                التي أكدت أن تغي ر المناخ جعل دول أمريكا الوسطى [")خطة كورسيا(
لساخنة" في المناطق بؤر اال                                                                   غازات الدفيئة، غير أنه في الوقت ذاته هناك إقرار  بأن ذلك يشكل أهم "من انبعاثات  %0.5أقل من 

                                                        تعر ضا  للخطر. وهكذا قامت الدول األعضاء في "مؤسسة أمريكا المدارية، أي من المحتمل أن يكون أكثر المناطق في العالم 
                            ( للحد  من انبعاثات الطيران CAAPER)خطة عمل أمريكا الوسطى" ( بإعداد "COCESNA)الوسطى لخدمات المالحة الجوية" 

                                                            غواتيماال والسلفادور وهندوراس عزمها المشاركة طواعية  في "خطة (. باإلضافة إلى ذلك، أعلنت COCESNA)ي المدني الدولي ف
                                                         (، مع التوق ع أن تكون لديها األولوية كبلدان مشاركة متطوعة 2023-2021كورسيا" منذ البداية، أي خالل المرحلة التجريبية )

 يكاو.اإلمن  من حيث أنشطة بناء القدرات والمساعدة المقدمة
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 إلى القيام بما يلي: WP/79 Revision No. 1                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -15

 اإلحاطة علما بالمعلومات المقدمة؛ أ(
بتغير المناخ، مثل بلدان أمريكا                                                 إعداد برامج للمساعدة خاصة بأكثر البلدان تأثرا   علىيكاو اإلتشجيع  ب(

 الوسطى.

م  -16 مساهمات الدول األفريقية في ") /177WPورقة العمل  )AFCAC(قية للطيران المدني يالمراقب من اللجنة األفر      قد 
ت على أهمية د( التي شد"وخفضه للطيران الدولي )خطة كورسيا( وأنشطة المساعدة المطلوبةخطة التعويض عن الكربون 

عن أهمية مشاركة الدول األفريقية في الخطة خالل               وتقدم تحليال   كورسياخطة                                               المساهمة التي تقد مها الدول األفريقية في تنفيذ
بالتفصيل المرحلة التجريبية لضمان تغطية أوسع لمزيد من الطرق الجوية التي ستولد المزيد من التعويضات. وتتناول هذه الورقة 

ثاني أكسيد الكربون ها من أجل رصد مستوى انبعاثات تسجيل البيانات وإدارتلي القتناء نظام قوي خاص بأدوات ضرورة الدعم الما
 المنظمات الدولية األخرى.من خالل توطيد التعاون وإقامة الشراكات مع  الناجم عن الرحالت الدولية واإلبالغ عنها والتحقق منها

األفريقية األعضاء دعمها  في ضوء اإلشارة إلى أنه خالل الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية أعلنت الدول -17
                                                      دون أي إدخال تعديل آخر، أبرزت ورقة العمل أنه اعتبارا   3-39                                                           الكامل لخطة كورسيا بالشكل المبي ن في قرار الجمعية العمومية 

دولة أفريقية  55من أصل  ٪23,6دولة من الدول األعضاء األفريقية، تمثل نسبة  13، تطوعت 2019 /31/7من تاريخ 
جعت الدول األفريقية على االنضمام طواعية إلى " خطة كورسيا" "فيللمشاركة  خطة كورسيا" خالل المرحلة                                                            منذ البداية. وش 

(. وأكدت ورقة العمل 2035-2027التجريبية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنفيذ وتحقيق المنافع والتأهب للمرحلة اإللزامية )
                                                                                           تزويد الدول األفريقية بما يلزم من مساعدة وبناء القدرات. وأ حيط علما  بأن التعليقات الرئيسية  أنه من األهمية بمكان االستمرار في

                                                                                                                     المنبثاقة عن حلقات العمل اإلقليمية بشأن "خطة كورسيا" من ق بل معظم الدول األفريقية المشار كة كانت تتعلق بالوعي والق درة 
لملحق السادس عشر وإنشاء إطار تنظيمي وطني وتوافر إمكانية جمع البيانات امن الفنية والبشرية على تنفيذ المجلد الرابع 

 هيئات التحقق في االقليم. وأدوات اإلدارة وكذلك 

واغتنم المراقب من "اللجنة األفريقية للطيران المدني" )لجنة أفكاك( هذه الفرصة لإلعراب عن تقديره للمكتب اإلقليمي  -18
ة )نيروبي( والمكتب اإلقليمي ألفريقيا الغربية والوسطى )داكار( والمكتب اإلقليمي للشرق األوسط في ألفريقيا الشرقية والجنوبي

القاهرة الستضافتها حلقات العمل اإلقليمية بشأن "خطة كورسيا" وشكر األمينة العامة على التنسيق الممتاز في إطار االستجابة 
 لنتائج حلقات العمل هذه. 

 إلى القيام بما يلي: WP/177عمومية في ورقة العمل رقم                 د عيت الجمعية ال -19

 مة في ورقة العمل هذه؛                            اإلشارة إلى المعلومات المقد   أ(
 ؛2023-2020لخطة كورسيا للفترة  دعم وتشجيع الدول األعضاء على المشاركة في المرحلة التجريبية ب(
معها بشأن مبادرة المساعدة في بناء القدرات  التعاون  ومواصلةيكاو اإلتشجيع الدول األعضاء على دعم  ج(

لتنفيذ ما ورد في المجلد الرابع من الملحق السادس   (ACT-CORSIA)إطار خطة كورسيا والتدريب في 
 عشر؛

تشجيع الدول األعضاء على إقامة شراكات بشأن المسائل المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز التعاون وتبادل  د(
 عيدين اإلقليمي والعالمي؛الصالمعارف على 

 تشجيع الدول األعضاء على تسهيل تسجيل واعتماد هيئات التحقق في إطار خطة كورسيا؛ ه(
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                                                                                         دعم الدول األعضاء للحصول على نظم رصد قوية لتنفيذ عمليات رصد البيانات واإلبالغ والتحقق وفقا   و(
 يكاو؛اإلمن الملحق السادس عشر الصادر عن  الرابعللمجلد 

 مشاركة في لجنة حماية البيئة للطيران؛للتشجيع وتيسير انضمام الدول األعضاء  ز(
 للدول األعضاء األفريقية؛ خطة كورسيا تكليف األمينة العامة بتسهيل تدريب المدقق على ح(
ت االنبعاثات تكليف األمينة العامة بتقديم المعلومات إلى جميع الدول األعضاء وتيسير اعتماد برامج وحدا ط(

 .في إطار خطة كورسياالمؤهلة 

م  -15 ضمان نجاح تنفيذ خطة كورسيا"(، التي قدمتها حكومته وشاركت في رعايتها ") /229WP مندوب سنغافورة     قد 
اد وتوباغو أستراليا وكندا وفيجي وأندونيسيا واليابان وجزر مارشال وناورو ونيوزيلندا وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وترينيد

القضايا البيئية في مجال الطيران وضرورة أن تكون "خطة  فييكاو اإلوالواليات المتحدة. وأعادت ورقة العمل هذه تأكيد قيادة 
د ثالثة مجاالت لمواجهة في مجال ا( MBMكورسيا" بمثابة "المقياس العالمي القائم على آليات السوق" )                                         لطيران الدولي. وحد 

عن الوتيرة السريعة لتطبيق "خطة كورسيا": بناء القدرات، وهيئات التحقق، واإلرشادات. وفيما يتعلق ببناء  التحديات الناجمة
-ACTإطار خطة كورسيا" )مبادرة المساعدة في بناء القدرات والتدريب في القدرات، أبرزت ورقة العمل أنه، باإلضافة إلى "

CORSIA م المساعدة الفنية في إطار "خطة بشكل وثيق مع مؤس العمللإليكاو (، يمكن                                                                سات قطاع الطيران األخرى التي تقد 
                                                                                                                 كورسيا" لتخصيص الموارد وضمان االتساق واالستفادة من بناء القدرات على نطاق أوسع. وفيما يتعلق بهيئات التحقق، أك د على 

التحقق  دوراتيكاو اإل     كم ل اا           قترح أن ت  وجود عدد محدود من هيئات التحقق المعتمدة أو حتى عدم وجودها في بعض األقاليم، وا
هيئات من                                                                                                      في إطار "خطة كورسيا" بأنشطة للتوعية موج هة للدول في األقاليم التي ت عاني من نقص الخدمات العتماد المزيد 

التحقق. وفيما يخص المجال الثالث، شددت ورقة العمل هذه على أن اإلرشادات في الوقت المناسب بخصوص أهلية وحدة 
نبعاثات في إطار خطة كورسيا وأنواع الوقود المؤهلة من شأنها تيسير قرارات أعمال المشغلين في تلبية متطلبات التعويض اال

                                                                                                               المستقبلي في إطار خطة كورسيا وتمكين معد ي المشاريع وموردي الوقود من االستجابة للطلب المتوقع للتعويضات الالزمة في 
 إطار خطة كورسيا.

 إلى القيام بما يلي: WP/229معية العمومية في ورقة العمل رقم           ود عيت الج -16

القضايا البيئية المتعلقة بانبعاثات الطيران الدولي  فييكاو لإلعلى الدور القيادي المستمر                 التأكيد مجددا   أ(
كورسيا،  بتنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل خطةوقرار الجمعية العمومية 

والذي ينطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم ها التدبير العالمي القائم على آليات السوق فبوص
 الدولي؛ عن الطيران

األعضاء وقطاع الطيران في إيصال خطة كورسيا إلى  والدوليكاو اإلاإلقرار بالجهود الكبيرة التي بذلتها  ب(
 الوضع الحالي للتنفيذ؛

في  (ACT-CORSIA)اف بالدور الرئيسي لبرنامج المساعدة وبناء القدرات في إطار خطة كورسيا االعتر  ج(
مواءمة المساعدة الفنية المقدمة للدول في إطار خطة كورسيا   يكاووالطلب من اإل الخطة دعم الدول لتنفيذ

 لضمان االتساق في تنفيذها؛ 
لزيادة عدد هيئات التحقق المعتمدة  لمهتمة و"المنتدى الدولي لالعتماد"مع الدول ا العمليكاو اإلالطلب من  د(

عن عمليات التحقق في إطار  الطلب في القطاع، بما في ذلك من خالل توفير دوراتلخطة كورسيا لتلبية 
 العالمي على الطيران؛ للتدريبيكاو اإلخطة كورسيا ينظمها مكتب 
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الوقت المناسب بشأن كل من وحدات االنبعاثات المؤهلة  فييكاو اإلات االعتراف بأهمية إصدار إرشاد ه(
 كورسيا للتعويض عن االنبعاثات في إطار الخطة. والوقود المؤهل لخطة 

م  -17 يتعلق  فيمايكاو اإللجنة أمريكا الالتينية بشأن تدابير  منظور بلدان") /289WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيل      وقد 
                                                                                                (، والتي قد متها دولته وغواتيمال، بدعم من الدول األعضاء في "لجنة أمريكا الالتينية". ومع اإلقرار بأن "           غي ر المناخبالطيران وت

                                                                                                                    "خطة كورسيا" خطة هامة تكم ل، بشكل مؤقت، التدابير األخرى ضمن سلة التدابير لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة 
بل الستكشاف هذه العناصر األخرى وجعلها مجدية عن الطيران الدولي، أكدت ورق                                                                                  ة العمل هذه على أنه من الضروري إيجاد س 

                                                                                                                   كحلول طويلة األجل وفعالة. أما بالنسبة لخطة كورسيا، شد دت ورقة العمل هذه على أن الدول األعضاء في "لجنة الطيران المدني 
(، وهو ركيزة أساسية من CORSIA MRVلتحقق في إطار خطة كورسيا" )مريكا الالتينية" ملتزمة بتنفيذ "نظام الرصد واإلبالغ واأل

 ركائز الخطة، وكانت هناك بعض الشواغل المشتركة التي يتعين على الجمعية العمومية معالجتها.

 إلى القيام بما يلي: WP/289                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -18

ية جميع عناصر سلة التدابير، بما في ذلك أنواع الوقود المستدام رؤية اإلقليم بخصوص أهم تراعيأن  أ(
 للطيران؛

تطلب إلى المجلس أن يواصل العمل على تعزيز قدرات الدول من خالل عقد ندوات وحلقات عمل بشأن أن  ب(
في إطار وبناء القدرات والتدريب  للمساعدةيكاو اإل( في إطار " برنامج MRVواإلبالغ والتحقق" )"الرصد 

 كورسيا"؛ خطة
تدعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التمثيل الجغرافي لدى إجراء المناقشات الفنية بشأن "خطة أن  ج(

 ؛"لجنة حماية البيئة"كورسيا" في إطار 
 (، مع مراعاة(CAEPتدعو المجلس إلى إجراء تحليل لفائدة وفعالية تكلفة "خطة كورسيا"، بواسطة أن  د(

على مختلف فئات المشغلين الجويين الذين سوف يشاركون في عملية االستعراض السالمة البيئية واآلثار 
 .2022لعام 

( "وجهات نظر بشأن مسار التنفيذ العادل والمنصف لخطة كورسيا") /306WPورقة العمل رقم  مندوب الصينوقدم  -19
الصين من الداعين إلى وضع مسار تنفيذ لخطة كورسيا قائم على التشاور  المقدمة من دولته واالتحاد الروسي، ولطالما كانت

                                                                                 تسهم فيه كل بلد بأقصى ما بوسعها، مع مراعاة اإلنصاف والعدالة، في إطار تعاون  مربح  الكامل ويضم مشاركة واسعة، بحيث 
اإليكاو ومع ذلك، تؤكد ورقة العمل أن  لعالم.التنمية المستدامة للطيران الدولي في جميع أنحاء الجميع األطراف من أجل تعزيز 

د كذلك على أنه فقط من خالل ضمان  لم                                                                                                       تراع  بالكامل شواغل ومواقف مختلف األطراف في تعزيز تنفيذ خطة كورسيا. وشد 
لبلدان النامية، أن العدالة اإلجرائية في اتخاذ القرارات والعدالة األخالقية في العناصر الهيكلية لآللية، يمكن للبلدان، ال سيما ا

مشكلة الطيران الدولي وتغير المناخ وإبداء استعداد كبير للمشاركة في التعاون الدولي  لمعالجةيكاو اإل                        تصبح أكثر ث اقة في جهود 
 2037و 2017                                                                                                       في تنفيذ "خطة كورسيا". وتؤكد ورقة العمل أيضا  أن الحي ز األكبر من النمو في مجال الطيران الدولي بين عامي 

 تشهده البلدان النامية. س

 إلى القيام بما يلي: WP/306                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -20
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 يكاو،اإلستقوض الدور القيادي الذي تنشده من الورقة  3و 2بأن المسائل المثارة في الفقرتين  أن تعترف أ(
                                           لدان ذات االقتصادات الناشئة، للعمل معا  على واستعدادها، ال سيما البلدان النامية والبوتضر بثقة البلدان 

 يكاو؛اإلأنشطة الطيران الدولي من خالل معالجة االنبعاثات الناتجة عن 
 كافية للبلدان لتسوية االختالفات والخالفات فيما بينها من خالل الحوار والمفاوضات؛    ا  فرص أن تهيئ ب(
دول األعضاء، إجراءات فورية، بما في ذلك النظر بجدية في أن تطلب إلى المجلس أن يتخذ، بمساعدة ال ج(

والتشجيع على إنشاء مسار لتنفيذ اخطة كورسيا يتسم بالعدالة واإلنصاف، وتضافر جهود ، 3-4الفقرة 
 البلدان وقدرات كل منها؛

ية العمومية، الصادر عن الجمع 2-39                                                            أن تطلب إلى المجلس، وفقا  للمبادئ الواردة في المرفق بالقرار  د(
أجل االستعراض الدوري لخطة كورسيا والمعايير التي تؤدي إلى تعليق تنفيذها، لكي وضع مؤشرات من 

 التشاور بشأنهما والموافقة عليهما. 2021المستوى المزمع عقده في عام يتسنى لالجتماع المؤقت الرفيع 

م  -21 التحديات المقترنة بالتنفيذ وضرورة إعادة النظر في  - خطة كورسيا") /228WPورقة العمل رقم  مندوب الهند      وقد 
( والتي أثارت شاغلين اثنين إزاء البنية األساسية لخطة كورسيا: ما هي الجهة التي ينبغي أن تكون "معيار انبعاثات خط األساس

ا يتعلق بالشاغل األول، مسؤولة عن إدارة االنبعاثات أو مشغلي الطائرات أو الدول؛ وكيف ينبغي إصالح خط األساس. وفيم
                                                                                                                       أكدت ورقة العمل أنه وفقا  للمبادئ المتفق عليها دوليا  الحتساب انبعاثات غازات الدفيئة المتفق عليها دوليا  والمنصوص عليها 

تقع على فإن مسؤولية التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة (، UNFCCC" ) اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخفي "
                                                     جرد انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد الوطني وي بل غ كاهل الدول األعضاء وليس على مصادر االنبعاثات القطاعية. ويجري 

بموجب مبادئ االتفاقية اإلطارية عن إصدار غازات للمنهجية الموحدة. وبناء عليه، يتحمل كل بلد المسؤولية        وفقا              عنه دوليا  
حيث تكون الدول األعضاء هي محرك التخفيف من                    تعتمد مبدأ مماثال   أنيكاو لإلده وعن تنظيمها. وينبغي الدفيئة ضمن حدو 

وإذا كان لنا أن نطبق نفس المبدأ على الطيران، فإن المنطق يفرض بأن يكون البلد هو المسؤول  االنبعاثات في قطاع الطيران.
جوية الدولية لمواطنيه بصرف النظر عن الشركة التي سافروا على متن طائراتها. غازات الدفيئة خالل الرحالت العما أصدره من 

 ، فإن انبعاثات كل مشغل طائرة هي التي استندت إليها الخطة.3-39                                       إطار خطة كورسيا وحسبما نص  عليه القرار بيد أنه في 

دان النامية هي في مرحلة التوسع، في وفيما يخص الشاغل الثاني، أبرزت ورقة العمل أن شركات الطيران في البل -22
العمليات الدولية. وإذا جرى الحفاظ على الحد األدنى من                                                                      حين بلغت شركات الطيران بالبلدان المتاقدمة بالفعل مستويات عالية جدا  

ألن              نامية نظرا  شركات الطيران بالبلدان ال                                  سيكون ذلك أمرا  غير منصف بالنسبة لف 2020-2019األساسي لالنبعاثات في الفترة 
ع التشغيلي بأكمله في الفترة                                                                      سيتحم ل متطلبات التعويض في إطار "خطة كورسيا". وبالتالي، ينبغي تحديد  2026-2020                                  التوس 
 خط األساس بطريقة علمية أكثر.

 إلى القيام بما يلي: WP/228                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -23

سناد إرار بالنسبة النبعاثات الطيران و ي بأن تكون الدول األعضاء محرك االستقالنظر في المبدأ القاض أ(
 االنبعاثات إلى الدول األعضاء عوض مشغلي الطائرات؛مسؤولية خفض 

سنوات  وتأجيلإلى المجلس أن ينظر في تعديل معيار خط األساس على النحو المقترح أعاله  الطلب ب(
 لشركات الطيران التي ستنضم إلى الخطة في المرحلة الثانية؛بالنسبة  2025-2026تطبيقه حتى 

النظر في وضع معايير بسيطة وفعالة من حيث التكلفة النتقاء وحدات االنبعاثات بقدر من المرونة، بالنسبة  ج(
 الطائرات من البلدان النامية، وذلك مراعاة لمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة؛لمشغلي 
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فير مزيد من الوضوح فيما يخص القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة بالجوانب القانونية وإجراءات اإلنفاذ تو  د(
 "خطة كورسيا" لمساعدة الدول في تنفيذها على النحو المناسب؛بموجب 

 التأكد من عدم مطالبة المشغلين باالمتثال لمجموعات مختلفة من المقتضيات ألغراض التخفيف من ه(
على آليات السوق         قائما          واحدا           عالميا                                           مخططات إقليمية متفرقة، وأن هناك تدبيرا  االنبعاثات في إطار 

وتحقيق الهدف الطموح المتمثل في النمو المحايد من حيث الكربون على لمعالجة انبعاثات الطيران الدولي 
 أكمل وجه؛

تنفيذ "كورسيا" من  بشأنيكاو واإلالدول األعضاء  استحداث إجراءات لعقد حوارات ومشاورات فنية بين و(
بطريقة ميسرة تراعي سيادة الدول، وترمي إلى إضفاء التناغم والتداؤب على مختلف النهوج جانب الدول، 

 الدول؛ التي تتبعها
بشأن تغير مع مبادئ "اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية                                                  التأكد من أن معايير وحدات االنبعاثات تتسق تماما   ز(

من  6                                                              ومعايير االتجار الدولي في التعويضات، والتي أ عد ت بموجب المادة ( UNFCCCالمناخ" )
 اإلطارية. االتفاقية

م  -24 ( والتي "وجهة نظر كندا بشأن تنفيذ خطة كورسيا وبناء القدرات") /227WPورقة العمل رقم  مندوب كندا      وقد 
" النبعاثات ثاني أكسيد الكربون التدابير العالمية القائمة على آليات السوق ا باعتبارها "المستمر لخطة كورسي هدولتدعم  برزتأ

( كمنتدى ACT-CORSIAإطار خطة كورسيا" )مبادرة المساعدة في بناء القدرات والتدريب في الناجمة عن قطاع الطيران الدولي و"
                                                           هائال  حتى اآلن، أشارت ورقة العمل إلى أن العمل لم يكتمل بعد          نجاحا   تلبناء القدرات. ومع اإلقرار بأن خطة كورسيا قد حقق

د على أهمية بناء القدرات والتدريب.                                                                                    وحد دت بعض االعتبارات لألعمال في المستقبل. كما شد 

 إلى القيام بما يلي: WP227                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -25

عتبارها خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق لمعالجة اإلشارة إلى دعم كندا لخطة كورسيا با أ(
الدفيئة الناتجة عن الطيران الدولي ودعم بناء القدرات من خالل مبادرة برنامج المساعدة انبعاثات غازات 

 ؛(CORSIA-ACT)إطار خطة كورسيا وبناء القدرات والتدريب في 
ضاء مع هيئات االعتماد الوطنية لديها، حيثما أمكن، لتعزيز توافر هيئات اإلقرار بأهمية تعاون الدول األع ب(

 المعتمدة في أقرب وقت ممكن؛التحقق 
اإلقرار بأهمية عملية االستعراض المحددة وتشجيع الدول األعضاء على تقديم النتائج بشأن المشاكل  ج(

 عداد مواد إرشادية إضافية؛يمكن إ  بحيثيكاو اإلأثناء تنفيذ خطة كورسيا إلى المطروحة 
التأكيد على أهمية موافقة المجلس على برامج وحدات االنبعاثات وأنواع المشاريع المحتملة في الوقت  د(

 انتهاء الهيئة االستشارية الفنية من عملية االستعراض األولى؛ المناسب، وذلك بعد 
تأكيد عزمها على المشاركة في خطة كورسيا  علىيكاو اإلاإلشارة إلى تشجيع كندا كافة الدول األعضاء في  ه(

 وقت ممكن. في أقرب 

م  -26 م المحرز بشأن حماية البيئة في مجال الطيران في جمهورية ") /265WPورقة العمل رقم  مندوب غيانا      وقد                                                              التقد 
يكاو اإلحاجة  ناقشتمجال حماية البيئة و  في يكاواإل( التي بحثت في الجهود المبذولة من غيانا لالمتثال لمهام "غيانا التعاونية

بالرغم من تصنيف غيانا في فئة "الدول الجزرية أنه المحدودة للدول الصغيرة. وسلطت الورقة الضوء على استيعاب القدرة  إلى
يكاو لإلى أنه ينبغي من خطة كورسيا. وشددت علالصغيرة النامية"، فقد تعهدت غيانا بالتزامها بالمشاركة في المرحلة التجريبية 
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                   وتتجل ى هذه القيود                                                                                                 تواصل إقرار مدى تعر ض الدول الصغيرة آلثار تغير المناخ والقيود المفروضة عليها لتحقيق األمن البيئي.  أن
وبالتالي، يجب على بوضوح في مجاالت مثل نقص القدرات التكنولوجية وعدم كفاية رؤوس األموال البشرية والقيود المالية. 

تقديم أو استكمال المتقدمة أال تتجاهل عدم مشاركة "الدول الجزرية الصغيرة النامية" في "خطة كورسيا" أو عدم  والدوليكاو اإل
يضمن "عدم ترك خطط العمل الخاصة بثاني أكسيد الكربون لهذه الدول، بل واالستمرار في التشجيع على تقديم المساعدة بما 

 عدم ترك أي بلد وراء الركب".“يكاو اإللمبادرة     ا  أي بلد وراء الركب"، وذلك وفق

 إلى القيام بما يلي: WP/265                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -27

 توفير القدرات والمساعدة الفنية للدول النامية؛ بمواصلةيكاو اإلأن توصي  أ(
اهمات ثاني أكسيد الكربون من الدول الصغيرة إقرار وتكييف الحد األدنى لمس مواصلةيكاو اإلأن تطلب إلى  ب(

                                                                                         انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي، مع مراعاة مدى تعر ضها آلثار تغير المناخ.في مستوى 

م  -28 د جانبين "خطة كورسيا: العمل الضروري في المستقبل") /290WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيل      وقد                     (، حيث حد 
ي ضوء اإلعراب عن دعم دولته لخطة كورسيا، يتطلبان اهتمام خاص من جانب المجلس لضمان نجاح تنفيذ الخطة. اثنين، ف

                                            ويمثل تحديد خط األساس للن ظم الوافدة الجديدة خط األساس للنظم الوافدة الجديدة. ويتمثل الجانب األول في معيار احتساب 
ستنطوي على آثار عملية عند اتباع النهوج الفردية. أما الجانب الثاني فهو قرار  التيو لإليكاو الهيئات الفنية ة لم تعالجها مشكل

المجلس بشأن وحدات االنبعاث المؤهلة، والذي ينبغي اتخاذه في أقرب وقت ممكن، مع اإلقرار بأهمية آلية "اتفاقية األمم المتحدة 
 ع ضمان السالمة البيئية.اإلطارية بشأن تغير المناخ" لتوفير الوحدات على نطاق واسع م

 إلى القيام بما يلي: WP/290                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -29

بشأن معايير خط األساس للداخلين الجدد، والنظر في اآلثار الناتجة عن  ستقرراإليكاو بأن  أن تعترف أ(
 القوي الذي يقيس قيام النهج الفردي؛قصور المعيار 

من المجلس أن يقدم المشورة لتعريف خط األساس للداخلين الجدد، والذي عليه أن يتفادى  تطلبأن  ب(
 للمنافسة؛الممارسات المضادة 

( وتطلب إلى المجلس النظر في توصياتها في أقرب فرصة TABترحب بإنشاء هيئة استشارية فنية )أن  ج(
 ألمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.االعتراف بالظروف الخاصة آلليات اتفاقية اممكنة، مع 

م  -30 ضرورة االنتقال السلس من التدابير القائمة على آليات السوق في ") /291WPورقة العمل رقم  مندوب البرازيل      وقد 
ء ما يلي: على شواغل دولته إزا( التي سلطت الضوء "                                                          كورسيا إلى وقود الطيران المستدام: اقتراح سبيل للمضي قدما  إطار خطة 

؛ (SAF)وقود الطيران المستدام األجل الطويل، مما سيتطلب زيادة في نسب  فييكاو لإلبل تحقيق األهداف المناخية    س   (1)
على آليات السوق في إطار خطة االفتقار إلى سبيل واضح لضمان مسار سلس ويمكن التنبؤ به إللغاء التدابير القائمة  (2)

المجلس، بدعم فني من "لجنة حماية البيئة"، . ولتبديد هذه الشواغل، تقترح هذه الورقة تكليف 2035عام                       كورسيا تدريجيا  بحلول
 بدراسة واقتراح آلية للترويج لعملية انتقالية من التعويضات إلى "وقود الطيران المستدام" وغير ذلك من التكنولوجيات.

 إلى القيام بما يلي: WP/291                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم و  -31
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على           اعتمادا  االتفاق على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات لضمان االنتقال على نحو منظم وتدريجي  أ(
بشأن وقود  2050 لعاميكاو اإلالقائمة على آليات السوق في إطار خطة كورسيا، كجزء من رؤية التدابير 

 األجل الطويل؛ فييكاو لإلداف المناخية وكوسيلة لتحقيق األهالطيران المستدام 
توجيه طلب إلى المجلس، بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، لدراسة وإعداد آلية لضمان انتقال سلس  (ب

من استخدام التدابير القائمة على آليات السوق إلى استخدام وقود الطيران المستدام وغيره من التدابير في 
 .إلى ضمان جدوى أهدافها المناخية الطموحة في األجل الطويل الراميةيكاو اإلتدابير إطار حزمة 

م  -32 تأثير تطبيق خطة كورسيا ")الصين فقط( ) /Revision No. 529WP 1ورقة العمل رقم  مندوب االتحاد الروسي      وقد 
والحد من السالمة العامة للطيران، على زيادة معدالت نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران المدني الدولي 

(. وسلط الضوء "سياق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة فياإليكاو جراءات المناخية التي تتخذها سيناريوهات بديلة لإل
الروسي وكذلك  على اآلثار الكارثية لتغير المناخ على البيئة، مثل حرائق الغابات التي حدثت في اآلونة األخيرة في كندا واالتحاد

 ذالما WP/529وتشرح ورقة العمل رقم  .وما ينجم عن ذلك من خسائر في األرواحاألعاصير وغيرها من الكوارث الطبيعية، 
بما في ذلك السالمة  يكاو،لإلستؤدي "خطة كورسيا" إلى زيادة انبعاثات الطيران والتأثير السلبي على تنفيذ األهداف االستراتيجية 

د على أن "خطة كورسيا" سوالتنمية االقتصادية للنقل الج وحماية البيئة غير ى تشوهات في األسواق والمنافسة ؤدي إلت                               وي. وشد 
العادلة، وهو ما يتعارض مع "اتفاقية الطيران المدني الدولي" وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. باإلضافة إلى ذلك، أثيرت 

 تمويل المناخ للقطاعات األخرى.ي الدولي كمصدر محتمل لتعبئة إيرادات شواغل إزاء استخدام الطيران المدن

 إلى القيام بما يلي: WP/529                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -33

 يكاواإل"بيان موحد لسياسات وممارسات  – يكاوالنظر في إصدار بديل لمشروع قرار الجمعية العمومية لإل أ(
الذي ينص على تنفيذ تدابير عالمية  ،المرفق بهذه الوثيقة" تغير المناخ - حماية البيئة" مجالالمستمرة في 

 آلية التنمية النظيفة للطيران المدني الدولي"؛"على أساس تستند إلى السوق 

األمم المتحدة إمكانية الشروع في إنشاء قوة طيران متنقلة تحت رعاية  باستكشافيكاو اإلتكليف مجلس  ب(
والذي (، IEFالدولي ) البيئييكاو اإللمكافحة حرائق الغابات والكوارث الطبيعية األخرى، بتمويل من صندوق 

 :للجمعية العامة لألمم المتحدة A/RES/70/1                                                              يتوافق تماما  مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )القرار 
  .("2030"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 

لمناخ في مونتريال في غراض امشارك في "مسيرة الشباب" أل 500 000وفي معرض اإلشارة إلى وجود نحو  -34
د مندوب روسيا على أن الوقت قد حان اآلن التخاذ إجراءات حقيقية.27/9/2019                                                                  ، شد 

م  -35 بشأن الرصد  األياتاوجهات نظر ") /913WPورقة العمل رقم  المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي )األياتا(      وقد 
( التي شددت على أن التوحيد في تنفيذ خطة كورسيا هو العامل "واإلبالغ والتحقق التابع لخطة كورسيا ووحدات االنبعاثات

في هذه البيئية لخطة كورسيا. ورحب االتحاد الدولي                                                                  الرئيسي ليس فقط لمنع تشوهات األسواق، ولكن أيضا  للحفاظ على السالمة 
. واعتمادهاوحدات االنبعاثات معايير في تطوير المشروع الجديد وإصدار خالل األشهر القليلة الماضية التقدم المحرز بالورقة 

إلى قرار بشأن وحدات المجلس على ضرورة توصل  شددل الهيئة االستشارية الفنية و لتفعيبالجهود التي يبذلها المجلس  رحبو 
 .التعويض لمستلزماتليتمكن مشغلو الطائرات من البدء في التخطيط  تقديرعلى أبعد  2020عام  االنبعاثات المؤهلة في
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 إلى القيام بما يلي: WP/139                                          ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -36

 التأكيد من جديد على أهمية تقليل تشوهات األسواق إلى الحد األدنى بموجب خطة كورسيا؛ أ(
                                                                                         الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل االمتثال بخطة كورسيا وتنفيذها، وفقا  للملحق  دعوة ب(

 الرابع؛السادس عشر، المجلد 
مالحظة رأي األياتا بأن الحفاظ على وصول واسع لمشغلي الطائرات إلى سوق الكربون أمر مهم، مع ضمان  ج(

 المؤهلة؛البيئية لوحدات االنبعاثات السالمة 
قرار بشأن وحدات االنبعاثات  إلىيكاو اإلمالحظة رأي األياتا أنه من األهمية بمكان أن يتوصل مجلس  د(

 على أبعد تقدير. 2020كورسيا في عام المؤهلة لخطة 

ذي جرت الموافقة االنتباه إلى القرار بشأن "خطة كورسيا" وال مراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي )األياتا(ثم لفت ال -37
 ،وي الدولي )سيول، جمهورية كورياعليه بأغلبية ساحقة في االجتماع العام السنوي الخامس والسبعين التحاد النقل الج

 (، حيث يقوم "اتحاد النقل الجوي الدولي" بما يلي:1-3/6/2019

لخطة كورسيا والتزامها  "الجوي الدولي اتحاد النقل"وي من شركات الطيران األعضاء في عيد التأكيد على الدعم الق   ي   -1"
 باالمتثال الكامل لمتطلبات نظام "الرصد واإلبالغ والتحقق" المطبقة ومتطلبات التعويض؛

حث شركات الطيران األعضاء في "اتحاد النقل الجوي الدولي" على تنفيذ جميع تدابير كفاءة الوقود المتاحة يو  -2"
بما في ذلك االستثمار في استبدال األسطول، واتخاذ التدابير التشغيلية والعمل مع شركاء  لمواصلة تحسين كفاءة قطاع الطيران،

 نى التحتية؛                                             قطاع الطيران التخاذ خطوات أكبر في تدابير الب  

في األجل الطويل حث جميع أعضاء "اتحاد النقل الجوي الدولي" على المشاركة في انتقال الطاقة للنقل الجوي يو   -3"
 طيران مستدام؛نحو وقود 

إعادة تأكيد دعمها لخطة كورسيا في الدورة األربعين للجمعية  علىيكاو اإلحث جميع الدول األعضاء في يو  -4"
مثل التدبير القائم على آليات السوق المطبق على الرحالت تتأكيد على أن خطة كورسيا يجب أن ال وإعادةيكاو لإلالعمومية 

  ادية المتداخلة أو المزدوجة؛الدولية الستبعاد التدابير األح

ضرائب وطنية أو إقليمية وأدوات تسعير الكربون  لتطبيقيكاو اإلتفق مع قرارات عدد من الدول األعضاء في يوال  -5"
رى أن مثل هذه القرارات تتجاهل االلتزامات التي تم التعهد بها في الدورة يولي، باإلضافة إلى خطة كورسيا، و على الطيران الد

 يكاو؛لإلسعة والثالثين للجمعية العمومية التا

 إظهار دورها القيادي في مجال المناخ والطيران؛ علىيكاو اإلشجع جميع الدول األعضاء في يو  -6"

النظر في المشاركة في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى من  علىيكاو اإلشجع جميع الدول األعضاء في يو  -7"
 ا بشكل طوعي؛ متطلبات الموازنة في كورسي
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التأكد من أن لوائحها المحلية الخاصة بنظام "الرصد واإلبالغ  علىيكاو اإلحث جميع الدول األعضاء في يو   -8"
والتحقق" تتماشى بالكامل مع المجلد الرابع من الملحق السادس عشر، بهدف منع تشوهات األسواق وتعدد متطلبات نظام "الرصد 

 واإلبالغ والتحقق".

وجهات نظر قطاع الطيران ") WP/193                                                                      م أيضا  المراقب من "اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا( ورقة العمل رقم      وقد   -38
( و"اتحاد CANSO( و"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" )ACI( المقدمة من المجلس الدولي للمطارات )"كورسيا بشأن خطة

مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية" ( و"IBACلمجلس الدولي لطيران األعمال ))األياتا( و"االنقل الجوي الدولي" 
(ICCAIA( "بتنسيق من "فريق العمل المعني بالنقل الجوي )ATAG) خطة التعويضل. وأعربت الورقة عن دعم قطاع الطيران بقوة 

                           خطة كورسيا تم  اعتمادها مع على حقيقة أن  . وأكدتخطة كورسيا()يكاو لإلالتابعة  الدولي الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن
الدولية على أساس أنه ال ينبغي                                                                                         االعتراف الواسع بأنها يجب أن تكون التدبير الوحيد القائم على السوق الذي ي طب ق على الرحالت 

يمكن أن تقوضها سياسات فرادى نفيذ وفعالية خطة كورسيا حساب االنبعاثات ألكثر من مرة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن ت
التذاكر لمعالجة االنبعاثات من الطيران الدول ومجموعات الدول التي تطبق أو تفكر في تطبيق أداة تسعير الكربون أو ضريبة 

 .الدولي، باإلضافة إلى خطة كورسيا

 16قديمها أثناء نظر اللجنة التنفيذية في وقت سابق في البند أن ورقات العمل الثالث التالية قد تم تب الرئيس ذكر  -39
وجهات ") WP/102ورقة العمل ، (EX/5) "السياسة والتوحيد -الطيران الدولي وتغير المناخ  -حماية البيئة "من جدول األعمال: 

فيه وغيرها من الدول األعضاء في ( التي قدمتها فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء "استدامة الطيراننظر بشأن 
التطورات األخيرة في جمع ورصد واإلبالغ عن انبعاثات ثاني أكسيد ") WP/266وورقة العمل  "اللجنة األوروبية للطيران المدني"؛

تغير مساهمات منطقة أمريكا الالتينية في مسائل ") WP/411( المقدمة من كينيا ؛ وورقة العمل "الكربون من الطيران الدولي
 .لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية( التي قدمتها غواتيماال وشاركت في رعايتها الدول األعضاء في "المناخ وتنفيذ خطة كورسيا

من جدول األعمال: ورقة  17                                                                بأن ورقات المعلومات العشر التالية قد ق د مت أيضا  في إطار البند            حيط علما      وأ   -40
أكيد إقرار منظمة الطيران المدني العربية بأن خطة كورسيا هي التدبير العالمي القائم على آليات السوق إعادة ت") WP/159العمل 

( التي قدمتها "المنظمة العربية للطيران المدني" "الوحيد المطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي
(ACAO؛ وورقة العمل)WP/472  ( "والمحيط الهادئ رات والتدريب في إطار خطة كورسياللمساعدة وبناء القد  كاوي)"برنامج اإل

تنفيذ خطة كورسيا في "] WP/338ورقة العمل و التي قدمتها أستراليا ونيوزيلندا وشاركت في رعايتها فيجي وأندونيسيا وساموا؛ 
  يكاو]"برنامج اإل WP/339وورقة العمل  ؛[(CASSOS)"جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبيالدول األعضاء في 

 جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبيللمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا في الدول األعضاء في 
(CASSOS) ورقة العمل رقم "؛ و جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي"[ المقدمة منWP/409 (" اء جنوب مساهمة وآر

تجربة اليابان في ") WP/482( المقدمة من جنوب أفريقيا؛ وورقة العمل " يكاوأفريقيا بشأن أعمال حماية البيئة التي تقوم بها اإل
 خطةتجربة جمهورية األرجنتين في تنفيذ ") WP/527 Revision No. 1مقدمة من اليابان؛ وورقة العمل ال( "تنفيذ خطة كورسيا

المساهمة المحتملة لوقود الطيران منخفض الكربون في خفض انبعاثات ") WP/547وورقة العمل  من األرجنتين؛ المقدمة ("كورسيا
تدابير أندونيسيا ذات األولوية في الحد من ") WP/548( المقدمة من المملكة العربية السعودية؛ وورقة العمل "غازات الدفيئة

اتحاد النقل الجوي الدولي )األياتا(  دعم ") WP/407من أندونيسيا؛ وورقة العمل ( المقدمة "انبعاثات الكربون في قطاع الطيران
+( المقدمة من "اتحاد النقل الجوي الدولي"  FREDلتنفيذ خطة كورسيا من خالل قاعدة بيانات اإلبالغ عن الوقود واالنبعاثات" 

 )األياتا(.
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 المناقشة

)الهند(  WP/228 Revision No. 1التحاد الروسي(، وورقة العمل )الصين وا WP/306باإلشارة إلى ورقة العمل   -41
                                                                              اللغة الصينية فقط( )االتحاد الروسي( حيث أ عر ب عن شواغل إزاء خطة كورسيا وق دمت  – 1رقم تنقيح )ال WP/529وورقة العمل 

بشأن مسألة "التدابير العالمية القائمة على تعمل   يكاواللجنة التنفيذية بأن اإل الرئيس     ذك ر احات بشأن إجراءات ونهوج محددة، اقتر 
آليات السوق" في مجال الطيران الدولي ألكثر من عشر سنوات بمشاركة المجلس، وبدعم فني من "لجنة حماية البيئة" وجميع 

د على أن  يكاوالدول األعضاء في اإل العملية                                                                               ، وكذلك من خالل عقد اجتماعات رفيعة المستوى في أوقات زمنية مختلفة. وشد 
المتبعة هي عملية تشاورية وشفافة، وأن المعلومات المتعلقة بمختلف مراحل إعداد "خطة كورسيا" والقواعد والتوصيات الدولية 

( GLADs                                                                                                        الخاصة بخطة كورسيا قد ق د مت إلى جميع الدول األعضاء والجهات المعنية خالل جولتي "حوارات الطيران العالمية" )
. وجرت مراعاة المالحظات المنبثقة عن تلك الفعاليات 2019و 2015ية السنوية التي انعقدت بين عامي وحلقات العمل اإلقليم

رئيس أنه في الدورة العند وضع الصيغة النهائية ألحكام خطة كورسيا والقواعد والتوصيات الدولية الخاصة بخطة كورسيا. وأكد 
حظيت بأكبر قدر ممكن من توافق اآلراء خالل الجلسة و طة كورسيا"،              ، اعت م دت "خ2016األخيرة للجمعية العمومية في عام 

        برم ته،  3-39على قرار الجمعية العمومية     ا                                                                          العامة الختامية. وقد انعكس ذلك أيضا  بالفعل حيث لم ت بد أي دولة عضو تحفظ
يكاو اإلعرض اإلشارة إلى أن وأبدى عدد قليل من الدول األعضاء تحفظات على بعض األحكام المحددة لذلك القرار. وفي م

تأخذ زمام المبادرة في مجال الطيران الدولي وحماية البيئة، مما يضمن "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، شدد الرئيس على  كانت
ته ولذلك، اقترح أن توصي اللجنة التنفيذية بإحالة مشروع قرار الجمعية العمومية بصيغ يكاو.اإلأن هذا كان، وسيظل، شعار عمل 

 إلى الجلسة العامة العتماده. WP/59المستحدثة بشأن خطة كورسيا الوارد في المرفق بورقة العمل 

يكاو لإلباإلشارة إلى أن هذه هي المرة األولى التي تحضر فيها توفالو أعمال الجلسة العمومية  مندوب توفالووبدأ   -42
والتعلم منها. وأدركت  المقبلةيكاو اإلى المشاركة في مشاريع ، وأنها تتطلع إل18/11/2017في     ا  أن أصبحت دولة عضو  منذ

لديها و  دول الجزرية الصغيرة النامية،توفالو أن "خطة كورسيا" أمر بالغ األهمية. وبالرغم من أن توفالو، بصفتها دولة من ال
بأي شكل من األشكال في انبعاثات                                                  بما في ذلك نشاط الطيران الدولي، وبالتالي ال ت سهم  مستوى منخفض من النشاط االقتصادي

غازات الدفيئة العالمية، فقد أيدت بقوة التنفيذ الكامل لاخطة كورسيا دون إدخال أي تغييرات، وكذلك وضع هدف المناخ العالمي 
توفالو،                                                                                              ، حيث يشكل تأثير تغير المناخ واقعا  بالنسبة لها ولغيرها من الدول الجزرية الصغيرة. وأكد مندوبالطموح طويل ألجل

( التي انعقدت في عاصمة دولته، فونافوتي، من PIFفي هذا الصدد، أنه خالل القمة الخمسين لمنتدى جزر المحيط الهادئ )
                                                                                                   ، اعتمد قادة المحيط الهادئ إعالنا  قويا ، وهو "إعالن كايناكي الثاني للتعجيل بالعمل بشأن المناخ اآلن". 16/8/2019إلى  13

ا اإلعالن، فإن اتخاذ إجراءات عاجلة أمر أساسي، ألن عدم القيام بما يكفي، أو عدم القيام بأي شيء، وأكد أنه بناء على هذ
 بل عيش سكان جزر المحيط الهادئ ووجودها ذاته.                           ستكون له آثار كبيرة على س  

لو بصفتها الدولة العضو                   ترحيبا حارا  بتوفا أليو دالدكتور أولومويا بينار  ،رئيس المجلس     رح ب  يكاو،اإلوبالنيابة عن   -43
 وأعرب عن تقديره لتلك الدولة لما بذلته من جهود للمشاركة في أعمال الدورة األربعين للجمعية العمومية. 192رقم 

ه   -44 ، حيث شاركت دولته في رعايتها، /229WPبالشكر إلى سنغافورة على تقديم ورقة العمل  مندوب أستراليا          وإذ توج 
كلما كانت هناك رغبة في القيام بشيء صعب وضروري لمواصلة القيام بذلك، "المضي  ستخدم               يرا  دوليا  ي  أشار إلى أن هناك تعب

                                                                                      في هذا المسار". وأكد أن أستراليا تريد من الجمعية العمومية "أن ت ابقي على خطة كورسيا".
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ف نمو قطاعات ا                 ة كورسيا" ال يوق  دولته هي أن تنفيذ "خطقلق  تثيرأن إحدى المسائل التي  مندوب بنغالديشوأكد   -45
)سنغافورة(  WP/229                                                                                                         الطيران في البلدان النامية، مما قد يؤثر سلبا  على تنميتها االجتماعية واالقتصادية. وبالتالي يؤيد ورقة العمل 

 )الهند(. WP/228 Revision No. 1)غيانا( وورقة العمل  WP/265وورقة العمل 

 الطيران نالناجمة ع الكربون  أكسيد ثاني النبعاثات بفعالية للتصدي المناسبة المنظمة يهيكاو اإل أن على          وتأكيدا    -46
. وأوضح أن شيلي، المناسب الوقت في العالم أنحاء جميع في خطة كورسيا"" لتنفيذ دعمه عن شيلي مندوب أعرب، فقد الدولي

 ، إلى جانب اإلطار التنظيمي الالزم.1/1/2019أنشأت برنامج "الرصد واإلبالغ والتحقق" في  يكاو،اإلبمساعدة 

"خطة كورسيا" وكذلك نجاح "برنامج  بشأنيكاو اإلأن دولتها أشادت بالتقدم الذي أحرزته  مندوبة نيجيرياوأكدت   -47
يا عن نيجير  أعربت                                                                                     وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا"، حيث ت عتبر نيجيريا إحدى الدول المانحة. و  للمساعدةيكاو اإل

ص: جميع التعديالت المقترح إدخالها على قرار بوجه خا ت               )المجلس(. ودع م WP/59وورقة العمل  WP/56تأييدها لورقة العمل 
والواردة في الورقة األخيرة؛ وأن تكون "خطة كورسيا" هي أداة "الخطة العالمية للتدابير القائمة على  3-39الجمعية العمومية 

                                                                                              لمطبقة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي تفاديا  الحتماالت ظهور مزيج من آليات السوق" الوحيدة ا
التدابير الوطنية أو اإلقليمية المكررة القائمة على آليات السوق، وبالتالي التأكد من احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة 

وورقة  WP/177لى نفس المنوال، أعربت نيجيريا )لجنة أفكاك( عن تأييدها لورقة العمل عن الطيران الدولي مرة واحدة فقط. وع
 )األياتا(.  WP/139العمل

                                              مجددا  أن تغير المناخ بالنسبة للعديد من الدول  مندوب فرنسا                                              وفي معرض اإلشارة إلى مداخلة مندوب توفالو، أك د   -48
. وشكر كندا على تقديمها ورقة ة ذلكي للغاية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجأزمة وأنه من الضرور  يمثليكاو اإلاألعضاء في 

وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة  للمساعدةيكاو اإل، التي أوضحت أنه خالل المرحلة األولى من "برنامج WP/227العمل 
الدول األعضاء و كندا، بالشراكة مع فرنسا،  كورسيا"، التي ركزت على إعداد خطط مراقبة االنبعاثات واألطر القانونية، انخرطت

، ساعدت العديد من دول الشرق أسبانيافي "منظمة الدول الناطقة باللغة الفرنسية" )الفرانكوفونية(، وبالشراكة مع كل من فرنسا و 
ناء القدرات والتدريب وب للمساعدةيكاو اإلاألوسط. وأكد مندوب فرنسا أن دولته ستشارك بحماس في المرحلة الثانية من "برنامج 

                                                                                                                      في إطار خطة كورسيا". وهنأ "لجنة أفكاك" على ما قامت به من أنشطة في القارة األفريقية تيسيرا  لتنفيذ "خطة كورسيا"، بالشكل 
. كما دعا مندوب فرنسا إلى التوصية بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع قرار الجمعية العمومية WP/177المبين في ورقة العمل 

 .WP/59غته المستحدثة بشأن "خطة كورسيا" بالشكل المبين في المرفق بورقة العمل بصي

                                                         نتيجة متوازنة بدق اة للمفاوضات والحلول التوفيقية المكثفة هي وفي معرض إعادة التأكيد على أن "خطة كورسيا"   -49
إدخال تنقيحات جوهرية على "خطة كورسيا" رة فكأن دولته ال تؤيد  أكد مندوب سنغافورة يكاو،اإلبين جميع الدول األعضاء في 

د بفتح جزء آخر. وبما أن مصداقية                                                     الطيران الدولي لمعالجة تغي ر المناخ ترتبط ارتباطا   وأوساطيكاو اإل                                                        اآلن ألن فتح جزء منها يهد 
ة بنجاح وفي الوقت المناسب. ، فقد رأت سنغافورة أنه ينبغي بالتالي التركيز على تنفيذ الخطبنجاح                           وثيقا  بتنفيذ "خطة كورسيا"

الطيران الدولي أكثر  وأوساطيكاو اإل                                                                                 وبعد ذلك، وبناء  على الخبرة العملية المكتسبة في تنفيذ "خطة كورسيا"، يمكن أن تكون 
                                                                                                          طموحا  وتسعى إلى إدخال تحسينات على ذلك. وفيما يتعلق بعناصر تنفيذ "خطة كورسيا" األخرى، أكدت سنغافورة أنه من 

ب مواصلة العمل في المجاالت الناشئة مثل وحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار "خطة كورسيا" وأنواع الوقود المؤهلة في المناس
 إطار "خطة كورسيا".
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اإلبقاء على خطة كورسيا". “يكاو لإلأن دولته تشاطر مندوب أستراليا وجهة نظره بأنه ينبغي  مندوب اليابانوأوضح   -50
                                                               )المجلس( وأيدت بالكامل "خطة كورسيا"، والتي شكلت إنجازا  كبيرا   WP/59و WP/56العمل تي تأييدها لورق وأعربت اليابان عن

                                                                                                                     للدورة األخيرة للجمعية العمومية وللمجلس منذ ذلك الوقت. وتبدأ دول  عديدة اآلن في اتخاذ إجراءات الزمة لتنفيذ "خطة كورسيا" 
م "خطة كورسيا" ألن تغي ر المناخ يشكل                                       وفقا  للمجلد الرابع من المرفق السادس ع                                                                             شر، واعتبرت اليابان أنه ال ينبغي وقف تقد 

ة. وبناء  عليه، ال تستطيع اليابان دعم فكرة إدخال تغييرات جوهرية على "خطة كورسيا". وستواصل دعم المناقشات                                                                                                                    مسألة م لح 
وبناء القدرات والتدريب  للمساعدةيكاو اإليئة" وكذلك "برنامج المتعلقة بعدة أمور منها "خطة كورسيا" في المجلس و"لجنة حماية الب

 في إطار خطة كورسيا".

وكذلك األعمال المتعلقة بخطة  /59WPوورقة العمل  /56WPعن دعمه لورقة العمل     ا  أيض مندوب غواتيماالوأعرب   -51
                                                   وفي ضوء التأكيد على أهمية الطبيعة، شد د على الحاجة  كورسيا والتي ستضطلع بها "لجنة حماية البيئة" في الفترة الثالثية المقبلة.

د لمعالجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي واالستثمار في مجموعة كاملة من مختلف                                                                                                                       إلى اتباع نهج موح 
                                       دا  أنه البد  أن تشارك الدول طواعية  في                                                                                     المشاريع للحد من هذه االنبعاثات، السيما في البلدان النامية. وأك د مندوب غواتيماال مجد  

مؤسسة أمريكا الورقة الخضراء ل"] WP/81ورقة المعلومات  إلبرازخطة كورسيا". واغتنم هذه الفرصة المرحلة التجريبية من "
ة مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالح[ التي قدمتها الدول األعضاء في "(COCESNA) الوسطى لخدمات المالحة الجوية"

 -من جدول األعمال: "حماية البيئة  16من البند  (EX/5)وأخذتها اللجنة التنفيذية في االعتبار أثناء مناقشتها السابقة  الجوية"
السياسة والتوحيد القياسي". استندت الورقة الخضراء لاهذه المؤسسة إلى "خطة األمم المتحدة  -الطيران الدولي وتغير المناخ 

                                                                                                    " و"أهداف التنمية المستدامة" لديها، وتحديدا  تلك المتعلقة باإلدارة البيئية والطاقة والمياه والمعالجة 2030لعام للتنمية المستدامة 
"الدليل البيئي للشركات" لمنع وتصحيح وإصالح اآلثار المحتملة على هي صبح توإدارة المواد. ومن المتوقع أن  الشاملة للنفايات

يكاو اإل                                                                                شطة العادية لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية. وأوصت غواتيماال بأن ت درج                            النظم البيئية للمراف ق واألن
 المذكورة في مختلف برامجها. المبادئ

خطة ") /1Revision No.  228WPعند التأكيد على الشواغل التي أثارتها دولته في ورقة العمل  مندوب الهندوقام   -52
أعاله(، بالتأكيد أنه ينبغي  23-21( )انظر الفقرات "والحاجة إلى استعراض معايير االنبعاثات األساسيةتحديات التنفيذ  -كورسيا 

للجمعية العمومية أن تراعيها على النحو الواجب عند اعتماد أحدث مشروع لقرار الجمعية العمومية بشأن "خطة كورسيا" المرفق 
ز "خ WP/59بورقة العمل                                                     طة كورسيا" ويجعلها تت سم بالمزيد من اإلنصاف والعدل.                          ألن ذلك من شأنه أن يعز 

 إلى أن دولته تؤيد موقف الهند بالشكل المنصوص عليه في ورقة العمل مندوب االتحاد الروسيوأشار   -53
WP/228 Revision No. 1  ورقة                                                                                        واعتبر أن اقتراح الهند سيساعد على معالجة مسألة الن ظم الوافدة الجديدة. وإذ أكد على دعم

)الصين واالتحاد الروسي(، فقد أشار إلى أنه فهم أن اآلراء المعرب عنها في الورقتين المذكورتين سوف تنعكس  WP/306العمل 
التي تحتوي على مشروع قرار  WP/59من جدول األعمال. وباإلشارة إلى ورقة العمل  17في تقرير اللجنة التنفيذية بشأن البند 

ة المستحدثة بشأن خطة كورسيا، أكد مندوب االتحاد الروسي أن دولته ال يمكنها دعم فقرات العمل الجمعية العمومية بالصيغ
و د(. وأشار إلى أن الصين والهند واالتحاد الروسي قدمت إلى األمانة العامة ما لديها من تغييرات مقترحة بشكل  ب(، و ج(

 اد الروسي ال يمكنه دعم القرار األخير حتى تجري مراعاتها.مشترك على قرار الجمعية العمومية هذا، وشدد على أن االتح

عن تأييده لهذه المداخلة، وكذلك البيانات السابقة التي أدلى بها وفود الهند واالتحاد الروسي  مندوب الصينوأعرب   -54
أهمية كبيرة لتنفيذ "خطة كورسيا"،  والبرازيل. وفي معرض التأكيد على أن تقديم المساعدة وبناء القدرات إلى الدول النامية كان ذا

د على أنه ينبغي التركيز على تحسين قدرتها على التنمية المستدامة. وفي معرض اإلشارة إلى أن العديد من الورقات المقدمة                                                                                                                      شد 
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على أوضحت أن الدول ستواجه تحديات عديدة في تنفيذ "خطة كورسيا" في شكلها الحالي، حذر مندوب الصين من أنه إذا كان 
الجمعية العمومية اإلسراع في اعتماد مشروع قرار الجمعية العمومية المحدث بشأن خطة كورسيا دون فهم كامل للظروف الوطنية 

 للدول، فال يمكن ضمان تنفيذه.

"وقود الطيران المستدام" لم تكن عقالنية ولم تكن ناجحة. وشدد على  بشأنيكاو اإلوأكد مندوب الصين أن سياسة   -55
دولة كانت على مستوى مختلف من التنمية االقتصادية،  193عددها  البالغيكاو اإله بما أن كل دولة من الدول األعضاء في أن

فال ينبغي أن يكون للمنظمة سياسة واحدة تناسب الجميع؛ بدال من ذلك، ينبغي أن تراعي الظروف الوطنية لكل دولة. وأكد 
                                                    الخاطئ، أي المضي قدما  بخطة كورسيا في شكلها الحالي،  المساريكاو اإلأن تتبع  مندوب الصين أنه سيكون من غير الصحيح

دون إجراء أي تغييرات عليه. وأعاد مندوب الصين التأكيد على أن الصين والهند واالتحاد الروسي قدمت إلى األمانة العامة 
(، وأعرب WP/59غة المستحدث بشأن خطة كورسيا )تغييراتها المقترحة بشكل مشترك على مشروع قرار الجمعية العمومية بالصي

في التنفيذ الفعال والعادل                                                                                             عن أمله في أن تراعي الجمعية العمومية جميع التعليقات المقدمة خالل الدورة األربعين للمضي قدما  
 لخطة كورسيا.

تنفيذ خطة  لتيسيريكاو اإل)لجنة أفكاك(، وأثنى على جهود  /177WPاالنتباه إلى ورقة العمل  مندوب بنينولفت   -56
                                    دولت ه، وكذلك بوركينا فاسو وبوروندي  2019أكتوبر  25-21كورسيا، وأعرب عن تقديره للتدريب الذي ستحظى به في الفترة 

والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون والنيجر والسنغال وتوغو، في إطار المرحلة الثانية من شراكة الصداقة الخاصة 
 مع كندا وفرنسا. (ACT-CORSIA)رنامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا بب

 نبغيأن خطة كورسيا ي مندوب كولومبيا(، أكد المجلس) /59WPورقة العمل  /56WPوفي معرض تأييد ورقة العمل   -57
تي يجري تطبيقها على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة أن تكون أداة "التدابير العالمية القائمة على آليات السوق" الوحيدة ال

 ن في هاتين الورقتين.                                                      عن الطيران الدولي وأنه ينبغي تنفيذها على النحو المبي  

إلى جانب الدول  يكاو،اإلأن دولته والدول األوروبية األخرى تدعم بقوة األنشطة التي تقوم بها  مندوب سويسراوأكد   -58 
، وستواصل القيام اطق في جميع أنحاء العالم، لتسهيل تنفيذ خطة كورسيا وبناء القدرات والقدرات عند الحاجةمن مختلف المن

دعت سويسرا ودول أوروبية أخرى الدول األخرى إلى أن تحذو حذوها وتعلن عن استعدادها للمشاركة طواعية في  ،بذلك. وبالتالي
دولة لم تتطوع بعد، وأكد أنه ال يزال  100برز مندوب سويسرا أن هناك أكثر من خطة كورسيا منذ بداية المرحلة التجريبية. وأ

 هناك مجال كبير للمشاركة في هذا المخطط العظيم منذ البداية.

على أن األداء الفعال لنظام النقل الجوي الدولي يعتمد على درجة عالية من التوحيد واللوائح  مندوب إثيوبياشدد   -59
راءات وأن فرض الدول أو مجموعات الدول لتدابير أحادية الجانب يقوض تلك الوظائف. وأشار إلى أنه كان على والمعايير واإلج

خطة كورسيا كون تاالعتراف الواسع بأنه ينبغي أن  هذا األساس أن تم اعتماد خطة كورسيا في الجمعية العمومية األخيرة، مع
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران  التي يجري تطبيقهاات السوق الوحيدة هي أداة التدابير العالمية القائمة على آليهي 

إضافية للحد من تأثير انبعاثات ثاني أكسيد  "تدابير عالمية قائمة على آليات السوق "الدولي. وشدد مندوب إثيوبيا على أن أي 
التطوير السليم واالقتصادي والمنظم للنقل الجوي الدولي.  الكربون في الطيران الدولي لن تؤدي إال إلى خلق عقبة رئيسية أمام

)"المجلس الدولي  WP/193د وجهات نظر قطاع الطيران بشأن خطة كورسيا على النحو المنصوص عليه في                  لهذه األسباب، أي  
المجلس ( و"IBAC" )لالمجلس الدولي لطيران األعما( واألياتا و"CANSO" )منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةللمطارات" و"

 ((.ATAG" )فريق عمل النقل الجوي "من (، وبتنسيق ICCAIA" )التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء
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جميع الدول التي تعمل جاهدة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  مندوب مصروشكر   -60
آلراء بشأن هذه تأكد من أن تتوصل إلى توافق في االلة إلى رئيسها                   عية العمومية موك  الدولي. وفي معرض اإلشارة إلى أن الجم

يتعلق  فيمايكاو اإل                                                                                شد د على الحاجة إلى مراعاة التمثيل الجغرافي وضمان عدم وجود أوجه تناقض بين سياسة المسألة الهامة، 
د مندوب مصر كذلك على الحاجة إلى مراعاة                                                             بخطة كورسيا والقرارات األوسع نطاقا  المتخذة على مستوى األمم ال                                                   متحدة. وشد 

                                                                                                                         التنمية المستدامة بناء  على أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وقدرة كل بلد على المشاركة في خطة كورسيا، وإشراك المجتمع 
لمجلس(؛ الفقرات المتعلقة باإلجراءات )ا WP/59وورقة العمل WP/56المدني في عملية اتخاذ القرارات. ولذلك فهو يؤيد: ورقة العمل 

)األياتا(؛ ومختلف الورقات التي أشارت    WP/139)الهند(؛ وورقة العمل WP/228 Revision No. 1د( وها( و و( و ز( من الورقة 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب".  يكاولمبادرة اإل                                              إلى تقديم المساعدة في تنفيذ خطة كورسيا وفقا  

بشأن عدد قليل  /227WPإلى أن دولته تشارك القلق الذي أعربت عنه كندا في ورقة العمل  دوب البرازيلمنوأشار   -61
من هيئات التحقق المعتمدة وآرائها بشأن أهمية عملية استعراض "خطة كورسيا" أثناء تنفيذ الخطة. باإلضافة إلى ذلك، أعربت 

)األياتا(. وفيما   WP/139)سنغافورة( وورقة العمل WP/229( وورقة العمل )غواتيماال WP/411البرازيل عن تأييدها لورقة العمل 
)الصين واالتحاد الروسي(، اعتبرت البرازيل أن الجهات المشاركة في تقديم الورقات قد أثارت  WP/306يتعلق بورقة العمل 

طة كورسيا" وأكدت أنه ينبغي مراعاة ذلك عند                                                                              مخاوف هامة إزاء العبء الثقيل الذي تتحمله أسواق البلدان النامية جر اء تنفيذ "خ
 استعراض "خطة كورسيا" من أجل تحسين المساواة التنظيمية للخطة.

)المجلس(، فقد  /95WPو /56WPالعمل  تيإلى أن دولته أيدت ورق مندوب جمهورية كورياوفي معرض إشارة   -62
منذ دورة الجمعية العمومية الماضية ذات مغزى كبير، بما في ذلك                                                         أوضح أنه يعتبر األنشطة المتعلقة بخطة كورسيا التي ن ف  ذت 

                                                                                                                     دعم الدول األعضاء الذي يرو ج له المجلس واألمانة العامة لضمان التنفيذ الناجح لخطة كورسيا. وترى جمهورية كوريا أنه بالرغم 
نب المجتمع الدولي للتصدي لتغير من ضيق الوقت، فإن التنفيذ الناجح للخطة من شأنه أن يعزز المزيد من الجهود من جا

 يكاو اإلقليميةاإلبخطة كورسيا من خالل حلقات عمل/ندوات  المتعلقةيكاو اإلالمناخ. ونفذت جمهورية كوريا بفعالية أنشطة 
 األعضاء فيها في هذا الصدد. والدوليكاو اإلوتخطط لمواصلة التعاون مع 

د اقتراح الرئيس بإحالة مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة أن دولته تؤي وأكد مندوب الواليات المتحدة  -63
)سنغافورة(. وفي معرض  WP/229                                                          إلى الجلسة العامة العتماده، وهو ما ورد أيضا  في ورقة العمل  (WP/59)بشأن خطة كورسيا 

كت الواليات المتحدة أنه في الوقت الحالي اإلعراب عن تقدير المالحظات التي أدلى بها مندوب أستراليا بشأن خطة كورسيا، أدر 
                                                                       وحساسا : فقد أرادت بعض الدول أن تسير بوتيرة أسرع، بينما كان البعض اآلخر        وممال      ا  يعتبر تنفيذ خطة كورسيا أمرا صعب

المتحدة . وقد أيدت الواليات 2016في الجمعية العمومية األخيرة في عام  تم االتفاق عليهايتساءل عن بعض المبادئ التي 
وافق على المالحظات التي أدلى بها مندوب البرازيل فيما يتعلق كما بالكامل فكرة المضي في المسار فيما يتعلق بخطة كورسيا. 

ت الواليات المتحدة أن هناك                                                                                                 بالعمل المقبل في معالجة المسائل المتعلقة بالن ظم الوافدة الجديدة ووحدات االنبعاثات المؤهلة. وأدرك
 في المستقبل وهي ملتزمة بإكماله.    ا  قشا      عمال  

                                                                                                   وفي معرض اإلعراب عن التقدير كذلك لمالحظات الرئيس بشأن االعتبارات المتأنية التي أ در جت في خطة كورسيا،   -64
ساعد أعربت الواليات المتحدة عن رغبتها في إظهار الطابع الطوعي للمراحل التجريبية والمراحل األولى، والنهج التصاعدي الذي ي

                                                                                                                      الدول على اختيار المشاركة فيها بناء  على رغبتها، والتوزيع الديناميكي الذي شهد تغي را  من حيث التخصيص بين النمو الفردي 
والنمو القطاعي من أجل تبديد المخاوف إزاء خط األساس المذكور، واألهم من ذلك، كما أوضح ذلك مندوب البرازيل في مداخلته، 
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تي سمحت بإجراء ما يلزم من تحديث على "خطة كورسيا" بعد تنفيذ الخطة. وفي ضوء ما سبق، أعربت عملية االستعراض ال
                                                                                         الواليات المتحدة عن دعمها الكامل لفكرة المضي قدما  ومواصلة المسار فيما يتعلق بخطة كورسيا.

مدى السنوات  علىيكاو اإلبه  إلى أن دولته تؤيد العمل المتعلق بخطة كورسيا التي قامت مندوب إيطالياوأشار   -65
 WP/177. باإلضافة إلى ذلك، أقرت إيطاليا ورحبت بورقة العمل )المجلس(WP/59 و WP/56العمل  تيورقالثالث الماضية وأيدت 

(AFCAC).وأيدت مداخالت وفود فرنسا وأستراليا واليابان وغيرها ، 

الطموح المتمثل في  العالمياإليكاو لتدابير لتحقيق هدف إلى أن دولتها تدعم نهج سلة ا مندوبة أيرلنداوأشارت   -66
، والذي كانت خطة كورسيا أحد العناصر األساسية فيه. وأشارت إلى أن جميع 2020                                      النمو المحايد للكربون اعتبار ا من عام 

أن الدورة التاسعة والثالثين وبجد لتحقيق االتفاق التاريخي بشأن خطة كورسيا و        طويال   تالمعنية في مجال الطيران قد عملالجهات 
في هذا المخطط. عالوة على ذلك، في السنوات الثالث الماضية،     ا  لت إلى اإلجماع الالزم للمضي قدمللجمعية العمومية قد توص

مضي على المسار الصحيح وفي                                 لالزمة لتنفيذ خطة كورسيا. وهي ت  المعنية القواعد واإلجراءات ا وأجهزتهاإليكاو وضع مجلس 
                                                                                                                    لة متقدمة. وبما أن أيرلندا اعتبرت أنه من الضروري الحفاظ على الزخم ومواصلة التحرك معا  في اتجاه واحد، فإنها لم تعتبر مرح

ل تركيزها بعيدا  عن خطة كورسيا، كما أنيكاو لإلأنه ينبغي                            د  مت. ووافقت أيرلندا على                                 هو مقترح في بعض الورقات التي ق                                          تحو 
 "اإلبقاء على خطة كورسيا". -وفدا أستراليا والواليات المتحدة اآلراء التي أعرب عنها 

أن خطة كورسيا كانت بالفعل على المسار مندوب جورجيا ، أكد الطريق                                    وفي إطار الدعوة أيضا  إلى الم ضي في  -67
ن شأنه أن يخاطر بإفشال                                                                                             الصحيح للتنفيذ وفي مرحلة متقدمة. ونظرا  ألنه اعتبر أن بدء أي عمل جديد بشأن التدابير البديلة م

التقدم المطلوب بشأن خطة كورسيا، فقد اتفق مع المندوبين الذين تحدثوا لصالح اإلبقاء على خطة كورسيا في شكلها الحالي. 
 في هذا الصدد. WP/59وورقة العمل  WP/56وأعرب مندوب جورجيا عن دعمه الكامل لورقة العمل 

خطة كورسيا والتزامها بضمان التنفيذ الفعال  بشأناإليكاو دعمه الكامل لعمل  عن مندوب مقدونيا الشماليةوأعرب   -68
بل الدول. وحذر من أن أي محاوالت إلدخال بعض التغييرات أو المرونة الفردية في خطة كورسيا من شأنها أن             للخطة من ق  

ة في ا وأنلعدم التمييز  األساسييكاو اإلتتعارض مع مبدأ  د على أنه يجب رفضها من قبل                           تؤدي إلى تشوهات حاد                                        ألسواق، وشد 
 العمومية. الجمعية

يكاو اإل                                                                            أن الموجز الممتاز الذي قدمه الرئيس أوضح تماما  العملية الدقيقة التي اتخذتها  مندوب هولنداوالحظ   -69
سنوات الثالث الماضية                                                                                    جميع الشواغل التي أثيرت سابقا  بشأن خطة كورسيا، والتي أعقبتها جهود حثيثة على مدى ال لمعالجة

ل كل هذا العمل األساس لمواصلة تطوير خطة كورسيا، بهدف بدء المرحلة التجريبية الطوعية                                                                                                                 لوضع تدابير تنفيذ الخطة. وشك 
                                                                                                     . وفي حين أقرت هولندا بالحاجة إلى المزيد من الدعم ومراعاة الظروف الخاصة للدول، فقد رأت أيضا  أن هناك 2021في عام 

                                                                                    اركة أوسع لجعل خطة كورسيا "التدابير القائمة على آليات السوق" تتسم حقا  بطابع عالمي.حاجة إلى مش

ورقة  )المجلس(، وكذلك /59WPوورقة العمل  /56WPورقة العمل إلى أن بالده تؤيد  مندوب الكاميرون وأشار   -70
خطة كورسيا منذ البداية، فقد شددت على                                                            )لجنة أفكاك(. وفي حين أن الكاميرون ستشارك طواعية  في مشروع WP/177العمل 

من بناء القدرات، وكذلك المواد اإلرشادية، بشأن مسألة التحقق من تقارير انبعاثات ثاني أكسيد  المزيديكاو اإلالحاجة إلى أن توفر 
 الكربون ألن معظم الدول النامية ليست لديها هيئة تحقق معتمدة.
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"التدابير العالمية القائمة على آليات السوق"  ادولتها تدعم خطة كورسيا باعتبارهإلى أن  مندوبة نيوزيلنداأشارت   -71
. وأيدت نيوزيلندا الموقف الذي أعرب االوحيدة إلدارة المخاطر لقطاع الطيران الدولي وشجعت الدول األخرى على المشاركة فيه

( WP/59ية بصيغته المستحدثة بشأن خطة كورسيا )عنه وفود فرنسا وسنغافورة وغيرهما من أن مشروع قرار الجمعية العموم
                                                                                                                     سي حال، دون إدخال تغييرات جوهرية، إلى الجلسة العامة العتماده. وإذ الحظ مندوب نيوزيلندا أن تغي ر المناخ ال يعرف التمييز، 

د على أنه ال ينبغي للجمعية العمومية أن تميز هي األخرى. كما أوضحت في وقت سابق أثناء من اقشة اللجنة التنفيذية                                                                                           فقد شد 
                                                                                    (، وكما أكد المندوبون اآلخرون الحقا ، فإن تأثير تغير المناخ على دول جزر المحيط الهادئ EX/5من جدول األعمال ) 16للبند 

                                                                                                                والدول الجزرية الصغيرة النامية سيكون شديدا . وشد د مندوب نيوزيلندا على أن بعض الجزر ستختفي إذا لم تتحرك الجمعية 
د على أن الجمعية العمومية ال يمكنها االنتظار التخاذ اإلجراء المناسب. ويجب أن تبذل العموم                                                                                                           ية اآلن بشأن خطة كورسيا، وشد 

ة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يضمن                                                                                                                   قصارى جهدها للتأكد من أن قطاع الطيران الدولي قد أدى دوره في التخفيف من حد 
 سيا بمثابة الخطوة األولى لتحقيق ذلك.عدم اختفاء أي بلد. وكانت خطة كور 

أن خطة كورسيا كانت أحد أعظم إنجازات الدورة األخيرة للجمعية العمومية،  المتحدة مندوب جمهورية تنزانياوأكد   -72
ة األولى على أن األولوي (EX/5)وأشار إلى أن دولته تؤيد التنفيذ الفعال للخطة بالكامل واتفق مع البيان السابق لرئيس المجلس 

)لجنة  WP/177                                                                                                   هي عدم تعريض خطة كورسيا للخطر والمضي قدما  بها. كما أيدت جمهورية تنزانيا المتحدة بالكامل ورقة العمل
                                                                                                                  أفكاك(. وأعادت التأكيد أن عمليات تجميع البيانات والرصد واإلبالغ والتحقق ال تزال تمثل تحديا  رئيسيا  في معظم الدول، ال 

                                                                                                مية، وأنه من أجل تعزيز تطوير نظام متماسك واالستعداد لتلبية متطلبات الرصد واإلبالغ والتحقق، البد  من سيما البلدان النا
                                                                                                                     تعزيز برنامج بناء القدرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بناء  على التجربة الناجحة لمشروع المساعدة المشترك بين 

 . يكاواالتحاد األوروبي واإل

 في مرحلةالعمومية مع العديد من المتحدثين السابقين على أنه ال ينبغي تتبع مسار الجمعية  مندوب فنلندافق وإذ ات  -73
ثة بشأن خطة كورسيا بالشكل                                                           أعرب عن دعمه لمشروع قرار الجمعية العمومية بصيغته المستحد  التحضير النهائية لخطة كورسيا، 

 .WP/59المعروض في المرفق بورقة العمل 

بالمثل النص الحالي لقرار الجمعية العمومية المذكورة بشأن خطة كورسيا.  مندوب المملكة العربية السعوديةوأيد   -74
مندوب المملكة )سنغافورة(. وأشار  WP/229)لجنة أفكاك(، وكذلك ورقة العمل   WP/177وباإلضافة إلى ذلك، أيد ورقة العمل

                                                                          لدوري لاخطة كورسيا كانت هامة جدا  لدولته، أنه بينما كان منفتحا  على مختلف إلى أن مسألة االستعراض ا العربية السعودية
مة في هذا الصدد أثناء المناقشة، فقد اعتبر أن االستعراض الدوري يجب أن يستند إلى المرفق بمشروع قرار                  االقتراحات المقد  

التدابير القائمة على المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ        مبينا  ( WP/58الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ )
 .الدولي للطيران آليات السوق 

                                                                                  إلى أن دولتها أيدت أيضا  قرار الجمعية العمومية بشأن مشروع خطة كورسيا كما هو معروض  مندوبة كنداوأشارت   -75
يسية لتنفيذ خطة كورسيا، مثل وحدات االنبعاثات . وأشارت إلى أن العمل المطلوب لمعالجة القضايا الرئWP/59في ورقة العمل 

                                                                                                            المؤهلة، وخط األساس للجهات الوافدة الجديدة وعملية االستعراض، جارية بشكل كاف  أو مخطط لها حسب الحاجة. ولم تؤيد 
ميع بجد كندا أي بنود عمل من شأنها إعادة فتح باب المناقشة بشأن أي من العناصر األساسية لخطة كورسيا التي عمل الج

 لتحقيق توافق في اآلراء بشأنها.
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                                                                             أن دولتها تدعم تنفيذ خطة كورسيا وجميع التدابير ذات الصلة التي ات خذت حتى اآلن  مندوبة األرجنتينوأوضحت   -76
في تنفيذ الخطة     ا  مجلس(. فضلت األرجنتين المضي قدم)ال WP/59وورقة العمل  WP/56كما جرى تلخيصها في ورقة العمل 

ا اعتبرت أن خطة كورسيا هي أداة التدابير العالمية القائمة على آليات السوق الوحيدة التي يجري تطبيقها على انبعاثات ثاني ألنه
أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي وكانت تنفذها بنفسها. ووافقت األرجنتين على أهمية مراعاة جميع الشواغل التي أثيرت 

خطة كورسيا، باإلضافة إلى تحديات التنفيذ التي جرت مواجهتها خالل المرحلة التجريبية. وأعربت األرجنتين أثناء عملية استعراض 
عن تأييدها لمشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن خطة كورسيا بالشكل المعروض في المرفق بورقة العمل 

WP/59. 

بخطة كورسيا كما هو موصوف في  المتصليكاو اإلمه الكامل لعمل عن دع مندوب ألبانياوفي معرض إعراب   -77
اآلخرين بأن على الجمعية المندوبين )المجلس(، شارك الرأي الذي أعرب عنه مندوب أستراليا والعديد من  WP/56ورقة العمل رقم 

 العمومية "اإلبقاء على خطة كورسيا".

األعضاء فيها قد عملوا بجد خالل السنوات العشر  والدوليكاو إلاأن  مندوبة اإلمارات العربية المتحدة توأكد  -78
. وهنأت 3-39الماضية لتحقيق توافق في اآلراء بشأن خطة كورسيا، التي اعتمدتها الدورة األخيرة للجمعية العمومية في القرار 

مارات العربية المتحدة إلى أن دولتها اإل ةوشاركت فيها. وفي حين أشارت مندوب 2019جميع الدول التي قادت مرحلة التنفيذ لعام 
وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا"، فقد شكرت  للمساعدةيكاو اإللم تشارك لألسف في المرحلة األولى من "برنامج 

تجربتها                                                                                                         جميع الدول المانحة التي شاركت فيه وقدمت الدعم للدول األخرى. وأوضحت أن اإلمارات العربية المتحدة، بناء  على
وبناء القدرات  للمساعدةيكاو اإلالحالية في تنفيذ خطة كورسيا، أصبحت اآلن قادرة على أن تكون واحدة من الدول المانحة لبرنامج 

د اإلمارات العربية المتحدة على أن  ةمندوب ت                                                                            والتدريب في إطار خطة كورسيا وأن تدع م الدول األخرى في منطقتها بخبراتها. وشد 
                                                                 إلى الحفاظ على نص  مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة  ت                               حال  وسطا  موجزا  للغاية، حيث دع تا كانخطة كورسي

 .WP/59بشأن خطة كورسيا بالشكل المعروض في المرفق بورقة العمل 

مع  يكمندوب المكس )المجلس(، اتفق /59WPوورقة العمل  /56WPفي ضوء اإلعراب عن تأييد ورقة العمل   -79
مندوب أستراليا والعديد من المتحدثين السابقين اآلخرين على أن الجمعية العمومية يجب أن تواصل المسار فيما يتعلق 

 كورسيا. باخطة

،    ا  أن يكون للجمعية نهج أكثر اتساق عن دعمه لمشروع كورسيا، شدد على ضرورةمندوب غواتيماال عند إعراب و   -80
كورسيا باعتبارها أداة "التدابير العالمية القائمة على آليات السوق" الوحيدة التي يتم تطبيقها على حيث حث الدول على دعم خطة 

على أساس طوعي. وشدد كانت المشاركة في هذا المخطط  أنانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي مع اإلشارة إلى 
ا، واقترح عقد دورة استثنائية للجمعية في غضون عام أو عام ونصف على أنه من المهم أن تنضم جميع الدول إلى خطة كورسي

 على وجه التحديد بشأن خطة كورسيا من أجل مناقشة آراء الدول في هذا الشأن وتشجيع مشاركتها في المخطط.

صين وأعرب مندوب االتحاد الروسي عن تأييده لهذا االقتراح، وكذلك مداخلة مندوب الصين. وأشار إلى أن ال  -81
ث بشأن                                                                                                                والهند واالتحاد الروسي قد قدموا إلى األمانة تغييراتهم المقترحة بشكل مشترك على مشروع قرار الجمعية العمومية المحد  

قتراح بنقل المرفق االكرر التأكيد على هذه التغييرات و و (، EX/5 من  94)انظر الفقرة  WP/58تغير المناخ المرفق بورقة العمل 
( للطيران الدولي إلى MBMs)القائمة على آليات السوق العالمية التدابير لمبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ الذي يحتوي على ا

. باإلضافة إلى ذلك، استفسر مندوب WP/59ث بشأن خطة كورسيا والمرفق بورقة العمل                                    مشروع قرار الجمعية العمومية المحد  
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التي تحتوي على بيان مشترك من وزارة النقل في  WP/605يم ورقة المعلومات االتحاد الروسي مرة أخرى عما إذا كان بإمكانه تقد
االتحاد الروسي وإدارة الطيران المدني في الصين بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ 

 (.EX/5 من 163و 108)انظر الفقرتين 

ة لدعم خطة كورسيا وليس صادقأن لبالده نية  مندوب الصين             عليقات، أك د وفي معرض اإلعراب عن تأييد هذه الت  -82
                                                                                                 أي من الدول األعضاء فيها من المضي قدما  في تنفيذها. وأكد أن الجهود التي بذلتها الصين في هذا الصدد  أويكاو اإلمنع 

أكد أن موقف الصين يتمثل في تعزيز على مدى السنوات الثالث الماضية ال تقل عن الجهود التي بذلتها أي دولة متقدمة، و 
                                                                                                             مساهمة كل دولة في تنفيذ خطة كورسيا بأفضل ما لديها من قدرة. وأعرب مندوب الصين عن أمله في أن يتيح الرئيس فرصا  

 كافية لجميع األطراف للتعبير بشكل كامل عن آرائها بشأن خطة كورسيا.

أن المرفق المذكور يحدد  رئيس المجلستحاد الروسي، أوضح                                            وردا  على النقطة األولى التي أثارها مندوب اال  -83
المبادئ التوجيهية التي يجب تطبيقها لتصميم وتنفيذ أي نوع من "التدابير العالمية القائمة على آليات السوق" في مجال الطيران 

ن األخير يتعلق بجميع عناصر إحيث  المستحدثة بشأن تغير المناخ                                                         الدولي وقد أ در ج في مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة 
سلة التدابير لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، والتي كان أحد عناصرها هو "التدابير العالمية 

فقط                                                                                                            القائمة على آليات السوق". وشد د على أن مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن خطة كورسيا يتعلق
بهذه الخطة المحددة. وبالتالي، لم ير رئيس المجلس أي سبب لنقل المرفق وطلب من االتحاد الروسي والصين والهند قبول أن 

 ثة بشأن تغير المناخ.                                                          يظل جزءا  من مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحد  

إلى أنه يمكن تقديم ورقة  رئيس اللجنة التنفيذيةي، أشار                                                        وردا  على النقطة الثانية التي أثارها مندوب االتحاد الروس  -84
 أدناه(. 98من جدول األعمال )انظر الفقرة  17في نهاية المداخالت في إطار البند  WP/605المعلومات المذكورة أعاله 

مساهمة قطاع  لضمانيكاو اإللجهود        قويا                                        أن دولتها كانت منذ فترة طويلة داعما   مندوبة المملكة المتحدةوإذ أكدت   -85
أن خطة كورسيا أساس ممتاز للمجتمع         راسخا                                                                              الطيران بشكل فعال في معالجة تغير المناخ، فقد شد دت على أنها تعتقد اعتقادا  

بناء عليها لمواصلة معالجة اآلثار السلبية النبعاثات الطيران الدولي على المناخ. لذلك، اتفقت مع مندوب أستراليا على للالعالمي 
نه يجب على الجمعية العمومية "اإلبقاء على خطة كورسيا" وأيدت مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن أ

 .WP/59خطة كورسيا بالشكل المعروض في ورقة العمل 

ن                                                                             أيضا  عن دعمه للنص الحالي لمشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأ مندوب تركياوأعرب   -86
وأكد أنه ال ينبغي تطبيق أي تدابير بديلة أخرى على انبعاثات  WP/59خطة كورسيا بالشكل المعروض في المرفق بورقة العمل 

                                                                                                                  ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي. وأعاد التأكيد على أنه تم التوصل إلى حل  وسط كبير بشأن خطة كورسيا في 
                                                    ، وشد د على الحاجة إلى التركيز على تنفيذ هذه الخطة.2016عام الجمعية العمومية األخيرة في 

عن تأييده لملخص الرئيس بشأن كورسيا. وأشار إلى أن كوستاريكا رائدة في حماية  مندوب كوستاريكاوأعرب   -87
امة، وضعت خطة وطنية مع اتفاق باريس وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستد                                             السالم والطبيعة، وسلط الضوء على أنها، تمشيا  

، والتي تضمنت خطة جريئة متوسطة وطويلة المدى إلصالح النقل واستخدام 2050إلزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 
 الطاقة وإدارة النفايات واستخدام األراضي. ودعت كوستاريكا جميع الدول إلى وضع خطط وطنية إلزالة الكربون.
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ومشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن  WP/56ورقة العمل  وفي معرض اإلعراب عن دعم  -88
على أنه ال ينبغي للجمعية العمومية أن  مندوب أيسلندا، شدد /59WPخطة كورسيا كما هو معروض في المرفق بورقة العمل 
 ترجع إلى الوراء بل المضي إلى األمام فيما يتعلق بالبيئة.

)سنغافورة(، وكذلك اقتراح الرئيس بأن تحيل اللجنة التنفيذية  /229WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب مالطةوأعرب   -89
( إلى الجلسة العامة العتماده. وتحدث لصالح WP/59مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن خطة كورسيا )

( في WP/58العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ )اإلبقاء على قرار الجمعية العمومية هذا ومشروع قرار الجمعية 
 الحالي. شكلهما

وأنها  /56WPخطة كورسيا كما هو مبين في ورقة العمل  بشأنيكاو اإلأن دولتها تدعم عمل  مندوبة اليونانوأكدت   -90
االنضمام إلى خطة كورسيا. وأعربت ملتزمة بضمان التنفيذ الناجح للخطة. وفي هذا الصدد، دعت اليونان الدول األخرى إلى 

ووافقت  WP/59عن تأييدها لمشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن خطة كورسيا بالشكل المبين في ورقة العمل 
 على أنه ينبغي للجمعية العمومية "اإلبقاء على خطة كورسيا".

على أن النص الحالي كان بمثابة  مندوب فرنسا، شدد وفي معرض اإلعراب عن التأييد لمداخلة رئيس المجلس  -91
                                                                                                                   حل وسط تم التفاوض عليه وصوال  إلى الرسالة ذاتها وأنه من المهم للغاية تجنب مخاطر إعادة فتحه. وأكد أنه البد من "اإلبقاء 

 على خطة كورسيا" حيث كان هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به على أساس هذه الخطة.

على أنه ينبغي  مندوب الجزائرالعمل الذي أنجزته فيما يتعلق بخطة كورسيا، وافق  علىيكاو اإل                وفي معر ض تهنئة   -92
للجمعية "اإلبقاء على خطة كورسيا" من خالل تقديم المساعدة في التنفيذ إلى الدول حتى تتمكن من وضع خطط عمل 

 مناسبة. وطنية

)المجلس(، باإلضافة إلى التعليقات  /59WPوورقة العمل  /56WPقة العمل عن دعمه لور  مندوب النرويجوأعرب   -93
 التي أدلى بها مندوب فرنسا، من بين أمور أخرى.

الدول األخرى األعضاء في االتحاد األوروبي و "اللجنة األوروبية  على غرار أن دولتها، مندوبة سلوفاكياوأكدت   -94
 المحايديكاو اإلبما في ذلك خطة كورسيا، كأداة رئيسية لتحقيق هدف نمو  يكاو،اإلبير للطيران المدني"، تدعم بقوة مجموعة تدا

                                                                                                               للكربون. وأعربت عن تأييدها للمضي قدما  في تنفيذ خطة كورسيا والقيام بالمزيد من العمل لتحسين ما هو مطروح اآلن على 
 الطاولة.

 بشأنيكاو اإلبالعمل المنهجي والهام الذي تقوم به  إلى أن دولته تعترف بشكل كامل مندوب أندونيسياوأشار   -95
، وأيدت مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة WP/56المسائل المتعلقة بخطة كورسيا بالشكل المبين في ورقة العمل 

 للمساعدةيكاو اإل"برنامج ال. باإلضافة إلى ذلك، أعربت أندونيسيا عن تقديرها WP/59بشأن خطة كورسيا كما ورد في ورقة العمل 
وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا"، ال سيما لمساهمات الدول المانحة في مساعدة الدول األخرى في التحضير لتنفيذ 

 خطة كورسيا.

مل أيضا ورقة الع قد أيدجهاز أن هذا ال "جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبيمن " ةالمراقب توأكد  -96
WP/56  ومشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن خطة كورسيا الملحق بورقة العملWP/59 وأبرزت أن دول .
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وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة  للمساعدةيكاو اإلقد استفادت من "برنامج  "جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي"
 "من "جهاز مراقبة سالمة وأمن الطيران في الكاريبي ةالمراقب تالمانحة التي شاركت فيه. والحظ لدولوايكاو اإلكورسيا"، وشكرت 

أنه بينما تم إنجاز الكثير فيما يتعلق بخطة كورسيا، ال يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، حيث ال تزال بعض الدول مترددة 
اليا والعديد من المندوبين على أنه يجب على الجمعية العمومية "اإلبقاء على في المشاركة في الخطة. واتفقت مع مندوب أستر 

 خطة كورسيا".

الطيران وعدد كبير  وقطاعيكاو اإلباإلجراءات التي تتخذها  (ITF                                         المراقب من "االتحاد الدولي لع مال النقل" )ورحب   -97
ران المدني الدولي من خالل برنامج خطة كورسيا والعناصر من الدول للتخفيف من بعض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطي

سلة المقاييس. وأكد أنهم لم يفعلوا ما يكفي، مع ذلك، ألن تغير المناخ يمثل أخطر تهديد في حياة هذا الجيل وأعمار  مناألخرى 
أن يكون االنتقال إلى اقتصاد أكثر                                                                                   األجيال القادمة. قام أعضاء "االتحاد الدولي لع مال النقل" منذ فترة طويلة بحمالت لضمان 

( ILO                                                                                                                         استدامة عادال  اقتصاديا  واجتماعيا  للعمال. وكان االنتقال العادل مطلبا  رئيسيا  في المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية )
من الضروري النظر في للجميع. وقد قبلت النقابات العمالية أنه     ا  اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئي من أجل انتقال عادل نحو

ألن عمال الطيران كانوا بحاجة إلى     ا  . نظر كيفية نقل الوظائف بشكل عادل إلنقاذ الكوكب، وأدركت أن ذلك سيحتاج إلى عمل
الحد من بصمة الكربون لقطاع  فييكاو اإل                                                                         وظائف على كوكب مستدام، فقد رحب أعضاء "االتحاد الدولي لع مال النقل" بقيادة 

                                                                                                     ذلك، كان من الضروري الحصول على دعم والتزام جميع الدول والجهات المعنية إلحداث التغيير. ويتعي ن أن يكون  الطيران. ومع
 إلحراز تقدم كبير في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة.    ا  جذري                               هذا االختالف مستداما  وجوهريا  و 

نص البيان المشترك لوزارة النقل في  ،الصينباسم دولته و  /605WPورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيثم قدم  -98
االتحاد الروسي وإدارة الطيران المدني في الصين بشأن إنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ على 

 النحو التالي:

فيما بعد باسم "األطراف"(             ي شار إليها شاركت وزارة النقل في االتحاد الروسي وإدارة الطيران المدني في الصين )" 
 فإن االطراف، .بنشاط وبناء في الحملة العالمية بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

بضرورة تطوير الطيران المدني الدولي بطريقة آمنة ومنظمة، وأنه ينبغي إنشاء خدمات النقل الجوي  إذ تسل " 
 دي،الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلها بشكل سليم واقتصا

( يضع تكلفة وأعباء ال داعي لها على CNG2020) 2020من عام                                بهدف الكربون المحايد اعتبارا   إن االعتراف" 
أسرع، لتناول موضوع الطيران الدولي وتغير المناخ، والذي     ا  ، التي سيشهد طيرانها الدولي نمو البلدان النامية ودول األسواق الناشئة

مشروعة ذات األولوية لتلك البلدان من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات لم يراع بالكامل االحتياجات ال
 شعوبها، معيشة

التأكيد أن الطيران المدني الدولي لن يستخدم كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات لتمويل المناخ للقطاعات  عيدتوإذ " 
ن المعاملة العادلة لقطاع الطيران الدولي فيما يتعلق على السوق ينبغي أن تضم القائمةيكاو اإلاألخرى وأن تدابير 

 األخرى، بالقطاعات
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إلى أن األطراف، من بين جهات أخرى، لديها مخاوف جدية بشأن التحديات والمشاكل من حيث  إذ تشيرو" 
أمام الجهود الموحدة الشرعية واإلنصاف والجدوى والفعالية في تطوير خطة كورسيا، األمر الذي من شأنه أن يخلق عقبات كبيرة 

 للدول لمعالجة الطيران الدولي وتغير المناخ بطريقة منسقة،

من جديد أن الحصول على الدعم المالي والفني لبناء القدرات أمر ضروري للبلدان النامية وبلدان إذ تؤكد "و 
 األسواق الناشئة لتنفيذ خطة كورسيا،

اون مع اآلخرين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التأكيد على عزمها المستمر على التع إذ تعيد"و 
 لألمم المتحدة وإنشاء آلية عالمية منصفة وفعالة بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ.

 القيام بما يلي: إلىيكاو لإل"وبعد االتفاق على دعوة الدورة األربعين للجمعية العمومية  

القضايا البيئية المتعلقة بالطيران المدني الدولي، بما في ذلك انبعاثات  بشأنيكاو إلا                             "أ( أن ت عيد التأكيد أن جهود   
 في نطاق الوالية القضائية المحلية للدول؛                                                                  غازات الدفيئة، لن تسمح للمنظمة بالتدخل في األمور التي تدخل أساسا  

تفاق باريس الخاص بها هي المنصة "ب( تعترف بأن "اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ" مع ا 
نع اإلنسان، والتي يجب أال تنتهك مبادئها وطرائقها في استجابة                                                                                                                         الرئيسية للدول لمعالجة جميع انبعاثات غازات الدفيئة التي من ص 

 الدولي وتغير المناخ؛ للطيرانيكاو اإل

الهيكل االقتصادي واالمتناع عن نهج واحد "ج( تحترم االختالفات بين الدول في السياسات المحلية وبناء القدرات و  
 يناسب الجميع لتنفيذ خطة كورسيا؛

"د( تسمح لفرادى الدول بالبحث عن حلول خاصة بها لمعالجة الطيران الدولي وتغير المناخ، بما في ذلك خطة  
رادى الدول بتحديث حلولها بشكل لخطة كورسيا، والتي تناسب ظروفها الوطنية على أفضل وجه؛ ومطالبة ف                        التنفيذ المحددة وطنيا  

 دوري؛

أن المساهمة الفردية للدول في طيران يراعي البيئة ودائري ومنخفض الكربون ال تنطبق على  التأكيد           "ها( ت عيد 
الطائرات المسجلة في دولة أخرى دون إجماع متبادل وال ينبغي أن تؤدي إلى عواقب سلبية على النمو المستدام للطيران المدني 

 دولي؛ال

"و( تطلب من المجلس، بدعم من لجنة حماية البيئة، القيام بترتيب مؤسسي للحوار والتشاور الدوليين، يحترم  
السيادة الوطنية ويستلهم ما تنص عليه اتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن تحسين مرافق المالحة الجوية، من أجل التعزيز 

 في طموحات الدول ومنهجياتها/معاييرها للتصدي النبعاثات الطيران؛ التدريجي للمواءمة والقابلية للمقارنة

                                                                                                  "ز( تطلب أيضا  من المجلس، بدعم من "لجنة حماية البيئة"، تطوير نظام بديل لتوفير حوافز اقتصادية لخفض  
الطيران، بهدف  حقيقي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران الدولي على أساس التحديث الفني العالمي لقطاع

 يكاو؛اإلالمساهمة في تحسين سالمة الطيران وتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة في جميع الدول األعضاء في 
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على إبالغ األمين العام لألمم المتحدة بموقف الدول التي انضمت إلى هذا  يكاو"ح( تشجع رئيس مجلس اإل 
 المشترك. البيان

 م الدول األخرى و/أو انضمامها إلى البيان المشترك"."ترحب األطراف بدع 

، من حيث المبدأ، البيان المشترك المذكور أعاله الصادر عن       كامال                              على أن دولتها تؤيد تأييدا   مندوبة الهندشددت  -99
ضايا التي ترغب فيها. (، والذي أبرز العديد من القWP/605وزارة النقل في االتحاد الروسي وإدارة الطيران المدني في الصين )

مع تغير المناخ وتود أن تنظر الدول األخرى بجدية في المسائل التي أثيرت في  للتعامليكاو اإلوأكدت أن الهند تود العمل داخل 
 المشترك. ذلك البيان

التوصيات                                                        إلى أن اللجنة التنفيذية أقر ت باإلعداد الناجح للقواعد و  الرئيسوفي معرض تلخيص المناقشة، أشار  -100
ز في إعداد مختلف عناصر تنفيذ                       الصدد وبالتقدم المحر  هذا  فييكاو اإلالدولية واإلرشادات المتعلقة بخطة كورسيا التي أعدتها 
على النحو المطلوب، هناك حاجة إلى مواصلة إعداد وتحديث              يسير ق دما  خطة كورسيا. واعترف بأنه، بالرغم من أن تنفيذ الخطة 

من عناصر تنفيذها مثل أنواع الوقود المؤهلة ووحدات صيات الدولية واإلرشادات المتعلقة بخطة كورسيا وما تبقى القواعد والتو 
 بالخطة. االنبعاثات الخاصة

باآلراء ووجهات النظر التي                                                                              وفيما يتعلق بوحدات االنبعاثات المؤهلة في إطار خطة كورسيا، أحاطت اللجنة علما   -101
إلى قرار المجلس في الوقت المناسب، والحاجة إلى اإلقرار بالظروف الخاصة آلليات "اتفاقية األمم الحاجة  قدمتها الدول بشأن

سع مع االمناخ"، والمرونة وتسهيل إمكانية استفادة المشغلين من الوحدات المؤهلة على نطاق و المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
                               ، التي تضمنت تقريرا  عن األعمال WP/56الصدد، أشارت اللجنة إلى ورقة العمل ضمان السالمة البيئية لخطة كورسيا. وفي هذا 

للمعايير المعتمدة، وأنه من المتوقع إحالة توصياتها      قا  برامج وحدات االنبعاثات وف( في تقييم TABالجارية للهيئة االستشارية الفنية )
 .2020مارس األولى إلى اللجنة كي ينظر فيها المجلس في 

يكاو اإل                                                                                                 وفيما يتعلق بمسألة التحقق في إطار خطة كورسيا، أحاطت اللجنة علما  بآراء الدول وأقر ت بأهمية تعاون  -102
                                                                                                               األعضاء وهيئات االعتماد الوطنية لديها لزيادة توافر هيئات التحقق المعتمدة، بما ي سهل استفادة مشغلي الطائرات منها.  والدول

إطار "خطة كورسيا" لتسهيل اعتماد دورات تدريبية عن التحقق في  قدمتيكاو لإلللجنة بأن األمانة العامة وفي هذا الصدد، أقرت ا
 من قبل هيئات االعتماد الوطنية.( لتسهيل أنشطة االعتماد IAF                                                          هيئات التحقق، وأنها تعمل أيضا  مع "منتدى االعتماد الدولي" )

.                      بشكل متوازن جغرافيا  بشأن مشاركة المزيد من الدول في عمل "لجنة حماية البيئة" بآراء الدول               اللجنة علما   وأحاطت -103
البيئة"، بما في ذلك باستعراض وتنقيح توجيهات "لجنة حماية  2018وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة إلى أن المجلس قام في عام 

 .          ق بل الدولالبيئة" الذين يفترض ترشيحهم كخبراء من التخلي عن الحد األقصى لعدد األعضاء أو المراقبين في "لجنة حماية 

                                                                                                       وأحاطت اللجنة علما  بأنه فيما يخص الطلب المحد د المتعلق بتحديد معايير انبعاثات خط األساس للن ظم الوافدة  -104
برنامج عملها ا في ، طلب المجلس بالفعل من "لجنة حماية البيئة" إدراج مجال العمل المحدد هذكورسياالجديدة في إطار خطة 

 للفترة الثالثية المقبلة.

وبناء القدرات والتدريب  للمساعدةيكاو اإل                                                                     وأحاطت اللجنة علما  بأن العديد من الدول رحبت بالتنفيذ الناجح لبرنامج  -105
خطة كورسيا  إطار خطة كورسيا. كما أعربت عن تقديرها لمساهمات الدول األعضاء في إقامة شراكات الصداقة في إطارفي 
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وأعربت عن  يكاو،اإلالدول على تنفيذ خطة كورسيا. كما أكدت اللجنة على أهمية اتباع نهج منسق للتدريب الذي تقدمه لمساعدة 
 وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا" في المستقبل. للمساعدةيكاو اإلدعمها لمواصلة "برنامج 

دولة قد أعلنت مشاركتها الطوعية في خطة كورسيا منذ بدايتها. وقد ارتفع العدد من  81                        وأحاطت اللجنة علما  بأن  -106
. ووافقت اللجنة على أن هذا العدد 2016دولة منذ اعتماد خطة كورسيا في الدورة األخيرة للجمعية العمومية في أكتوبر  65

اء القدرات والمساعدة لتمكين المزيد من الدول من االنضمام. للغاية، وأقرت بأهمية وفوائد أنشطة بن          إيجابيا                        المتزايد يشكل مؤشرا  
جعت الدول األعضاء  التي أعربت عن استعدادها لإلعالن عن مشاركتها الطوعية في خطة كورسيا على القيام بذلك في                      وش 

 ممكن. أقرب وقت

                               الدول، بما في ذلك بشأن الن هوج وبالنسبة لمسألة االستعراض الدوري لخطة كورسيا، أحاطت اللجنة علما بآراء  -107
                                                                                                           المحتملة، والنظر في االنتقال من خطة كورسيا إلى استخدام "وقود الطيران المستدام". وفي هذا الصدد، شد دت اللجنة والتحليالت 

لدوري تتضمنان إرشادات وطلبت من المجلس إجراء االستعراض ا 3-39من قرار الجمعية العمومية  18ز( و 9الفقرتين على أن 
                                                                    ، وإصدار توصيات لكي تنظر فيها الجمعية العمومية. كما أحاطت علما  بأن 2022                                        لالخطة مرة كل ثالث سنوات اعتبارا  من عام 
إلعداد منهجيات وإجراءات لالستعراض الدوري لاخطة كورسيا في برنامج عملها خالل "لجنة حماية البيئة" قد أدرجت بالفعل مهمة 

 قبلة، التي وافق عليها المجلس.الفترة الثالثية الم

بشأن خطة كورسيا، أعربت أغلبية واضحة من الدول عن  3-39وعند النظر في القرار المنقح للجمعية العمومية  -108
دون إدخال أي تغيير آخر، في حين أحاطت  WP/59تأييدها لمشروع نص قرار الجمعية العمومية المقترح في المرفق بورقة العمل 

)الصين واالتحاد الروسي(  WP/306الدول، بما في ذلك تلك الواردة في ورقة العمل  ضعبالشواغل التي أعربت عنها ب       علما  نة اللج
اللغة الصينية فقط( )االتحاد الروسي(. وبعد  -1)التنقيح رقم  WP/529)الهند( وورقة العمل  1)التنقيح رقم  WP/228ورقة العمل 

ول األعضاء ببيانات شفوية، قدمت ثالث دول أعضاء )الصين والهند واالتحاد الروسي( إسهامات مكتوبة إلى أن أدلت بعض الد
 اإلنترنت. علىيكاو اإلشرت على موقع             االجتماع ون  

                                                                                                       ووافقت اللجنة التنفيذية على أن توصي الجلسة العامة بأن تعتمد مشروع النص  بصيغته المستحدثة لقرار الجمعية  -109
 دون إدخال أي تغيير. WP/59مومية الوارد في المرفق بورقة العمل الع

 /59WP، أكد الرئيس أنه لن يكون هناك مجال آخر لمناقشة ورقة العمل مندوب الصين                     وردا  على استفسار من  -110
تنعكس اآلراء  عن أمله في أن مندوب الصينفي اللجنة التنفيذية. وفي معرض اإلعراب عن األسف إزاء هذا القرار، أعرب 

من جدول  17                                                                                                      الم بداة خالل هذا االجتماع في تقارير ومحاضر اللجنة التنفيذية وفي تقريره إلى الجلسة العامة في إطار البند 
 بقوة هذا البيان.  مندوبا االتحاد الروسي والهندد              األعمال. وأي  
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 السياسة العامة والتوحيد القياسي )تاب ( –ناخ الطيران الدولي وتغير الم –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند 

  يكاود بسياسات وممارسات اإل   ح  البيان المو 
 تغير المناخ –في مجال حماية البيئة 

م  16( إلى البند /5EXثم عادت اللجنة التنفيذية )  -111                            تقريرا  عن نتائج المشاورات  رئيس المجلس                         من جدول األعمال، حيث قد 
راها هو ورئيس اللجنة التنفيذية واألمانة العامة مع الدول فيما يتعلق بمشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة غير الرسمية التي أج

م من المجلس في ورقة العمل   .WP/58                                                           المستحدثة بشأن تغير المناخ المقد 

ذكور والمنبثقة عن ورقة                                                                                وأشار رئيس المجلس إلى أنه عقب استعراض التعديالت التي أ دخلت على قرار الجمعية الم  -112
)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في "اللجنة األوروبية للطيران  WP/102 العمل

( وغيرها من ورقات العمل األخرى، التغييرات المقترحة بشكل مشترك من قبل الصين والهند واالتحاد الروسي، والتعليقات "المدني
م في ا                                                                                                                          لتي أ بد يت أثناء عملية المشاورات غير الرسمية المذكورة، كان هناك اقتراح أن تقبل اللجنة التنفيذية النص  بالشكل المقد 

                                                                                         وتوافق على عدم إجراء أي تغيير آخر عليه. وأوضح أنه بدال  من مجرد التوصية بأن "تطلب الجمعية  WP/58ورقة العمل 
من منطوق  9                                                                      مل بشأن الجدوى من وضع هدف طموح عالمي طويل األجل، وفقا  لمتطلبات الفقرة العمومية تقديم المزيد من الع

)المجلس(،  WP/55                                        وفقا  للفقرة د( من اإلجراءات بورقة العمل  ،، في الدورة المقبلة للجمعية العمومية"2-39 قرار الجمعية العمومية
دها أن هذا العمل بشأن الجدوى من وضع هدف عالمي طموح طويل األجل                                                     سيعكس تقرير اللجنة التنفيذية التعليقات الم بداة ومفا

                                 الهدف ممكنا ، فينبغي لها إذن طرح هذا                                             يتعي ن على لجنة حماية البيئة أن تقرر إن كان  نبغي أن يحظى باألولوية، وأنه إذي
ساس المبادرات واإلجراءات الجارية أو رطة طريق تنفيذية لهذه الخيارات على أاخيارات للنظر فيها. كما ينبغي للمجلس إعداد خ

مع مبادرة                                                                                                               المزمعة، بما في ذلك التكنولوجيات والشراكات المبتكرة، من أجل جعل هذا المسعى ممكنا . باإلضافة إلى ذلك، وتماشيا  
سيما بناء القدرات ينبغي تقديم الدعم للدول التي هي في أمس الحاجة، ال  يكاو،اإل"عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها 

د رئيس المجلس على أنه ال يمكن النظر في الهدف العالمي الطموح طويل األجل في مجال الطيران الدولي                                                                                                             والمساعدة. وشد 
                                                                                       بمعزل عن األمور األخرى، وأنه البد من إدراج جميع الشروط المحددة التي تجعله قابال  للتحقيق. 

إلى أن النص المقترح إدراجه في تقرير اللجنة التنفيذية بشأن  )DD/ENV( نائبة المدير لشؤون البيئةوأشارت  -113
 من جدول األعمال كان على النحو التالي: 16 البند

"يجب على المجلس، بدعم فني من قبل لجنة حماية البيئة، وبالتشاور مع الدول وقطاع الطيران وغيرها من الجهات 
لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ‘هدف عالمي طموح طويل األجل’ى من وضع المعنية، إعطاء األولوية للعمل بشأن الجدو 

. وعند  يكاوفي مجال الطيران الدولي، وتقديم الخيارات الحالية للنظر فيها خالل الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإل
               ، استنادا  إلى ‘عالمي طموح طويل األجل هدف’ رطة طريق لتنفيذ خيارات وضعاالقيام بذلك، ينبغي للمجلس أيضا إعداد خ

                                                                                                                            المبادرات القائمة والم قررة، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة والشراكات بين الدول وقطاع الطيران، مع توفير الدعم الالزم للدول 
 "بناء القدرات والمساعدة الالزمة.، ال سيما فيما يتعلق ب‘عدم ترك أي بلد وراء الركب’التي هي في حاجة إلى ذلك في إطار مبادرة 

                                    ده من أجل المضي قدما  في هذا الشأن.                                أن هذا اقتراح معقول للغاية وأي   رئيس اللجنة التنفيذيةوأكد   -114

 مندوب الصينوفي معرض اإلعراب عن تقدير الجهود التي بذلها رئيس المجلس والرئيس واألمانة العامة، أبدى   -115
المناقشة بشأن مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ، وأوصى اللجنة  اعتراضه على اختتام
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التنفيذية بقوة بإجراء مناقشة مفصلة في هذا الشأن. وأشار إلى أن االتحاد الروسي والصين والهند قد قدمت إلى األمانة العامة 
من منطوق القرار على النحو  9العمومية، وأوضح اقتراحها بتعديل الفقرة  تعديالتها المقترحة بشكل مشترك على قرار الجمعية

، وأن يواصل                                                                        يقي  م رؤى الدول بشأن النمو األخضر الطويل األجل، المدرجة في خططها الوطنيةمن المجلس أن  تطلبالتالي: "
 يظهر النص الجديد باللون الرمادي(.في مجال الطيران الدولي ..." )األجل وجدوى تحديد هدف عالمي طموح  إنصافاستكشاف 

من مشروع قرار الجمعية العمومية  9أن اقتراح رئيس المجلس لم يتضمن أي تعديالت على البند  الرئيسوأوضح  -116
في تقرير اللجنة  (DD/ENV)                                                 (. واق ترح النص الذي تلته نائبة مدير وحدة البيئة WP/58بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ )

 من جدول األعمال. 16فيذية بشأن البند التن

د   -117 على أنه يرغب في أن تنعكس التغييرات المقترحة بشكل مشترك من قبل االتحاد الروسي  مندوب الصين      وشد 
 والصين والهند في قرار الجمعية العمومية نفسه، وليس في متن التقرير المذكور.

واليات المتحدة وجمهورية تنزانيا المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا مندوبو سنغافورة ومصر وهولندا والوأعرب   -118
المجلس و" المراقبون من اتحاد النقل الجوي الدولي )األياتا(عن دعمهم الكامل القتراح رئيس المجلس، وكذلك فعل  وكولومبيا

إلى أن التغييرات المقترحة  سنغافورة مندوبوبذلك، أشار  (.ICCAIA" )التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء
بشكل مشترك من قبل االتحاد الروسي والصين والهند على مشروع قرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة يمكن النظر فيها 

 .صرم مندوب وافقبشأن الطيران الدولي وتغير المناخ خالل السنوات الثالث المقبلة. وقد  الجاريةيكاو اإلخالل مناقشات 

عن امتنانه لمندوب سنغافورة  مندوب االتحاد الروسيوفي معرض تأييد المداخلة من جانب مندوب الصين، أعرب   -119
لتوضيح أن التغييرات المقترحة بشكل مشترك من قبل دولته والصين والهند يمكن مناقشتها خالل الفترة الثالثية القادمة. وطلب 

اإلدالء بها خالل المناقشة الحالية في تقرير اللجنة التنفيذية واستخدام مصطلح "التأييد أن تنعكس جميع البيانات التي جرى 
 ٪ للقرارات واإلجراءات الواردة فيه.100                                                            الساحق" بدال  من "التأييد باإلجماع" حيث لم يكن هناك دعم بنسبة 

" في مجال الطيران األجل ح طويلالاتأكيد أن دولته ال تعارض فكرة "وضع هدف عالمي طمو  مندوب مصروأعاد   -120
الدولي. ومع ذلك، تعتقد مصر أنه ينبغي إجراء دراسات مفصلة على سبيل األولوية من قبل "لجنة حماية البيئة" لتقييم جدوى 

من من منطوق القرار بالصيغة المستحدثة للجمعية العمومية بشأن تغير المناخ للتأكد  9وتأثير أي أهداف مقترحة بموجب الفقرة 
 جدواها ومصداقيتها.

                                                              تعميم النص  الذي اقترحه رئيس المجلس حتى يمكن دراسته بالتفصيل.  مندوب المملكة العربية السعوديةوطلب   -121 
لتبادل  منتدىيكاو اإل                                                                                                   وأكد أن المملكة العربية السعودية، التي أحرزت تقدما  كبيرا  في مجال الطاقة النظيفة، ترغب في أن تصبح 

 وتعزيز فهم أفضل لوقود الطائرات منخفض الكربون، وأن ينعكس ذلك على النحو الواجب في تقرير اللجنة التنفيذية. المعلومات

                                     ت تاح لجميع المندوبين فرصة استعراضه.                                             بأن النص  الذي اقترحه رئيس المجلس سي عمم كي       علما   الرئيسوأحاط   -122
هذا المنتدى بشأن أنواع وقود الطيران منخفضة الكربون كي يتسنى  لتوفيريكاو اإلوأكد أن تقرير اللجنة التنفيذية سيوضح حاجة 

 للمجلس واألمانة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات المتابعة.

                                            تعديال  على قرار الجمعية العمومية المقترح من  24                                   إلى أنه يود  قراءة النص الذي يتضمن  مندوب الصينوأشار  -123
الجديدة في الديباجة تنص على ما  11ي والهند ألغراض اإلحالة. وأوضح ما يلي: اإلدراج المقترح للفقرة دولته واالتحاد الروس
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 يلي:
بأن بعض الدول يساورها القلق بشأن إنصاف وجدوى الهدف المتمثل في اإلبقاء على انبعاثات الكربون الصافية               وتعترف أيضا  "

من  13ودعت تحفظات بشأن هذا الهدف"؛ "والتعديل المقترح إدخاله على الفقرة على نفس المستوى، وقد أ 2020               ابتداء  من عام 
                                                                                            (، حيث ينبغي حذف عبارة" باسم قطاع النقل الجوي الدولي"، وعبارة "ويالحظ أيضا  أن هذه االلتزامات 14الديباجة )المعاد ترقيمها 

والقدرة على تحمل التكاليف على ضوء اختالف في حاجة ماسة إلى إجراء بحث متين في النهاية بشأن اإلنصاف والجدوى 
 عن تأييده لهذا العرض. مندوب االتحاد الروسيستضاف في النهاية. وأعرب  "الظروف والوقائع الوطنية لدى الدول؛

وفي معرض اإلشارة إلى أنه من غير الممكن بالنسبة لمندوب الصين قراءة جميع التغييرات المقترحة بشكل مشترك   -124
أنه جرى نشرها على موقع الدورة األربعين للجمعية العمومية تحت قسم "الوثائق  رئيس اللجنة التنفيذيةه المرحلة، أكد في هذ

                                                                                                                 المرجعية الخاصة بالمندوبين" كي يقوم المندوبون باستعراضها واستيعابها. واستجابة  لطلب من مندوب االتحاد الروسي، أوضح 
ن التغييرات المقترحة بشكل مشترك من قبل االتحاد الروسي والصين والهند على مشروع قرار أ )D/ATB( مدير إدارة النقل الجوي 

                                                                                                                   الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن كورسيا قد ن شرت أيضا  تحت "الوثائق المرجعية" قسم المستندات للنظر فيها، على 
 ."3-39و 2-9القائمة الموجزة بالتحفظات على القرارين "غرار 

أن االقتراح هو أنه ال ينبغي إدخال أي تعديالت على مشروعي قراري الجمعية العمومية  رئيس المجلسوأوضح   -251
بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ وخطة كورسيا وأن اللجنة التنفيذية توصي بأن تعتمد الجلسة العامة بالشكل الذي قدمه 

                                                                     التوالي. وستنعكس التعليقات التي أ بديت على قراري الجمعية العمومية في على ، WP/59و WP/58العمل تي المجلس في ورق
 تقرير اللجنة التنفيذية، وكذلك نصه المقترح بشأن الهدف العالمي الطموح طويل األجل في مجال الطيران الدولي.

 جوي الدولي" )األياتا(المراقب من "اتحاد النقل ال                                                    وفي معرض الترحيب بالنهج الذي صاغه رئيس المجلس، أقر    -126
                                                                                                                 بأن أي عمل يرمي إلى وضع هذا الهدف الطويل األجل يتطلب عمال  دقيقا  وتحليال . وأشار إلى أن قطاع الطيران قد حد د هدفا  

 2050، وهو خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران إلى النصف بحلول عام 2009طويل األجل لعام 
. وأكد المراقب من "اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا( أنه عند تحديد هذا الهدف قبل عشر سنوات، 2005ويات عام مقارنة بمست

 علىيكاو اإل                                                                                                    جرى تحليل  مكثف لمجموعة كاملة من تدابير الحد من ثاني أكسيد الكربون والتي ا درجت في جميع استراتيجيات 
لك تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام. ثم نظر المراقب مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذ

                                                                                                                            من األياتا في كيفية سد الفجوة باستخدام "التدابير القائمة على آليات السوق". وبالتالي، أيد المراقب من األياتا تماما  النهج الذي
ه في قطاع ء                              ن الدولي وكان واثقا  من أن زمالجل في مجال الطيرااقترحه رئيس المجلس لوضع هدف عالمي طموح طويل األ

د على الحاجة الملحة ألن يمضي قطاع الطيران ق دما   في تطوير هذا الهدف العالمي الطموح طويل                                                                               الطيران فعلوا ذلك أيضا . وشد 
 يكاو.اإل األجل من قبل

 أشارجيد مختلف مصالح الجهات المعنية،  وفي معرض التأكيد على أن اقتراح رئيس المجلس يعكس بشكل  -127
من     ا  إلى أن دولته مرتاحة لنهجه المتبع في وضع هدف عالمي طموح طويل األجل، رغم أنه قد ال يكون مرتاح مندوب هولندا

د على أن  ي تحديد                                                    أن تستفيد من الخبرة المكتسبة من ق بل قطاع الطيران ف يمكنيكاو اإل                                            حجم العمل الذي ينطوي عليه ذلك. وشد 
 هدفها في األجل الطويل.

وفي معرض الموافقة على أنه لن يكون من الممكن له قراءة جميع التغييرات المقترحة بشكل مشترك على مشروع   -128
أن يمنح الرئيس جميع  مندوب الصينقرار الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ بسبب ضيق الوقت، طلب 
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د على أن الصين ال يمكنها ضوقت الستعراالمندوبين ال ر اللجنة التنفيذية بشأن قرار الجمعية العمومية هذا. وشد                                                                                               ها قبل أن تقر 
من جدول األعمال دون قرار  16                                                                                      الموافقة على اقتراح رئيس المجلس إال  إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تقريرها بشأن البند 

                                                                         اإلشارة إلى أن رئيس المجلس قد أوضح بح كمة أن آراء مختلف الدول يجب تناولها الجمعية العمومية المذكور. وفي معرض 
من منطوق قرار الجمعية العمومية  9على قدم المساواة وأن مندوب غواتيماال قد اقترح في السابق إدخال تعديل على الفقرة 

(5EX/اقترح مندوب الصين النظر أيضا  في التغييرات المقترحة المشتركة ا ،)                                                                  هذا المداخلة. مندوب االتحاد الروسيلمذكورة. وأيد 

من المناقشة أن الغالبية العظمى من الدول تتفق مع اقتراح رئيس المجلس بقبول مشروع قرار  الرئيسوالحظ   -129
ص الذي . أما النWP/58الجمعية العمومية بالصيغة المستحدثة بشأن تغير المناخ بالشكل الذي قدمه المجلس في ورقة العمل 

اقترحه رئيس المجلس لتقرير اللجنة التنفيذية بشأن مسألة وضع هدف عالمي طموح طويل األجل في مجال الطيران الدولي 
 فسيجري تعميمه الستعراضه مباشرة بعد االجتماع الحالي من أجل الحصول على موافقة الدول عليه.

اللجنة التنفيذية لقرار الجمعية العمومية المذكور دون إدخال وفي معرض التأكيد على أن دولته لم توافق على قبول   -130
                                                                                  بشدة أن ي منح المندوبون الوقت الستعراض التغييرات المقترحة بشكل مشترك من قبل االتحاد  مندوب الصينأي تعديالت، طلب 

 الروسي والصين والهند قبل اتخاذ اللجنة التنفيذية لقرار في هذا الشأن.

                                                                                            دة التأكيد أن التغييرات المقترحة المشتركة قد ن شرت على موقع الدورة األربعين للجمعية العمومية وفي ضوء إعا  -131 
إلى أنه من المتوقع أن يقوم المندوبون باستعراضها وإبالغه ما إذا كانوا يؤيدونها. وسيعمل  الرئيسوأشار  ة"،تحت "الوثائق المرجعي

 يمكن أن تعود اللجنة التنفيذية إلى هذه المسألة. على تقدير مستوى التأييد، وإذا لزم األمر 

 برامج التسهيالت من جدول األعمال: 14البند 

و"استراتيجية   يكاومن جدول األعمال، نظرت اللجنة التنفيذية في "دليل المفاتيح العامة" لإل 14في إطار البند   -132
"التسهيالت"، ومساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم  —تاسع ( والملحق الTRIPلتحديد هوية المسافرين" )  يكاوبرنامج اإل

، والقرار الذي ستعتمده تسهيل االستفادة من خدمات الطيرانواالتجار بالبشر في مجال الطيران واألشخاص من ذوي اإلعاقة/
 و WP/8و WP/6س )الجمعية العمومية، والذي جرى توثيقه في خمس ورقات رئيسية وورقة معلومات واحدة مقدمة من المجل

WP/5و WP/60 و WP/61 وIP/7 ذات صلة مقدمة من الدول والمنظمات الدولية:  ورقات( و 

  ((PKDيكاو لإلدليل المفاتيح العامة 

انعقاد الدورة  منذيكاو لإلالتي عرضت التطورات في "دليل المفاتيح العامة"  /6WPورقة العمل  األمينة العامةقدمت  -133
العمومية واقترحت تحديد األولويات لبرنامج عملها والنتائج المتوخاة للفترة الثالثية المقبلة. وتصف ورقة العمل  األخيرة للجمعية

قائمة بالدول ية المبذولة. ويتضمن المرفق )ج(                                                                     أيضا  الوضع الراهن للعضوية الحالية للمشاركة وتعرض بعض الجهود الترويج
. للجمعية العمومية 39الدورة دولة أصبحت أعضاء منذ  12والذي يشمل  يكاو،لإلالعامة" والمنظمات المشاركة في "دليل المفاتيح 

 ،ومصر ،، انضمت ثالث دول أخرى هي البوسنة والهرسكWP /6وشددت األمينة العامة على أنه عقب إصدار ورقة العمل 
           عضوا . ومع  69عضاء "دليل المفاتيح العامة" إلى ، مما رفع العدد اإلجمالي أل" يكاووأندونيسيا، إلى "دليل المفاتيح العامة لإل

في "دليل المفاتيح العامة"،                                                                                             ذلك، ال تزال هناك فجوة كبيرة بين عدد الدول التي ت صدر جوازات السفر اإللكترونية وعدد المشاركين 
يل المفاتيح العامة". وتؤكد                                                                                   ن هناك دولة واحدة ت صدر جوازات السفر اإللكترونية من أصل دولتين لم تنضم بعد  إلى "دلإحيث 
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                                                                                                                الورقة أهمية انضمام الدول األعضاء التي ت صدر جوازات السفر اإللكترونية وكذلك تلك التي تجري عمليات فحص جوازات السفر 
 —، على التوالي، من الملحق التاسع 2-9-3و 1-9-3للتوصيتين                                                 اإللكترونية عند مراقبة الحدود وتعزيز األمن وفقا  

 "."التسهيالت

 إلى القيام بما يلي: WP/6                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -134

 ؛1-5                                                                                                 دعم تشغيل وتطوير أولويات دليل المفاتيح العامة للفترة الثالثية المقبلة على النحو المبي ن في الفقرة  أ(

 (PKD)يكاو لإلدليل المفاتيح العامة االنضمام إلى  علىيكاو اإل                         حث  جميع الدول األعضاء في  (ب
 بفعالية. واستخدامه

 [. )PKD(لإليكاو دليل المفاتيح العامة ]مزايا المشاركة في  /7WP                                بأن المجلس قدم أيضا  ورقة العمل               وأ حيط علما    -135

  (TRIP) "هوية المسافرين لتحديديكاو اإلبرنامج "استراتيحية 

ز إلى يومنا هذا في العناصر الخمسة من                    عرضت التقدم المحر   التي /8WPورقة العمل  األمينة العامة         ثم قد مت  -136
  (DIC)و"إصدار ومراقبة الوثائق" (MRTDs)                                                   هوية المسافرين"، وهي: "وثائق السفر المقروءة آليا "  لتحديديكاو اإلبرنامج "استراتيجية 

، بما (IA)" التطبيقات القابلة للتشغيل البينيو" (PKD) " ويكادليل المفاتيح العامة لإل"بما في ذلك   (IST)و"نظم وأدوات التفتيش"
وقد تضمنت الورقة أحدث المعلومات بشأن: (. PNR" )       الرك اب( و"سجل أسماء API)"        الرك ابي ذلك "المعلومات المسبقة عن ف

بشأن مسائل مكافحة اإلرهاب؛ وأنشطة  التنسيق مع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة فيما يتعلق بوضع استراتيجية عالمية
والخطوات المتخذة لتعزيز إدارة تحديد هوية المسافرين.  يكاو؛اإلبرنامج تحديد هوية المسافرين والمنفذة من قبل المساعدة المتعلقة ب

                   بالورقة. وقد د عيت  للدول األعضاء في المرفق )ب(هوية المسافرين"  لتحديديكاو اإلبرنامج د نسخة منقحة من خريطة طريق "     وتر  
والنتائج المتوقعة للفترة الثالثية هوية المسافرين"  لتحديديكاو اإلبرنامج الجمعية العمومية إلى إقرار األولويات المقترحة الستراتيجية "

 . WP/8، بالشكل الوارد في المرفق )أ( بورقة العمل 2020-2022

م  -137 بطاقة هوية واحدة وتوحيد حلول إدارة ") /301WPورقة العمل  " )األياتا(المراقب من "اتحاد النقل الجوي الدولي      وقد 
( المقدمة من األياتا و"المجلس الدولي للمطارات". وأبرزت الورقة أن الجمعية العامة السنوية الاخامسة والسبعين "شؤون الهوية

                                        تواصل جميع الجهات المعنية العمل معا  من                                 ( اعتمدت قرارا  اعترف بأهمية أن3/6/2019-1لألياتا )سيول، جمهورية كوريا، 
                                                                                                                أجل تحقيق رؤية بطاقة الهوية الواحدة. وأ عر ب عن موقف مماثل في وقت سابق في "االجتماع العاشر لفريق خبراء التسهيالت" 

(FALP )ن خالل . وأكدت الورقة أن بطاقة الهوية الواحدة تهدف إلى تبسيط إجراءات المطارات م2018سبتمبر  فييكاو لإل
بأسلوب المعالجة باستخدام تقنيات االستدالل البيولوجي في كل نقطة         الرك اب                                          االستعاضة عن التحقق يدويا  من أوراق اعتماد 
                                                                    وفقا  لقواعد ولوائح خصوصية البيانات. كما أوضح العمل الهام الذي تقوم         الرك اباتصال، وأن ذلك يعتمد على استخدام معلومات 

هذا التمثيل الرقمي و (. DTCبلورة مفهوم "وثائق السفر الرقمية" ) فييكاو لإل( NTWGكنولوجيات الجديدة" )به "مجموعة عمل الت
                                                                                                                         لجواز المسافر سي راعي أحد ركائز بطاقة الهوية الواحدة، وهي استخدام الهوية الرقمية اآلمنة. وكان من المتوقع أن تؤدي المصادقة 

عزيز تسهيل السفر الجوي وأمنه وكذلك عمليات مراقبة الحدود. باإلضافة إلى ذلك، يجري هذه الهوية الرقمية إلى تعلى المبكرة 
المتعلقة بالتسهيالت"  المستمرةيكاو اإلتخصيص "بطاقة الهوية الواحدة" لالبتكار الفني، بالشكل المبين في "البيان الموحد لسياسات 

(WP/61وأشار المراقب من األياتا إلى أنه من دواعي ال .) تشجيع أن نرى أن بعض الدول إلى جانب المطارات وشركات الطيران
 الخطط االبتكارية إلدارة الهوية للتأكد من تطوير هذه الحلول بسرعة وبشكل منظم على نطاق عالمي. قد التزمت بتجربة
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 إلى القيام بما يلي: WP/301                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -138

لمجلس االستمرار في تطوير سياسة عالمية ومواصفات فنية لمفهوم وثائق السفر الرقمية من أن تطلب من ا أ(
 يكاو؛لإلالفريق العامل المعني بالتكنولوجيات الجديدة التابع خالل 

أن تشجع الدول على دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز المعايير العالمية لضمان الوصول إلى معلومات  ب(
 اب وتبادلها؛              الرقمية للرك  الهوية 

 ؛       الرك ابأن تشجع الدول على استكشاف فوائد التعرف على السمات البيولوجية لتأمين وتسهيل عملية  ج(
لفائدة جميع         الرك ابأن تطلب من المجلس مواصلة استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للتحقق من معلومات هوية  د(

 .الجهات المعنية في مجال الطيران

التعاون الثنائي بشأن الهوية الرقمية ") /533WPبأنه تم تقديم ورقة المعلومات التالية: ورقة العمل            حيط علما      وأ   -391
 ( قدمته هولندا وكندا."للمسافرين المعروفين في المنتدى االقتصادي العالمي

  "التسهيالت" —الملحق التاس  

                                                                 عرضت تقريرا  عن التقدم المحرز منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية  التي /5WPورقة العمل  األمينة العامةقدمت  -140
إرشادات تهدف إلى منع انتشار األمراض الناجمة عن مع "منظمة الصحة العالمية" إلعداد   يكاوتعاون اإلبخصوص   يكاولإل

                           ذي نص  على تعاون المجلس مع ال 28-39البعوض وغيرها من ناقالت األمراض عبر الطيران الدولي، وعن تنفيذ  القرار 
إلى األداء لتقييم جميع أساليب التطهير من الحشرات، بما في ذلك تستند معايير  أ( "منظمة الصحة العالمية" من أجل إعداد:

داد إع ج(توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛  ب(الكيميائية؛ أساليب التطهير الكيميائية وغير 
األعضاء في تحديد أي تدابير اإلرشادات بشأن عناصر نموذج تقييم المخاطر القائمة على اإلثباتات العملية كي تستخدمها للدول 

                                  حث  الدول المتعاقدة على فرض برامج  28-39كذلك فإن القرار  مكافحة ناقالت األمراض يتعين استخدامها في مجال الطيران.
لمكافحة ناقالت   يكاووتشجيع المطارات على اإلبالغ في سجل اإلطارات والمرافق المتصلة بها، لمكافحة الحشرات حول الم

  األمراض في المطارات.

 إلى القيام بما يلي: WP/5                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -141

 ة العمومية؛                                                                  اإلحاطة علما  بالعمل الذي أ نج ز منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعي أ(
ة مخاطر ويكاو اإلاالعتراف بالجهود التعاونية التي اضطلعت بها  ب(                                              "منظمة الصحة العالمية" للتخفيف من حد 

 ناقالت األمراض بواسطة الطيران وانتشار األمراض السارية بواسطة المالحة الجوية عامة؛انتشار 
 ؛28-39مرفق بهذه الورقة كي يحل محل القرار                                              اعتماد القرار المقت رح بصيغته المستحدثة في ال ج(
ة العامة في حث الدول األعضاء على االنضمام إلى برنامج " د(                                                        الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصح 

 ؛مجال الطيران المدني" )برنامج كابسكا(
يذها لقرارات الجمعية العمومية ذات "منظمة الصحة العالمية" لدى تنفويكاو اإل                            حث  الدول المتعاقدة على دعم  ه(

من خالل النظر في التوصيات التي ترد في المطبوعات والمواد اإلرشادية الصادرة عن كلتا المنظمتين الصلة 
 "كابسكا". وبرنامج 
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 —                                                      التي عرضت تقريرا  عن التطورات المتعلقة بالملحق التاسع  /60WPورقة العمل  األمينة العامة       وقد مت  -142
التسهيالت" منذ الدورة األخيرة للجمعية العمومية واألولويات الراهنة الخاصة ببرنامج التسهيالت، وعن النتائج المتوقعة خالل "

                                                                فبالنسبة للفئة )أ( "لنعمل بشكل أفضل باستخدام ما لدينا"، اقت ر ح وتتمثل هذه األولويات والنتائج في فئتين. الفترة الثالثية المقبلة. 
 —برنامج التسهيالت في المسائل المتعلقة بعدم االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع  أن ينظر

ألوجه التقدم في التكنولوجيات المتعلقة "التخطيط للمستقبل"، فتشتمل على المواكبة المستمرة  )ب("التسهيالت". أما أولويات الفئة 
عيت الجمعية العمومية إلى إقرار األولويات المقترحة فيما يتعلق ببرنامج التسهيالت والنتائج                             بأنشطة برنامج التسهيالت. ود  

 .WP/60                                            ، بالشكل الم بي ن في المرفق )أ( بورقة العمل 2022-2020المتوقعة للفترة الثالثية 

(، "ياسة تنظيمية فعالةتعزيز االبتكار في مجال التسهيالت من خالل س") WP/339وفي ضوء تقديم ورقة العمل  -143
                                            هي واحدة من أكثر االهتمامات إلحاحا  للمطارات االستيعابية أن القدرة إلى  )ACI(المراقبة من المجلس الدولي للمطارات  أشارت

                                                                                                               وشد دت على أن االبتكار والتسهيالت سيكونان من العناصر الرئيسية التي ستساعدها على تحقيق نتائج أفضل وبتكلفة أقل، مع 
 واإليكاو.التغييرات سيعتمد على الدول  حلول مثل الروبوتات والتنظيم اآللي والسمات البيومترية. ومع ذلك، فإن إحداثاد إيج

وشددت على أن السلطات الوطنية لديها فرص عديدة للتشجيع على االبتكار، بما في ذلك اتباع عمليات مراقبة الحدود اآللية 
أن  ينبغييكاو اإل              بعيدة من ق بل  ثمة حاجة إلى قيادة ذات رؤيةوالتفتيش على طول الطريق.  واإللكترونية للركاب وتبسيط نقاط

التسهيالت، "  —"األمن" واألحكام الواردة في الملحق التاسع  —الملحق السابع عشرتشمل استكشاف كيف يمكن التقريب بين 
 المتعلقة بإدارة الحدود.

 إلى القيام بما يلي: WP/399ورقة العمل                            ود عيت الجمعية العمومية في  -144

أن تطلب إلى المجلس التقريب بين أنشطته المتعلقة بأمن الحدود وأمن الطيران من خالل نقل العناصر  أ(
، مما يضمن "األمن" —إلى الملحق السابع عشر  "التسهيالت" —الحدود من الملحق التاسع الخاصة بأمن 

 أمن المطارات على نحو شامل؛ ديدات معالجة النطاق الكامل لته
                                                                                                  أن تحث  المجلس على تطوير الملحق التاسع بحيث يركز على المسائل المتعلقة بإمكانية االستفادة بالتسهيالت  ب(

 .وحلول إدارة التحقق من الهوية القابلة للتشغيل البيني ،       الرك ابوالمبسطة لتخليص إجراءات والنظم اآللية 

        الرك اباستيعاب المزيد من حركة ") /462WP                                                      بأن ورقات المعلومات التالية ق د  مت أيضا : ورقة العمل        علما         وأ حيط -145
ر" الوارد في  WP/509(، التي قدمتها سنغافورة وبدعم من المملكة المتحدة؛ وورقة العمل "عبر تسهيالت أكثر كفاءة                            )مفهوم "الق ص 

لجنة الطيران الطيران المدني الدولي( المقدمة من شيلي وأيدتها جميع الدول األعضاء في تسهيالت التفاقية ال —التاسع   الملحق
واستخدامها         الرك ابمبادئ بشأن جمع بيانات سجالت أسماء القواعد القياسية وال"] WP/550 ؛ وورقة العمل المدني ألمريكا الالتينية

تحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في [ المقدمة من فنلندا باسم اال(PNR) "ومعالجتها وحمايتها
في مجالي         الرك اببيانات تسجيل أسماء ") WP/550 Revision No. 1(؛ وورقة العمل ECAC"اللجنة األوروبية للطيران المدني" )

 ( المقدمة من الواليات المتحدة. "األمن والتسهيالت

 طائرات وأسره  ضحايا حوادث اللالمساعدة المقدمة 

م  -146 ر هم") /127WPورقة العمل  أسبانيامندوب      قد  ( المقدمة من فنلندا باسم "                                     مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأ س 
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وغيرها من الدول في اللجنة األوروبية للطيران المدني؛ والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة 
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على مساعدة  اهتمامهايكاو اإل. وأكدت الورقة إحراز تقدم كبير في السنوات الثالث الماضية، حيث ركزت نترول(الجوية )يوروكو 
                                                                                                          ضحايا حوادث الطائرات ورو جت للعديد من اإلجراءات كي يتسنى االستماع إلى رأي جمعيات الضحايا في المحافل الدولية 

                                                                          لوائح الدولية. ومع ذلك، كان البد  من إحراز المزيد من التقدم. وأ شير إلى أن ومراعاة شواغلهم عند إعداد المواد اإلرشادية وال
الذي احتوي على التوصية الجديدة  "التسهيالت" —( على الملحق التاسع 25، التعديل رقم )2015المجلس قد اعتمد، في يونيو 

ح و/أو سياسات لدعم ضحايا حوادث الطائرات ، والتي نصت على أنه ينبغي للدول األعضاء وضع تشريعات و/أو لوائ46-8رقم 
الموضوع ولتشجيع  لهذايكاو اإلإلى قاعدة قياسية لتعكس األهمية التي توليها  46-8وأسرهم. واقترحت الورقة رفع مستوى التوصية 

تتضمن خطط  وينبغي أن يكاو.اإلذلك بعد على تنفيذ خطط المساعدة المناسبة وإبالغها إلى بالدول األعضاء التي لم تقم 
لمشغلي الطائرات والمطارات وجميع المشاركين في تقديم المساعدة إلى           ومتخصصا           مناسبا             اجتماعيا                               المساعدة هذه تدريبا  نفسيا  

الضحايا وأسرهم. وقد اقترحت الورقة كذلك إدخال توصية جديدة في الملحق التاسع لمشغلي الطائرات والمطارات إلعداد خطط 
لمساعدة الفعالة في الوقت المناسب لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم. وينبغي أن تعتمد الدول المعنية هذه الخطط مناسبة لتقديم ا

 وينبغي أن تتضمن هذه الخطط تدريبات إلثبات فعالية تدابير التنسيق.

أن الكل لديه التزامات أن الطيران المدني الدولي هو أكثر بكثير من مجرد تحليق و  أسبانياوفي الختام، أكد مندوب  -147
من شأنها المساعدة على  WP/127                                                                                بوصفهم ركابا  ومتخصصين في مجال الطيران. وأكد أن اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

                                        االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحط م الطائرات"" أسبانياالتخفيف من آالم ومعاناة ضحايا تحطم الطائرة وأسرهم. ثم شكر مندوب 
(ACVFFI ).على العمل المتميز الذي قام به وما زال يقوم به في هذا المجال 

 :إلى القيام بما يلي WP/127                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -148

                                                       وحث ها على اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ، في أقرب وقت  27-39تذكير الدول بقرار الجمعية العمومية  أ(
"التسهيالت"  —يكاو لإلصة بمساعدة الضحايا المنصوص عليها في الملحق التاسع الخاممكن، األحكام 

( باإلضافة إلى إيالء االعتبار Doc 9998ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم" )"مساعدة  بشأنيكاو اإلوسياسة 
 (؛Doc 9973الطائرات وأسرهم" )دليل مساعدة ضحايا حوادث ا"الواجب ل

عند اعتماد هذه التدابير، على أن تشمل التدريب النفسي واالجتماعي الكافي والمتخصص            حث  الدول،  ب(
 والمطارات، وجميع المعنيين بتقديم المساعدة إلى الضحايا وأسرهم؛لمشغلي الطائرات 

الواردة في الملحق التاسع لوضع ما يلزم من  46-8 "التوصية"الطلب من المجلس النظر في رفع مستوى  ج(
وسياسات من قبل الدول لتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم بحيث تصبح شريعات ولوائح ت
 للتشجيع على تنفيذها على المستوى العالمي؛، وذلك "قاعدة قياسية دولية"

الطلب من المجلس النظر في استحداث توصية جديدة في الملحق التاسع لكي يضع مشغلو الطائرات  د(
المناسبة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب وبشكل فعال لضحايا حوادث الطائرات ارات الخطط والمط

 وأسرهم.

الرئيس على طلب  وافق، 28/9/2019( في /4EXوتجدر اإلشارة إلى أنه خالل االجتماع الرابع للجنة التنفيذية ) -149
مساعدة ضحايا حوادث الطائرات ") WP/297لتقديم ورقة العمل                                         االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحط م الطائرات""مراقب خاص من 

 من الورقة 184-180من جدول األعمال )انظر الفقرات  14( ألنه كان من الضروري أن يغادر قبل النظر في البند "وأسرهم
4Min. EX/-40A .)  بغي أخذها في االعتبار وين                                        االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحط م الطائرات"بمداخلة المراقب من              وأحيط علما

 خالل المداوالت الحالية للجنة التنفيذية. 
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 اإلتجار بالبشر في مجال الطيران المدني

م   -150 ماسة لمكافحة الحاجة "الباللغة الصينية فقط[ ) - 1]التنقيح رقم  /305WPورقة العمل  مندوب الواليات المتحدة     قد 
مليون من  24.9ن االتجار بالبشر هو مشروع بمليارات الدوالرات، ويؤثر على (، والتي أوضحت أ"االتجار بالبشر في الطيران

دور الطيران في االتجار   يكاوالرجال والنساء واألطفال في جميع أنحاء العالم وشدد على أنه من األهمية بمكان أن تتناول اإل
ضيفات أو طيارين أو غيرهم من موظفي الخدمات سواء كانوا م -بالبشر، ال سيما الدور الذي يمكن أن يؤديه موظفو الطيران 

في مكافحته من خالل اإلبالغ عن الحاالت المحتملة لقضايا االتجار بالبشر إلى وكاالت إنفاذ القانون. وفي هذا  -العامة 
ابع للمفوض و"مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الت  يكاوالصدد، تؤكد الورقة على ما يلي: نشر المطبوع المشترك بين اإل

على كشف اإلتجار         الرك ابإرشادات بشأن تدريب طاقم مقصورة ") (Cir 352) 352، الكتاب الدوري 2018السامي"، في مايو 
لتشجيع الدول على وضع إجراءات لمكافحة االتجار، بما  المقترحة بالملحق التاسع 47-8(؛ والتوصية "                   باألشخاص والتصد ي له

المناسبة إلنفاذ بما يضمن المتابعة نقاط اتصال للسلطات المختصة لمشغلي المطارات والطائرات                          في ذلك ن ظم إبالغ واضحة و 
المقترحة التي تشجع الدول على أن تتأكد من أن موظفي المطارات ومشغلي الطائرات الذين يتصلون  48-8القانون والتوصية 

  بالمسافرين يتلقون التدريب في مجال االتجار باألشخاص. ةمباشر 

 "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، السيما النساء واألطفالا"وبمناسبة الذكرى السنوية العشرين ل -151
                                                                                                    (، حث ت الواليات المتحدة الجمعية العمومية على اعتماد مشروع القرار المقترح الوارد في المرفق )أ( بورقة "بروتوكول باليرمو")

في الملحق  48-8و 47-8ول األعضاء على إيالء االهتمام العتماد التوصيتين الجديدتين حث الد: والذي WP/305العمل 
م ذات لدى تنفيذ األحكا (Circ. 352) 352الدول األعضاء إلى إيالء المراعاة الواجبة للكتاب الدوري  ودعا؛       فورا  التاسع وتنفيذها 

المواد اإلرشادية ذات الصلة بمسألة اإلتجار في البشر ومن طلب من المجلس التأكد من تحديث الصلة من الملحق التاسع؛ و 
  الدول األعضاء.كونها تفي باحتياجات 

دور الطيران في منع االتجار باألشخاص والحاجة إلى تعاون الجهات ") WP/134وفي معرض تقديم ورقة العمل  -152
المراقب من ة من األياتا و"المجلس الدولي للمطارات"، أوضح ( المقدم"المعنية المتعددة في اإلبالغ عن الحاالت المشتبه بها

طيران بأمان على متن أكثر مليون راكب من ال 12                                             أنه خالل األربع والعشرين ساعة المقبلة، سيتمك ن  المجلس الدولي للمطارات
فوائد اجتماعية واقتصادية                                                            زوج من المدن. وشد د على أنه في حين أن الترابط العالمي يقدم  ألف 20ألف رحلة بين  120من 

                                                                                                                      كبيرة، فإن الخدمات التي قدمها "المجلس الدولي للمطارات" واألياتا يمكن لألسف أن ي ساء استخدامها من قبل أولئك الذين يريدون 
بعد                                              المراقب من "المجلس الدولي للمطارات" أك د أنهغير أن إنكار حرية اآلخرين واستغاللهم من خالل جريمة االتجار بالبشر. 

لوك عن الحاالت المحتملة لالتجار بالبشر، يمكن أن يصبح موظفو الطيران قيمة  مضافة من                                                                                                                 تلق ي التدريب في مجال علوم الس 
ر كيفية االستجابة. وأوضحت ورقة العمل  م معلومات مفيدة لوكاالت إنفاذ القانون، والتي يمكنها أن ت قر                                                                                                                      األعين واآلذان مما يقد 

WP/134 لمجلس الدولي للمطارات" واألياتا تدابير استباقية لتعبئة المطارات وشركات الطيران في مكافحة االتجار كيف يتخذ "ا
بالبشر ودعم الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك توفير الوعي السلوكي لالتجار بالبشر والتدريب على االستجابة. 

                                                                       فعاال  إال إذا أ بل غ عن المعلومات في الوقت المناسب لوكاالت إنفاذ القانون  وأوضحت الورقة أن الوعي السلوكي لالتجار لن يكون 
                                                                                                              كي يتسنى لها تحديد كيفية االستجابة. وهذا يعني عمليا  أن المشغلين والمطارات بحاجة إلى إجراءات إبالغ واضحة وبسيطة 

إلى ما يلي: ضمان فعالية  WP/134العمل                                                                       وسرية ونقاط اتصال مع السلطات المختصة. ود عيت الجمعية العمومية في ورقة
 Cir 352التدريب على التوعية باالتجار بالبشر لموظفي المطارات وطواقم الطائرات على النحو المتوخى في الكتاب الدوري رقم 

 فرصة. "التسهيالت" في أقرب —من الملحق التاسع  47-8                                 وحث  الدول على تنفيذ التوصية رقم 
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 تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيراناألشخاص ذوو اإلعاقة/

م  -153 التقدم الذي أحرزته الجمهورية الدومنيكية في مجال ") /389WPورقة العمل  مندوب الجمهورية الدومينيكية      وقد 
المستمرة   يكاوإلسياسات ا                                                                           (، والتي قدمت تقريرا  عن التقدم الذي أحرزته الجمهورية الدومينيكية في تنفيذ "تسهيالت النقل الجوي 

الجوية وما يتصل بها الجوي واألحكام المتصلة بمسائل مثل تسهيل االستفادة من خدمات المحطات في مجال تسهيالت النقل 
نظام الطيران دون تمييز، ومنها المنتفعين من من تصميم عالمي، وقد أوضحت الورقة الفوائد العديدة التي ستعود على جميع 

االمتثال وما تكاليف ة من خدمات السفر الجوي والحد من اللبس واإلحباط لألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقليص سهولة االستفاد
األعضاء. يقترن به من صعوبات بالنسبة للمشغلين، وتبسيط وتنفيذ معايير سهولة االستفادة من الخدمات من جانب الدول 

، Doc 9984أن تراعي التوصيات الواردة في الوثيقة  علىيكاو اإلإلى حث  WP/389                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل 
 ،الثامن، القسم )ح("التسهيالت"، الفصل  —"دليل بشأن إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة" وفي الملحق التاسع 

 ."قواعد قياسية"، وتحويلها إلى "اإلعاقة ذوي تسهيالت نقل األشخاص "

م أيضا  و  -154 تنفيذ التدابير المتعلقة بتيسير الحصول على ") /471WPورقة العمل  مندوب الجمهورية الدومينيكية           قد 
( التي عرضت عدة مبادرات مقدمة من الجمهورية الدومينيكية تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات "الخدمات والتصميم العالمي

يكاو اإل                                           ، تعه دت هيئة الطيران باالمتثال ألحكام وثيقة 20-39جمعية العمومية رقم العالمي. وفي إطار تنفيذ قرار الوالتصميم 
Doc 9984 . وتجربة الجمهورية الدومينيكية ستمكن جهات أخرى من تقييم مدى جدوى التدابير الملموسة المرتبطة بتسهيالت النقل

م القدرة المحدودة على التنقل، والتي تشمل بشكل متزايد شريحة يعانون من مشاكل اإلعاقة أو لديهالجوي بالنسبة لألشخاص الذين 
   العالمي.المستوى كبيرة من الناس على 

 إلى القيام بما يلي: WP/471                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -155

ل لتحليل مدى جدوى إجراء دراسات وتجميع المعلومات األساسية التي تستخدمها الدو  علىيكاو اإل        أن تحث   أ(
  ؛Doc 9984الوثيقة تحديث 

 دولية. في الملحق التاسع كقواعد أو توصيات Doc 9984دمج جزء من محتويات الوثيقة  علىيكاو اإل        أن تحث   ب(

م  -156 إلعاقة حق االستفادة من وسائل النقل الجوي بالنسبة لألشخاص ذوي ا") /322WPورقة العمل  مندوب البرازيل      وقد 
رجنتين لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية" ]األ ( باسم مجموعة من الدول األعضاء في"Doc 9984الترويج لتنفيذ الوثيقة  –

وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وباراغواي  (القوميات متعددة بوليفيا جمهورية) وبوليفياوبليز 
دول التعاون  بالملحق التاسع 23-8التوصية أنه ينبغي أن يستتبع                                    البوليفارية[. وقد شد دت الورقة على  هورية فنزويالوبيرو وجم
( االستفادة من جميع PDRM                                                                            بغرض اتخاذ التدابير الالزمة بما ي سه ل على "األشخاص غير القادرين على الحركة" )المتعاقدة 

وأكد أن نقل األشخاص ذوي  أول الرحلة آلخرها.لمغادرة حتى مغادرة مطار المقصد من مراحل الرحلة منذ الوصول إلى مطار ا
الطيران. وأشارت الورقة إلى أن  اإلعاقة بكرامة مسألة تندرج ضمن حقوق اإلنسان وينبغي أن تحظى باألولوية بالنسبة لقطاع

قين                                                  ديا  فيما يخص الترويج لسهولة االستفادة من الخدمات طرحت تح 2016في ريو دي جانيرو في عام                           األلعاب األولمبية للمعو 
اإلجراءات القياسية لمساعدة األشخاص غير القادرين بالمطارات البرازيلية برمتها ولمواجهة هذا التحدي فقد أعدت البرازيل "دليل 

دليل بشأن إتاحة وسائل النقل الجوي " يكاو                                                    ، مع إبراز مجاالت االستخدام العملية بناء  على وثيقة اإل(SPM-PDRM)على الحركة"
                                                                                  (. وترغب البرازيل في أن ت عم م طواعية  ما لديها من "إجراءات قياسية لمساعدة األشخاص Doc 9984لألشخاص ذوي اإلعاقة" )

 ما                                          على أن تتبادل الدول األعضاء األخرى طواعية   وشجعتيكاو اإلغير القادرين على الحركة" على جميع الدول األعضاء في 
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 العملي للوثيقةإجراءات لمساعدة األشخاص غير القادرين على الحركة" للترويج إلثراء المناقشات عن التطبيق لديها من "
(Doc 9984( "ضمن "فريق خبراء التسهيالت )FALP.) 

 إلى القيام بما يلي: WP/322                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -157

                                                                                              لما  بالمعلومات التي قد متها البرازيل فيما يتعلق بتجربتها في تنفيذ تدابير حق االستفادة بالنسبة أن تحيط ع أ(
قين أو   (؛Doc 9984                                                    غير القادرين على الحركة، وذلك استنادا  إلى الوثيقة )             للمعو 

د طواعية فريق خبراء التسهيالت  ب( لمتعلقة بحق االستفادة إجراءاتها اب                                                             أن تشجع الدول األعضاء على أن تزو 
قين   أو غير القادرين على الحركة وإتاحتها لعامة الناس؛                  بالنسبة للمعو 

أن تطلب إلى المجلس، بدعم من لجنة النقل الجوي وفريق خبراء التسهيالت، التشجيع على تبادل الخبرات  ج(
 (.Doc 9984الممارسات لتطبيق الوثيقة )وأفضل 

م  -158 ( "تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيرانالتقدم المحرز في ") /284WPورقة العمل  كندامندوب       وقد 
خدمات الجوية الخالية من أي حواجز أهمية أساسية للباسم أستراليا والمجلس الدولي للمطارات واألياتا. وقد أكدت الورقة على أن 

وكريمة. وال يزال هناك شيء آخر يتعين القيام به هو مواصلة الحد ستقلة في السماح لألشخاص ذوي االعاقة بأن يعيشوا حياة م
من الحواجز التي تعترض هذا السفر، والتي تتواصل بالرغم من استمرار بذل الجهود وإدخال التحسينات العديدة الهامة التي 

صون في هذا المجال من مختلف                               الطيران لديها. وقد عم ل الخبر  وقطاعاتيكاو اإلأدخلتها مختلف الدول األعضاء في                                       اء المتخص 
خالصة وافية  إلعداديكاو لإل( FALP                                                                            الدول األعضاء، إلى جانب الشركاء الدوليين، معا  من خالل "مجموعة عمل التسهيالت" )

يع من المعلومات توضح جهود الدول األعضاء وقطاع الطيران لمراعاة تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيران، وتجم
اإلرشادات اإلضافية. وبالنيابة عن الجهات المشاركة مدى نفع فيها        يتبي ن ت البيانات ذات الصلة وتحديد الثغرات لتحديد مجاال

في تقديم الورقة، شكر مندوب كندا جميع الدول األعضاء وقطاعات الطيران لديها التي ساهمت في مجموعة العمل هذه وأعرب 
 ذه المبادرة الهامة.عن أمله في مواصلة دعمها له

 إلى القيام بما يلي: WP/284                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -159

                                                                                             أن تقر  بأهمية اذكاء الوعي ومواصلة التعاون إلحراز التقدم في إتاحة الوصول إلى الخدمات الطيران؛ أ(
في إعداد الخالصة من التنظيمات  لمساعدةليكاو اإل                                              أن تشج ع الدول األعضاء على توفير المعلومات إلى  ب(

 والسياسات المرتبطة بتسهيل االستفادة من خدمات الطيران.واللوائح 

م  -160 ذوي اإلعاقة         الرك ابتسهيل استفادة ") /346WPورقة العمل  المراقب من "اتحاد النقل الجوي الدولي" )األياتا(      وقد 
ر للجميع أن يصبح ممكنا  إال  إذا جرى لت األياتا على أنه ال يمكن            (، حيث شد د"من الخدمات في مجال الطيران                                                 لسفر المتيس 

تحديد العوائق بشكل صحيح واتباع نهج عالمي متسق إلزالتها من أجل "عدم ترك أي بلد أو أي شخص وراء الركب". وأوضحت 
المخصص لألشخاص ذوي اإلعاقات من خالل  الورقة أن شركات الطيران األعضاء في األياتا أعربت عن التزامها تجاه السفر

( الذي استند إلى 3/6/2019-1اعتماد قرار خالل االجتماع العام السنوي الخامس والسبعين لألياتا )سيول، جمهورية كوريا، 
جموعة                                                                                                           مجموعة من المبادئ التوجيهية التي رو جت التباع نهج تعاوني بين الدول والجهات التنظيمية وقطاع الطيران. وترد "م

تشدد ورقة العمل هذه على أن النهج التعاوني . و WP/346اب ذوي اإلعاقة" في المرفق )أ( بورقة العمل                          من المبادئ األساسية للرك  
تسهيل السفر الجوي اآلمن                         قوم تحديدا  بما يلي: أ(ستااب ذوي اإلعاقة. و                                                      يؤدي إلى فوائد قي مة للدول وقطاع الطيران واألهم للرك  س
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                                                                                                   ب( تعزيز التطوير واالستخدام المتسق لمجموعة من اإلجراءات العملية في قطاع النقل الجوي؛ ج( توفير أساسا   جميع؛والكريم لل
 للتغيير المستدام والتحويلي في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال الطيران.

 إلى القيام بما يلي: WP/346                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -161

االعتراف بأن اتباع نهج منسق للعمل بشأن إمكانية الوصول في مجال الطيران يساهم في تحقيق أهداف  أ(
 للتنمية المستدامة؛األمم المتحدة 

برنامج عمل بشأن إتاحة الوصول للركاب ذوي اإلعاقة في مجال الطيران، بما في  بوضعيكاو اإلتوصية  ب(
وصى بها وأدلة السياسات العامة مع مراعاة المبادئ األساسية                   ة والممارسات الم  استعراض المعايير الدوليذلك 

                             في )المرفق )أ(( المرفق طيا ؛لألياتا المبينة 
 "ذوي اإلعاقة        الرك ابالمبادئ األساسية لألياتا بشأن "دعوة الدول األعضاء، حسب االقتضاء، إلى النظر في  ج(

 .ا المجالوضع اللوائح وتنفيذها في هذعند 

)النقل الجوي لألشخاص من ذوي  /524WP                                                     بأن ورقة المعلومات التالية ق د  مت أيضا : ورقة العمل               وأ حيط علما    -162
 اإلعاقة من قبل الطيران المدني الصيني( التي قدمتها الصين. 

                                         قرار ي عرض على الجمعية العمومية العتماده 

، التي اقترح فيها المجلس إدخال تنقيحات على قرار الجمعية العمومية WP/61ورقة العمل  األمينة العامةقدمت  -163
د لسياسات ": 20-39رقم  . وقد أظهر البيان بصيغته المستحدثة المسائل ذات "في مجال التسهيالت المستمرةيكاو اإل                       البيان الموح 

ل في مجال التسهيالت، بما في ذلك إعداد وتطبيق المستقب فييكاو اإلاألهمية المستمرة وكذلك آخر التطورات وما ستركز عليه 
(، WP/8)ورقة العمل ( TRIPهوية المسافرين ) لتحديديكاو اإلالستراتيجية برنامج أحكام التسهيالت، والعناصر الرئيسية 

وع قرار الجمعية                                                                                                 واإلجراءات الوطنية والدولية والتعاون على أمور التسهيالت. ود عيت الجمعية العمومية إلى أن تعتمد مشر 
 .WP/61العمومية الوارد في المرفق بورقة العمل 

 المناقشة

برنامج تحديد هوية المسافرين"  بشأنيكاو اإلعلى أنه بينما تدعم دولتها معظم "استراتيجية  مندوبة نيوزيلندا      شد دت  -164
التحتية المرتبطة بتنفيذ القواعد القياسية لجوازات نى                                         ، فإنها تشعر بالقلق من أن التكلفة والب  WP/8الموضحة في ورقة العمل رقم 

                                                                                                                    السفر اإللكترونية قد تكون غير مواتية اقتصاديا  لبعض الدول الصغيرة التي لديها عدد قليل من جوازات السفر ويمكن أن تنطوي 
غرى على فائدة محدودة بالنسبة لها. وتعتقد نيوزيلندا أنه قد يكون من األفضل لهذه الدول ال تخدام هذه األموال لالستثمار اس      ص 

لحدود لهؤالء المواطنين. الدخول على اتأشيرات  في نزاهة نظم اإلصدار، حيث من المرجح أن تؤدي هذه التحسينات إلى إلغاء
                                                                               ( للنظر في المسائل المتعلقة بالقدرة على تحم ل التكاليف للدول الصغيرة عند إعدادATCودعت نيوزيلندا "لجنة النقل الجوي" )

 خريطة طريق للقواعد القياسية لجوازات السفر اإللكترونية.

)كندا  /284WP)األياتا(، وورقة العمل  /346WP إلى أن دولتها تؤيد ورقة العمل مندوبة جنوب أفريقياوأشارت   -165
اسم مجموعة الدول األعضاء )البرازيل ب WP/322بالنيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا(، وورقة العمل 

)الصين( بشأن  WP/524)الجمهورية الدومينيكية( وورقة العمل  WP/471( وورقة العمل "لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية"في 
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مسألة األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث يحظر الفصل الثاني من دستورها التمييز، بشكل مباشر أو غير مباشر، ضد األشخاص 
وفيما بينهم. وبالتالي، دعت جنوب أفريقيا الجمعية العمومية إلى إصدار تعليمات للمجلس والدول األعضاء للتأكد من  اآلخرين

أخذ المسائل المتعلقة بسهولة االستفادة من الخدمات في مجال الطيران ومرافق الطيران على محمل الجد. ولتحقيق هذه الغاية، 
                                                                                 ة على التأكد من أن التوصيات الواردة في هذه الوثائق مقبولة من ق بل المجلس واألمانة شجعت جنوب أفريقيا الجمعية العمومي

                                                                                                             العامة و"فريق خ براء التسهيالت"، حسب الضرورة. باإلضافة إلى ذلك، شكرت جنوب أفريقيا الدول المعنية على تبادل أفضل 
                                                      حاكاتها. وتعمل جنوب أفريقيا أيضا  على استعراض لوائحها ممارساتها في الوثائق كي يتسنى للدول األخرى التعلم من أمثلتها وم

التنظيمية في هذا المجال لضمان عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، وكررت الدعوة الواردة 
                       فريق خ براء التسهيالت".في الوثائق المذكورة أعاله الموجهة إلى الدول األخرى لتبادل أفضل ممارساتها في هذا المجال مع "

)المجلس(، ال سيما فيما يتعلق بمسألة "الطائرات الموجهة عن  60WP/ 61/WPالعمل  تيوورق مندوب النمساوأيد   -166
ابنظم تبادل بيانات "، اقترحت تعديل المرفق )د( )WP/61                            ب عد". وبالنسبة لورقة العمل  يكاو اإل( من "البيان الموحد لسياسات "       الرك 

ج( من قرار مجلس األمن التابع لألمم  15المتعلقة بالتسهيالت" بصيغته المستحدثة المقترحة إلدراج إشارة إلى البند  تمرةالمس
                                      " ألغراض مكافحة اإلرهاب فحسب، بل وأيضا         الرك اب(، والذي ال يؤكد استخدام بيانات "سجل أسماء 2019) 2482المتحدة 

 الحتواء الجريمة المنظمة.

             " المبي ن في        الرك ابعلى هذا الموقف. وفيما يخص األعمال الجارية بشأن "سجل أسماء  مندوبة بلجيكاقت وافو   -167
)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول  WP/530، لفتت االنتباه إلى ورقة العمل WP/60ورقة العمل 

" واستخدامها        الرك اب(، والتي قدمت المبادئ األساسية لتجميع بيانات "سجل أسماء ي"اللجنة األوروبية للطيران المدناألعضاء في "
 وحمايتها. ومعالجتها

المجلس الدولي ") /134WP)المجلس( وورقة العمل  /5WPو /8WPالعمل  تيبورق مندوبة البرتغال       ورح بت   -168
)الجمهورية الدومينيكية( وأيدت  WP/471ريكية( وورقة العمل )الواليات المتحدة األم WP/305للمطارات" واألياتا( وورقة العمل 

ويقضي بنقل  WP/399هذه الورقات. ومع ذلك، لم توافق على االقتراح الذي قدمه "المجلس الدولي للمطارات" في ورقة العمل 
 "األمن". —"التسهيالت" إلى الملحق السابع عشر  —العناصر المتعلقة باألمن على الحدود من الملحق التاسع 

يتماشى  ذلك لنأن  مندوب أسترالياطارات"، أكد موبالمثل، في ضوء عدم الموافقة على اقتراح "المجلس الدولي لل  -169
)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول  WP/127مع النهج المطلوب متعدد التخصصات. كما أعرب عن قلقه إزاء ورقة العمل 

( "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"و اللجنة األوروبية للطيران المدني"األعضاء في "األعضاء فيه وغيرها من الدول 
                                                                        لم ي عرب عن تأييده لها. وأكد مندوب أستراليا أن مختلف الدول تتبع نهوجا  و فيما يتعلق بمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم، 

                                                                   لى سن  التشريعات و/أو اللوائح و/أو السياسات لتقديم هذه المساعدة هو شتى إزاء هذه المسألة وأن أفضل سبيل لحمل الدول ع
                             ، كما اقت ر ح في هذه الورقة."قاعدة قياسية"الحالية الواردة في الملحق التاسع وليس  8-46 "التوصية"استخدام 

الطيران على النحو بالجهود المبذولة لتعزيز سهولة االستفادة من الخدمات في مجال  مندوب بنغالديشورحب   -170
 WP/322)كندا بالنيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا(، وورقة العمل  WP/284المبين في ورقة العمل 

)األياتا(. وفي معرض   WP/346( وورقة العمل"لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية")البرازيل باسم مجموعة الدول األعضاء في 
بالحاجة،  االعترافيكاو اإل                                                                                       نئة الدول والمنظمات على إثارتها لهذه المسألة األكثر إلحاحا  في الجمعية العمومية، طلب من ته

وحث الدول بدورها على إعداد لوائح تنظيمية موحدة لألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة للتأكد من أن سفرهم 
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م المساعدة لهؤالء                                   الجوي سيجري في ظل  ظروف سهلة وم ر  أثناء الرحلة الجوية         الرك اب                                                       يحة وكريمة وأن طاقم المضيفين الذي يقد 
 القلق.                      يعملون في جو  خال  من

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول  /127WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوأعرب   -171
(، "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"و اللجنة األوروبية للطيران المدني"ء في "األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضا

ص لمشغ   ال لي المطارات وجميع الجهات المعنية                   لي الطائرات ومشغ                                                             سيما االقتراح المتعلق بتوفير تدريب نفسي مناسب ومتخص 
يد على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد وضعت بتوفير المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم. وفي معرض التأك

                                                                                                       سياسات ون ظما  محددة لتوفير هذه المساعدة، شجع جميع الدول األعضاء على االستفادة من تجربتها في هذا المجال.

 )المجلس(. /6WPبالتعليق على ورقة العمل  مندوب المملكة المتحدةوفي ضوء اإلشارة إلى ضيق الوقت، اكتفى   -172
د على أن المملكة المتحدة، بصفتها عضوا  في "مجلس إدارة دليل المفاتيح العامة لإل مجموعة عمل                    " وعضوا  فعاال  في " يكاو                                                                                 وشد 

(، TAG/TRIPهوية المسافرين" ) لتحديديكاو اإل( التابعة "للمجموعة االستشارية الفنية لبرنامج NTWG) التكنولوجيات الجديدة"
شكل خاص بأعضاء "دليل المفاتيح العامة" ب" وأهدافه الحالية. ورحبت المملكة المتحدة  يكاومفاتيح العامة لإلتدعم بالكامل "دليل ال

                                           الج دد وأيد ت اإلجراءات المقترحة في الورقة.

هوية المسافرين، شدد  لتحديديكاو اإلوفي معرض اإلعراب عن دعم أعمال األمانة فيما يتعلق باستراتيجية برنامج   -173
هوية المسافرين" وقد استضافت "حلقة دراسية إقليمية بشأن  لتحديديكاو اإلفي "برنامج فعالية على أن دولته تشارك ب ندوب بننم

. وإذ أشار إلى أن بنن، على غرار الدول األخرى 14/2/2019إلى  12هوية المسافرين" في كوتونو من  لتحديديكاو اإلبرنامج 
د على ضرورة أن تنظر الجمعية التي تواجه صعوبات في تيسير ا                                                                                الستفادة من خدمات الطيران لألشخاص ذوي اإلعاقة، فقد شد 

 العمومية في هذه المسألة.

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها  /127WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب شيليوأعرب   -174
( بشأن مساعدة ضحايا "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"و يران المدني"اللجنة األوروبية للطمن الدول األعضاء في "

( المقترح المتعلق FAL)المجلس( بشأن أولويات "برنامج التسهيالت" ) WP/60حوادث الطائرات وأسرهم، وكذلك ورقة العمل 
)المجلس( بشأن "البيان الموحد لسياسات  WP/61، وورقة العمل 2022-2020بالملحق التاسع والنتائج المتوقعة للفترة الثالثية 

د على أن ورقة العمل WP/60المستمرة بشأن التسهيالت" بصيغته المقترحة المستحدثة. وفيما يخص ورقة العمل   يكاواإل                          ، شد 
WP/509  ر" الوارد في الملحق التاسع دمتها شيلي وحظيت التفاقية الطيران المدني الدولي(، التي ق "التسهيالت" —                                         )مفهوم "الق ص 

دعت إلى تنسيق المصطلحات المستخدمة  ،(LACAC)"لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية" بتأييد جميع الدول األعضاء في 
في الملحق التاسع لإلشارة إلى األطفال والمراهقين مع المصطلحات المستخدمة في "اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

1989." 

من جدول األعمال )ورقات  14                                                      عن تأييده لجميع الورقات المقد مة من المجلس بشأن البند  مندوب إيطالياوأعرب   -175
)الجمهورية الدومينيكية( بشأن  WP/471( وكذلك ورقة العمل WP/61و WP/60و WP/5و WP/8و WP/7و WP/6العمل 

طارات" واألياتا( بشأن االتجار باألشخاص في مجال )"المجلس الدولي للم WP/134األشخاص ذوي اإلعاقة، وورقة العمل 
اللجنة )فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في " WP/127الطيران؛ وورقة العمل 

 حوادث الطائرات وأسرهم.( بشأن تقديم المساعدة لضحايا "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"و األوروبية للطيران المدني"
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. وفي ضوء /127WPإلى أنه يؤيد جميع الورقات المختلفة المقدمة، ال سيما ورقة العمل  مندوب نيكاراغواوأشار   -176
هوية المسافرين،  لتحديديكاو اإلبشأن استراتيجية برنامج  WP/8تأييد التعليقات التي أبداها مندوب نيوزيلندا فيما يخص ورقة العمل 

نى التحتية المطلوبة في تنفيذ "القواعد القياسية المتعلقة بجوازات السفر اإللكترونية" قد تكون غير                          مجددا  أن التكاليف والب   أكد
                                                                         مواتية اقتصاديا  لبعض الدول الصغيرة التي لديها عدد قليل من جوازات السفر.

ماضية في مجال التسهيالت، بما في ذلك األعمال مدى الفترة الثالثية ال علىيكاو اإلوفي ضوء الترحيب بأعمال   -177
 /6WPعن تأييده لجميع الورقات التي قدمها المجلس )ورقات العمل  مندوب الصين"، أعرب  يكاوبشأن "دليل المفاتيح العامة لإل

ل تجWP/524(. وأشار إلى ورقة العمل WP/61و WP/60و WP/5و WP/8و WP/7و ربتها                                     ، التي عرضت فيها الصين بشكل مفص 
)البرازيل باسم مجموعة الدول  WP/322في مجال النقل الجوي بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأعرب عن تأييده لورقة العمل 

وورقة العمل  WPs/389(، وورقة العمل (LACAC)"لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية" األعضاء في الدول األعضاء في 
WP/471 ة( وورقة العمل )الجمهورية الدومينيكيWP/284  كندا نيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( فيما(

الطيران لهؤالء األشخاص. كما أعرب مندوب الصين عن تأييده للبيان الذي أدلى به مندوب  يخص سهولة االستفادة من خدمات
 جنوب أفريقيا بشأن هذه المسألة.

لمكافحة االتجار باألشخاص، بما في ذلك في        خاصا                                        إلى أنه بما أن دولتها ت بدي اهتماما   يونانمندوبة الوأشارت   -178
)الواليات المتحدة(.  WP/305)"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( وورقة العمل  WP/134مجال الطيران، فإنها تؤيد ورقة العمل 

الخبراء المهنيين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، مثل السلطات  وترى اليونان أن الجهود العالمية المنسقة على مستوى 
                                                                                                               المختصة وشركات النقل الجوي ومشغلي المطارات ومقد مي الخدمات األرضية، لعبت دورا  حاسما  في مكافحة االتجار باألشخاص. 

هذا النوع من العبودية المعاصرة التي تشمل                                                                             وترى اليونان أن إدراكها لمسألة االتجار بالبشر يمكن أن ي سهم في تقويض واحتواء
ر غير المصحوبين بأسرهم.                                                             الفئات الم ستضعفة، بما في ذلك الق ص 

 و /8WPو /7WPو /6WPلجميع الورقات التي قدمها المجلس )ورقات العمل  اعن تأييده مندوب نيجيريا توأعرب  -179
WP/5 و WP/60 وWP/61 ال سيما ورقة العمل ،)WP/61تقترح إصدار نسخة مستحدثة "للبيان الموحد بشأن سياسات  ، التي

)"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( بشأن  WP/134المتعلقة بالتسهيالت". كما أعربت عن تأييدها لورقة العمل  المستمرةيكاو اإل
 لتحديد هوية المسافرين".  يكاواإل )األياتا( بشأن "استراتيجية برنامج  WP/301االتجار بالبشر في مجال الطيران وورقة العمل

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول  /127WPإلى أن دولته تدعم بالكامل ورقة العمل  مندوب البرازيلوأشار   -180
( ""المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجويةو اللجنة األوروبية للطيران المدني"األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في "

( بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطائرات (ACVFFI) االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات")" WP/297وورقة العمل 
                                                                                                                        وأ سرهم، وهي مسالة ذات أهمية ق صوى بالنسبة للطيران. وإذ رأت البرازيل أن "فريق خ براء التسهيالت" ليس فريق الخبراء المناسب 

لذلك، فقد حثت المجلس          مناسبا  يكاو لإل                                                        ي عتبر أي فريق من أفرقة الخبراء األخرى الحالية التابعة لمناقشة هذه المسألة، وأنه ال
سر عند وقوع حوادث الطائرات.                                                                                      على النظر في إنشاء منتدى دائم موات  إلجراء مناقشة فعالة بشأن مسألة تقديم المساعدة لأل  

 WP/6و WP/6ورقات العمل ما يلي: جميع الورقات المقدمة من المجلس )                                                وأخذ مندوب البرازيل علما  بأن دولته أي دت أيضا  
)كندا بالنيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي  WP/284(؛ وورقة العمل WP/61و WP/60و WP/5و WP/8و WP/7و

ص ذوي اإلعاقة في مجال )األياتا( بشأن األشخا  WP/346)الصين( وورقة العمل WP/524للمطارات" واألياتا( وورقة المعلومات 
لتحديد هوية المسافرين"؛   يكاواإل)األياتا و"المجلس الدولي للمطارات"( بشأن "استراتيجية برنامج   WP/301الطيران؛ وورقة العمل

ار )"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( بشأن االتج WP/134)الواليات المتحدة األمريكية( وورقة العمل  WP/305وورقة العمل 
 بالبشر في مجال الطيران.
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عن تأييده للتعليقات التي أبداها مندوب البرتغال بشأن اقتراح "المجلس الدولي للمطارات"  مندوب هولنداوأعرب   -181
"التسهيالت" إلى الملحق السابع  —لنقل العناصر المتعلقة باألمن الواردة في الملحق التاسع  WP/399الوارد في ورقة العمل 

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى  WP/127األمن". وباإلشارة إلى ورقة العمل "—عشر 
لضحايا حوادث الطائرات  "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"( بشأن تقديم المساعدةو اللجنة األوروبية للطيران المدني"في 

                                        طائرات. وقد اعتبرت هولندا، استنادا  إلى لديها خبرة عملية فيما يخص آثار بعض الحوادث الكبرى لأن هولندا ل ذكروأسرهم، 
مجهزة بالقدر الكافي لمواجهة عواقب حوادث الطيران؛ ولديها القدرة  يكاو:اإل                                              خبرتها، أنه البد  أن تكون جميع الدول األعضاء في 

ذي كانوا نظر عن مكان وقوع الحادث في العالم وجنسيات األشخاص العلى ضمان توفير المساعدة للضحايا وأسرهم بغض ال
ن هولندا تعتبر أنه من المستصوب للغاية تحقيق التنفيذ العالمي لخطط مساعدة ضحايا حوادث إعلى متن الطائرة. وحيث 

 .WP/127قة العمل الطائرات وأسرهم والمضي في تنسيق هذه الممارسات، فقد أيدت بالكامل اإلجراءات المقترحة في ور 

)األياتا و"المجلس الدولي للمطارات"( بشأن "بطاقة الهوية  WP/301وفي ضوء اإلعراب عن تأييد ورقة العمل   -182
"، وهي المسألة التي جرى تناولها في ورقة        الرك ابالحاجة إلى توفير حماية قوية لبيانات "سجل أسماء  مندوب فرنساالواحدة"، أكد 

[ المقدمة من (PNR) "       الرك ابالمعايير والمبادئ المتعلقة بتجميع واستخدام ومعالجة وحماية بيانات سجل أسماء "] WP/530العمل 
. كما أعرب عن تأييده اللجنة األوروبية للطيران المدني"فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول في "

تجار طارات" واألياتا( بشأن اإل)"المجلس الدولي للم WP/134حدة األمريكية( وورقة العمل )الواليات المت WP/305لورقة العمل 
)كندا بالنيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا(،  WP/284بالبشر في مجال الطيران، وكذلك ورقة العمل 

"اللجنة األوروبية )البرازيل باسم مجموعة الدول األعضاء في  WP/322)الجمهورية الدومينيكية( وورقة العمل  WP/471وورقة العمل 
 ( بشأن األشخاص من ذوي اإلعاقة/تيسير االستفادة من الخدمات في مجال الطيران.(ECAC)للطيران المدني" 

 . وكذلك في معرض دعم ورقة العمل/322WP                            أيضا  عن تأييده لورقة العمل  مندوب جمهورية كورياوأعرب   -183
WP/301 لتسريع  2021، أوضح أنه سيجري تنفيذ البرنامج التجريبي لمفهوم "بطاقة الهوية الواحدة" في جمهورية كوريا في عام

وتحسين األمن على الحدود. وأكد مندوب جمهورية كوريا أن دولته ترغب في تبادل خبرتها بشأن مفهوم         الرك ابوتيرة حركة 
 أخرى ترغب في تنفيذه. "بطاقة الهوية الواحدة" مع أي دول

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من  WP/127وفي ضوء اإلعراب عن دعم ورقة العمل   -184
أن  مندوب سنغافورة(، أوضح "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية"و اللجنة األوروبية للطيران المدني"الدول األعضاء في "

                                                                                                         أنه ينبغي للدول أن تكون لديها خطط وإجراءات لتقديم المساعدة الفعالة لضحايا حوادث الطائرات وأ سرهم وممارسة  دولته ترى 
 WP/134)الواليات المتحدة األمريكية( وورقة العمل  WP/305هذه اإلجراءات بشكل منتظم. كما أعرب عن دعمه لورقة العمل 

تدريب موظفي المطارات وطواقم الطائرات على مكافحة االتجار بالبشر؛ وجميع  )"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( بشأن
 WP/471و WP/389الورقات المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة/تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيران )ورقات العمل 

 WP/8و WP/7و WP/6مل ورقات الع(؛ وجميع الورقات المقدمة من المجلس )WP/524و WP/346و WP/284و WP/322و
(. باإلضافة إلى ذلك، أعرب مندوب سنغافورة عن تأييده لآلراء التي أعرب عنها مندوب البرتغال فيما WP/61و WP/60و WP/5و

لنقل العناصر المتعلقة باألمن على الحدود من الملحق  WP/399يتعلق باقتراح "المجلس الدولي للمطارات" الوارد في ورقة العمل 
 "األمن". —"التسهيالت" إلى الملحق السابع عشر  —التاسع 

من جدول األعمال، ال سيما الورقات  14عن دعمه لجميع الورقات المقدمة في إطار البند  مندوب كولومبياوأعرب   -185
مجال  ( واالتجار بالبشر فيWP/297وورقة العمل  WP/127)ورقة العمل المتعلقة بمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم 

(، واألشخاص ذوي اإلعاقة/تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيران WP/134وورقة العمل  WP/305الطيران )ورقة العمل 
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ن من يالمقدمت WP/471وورقة العمل  WP/389ال سيما ورقة العمل ، WP/524 و WP/346و WP/284و WP/322ورقات العمل )
 الدومينيكية(. الجمهورية

وثائق المذكورة أعاله بشأن مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم، لل                أيضا  عن تأييده  مندوب األرجنتينب وأعر   -186
 واالتجار بالبشر في مجال الطيران، واألشخاص ذوي اإلعاقة/إمكانية الوصول في مجال الطيران.

)المجلس( بشأن  /6WPورقة العمل ل               ت عرب عن دعمهاإلى أن دولته  مندوب الواليات المتحدة األمريكيةوأشار   -187
)المجلس( بشأن "استراتيجية برنامج  WP/8". كما أعربت الواليات المتحدة عن دعمها لورقة العمل  يكاو"دليل المفاتيح العامة لإل

 يذ استراتيجيةحة لخريطة الطريق لتنف              الصيغة المنق  ") مرفق )ب(هوية المسافرين"، مع إدخال تعديالت فنية على ال لتحديديكاو اإل

( إلرسالها بالبريد اإللكتروني إلى األمانة العامة، وما يتصل بها من ورقة "هوية المسافرين للدول األعضاء لتحديديكاو اإلبرنامج 
)المجلس( بشأن  WP/5                                                                     و"المجلس الدولي للمطارات"(. وفي معرض اإلشارة أيضا  إلى دعم ورقة العمل  )األياتا  WP/301العمل

 لمعلوماتطهير الطائرات ومكافحة ناقالت األمراض، لفت مندوب الواليات المتحدة االنتباه إلى ورقة اإجراءات ت
WP/550 Revision No. 1 (" اببيانات تسجيل أسماء د على أن الواليات "ألغراض األمن والتسهيالت        الرك                                           ( المقدمة من دولته. وشد 

"المجلس الدولي للمطارات"، من بين أمور أخرى، لنقل عناصر أمن الحدود ها ، التي اقترحWP/399المتحدة تعارض ورقة العمل 
 "األمن". —"التسهيالت" إلى الملحق السابع عشر  —من الملحق التاسع 

)فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول  WP/127وأكد مندوب الواليات المتحدة األمريكية أن دولته تدعم ورقة العمل   -188
"المنظمة األوروبية لسالمة المالحة و اللجنة األوروبية للطيران المدني"غيرها من الدول األخرى األعضاء في "األعضاء فيه و 

( بشأن مساعدة ضحايا الطيران (ACVFFIاالتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات" ))"  WP/297( وورقة العملالجوية"
توفير تدريب شامل لمشغلي التدريب النفسي واالجتماعي، بل  توفير اإلشارة إلىعدم االكتفاء ب: التنبيه إلى أمر واحدوأسرهم، مع 

الطائرات والمطارات وجميع المشاركين في مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم. وفيما يتعلق بمسألة األشخاص ذوي 
)كندا  WP/284حدة عن دعمها لورقة العمل اإلعاقة/إمكانية تسهيل االستفادة من الخدمات في مجال الطيران، أعربت الواليات المت

)البرازيل باسم مجموعة الدول األعضاء  WP/322بالنيابة عن أستراليا وكندا و"المجلس الدولي للمطارات" واألياتا( وورقة العمل 
)الجمهورية  WP/471ورقة العمل  وال WP/389العمل  لورقة ( ولكن ليس(LACAC)"لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية" في 

الدومينيكية( حيث رأت أنه من غير المناسب تطبيق القواعد القياسية أو التوصيات بها لمعالجة هذه المسألة. أما فيما يخص 
)المجلس(، أعربت  WP/60من ورقة العمل رقم  2(، الفئة )ب( بالفقرة "2022-2020األولويات والنتائج للفترة "المرفق )أ( )

المرتبطة ن تحفظها إزاء إمكانية إدراج القواعد والتوصيات الدولية في الملحق التاسع فيما يتعلق بالجوانب الواليات المتحدة ع
                                                    "نظم الطائرات الموجهة عن ب عد" )الطائرات المسي رة(.بتسهيالت 

في إطار رائهم بشأن مختلف الورقات المعروضة آل                                                     ونظرا  ألن ضيق الوقت الذي حال دون إبداء مندوبين آخرين  -189
اللجنة التنفيذية، إرسال أي تعليقات وإسهامات  وبموافقة، (D/ATBمدير "إدارة النقل الجوي" )من جدول األعمال، اقترح  14 البند

وذلك في موعد أقصاه ظهر يوم االثنين الموافق  fal@icaoأخرى بالبريد اإللكتروني إلى األمانة العامة على العنوان التالي: 
قوم األمانة العامة باستعراضها ومراعاتها عند إعداد مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى الجلسة العامة بشأن . وست30/9/2019

 هذا البند من جدول األعمال.

 .0,117الجلسة في الساعة       ر فعت -190
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 بعةالسا الجلسةمحضر 

 (9,00الساعة  ،30/9/2019، اإلثنين)

 المواضي  التي نوقشت

 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  دول األعمال:من ج 25البند  -1

 التدريب وبناء القدرات
 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  —
 . (COCESNA) مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية في الدول األعضاءورقة مقدمة من  —
 ورقة مقدمة من إثيوبيا —
 ورقة مقدمة من اللجنة األفريقية للطيران المدني )أفكاك( —
 ورقة مقدمة من الكاميرون  —
 ورقة مقدمة من كينيا —

 كفاءات التدريب والتطوير
 اإلمارات العربية المتحدةورقة مقدمة من  —
 الجمهورية الدومينيكيةورقة مقدمة من  —
 الكاميرون ورقة مقدمة من  —

 جوية والنقل الجوي مسائل تتعلق بالمالحة ال
 اللجنةورقة مقدمة من فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في  —

 (EUROCONTROL( والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )ECACللطيران المدني ) ةاألوروبي
 اإلمارات العربية المتحدةورقة مقدمة من  —
فيجي وجزر مارشال وناورو ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وباالو والمملكة  بمشاركةمتها سنغافورة ورقة قد —

 المتحدة
 ورقة مقدمة من كندا —
 الجمهورية الدومينيكيةمقدمة من  اتورق —
 للنقل الجوي  "هيرميس"مقدمة من منظمة معلومات  ةورق —
 الصينمقدمة من معلومات ورقة  —

 بنغالديشمة من مقدمعلومات  ةورق —
 رواندامقدمة من معلومات  ةورق —
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 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها األعمال: من جدول  19البند  -2

 اإليكاوتحسين أساليب العمل في 

 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  —
 اليكاوالعامة لألمانة لتقرير شفوي عن فحص الهيكل الحالي  —
 لمتحدةالواليات اورقة مقدمة من  —

 موجز المناقشات

                                                    برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران   :  25      البند 

نظرت اللجنة التنفيذية في التدريب وبناء القدرات وتطوير كفاءات التدريب والوسائل المتصلة بالمالحة الجوية  -1
برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في ") WP/64قة والنقل الجوي بناء على ورقة رئيسية واحدة قدمها المجلس أال وهي الور 

 (، واألوراق ذات الصلة التي قدمتها الدول والمنظمات الدولية."مجال الطيران

 التدريب وبناء القدرات

                  ملخصا  لما ن ف  ذ التي عرضت  /64WPرقم عمل الورقة  )C/GAT(المكتب العالمي للتدريب على الطيران رئيس قدم  -2
. كما العمومية للجمعية 39الطيران المدني منذ الدورة للتدريب في مجال  المكتب العالميوما تحقق من إنجازات في  من أنشطة

البرنامج التدريبي "ترينير المتقدم" وأنشطة تتضمن معلومات عن تنفيذ "سياسة اإليكاو للتدريب في مجال الطيران المدني"، 
(TRAINAIR PLUS TPP)  مراكز التدريب على أمن الطيران شبكة اإليكاو لو(ASTC) فضال  عن أنشطة التدريب المهني والتعليم .                                        

 كما حددت الورقة أولويات فترة .(NGAP) "برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران" التي تسهم فيالعالي 
 في قطاع الطيرانشركاء التعاونها مع منظمات التدريب و  ستعزز اإليكاومؤكدة أن ، (2022-2020الثالث القادمة ) السنوات

وسلطت الورقة الضوء على ما ، وفعالية التكلفة. وسهولة استخدامه، وسهولة الوصول إليه، لضمان استمرار جودة تدريب اإليكاو
على المتدربين من الهيئات                    الدورات التي ت فرض دورات اإليكاو التدريبية للتمييز بين رسوم  لتكلفةطرح هيكل جديد     سي   يلي:

دورات تدريبية إضافية عبر اإلنترنت ومختلطة        وست عد التنظيمية للطيران المدني مقابل غيرهم ممن ينتمون إلى هيئات غير تنظيمية
 الطيران.تحسين حلول التدريب على  للمضي في في مختلف تخصصات الطيران؛ وأدوات ومنهجيات التدريب المبتكرة

 إلى القيام بما يلي: WP/64عية العمومية في ورقة العمل رقم           د عيت الجم -3

 تشجيع الدول األعضاء على دعم اإليكاو في سعيها إلقامة شراكات تدريب جديدة في جميع األقاليم؛ أ(
ب                                           ليه، كالتعلم عن ب عد، والترويج لهذه األساليع الحصولبل                                               إقرار تطوير أساليب بديلة في التدريب لتسهيل س   ب(

 ؛التابعة لها الجهات المعنية في الطيران المدنيالجديدة بين 
ودعم توسيع شبكة  (TRAINAIR PLUS) "ترينير المتقدم"توصية الدول األعضاء باالستفادة من برنامج  ج(

 ؛نيين العاملين في مجال الطيرانالمه مؤهالتأجل تطوير وتبادل وتقديم برامج التدريب لتعزيز األعضاء من 
 لصالحفي الترويج ألنشطة التدريب التي تجريها اإليكاو  مشاركة نشطةتشجيع المجلس على المشاركة  د( 

 .التواصل في جميع األقاليمالدول األعضاء من أجل زيادة 
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أمريكا الوسطى لخدمات  بالنيابة عن الدول األعضاء في مؤسسة /67WPورقة العمل رقم  مندوب نيكاراغواوقدم  -4
(. وسلطت الورقة "نموذج إلدارة التدريب في مجال الطيران في بلدان أمريكا الوسطى") (COCESNA) كوسيسنا""حة الجوية المال

ليغطي التدريب في مجال الطيران في أمريكا الوسطى من أجل تلبية احتياجات التدريب والتعليم            أعد  أوال  النموذج الضوء على أن 
أخصائيين من الكيانات                                                          وسيع نطاقه لكي يشمل مجال السالمة التشغيلية، فضال  عن تدريبفي مجال المالحة الجوية ثم ت

 وأشارت الورقة أن مؤسسة "كوسيسنا" ومؤسسات الصيانة(.لي المطارات                                              والمؤسسات ذات الصلة )مثل شركات الطيران ومشغ  
(COCESNA)  معهد أمريكا الوسطى للتدريب المتخصص في مجال الطيران"أنشأت" (ICCAE)  منصة إقليمية ك يعملالذي

 "المهنيين العاملين في مجال الطيرانمن  القادمبرنامج الجيل "                   مما ي عد متسقا  مع  ،للتدريب والمساعدة الفنية والخدمات التكنولوجية
(NGAP) جاهات وتنبؤات الطيران المدني وات "المتقدموبرنامج "ترينير  "سياسة اإليكاو العامة للتدريب في مجال الطيران المدني"و

 .عن التشريعات الوطنية      فضال   2030حتى عام 

 إلى القيام بما يلي: WP/67                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -5

 أخذ مضمون ورقة العمل هذه في االعتبار؛ أ(
 إليكاو األخرى؛تقييم مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة التدريب في أمريكا الوسطى في أقاليم ا ب(
الترويج لمبادرات التعاون و/أو التحالفات االستراتيجية ألغراض تعزيز الروابط المؤسسية بين مراكز التدريب  ج(

 ؛المدني الطيرانفي مجال 
 تشجيع تطبيق نظم تبادل المعلومات عن إدارة التدريب على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.  د(

التحديات في مجالي التدريب وبناء القدرات في قطاع الطيران ") /163WPورقة العمل رقم  اثيوبيمندوب إوقدم  -6
في مجال الطيران المدني نتيجة عدم كفاية التدريب وبناء القدرات  نقص القوى العاملة الماهرةلمحة عامة عن التي قدمت ( "المدني

تسبب في عدم امتثال بعض الدول مما  ،الماديةو  المالية المدربة والمواردمراكز التدريب والقوى العاملة وبصورة رئيسية لعدم كفاية 
والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. كما تقترح الورقة الحلول الممكنة لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التدريب األعضاء للقواعد 

 الدول. بوصفها العنصر الرئيسي في تحسين أداء مراقبة السالمة فيوبناء القدرات 

 إلى القيام بما يلي: WP/163                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -7

 بالمعلومات التي ترد في هذه الورقة؛              اإلحاطة علما   أ(
اإليعاز لألمينة العامة باالتصال والتنسيق مع جميع الدول والمنظمات الدولية التي تقدم التمويل الطوعي  ب(

 ء القدرات؛وبنالدعم التدريب 
على إجراء تقييم لمراكز التدريب على الطيران في  (GAT)ب على الطيران يتشجيع المكتب العالمي للتدر  ج(

 قدراتها في جميع الجوانب؛الدول األعضاء وتعزيز 
 :ولتشجيع المكتب العالمي للتدريب على الطيران على تنفيذ "خارطة الطريق للتدريب وبناء القدرات في الد د(

 ؛2017عام " التي بدأت في دليل عملي
الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد  على الطيران تشجيع الدول األعضاء على إقامة وتعزيز مراكز التدريب ه(

 الطيران؛  قطاععلى بناء القدرات في 
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يدها وخاصة فيما أوجه القصور التي تم تحد لتسويةتشجيع الدول األعضاء على تخصيص موارد كافية  و(
 أن نظام مراقبة السالمة الوطني بش ("تأهيل الموظفين الفنيين وتدريبهم") 4 -الحاسم يتعلق بالعنصر 

 .((1، التذييل )"إدارة السالمة" —نظر الملحق التاسع عشر )ا

تدريب في مجال خارطة الطريق لل -تنسيق التدريب في أفريقيا") /164WPورقة العمل رقم  مندوب السودانوقدم  -8
. وسلطت الورقة الضوء على األنشطة (AFCAC) في لجنة الطيران المدني في أفريقيا    ا  عضو        دولة   54( بالنيابة عن "الطيران

                                                                  للتدريب على الطيران. وأشارت الورقة إلى أنه نظرا  لمراعاة النقص في األفريقية طريق الخارطة الرئيسية المتعلقة بإعداد ومراجعة 
المجاالت الرئيسية لقطاع الطيران المدني، لتخطيط وتنسيق وإدارة وتشغيل واإلشراف  الحاسمة الذي تواجهه أفريقيا في المهارات

لسالمة الطيران في  اللجنة التوجيهية للخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة، فقد أوصت على نطاق واسع من عمليات الطيران المعقدة
، بالتعاون مع المكتب  (AATO)األفريقية للتدريب على الطيرانمنظمة البأن تجري  2014بر أكتو ( في AFI PLAN) أفريقيا

. هذا الشأنفي خارطة طريق  مسودةتعد أن التدريب و لالحتياجات من         تحليال   ،المغربمع ( و GATالعالمي للتدريب على الطيران )
 2014المنظمة األفريقية في عامي  هماأجرتالتي  ات من التدريبن بشأن االحتياجيستقصائيتالن ايدراستواستخدمت نتائج ال

اللجنة التوجيهية في للتدريب على الطيران والتي أقرتها فيما بعد األفريقية طريق الخارطة في إعداد الصيغة النهائية ل ،2015و
ورقة على أن خارطة الطريق تلك تنص . وشددت ال15/5/2019كمباال، أوغندا يوم في           الذي ع قداجتماعها الثاني والعشرين 

 على خطوات عملية ضرورية لمعالجة نقص المهارات في أفريقيا.

 إلى القيام بما يلي: WP/164                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -9

 بالتحديات المقترنة بتنمية رأس المال البشري وتدريبه في أفريقيا؛              اإلحاطة علما   أ(
قطاع المعنية، مثل سلطات الطيران المدني ومؤسسات التدريب على الطيران، والشركاء في  تشجيع الجهات ب(

حول  (AATOإلى المنظمة األفريقية للتدريب على الطيران ) وغيرهم على مواصلة تقديم المعلومات الطيران
 ؛األفريقية للتدريب على الطيران خارطة الطريق المضي في تحسينالتدريب بغرض 

ث الدول األعضاء على توفير الدعم الفني والمالي للمشاريع والبرامج واألنشطة ذات الصلة بخارطة ح ج(
 المذكورة. الطريق

 تقديم الدعم للدول من أجل إعداد خارطة طريق") /414WPلورقة العمل رقم  مندوب الكاميرون في معرض تقديم  -10
 A39-WP/349ورقة العمل ل 1للتنقيح رقم كانت متابعة الورقة  ميرون إلى أنأشار مندوب الكا( "لبناء القدرات في مجال الطيران

ضمن أن ي، والتي طلبت فيها من المجلس، من بين أمور أخرى، 2016قدمتها دولته في الجمعية العمومية األخيرة في عام  التي
بينما رحبت الكاميرون في ورقة و ال الطيران. لدول األعضاء في تنفيذ خارطة طريق لتنمية القدرات في مجا مساعدةب قيام اإليكاو

، اإليكاوعلى موقع  (2017) "خارطة طريق التدريب على الطيران وبناء القدرات للدول: دليل عملي"بنشر  WP/414العمل 
 ألعضاء. لدول احتى تكون ذات فائدة حقيقية ل        رسميا   تعميمهاشددت على أنه ينبغي 

 إلى القيام بما يلي: WP/414رقة العمل                             د عيت الجمعية العمومية في و  -11

 بالمعلومات الواردة في هذه الورقة؛            تحيط علما  أن  أ(
خارطة طريق التدريب "تطلب إلى اإليكاو أن تنظم، بالتنسيق مع المكاتب اإلقليمية، حلقات عمل لتعميم أن  ب(

 ؛(2017) "على الطيران وبناء القدرات للدول: دليل عملي
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او والدول األعضاء التي لديها خبرة في هذا المجال إلى تقديم المساعدة للدول األعضاء التي تدعو اإليكأن  ج(
 في إعداد وتطبيق خارطة طريق بناء القدرات في مجال الطيران.تواجه صعوبات 

( "الطيران استراتيجيات التدريب وبناء القدرات في مجال") /1Revision No.  237WPورقة العمل  مندوبة كينياقدمت  -12
سلطت الورقة الضوء على و أوضحت تجربة دولتها والتقدم المحرز بشأن إعداد موظفين مؤهلين وأكفاء في مجال الطيران. التي 

الجيل القادم  إلعداد                        ، والتي تضمنت برنامجا  2017طريق تدريب وبناء القدرات في مجال الطيران في يوليو  لخارطةتنفيذ كينيا 
 .في مجال الطيران ينالمهنيين العاملمن 

 إلى القيام بما يلي: WP/237                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -13

 ؛المعلومات المقدمةب            األخذ علما   أ(
 لتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران؛لع الدول األعضاء على تنفيذ خرائط طريق يتشج ب(
 ؛"ترينير المتقدم" –اإليكاو التدريبي  ع الدول األعضاء على االنضمام إلى برنامجيتشج ج(
شراكات بشأن المسائل المتصلة ببناء القدرات وتعزيز التبادل والتعاون  إنشاءع الدول األعضاء على يتشج د(

 والتنمية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي؛                 في مجالي التعل م 
على ( "يات التدريب وبناء القدرات في مجال الطيرانتنفيذ استراتيج")اعتماد قرار الجمعية العمومية الجديد  ه(

 النحو الوارد في المرفق من ورقة العمل هذه.

 المناقشة

كابو فيردي ونيكاراغوا وتركيا والمملكة العربية السعودية وموزمبيق وجنوب أفريقيا ومصر وكوبا مندوبو كل من      أي د  -14
بذلك فقد أقر بالجهود التي تضطلع بها اإليكاو للترويج  ندوب كابو فيرديماألوراق الست المقدمة. وإذ قام وجنوب السودان 

                                                                                                                   لمختلف برامج التدريب وبناء القدرات وشج ع المنظمة على مواصلة إظهار القيادة في هذا المجال وإشراك المكاتب اإلقليمية من 
زويد موظفي الطيران داخل هيئات الطيران المدني على األهمية الحاسمة لت مندوب نيكاراغواأجل ضمان فعالية تلك البرامج. وشدد 

مندوب تركيا التابعة للدول بالتدريب الالزم كي يتمكنوا من ضمان سالمة الطيران المدني الدولي ومن ثم تطويره المستمر. وأكد 
هذا المضمار. وشدد  على أن دولته تولي أهمية قصوى للتدريب على الطيران وأنشطة بناء القدرات وأنها تبذل قصارى جهدها في

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"على أن توفير التدريب على الطيران وبناء القدرات هو السبيل الوحيد لضمان  مندوب موزمبيق
على أن التدريب على الطيران  مندوب جنوب أفريقيا(. وأكد NCLB) "بعدم ترك أي بلد وراء الركب"مع مبادرة اإليكاو         توافقا  وذلك 
                         إلى أن دولتها تدرك أيضا   مندوبة كوبا                                                                                 القدرات أمران حاسمان لتنفيذ قواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية تنفيذا  فعاال . وأشارت وبناء 

                                                                                                                األهمية القصوى للتدريب على الطيران وبناء القدرات وهن أت اإليكاو على النتائج التي تحققت من خالل أنشطتها العديدة خالل 
بأن اإلجراءات المقترحة في  السودانجنوب مندوب         . ونو ه /64WPالحالية على النحو الوارد في ورقة العمل  فترة السنوات الثالثة

)كينيا( ستعزز توفير التدريب وبناء القدرات للدول التي هي في أشد الحاجة إليها وذلك  WP/237 Revision No. 1ورقة العمل 
 ."الركببعدم ترك أي بلد وراء "                     وفقا  لمبادرة اإليكاو 

، /1Revision No.  237WP)المجلس( وورقة العمل  /64WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب سنغافورةوإذ أعرب  -15
فقد أثنى هذا المندوب على جهود اإليكاو وكينيا الخاصة بدعم وتشجيع بناء القدرات في الدول األعضاء وأشار إلى أن برنامج 

لديه العديد من العمليات واألنظمة المعمول بها لتشجيع المسائل المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز  "ترينير المتقدم" –اإليكاو التدريبي 
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                                                                                                                   أشكال التبادل والتعاون في مجال التعلم والتطوير، على المستويين اإلقليمي والعالمي، وشج ع الدول األعضاء على االستفادة من 
 لذلك.       وفقا   "ترينير المتقدم" –برنامج اإليكاو التدريبي 

)اللجنة اإلفريقية للطيران المدني  /164WPإلى أن دولته تؤيد ورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوأشار  -16
 –وأن دولته ترغب في دعم الدول األفريقية في إطار برنامج اإليكاو التدريبي  ،)الكاميرون( WP/414)أفكاك(( وورقة العمل 

 شى مع مبادرة اإليكاو بعدم ترك أي بلد وراء الركب.، بما يتما"ترينير المتقدم"

/237WP )الكاميرون( و /414WP)أفكاك(، و /164WP)أثيوبيا( و /163WPورقات العمل  مندوب أريتريا      وأي د  -17

Revision No. 1 ضي تدريبا  مكثفا  )كينيا(، مع إدراكه التام بحقيقة أن النقص الحاد في القوى العاملة الماهرة في البلدان النامية يقت                  
في مجال الطيران وبناء القدرات من أجل تعزيز وصيانة واستدامة سالمة وأمن الطيران المدني الدولي وتنفيذ استراتيجيات اإليكاو 

                                ذات الصلة تنفيذا  فعاال  وكفؤا .

             فضال  عن ورقة  المذكورة عن دعمهما لورقات العمل األربع ومندوب السنغال مندوب نيجيرياوكذلك فقد أعرب  -18
 )المجلس(. WP/164العمل 

)الكاميرون(.  /414WP)أثيوبيا( و /163WP)المجلس( و /164WPعن دعمه لورقات العمل  مندوب البرازيلوأعرب  -19
وقدم كذلك معلومات عن مشروع دولته التعاوني الحالي مع أوروغواي وباراغواي واألرجنتين ودولة بوليفيا متعددة القوميات وشدد 

 على أهمية دعم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا المشروع.

)كينيا(، فقد أثنت على  /1Revision No.  237WPاالنتباه إلى ورقة العمل  مندوبة الواليات المتحدةوإذ استرعت  -20
والتعاون في مجال التعلم  اقتراح تشجيع الدول األعضاء على بناء شراكات بشأن المسائل المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز التبادل

من منطوق قرار الجمعية العمومية المقترح الجديد المرفق  5والتطوير على المستويين اإلقليمي والعالمي. وإذ أشارت إلى البند 
، يكاوالتابع لإل لتدريب على الطيرانل المكتب العالميإنشاء آلية رصد وتقييم لمعالجة جودة وكفاءة وفعالية أنشطة بورقة العمل )"

"(، فقد أكدت على أنه ينبغي أن تقتصر األنشطة على اإلشراف التي تضطلع به لذلك                                     وتقديم تقرير إلى الدول األعضاء وفقا  
، والذي وافقت عليه الدول عندما أصبحت أعضاء في "ترينير المتقدم" –اإليكاو بالفعل من أجل أعضاء البرنامج التدريبي 

 البرنامج. ذلك

)أثيوبيا(، فقد اتفقت مندوبة الواليات المتحدة مع المبدأ القائل بضرورة إيالء  WP/163ق بورقة العمل وفيما يتعل -21
                                                                                                                   المزيد من االهتمام للتدريب على الطيران وبناء القدرات. ومع ذلك فقد حذ رت من تكليف المكتب العالمي للتدريب على الطيران 

الدول األعضاء كما هو مقترح في الفقرة اإلجرائية ج(. وإذ أعربت مندوبة  بإجراء تقييمات لمراكز التدريب على الطيران في
                                               )أفكاك(، فقد حث ت الدول األعضاء على تقديم الدعم  WP/164الواليات المتحدة عن تأييدها لإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

 الفني للمشروعات والبرامج المتصلة بخارطة الطريق للتدريب على الطيران.

 /414WP)المجلس(، وكذلك لورقة العمل  /46WPعن دعمه الكامل لورقة العمل  مندوب أندونيسياوأعرب  -22
 )الكاميرون(.

)أفكاك(، فقد أكدت على  /416WP)المجلس( وورقة العمل  /46WPورقة العمل  مندوبة جمهورية كوريا          وإذ أي دت  -23
 ،( في مجاالت السالمةNGAP) "نقادم من المهنيين العاملين في مجال الطيراالجيل ال مبادرة"التزام دولتها بمواصلة المساهمة في 
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توصيات الدولية، ال                                              وحماية البيئة وفقا  لسياسات اإليكاو وقواعدها و  ،وفي األمن والتسهيالت ،وسعة المالحة الجوية وكفاءتها
 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"وخاصة مبادرتها بشأن 

 /414WP)أفكاك( و /416WP)المجلس( وورقة العمل  /46WPعن دعمه لورقات العمل  ادورمندوب إكو وإذ أعرب  -24
عن النتائج  كد على أن دولته راضية تمام الرضا)كوسيسنا(، فقد أWP/67 )كينيا( و WP/237 Revision No. 1)الكاميرون( و

على الطيران والتقدم المحرز في إطار البرنامج التدريبي  المنجزة خالل أنشطة اإليكاو التدريبية التي نفذها المكتب العالمي للتدريب
"ترينير المتقدم" وأثنى على جميع جهود المنظمة في هذا المضمار. وانضمت إكوادور إلى الدول األخرى في تشجيع المزيد  –

 من أشكال التبادل والتعاون في مجال التدريب على الطيران.

                                                                           لتدريب على الطيران وبناء القدرات مما يعد أمرا  ضروريا ، وذلك وفقا  لما جرى با تهالتزام دول مندوب فرنساوأكد  -25
التأكيد عليه في الورقات المقدمة. وإذ شدد على الحاجة إلى نهج منظم من أجل إحراز التقدم، فقد شجع الجمعية العمومية على 

 )الكاميرون(. WP/414اتخاذ اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

 /67WP)المجلس( و /46WPعن دعمه لإلجراءات المقترحة في ورقات العمل  مندوب الجمهورية الدومينيكيةرب وأع -26
 نها ستضمن توفير بناء قدرات وتدريب ذات جودة عالية في مجال الطيران.)كينيا( حيث إ WP/237 Revision No. 1)كوسيسنا( و

 /414WP)أفكاك( و /416WP)أثيوبيا( و /163WPو )المجلس( /46WPورقات العمل  مندوب الجزائروأيد  -27
 )كينيا(. WP/237 Revision No. 1)الكاميرون( و

)كينيا(، فقد وافق على أهمية قيام الدول بتنفيذ  /1Revision No.  237WPعلى ورقة العمل  مندوب اليونان         وإذ عل ق  -28
من الموظفين المؤهلين                                  ن تزويد أوساط الطيران بعدد كاف  خرائط طريق للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران من أجل ضما

مبادرة "و "مبادرة اإليكاو بعدم ترك بلد وراء الركب"والكفؤين لتشغيل نظام النقل الجوي الحالي وفي المستقبل. وأكد أنه في إطار 
ات العملية لمساعدة الدول على تنفيذ (، ينبغي التركيز على األدو NGAP) "نالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرا

دورات تدريبية بشأن إدارة المخاطر  ،استراتيجيات الموارد البشرية. وينبغي أن تشمل هذه األدوات، على سبيل المثال ال الحصر
رقة العمل، فقد أشار                                                                                                         ومنهجيات للرقابة الفعالة على السالمة. وبينما أي د مندوب اليونان الفقرات اإلجرائية من أ( إلى د( الواردة بو 

إلى أنه يحتاج إلى المزيد من المعلومات قبل أن يتمكن من الموافقة على الفقرة اإلجرائية ه( بشأن اعتماد قرار الجمعية العمومية 
 والمرفق بهذه الورقة. تنفيذ استراتيجيات بناء القدرات والتدريب في مجال الطيرانالجديد المقترح بشأن 

                                                                                    على أنه في عالم طيران سريع التغي ر حيث كان التدريب وبناء القدرات عنصرا  هاما ، سيما  غيانامندوب وإذ أكد  -29
 )الكاميرون(. WP/414)أفكاك( و WP /164)أثيوبيا( و WP /163)المجلس( و WP /64                                            بالنسبة للدول الصغيرة، فقد أي د ورقات العمل 

)أفكاك(  /164WP)المجلس( و /64WPه لورقات العمل عن دعم مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةوإذ أعرب  -30
                                                              )كينيا(، فقد شج ع هذا المندوب جميع الدول األعضاء على دعم ورقات  WP/237 Revision No. 1)الكاميرون( و WP/414و

                في مجال التعل م  العمل تلك في السعي إلقامة شراكات تدريبية جديدة بشأن األمور المتصلة ببناء القدرات وتعزيز التبادل والتعاون 
والتطوير في األقاليم كافة. وأعاد التأكيد على أن التدريب في مجال الطيران هو أمر أساسي لتحقيق تنفيذ قواعد اإليكاو وتوصياتها 

                       الدولية تنفيذا  فعاال .
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المالحة المراقب من منظمة خدمات )كوسيسنا(، وكذلك فعل  /67WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب بنماوأعرب  -31
والذي شكر هيئة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية )كوسيسنا( والدول األعضاء فيها على  ،(CANSOالجوية المدنية )

ح كيف يمكن للتنسيق بين الدول أن يعزز السالمة                                                                                                                   عملهم الممتاز في تعزيز التدريب على الطيران في أمريكا الوسطى، مما يوض 
 ة.وسعة وكفاءة المالحة الجوي

                                                    علما  بالتأييد الواسع النطاق للورقات المقدمة. وفيما  )C/GAT(رئيس المكتب العالمي للتدريب على الطيران وأحاط  -32
                                                                           )الكاميرون(، فقد أبلغ اللجنة التنفيذية بأن األمانة العامة، ستنظ م، بالتنسيق  WP/414)أثيوبيا( و  WP/163يتعلق بورقتي العمل 

(، 2017) "خارطة طريق اإليكاو للتدريب على الطيران وبناء القدرات للدول: دليل عملي"لقات عمل لتنفيذ مع المكاتب اإلقليمية ح
 والتأكد من اتباع معايير وإجراءات التدريب القائمة على الكفاءة.

اللجنة التنفيذية  أن إلى، فقد أشار بالتدريب وبناء القدراتبتلخيص المناقشة المتعلقة اللجنة التنفيذية رئيس وإذ قام  -33
اإليكاو في سعيها إلقامة شراكات وشجعت الدول األعضاء على دعم )المجلس(  WP /64في الوثيقة اعتمدت اإلجراءات المقترحة 

                          كالتعلم عن ب عد، والترويج ليه، عصول حبل ال                                        تطوير أساليب بديلة في التدريب لتسهيل س        أقر ت تدريب جديدة في جميع األقاليم؛ و 
ترينير "باالستفادة من برنامج ه األساليب الجديدة بين الجهات المعنية في الطيران المدني؛ وأوصت اللجنة الدول األعضاء لهذ

التدريب لتعزيز تأهيل شبكة األعضاء من أجل تطوير وتبادل وتقديم برامج  نطاق ( ودعم توسيعTRAINAIR PLUS) "المتقدم
التي تجريها في الترويج ألنشطة التدريب  مشاركة نشطة ان؛ وشجعت المجلس على المشاركةالمهنيين العاملين في مجال الطير 

 اإليكاو بين الدول األعضاء من أجل زيادة التواصل في جميع األقاليم.

                                                                                                       وأحاطت اللجنة التنفيذية علما  بمواقف ومساهمات الدول والمنظمات الدولية بشأن التحديات التي تواجهها أوساط  -34
                                           توصيات الدولية، فضال  عن المبادرات المقترحة الطيران في مجال تأهيل المهنيين في مجال الطيران لتنفيذ قواعد اإليكاو و ال

                                                              )أفكاك(، فقد سل مت اللجنة بالتحديات المقترنة بتنمية رأس المال  WP/164للتصدي لتلك التحديات. وفيما يتعلق بورقة العمل 
جعت الجهات المعنية مثل هيئات الطيران المدني ومؤسسات التدريب على الطيران والشركاء في البشري وتدريبه في أفريقيا وش

قطاع الطيران وغيرهم على مواصلة تقديم المعلومات حول التدريب إلى المنظمة األفريقية للتدريب على الطيران بغرض مواصلة 
إليكاو ستعمل مع مكاتبها اإلقليمية في أفريقيا لدعم تنفيذ تحسين خارطة التدريب على الطيران في أفريقيا. وأشارت إلى أن ا

 خارطة الطريق المذكورة.

 ةالعام الجلسةوافقت اللجنة التنفيذية على توصية )كينيا(  WP/237 Revision No. 1وفيما يتعلق بورقة العمل رقم  -35
بصيغته الواردة في مرفق  القدرات في مجال الطيرانوبناء بشأن تنفيذ استراتيجيات التدريب  الجديدباعتماد قرار الجمعية العمومية 

 تلك الورقة.

 كفاءات التدريب والتطوير

ز ") /131WPورقة العمل رقم  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوقدم  -36                                                تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي/الواقع المعز 
(VR/AR) ز أن تنهض  ( التي سلطت الضوء على أنه"في تدريب العاملين                                                         من شأن تكنولوجيا الواقع االفتراضي/الواقع المعز 

أصبح  الطيران يبدو أن قطاعمع ذلك أشارت الورقة إلى أنه و فعالة وكفؤة.  يةتدريب بل   س  بنظام تدريب العاملين من خالل توفير 
عد قياسية لضمان االعتماد السلس من جانب قبول دولي وال قوا  ثمةلكن ليس و تقنيات التدريب.  يف التكنولوجية لثورةا  لتقبل       جاهزا  

 .الطيران لهذه التكنولوجيات الخاصة بتدريب العاملين في مجال الطيران الدول وقطاع
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 إلى القيام بما يلي: WP/131                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -37

                                  رات العملية األساسية الالزمة وفقا                                                                   حث  الدول على التسليم بتكنولوجيا الواقع االفتراضي بغرض اكتساب الخب أ(
صيانة الطائرات " — 1-، الجزء د(Doc 7192) "الصادر عن اإليكاو "دليل التدريبا"ل

                    جازات على نحو يت سم شأنه أن يوفر المعرفة لحاملي اإل الذي من ")فني/مهندس/ميكانيكي(
 لية؛   ع اوالف بالكفاءة

وإظهار القدرة على أداء الوظيفة التي تتماشى  إلثباتلواقع االفتراضي                                  حث  الدول على استخدام تكنولوجيا ا ب(
 التي سيتم منحها؛واإلجازة الهندسية 

 تكنولوجيا الواقع االفتراضي؛ استخدامإصدار إرشادات للدول بغرض تشجيعها على  ج(
تراضي حيث إن أساليب هذه نجاح اعتماد تكنولوجيا الواقع االفإفي تشجيع دولة التصميم على المشاركة  د(

 ؛(OEMs) كبير على بيانات منتجي المعدات األصليةالعملية تعتمد إلى حد 
جازين في صيانة                                        تكنولوجيا الواقع االفتراضي بالنسبة للم   استخدام                                    حث  الدول ومنتجي المعدات األصلية على  ه(

 ومقتضيات صالحية الطيران.الطائرات 

استراتيجية جديدة  –التكامل بين عمليات التدريب ") /238WPورقة العمل رقم  ة الدومينيكيةمندوب الجمهوريوقدم  -38
السياق الديناميكي لمشاريع المالحة الجوية العديدة قيد التنفيذ المتزامن، التدريب في  هالتي أكدت على أن( "لزيادة فعالية التدريب
 ةفي النهوض بالعنصر البشري والحد مما قد ينجم عن األخطاء والالمباال         رئيسيا         عامال   يشكالن والمستمرالمناسب واألساسي 

مفهوم التكامل وسلطت الورقة الضوء على بسبب عدم الوعي بالعالقة المتبادلة بين بعض المفاهيم التشغيلية. من آثار محتملة 
                                             ل مجال وإعداد منهج يحدد تحديدا  جليا  العالقة الالزم لكالمحدد  تقييم للتدريبينطوي على إجراء الذي بين العمليات التدريبية 

 .المجاالت بين

 إلى القيام بما يلي: WP/238                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -39

 تحليل ومناقشة محتوى ورقة العمل هذه؛ أ(
ل العمليات لتشجيع مفهوم تكام (GAT)من المكتب العالمي للتدريب على الطيران  المعتادطلب الدعم  ب(

 بغرض تحقيق التكامل والفعالية؛ اتاالستراتيجي التدريبية وغيرها من
التحديات المقترنة بالتدريب، وذلك من خالل  لتلبيةدعم مراكز التدريب من أجل إعداد استراتيجيات شاملة  ج(

 على تحقيق التكامل بين عمليات التدريب؛مساعدتها 
ذ على المدى القريب من أجل التنسيق المناسب مع                           تقييم المشاريع التي ستنف   من تمكين السلطات المحلية د(

 ؛في إدراج هذه الرؤية ضمن الدورات التدريبيةإدارات التدريب 
  اتخاذ أي إجراء مستصوب آخر. ه(

الطيران                              تأهيل المدر بين في مجال سالمة") /1Revision No.  477WPورقة العمل رقم  مندوب الكاميرون وقدم  -40
يحد من  (GAT)القائم والتابع للمكتب العالمي للتدريب على الطيران                       إجراء تأهيل المدر بينطت الضوء على أن            ( التي سل  "المدني

. وشددت وتكاليفتوفر العدد الكافي من المدربين متعددي المواهب لتلقين مجموعة المواد التدريبية بسبب ما يلزم لتنفيذه من وقت 
مدربين في مجال سالمة الطيران، قد يكون من المفيد إعداد  الحصول علىيتسنى تمكين معاهد التدريب من  ة على أنه لكيالورق
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في إطار  تدريب المدربين أثناء العمل كجزء منوذلك  الطيران لكل حقل من الحقول التخصصية لسالمةوحدة تدريب عامة 
  .(TPP)ترينير المتقدم  –البرنامج التدريبي 

 إلى القيام بما يلي: WP/477                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -41

                                            علما  بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛أن تحيط  أ(
إعداد دورات تدريبية عامة لكل واحد من الحقول التخصصية لسالمة الطيران بغرض  من اإليكاولب تطأن  ب(

 .(TPP)ترينير المتقدم  –البرنامج التدريبي إطار أثناء العمل في تدريب المدربين 

 المناقشة

رئيس المكتب العالمي للتدريب على )الكاميرون(، أوضح  /1Revision No.  477WPوفيما يتعلق بورقة العمل  -42
كالت الخاصة أن المكتب المذكور قد أعد دورات تدريبية خاصة باحتياجات تدريبية محددة، مع مراعاة المش )C/GAT(يران الط

                                                                                                                        باألداء وإطار الكفاءة والجهات المستهدفة. وبمجرد إعداد الدورة التدريبية أ عدت متطلبات تأهيل المدربين وإدراج التدريب أثناء 
 العمل في عملية التأهيل. وشدد على أن هذه العملية يجب أن تضمن جودة تنفيذ الدورات.

ولتها اعترضت على اإلجراء الوارد في الفقرة ب( من ورقة العمل إلى أن د مندوبة الواليات المتحدةوأشارت  -43
WP/477 Revision No. 1 وبينما أقر ت الواليات المتحدة بأن إلزام كل مدر ب بتقديم طلب إلى اإليكاو بشكل فردي لكل دورة .                                                                                           

ربين بشأن كل دورة من أجل يرغب في تدريسها هي عملية مرهقة، فإن ثمة متطلبات محددة خاصة بالخدمة المتوفرة في المد
ؤدي إزالة هذا الشرط إلى الحد من مطابقة الخبرات مع النتائج. واعترضت الواليات المتحدة                                 تحسين التعل م إلى أقصى حد. وقد ي

على إعداد دورات تدريبية عامة لكل مجال متخصص من مجاالت سالمة الطيران لتدريب المدربين أثناء العمل بموجب برنامج 
                                                       المتقدم وطلبت أن يقدم كل مدرب طلبه كما هو األمر حاليا . ترينير

)الجمهورية الدومينيكية(، أشارت مندوبة الواليات المتحدة إلى أن دولتها وافقت  WP/238وفيما يتعلق بورقة العمل  -44
 واردة في ورقة العمل.                                                                                        على اقتضاء توفير نهج تعاوني أكثر تكامال  بشأن التدريب وتطلعت إلى المضي في فهم المفاهيم ال

االجتماع )اإلمارات العربية المتحدة(، فقد أشار إلى أن  /131WPعن تأييده لورقة  مندوب رومانياوإذ أعرب  -45
قد وافق على أن تنظر  12/7/2019إلى  8                                      والذي ع قد في مقر اإليكاو في الفترة من  االستكشافي لتدريب وترخيص الموظفين

( لالضطالع باألعمال الناشئة عن توصيات االجتماع االستكشافي PTLPبراء تدريب وإجازة الموظفين )اإليكاو في تشكيل فريق خ
، فقد أكد على WP/131                                                                                              وذكر أنه بينما من المهم للغاية إتاحة فرصة جديدة لتدريب موظفي صيانة الطائرات وفقا  لورقة العمل 

بحدود التكنولوجيا المستخدمة  يتم اإللمامزة وأن                           وجيا خبرة المستخدم المعز  أنه من الضروري إيالء االهتمام للجوانب العملية لتكنول
 من أجل التدريب. ومضى مندوب رومانيا في التأكيد على أنه يجب دعم جميع جوانب التدريب بواسطة التكنولوجيا الجديدة.

 /238WPورقة العمل  كولومبيا وكوبامندوبو نيكاراغوا وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية وإكوادور و      أي د  -46
بذلك فقد أكد على أن تكامل عمليات التدريب من شأنه أن يؤدي إلى بناء  مندوب نيكاراغوا)الجمهورية الدومينيكية(. وإذ قام 

أجل ضمان على ضرورة قيام الدول بتزويد مهنيي الطيران بالتدريب الالزم من  أوروغواي ةمندوب أكدتالقدرات وتعزيز الفعالية. و 
من ورقة العمل، والذي ينص على ما يلي:  3-3سالمة الطيران المدني الدولي. وشددت على أهمية االستنتاج الوارد في الفقرة 

                                                                                                                 "الطيران هو نظام يعتمد نجاحه على العالقة المتسقة بين جميع مكوناته من األنظمة الفرعية. ووفقا  لذلك، يجب أن نركز على 
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التشغيليين على أفضل التقنيات واإلجراءات بطريقة منظمة ومتسقة لكي يتحقق الغرض المقصود من ضمان حصول العاملين 
إلى أنه  كوبا ةمندوب مة والطيران كنظام عالمي". وأشارتتلك التقنيات واإلجراءات، وذلك في ضوء األهداف االستراتيجية للمنظ

تترتب عنها آثار مالية فإنها قد تكون مفيدة في تعزيز أداء حاملي قد  WP/328في حين أن اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 
 تراخيص صيانة الطائرات.

عن دعمهما لمداخلة رئيس المكتب العالمي للتدريب على الطيران بشأن ورقة العمل  وفدا إكوادور وكولومبياوأعرب  -47
1Revision No.  477WP/  ذل الجهود كافة من أجل تعزيز سالمة الطيران.على أهمية ب مندوبة كوبا)الكاميرون(. وأكدت 

على الورقات الثالثة، فقد أكد على أهمية تزويد الدول، بما فيها بلده، بتدريب في  مندوب جنوب السودانوإذ وافق  -48
 ."وراء الركب عدم ترك أي بلد"                                                                                        مجال الطيران وبناء القدرات وهي أمور ثمة حاجة ماسة إليها، وذلك وفقا  لمبادرة اإليكاو بشأن 

إلى أن اللجنة التنفيذية الحظت  الرئيس، أشار الكفاءات والتطوير في مجال الطيرانولدى تلخيص المناقشة حول  -49
فيما و الموظفين.  إجازةعرب عنه بتبني التكنولوجيات الجديدة واألدوات المبتكرة في التدريب على الطيران لتعزيز نظام              االهتمام الم  

)اإلمارات العربية المتحدة(، حثت اللجنة التنفيذية الدول األعضاء على االعتراف بتكنولوجيا الواقع  WP/131عمل يتعلق بورقة ال
جازين في ترخيص صيانة      للم  و  لمتطلبات الصالحية للطيران االفتراضي وشجعتها على اعتماد استخدام هذه التكنولوجيا بالنسبة

دراسة  المضي فيحاجة إلى  ثمة، إال أن          إيجابيا                                       ي حين أن هذه التكنولوجيا تعد تطورا  الطائرات. وأكدت اللجنة التنفيذية أنه ف
 .من المواءمة والتوحيد                       . كما يقتضي ذلك قدرا  وجدواهاتكاليفها/فوائدها وفعاليتها 

طلب المقدم إلى بال       علما  التنفيذية اللجنة أحاطت )الجمهورية الدومينيكية(  WP/238وفيما يتعلق بورقة العمل رقم  -50
وفيما يتعلق بورقة واالستراتيجيات األخرى الرامية إلى تحقيق التكامل والفعالية.  التدريب عملياتلترويج لتكامل لدعم ااإليكاو 

مكتب التدريب العالمي رئيس  ، أيدت اللجنة التنفيذية الموقف الذي عبر عنه)الكاميرون( WP/477 Revision No. 1العمل رقم 
  أعاله(. 42)انظر الفقرة  (C/GAT)ران على الطي

 المسائل المتعلقة بالمالحة الجوية والنقل الجوي 

تصميم استراتيجية جديدة للجيل القادم من المهنيين العاملين "] /115WPورقة العمل رقم  رومانيا ةمندوب عرضتو  -51
حاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األعضاء األخرى فنلندا بالنيابة عن االتبل    ق  مقدمة من ال ["(NGAP)في مجال الطيران 

                                               الطيران قطاع  سريع  النمو وهو عنصر حاسم لتعزيز ". وشددت على أن اليوروكنترول"لطيران المدني، واللجنة األوروبية لفي 
أوساط الطيران  ت               وقت نفسه، أقر  والنمو في جميع أنحاء العالم. وفي المع العمل على دعم التنمية االقتصادية  ،الربط العالمي

 تخذ   ي  بعض مجاالت الطيران، وقد تتفاقم المشكلة بمرور الوقت إذا لم وجود نقص حالي في المهنيين المهرة في بالدولية بالفعل 
ع للخطر ويمكن أن يهدد سالمة وأمن الطيران في جمي                             عر ض هذا النقص النمو المتوقع               . ويمكن أن ي  في هذا الشأن أي إجراء

الخاصة بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال  اإليكاو                                                        . ومن ثم فبينما ت قر  الورقة إقرارا  تاما  بنجاح مبادرة أنحاء العالم
برنامج الجيل القادم من " فهي تؤيد عزم اإليكاو على إضفاء زخم جديد لمبادرة ،خالل السنوات العشر األخيرة ( (NGAPالطيران

لمواجهة  وقادرة على توفير أدوات فعالةومتماسكة وطموحة وشاملة إعداد استراتيجية جديدة ب "عاملين في مجال الطيرانالمهنيين ال
تقييم  بناء علىاالستراتيجية  هذه ينبغي إعدادوأكدت الورقة على أنه في المهنيين العاملين في مجال الطيران.  المنتظر النقص

                                                     القادرة على مساعدة الدول على جعل مهنة الطيران خيارا  فعالة الاألدوات كلة ثم اقتراح طائفة من للمشعلى البيانات واضح قائم 
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وعرضت الورقة بعض االعتبارات  المهنيين مع الحفاظ على نظرة مستقبلية عالمية. لمسار مهني جذاب لنطاق واسع من
 ين العاملين في مجال الطيران.واالقتراحات بشأن االستراتيجية الجديدة للجيل القادم من المهني

 إلى القيام بما يلي: WP/115                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -52

الحر في مجال الطيران عبر  المهارات                                                            أن تحث  جميع الدول األعضاء على تسهيل إزالة الحواجز أمام تدفق أ(
 اءات اإلدارية؛خالل توحيد وتنسيق المؤهالت والتراخيص واإلجر الحدود، من 

برنامج الجيل القادم "أن تدعو الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية واألوساط األكاديمية وأوساط الطيران لدعم  ب(
، باعتباره أحد العناصر األساسية لبناء القدرات، وذلك من خالل "العاملين في مجال الطيرانمن المهنيين 

 والموارد الالزمة للمساعدة على تحقيق أهداف البرنامج؛الفنية توفير الخبرات واإلرشادات 
أن تكلف المجلس باعتماد استراتيجية جديدة للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران لإليكاو  ج(

 وتقوم على البيانات وتراعي التغير التكنولوجي السريع.تتسم بالشمولية 

 بما يلي: وأن تكلف األمينة العامة بالقيام

                                                                                                     تقييم وتقديم تقرير إلى المجلس وفقا  الستراتيجية الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران عما  د(
 ة"إجازة العاملين"، يتيح فرصة سانحة وإمكاني —عمل اإليكاو الحالي، سيما الملحق األول إذا كان إطار 

 من قطاع الطيران؛ ،تمييز دون ب            دون تحي ز و النساء والرجال، باستفادة 
                                                                                                     تقييم وتقديم تقرير إلى المجلس وفقا  الستراتيجية الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران عما  ه(

في تزويد المهنيين في مجال الطيران        فعاال         إطارا  يوفر الحالي لإليكاو، سيما الملحق األول، إذا كان اإلطار 
 والمستقبل؛لألسواق في الحاضر بالمهارات الالزمة 

الجيل القادم من المهنيين استراتيجية جميع البحوث والبيانات التي تم تجمعيها في سياق  تبادلالتأكد من  و(
وتمكن مع جميع الدول المتعاقدة في اإليكاو والجهات المعنية في قطاع الطيران العاملين في مجال الطيران 

 منها. االستفادة هذه الجهات من

التوحيد القياسي للتدريب في مجالي البحث ") /130WPورقة العمل رقم  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوقدم  -53
تحسين التشغيل البيني في عمليات  ( التي أشارت إلى أن بعض الحوادث األخيرة والبارزة الخطورة قد شددت على اقتضاء"واإلنقاذ

المركز وسلطت الورقة الضوء على أن . وفي الوقت المناسب      فعاال                                  دعم تنفيذ هذه العمليات تنفيذا  أجل البحث واإلنقاذ، وذلك من 
التدريب في مجالي عمل دولية للتوحيد القياسي لعمليات  استضاف حلقةقد كان إلمارات العربية المتحدة باالوطني للبحث واإلنقاذ 

من االتحاد عن الوكاالت الجوية والبحرية        ممثال   55في هذا الحدث قد شارك ل. و 13/6/2019إلى  12البحث واإلنقاذ من 
وكان الهدف الرئيسي  الروسي والكويت ونيوزيلندا واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية.

إذا كان التوحيد القياسي الدولي لعمليات اإلنقاذ وتحديد ما العمل التعريف بالتحديات الحالية التي تواجهها عمليات البحث و  لحلقة
ل المشاركون إلى توافق لالتدريب وترخيص العاملين في مجالي البحث واإلنقاذ يمكن أن يعالج تلك التحديات. و  آلراء في ا                             قد توص 

الل التوحيد القياسي للتدريب في مجال واإلنقاذ من خالبحث  تعزيز توفير عملياتبشأن خمسة بنود على األقل من شأنها أن تتيح 
 البحث واإلنقاذ.

 إلى القيام بما يلي: WP/130                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -54
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 بمحتويات ورقة العمل؛               أن تأخذ علما   أ(
لى عمليات لتدريب علأن تنظر في المسائل األخرى التي يمكن أن تعالجها عملية التوحيد القياسي الدولي  ب(

 البحث واإلنقاذ؛
أن تطلب إلى األمينة العامة أن تنظر في اعتماد مفهوم "إطار دولي للتدريب القائم على الكفاءة لعمليات  ج(

 .(IMO)وذلك بالتعاون مع الوكاالت األخرى، مثل المنظمة البحرية الدولية البحث واإلنقاذ" 

(، التي شاركت في "بناء كفاءات الطيران بالنسبة للمستقبل") /206WP ورقة العمل رقم مندوب سنغافورةوقدم  -55
 في ظل رعايةوأشارت الورقة إلى أنه . فيجي وجزر مارشال وناورو ونيجيريا ومقدونيا الشمالية وباالو والمملكة المتحدةتقديمها 

في تنفيذ مبادرات متعددة لجذب وتدريب الدول  شرعت، (NGAP)"الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران"  برنامج
. وأكدت الورقة على اقتضاء إقرار طرائق التعليم الخاصة بالجيل القادم من الشباب في قطاع الطيران واالحتفاظ بهمالمهنيين 

                               اليب التدريب التي تحو  ل تركيز أس والتي تشمل                                        طرائق التعليم التي ترك  ز على المتعل  مالمهنيين العاملين في مجال الطيران واعتماد 
منهجيات التدريب  من                                                                      أظهرت الدراسات أن طرائق التعليم التي ترك  ز على المتعل  م أكثر فعالية . و                                   التعليم من الم در  ب إلى المتعلمين

الذي ولد بين عام  ( والجيلMillennial) 1996و 1981بالنسبة لكل من الجيل الذي ولد بين عامي                               التقليدية التي يقودها الم علم
تكنولوجيا الصحيحة يمكن أن يسفر عن دعم فعال ألساليب التعليم الوأن امتالك ناصية  ،وبداية أواسط سنوات األلفين 1996

 1996و 1981الذي ولد بين عامي جيل المن القوى العاملة من  التي تركز على المتعلم. وإذ أشارت الورقة إلى أن المتدربين
(Millennialوا ) تعودوا وتعرضوا للتكنولوجيا باعتبارها الواجهة وبداية أواسط سنوات األلفين  1996لجيل الذي ولد بين عام

                                      يها ميسورا  وبتكلفة معقولة، فسيكون من علصول حمع تقدم التكنولوجيا أصبح ال، فقد أكدت الورقة على أنه الرئيسية في الحياة
 جرى تشجيع                                                                       دوات التدريبية التي تتكامل مع طرائق التعليم التي تركز على المتعل  م. و المزيد من األالمفيد لقطاع الطيران توفير 

 تشجيع، من خالل برنامج "ترينير المتقدم"، أن تنظر في توفير هذه اإلرشادات من أجل المساعدة في على أنه بإمكانها إليكاوا
 .اءات الطيران في المستقبل                                                           التكنولوجيا وطرائق التعليم التي ترك  ز على المتعلم لبناء كف

 إلى القيام بما يلي: WP/130 رقم                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل -56

على الكفاءة لتجهيز  القائم م من أجل تعزيز التدريب                               طرائق تعليم ترك  ز على المتعل                             أن تسل  م بالحاجة إلى تبني أ(
 الطيران من أجل تلبية احتياجات الطيران في المستقبل؛ من المهنيين العاملين في مجالالجيل القادم 

على  أن تطلب من اإليكاو إعداد مبادئ توجيهية الختيار أدوات التدريب التكنولوجية التي تدعم التدريب القائم ب(
 TRAINAIR PLUS "                                                                            وذلك باستخدام طرائق تعليم ترك  ز على المتعلم في إطار برنامج "ترينير المتقدمالكفاءة 
(TPP) .التابع لإليكاو 

نهج  –معالجة نقص الطيارين والمهنيين العاملين في مجال الطيران ") /239WP رقم ورقة العمل مندوب كنداوقدم  -57
                                                                         موجزا  الستعراض شامل للنقص العالمي في الطيارين والمهنيين العاملين في مجال ( التي عرضت "عالمي بشأن مشكلة عالمية

وأكدت الورقة على  بشأن مبادرات اإليكاو العديدة القائمة اآلن للتصدي لهذا التحدي.معلومات مفصلة الورقة ان. وتعرض الطير 
المجموعات جيدة التدريب وذات وسلطت الورقة الضوء على أن  .                                                         أن نقص العمالة المذكور أث ر على قطاع الطيران الدولي بأسره

يعدون وغيرهم  في مجال الصيانة والمفتشين المعنيين بالسالمة راقبي الحركة الجوية والفنيينالخبرة من الطيارين والمهندسين وم
على سالمة وجدوى الطيران الدولي. ومن ثم يلزم توفير جهود جماعية، على المستويات للمحافظة  من العاملين الضروريين

ثاره المتزايدة. وإذا لم تتم معالجة حاالت نقص العمالة هذه التغلب بشكل فعال على آالمحلية والعالمية على حد سواء، من أجل 
وتناشد كندا جميع الدول األعضاء باإليكاو  بالنسبة لسالمة الطيران في العالم أجمع.معالجة مناسبة فإنها قد تمثل تحديات حاسمة 



 - 372 -  A40-Min. EX/7 
 

 

هج للمساعدة في التخفيف من              أجل إعداد ن  العمل مع الجهات المعنية الرئيسية، على الصعيد المحلي والدولي على حد سواء، من 
بين الدول، من خالل التعاون  وشددت على أن. الدولي نقص سوق العمالة العالمي وتشجيع زيادة اإلدماج في قطاع الطيران

 بالنسبة للتصدي لهذا التحدي في المستقبل. ممارسات والدروس المستفادة، أمر حاسمتبادل أفضل ال

 إلى القيام بما يلي: WP/239العمومية في ورقة العمل               د عيت الجمعية  -58

( NGAPدعم مبادرات اإليكاو، مثل برنامج اإليكاو للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران ) أ(
ين                                                                                    المهن في مجال الطيران بالنسبة لألجيال المقبلة لضمان توف ر ما يكفي من المهنيين المؤهلمن أجل تشجيع 

 ؛في المستقبل لنقل الجوي الدولياالطيران لتشغيل وإدارة وصيانة نظام العاملين في مجال  والكفؤين
حث الدول األعضاء باإليكاو على التعاون من خالل تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يتعلق  ب(

المهنيين العاملين في مجال الطيران والتخفيف  سياساتها وتشريعاتها من أجل معالجة النقص العالمي فيبتنفيذ 
 النطاق.من آثاره الواسعة 

تنفيذ إدارة التغيير في سياق إعداد المشروعات الخاصة ") /240WPورقة العمل  مندوب الجمهورية الدومينيكيةوقدم  -59
 اإليكاو العالمية                         جزءا  من عملية تنفيذ خطط                                        بإدخال التدريب على إدارة التغيير ليغدو  التي أوصت  ("بخدمات المالحة الجوية

ولقد جرى تعريف إدارة  إدارتها بأقل قدر ممكن من المخاطر على السالمة.والتي يجب  الخاصة بالطيران والمشروعات الفنية
شطة جديدة، مع التغيير على أنها تنفيذ إطار استباقي يراعي احتياجات أولئك المشاركين في عملية رامية إلى تعديل أو إدخال أن

استراتيجيات لضمان االستماع إلى جميع وجهات النظر ومراعاتها. وتكفل العملية المشتركة التخاذ القرارات مشاركة جميع 
ومن شأن التدريب على إدارة التغيير أن يكفل اتخاذ  األشخاص الذين تؤثر عليهم العملية الجديدة مشاركة نشطة في تنفيذها.

                                                                                                اونية، وأن يجعل عملية االنتقال تتم بحذر، وعلى مراحل، توخيا  لالستئناس وشحذا  للوعي. عالوة على ذلك، القرارات بطريقة تع
 . وتنفيذها الفنية سوف يعزز التدريب كيفية إعداد مشاريع الطيران

 إلى القيام بما يلي: WP/240 رقم                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل -60

من عملية     ا  أساسي    ا  جزء                                                                ه الورقة، وحث الدول على إدخال التدريب على إدارة التغيير ليغدو  دعم محتوى هذ أ(
 للمشروعات وتنفيذها؛التخطيط 

جديدة لمساعدة الدول في بناء القدرات في مجال  وإرشاداتمطالبة الكيانات التابعة لإليكاو بوضع أحكام  ب(
 ؛إدارة التغيير

تنفيذها  من أجلجارية والنظر في إتاحة تمويل خاص لدمج أدوات إدارة التغيير فيها، استعراض المشروعات ال ج(
 ؛              تنفيذا  فعاال  

تبار إدارة توطيد المشروعات التي تعمل على تحسين السالمة من خالل اتخاذ القرارات بطريقة تعاونية، واع د(
 .للنجاح    ا  أساسي              التغيير شرط ا 

 ( التي"التدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء") /444WPورقة العمل  ومينيكيةمندوب الجمهورية الدوقدم  -61
يلزم، من أجل ضمان الرصد الفعال لتنفيذ المالحة القائمة على األداء، إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي يتيح للموظفين على أنه  أكدت

وشددت الورقة على أن لمهارات الالزمة إلدارة المالحة القائمة على األداء. لخدمات المالحة الجوية اكتساب المعرفة وااإلداريين 
أجل تحقيق من          ودقيقا         سلسا                           لضمان سير العملية سيرا   رئيسي المالحة القائمة على األداء عاملإدارة  هذا التدريب في مجال

ويسعى التدريب على إدارة المالحة . اإليكاو بل                                                                    مستوى مقبول من السالمة وذلك باستخدام األدوات واإلجراءات المقترحة من ق  
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الجديدة المرتبطة بالمالحة القائمة على األداء من الناحية للمفاهيم         واضحا                                                   القائمة على األداء إلى إعداد منهج خاص يوفر فهما  
سبانية تقوم باستحداث حزمة أول دولة ناطقة باألومينيكية هي الجمهورية الدسلطت الورقة الضوء على أن النظرية والعملية. و 

 .المطلوبةتطوير المعرفة والمهارات ل تدريبية موحدة بشأن إدارة المالحة القائمة على األداء

 إلى القيام بما يلي: WP/444 رقم                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل -62

 تحليل وتأييد محتويات ورقة العمل هذه؛ أ(
 مة بصياغة وتشجيع إعداد إرشادات أخرى بشأن إدارة المالحة القائمة على األداء؛تكليف األمينة العا ب(
إضفاء األولوية على التدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء كأداة لتشجيع وتعزيز سالمة الطيران في  ج(

 القائمة على األداء؛ المالحة الجوية في العالم أجمع، ومن ثم ضمان الرصد الناجح لتنفيذ المالحةنظم 
 إدراج الحاجة إلى التدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء في العمليات المرتبطة بإدارة التغيير. د(

التعليم واألداء في مجال بعنوان: " /408WP رقم ورقة العملإلى أن ورقات المعلومات التالية قد تم تسليمها:  وأشير -63
التي قدمتها  (Education and performance in aviation: Realizing and sustaining benefits) "لفوائد واستدامتهاالطيران: تحقيق ا
آخر المستجدات في التدريب الصيني على أمن " :بعنوان WP/497 رقم ورقة العمل( للنقل الجوي؛ و Hermesمنظمة هيرمس )

 بعنوان: WP/512 رقم ورقة العملالتي قدمتها الصين؛ و  (Latest progress of China’s Aviation Security Training) "الطيران
التي قدمتها بنغالديش؛  (Training on air transport economics and regulations)"التدريب بشأن اقتصاديات النقل الجوي ولوائحه"

 Experimental drone builders)" بدون طيار ومختبرات االبتكار في رواندابناء الطائرات التجريبية  " WP/565 رقم ورقة العملو 

and innovation labs in Rwanda)  رواندا.التي قدمتها 

 المناقشة

عن دعمهم لجميع األوراق  مندوبو كولومبيا وأوروغواي وكوبا وجمهورية فنزويال البوليفارية وزامبيا وأريترياوأعرب  -64
عن تأييده لألوراق المذكورة فقد أكد على استمرار دعم دولته لبرنامج اإليكاو الخاص  مندوب كولومبياوإذ أعرب المقدمة.  الست

 بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران.

ذب )سنغافورة، والجهات المشاركة في الورقة(، فقد شدد على أن ج /206WPورقة العمل  مندوب إيطاليا         وإذ أي د  -65
وتدريب واستبقاء الجيل القادم من المهنيين في مجال الطيران يمثل أولوية عالمية للطيران وأكد على أنه عندما لم ينجح أكثر من 
نصف الشباب المسجلين في برنامج الطيران في إكمال التدريب، فقد كان من الضروري إعادة التفكير في طريقة التعليم. وإذ أكد 

ل التركيز من المدر ب إلى المتدرب، مندوب إيطاليا على أ                                                                                                   ن التدريب القائم على الكفاءة يمكن أن يسفر عن نتائج أفضل إذا تحو 
                                                                                                            فإن هذا المندوب يشج ع الجمعية العمومية على اتخاذ اإلجراء المقترح في ورقة العمل وعلى وجه الخصوص مطالبة اإليكاو 

ولوجية التي تدعم التدريب القائم على الكفاءة وذلك باستخدام طرائق تعليم بإعداد مبادئ توجيهية الختيار أدوات التدريب التكن
 التابع لإليكاو. "ترينير المتقدم "                                ترك ز على المتعلم في إطار برنامج

)كندا(، فقد أكد على أهمية تعاون  /239WPدعمه لورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدة عنوإذ أعرب  -66
دل أفضل الممارسات والدروس المستفادة فيما يتعلق بتنفيذ سياساتها وتشريعاتها الخاصة من أجل معالجة الدول من خالل تبا

)فنلندا نيابة عن االتحاد األوروبي والدول  WP/115                                                                   النقص العالمي في موظفي الطيران المهنيين. كما أي د أيضا  ورقة العمل 
، ((EUROCONTROLاسطة المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في إيكاك وبو 
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                                                                                                           مشددا  على الحاجة إلى إزالة أي عقبات تعترض تدريب وتوظيف المهنيين الشباب في مجال الطيران من أجل ضمان مستقبل 
 مشرق لقطاع الطيران.

والستراتيجية جديدة خاصة  /115WPالعمل  عن دعمها للتوصيات الواردة في ورقة مندوبة الواليات المتحدةوأعربت  -67
بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران والتي ستعود بالفائدة على مستقبل الطيران العالمي نتيجة اعتماد أساليب 

 WP/239ورقة العمل                                                                                                   وأدوات تتكي ف بصورة مستمرة وتستند إلى التحليل القائم على البيانات. كما أي دت اإلجراءات المقترحة في 
وأكدت دعم الواليات المتحدة لمبادرات اإليكاو الخاصة بتعزيز الوظائف في مجال الطيران بالنسبة لألجيال المقبلة، مثل برنامج 

 .((NGAP "الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران"

رنامجها الخاص بالجيل القادم من المهنيين العاملين الضوء على نجاح اإليكاو في تنفيذ ب مندوب إكوادور         وإذ سل ط  -68
 WP/206                                                                                                              في مجال الطيران باالقتران مع مبادرتها بشأن عدم ترك أي بلد وراء الركب، فقد أي د اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

بة التي تدعم تدريب قائم على )سنغافورة، والجهات المشاركة في الورقة( وشدد على اقتضاء امتالك األدوات التكنولوجية المناس
                                 التابع لإليكاو. كما أي د اإلجراءات  "برنامج ترينير المتقدم"الكفاءة بواسطة استخدام طرق تربوية تركز على المتعلم في إطار 

 )الجمهورية الدومينيكية( والمتصلة بالتدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء. WP/444المقترحة في ورقة العمل 

إلى أن المقترحات الواردة في األوراق الست هي مقترحات مثيرة لالهتمام، فقد أكد على  سبانيامندوب أوإذ أشار  -69
                                                                                                                   أن مفهوم الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران هو مفهوم متصل اتصاال  وثيقا  بالمسائل الخاصة باالبتكار في 

طاع الصناعة. وعالوة على ذلك، فقد أتاح فرصة ممتازة للسعي نحو تحقيق المساواة بين مجال الطيران وزيادة التعاون مع ق
                                                                                                     سبانيا التزاما  قويا . وإدراكا  منه لعدم توفر األموال الكافية في ميزانية البرنامج العادي لإليكاو لفترة أمر تلتزم به أالجنسين، وهو 

برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين "لمبادرات، فقد أكد على أن فيما يتعلق بجميع تلك ا 2022-2020السنوات الثالث 
هو مسألة يمكن للدول األعضاء في منظمة اإليكاو وقطاع الطيران أن تشارك فيها من أجل الحصول على  "في مجال الطيران

 .هذه التعليقات مندوب زامبيا                                                       برنامج موحد واحد تكون فيه المشاركة مشاركة طوعية. وأي د 

)كندا(،  /239WP)سنغافورة، والجهات المشاركة في الورقة( و /206WPدعمه لورقات العمل  مندوب نيجيرياوقدم  -70
 )الجمهورية الدومينيكية(. WP/444و WP/240وكذلك ورقة العمل 

ندا )فنل /115WP                     ، فضال  عن ورقة العمل /444WPو  /240WPو  /239WPورقات العمل  مندوب نيكاراغواوأيد  -71
بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ودول أعضاء أخرى في إيكاك و"اليوروكنترول"(، والتي دعت الدول األوروبية إلى 

بواسطة توفير  "برنامج اإليكاو الخاص بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران"القيام، ضمن جملة أمور، بدعم 
 د والموارد من أجل المساعدة في تحقيق أهداف البرنامج المذكور.الخبرة الفنية واإلرشا

بمبادرة الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران كجزء من حل لمعالجة النقص  مندوب السويد      ورح ب  -72
برنامج "تعزيز وتوسيع نطاق ، ل2018                                                                                في المهنيين المهرة والمؤهلين في مجال الطيران، فضال  عن إعالن اإليكاو، في نهاية عام 

ين الجنسين في بعض مهن                                            . وإذ أشار إلى التفاوت الذي ال يزال قائما  ب"الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران
ال برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مج"                                                      يعتبر تمثيل المرأة فيها تمثيال  ناقصا ، فقد شدد على أن  الطيران حيث

يمكن أن يشجع زيادة مشاركة النساء في قطاع الطيران وشدد مندوب السويد على أنه كون النساء يشكلن نصف سكان  "الطيران
العالم، فإن أي استراتيجية فعالة لمعالجة النقص العالمي في المهنيين في مجال الطيران يجب أن تهدف إلى زيادة مشاركتهن. 

)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء األخرى في إيكاك  WP/115وأشار إلى أن ورقة العمل 
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وبواسطة "اليوروكنترول"( التي أيدها، أكدت على أن استراتيجية جديدة للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران ينبغي 
                                                                      ى مساعدة الدول في جعل مهنة الطيران اختيارا  وظيفيا  جذابا  وخاليا  من أن تستحدث مجموعة من األدوات الفعالة القادرة عل

 التمييز بالنسبة لكل من النساء والرجال.

                             بذلك فقد أشارت إلى أنه نظرا   مندوبة كوباهذه المداخلة. وإذ قامت  مندوبو كوبا والبرتغال وأستراليا وأريتريا      وأي د  -73
                                                            ، لكي يبي ن مبادئ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في قطاع "إجازة العاملين" —لملحق األول                                 لعدم وجود اقتراح حاليا  لتعديل ا

                                                                             الطيران، فقد فضلت تنفيذ هذه المبادئ تنفيذا  فعاال  من خالل سياسات النقل الجوي.

ل الطيران وتشجيع على أهمية االستثمار في الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجا مندوب البرتغالوشدد  -74
الطيران على مستوى المدارس واألوساط األكاديمية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تشجيع الدول األعضاء وهيئات الطيران على 
                                                                                                                        اتخاذ التدابير المناسبة لالحتفاظ بالمهنيين في مجال الطيران. وينبغي أخيرا  وليس آخرا  تشجيع جميع الجهات المعنية على تحفيز 

 ة بين الجنسين في قطاع الطيران.المساوا 

 /239WP                                                                       أيضا  عن دعمه لما تتسم به األوراق المقدمة من شعور عام، سيما، ورقة العمل  مندوب أسترالياوأعرب  -75
)كندا(. وأكد على أن االستثمار في الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران لتلبية احتياجات الطيران في المستقبل 

في  100أمر ضروري. وعالوة على ذلك، فإن التصدي للتحديات التي ستظهر في العقود المقبلة يقتضي إشراك ما نسبته  هو
 في المئة من إمكانياته. 100المئة من القوى العاملة المحتملة كي يتمكن قطاع الطيران من تحقيق ما نسبته 

)الجمهورية الدومينيكية(، فقد أكد على  /444WPو  /240WPعن دعمه لورقتي العمل  مندوب باراغواي أعربوإذ  -76
أهمية تعزيز التدريب على إدارة التغيير والتدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء من أجل ضمان سالمة الطيران المدني 

فورة، والجهات المشاركة في )سنغا /206WP                                                    كذلك بتأييد الورقتين المذكورتين، فضال  عن ورقة العمل  مندوب بنماالدولي. وقام 
 )كندا(. /239WP                   فضال  عن ورقة العمل  /444WPو  /240WPورقات العمل مندوب المكسيك الورقة(. وأيد 

)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ودول أعضاء أخرى  /115WPورقة العمل  مندوب كنداوإذ أيد  -77
)سنغافورة، والجهات المشاركة في الورقة(، فقد أشار هذا المندوب إلى  WP/206( وورقة العمل في اإليكاك وبواسطة اليوروكنترول

أن دولته كانت منذ فترة طويلة دولة داعمة لبرنامج اإليكاو بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران وأنها تؤيد 
اصة بتعزيز البرنامج المذكور. وتقر كندا بأن توظيف المواهب وتدريبها واالحتفاظ                                                تأييدا  كامال  التوصيات الواردة في الورقتين والخ

 بها كانت من العوامل الرئيسية في معالجة النقص الناشئ في العمالة في مجال الطيران الدولي.

فقد أعاد التأكيد  بذلك، مندوب بولندا. وإذ قام /115WPعن دعمهما لورقة العمل  ريا وبولنداوفدا جمهورية كو وأعرب  -78
على أن إعداد استراتيجية جديدة وقوية وطموحة وشاملة بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران وهي استراتيجية 

 أمر يحظى بأهمية قصوى. ،قادرة على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع النقص العالمي المتوقع في المهنيين في مجال الطيران

)سنغافورة، والجهات المشاركة  /206WPو  /115WPورقتي العمل  مندوبو تركيا والجمهورية الدومينيكية والسوداند     أي   -79
)اإلمارات العربية  /130WPلورقة العمل                 أيضا  عن تأييده مندوب السودان)كندا(، وأعرب  /239WPفي الورقة( وورقة العمل 

على األعمال الجاري تنفيذها بواسطة المكتب العالمي للتدريب على الطيران وفرقة  يةمندوب الجمهورية الدومينيكالمتحدة(. وأثنى 
برنامج الجيل القادم "العمل الخاصة بالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران من أجل إعداد استراتيجية عالمية لتنفيذ 

 ."من المهنيين العاملين في مجال الطيران
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)سنغافورة، والجهات المشاركة في الورقة(، فقد  /206WPعن دعمه الكامل لورقة العمل  وب ميانمارمندوإذ أعرب  -80
شدد على أنه مع تقدم التكنولوجيا وازدياد سهولة الحصول عليها وتوفرها بأسعار معقولة، سيكون من المفيد لقطاع الطيران أن 

والتي تشكل  س التي تركز على المتعلم، مثل عملية التعلم المدمج،تتوفر أدوات ومعدات تدريب إضافية تتكامل مع طرق التدري
ن من محاكاة بيئة التدريب. ووافق                                                                     لكتروني والتعلم في الفصول الدراسية وبواسطة الواقع االفتراضي، مما مك                     مزيجا  من التعلم اإل

 على هذا الرأي. مندوب سانت فنسنت وغرينادين

)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء ودول أعضاء أخرى  115P/Wورقة العمل             مندوب ع ماند     أي   -81
 )اإلمارات العربية المتحدة(. WP/130( وورقة العمل "اليوروكنترول"في إيكاك وبواسطة 

، التي دعت إلى /130WP. وفيما يتعلق بورقة العمل /115WP                          أيضا  عن دعمه لورقة العمل  مندوب فرنساوأعرب  -82
توحيد القياسي الدولي للتدريب في مجال البحث واإلنقاذ، فقد أعرب هذا المندوب عن القلق الذي يساوره بشأن إدراج توصية ال

. وشدد مندوب فرنسا على أن كل دولة مسؤولة عن توفير خدمات "البحث واإلنقاذ" —دولية ذات صلة في الملحق الثاني عشر 
الدليل الدولي "                                                                     يها. وسل ط الضوء على وجود وثائق مفيدة بشأن عمليات البحث واالنقاذ، مثل فورية وفعالة للبحث واإلنقاذ في أراض

، ولقد نشرتهما بصورة مشتركة كل من "تنسيق المهام" —(، المجلد الثاني IAMSAR) "لعمليات البحث واالنقاذ الجوية والبحرية
                                                             ( وقامتا بتحديثها تحديثا  منتظما . وباإلضافة إلى تلك الوثائق، Doc 9731نظر وثيقة اإليكاو يكاو والمنظمة البحرية الدولية )ااإل

اقترح مندوب فرنسا تنفيذ التعاون اإلقليمي العابر للحدود بشأن البحث واإلنقاذ وأعرب عن رغبة دولته في تقديم خبرتها في 
 المضمار. هذا

أنه ال يمكن ألي دولة، بمفردها التغلب على                                     عن احترامه لهذا الرأي، فقد أك د على  مندوب أريترياوإذ أعرب  -82
الصعوبات المرتبطة بتقديم خدمات البحث واإلنقاذ، ومن ثم أوصى بوضع إطار تدريب دولي قائم على الكفاءة بشأن البحث 

 .WP/130ل واإلنقاذ بالتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصلة على النحو الذي اقترحته اإلمارات العربية المتحدة في ورقة العم

)فنلندا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله  /115WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب ترينيداد وتوباغووأعرب  -84
)سنغافورة، والجهات المشاركة في  WP/206األعضاء ودول أعضاء أخرى في إيكاك وبواسطة "اليوروكنترول"(، وورقة العمل 

 )الجمهورية الدومينيكية(. WP/444وورقة العمل  WP/240                            (، فضال  عن دعمه لورقة العمل )كندا WP/239الورقة(، وورقة العمل 

على أن التدريب على الطيران ليس بتكلفة ولكنه استثمار ساعد على ضمان سالمة الطيران  مندوب بيرووإذ شدد  -85
ة بها مع اآلخرين. وأكد على أن بيرو ملتزمة المدني الدولي وأمنه، فقد شجع الدول األعضاء على مشاركة أدوات التدريب الخاص

بأن تشارك مع الدول األخرى في إقليم أمريكا الجنوبية في األهداف ذات الصلة بالمالحة القائمة على األداء التي أعدتها في عام 
 والتي أثبتت أنها ذات قيمة كبيرة من حيث االستخدام األمثل للمجال الجوي المتاح. 2017

)فنلندا بالنيابة عن  /115WPورقة العمل  (CANSO) اقب عن منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةالمر وأيد  -86
االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء األخرى في إيكاك وبواسطة "اليوروكنترول"( وأعرب عن تأييده لخطة اإليكاو 

بواسطة استراتيجية جديدة  "ن المهنيين العاملين في مجال الطيرانبرنامج الجيل القادم م"بشأن إضفاء زخم جديد على مبادرة 
وطموحة وشاملة وقادرة على توفير أدوات فعالة للتعامل مع النقص المتوقع في عدد المهنيين العاملين في مجال الطيران. وشدد 

لمتبادل بشأن المؤهالت والتراخيص على أن التدفق الحر لمهارات الطيران عبر الحدود من خالل عمليات التوحيد واالعتراف ا
                                                                                                                        واإلجراءات اإلدارية كان عامال  تمكينيا  رئيسيا  لالحتفاظ بالعاملين المهنيين المؤهلين في مجال الطيران. وشدد المراقب عن منظمة 
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الجدد ونماذج األعمال ن االبتكار والوافدين                                أيضا  على التعاون اإلقليمي حيث إخدمات المالحة الجوية المدنية أنه ينبغي التركيز 
 الجديدة في طيران األعمال تؤدي إلى زيادة العمليات عبر الحدود.

في سياق دعمه لورقة العمل  (،IFATCA) االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجويةالمراقب عن وأكد  -87
WP/115لقادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران منذ                                                                    ، أن هذا االتحاد الدولي كان داعما  قويا  لمبادرة اإليكاو بشأن الجيل ا

. ومع ذلك رغب هذا االتحاد في التأكيد على أنه ال يمكن مواءمة المؤهالت والتراخيص 2009بداية تنفيذ هذه المبادرة في عام 
            ذلك ضروريا   على المستوى العالمي إال من خالل مخطط ترخيص إلزامي قوي لجميع الدول األعضاء في اإليكاو. ولقد كان

لضمان تحقيق المستوى القياسي نفسه من الكفاءة بين المهنيين العاملين في مجال الطيران، وخاصة لمراقبي الحركة الجوية، 
                                                                                                                    والمحافظة عليه على الصعيد العالمي. وتحقيقا  لهذه الغاية، فقد كان يلزم إجراء تقييم شامل ألحكام الفصل الرابع من الملحق 

فرقة بشأن                                                                                     فيما يتعلق بمراقبي الحركة الجوية. ورح ب االتحاد الدولي المذكور بمبادرة اإليكاو األخيرة  "العاملين إجازة" —األول 
( وأكد التزامه بمواصلة دعم أعمال اإليكاو المتعلقة بالمسائل الخاصة EPL-TFعمل اإلجازات اإللكترونية للعاملين )

 والترخيص. بالتأهيل

                                                                                      بالتعليقات التي أ بديت دعما  لبرنامج اإليكاو بشأن الجيل القادم من المهنيين العاملين في  امةاألمينة الع       ورح بت  -88
ل بواسطة ميزانية البرنامج العادي للمنظمة لفترة ((NGAP مجال الطيران                                                                                                  . ومع ذلك فقد أشارت إلى أن البرنامج األخير لم ي مو 

برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في "ها األمانة العامة لتعزيز وأن الخدمات التي قدمت ،2019-2016السنوات الثالث 
، قد جرى تمويلها من خالل مكاسب الكفاءة وتحسين اإلدارة وأشارت "برنامج المساواة بين الجنسين"          ، فضال  عن "مجال الطيران

الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران  األمينة العامة إلى أنها تتطلع إلى قيام الدول األعضاء بدعم ومؤازرة برنامج
من خالل تقديم مساهمات طوعية له. وستواصل األمانة العامة، من جانبها، تعزيز كفاءتها وفعاليتها من أجل النهوض 

 المذكور. بالبرنامج

اإليكاو في مجال التدريب وباإلضافة إلى ذلك فقد شكرت األمينة العامة الدول األعضاء على تقديرها إلنجازات  -89
على الطيران المدني وبناء القدرات خالل فترة السنوات الثالث الحالية. وشددت على أن األمانة العامة ملتزمة بمواصلة العمل 

 على                                                                                                                     مع الدول األعضاء لتعزيز قدرتها على التنفيذ الفعال لقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية وبرامجها وسياساتها. كما أكدت أيضا  
أن برنامج الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران وبرنامج التدريب على الطيران المدني يتسمان بأهمية استراتيجية 
بالنسبة لقطاع الطيران العالمي من أجل تلبية احتياجات وتوقعات الدول األعضاء في السنوات المقبلة مع مراعاة الزيادة المتوقعة 

 .2030ركة الجوية إلى الضعف بحلول عام في حجم الح

من جدول األعمال يجب أن يركز على تعليقات  25على أن تقرير اللجنة التنفيذية بشأن البند  مندوب إسبانياشدد  -90
عاملين الجيل القادم من المهنيين ال برنامج"فيما يتعلق بضرورة قيام الدول األعضاء بتقديم مساهمات طوعية لدعم  ةالعام ةاألمين

الثالث  السنوات واستدامته حيث لم يتم توفير أي بند لذلك في ميزانية البرنامج العادي للمنظمة لفترة (NGAP) "في مجال الطيران
 اإليكاو( قد أشارت إلى أن فجوة التمويل بين خطة أعمال WP/34أن رسالة المجلس بشأن الميزانية ) ذكر. و 2020-2022

برامج اختيارية يمكن للدول  اعتمادمن خالل  تقليصهايمكن  2022-2020الثالث  السنوات لفترة وميزانية البرنامج العادي
قد لقواعد وتوصيات دولية، و  إعداد، ولكنها لم تكن تهدف إلى فيها الطيران المشاركة والمساهمة قطاعاألعضاء المهتمة وحتى 

 راهن. كمثال (NGAP) الطيران الجيل الجديد من المهنيين العاملين في مجال استشهد ببرنامج
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اللجنة التنفيذية  إلى أن الرئيس، أشار بناء القدرات والتدريب في مجال الطيرانولدى تلخيص المناقشة حول  -91
ورقة . وفيما يتعلق ب(NGAP) من المهنيين العاملين في مجال الطيران برنامج الجيل القادمبورقات العمل المتعلقة ب             أحاطت علما  

األخرى في مؤتمر الطيران المدني بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األعضاء  )فنلندا WP/115العمل 
. دون تمييزبالطيران  قطاعلحصول النساء والرجال على وظائف "(، أعربت اللجنة التنفيذية عن دعمها كنترولو اليور "و األوروبي،

الهادفة  اإليكاو، التي تؤيد هي أيضا مبادرات (كندا) WP/239 وإلى ورقة العمل WP/115 العمل رقةلو  الكبيروأشارت إلى التأييد 
إلى أن استمرار برنامج  اللجنة التنفيذية استقطاب الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران واستبقائهم. وإذ أشارتإلى 

وافقت على فقد ، 2022-2020الثالث  السنوات ج إطار الميزانية العادية لفترةعلى تلقي دعم إضافي خار الجيل القادم يعتمد 
التبرع بموارد إضافية من خارج الميزانية. واقترحت اللجنة أن يستعرض المجلس المقترحات بتمديد أنه ينبغي تشجيع الدول على 

لويات القائمة التي يجري تمويلها من خالل ميزانية العاملين في مجال الطيران في ضوء األو برنامج الجيل القادم من المهنيين 
 بأولويات فترة                                                               الموارد من خارج الميزانية. واقترحت اللجنة أيضا أن يجري، رهنا  ر يوتوف 2022-2020الثالث  السنوات فترة

على النحو الكافي ، لكفالة تناولها "إجازة العاملين" —الملحق األول ، استعراض المالحق، وخاصة             الثالث أيضا   السنوات
 .بدون تمييز للرجال والنساء لمزاولة مهنة الطيرانحتياجات الحالية والمقبلة فيما يخص المهارات وإتاحة الفرصة لال

المجلس بالنظر في )اإلمارات العربية المتحدة(، أوصت اللجنة التنفيذية  WP/130وفيما يتعلق بورقة العمل رقم  -92
تمويلها من خالل القائم على الكفاءة لعمليات البحث واإلنقاذ في ضوء األولويات الحالية التي يجري  للتدريب يإطار دول إعداد

 ذلك اإلطار.  إلعدادستحدد الجهة المناسبة  اإليكاو، مشيرة إلى أن 2022-2020 البرنامج العام لفترة السنوات الثالث ميزانية

الحاجة إلى                                                     والجهات المشاركة في الورقة( أقر ت اللجنة التنفيذية بفورة، سنغا) WP/206ورقة العمل بوفيما يتعلق  -93
تعزيز التدريب على الكفاءة لتجهيز الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران لم                                طرائق تعليم ترك  ز على المتعل  تبني 

د مبادئ توجيهية الختيار أدوات التدريب التكنولوجية التي من أجل تلبية احتياجات الطيران في المستقبل؛ وطلبت من اإليكاو إعدا
القائمة  اإليكاومع منهجية  هذا األمر                                  تعليم ترك  ز على المتعلم. ويتواءم وذلك باستخدام طرائق ،تدعم التدريب القائم على الكفاءة

)مجموعة  المفهومهذا هة التي ينبغي أن تنظر في الجبماهية الورقة                                              أحاطت اللجنة التنفيذية علما  بأنه بينما أوصت الكفاءة. و على 
هي من  اإليكاو(، إال أن (SAR) بشأن البحث واإلنقاذ (ICAO/IMO)والمنظمة البحرية الدولية  اإليكاوالعمل المشتركة بين 

 .بهذه المهمةسيحدد الكيان المناسب للقيام 

التدريبية  اإليكاو بدورة                                (، أحاطت اللجنة التنفيذية علما  يكيةالجمهورية الدومين) WP/240ورقة العمل وباإلشارة إلى  -94
وأيدت  ،2018مع الصين، والتي بدأت في عام بالتعاون       أ عدتالطيران المدني، التي  اتلكبار المديرين المتوسطين في هيئ

 .المقترح الداعي إلى مواصلة العمل لمعالجة إدارة التغيير

التدريب على أهمية ب                                ( أحاطت اللجنة التنفيذية علما  الجمهورية الدومينيكية) WP/444ورقة العمل بوفيما يتعلق  -95
وأوصت بأن يستعرض المجلس  .عن إدارة المالحة القائمة على األداء إرشاداتوأيدت إعداد  إدارة المالحة القائمة على األداء،

 .2022-2020 ة السنوات الثالثفتر  من خالل ميزانية الممولةاألولويات الحالية ب االقتراح الخاص
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 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  من جدول األعمال: 19البند 

من جدول األعمال. وركزت المناقشة على تحسين طرائق عمل اإليكاو،  19بدأت اللجنة التنفيذية النظر في البند  -96
( وفي تقرير "زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها") WP/48 رقم عملورقة الالموثقة في ورقة عمل أساسية واحدة قدمها المجلس، أال وهي 

                                                                                  شفوي بشأن فحص الهيكل الراهن لألمانة العامة لإليكاو، فضال  عن ورقة قدمتها إحدى الدول.

  تحسين أساليب العمل في اإليكاو

فيها  عرض التي، /48WP مرق ورقة العمل (C/PRC)رئيس التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية وقدم  -97
في  اإليكاوعن اإلنجازات الرئيسية والتقدم الذي أحرزته الهيئات الرئاسية واألمانة العامة لتحسين كفاءة وفعالية                 المجلس تقريرا  

لدولي. الطيران ا أوساطدعم الدول األعضاء و  من أجل فترة الثالث سنوات الحالية من أجل تلبية االحتياجات المتطورة للمنظمة
كما عرضت الورقة اإلجراءات الجارية المتعلقة بجملة أمور من بينها خطة أعمال اإليكاو، والميزانية القائمة على النتائج، وأداة 

. 2022-2020الثالث  السنوات (، وحددت التدابير الالزمة لمزيد من التحسينات خالل فترةCMRT)اإلدارة واإلبالغ المؤسسية 
 .اإليكاوبشأن زيادة فعالية  2-31رقم  قرار الجمعية العمومية على تحديثاتإدخال ك، اقترحت الورقة باإلضافة إلى ذلو 

 إلى القيام بما يلي: WP/48                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -98

                                                              اإلحاطة علما  بالتقدم المحرز في تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها؛ أ(
 ؛2022-2021-2020الثالث  السنوات إلى إدخال المزيد من التحسينات خالل فترةإقرار تدابير ترمي  ب(
 ، الوارد في المرفق بورقة"زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها" –للجمعية العمومية  المقترحاعتماد القرار  ج(

 .WP/48 العمل

                                      ريرا  شفويا  عن الجهود التي تضطلع بها تق (H/SPCPوالشراكات ) رئيس مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيققدم  -99
                                                                                                                      اإليكاو حاليا  والتي قد تسفر عن إدخال تعديالت على هيكل األمانة العامة الراهن. وأشار إلى أن المؤتمر الثاني الرفيع المستوى 

ن الطيران ( قد أوصى بأن يسعى المجلس إلى ضمان التكافؤ بين أم30/11/2018-29)مونترياال، ( HLCAS/2)ألمن الطيران 
وسالمة الطيران داخل منظمة اإليكاو وتوفير إرشادات بشأن إجراء دراسة جدوى خاصة بالتشكيل المحتمل لمكتب أمن الطيران 

لمضمار في إطار والتسهيالت مع مراعاة المعلومات التي تقدمها الدول واستخدام نهج شامل من أجل تحديد الخيارات في هذا ا
               المضي قدما  في  من أجلصفري. وأشار رئيس مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات إلى أنه سمى الميزانية النمو اإل

( بإنشاء مجموعة فرعية إلجراء دراسة جدوى، وعرضت نتائجها ISPGتلك األعمال، قام فريق التنفيذ واالستراتيجية والتخطيط )
المؤتمر الثاني الرفيع المستوى ( أن توصيات C-DEC 217/17 القرارات موجزالمجلس ) وقرر. 2019على المجلس في يونيو 

األمانة  ةبهدف تحديد خيارات إلعادة هيكلدراسة الهيكل العام لألمانة العامة ال يمكن دعمها بمفردها وأنه يلزم بشأن أمن الطيران 
بوضع       ك ل ف فريق عمل                  وأنشأ وفقا  لذلك  .لفنياالتعاون         فضال  عنالعامة، مع مراعاة الجوانب المرتبطة بأمن الطيران والتسهيالت 

من خالل إرسال كتب عد ذلك سيتم إجراء عملية تشاور بو المنظمة،  ةرطة طريق وتحديد خيارات تتعلق بإمكانية إعادة هيكلاخ
قد فالنطاق، الدول األعضاء لمعرفة آراءها في هذا الشأن. وبالنظر لما تتسم به هذه المهمة من طابع واسع من المنظمة إلى 

 ولقد وافق .2020مارس في فبراير/ 219إلى حين انعقاد الدورة  الختامي لفريق العملتقرير ليتم وضع الصيغة النهائية ل ال
سيتم                                                                                              أن التوصيات التي من شأنها أن ت دخل تغييرات جوهرية على طابع هيكل اإلدارات الخمس الحالي للمنظمةالمجلس على 

 . مومية للنظر فيهاعرضها على الجمعية الع
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                                        أنه في الوقت الذي ت نفذ فيه تلك األعمال،  )H/SPCP(رئيس مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات أشار  -100
. وشدد في هذا الصدد على لتعزيز أداء المنظمة في مجاالت أمن وتسهيالت الطيرانفقد بدأ بالفعل تنفيذ عدد من اإلجراءات 

الوظائف الحالية في األمانة  تمويل والمكاتب اإلقليمية، وتحويل بمقر اإليكاودة مخصصة للموظفين العاملين إنشاء وظائف جدي
ل اآلن                                                              . وشدد رئيس المكتب المذكور على أن تلك اإلجراءات ن فذت من أجل ميزانية البرنامج العاديبواسطة                      العامة لكي تمو 

 طيران.تعزيز صورة اإليكاو في مجال أمن وتسهيالت ال

أن هذه كانت واحدة من أهم المسائل المعروضة على الجمعية العمومية. واستهل  مندوب الواليات المتحدةوالحظ  -101
االبتكار في اإليكاو من أجل استجابة أكثر فعالية للقضايا الناشئة وحشد الموارد وضمان عدم ") WP/423ورقة العمل ل تقديمه

 Innovating at ICAO to more effectively respond to emerging issues, mobilize resources, and) " ترك أي بلد وراء الركب

ensure no country is left behind) من خالل التذكير باالستثمارات الضخمة التي قامت بها الواليات المتحدة في منظمة اإليكاو )
                                                             فة المؤتمر الدبلوماسي الذي اعت مدت فيه اتفاقية شيكاغو في عام                        الماضية، بدءا  من استضا الخمس والسبعينخالل السنوات 

سبتمبر هو نهاية السنة  30إلى كونها مصدر المساهمات الرئيسي في اإليكاو وخبرتها الفنية. وإذ أشار إلى أن تاريخ  1944
في دفع نصف اشتراكاتها المقررة بحلول  المالية في الواليات المتحدة، فقد أعلن المندوب أنه على عكس الممارسة السابقة المتمثلة

هذا الوقت فإن الواليات المتحدة لن تدفع تلك االشتراكات المقررة وأن جميع االشتراكات المقررة اإلضافية لإليكاو كانت معلقة 
لم وقد شهدت حتى إشعار آخر. وشدد على أن الواليات المتحدة قد منحت الكثير لإليكاو حتى تعود المنظمة بالفائدة على العا

العديد من النتائج المهمة. وفي المقابل، توقعت الواليات المتحدة الكثير من منظمة الطيران المدني الدولي، أي اإلدارة األخالقية 
ت والكفؤة والحوكمة الشفافة والجديرة بالثقة وتقديم الخبرة الفنية الالزمة لمعالجة المسائل الناشئة والحكمة في استخدام االشتراكا

المقررة للدول األعضاء، مما سيقنع الشركاء الخارجيين باستخدام مواردهم الخاصة لتحقيق أهداف اإليكاو االستراتيجية والمساءلة 
عن األداء والسلوك. وأكد على أنه في جميع هذه األمور يمكن أن تكون اإليكاو، ويجب أن تصبح، معيار امتياز في منظومة 

يات المتحدة أن ترى منظمة الطيران المدني في وضع أفضل، حيث تكون أفضل الممارسات والسلوك األمم المتحدة. وتود الوال
األخالقي والشفافية والجدارة بالثقة والكفاءة والنتائج في الوقت المناسب إجراءات تشغيل قياسية. وشدد مندوب الواليات المتحدة 

ادئ، مثلما فعلت مصداقية منظمة الطيران المدني وقدرتها على تقديم على أن أنظمة سالمة الطيران وأمنه تعتمد على هذه المب
 هذه الخدمات إلى الدول األعضاء.

                                            ق دمت وفق روح تعاون بن اءة ومتفائلة. ود عيت  WP/423ورقة العمل رقم  وأكد مندوب الواليات المتحدة على أن -102
ذولة لتحديث منظمة اإليكاو وتحسين عمليات التنفيذ على الصعيد الدول األعضاء إلى مشاركة الواليات المتحدة في الجهود المب

الجمعية العمومية الحالية في إرسال إشارة واضحة ومقنعة إلى المجلس واألمانة العامة بشأن ما يجب  معالعالمي. ولقد بدأت 
مكن أن تكون في وضع أفضل أو أن إنجازه في فترة السنوات الثالث المقبلة. وأكد مندوب الواليات المتحدة على أن اإليكاو ي

، رؤية إيجابية WP/423                                                                                          ت ترك وراء الركب. وذكر أن الواليات المتحدة ترح ب بهذه الفرصة التي سنحت لعرض، في ورقة العمل 
 بالنسبة لإليكاو للقرن الحادي والعشرين.

 إلى القيام بما يلي: WP/423                                         د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل رقم  -103

 ؛ورقة من أجل تحديث نهج اإليكاو اإلداري واإلشرافيالمن  3النظر في االقتراح الوارد في الجزء  أ(
 على النحو المبين في المرفق بالورقة.الجمعية العمومية قرار مشروع اعتماد  ب(
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ة العامة قد على أن األمان (H/SPCPمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات )                   وردا  على ذلك، شدد  -104
                                                                                                                           أحرزت تقدما  كبيرا  أثناء فترة السنوات الثالث الحالية في تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها وشفافيتها، وهي ملتزمة بإجراء مزيد من 
                                                                                                            التحسينات في هذا المضمار وستواصل جهودها في هذا الشأن. وسل ط الضوء، في هذا السياق، على قرار الجمعية العمومية 

، WP/50وقرارها بشأن تعبئة الموارد الوارد في ورقة العمل ، WP/48الوارد في ورقة العمل  ،فاءة وفعالية اإليكاوبشأن زيادة ك
. 2019وسياسة جديدة بشأن الحماية من االنتقام في عام  2018وإقرار المجلس إلطار األخالقيات المنقح التابع لإليكاو في عام 

                                                                                 نسيق والشراكات أيضا  إلى أن األمانة العامة ستشرع قريبا  في تنفيذ إطار شراكة ومنصة وأشار مكتب التخطيط االستراتيجي والت
 لتعبئة الموارد، وهما أمران ضروريان لدعم كفاءة وفعالية إدارة الشراكات والموارد الطوعية.

ت الجمعية العمومية أن األمانة العامة قدمت بعض التوضيحات الهامة بشأن قرارا رئيس اللجنة التنفيذيةوالحظ  -105
. ومضى في اإلشارة إلى أنه ليس ثمة حاجة إلى ذلك القرار WP/423القائمة التي تناولت بعض النقاط المثارة في ورقة العمل 

غطته بالفعل تلك القرارات وسياسات اإليكاو ذات الصلة.  WP/423ن قرار الجمعية العمومية المقترح في ورقة العمل ديد حيث إالج
                        من جدول األعمال أن يبي ن  19فقد أشار الرئيس إلى أنه سيكون من المهم بالنسبة لتقرير اللجنة التنفيذية بشأن البند  ومع ذلك

. وأكد على أن المجلس قد أجرى في السابق، وسيواصل، إجراء مناقشات بشأن عدد من WP/423النقاط المثارة في ورقة العمل 
 واالستمرار في معالجة تلك المسائل على مستوى المجلس. WP/423يرت في ورقة العمل المسائل المتعلقة بالسياسات والتي أث

 المناقشة

)المجلس(، فقد شدد على الحاجة إلى الخبراء إلجراء  /48WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب مصروبينما أعرب  -106
                                              كيل مكتب ألمن الطيران والتسهيالت وفقا  لما أوصى دراسة متعمقة إلعادة هيكلة محتملة لألمانة العامة، بما في ذلك إمكانية تش

(. وشدد على أنه ينبغي إمعان النظر في أي إعادة هيكلة HLCAS/2به المؤتمر الثاني الرفيع المستوى بشأن أمن الطيران )
بورقة العمل                                                                                                  مقترحة، والتي ينبغي أن تتم بطريقة ال تعك ر صفو إدارة األعمال ذات الصلة. وأثنى مندوب مصر، فيما يتصل

WP/423  أليو، واألمينة العامة، الدكتورة فانغ  دنار رئيس المجلس، الدكتور أولومويا بي)الواليات المتحدة(، على الجهود التي بذلها
ليو، خالل فترة السنوات الثالث الحالية من أجل زيادة مستوى كفاءة اإليكاو وفعاليتها، مما أسفر عن تحسين طرائق العمل وأشار 

ى أن األمينة العامة عملت بدورها على زيادة مستوى شفافية المنظمة ومصداقيتها، وطالب رئيس المجلس واألمينة العامة إل
 من أجل المضي في تعزيز الطيران المدني الدولي. بمواصلة بذل جهودهما في فترة السنوات الثالث المقبلة

)المجلس(، بما فيها توضيح مكتب  /48WPدت ورقة العمل إلى أن دولتها قد أي مندوبة جنوب أفريقياوأشارت  -107
(، بشأن إنشاء مجموعة عمل لوضع خارطة طريق وخيارات خاصة بإعادة H/SPCP’sالتخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات )

ردة في قرار الجمعية هيكلة محتملة للمنظمة، وعملية التشاور الالحقة مع الدول األعضاء. كما أيدت جنوب أفريقيا المبادئ الوا
                                                                   والمرفق بورقة العمل. وتمشيا  مع البيان العام الذي ألقاه وزير النقل  "زيادة كفاءة وفعالية اإليكاو" –العمومية المحدث المقترح 

                                                 ، والذي أعرب فيه عن ثقته في رئيس المجلس، فضال  عن 25/9/2019               ( الذي ع قد في P/3أثناء اجتماع الجلسة العامة الثالثة )
ثقته في األمانة العامة في ظل قيادة األمينة العامة، فقد أعربت جنوب أفريقيا عن تقديرها واعترافها باإلجراءات المتخذة طوال فترة 
                                                                                                                    السنوات الثالث الرامية إلى تحسين كفاءة اإليكاو وفعاليتها. وحث ت جنوب أفريقيا األمانة العامة، بما يتفق مع منظمة متنامية 

ميكية، على اتخاذ وتنفيذ تدابير إضافية ترمي إلى تحسين النظم والعمليات التي من شأنها أن تضمن استمرار ومتطورة ودينا
اإليكاو في كونها منظمة مرنة وعاملة. ولقد اعتمد العالم على اإليكاو من أجل مواصلة األعمال الجيدة. واعتبرت جنوب أفريقيا 

لتحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها هي تدابير أساسية وتتطلع إلى تلقي  WP/48عمل أن التدابير اإلضافية المقترحة في ورقة ال
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)الواليات المتحدة(،  WP/423تقرير عن تنفيذها في الجمعية العمومية المقبلة. ودعت جنوب أفريقيا، فيما يتعلق بورقة العمل 
 ظمة لفترة السنوات الثالث المقبلة.األمانة العامة إلى النظر في عناصرها المفيدة كجزء من برنامج عمل المن

                                                فقد أي د التعليقات التي أدلى بها مندوب مصر بشأن ، /48WPعن دعمه لورقة العمل  مندوب نيجيرياوإذ أعرب  -108
مكتب تنسيق اقتضاء إجراء الخبراء دراسة متعمقة خاصة بإعادة الهيكلة المحتملة للمنظمة كما أعرب عن دعمه الكامل لتعليقات 

)الواليات المتحدة(.  WP/423( بشأن المسائل التي أثيرت في ورقة العمل H/SPCP’sطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات )التخ
                                                                                                                وشدد مندوب نيجيريا على أنه نظرا  ألن المجلس قد تناول جميع هذه المسائل بالفعل، وذلك باالشتراك مع األمينة العامة ومع 

جة إلى قرار من الجمعية العمومية في هذا الشأن كما هو مقترح في تلك الورقة. وإذ أشار إلى األمانة العامة، فلم تعد ثمة حا
(، فقد أعاد التأكيد على أن دولته تثق ثقة P/3البيان العام الذي ألقاه وزير النقل النيجيري خالل اجتماع الجلسة العامة الثالثة )

                   هما تأييدا  كامال .تامة في قيادة رئيس المجلس واألمينة العامة وتؤيد

                                                                       إلى أن دولته تقد ر الجهود الهائلة التي تبذلها الهيئات الرئاسية واألمانة  مندوب المملكة العربية السعوديةوأشار  -109
 WP/48العامة من أجل تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها خالل فترة السنوات الثالث الماضية، ومن ثم فهي تدعم ورقة العمل 

نها دعت، في جملة أمور، إلى )الواليات المتحدة( حيث إ WP/423دت المملكة العربية السعودية ورقة العمل        ما أي  )المجلس(. ك
الشفافية من أجل الشمول وتحسين عملية صنع القرار، واالستفادة من الشراكات من أجل مستقبل أفضل، واستخدام جميع الموارد 

 عضاء وقطاع الطيران بطريقة فعالة من حيث التكلفة.المتاحة لكي تعود بنفع أكبر على الدول األ

جمعية العمومية ، بما في ذلك مشروع قرار ال/423WPإلى أن دولته تؤيد بالمثل ورقة العمل  مندوب إيرلنداوأشار  -110
دت إيرلندا على وجه                                                                                   نها رأت أنه يجب على اإليكاو، في عالم دائم التغي ر، أن تكون منظمة تتقبل التغيير. وأيالمرفق بها، حيث إ

زة مع قطاع الصناعة. ووافقت على أنه ينبغي لإليكاو أن                                                             الخصوص اقتراح الواليات المتحدة بشأن إقامة شراكات جديدة ومعز  
تنظر في الكيفية التي يمكن بها لشركاء قطاع الصناعة أن يدعموا عملها بشكل أفضل من خالل استخدام مواردهم وخبراتهم في 

                                                                                                             ية محددة تحديدا  جيدا . كما أيدت إيرلندا اقتراح الواليات المتحدة بشأن الشفافية ورأت إيرلندا أنه ثمة فرصة أمام مبادرات تعاون
ن إحدى الطرق للقيام بذلك تتمثل في زيادة االطالع على ، وأمنظمة اإليكاو لتروي بشكل أفضل قصة العمل المهم الذي قامت به

 بخصوصأشار إلى أن المجلس قد اتخذ خطوات مهمة خالل فترة السنوات الثالث الحالية سجالت صنع القرار في المنظمة وإذ 
ن األعمال جارية بشأن استراتيجية التركيز اسة بشأن الحماية من االنتقام، وأواعتماد سي "إطار اإليكاو بشأن األخالقيات"إعداد 

أن هذا العمل الرامي إلى خلق بيئة عمل إيجابية ينبغي أن صادرة عن اإليكاو ألول مرة فقد شددت إيرلندا على  ،على االنسان
يستمر ويحظى بالدعم والتعزيز. كما أيدت إيرلندا دعوة الواليات المتحدة الموجهة إلى المجلس واألمينة العامة التخاذ خطوات 

، بما فيها قرار الجمعية WP/423 ملموسة أثناء فترة السنوات الثالث المقبلة في كل من المجاالت المنصوص عليها في ورقة العمل
 العامة المرفق بالورقة المذكورة.

                                                 ، فضال  عن تأييدها لتعليقات مندوب المملكة العربية /423WPعن تأييد دولته لورقة العمل  مندوب اليابانوأعرب  -111
غنى عنه، بما في ذلك ما يتعلق بمسألة السعودية ومندوب إيرلندا في هذا الشأن. وذكر أن اليابان تقر بأن اإلدارة الرشيدة أمر ال 

ن اليابان هي ثالث اعتماد التدابير الضرورية. وحيث إزيادة كفاءة منظمة اإليكاو وفعاليتها من أجل ضمان االستقالل والحياد في 
ة من تحسين                ، ستمك ن المنظمWP/423أكبر مساهم مالي في منظمة اإليكاو، فإنها ترى أن اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

                                                                         إدارتها تحسينا  كبيرا  ومن ضمان الشفافية من أجل عملية أفضل التخاذ القرار.
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                                                                                      على أن دولته تولي أهمية قصوى على احترام المبادئ األساسية لإلدارة الرشيدة، وفقا  لما جرى  مندوب هولنداوأكد  -112
(. ورأت هولندا أن P/3نى التحتية الهولندي في الجلسة العامة الثالثة )    لب  التأكيد عليه في البيان العام الذي ألقاه وزير إدارة المياه وا

)الواليات المتحدة( تحتوي على العديد من األفكار التي تستحق المضي في دراستها وإجراءات المتابعة  WP/423ورقة العمل 
واألولويات الجديدة لن تكون مهمة سهلة بالنظر                                                                           خالل فترة السنوات الثالث المقبلة. وإذ تسل م هولندا بأن مواجهة جميع التحديات

إلى محدودية موارد المنظمة وقيود الميزانية، فقد رأت هولندا أنه من الضروري السعي لتحقيق ذلك. وشددت هولندا على أنه لكي 
نع القرار. كما رأت تتمكن اإليكاو من أداء مهامها أداء أفضل فمن الضروري أن تتمتع بأقصى قدر من الشفافية في عمليتها لص

هولندا أن اتباع نهج شامل يتضمن شراكات معززة مع الجهات المعنية وإدارة مالية قوية وثقافة عادلة في مكان العمل من شأنه 
ر                                                                                                                         أن يسهم في تعزيز كفاءة اإليكاو وفعاليتها. وتؤمن هولندا إيمانا  راسخا  بأهمية االحترام والتعاون المتبادلين من أجل ضمان توفي

مستقبل مشرق لإليكاو ومن ثم فقد دعت قيادة اإليكاو وجميع الدول األعضاء إلى توحيد الجهود في العمل من أجل هيكل تنظيمي 
                                                                                                                   وإطار عمل لإليكاو بشأن األخالقيات مناسبان لهذا الغرض. وإذ ت قر  هولندا بأن تغيير ثقافة المنظمة لم يكن أمرا  سهال ، فهي 

                                                                                                    م بذلك معا  وتدريجيا ، لكفالة أن تبين اإليكاو الرؤية والشجاعة والقيادة اآلن وأنها أهل لتلبية التحديات تشدد على اقتضاء القيا
 الكبرى الخاصة بالطيران في المستقبل.

)الواليات المتحدة(، وخاصة فيما يتعلق بجميع  /423WPعن دعمه الكامل لورقة العمل  مندوب ألمانياوأعرب  -113
حة في الجزء الثالث من الورقة بشأن تحديث اإلدارة والرقابة بمنظمة اإليكاو. وشدد على أنه يجب على اإليكاو اإلجراءات المقتر 

إثبات أنها قدمت ما تحتاجه الدول األعضاء في الوقت المناسب وأنها استخدمت جميع الموارد المتاحة لتحقيق أكبر فائدة للدول 
 ن حيث التكلفة.األعضاء في قطاع الطيران بطريقة فعالة م

أن دولته كانت مناصرة قوية ألهمية مبادئ اإلدارة الرشيدة وأن تلك اإلدارة الرشيدة تدعم  مندوب سنغافورةوأكد  -114
أن قرار الجمعية العمومية الذي اقترحته الواليات المتحدة                                                                فعالية أي منظمة، وأن اإليكاو ال تشكل استثناء  في هذا الشأن. والحظ 

(WP/423ين ) ص على عدة مبادئ مهمة خاصة بالشفافية وتحسين بيئة العمل وإنشاء شراكات ابتكارية مع قطاع الصناعة، وزيادة
)المجلس( وبينما تؤيد  WP/48                                                                                             الفعالية التنظيمية وبناء توافق اآلراء وتوسيع نطاق الموارد، التي تشكل أيضا  أساسا  لورقة العمل 

فإنها تقر بأن اإليكاو هي منظمة معقدة وأنه يتعين إمعان النظر في كيفية ترجمة هذه المبادئ                                     سنغافورة تلك المبادئ تأييدا  تاما  
إلى سياسات وإجراءات وتنفيذها من أجل ضمان أن تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة من حيث تحقيق الثقافة العادلة 

                                                       عامة أن تتابعا معا  هذه المسألة من أجل إعداد تفاصيلها.واالنصاف والفعالية والكفاءة. وسيتعين على المجلس واألمانة ال

)المجلس(. وإذ شكر الواليات المتحدة على تقديم  /48WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  -115
أن االتحاد الروسي ، فقد شدد على أن االتحاد الروسي له مصلحة في زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها. كما WP/423ورقة العمل 

ل إلى منتدى لمناقشة المسائل السياسية. وفي نفس الوقت، رأى                                                                                                                  مهتم أيضا  بضمان بقاء منظمة اإليكاو منظمة فنية وأال تتحو 
االتحاد الروسي أنه من الضروري إيالء االهتمام المناسب لتوسيع نطاق إمكانية االطالع على معلومات اإليكاو ذات الصلة على 

. ومع ذلك فقد وافق االتحاد الروسي على وجوب مواصلة حماية WP/423أ( من ورقة العمل 1-3قترح في الفقرة النحو الم
 المعلومات المتعلقة باألمن والملكية الصناعية التي يتم تبادلها مع اإليكاو. كما أيد االتحاد الروسي االقتراح الوارد في الفقرة

                                                                  خالقي وود ي يقد ر التنوع الثقافي والجنساني وخال من اإلساءة والبلطجة ب( بشأن تشجيع مكان عمل آمن وصحي وأ3-1
                                                                                                              والتحر ش واالنتقام والفساد. وأعرب االتحاد الروسي عن ثقته في استمرار وجود بيئة عمل سليمة في ظل قيادة رئيس المجلس 

 واألمينة العامة ومن ثم تسهيل تحقيق أهداف اإليكاو االستراتيجية.
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، فقد أشار إلى أن دولته WP/423د( من ورقة العمل  1-3عى مندوب االتحاد الروسي االنتباه إلى الفقرة وإذ استر  -116
( إلجراء MOPANال توافق على اقتراح الواليات المتحدة بأن تدعم منظمة اإليكاو الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظمات )

. وإذ يأخذ االتحاد الروسي في االعتبار اإلحاطة غير الرسمية بشأن شراكات 2021تقييم مستقل لفعاليتها التنظيمية في عام 
، فإن االتحاد الروسي يرى أنه من السابق 6/6/2019الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظمات المقدمة إلى المجلس في 

 .(MOPAN)ألوانه اتخاذ أي قرار بشأن استخدام خدمات تلك الشبكة 

)المجلس(، بما فيها التدابير المقترحة لزيادة تحسين  /48WPعن دعمه الكامل لورقة العمل  مندوب أندونيسيا وأعرب -117
 كفاءة اإليكاو وفعاليتها في فترة السنوات الثالث المقبلة وقرار الجمعية العمومية المحدث المقترح والمرفق بورقة العمل المذكورة.

                                                                           يز الورقتين عموما  على زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها من أجل ضمان تحقيق جميع على ترك مندوبة رومانياوأثنت  -118
النتائج المرجوة في فترة السنوات الثالث المقبلة. وأشادت بالجهود التي بذلتها األمانة العامة، في ظل قيادة األمينة العامة، من 

، WP/48ها وأنشطتها البرنامجية على النحو الوارد في ورقة العمل أجل النهوض بكفاءة اإليكاو وفعاليتها وشفافيتها وتحديث إدارت
وأعربت عن ثقتها في تلك المساعي المتواصلة في هذه المجاالت من أجل صالح الدول األعضاء وغيرها من الجهات المعنية. 

                          والثغرات، والتي سي شرع في  تقديرها الخاص لعملية االستعراض، إلى جانب تحليل فعالية التكلفة وأعربت مندوبة رومانيا عن
(. وإذ 6-3نظر الفقرة وذلك بالنسبة لنظام اإلدارة المالية )ااآلثار المترتبة بشأن التكلفة،  يتضمن عداد اقتراحتنفيذها من أجل ا 

إصالح ، فقد أقرت بتوصيات الواليات المتحدة، التي شددت على أهمية التزام اإليكاو ببرنامج WP/423تطرقت إلى ورقة العمل 
                                                                                                           مالي وإداري من شأنه أن يضمن استخدام أموال اإليكاو استخداما  أمثل، مع إضفاء األولوية على مهمة المنظمة األساسية 

 االستراتيجية. وأهدافها

على أن دولتها أخذت المسائل المتعلقة باإلدارة والشفافية واألخالقيات على محمل الجد في  مندوبة كنداوشددت  -119
ي منظومة األمم المتحدة ككل. وأشارت إلى الخطاب الذي ألقاه نائب وزير النقل الكندي خالل اجتماع الجلسة العامة اإليكاو وف

                                                                              ، والذي سل ط خالله الضوء على القيمة التي تسبغها كندا على التعاون الدولي وأهمية 24/9/2019                ( والذي ع قد في P/1األول )
ي الدولي الذي توفره اإليكاو في هذا المضمار. وشددت مندوبة كندا على أنه يجب على المنتدى العالمي الخاص بالطيران المدن

منظمة اإليكاو أن تعمل بشكل جيد لتنفيذ المسائل ذات األهمية العالمية، أال وهي السفر الجوي اآلمن والفعال والمستدام لجميع 
هامة في هذا الشأن. وأيدت كندا كدولة عضو في المجلس،                                                            دولها األعضاء. ولقد كان ذلك ضروريا  لضمان بقاء اإليكاو مؤسسة

جميع الجهود التي بذلتها اإليكاو من أجل تعزيز ممارساتها الخاصة بتسيير أعمالها، واالستفادة من أفضل ممارسات المنظمات 
تؤيد  هالشأن. ومن ثم فإنالمزيد من الجهود في هذا ابذل . ولكنها ترى أنه يتعين WP/423الدولية حسبما ورد في ورقة العمل 

                                                                                              باعتبارها وسيلة بن اءة وإيجابية للمضي قدما . كما تؤيد كندا مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق  WP/423 ورقة العمل               تأييدا  تاما  
 في هذه الورقة.

 من أجلالمجلس ، فقد أقر بالجهود التي بذلتها األمانة العامة و /48WPإلى ورقة العمل  مندوب شيليوإذ أشار  -120
تعزيز كفاءة اإليكاو وفعاليتها، بما في ذلك تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وأعرب كذلك عن دعمه لإلجراءات المقترحة الواردة 

)الواليات المتحدة(، والتي يعتبرها إجراءات معقولة ومتماشية مع التطورات الحالية في مجال الطيران  WP/423في ورقة العمل 
واالبتكارات التي تحدث في قطاع صناعة  2030ي الدولي، سيما زيادة حجم الحركة الجوية المتوقع إلى الضعف بحلول عام المدن

                                                                                                                  الطيران في العالم أجمع. وشدد مندوب شيلي على أن اإلجراءات المقترحة تبي ن أيضا  المبادئ العامة للشفافية وتكافؤ الفرص 
                                                                                       يئة عمل إيجابية فضال  عن الكفاءة والفعالية، بما فيها تنفيذ التكنولوجيات الجديدة، ومن ثم والمسؤولية المتبادلة والتي عززت ب

ج( من 1-3تيسير تحقيق أهداف اإليكاو االستراتيجية. وفي الوقت الذي وافق فيه هذا المندوب على االقتراح الوارد في الفقرة 
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اكات مبتكرة مع الجهات المعنية من أجل التعاون الوثيق بشأن ورقة العمل والذي ينص على أنه ينبغي لإليكاو أن تنشئ شر 
المسائل الحالية والناشئة في مجال الطيران، فقد شدد على اقتضاء إجراء تحليل متعمق لدور القطاع الخاص في مثل هذه 

أهداف ونتائج  الشراكات من أجل تفادي تعارض المصالح. وأكد مندوب شيلي على ضرورة دقة تحديد الشراكات، إلى جانب
     قا .المعنية مسب محددة، والتي ينبغي أن تكون معروفة للجهات

)المجلس(، فقد أعرب عن دعمه القوي لألعمال التي تقوم بها األمانة  /48WPورقة العمل  مندوب الجزائروإذ أيد  -121
وأعرب عن ثقته التامة في جهودهما  ،الحاليةتعزيز كفاءة اإليكاو وفعاليتها أثناء فترة السنوات الثالث  من أجلالعامة والمجلس 

                                                                                                                المتواصلة في هذا المضمار. وشج ع كذلك، في هذا السياق، إعادة هيكلة المنظمة من أجل تعزيز اإليكاو في المستقبل القريب 
 .WP/423كما تقدم مندوب الجزائر بالشكر للواليات المتحدة على تقديم ورقة العمل 

أن دولته، بصفتها ثاني أكبر مساهم في ميزانية برنامج اإليكاو العادي قد دأبت على على  مندوب الصينوشدد  -122
                                                                                                                   تعزيز ودعم اإليكاو في تحسين كفاءتها وفعاليتها. وتقد ر الصين تقديرا  عاليا  جهود اإليكاو في هذا الصدد على مدى السنوات 

ألمانة العامة لتحديث إدارة اإليكاو ومن ثم تعزيز قدرتها وشفافيتها، الثالث المالية، وتثني على األمينة العامة بشأن قيادتها أعمال ا
                                                                                                                  فضال  عن كفاءتها وفعاليتها. والصين على ثقة تامة من أن األمينة العامة ورئيس المجلس سيواصالن إرشاد األمانة العامة أثناء 

ث المقبلة. ولهذه األسباب فإن الصين تؤيد ورقة                                                                        مضيها قدما  في جهودها الجارية لتحديث إدارة المنظمة في فترة السنوات الثال
 )المجلس( ومشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بهذه الورقة. WP/48العمل 

)الواليات المتحدة(، إلى أن المبادئ المنصوص  WP/423وأشار مندوب الصين، عند التطرق إلى ورقة العمل  -123
. وأشار كذلك إلى أن بعض اإلجراءات التي اقترحتها WP/48فعل في ورقة العمل                                          عليها في تلك الورقة سبق أن أ عرب عنها بال

                                                                                                                   الواليات المتحدة، مثل إثبات استخدام منظمة اإليكاو لجميع الموارد المتاحة استخداما  فعاال  من حيث التكلفة، وتحديث سياسة 
( إلجراء تقييم مستقل للفعالية التنظيمية MOPANمات )الحماية من االنتقام ودعوة الشبكة المتعددة األطراف لتقييم أداء المنظ

، قد جرت مناقشتها في المجلس في مناسبات كثيرة بدون التوصل مع ذلك إلى توافق في اآلراء في هذا 2021لإليكاو في عام 
لصين، كمثال على                                        متوازنة توازنا  جيدا . وإذ أورد مندوب ا WP/423الشأن. وعالوة على ذلك لم تكن بعض عناصر ورقة العمل 

                                                                                                                 ذلك، اقتراح إنشاء شراكات جديدة ابتكارية مع الجهات المعنية، فقد شدد على اقتضاء النظر في كيفية تجن ب تضارب المصالح 
بشكل فعال. وأنه كان من الضروري ضمان عدم تأثر سياسات اإليكاو الحالية وعملية صنع القرار لديها، والتي تحركها الدول 

                                                                                               سلبيا  بذلك. ومن ثم اعتبرت الصين أنه من الضروري أن يواصل المجلس دراسة تلك المسائل المحددة بهدف                 األعضاء، تأثرا  
 أعاله(. 105)أنظر الفقرة  WP/423اتخاذ قرار قائم على توافق اآلراء. وأيدت الصين مداخلة الرئيس بشأن ورقة العمل 

مجلس(، وأثنى على دور اإليكاو القيادي في تنفيذ أهدافها )ال /48WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب تونسأعرب  -124
                                                         ، والتي وف رت دعما  قي ما  للدول األعضاء، مما يعود بالنفع "عدم ترك أي بلد وراء الركب"االستراتيجية الخمسة ومبادرتها بشأن 

 على الطيران المدني الدولي.

قد أشاد بالمبادرات التي تم االضطالع بها خالل فترة ، ف/48WP                 أيضا  ورقة العمل  مندوب كابو فيرديوإذ أيد  -125
السنوات الثالث الماضية من أجل تحسين كفاءة اإليكاو وفعاليتها وشدد على اقتضاء استمرارها في فترة السنوات الثالث المقبلة، 

لية للبلدان النامية، سيما الدول . وإذ شدد على اقتضاء منح معاملة تفضي"عدم ترك أي بلد وراء الركب"سيما، فيما يتعلق بمبادرة 
( أكد EX/2من جدول األعمال ) 20(، فقد أشار إلى أنه خالل مناقشة اللجنة التنفيذية للبند SIDSالجزرية الصغيرة النامية )

( WP/47رئيس المجلس أن الدروس المستفادة من تحليل احتياجات الطيران بالدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ )
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ينبغي تطبيقها إلى أقصى حد ممكن على مجموعات أخرى من الدول الجزرية، مثل تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي 
والمحيط الهندي. كما شجع مندوب كابو فيردي اإليكاو على تعزيز األدوات واإلجراءات الرامية إلى النهوض بكفاءة المنظمة 

                                                                                      يق الخاصة بها، إلى جانب منح معاملة تفضيلية للبلدان النامية. وشدد أيضا  على اقتضاء نشر وفعاليتها، بما في ذلك برامج التدق
المعلومات على نطاق واسع بشأن النتائج اإليجابية التي تحققت من خالل برامج وأنشطة اإليكاو المختلفة من أجل الحفاظ على 

،  سمعة المنظمة المرموقة. وباإلضافة إلى ذلك، أكد مندوب كابو                                                             فيردي على الحاجة إلى مراعاة مبدأ تعدد اللغات دائما . وأقر 
د( واحتمال إعادة هيكلة 1-3)الواليات المتحدة(، بالمبادئ الواردة فيها. وفيما يتعلق بالفقرة  WP/423فيما يتعلق بورقة العمل 

الحالي من أجل الحصول على منظور  المنظمة، فقد كرر مندوب كابو فيردي تأكيده على اقتضاء إجراء دراسة متعمقة للوضع
                                                                                                    شامل وتجنب وضع بعض مجاالت الطيران جانبا  لصالح مجاالت أخرى. وشدد على ضرورة االحتفاظ بجميع برامج وأنشطة 

 اإليكاو ذات الصلة.

قد ، ف/423WPح في ورقة العمل                     والنهج العام الموض   /48WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب األرجنتينوإذ أعرب  -126
على ملخص للتقدم الهام المحرز أثناء فترة  WP/48أكد على أن الورقتين مكملتان لبعضهما البعض، حيث تنص ورقة العمل 

السنوات الثالث الماضية بشأن زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها واألعمال التي سيستمر تنفيذها في فترة السنوات الثالث المقبلة، وأن 
                                                                                           على اقتراح بعدد من اإلجراءات التي تتسق حاليا  مع تلك اإلجراءات الجاري تنفيذها والتي ينبغي أن نصت  WP/423ورقة العمل 

 تنظر فيها األمينة العامة والمجلس.

، فقد أكدت هذه المندوبة /423WPبالشكر للواليات المتحدة على تقديمها لورقة العمل  مندوبة اليونانوإذ تقدمت  -127
                                                                                               بالكفاءة والفعالية التي ت عد في صلب إنجازات أي منظمة دولية وأنها كانت قيد المناقشة بشكل مستمر، على نقاط معينة متصلة 

مثل معالجة المسائل التي تشمل عدة قطاعات معالجة سليمة مع تجنب ازدواجية الجهود، وتيسير التعاون والتنسيق الدوليين 
أنه في ظل  دة والناشئة في الوقت المناسب. وأكدت مندوبة اليونان علىوزيادة تدفق المعلومات من أجل التصدي للتحديات الجدي

طر قوية من أجل جذب                                                                                                       الديناميكيات االجتماعية الحالية، فقد كان من المتوقع حتما  أن تلتزم بيئة العمل بأعلى المعايير وتنفيذ أ  
لى أن الكفاءة والفعالية يمكن تحقيقهما على أفضل الموظفين من ذوي المهارات العالية واالحتفاظ بهم. وشددت مندوبة اليونان ع

                                                                                                                     وجه من خالل التقييم الذاتي المنتظم وبواسطة التأقلم، فضال  عن اعتماد أفضل الممارسات. وإذ أشارت إلى أنه ثمة دائما  مجاال  
النشط لتحقيق أفضل النتائج إلدخال التحسينات، فقد أكدت على أن اإليكاو يمكن أن تعتمد على مساعدة الدول األخرى وتعاونها 

                                                                                                                         الممكنة. وإذ ذك رت بأن اليونان تتمتع بمركز المراقب في المجلس لسنوات عديدة وتتابع أعماله الهامة، فقد أشارت إلى أنها تتطلع 
همة                                                                                                              إلى انتخابها كدولة عضو بالمجلس في الجمعية العمومية الحالية. مما يترتب عنه، ضمن مسؤوليات أخرى، التزاما  بالمسا

 في تلك الجهود القائمة والرامية إلى تعزيز كفاءة اإليكاو وفعاليتها.

تحديث إدارة منظمة اإليكاو  ، فقد ركز على أهمية/423WPعن تأييده التام لورقة العمل  مندوب فنلنداوإذ أعرب  -128
 مندوب النرويجاراة هذا األمر. وإذ أعرب يجب على اإليكاو أن تكون قادرة على مجف ،                                    ن قطاع الطيران متزايد النشاط حاليا  حيث إ

 في هذا الشأن. مندوب إيرلنداعن مشاطرته لهذا الرأي، فقد أيد التعليقات التي أدلى بها 

زيادة كفاءة المنظمة )المجلس( والمتعلقة ب /48WPعلى اإلنجازات الواردة في ورقة العمل رقم  مندوب إيطالياوأكد  -129
والتي طلبت من  الورقة،هذه المقترح والمرفق ب ث                العمومية المحد  قرار الجمعية من منطوق  4يبه بالفقرة وأشار إلى ترحوفعاليتها، 

من الشفافية والكفاءة؛                                                                    مواصلة ترشيد أساليب وإجراءات عمل الجمعية العمومية بما يحقق مزيدا  المجلس القيام بما يلي: أ( 
الترشيد إلى تحقيق                                                     ألساليب وإجراءات عمل المجلس وهيئاته المساعدة، سعيا  و  لعمليات صنع القرار استعراض مكثفإجراء  ب( و

تقارير مستقلة إلى المجلس،  مع رفعالجهاز اإلشرافي فعالية كفالة  ج( والمنظمة؛  فعالية التكاليف لدىوتفويض السلطة وتحسين 
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التي و )الواليات المتحدة(،  WP/423 رقم عمه لورقة العملعن دكذلك أعرب و  .عنهابما يضمن فعالية البرامج وشفافيتها والمساءلة 
                                                                                                                 قدمت عرضا  للخطوات الالزمة لتحديث اإلدارة والرقابة بمنظمة اإليكاو من أجل مواكبة التطور السريع لقطاع الطيران والحفاظ 

 WP/423من أن ورقة العمل  على المعايير الدولية رفيعة المستوى. وإذ أعرب مندوب إيطاليا عن اتفاقه مع مندوب األرجنتين
                                                                  فقد أعرب وفقا  لذلك عن تأييده للمبادئ المنصوص عليها في مشروع قرار                          وليست بديال  لتلك الورقة،  WP/48 مكملة لورقة العمل

 تنفيذها خالل السنوات ةالعام ةمن المجلس واألمين المطلوبوالخطوات الملموسة  WP/423بورقة العمل الجمعية العمومية المرفق 
بأنشطة اإليكاو وسياساتها  الخاصةالمعلومات  واالطالع على: زيادة الشفافية جملة أمور، ما يلي في ها،، بما فيالمقبلةالثالث 
 .طر عمل واضحة                               الجهات المعنية الخارجية ضمن أ  مع  وابتكاريةشراكات جديدة  واستحداثتحسين بيئة العمل؛ و وأدائها؛ 

فقد أشار إلى أن أحد الموضوعات المهمة لهذه الجمعية  /423WPورقة العمل  على مندوب السويد     عل ق وإذ  -130
العمومية يتمثل في االبتكار في مجال الطيران. وذكر أن قطاع الطيران يتطور بوتيرة سريعة، وأنه يجري التصدي للتحديات 

االت حماية البيئة واألمن االلكتروني. وأكد الجديدة، ليس فقط في المجاالت التقليدية مثل سالمة الطيران وأمنه بل كذلك في مج
في هذا السياق على أنه من األهمية بمكان أن تقوم اإليكاو، كمنظمة، بالعمل وفق أكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية للتصدي 

بيرة على اإلدارة الرشيدة.                                                                                                 لتلك التحديات. وشدد مندوب السويد على أن دولته، مثل اليابان والعديد من الدول األخرى، تعل ق أهمية ك
وأن ذلك يشكل مسألة يجب على جميع الدول تناولها على المستويات اإلقليمية والوطنية والدولية، بما في ذلك داخل منظومة 
 األمم المتحدة. وإذ أشار إلى وجوب اتسام أي منظمة حديثة بثقافة إدارية قائمة على الشفافية والكفاءة، فقد ذكر أن دولته تؤيد

                                             ، فضال  عن السياسة الجديدة الخاصة بالحماية من 2018                                                                    تأييدا  قويا  إطار األخالقيات التابع لإليكاو والذي أقر ه المجلس في عام 
 ، والتي شددت على حث األمانة العامة على تنفيذها بوصفها مسألة تحظى باألولوية.2019االنتقام التي أقرها المجلس في عام 

إلى أن دولته تدعم جميع الجهود المبذولة لضمان أن تكون اإليكاو في وضع جيد لالضطالع  راليامندوب أستوأشار  -131
بأعمالها األساسية الخاصة بتحسين سالمة الطيران وأمنه وقدرته وكفاءته واستدامته، وأن تكون قادرة على القيام بذلك باتساق مع 

من هذه األمور غير ممكن بدون اتباع أسمى معايير اإلدارة والمساءلة.     ا  مبادرتها بعدم ترك أي بلد وراء الركب. غير أن أمر 
ة على أساس النتائج، يناوأعرب عن ترحيب أستراليا بالمبادرات المتخذة أثناء فترة السنوات الثالث الحالية، بما فيها اعتماد الميز 

(، وإعداد استراتيجية تركز EAACية للتقييم والمراجعة )، وتحديث ميثاق اللجنة االستشار "إطار األخالقيات التابع لإليكاو"وتعزيز 
                                                                                                                على االنسان تابعة لإليكاو، والشروع في شن  حمالت متنوعة ضمن األمانة العامة ترمي إلى تحسين بيئة أماكن العمل. وإذ تشيد 

أستراليا تشدد على اقتضاء  أستراليا بهذه األعمال، التي تم االضطالع بها في ظل قيادة األمينة العامة ورئيس المجلس، فإن
على     ا                                                                                   ضمان أن تكون اإليكاو هي رب العمل المفضل وقادرة على أن تكون شريكا  موثوقا  به قادر  من أجلمواصلة هذه األعمال 

تعبئة الموارد. ولقد كان هذا هو الرأي ذاته الذي تبنته أستراليا فيما يتعلق بوكاالت األمم المتحدة المتخصصة األخرى، مثل 
 (.IMOالمنظمة البحرية الدولية )

)الواليات المتحدة(،  WP/423وذكر مندوب أستراليا أن دولته تؤيد، من حيث المبدأ، التوجه الوارد في ورقة العمل  -132
قترحات . وترى أستراليا أنه من المهم أال تنزلق الجمعية العمومية في تفاصيل المWP/48والتي تعتبرها أستراليا مكملة لورقة العمل 

وأن المجلس هو أفضل جهة لمناقشتها بناء على تعليمات عامة صادرة عن الجمعية  WP/423المحددة الواردة في ورقة العمل 
العمومية. ومن ثم فإن أستراليا تحث الجمعية العمومية على اعتماد مقرر أو قرار من الجمعية العمومية على غرار ما هو مقترح 

نة في                                                                                           ينما تعرب أستراليا عن ترحيبها بالتعليقات التي أ دلى بها والتي تنص على أن المبادرات المبي  . وبWP/423في ورقة العمل 
تلك الورقة هي مبادرات قائمة بالفعل، فإن أستراليا تعتبر أن التركيز اإلضافي على تعليمات أخرى ومحددة موجهة من الجمعية 
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ا الشأن وتقديم تقرير في هذا الصدد بحلول انعقاد الجمعية العمومية المقبلة العمومية إلى المجلس بشأن تنفيذ اإلجراءات في هذ
                                                                   هو أمر له ما يسو غه من أجل التأكيد على أهمية هذه المسائل الرئيسية.

                                                                            أيضا  بالتقدم الكبير المحرز خالل السنوات الثالث الماضية في تعزيز كفاءة اإليكاو  مندوب اإلكوادور      ورح ب  -133
                                                                   )المجلس( وأعرب عن تقديره لرئيس المجلس فضال  عن تقديره لألمينة العامة  WP/48لى النحو الوارد في ورقة العمل وفعاليتها ع

)الواليات المتحدة( فقد ذكر أنه يتفق مع  WP/423واألمانة العامة، بشأن جهودهم في هذا المضمار. وفيما يتعلق بورقة العمل 
وأنه ينبغي أن تنظر األمينة العامة والمجلس في اإلجراءات  WP/48                        ى أنها تكم ل ورقة العمل وفود األرجنتين وإيطاليا وأستراليا عل

 أنه يوافق على هذه التعليقات. مندوب جنوب السودان                                                                      المقترحة، والتي تسير في نفس سياق اإلجراءات الجاري تنفيذها حاليا . وذكر 

لشواغل التي أثارتها دول كثيرة بشأن إدارة اإليكاو وأن البرازيل إلى أن دولته تنتابها نفس ا مندوب البرازيلوأشار  -134
 "إطار األخالقيات التابع لإليكاوا". وأعرب مندوب البرازيل، على شاكلة السويد، عن تأييد البرازيل لWP/423تؤيد ورقة العمل 

الحماية من االنتقام. واعتبر أن تحسين وتعزيز إدارة                                 السياسة التي أ قر ت مؤخرا  بشأن ،              تأييدا  تاما   ،                             تأييدا  تاما  وأنها تؤيد كذلك
                                                         ت عد نقطة انطالق جيدة للغاية من أجل تحديث اإلدارة والرقابة  WP/423وشفافية اإليكاو يتسمان بأهمية قصوى وأن ورقة العمل 

من الشراكات من أجل مستقبل  ج( بشأن االستفادة1-3في منظمة اإليكاو. ومع ذلك، ترى البرازيل أن االقتراح الوارد في الفقرة 
                                                                                                         أفضل يتطلب تنقيحا  لضمان أن يكون دور المشاركين من القطاع الخاص في هذه الشراكات دورا  واضحا  ويتجنب تضارب 

 المصالح والحفاظ على دور اإليكاو بصفتها كجهة تنظيمية فعالة ومستقلة لقطاع الطيران.

)المجلس( كما أعرب عن تقديره لإلرشادات الواردة  /48WPقة العمل عن دعمه الكامل لور  مندوب بنغالدشوأعرب  -135
                                                                                          )الواليات المتحدة(. وشدد على أن بنغالدش ت ثم ن األعمال التي تضطلع بها منظمة اإليكاو، بالتعاون  WP/423في ورقة العمل 

يق رؤية األمم المتحدة االجتماعية مع الدول وغيرها من الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، وذلك للمساعدة في تحق
. وأعربت بنغالدش عن تقديرها 2030( الواردة في جدول أعمالها لعام SDGsواالقتصادية وأهدافها الخاصة بالتنمية المستدامة )

نظمة الكبير للقيادة النشطة واألعمال المضنية التي اضطلع بها كل من رئيس المجلس واألمينة العامة والتي أدت إلى نجاح م
                                                                                                                         اإليكاو، التي ت عد منظمة الطيران الرائدة. وعلى وجه الخصوص فإن بنغالدش ممتنة للدكتورة فانغ ليو، التي ت عتبر أول امرأة تتقلد 
                                                                                                                     منصب األمينة العامة لمنظمة اإليكاو، ولألمانة العامة بشأن تسييرهما لألعمال تسييرا  فعاال ، سيما بشأن تشجيع برنامج المساواة 

                                                                                                             جنسين التابع لإليكاو وتمكين المرأة في اإليكاو وفي قطاع الطيران الدولي، فضال  عن برنامج الجيل القادم من المهنيين بين ال
العاملين في مجال الطيران. كما أعربت بنغالدش عن جزيل شكرها لإليكاو بشأن مبادرتها بعدم ترك أي بلد وراء الركب وبشأن 

                                                                                        لطيران المدني والتعاون الفني وفقا  ألهداف اإليكاو االستراتيجية المتصلة بسالمة الطيران وقدرة التدريب وبناء القدرات في مجال ا
المالحة الجوية والكفاءة واألمن والتسهيالت والتطوير االقتصادي للنقل الجوي وحماية البيئة. وأكدت بنغالدش على أهمية ضمان 

 ية المنصوص عليها في تلك األهداف االستراتيجية.اتساق أولويات اإليكاو مع األهداف والجداول الزمن

للجمعية  74                                                                              إلى البيان الذي أدلى به مؤخرا  وزير دولته للشؤون األوروبية والخارجية في الدورة  مندوب فرنساوأشار  -136
                          فرنسا كانت مساهما  ماليا  العامة لألمم المتحدة بأن التعددية ليست مجرد شعار وأنه يلزم ترجمة األقوال إلى أفعال. وأشار إلى أن 

                                                                                                                رئيسيا  في منظمة الطيران المدني الدولي ولها ارتباط قوي بالمنظمة ومن ثم فهي ترغب في أن تكون اإليكاو منظمة نموذجية 
دة وأن تتصدر طليعة الجهود المبذولة في منظومة األمم المتحدة والرامية إلى تعزيز الشفافية واألخالق والفعالية واإلدارة الرشي

)الواليات المتحدة(. وإذ أشار مندوب  WP/423                                                                          والمساءلة. ومن ثم فإن فرنسا تؤيد، عموما ، اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 
                                                                                                             فرنسا إلى أن اإليكاو قد مر ت في اآلونة األخيرة ببعض األوقات المضطربة، سيما في مجال أمن المعلومات، فإن فرنسا تشدد 

ءات التصحيحية المتخذة من أجل ضمان أن تظل اإليكاو النقطة المرجعية لجميع الجهات المعنية في على اقتضاء تعزيز اإلجرا
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( في P/2                                                                                                                 مجال الطيران. ووفقا  لما جاء التأكيد عليه في البيان العام الذي ألقاه مندوب فرنسا في اجتماع الجلسة العامة الثاني )
 من أجلي أن تقوم اإليكاو بإصالح هيكلها التنظيمي وطرائق عملها (، فمن الضرور WP/612نظر ورقة العمل )ا 24/9/2019

المقبلة وفيما بعد تلك السنوات. وذكر أن فرنسا تشجع  75التصدي للتحديات التي سيواجهها قطاع الطيران الدولي في السنوات 
 لتعاون.المجلس على اعتماد نهجها وعلى االضطالع بتلك األعمال بطريقة تتسم بالطموح وبروح من ا

)المجلس( ومشروع قرار الجمعية العمومية الوارد  /48WPعن تأييده القوي لورقة العمل  مندوب موزمبيقوأعرب  -137
                                                                                                               في المرفق بتلك الورقة، فضال  عن التقرير الشفوي والتوضيحات الصادرة عن مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات 

(H/SPCP’s وذكر أيضا ، أنه في .)                       الوقت الذي يقر  فيه بقيادة اإليكاو في مجال الطيران المدني الدولي، فإنه يؤيد أيضا  ورقة                                                                                      
ومشروع قرار الجمعية العمومية المرفق  ،أ( ود( 1-3)الواليات المتحدة(، سيما اإلجراءات المقترحة في الفقرة  WP/423العمل 

 بتلك الورقة.

ومشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بتلك الورقة.  /48WPلورقة العمل  بالمثل عن تأييده مندوب المكسيكوأعرب  -138
إطار أخالقيات، وهي  هناك                                                                                               وشدد على أن دولته ملتزمة التزاما  راسخا  بمبادئ الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة وأن يكون 

ب المكسيك عن اتفاقه مع المتحدثين السابقين على )الواليات المتحدة(. وأعرب مندو  WP/423                                مسائل أثيرت أيضا  في ورقة العمل 
أن اإلجراءات المقترحة في تلك الورقة، والتي كانت على نفس منوال تلك اإلجراءات المقدمة بمشروع قرار الجمعية العمومية 

راعاة المبادئ المنصوص المذكور، يجب أن ينظر فيها المجلس أثناء األعمال الجارية لتعزيز كفاءة منظمة اإليكاو وفعاليتها، مع م
 عليها في اتفاقية شيكاغو وسياسات اإليكاو ذات الصلة.

، /423WPإلى التعليقات التي أبداها مندوب سنغافورة، فقد أعرب عن تأييده لورقة العمل  مندوب كولومبيا وإذ أشار -139
 في المستقبل بأفضل الممارسات األخالقية مثل                                               . وأكد أنه ينبغي لإليكاو أن تسترشد للمضي قدما  WP/48                       والتي تكم ل ورقة العمل 

 اإلدارة الرشيدة والشفافية والكفاءة والفعالية.

                         ، فضال  عن التقرير الشفوي /48WPعن ترحيبه باألعمال الواردة في ورقة العمل  مندوب المملكة المتحدةوأعرب  -140
االستعراض القائم لهيكل األمانة العامة لإليكاو. وشدد  (، بشأنH/SPCP’sلمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات )

                                                                                                                     على أن مسارات العمل والتنظيم وأولويات اإليكاو ينبغي أن تواصل التعبير عن مطالب الجهات المعنية فيها مع التحل ي بالمرونة 
نة العامة واألمانة العامة قد اتخذتا الكافية للتعامل مع تلك التحديات بشكل جيد. وإذ أشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن األمي

بالفعل خطوات في هذا االتجاه ونفذتا العديد من المبادرات، فقد أكد مندوب المملكة المتحدة على اقتضاء بذل كل جهد ممكن 
 من أجل دعمهما وتمكينهما من مواصلة إدخال تلك التغييرات في أسرع وقت ممكن.

 WP/423دة ما تقدم ذكره، فقد انضم إلى وفود أخرى كثيرة في دعم ورقة العمل                               وإذ  يراعي مندوب المملكة المتح -141
                                                                                                                    )الواليات المتحدة(. وأكد على أن وتيرة التغيير في قطاع الطيران في القرن الحادي والعشرين كانت وتيرة مذهلة، حسبما تبي ن 

ل افتتاح الدورة األربعين للجمعية العمومية. ولقد قب 23/9/2019و 22                                                  أثناء معرض االبتكار التابع لإليكاو، والذي ن ظم يومي 
كان من الضروري بالنسبة لإليكاو، على شاكلة المنظمات األخرى، أن تعتمد التأقلم والتطور والتحديث من أجل أن يكون نظام 

ي صدارة عمليات االبتكار في قطاع                                                                                                النقل الجوي المتزايد التعقيد والتغي ر نظاما  كفؤا  ومرنا  ومستجيبا  للتحديات الجديدة وأن يكون ف
                                                                                                                          الطيران. وأشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن دولته قد أيدت بالفعل تأييدا  قويا  األعمال التي أنجزتها األمانة العامة في مجاالت 

مانة العامة من أجل                                                 ن دولته كانت تتطلع إلى العمل جنبا  إلى جنب مع األص ميزانية البرنامج العادي، حيث إكثيرة، بما فيها فح
 تحديث اإلدارة المالية للمنظمة.
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                                                                                                               وإذ أشار مندوب المملكة المتحدة إلى أن دولته قد أيدت تأييدا  قويا  المبادرات الرامية إلى زيادة مشاركة اإليكاو مع  -142
مة اآلن بقطاع الطيران، فإنه الكثير من األعمال الجيدة القائهناك الجهات المعنية، فقد شدد هذا المندوب على أنه في حين أن 

يمكن بذل المزيد في هذا الشأن. وإذ أشار إلى الزيادة في عدد الجهات الفاعلة غير التقليدية في مجال الطيران والتي أخذت 
اكتساب رؤى  من أجل                                                                                              تتعامل مع قطاع الطيران، فقد شدد على اقتضاء أن تكون منظمة اإليكاو منظمة أكثر انفتاحا  على الغير 

                                                                                                                 ي مة والعمل بالتنسيق مع الجهات التي تتربع على طليعة التكنولوجيا. وشدد مندوب المملكة المتحدة على أنه بإمكان منظمة ق
                                                                                                          اإليكاو أيضا  أن تفعل المزيد إليصال ما قامت به بشكل أفضل، بخالف ما ي نشر في صحافة الطيران المتخصصة إلى وسائط 

                                                                                    رة احتجاج الشباب بشأن تغي ر المناخ التي ن ظمت في مدينة مونترياال وفي غيرها من المدن اإلعالم الرئيسية. وأشار إلى أن مسي
قد أبرزت وجوب قيام المنظمة باالنفتاح على جمهور جديد. وشدد مندوب المملكة المتحدة على  27/9/2019حول العالم في 

( المتعلق بتأثير EX/6للجنة التنفيذية في اجتماعها السابق )أن منظمة اإليكاو ينبغي أن تدافع عن األعمال الجيدة التي أنجزتها ا
الطيران على المناخ العالمي وينبغي أن تعرض األعمال القائمة الرامية إلى زيادة أمن الطيران وسالمته عما كان األمر عليه من 

                              ن تكون مصدرا  للفخر. وشدد على                                                                                 قبل في أي وقت مضى، فضال  عن جهودها الخاصة ببناء القدرات حول العالم، والتي ينبغي أ
                                                                                                                 أنه ينبغي لإليكاو أيضا  متابعة ممارسات المنظمات األخرى في أسرة األمم المتحدة وتمكين عموم الناس من متابعة مناقشاتها. 

من الضروري القواعد اإلجرائية الحالية، فقد أشار إلى أنه                                أن ذلك كان ممكنا  بالفعل بموجب وإذ أشار مندوب المملكة المتحدة إلى 
 بل الستغالل هذه اإلمكانية لتحسين صورة اإليكاو في أذهان الناس.                تحديد أفضل الس  

وإذ كرر مندوب المملكة المتحدة التأكيد على أن الغرض الرئيسي لمنظمة اإليكاو هو توفير قطاع طيران مدني  -143
البيئية، فقد شدد على أنه للقيام بذلك يلزم أن تواصل المنظمة  يتسم بالسالمة والفعالية واألمان واالستدامة االقتصادية والمسؤولية

جذب أفضل األشخاص من جميع أنحاء العالم، الذين يتم اختيارهم على أساس خبراتهم ودرايتهم، سواء من قطاع الطيران أو من 
يكاو يحتاجون إلى الدعم وإبقائهم خرى التي يمكن أن تتعلم منها منظمة اإليكاو. وشدد على أنه بما أن موظفي اإلاألقطاعات ال

مواصلة تحديث وتطوير ممارسات إدارة الموارد  من أجلسعداء في وظائفهم يلزم النظر في ماهية اإلجراءات التي يمكن اتخاذها 
ما  هج المعتمدة في منظومة األمم المتحدة وفي الدول حول العالم، بما في ذلك                                           البشرية في المنظمة لكي تتماشى مع أفضل الن  

 وسياسة الحماية من االنتقام. "إطار األخالقيات التابع لإليكاوا"يتصل ب

                                                                                                  شدد مندوب المملكة المتحدة على أن دولته تدعم دعما  قويا  تطوير اإليكاو وتحديثها وأنها ترى أنه ينبغي  ،        وختاما   -144
                                              مقبلة، والعمل جنبا  إلى جنب بالتعاون مع الدول التعامل مع هذا األمر على أنه أمر يحظى باألولوية خالل الشهور والسنوات ال

 سنة القادمة وما بعدها. 75األعضاء واألمانة العامة لضمان استمرار اإليكاو في قيادة الطيران المدني على مدى 

، بما في ذلك مشروع قرار /423WP                           أيضا  عن دعمهم لورقة العمل  جمهورية كورياو الدنمارك و قطر  ومندوبوأعرب  -145
على أنه لدى منظمة اإليكاو تاريخ في مواكبة التطورات  مندوب قطرشدد  في هذا السياق،جمعية العمومية الملحق بتلك الورقة. ال

            عاما  والتي  75الملحوظة في الطيران المدني، بل وحتى مواكبة التطورات الملحوظة التي حدثت منذ اعتماد اتفاقية شيكاغو قبل 
وأكد على أن ذلك يتيح فرصة إلعادة النظر في طرائق عمل اإليكاو وممارساتها من أجل ضمان سيستمر تنفيذها بدون كلل. 

 استمرار المنظمة في تلبية توقعات أوساط الطيران الدولي التي تقوم بخدمتها.

اآلراء، مع  باقتضاء قيام اإليكاو بتجديد التزامها بمواصلة تقليد المنظمة القائم على توافق مندوب الدنمارك      وأقر   -146
تعديل طرائق عملها في نفس الوقت من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بتسارع وتيرة التطورات في قطاع الطيران المدني الذي 
يتسم بالنشاط. وإذ أشار إلى أن الفعالية هي الكلمة الفيصل، فقد شدد على أنه من المهم، لمواجهة هذه التحديات، أن تعزز 

 اتها بشأن الشفافية والمساءلة واألخالقيات، بما فيها حماية المبلغين عن المخالفات.منظمة اإليكاو سياس



A40-Min. EX/7 - 391 - 

 

 

)المجلس(. وإذ أشارت إلى أن كوبا قد عملت كدولة عضو  /48WPعن دعمها لورقة العمل  مندوبة كوباوأعربت  -147
ادة هيكلة المنظمة ينبغي معالجتها بطريقة أكثر في المجلس أثناء فترة السنوات الثالث الحالية، فقد أشارت إلى أنها تعتبر أن إع

تصبح  وأال                                                                                                       شموال . ووافقت كوبا على الرأي الذي أعرب عنه مندوب االتحاد الروسي بأنه يتعين على اإليكاو أن تظل منظمة فنية 
                     االستراتيجية، فضال  عن منتدى لمناقشة المسائل السياسية. وينبغي، على هذا النحو، أن تواصل اإليكاو أعمالها لتحقيق أهدافها 

مندوب جنوب أفريقيا والقائل بأن العناصر  عرضهأن كوبا تشاطر الرأي الذي  عن                                          غايات وأهداف خططها العالمية. وأعربت أيضا  
 )الواليات المتحدة( المتعلقة بزيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها ينبغي أن ينظر فيها المجلس المنتخب WP/423المفيدة لورقة العمل 

                                                                                                                      حديثا  كجزء من برنامج عمل المنظمة لفترة السنوات الثالث التالية. وأشارت مندوبة كوبا، في ختام كلمتها، إلى أن دولتها تشيد 
بالنتائج التي حققتها اإليكاو خالل السنوات الثالث الماضية في ظل قيادة رئيس المجلس واألمينة العامة وستواصل العمل بشكل 

                                                                        تخب حديثا  من أجل تحقيق كل ما جرى اقتراحه خالل الجمعية العمومية الحالية.                    بن اء مع المجلس المن

إلى أن اإلدارة الرشيدة والكفاءة والفعالية وتحقيق أهداف اإليكاو االستراتيجية كانت ذات  مندوب تركياوإذ أشار  -148
ألهداف االستراتيجية في تنفيذ التدابير الواردة أهمية قصوى، فقد أعرب عن ثقته في محافظة األمانة العامة على تلك المبادئ وا

)الواليات  WP/423خالل فترة السنوات الثالث المقبلة. وذكر، أنه في نفس الوقت يعتبر أن ورقة العمل  WP/48في ورقة العمل 
المجلس على تقييمها المتحدة( تتضمن مقترحات هامة للغاية بشأن تحديث اإلدارة والرقابة داخل اإليكاو والتي ينبغي أن يعمل 

 وأن تستخدمها األمانة العامة أفضل استخدام.

نها تسهم ، حيث إ/423WP                                        ، فضال  عن المبادئ الواردة في ورقة العمل /48WPورقة العمل  مندوب أوروغوايوأيد  -149
                                               في زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها بطريقة بن اءة.

ووافق على ما ذكره المتحدثون السابقون من أنه ينبغي  /423WPل عن دعمه لورقة العم مندوب ماليزياوأعرب  -150
، عن تقديره لألعمال المضنية التي WP/48للمجلس النظر في اإلجراءات المقترحة فيها. وأعرب، فيما يتصل بورقة العمل 

عاليتها في الكثير من المجاالت، تحسين كفاءة اإليكاو وف من أجلاضطلعت بها األمانة العامة أثناء فترة السنوات الثالث الحالية 
(، وتعزيز التواصل CMRT) أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسيةوالميزانية القائمة على النتائج و  "خطة أعمال اإليكاو"بما فيها إعداد 

وسائل                                                                                                        مع الدول األعضاء من خالل تعميم المعلومات تعميما  واسع النطاق، وتشجيع طرائق وإجراءات العمل بواسطة استخدام
العمل اآللي وأدوات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز اإلعالم والتواصل. وأكد مندوب ماليزيا على أن تلك اإلجراءات هي إجراءات 
                                                                                                                    ضرورية لتلبية االحتياجات المتطورة التي تقتضيها المنظمة ودولها األعضاء، وأوساط الطيران الدولي. كما أي د أيضا  التدابير 

حسبما يرد في  2022-2020ة إلى المضي في تحديث إجراءات وعمليات اإليكاو أثناء فترة السنوات الثالث اإلضافية الرامي
 .WP/48ورقة العمل 

اإليكاو على إنجازاتها خالل فترة السنوات الثالث الحالية، فقد أعرب عن دعمه لورقة العمل  مندوب مالي         وإذ هن أ  -151
WP/48 لمرفق بها. وإذ ذكر أنه يتفق مع ما ذكره المتحدثون السابقون من أن ورقة العمل ومشروع قرار الجمعية العامة اWP/423 

، فإنه ينضم إليهم في المطالبة بالنظر في المقترحات الواردة فيها بشأن تحديث WP/48                                     )الواليات المتحدة( مكم لة لورقة العمل 
 لفترة السنوات الثالث المقبلة.اإلدارة والرقابة داخل اإليكاو كجزء من برنامج عمل المنظمة 

                                   ، فضال  عن تلك المقترحات الواردة في /48WPعن دعمه للتدابير المقترحة في ورقة العمل  مندوب بنماوأعرب  -152
 ، والتي تنص على نفس الهدف الخاص بزيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها.WP/423ورقة العمل 
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ن تقوم كل منظمة بالتحديث المتواصل، فقد أكد على أنه في حالة اإليكاو إلى أنه يلزم أ مندوب إسبانياوإذ أشار  -153
فإنه يجب أن تخدم عملية التحديث هذه مصالح الدول األعضاء فيها. وإذ شدد على أن ممارسات اإلدارة الرشيدة هي أمور 

ي لإلجراءات المقترحة في ورقة العمل أساسية وتشكل حجر الزاوية في ثقافة منظمة اإليكاو المؤسسية، فقد أعرب عن تأييده القو 
WP/48 وإذ الحظ 2022-2020ثالث )المجلس( الرامية إلى المضي في تحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها أثناء فترة السنوات ال .

النظر في سبانيا أن تلك اإلجراءات قد ال تكون إجراءات كافية، فقد اتفق مع ما ذكره المتحدثون السابقون من أنه ينبغي مندوب أ
ت الثالث )الواليات المتحدة( كجزء من برنامج أعمال المنظمة لفترة السنوا WP/423المقترحات التكميلية الواردة في ورقة العمل 

من منطوق القرار  1سبانيا، فيما يتعلق بمشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بتلك الورقة، مراجعة البند المقبلة. واقترح مندوب أ
ن المجلس يضطلع بالمسؤولية عن المشار إليها في هذه الورقة حيث إب فقط من المجلس اتخاذ الخطوات الملموسة لكي يطل

تحقيق األهداف المحددة، وذلك بمساعدة من األمينة العامة واألمانة العامة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية المقبلة بشأن 
 .تنفيذ التدابير والتأثير الناجم عنها

                                                                              الضوء على أن منظمة اإليكاو ستحتفل قريبا  بعيدها الخامس والسبعين، فقد أشارت إلى  مندوبة الهند          وإذ سل طت  -154
أنها فخورة بأن المنظمة قد نجحت في التصدي للتحديات التي واجهتها على مر السنين في العمل على ضمان سالمة النقل 

                                                                            مينة العامة قد بذال جهودا  كبيرة خالل فترة السنوات الثالث الحالية لتعزيز كفاءة الجوي. وإذ أشارت إلى أن رئيس المجلس واأل
اإليكاو وفعاليتها، فقد أعربت عن امتنانها لهما، فقد أيدت التدابير الرامية إلى المضي في تنفيذ التحسينات المقترحة في ورقة 

االبتكار في مجال الطيران والتكنولوجيا واقتضاء أن تكون منظمة                                               )المجلس(. ونظرا  للتحديات الجديدة التي يطرحها  WP/48العمل 
                                                                                                                   اإليكاو مستعدة للعمل خالل السنوات الخمس والسبعين المقبلة وما بعدها، فقد أعربت مندوبة الهند عن تأييدها أيضا  لإلجراءات 

 )الواليات المتحدة(. WP/423المقترحة في ورقة العمل 

. وإذ أعربت عن تقديرها للتدابير التي اقترحتها الواليات المتحدة /48WP                 أيضا  ورقة العمل  مندوبة الكاميرون        وأي دت  -155
                                                                                                 من أجل تحديث اإلدارة والرقابة داخل اإليكاو، وتسليما  ببعض التقارب بينها وبين التدابير التي اقترحها  WP/423في ورقة العمل 

ميرون دمج العناصر األساسية والنظر فيها كجزء من برنامج أعمال ، فقد اقترحت مندوبة الكاWP/48المجلس في ورقة العمل 
 المنظمة لفترة السنوات الثالث المقبلة.

                                                        ، فقد أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي ب ذلت خالل فترة /48WPكذلك ورقة العمل  مندوب موريتانيا         وإذ أي د  -156
عاليتها. وإذ أشار مع ذلك إلى أنه يمكن إحراز مزيد من التقدم في هذا السنوات الثالث الحالية بشأن زيادة كفاءة اإليكاو وف

. وإذ استرعى مندوب موريتانيا االنتباه إلى التدابير WP/423المضمار، فقد أعرب عن تأييده لإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 
بمشروع قرار الجمعية العمومية الوارد في ورقة المنصوص عليها في المرفق  ،األخرى الرامية إلى تحسين فعالية وكفاءة المنظمة

، فقد أعرب عن تأييده ألي تدابير من شأنها تعزيز درجة االستقاللية الممنوحة لعملية التخطيط اإلقليمي والسلطات WP/48العمل 
نظر الفقرة د((. وشدد )ا يق المناسب على الصعيد العالميوالموارد الممنوحة للمكاتب اإلقليمية التابعة لإليكاو، مع ضمان التنس

على أنه من المهم تعزيز موارد المكاتب اإلقليمية من أجل تمكينها من توفير المساعدة المطلوبة على أساس منتظم من جانب 
 الدول األعضاء.

رقة. )المجلس( وأيد اإلجراءات المقترحة في الو  /48WPبالمعلومات الواردة في ورقة العمل  مندوب نيوزيلندا      ورح ب  -157
)الواليات المتحدة( والمبادئ الواردة فيها، فقد أعرب عن اتفاقه مع ما ذكره  WP/423                                   وإذ أعرب أيضا  عن دعمه لورقة العمل 

المتحدثون السابقون من أن الورقتين مكملتان لبعضهما البعض. ومن ثم فقد أيد مندوب نيوزيلندا مداخالت وفود كل من أستراليا 
 روبية في هذا المضمار.وسنغافورة والدول األو 
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، فقد شدد على /423WPوورقة العمل التكميلية  /48WPعن دعمه الكامل لورقة العمل  مندوب أريترياوإذ أعرب  -158
أنه ينبغي النظر في اإلجراءات المقترحة في الورقتين وتنفيذها، حسب االقتضاء، كجزء من برنامج أعمال المنظمة لفترة السنوات 

. وأعرب كذلك عن تأييده للتعليقات التي أبداها وفد الصين ووفد سنغافورة في هذا الشأن. وأكد مندوب أريتريا على الثالث المقبلة
أن األخالقيات والكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والمصداقية والحياد هي أمور تتسم بأهمية أساسية بالنسبة لسالمة عمل 

 اإليكاو وتطورها في المستقبل.

                                                                                 أيضا  الورقتين، فقد أعرب عن اتفاقه مع التعليقات التي أدلت بها وفود كل من المكسيك  مندوب كوستاريكا         وإذ أي د  -159
بشأن قيام العديد من المكاتب اإلقليمية التابعة لإليكاو  WP/48من ورقة العمل  3-5-2وإسبانيا وأستراليا. وإذ أشار إلى الفقرة 

                                      ، فقد هن أ مكتب اإليكاو اإلقليمي ألمريكا "عدم ترك بلد وراء الركب"ة إلى تنفيذ أنشطة مبادرة برسم استراتيجيات مؤسسية رامي
إعالن نوايا تنفيذ استراتيجية "عت على                                                                                  الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي بشأن كون جميع الدول في هذا اإلقليم قد وق  

وأكد مندوب كوستاريكا على أن دولته كانت شاهدة على عدم ترك أي بلد وراء لذلك اإلقليم.  "مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب
الركب في ذلك اإلقليم وأن كل بلد يتلقى الدعم الالزم لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو. وإذ أشار إلى أن 

وظيفة في جميع أنحاء  000 390             ليا  أكثر من قطاع الطيران يمثل ركيزة مهمة من ركائز االقتصاد العالمي، حيث يوفر حا
العالم، وأن وتيرة نموه وتطوره هي وتيرة سريعة، فقد شدد على اقتضاء أن يواصل المجلس، في فترة السنوات المقبلة، إظهار 

 القيادة التحويلية بطريقة شفافة ولتعزيز إمكانية االطالع على معلومات اإليكاو.

)الواليات المتحدة(، فقد أشار إلى أن  /423WPعن تأييده لورقة العمل  ات العربية المتحدةمندوب اإلمار وإذ أعرب  -160
دولته تتطلع إلى التعاون مع الدول األخرى ومنظمة اإليكاو في مجال تحديث اإلدارة والرقابة داخل المنظمة والذي سيسفر عن 

                               ية الصادرة عنها تنفيذا  فعاال .تعزيز تنفيذ برامج وسياسات اإليكاو والقواعد والتوصيات الدول

 /48WPورقة العمل عن تأييده ل (CANSO) المراقب من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةوإذ أعرب  -161
)المجلس(، فقد أكد على أن زيادة كفاءة وفعالية اإليكاو أمر ضروري في هذه الفترة التي تتسم باالبتكارات المهمة والسريعة في 

)الواليات المتحدة( ومشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بها،  WP/423                                         ران. كما أي د أيضا  ورقة العمل التكميلية مجال الطي
والذي يطالب باتخاذ خطوات ملموسة من جانب المجلس واألمينة العامة من أجل زيادة الشفافية وتحسين بيئة مكان العمل وإعداد 

المعنية الخارجية وزيادة الفعالية التنظيمية، والتأكد من أن النتائج القائمة على توافق اآلراء شراكات ابتكارية وجديدة مع الجهات 
تظل من القيم واألهداف األساسية لمنظمة اإليكاو وهيئات الخبراء المتخصصة التابعة لها وتعبئة الموارد اإلضافية من أجل تعزيز 

مالحة الجوية المدنية أن منظمته ملتزمة بالمساعدة في تحسين كفاءة وفعالية منظمة خدمات العمليات التنفيذ. وأكد المراقب من 
اإليكاو. ومضى في التشديد على أن الوتيرة السريعة لالبتكارات في مجال الطيران أسفرت عن وجوب أن تكون اإليكاو منظمة 

 استباقية وأن تعد اإلرشادات الضرورية واإلطار التنظيمي الالزم.

الدول األعضاء على تقديرها للتقدم الذي أحرزته األمانة العامة، في ظل قيادتها، بشأن  مينة العامةاألوشكرت  -162
                                                                                                                     تحسين كفاءة اإليكاو وفعاليتها خالل فترة السنوات الثالث الحالية. ووفقا  لما أشارت إليه بعض الدول األعضاء، فلوال هذا التقدم 

                                                                        إليكاو حجما  متزايدا  من الخدمات المعززة على مدار السنوات الثالث الماضية. المحرز لما كان من الممكن أن توفر منظمة ا
                                                                                                                وأشارت األمينة العامة إلى أن مناقشات اللجنة التنفيذية خالل األسبوع الماضي بي نت بيانا  واضحا  أن الدول األعضاء كانت 

 راضية عن الخدمات التي تقدمها اإليكاو.
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على أن الكفاءة والفعالية والشفافية وثقافة األخالقيات كانت من أولوياتها في فترة السنوات  وإذ أكدت األمينة العامة -163
الثالثة الحالية وستظل من أولوياتها في فترة السنوات الثالث المقبلة، فقد أعادت التأكيد على التزامها بالعمل في هذا المضمار، 

. ورحبت، في هذا السياق، بالتوصيات التي قدمتها الواليات المتحدة في                                               جنبا  إلى جنب مع كبار مديريها ومع الدول األعضاء
، وذكرت أنها ستستعرض تلك التوصيات التي تقع ضمن اختصاصها مع كبار المديرين لديها من أجل WP/423ورقة العمل 

التمكن من تزويد الدول األعضاء  لمن أجتحديد كيفية تنفيذها كجزء من الجهود الجارية للمضي في تعزيز كفاءة اإليكاو وفعاليتها 
بخدمات أفضل. ورحبت األمينة العامة بتوصيات الدول األعضاء في هذا الشأن ودعت إلى دعمها لجعل اإليكاو واحدة من 
أفضل المنظمات داخل منظومة األمم المتحدة. كما دعت الدول األعضاء إلى تزويد اإليكاو بموارد إضافية لتمكين األمانة العامة 

ل التنظيمي ال يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، م                                                                                                                  ن تنفيذ المهام ذات الصلة. وإذ أعادت األمينة العامة التأكيد على أن التحو 
فقد شددت على أن وتيرة الجهود المبذولة في هذا الصدد قد تسارعت خالل فترة السنوات الثالث الحالية. ومع ذلك فقد أشارت 

سريع التغير، مع إدخال تقنيات جديدة وما هو منتظر من زيادة حجم الحركة الجوية إلى الضعف إلى أن عالم الطيران هو عالم 
تعزيز كفاءة المنظمة وفعاليتها. وأعربت األمينة العامة عن ثقتها في أن  من أجل، مما يقتضي مضاعفة الجهود 2030بحلول 

تي تتوقعها الدول األعضاء وذلك بدعم من كبار المديرين تزداد كفاءة وفعالية وشفافية اإليكاو في مجال تقديم الخدمات ال
 األعضاء. والدول

                                                                          ، جميع الدول األعضاء على تعليقاتها ومشاركتها البن اءة في المناقشة الحالية. ليو، الدكتور أرئيس المجلسوشكر  -164
من دورات الجمعية العمومية  ى مدار العديد                                                                            وأشار إلى أن زيادة كفاءة وفعالية اإليكاو كانت بندا  متكررا  في جدول األعمال عل

نه عمل متواصل. وذكر أنه يعتقد، بصرف النظر عن هذه المناقشة، أن منظمة اإليكاو هي واحدة من أكثر المنظمات حيث إ
ي أن                                                                                                           كفاءة وفعالية في منظومة األمم المتحدة. ومع ذلك فإن كل منظمة تخضع للتحسين المستمر. وانطالقا  من رغبة اإليكاو ف

تظل المنظمة الرائدة في معالجة المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، فقد استمرت اإليكاو في التحسن على مر السنين، إذ 
لت المنظمة إلى منظمة هدفها العمل لصالح الدول األعضاء وقطاع الطيران. وإذ قام رئيس المجلس                                                                                                                اتخذت قرارات جريئة وحو 

قد تكون نشأت عن المناقشة بأن منظمة اإليكاو كانت منظمة معطلة، فقد أكد أنها منظمة ذات كفاءة  بتبديد أي مفاهيم خاطئة
 وفعالية وهي تسعى إلى تحسين تلك الكفاءة والفعالية.

وذكر رئيس المجلس، على سبيل المثال، مبادرتين كانتا مصدر إلهام له أثناء سنوات خدمته الست في المنظمة،  -165
. وأكد على أن معرض االبتكارات االفتتاحي قد أقيم في الفترة من "معرض االبتكارات"و "بادرة عدم ترك وراء الركبم"أال وهما 

، الذي كان موضوعه (IWAF/5) بالتزامن مع منتدى الطيران العالمي الخامس لمنظمة الطيران المدني 23/9/2019إلى  22
ز على                                                              جلس إلى أن منتدى الطيران العالمي الخامس لمنظمة اإليكاو قد رك  . وأشار رئيس الم"االبتكار في مجال الطيران"هو 

جانبين، هما: تزويد المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الحاضرين برؤى ثاقبة بشأن الطرق التي يمكن بواسطتها تنفيذ االبتكارات 
لعمل من أجل تلبية احتياجات التقنيات الناشئة. وذكر تطوير الطيران، وتجديد العمليات واألطر التنظيمية السابقة وأطر ا من أجل

 رئيس المجلس أنه ينظر إلى هذه المناقشة ضمن هذا السياق.

خذ قرارات، وأشار رئيس المجلس إلى أنه خالل فترة السنوات الثالث الحالية، ركز المجلس على مسألة اإلدارة وات -166
ة العامة في االضطالع بأعمالها من أجل ضمان أن تظل منظمة اإليكاو رامية إلى مساعدة األمان وسيواصل اتخاذ قرارات

المنظمة األكثر كفاءة وفعالية في منظومة األمم المتحدة وأشار إلى أن مندوب الواليات المتحدة، قد ذكر، عند تقديم ورقة العمل 
WP/423 على هذه الجمعية العمومية. وإذ أشار رئيس ، أن زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها هي واحدة من أهم المسائل المطروحة

المجلس إلى أن هذا األمر هو مسألة تحظى باألولوية، فقد ذكر أنه في حين أن جميع األعمال التي تقوم بها اإليكاو هي أعمال 
ل المنظمة. وذكر                                                                                                    مهمة، فمن الضروري ترتيب األولويات نظرا  لعدم وجود موارد كافية لتنفيذ جميع األنشطة الواردة في خطة أعما
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أنه إلى جانب التسليم بأهمية مسألة اإلدارة، فهو يحث الدول األعضاء على ضمان أن تقوم عند تحديد أولويات أعمال المنظمة 
وسعة المالحة  ،واألمن والتسهيالت ،لفترة السنوات الثالث أن تواصل إضفاء األولوية على المسائل الهامة بالنسبة لسالمة الطيران

وحماية البيئة. وأكد رئيس المجلس على إنجازات اإليكاو في تلك المجاالت  ،لنقل الجوي لاالقتصادية تنمية الو  ،وكفاءتها الجوية
الخطة "وتنفيذ  ؛معدالت الحوادث تخفيضو  ؛                                                                        خالل السنوات الثالث الماضية، مشيرا  إلى تعزيز سالمة الطيران والتنفيذ الفعال

( لكي GASeP) "الخطة العالمية ألمن الطيران"( وGANP) "الخطة العالمية للمالحة الجوية"( وGASP) "العالمية لسالمة الطيران
 ."عدم ترك أي بلد وراء الركب"تعود بالفائدة على الدول األعضاء وتحسين االتصاالت مع الدول األعضاء ومبادرة 

او على مواصلة دعم المنظمة من أجل                                                               وحث  رئيس المجلس جميع الجهات المساهمة المالية الرئيسية في اإليك -167
تلبية احتياجات البلدان المتقدمة والنامية لضمان استمرار ازدهار شبكة الطيران العالمية بكل إقليم من أقاليم العالم. وباإلضافة 

الية اإليكاو وكذلك                                                                                                     إلى ذلك، فقد ناشد المجلس المنتخب حديثا  تخصيص الوقت والموارد للمسائل الخاصة باإلدارة وزيادة كفاءة وفع
وسعة  ،واألمن والتسهيالت ،سالمة الطيران أال وهي، للمسائل التي تدعم تنمية الطيران المدني الدولي في جميع أرجاء العالم،

 وحماية البيئة. ،نقل الجوي للاالقتصادية تنمية الو  ،المالحة الجوية وكفاءتها

ي أدلى به مندوب الواليات المتحدة بأنه على عكس ممارسات وإذ أشار رئيس المجلس إلى اإلعالن السابق الذ -168
سبتمبر، أي نهاية السنة المالية، فإن الواليات المتحدة لن تدفع  30الواليات المتحدة السابقة بدفع نصف اشتراكاتها المقررة بحلول 

نظر                                إليكاو لن ت دفع حتى إشعار آخر )اتلك االشتراكات المقررة وأن جميع االشتراكات المقررة األخرى الواجب دفعها لمنظمة ا
                                                                                                        أعاله(، فقد ناشد رئيس المجلس أيضا  الواليات المتحدة عدم التخلي عن اإليكاو. وحث  الواليات المتحدة على مواصلة  101الفقرة 

دية التابعة للواليات ن إلدارة الطيران االتحاة التي يضطلع بها الخبراء التابعو تقديم الدعم للمنظمة بطريقة تجعل األعمال الجليل
( في مختلف أفرقة الخبراء الفنية التابعة لإليكاو من أجل تعزيز TSA( وإدارة أمن النقل التابعة للواليات المتحدة )FAAالمتحدة )
يادة ستمر في الوقت الذي يعالج فيه المجلس المسائل المذكورة المتعلقة باإلدارة وز طيران وأمنه على الصعيد العالمي، تسالمة ال

كفاءة اإليكاو وفعاليتها. وأكد رئيس المجلس أنه لن يتسنى، بدون جميع الموارد التي تقدمها الواليات المتحدة لإليكاو، إنجاز جميع 
( P/2البرامج الهامة التي أعلنتها وزيرة النقل في الواليات المتحدة في البيان العام الذي أدلت به في اجتماع الجلسة العامة الثانية )

 (.WP/603نظر ا)

وشجع رئيس المجلس األمينة العامة واألمانة العامة على تناول بعض المسائل الهامة التي أثيرت أثناء المناقشة  -169
قرار من الجمعية العمومية، أن نهج اإليكاو التقليدي هو إصدار . وأوضح، فيما يتعلق بمسألة بشأن زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها

رار واحد فقط للجمعية العمومية يتعلق ببند معين من بنود جدول األعمال وذلك لتجنب اللبس. وإذ تحدث لصالح أن يكون هناك ق
)الواليات المتحدة(، فقد اقترح رئيس المجلس أن تسترعي  WP/423اإلجراء الذي اقترحه مندوب أستراليا فيما يتعلق بورقة العمل 

اصر الرئيسية بتلك الورقة وأن تطلب منه إمعان النظر فيها من أجل دمجها في الجهود الجمعية العمومية انتباه المجلس إلى العن
 الجارية لزيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها.

، التي /48WP                                                                      المناقشة، فقد أشار إلى أن اللجنة التنفيذية قد أحاطت علما  بورقة العمل  رئيس االجتماعوإذ لخص  -170
. زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها على مدى فترة الثالث سنوات الماضيةها لإلنجازات التي تحققت بشأن                            قد مها المجلس، وأبدت تقدير 

 (H/SPCP)  مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات ية التي قدمهاو                   علما  باإلحاطة الشفالتنفيذية كما أحاطت اللجنة 
                                                                          مة لإليكاو. وأقر ت اللجنة بأن نتائج هذه العملية ست قدم في إطار عملية تشاور لألمانة العابشأن فحص الهيكل التنظيمي الحالي 
التشاور المسماة كتاب المنظمة إلى الدول، وأن هذه النتائج تهدف إلى التوصل إلى حل مع الدول األعضاء عن طريق آلية 
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                                  اء نصب عينيه، وذلك ضمانا  الستمرار االستراتيجية لإليكاو ومصالح الدول األعضمتوازن وعملي يضع تحقيق األهداف 
 المنظمة. صواب

بعضها  نكمال)الواليات المتحدة( ت WP/423و)المجلس(  WP/48ورقتي العمل بأن                              الحظت اللجنة التنفيذية علما   -171
المرفق بورقة العمل  عاليتها"وف اإليكاوتحت عنوان "زيادة كفاءة                         لقرارها المحد ث المقترح الجمعية العمومية وأيدت اعتماد        بعضا ، 

 .WP/48رقم 

ضرورة قيام اإليكاو بتحديث أساليب عملها وإدارتها ، التي ألقت الضوء على WP/423اللجنة ورقة العمل  وأيدت -172
هود على وينبغي أن تركز تلك الج.                                                                      أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء على نحو  أفضل ومواكبة البيئة المتغيرةومراقبتها من 

                                                                 مما يوفر بيئة إيجابية من أجل تحقيق مستوى عال  من األداء تمشيا  مع ، بحيث يتسنى اتخاذ القرارات الصائبةالشفافية  زيادة
، واالستفادة من الشراكات وتعبئة الموارد وتحسين الفعالية المؤسسية من خالل تحسين البرمجة "إطار األخالقيات التابع لإليكاو"

تم االتفاق على أن مشروع  ،WP/423ورقة العمل  ت اللجنة التنفيذيةأيدإذ و التنسيق وإعادة الهيكلة عند االقتضاء. وتعزيز آليات 
بشأن هذا الموضوع.  قائمة بالفعلالالمقترح المرفق بها مشمول بالفعل بقرارات وسياسات الجمعية العمومية  "موميةقرار الجمعية الع"

األمانة متابعة جهودها لزيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها. وافقت اللجنة على أن تستمر  اإليكاوأن تواصل  واقترحت اللجنة التنفيذية
في                                                                                                                 العامة في إطالع المجلس بانتظام على المعلومات المستجدة في هذا الشأن على أن ترفع تقريرا  بذلك إلى الجمعية العمومية 

 . دورتها الحادية واألربعين

على الموجز الذي قدمه رئيس اللجنة، فقد أعرب عن عدم موافقته على البيان  ندوب الواليات المتحدةم        وإذ رد   173
( جرى تغطيتها بالفعل في قرارات وسياسات WP/423القائل بأن المشاغل المثارة في مسودة مشروع القرار الذي اقترحته دولته )

المتحدة ترغب في أن تكون منظمة اإليكاو منظمة فعالة وأكد أنها لن تتنازل الجمعية العمومية القائمة. وأكد من جديد أن الواليات 
                                                              . وإذ أشار مندوب الواليات المتحدة إلى أنه قد أعد اقتراحا  لدمج WP/423عن المبادئ األساسية المنصوص عليها في ورقة العمل 

مومية المحدث الذي اقترحه المجلس والمرفق بورقة نص مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بهذه الورقة في قرار الجمعية الع
 طلب أن يتم النظر فيه.، WP/48العمل 

 16إلى التوضيحات التي قدمها أثناء المناقشة السابقة التي أجرتها اللجنة التنفيذية للبند  رئيس المجلسوإذ أشار  -174
ة العمومية من خاللهما توجيه تعليمات إلى المجلس (، فقد أكد على أنه ثمة طريقتين يمكن للجمعيEX/5من جدول األعمال )

. واقترح أن تنعكس العناصر الرئيسية 19بشأن هذا الموضوع، أي في نص قرار الجمعية العمومية أو في التقرير الخاص بالبند 
الورقة، في تقرير من منطوق مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق ب 1)الواليات المتحدة( سيما البند  WP/423لورقة العمل 

 .19اللجنة التنفيذية بشأن بند جدول األعمال 

إلى النقاط التي أثارها مندوب الواليات المتحدة فقد ذكر أنه سيجتمع هو ورئيس  رئيس اللجنة التنفيذيةوإذ أشار  -175
جتماع الحالي من أجل ، مع مندوب الواليات المتحدة بعد االاالختصاص                                          المجلس فضال  عن أعضاء األمانة العامة من ذوي 

من  19مناقشة اقتراحه. وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأن نتائج ذلك اللقاء في اجتماعها المقبل، عندما تستأنف النظر في البند 
 األعمال. جدول

 .12,30الساعة  عندرفعت الجلسة  -176
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 محضر الجلسة الثامنة

 (14,30الساعة  ،30/9/2019ثنين، )اإل

 نوقشت   التيالمواضي

 )تاب ( وفعاليتهايكاو اإلزيادة كفاءة  من جدول األعمال: 19البند   -1

                                                                                           تحسين الهيكل والرد  على ك تب المنظمة إلى الدول لتحقيق تنفيذ أفضل للقواعد والتوصيات الدولية 
 وإجراءات خدمات المالحة الجوية والخطط العالمية 

 من الكاميرون        مقد مةورقة  —
 من اإلمارات العربية المتحدة        مقد مةورقة  —

المتعددة القوميات(  -من كوبا وبرعاية مشتركة من األرجنتين وأروبا وبليز وبوليفيا )دولة        مقد مةورقة  —
والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال وهندوراس وجامايكا 

 البوليفارية( -وبيرو وفنزويال )جمهورية والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي 

 برامج المساعدة الفنية من جدول األعمال: 23البند  -2

 المساعدة الفنية 
 الفنية  للمساعدةيكاو اإلتقرير عن برامج  —
 من نيوزيلندا        مقد مةورقة  —

 من اللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة أفكاك(        مقد مةورقة  —

 ."مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية"  الدول األعضاء في من       مقد مةورقة معلومات  —

 من كندا        مقد مةورقة  —

 ندونيسيا أمن        مقد مةورقة  —

 من جمهورية فنزويال البوليفارية        مقد مةورقة  —

 
  "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"

 "ذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياخطة التنفي"تقرير مرحلي عن تنفيذ  —
  من "اللجنة األفريقية للطيران المدني"       مقد مةورقة  —

 سياسات وأنشطة التعاون الفني من جدول األعمال: 24البند  -3

 "2018-2016اون الفني خالل الفترة سياسة وأنشطة التع" —
  الدول المستقلة" ثكومنولالمشتركة بين حكومات  من "لجنة الطيران       مقد مةورقة معلومات   —
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المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر  من جدول األعمال: 26البند  -4
 التنفيذية اللجنة

 المجال الجوي التجاري 
   تقرير عن "النقل الفضائي التجاري"" —
و"االتحاد الدولي  (IFATCA)لرابطات مراقبي الحركة الجوية"  من "االتحاد الدولي       مقد مةورقة  —

 (ياتاو"االتحاد الدولي للنقل الجوي" )األ (IFALPA)لرابطات طياري الخطوط الجوية" 

 االبتكار 

 االبتكار في مجال الطيران  —
 من الجمهورية الدومينيكية        مقد مةورقة  —

 من فرنسا وإيطاليا والسويد        مقد مةورقة  —

من سنغافورة وبرعاية مشتركة من أستراليا وجزر كوك وفيجي وإندونيسيا وجمهورية الو  مة     مقد  ورقة  —
الديمقراطية الشعبية وجزر مارشال وناورو ومقدونيا الشمالية وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا 

 وترينيداد وتوباغو والمملكة المتحدة و"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" 
 من اإلمارات العربية المتحدة  مة     مقد  ورقة  —
( ياتامن "منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" و"االتحاد الدولي للنقل الجوي" )األ       مقد مةورقة  —

  (IFALPA)و"االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية" 
 (ICCAIA)من "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"        مقد مةورقة  —

  (CANSO)و"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" 

  من "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"       مقد مة اتورق —

 موجز المناقشات

     يكاو                      زيادة كفاءة وفعالية اإل   :  19      البند 

ث المعلومات فيما يتعلق بنتائج االجتماع             . وقد مت أحد19وأكملت نظرها في البند  (EX/7)استأنفت اللجنة التنفيذية  -1
الذي عقد مباشرة بعد االجتماع السابع بين الرئيس ورئيس المجلس والموظفين المعنيين في األمانة العامة ومندوب الواليات 

أحدث قرار  في WP/423المتحدة فيما يتعلق باقتراح هذا األخير بإدراج نص مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بورقة العمل 
. بعد ذلك، ركزت المناقشة على WP/48المرفق بورقة العمل  يكاوللجمعية العمومية المقترح للمجلس بشأن زيادة كفاءة وفعالية اإل

                                                                                                               مسألة تحسين الهيكل والرد  على كتب المنظمة إلى الدول لتحقيق تنفيذ أفضل للقواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات 
                                                               الخطط العالمية، والتي جرى توثيقها في ثالث ورقات قد متها الدول. المالحة الجوية و 
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 عي قراري الجمعية العمومية المرفقينو تحديث بخصوص مشر 
 )الواليات المتحدة( WP/423)المجلس( وورقة العمل   WP/48بورقة العمل

عي و ات المتحدة جرى استعراض مشر بأنه خالل االجتماع المذكور مع مندوب الوالي اللجنة التنفيذيةأبلغ الرئيس  -2
ألن التوصيات         ونظرا  )الواليات المتحدة(.  WP/423)المجلس( وورقة العمل   WP/48قراري الجمعية العمومية المرفقين بورقة العمل

كن دمج وحظيت بإقرار عام خالل المناقشة السابقة للجنة التنفيذية، من المم،                  يكمل بعضها بعضا   الواردة في ورقتي العمل
                                           وست تاح للجنة التنفيذية فرصة استعراض النص  مشروعي قراري الجمعية العمومية تحت عنوان "زيادة كفاءة وفعالية المنظمة". 

 .(WP/582)ل امن جدول األعم 19المنبثق عن قرار المجلس عند النظر في مشروع قرار عن البند 

 أجل تنفيذ أفضل                                                  تحسين الهيكل والرد  على ك تب المنظمة إلى الدول من
 للقواعد والتوصيات الدولية، وإجراءات خدمات المالحة الجوية، والخطط العالمية 

م  -3 التعديالت على المالحق                                           )تحسين أدوات الرد  على ك تب المنظ مة بشأن  /467WPورقة العمل  مندوب الكاميرون      قد 
الموجهة إلى  يكاو                                     عضاء إلى أدوات فعالة للرد على ك تب اإلوإجراءات خدمات المالحة الجوية( التي تشدد على حاجة الدول األ

الدول المتعلقة بالتعديالت على المالحق و"إجراءات خدمات المالحة الجوية" لتناول مسألة انخفاض معدل الردود الذي لوحظ 
و"إجراءات خدمات المالحة  وأكدت الورقة على أن النظر في التعديالت المقترح إدخالها على الملحقمن السنوات. خالل عدد 

سيما قطاع الطيران، وأشارت إلى أنه يمكن تسهيل ذلك من  يجب أن تشمل الجهات المعنية، ال                             الجوية" من ق بل الدول األعضاء 
الموجهة إلى الدول وجمع المالحظات. وأشارت ورقة العمل، في هذا الصدد، إلى  يكاو                      تعاونية لتبادل ك تب اإلخالل إعداد أدوات 

لألداة بعنوان "نظام اإلخطار اإللكتروني  2014التي عقدت في المقر وفي بعض األقاليم عام  يكاوالعرض في اجتماعات اإل
للسالمة اإللكترونية. وساعد "نظام اإلخطار اإللكتروني بالتعديل  يكاوفي إطار حزمة أدوات اإل (ENOPA)بالتعديل المقترح" 

                                                                                        لقيام بعدة أمور منها استالم ك تب المنظمة الموجهة إلى الدول بشأن التعديالت المقترحة وتقديم المقترح" الدول األعضاء على ا
ودعوة الخبراء إلى التعاون عبر اإلنترنت للنظر في التعديالت المقترحة من خالل تقديم التعليقات أو  يكاوتعليقات عليها إلى اإل

 إليكاو لم توزع "نظام اإلخطار اإللكتروني بالتعديل المقترح" لفائدة الدول األعضاء                       وأبرزت ورقة العمل أن  ا                       عقد المؤتمرات عن ب عد. 
التركيز على وضع اللمسات  يكاو، يجب على اإل21-39من منطوق قرار الجمعية العمومية  4وأكدت أنه في ضوء الفقرة 

 .يكاو                   يل الرد على ك تب اإلاألداة وتوزيعها بفعالية أو أي منصة أخرى مماثلة تهدف إلى تسهاألخيرة لهذه 

 إلى القيام بما يلي: WP/467                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -4

 بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛       علما           أن ت حيط  أ(
بشأن                                                                         االنتهاء من إعداد أداة تعاوني ة إلكترونية لتيسير الرد  على ك تب المنظ مة  يكاوأن تطلب إلى اإل ب(

 عديالت على المالحق و"إجراءات خدمات المالحة الجوية"؛الت

وأكدت ورقة ( "يكاوأساليب عمل جديدة لإل استطالع") /245WPورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدة      وقد م  -5
دا  القلق المتزايد إزاء التحديات التي تواجهها الدول األعضاء نتيجة حجم مراسالت اإل ، والتي أثارتها اإلمارات يكاو                                                                                        العمل مجد 

إلى تقييم حجم وتواتر  يكاو. ودعت اإلA39-WP/320العربية المتحدة في االجتماع األخير للجمعية العمومية في ورقة المعلومات 
 تحديث مطبوعاتها وتقييم مدى تحقيق النتائج المتوقعة بالفعل.
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 لقيام بما يلي:إلى ا WP/245                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -6

 يكاو                                                                                بتقرير "مكتب التقييم والم راجعة الداخلية" عن تقييم عملية وضع القواعد القياسية لإل       علما           أن ت حيط  (أ
(EV/2018/01)؛ 

                                            للحصول على م خرجات أكثر توج ها  نحو النتائج  يكاوبتقييم أساليب عمل اإل يكاو                أن تكل ف مجلس اإل (ب
 سيما عند التعامل مع عملية إصدار المطبوعات؛                               بدال  من الم خرجات التوجيهية، ال 

                                  للتشجيع على إعداد ن هوج عمل ت حدث  يكاوبتنفيذ نظام لقياس ورصد أساليب عمل اإل يكاو            أن ت كل ف اإل (ج
تنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية" و"الخطة العالمية نقلة نوعية تسهل 
 الدول األعضاء.ى للمالحة الجوية" لد

م  -7 الطريقة الموصى بها لتنظيم نصوص التعديالت على القواعد والتوصيات ") /461WPورقة العمل  مندوب كوبا      وقد 
                                   التي قد متها كوبا برعاية مشتركة من  ("الدولية التي يتضمن محتواها تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق والتي يعتمدها مجلس اإليكاو

وهندوراس وجامايكا والمكسيك ونيكاراغوا ا وبليز وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال األرجنتين وأروب
أن الممارسات التحريرية أوضحت ورقة العمل فنزويال البوليفارية. و وبنما وباراغواي وبيرو والجمهورية الدومينيكية وجمهورية 

تعقيد عملية  أدت إلىعد والتوصيات الدولية التي تنطوي على تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق فيما يخص القوا  يكاوالجديدة لإل
                                 لذلك، د عيت الجمعية العمومية إلى        وفقا  إدراج القواعد والتوصيات الدولية في اللوائح الوطنية للدول واإلبالغ عن االختالفات. و 

، في حالة تطبيق كل شرط يكاووصيات الدولية التي اعتمدها مجلس اإل                                    بصياغة نص  التعديالت على القواعد والت يكاوتوصية اإل
                                                                                                          على تاريخ مختلف، من خالل تقسيم المضمون إلى أجزاء ))أ( و)ب( و)ج( وما إلى ذلك(، حسب تاريخ و جوب التطبيق، على 

دة بالفقرة  الختالفات ويزيد من توضيح تفسير ط اإلبالغ عن ا               ، وهو ما ي بس  )أ( في الورقة 7-1                                         النحو المبي ن في الحالة المحد 
                                                االختالفات المبل غ عنها بشأن تاريخ وجوب التطبيق.

 المناقشة

والكونغو  ونيجيريا األرجنتينو  وأوروغواي وكولومبيا البوليفارية( -وفنزويال )جمهورية  ونيكاراغوا شيلي مندوبووافق  -8
)كوبا والجهات التي اشتركت في تقديمها( والذي رأوا أن من  /461WP على اإلجراء المقترح في ورقة العمل والكاميرون  الجزائرو 

طبيق، مما يجعلها أكثر قابلية تنطوي على تواريخ مختلفة لوجوب التشأنه تبسيط شكل القواعد القياسية والتوصيات الدولية التي 
عن دعمهم  الجزائرو  الكونغوو  نيجيرياو  جنتينمندوبو األر للفهم وبالتالي يسهل تنفيذها، وكذلك اإلبالغ باالختالفات. كما أعرب 

مندوبو )الكاميرون( ألن من شأنه تعزيز إعداد وتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية. وأعرب  /467WPلإلجراء المقترح في ورقة العمل 
أن اإلجراء  لسنغالمندوب ا. وبذلك، أكد /467WPعن دعمهم لورقة العمل  كوباو  ماليو جنوب أفريقيا و  بنينو  لسنغالوا فرنسا

                                                                         من منطوق قرار الجمعية العمومية، حيث ط لب إلى األمينة العامة التحقيق، وعند  4المقترح في تلك الورقة يتماشى مع الفقرة 
، كوسيلة لتحسين االتصال والتفاعل مع الدول األعضاء اإللكترونيةالضرورة، إدخال أدوات اتصال جديدة، بما في ذلك الحلول 

 إلدارة السجالت". يكاو                                                                    الجهات المستفيدة من ك تب المنظمة إلى الدول وتسجيل الردود في "نظام اإلوغيرها من 

)كوبا والجهات التي  /461WP                                          أيضا  على اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل  أسبانياو  تركياو  مندوبو سويسراووافق  -9
أنه ينبغي إحالتها إلى المجلس للنظر فيها، مع دعم "لجنة  اأسبانيمندوب )الكاميرون(، وأكد  /467WPاشتركت في تقديمها( و

 الجوية". المالحة
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بلفي البحث عن  يكاوإلى أنه في حين تدعم دولتها اإل مندوبة الواليات المتحدةوأشارت  -10                تحسين هيكل نص       س 
مانة العامة في األسلوب المقترح في ورقة تعديالت القواعد والتوصيات الدولية مع تواريخ تطبيق مختلفة، فقد اقترحت أال تنظر األ

                            بل وأيضا  في األساليب األخرى. فقط WP/461العمل 

فرقة الترجمة أ مندوب كوباأ                                        سبتمبر، هو "اليوم الدولي للترجمة"، هن   30وفي معرض اإلشارة إلى أن اليوم، الموافق  -11
تسهيل مداوالت الجمعية العمومية. وباإلشارة إلى نظر اللجنة على عملهم الممتاز في  يكاوالفورية والترجمة التحريرية في اإل
د اللغات في اإل 18التنفيذية في وقت سابق في البند  دا  على قلقها ألن المواد اإلرشادية يكاو                                   من جدول األعمال: "تعد                                               "، أكدت مجد 

                                           لجوية" لم ت انشر في نفس الوقت بجميع اللغات لتنفيذ "القواعد القياسية والتوصيات الدولية" و"إجراءات خدمات المالحة ا يكاولإل
                                                                         ميزانيات السنوات الثالث المقبلة تخصيصا  محددا  لترجمة المواد اإلرشادية إلى  دراجالست وكررت اقتراحها بإيالء االعتبار إل

 (.A40-Min. EX/2من الورقة  137جميع اللغات الرسمية للمنظمة )انظر الفقرة 

)الكاميرون(، أكد مندوب كوبا أن اإلجراء المقترح  WP/467الدعم الكامل لورقة العمل وفي معرض اإلعراب عن  -12
ءات خدمات المالحة الجوية"،                                                                                     من شأنه تحسين معدل الردود على ك تب المنظمة إلى الدول بشأن التعديالت على المالحق و"إجرا

 ،WP/48دولة عضو فقط )انظر ورقة العمل  77في المائة. وقد ردت على ذلك  40لم تبلغ سوى  2018نه في عام إحيث 
أ( من  90في المجلس بأنه بالرغم من أن المادة                                                      (. كما أنها ستاتناول الشواغل التي أعربت عنها سابقا  EX/7؛ 1-5-2الفقرة 

عدد الردود بثلثي المجلس، ليس هناك شرط الحد األدنى ل    ا  مالحق يتطلب تصويتال                                          "اتفاقية شيكاغو" تنص  على أن اعتماد تعديل 
                                                                                                              على ك تب المنظمة إلى الدول بشأن اقتراحات تعديل المالحق التي سيجري استالمها قبل تقديم األخيرة إلى المجلس العتمادها 

                                                                      (. واعترف مندوب كوبا بأنه كان من الصعب الحصول على ردود على ك تب الدول C-MIN 217/2من الورقة  10)انظر الفقرة 
. وأعربت عن أملها في أن يكاوضاء وأكد أن التعليقات التي وردت في كثير من األحيان لم تقبلها اإلهذه من غالبية الدول األع

خالل  يكاوعند تنفيذ المزيد من التدابير لتحسين كفاءة وفعالية اإل WP/467تراعي األمينة العامة اإلجراء المقترح في ورقة العمل 
                         الفترة الث الثية المقبلة.

، فيما يخص (C/PRC) رئيس "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية"توضيحات، فإن وعند تقديم ال -13
لم تكمل بعد إعداد "نظام اإلخطار اإللكتروني بالتعديل المقترح" بالكامل  يكاو)الكاميرون(، أوضح أن اإل WP/467ورقة العمل 

في تقرير "مكتب التقييم والمراجعة الداخلية" بشأن تقييم         مؤخرا  ر بسبب القيود المفروضة على الموارد. وأكد أن المجلس قد نظ
 WP/467وأن األمانة العامة ستنظر في المعلومات الواردة في ورقة العمل  (EV/2018/01) يكاوعملية وضع القواعد القياسية لإل

 التقرير. عند تنفيذ توصيات

رئيس "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسياق ة المتحدة(، أبرز )اإلمارات العربي WP/245وباإلشارة إلى ورقة العمل  -14
سا عمليات جديدة لضمان استمرار                                                                          أن "الخطة العالمية للمالحة الجوية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية" قد أس   الشؤون اإلقليمية"

وعتي عمل بشأن "الخطة العالمية تركيز الخطتين العالميتين على تحقيق النتائج. وإذ أوضح أن ذلك ينطوي على إنشاء مجم
                                                                                                                   للمالحة الجوية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية"، تعمالن باستمرار على رصد كفاءة وفعالية الخ طط العالمية وتقديم توصيات 

ضافة إلى هاتين المجموعتين للنظر فيها. باإل WP/245إلدخال التحسينات، فقد اقترح إحالة التوصيات الواردة في ورقة العمل 
ه نحو المشاريع  رئيس "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية"إلى ذلك، أبرز                                                     أن األمانة العامة بصدد تنفيذ نهج موج 

يربط برامج عمل المقر والمكاتب اإلقليمية با"الخطة العالمية للمالحة الجوية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية"، وكذلك با"أهداف 
 المتحدة للتنمية المستدامة".األمم 
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رئيس "قسم التخطيط                                             )كوبا والجهات التي اشتركت في تقديمها(، رح ب WP/461وفيما يتعلق بورقة العمل  -15
بشأن الممارسات التحريرية الجديدة للقواعد والتوصيات الدولية مع        مقد مةبالتعليقات الاالستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية" 

                                                                                                    مختلفة. ومع ذلك، شد د على أنه من شأن العودة إلى الممارسات التحريرية السابقة إزالة الوضوح المطلوب من  تواريخ تطبيق
الدول األعضاء. ومع ذلك، وافق على ضرورة مواصلة استعراض التعقيدات غير المقصودة للشكل الجديد لإلبالغ عن االختالفات 

 من جانب الدول األعضاء.

لمناقشة عن تحسين هيكل كتب المنظمة إلى الدول والرد عليها لتعزيز تنفيذ القواعد وفي معرض تلخيص ا -16
 467WP/-40Aورقة العمل ، فيما يخص الرئيسوالتوصيات الدولية و"إجراءات خدمات المالحة الجوية" والخطط العالمية، أشار 

روني للردود على التعديالت المقترح إدخالها على "القواعد اإللكت)الكاميرون(، إلى أن اللجنة التنفيذية أقرت بأن إعداد النظام 
لم يكتمل تماما، وأوضح كذلك أن تنفيذ األنشطة المشار إليها في ورقة والتوصيات الدولية" و"إجراءات خدمات المالحة الجوية" 

                                       الموارد من خارج الميزانية. وقد أ بل غت  وإتاحة 2022-2020العادي للفترة                                                      العمل سيكون رهنا  بالموارد المتاحة لميزانية البرنامج 
 يكاوعن عملية وضع القواعد القياسية لإل                                                                                    اللجنة التنفيذية أيضا  بأن المجلس قد نظر في تقرير "مكتب التقييم والمراجعة الداخلية" 

 .دة في التقريرللتوصيات الوار عند تنفيذها  WP/467                                                          وأن األمانة العامة ست راعي المعلومات الواردة في ورقة العمل 

بالمعلومات التي وردت في ورقة العمل وأقرت بأنه                          ، رح بت اللجنة التنفيذية WP/245وفيما يخص ورقة العمل  -17
م كبير في الم ضي نحو إطار إداري يقوم على النتائج، فال يزال هناك بعض العمل الذي ينبغي  يكاوما أحرزته اإلمبالرغم                                                                                             من تقد 

العالمية للمالحة الجوية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية"                                                     اللجنة بأن العمليات الجديدة الم نشأة في إطار "الخطة                   القيام به. وأقر ت 
 WP/245تهدف إلى الحفاظ على أهمية وتركيز نتائج هذه الخطط العالمية ووافقت على ضرورة إحالة التوصيات في ورقة العمل 

                                                                      الجوية" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية" للنظر والبات  فيها. كما أحاطت لمية للمالحة إلى مجموعتي العمل بشأن "الخطة العا
تنفيذ نهج موجه نحو المشاريع يربط بين برامج عمل المقر والمكاتب اإلقليمية بأن األمانة العامة بصدد        علما  اللجنة التنفيذية 

 .للسالمة الجوية" وكذلك "أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة"و"الخطة العالمية للمالحة الجوية" و"الخطة العالمية 

)كوبا والجهات التي اشتركت في تقديمها(، أقرت اللجنة التنفيذية بالفوائد التي  WP/461وفيما يخص ورقة العمل  -18
يق في الممارسات التحريرية الجديدة وضوح "القواعد والتوصيات القياسية" مع تواريخ متأخرة لوجوب التطبيمكن تحقيقها بزيادة 

                                                                                                            ، غير أنها اعترفت أيضا  بالشواغل الم عرب عنها إزاء التعقيدات في اإلبالغ عن االختالفات عند استخدام الشكل الجديد. يكاولإل
 ذلك.                                                      في التعقيدات المذكورة وت جري أي تعديالت ضرورية لمعالجة  يكاواللجنة التنفيذية بأن تنظر اإلوأوصت 

 برنامج المساعدة الفنية من جدول األعمال: 23لبند ا

خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة "من جدول األعمال، نظرت اللجنة التنفيذية في المساعدة الفنية و 23في إطار البند  -19
متين من المجلس، هما  "ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا ، وورقات WP/63و WP/4                                                    على أساس ورقتي عمل رئيسيتين مقد 

 من الدول والمنظمات الدولية.       مقد مةالعمل ذات الصلة ال

 المساعدة الفنية

م  -20 تقرير عن برنامج المساعدة الفنية ") /4WPورقة العمل  )C/GAT(رئيس مكتب التدريب العالمي على الطيران       وقد 
ت سالمة الطيران وسعة وكفاءة المالحة الجوية في مجاال يكاو                                               التي تضمنت تقريرا  عن برنامج المساعدة الفنية لإل( "يكاولإل

                                                                                                                    واألمن والتسهيالت والتنمية االقتصادية للنقل الجوي والبيئة للفترة الث الثية الحالية. وأوضحت أنه خالل هذه الفترة، بذلت بعض 
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ا أثبت ذلك "البرنامج العالمي                                                                                            الدول جهودا  متضافرة لسد أوجه القصور في نظم النقل الجوي لديها، مما أدى إلى نتائج إيجابية كم
                                                                                                                       لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" و"البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران". غير أن ورقة العمل شد دت على أن الدول التي لم تحقق 

                      قا  بالكامل مع مبادرة              حاسما  ومتواف                              بمواصلة تقديم المساعدة أمرا   يكاو                                                           أهدافها فيما يخص تعزيز نظام الطيران لديها، ي عتبر التزام اإل
والجهات المعنية، السيما الشركاء في  يكاوالمنظمة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وبالتالي، كان من المهم للغاية أن تعمل اإل

 مجال الطيران، على بذل جهودها بشكل منسق ومتضافر، وبالتالي تفادي ازدواجية الجهود.

                                                                     ظرا  ألن بناء قدرة نظام الطيران للدول غالبا  ما يتطلب موارد ضخمة ليست                                 وشد دت ورقة العمل كذلك على أنه ن -21
في النهوض بنظام الطيران         رائدا                                                                                         في متناول العديد من الدول، فإن استمرار الدعم والمساهمات من الدول والقطاع ال يؤدي دورا  

واغل البارزة في مجال السالمة" و"الشواغل البارزة في                                                                     للدولة فحسب، بل وأيضا  في حل  أوجه القصور الوشيكة والرئيسية مثل "الش
مواصلة الدعم والمساهمات من الدول والجهات المعنية بما يخدم مصلحة  يكاومجال األمن". ولتحقيق هذه الغاية، توقعت اإل

 إليها. الدول المحتاجة

 إلى القيام بما يلي: WP/4                          د عي المجلس في ورقة العمل  -22

 للمساعدة الفنية؛ يكاوعلى دعم أنشطة اإلأن يشجع الدول  أ(
مواصلة عملها فيما يخص إعداد وتنفيذ مشاريع المساعدة الفنية في إطار األهداف  يكاوأن يطلب إلى اإل ب(

 االستراتيجية، وذلك بالشراكة مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية وقطاع الطيران.

م  -23 من بلده ونيوزيلندا. وفي إطار        مقد مة( ال"تعزيز مبادرات المساعدة الفنية") /129WPورقة العمل  مندوب كندا      وقد 
اإلقرار بأن المساعدة الفنية هي وسيلة تساعد التأكد من أن جميع الدول قد تجني فوائد نظام طيران مدني يتسم بالسالمة واألمن، 

اإلقليمية في  يكاوفنية ودعم زيادة مشاركة مكاتب اإلشجعت الورقة الجمعية العمومية على تنسيق جهودها في مجال المساعدة ال
نات                                                                                                                    مسائل المساعدة الفنية. ولدعم أهداف "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، أوصت كذلك بأن تشمل مشاريع المساعدة الفنية مكو 

قد  يكاوالعمل بأن اإل قياس األداء، حيثما أمكن ذلك، للمساعدة على ضمان أكبر قدر من فعالية أنشطة المساعدة. وأقرت ورقة
بدأت في اآلونة األخيرة في أنشطة مختلفة لهذا الغرض وشجعت الجمعية العمومية على دعم تلك الجهود واتخاذ المزيد من 

 اإلجراءات لتعزيز أنشطة المساعدة الفنية في جميع أنحاء العالم.

 يلي:إلى القيام بما  WP/129                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -24

                                                                                              أن ت شجع الدول األعضاء وغيرها من الهيئات على ضمان تزامن جهودها في مجال المساعدة الفنية ومشاريع  أ(
التنسيق المتعددة األطراف ضمن الجهات المانحة والجهات المستفيدة من أجل تحقيق أنشطة المساعدة الفنية 

 ب وبشكل مستدام؛سحيثما أمكن وفي الوقت المنا
اإلقليمية في المسائل الخاصة بالمساعدة الفنية، بما فيها توطيد التعاون  يكاوادة مشاركة مكاتب اإلأن تدعم زي ب(

 وتنفيذ األنشطة بكفاءة وكذلك تنسيق مشاريع المساعدة الفنية حيثما أمكن؛
ن خالل التأكد أن تعزز التدابير الرامية إلى تقييم جهود المساعدة الفنية ومساهماتها في النقل الجوي الدولي م ج(

 زئية تحتوي على عنصر لقياس األداءمن أن المشاريع اإلنما

دعم [ /319WPورقة العمل  مندوب كوت ديفوار           دولة، قد م  54باسم الدول األعضاء في "لجنة أفكاك" والبالغ عددها  -25
م المحرز في مجاال  ](AFI Planمواصلة تطبيق الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا )                                    التي أبرزت التقد 
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                                                          الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا". وبنااء  علاى االنجاازات تحساين الساالمة فاي أفريقياا مان خاالل تنفيذ "الخطاة التنفيذياة اإلقليمياة 
لادول األفريقياة بادعم أهاداف "الخطة التنفيذية المسجلة "للجناة األفريقياة للطياران المادني" )لجنة أفكاك(، تقاوم لجناة أفكااك" وا

اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" وهي مقتنعة بأن مواصلة تطبيقها سيساهم فاي المضاي فاي تعزياز ساالمة الطياران فاي 
م الاذي أحرزتاه الادول األفريقياة حتا ى اآلن والحفاظا علاى اساتدامته. وأكدت ورقة                                                                                    أفريقياا وكذلك المسااعدة على اإلساراع فاي التقد 

 العمل الحاجاة إلاى تنسايق مختلف المباادرات في القاارة لتحقيق االستفادة المثلى من الماوارد وخفض ازدواجياة الجهود.

 إلى القيام بما يلي: WP/319                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -26

رز فاي إطاار "الخطاة التنفيذياة اإلقليمياة الشااملة للساالمة الجوياة فاي أفريقياا"               بالتقد م المحا       علما  أن تحيط  أ(
 اوالتزام الدول األفريقية بتنفيذ هذه الخطة وأهدافها؛

أن تدعم مواصلة تنفيذ "الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" والنهج القائم على  ب(
 المشاريع؛

والادول المتعاقادة والمنظماات الدولياة والشاركاء مان قطااع الطياران دعام البرناامج وما  يكاوطلاب إلاى اإلأن ت ج(
 يتصل به من مشااريع؛

                                                                                    تنسايق مختلف المباادرات ماع لجنة أفكااك والشاركاء تفاديا  الزدواجياة الجهاود وتعزياز  يكاوتطلاب إلاى اإلأن  د(
                                                 لموارد التي الت ز م بتقديمها في إطار خطة السالمة؛الشفافية في استخدام ا

أن تشجع األقاليم األخرى على النظر في اعتماد نهج مماثل "للخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوياة  ه(
 فاي أفريقياا" لمعالجة الثغرات والتحديات المتعلقة بالسالمة.

االعتراف بالمكتب "] /1Revision No.  77WPرقات المعلومات التالية: الورقة                        بأنه جرى أيضا  تقديم و        علما         وأ حيط  -27
"مؤسسة أمريكا الوسطى  من الدول األعضاء في       مقد مة (NACC)]اإلقليمي ألمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي 

  WP/493 Revision No. 1كندا؛ الورقةمن        مقد مة( "مساعدة مخصصة لهايتي") WP/441لخدمات المالحة الجوية"؛ الورقة 
 البوليفارية(؛ -من فنزويال )جمهورية        مقد مة( "تجربة المساعدة الفنية لدول إقليم أمريكا الجنوبية في مجال أمن الطيران المدني")

 من أندونيسيا.       مقد مة( "تمويل أندونيسيا للتدريب في مجال الطيران") WP/511الورقة 

 المناقشة

)المجلس(.  /4WPعن دعمهم لورقة العمل  البوليفارية( -وفنزويال )جمهورية  والسويد ندوبو جمهورية كوريامأعرب  -28
                                                                                       على أن تنفيذ الدولة للقواعد والتوصيات الدولية أمر البد  منه لتحقيق تنمية الطيران المدني  مندوب جمهورية كورياوبذلك، شدد 

للمساعدة  يكاو                                                                   امة والكفاءة. وإذ شد د على أن دعم التنفيذ المقد م في إطار برنامج اإل                                     الدولي بما يت سم بالسالمة واألمن واالستد
دا  يكاواتيجية لإللمبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، ساهم بشكل كبير في تحقيق األهداف االستر        وفقا  الفنية،                    ، فقد أكد مجد 

كفاءة وسعة المالحة و ، ال سيما تلك المتعلقة بالسالمة، يكاولطوعية لإلالتزام جمهورية كوريا بالمساهمة باستمرار في الصناديق ا
 الجوية واألمن، لتمكين المنظمة من تحقيق أهدافها االستراتيجية المعنية.

االنتباه إلى ورقة  مندوب السويدودعمها، لفت  /4WPوفي ضوء الترحيب بالتوصيات الواردة في ورقة العمل  -29
من فنلندا باسم االتحاد األوروبي        مقد مة(، ال""عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاودعم مبادرة اإل") WP/107 Revision No. 1العمل

بل "المنظمة األوروبية لسالمة                                                                                     والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في "اللجنة األوروبية للطيران المدني"، من ق  
كة من نيوزيلندا وكندا، والتي نوقشت خالل نظر اللجنة التنفيذية في وقت سابق للبند لمالحة الجوية" )يوروكنترول( وبرعاية مشتر ا
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(. وأكد أن ورقة العمل تحتوي على عدد من االقتراحات الملموسة لمواصلة تحسين تنفيذ مبادرة EX/2من جدول األعمال ) 20
جل زيادة نجاح وفعالية سياسة "عدم ترك أي بلد وراء "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وأوضح أهمية توطيد التعاون والتنسيق من أ

، بالتعاون مع الشركاء والدول المستفيدة، بتنسيق مساعدتها الفنية يكاوالركب". وبوجه خاص، أوصت ورقة العمل بأن تقوم اإل
 ها من أجل زيادة تأثيرها.ئوأنشطة التعاون الفني وبناء القدرات مع شركا

                                           خالل الفترة الث الثية الحالية بالشكل المبي ن  يكاوذتها اإل                                         اعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات التي نف                       واعترافا  بأهمية المس -30
التأكيد على رغبة دولته  البوليفارية( -فنزويال )جمهورية مندوب ، والتي عززت سالمة وأمن الطيران، أعاد /4WPفي ورقة العمل 

اإلقليمي ألمريكا الجنوبية )ليما(. وأشار، في هذا السياق، إلى ورقة  يكاوتب اإلفي المشاركة في هذه األنشطة بالتنسيق مع مك
( "تجربة المساعدة الفنية لدول إقليم أمريكا الجنوبية في مجاالت أمن الطيران المدني")  WP/493 Revision No. 1المعلومات 

                                                      قد متها دولته، من خالل المكتب اإلقليمي ألمريكا الجنوبية، والتي تناولت بالتفصيل المساعدة الفنية المتعلقة بأمن الطيران التي 
                                                                                                    إلى باراغواي وإكوادور وبوليفيا )دولة متعددة القوميات( وكولومبيا وغيانا خالل الفترة الث الثية الحالية.

)كندا  /129WPفي معرض اإلعراب عن دعمه للتوصيات الواردة في ورقة العمل  مندوب البرتغال،      ورح ب  -31
                                           اإلقليمية تفاديا  الزدواجية الجهود. وأوضح أن  يكاووزيلندا(، بدور تنسيقي إقليمي في مسائل المساعدة الفنية لمكاتب اإلوني

الجوية" التي المبادرات واإلجراءات الواردة في ورقة العمل هي جزء من "الشراكة من أجل المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة 
ع الدول على تبادل مشاريعها وأنشطة الدعم مع البرنامج. وأكد مندوب البرتغال على أن دعم "المنظمات                            أنشأتها األمانة العامة وشج  

                                                                                       اإلقليمية لمراقبة السالمة" والعمل معها سيكونان أيضا  وسيلة لتقديم المساعدة الفنية للدول.

الجهات التي اشتركت في تقديمها  مع مندوب أستراليا، اتفق /129WP                                      وفي ضوء الموافقة أيضا  على ورقة العمل  -32
لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق األهداف االستراتيجية  يكاوهي مسار أساسي لإل يكاوعلى أن شبكة المكتب اإلقليمي لإل

نفيذ في مجال المساعدة الفنية، بما في ذلك توطيد التعاون والت يكاوللمنظمة وأعرب عن دعمه لزيادة مشاركة المكتب اإلقليمي لإل
                                                                                                                   الفعال لألنشطة. وشد د على أن ذلك هام بشكل خاص في "إقليم آسيا والمحيط الهادئ" حيث تعمل الدول من أجل الوفاء بالتزامات 

                                                                                  ، وستانظر قريبا  في كيفية االستجابة لتحليل احتياجات الطيران "للدول الجزرية الصغيرة 2018"إعالن بيجين" الطموحة لعام 
. ووافق مندوب (EX/2)من جدول األعمال  20                                                         ادئ" حيث ناقشت ذلك سابقا  اللجنة التنفيذية في إطار البند النامية في المحيط اله

للدول األعضاء وغيرها من الهيئات لتنسيق جهود المساعدة بما يضمن القيمة مقابل المبلغ     ا                                 أستراليا على أن هناك أيضا  دور 
على ضمان تزويد المكاتب اإلقليمية  يكاو                                   وتحقيقا  لهذه الغاية، واصل تشجيع اإلوتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة للدول األعضاء. 

 بالموارد الكافية والمناسبة من أجل أن تكون في وضع أفضل لتلبية احتياجات الدول األعضاء في كل إقليم بأكمله.

ألهداف قرار الجمعية        وفقا  ه أن مندوب إيطاليا)لجنة أفكاك(، أكد  /319WP ومن خالل تقديم الدعم لورقة العمل -33
م في جميع مجاالت 1-36العمومية                                                                                                    ، أثبتت "الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" صحتها من خالل إحراز تقد 

شرات                                                                                                                 التركيز خالل الفترة الث الثية الحالية. وإذ أكد أن اإلنجازات كانت إيجابية للغاية، أشار إلى التحسن الكبير في جميع مؤ 
األداء والتعزيز القابل للقياس في متوسط مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة الثمانية لنظام مراقبة السالمة للدول. غير أن 

بأنه ال تزال هناك احتياجات رئيسية للتدريب في مجاالت مثل تنفيذ "برنامج السالمة الوطني" والقدرة        علما  مندوب إيطاليا أحاط 
لسالمة. وفي ضوء ما ورد أعاله، دعا الجمعية العمومية إلى دعم استمرار "الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية على مراقبة ا

                                                                                                                  في أفريقيا". وأشار مندوب إيطاليا إلى أن دولته، بصفتها عضوا  في االتحاد األوروبي، رح بت بتجديد تخصيص الموارد من جانب 
لتنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" للسنوات الثالث المقبلة ودعا جميع الدول األعضاء "المفوضية األوروبية" إلى "الخطة ا
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                                                                                                                     وقطاع الطيران إلى تكثيف جهودها في هذا الصدد. وشد د على أن "الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" هي مثال 
 ب" ويجب الحفاظ عليها."عدم ترك أي بلد وراء الرك يكاوملموس لمبادرة اإل

عن  مندوب تشاد. وبذلك، أعرب /319WP                           أيضا  عن دعمهم لورقة العمل  والكونغو والسنغال مندوبو تشادوأعرب  -34
نغال الس لدولته من خالل المكتب اإلقليمي لغرب ووسط إفريقيا )داكار(. وأكد مندوبا يكاو                                      تقديره للمساعدة الفنية التي قد متها اإل

ى أهمية دعم الجمعية العمومية الستمرار "الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" وكذلك أهمية دعم عل والكونغو
والدول األعضاء والمنظمات الدولية وشركاء قطاع الطيران "للخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا" وما يتصل  يكاواإل

 مشاريع. بذلك من

)المجلس( وورقة العمل  /4WPعلى ورقة العمل  وتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية بوتسوانا دوبومنووافق  -35
319WP/ .)لجنة أفكاك( 

وجمهورية تنزانيا المتحدة  واإلمارات العربية المتحدة ونيجيريا وجنوب السودان ونيكاراغوا مندوبو جنوب أفريقياووافق  -36
عن دعمه الستمرار برنامج  مندوب جنوب أفريقيالثالث التي جرى تقديمها. وبذلك، أعرب على الورقات ا والصين بنغالديشو 

)كندا  WPs/129                                                                                                   للمساعدة الفنية. ومع ذلك، وافق على أن غياب التنسيق في تقديم المساعدة الفنية المبي نة في ورقة العمل  يكاواإل
إلى ازدواجية الجهود وإهدارها. وبالتالي، اتفق مندوب جنوب  )لجنة أفكاك( يمكن أن يؤدي WP/139ونيوزيلندا( وورقة العمل 

                                                     ؤدي المكاتب اإلقليمية دورا  رئيسيا  في مسائل المساعدة تيكاو، حيث                                                         أفريقيا على أن هناك حاجة إلى التنسيق والقيادة من ق بل اإل
دابير لتقييم جهود المساعدة الفنية ومساهماتها . كما وافق على الحاجة إلى تعزيز التWP/129الفنية بالشكل المقترح في ورقة العمل 

في النقل الجوي الدولي من خالل التأكد من أن مشاريع التنمية تشمل عنصر قياس األداء بالشكل المقترح في ورقة العمل تلك. 
لسالمة الجوية في أفريقيا"، و"لجنة أفكاك" في تنفيذ "الخطة التنفيذية الشاملة ل يكاووإذ أبرز مندوب جنوب أفريقيا التنسيق بين اإل

 بموجب هذه الخطة.       مقد مةفقد شكر المنظمتين على المساعدة ال

                                                                                  أن "وكالة أمريكا الوسطى لسالمة الطيران" قد مت دعم التنفيذ المتعلق بالسالمة للدول في  مندوب نيكاراغواوأوضح  -37
لجميع الدول في مجاالت السالمة، وسعة وكفاءة المالحة  يكاواإل                                                              إقليمه. وأعرب عن تقديره لما يلي: المساعدة الفنية التي تقد مها 

الجوية، واألمن والتسهيالت، والتنمية االقتصادية للنقل الجوي والبيئة من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة، وكذلك 
المة الجوية في أفريقيا" وما يتصل بذلك من إلى "الخطة التنفيذية الشاملة للس يكاو                                           أهداف الخطط العالمية؛ والدعم الذي قد مته اإل

 مشاريع.

دا  على ضرورة قيام اإل مندوب اإلمارات العربية المتحدةوأكد  -38 والدول األعضاء وغيرها من الهيئات لضمان  يكاو                         مجد 
لتقديم دعم إضافي تزامن أنشطة المساعدة الفنية من أجل تعزيز فعاليتها. وأوضح أن دولة اإلمارات العربية المتحدة مستعدة 

 ، حيث تتماشى أنشطته بالكامل مع مبادرة المنظمة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".يكاولبرنامج المساعدة الفنية لإل

وكذلك "الخطة التنفيذية الشاملة  يكاوعن دعمه لبرنامج المساعدة الفنية لإل مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةوأعرب  -39
م الكبير المحرز في إطار تنفيذ "الخطة التنفيذية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا"، للسالمة الجوية في أفري                                                                                                           قيا". وبالنظر إلى التقد 

                                                                                                            دعا إلى استمرارها وأكد أنها نموذج جيد كي تت بعه األقاليم األخرى لمعالجة أوجه القصور والتحديات في مجال السالمة.

دا  على ال مندوب بنغالديشوأكد  -40 والدول  يكاوحاجة إلى تنسيق مختلف أنشطة المساعدة الفنية التي تقوم بها اإل              مجد 
 األعضاء وغيرها من الهيئات لضمان تلبية احتياجات الدول المستفيدة و"عدم ترك أي بلد عن الركب".
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ة المنسقة. على أهمية ضمان "عدم ترك أي بلد وراء الركب" من خالل توفير المساعدة الفني مندوب الصينووافق  -41
اإلقليمية في مسائل المساعدة الفنية، بما  يكاوواتفق مع التعليقات التي أدلى بها مندوب أستراليا بشأن زيادة مشاركة مكاتب اإل

في ذلك توطيد التعاون والتنفيذ الفعال لألنشطة، وهو أمر هام بشكل خاص في "إقليم آسيا والمحيط الهادئ" حيث تعمل الدول 
                                                         وسينظر قريبا  في كيفية االستجابة لتحليل االحتياجات في مجال  2018التزامات "إعالن بيجين" الطموحة لعام على الوفاء ب

 الطيران من أجل الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ".

د  /129WPوفي معرض تأييد ورقة العمل  -42  الجوية المدنية" المراقب من "منظمة خدمات المالحة                        )كندا ونيوزيلندا(، شد 
على أن منظمته تدعم تعزيز برامج المساعدة الفنية وتبقى على استعداد لتقديم المساعدة حيثما أمكن ذلك. وفي سياق تأييده لورقة 

بأن "منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" تعتبر أن "الخطة التنفيذية الشاملة        علما  )لجنة أفكاك(، أحاط  WP/319العمل 
الجوية في أفريقيا" تنطوي على أهمية قصوى في تعزيز سالمة الطيران في اإلقليم األفريقي وأوضح أنها تساعد حاليا  للسالمة

 تنفيذها وستواصل القيام بذلك. على

من خالل        علما  إلى أن اللجنة التنفيذية أحاطت  الرئيسوفي معرض تلخيص المناقشة عن المساعدة الفنية، أشار  -43
م من اإل  WP/4 ورقة العمل                        الث الثية الحالية والتي في إطار برنامجها للمساعدة الفنية خالل الفترة  يكاو                                   )المجلس( بدعم التنفيذ المقد 

الجهات المعنية. واستنتجت بالشراكة مع جميع  يكاوتغطي جميع األهداف االستراتيجية وشجع الدول على مواصلة دعم عمل اإل
رفع مستوى نظام الطيران للدول في         رائدا                                     من الدول وقطاع الطيران تؤدي دورا         مقد مةت المستمرة الاللجنة أن الدعم والمساهما

. وفي هذا و"الشواغل البارزة في مجال األمن" ومعالجة أوجه القصور الرئيسية والوشيكة مثل "الشواغل البارزة في مجال السالمة"
الدول المحتاجة إلى للمساعدة الفنية لصالح  يكاومواصلة المساهمة في برنامج اإل                                        الصدد، حث ات الجمعية العمومية على دعم و 

 المساعدة.

جهود المساعدة من كندا ونيوزيلندا( والتي دعت إلى تعزيز وتنسيق        مقد مة)ال WP/129وفيما يتعلق بورقة العمل  -44
آلسيا والمحيط المساعدة الفنية، السيما فيما يخص المكتب اإلقليمي الفنية وزيادة مشاركة المكاتب اإلقليمية في المسائل المرتبطة ب

المعنية                                                                                                             الهادئ كما أكد ت على ذلك بعض الدول، أقرت اللجنة التنفيذية بأهمية اتباع نهج منسق ومتزامن من جانب جميع الجهات 
التوصيات الواردة في ورقة العمل والتي  فيما يخص أنشطة المساعدة الفنية المصممة للدول. ووافقت على يكاوبما في ذلك اإل

التنفيذية بالمنافع من شأنها تعزيز المساعدة الفنية للدول بطريقة تتسم بالسالمة واألمن واالستدامة والكفاءة. كما أقرت اللجنة 
 لسالمة الجوية"االمحققة من أنشطة المساعدة الفنية وكذلك من "الشراكة من أجل تقديم المساعدة في مجال تنفيذ أنشطة 

 و"المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية".

إلى اإلنجازات التي تحققت في أشارت اللجنة التنفيذية من لجنة أفكاك(،        مقد مة)ال WP/319 وبالنسبة لورقة العمل  -45
نفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في من خالل تنفيذ "الخطة التتحسين السالمة الجوية في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي 

خالل الفترة  استمرار "الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا"                                            أفريقيا" خالل الفترة الث الثية الحالية. ودعمت 
م المحر  ز فحسب، بل أيضا لتعزيز سالمة الطيران                                                                                  الث الثية المقبلة بناء  على اإلنجازات المسجلة حتى اآلن ليس للحفاظ على التقد 

 في اإلقليم.

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا
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م  -46 )تقرير مرحلي عن تنفيذ "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة  /63WPورقة العمل  )D/ATB(مدير إدارة النقل الجوي      قد 
احتمال القيام بأفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران التهديد ب                        قيا"( التي شد دت على أن ألمن الطيران والتسهيالت في أفري

                                                                                                                   المدني ال يزال قائما  في ضوء وجود جماعات إرهابية وعمليات إرهابية نشطة في اإلقليم األفريقي. ورك زت ورقة العمل كذلك على 
م في السنوات الثالث األخيرة كما أثبتت أنه بالرغم من المستوى العام للتنفيذ الفعال للقواعد وال                                                                   توصيات الدولية أوضح إحزار تقد 

                                                                لنهج الرصد المستمر"، إال  أنه ينبغي القيام بالكثير لتحقيق األهداف        وفقا  العالمي لتدقيق أمن الطيران  يكاوذلك نتائج "برنامج اإل
 خطط إقليمية. المنصوص عليها في "الخطة العالمية ألمن الطيران" وما يتصل بها من 

        كبيرا                                                                                               ورقة العمل أن "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا" أحرزت تقد ما   وأوضحت -47
            . كما قد مت يكاوفي مابوتو بموزامبيق، تحت إشراف "اللجنة التوجيهية" بمساعدة األمانة العامة لإل 2015منذ إنشائها في عام 

م المحر  وبرنامج عملها منذ آخر دورة للجمعية  "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"ز في تنفيذ               التقد 
خطة التنفيذ "في ضوء أهمية  38-39واقترحت إدخال أحدث المعلومات على قرار الجمعية العمومية  2016العمومية في عام 

                                                              في تعزيز أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا بشكل مستدام. وشد دت  "سهيالت في أفريقيااإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والت
بعاد أن حققت إلاى حاد كبيار األنشاطة  31/12/2017ورقة العمل على أن المرحلة القصيرة األجل للخطاة الماذكورة قد انتهت فاي 

، 2023-2021و 2020-2018ن المتوسطة األجل والطويلة األجل )لتنفيذ المرحلتي       جيدا             لت محفاال                          واألهاداف المزمعاة وشاك  
" ال تزال تواجه تحديات خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"على التوالي(. غير أنها أكدت على أن 

داف إعالن ويندهوك و"الخطة العالمية التمويل التي قد تعوق قدرتها على تحقيق جميع أهداف هذه الخطة والتنفيذ الكامل أله
تقديم المساهمة المالية و/أو                                                                                        ألمن الطيران". وبالتالي، جرى حث  الدول والشركاء اإلنمائيين وقطاع الطيران بقوة على مواصلة 

مة. كما ينبغي النظر الها "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"العينية وكذلك تقديم الدعم لتنفيذ 
 في دعم تنفيذ الخطة وتمويلها في إطار ميزانية البرنامج العادي لضمان آلية تمويل مستدامة.

 إلى القيام بما يلي: WP/63الجمعية العمومية في ورقة العمل       د عيت و  -48

م المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العمومية  أ( اإلقليمية الشاملة  بشأن "خطة التنفيذ 38-39                                                        أن تستعرض التقد 
                                                            ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا" بالشكل المبي ن في الورقة؛

 أن تدعم التنفيذ المستمر لخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا؛ ب(
شاملة ألمن الطيران أن تعتمد قرار الجمعية العمومية المستحدث المقترح بشأن "خطة التنفيذ اإلقليمية ال ج(

                                                            والتسهيالت في أفريقيا" بالشكل المبي ن في المرفق )ج( بالورقة؛
                                                                                             أن تحث  الدول على تقديم مساهمات مالية وعينية و/أو غيرها من المساهمات من أجل تنفيذ هذه الخطة؛ د(

لشاملة ألمن الطيران                                                                             أن تحث  الدول على تنسيق جهود وأنشطة المساعدة في إطار "خطة التنفيذ اإلقليمية ا ه(
 لهذه الخطة فيما يخص أنشطة هذه الدول في مجال المساعدة.       وفقا  والتسهيالت في أفريقيا" وتبادل المعلومات 

 /Revision No 288WP.ورقة العمل  مندوب زامبيا                                         دولة من الدول األعضاء في لجنة أفكاك، قد م  54بالنيابة عن  -49
م المحرز واإلنجازات  ("ليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياخطة التنفيذ اإلق"دعم استمرار )"                                           التي أبرزت ودعمت التقد 

، 2015الكبيرة في تنفيذ برنامج عمل "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا" منذ إطالقها في عام 
اء "برنامج أفريقيا اإلقليمي للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت" بما في ذلك تحقيق إعالن وأهداف ويندهوك وإنش

(AFI-CES)و"لجنة أفكاك" لحل  "الشواغل البارزة في مجال  يكاو، كما أوضحت ورقة العمل وجود تعاون وتآزر إقليميين بين اإل                                            
 األفريقية.  األمن" للدول
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خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران ة التي تواجه تنفيذ برنامج عمل "وأكدت الورقة أن أحد التحديات الرئيسي -50
" وتوصيات وقرارات اللجنة التوجيهية يتمثل في نقص التمويل والحد األدنى من الموارد المتاحة لتحقيق والتسهيالت في أفريقيا

لنهج الرصد        وفقا  نامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وأشارت إلى أن نتائج عمليات التدقيق في إطار "البر األهداف المحددة. 
المستمر" والمداوالت خالل مختلف االجتماعات اإلقليمية أفادت بأنه اليزال هناك بعض العمل الذي ينبغي القيام به وأكدت أنه 

على الوجه  ت في أفريقيا"خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيال"بفضل التمويل المستدام يمكن تحقيق أهداف 
 .األكمل

 إلى القيام بما يلي: WP/288الجمعية العمومية في ورقة العمل       د عيت و  -51

خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت "على مواصلة دورها القيادي ودعم  يكاو          أن تحث  اإل أ(
 ؛"في أفريقيا

التوجيهية للخطة المذكورة وقرار المديرين العامين للطيران المدني في أفريقيا بقرارات اللجنة        علما  أن تحيط  ب(
 ؛وتمويل "برنامج أفريقيا اإلقليمي للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت"عن إنشاء وتشغيل 

برنامج أفريقيا "بالحاجة إلى تعزيز وتنسيق بعثات المساعدة الفنية في أفريقيا من خالل        علما  أن تحيط  ج(
الزدواجية الجهود                                                                                 اإلقليمي للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت" والتعاون في العمل تفاديا  

 العالمية ألمن الطيران" واألهداف اإلقليمية؛الرامية إلى مساعدة الدول األفريقية على تنفيذ "الخطة 
برنامج أفريقيا اإلقليمي "الشركاء على المساهمة في دعم أنشطة تشجع الدول األعضاء والمنظمات الدولية و أن  د(

  للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت".

 المناقشة

 )المجلس( وورقة العمل WP/63أعرب جميع المندوبين الذين أخذوا الكلمة عن دعمهم لورقة العمل  -52
 1Revision No. 288WP/  ،م الكبير المحرز من خالل تنفيذ  مندوب نيجيريا أشار)لجنة أفكاك(. وبذلك خطة التنفيذ "                                       إلى التقد 

وكرر الدعوة إلى استمرار المساعدة من الدول األعضاء والمنظمات الدولية  "اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا
 والشركاء لدعم البرنامج.

م المحرز في تنفيذ                   إلى أن بالده ت رحب وأشار مندوب إيطاليا -53 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران "                         بالتقد 
                                                                                               وتؤيد عملها الجاري. وأقرت إيطاليا بالتأثير اإليجابي للخطة على ن ظ م أمن الطيران، وتحسين االمتثال  "والتسهيالت في أفريقيا

"التسهيالت" والمساعدة  —"األمن" والملحق التاسع  —للقواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة الواردة في الملحق السابع عشر 
على تعزيز مستوى أمن الطيران العالمي. واعتبرت إيطاليا أن جميع أنشطة بناء القدرات في مجالي األمن والتسهيالت المنفذة في 

يق هذه المبادرات. وللحفاظ على دورها الهام في تنس يكاو                                                               إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ت عتبر إيجابية وهنأت اإل
خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت "ث المقترح بشأن                                                        على الزخم، أيدت إيطاليا قرار الجمعية العمومية المستحد  

الجمعية  بالمثل على قرار مندوب نيكاراغوا)المجلس(. ووافق  /63WPفي المرفق )ج( بورقة العمل                  " بالشكل المبي ن في أفريقيا
 العمومية المذكور.

خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران "وفي ضوء تقديم الشكر للدول والجهات المعنية التي ساهمت في تنفيذ  -54
د "والتسهيالت في أفريقيا على أن الخطة هي مشروع هام يحتاج إلى الدعم ألنه سيؤدي إلى تحسين  مندوب جنوب أفريقيا       ، شد 
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د على أنه لتنفيذ التنفيذ                                                                                                                        الفعال للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر والملحق التاسع في القارة األفريقية. وشد 
النظر في استدامة التدابير التي اتخذتها الدول           " البد  منخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"

 ا.بموجبه األفريقية

ودعمها  يكاو                                                       عن م شاطرته هذا الرأي. وأعرب عن تقديره للدور القيادي لإل مندوب جمهورية تنزانيا المتحدةوأعرب  -55
خطة "لث المقترح                                          ووافق على قرار الجمعية العمومية المستحد   "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"ل

 )المجلس(. WP/63                                         بالشكل المبي ن في المرفق )ج( بورقة العمل  "املة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياالتنفيذ اإلقليمية الش

مندوب وفي ضوء التشديد على أن أفعال التدخل غير القانوني ضد الطيران المدني قد أثرت على جميع الدول، أكد  -56
 4-3. وباإلشارة إلى الفقرة "لشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياخطة التنفيذ اإلقليمية ا"لادعم دولته المستمر  موزامبيق

                                                                              )لجنة افكاك(، أكد مجد دا  على الحاجة إلى تنسيق مختلف أنشطة المساعدة الفنية في   WP/288 Revision No. 1من ورقة العمل
 لتحسين الموارد المتاحة وخفض ازدواجية الجهود. "إقليم أفريقيا والمحيط الهندي" وتوطيد التعاون بين الجهات المعنية والشركاء

 "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"وفي ضوء التأثير اإليجابي الذي أحدثه تنفيذ  -57
ر على الوضع األمني للدول األفريقية،   يكاوإلى اإل /1No.  Revision 288WPالدعوة الواردة في ورقة العمل  مندوب السنغال     كر 

 لمواصلة أداء دورها القيادي ودعمها لهذه الخطة.

                                                                                     إلى أنه يؤيد بالكامل اإلجراءات المقترحة في ورقتي العمل في ظل  التهديد اإلرهابي المستمر  مندوب مالي وأشار -58
 في "إقليم أفريقيا والمحيط الهندي".

المراقب من "منظمة خدمات أشاد )لجنة أفكاك(،  /1Revision No.   288WPولدى اإلعراب عن دعم ورقة العمل -59
خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران "بتنسيق جهود المساعدة واألنشطة داخل أفريقيا، والتي كانت  المالحة الجوية المدنية"
خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة "لمن الدعم  والدول على تقديم أقصى قدر يكاو             لها. وشج ع اإل        رئيسا         مثاال   "والتسهيالت في أفريقيا

                               لضمان استمرار تقد مها ونجاحها." ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا

أشار ، "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"المناقشة عن  وفي معرض تلخيص -60
م المحرز في تنفيذ الخطة ال       علما  إلى أن اللجنة التنفيذية أحاطت  الرئيس أكدت )المجلس(. و  WP/63في ورقة العمل        مقد مة                                 بالتقد 

لمواجهة تحديات أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا؛ والحاجة إلى تعزيز وتنسيق اللجنة على ما يلي: أهمية إنشاء آليات إقليمية 
أفريقيا اإلقليمي للتعاون بين الخبراء في مجالي األمن والتسهيالت"  خالل "برنامجبعثات المساعدة الفنية المنسقة في أفريقيا من 

العمل فيما يخص مساعدة الدول األفريقية مع العمل في الوقت ذاته على تنفيذ "الخطة العالمية                                  والتعاون معا  على تفادي ازدواجية 
ياسي. ووافقت اللجنة التنفيذية على اقتراح المجلس بتحديث والجهود المبذولة لزيادة االلتزام السألمن الطيران" واألهداف اإلقليمية 

 قرار الجمعية
وحثت الدول األعضاء في "إقليم إفريقيا  "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا"بشأن  39-38

قليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا". وأشارت التنفيذ اإل على االلتزام بتحقيق أهداف وغايات "خطة والمحيط الهندي"
لزيادة  يكاوواألمانة العامة لإل يكاوكذلك إلى ضرورة مواصلة استراتيجية تعبئة الموارد باالقتران بالحملة التي قام بها مجلس اإل

 "مية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقياخطة التنفيذ اإلقلي"المالية لضمان وجود آلية تمويل مستدامة لتنفيذ الموارد 
 بفعالية.
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م المحرز في )لجنة أفكاك(،  WP/288, Revision No. 1وفيما يتعلق بورقة العمل رقم  -61                                           أشادت اللجنة التنفيذية بالتقد 
ددت اللجنة التنفيذية على أهمية تنفيذ "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا". وبوجه خاص، ش

الدول األفريقية، ودعمت تنفيذ برنامج كأداة لتقديم المساعدة إلى  إنشاء "برنامج خبراء التعاون األمني في مجال األمن والتسهيالت"
إفريقيا" في مساعدة العمل، أي مساهمة فريق من الخبراء في أنشطة "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في 

أو المحتملة وغيرها من الدول األعضاء في "لجنة أفكاك" من خالل بعثات فنية بشأن "الشواغل البارزة في مجال األمن" الحالية 
 .أوجه القصور في أمن الطيران والتسهيالت

 السياسات واألنشطة –التعاون الفني  من جدول األعمال: 24البند 

                                                                 من جدول األعمال بناء  على ورقة أساسية واحدة قد مها المجلس هي ورقة  24تنفيذية في البند نظرت اللجنة ال -62
  (."2018-2016خالل الفترة السياسات واألنشطة بشأن التعاون الفني ") WP/66 العمل

م  -63  يكاونامج اإلعامة عن أنشطة بر  التي عرضت لمحة /66WPورقة العمل  )D/TCB(مدير إدارة التعاون الفني       وقد 
واستراتيجيتها في مجال التعاون  يكاو                                                                                    للتعاون الفني المنفذة خالل الفترة الث الثية الحالية وأحدث المعلومات عن تنفيذ سياسات اإل

 ، فقديكاوالفني والمساعدة الفنية. وإذ أشارت ورقة العمل إلى أن برنامج التعاون الفني هو أحد األنشطة الدائمة ذات األولوية لإل
                                                                                       لنتائج األداء المالي والتشغيلي للبرنامج خالل الفترة الث الثية ونتائج صندوق تكاليف الخدمات                                     قد مت أيضا ، في المرفق )أ(، تحليال  

                                                              لإلنجازات حسب الهدف االستراتيجي في المرفق )ج(. كما قد مت الورقة     ا                                                 والتشغيلية للفترة الث الثية في المرفق )ب( وموجز اإلدارية 
زت التزام اإلمعلوم بالتحسين  يكاو                                                                                                   ات عن التطورات الهامة داخل "إدارة التعاون الفني" خالل الفترة الث الثية المذكورة والتي عز 

د للخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك االنتقال الناجح لنظام إدارة الجودة إلى معيار                                                                                                                         المستمر لدور اإلدارة المذكورة كمزو 
فيما يخص تطبيق التشغيل اآللي  (BPMS)" أساليب العملوالتطوير المستمر لا "نظام إدارة  ISO 9001:2015التوحيد القياسي 

لة عن جميع المشاريع الجارية.                                                                                          على العمليات واستخدامها على النحو األمثل لتسهيل الرصد في الوقت الفعلي، وإعداد تقارير مفص  
بشأن جزاءات البائعين"، وتعزيز اإلشراف على أنشطة المشتريات،  يكاوة اإلكما أشارت الورقة إلى موافقة المجلس على "سياس

                                                                                                                 وقد مت تقريرا  عن وضع "خطة التواصل مع المواهب" لمعالجة النقص الحالي في الكفاءات األساسية في مجال الطيران، ومواصلة 
 للمتطوعين في مجال الطيران". يكاواإل"برنامج تنفيذ 

                                                                            ، شد دت الورقة على تطوير "عملية ضمان الجودة" بمشاركة اإلدارات المعنية ووظائف اتيجيوعلى المستوى االستر  -64
                                                                                                                     التوعية الجديدة الم سندة إلى المكاتب اإلقليمية كنتيجة الستعراض شامل لآلليات المؤسسية واإلدارية الموجودة التي تحك م توفير 

على إدراج "مكتب التدريب العالمي على الطيران" في  يكاو            ا  موافقة اإل. وأبرزت أيضيكاوالتعاون الفني والمساعدة الفنية في اإل
 .2020هيكل "إدارة التعاون الفني" ومواءمة أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية التي ينبغي تنفيذها بحلول نهاية عام 

ال تزال قائمة لتعزيز التنسيق العالمي  يكاووعلى المستوى التشغيلي، أكدت الورقة أن أولوية برنامج التعاون الفني لإل -65
بحيث تستفيد جميع الدول من المنافع االجتماعية االقتصادية الكبيرة للنقل الجوي الذي  يكاولتنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية" لإل

الدعم للبلدان النامية من خالل  متضافرة لتقديم                                                                              يتسم بالسالمة والموثوقية واالستدامة. وأكدت أيضا  أن األمانة العامة ستبذل جهودا  
 في إطار مبادرة المنظمة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". يكاوبرنامج التعاون الفني لإل

"البيان الموحد : 16-39باإلضافة إلى ذلك، اقترحت الورقة إدخال تحديث طفيف على قرار الجمعية العمومية  -66
                                                                                 ساعدة الفنية" لم راعاة التغييرات التحريرية المطلوبة لكي تعتمده الجمعية العمومية.مجالي التعاون الفني والمفي  يكاوبسياسات اإل
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 إلى القيام بما يلي:  WP/66                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -67

نى األساسية للطيران المدني لديها، بأن تراعي                                                          أن ت ذك ر الدول األعضاء التي تفك ر في إعداد أو تحسين الب   أ(
 في مشاريعها في مجال الطيران المدني؛ "للتعاون الفني يكاوبرنامج اإل"ايا استخدام مز 

، على إيالء األولوية يكاو                                                                      أن تحث  الدول األعضاء، عند تانفيذ مشاريع تطوير الطيران المدني بواسطة اإل ب(
" و"البرنامج العالمي لتدقيق للنتائج والتوصيات المنبثاقة عن "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

المصادر، كاالستنتاجات والقرارات الصادرة عن "المجموعات اإلقليمية للتخطيط أمن الطيران" وغير ذلك من 
                                                                                                والتنفيذ" و"المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية"، بهدف معالجة أوجه القصور وحل  "الشواغل البارزة في 

ي مجال األمن"، واغتنام الفرص للتحسين في جميع مجاالت الطيران مجال السالمة" و"الشواغل البارزة ف
 ؛يكاوالمدني، مع العمل في الوقت ذاته على تقديم المساهمة المباشرة لتحقيق جميع األهداف االستراتيجية لإل

ي للمتطوعين ف يكاو                                                                         أن تحث  الدول األعضاء على توفير موارد مالية وبشرية دائمة من خالل "برنامج اإل ج(
 يكاومجال الطيران"، من أجل تطوير قدرات الدول المستفيدة في مجال تنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية" لإل

 وكذلك تعزيز نموها وقدرتها على االعتماد على النفس؛
أن تاطلب إلى األمينة العامة مواصلة إذكاء وعي الدول وهيئات قطاع الخاص والجهات المانحة بمزايا  د(

 نى األساسية في مجال الطيران المدني؛                                     لتنفيذ مشاريع بناء القدرات ووضع الب   يكاوباإل االستعانة
ة الواردة      منق حفي مجالي التعاون الفني والمساعدة الفنية" بصيغته ال يكاود "البيان الموحد بسياسات اإلأن تعتم ه(

 .16-39                                                    في المرفق )د(، الذي يحل  محل  قرار الجمعية العمومية 

 IAC-ICAOالنتائج الرئيسية للمشروع اإلقليمي ") /109WPبأنه جرى تقديم ورقة المعلومات التالية:        علما  حيط     وأ   -68
 . "لجنة الطيران المشتركة بين حكومات كمنولث الدول المستقلة"                                     في العشرين سنة الماضية( التي قد متها 

 المناقشة

/Revision  107WPاالنتباه إلى ورقة العمل  مندوبة البرتغال)المجلس(، لفتات  /66WPفيما يتعلق بورقة العمل  -69

No. 1  (""دعم مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب "،) دول األعضاء فيه                                            التي قد متها فنلندا باسم االتحاد األوروبي وال
روكنترول وبرعاية مشتركة من نيوزيلندا والدول األعضاء في "اللجنة األوروبية للطيران المدني" من خالل يو  ،وغيرها من الدول

بأن ورقة        علما  . وأخذت (EX/2)من جدول األعمال  20وكندا، والتي نوقشت أثناء نظر اللجنة التنفيذية في وقت سابق في البند 
ل. كما العمل تلك دعت إلى تنسيق أفضل لجميع أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية لتعزيز الكفاءة وتجنب أوجه التداخ

أوضحت الحاجة إلى تنسيق هذه األنشطة مع الجهات المانحة من خالل "الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة 
 أخرى. السالمة الجوية"، ضمن أمور

                                      حث ت الدول األعضاء، عند تنفيذ مشاريعها  /66WPب( من ورقة العمل  فقرة اإلجراءاتأن ب مندوبة البرتغال       وذك رت  -70
، على إعطاء األولوية لنتائج وتوصيات "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" يكاوتنمية الطيران المدني من خالل اإلل

و"البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران"، وكذلك استنتاجات وقرارات "المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ" و"المجموعات 
 WP/107 Revision                                                                                 وية"، من بين أمور أخرى. وأك ادت مندوبة البرتغال أنه في حين اتفق م عد و ورقة العملاإلقليمية للسالمة الج

No. 1   على ضرورة استخدام نتائج وتوصيات "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" الجهات التي اشتركت في تقديمها و
                                                                             اتباع نهج أكثر واقعية يتناول الموارد البشرية والب نى األساسية اإلدارية للطيران كنقطة انطالق في هذه المشاريع، فقد أوصوا ب
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                                                                                                                        المدني للدول حيث من المرغوب فيه بناء ن ظ م متماسكة لمراقبة السالمة تات سم باالستدامة والقابلية للتكيف. وأيدوا التركيز على 
ليمية للتخطيط والتنفيذ" و"المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية". تنفيذ أولويات السالمة بالشكل الذي تحدده "المجموعات اإلق

 "البيان الموحد بسياسات اإليكاو بشأن التعاون الفني والمساعدة الفنية"وطلبت مندوبة البرتغال النظر في إبراز هذه التوصيات في 
 .WP/66ة المقترحة والوارد في المرفق )د( بورقة العمل      منق حبصيغته ال

وكوستاريكا  أسبانياو  وبيرو وكوبا وبنما وجمهورية كوريا وأوروغواي والمكسيك ونيكاراغوا مندوبو كولومبياأعرب و  -71 
عن تقديره للعمل الفعال الذي قامت به  مندوب كولومبيا)المجلس(. وبذلك، أعرب  WP/66عن دعمهم لورقة العمل  وغواتيماال

                                           للتعاون الفني خالل الفترة الث الثية الحالية. يكاو"إدارة التعاون الفني" في تنفيذ برنامج اإل

ن للورقة، التي قد مت وصفا  مندوب نيكاراغوا وأثنى  -72  يكاو                            أكثر تفصيال  لتنفيذ سياسات اإل                                            على الشكل المحس 
 واستراتيجيتها للتعاون الفني والمساعدة الفنية أكثر من السابق.

                      أن دولته راضية تماما   مندوب المكسيكتتمتع بسمعة ممتازة، أكد " ن الفنييد على أن "إدارة التعاو وفي معرض التأك -73
      منق ح، بما في ذلك اعتماد البيان الموحد الWP/66                                                                       عن الخدمات التي تقد مها. وأيدت المكسيك اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 

 على القيام بذلك. للتعاون الفني يكاوالمقترح، وشجعت الدول التي لم تستخدم بعد برنامج اإل

مشروع التعاون الفني المنفذ  مندوبة أوروغوايوفي معرض اإلشارة إلى أن دولة أوروغواي تدعم البرنامج، أبرزت  -74
توجيه تحديث نظام لألوروغواي  (CAMP)فيما يخص إعداد "الخطة الرئيسية للطيران المدني"  2019-2018بموجبه في الفترة 

ستضع "إدارة  WP/66(. ورأت أوروغواي أن االستراتيجية المطروحة في ورقة العمل URU17801 الطيران المدني )المشروع
 التعاون الفني" في وضع أفضل لتلبية االحتياجات والمتطلبات المستقبلية للدول األعضاء.

ا ملتزمة بالمشاركة للمتطوعين في مجال الطيران" وأنه يكاوأن دولته تدعم "برنامج اإل مندوب جمهورية كورياوأوضح  -75
 (AVSEC)و"صندوق أمن الطيران" ( SAFE) يكاومثل "صندوق سالمة الطيران" لإل يكاوالمستمرة في صناديق التبرعات التابعة لإل

 لدعم تنفيذ األهداف االستراتيجية للمنظمة.

                          شكل المبي ن في ورقة العمل وأنشطة المساعدة الفنية بال يكاوأن دولته تدعم التعاون الفني لإل مندوب بنماوأكد  -76
WP/66  ألنها تعزز قدرة الدول على تنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية"، والتي كانت أساسية لضمان نظام نقل جوي يت سم بالسالمة                                                                                                               

 واالستدامة. والموثوقية

أن تستفيد من ذلك  أن التعاون الفني والمساعدة الفنية عنصران مهمان للغاية وأن الدول يمكن مندوب كوباوأكد  -77
 بكثير.

على الحاجة إلى  مندوب بيرو                                                                                وفي معرض اإلقرار بالجودة العالية للخدمات التي تقد مها "إدارة التعاون الفني"، أكد  -78
 .WP/66بورقة العمل  6-1                                                                                      متابعة عملية التحسين المستمر في ظل "نظام إدارة الجودة" لديها بالشكل المبي ن في الفقرة 

، يكاول إحدى الوظائف الرئيسية الثالث لإل                                             أن تقديم التعاون الفني والمساعدة الفنية يشك   أسبانياندوب موالحظ  -79
والوظيفتان األخريان هما وضع المعايير وإجراء عمليات التدقيق في إطار "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" 
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ر، مع ذلك، إلى أن الجمعية العمومية تنظر في التعاون الفني والمساعدة الفنية في و"البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران". وأشا
 لهاتين المسألتين بطريقة منسقة. يكاوإطار بندين منفصلين من جدول األعمال، وأوضح أهمية تناول اإل

                          ل الفترة الث الثية الحالية وفي معرض اإلشادة بأنشطة برنامج التعاون الفني التي نفذتها "إدارة التعاون الفني" خال -80
على مواصلة تعزيز خدمات "إدارة التعاون الفني"، بما  يكاواإل مندوب كوستاريكا، شجع /66WPل في ورقة العمل               بالشكل المفص  

 في ذلك من خالل المكاتب اإلقليمية التي عملت بشكل وثيق مع سلطات الطيران المدني في الدول.

على مواصلة تقديم الدعم للدول في إطار برنامج التعاون الفني  "دارة التعاون الفني"إ مندوب غواتيماالوشجع  -81
 )إقليم أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي(. ، ال سيما البلدان النامية في إقليمهيكاولإل

بلإلى أن األمانة العامة ستنظر في  مدير إدارة التعاون الفنيوأشار  -82 تنسيق بين التعاون الفني والمساعدة تعزيز ال     س 
                                                    . وشد د على أن األمانة العامة قد رحبت بفرصة العمل مع       مقد مةالفنية من أجل زيادة الكفاءة والفعالية، مع مراعاة التعليقات ال

ي لتدقيق أمن الطيران" الدول لتقديم حلول طويلة األمد لنتائج "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية" و"البرنامج العالم
 وكذلك تعزيز قدراتها على اإلشراف.

الدول األعضاء على ثقتها في "إدارة التعاون الفني" لتنفيذ مشاريع الطيران المدني لديها  األمينة العامةوشكرت  -83
                            خالل الفترة الث الثية الحالية وعلى إعرابها عن رضاها عن خدمات "إدارة التعاون الفني". وفي معرض اإلشارة إلى التدابير المنفذة 

                                                                                                                          لتعزيز الجودة والمساءلة للمشاريع التي نفذتها "إدارة التعاون الفني"، أعربت عن ثقتها في تحقيق نتائج أفضل في الفترة الث الثية 
 المقبلة فيما يخص تقديم الخدمات إلى الدول.

                                           رى تعيينه حديثا  قد أدخل مفهوم تبسيط أنشطة وفي معرض اإلشارة إلى أن "مدير إدارة التعاون الفني" الذي ج -84
. وأبرزت، في هذا الصدد، التنفيذ المرتقب في طور التنفيذ                                                                 "إدارة التعاون الفني"، أوضحت األمينة العامة أن عددا  من المبادرات 

وع وبالتالي تعزيز الشفافية                                                                                               لمنصة إلكترونية متاحة للدول ي مكن أن تسهل الرصد المالي والتشغيلي في الوقت الفعلي لمعالم المشر 
                                                                                                                   للدول المستفيدة والجهات المانحة. وأوضحت األمينة العامة أنه، بناء  على الخبرة المكتسبة، ت اخطط األمانة العامة الستكشاف 

                                                                                        إعداد منصة إلكترونية مماثلة للتبر عات في الفترة الث الثية المقبلة من أجل زيادة الشفافية.

بأن أداء برنامج التعاون الفني        علما  إلى أن اللجنة التنفيذية أحاطت  الرئيسناقشة، أشار وفي معرض تلخيص الم -85
قد حظي باالهتمام المستمر للدول والجهات المانحة والقطاع الخاص، مع  2016-2018في الفترة المشمولة بالتقرير  يكاولإل

 138في أكثر من         سنويا      ا  امجنبر  107ريكي وتنفيذ ما متوسطه مليون دوالر أم 356,2تنفيذ أنشطة البرنامج بقيمة ما مجموعه 
األقاليم. ومن الناحية التشغيلية، اضطلع البرنامج بدور هام في توفير الدعم للدول األعضاء، منظمات دولية في جميع  10دولة و

من  19.565 ني، وتوفير التدريب إلىعلى المستوى الوط        خبيرا   2.566، وتعيين          ميدانيا          دوليا          خبيرا   1.061من خالل إيفاد 
 مليون دوالر أمريكي. 217,3الطيران المدني بمبلغ قدره موظفي الطيران المدني وشراء معدات رئيسية في مجال 

                                                                                                               ومما شج ع اللجنة التنفيذية الجهود التي بذلتها "إدارة التعاون الفني" في الفترة الث الثية لتعزيز تقديم الخدمات من  -86
لمصالح الدول األعضاء. ومن األمور التي تنطوي على أهمية                                             والمساءلة وبلوغ أعلى معايير الجودة تحقيقا  يادة الشفافية خالل ز 

نة  ISO 9001:2015معيار التوحيد القياسي  نظام إدارة الجودة لدى اإلدارة إلىخاصة في هذه الفترة انتقال                      وإنشاء عملية محس 
ومشاريع المساعدة الفنية، من خالل تعزيز نطاق األنشطة، وإعادة إسناد األدوار اون الفني لضمان الجودة في مجال التع
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                                                                 وتحديد دور جديد في مجال التوعية للمكاتب اإلقليمية. وأ بلغت اللجنة  يكاوالرئيسية في اإلوالمسؤوليات ومشاركة الجهات المعنية 
 .          وتشغيليا                                                               حة للدول، مما ييسر رصد معالم المشروع في الوقت الفعلي ماليا  منصة إلكترونية متاالتنفيذية بأن من المزمع إنشاء 

                                                                                                              واعترافا  من اللجنة بأهمية تبادل المعلومات وتحديد أولويات االحتياجات وتعبئة الموارد لتنفيذ أنشطة بناء القدرات،  -87
ية والجهات المانحة على توحيد جهودها في تقديم اللجنة التنفيذية بأن تشجع الجمعية العمومية الدول والمنظمات الدولأوصت 

أو الدول من خالل مبادرات تعاونية مثل "الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الدعم الهادف لألقاليم 
 .يكاويقضي بالتنسيق واإلشراف المركزيين داخل اإل          اقتراحا  الجوية" ودعمت 

في مجال وضع القواعد والتدقيق والدعم الفني، أقرت اللجنة التنفيذية بأن هناك حاجة  يكاووبالنظر إلى وظائف اإل -88
                                                                                               بين أنشطة المساعدة الفنية وأنشطة التعاون الفني للتأكد من اتباع نهج متسق ومنسجم وك فء بين مختلف إلى المزيد من المواءمة 

تالي تجنب ما ال داعي له من االزدواجية وتضارب المصالح والمنافسة داخل المنظمة التي تشارك في دعم التنفيذ، وبالاألطراف 
 .موارد محدودةعلى 

وأقرت اللجنة التنفيذية بأنه ال تزال األولوية لتعزيز االتساق العالمي في تنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية"، بحيث  -89
                                                                 ادية الهامة للنقل الجوي الذي يت سم بالسالمة والموثوقية واالستدامة. لجميع الدول االستفادة من الفوائد االجتماعية واالقتصيتسنى 

في إطار مبادرة "عدم  يكاومتضافرة لتقديم الدعم للبلدان النامية من خالل برنامج التعاون الفني لإل                             وستبذل األمانة العامة جهودا  
الجمعية العمومية دعم البرنامج من خالل إدراك أهميته  ترك أي بلد وراء الركب". ولذلك فقد أوصت اللجنة التنفيذية بأن تواصل

نى األساسية المعنية، وكذلك                                                          تركز على مساعدة الدول في تحسين ن ظم الطيران المدني والب  ألنشطة التعاون وبناء القدرات التي 
 .البشريةتعزيز قدراتها في مجال الموارد 

)انظر  WP/66ى اتخاذ اإلجراءات التي اقترحها المجلس في ورقة العمل ودعت اللجنة التنفيذية الجمعية العمومية إل -90
                               "ي طلب إلى األمينة العامة تحسين : أعاله(، بعد توسيع نطاقها لتشمل الفقرة الجديدة التالية الواردة في اإلجراءات: ه( 67الفقرة 

باع نهج متسق ومنسجم وكفء بين مختلف األطراف الفني لضمان اتالتنسيق والمواءمة بين أنشطة المساعدة الفنية والتعاون 
موارد التنفيذ، وبالتالي تجنب ما ال داعي له من االزدواجية وتضارب المصالح والمنافسة على داخل المنظمة والمعنية بدعم 

مجال التعاون الفني  في يكاو"البيان الموحد بسياسات اإل      منق ح." وبذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على إحالة القرار المحدودة
                              ، والذي حل  محل  قرار الجمعية WP/66والمساعدة الفنية"، لكي تعتمده الجلسة العامة، حسبما ورد في المرفق )د( بورقة العمل 

 أعاله(.  70، بعد النظر في التغييرات المقترحة من مندوب البرتغال )انظر الفقرة 16-39العمومية 

 لمسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة علىا من جدول األعمال: 26البند 
 التنفيذية نظر اللجنة

من جدول األعمال. وركزت المناقشات على مسائل الفضاء التجاري  26بدأت اللجنة التنفيذية النظر في البند  -91
، والورقات المعنية WP/14و WP/15 ، وهما الورقتانواالبتكار، والتي جرى توثيقها في ورقتي عمل رئيسيتين قدمهما المجلس

 من الدول والمنظمات الدولية.       مقد مةال
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 الفضاء التجاري 

م  -92 تقرير عن النقل الفضائي ") /15WPورقة العمل  رئيس "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية"     قد 
ومدى ارتباطه بقطاع النقل الجوي الحالي. وأكدت الورقة  "ضائي التجاري                                          ( التي قد مت لمحة عامة عن وجود "النقل الف"التجاري 

                                                                                                                   أنه بالرغم من أن عمليات "النقل الفضائي الجوي" لم ت نف ذ بعد بانتظام، فمن المهم النظر في تطورها ورصدها ألنها قد تصبح 
ل اإليكاو. وأبرزت أن "المؤتمر الثالث عشر منتظمة خالل العقد المقبل، ووصفت األعمال ذات الصلة التي اضطلعت بها بالفع

ألن                                                                ، مع إيالء اهتمام خاص للمجاالت التي يتداخل فيها القطاعان. ونظرا  (AN Conf/13)للمالحة الجوية" قد نظر في المسألة 
                     سة العامة. وتحقيقا  ع فني بحت، فمن المهم إعادة التأكيد على نتائج هذا المؤتمر على مستوى السياب                          المسألة العامة ال تت سم بطا

                                                                                                                      لهذه الغاية، د عيت الجمعية العمومية إلى النظر في مشروع القرار بشأن "النقل الفضائي الجوي" الوارد في المرفق بورقة العمل 
WP/15 ي واعتماده. وجرى التأكيد أن األنشطة المشار إليها في ورقة العمل هذه ستخضع للموارد المتاحة في ميزانية البرنامج العاد

 للفترة
 و/أو من المساهمات الخارجة عن الميزانية. 2020-2022

م  -93 "االتحاد الدولي                (، التي قد مها "تكامل عمليات الفضاء التجارية") /126WPورقة العمل  ياتاالمراقب من األ      وقد 
وأشارت ورقة العمل إلى أن التطورات . ياتاواأل لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية"

في مجال السفر الفضائي التجاري وتوقعات النمو للحركة الجوية والعمليات الفضائية التجارية قد أثارت شواغل كبيرة داخل أوساط 
من المجال  الطيران. وأوضحت أن طبيعة عمليات إطالق المركبات الفضائية التجارية واستعادتها ستؤدي إلى إغالق أحجام كبيرة

                                                                                                                     الجوي لفترات متفاوتة، وشد دت على أنه ال ينبغي بالتالي اعتبار هذه العمليات مقبولة في ضوء النمو المتوقع في كال المجالين. 
                                                                                                              وأكدت أيضا  على أنه في حالة عدم حدوث أي تغيير، فمن شأن ذلك أن يعوق العمليات ذات الكفاءة ويؤثر بشكل غير متناسب 

                                                                                          اري وغير ذلك من مستخدمي المجال الجوي. باإلضافة إلى ذلك، فإن األسلوب الذي ات ب ع في فرض قيود على الطيران التج
                                                                                                                المجال الجوي فيما يخص هذه العمليات أحدث اختالال  في التوازن، مما أدى إلى تعزيز قطاعات مقارنة  بقطاعات أخرى. وشددت 

وكفء في المجال الجوي الحالي، ال سيما الجزء الخاص بأعالي  ورقة العمل على أنه لضمان دمج جميع األنشطة بشكل آمن
                                                                                                                   البحار المخصص للدول، البد  أن تقوم اإليكاو، بدعم من قطاع الطيران، بإعداد القواعد القياسية والمواد اإلرشادية والسياسات 

 لرسوم.التي تتناول مسائل مثل الفصل بين الطائرات والقيود المفروضة على المجال الجوي وفرض ا

 إلى القيام بما يلي:  WP/126                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -94

                                                                                               أن تدعو الدول إلى اإلحاطة علما  بالتطورات في األنشطة الفضائية التجارية، واالعتراف بدمج هذه األنشطة  أ(
 بشكل آمن وكفء داخل المجال الجوي الحالي؛

ابع الرسامي علاى إعداد األحكاام إلدمااج العملياات الفضاائية التجارياة فاي أن تطلب إلى اإليكاو إضفاء الطا ب(
                            المجاال الجاوي الم راق اب. 

 المناقشة

م وتطور "النقل الفضائي  يكاواقتراح اإل مندوب نيوزيلندا)المجلس(، أيد  /15WPفيما يتعلق بورقة العمل  -95                                 لرصد تقد 
                                                                                شئة في ظل  نمو أوجه التداخل بين "النقل الفضائي التجاري" والطيران المدني الدولي. التجاري" من أجل معالجة المسائل النا

لين التجاريين                                                                                وقطاع الطيران لديهما خبرة واسعة ضمن إطار تنظيمي وتعاوني فعال للتعامل مع المشغ   يكاوواعترف بأن اإل
ة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض                                                                 والوصالت البينية المعنية. وأشار مندوب نيوزيلندا أيضا  إلى أن "لجن
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تشكل المحفل األساسي للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية للفضاء وقد اكتسبت خبرة واسعة في هذا  (UNCOPUOS)السلمية" 
ري" ينبغي أن يتمثل في إقامة في مجال "النقل الفضائي التجا يكاو                                                           المجال. وبناء  عليه، اعتبر أن أحد المكونات الرئيسية لدور اإل

و"مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي" و"لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء  يكاوتنسيق وتعاون مستمرين بين اإل
 الخارجي في األغراض السلمية".

" و"االتحاد الدولي "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية) WP/126وفي معرض الحديث عن ورقة العمل  -96
أن بالده، بوصفها دولة تتولى عمليات اإلطالق وشؤون التنظيم،  مندوب نيوزيلندا        (، أك د ياتاواأللرابطات طياري الخطوط الجوية" 

. وأقرت بأن مناطق الحظر قد يكون لها آثار                                                                                                                      فإنها تأخذ آثار العمليات الفضائية التجارية على أنشطة الطيران على محمل الجد 
والهيئات األخرى للتأكد  يكاوبية على قطاع الطيران وعلى االستخدام الفعال للمجال الجوي. وتتطلع نيوزيلندا إلى العمل مع اإلسل

بل                                                                                                            من إدارة المجال الجوي بشكل يتسم بالسالمة والكفاءة، وت رحب باإلرشادات والمعلومات عن أفضل الممارسات بشأن أفضل ال      س 
 ة في المجال الجوي مع استمرار نمو العمليات الفضائية التجارية.إلدارة الطلبات المتضارب

إلى أنه بينما تؤيد دولته بالكامل االستخدام المشترك للمجال الجوي الحالي بين الفضاء التجاري  مندوب كنداوأشار  -97
دراسة المسألة بعناية أكبر  يكاونبغي لإلوالعمليات الفضائية بما يتسم بالسالمة والكفاءة، فقد اعتبر أنه من السابق ألوانه وأنه ي

                                                                                                                           قبل إعداد أحكام بشأن دمج العمليات الفضائية التجارية في المجال الجوي الم راقب. وبالتالي، ال يمكن لكندا دعم الفقرة ب( الواردة 
لي لرابطات طياري الخطوط "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدو ) WP/126في اإلجراءات بورقة العمل 

( إلى حين إجراء تقييم أكثر تفصيال ألوجه تداخل األنشطة الفضائية التجارية وسالمة المالحة الجوية الدولية ياتااألالجوية" و
تصاالت" وغيرها من المنظمات والوكاالت واللجان الدولية مثل "االتحاد الدولي لال يكاوومراقبة الحركة الجوية فيما يتعلق بمهمة اإل

بهذا العمل قبل  يكاوو"لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية". لذلك أوصت كندا بأن تقوم اإل
 تخصيص الموارد إلعداد أي أحكام أو مبادئ توجيهية تتعلق بالعمليات الفضائية التجارية.

ورقة العمل                              مع الموقف األوروبي المبي ن في لتين تتوافقان ال أن دولته وافقت على الورقتين مندوب فرنساوأوضح  -98
WP/86 ("الوافدون الج دد               ")،  والذي ق دمته فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء في "اللجنة                                                                                            

للجمعية العمومية بشأن الوافدين          مقترحا         رارا                                                                               األوروبية للطيران المدني" ومن ق بل يوروكنترول. وقد مت ورقة العمل، التي تضمنت ق
"االتحاد )  WP/126                                                                                                        الج دد، إلى اللجنة الفنية للنظر فيها. وفي معرض لفت االنتباه إلى الفقرة ب( الواردة في اإلجراءات بورقة العمل

دا  أن ياتااألالدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية" و                                (، أك د مندوب فرنسا مجد 
                                                                                                                 العمليات الفضائية التجارية ت شكل تحديا  في مجال جوي مزدحم بالفعل وأوضح أنه بالرغم من أن الهدف هو في نهاية المطاف 

إلى "استيعاب"                                                                                                           "دمج" العمليات الفضائية التجارية في المجال الجوي الم راقب، فإن دولته ترى أنه من األنسب في هذا الوقت اإلشارة 
"النقل  –الصادرة عن "المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية"  5/2-5في المجال الجوي، وهو المصطلح المستخدم في التوصية 

بإعداد  يكاو                                                       (. وأك د أن فرنسا تؤيد إجراء المزيد من التحليل وقيام اإلWP/15بورقة العمل  3-1الفضائي التجاري" )انظر الفقرة 
                                                                                                           اسة العامة في المجاالت حيث يتداخل النقل الفضائي التجاري الدولي والطيران المدني الدولي بما ي مك ن من استيعاب إرشادات السي

مع "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي"  يكاو                                                                     "النقل الفضائي التجاري". واقترحت أنه عند القيام بهذا العمل، ت انسق اإل
 ن الوطنية المعمول بها بالفعل.واستخدام اللوائح الوطنية ودو 

دا أنه البد من إدارة التفاعل بعناية بين الطيران التقليدي والمستويات المتزايدة من األنشطة  مندوب أستراليا       وأك اد  -99                                                                                             م جد 
، يكاوم اإل                                                                                                        الفضائية التجارية ألغراض سالمة الطيران المدني التقليدي. وشد د على أن هذا التداخل ينبغي أن ي شكل محور اهتما

                   ينبغي أن ينصب  على  يكاووليس أي توسيع لنطاق مهمة المنظمة أو أنشطتها. ولهذا السبب، رأت أستراليا أن تركيز أنشطة اإل
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تبادل المعلومات ونشر أفضل الممارسات، وفي هذه المرحلة الزمنية ينبغي وقف إعداد القواعد أو اللوائح في مجال "النقل 
 التجاري". الفضائي

 تأييده لهذه المداخلة، وكذلك مداخلة مندوب كندا. مندوب البرازيلوأعرب  -100

)المجلس( وورقة العمل  /15WP إلى أن دولته دعمت، من حيث المبدأ، ورقة العمل مندوب الواليات المتحدةوأشار  -101
WP/126 (وأيد الموقف ياتاواألياري الخطوط الجوية" "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي لرابطات ط )

الذي عبر عنه مندوب كندا. وأقرت الواليات المتحدة بأنه من أجل توسيع نطاق العمليات الفضائية التجارية على المستوى 
فل إلعداد هي المح يكاوالعالمي، يجب تنفيذها من خالل المجال الجوي الحالي بأكبر قدر ممكن من السالمة والكفاءة، وأن اإل

ليست المحفل األنسب  يكاو                                                                                         األحكام العالمية المتعلقة بسالمة وكفاءة المجال الجوي المدني الم راقب. ومع ذلك فقد رأت أن اإل
                                                                                                                    إلعداد أحكام لعمليات فضائية تجارية محددة. وت عرب الواليات المتحدة عن م شاطرتها الرأي الذي أبدته دول  عديدة بأنه ينبغي 

                                                                                                    ركز بدال  من ذلك على التكامل اآلمن والكفء للمركبات الفضائية التجارية أثناء عبورها المجال الجوي المدني       أن ت   يكاولإل
          الم راقب.

أنه في الوقت الحالي ال ينبغي أن  مندوب المكسيك، أكد /15WPوفي معرض اإلعراب عن تأييد ورقة العمل  -102
روع قرار الجمعية العمومية بشأن "النقل الفضائي التجاري" والمرفق بورقة العمل، نطاق اإلجراءات المطلوبة في مش يكاوتتجاوز اإل

إزاء "النقل الفضائي التجاري" والتنسيق مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية  يكاوأي التشاور مع الدول بشأن دور اإل
م وتطور "النقل الفضائي التجاري" ومعالجة والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وهيئات منظومة األمم المتحدة ا                                                         لمعنية لرصد تقد 

الواردة في اإلجراءات بورقة                          . وأصر  على أن الفقرة ب(ليات الطيران المدني الدوليالمسائل الناشئة، بما في ذلك التأثير على عم
( التي ياتاواألبطات طياري الخطوط الجوية" "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي لرا)  WP/126العمل

                                                                                                 وضع أحكام لدمج العمليات الفضائية التجارية في المجال الجوي الم راقب ت عتابر طموحة للغاية. وفي ضوء  يكاوتطلب من اإل
كن أن تنظر في اقتراح تعليق هذا اإلجراء في الوقت الحالي، أشار مندوب المكسيك إلى أن الدورة المقبلة للجمعية العمومية يم

                                                                             هذه المسألة بشكل أعمق، إذا لزم األمر، مع مراعاة التطورات خالل الفترة الث الثية.

 ./15WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب نيجيرياكما أعرب  -103

. /15WPفي ورقة العمل  "النقل الفضائي التجاري" الوارد عن تقديره للعرض العام لظهور مندوب النمساوأعرب  -104
و"مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي"  يكاواقترح أنه من أجل التأكيد على أهمية الحفاظ على روابط وثيقة بين اإلو 

لتجنب أي تباين في تناول مسألة "النقل الفضائي التجاري"، يجري تعديل مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق على النحو التالي: 
"لجنة األمم المتحدة الستخدام وة ليعكس أهمية ومهام "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي" يضاف بند جديد في الديباج

إلى إعداد  يكاومن منطوق القرار لتحديد حاجة اإل 1الفضاء الخارجي في األغراض السلمية" في تناول هذه المسألة؛ والفقرة 
عمليات "النقل الفضائي التجاري" الدولي مع الطيران المدني الدولي  إرشادات السياسة العامة في المجاالت التي تتداخل فيها

الصادرة عن "المؤتمر الثالث  5/2-5                                                                                    بالتنسيق مع "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي"، بناء  على الفقرة )ج( بالتوصية 
لتخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون رئيس "قسم ا(. وأعرب /15WPبورقة العمل  3-1 عشر للمالحة الجوية" )انظر الفقرة

 عن دعمه لهذه التعديالت المقترحة على مشروع قرار الجمعية العمومية. اإلقليمية"

                                      أنه يشاطر اآلراء التي عب ر عنها مندوبا  أسبانيامندوب )المجلس(، أوضح  /15WPوفي ضوء تأييد ورقة العمل  -105
"االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي لرابطات ) WP/126المكسيك والنمسا. وفيما يتعلق بورقة العمل 
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، في إطار برنامج عملها للفترة يكاو                                                          (، اقترح تعديل الفقرة ب( الواردة في اإلجراءات لي طلب إلى اإلياتااألطياري الخطوط الجوية" و
إلى المنظمة بهدف الدمج المحتمل        مقد مة                            جارية بناء  على المعلومات الالثالثية المقبلة، تقييم التطورات في األنشطة الفضائية الت

                                                     للعمليات الفضائية التجارية في المجال الجوي الم راقب.

أن الجوانب القانونية للرحالت الفضائية  مندوب االتحاد الروسيوباإلشارة إلى المناقشة ذات الصلة للجنة الفنية، أكد  -106
 ، بالتنسيق مع "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي".يكاوفيها اإل التجارية ينبغي أن تنظر

"االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد الدولي )  WP/126وفي ضوء اإلعراب عن دعم ورقة العمل -107
الصوت                             أن منظمته، باعتبارها ت مث ل  "ية المدنية"منظمة خدمات المالحة الجو  مراقب        (، أك د ياتااأللرابطات طياري الخطوط الجوية" و

لتجارية في والدول األعضاء فيها على إدراج العمليات الفضائية ا يكاوقطاع إدارة الحركة الجوية، لديها الخبرة لمساعدة اإلالعالمي ل
 المجال الجوي الحالي.

قبل  /15WP                       روع نص  ورقة العمل رقم إلى أن المجلس قد أجرى مناقشة موضوعية عن مش رئيس المجلسوأشار  -108
بتوفير إطار سياسات لمناقشة الجوانب الفنية للنقل  يكاوالموافقة عليه لتقديمه إلى الجمعية العمومية ووافق على أهمية قيام اإل

ية المرفق الفضائي التجاري والتي جرت في "المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية". وإذ لفت االنتباه إلى مشروع قرار الجمع
د على أن القصد منها هو توفير إطار سياسات للعمل الفني المتعلق بالنقل الفضائي التجاري، والذي يقتصر في هذه                                                                                                                      بالورقة، شد 
المرحلة على تبادل المواد اإلرشادية وأفضل الممارسات واألحكام الوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بالعمليات الفضائية التجارية من 

                                                                                                          ل الجوي الم راقب. وفيما يتعلق باقتراح مندوب النمسا بشأن بند جديد في الديباجة، ذكر رئيس المجلس أنه بدال  من خالل المجا
اإلشارة إلى أهمية مهام "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي" و"لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في 

                                                                            قل الفضائي التجاري"، والتي قد ال يجري م راعاتها بشكل مناسب، ينبغي اإلشارة إلى األغراض السلمية" في تناول مسألة "الن
. من منطوق مشروع قرار الجمعية العمومية 2وهيئات األمم المتحدة هذه لتحقيق االتساق مع الفقرة  يكاوالحاجة إلى التعاون بين اإل

صلة التنسيق مع عدة كيانات منها هيئات منظومة األمم المتحدة من منطوق القرار لموا 2وأوضح أن اإلشارة الواردة في الفقرة 
المعنية تشمل "لجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية" و"مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء 

من منطوق القرار  1على الفقرة  وأيد رئيس المجلس التعديل الذي اقترحه مندوب النمسا الخارجي" و"االتحاد الدولي لالتصاالت".
 إلى إعداد إرشادات السياسات بالتنسيق مع "مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي". يكاولتحديد حاجة اإل

"االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" ) WP/126وفيما يخص الفقرة ب( الواردة في اإلجراءات بورقة العمل  -109
(، ذكر رئيس المجلس أنه في حين أنه يتافهم شواغل قطاع الطيران في ياتااألدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية" وو"االتحاد ال
استنتج                                ارية في المجال الجوي الم راقب، بإضفاء الطابع الرسمي على إعداد األحكام لدمج العمليات الفضائية التج يكاومطالبة اإل

لديها لوائح تنظيمية كاملة يمكن  يكاوية" أنه ال توجد في الوقت الحالي أي دولة عضو في اإل"المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجو 
                                                                                                           أن تشكل أساسا  لهذه األحكام. وفي معرض اإلشارة إلى أن هذه المسألة ستستمر في التطور من اآلن وإلى حين انعقاد دور 

بتوفير إطار سياسات للعمل الفني فيما يخص  يكاويام اإل                        ، أكد مجددا  على أهمية ق2022الجمعية العمومية المقبلة في عام 
 "النقل الفضائي التجاري" في شكل قرار الجمعية العمومية المعدل المذكور.

إلى أن اللجنة التنفيذية رأت أنه من المهم رصد  الرئيسوفي ضوء تلخيص المناقشة عن الفضاء التجاري، أشار  -110
بالفعل  يكاوبالعمل الذي قامت به اإل       علما  ألنها قد تصبح منتظمة خالل العقد المقبل. وأحاط عمليات "النقل الفضائي التجاري" 

)المجلس( ووافق على أن عدد العمليات الفضائية التجارية آخذ في التزايد، وكذلك تأثير  WP/15                             بالشكل المبي ن في ورقة العمل 
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 WP/15بأن األنشطة المشار إليها في ورقة العمل        علما  جنة التنفيذية تلك العمليات على الطيران المدني الدولي. كما أحاطت الل
 و/أو من المساهمات من خارج الميزانية.  2022-2020ستخضع للموارد المتاحة في ميزانية البرنامج العادي 

لمرفق بورقة العمل ووافقت اللجنة التنفيذية على أن مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن "النقل الفضائي التجاري" ا -111
WP/15  أعاله(.  108ينبغي تعديله بالشكل الذي اقترحه رئيس المجلس )انظر الفقرة 

من "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية" و"االتحاد        مقد مة)ال A40-WP/126وفيما يتعلق بورقة العمل  -112
المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية" قد ناقش حت اللجنة التنفيذية أن "(، أوضياتاالدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية" واأل

بإعداد األحكام لدمج عمليات الفضاء التجارية في المجال الجوي المراقب واستنتجت أنه في الوقت الراهن ليست لدى  يكاوقيام اإل
                                              ساسا  إلعداد هذه األحكام. ومع ذلك، شج ع المؤتمر         تشك  ل أ                         أي أحكام م كتملة يمكن أن  يكاوأي دولة من الدول األعضاء في اإل

بين عمليات الفضاء الجوية، للحفاظ على أعلى قدر ممكن من الدول على تبادل أي ممارسات ذات صلة فيما يتعلق بالتداخل ما 
 .الجوية"السالمة. ووافقت اللجنة التنفيذية على موقف "المؤتمر الثالث عشر للمالحة 

 االبتكار

م  -113 (، "االبتكار في مجال الطيران") /14WPورقة العمل  "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية"رئيس      قد 
                                                                                                            أوضحت أن التكنولوجيات والمفاهيم الجديدة في العمليات أصبحت متاحة بشكل سريع في قطاع الطيران برم ته وأك دت علىوالتي 

ت كبيرة في تحسين سالمة وأمن واستدامة الطيران وإمكانية االستفادة بخدماته والقدرة على أن هذه االبتكارات تنطوي على إمكانا
تحمل تكاليفه في جميع أنحاء العالم. كما أكدت الورقة أنها يمكن أن تؤدي إلى عمليات تنظيمية أكثر كفاءة وبساطة في مجال 

الدولي العالمي إجراءات في الوقت المناسب لرصد وتقييم هذه                                                            الطيران. وبناء  عليه، من المهم أن يتخذ قطاع الطيران المدني
بذلك بشكل يضمن "عدم ترك أي بلد وراء الركب" منذ البداية.  يكاوالتطورات كي يتسنى تحقيق فوائدها المحتملة وأن تقوم اإل

                               طيران العتماده، وهو عنصر  رئيسي                                                                                     ولتحقيق هذه الغاية، اقت ر ح مشروع قرار جديد للجمعية العمومية بشأن االبتكار في مجال ال
من منطوق القرار يكلف المجلس "بتقييم مدى الحاجة إلى تطوير إجراءات المنظمة، بما في ذلك أساليب عملها  2يتمثل في الفقرة 

مة للطيران                                                                                                          مع القطاع، باإلضافة إلى الموارد الالزمة، من أجل مواكبة وتيرة تطوير االبتكارات التي تؤث ر على التنمية المستدا
بأن معظم الورقات بشأن االبتكار في مجال        علما   رئيس "قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية"المدني". وأحاط 

                                                                                                             الطيران التي جرى تقديمها تحتوي على معلومات ذات صلة ينبغي على المجلس أن ي راعيها عند إجراء التقييم المذكور". 

م  -114 اإلمكانيات التي تتيحها البرمجيات مفتوحة المصدر ") /383WPورقة العمل  هورية الدومينيكيةمندوب الجم      وقد 
                                                                       التي أوضحت اإلمكانات التي ت اتيحها "البرمجية الحرة مفتوحة المصدر" إلعداد  ("فيما يتعلق بتنفيذ النظام العالمي للمالحة الجوية
في الشراكات مع مؤسسات البرمجيات مفتوحة المصدر  يكاوأن تنظر اإل أهميةالنظام العالمي للمالحة الجوية وكذلك توضيح 

  .من أجل تسهيل هذه العملية

 إلى القيام بما يلي: WP/383                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -115

 بل؛                                                                       النظر في المشاريع مفتوحة المصدر لدعم تنفيذ ن ظم المالحة الجوية في المستق يكاوأن تطلب إلى اإل أ(
النظر في إقامة شراكات مع مؤسسات البرمجيات مفتوحة المصدر للمساعدة على  يكاوأن تطلب إلى اإل ب(

 .مفتوحة المصدر الخاصة بنظام المالحة العالميةتخطيط وتطوير و/أو تنفيذ البرمجية 
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م  -116 من فرنسا        مقد مة( ال"لطيرانإتاحة اتفاق جديد بين اإليكاو وصناعة ا") /113WPورقة العمل  مندوب فرنسا      وقد 
وإيطاليا والسويد. وأبرزت ورقة العمل أن قطاع الطيران يشهد تغييرات سريعة أكثر فأكثر من حيث التكنولوجيا والتهديدات وتوقعات 

ن يقوم المجلس                                                                         صعوبة متزايدة في مواكبة تسارع هذه التطورات. ولتحقيق هذه الغاية، اقت رح أعامة الناس وأن الدول واإليكاو لديها 
م المشورة  (ICB)على وجه السرعة بإقامة حوار منتظم رفيع المستوى مع قطاع الطيران من خالل "مجلس استشاري لالبتكار"                يقد 

                                                                                                                   االستراتيجية للمجلس عن االبتكار في مجال الطيران. واقترحت ورقة العمل المبادئ األساسية لترتيبات ن ظم اإلدارة، بما في ذلك 
العضوية وتواتر االجتماعات والتكاليف والنتائج. وفي معرض التأكيد على أن األمر متروك للمجلس التخاذ قرار بشأن الرئاسة و 

هذه الترتيبات، أشار مندوب فرنسا إلى أنه من المتوقع تقديم تقارير وتوصيات "المجلس االستشاري لالبتكار" إلى المجلس 
                                                                               ات. وأكد أن اإليكاو ال يمكن أن تستفيد إال  من تلقي الخبرة االستراتيجية لكبار ممثلي ألغراض االستعراض واتخاذ ما يلزم من قرار 

قطاع الطيران الذين هم في طليعة االبتكار ودمج ذلك في مجال الطيران المدني. وأشار مندوب فرنسا كذلك إلى أن إنشاء 
، والذي دعا إلى (IWAF/5)يكاو الخامس العالمي للطيران" "المجلس االستشاري لالبتكار" هو وسيلة لتنفيذ بيان نتائج "منتدى اإل

 إقامة حوار شامل على المستوى االستراتيجي سيشجع على توطيد التعاون فيما يتعلق باالبتكار.

، توسيع نطاق مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن االبتكار WP/113                                         واقترح مندوب فرنسا، بناء  على ورقة العمل  -117
ه المجلس ي)المجلس( ليشمل فقرة جديدة من منطوق القرار على النحو التالي: " WP/14لطيران والمرفق بورقة العمل في مجال ا             وج 

إلى النظر على وجه السرعة في إنشاء هيئة منتظمة رفيعة المستوى مع قطاع الطيران لتقديم المشورة االستراتيجية إلى المجلس 
 بشأن االبتكار في مجال الطيران".

 إلى القيام بما يلي: WP/113                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -118

ل في الجزأين  أ( من ورقة العمل هذه لتعزيز مشاركة قطاع الطيران في  5و 4                                      أن تنظر في االقتراح المفص 
 القطاع؛                                                                            سعيا  إلى مساعدة اإليكاو على التسريع بمواجهة التحديات الجديدة الناشئة في هذاعمل اإليكاو 

                                                                                                    أن تعتمد قرار الجمعية العمومية بشأن إنشاء "مجلس استشاري لالبتكار" برئاسة قطاع الطيران بالشكل المبي ن  ب(
 .في المرفق بورقة العمل

م  -119 م التكنولوجي") /320WPورقة العمل  مندوب سنغافورة      وقد  ( والتي اشتركت في "                                        طيران واحد للتعامل مع التقد 
ندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجزر مارشال وناورو ومقدونيا الشمالية وباالو أيا وجزر كوك وفيجي و أسترالتقديمها 

. ولخصت ورقة العمل وتوباغو والمملكة المتحدة و"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"وبابوا غينيا الجديدة وساموا وترينيداد 
 (WCACEF/7)في "منتدى الرؤساء التنفيذيين العالمي السابع للطيران المدني" الطيران الدوليين  قادةالمناقشات التي دارت بين 

                                                                                            ( تحت عنوان "النهوض بالطيران: بناء مستقبلنا معا ". وأشارت الورقة إلى وجود توافق في اآلراء في 10/4/2019-8)سنغافورة، 
المنال، وأن تقييد استخدامها أدى إلى حرمان عامة الناس من الفوائد                                                     هذا المنتدى بأن التكنولوجيا أصبحت أوسع نطاقا  وسهلة

. واتفق المشاركون على أن التكنولوجيا الجديدة والكفاءة وتأخير عجلة التنمية العالمية المستدامةالمحتملة في مجال السالمة 
                                                بية متطلبات القدرات التي ي توقع أن تتجاوز النمو                                                                        واالبتكار يجلبان قدرات وفرصا  جديدة لمواصلة تنمية الطيران، بما في ذلك تل

المتوقع للحركة الجوية. وكان هناك توافق في اآلراء على أن التكنولوجيات الجديدة مناسبة وقابلة للتطبيق على جميع الدول، مما 
ادة من هذه التكنولوجيات االستف                                                                                    يضمن "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وبوجه خاص، يمكن للدول النامية وأقل البلدان نموا  

 لتخطي قيود النظم القديمة.
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                                                                                                           وقد أقر  المشاركون بوجود تحديات ومخاطر، بما في ذلك التكنولوجيا الم سببة للخلل التي تستخدمها الجهات الفاعلة  -120
د. كما كان هناك إقرار في مجال الطيران وأوجه القصور في النظم والعمليات الحالية للتكيف مع عالم رقمي جديغير التقليدية 

بأن اللوائح التنظيمية ال تواكب التكنولوجيا واالبتكار. ومن أجل تسخير التكنولوجيا واالبتكار لبناء نظام إيكولوجي دولي مستدام 
 واضعي السياسات والجهات التنظيمية باعتماد نهج متوازن قائم على المخاطر في مجال الطيران، أوصى المنتدى بما يلي: قيام

وإطار قوي لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها؛ الحفاظ على المبادئ والقواعد األساسية التي يقوم عليها الطيران المدني لتوجيه 
وبين الجهات التنظيمية وقطاع الطيران  ،إعداد واعتماد التكنولوجيا واالبتكارات الجديدة؛ توطيد التعاون فيما بين الجهات التنظيمية

                                                                                                       ات الممارسة لتبادل خبراتها وأفضل ممارساتها وتجاربها والعمل معا  في بيئة الحماية التنظيمية والمشاركة في لتطوير مجتمع
                                                                                                                          المنتديات من أجل االشتراك في إعداد القواعد. كما أبرز المنتدى أن لإليكاو دورا  هاما  في بناء دائرة الثقة داخل األوساط المعنية 

 المميزة. توإنشاء منصات لتبادل المعلوما

 إلى القيام بما يلي: WP/320                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -121

                                                                                                أن تحث الجهات المعنية في مجال الطيران على العمل معا  لتسخير التكنولوجيا الجديدة واالبتكار من خالل  أ(
 ثلى للنظام اإليكولوجي للطيران ككل؛                            تعاونية لتحقيق الفوائد الم  شراكات 

عيد التأكيد على أهمية مبادئ وقواعد اإليكاو القائمة منذ فترة طويلة، بما فيها المبادئ والقواعد الخاصة أن ت ب(
( 12-38( والمالحة الجوية )قرار الجمعية العمومية 15-35الجوية )قرار الجمعية العمومية بإدارة الحركة 

لتأكيد على ضرورة توجيه إعداد واعتماد التكنولوجيات (، وا16-39الجمعية العمومية والتعاون الفني )قرار 
 واالبتكارات الجديدة للقطاع من خالل هذه المبادئ والقواعد؛

أن توصي بأن تنشئ اإليكاو منصات جديدة لالستفادة من موارد وخبرات قطاع الطيران وإطار عمل قائم  ج(
 التكنولوجيا واالبتكارات؛لتبادل المعارف والبيانات بين الدول لمواكبة على الثقة 

أن توصي بأن تفكر اإليكاو في إنشاء منتديات فنية لقطاع الطيران لتحديث قطاع الطيران بشكل مباشر  د(
التوصيات الفنية التي اعتمدتها الدول والمنبثقة عن اجتماعات اإليكاو الرفيعة المستوى مثل "مؤتمرات ومتابعة 

 الرفيعة المستوى للسالمة". أو "المؤتمراتالمالحة الجوية" 

م  -122 ( التي عرضت مفهوم "الحركة الجوية الحضرية") /292WPورقة العمل  مندوب اإلمارات العربية المتحدة      وقد 
"الحركة الجوية الحضرية" كأحد الوسائط الجديدة للنقل الجوي للتغلب على تزايد ازدحام الحركة الجوية على المسارات. ومع 

رة في ضوء عدم توافر القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو مالحظة التحدي                                                                                                      ات ذات الصلة، مثل غياب اللوائح المقر 
ومختلف نهوج الترخيص فيما بين "دول التصميم"، أكدت الورقة على أنه يمكن لنوع التشغيل أن يتوسع ليشمل النقل الجوي 

                                                وأوضحت أن اإلمارات العربية المتحدة ت عد  إطارا   الحدودية لدولتين مجاورتين.لمدن                                              التجاري الدولي نظرا  لعملياتها المحتملة بين ا
 الحضرية".                                                             تنظيميا  قابال  للتنفيذ لإلشراف على سالمة تشغيل "الحركة الجوية 

 إلى القيام بما يلي: WP/292                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -123

رة لتقييم هذا النمط الجديد من النقل الجوي بهدف تحديد أن تطلب إلى اإليكاو أن  أ(                                                                             تستخدم إجراءاتها المقر 
األعمال التي ينبغي أن تنفذها اإليكاو في هذا المجال )بما في ذلك إعداد القواعد والتوصيات نطاق وأولوية 

 الدولية والمواد اإلرشادية(؛
 مواكبة التطورات في هذا المجال الجديد؛أن تطلب إلى اإليكاو إعداد ما يلزم من إجراءات ل ب(
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                                                                                                   أن تكل ف اإليكاو بالنظر في إمكانية تنفيذ العمليات غير المأهولة المحتملة )الموجهة عن ب عد( عند إعداد  ج(
 الدولية واإلرشادات للحركة الجوية الحضرية. القواعد والتوصيات 

م ال -124 االندماج اآلمن والفعال لنظم الطائرات غير المأهولة في المجال ") /342WPورقة العمل  ياتااألمراقب من         وقد 
. (و"االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية" ياتاالجوية المدنية" واألمن "منظمة خدمات المالحة        مقد مة( ال"الجوي 

قمية والروبوتات والذكاء االصطناعي مما وأوضحت ورقة العمل التدفق السريع في اآلونة األخيرة للتشغيل اآللي والتطبيقات الر 
                                                                                                               سمح بتطوير مركبات وأنماط تشغيل جديدة وشد دت على أنه عند إدارة هذه التطورات التكنولوجية بشكل صحيح فإنها يمكن أن 

          يخص "ن ظم  في قطاع النقل الجوي. وأقرت ورقة العمل بجهود اإليكاو في معالجة األولويات والشواغل فيما               تحوال  إيجابيا        ت حدث 
                . ومع ذلك، البد  (UAS AG)                                                                                          الطائرات غير المأهولة"، بما في ذلك إنشاء "المجموعة االستشارية لن ظم الطائرات غير المأهولة" 

من العمل اإلضافي، السيما في ضوء االختبارات والعروض التوضيحية الحالية والمزمعة. وأكدت الورقة أنه في ضوء النمو 
                                                                                            التجاري لنظم الطائرات غير المأهولة، يجب أن تركز الرؤية طويلة المدى على الدمج بدال  من العزل.  المتوقع في االستخدام

                                                                                                                          لذلك، اقت رح إنشاء هيكل يقوم، بالتعاون مع قطاع "ن ظم الطائرات غير المأهولة"، بتحديد المجاالت التي تتطلب إعداد مواد إرشادية 
                                                                           ئرات غير المأهولة" في المجال الجوي بما يت سم بالسالمة والكفاءة. وسيعتمد هذا وكذلك مشاريع أحكام من أجل دمج "نظم الطا

                                                                                                             العمل على نطاق متفق عليه مسبقا  مع اإليكاو، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، متطلبات التعريف واألداء إلدارة 
غير المأهولة"/الوصلة البينية إلدارة الحركة الجوية حركة "نظم الطائرات غير المأهولة" ومتطلبات إدارة حركة "نظم الطائرات 

والتحويل إلى "إدارة الحركة الجوية". وسيجري تقييم هذا العمل المنسق مع قطاع الطيران واالقتراحات المحتملة، عند إنجازها، في 
ى موارد اإليكاو ويكمل البرامج                                                                                    إطار عملية االستعراض العادية لإليكاو. وتؤكد الورقة أن هذا االقتراح سيخف اف من العبء عل

 الحالية. 

ركاء  ياتاالمراقبة من األوأبرزت  -125                                                                         أن منظمتها تطوعت لبدل هذا الجهد من خالل العمل مع اإليكاو وغيرها من ش 
رت إلى أن                                                                                                            قطاع الطيران إلحراز تقدم في دمج "نظم الطائرات غير المأهولة" في المجال الجوي بما يت سم بالسالمة والكفاءة. وأشا

هذا الجهد سيستفيد من العمل الذي جرى إعداده بالفعل في إطار المنصات والمجموعات الحالية وسيغطي العمليات المأهولة 
 المأهولة.  وغير

 إلى القيام بما يلي: WP/342                                      ود عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -126

                                      أن ت حيط علما  بمحتوى ورقة العمل هذه؛ أ(
أن تطلب من اإليكاو النظر في إنشاء إطار تستطيع من خالله العمل مع قطاع الطيران بشأن إعداد أحكام  ب(

                         الج دد إلى المجال الجوي.للوافدين 

م  لضيق                                           الورقات األربع التالية في بيان واحد نظرا   "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"المراقب من       وقد 
( التي شاركت في تقديمها "منظمة خدمات المالحة "الذكاء االصطناعي والرقمنة في مجال الطيران") WP/268قت: الورقة الو 

المفاهيم التشغيلية الجديدة التي ") WP/327(؛ ورقة العمل "االبتكار في مجال الطيران") WP/459الجوية المدنية"؛ وورقة العمل 
(، والتي تناولت جميعها مفاهيم جديدة في االبتكار في مجال "طيران التشكيل اآللي") WP/317قة (؛ والور "                      تتضمن الن ظ م المستقلة

الطيران. وأكد أن التطورات الكبيرة في التشغيل اآللي والرقمنة والتعلم اآللي والذكاء االصطناعي وتكنولوجيا المعلومات التي 
الطيران المدني لزيادة الكفاءة وخفض التأثير البيئي وتحسين السالمة تحدث في مختلف القطاعات التجارية يمكن استخدامها في 

أنه بالرغم من أن الفوائد المحتملة  "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"والقدرة. وأكد المراقب من 
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د على أنه البد  لقطاع الطيران أن                                                 يسعى جاهدا  لإلسراع بإدماج التكنولوجيات الجديدة                                                                         كبيرة، إال  أن المشاكل ال تزال قائمة. وشد 
د المراقب                                                                                                                     مع العمل في الوقت ذاته على توخي الحذر لضمان استمرار التقليد طويل األمد للسالمة في مجال الطيران المدني. وشد 

ل التعاوني مع شركاء قطاع للعم    ا  جديد    ا  كذلك على أن أسلوب "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"من 
                                                                                                                 الطيران يمكن أن يحقق فوائد في الوقت المناسب، مع االلتزام أيضا  بالسمة المميزة لنهج اإلجماع على أساس الدول المستخدم 

 اليوم. 

هي  /459WPورقة العمل أن  "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"المراقب من وأوضح  -124
                                                                                                                  شاملة للورقات المذكورة وقد م اقتراحا  بأن تستكشف اإليكاو الخيارات التي ستمك ن قطاع الطيران وغيره من الجهات المعنية ورقة 

من مساعدة اإليكاو على مواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الطيران. وأكد أن قطاع تصنيع 
ة اإليكاو على تيسير بيئة عالمية تسمح بازدهار التكنولوجيات الجديدة والناشئة في مجال الطيران. الفضاء الجوي ملتزم بمساعد

                                                                                                           واقترح وضع نهوج جديدة تستجيب الحتياجات وتوجيهات اإليكاو مع السماح لقطاع الطيران بالم ضي بالمسائل بطريقة أكثر 
                                                مرونة مع م راعاة الحاجة إلى الشفافية والمساءلة.

أن النهج المقترح الوارد في  "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء" المراقب منوضح وأ -125
سيسمح لقطاع الطيران والخبراء المتخصصين وغيرهم من الجهات المعنية بمساعدة اإليكاو من خالل تناول  WP/59ورقة العمل 

د على وجود سوابق لهذا النوع من النهج المسائل التي قد ال تمتلك المنظمة ما يلزم من خب                                                                           رة أو موارد لمعالجتها بنفسها. وإذ شد 
                                                                                                            داخل منظومة األمم المتحدة، فقد أشار، مثال ، إلى كيفية توظيف "االتحاد الدولي لالتصاالت" لمجموعة متنوعة من مجموعات 

دة. وهذه الهيئات هي التركيز في قطاع الطيران للقيام بعمل إضافي من أجل اإلعداد السريع للقوا                                               عد القياسية في مجاالت محد 
                                                                                                            في نهاية المطاف مسؤولة عن مجال معي ن داخل "االتحاد الدولي لالتصاالت" وإن كان لديها قدر عال  من الحرية في تحديد 

                 ا  لالتحاد الدولي            هيكال  مشابه"المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء" أساليب العمل المناسبة. واقترح 
لالتصاالت والذي ستظل فيه مجموعات مستقلة مسؤولة أمام اإليكاو. والهدف من االقتراح هو مساعدة اإليكاو باستخدام موارد 
قطاع الطيران والجهات المعنية األخرى حيث تكون في وضع أفضل لتناول هذه المسائل، مع احترام دور اإليكاو من حيث تعزيز 

نع القرار التي تدعم الطيران المدني الدولي بما يت سم بالسالمة والكفاءة واألمن أفضل الممارسا                                                                                                            ت وفيما يخص العملية النهائية لص 
 البيئية. واالستدامة االقتصادية والمسؤولية
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 المناقشة

 تينأن استنتاجه في الفقر  مندوب المكسيك)المجلس(، أوضح  /14WPوفي ضوء اإلعراب عن دعم ورقة العمل  -126
وهو: "بالنظر إلى أنه من المتوقع زيادة نمو االبتكار في مجال الطيران، فمن المهم أن تقوم أوساط الطيران العالمي  2-5و 5-1

بتطوير السياسات التنظيمية من أجل تقييم االبتكارات في الوقت المناسب. وال ينبغي أن تكون هذه السياسات خاصة بالتكنولوجيا، 
                                                                                                      إطارا  رفيع المستوى ي مك ن من تقييم االبتكارات وإدراجها عند الضرورة في إطار السياسات والقواعد القياسية بل ينبغي أن توفر 

العالمية. وسيتواصل بطبيعة الحال استعراض العناصر الخاصة بالتكنولوجيا في إطار أفرقة الخبراء الحالية. ولتحقيق هذه الغاية، 
بالحاجة إلى هذا اإلطار وتأييد تطويره". وأكد أن اإلطار رفيع المستوى المذكور من شأنه أن                                   من المهم أن ت قر الجمعية العمومية 

ز الفوائد المحتملة لالبتكار في مجال الطيران. وأكد مندوب المكسيك أن مشروع قرار الجمعية العمومية                                                                                                                     يحد  من المخاطر ويعز 
 إجراء مشاورات بين اإليكاو وغيرها من األطراف المعنية. للغاية وسيمكن من    ا  كان متوازن WP/14المرفق بورقة العمل 

، أكد أنه من الصعب       مقد مةباالقتراحات البناءة الواردة في الورقات األخرى ال مندوب المكسيكوفي حين رحب  -127
عمال المتوخاة، التي ن هناك حاجة إلى مزيد من التحليل المتعمق لتحديد كيفية إدراج األإفاق بشأنها في الوقت الحالي حيث االت

. واقترح إحالة االقتراحات WP/14                                                        رقة الخبراء التابعة لها، في العمل المبي ن في ورقة العمل فستشمل "لجنة المالحة الجوية" وأ
 المذكورة إلى المجلس الستعراضها والبت فيها

، الذي دعا إلى إقامة ( (IWAF/5 وفي معرض اإلشارة إلى بيان نتائج "منتدى اإليكاو العالمي الخامس للطيران" -128
حوار شامل على المستوى االستراتيجي من شأنه أن يشجع على توطيد التعاون فيما يتعلق باالبتكار، أكد مندوب المكسيك أن 
اإليكاو بحاجة إلى هذه اإلرشادات االستراتيجية ألعمالها في المستقبل. وفي حين أشار إلى أن االقتراح فيما يخص "مجلس 

)فرنسا وإيطاليا والسويد( مثير لالهتمام، تساءل عما إذا كان إنشاء هذه الهيئة  WP/113اري لالبتكار" الوارد في ورقة العمل استش
يندرج ضمن اختصاص الجمعية العمومية. وفي ضوء السعي إلى الحصول على توضيح عن كيفية توافق ذلك مع اختصاص 

ن إ، حيث WP/14من منطوق مشروع قرار الجمعية المرفق بورقة العمل  4الفقرة  المجلس، دعا إلى اتخاذ اإلجراء المطلوب في
اه المجلس إلصدار تعليمات إلى األمين العام لمواصلة االتصال بالدول والمنظمات الحكومية وغير                                                                                                                الجمعية العمومية "ت اوج 

لمعنية من أجل إقامة حوار شامل على المستوى الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وهيئات منظومة األمم المتحدة ا
                                                                        االستراتيجي يشج ع على توطيد التعاون وتبادل الخبرات فيما يتعلق باالبتكار".

)سنغافورة والجهات  /320WP)الجمهورية الدومينيكية( وورقة العمل  /383WPأن ورقة العمل  أسبانيامندوب والحظ  -129
مها                                                                       )اإلمارات العربية المتحدة( طرحت أفكارا  جد  مثيرة لالهتمام يمكن أن تقي   WP/292مل التي اشتركت في تقديمها( وورقة الع

في المستقبل. وأشار كذلك إلى أن ورقة العمل  ااإليكاو وربما إدراجها، في الوقت المناسب، في برنامج عمل اإليكاو للنظر فيه
WP/342 االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية"( وورقة و ياتا)"منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" واأل"

"االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط و ياتا"المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء" واأل) WP/459العمل
)المجلس( ومشروع قرار  WP/14الجوية"( أعربت عن اهتمام قطاع الطيران بإنشاء إطار للتعاون مع اإليكاو، وأن ورقة العمل 

الجمعية المرفق بها أبرزا الحاجة إلى إقامة حوار شامل على المستوى االستراتيجي من شأنه أن يشجع على توطيد التعاون وتبادل 
ى على الحاجة إلى توطيد التعاون والتآزر مع قطاع الطيران، ال سيما عل أسبانياالخبرات فيما يتعلق باالبتكار. ووافق مندوب 

                                                                           المستوى التنفيذي/االستراتيجي، مما سيفيد اإليكاو ونظام الطيران المدني عموما .
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)فرنسا  WP/113أن االقتراح بشأن "المجلس االستشاري لالبتكار" الوارد في ورقة العمل  أسبانياوالحظ مندوب  -130
من  4، وكذلك مع الفقرة WP/459و WP/342مل في ورقتي الع       مقد مةوإيطاليا والسويد( يتماشى إلى حد كبير مع االقتراحات ال

د على أنه WP/14مشروع منطوق قرار الجمعية العمومية المرفق بورقة العمل                                                     ، كما أوضح ذلك مندوب المكسيك. غير أنه شد 
لمجلس من أجل "ا WP/113في ورقة العمل        مقد مة                                                                     ليس من اختصاص الجمعية العمومية اتخاذ قرار بشأن ترتيبات ن ظم اإلدارة ال

بإسهاب عن المعايير  أسبانيااالستشاري لالبتكار" المقترح )الرئاسة والعضوية واالجتماعات والتكاليف والنتائج(. ثم تحدث مندوب 
( ينبغي أن 2                                             ( ينبغي أن تت سم هيئة االبتكار بطابع استشاري؛ 1الرئيسية التي ينبغي أن تحكم إطالق هذا النوع من المبادرات: 

من المجموعات                                                                                      توى التنفيذي/االستراتيجي وإال  فإنها لن تخدم غرض اإليكاو ألن المنظمة لديها بالفعل العديد تعمل على المس
                                                                                ( ينبغي أن تكون شاملة، وال تشمل فقط القطاعات المعروفة في مجال الطيران، بل وأيضا  3محددة؛     ا  مهامالفنية التي تتولى 

م المشو 4                 الوافدين الج دد؛  ( ينبغي أن يكون هناك 5رة إلى المجلس، وكذلك برنامج العمل المناسب للموافقة عليه؛                        ( ينبغي أن تقد 
 حد أدنى من االنعكاسات المالية على اإليكاو.

من مشروع قرار الجمعية  4                                                           إلى أن المعايير المذكورة لم يجر  تناولها بالكامل في الفقرة  أسبانيامندوب وأشار  -131
                                                                                وشد د على أنه نظرا  ألن الحوار المتوخى سيكون على المستوى االستراتيجي، فينبغي إبالغ  WP/14ل العمومية المرفق بورقة العم

 .WP/113                                                                                          المجلس بذلك. وأوضح أن هذا العنصر ال ير د في مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بورقة العمل 

أن دولته تؤيد مبدأ إقامة تعاون أكثر فعالية إلى  مندوب كندا، أشار /113WP                                 وفي معر ض التعليق على ورقة العمل  -132
 بين قطاع الطيران واإليكاو. وأقرت كندا بأن وتيرة التغيير التكنولوجي تتطلب التنسيق الوثيق وتقديم الدعم الفعال لإليكاو لمساعدتها

ل النماذج الفنية والتشغيلية واالقتص ادية والتجارية. ومع ذلك، اعتبرت                                                                                      على مواجهة تحديات االبتكار التكنولوجي المتسارع وتحو 
 ي لالبتكار"والوارد في مشروع قرار الجمعية المرفق بشأن إنشاء "مجلس استشار  WP/113كندا أن االقتراح الوارد في ورقة العمل 

              مثال، اقت ر ح برئاسة قطاع الطيران يثير بعض التساؤالت فيما يخص إدارة اإليكاو والطريقة التي أدارت بها أعمالها. فعلى سبيل ال
أن يتكون أعضاء "المجلس االستشاري لالبتكار" من ممثلين عن قطاع الطيران وكبار موظفي اإليكاو )رئيس المجلس ورئيس 
"لجنة المالحة الجوية" واألمينة العامة ومدير "إدارة المالحة الجوية" ومدير "إدارة النقل الجوي"( وتقديم تقارير وتوصيات "المجلس 

                                                                                                                 البتكار" مباشرة إلى المجلس. ورأت كندا أنه البد  من التوقف للتفكير قبل أن توافق اللجنة التنفيذية والجلسة العامة على التنسيقي ل
                                                                                                                    هذا النهج، ال سيما فيما يخص إمكانية أو تصور التحديات المتعلقة بن ظم اإلدارة وتضارب المصالح واالستحواذ التنظيمي. وهكذا، 

                                                                                                 تعاون قطاع الطيران مع اإليكاو، إال  أنها لم تؤيد مشروع قرار الجمعية العمومية المقترح في ورقة العمل في حين أيدت كندا مبدأ 
WP/113. 

دة للغاية فيما يخص هيكل وتقارير "المجلس االستشاري لالبتكار" وحثت  WP/113ورأت كندا أن ورقة العمل  -133                                                                    محد 
المطروحة، كي يتسنى للدول النظر في الخيارات لتاناول هذه المسائل من  على تكثيف الدراسة والتفكير، مع توضيح المشكلة

                                                                             خالل إجراء مناقشة وافية وم راعاة اآلثار التي قد ت حدثها على ن ظم إدارة اإليكاو.

)"منظمة خدمات المالحة الجوية   WP/342وفي معرض اإلعراب عن الدعم لألهداف طويلة المدى لورقة العمل -134
دمج "نظم الطائرات غير المأهولة" في المجال فيما يتعلق ب "االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية"(و ياتااألالمدنية" و 

أن عمل اإليكاو ينبغي أن يقتصر على البنود المتعلقة بالطيران الدولي بموجب "اتفاقية شيكاغو" وأن  مندوب فنلندا            الجوي، أك د 
د على أن أي مشاركة من اإليكاو في هذا الجزء من الخطة المقترحة ب                                                                                   ورقة العمل قد يندرج خارج نطاق مسؤولية اإليكاو. وشد 

                                                                                                                      هذا الشأن ينبغي أن يضطلع بها "فريق خ براء نظم الطائرات الموجهة عن بعد" التابع للمنظمة وينبغي أن تستند إلى الجهود التي 
                                                               ل المشكلة المطروحة، حيث قد تحتاج اإليكاو إلى وقت طويل إليجاد حل  بدأتها بالفعل أقاليم مختلفة في جميع أنحاء العالم لتناو 
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                                                                                                                   لها. وأحاط مندوب فنلندا علما  بأن "الطائرات غير المأهولة" هي مثال جيد لألنشطة التي ينبغي أن تكون فيها عمليات اإليكاو 
 أكثر ديناميكية.

 مندوب فنلندامتحدة( بشأن "الحركة الجوية الحضرية"، دعا )اإلمارات العربية ال WP/292وباالنتقال إلى ورقة العمل  -135
رة على المستويين اإلقليمي والمحلي. وإذ أك اد أن "إدارة حركة ن ظم الطائرات غير                                  إلى أن تبني اإليكاو عملها على األ                                                                                         طر المقر 

لية، فقد تساءل عما إذا كانت اإليكاو هي                                                                                  المأهولة"، السيما "الحركة الجوية الحضرية" ت شكل مسألة وطنية وإقليمية أكثر منها دو 
ة لتناول هذه المسألة.                                     الهيئة المختص 

"المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران ) WP/327و WP/317وفي معرض اإلشارة إلى ورقتي العمل  -136
م المحرز في مجال التشغيل اآللي وتطوير التك مندوب اليونان        (، أقر  والفضاء" نولوجيات الرقمية وزيادة قوة الذكاء االصطناعي.                                                 بالتقد 

غير أنه أكد أنه ال يزال هناك عمل كبير يجري االضطالع به فيما يخص برامج تحديث "إدارة الحركة الجوية" وأن ذلك يقتضي 
تمكين تحديث إدارة : "الخطة العالمية للمالحة الجوية) WP/84زيادة البحث والتحقق. وفي ضوء توجيه االنتباه إلى ورقة العمل 

                                                                                   ( التي قد متها فنلندا باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه وغيرها من الدول األعضاء "الحركة الجوية في الوقت المناسب
                                                                                                                    في "اللجنة األوروبية للطيران المدني"، ومن ق بل "المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية" )يوروكنترول(، والتي ق د مت إلى 
دا  اقتراح ورقة العمل بأن تعمل اإليكاو مع الدول ومع البرامج اإلقليمية لتحديث                                                                                                                             اللجنة الفنية للنظر فيها، أكد مندوب اليونان مجد 

 "إدارة الحركة الجوية" وتحسين السالمة، إلعداد ما يلزم من أحكام مناسبة.

ت دولته إلى جانب فرنسا والسويد في تقديم ، حيث اشترك/113WPمحتويات ورقة العمل  مندوب إيطالياوأوضح  -137
                                                                                  في تعزيز تطوير االبتكار التكنولوجي في مجال الطيران المدني بشكل يت سم بالسالمة واألمن  واهذه الورقة، حيث يمكن أن يساهم

دا أنه في قطاعات التكنولوجيا العال ية الناشئة مثل "الطائرات                                                                                                  وذلك من خالل االستفادة من الخبرة الفنية لقطاع الطيران. وأكد م جد 
                                                                                                                   المسي رة" واألمن اإللكتروني والرحالت التجارية شبه المدارية، ي عتبر الدعم المتواصل من قطاع الطيران ضروريا  إلعداد لوائح 

الوقت  متوافقة تقوم على المخاطر واألداء وتتسم بالمرونة والقدرة على السماح بإعداد نظام إيكولوجي جديد في مجال الطيران وفي
                                                                                                                 ذاته بلوغ مستوى مقبول من السالمة. ولهذا السبب، اعتبرت إيطاليا أن إنشاء "مجلس استشاري لالبتكار" رفيع المستوى ي ديره 
                                                                                                                       قطاع الطيران يمكن أن يسهل االعتماد السريع لسياسات تت سم بالكفاءة والفعالية لتنفيذ االبتكارات التكنولوجية في مجال الطيران 

)سنغافورة والجهات التي اشتركت في  WP/320                                                            من. وأشار مندوب إيطاليا إلى أن دولته دع مت أيضا  ورقة العمل المدني بشكل آ
 تقديمها(.

أن زيادة مشاركة اإليكاو مع أنشطة قطاع الطيران، الحالية والناشئة، ستكون هامة في  مندوب أسترالياوأوضح  -138
د على أنه المستقبل لتوطيد التعاون االستراتيجي وتسخي                                                                               ر التكنولوجيا الجديدة والتشجيع، وليس إعاقة أو خنق، على االبتكار. وشد 

                                                                                                                     في ظل  تطور التكنولوجيا الجديدة، ينبغي أن تتطور أيضا  "القواعد والتوصيات الدولية" الصادرة عن اإليكاو والمواد اإلرشادية 
بالكامل. ولتحقيق هذه الغاية، أوصى مندوب أستراليا بأن توافق وأساليب العمل من أجل ضمان تحقيق فوائد التكنولوجيا الجديدة 

                                                 )المجلس(، ورح ب بجميع االقتراحات األخرى الواردة في  WP/14الجمعية العمومية على اإلجراءات المقترحة في ورقة العمل 
الع باألعمال في إطار                                                                     ، وطلب تحديدا  من المجلس النظر في تلك المجموعة من االقتراحات عند االضط      مقد مةالورقات ال

د على أن هذه العملية ست مكن من النظر بالكامل في جميع المسائل المثارة، بما في ذلك WP/14                      االستجابة  لورقة العمل                                                                                         . وشد 
 الشواغل الهامة للغاية التي أثارها مندوب كندا، حيث يشاطر هو ودولته هذه الشواغل. 
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)فرنسا وإيطاليا والسويد(  WP/113)المجلس( وورقة العمل   WP/14العملرقة وفي معرض تأييد المبادئ الواردة في و  -139
أنه في ضوء التطور التكنولوجي  مندوبة الكاميرون                                                  )سنغافورة والجهات التي اشتركت في تقديمها(، أك دت  /320WPوورقة العمل 

دا  أنه من ال مهم إشراك قطاع الطيران في جهود اإليكاو لمواجهة                                                                         السريع يمكن أن تكون مفيدة ألوساط الطيران بأكملها. وأكدت مجد 
                          . وشد دت مندوبة الكاميرون WP/113                                                                                       التحديات المعنية، بما يتجاوز نطاق الهياكل الحالية للمنظمة بالشكل المبي ن في ورقة العمل 

 ات الفاعلة.                                                                                          على ضرورة قيام المجلس بتحديد المبادئ المذكورة بع مق أكبر وتيسير قنوات الحوار بين جميع الجه

عن دعمه القتراح الحوار  "المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء"المراقب من وأعرب  -140
                                           )فرنسا وإيطاليا والسويد(، والذي كان مكمال   WP/113االستراتيجي المنتظم بين المجلس وقطاع الطيران الوارد في ورقة العمل 

م في ورقة العمل  لدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء""المجلس التنسيقي االقتراح  بأن يستكشف المجلس  WP/459                      المقد 
خيارات السماح لقطاع الطيران والجهات المعنية األخرى بالتصدي للتحديات التي تطرحها تكنولوجيات الطيران الجديدة في هيئة 

، بصفته لس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء""المجبل اإليكاو. وأوضح أن                               جديدة مستاقلة م رخص لها من ق  
 للمجلس في تحقيق فوائد كال االقتراحين إذا قبلتهما الجمعية العمومية.                                     مثل قطاع الطيران العالمية، قد م دعمهالمنظمة الدولية التي ت

)"منظمة خدمات المالحة  /342WP قة العملبور  "االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية"المراقب من       ورح ب  -141
(. وفي ضوء إعادة التأكيد على أن مجموعة قوية من "االتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية"و ياتاالجوية المدنية" واأل

م الطائرات غير                                                                                                      األحكام المتعلقة بالقواعد والتوصيات الدولية و"إجراءات خدمات المالحة الجوية" ستكون مطلوبة في مجال "ن ظ  
د على الحاجة إلى التا                                                   ألن عمليات "ن ظم الطائرات غير المأهولة" عبر الحدود  طنسيق العالمي منذ البداية ليس فق                                   المأهولة"، شد 

"االتحاد الدولي لرابطات مراقبي                                                                            حقيقة ، بل وأيضا لتفادي مسائل القابلية للتشغيل البيني في المستقبل. وأكد أن     ا  صبح قريب    ست  
 رغب في المساهمة في هذا الجهد بخبرته في مجال "إدارة الحركة الجوية" والمجال الجوي. لحركة الجوية"ا

اإليكاو والمجلس على ما أنجزاه من أعمال لتعزيز  المراقب من "منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية"وشكر  -142
)المجلس(. وأشار إلى أن "منظمة خدمات  WP/14ي ورقة العمل                                                        استعداد اإليكاو لالبتكار في مجال الطيران بالشكل المبي ن ف

المالحة الجوية المدنية" وافقت على أن هذه االبتكارات تنطوي على إمكانات كبيرة في تحسين سالمة الطيران وأمنه واستدامته 
يات تنظيم طيران أكثر كفاءة                                                                                       وإمكانية استخدامه والقدرة على تحمل تكاليفه في جميع أنحاء العالم وي مكن أن تؤدي إلى عمل

                                                                                                        . ورأت "منظمة خدمات المالحة الجوية" أن قطاع الطيران يمكنه وينبغي له أن يؤدي دورا  في هذه العملية وهو على          وتبسيطا  
 )الجمهورية الدومينيكية(، وافقت "منظمة WP/383استعداد لمساعدة اإليكاو والدول، كلما لزم األمر. وفيما يتعلق بورقة العمل 

 (ILS)، السيما معدات "نظام الهبوط اآللي" (NAVAIDS)خدمات المالحة الجوية المدنية" على أن حماية "المساعدات المالحية" 
ضرورية لعمليات آمنة. ودعمت "منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" استعراض مالحق اإليكاو وما يتصل بها من وثائق 

عد حماية "المساعدات المالحية" التي يمكن تنفيذها في المطارات الحالية، مع مراعاة للحصول على إرشادات واضحة بشأن قوا 
                                                                                                                  كفاءة "ن ظم الهبوط اآللي" مقابل التوسعات الحضرية العادية. وشجعت "منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية" الدول واألقاليم 

                                                  على تبادل خبراتها للمساعدة على الم ضي بهذا الجهد.

اللجنة التنفيذية على مواصلة مناقشتها لموضوع االبتكار في االجتماع القادم، وفي  وافقتوء ضيق الوقت، وفي ض -143
من جدول األعمال، في قضايا التعاون اإلقليمي والجوائح واألحداث الصحية  26                                     ذلك الوقت ستنظر أيضا ، في إطار البند 

 توى. وتطهير الطائرات وغيرها من قضايا السياسات رفيعة المس
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 أي أعمال أخرى 

 اليوم العالمي للترجمة

إلى أن الجمعية العامة لألمم  األمينة العامةوفي معرض التأكيد أن اليوم هو "اليوم الدولي للترجمة"، أشارت  -144
، "م والتنميةدور الترجمة المهنية في الربط بين األمم وتعزيز السالم والتفاه" - 24/5/2017في  71/288المتحدة اعتمدت القرار 

                                                                     ". وأحاطت علما  بأن "اليوم الدولي للترجمة" فرصة لإلشادة بعمل المهنيين اليوم الدولي للترجمةسبتمبر " 30حيث أعلنت يوم 
المتخصصين في اللغات والذين قاموا بدور هام في التقريب بين األمم وتسهيل قنوات الحوار والتفاهم والتعاون، والمساهمة في 

السالم واألمن العالميين. واغتنمت األمينة العامة هذه الفرصة لإلشادة بجميع موظفي خدمات اللغات في اإليكاو تطوير وتعزيز 
                                                                                                                          الذين دعموا أعمال الدورة األربعين للجمعية العمومية وقد مت لهم أحر التهاني بمناسبة "اليوم الدولي للترجمة". وإذ أشارت اللجنة 

، أوصت (EX/2)من جدول األعمال: "تعدد اللغات في اإليكاو" في اجتماعها الثاني  18البند  التنفيذية إلى أنه بعد النظر في
                                                                                                               بعدة أمور منها أن تعترف الجمعية العمومية بتعدد اللغات كمبدأ أساسي لتحقيق أهداف اإليكاو، وأكدت مجددا  أن المنظمة 

                             ست واصل التمسك بهذا المبدأ. 

 السياسة العامة –لطيران أمن ا من جدول األعمال: 12البند 

 إعالن عن أمن الطيران

، على إنشاء فريق 28/9/2019في ( /4EX)إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت، في اجتماعها الرابع  الرئيسأشار  -145
لمي عن                                                                                                           صياغة "أصدقاء الرئيس" برئاسة النائب الثاني للرئيس، السيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا(، لتنقيح نص  "اإلعالن العا

                                                    ، والتي ستحل  محل  اإلعالن الحالي الذي اعتمدته الدورة WP/528 Revision No. 1أمن الطيران" الوارد في ورقة المعلومات 
ومع مالحظة أن اإلعالن الذي اقترحته مجموعة الصياغة بشأن أمن . 2010السابعة والثالثون للجمعية العمومية في عام 

على الرابط التالي:  ( (”Reference Documents”""الوثائق المرجعيةبند لدورة األربعين تحت على موقع اقد تم نشره الطيران 
xdocuments.asp-reference-Pages/documentation/40https://www.icao.int/Meetings/a،  دا   أكدفقد دعوته  (/5EX)        مجد 

بحلول  ASF@icao.int للمندوبين إلرسال تعليقاتهم عبر البريد اإللكتروني إلى األمانة العامة على العنوان اإللكتروني التالي: 
                                              فسي راعيها فريق الصياغة "أصدقاء الرئيس"، الذي  ، على أقصى تقدير. أما التعليقات الواردة30/9/2019نهاية العمل اليوم، 

ه ال م إلى الجلسة العامة ") WP/596بورقة العمل  1لإلعالن المذكور بوصفه اإلضافة رقم       منق ح             سيصدر نص                                      مشروع تقرير مقد 
                                  (، لي نظر فيها في االجتماع المقبل."من جدول األعمال 12بشأن البند 

 .,0017الجلسة في الساعة        ر ف عت -146

 

https://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/documentation-reference-documents.aspx
mailto:ASF@icao.int
mailto:ASF@icao.int
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 محضر الجلسة التاسعة

 (9,00، الساعة 1/10/2019)الثالثاء، 

 المواضي  التي نوقشت

 المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة من جدول األعمال: 26البند  -1
 والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية )تاب (

 االبتكار

 االبتكار في مجال الطيران —

 جمهورية الدومينيكية ورقة مقدمة ال —

 ورقة مقدمة من فرنسا وإيطاليا والسويد  —
ورقة مقدمة من سنغافورة وبرعاية مشتركة من أستراليا وجزر كوك وفيجي وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  —

وجزر مارشال وناورو ومقدونيا الشمالية وباالو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وترينيداد وتوباغو والمملكة 
 (CANSOمنظمة خدمات المالحة الجوية )و  المتحدة

 ورقة مقدمة من اإلمارات العربية المتحدة  —
 ( CANSOورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ) —

ومنظمة خدمات  (ICCAIAورقة مقدمة من المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء ) —
  (CANSOية )المالحة الجوية المدن

 (ICCAIAمقدمة من المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء ) اتورق —

 التعاون اإلقليمي

 ورقة مقدمة من قطر —

  (ACAO)ورقة معلومات مقدمة من المنظمة العربية للطيران المدني  —

 الجائحات واألحداث الصحية وتطهير الطائرات من الحشرات 

 ر الطائرات وتدابير مكافحة ناقالت األمراض تقرير عن تطهي —

  (IATA)ورقة مقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجوي  —

 ورقة معلومات مقدمة من كندا  —

  (IAC)ورقة معلومات مقدمة من لجنة الطيران المشتركة بين الدول  —
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 ورقات أخرى 

 ا إندونيسيورقة مقدمة من  —

 ورقة مقدمة من كيريباتي  —

 ن قطر ورقة مقدمة م —

  (ITF)ورقة مقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل  —

 ورقة معلومات مقدمة من المملكة العربية السعودية  —

   (ACI)ورقة معلومات مقدمة من المجلس الدولي للمطارات  —

 ورقة معلومات مقدمة من الدول األعضاء في —
 Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aerea (COCESNA) . 

  (ACVFFI)ورقة معلومات مقدمة من االتحاد الدولي ألسر ضحايا الكوارث الجوية  —

  ITFورقة مقدمة من  —

 المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العموميةتقارير  من جدول األعمال: 11البند  -2
 2018و 2017و 2016عن السنوات 

 لجلسة العامةالموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى ا —

 السياسة العامة –أمن الطيران  من جدول األعمال: 12البند  -3
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

  نهج الرصد المستمر —برامج التدقيق  من جدول األعمال: 13البند  -4
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 برامج التسهيالت من جدول األعمال: 14البند  -5
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 تعدد اللغات في اإليكاو من جدول األعمال: 18البند  -6
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

  "لركبعدم ترك أي بلد وراء ا"مبادرة  من جدول األعمال: 20البند  -7
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 (SDGs)أهداف التنمية المستدامة  – 2030خطة األمم المتحدة لعام  من جدول األعمال: 21البند  -8
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 لصناديق الطوعية تعبئة الموارد وا من جدول األعمال: 22البند  -9
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  من جدول األعمال: 25البند  -10
 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —
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 موجز المناقشات

 مسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامةال من جدول األعمال: 26البند 
 )تاب ( والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية

التطورات الخاصة "] WP/8ورقة العمل رقم من جدول األعمال  26النظر في البند  (EX/8) التنفيذيةاستأنفت اللجنة  -1
                                                        كما واصلت اللجنة مناقشة مسألة االبتكار، الموث قة في إحدى . "[(TRIP)المسافرين باستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية 

وورقات العمل األخرى ذات  ("االبتكار في مجال الطيران" WP/14ورقة العمل رقم ) ورقات العمل الرئيسية التي قدمها المجلس
ذلك على موضوعات التعاون اإلقليمي  الصلة بهذه المسألة والتي قدمتها الدول والمنظمات الدولية. وقد انصب النقاش بعد

، ، وغير ذلك من المسائل الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياساتتطهير الطائرات من الحشراتوالجوائح واألحداث المتعلقة بالصحة و 
تدابير مكافحة و تطهير الطائرات "تقرير عن ) WP/5ورقة العمل رقم  ،                                                       الموث قة في إحدى ورقات العمل الرئيسية التي قدمها المجلس

 وورقات العمل األخرى ذات الصلة بهذه الموضوعات والتي قدمتها الدول والمنظمات الدولية. ("ناقالت األمراض

 المناقشة )تاب (

رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق                                                                 وتعليقا  على بعض ورقات العمل التي ق دمت في الجلسة السابقة، أفاد  -1
، التي قدمتها كل ("إتاحة اتفاق جديد بين اإليكاو وصناعة الطيران") /113WPورقة العمل رقم  بأن (C/PRC) الشؤون اإلقليمية

د على أن كافة التوصيات الناشئة عن تعاون اإليكاو مع                                                                                                                      من فرنسا وإيطاليا والسويد، قد أبرزت بعض المسائل الهامة. إال أنه شد 
تاحة إل ،فيها وإقرارها، بصرف النظر عن صورة هذا التعاون أو طبيعته. لذا                                             صناعة الطيران البد وأن ت عرض على المجلس للنظر 

، من المهم أن يقوم المجلس، بمساعدة WP/113ورقة العمل رقم ، على النحو المقترح في اتفاق جديد بين اإليكاو وصناعة الطيران
                                               بل الم ثلى لتطبيق ذاك المفهوم قبل اعتماد مشروع                                                                         األمانة العامة، باستعراض تفاصيل مثل هذا التعاون وأساليب عمله لتحديد الس  

                                                    ، المرفق بالورقة. وأكد أيضا  على أن شكل التعاون بين (ICN)قرار الجمعية العمومية بشأن إنشاء المجلس االستشاري لالبتكار 
 اإليكاو وصناعة الطيران ينبغي أال يمليه أي قرار للجمعية العمومية. 

المجلس ( المقدمة من "الذكاء االصطناعي والرقمنة في مجال الطيران") WP/268رقم  وفيما يتعلق بورقة العمل -2
، وورقة (CANSOومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية ) (ICCAIAالتنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء )

المفاهيم التشغيلية الجديدة التي تنطوي على ") WP/327رقم وورقة العمل  ،("االبتكار في مجال الطيران") WP/459رقم العمل 
المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات مة من        المقد  ( "طيران التشكيل اآللي") WP/317رقم وورقة العمل  ،("نظم مستقلة

ر  ،(ICCAIAالطيران والفضاء )  عمل اللجنة القانونيةبرنامج رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية بأن      ذك 
"الجوانب القانونية الدولية لعمليات الطائرات غير المأهولة )بدون طيار( واستيعابها في                                        العام الذي أقره المجلس قد تضم ن بالفعل 

                                                 . وأك د أيضا  على أن األطراف المهتمة بهذه المسألة(WP/78ورقة العمل رقم )انظر كبند أول في البرنامج الطيران المدني" 
 . الثامنة والثالثينبإمكانها تقديم ورقات عمل تتعلق بذلك البند إلى اللجنة القانونية في دورتها 

فقد ( المقدمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة، "الحركة الجوية الحضرية") WP/292ورقة العمل رقم وأما بالنسبة ل -3
قليمية إلى أن اإليكاو تعكف بالفعل على إعداد قواعد وتوصيات دولية رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلأشار 

                                                                      بن ظ م الطائرات الموج هة عن ب عد. وبالتالي فإن وضع أحكام إضافية تتعلق المالحة الجوية ومواد إرشادية تتعلق وإجراءات خدمات 
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ي النظر فيها في إطار العمليات المقررة إليالء ا تدعو إليه ورقة العمل، هي مسألة ينبغمبعمليات الحركة الجوية الحضرية، حسب
 األولوية لبرنامج عمل اإليكاو. 

                     ، أك د على أن المجلس (/8EX)في الجلسة السابقة  /113WPورقة العمل رقم بأن أثناء تقديم  مندوب فرنسا      وذك ر  -4
يما يخص ترتيبات أساليب اإلدارة، بما في ذلك ستكون لديه حرية اتخاذ قرار بشأن المبادئ الرئيسية المقترحة في ورقة العمل ف

                                                                                                                     الرئاسة والعضوية ومعدل عقد االجتماعات والتكاليف والنتائج، وأنه كان من المتوخى أن ت عرض التقارير والتوصيات التي يصدرها 
ته على التعليقات ولذلك أعرب مندوب فرنسا عن موافق. المجلس االستشاري لالبتكار على نظر المجلس الستعراضها والبت فيها

التي ذكرها رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية. وأعاد مندوب فرنسا التأكيد على مقترحه المتوافق مع ما 
العمل  ، وهو أن مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن االبتكار في مجال الطيران، المرفق بورقةWP/113ورقة العمل رقم جاء في 

      توج ه ، المقدمة من المجلس، ينبغي توسيع نطاقه ليشمل فقرة في منطوق القرار يكون نصها على النحو التالي: "WP/14رقم 
رفيعة المستوى مع الصناعة لتقديم المشورة االستراتيجية إلى المجلس ثابتة المجلس بالنظر على وجه السرعة في تشكيل هيئة 

                                                                               لى أنه، وبدال  من ذلك، يمكن للنص المذكور أن ي درج في تقرير اللجنة التنفيذية تحت وأشار إ "بشأن االبتكار في مجال الطيران.
د على أهمية إبراز تلك الفكرة ألنها تعكس النقاشات التي دارت في اللجنة الفنية بشأن  26البند   .االبتكار                                                                                                    من جدول األعمال. وشد 

المجلس التنسيقي الدولي التحادات مراقبان من األياتا و ، والوألمانيا وتركيا واألرجنتين أسبانيامندوب كل من وأبدى  -5
، تأييدهم إلدراج النص إما في مشروع قرار الجمعية العمومية أو في تقرير اللجنة التنفيذية (ICCAIA)والفضاء صناعات الطيران 

مندوب                            قرير. وفي هذا السياق، أقر  عن تفضيله إلدراج النص في الت مندوب السويد                                      ضمانا  لعدم إغفال الفكرة، في حين تحدث 
إلى أن الغرض من  مراقب من األياتاالمقدمة من سنغافورة والجهات المؤيدة. وأشار ال، /320WPالعمل رقم  ورقة      أيضا   األرجنتين

حالة جميع ورقات العمل التي طالبت بمزيد من التفاعل مع صناعة الطيران كان مناقشة التفاصيل في الجمعية العمومية مع إ
                                 ، الذي مث ل جهات التصنيع في مجال راقب من المجلس التنسيقي الدوليالمالمسألة إلى المجلس للنظر فيها والبت في أمرها. أما 

والمجلس،                                                                                                            الطيران والفضاء عالميا ، فقد أكد على أن مقترحات مندوب فرنسا تلبي الحاجة إلى التعاون االستراتيجي بين الصناعة 
 ييد.دون مبالغة في التق

لى اقتراح مندوب فرنسا بإدراج فقرة ع )C/PRC(اإلقليمية رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون ووافق  -6
  . (المقدمة من المجلس) WP/14منطوق القرار المذكورة في مشروع قرار الجمعية العمومية، المرفق بورقة العمل 

من منطوق القرار المذكور للجمعية  2ديل الفقرة تع )ICCAIA( من المجلس التنسيقي الدوليمراقب واقترح ال -7
" لتوضيح طريقة تنفيذ العمل الفني دون زيادة بما في ذلك أساليب عملها مع القطاعالعمومية بإضافة كلمة "المنظمة" قبل عبارة "

ر إجراءات المنظمة، بما في ذلك المجلس بتقييم مدى الحاجة إلى تطوي      توج هفي التقييد. وبذلك يصبح نص المادة كما يلي: "
                                                                                                                         أساليب عملها مع القطاع، باإلضافة إلى الموارد الالزمة، من أجل مواكبة وتيرة تطوير االبتكارات التي تؤث ر على التنمية المستدامة 

وتنسيق الشؤون  رئيس قسم التخطيط االستراتيجي                                                          ". وأك د على أن هذا النص اإلضافي المقترح يتوافق مع تعليقات للطيران المدني؛
رئيس قسم                                        والذي أي ده العديد من المندوبين. ووافق  WP/113كما يتفق مع النهج االستراتيجي المقترح في ورقة العمل ، اإلقليمية

 من منطوق القرار.  2على التعديل المقترح على الفقرة التخطيط االستراتيجي 

المجلس التنسيقي من مراقب ال، أشار هورية الدومينيكيةالجم، التي قدمتها /383WPورقة العمل وباإلشارة إلى  -8
                                                                                                     إلى أنه على الرغم من أن منظمته تدرك ميزات البرمجيات المفتوحة المصدر، فهي تحث  على توخي الحيطة والحذر  الدولي
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لملكية الفكرية                                                                                                 بشأن استخدام مثل هذه البرمجيات في ن ظ م المالحة الجوية وذلك في ضوء المخاوف المتعلقة بحماية حقوق ا
 وحوافز االستثمار الطويل األجل التي ستجنيها الجهات المعنية في القطاع. 

                                                                             عن القلق من احتمال أن يؤدي استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في ن ظ م المالحة  مندوب بنغالديشوأعرب  -9
افق فيما بين مشغلي خطوط الطيران. واقترح مخاطر عدم التو  إلىالجوية إلى مشكالت في التشغيل البيني، ما يفضي بدوره 

 إخضاع هذه المسألة إلى مزيد من الدراسة. 

ه انتباه الحاضرين إلى  ، فقد)FALPA( الخطوط الجويةاالتحاد الدولي لرابطات طياري المراقب من أما  -10 الفقرة                          وج 
التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران  المجلس، التي قدمها WP/327في ورقة العمل  الفرعية ج( من فقرة اإلجراءات

                                                                                            ، حيث د عيت الجمعية العمومية إلى أن "تطلب من اإليكاو دراسة الخيارات التي تسمح للقطاع والجهات (ICCAIA) والفضاء
د، وعمليات المعنية األخرى بتناول المفاهيم التشغيلية الجديدة مثل عمليات الطيران بطيار واحد، وعمليات الطيران بطاقم محدو 

                                 " مشيرا  إلى أن مثل هذه المفاهيم ؛، وعمليات الطيران شبه المستقلة(HAPS)األقمار الصناعية الزائفة لالرتفاعات الشاهقة 
                                                                                                                   تقتصر آثارها على التبعات القانونية فحسب، بل لها تبعات على السالمة أيضا . وأفاد المراقب أيضا  بأن االتحاد الدولي يدعم  ال

ن معايير السالمة الحالية في النقل الجوي التجاري. واعتبر أن ما يتمتع به الطيران وبشكل كامل                                                                                                          أي تطورات من شأنها أن تحس 
                                                                                                           من سجل مشرف في مجال السالمة وثقافة راسخة في هذا الشأن إنما يعتمدان على كوادر الطيارين المؤهلين تأهيال  كامال  

من الراحة. لذا يتحتم على أي تطوير مستقبلي لهذا المعيار أن يؤدي إلى                                            والمدربين بشكل جيد والحاصلين على قدر كاف  
                                                                                                                تحسينه، دون أن يتسبب في تراجع مستويات السالمة واألمن في أي منطقة. ونظرا  لتعقيد مهام أطقم القيادة المرتبطة بتزايد 

ية، والتقدم الملحوظ في مستوى السالمة معدالت االعتماد على التشغيل اآللي، وصعوبات الحفاظ على مهارات الطيران اليدو 
بفضل إدارة موارد مقصورة القيادة وتدريب العنصر البشري، فإن االتحاد الدولي يعارض فكرة تطوير عمليات الطيران بطاقم 

لها في محدود أو عمليات الطيران بطيار واحد. فاالتحاد يرى أن الموارد المحدودة المتاحة لتطوير السالمة من األفضل استغال
إعداد مبادرات أقوى لتدريب الطيارين في عمليات الطيران متعددة الطواقم. ويتلخص موقف االتحاد في أن عمليات الطيران بطاقم 
                                                                                                                 محدود تنطوي على مخاطر إضافية كبيرة مقارنة  بعمليات الطيران بطيارين اثنين، مما يعني أنها ستؤدي إلى انخفاض خطير في 

لة  في ورقة العمل   ن.مستويات سالمة الطيرا                                                                                            وأشار مراقب من االتحاد الدولي إلى أن رؤية منظمته حول هذه المسألة ترد م فص 
WP/426 ("التي قدمها االتحاد إلى اللجنة الفنية للنظر فيها. "عمليات الطيران بطاقم محدود ) 

ورقة العمل تتفق مع التقييم الوارد في نفيذية إلى أن اللجنة الت الرئيسأشار                                       وإيجازا  للنقاش الذي دار حول االبتكار، -11
WP/14 ، البرنامج العادي للمنظمة محدودة وأن ذلك يمثل عقبة كبيرة أمام إلى أن ميزانية اللجنة المجلس. وأشارت المقدمة من

. ما يتعلق باستيعاب االبتكاراإليكاو فيقدرتها على مواكبة االبتكارات. ووافقت اللجنة التنفيذية على ضرورة إجراء تقييم ألسلوب 
الطيران المقدمة من فرنسا وإيطاليا والسويد، وهو أن االرتباط الوثيق بصناعة ، WP/113ولئن وافقت اللجنة على مضمون الورقة 

فوائد للمنظمة، فقد أشارت إلى ضرورة تحديد اختصاصات واضحة لمثل على المستوى التنفيذي يمكن أن ينطوي بالفعل على 
والتفكير. وفي هذا السياق، لم تؤيد اللجنة التنفيذية مشروع قرار الجمعية االرتباط، وأن األمر يتطلب المزيد من الدراسة  هذا

                                                                           ، لكونه بالغ التقييد، فضال  عن كونه لم يصل إلى بعد إلى درجة النضج المطلوبة.WP/113العمومية المرفق بورقة العمل 
تكثيف الحوار بين الصناعة واإليكاو وأنه ينبغي توجيه المجلس لمعالجة هذه ة على ضرورة ذلك، وافقت اللجنة التنفيذي ومع

ورقة المرفق بإلى منطوق مشروع القرار عن االبتكار إضافة فقرة إضافية                                                  المسألة. وتمشيا  مع هذا االتجاه، وافقت اللجنة على 
 . WP/14العمل 
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 اتالبرمجيأشارت اللجنة التنفيذية إلى أهمية  ،الجمهورية الدومينيكيةتها التي قدم، WP/383ورقة العمل وبخصوص  -12
كون ضمن طلبات الجمعية العمومية المقدمة لكي ينظر فيها تس ا، وأنهبالنسبة ألوساط االبتكار( FOSSالمصدر )الحرة مفتوحة 

                                وأحاطت علما  باإلجراءات المقترحة  (لدول المؤيدة                       المقد مة من سنغافورة وا) WP/320. واستعرضت اللجنة ورقة العمل المجلس
 . سلوب اإليكاو في تبني االبتكارألفيها. ووافقت اللجنة على أن ينظر المجلس في محتوى الورقة لدى تقييمه 

طياري ياتا( واالتحاد الدولي لرابطات أمة من اتحاد النقل الجوي الدولي )         ، المقد  WP/342وفيما يتعلق بورقة العمل  -13
الطلب بأن        علما   التنفيذية(، أحاطت اللجنة CANSO( ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )IFALPAالخطوط الجوية )

ه لإليكاو بالنظر في إقامة إطار يمكن لها العمل من خالله مع قطاع الطيران لصياغة أحكام تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة                                                                                                                      الموج 
وكذلك مع  ((AN-Conf/13 يتسق مع نتائج المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجويةهو طلب  ،المجال الجوي                      التي دخلت حديثا  إلى

تركيز في ظم الطائرات غير المأهولة ينبغي أن تكون محل                                      التي قد مها المجلس. ووافقت على أن ن   A40-WP/14ورقة العمل 
 .للنظر فيهإطار التقييم الذي ستقدمه الجمعية العمومية للمجلس 

                                           المقد مة من المجلس التنسيقي الدولي التحادات ، WP/268ورقة العمل محتوى                               أحاطت اللجنة التنفيذية علما  بو  -14
 WP/327العمل  ات(، وبورقCANSO(، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدني )ICCAIA)صناعات الطيران والفضاء 

كما أحاطت (، ICCAIAالتحادات صناعات الطيران والفضاء )مة من المجلس التنسيقي الدولي        المقد  ، WP/459و WP/317و
بقصد تيسير أنشطة  الذي ال يزال يتعين القيام به لوضع مثل هذه القواعد والتوصيات الدوليةحجم وعمق العمل الفني        علما  ب

                                                 . وأحاطت اللجنة علما  أيضا  بأن اللجنة القانونية عب التكهن بهاتطوير تكنولوجيات الطيران الجديدة والناشئة، والتي مع ذلك يص
                                                                                                             بالفعل على النظر في دراسة بشأن ن ظم الطائرات الموجهة عن ب عد، وأنه يمكن لألطراف الراغبة أن تنظر في تقديم ورقة تعكف 
وأقرت اللجنة  سة التبعات القانونية للطيران اآللي.بشأن مسألة درا( الثامنة والثالثون )الدورة الدورة المقبلة للجنة القانونية خالل 

الحركة الجوية ، بشأن مسألة                                    المقد مة من اإلمارات العربية المتحدة ،WP/292التنفيذية بأن المعلومات التي وردت في ورقة العمل 
  .أولويات برنامج عملهلتحديد المقررة سينظر فيها المجلس لدى اضطالعه بتقييم اإلجراءات، وكذلك ضمن عملياته  ،الحضرية

لة                                                                                                 أحاطت اللجنة التنفيذية علما  بأن جميع األنشطة المقترحة في ورقات العمل بشأن االبتكار كانت غير ممو  و  -15
موارد إضافية. وأوصت اللجنة التنفيذية باستعراض المقترحات، مع مراعاة األولويات                                       وربما ال يتسنى االضطالع بها إن  لم تتوفر 

الموارد من خارج الميزانية. وفي هذا الصدد، توافر        رهنا  بو  2022-2020ي للسنوات دلة من ميزانية البرنامج العا              لحالية الممو  ا
 .موارد وخبرات من خارج الميزانيةاإليكاو على النظر في طرق جديدة تمكنها من الحصول على                    شجعت اللجنة أيضا  

 التعاون اإلقليمي

م  -16 التي أبرزت الحاجة إلى تحسين (، "اإلقليمي للتعاون  اإليكاو سياسة تعديل") /136WPورقة العمل  روفد قط      وقد 
الخبرة  على ضوء، وذلك السابعة والثالثينسياسة وإطار التعاون اإلقليمي في اإليكاو، التي اعتمدتها الجمعية العمومية في دورتها 

اإلقليمية للطيران لمقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية( والمنظمات اإلقليمية والهيئات المكتسبة منذ تنفيذ تلك السياسة بين اإليكاو )ا
تمثلت . و "تجنب االزدواجية وتحقيق التنسيق في جميع األقاليم"وهو  ،بشكل أفضلمنها هدف الرئيسي الوذلك لتحقيق  المدني،

اللوائح لجغرافية المحددة بوصفها أقاليم اإليكاو من حيث الفكرة الرئيسية في ضمان تحسين التنسيق واالتساق عبر المناطق ا
           التي ب ذلت هامة الجهود مع اإلقرار بال. و (SARPs)الوطنية والشروط واإلجراءات التشغيلية على أساس القواعد والتوصيات الدولية 

تكثيف الجهود بين المناطق  لعمل على ضرورة            أك دت ورقة ا ،لتحقيق هذا التنسيق بين الدول المعتمدة لدى المكتب اإلقليمي نفسه
      دوال  تشمل قليمية للطيران المدني اإلهيئات الو القائمة قليمية اإلمنظمات متى كانت الأقاليم اإليكاو، السيما و الجغرافية المحددة 
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والتي من شأنها تعزيز  ،ركةعلى أساس ثقافة وتاريخ ولغة مشتتم إنشاؤها قد و  ،تنتمي إلى مكتبين أو أكثر من المكاتب اإلقليمية
 عملية التنسيق.

 للتعاون  اإليكاو سياسةالمجلس تعديل أن تطلب من إلى  WP/136                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل و  -17
 :باتخاذ التدابير التاليةالقيام و  اإلقليمي

يم فعاليات متعددة األقاليم )حلقات شجع المنظمات اإلقليمية والهيئات اإلقليمية للطيران المدني على تنظيأن  أ(
مع مكتبين إقليميين أو أكثر حسب التوزيع بالتعاون وما إلى ذلك(  ،ودورات تدريبية ،وحلقات عمل ،دراسية

 الجغرافي لدولها األعضاء؛
بتنسيق  طلب إلى المكاتب اإلقليمية لإليكاو تعزيز مشاركتها في هذه الفعاليات متعددة األقاليم بما يسمحيأن  ب(

 جميع األقاليم؛أفضل في 
شجع الدول على المشاركة في هذه الفعاليات متعددة األقاليم مع المنظمة اإلقليمية أو الهيئة اإلقليمية يأن  ج(

التي تنتمي إليها، لتكون فعالة من حيث التكلفة في استخدام الموارد البشرية وإنفاقها وحسن للطيران المدني 
 بشرية.إدارة مواردها ال

التعاون الفني مع منظمة الطيران المدني والمنظمات الدولية ") /424WPبتقديم ورقة المعلومات التالية:             أ حيط علما  و  -18
 .المدني للطيران العربية المنظمة من مة       المقد  (، "واإلقليمية في مجال الطيران المدني

 المناقشة

إلى موافقة األمانة العامة على اإلجراءات  )C/PRC(الشؤون اإلقليمية رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق  أشار -19
 ، وبأنه ينبغي على اإليكاو مراجعة السياسة الحالية للتعاون اإلقليمي. WP/136المقترحة في ورقة العمل 

أفضل بين  مان تعاون لض هأنعلى اللجنة التنفيذية موافقة إلى  الرئيسأشار                                ونظرا  لعدم وجود تعليقات أخرى،  -20
أن تقوم اإليكاو بمراجعة سياسة التعاون اإلقليمي ينبغي اإليكاو والمنظمات اإلقليمية، وكذلك هيئات الطيران المدني اإلقليمية، 

عت في األصل منذ قرابة عقد من الزمن.         التي و  الحالية                                        ض 

 الجائحات واألحداث الصحية وتطهير الطائرات من الحشرات

، التي ("تقرير عن تطهير الطائرات وتدابير مكافحة ناقالت األمراض") /5WPأن ورقة العمل رقم ب الرئيس      وذك ر  -21
من جدول األعمال:  14تحت البند  29/9/2019                             جلستها السادسة التي ع قدت فيقدمها المجلس، قد ناقشتها اللجنة التنفيذية في 

 برامج التسهيالت. 

آراء األياتا بشأن االستجابة ") /132WPورقة العمل رقم  )IATA(لنقل الجوي المراقب من االتحاد الدولي لوقدم  -22
التي سلطت الضوء على أهمية االستجابة الفعالة والمناسبة لألحداث الكبرى المتعلقة  ،("لألوبئة واألحداث المتعلقة بالصحة العامة

وشددت الورقة على أن الطيران ألحداث والسفر الدولي. هذه امثل والعالقة المهمة بين بالصحة العامة، بما في ذلك األوبئة، 
                                                                                                                 يمكن أن يؤدي دورا  محوريا  في التصدي لحاالت لتفشي األوبئة، مثال  عن طريق تيسير سبل إيصال الخبرات الطبية واألدوية إلى 

قد قدمت المشورة المدروسة                                                                                          المتضررين. وذك ر بأن منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكاالت الصحة العامة ذات الب عد الدولي
 (WHO)أهمية أن تتبع الدول إرشادات منظمة الصحة العالمية                                                    بشأن االستجابة الم ثلى لحاالت تفشي األوبئة، وشددت على 
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على وجه و لألوبئة وغيرها من األحداث الكبرى المتعلقة بالصحة العامة.  تهااستجابالمعنية لدى وغيرها من الهيئات الصحية 
قد تتسبب القرارات األحادية التي تتخذها الدول لتطبيق تدابير تعوق حركة الركاب والبضائع، أن                  أك دت الورقة على الخصوص، 

                   مثال  عن طريق إعاقة ي لها على قدرة الدول على االستجابة لألوبئة، وفرض قيود ال داع،                                    أيضا  في تعطيل السفر الجوي والتجارة
لبرنامج     ا  عما د          كان دوما  أن االتحاد الدولي للنقل الجوي وأشارت الورقة إلى . البيولوجية وصول خبراء الصحة أو نقل العينات

 قيادةب)كابسكا( منذ إنشائه "الترتيب التعاوني للوقاية من األحداث المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيران المدني وإدارتها" 
المتعلقة                                                                  القطاعين العام والخاص ضروريا  الستجابة عالمية فعالة لحاالت الطوارئ عتبر التعاون الموثوق بين أن االتحاد يو  ،اإليكاو

 .بالصحة العامة

 إلى القيام بما يلي: WP/132                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -23

ألوبئة إعادة التأكيد على أهمية اتباع نهج متماسك/شراكة من جانب جميع األطراف في االستعداد لمواجهة ا أ(
 الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة واالستجابة لها؛أو حاالت 

                                                                                          حث  جميع الدول على التقيد بتوجيهات منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي األمراض التي تهدد الصحة  ب(
مراقبة إجراءات ل ستحداثاللوائح الصحية الدولية، وبصورة خاصة، تجنب القرارات االنفرادية الالعامة، واتباع 

اللقاحات أو غيرها من التدابير التي تعوق السفر، والتي ال تتماشى اشتراطات الفحص و الحدود، ومتطلبات 
 العالمية؛مع توجيهات منظمة الصحة 

مطالبة المجلس بمواصلة العمل مع المنتدى االقتصادي العالمي واألطراف الدولية األخرى بشأن تطوير  ج(
 ة األوبئة" لتسهيل االستجابة المنسقة لتفشي األمراض المثيرة للقلق على الصعيد الدولي؛لمواجه              "مسر ع التأهب 

الطلب من المجلس مواصلة تطوير العمل بشأن الترتيب التعاوني للوقاية من األحداث المتعلقة بالصحة  د(
 مجال الطيران المدني وإدارتها.العامة في 

ى الخنازير    م                                          المسافرون الدوليون قد يكونوا حاملين لح  ") /546WPومات التالية: بتقديم ورقات المعل          حيط علما      وأ   -24
آلية التعاون العالمي في قطاع الطيران المدني بشأن منع والتصدي للمخاطر التي تهدد "] WP/90تها كندا؛ وقدمتي ال(، "األفريقية

 .(IAC)حة الفضائية التحاد الدولي للمالا من         المقد مة  ،"صحة الشعوب )برنامج كابسكا(

 المناقشة

إلى  )C/PRC(الشؤون اإلقليمية رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق  ، أشار/132WP                       تعليقا  على ورقة العمل  -25
                                                                                                                 أن األمانة العامة تقد ر وتتفق مع آراء األياتا بشأن االستجابة للجائحات واألحداث المتعلقة بالصحة العامة، وحث الدول على 

                                                                                                                  ون مع برنامج كابسكا والتقي د بتوجيهات منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي األوبئة التي تهدد الصحة العامة. إال أن األمانة التعا
 العامة أبدت قلقها بشأن توافر الموارد الالزمة لمواصلة تطوير أعمال برنامج كابسكا. 

 (IATA)يذية أيدت مقترحات االتحاد الدولي للنقل الجوي أن اللجنة التنفب الرئيس فادأ وفي غياب أي تعليقات أخرى، -26
بوجود العديد من المبادرات التي تعالج القضايا التي أثارتها الورقة، وحثت الدول             أحاطت علما  و  ،WP/132في الورقة  تي وردتال

، برنامج كابسكاإليكاو تطوير عمل ومنظمة الصحة العالمية. ووافقت اللجنة على أن تواصل ا برنامج كابسكاالتعاون مع على 
 .وتوافر الموارد من خارج الميزانية 2022-2020الحالية من ميزانية البرنامج العادي للسنوات األولويات تمويل        رهنا  ب

 ورقات أخرى 
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ية (، التي شددت على أهم"الكوارث حاالت لمواجهة المطارات إعداد") /318WPورقة العمل  مندوب إندونيسياقدم  -27
أن تكون المطارات مستعدة لمواجهة الكوارث بقصد تعزيز القدرة على االضطالع بعمليات إخالء البشر وإدارة مساعدات اإلغاثة 

القانون  الطيران المتعلقة بهذه المسألة في إندونيسيا، ومنها لوائحكذلك أبرزت ورقة العمل  .بأكبر قدر ممكن من الكفاءةالواردة 
نص على أن الهدف من إدارة الكوارث هو التي ت، 4من المادة  3سيما الفقرة  ، ال"إدارة الكوارث"شأن ب 2007لسنة  24رقم 

                                      وتناولت أيضا  بالتفصيل الخطة الرئيسية والشمول". يتسم بالتنسيق و                                                         "ضمان أن يكون سلوك إدارة الكوارث سلوكا  مخططا  ومتكامال  
       مطارا   74. وقد حددت الخطة 1/2009من قانون الطيران اإلندونيسي رقم  194             وفقا  للمادة الوطنية التي وضعتها إندونيسيا

                                                                                                                  مالئما  يمكن للطائرات استخدامها للمساعدة في حاالت الكوارث، فضال  عن المطارات المحورية لدعم العمليات في إدارة مساعدات 
 اإلغاثة الواردة وعمليات اإلجالء.  

 إلى القيام بما يلي: WP/318ة العمل                              د عيت الجمعية العمومية في ورقو  -28

 ؛اتمطار بال المتعلقة القائمة الدولية والتوصيات القواعدطلب إلى المجلس استعراض ت أن أ(
أن تطلب إلى اإليكاو تحديد وتطوير أحكام من أجل دعم اإلجراءات التشغيلية للمطارات فيما يتعلق  ب(

 الكوارث. بإدارة

( التي سلطت الضوء على "تسهيل حضور اجتماعات اإليكاو") /442WPرقة العمل رقم و  مندوب كيريباتيقدم و  -29
نظير استخراج تأشيرات الدخول ووثائق السفر للمشاركة في فعاليات أن الدول الصغيرة واجهت مشاكل وتحملت تكاليف زائدة 

لكل لمرة واحدة دخول رورة استصدار تأشيرة نتيجة للقيود المفروضة على التعامل مع القنصليات وضواجتماعات اإليكاو، وذلك 
      ط لبت كامل في اجتماعات وفعاليات اإليكاو، بشكل مشاركة على ال                        حد  من قدرة تلك البلدان ن ذلك قد وحيث إسفرة إلى اإليكاو. 

 ةتب اإلقليمياللمكضيفة المساعدة من األمانة العامة لإليكاو والمكاتب اإلقليمية لالتصال بالهيئات ذات الصلة في كندا والدول الم
دخول متعددة من أجل تسهيل عملية استصدار التأشيرات والدخول للمندوبين من الدول الصغيرة من خالل إصدار تأشيرات 

 السفرات للمندوبين المعتمدين الذين يحضرون اجتماعات وفعاليات اإليكاو. 

 قيام بما يلي:إلى ال WP/442                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل و  -30

اإلحاطة علما بالصعوبات التي تواجهها الدول الصغيرة في المشاركة في فعاليات واجتماعات اإليكاو  أ(
 ؛والدولية اإلقليمية

لتسهيل المعنية التماس المساعدة من المكاتب اإلقليمية واألمانة العامة لإليكاو في االتصال بوزارات الخارجية  ب(
 ولي الطيران من الدول الصغيرة لحضور فعاليات واجتماعات اإليكاو.لمسؤ المتكرر الدخول 

( "                                                     تحقيق االت ساق على مستوى جميع أهداف اإليكاو االستراتيجية") /135WPورقة العمل رقم  مندوب قطروقدم  -31
ترشد بها المنظمة عند خمسة أهداف استراتيجية وأولويات شاملة لكي تسقد حددت خطة أعمال اإليكاو                 أحاطت علما  بأن  يالتو 

تستعين بها الدول األعضاء من أجل تحقيق شبكة نقل جوي مأمونة وسليمة وفعالة وقابلة لالستدامة كي لو ألنشطتها تنفيذها 
إلى خطط عالمية هي فقط التي تستند من أصل خمسة أهداف استراتيجية        ثالثة  أوضحت الخطة أن و .                          االقتصادية ومسؤولة بيئيا  

 ،(GANP) "الخطة العالمية للمالحة الجوية"و ،(GASP) "الخطة العالمية للسالمة الجوية"]بها من خرائط طريق  يقترن وما 
تحقيق أهداف على الطيران مجتمع مساعدة على  ، وقد عملت هذه الخطط جميعها[(GASeP) "العالمية ألمن الطيرانالخطة "و

 جميع الجهات المعنية. لمنظم ومشترك خطة من خالل إطار مرجعي كل 
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 القيام بما يلي:أن تطلب من المجلس ومن األمانة العامة إلى  WP/135                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل و  -32

 والتنمية البيئة حمايةلهدفين االستراتيجيين المتعلقين بل طريق خرائط من بها يرتبط وما العمل خططإعداد  أ(
 االستراتيجية؛ األهداف جميع بين فيما        االت ساق ضمانل الجوي  للنقل االقتصادية

 ربط الخطط العالمية بخطة اإليكاو لألعمال. ب(

اس الم تعل ق  تعزيز") /167WPورقة العمل رقم  (ITF)المراقب من االتحاد الدولي لعمال النقل وقدم  -33                         الدور الحس 
التي سلطت الضوء على أنه و ( "يوم دولي لطواقم العمل في الطائرات بالسالمة ألعضاء طاقم الطائرة من خالل االعتراف بذكرى 

بحلول عام  اتاقم الطائر و من أعضاء ط 1 185 000إلى أكثر من     ا                                                  وفقا  لتوقعات اإليكاو، ستحتاج صناعة الطيران عالمي
، باعتباره د الدولي لعمال النقلاالتحا                                                                         وهو أعلى رقم في جميع فئات العاملين في مجال الطيران. وأك دت الورقة على أن ، 2037

دولة، على استعداد  100المنظمة العالمية الوحيدة التي تمثل النقابات التي تضم مئات اآلالف من أطقم الطائرات في أكثر من 
          ة  لتعزيز                                                                                                             هو ومكاتبه اإلقليمية العشرة للتعاون مع اإليكاو وجميع الجهات المعنية لتخصيص يوم واحد في العام ليكون نقطة  محوري

                                                                                                                  السالمة داخل المقصورة والترويج للدور الذي يؤديه طاقم الطائرة في السالمة. وست ستغل هذه الفرصة أيضا  إلبراز العمل الذي 
 تقوم به اإليكاو وتسليط الضوء على قطاع الطيران.

                      ساء، فإن  تعزيز الدور على نسبة عالية من عمالة النوظيفة طاقم الطائرة              نظرا  الحتواء وأوضحت الورقة أنه  -34
اس والم تعل ق بالسالمة                                                            قوي يخص  المساواة بين الجنسين ويساعد منظمة الطيران المدني طاقم الطائرة له جانب الذي يؤديه                            الحس 

 بين الجنسين في إيجاد التوزان وتعزيز "لألمم المتحدةأهداف التنمية المستدامة "من  5الهدف تحقيق الدولي في المساهمة في 
(. NGAP" )الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيراناإليكاو "وهي أولوية لبرنامج ، عاملة في مجال الطيرانالقوة ال

ه  إنشاء يوم دولي رسمي ) WP/501( عناية الحاضرين إلى ورقة المعلومات ITF)المراقب من االتحاد الدولي لعمال النقل       ووج 
ا االتحاد، والتي أشارت إلى أن الكثير من شركات الطيران والمنظمات حول العالم دأبت على االحتفال ( التي قدمهلطاقم الطائرة

 مايو من كل عام وذلك على مدى الخمس سنوات الماضية.  31بصفة غير رسمية باليوم العالمي لطواقم الطائرات في يوم 

 م بما يلي:إلى القيا WP/167                                     د عيت الجمعية العمومية في ورقة العمل  -35

 جذب أجل من بدورهم الوعي لتعزيز "الطائرات طواقم ألفراد سنوي  دولي يوم" بإنشاء المجلس مطالبة أ(
 إلى باإلضافة ؛(NGAP) الا برنامج خالل من الصناعة إلى المستقبل في الطيران مجال في المتخصصين

 من ذلك وغير "الطائرات مقصورات طواقم مةسال على لتدريباإليكاو ل دليلا"ب األعضاء الدول وعي زيادة
 ؛الطائرات مقصورات بسالمة المتعلقة اإليكاو أحكام

لطواقم مقصورات الطائرات، والذي احتفلت غير رسمي مايو كيوم  31االعتراف بالتاريخ الحالي والواقع في  ب(
 .2019دولة عضو على األقل في عام  32من به شركات ومنظمات الطيران 

 ("2019                        القم ة العالمية للطيران ") /541WPأنه تم تقديم ورقات المعلومات التالية: ورقة العمل رقم ب             أ حيط علما  و  -63
حالة صناعة المطارات: العمل من أجل جعل قطاع المطارات ") WP/480المقدمة من المملكة العربية السعودية؛ وورقة العمل رقم 

أمريكا الوسطى لخدمات  مؤسسة") WP/483ورقة العمل رقم و  ؛(ACI)س الدولي للمطارات المقدمة من المجل "(              أكثر استدامة  
أمريكا  مؤسسة فيعضاء الدول األ من         المقد مة(، "                                     عاما  من الخدمة في النقل الجوي الدولي 60 (COCESNAالمالحة الجوية )

شاء يوم عالمي لضحايا حوادث الطائرات إن") WP/500وورقة العمل رقم (؛ COCESNAالوسطى لخدمات المالحة الجوية )
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إنشاء يوم دولي ") WP/501؛ وورقة العمل رقم (ACVFFI)المقدمة من االتحاد الدولي ألسر ضحايا الكوارث الجوية  ("وعائالتهم
  . (ITF)( المقدمة من االتحاد الدولي لعمال النقل "رسمي لطاقم الطائرة

 المناقشة

، التي 318P/Wعن تأييدهم لورقة العمل  موزمبيقو  ميانمارو  بنغالديشو  أسبانياو  المكسيك كل منمندوبو وأعرب  -37
المجلس في وضع أحكام لتوفير الدعم الشامل في هذا الصدد على ضرورة أن ينظر  أسبانيادوب منقدمتها إندونيسيا. وشدد 

 مراعاة المبادرات المتعددة الموجودة بالفعل في اإليكاو.   لإلجراءات التشغيلية التي تطبقها المطارات في إدارة الكوارث، مع

إلى أن محتوى الورقة وثيق الصلة بما تمر به بالده من كوارث طبيعية كثيرة نتيجة تغير  مندوب بنغالديشوأشار  -38
  لسيادة الدولة.                                                                                            المناخ، ومن ثم فقد طلب أن تدرس اإليكاو المسألة لضمان أال تشكل أي من المواد المقترحة انتهاكا  

، تسبب 14/3/2019في  ه                                                      عن تأييده التام لإلجراءات المقترحة في الورقة، وذك ر بأن مندوب موزمبيقوأعرب  -39
                                 قتيل، فضال  عن الدمار الشامل الذي  700                                                                            إعصار إيداي في انهيار أرضي بالقرب من مدينة بيرا في بالده، مخل فا  ما يقرب من 

  . لحق بالممتلكات والمحاصيل

بأهمية تحضير                                         إلى أن منظمته رح بت من حيث المبدأ العام )ACI(الدولي للمطارات المراقب من المجلس وأشار  -40
المطارات لمواجهة الكوارث، وأوضح أنها قد تعاونت مع اإليكاو ومع شركاء آخرين في القطاع لتقديم المساعدة في هذا الصدد. 

                                                                            من الضروري إيالء األولوية للخدمات، التي يجب أال تشكل هي ذاتها عبئا  على البنية  وقد اعتبر المجلس الدولي للمطارات أن
األساسية المتهالكة بالفعل. وأفاد بأن األعضاء في المجلس الدولي للمطارات لديهم بالفعل عدد من المبادرات في هذا الشأن. 

يرها من المنظمات لتحقيق تقدم في هذا الصدد، أوضح وفي إطار التأكيد على رغبة منظمته في مواصل العمل مع اإليكاو وغ
المراقب أن المجلس قد نشر بالفعل أدلة عن التخطيط للطوارئ واستمرارية األعمال. وباإلشارة إلى الموجز التنفيذي لورقة العمل 

WP/318 من شأنها أن تسهم في تحقيق ، أشار المراقب إلى أن المجلس الدولي للمطارات يؤيد الفقرة ب( من فقرة اإلجراءات والتي
                                                                                                                تقدم. ومع ذلك، فالمجلس ال يرى أن الفقرة أ( ضرورية  في هذه المرحلة ألنها ترتبط بالتغييرات المحتملة في قواعد اإليكاو 

  وتوصياتها الدولية. لذا فالمجلس يرى أن من األفضل اتباع نهج طوعي في المرحلة المقبلة. 

بموجب قرار الجمعية العمومية  إلى أنه )C/PRC(اإلقليمية ستراتيجي وتنسيق الشؤون رئيس قسم التخطيط االوأشار  -41
األمم مكتب ، رأست اإليكاو بالتعاون مع ("استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع الطيران") 39-24

في مجالي الطيران والمساعدات اإلنسانية لضمان توافر                           مجموعة  من الجهات المعنية ( OCHA) تنسيق الشؤون اإلنسانيةالمتحدة ل
                                                                                                                       المواد اإلرشادية واألدوات الالزمة لتقديم المساعدة المنسقة المنقولة جوا  ووصولها في التوقيت المناسب عقب وقوع كارثة طبيعية. 

زويد الدول وجميع الجهات المهتمة بهذا وقد سعت اإليكاو والمكتب إلى االستفادة من المواد والممارسات الجيدة الموجودة بالفعل لت
ورقة                                                                                                             الموضوع بقاعدة بيانات تضم معلومات مفيدة وعملية. كما أك د رئيس قسم التخطيط أيضا  على أن اإلجراءات المقترحة في 

الجوية                                                                                            ربما تكون لها تبعات على الموارد ألن العمل المقترح القيام به ليس مدرجا  في برنامج عمل المالحة WP/318العمل 
 . 2022-2020ضمن ميزانية البرنامج العادي للفترة الثالثية 

                                                       )التي قدمتها كيريباتي(، مؤكدا  على أن الكثير من الدول،  /442WPعن تأييده لورقة العمل  مندوب المكسيكوأعرب  -42
وثائق السفر الالزمة للمشاركة الدخول و  بات بالغة وتكاليف باهظة للحصول على تأشيراتو وليس فقط الدول الصغيرة، تواجه صع

في فعاليات اإليكاو واجتماعاتها، وبالتالي يتعذر عليها الحضور. وشدد على أنه يصبح من الضروري إذن التماس مساعدة 



 - 442 -  A40-Min. EX/9 
 

 

المكاتب اإلقليمية واألمانة العامة لإليكاو في التواصل مع وزارات الشؤون الخارجية لتسهيل إجراءات الدخول المعتادة لمسؤولي 
 لطيران من جميع الدول المعنية بقصد حضور فعاليات واجتماعات اإليكاو. ا

                                                                                        أن بالده تؤيد أيضا  هذه الورقة، مشيرا  إلى أن هذه المسألة أ ثيرت قبل عام واحد تقريبا  في  مندوب أسترالياوأوضح  -43
                                        يا والمحيط الهادئ، ومع ذلك لم ي تخذ إلى في إقليم آس( DGCAs) المؤتمر الخامس والخمسين للمديرين العامين للطيران المدني

                                                                                                                 اآلن أي إجراء لمعالجة هذه المشكلة. وأفاد بأنه على الرغم من أن دوال  كثيرة  تواجه مشكالت مماثلة، فإن الوضع يكون أصعب 
لقدرة المحدودة لتلك بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك بسبب صغر حجم البعثات الدبلوماسية للدول المضيفة لديها، وا

 البعثات على إصدار تأشيرات الدخول. 

                                                                                بأن حكومة بالدها تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمات عالية الجودة لجميع عمالئها، وأقر ت  مندوبة كنداوأفادت  -44
             اتها. وأك دت                                                                                               بوجود بعض الصعوبات في حالة التعامل مع الدول األصغر حجما  الراغبة في حضور اجتماعات اإليكاو وفعالي

على أن كندا تلتزم بتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما يتضح من شبكاتها الضخمة لمراكز استخراج تأشيرات الدخول. فهناك 
إلى  96                                                              دولة، والعدد آخذ في االزدياد، وتخدم هذه المراكز تقريبا  ما بين  104                                 مركزا  الستخراج تأشيرات الدخول في  153       حاليا  

                                                                                                      ن مقدمي طلبات استخراج التأشيرات وذلك في الدول التي يقيمون بها. وأك دت مندوبة كندا للجنة التنفيذية على في المئة م 98
، وستعمل على وضع حل للوصول إلى الشكل WP/442أن حكومة بالدها ستواصل استعراض المسألة المعروضة في ورقة العمل 

 األمثل لتقديم الخدمات للدول مثل كيريباتي. 

إلى مندوبي  وتوفالو وسنغافورة واالتحاد الروسي وتركيا والنيجر واليونان وإريتريا أسبانيامندوبو فرنسا و نضم وا -45
في هذا الصدد إلى أن تجربته  مندوب توفالوقدمتها كيريباتي(. وأشار  )التي /442WPالمكسيك وأستراليا في تأييد ورقة العمل 

                                                                                هذه الجمعية العمومية لم تكن تجربة  إيجابية ، إذ اضط ر إلى السفر إلى مدينة سيدني الشخصية في القدوم إلى مونتريال لحضور 
لحل مشكلة ما في التأشيرة التي حصل عليها لدخول كندا، على الرغم من الموافقة عليها على اإلنترنت. ومع التأكيد على أن 

                                                       من أمثال توفالو وكيريباتي، فقد أك د أيضا  على أن تسهيل                                                               حضور اجتماعات وفعاليات اإليكاو مسألة مكل فة بشدة للدول الصغيرة 
 استخراج تأشيرات الدخول ووثائق السفر سيساعدها بالقطع على الحضور والمشاركة بصورة فعالة في اجتماعات اإليكاو. 

ول الممكنة هو اتفاقها مع اآلراء التي أعرب عنها مندوب أستراليا، واقترحت أن أحد الحل مندوبة سنغافورةوأبدت  -46
                                                                                                               أن تقوم الدول التي تستضيف اجتماعات وفعاليات اإليكاو بتيسير منح تأشيرات الدخول للمندوبين. ووج هت الشكر أيضا  إلى 

في حضور الدورة األربعين حكومة كندا على جهودها في تيسير إجراءات استخراج تأشيرات الدخول للمندوبين الراغبين 
  العمومية.  للجمعية

بتجربة بالده في تيسير مشاركة فرق كرة القدم في كأس العالم الذي نظمته الفيفا في  مندوب االتحاد الروسي     ذك ر و  -47
من خالل إصدار تأشيرات دخول إلكترونية، واقترح على الدول األخرى التي تستضيف اجتماعات اإليكاو النظر في  2018

  تطبيق ذلك الحل. 

تقديره لما بذلته الحكومة الكندية من جهود لتيسير التعامل مع طلبات استصدار  عن بالغ مندوب تركياوأعرب  -48
تأشيرات الدخول التي قدمها المندوبون الراغبون في حضور اجتماعات اإليكاو وفعالياتها، ومع ذلك فقد أبدى المندوب تأييده 

                                                ول األصغر على النحو الوارد ذكره في الورقة. وأك د                                نظرا  للصعوبات التي تواجهها الد WP/442لإلجراء المقترح في ورقة العمل 
                                                             على ضرورة تطبيق تدابير التخفيف من مثل هذه الصعوبات عالميا . 



A39-Min. EX/9 - 443 -  

 

عن تقديرها لسفارة كندا في داكار، عاصمة السنغال، على سرعة إصدار تأشيرات الدخول  مندوبة النيجروأعربت  -49
  السفر إلى مونتريال لحضور فعاليات الجمعية العمومية. التي منحتها ألعضاء وفد بالدها كي يتسنى لهم 

أن األمانة العامة لإليكاو تقدم  إلى )C/PRC( رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليميةوأشار  -50
موجب االتفاق المبرم الدعم المتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول للوفود والمشاركين في اجتماعات اإليكاو وفعالياتها، وذلك ب

ضيف، كندا. وتتولى إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية باإليكاو تقديم هذا الدعم المتعلق مبين مقر اإليكاو والبلد ال
بتأشيرات الدخول، لدى تلقيها لطلب رسمي من السلطات الرسمية بالدول األعضاء المعنية. ومع ذلك، فاألمانة العامة على علم 

ض الصعوبات التي ربما تواجهها بعض الدول األعضاء في الحصول على تأشيرات الدخول إلى كندا، ليس فقط بسبب المهلة ببع
                                                                                                             الزمنية الالزمة إلتمام إجراءات الجوازات، وإنما أيضا  بسبب بعض المشكالت اللوجيستية كعدم وجود قنصليات كندية إلصدار 

رئيس قسم التخطيط االستراتيجي                                                     الطلب، ما ي حتم عليه السفر إلى بلد آخر. وأضاف أيضا   التأشيرات في البلد الذي يقيم فيه مقدم
السلطات على الفور إلى عناية المخاوف الواردة بها        أ حيلت  ،WP/442 استالم ورقة العمل أنه بمجرد  وتنسيق الشؤون اإلقليمية

تيسير إصدار تأشيرات الدخول الهجرة المعنية، التزمت بزيادة و  الجوازاتالكندية، وأن السلطات الكندية، بالتنسيق مع سلطات 
الممكنة                     مجددا  أن كل الجهود  ة. وأكد الوفد الكندي لألمانة العاموفعالياتها المناسبة للمندوبين المشاركين في اجتماعات اإليكاو

 ،اإليكاومراعاة التنسيق في الوقت المناسب مع                                                                        ست بذل إلصدار تأشيرات الدخول في أوانها للمندوبين المعينين حسب األصول، مع 
 ويشمل ذلك مندوبي كيريباتي. 

هذه الفرصة لتذكير كافة الدول  (C/PRC) رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليميةوانتهز  -51
ر اجتماعات اإليكاو وفعالياتها بمقر                                                                                 األعضاء بأن ت بلغ اإليكاو، وفقا  لإلجراءات المقررة، بأسماء المندوبين المرشحين لحضو 

المنظمة، وأن تطلب من األمانة العامة الدعم المتعلق باستصدار تأشيرات دخول البالد، وذلك كي يتسنى منحهم التسهيالت 
ات ستقدم نفس التسهيالت لمندوبي اجتماعالعامة األمانة             أكد  على أن و المتعلقة بالتأشيرات بالتعاون مع السلطات الكندية. 

في الدول األخرى، شريطة أن تتلقى األمانة عقد في الدول التي تستضيف مكاتب اإليكاو اإلقليمية، وكذلك                         وفعاليات اإليكاو التي ت  
 .بالتنسيق مع المقر، حسب االقتضاءالعامة طلبات رسمية للحصول على الدعم المتعلق بالتأشيرة في مكاتب اإليكاو اإلقليمية، 

إلى أن بالده ال تؤيد مقترح وضع  مندوب أستراليا)التي قدمتها قطر(، أشار  /135WPلى ورقة العمل وباإلشارة إ -52
خطط عالمية وما يرتبط بها من خرائط طريق بخصوص الهدفين االستراتيجيين "حماية البيئة" و"التنمية االقتصادية للنقل الجوي". 

ن الخطط العالمية الثالث تتعلق بمجاالت ذات قواعد قياسية ملزمة وفي هذا الصدد، أوضحت أستراليا أنه على الرغم من أ
                                                                                                              وتوصيات دولية واضحة وأهداف قابلة للقياس، يظل النقل الجوي يشكل مجاال  تتمتع فيه الدول بحرية اتخاذ القرارات بشأن 

الخطة "و "لعالمية للسالمة الجويةالخطة ا"من نجاح                                    م أوضاعها. ورأت أستراليا أن جزءا  سياساتها وتطبيق التدابير التي تالئ
                                                    ، ي عزى إلى كون أهداف كل هذه الخطط تتسم بطابع عالمي "الخطة العالمية ألمن الطيران"، وربما "العالمية للمالحة الجوية

 وبإمكانية القياس. وفي نظر أستراليا، ثمة خطط عالمية أخرى ال يمكن أن تحظى بالمستوى ذاته من التوافق العالمي. وتدرك
                                                                                                                    أستراليا أيضا  أن وضع وتحديث الخطط العالمية مسألة تستلزم توفير الموارد، وهي تفضل أن ت ستغل موارد اإليكاو المحدودة في 

                                                         مساعدة الدول بدال  من وضع خطط عالمية جديدة ورصد تنفيذها. 

ار مندوب المكسيك إلى عن اتفاقهما مع وجهة النظر هذه، وأش مندوب المكسيكو  مندوب سنغافورةوأعرب كل من  -53
االستراتيجيين "حماية البيئة" و"التنمية االقتصادية للنقل أن المجلس قد ناقش بالفعل إمكانية وضع خطط عالمية إضافية للهدفين 

الجوي"، وأن المجلس قد خلص إلى أن الموضوع لم يصل بعد إلى درجة كافية من النضج وأنه يلزم إخضاعه إلى مزيد من 
  اسة. والدر  النظر
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 إلى أن مسألة وضع خطط عالمية إضافية ينبغي تقريرها على أساس كل حالة على حدة.  مندوب فرنساوذهب  -54

تأييده لإلجراءات المقترحة في ورقة العمل  )CANSO(منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية المراقب من وأبدى  -55
WP/135ية وخرائط الطريق المرتبطة بها أداة  ممتازة لمساعدة الدول وقطاع                                          ، متفقا  مع قطر حول كون خطط اإليكاو العالم                                                               

 لضمان االتساق فيما بينها.                                                                                          الطيران. وأك د أيضا  على أن الطريقة الم ثلى لتحسين التنفيذ هي التوفيق بين الخطط العالمية

                   التي تضمنت مقترحا  و ، [(ITFنقل )االتحاد الدولي لعمال الالمقدمة من ] WP/167ثم انتقل النقاش إلى ورقة العمل  -56
بابوا و  فرنساو  األرجنتينو  أستراليا، وهو المقترح الذي وافق عليه مندوبو كل من "الطائرات طواقم ألفراد سنوي  دولييوم "بإنشاء 

، إريترياو  اليونانو  يقموزمبو  إيرلنداو  لبنانو  النيجرو  تركياو  االتحاد الروسيو  الجزائرو  سنغافورةو  أسبانياو  نيجيرياو  غينيا الجديدة
بالدور المحوري الذي  مندوبة األرجنتين                      وفي هذا السياق، أقر ت  .)األياتا( الجوي الدوليالمراقب من اتحاد النقل باإلضافة إلى 

اب، ال سيما حال وقوع حوادث ووقائع الطائرات، وأقرت                                                                يؤديه طواقم الطائرات من حيث السالمة، من خالل توفير الحماية للرك  
التحاد . كما أعربت عن تقديرها ل"يوم دولي سنوي ألفراد طواقم الطائرات"ضرورة تعزيز الوعي بذلك الدور من خالل إعالن ب

 الجنسين في مقدمة الورقة.على تسليط الضوء على مسألة المساواة بين  الدولي لعمال النقل

                                                    لق أبوابها وتبدأ بالتحر ك بقوتها الذاتية، يصبح طاقم على أن الطائرة بمجرد أن تغ بابوا غينيا الجديدةمندوب       وأك د  -57
                                                                 الطائرة هم الخط األمامي المكل ف بالحفاظ على سالمة عمليات الطيران. 

د  -58                                                                       على أن دور طاقم الطائرة ي عد أساسيا  لتحقيق السالمة في قطاع الطيران.  مندوب نيجيريا      وشد 

 دولييوم "بإنشاء ( ITFاالتحاد الدولي لعمال النقل )لمجلس في مقترح على أنه حين ينظر ا مندوب أسبانيا      وأك د  -59
الوارد  (ACVFFI)االتحاد الدولي ألسر ضحايا الكوارث الجوية                                   ، ينبغي عليه النظر أيضا  في مقترح "الطائرات طواقم ألفراد سنوي 

  . "وعائالتهميوم عالمي لضحايا حوادث الطائرات "إنشاء بشأن  WP/500ورقة العمل رقم في 

، باعتبار أنه قد عمل االتحاد الدولي لعمال النقلبأنه ال يسعه إال أن يؤيد مقترح  مندوب االتحاد الروسيوأشار  -60
                                    سابقا  كعضو في أحد طواقم الطائرات. 

  السالمة.                                                                             بأنه يؤيد المقترح نظرا  للدور الشديد األهمية الذي يؤديه طاقم الطائرة من حيث مندوب تركياوأفاد  -61

                                  عد اعترافا  بتفاني طواقم الطائرات    ي   "الطائرات طواقم ألفراد سنوي  دولييوم "إلى أن إنشاء  مندوب النيجروأشار  -62
 لضمان السالمة الجوية، كما سيشجعهم ذلك على مواصلة جهودهم الجارية في هذا الصدد. 

اب أثناء                                        يؤدون دورا  محوريا  في ضمان سالمة الرك   م الطائراتفقد أعاد التأكيد على أن أفراد طواق مندوب لبنانأما  -63
                                                                                                                   حوادث ووقائع الطائرات، ال سيما أثناء عمليات إخالء الطائرات، واقترح في هذا الشأن توسيع نطاق عمليات التدقيق التي ت جرى 

لي شركات                         ائرات العاملين لدى مشغ  بحيث تشمل أفراد طواقم الط "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية"بموجب 
 بالدولة. الطيران

       سيشج ع  "الطائرات طواقم ألفراد سنوي  دولييوم "على أن إنشاء  )األياتا(الدولي اتحاد النقل الجوي وأكد المراقب من  -64
 األجيال الشابة على اختيار امتهان الطيران. 
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أن يقوم  م التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليميةرئيس قس، اقترح أسبانياومع التذكير بتعليق مندوب  -65
 التالية.  المجلس بتقييم جميع طلبات إنشاء أيام دولية للطيران بصورة شاملة وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العمومية في دورتها

مة من إندونيسيا، إلى أن اللجنة        المقد   /318WP، فيما يتعلق بورقة العمل الرئيسأشار                           وتلخيصا  للنقاش الذي دار،  -66
                                                                                                                      التنفيذية أحاطت علما  بما تبذله المديرية العامة للطيران المدني في إندونيسيا من جهد، بالتعاون مع الوكاالت الوطنية األخرى 

اإليكاو توفر  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من أجل ضمان جاهزية المطارات في حالة وقوع كارثة طبيعية. وأقرت بأن مالحق
قواعد وتوصيات دولية تتعلق بالتخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ، وكذلك إجراءات مراقبة الحدود المتعلقة برحالت اإلغاثة بعد 
وقوع كوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنسان. بيد أن اللجنة التنفيذية الحظت أن األحكام الحالية تقتصر في الغالب على 

طار للتعامل مع حاالت الطوارئ التي تحدث في المطار أو في المناطق المجاورة له. كما الحظت اللجنة أن اإليكاو المتهيئة 
في مجال الطيران الجهات المعنية ( يتشاركان رئاسة مجموعة من OCHAاألمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )ومكتب 

                                                                        رشادات واألدوات ذات الصلة لتقديم المساعدة المنقولة جوا  في الوقت المناسب اإلنسانية من أجل ضمان توفر اإلوالمساعدات 
طبيعية. وأوصت اللجنة التنفيذية بأن يستعرض المجلس االقتراح، مع مراعاة األولويات الحالية الممولة من ميزانية بعد وقوع كارثة 

 ج الميزانية.لموارد من خار اتوافر        رهنا  بو  2022-2020البرنامج العادي للفترة 

المتعلقة و  هاالشواغل التي أثيرت فيالتنفيذية كيريباتي(، أيدت اللجنة المقدمة من ) WP/442وفيما يتعلق بورقة العمل  -67
الحصول على تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات اإليكاو في المقر بالصعوبات التي قد تواجهها بعض الدول األعضاء في 

                                       هذه الشواغل أ حيلت على الفور إلى عناية                  وأحاطت علما  بأن األخرى. اإلقليمية وكذلك في أي من الدول الرئيسي والمكاتب 
الهجرة المعنية، ملتزمة الجوازات و ، وأن السلطات الكندية، بالتنسيق مع سلطات WP/442السلطات الكندية لدى استالم الورقة 

لألمانة                                                                  للمندوبين المشاركين في اجتماعات اإليكاو. وأكد الوفد الكندي مجددا   تيسير إصدار تأشيرات الدخول المناسبةبزيادة 
                                                                                              الممكنة ست بذل إلصدار تأشيرات الدخول في أوانها للمندوبين المعينين حسب األصول، مع مراعاة التنسيق أن كل الجهود العامة 

بي اجتماعات اإليكاو التي تعقد في الدول التي تستضيف اإليكاو. وستقدم األمانة نفس التسهيالت لمندو في الوقت المناسب مع 
وكذلك في الدول األخرى، شريطة أن تتلقى األمانة طلبات رسمية للحصول على الدعم المتعلق بالتأشيرة مكاتب اإليكاو اإلقليمية، 

 .اإلقليمية، بالتنسيق مع المقر، حسب االقتضاءفي مكاتب اإليكاو 

إلى أن المجلس قد ناقش إمكانية التنفيذية قطر(، أشارت اللجنة التي قدمتها ) WP/135لعمل وفيما يتعلق بورقة ا -68
  "حماية البيئة"و "التنمية االقتصادية للنقل الجوي ا"ب ن االستراتيجيين المتعلقينهدفيالوضع خطتين عالميتين لدعم 

( وأنه سيتعين على المجلس أن يواصل مناقشة (GATP)بشأن إمكانية وضع خطة عالمية للنقل الجوي  WP/22-EC/7)راجع 
 الموضوع. هذا

يوم دولي "واقتراح إنشاء  (ITF)التي قدمها االتحاد الدولي لعمال النقل  WP/167وفيما يتعلق بورقة العمل رقم  -69
اليوم الدولي "دولية للطيران، ومنها وبالنظر إلى مختلف الطلبات الواردة بخصوص إنشاء عدة أيام  ،"سنوي ألفراد طواقم الطائرات

                                                                        بأن يجري المجلس تقييما  لهذه الطلبات بطريقة شمولية وأن يقدم تقريرا  إلى  أوصت اللجنة التنفيذية، "لضحايا حوادث الطيران
 .عن هذا الموضوعالتالية في دورتها الجمعية العمومية 

 مة إلى الجمعية العموميةتقارير المجلس السنوية المقد من جدول األعمال: 11البند 
 2018و 2017و 2016عن السنوات 
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 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

من جدول األعمال على النحو المعروض في ورقة  11استعرضت اللجنة التنفيذية مشروع نص تقريرها عن البند  -70
 الجلسة العامة. دون تغيير، لتقديمه إلىعليه ، ووافقت WP/584العمل 

  السياسة العامة –أمن الطيران  من جدول األعمال: 12البند 

 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

من جدول  12عرضت مشروع نص تقريرها عن البند رقم  التي WP/596نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة العمل  -71
 :12/2" ومشروع القرار معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني": 12/1ار األعمال، والذي تضمن مشروع القر 

إعالن بشأن أمن " 3:/12التي تضمنت مشروع القرار  1" واإلضافة رقم يكاو المستمرة ألمن الطيراند بسياسات اإل              البيان الموح  "
 ".يؤكد االلتزام العالمي بتعزيز التنفيذ –الطيران 

ر الرئيس ب -72 ، على 28/9/2012               ( الذي ع قد في EX/4أن اللجنة التنفيذية قد وافقت، أثناء اجتماعها الرابع )              وذك 
إنشاء مجموعة للصياغة برئاسة النائب الثاني للرئيس، السيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا(، لتنقيح نص "اإلعالن العالمي بشأن 

                                              كي يحل  محل اإلعالن الحالي الذي اعتمدته الجمعية ، WP/528 Revision No. 1أمن الطيران" الوارد في ورقة المعلومات 
                                                                . وعالوة على مندوبة جنوب أفريقيا، تضمنت مجموعة الصياغة أعضاء  من 2010العمومية في دورته السابعة والثالثين في 

عودية والسنغال وسنغافورة وتوغو الدول األعضاء والمنظمات التالية: األرجنتين والبرازيل وكندا ونيوزيلندا ونيجيريا والبرتغال والس
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة واللجنة األفريقية للطيران المدني والمجلس الدولي للمطارات. وكما أوضح الرئيس في 

                             قد ن شر على الموقع اإللكتروني "إعالن أمن الطيرانا"(، فإن النص الذي اقترحته مجموعة الصياغة لEX/8االجتماع السابق )
: عبر الرابط التالي (”Reference Documents“المخصص للدورة األربعين للجمعية العمومية تحت باب "وثائق مرجعية" )

 documents.aspx-eferencer-Pages/documentation/40https://www.icao.int/Meetings/a . وقد ط لب من المندوبين إرسال                            
على األقصى. وأشار الرئيس  30/9/2019قبل نهاية ساعات العمل في  asf@icao.intإلى األمانة العامة على  تعليقاتهم عليه

                                                            الواردة وأدرجتها في النص المنق ح لإلعالن، والذي يرد في اإلضافة إلى أن مجموعة الصياغة قد أخذت بعين االعتبار التعليقات 
 .12/3ضمن مشروع القرار  WP/596بورقة العمل  1 رقم

عن خالص تقديره لرئيسة مجموعة الصياغة واألعضاء بها للعمل  ،بالنيابة عن اللجنة التنفيذية ،الرئيسأعرب و  -73
 اإلعالن المذكور.  الممتاز الذي قامت به المجموعة في تنقيح نص

، باعتبارها رئيسة مجموعة الصياغة، أن التعليقات الواردة قد جرى النظر فيها ومراعاتها جنوب أفريقيا ةمندوب تأكدو  -74
   حسب األصول المقررة. 

شروع للقرار                                                                                                 وأثناء المناقشة التالية التي أجرتها اللجنة التنفيذية حول النسخة المنق حة من اإلعالن والتي ق دمت كم -75
 على ما يلي: تم االتفاق، /596WPبورقة العمل  1في اإلضافة رقم  12/3

  نائب مدير أمن الطيران والتسهيالتو  مندوب رومانيابناء على اقتراحي )DD/ASF( أن ت ضاف إلى فقرة اإلجراءات ،                             
 ويكون نصها كالتالي: (5فقرة جديدة وهي الفقرة 

https://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/documentation-reference-documents.aspx
mailto:asf@icao.int
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المتعلق بمعالجة األمن  12/2-40الجمعية العمومية ضمان التنفيذ السريع لقرار  (5"
 المدني؛" الطيراناإللكتروني في مجال 

  أن ت عاد صياغة رئيسة مجموعة الصياغةوبتأييد من  مندوب سنغافورة،و  مندوب البرتغالبناء على اقتراحي ،                 
 حو التالي: [ في فقرات اإلجراءات على الن(9                                    الحالية ]والتي سي عاد ترقيمها لتصبح  8 الفقرة

 —الملحق التاسع  لألحكام المتعلقة باألمن الواردة في ألحكام                     ضمان التنفيذ الفع ال  (9"
 .".التي تعود بالنفع على أمن الطيران "التسهيالت"

 على ما يلي: ووافقت /596WPثم استعرضت اللجنة التنفيذية مشروع نص تقريرها الذي ورد في الورقة رقم  -76

  بأن تضاف اإلمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول المؤيدة 11-12                  ، أن تعد ل الفقرة مندوب كنداكما اقترح ،
 .WP/248لورقة العمل رقم 

  على النحو التالي: 14-12                أن تعد ل الفقرة ، مندوب بلجيكاكما اقترح 

ج ثقافة األمن لدم إجراءات عملية خطوات".... توصي الدول وقطاع الطيران واإليكاو باتخاذ 
، التي تشمل بما يتماشى مع النتائج ذات األولوية للخطة العالمية ألمن الطيرانفي بيئة الطيران 

 ".تنفيذ حمالت لثقافة األمن

  ضاف فيجي وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة          ، بأن ت  20-20                  ، أن تعد ل الفقرة سنغافورةمندوب كما اقترح
 .WP/328ورقة العمل لإلى قائمة الدول المؤيدة  وسويسرا وترينيداد وتوباغو

  على النحو التالي: 49-12                                     ، بأن تعد ل الجملة الثانية من الفقرة مندوب المملكة المتحدةكما اقترح 

عن "كان هناك العديد من المقترحات التي تدعو اإليكاو إلى النظر في إنشاء منصة لإلبالغ 
التقدم في تنفيذ  المتعلقة بخريطة طريق تنفيذ الخطة،وتبادل المعلومات بشأن اإلنجازات 

المتفق عليها ذات األولوية والتدابير والمهام الواردة في الخطة العالمية ألمن الطيران اإلجراءات 
العالمية ألمن الطيران، ومنها على سبيل المثال إعداد وتبيان التقدم المحرز نحو غايات الخطة 

خالله تحديث ة بيانات الخطة العالمية ألمن الطيران يجري من موقع إلكتروني آمن لقاعد
                                                        المعلومات الواردة فيه كلما أ تيحت بيانات ومواد جديدة." 

  مندوب بحيث تتضمن الجملة الثانية الجديدة، وكما اقترح  55-12                   ، بأن تعد ل الفقرة مندوب رومانياكما اقترح
 ألخيرة:بأن تحل الفقرة التالية محل الجملة ا فرنسا

. وتعزيز تبادل المعلومات اتباع نهج متعدد التخصصات إزاء األمن اإللكتروني"....... وضمان 
يرتكز عليها هيكل اإلدارة الرشيدة، بما في ذلك: وناقشت اللجنة المعايير المناسبة التي يمكن أن 

والمعنية باألمن انة الشفافية في جميع ميادين الطيران؛ وجعل عمل مجموعة الدراسة التابعة لألم
تحت رعاية بنية شاملة؛ واتساق  )TFSG(ومجموعة دراسة إطار الثقة  )SSGC(اإللكتروني 
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المدني الدولي؛ وتولي الدول اإلدارة وضمان مشاركة جميع المالحق مع االتفاقية بشأن الطيران 
                 اء  على ذلك، فقد وبن أصحاب المصلحة في قطاع الطيران؛ وإبقاء عدد الخبراء بمستوى معقول.

 بشكل سريع لكي ينظر فيها المجلسكلفت اللجنة اإليكاو بإجراء دراسة جدوى وتحليل للثغرات 
أنسب هيكل إلدارة األمن اإللكتروني وآلية تنسيق من أجله، مع أخذ المعايير من أجل تحديد 

 "في االعتبار. المناسبة عالهالمذكورة أ 

  بعد يدرج مصطلح "المدني" ، بأن تضاف 95-12                            د ل الجملة األخيرة من الفقرة ، أن تعسنغافورةمندوب كما اقترح
عمليات إلدراج مبادئ أمن الطيران في جميع جوانب .....                                               مصطلح "الطيران" بحيث ت قرأ على النحو التالي: "

 .".المدنيالطيران 

  ير. من مشروع التقر  51-12بتعديل الفقرة  مندوب كندال اقتراح           ولم ي قب   -78

  دون تغيير.  وافقت عليهو  12/1ونظرت اللجنة التنفيذية بعد ذلك في مشروع القرار  -79

  اللجنة التنفيذية على ما يلي:  وافقت، 12/2وأثناء استعراض مشروع القرار  -80

  السعودية مندوب المملكة العربية و مندوب سويسرا و مندوب السنغال بتأييد من و  سنغافورة،مندوب ح ااقتر بناء على
                          المرفق )ج( بحيث ت قرأ على من منطوق القرار في  5تعدل الفقرة ، أن ومندوب االتحاد الروسي وب مصردمنو 

 النحو التالي:

                                                                       الدول األعضاء على أن تنف ذ بالكامل وبشكل مستدام أحكام الملحق السابع عشر  تحث (5"
الملحق في  متعلقة باألمنال المتعلقة بأمن الحدودواألحكام  األمنوأحكام "األمن"  —

 "التسهيالت"، من أجل تعزيز جهودها ...." —التاسع 

  التالي:                                المرفق )د( بحيث ت قرأ على النحو ب في الديباجة 3تعدل الفقرة ، أن سنغافورةمندوب كما اقترح  

 الدول األعضاء ملتزمة باالمتثال للقواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق ولما كانت"
                                              والقواعد التي تدعم كال  من إدارة الحدود وأهداف  باألمناألحكام المتعلقة السابع عشر "األمن" و 

 المنصوص عليها في الملحق التاسع "التسهيالت"؛"  أمن الطيران

 . 12/2من منطوق القرار بالمرفق )ج( من مشروع القرار  2بتعديل الفقرة  مندوب كندا                 ولم ي قبل اقتراح  -81

من جدول األعمال، على النحو الوارد في  12اللجنة التنفيذية على مشروع نص تقريرها عن البند رقم  وافقت ثم -82
على توصية الجلسة العامة       ات فق                                                                        ، رهنا  بإدخال التعديالت الوارد ذكرها أعاله، لتقديمه إلى الجلسة العامة. و /596WPورقة العمل 

البيان الموحد " :12/2ومشروع القرار  ؛"الجة األمن اإللكتروني في الطيران المدنيمع" :12/1باعتماد ما يلي: مشروع القرار 
لة أعالهيكاو المستمرة ألمن الطيرانبسياسات اإل يؤكد  –إعالن بشأن أمن الطيران " :12/3ومشروع القرار  ؛                      " بصيغته المعد 

لة أعاله.، بصيغ1"، حسبما يرد في اإلضافة رقم االلتزام العالمي بتعزيز التنفيذ                    ته المعد 

 نهج الرصد المستمر  —برامج التدقيق  من جدول األعمال: 13البند 
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 الموافقة على نص مشروع التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

من جدول  13رقم التي عرضت مشروع نص تقريرها عن البند  WP/595ثم نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة العمل رقم  -83
 ."(USOAP-CMA)                                                                      البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر ": 13/1تضمنت القرار رقم  األعمال، والتي

 على التغييرات التالية: ووافقت -84

  التالي:                     بحيث ت قرأ على النحو  3-13ل الجملة الرابعة من الفقرة      تعد  ، أن مندوب أيرلنداح ااقتر بناء على  

                                                           أيضا  بالخطوات التي قامت بها اإليكاو لتحسين تنظيمها الداخلي  علما  اللجنة  أحاطت دتأشا"و 
 " بالكفاءة والفعالية واالستدامة.                                         دعما  لتطوير البرنامج وعملياته التي تتسم 

  نائب المدير لقسم الرصد والمراقبة و  مندوب أيرلندا يحااقتر وبناء على)DD/MO(،  يث بح 4-13تعدل الفقرة أن
  التالي:                ت قرأ على النحو

المقدمة من فنلندا، بالنيابة عن االتحاد األوروبي  114WP/-40Aاللجنة ورقة العمل  ناقشت أيدت"
 فيه، والدول األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدنيوالدول األعضاء 

تطوير البرنامج العالمي لتدقيق ل إلى فيها هذه الدو  دعت أيدتواليوروكنترول ونيوزيلندا، والتي 
                                                                                      مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر بحيث يصبح برنامج  رصد مرنا  وقادرا  على 
ره                                                                                           االستجابة وقائما  على المخاطر وقويا . كما اقترحت الورقة جوانب معينة رفيعة المستوى لتطو 

بل الربط ببرامج                      واإلثراء المتبادل وس   البياناتقبيل قواعد جوانب من                    مستقبال . ويشمل ذلك 
أن  وتقنيات التدقيق التطبيقي وأساليبه. وأبلغت األمانة العامة اللجنة                 وأ شير أيضا  إلىأخرى، 

ر البرنامج يجري تناولها في الوقت                                                                            بعض المجاالت ذات االهتمام والتي تتعلق بتطو 
 " الحالي ..............

 ،في النسخة الفرنسية، باالستعاضة عن لفظة  4-13تعديل نص الجملة األولى من الفقرة  وباإلضافة إلى ذلك
("a CommissionL" )( بلفظة"éComit eL" بناء على اقتراح ،)؛ مندوب غينيا 

  سبانية وجعلها تتماشى مع النص في النسخة اإل 7-13اجع نص الفقرة ، أن ير مندوب كوستاريكاح ااقتر وبناء على
                                                 في النسخة االنجليزية بحيث ت قرأ على النحو التالي: 8-13ل نص الفقرة            ، وأن يعد  االنجليزي 

، التي أبرزت فيها الفوائد المتأتية من التقييم الذاتي 326WP/-40Aوقدمت البرازيل ورقة العمل "
ربتها في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وأوردت فيها تج وتقييم النظراء

وشجعت الدول  المبادرات عمليات التقييممن في هذا الصدد. وأقرت اللجنة بفوائد هذين النوعين 
في ، ال سيما على المستوى اإلقليمي، المشاركة في عمليات تقييم النظراء ومناصرتهاعلى 

 ." لدى الدولأنظمة مراقبة السالمة  تعزيز من أجل مبادرات مماثلة

  بحيث ت قرأ على النحو التالي: 15-13، توسيع نطاق الجملة األخيرة في الفقرة ندوب البرازيلموبناء على اقتراح                             
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                 ، وبأن ت دعم عند "وأوصت اللجنة بأن تتاح المعلومات لمجموعات الخبراء المعنية للنظر فيها
 ." اإلرشادية المرتبطة بذلكاالقتضاء عملية إعداد المواد 

   مصرو  تركياو  بلجيكاكل من  مندوب، وبتأييد من مندوب سنغافورةو  تغالمندوب البر وبناء على اقتراحي 
                             بحيث ت قرأ على النحو التالي: 19-13                   ، أن ت عد ل الفقرة السعوديةو 

على التنفيذ التشغيلي  هذه التوصياتينبغي أن تركز "............. وتم تسليط الضوء على أنه 
نفيذها في أسرع وقت ممكن، وبالتالي تحسين الثقة ويجب ت عشرللقواعد القياسية للملحق السابع 

والعالمي وتحسين االمتثال المحلي واإلقليمي  فعالية منهجية التدقيق نظام أمن الطيران الدوليفي 
                                                                                  للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السابع عشر. وفي هذا الصدد ك لف المجلس 

مان تخصيص الموارد الكافية للبرنامج العالمي لتدقيق المقترحة وضبتحديد أولويات التوصيات 
                            لنهج الرصد المستمر أيضا  أن                                          لبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لوينبغي أمن الطيران. 

 " .يأخذ في االعتبار أفضل الممارسات القائمة لدى الدول وقطاع الطيران

  بحيث ت قرأ على  22-13                 أن ت عد ل الفقرة  وب بلجيكا،مند، وبتأييد من مندوب البرتغالوبناء على اقتراح               
 التالي: النحو

التحسين المستمر للبرنامج من خالل التشاور الجاري لإلصالح و "كما أعربت اللجنة عن دعمها 
الدراسة التابعة لألمانة العامة ودعت الدول إلى دعم البرنامج من خالل التوقيع مع مجموعة 

الموعد المحدد، وتخصيص ما يكفي من الموارد ول عمليات التدقيق في على مذكرة التفاهم، وقب
مدققين مؤهلين ر           بحيث يوف                                                                      المالية والبشرية لتمكين تنفيذ البرنامج وعملية تطويره الجارية حاليا  

                                                                                         تأهيال  جيدا ؛ ويقي م التنفيذ العملي للتدابير األمنية؛ ويعالج أوجه القصور الخطيرة في الوقت 
 ." قائم على المخاطر في تحديد أولويات التدقيقويأخذ بنهج  المناسب؛

 اللجنة التنفيذية على ما يلي:  وافقت، 13/1وأثناء استعراض مشروع القرار  -85

 من منطوق القرار بحيث ت قرأ على النحو التالي: 9            عد ل الفقرة                                 على اقتراح مندوب أيرلندا، أن ت   بناء                                             

مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي لتدقيق باألمينة العامة       تكل ف -9"
الرصد المستمر وبرامج التدقيق للمنظمات األخرى المتصلة لنهج                             مراقبة السالمة الجوية وفقا  

تخفيف العبء على الدول                                                             بالسالمة الجوية، لتبادل معلومات السالمة الجوية السر ية من أجل 
الوقوف على أوجه أو التفتيش المتكررة ولخفض ازدواج الجهود و الناشئ عن عمليات التدقيق 

لتحسين فعالية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا لنهج  لرصد األنشطة تآزر
  .الرصد المستمر؛"

ستتأكد األمانة  ،)CANSO( ةخدمات المالحة الجوية المدني منظمةالمراقب من بأنه بناء على طلب من              أ حيط علما  و  -86
                                                                                                                       العامة مما إذا كانت منظمة المندوب قد أبرمت اتفاقا  مع اإليكاو بشأن تبادل معلومات السالمة الناشئة عن إجراء عمليات التدقيق 
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 13/1ار من منطوق القرار في مشروع القر  16والتفتيش والمراجعة والتقييم، وفي حالة وجود مثل هذا االتفاق، سيتم تعديل الفقرة 
           بعا  لذلك.ت

من جدول األعمال، على  13مشروع نص تقريرها عن البند رقم  علىاللجنة التنفيذية  وافقتوعلى هذا األساس،  -87
على توصية       ات فق                                                                        ، رهنا  بإدخال التعديالت الوارد ذكرها أعاله، لتقديمه إلى الجلسة العامة. و /595WPالنحو الوارد في ورقة العمل 

                                                                      البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر":  13/1مشروع القرار  الجلسة العامة باعتماد
(USOAP -CMA) من الديباجة.  16                                                " بصيغته المنقحة أعاله، ورهنا  بالتحقق من الفقرة 

 برامج التسهيالت من جدول األعمال: 14البند 

 لعامةالموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة ا

من جدول  14تقريرها عن البند نص التي تضمنت مشروع  WP/594ثم نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة العمل رقم  -88
التخفيف من حدة انتشار األمراض من خالل وسائل تشمل، في جملة أمور، ": 14/1األعمال، والتي تضمنت مشروع القرار رقم 

ألمراض وأهمية برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال اتطهير الطائرات وأساليب مكافحة ناقالت 
، ومشروع "إعداد وتنفيذ أحكام خاصة بالتسهيالت: مكافحة اإلتجار بالبشر": 14/2مشروع القرار رقم ، و "الطيران الدولي )"كابسكا"(

د بسياسات اإليكاو المستمرة": 14/3القرار رقم   ."في مجال التسهيالت                                       البيان الموح 

 اللجنة التنفيذية على التغييرات التالية: وافقتو  -89

  بحيث ت قرأ على النحو التالي:  6-14                   ، أن ت عد ل الفقرة مندوب نيوزيلنداو مندوب الواليات المتحدة بناء على اقتراحي                              

طة طريق لقاعدة التي تتناول إمكانية وضع خري WP/8في ورقة العمل  6-2"وفيما يتعلق بالفقرة 
                                                            اإللكترونية، عل قت بعض الوفود بأن إدخال جواز السفر اإللكتروني قياسية بشأن جوازات السفر 

وستنظر لجنة النقل  الدول الصغيرةبعض ل                                              قد ال يكون مجديا  من الناحية االقتصادية بالنسبة 
إدخال تصحيح وقد تم  طة الطريق.ر االجوي في هذه الشواغل في إطار عملها بشأن وضع خ

وط لب إلى اللجنة األخذ علما  بالمعلومات الواردة . /8WPفني على المرفق )ب( بورقة العمل 
مة من الواليات المتحدة، تقدم تقريرا  عن سجل ، وهي ورقة /550WPفي ورقة العمل  عمل مقد 
دارت، أيدت  التيوعقب المناقشات  ( في مجالي األمن والتسهيالت.PNRاسماء الركاب )

اللجنة األولويات المقترحة الستراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين والنتائج المتوقعة 
على النحو الوارد في المرفق )أ( من  2022-2020فترة الثالث سنوات من أعمالها خالل 

 " .WP/8ورقة العمل 

  بحيث ت قرأ على النحو التالي: 14-14الثانية من الفقرة                    ، أن ت عد ل الجملة أسبانيامندوب وبناء على اقتراح                             

تضمنت  WP/462                                                  المعلومات المقد مة، أشار أحد الوفود إلى أن الورقة                     "وتعليقا  على ورقات 
البالغة األهمية  برنامج عمل اإليكاووأنه ينبغي النظر في الموضوع في                    عددا  من المقترحات 

 " ؛لتسهيالتلمستقبل عمل اإليكاو في مجال ا
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  المراقب من المجلس الدولي للمطاراتوبناء على اقتراح )ACI( 1-17-14                                    ، أن ت عد ل الجملة األخيرة من الفقرة 
المجلس                                                                    دعت الجمعية العمومية إلى اإلحاطة علما  باإلرشادات القائمة الصادرة عن "                             بحيث ت قرأ على النحو التالي:

 ...."  ع، بشأن هذا الموضو  )ACI(الدولي للمطارات 

  الدولي للمطاراتالمراقب من المجلس وبناء على اقتراح )ACI( بحيث  20-14                                    ، أن ت عد ل الجملة األخيرة من الفقرة
                        ت قرأ على النحو التالي:

واتحاد  )ACI(المجلس الدولي للمطارات ما يقوم به  اإليكاوما تقوم به "وأشار أحد الوفود إلى 
في هذا المجال ضمن برامج  على الوعيبشأن إدماج التدريب النقل الجوي الدولي من عمل 

 ." التدريب التشغيلي

  وأن 30-14                                     ، أن ت عد ل الجملة الثانية من الفقرة )األياتا( المراقب من اتحاد النقل الجوي الدوليوبناء على اقتراح ،
                                                   ت حذف الجملة الثالثة، بحيث ت قرأ على النحو التالي:

قد أعربت اللجنة عن تأييدها لألهداف العالمية الواردة في ورقة العمل و  ولكن رغم أن اللجنة
346WP/.  لم توافق على المقترح القائل إن القواعد والتوصيات الدولية في الملحق التاسع ينبغي

                                                                              أن تعتمد على مرجع وحيد، كما اقت رح في البند )ب( من اإلجراءات، ألن ذلك ينطوي على 
ي إلى نتيجة عكسية. وأعربت عن تفضيل النهج المقترح في ورقة العمل تقييد شديد وقد يؤد

( 284WP/ 26-14و 25-14انظر .)أعاله 

 عليه دون تغيير.  وافقت، و 14/1ونظرت اللجنة التنفيذية بعد ذلك في مشروع القرار  -90

  اللجنة التنفيذية على ما يلي:  وافقت، 14/2وأثناء استعراض مشروع القرار  -91

 من منطوق القرار بحيث ت قرأ على النحو التالي:  3                   ، أن ت عد ل الفقرة مندوب اليونانء على اقتراح بنا                                              

 مكافحةمن المجلس التأكد من تحديث المواد اإلرشادية ذات الصلة بمسألة  تطلب -3"
 ." باحتياجات الدول األعضاءاإلتجار في البشر ومن كونها تفي 

  اللجنة التنفيذية على ما يلي:  وافقت، 14/3القرار  وأثناء استعراض مشروع -92

  4                أن ت ضاف الفقرة  ،)األياتا( المراقب من اتحاد النقل الجوي الدولي، وبتأييد من مندوب فرنسابناء على اقتراح 
 التالي:                                                            الجديدة إلى منطوق القرار في المرفق )أ( بحيث ت قرأ على النحو  3                                      الجديدة إلى الديباجة وأن ت ضاف الفقرة 

ب ل السفر الجوي متاحة لجميع الركاب أداة  ولما " مساهمة رئيسية في تحقيق أهداف                                                  جعلت س 
 " ؛األمم المتحدة للتنمية المستدامة

اب ذوي اإلعاقة                                                المجلس وضع برنامج عمل بشأن تمكين استفادة الرك   إلى تطلب -3"
 ." من نظام النقل الجوي المخصص لذوي اإلعاقة؛ 
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 الجديدة إلى منطوق القرار في  9                أن ت ضاف الفقرة  ،أسبانيامندوب ، وبتأييد من مندوب إيطالياناء على اقتراح ب
                                        المرفق )ج( بحيث ت قرأ على النحو التالي:

الواردة في الملحق  46-8 "التوصية"المجلس النظر في االرتقاء بمستوى  تطلب إلى (9"
استحداث توصية جديد في الملحق التاسع نظر في وكذلك ال "قاعدة قياسية"التاسع لتصبح 

المساعدة لي الطائرات ومشغلي المطارات بشأن وضع خطط مالئمة لتوفير                موجهة إلى مشغ  
 " الفعالة وفي الوقت المناسب إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وإبالغ اإليكاو بذلك؛

من جدول األعمال، على النحو الوارد في  14عن البند رقم اللجنة التنفيذية على مشروع نص تقريرها  وافقتثم  -93
على توصية الجلسة العامة       ات فق                                                                        ، رهنا  بإدخال التعديالت الوارد ذكرها أعاله، لتقديمه إلى الجلسة العامة. و /594WPورقة العمل 

مل، في جملة أمور، تطهير التخفيف من حدة انتشار األمراض من خالل وسائل تش":  14/1باعتماد ما يلي: مشروع القرار 
الطائرات وأساليب مكافحة ناقالت األمراض وأهمية برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال 

بصيغته  "مكافحة اإلتجار بالبشر – إعداد وتنفيذ أحكام خاصة بالتسهيالت":  14/2ومشروع القرار  ،"الطيران الدولي )"كابسكا"(
لة أعاله، ومشروع القرار المع د بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال التسهيالت":  14/3                         د  د في اإلضافة              "، حسبما ير                                                         البيان الموح 
لة أعاله.1رقم                          ، بصيغته المعد 

 تعدد اللغات في اإليكاو من جدول األعمال: 18البند 

 الموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

التي تضمنت مشروع نص تقريرها عن  WP/599 Revision No. 1اللجنة التنفيذية في ورقة العمل رقم  ثم نظرت -94
 .من جدول األعمال 18البند 

 على التغييرات التالية: وافقتو  -95

  ي:التال                     بحيث ت قرأ على النحو 3-18                   ، أن ت عد ل الفقرة مندوب البرتغال، وبتأييد من يمندوب باراغوابناء على اقتراح 

، المقدمة من باراجواي بدعم من الدول األعضاء في لجنة A40-WP/451                   "وأك دت ورقة العمل 
الطيران المدني في البلدان  ومجموعة سلطات (LACAC) لطيران المدني ألمريكا الالتينيةا

 مطبوعات اإليكاو ووثائقها،                       ، على أن  عدم توفر بعض (CAACL) الناطقة باللغة البرتغالية
بجميع اللغات الرسمية أمر يعوق حصول الدول األعضاء  وبالتحديد األدلة والكتب الدورية،

تسنى االستجابة ين تبذل المنظمة قصارى جهدها حتى المعلومات والمعارف، وأنه ينبغي أعلى 
                                                    والشفوية. وتؤكد الورقة أيضا  على أهمية تعدد اللغات، بحيوية للحاجة إلى الترجمة التحريرية 

                        وخلصت الورقة إلى أن  من طر التنظيمية وقواعد الطيران المدني.                              إذ إن  المنظمة تتعامل مع األ  
                                                                                  الضروري أن توفر اإليكاو خدمات عالية الجودة للدول األعضاء بجميع اللغات الرسمية، أي ا 

 ، حيث إنوسائل االتصال و/أو نشر المعلومات التي أنشأتها المنظمة لتحقيق أهدافهاكانت 
                                              تحقيق تلك األهداف، فضال  عن توفير الدعم للترجمة الخدمات المناسبة ستسهم بدون شك في 

  "التحريرية والفورية للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية.
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  أن يتم  المراقب من مندوب كل من باراغواي واالتحاد الروسي وبيرو،، وبتأييد من مندوب كوباوبناء على اقتراح
                                                        لتضمينها جملة خامسة جديدة، بحيث ت قرأ على النحو التالي: 9-18فقرة توسيع نطاق ال

من جدول األعمال، على النحو الوارد في  18اللجنة التنفيذية على مشروع نص تقريرها عن البند رقم  وافقتثم  -96
 لى الجلسة العامة.                                                    ، رهنا  بإدخال التعديالت الوارد ذكرها أعاله، لتقديمه إWP/599 Revision No. 1ورقة العمل 

  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة  من جدول األعمال: 20البند 

 الموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

من جدول األعمال، على النحو  20على مشروع نص تقريرها عن البند رقم  وافقتاستعرضت اللجنة التنفيذية و  -97
بناء ، وذلك                            بحيث ت قرأ على النحو التالي 9-20                                                 ، لتقديمه إلى الجلسة العامة، رهنا  بتعديل الفقرة WP/581الوارد في ورقة العمل 

 : أستراليامندوب على اقتراح 

المعتمدة لدى  الجزرية الصغيرة..... والحظت الظروف الديموغرافية والتشغيلية الصعبة للدول "
إلى تقديم  210WP/-40A                       الهادئ. ودعت الوثيقة   والمحيط  آسيا إقليمفي  المكتب اإلقليمي آلسيا

سعة وكفاءة  السالمة عالوة علىوالتوصيات الدولية في مجال الدعم الكافي لتعزيز تنفيذ القواعد 
الجزرية مع التركيز بوجه خاص على الدول                       فضال  عن سالمة الطيران،المالحة الجوية، 

 " .الصغيرة النامية في المحيط الهادئ .........

  (SDGs) أهداف التنمية المستدامة – 2030خطة األم  المتحدة لعام  من جدول األعمال: 21البند 

 الموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

من جدول األعمال على النحو المعروض في ورقة  21مشروع نص تقريرها عن البند في اللجنة التنفيذية نظرت  -98
 دون تغيير، لتقديمه إلى الجلسة العامة. عليه  وافقت، و WP/585العمل 
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  الطوعية والصناديق الموارد تعبئة من جدول األعمال: 22البند 

 الموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

عروض في ورقة من جدول األعمال على النحو الم 22مشروع نص تقريرها عن البند في اللجنة التنفيذية نظرت  -99
 دون تغيير، لتقديمه إلى الجلسة العامة.عليه  ووافقت، /586WPالعمل 

 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  من جدول األعمال: 25البند 

 الموافقة على نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة 

من جدول األعمال على النحو  25نص تقريرها عن البند  مشروععلى  وافقتو اللجنة التنفيذية ثم استعرضت  -100
بإضافة فيجي وجزر مارشال ومقدونيا  13-25                      ، رهنا  بتعديل الفقرة ، لتقديمه إلى الجلسة العامةWP/616المعروض في ورقة العمل 

 .سنغافورة مندوب، بحسب اقتراح /206WPالواردة في ورقة العمل  المشاركةالشمالية إلى قائمة الجهات الراعية 

 .11,00في الساعة  رفعت الجلسة -101
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 محضر الجلسة العاشرة

 (9,00، الساعة 2/10/2019)األربعاء، 

 المواضي  التي نوقشت

 وفعاليتها يكاوزيادة كفاءة اإل من جدول األعمال: 19البند  -1
 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 برنامج المساعدة الفنية  ل األعمال:من جدو  23البند  -2
 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 السياسة العامة واألنشطة –التعاون الفني  من جدول األعمال: 24البند  -3
 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامةالمسائل  من جدول األعمال: 26البند  -4
 والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 أحكام عامة، ضوضاء الطائرات –حماية البيئة  من جدول األعمال: 15البند  -5
 سي السياسات والتوحيد القيا -ونوعية الهواء المحلي

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 السياسات العامة والتوحيد القياسي –تغير المناخ و  الطيران الدولي –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند  -6
 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة —

 موجز المناقشات

 وفعاليتها يكاوزيادة كفاءة اإل ل األعمال:من جدو 19البند 

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

م إلى الجلسة العامة بشأن البند  -1  من جدول األعمال 19                                                                                   باشرت اللجنة التنفيذية النظر في مشروع التقرير المقد 
 (.WP/582)ورقة العمل 
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رئيس قسم التخطيط االستراتيجي ألقى عليه الضوء  ،5-19جملة الثانية من الفقرة بتعديل صياغي على ال             أ حيط علما   -2
"وافقت اللجنة على أن تستمر لتصبح الجملة كما يلي:  ؛عبارة "على أن يقوم المجلس" بعد "و"           حيث أ ضيفت والشؤون اإلقليمية

تقرير بذلك إلى برفع المجلس  يقوما الشأن وعلى أن المجلس بانتظام على المعلومات المستجدة في هذاألمانة العامة في إطالع 
 الحادية واألربعين." الجمعية العمومية في دورتها 

لت إليه اللجنة التنفيذية أثناء  مندوب الواليات المتحدةأعرب  -3                                                                             عن سروره إذ الحظ أ ن ه، عمال  باالتفاق الذي توص 
                  المقد مة من دولته  WP/423                                          تم  دمج مشروع القرار الوارد في ورقة العمل ( EX/8)معالجتها السابقة لهذا البند من جدول األعمال 

، "وفعاليتها يكاوزيادة كفاءة اإل": 19/1        واحدا                                   المقد مة من المجلس لتشكال قرارا   WP/48ضمن مشروع القرار الوارد في ورقة العمل 
                ، اقترح تعديال  5-19صياغي المذكور أعاله على الفقرة . ومع تأييده للتعديل ال(WP/582)على غرار ما يرد في مشروع التقرير 

                                                               حظيت بتأييد واسع النطاق، توخيا  للمزيد من الدق ة في عكس ما دار  WP/423                                         على تلك الفقرة لإلشارة إلى أن  ورقة العمل          إضافيا  
 من نقاش.

                                 ى أن ه في حين أن ه من الصحيح أن                                 ، شد د مندوب الواليات المتحدة عل4-19باإلشارة إلى الجملة األولى من الفقرة  -4
م المحرز حتى  يكاو                                                                                         بعض الوفود أعربت عن تقديرها للقيادة وعب رت عن دعمها لكل  من رئيس المجلس واألمينة العامة لإل                        على التقد 

لتحديد عن عدم                                                                                                        الساعة، إال  أن ه لم يكن هناك إجماع في اللجنة التنفيذية على هذه النقطة. وكان عدد من المندوبين قد أعرب با
م المسج ل خالل الفترة الثالثية األخيرة، األمر الذي دفع بالواليات المتحدة لتقديم ورقة العمل                   . وبما أن  النص  WP/423                                                                                                    رضاه عن التقد 

                                                                        لتعكس وجهتي النظر كلتيهما المعب ر عنهما أثناء مناقشات اللجنة التنفيذية. 4-19                                     الحالي غير مت زن، اقترح تعديل الفقرة 

اليونان، و هولندا، و السويد، و جمهورية كوريا، و إسبانيا، و ألمانيا، و كولومبيا، و كندا، و االتحاد الروسي،               مندوبو كل  من     أي د  -5
 ،واألرجنتين ،وفنلندا ،والبرتغال ،فرنساو  ،النمساو البرازيل، و قبرص، و المملكة المتحدة، و إريتريا، و أيرلندا، و نيوزيلندا، و إيطاليا، و اليابان، و 

 .4-19و 5-19تين التغييرات المقترحة المذكورة أعاله للفقر  وموزامبيق ،والنرويج

                   أن ه من غير الدقيق  مندوب الصين       ، أك د 4-19ومع تأييده للتعديل المقترح من مندوب الواليات المتحدة على الفقرة  -6
                                              م تها إذ أن ه تم  اإلعراب عن وجهات نظر متعارضة بر  WP/423إلى وجود تأييد واسع النطاق لورقة العمل  5-19اإلشارة في الفقرة 

لة الواردة في تلك الورقة. وأي د                                                                        مندوبو كل  من الجزائر وكابو فيردي وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي ة                                                        بشأن بعض التدابير المفص 
 وجهة النظر هذه.

                                    تبرت أن ه يعكس ما دار من نقاش بصورة إذ اع 5-19                         دعمت النص  الحالي للفقرة  مندوبة جنوب أفريقيا         ورغم أن   -7
رقة                                                                                                                           عادلة، إال  أن ها أشارت إلى أن ه في حال تعديلها على نحو ما اقترحه مندوب الواليات المتحدة، فال بد  عندئذ  من اإلشارة إلى أن  و 

 قد حظيت بدعم واسع النطاق. WP/423وليس فقط ورقة العمل  WP/48العمل 

م بها مندوب الواليات المتحدة، إال  أن ه اقترح، في ضوء وجهات  ليامندوب أستراوفي حين دعم  -8                                                                              التعليقات التي تقد 
                                                                 بدال  من ذلك لتصبح كما يلي: "في حين أعربت وفود عن تقديرها للقيادة  4-19النظر المعبر عنها، تعديل الجملة األولى من الفقرة 

                                                 عوضا  عن ذلك لتصبح كما يلي: "نظرا  لوجود دعم عام  5-19الفقرة                                                      وعب رت عن دعمها لرئيس المجلس واألمينة العامة"، وتعديل
 ".WP/423 و WP/48للتوصيات الواردة في ورقتي العمل 

فرنسا واألرجنتين وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية وبيرو وفانواتو ولبنان وباراغواي وسنغافورة  ندوبوموأعرب  -9
 أستراليا. مندوبدعمهم لمقترحات عن وكابو فيردي وتونس والجزائر 
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عكس بشكل أفضل الدعم يأنه إذ  5-19أستراليا على الفقرة  مندوبلتعديل الذي اقترحه ا الواليات المتحدة مندوب     أي د -10
يزال ال  ال 4-19جنوب إفريقيا. ومع ذلك، اعتبر أن التعديل المقترح للفقرة  مندوبة                       على غرار ما شد دت عليها الورقتين تالواسع لكل

الذين كانوا راضين عن مستوى التقدم المحرز حتى اآلن، كان  ندوبينيوفر التوازن ألنه لم يوضح أنه في حين كان هناك بعض الم
. WP / 423عن عدم الرضا. وكان عدم الرضا هذا هو الدافع لتقديم الواليات المتحدة لورقة العمل  واأعربقد آخرون  مندوبون هناك 

ا باالنضمام  مندوب، أشار 4-19لحاجة إلى مزيد من العمل على صياغة الفقرة ا             وإذ أك د على                                               الواليات المتحدة إلى أنه سيكون سعيد 
 .4-19لتنقيح الفقرة  ،ةالحالي الجلسة، بعد آخرينأستراليا، من بين  مندوبإلى الرئيس و 

االتحاد  مندوبا      تكل م، 4-19إعادة صياغة الفقرة غي         أن ه ينبعلى  ألمانيا وكندا والسويد وكولومبيا مندوبووافق  وفي حين -11
 .النص الحالياإلبقاء على الروسي والصين لصالح 

ل إلى توافق بشأن هذه المسألة نظرا  الرتباطها بكفاءة المنظ مة  مندوبة جنوب إفريقيا          وإذ شد دت  -12                                                                              على الحاجة للتوص 
م بها مندوب الواليات  4-19ل تنقيح طفيف للفقرة                                                   وفعاليتها، أشارت إلى أن ه إذا أمكن تحقيق ذلك من خال                                              يراعي التعليقات التي تقد 

مناقشات اليوم. ودعت مندوبة جنوب إفريقيا  4-19                                                                    المتحدة فهي ستدعم ذلك. إال  أن ها أك دت على ضرورة أن يعكس نص  الفقرة 
ل إليها.                                                                     إلى إنشاء مجموعة صياغة مصغ رة الستعراض ذلك النص  ورفع تقرير بشأن النتا                       ئج التي تتوص 

                                                                       إنشاء مجموعة صياغة مصغ رة تضم  مندوبي كل  من الواليات المتحدة وأستراليا  الرئيسوفي ضوء المناقشات، اقترح  -13
 ورفع تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية. 4-19وجنوب إفريقيا الستعراض الفقرة 

ئر وموزمبيق وتونس وجمهورية تنزانيا المتحدة وإريتريا واالتحاد الروسي كولومبيا ونيجيريا والصين والجزا مندوبوأعرب  -14
لمشاركة في مجموعة الصياغة المذكورة. ووافق ا الصين واالتحاد الروسي وكندا مندوبوعن دعمهم لهذا االقتراح، وطلب  وبيرو وكندا

 على ذلك الرئيس

على ذلك، مع  مندوبا البرازيل وكنداووافق  بساطة،     بكل   4-19حذف الفقرة  مندوب الواليات المتحدةوبعد ذلك، اقترح  -15
ة بإقامة  مندوبة جنوب إفريقيا                                                                                اإلشارة إلى أن  هذا ينفي الحاجة إلى مجموعة صياغة. وفي معرض تكرارها لموقفها، أوصت               بشد 

                 ن معلومات مهم ة.                                                      . وحذ رت من أن  حذف تلك الفقرة برم تها سيؤد ي إلى فقدا4-19مجموعة صياغة لتنقيح الفقرة 

في ورقة العمل  8-19                            المقد مة من دولتها، والفقرة  /461WPفي ورقة العمل  7-19بالفقرة  مندوبة كوبا           فيما رح بت  -16
WP/467 7-19في ضوء مناقشات اللجنة التنفيذية السابقة: في الفقرة                                                       المقد مة من الكاميرون، اقترحت التعديالت التالية عليهما ،

قبل عبارة "بشأن" وتعديل الجملة  وبدعم من عدد كبير من الدول األخرى،""األولى من خالل إضافة الجملة التالية:  تعديل الجملة
                                                                                                      ... القواعد والتوصيات الدولية التي تنص على تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق ... بالشواغل الم عرب عنها بشأن " الثانية لتصبح:

ت اللجنة      أقر  " تعديل الجملة الثانية لتصبح:، 8-19وفي الفقرة  ؛"االختالفاتي اإلبالغ عن الشكل الجديد وبخاصة التعقيدات ف
معدل االستجابة لعمليات التشاور من خالل كتب المنظمة إلى الدول وعدم الرد على الدول التي تدلي بالشواغل بشأن ضعف 

 بتعليقات، وبأن ....".

 3إدراج فقرة فرعية جديدة د( في الفقرة  ، واقترح)/582WP( 19/1شروع القرار االنتباه إلى م مندوب الصيناسترعى  -17
". تجنب أي تضارب محتمل في المصالح عند إقامة الشراكات والحصول على التمويل الطوعيمن المنطوق بحيث تصبح كما يلي: "

 19                                             في أي  من ورقات العمل المقد مة في إطار البند                                                                         وأعرب مندوب الواليات المتحدة عن اعتراضه، مشد دا  على أن  النص  لم ي قترح
 بل اللجنة التنفيذية.                                من جدول األعمال ولم ي ناقش من ق  
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                                    إلى أن ه، في ضوء التعليقات اإلضافي ة  رئيس اللجنة التنفيذية(، أشار 13باإلشارة إلى اقتراحه السابق )انظر الفقرة  -18
                                                                            مندوبي كل  من أستراليا وكندا والصين واالتحاد الروسي وجنوب إفريقيا والواليات                                           المقد مة، ست نشأ مجموعة صياغة مصغ رة تضم  

من جدول األعمال ومشروع  19                                                                                      المتحدة الستعراض التعديالت المقترحة على مشروع نص  تقرير اللجنة للجلسة العامة بشأن البند 
 وسترفع تقريرها أثناء الجلسة المقبلة. 19/1القرار 

 برنامج المساعدة الفنية  ل األعمال:من جدو 23البند 

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

 /572WPمن جدول األعمال كما ورد في ورقة العمل  23                                                      استعرضت اللجنة التنفيذية مشروع نص  تقريرها بشأن البند  -19
خطة التنفيذ ": 23/1مشروع القرار ة الجلسة العامة باعتماد ووافقت على توصي بدون تغيير لرفعه للجلسة العامة. ووافقت عليه

 كما ورد في تلك الورقة. "اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا

  السياسة العامة واألنشطة –التعاون الفني  من جدول األعمال: 24البند 

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

 /624WPمن جدول األعمال كما ورد في ورقة العمل  24                                                      استعرضت اللجنة التنفيذية مشروع نص  تقريرها بشأن البند  -20
البيان الموحد ": 24/1مشروع القرار  ووافقت على توصية الجلسة العامة باعتماد بدون تغيير لرفعه للجلسة العامة. عليهووافقت 

                                                                          الوارد في تلك الورقة، رهنا  بالتعديالت التالية التي اقترحها مندوب البرتغال  "لفني والمساعدة الفنيةمجال التعاون ا يف يكاولسياسات اإل
م بها المجلس في ورقة العمل  -2016السياسات واألنشطة الخاصة بالتعاون الفني خالل الفترة ") WP/66                                                     لمراعاة التوصيات التي تقد 

 :(EX/7)بند من جدول األعمال                                 التي نوقشت سابقا  في إطار هذا ال (،"2018

 جديد ضمن الديباجة ي قرأ كما يلي: 10بند  في المرفق )أ(، إدراج                                 

قد حث الدول األعضاء والصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة  23-39القرار  ولما كان"
بما يتماشى مع األولويات العالمية واإلقليمية التي  على التنسيق والتعاون فيما بينهم ودعم تنفيذ أنشطة المساعدةاآلخرين 

 " ب ازدواج الجهود؛         بما يجن  ، يكاوحددتها اإل

 جديد ضمن منطوق القرار ي قرأ كما يلي: 3بند  في المرفق )ج(، إدراج                                     

اء نظم رقابة بن من أجلإلى األمينة العامة أن تعزز تطبيق المنظمة لنهج شامل حيال أنشطة الدعم الفني الهادفة  تطلب"
 ومستدامة في الدول؛" قوية 

 جديد ضمن منطوق القرار ي قرأ كما يلي: 9بند  وفي المرفق )ج( عينه، إدراج                                     

إلى األمينة العامة أن تشجع االستخدام الواسع النطاق لمؤشرات األداء من أجل إجراء تقييم موضوعي لتأثير  تطلب "
 ؛" .يكاوتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإل أنشطة التعاون الفني والمساعدة الفنية على
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 التنفيذية اللجنة نظر على والمعروضة العامة بالسياسة المتعلقة المستوى  الرفيعة األخرى  المسائل :األعمال جدول من 26 البند

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

م إلى الجلسة العامة بشأن البند نظرت اللجنة التنفيذية ب -21  من جدول األعمال 26                                                             عد ذلك في مشروع تقريرها المقد 
  (.WP/587)ورقة العمل 

من خالل  سبانياأمندوب كما اقترح  5-26اللجنة التنفيذية على ما يلي: تعديل الجملة الثانية من الفقرة  وافقت -22
"وأوصت بأن من شأن االرتباط الوثيق بصناعة الطيران،                         االستراتيجي" بحيث ت قرأ:االستعاضة عن عبارة "اإلدارة التنفيذية" بعبارة "

؛ وتعديل "                                                         االستراتيجي، أن يمك ن الدول والمنظمة من التصرف بسرعة أكبر.                                                ليس على مستوى الخبراء فحسب بل أيضا  على المستوى 
                                                           ستعاضة عن الجملة "بما أن ه اعت بر شديد اإللزام وسابق ألوانه" ، من خالل االمندوب فرنساكما اقترح  6-26الجملة الثانية من الفقرة 

 " "وفي هذا السياق، لم تؤيد اللجنة مشروع قرار الجمعية العمومية بصياغته الحالية.                                     بعبارة "بصياغته الحالية" بحيث ت قرأ:

االبتكار ": 26/2إلى مشروع القرار  االنتباه( C/PRC( رئيس التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية استرعى  -23
المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات                                                            ، وأشار إلى أن ه، لمراعاة المداخلة التي قام بها المراقب من "في مجال الطيران

ورقة                                المقد مة من المجلس والمتعل قة ب ،بشأن هذا الموضوع WP/14في ورقة العمل  (EX/7)حين نظرت اللجنة  الطيران والفضاء
" بعد عبارة بما في ذلك أساليب عملها مع القطاع من المنطوق من خالل إدراج الجملة " 2، ينبغي تعديل البند WP/113العمل 

المجلس بتقييم مدى الحاجة إلى تطوير إجراءات المنظمة، بما في ذلك أساليب عملها مع       توج ه"                              "المنظمة" بحيث ي قرأ كما يلي:
 " ؛                                                                                                   الموارد الالزمة، من أجل مواكبة وتيرة تطوير االبتكارات التي تؤث ر على التنمية المستدامة للطيران المدني إلىالقطاع، باإلضافة 

                                            أيضا  إلى أن ه للتشديد على أن  الهيئة رفيعة  ( (C/PRCوأشار رئيس التخطيط االستراتيجي وتنسيق الشؤون اإلقليمية  -24
من  26/2من منطوق مشروع القرار  5م المشورة إلى المجلس بانتظام، ينبغي تعديل البند                                         المستوى المعتزم إنشاؤها مع القطاع ستقد  

المجلس بالنظر على وجه السرعة في تشكيل هيئة       توج ه"                                                                      خالل إدراج عبارة "بانتظام" قبل عبارة "االستراتيجية" بحيث ي قرأ كما يلي:
مندوب واقترح  .بانتظام إلى المجلس بشأن االبتكار في مجال الطيران." رفيعة المستوى مع الصناعة لتقديم المشورة االستراتيجية

المجلس بالنظر على       توج ه"                                                                                            ، كبديل، حذف عبارة "منتظم" ونقل عبارة "بانتظام" لتصبح قبل عبارة "تقديم" بحيث ت قرأ كما يلي:فرنسا
المشورة االستراتيجية إلى المجلس بشأن االبتكار في  تقديملتقوم بانتظام بوجه السرعة في تشكيل هيئة رفيعة المستوى مع الصناعة 

بشأن  مندوب البرازيل                                                                         هذين االقتراحين اللذين وافقت عليهما اللجنة التنفيذية. ولم ي قبل اقتراح من  سبانيامندوب أ      وأي د  مجال الطيران."
                 ي  تعبير عن دعم.لغياب أ 26/2من منطوق مشروع القرار  5حذف عبارة "على وجه السرعة" من البند 

من جدول األعمال الوارد في ورقة  26                             مشروع نص  تقريرها بشأن البند  علىوافقت                      أن  اللجنة التنفيذية  الرئيساستنتج  -25
على توصية الجلسة العامة  واتفقت                                                                           ، رهنا  بإدراج التعديالت الم شار إليها أعاله، بغرض تقديمه إلى الجلسة العامة؛ /587WPالعمل 
االبتكار في ": 26/2، كما ورد في تلك الورقة، ومشروع التوصية "(CST) النقل الفضائي التجاري ": 26/1مشروع التوصية  باعتماد

                                         ، رهنا  بإدراج التعديالت المذكورة أعاله. "مجال الطيران
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 - المحلي الهواء ونوعية الطائرات ضوضاء عامة، أحكام – البيئة حماية :األعمال جدول من 15 البند
  القياسي والتوحيد السياسات

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

م إلى الجلسة العامة بشأن البند  -26  من جدول األعمال 15                                                                                    استعرضت اللجنة التنفيذية بعد ذلك مشروع تقريرها المقد 
 (.WP/573)ورقة العمل 

إضافة  مندوب االتحاد الروسي                         المقد مة من دولته، اقترح  /374WPرقة العمل              المتعل قة بو  13-15باإلشارة إلى الفقرة  -27
                              "وق دم اقتراح للمجلس بأن ينظر                                   من تلك الورقة بحيث ت قرأ كما يلي: 2-3جملة ثانية جديدة باالتساق مع الفقرة أ( من اإلجراء والفقرة 

تؤخذ في االعتبار الحاجة إلى ، على أن "األسرع من الصوت في إمكانية منح األولوية إلعداد قواعد وتوصيات دولية بشأن النقل
                             كما اقترح أيضا  تعديل الجملة ." التنسيق الوثيق والفعال بين أفرقة خبراء لجنة حماية البيئة في مجال الطيران ولجنة المالحة الجوية

"وأبرزت الورقة أن                       " بحيث ت قرأ كما يلي:يكاوإلمن خالل إدراج العبارات "هذا النشاط في" قبل عبارة "ا 13-15األخيرة من الفقرة 
الدفع الخاصة به، ظم                                                                                         االتحاد الروسي يشارك بشكل ناشط في إجراء بحث شامل عن النقل األسرع من الصوت في المستقبل ون  

 هذه التغييرات المقترحة.ووافقت اللجنة التنفيذية على ." يكاووسوف يوفر، إذا ما دعت الضرورة لذلك، موارد لدعم هذا النشاط في اإل

ت على أن  اللجنة  /573WPمن ورقة العمل  26-15إلى الفقرة  المراقب من المجلس الدولي للمطاراتأشار   -28                          التي نص 
المستمرة في مجال  يكاوبيان موحد بسياسات وممارسات اإل": 15/1مشروع القرار                                              توافق على التوصية باعتماد الجمعية العمومي ة ل

                                                            واقترح توسيعها لإلشارة إلى أن  أحد المراقبين أعلن أن  اقتراح . "العامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلياألحكام  -بيئة حماية ال
 بشأن االيكاو سياسات" – Doc 9082رقم  يكاووثيقة اإل من المنطوق في المرفق )ب( بذلك القرار غير متسق مع 7إدراج البند 

 ".الجوية المالحة وخدمات المطارات رسوم

                                                                             إلى أن ه في حين أحاطت األمانة علما  بمداخلة المراقب من المجلس الدولي للمطارات  مدير إدارة النقل الجوي أشار  -29
                                     (، لم يكن من الواضح إلى أي  أحكام في EX/5؛ WP/57)ورقة العمل  15/1أثناء معالجة اللجنة التنفيذية السابقة لمشروع القرار 

لجلسة لتوضيح كان يشير. واقترح أن تجتمع األمانة مع المراقب من المجلس الدولي للمطارات بعد هذه ا Doc 9082 يكاووثيقة اإل
من المنطوق في المرفق ب(  7                                              أن ه إذا اتضح أن ه ال يوجد عدم اتساق بين البند  وكان من المفهومعلى ذلك،  افقة           وتم ت المو المسألة، 

                                    الحالية؛ وإال  ست عد ل بحسب االقتضاء. 26-15                                 ، سيجري عندئذ  اإلبقاء على الفقرة Doc 9082 يكاوووثيقة اإل 15/1بمشروع القرار 

من جدول األعمال الوارد في  15                                                  اللجنة التنفيذية على مشروع نص  تقريرها بشأن البند  وافقتوعلى هذا األساس،  -30
تقديمه إلى الجلسة العامة. واتفقت على توصية الجلسة                                                  ، رهنا  بإدراج التعديالت الم شار إليها أعاله، بغرضWP/573ورقة العمل 

العامة األحكام  -المستمرة في مجال حماية البيئة  يكاوبيان موحد بسياسات وممارسات اإل": 15/1العامة باعتماد مشروع التوصية 
 ، كما ورد في تلك الورقة.والضوضاء ونوعية الهواء المحلي
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 القياسي والتوحيد العامة السياسات – المناخ تغيرو  الدولي الطيران – البيئة يةحما :األعمال جدول من 16 البند

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

م إلى الجلسة العامة بشأن البند  قبل -31 من جدول األعمال )ورقة العمل  16                                                                   مباشرة النظر في مشروع التقرير المقد 
574WP/ عن شواغل وفده الخطيرة وشكواه بشأن سلوك األمانة التي وف رت الخدمات للجنة التنفيذية أثناء الصين مندوب (، أعرب                                                                                       

من جدول  17و 16و 15                                                    لدى مناقشة المسائل المتعل قة بالبيئة في إطار البنود  29/9/2019جلستيها الخامسة والسادسة يوم األحد 
                                                                                يذية بشأن تحميل الوثيقتين المقد متين من الصين باسم االتحاد الروسي والهند واللتين                                              األعمال. وشد د على أن ه، إثر قرار اللجنة التنف

على الموقع اإللكتروني الخاص بالدورة األربعين  17/1و 16/1تضمنتا التغييرات المشتركة التي تقترحها على مشروعي القرارين 
حبت الوثيقتان ، كان هناك تأخير طويل في نشرهما؛ وبايكاوللجمعية العمومية لإل                                                           إلضافة إلى ذلك، وبما يتعارض مع هذا القرار، س 

                                                                                                                       بسرعة من الموقع اإللكتروني الخاص بالدورة األربعين للجمعي ة العمومية، حتى قبل رفع جلسة اللجنة التنفيذية لذلك اليوم. وأك د 
 16ة التنفيذية من االنتهاء من معالجة البندين                                                                            مندوب الصين أن  ذلك األمر قد أث ر بشكل خطير على المجريات، إذ لم تتمك ن اللجن

د على أن ه على الرغم من طلبه إلى رئيس المجلس االهتمام بهذا الحادث فورا ، إال  أن ه  17و                                                                                                                   من جدول األعمال في ذلك اليوم. وشد 
ربعين للجمعية العمومية وكمالذ أخير                                                                                        لم يكن واثقا  من أن  األمانة ستعيد تحميل الوثيقتين على الموقع اإللكتروني الخاص بالدورة األ

                                                                                                                  قام بترتيبات عبر مكتب الوفد الصيني لطباعة مئات النسخ بغرض توزيعها. ولكن أ بلغ مندوب الصين من قبل مندوب آخر في وقت 
 مومية.                                                                                                        الحق من تلك الليلة بأن  الوثيقتين المذكورتين أ عيد نشرهما على الموقع اإللكتروني للدورة األربعين للجمعية الع

                                                                                                       وفيما أعرب مندوب الصين عن تقديره الكبير لرئيس المجلس على جهوده الناجحة في هذا الصدد، أشار إلى أن ه على  -32
       لفني ة                                                                                                                             الرغم من الحادث المذكور لن يعطي تقييما  عاما  سلبيا  لألمانة بالنظر إلى الجودة الرفيعة للخدمات والتقارير التي وف رتها للجنة ا

 سبوعين الماضيين.على مدى األ

د مندوب الصين على ضرورة امتثال جميع الموظفين  -33 ة باإل                                                    وإذ شد  )انظر تعليمات  يكاو                          لمعايير السلوك الخاص 
، والوظيفة يكاو                                                                  ، تتحم ل األمانة العامة مسؤولية توفير الخدمات للدول المتعاقدة مع اإل27                          (، أك د أن ه طبقا  للمادة PI/1.4الموظفين 
، 33                                                                                                               ألمانة العامة هي مساعدة الهيئات التشريعية في عملها وتنفيذ القرارات الصادرة عنها. وباإلضافة إلى ذلك، وفقا  للمادةالرئيسية ل

                . إال  أن  مندوب حكومةأي حكومة أو القيام بأي نشاط لتقويض أي يجوز للموظفين سواء بشكل فردي أو جماعي تشويه سمعة ال 
                                                                                                   د تعر ض لهذا النوع من تشويه السمعة والتقويض نظرا  لتأخر األمانة في تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية ونشر                           الصين اعتبر أن  وفد بالده ق

 القرار.                                                                                                                      الوثيقتين المذكورتين على الموقع اإللكتروني الخاص بالدورة األربعين للجمعية العمومية ثم  قيامها بسحبهما بما يتعارض مع ذلك

ة                         وأك د مندوب الصين أن ه ف -34 ة باإل"من  29                   ي حين تنص  الماد                          على أن ه يجب على األمانة  "يكاو                         معايير السلوك الخاص 
                                                                                                                        العامة االمتناع عن الترويج أو ممارسة الضغط لصالح دولة معي نة، إال  أن  سحب الوثيقتين المذكورتين من الموقع اإللكتروني الخاص 

 16/1اء األفضلية لتلك الدول التي لم تدعم التغييرات على مشروعي القرارين إعط                                              بالدورة األربعين للجمعي ة العمومية قد أد ى إلى 
د على أن  تصر ف األمانة المذكور قد ألحق الضرر بسمعتها وتسبب بفقدان الثقة في التقارير التي  17/1و                                                                                                              المقترحة فيهما. وشد 

تها باسم اللجنة التنفيذية. وشد د مندوب الصين على أن ه على الرغم م تحدوه رغبة صادقة في المشاركة  يكاون قدوم وفده إلى اإل                                                                     أعد 
                                                                                                                         في مناقشات الجمعية العمومية بشأن مسائل تغي ر المناخ، إال  أن  مواقفه وآراءه كما وردت في الوثيقتين المذكورتين أ هملت لفترة 

                                  يضا  خرقا  للمبادئ األساسية للحياد                                                                                طويلة، وهو وضع الحظه جميع المشاركين. وفي معرض التأكيد على أن  سلوك األمانة شك ل أ
ة باإل"                         وعدم التمييز المكر سة في  ال يتمتع الموظفون المدنيون الدوليون                تنص  على أن ه " 13                   ، ذك ر بأن  المادة "يكاو                        قواعد السلوك الخاص 

"، ردي أو كأعضاء في مجموعة                                                                                           بحرية األفراد في التحيز أو التعبير عن قناعاتهم علن ا بشأن المسائل المثيرة للجدل، سواء بشكل ف
ة  "، يتعين على موظفي الخدمة المدنية الدولية اتباع التعليمات التي يتلقونها فيما يتعلق بوظائفهم الرسمية               تنص  على أن ه " 22             وأن  الماد 
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هناك شوط طويل أمام                                                                                                    وأن ه ينبغي أال  تؤد ي أي  شكوك أو صعوبات إلى تأخير تنفيذ التعليمات. واعتبر مندوب الصين أن ه ما زال 
  بعض الموظفين للوفاء بتلك المقتضيات. 

ة قواعد اإل -35                    رغبة قوي ة في أداء  يكاو                                 ئحها التنظيمية، واعتبر أن  لدى اإلاولو  يكاو                                         وإذ الحظ أن  وفد بالده يحترم بشد 
تواضع من المجلس، عبر رئيسه، التحقيق                                                                                    وظائفها طبقا  لقواعدها ولوائحها التنظيمية، أشار مندوب الصين إلى أن  وفد بالده يطلب ب
نة قواعد الخدمة في اإل"                                                                                في الحادث المذكور والتحقق مما إذا كان هناك أي  سوء سلوك طبقا  للتعريف الوارد في  )الوثيقة  "يكاو                         مدو 

Doc 7350 ،نة  بدافععال أو اإلغفاالت، من خالل األف                                                                             ( أي عدم امتثال أحد الموظفين اللتزاماته/التزاماتها المنصوص عليها في المدو 
د مندوب الصين على أن  وفد متثال لمعايير السلوك المتوقعة من موظف مدني دولياالالحقد أو اإلهمال الجسيم، أو عدم                                  . وشد 

بشأن أي نقص محتمل في الحياد أو أي تمييز أو تضارب مصالح أو سوء  يكاوبالده يحتفظ بحق تبليغ مسؤول األخالقيات في اإل
                                               مرضيا  من المجلس بشأن تحقيقه الدقيق في الحادث،                                                             بل أي  من موظفي األمانة العامة المعنيين، بانتظار تلقيه ردا       ن ق  سلوك م

ل عن اإلجراءات المتخذة والتي ست ت    خذ لتفادي تكرار هذا النوع من الحوادث.                                                     مشفوعا  بتقرير مفص 

إدراجها في تقرير اللجنة  مندوب االتحاد الروسي وفي معرض دعمه الكامل للمداخلة من مندوب الصين، طلب -36
                                    ولوائحها التنظيمية المتعل قة بتسيير  يكاومن جدول األعمال. وكرر التشديد على الحاجة إلى احترام قواعد اإل 16التنفيذية بشأن البند 

                                                    أعمال الجمعي ة العمومي ة واللجنة التنفيذية واللجان.

م بها مندوبا كل  من الصين واالتحاد الروسي، أشار                             وإذ أحاط علما  بالتعليقات ال -37 إلى  مدير إدارة النقل الجوي                                                       تي تقد 
                                                                                                                        أن ه بعد أن أبلغه مكتب رئيس المجلس بالحادث، اتخذت األمانة العامة إجراءات فورية لتحديد السبب. وفي حين بدا أن  مشكلة فني ة 

                                                                      ة العمومية، إال  أن ه غير قادر على توفير تأكيد في الوقت الراهن. وسيرفع                                                      حصلت تتعل ق بالموقع اإللكتروني للدورة األربعين للجمعي  
                                                                                                                        مدير إدارة النقل الجوي تقريرا  إلى األمينة العامة وسيتواصل مع مندوب الصين رسميا  أثناء انعقاد الجمعي ة العمومية. وفي هذه 

م مدير إدارة النقل الجوي بخالص اعتذاره باسم جميع مو  ظفي األمانة العامة الذين قد يكونون معنيين بهذا الحادث                                                                 الغضون، تقد 
                                                                                                                            المؤسف الذي أد ى إلى عدم توف ر الوثيقتين المذكورتين المقد متين من الصين باسم االتحاد الروسي والهند واللتين تتضمنان التغييرات 

على الموقع اإللكتروني الخاص بالدورة  بشكل مؤقت 17/1و 16/1                                                         التي تقترحها تلك الدول بصورة جماعي ة على مشروعي القرارين 
                           األربعين للجمعي ة العمومية.

                                            التي تتضم ن مشروع تقريرها إلى الجلسة العامة  WP/574وبعد ذلك، باشرت اللجنة التنفيذية استعراض ورقة العمل  -38
 من جدول األعمال. 16بشأن البند 

من خالل  10-16ينبغي تعديل الجملة األولى من الفقرة          إلى أن ه  )DD/ENV( نائب مدير فرع شؤون البيئةأشار  -39
بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء  WP/102ورقة العمل                               لتعكس بدق ة الدولة التي قد مت "فرنسا"    ب  دا" ن"فنل االستعاضة عن

التغيير عينه على الجملة األولى من الفقرة  وكان ينبغي إجراءالمؤتمر األوروبي للطيران المدني. فيه والدول األعضاء األخرى في 
 (.WP/575من جدول األعمال )ورقة العمل  17                                                      في مشروع التقرير المقد م إلى الجلسة العامة بشأن البند  17-7

المجلس الدولي المراقب من                            المقد مة من منظ مته، اقترح  /273WP                      المتعل قة بورقة العمل  18-16باإلشارة إلى الفقرة  -40
المجلس  "كما طلب                                                                                          إضافة جملة ثانية جديدة باالتساق مع الفقرة ب( من اإلجراء في تلك الورقة والتي ست قرأ كما يلي: ان األعماللطير 

 .           ، وق بل ذلكبكميات أكبر."تسهيل السياسات المناسبة للتشجيع على إنتاج وقود الطيران المستدام  يكاوالدولي لطيران األعمال إلى اإل

 التغييرات التالية على مشروع التقرير: مندوب االتحاد الروسيرح ثم اقت -41
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  المتعل قة بالبيان المشترك لدولته والصين الوارد في ورقة العمل 21-16في الفقرة ،                                                               WP/605:  توسيع الجملة األولى من
دف إلى تخفيض حقيقي "باإلضافة إلى وضع نظام عالمي للحوافز االقتصادية البديلة يه خالل إضافة ما يلي في آخرها:

الطيران المدني الدولي من خالل التحديث الفني العالمي لقطاع الطيران من أجل النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع 
"كما دعت                                        وإضافة جملة ثانية جديدة ت قرأ كما يلي: ؛للتنمية المستدامة."تحسين سالمة الطيران وتنفيذ أهداف األمم المتحدة 

بهذا الموقف الذي تبنته بإبالغ األمينة العامة  يكاوتحاد الروسي الجمعية العمومية إلى مطالبة رئيس مجلس اإلالصين واال
 الدول التي وافقت على البيان."

  م" بعبارة "نتائج" بحيث ت قرأ كما يلي:31-16في الفقرة "أقرت اللجنة بالنتائج المحرزة في إطار                                                                ، االستعاضة عن عبارة "تقد 
 لخطط العمل الوطنية ..."؛ يكاورة اإلمباد

  ينبغي تعديل الجملة األخيرة من خالل االستعاضة عن عبارة "أنواع وقود الطيران ذات االنبعاثات 34-16في الفقرة ،
حب هذا المقترح فيما بعد؛ انظر الفقرة  الكربونية األدنى"  ه(؛ أدنا 68                                                                                        بعبارة "أنواع وقود الطيران ذات اإلنتاج المستدام" )س 

  ومع ذلك، أوضحت دول أخرى ضرورة اغتنام الفرصة لتنفيذ "                                        : إضافة جملة ثانية جديدة ت قرأ كما يلي:37-16في الفقرة
وفي هذا الصدد، طلب وفد "                                          "؛ وإضافة جملة رابعة جديدة ت قرأ كما يلي:                                           األهداف الطموحة التي ح ددت بالفعل كخطوة أولى

المناخ، األمر الذي ص للتوصل إلى اتفاق بشأن بعض نقاط مشروع قرار تغير االتحاد الروسي إنشاء فريق عامل مخص
 "؛ أيدته بعض الدول، إال أنه لم يتم قبول االقتراح.

  طموح عالمي طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد                                   المتعل قة بالعمل على جدوى وضع هدف 38-16حذف الفقرة
حب هذا المقترح فيما بعد؛ انظر الفقرة إذ إ متهابر  ،الكربون المتأتية عن الطيران الدولي  أدناه(؛ 62                                                             ن ها برأيه لم ت ناقش )س 

  المبادئ التوجيهية لتصميم  –واقترحت الصين واالتحاد الروسي نقل المرفق                 ت قرأ كما يلي: " 40-16إدراج فقرة جديدة"
لدولي" من مشروع القرار قيد النظر إلى مشروع مجال الطيران افي  (MBMs) وتنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق 

 لتصبح 40-16، مع إعادة ترقيم الفقرة الحالية                          . إال أن االقتراح قد ر فض."WP/59القرار المقدم في ورقة العمل 
16-41." 

د  -42 مناقشات                               على أن  التقرير ينبغي أن يعكس مندوب الصين                                                    في معرض اإلعراب عن الدعم الكامل لهذه التغييرات، شد 
                                                                 اللجنة بطريقة منصفة ومتزنة. ثم  اقترح التغييرات اإلضافية التالية:

  مع االعتراف في الوقت ذاته  ، تعديل الجملة الثانية من خالل إضافة الجملة التالية في آخرها:34-16في الفقرة ،"
الستخدامها بحلول الطيران المستدام  ية من وقود   م                                                                  بوجهات النظر المتباينة بشأن ما إذا كان من الضروري تعيين نسبة ك  

من أسفل ، وبشأن نهج كيفية تحديد هذا الهدف الكمي من حيث النسبة )نهج يتجه إما من أعلى إلى أسفل أو 2050عام 
 إلى أعلى(."؛

  تعكس  ، تعديل الجملة الثانية: من خالل االستعاضة عن العبارات "توافق اآلراء بين الدول" بعبارات35-16في الفقرة
ل إلى هذا النوع من توافق اآلراء خالل مناقشات اللجنة  ؛ (EX/5)                                                                                                     الوضع الفعلي، إذ أن ه وفق فهمه لألمور لم يتم  التوص 

 قبل عبارة "حول"؛عما إذا كان من الضروري تحديد هدف طموح آخر طويل األجل و" " ومن خالل إضافة الجملة التالية:
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  للتشديد على  2-39                        من منطوق القرار المحد ث  9توفير رسالة واضحة في الفقرة بشأن الحاجة إلى  37-16حذف الفقرة
 برمتها. ،الضرورة الملحة العتماد هدف طموح عالمي طويل األجل

تبدو وكأنها تعني أن جميع  38-16الفقرة  صيغت بهاعلى أن الطريقة التي  مندوب المملكة العربية السعوديةد     شد   -43
موا على النص المأعضاء اللجنة قد وافق عالمي طويل األجل.  طموح هدف بشأنالذي يوجه المجلس للعمل على مقترحات ملموسة      قد 

 9أكد مندوب المملكة العربية السعودية أن النص ال يتماشى مع الفقرة و . (EX/5)غير أنه رأى أنها ال تعكس المناقشة الفعلية للجنة 
على النص المذكور  العمومية أكد أنه في حالة موافقة الجمعيةإذ . و WP/58ي ورقة العمل م ف         ث المقد         المحد   2-39من منطوق القرار 

بشأن العالقة بين قرار الجمعية ومقرر الجمعية كما هو وارد في تقرير اللجنة     ا  ، طلب توضيح   ا                     سيتطلب تنفيذا  فوري مما قرارهاك      الحق ا 
ر. ةالعام الجلسةه تالذي أقر  إلى أن التوضيح المتعلق باآلثار اإلجرائية  مندوب اإلمارات العربية المتحدةر هذا الطلب، أشا         وإذ كر 

ا مزيد مندوب الواليات المتحدةطلب و من شأنه أن يسهل قرار اللجنة بقبول هذه الفقرة أو تعديلها أو حذفها.  38-16للفقرة      ا            أيض 
 من أجل فهم وضعها بشكل أفضل. 38-16من التوضيح بشأن الفقرة 

أكد أن جميع و الصين والمملكة العربية السعودية،  مندوباالتعليقات التي أدلى بها  مندوب االتحاد الروسي     أي د و  -44
بشكل  فيه عنها أثناء مناقشة اللجنة      أ عربجميع اآلراء التي  إدراجلضمان        ق د متالتقرير قد  مشروعالمقترحات المذكورة أعاله لتعديل 

 حذف الفقرةشأن اقتراحه ببمندوب االتحاد الروسي       وذك رمذكورة لم تقدم أي عناصر جديدة. موضوعي. وأكد أن المقترحات ال
 بل اللجنة التنفيذية.                                              (، واستفسر عن أصل النص ومتى تمت مناقشته من ق  41الفقرة  انظر) 16-38

على الحاجة إلى أن     ا  مجدد مندوب مصرالصين والمملكة العربية السعودية، أكد  مندوبيلمداخالت     ا  أيض    ا  ودعم -45
بمنح ال تعكس وجود بعض اآلراء المتباينة فيما يتعلق  38-16راء جميع المندوبين بشكل عادل. وشدد على أن الفقرة آل التقرير      يمث  

من منطوق  9هدف عالمي طموح طويل األجل. والحظ مندوب مصر، مع ذلك، أن نص الفقرة وضع لعمل بشأن جدوى ل األولوية
 يعكس بدقة اإلجماع الذي تم التوصل إليه في اللجنة. (WP/574)ورقة العمل ث        المحد   2-39القرار 

لكي تتمكن من الموافقة  ا، وأكدت أنه38-16استفسار مندوب االتحاد الروسي بشأن أصل الفقرة  كوبا مندوبةورددت  -46
 .16/1مشروع القرار  حيالضل لآلثار القانونية للفقرة من جدول األعمال، فإنها تحتاج إلى فهم أف 16على التقرير الكامل حول البند 

الشؤون  إدارة أشار مديربل اللجنة التنفيذية،                     بحت للنظر فيه من ق   فنيأساس قانوني  علىوفي معرض تقديم رأيه  -47
       رهنا                          السيادة التخاذ أي  قرار،           هي تتمت ع بو  يكاولإلإلى أن الجمعية العمومية هي الهيئة العليا  )D/LEB(القانونية والعالقات الخارجية 

أن  الحظ(. و Doc 7600الوثيقة نظامها الداخلي )في لمبادئ القانونية المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو و لبالمراعاة األساسية 
جنة التنفيذية أو                               ثانيا ، يمكن أن يتجسد قرار اللو في قرار. العمومية قررات الجمعية متتمثل في تجسيد أهم  يكاوالممارسة العرفية لإل

إلى أنه  المديرأشار و دون الحاجة إلى اتخاذ قرار. باللجان في التقرير المقدم إلى الجلسة العامة ثم تصادق عليه الجمعية العمومية، 
لقرار، في حين ينبغي عادة معالجة القضايا في القرار نفسه، إذا كان ال يزال لدى غالبية المندوبين وجهات نظر للتعبير عنها خارج ا

 .فيمكنهم التعبير عنها، كأغلبية، في التقرير ذي الصلة

                                                                                          الموقف الذي عب ر عنه مندوبو كل  من االتحاد الروسي والصين والمملكة العربية السعودية، مكررا   مندوب الهندم      ودع   -48
من  16ر أثناء مناقشة البند لنظ                                                                                  اإلشارة إلى الحاجة إلى أن يعكس تقرير اللجنة التنفيذية عدم وجود أي  توافق في وجهات ا

 األعمال. جدول
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                     ، أال وهي أن ها اتفقت )/5EX(                                          تعكس بدق ة نتائج مناقشات اللجنة التنفيذية  38-16           أن  الفقرة  مندوب أسترالياواعتبر  -49
                    ا لتوضيح مدى أهمي ة                                                  المحد ث والقيام بدال  من ذلك بإدراج بيان في تقريره 2-39                                            على عدم إدخال أي  تغييرات إضافية على القرار 

                                                                                                               عمل المجلس على مقترحات حسي ة بشأن هدف طموح عالمي طويل األجل. واقترح أن يقوم مندوبا الصين واالتحاد الروسي باقتراح 
                                   ( عوضا  عن اقتراح تعديالت على فقرات WP/605فقرة قائمة بذاتها تشير إلى شواغلهما كما وردت في بيانهما المشترك )ورقة العمل 

 في التقرير لعكس تلك الشواغل. عديدة

أكدت على ضرورة و  ،38-16و  37-16إلى أنها ال تؤيد التغييرات المقترحة على الفقرتين  مندوبة نيوزيلنداأشارت  -50
       وأي دت. (EX/5)ألنها تعكس بدقة مناقشة اللجنة السابقة  WP/574 ورقة العمل بالصيغة المعروضة في تينالفقر  هاتيناإلبقاء على 

في  على النحو المالئمالصين واالتحاد الروسي أن وجهات نظرهما لم تنعكس  مندوباأنه إذا اعتبر بأوصت و قتراح مندوب أستراليا، ا
                                                   بدقة بدال  من حذف فقرات رئيسية من التقرير الذي يعكس  اتوفير فقرة منفصلة تعكس وجهات نظرهم نبغيتقرير اللجنة التنفيذية، في

 .اآلخرين وجهات نظر المندوبين

إلى أنه على الرغم من أنها اعتبرت أن المجلس يمكن أن يضطلع  مندوبة كوبا، أشارت 38-16باإلشارة إلى الفقرة  -51
من الضروري زيادة التركيز على تقديم الدعم للدول النامية، بما          إال  أن هبالعمل المذكور المتعلق بهدف طموح عالمي طويل األجل، 

 .فنية للدول في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"المساعدة تقديم الو  القدراتبناء في ذلك 

، )/5EX(من جدول األعمال مناقشة اللجنة بوضوح  16الحاجة إلى أن يعكس التقرير الخاص بالبند  مندوب فرنسا     أي د -52
يتسم لى أنه بالرغم من اعتقاده أن التقرير لم لم يتم توضيحه فيه. وشدد ع تباين كبير في وجهات النظروأشار إلى أنه كان هناك 

. ومع                       في إطار روحي ة التوافق WP/574يود إضافته، إال أنه يمكنه قبوله بالشكل المقدم في ورقة العمل  كان ، مع وجود نصبالكمال
ير. وأكد، في هذا فإن مندوب فرنسا لن يعترض إذا رأى بعض المندوبين أنه من الضروري إدراج وجهات نظرهم في التقر  ذلك،

. وأكد مندوب فرنسا أنه ال يمكنه قبول أي تغييرات أخرى على                  جيدة للمضي قدما   طريقةالصدد، أن اقتراح مندوب أستراليا كان 
 . أثناء المناقشة الحالية        اقت رحت التي سبق أن التقرير باستثناء تلك

أن رئيس المجلس هو الذي اقترح بمندوب فرنسا      ذك ر، 38-16باإلشارة إلى النقاط التي أثيرت فيما يتعلق بالفقرة  -53
توضيح أهمية عمل المجلس لبيان في تقرير اللجنة  إدراج             وبدال  من ذلك  2-39على القرار المحدث  إضافيعدم إجراء أي تغيير 

فرصة للتعليق على هدف عالمي طموح طويل األجل. وشدد على أن جميع المندوبين قد أتيحت لهم ال بشأنعلى مقترحات ملموسة 
 .ذلك بناء على    ا  وأن اللجنة ستمضي قدم النهج لذلك عارم                                     أن الرئيس قد أشار الحق ا إلى وجود دعم  الحظهذا االقتراح، و 

سبانيا والنرويج والنمسا وهولندا واليونان وألمانيا وسلوفاكيا وفنلندا واالتحاد الروسي وإيطاليا ومالطا وكوبا أمندوبو وأيد  -54
 .نيوزيلندا وفرنسا، من بين دول أخرى  مندوبا                                                       اقتراح مندوب أستراليا، فضال  عن التعليقات التي أدلى بها  كوومونا

المجلس،  رئيس الحل الوسط الذي اقترحه 38-16تعكس الفقرة  في حينإلى أنه سبانيا أمندوب عند القيام بذلك، أشار  -55
 الفنيةالمساعدة تقديم الدعم للدول النامية، بما في ذلك بناء القدرات و  وفيرعلى ت يمكن مراجعة الجملة الثانية منها لزيادة التركيز

 . كوبا ةه مندوبت، على النحو الذي اقترح"عدم ترك أي بلد وراء الركب"في إطار مبادرة لدول ل

وأشار إلى أنه يحترم  ،            للمضي قدما  مداخلة مندوب فرنسا والطريقة التي اقترحها مندوب أستراليا مندوب هولندا وأيد  -56
مخاوف الدول األخرى ويتفهمها، ووافق على أنها يمكن أن تنعكس في فقرة قائمة بذاتها في تقرير اللجنة التنفيذية كما هو مقترح. 

رح ، اقت38-16اللجنة بطريقة عادلة ومتوازنة، بما في ذلك النص الوارد في الفقرة  مجريات مناقشاتاعتبر أن التقرير يعكس  فيماو 
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باالستعاضة عن اإلشارة إلى "تقارب وجهات النظر بين الدول" بإشارة إلى "أغلبية واضحة  35-16تعديل الجملة الثانية من الفقرة 
 . من الدول"

أن نص  اعتقادهو  /574WPفي ورقة العمل  وردإلى أنه على الرغم من رضاه عن التقرير كما  مندوب إيطالياأشار و  -57
إضافة فقرة قائمة بذاتها لتعكس وجهات نظر باء                                      وافق على اقتراح مندوب أستراليا البن  يقرار اللجنة، إال أنه يعكس  16-38الفقرة 

 على النحو المالئم.       ت برزلم أنها  االصين واالتحاد الروسي التي اعتبر  مندوبي

بانيا ونيوزيلندا وهولندا بشأن أستراليا وفرنسا وإس مندوبواآلراء التي عبر عنها  عن مشاطرته مندوب كندا أعربو  -58
  المسألة. هذه

ر  -59  الصياغة عينها       يتضم نأنه         مؤكدا  ، 16/1دعمه الكامل لمشروع القرار  التعبير عن مندوب الواليات المتحدة      وكر 
تحديثات طفيفة. ، مع 2-39و 18-38السابقين بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، القرارين  العمومية المستخدمة في قراري الجمعية

. وأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن ما كان قيد النظر اآلن هو 16/1أنه كان هناك دعم واسع واضح لمشروع القرار  الحظو 
من جدول األعمال، وشدد على أنه من المهم أن يشعر جميع المندوبين أن آراءهم قد  16مشروع تقرير اللجنة حول مناقشتها للبند 

معت النهج الصحيح       يمث لمما إذا كان اقتراح مندوب أستراليا     ا  . ومع ذلك، لم يكن متأكدفي التقرير على النحو الواجب تأدرجو       س 
 . الصين واالتحاد الروسي مندوبيألنه لم يكن يعرف محتويات الفقرة المستقلة المتوخاة التي تعكس وجهات نظر 

بوجهات النظر المتباينة فيما يتعلق  قرارلإل 34-16لثانية من الفقرة اقتراح مندوب الصين تعديل الجملة اب         وإذ ذك ر -60
مثل هذا الهدف المتعلق  تحديدوأساليب  2050الستخدامها بحلول عام  وقود الطيران المستدامية من    م                            بالحاجة إلى تحديد نسبة ك  

مثل هذا الهدف  وضععلى توخي الحذر بشأن أن دولته قد حثت                                      سل ط مندوب الواليات المتحدة الضوء على، بهذه النسبة الكمية
تعديل الفقرة بشأن . وأشار إلى أنه إذا كان مندوب الصين على استعداد لقبول اقتراح مندوب هولندا لوقود الطيران المستدامالكمي 

 منح األولويةدوا       د أي  ق قاموا بمداخالتأن أغلبية واضحة من المندوبين الذين بانطباع  لديه ألنه كان    ا  بله أيض، فإنه سيق16-35
 . لعمل على هدف طموح عالمي طويل األجلل

 مندوب مصرأشار                                                             الذي قد مه مدير إدارة الشؤون القانوني ة والعالقات الخارجي ة،توضيح لاإلعراب عن تقديره ل لدى -61
ل يكمل فقط األحكام المتعلقة بشأن العمل على جدوى هدف طموح عالمي طويل األج 38-16إلى أن قرار اللجنة الوارد في الفقرة 

باالستعاضة عن عبارة "خلصت اللجنة إلى أن"  38-16اقترح تعديل مقدمة الفقرة  بالتالي. و 16/1بهذه المسألة في مشروع القرار 
 . 38-16اآلراء المتباينة المعرب عنها في نفس الفقرة  اإلشارة إلى"، و         إلى أن   معظم الدول خلصتبعبارة "

 حذف الفقرة بالتالي إلى أنه ليس من الضروري  مندوب االتحاد الروسيفقة على هذا االقتراح، أشار عند المواو  -62
ستظهر  38-16أنه ال يزال من غير الواضح له ما إذا كانت الفقرة  الحظ(. و 41الفقرة  انظر)    ا  اقترح سابق كان قد كما 16-38

، إما كحكم جديد أو كتعديل على حكم قائم، 16/1في مشروع القرار     ا  يضنفيذية أو ما إذا كانت ستدرج أفقط في تقرير اللجنة الت
 ات إضافية. توضيح والتمس

نشأ من المقدمة، واقترح حذفها لتجنب سوء  38-16أن معظم سوء التفاهم المتعلق بالفقرة  مندوب األرجنتينالحظ و  -63
أنه ينبغي إعطاء على أغلبية واضحة من الدول وافقت              شير إلى أن  لتالتفسير في المستقبل، وتعديل الجملة األولى من النص المتبقي 

 . جدوى هدف عالمي طموح طويل األجل علىلعمل ل بشأن منح األولويةللمجلس  توجيهات أوضح
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على االقتراح الذي قدمه مندوب مصر وأيده  الصين مندوب، وافق    ا  عه كثير     شج  يذه إلى أن روح التعاون ه وإذ أشار -64
 . وجهات نظر غالبية الدول واآلراء المتباينة للدول 38-16الفقرة  تعكس تحاد الروسي بأنمندوب اال

 . مصر واالتحاد الروسي والصين واألرجنتين مندوبيعن دعمهما لتعليقات واقتراحات  كوباو كولومبيا  مندوباوأعرب  -65

للبند  السابقة للجنة التنفيذيةادمه خالل مناقشة ، التي تعكس االقتراح الذي ق38-16عند تقديم توضيح بشأن الفقرة  -66
يظهر في فقرة ذات مسافة بادئة بعد المقدمة )"المجلس، بدعم الذي  أن النص رئيس المجلس، أكد )/5EX(من جدول األعمال  16
من منطوق مشروع  9رة من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران ... المساعدة الالزمة".( لم يكن القصد منه أن يحل محل الفق فني

من المنطوق  9كان القصد منه تكملة الفقرة  بل ؛، والتي اتفق الجميع على اإلبقاء عليهاWP/574الوارد في ورقة العمل  16/1القرار 
من خالل تحديد كيفية تنفيذها، أي: ينبغي إعطاء األولوية للعمل على جدوى هدف عالمي طموح طويل األجل، مع تقديم الخيارات 

لمجلس أن يبني ل ينبغيعند القيام بهذا العمل، و لتنفيذ؛ اإلى جنب مع خارطة طريق     ا  المقبلة للنظر فيها، جنبالعمومية لى الجمعية إ
 يكاو، مع مراعاة مبادرة اإلقطاع، بما في ذلك التقنيات المبتكرة والشراكات بين الدول والقررةعلى المبادرات واإلجراءات الجارية والم

مطلوبة، والتي تم تسليط الضوء عليها من  التي كانت ، وال سيما بناء القدرات والمساعدة الفنية للدول"أي بلد وراء الركب عدم ترك"
 . كوبا ةبل مندوب   ق  

ولكن أيضا بسبب العرض المرئي  38-16أشار رئيس المجلس إلى أن االلتباس نشأ ليس فقط بسبب مقدمة الفقرة و  -67
من منطوق القرار  9بأنه كان من المفترض أن يحل محل الفقرة     ا  خاطئ    ا  ات مسافة بادئة، مما خلق انطباعذللنص الالحق في فقرة 

عالوة على ذلك، ينبغي إعادة صياغة النص و . وأشار إلى أنه سيكون من الضروري إما إعادة صياغة المقدمة أو حذفها. 16/1
رأي المندوبين     ا  طموح عالمي طويل األجل ولكن أيض كور المتعلق بهدفالعمل المذبشأن المتبقي ليعكس ليس فقط رأي األغلبية 

على الحاجة إلى وقت إلعادة الصياغة، وكذلك لمراجعة التعديالت     ا  طاء األولوية لهذا العمل. وتأكيداآلخرين الذين لم يؤيدوا إع
االتحاد الروسي  مندوبورحوا تغييرات، بما في ذلك األخرى المقترحة على مشروع التقرير، طلب رئيس المجلس من المندوبين الذين اقت

إدراج التعديالت المقترحة على  لم يكن من السهلوالصين وكوبا، تقديم نصوصهم إلى األمانة للنظر فيها. واقترح أنه في حال 
استلزامها من جدول األعمال و  16ند التقرير حول الب مشروعالفقرات الفردية أو الفقرة المستقلة الجديدة التي اقترحها مندوب أستراليا في 

الستعراض التعديالت المقترحة على مشروع  اي تم إنشاؤهتالصياغة ال مجموعة، عندئذ يمكن للجنة التنفيذية استخدام مفاوضات
 مجموعة( للنظر فيها، على افتراض أن WP/582ورقة العمل ) 19/1من جدول األعمال ومشروع القرار  19التقرير بشأن البند 

                                                      من جدول األعمال؛ وبدال  من ذلك، يمكن إنشاء مجموعة صياغة  19البند  بشأنفي التوصل إلى حل وسط  تالصياغة قد نجح
بما أن المندوبين األوروبيين قد شاركوا بنشاط في  ،إلى عضوية مجموعة الصياغة إضافة مندوب فرنسا اقترح رئيس المجلسو ثانية. 

 في المجموعة. مندوب األرجنتين  إشراكمن القضايا. واقترح كذلك     ا  وأثاروا عددمن جدول األعمال  16مناقشة البند 

عن رضاه عن شرح رئيس المجلس. وأكد أنه، في ضوء مناقشته مع مندوب المملكة  مندوب االتحاد الروسيوأعرب  -68
من خالل  34-16األخيرة من الفقرة يسحب اقتراحه التحريري البحت لتعديل الجملة سالعربية السعودية خالل استراحة القهوة، 

"، والذي كان قد أيده وقود الطيران مستدام اإلنتاج" بمصطلح "ذات االنبعاثات الكربونية األدنى طيرانالوقود أنواع استبدال مصطلح "
 األخير للفقرةالذي اقترحه هذا دعم التعديل ما زال ي(. وأشار مندوب االتحاد الروسي إلى أنه 41الفقرة  )انظرمندوب الصين 

أن بعض الدول اعترضت على التوصية  لإلشارة إلىالمعاد ترقيمها  41-16(. ثم اقترح تعديل الفقرة 42الفقرة  انظر) 16-34
كما يلي: "على الرغم من       ت قرأوأن اللجنة قدمت تلك التوصية على أساس رأي األغلبية، بحيث  16/1باعتماد مشروع القرار 
 . افقت اللجنة، باألغلبية، على أن توصي الجمعية باعتماد القرار التالي:"اعتراضات دول قليلة و 
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"في حين  االستعاضة عن الجملة على النحو التالي: في الجملة األولى، 39-16تعديل الفقرة  مندوب الصينواقترح  -69
، بالجملة التالية: " "WP/605رقة العمل التي أعرب عنها بعض الدول بما في ذلك تلك الواردة في و  بالشواغل       علما   اللجنة أحاطت

عن الجملة الثانية  االستعاضة"؛ و محددة تعديالت               قد مت اقتراحاتتعديل مشروع القرار و                                 أصر ت بلدان أخرى على أن ه ينبغيفي حين 
م مشروع الوثيقة هذا إلى ما يلي: "ألن اللجنة لم يكن لديها الوقت الكافي لمناقشة هذه االقتراحات، قررت اللجنة تقديك      ت قرأبجملة 

 . ".الجمعية لمزيد من المناقشة

البرازيل وفرنسا وسنغافورة  مندوبو، تطوع    ا  اقترحه الرئيس للمضي قدم للنهج الذيفي إطار اإلعراب عن دعمهم  -70
 ستستعرضالتي  رةالمصغللمشاركة في مجموعة الصياغة  ومصر والمملكة العربية السعودية واليابان واالتحاد الروسي وألمانيا

 . (WP/574ورقة العمل من جدول األعمال ) 16البند  بشأنتقرير ال مشروعالتعديالت المقترحة على 

الصياغة سيختار  مجموعةمن اهتمام، أشار إلى أنه عند تشكيل  وه             علما  بما أبد رئيس اللجنة التنفيذيةوبعد أن أحاط  -71
 . ي العادللضمان التمثيل الجغراف إقليمدولتين من كل 

( /574WPورقة العمل ) 16/1من جدول األعمال ومشروع القرار  16البند  بشأنعلى العودة إلى مشروع التقرير        وات فق -72
 ة. القادم الجلسةفي 

 .12,15الجلسة في الساعة  فعت   ر   -73
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 محضر الجلسة الحادية عشرة

 (14,00في الساعة  2/10/2019)األربعاء، 

 شتالمواضي  التي نوق

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند  -1
 صغرة ثانيةمإنشاء مجموعة صياغة  —

 نفيذية المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على مشروع نص القسم العام من تقرير اللجنة الت  -2

 وفعاليتها يكاوزيادة كفاءة اإل  من جدول األعمال: 19البند  -3
 ى الجلسة العامة )تابع(الموافقة على مشروع نص تقرير اللجنة التنفيذية المقدم إل —

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة   من جدول األعمال: 16البند  -4
 المقدم إلى الجلسة العامة )تابع(ذية الموافقة على مشروع نص تقرير اللجنة التنفي —

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه –حماية البيئة   من جدول األعمال: 17البند  -5
 في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(     

 نفيذية المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على مشروع نص تقرير اللجنة الت —

 موجز المناقشات

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  األعمال:من جدول  16البند 

                                إنشاء مجموعة صياغة مصغ رة ثانية

م مشروع تقريرهالاللجنة التنفيذية األولي  معالجة                                         إلحاقا  لالتفاق الذي تم التوصل إليه أثناء  -1 إلى الجلسة العامة         المقد 
الستعراض              مصغ رة ثانيةصياغة  مجموعةعلى إنشاء  (EX/10)( WP/574)ورقة العمل  مالمن جدول األع 16بشأن البند 

األرجنتين والبرازيل والمملكة العربية السعودية ومصر  مندوبي                المجموعة ستضم  أن  لجنةرئيس الالتعديالت المقترحة عليه، أعلن 
جتمع تلواليات المتحدة وكندا والصين واالتحاد الروسي والهند. وسوسنغافورة وأستراليا وألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وا

                                تقريرا  إلى اللجنة التنفيذية في  ترفعلمكتب رئيس المجلس وس الصقةالصياغة اآلن مع األمانة في غرفة االجتماعات الم مجموعة
  أثناء الجلسة الحالية. وقت الحق 
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 جنة التنفيذية المقدم إلى الجلسة العامة.الموافقة على مشروع نص القس  العام من تقرير الل

عليه  وافقتو  /598WP                                                                                استعرضت اللجنة التنفيذية مشروع نص  القسم العام من تقريرها كما ورد في ورقة العمل  -2
 بدون تغيير لرفعه للجلسة العامة. 

 وفعاليتها يكاوزيادة كفاءة اإل من جدول األعمال: 19البند 

 قرير المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على مشروع نص الت

 من جدول األعمال 19معالجتها لمشروع تقريرها بشأن البند  (EX/10)                                من ثم  استأنفت اللجنة التنفيذية  -3
 ( وأنجزته.WP/582)ورقة العمل 

                            أن  مجموعة الصياغة المصغ رة  إلى )H/SPCP (مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق والشراكات رئيس أشار  -4
كانت قد اجتمعت في وقت  19/1                                                                               ألولى التي أ نشئت الستعراض التعديالت المقترحة على مشروع نص  التقرير ومشروع القرار ا

 سابق من صباح ذلك اليوم واقترحت التغييرات التالية:

  اللجنة علما  بورقة العمل  تأحاط"يلي: كما            بحيث ت قرأ  1-19              ت عد ل الفقرة                         A40-WP/48 المجلس،               ، التي قد مها
وفعاليتها على مدى فترة الثالث  يكاوالمنظمة وقيادتها من أجل زيادة كفاءة اإلوأبدت تقديرها لإلنجازات التي حققتها 

 الماضية."؛  سنوات

  ومع االعتراف بأهمية مبادئ الحكم الرشيد والشفافية " كما يلي:                             بحذف الجملة األولى بحيث ت قرأ 4-19              ت عد ل الفقرة
إدخال مزيد من التحسينات وبذل مزيد من الجهود لجعل                                       على المعايير األخالقية، فقد أ قر بضرورة والتحلي بأ

فعاليتها التنظيمية وتعزيز آليات التنسيق وإعادة                                                                المنظمة أكثر قدرة على التكيف مع البيئة السريعة التغي ر، وتحسين 
 ."؛ االقتضاء الهيكلة حسب

  ونظرا  للتأييد بشكل عام لما جاء في ورقتي العملكما يلي:            بحيث ت قرأ  5-19ة                              ت عد ل الجملة األولى من الفقر"                                                
A40-WP/48 وA40-WP/423،  تحت عنوان "زيادة كفاءة  دمج مشروعي القرارينفقد وافقت اللجنة على

 :؛وفعاليتها" المنظمة

  وبدعم من عدد كبير من الدول األخرى،"  من خالل إضافة الجملة التالية: 7-19                              ت عد ل الجملة األولى من الفقرة ،"
وأقرت اللجنة بالفوائد التي يمكن تحقيقها بزيادة وضوح نصوص القواعد                                                 قبل كلمة "بشأن" وت عد ل الجملة الثانية لت قرأ "

فت التطبيق في الممارسات التحريرية الجديدة، ولكنها اعتر والتوصيات الدولية التي تنص على تواريخ مختلفة لوجوب 
  اإلبالغ عن االختالفات."؛                                                                  أيضا  بالشواغل الم عرب عنها بشأن الشكل الجديد وبخاصة التعقيدات في 

  بالشواغل بشأن ضعف معدل االستجابة  " خالل إضافة الجملة التالية: من 8-19                                ت عد ل الجملة الثانية من الفقرة
 بتعليقات، " قبل كلمة "وبأن"؛ لى الدول التي تدلي لعمليات التشاور من خالل كتب المنظمة إلى الدول وعدم الرد ع

  تجنب أي تضارب  كما يلي:       لت قرأ من المنطوق  3 بإدراج الفقرة الفرعية الجديدة د( في الفقرة 1-19                 ي عدل القرار رقم"
 محتمل في المصالح عند إقامة الشراكات والحصول على التمويل الطوعي."
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 5-19                              بأن  الجملة الثانية من الفقرة  )H/SPCP( اتيجي والتنسيق والشراكاتمكتب التخطيط االستر رئيس      ذك ر  -5
لت في السابق بحيث ت قرأ كما يلي: وافقت اللجنة على أن تستمر األمانة العامة في إطالع المجلس بانتظام على "                                             كانت قد ع د 

 جمعية العمومية في دورتها الحادية واألربعين."                           المجلس تقريرا  بذلك إلى الالمعلومات المستجدة في هذا الشأن وعلى أن يرفع 

من جدول األعمال  19مشروع نص تقريرها بشأن البند  اللجنة التنفيذية على وافقت                                رهنا  بالتعديالت المذكورة آنفا ،  -6
سة العامة وافقت على أن توصي الجلوباإلضافة إلى ذلك،  لتقديمه إلى الجلسة العامة. WP/582المقدم في ورقة العمل رقم 
                كما ع د ل أعاله.، "زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها": 19/1باعتماد مشروع القرار رقم 

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند 

 (مواصلة) الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

م إلى الجلسة  16النظر في مشروع تقريرها بشأن البند  (EX/10)استأنفت اللجنة التنفيذية  -7                                   من جدول األعمال المقد 
(. ولدى تقديم نتائج استعراض مجموعة الصياغة الثانية للتعديالت المقترحة على مشروع التقرير، WP/574العامة )ورقة العمل 

                   عوضا  عن المقد مة: 38-16                             النص  التالي اقت رح للفقرة                                        أشار نائب مدير فرع شؤون البيئة إلى أن  

"واتفقت أغلبية واضحة من الدول على ضرورة توفير المزيد من الوضوح للمجلس حتى يحدد أولويات العمل المتعلق 
خيارات طويل األجل لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي، والطموح هدف عالمي بجدوى تحديد 

. وأعربت عن يكاوطة طريق للتنفيذ، للنظر فيها بحلول الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية لإلر اخالحالية المطروحة، تليها 
بدعم فني من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وبالتشاور مع الدول والصناعة والجهات المعنية األخرى ضرورة إنجاز العمل 

                                                                                                        القائمة والم قررة، بما في ذلك التكنولوجيات المبتكرة والشراكات بين الدول والصناعة، مع توفير الدعم الالزم، لى المبادرات إ          استنادا  
القدرات والمساعدة الفنية، للدول التي تندرج ضمن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". ورفضت دول أخرى بما في ذلك بناء 

لعمل بشأن جدوى تحديد هدف عالمي طموح طويل األجل، وطلبت إلى المجلس تقييم مدى تنفيذ الخطط اإعطاء األولوية لهذا 
رؤيتها الطويلة األجل، والتوصل إلى فهم أفضل للموارد المتاحة لمساعدة البلدان النامية فيما يتعلق الوطنية للدول من حيث 
  ."صاف في ضوء الظروف الخاصة وقدرات الدول المعنية.والتمويل، وكذلك ضمان اإلنبالتكنولوجيا وبناء القدرات 

                                                     أن ه في حين اقترحت مجموعة الصياغة أيضا  نصا  للفقرات )DD/ENV( نائب مدير فرع شؤون البيئةوالحظ  -8
شة                                                                                         من مشروع التقرير، فقد ورد جزء منه بين أقواس إذ كان مرهونا  بمواصلة اللجنة التنفيذية مناق 41-16و 40-16و 16-39

 .16/1القرار  مشروع

 .38-16                             عن دعمه للنص  المقترح للفقرة  مندوب مصروأعرب  -9

م  -10  المقترحة بصورة مشتركة من الصين ،16/1التغييرات التالية على مشروع القرار  مندوب الصين         ثم  قد 
                         معي ة العمومية متاحة ضمنوالهند واالتحاد الروسي )الوثيقة المنشورة عبر الموقع اإللكتروني للدورة األربعين للج

 :عبر الرابط التالي(”Reference Documents“) "وثائق مرجعية"  :الخانة المعنونة
(https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_prac 
tices_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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  ع به الستكشاف هدف طموح عالمي                     وكذلك العمل المضطل  من الديباجة من خالل حذف الجملة " 10تعديل الفقرة
درجة مئوية التفاق  1,5رجتين مئويتين ودطويل األجل للطيران الدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة 

 وإدراج الفقرة الجديدة التالية ضمن الديباجة: ؛ "باريس

 2020                                                                                               أيضا  بأن  بعض الدول لديها شواغل بشأن إنصاف وجدوى هدف الحفاظ على انبعاثات الكربون الصافية لعام     تقر   إذ"و
لت تحفظات بشأن الهدف"؛                                               على نفس المستوى وقد سج 

 بحيث تبدأ "، التعاون من جانب الدول وقطاع الطيران "من الديباجة إلى فقرتين بعد عبارات  12رة تقسيم الفق
نيابة عن صناعة وفي تلك الفقرة الثانية، حذف عبارات "االلتزامات الجماعية"؛  وتالحظ" الفقرة الثانية بعبارات
ة لبحث محكم بشأن                                        وإضافة الجملة "وإذ تالحظ أيضا  أن  تلك ا" النقل الجوي الدولي                                     اللتزامات بحاجة ماس 

 ووقائعها الوطنية المختلفة" في النهاية؛ الدول ظروف يسر التكلفة في ضوءاإلنصاف والجدوى و 

  ؛"وترحب" محل الكلمة "وإذ تالحظبإحالل عبارة " من الديباجة 22و 21تعديل الفقرتين 

  لكلمة "مهمة".بإحالل كلمة "محتملة" محل ا من الديباجة 23تعديل الفقرة 

  وقود ب سبة كبيرة من أنواع وقود الطيراننستبدال "كمسار ملهم وحي ال من الديباجة بحذف الجملة 25تعديل الفقرة
 "؛ 2050الطيران المستدام بحلول عام 

  من العمل الجاري ".              ت عتبر جزءا   " عبارةبإحالل عبارة "توفر المرونة" محل  من الديباجة 28تعديل الفقرة 

                                   أيضا  بصورة مشتركة من الصين والهند  16/1                                                       اقت رحت التغييرات التالية على فقرات منطوق مشروع القرار  -11
 الروسي: واالتحاد

  مكرر ت قرأ كما يلي: "تعيد التأكيد على مبدأ سيادة الدول ضمن التعاون الدولي لمعالجة  1إدراج فقرة منطوق جديدة                                                                                  
               تغي ر المناخ"؛

  ووكاالت األمم المتحدة  يكاوأن يواصل تحسين التآزر بين اإلبإحالل عبارة "المنطوق من  أ( 2تعديل الفقرة
  ؛بدورها القيادي المستمر" يكاو" محل "أن يكفل اضطالع اإلالمعنية األخرى 

  ؛" محل " األهداف الطموحة الجماعية"النمو المستدام للطيران الدوليبإحالل عبارة " من المنطوق  7تعديل الفقرة  

 6                                                             بأن  بعض الدول لديها شواغل بشأن الهدف الم شار إليه في الفقرة       تقر                      من المنطوق لت قرأ: " 8عديل الفقرة ت 
الهدف  أعاله؛ وتطلب إلى المجلس رفع تقرير للدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية بشأن إنصاف وجدوى 

ألبحاث ذات الصلة القائمة على البيانات التي في ضوء الجهود الجماعية لتطوير الطيران المراعي للبيئة وا
تباشرها الدول و، بحسب االقتضاء، دراسات لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن جدوى تحقيق الهدف، 

 والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول"؛
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  ول بشأن النمو طويل األجل لرؤى الدإلى المجلس إجراء تقييم  تطلب                    من المنطوق لت قرأ: " 9تعديل بداية الفقرة
                                                                                            المراعي للبيئة كما وردت في الخطط الوطني ة لكل  منها ومواصلة استطالع إنصاف وجدوى وضع هدف طموح 

 عالمي طويل األجل للطيران الدولي..."؛

  فنية أن يواصل تقديم اإلرشادات وسائر أنواع المساعدة الإلى المجلس  تطلب                     من المنطوق لت قرأ: "  13تعديل الفقرة
، لكي يتسنى للدول أن تجري 2021األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل الدول، قبل نهاية شهر يونيو 

                                                وتشج ع الدول على نشر الدراسات االقتصادية والفنية ، يكاوخطط عمل إلى اإل                              الدراسات الالزمة وتقدم طوعيا  
 وأفضل الممارسات المتعلقة باألهداف الطموحة"؛

 إلى المجلس، مع احترام سيادة الدول، دعوة الدول..."؛ تطلب                    من المنطوق لت قرأ: " 15رة تعديل بداية الفق 

  محل عبارة "تطلب"؛تدعومن المنطوق بإحالل عبارة " 22                    تعديل مقد مة الفقرة " 

  ؛"يكاو"من خالل اإلج( من المنطوق بحذف عبارة  22تعديل الفقرة 

  صل توفير محفل لتبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات من أجل                           ج( من المنطوق لت قرأ: "توا 23تعديل الفقرة
 مطارات مراعية للبيئة، بهدف تبادل العبر المستخلصة وأفضل الممارسات بين الدول؛ و"؛

  ؛"اإلرشادات" د( من المنطوق بإحالل عبارة "تقارير" محل عبارة 23تعديل الفقرة 

  األهداف "النمو المستدام للطيران المدني الدولي" محل ج( من المنطوق بإحالل عبارة  25تعديل الفقرة"
 ؛العالمية" الطموحة

  البديل في إطار التحضير للمؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود  " و( من المنطوق بحذف الجملة 25تعديل الفقرة
(CAAF/3)  المستدامة ود الطيران ألنواع وق 2050لعام  يكاو، بهدف تحديث رؤية اإل2025في موعد أقصاه عام

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

 حدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات تأن الدول على       تشج  "                    من المنطوق لت قرأ: 26الفقرة  لتعدي
                                    معالجة اآلثار المحتملة لتغي ر المناخ ل                   حدد تدابير التكي ف تالطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية وأن 

بالتعاون مع منظمات ووضع إرشادات بشأن إجراء تقييم لمخاطر تغير المناخ ألغراض الطيران الدولي، وذلك 
 و دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران"؛

  مة ملحق مشروع القرار  ي" بعد عبارة "تطبيق"                                              بشأن تغي ر المناخ بإدراج عبارات "واستعراض دور  16/1                               تعديل مقد 
 "المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي            بحيث ت قرأ: 

                  بشأن خط ة كورسيا. 17/1ونقل ذلك الملحق إلى مشروع القرار " :وإخضاعها الستعراض دوري 

                                                      كان هناك دعم عارم للحل  الوسط الذي اقترحه رئيس المجلس                           إلى أن ه بحسب فهمها لألمور  مندوبة ألمانياأشارت  -12
(EX/5)كما اقترحه المجلس في المرفق بورقة  16/1أي مشروع القرار  ،       المحد ث 2-39إخضاع القرار       ا  له، والذي لن يجري وفق
                 ألي  تغيير إضافي.، WP/58العمل 
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د  -13 من مشروع  38-16                          نها وردت في مقد مة الفقرة على أ سبانيامندوب أ                                   في معرض دعمه لوجهة النظر هذه، شد 
. ولدى اإلعراب عن تقديره لمندوب الصين على تقديم موقف الدول الثالث المذكورة بشأن WP/574ورقة العمل  الوارد فيالتقرير 

األعضاء على                                                                                   ، واإلشارة إلى أن ه ينبغي أن تأخذ الجمعية العمومية في الحسبان وجهات نظر جميع الدول 16/1مشروع القرار 
د على أن   كان قد خضع لالستعراض ووافقت عليه اللجنة التنفيذية لتقديمه إلى الجلسة  16/1مشروع القرار                            قدم المساواة، شد 

 اآلن. للنظرالعامة بغرض اعتماده. ومشروع التقرير بشأن المناقشة التي كانت قد حصلت في اللجنة التنفيذية هو وحده خاضع 

د  -14 التي أعرب عنها مندوبا ألمانيا وجهات النظر  المملكة المتحدة وهولندا ونيوزيلندا والواليات المتحدةمندوبو       ورد 
إلى الحفاظ على الحل الوسط الذي اقترحه رئيس المجلس وعدم  مندوب المملكة المتحدةسبانيا. وفي معرض القيام بذلك، دعا وأ

 .16/1لقرار                                   النقاش بشأن أي  جزء من نص  مشروع اباب إعادة فتح 

(، /574WPمن مشروع التقرير )ورقة العمل  39-16الضوء، في هذا الصدد، على الفقرة  مندوب هولندا      وسل ط  -15
، أعربت غالبية واضحة من الدول عن دعمها لنص مشروع القرار 2-39                                                   التي تنص  على ما يلي: "لدى النظر في القرار المحد ث 

                                                                               بدون أي  تغييرات إضافية، في حين أحاطت اللجنة علما  بالشواغل التي عب ر عنها عدد  WP/58المقترح في المرفق بورقة العمل 
 ".WP/605                                                       قليل من الدول بما فيها تلك الم شار إليها في ورقة العمل 

                                                                              على أن  غالبي ة واضحة من أعضاء اللجنة التنفيذية وافقت على عدم إعادة فتح مشروع  مندوبة نيوزيلندا       وشد دت  -16
                                                                للتعديل، مؤكدة  أن ها لن تدعم أي  تغييرات عليه في الوقت الراهن. 16/1ر القرا

                                                                          عن تقديره للفرصة التي أ عطيت له للمشاركة في مجموعة الصياغة المصغ رة وعب ر  مندوب الواليات المتحدةوأعرب  -17
لت إليها. كما ذك ر بأن  دوال  كثيرة، بما في ذلك الوال يات المتحدة، كانت قد أعربت أثناء المناقشات                                                                             عن دعمه للنتائج التي توص 

                                                             بدون أي  تغييرات. وإذ الحظ أن ه كان قد أعلن عندئذ  عن انفتاحه  16/1عن دعمها لمشروع القرار  (EX/5)السابقة للجنة التنفيذية 
                  إلى أن ه إذا رغبت                                                                                            على أي  تغييرات إضافية لجعل الهدف الطموح العالمي طويل األجل أكثر طموحا ، أشار مندوب الواليات

                                                                                                                         اللجنة التنفيذية في إبقاء المناقشة مفتوحة، ستكون دول عديدة سعيدة لمناقشة تلك التغييرات باإلضافة إلى التغييرات التي قد مها 
    د د                                                                                                                  مندوب الصين باسم الدول الثالث المذكورة. إال  أن ه لم يكن هناك الكثير من الوقت المتبقي من دورة الجمعي ة العمومية. وش

                                                 كان قد است عرض من قبل، بما في ذلك أثناء الدورتين  16/1                                                           مندوب الواليات المتحدة على أن  جزءا  كبيرا  من مشروع القرار 
                                                                   ( وفي المجلس. وباإلضافة إلى ذلك، كانت ورقات الدورة األربعين للجمعي ة 2-39و 18-38                                      األخيرتين للجمعي ة العمومي ة )القراران 

                                                                                                         متوف رة قبل انعقاد الجمعي ة بكثير وقد تسن ت للمندوبين الفرصة الستعراضها قبل المناقشة في اللجنة التنفيذية. العمومية ذات الصلة 
كما اقترحه المجلس  16/1                                                                                               وأشار مندوب الواليات المتحدة إلى أن ه من الواضح تماما  بالنسبة إليه وجود دعم واسع لمشروع القرار 

، شد د على أن ه يدعم بالكامل القيام بذلك وأوصى . وإذ الحظ أWP/58في ورقة العمل                                                                                   ن  الحل  الوسط يقضي بدعم ذلك النص 
                                                                         بأن تمضي اللجنة التنفيذية قدما  لالنتقال إلى البند التالي من جدول األعمال.

الهند التي اقترحها مندوب الصين باسم الصين و  16/1التغييرات على مشروع القرار االتحاد الروسي             وأي د مندوب  -18
، 2-39                                                                                                              ودولته، مشددا  على أن ه على الرغم من أن  غالبية واضحة رأت أن ه ينبغي عدم إدخال أي  تغييرات على القرار المحد ث 

                                                                     إال  أن ه من واجب ومن حق  الدول الثالث المذكورة شرح موقفها بهذا الشأن.

                        كما ق د م في ورقة العمل  16/1ى مشروع القرار                                إلى أن  الغالبية تدعم اإلبقاء عل رئيس اللجنة التنفيذيةوخلص  -19
WP/58  واست نسخ في ورقة العمل                       WP/574.وأشار إلى أن  التعليقات الواردة قد أ حيط علما  بها وست درج في مشروع التقرير .                                                                               
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الصياغة التغييرات األخرى التي اقترحتها مجموعة                              ، قد م رئيس قسم تغي ر المناخمندوب الصين               ونزوال  عند طلب  -20
 كما يلي:

  في حين الحظت اللجنة الشواغل التي أعربت عنها  ، االستعاضة عن الجملة16/39في الجملة األولى من الفقرة"
أخرى على ضرورة  بلدان        أصاار ت في حين " " بالجملةWP/605بضع دول بما في ذلك تلك الواردة في ورقة العمل 

وإضافة جملة ثالثة جديدة، بين قوسين، كما لمحددة بشأن التعديالت"؛ تعديل مشااروع القارار وقدمت اقتراحاتها ا
لم يكن لدى اللجنة التنفيذية وقت لمناقشة هذه المقترحات وقررت تقديم مشروع القرار والتغييرات المقترحة ]يلي: "

 "؛المعالجة[                                        ذات الصلة به للجمعي ة العمومية لمزيد من 

 االتحاد الروسي  باالتساق مع االقتراح السابق لمندوب(EX/10) ت قرأ كما يلي:، 40-16، إدراج فقرة جديدة               
"المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على آليات  –نقل المرفق  والصين االتحاد الروسي وفدا "واقترح
لمقدم في ورقة العمل مجال الطيران الدولي" من مشروع القرار قيد النظر إلى مشروع القرار افي  (MBMs) السوق 

WP/59 ،"؛41-16الحالية لتصبح  40-16 ترقيم الفقرةمع إعادة                           . إال أن االقتراح قد ر فض" 

  وافقت اللجنة بأغلبيةاعتراضات دولتينوعلى الرغم من ]" وإدراجها بين قوسين، كما يلي: 41-16وتعديل الفقرة ، 
 " [ار التالي:على توصية الجمعية العمومية باعتماد القر  األصوات

                            نظرا  التساقها مع النص  الذي  39-16                                            إلى أن ه يدعم التغييرات المقترحة على الفقرة  مندوب االتحاد الروسيوأشار  -21
                                                                                 ولم يعتبر أن ه ينبغي حذف الجملة الثالثة الواردة بين قوسين بما أن ها تعكس مناقشات  .(EX/10)سبق أن اقترحه مندوب الصين 

 ة.اللجنة التنفيذي

                                                    أن ه سيكون من المربك اإلبقاء على هذه الجملة الثالثة. مندوب الواليات المتحدة      وأك د  -22

من خالل إدراج الجملة:  39-16بديل، تعديل الجملة الثانية من الفقرة         ، كحل  رئيس اللجنة التنفيذيةوبالتالي، اقترح  -23
م بها بعض الدول األعضاء، قد مت ثالث                                                       "وعرضها على اللجنة" في النهاية بحيث ت قرأ كما يلي: "وإ                                                                 ثر البيانات الشفوي ة التي تقد 

 اإللكتروني وعرضها على اللجنة". يكاو                                                       دول أعضاء مساهمة خطي ة إلى الجلسة تم  نشرها على موقع اإل

ة عل مندوب الصين        ثم  سأل  -24 ى رأي                                                                           عن عملي ة اتخاذ القرار في اللجنة التنفيذية إذا كان هناك دول تعترض بشد 
                            الغالبية بشأن مسألة معي نة.

جمعية العمومية ل                                 أنه وفقا  للنظام الداخلي الدائم ل (D/LEB)الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  إدارةمدير أوضح و  -25
(Doc 7600)إذا فألغلبية. ا قاعدةأساس  علىبأعمالها واتخذت قراراتها  األخرى  ، قامت الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية واللجان
       ت عتمدي تالجمعية العمومية ال اتالشؤون القانونية إلى أنه في حالة قرار  إدارةأشار مدير و قرار. الفقت األغلبية، يمكن اتخاذ ات

على                                                                                                             باألغلبية، كانت هناك سوابق للدول لإلعراب عن تحفظاتها الحقا ، إما على القرار ككل أو على أحكام محددة منه. وردا  
 العمومية جمعياتالإلى أنه من الممارسات المعتادة في الشؤون القانونية  إدارةمدير ، أشار مندوب الصينر طرحه سؤال آخ

الهيئة، قرار  األخرى  رئيس الجمعية العمومية أو رئيس اللجنة التنفيذية أو اللجانيدلي به ي ذملخص المناقشة الأن يصبح  لإليكاو
 عليه. هناك اعتراضات إال إذا كانت
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جنة التنفيذية للفي اأن رأي األغلبية  فشدد علىبشأن قاعدة األغلبية المذكورة،  مخاوفهعن  مندوب إريترياأعرب و  -26
على  وأكدرأي أغلبية جميع الدول األعضاء في اإليكاو، والتي ستتأثر جميعها بقرار اللجنة التنفيذية. عن بالضرورة  يعبرال 

عالج قضية يشدد على أن هذا القرار و رأي األقلية،  مراعاةبل ل                 لمعرفة أفضل الس   16/1ار إعادة النظر في مشروع القر  ضرورة
 توقع أن تكون لها عواقب وخيمة على األجيال القادمة.يتغير المناخ، والتي وهي حساسة للغاية 

 مندوبي الصين واالتحاد الروسي. تيهذا المداخلة، وكذلك مداخل ممثل الهندوأيد  -27

                              تحديد األغلبية بالتصويت، وفقا   ه يمكنأن رئيس المجلس، أوضح مندوب الصينعلى استفسار آخر من        وردا   -28
برفع األيدي أو بالوقوف، أو الصوت بعادة والذي يجري ، (Doc 7600)من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  46للمادة 

طبق عادة إال بعد بذل      ال ت   46دة ما. وشدد، مع ذلك، على أن الكذل عند طلب الدول نداء أسماءب                        ولكن يمكن أيضا  أن يكون 
إلى أقصى حد ممكن آراء األقلية. وأشار رئيس            ت راعى فيهحل وسط  علىكل جهد لتحقيق أكبر قدر ممكن من توافق اآلراء 

                         ائما  فرصة للدول للتعبير هذه الجهود في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية، فستكون هناك د أخفقتالمجلس إلى أنه إذا 
 بل الجلسة العامة.                              عن تحفظاتها بعد اعتماده من ق  

على نفس الصياغة المستخدمة في قراري الجمعية  يحتوي  16/1رئيس المجلس على أن مشروع القرار وشدد  -29
يثات طفيفة، على النحو الذي ، مع تحد2-39و 18-38ن االقرار أال وهما العمومية السابقين بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ، 

أنه ليس من الضروري أن تبدأ اللجنة التنفيذية في تغيير               بناء  على ذلك أكد و ، (EX/10)مندوب الواليات المتحدة  من قبله وضحأ
بأن  ةاللجن باستنتاج رئيس                                                       ، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي: أن تحيط علما  اللجنة رئيس وافقكما . وأوصى، القرار نص

 ورقة العمل فيوالواردة أيضا  WP/58 ورقة العمل بالصيغة المعروضة في 16/1األغلبية أيدت اإلبقاء على مشروع القرار 
WP/574  لمزيد من إلجراء اثيرت؛ وإتاحة مزيد من الوقت                           بالمسائل المختلفة التي أ                اإلحاطة علما  و أعاله(؛  19)انظر الفقرة

  .ةالمقبل جلستهاتقديم تقرير عن النتيجة إلى اللجنة التنفيذية في و الدول المعنية،  المشاورات غير الرسمية مع

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي –حماية البيئة  من جدول األعمال: 17البند 
 كورسيا()خطة     

 الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

، مع تأكيد (/575WP)من جدول األعمال  17اللجنة النظر في مشروع تقريرها إلى الجلسة العامة بشأن البند بدأت  -30
 إدخال التعديالت التحريرية التالية عليه:أنه ينبغي على  )DD/ENV(لشؤون البيئة نائبة المدير 

  ال  من "فنلندا" لتصحيح الدولة التي قدمت عن طريق إضافة "فرنسا" بد 7-17ينبغي تعديل الجملة األولى من الفقرة                                       
األخرى في اللجنة األوروبية بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء والدول األعضاء  WP/102ورقة العمل 

 ؛ للطيران المدني

  ورقة في تقديم عن طريق إضافة جزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة لقائمة الدول المشاركة  9-17الفقرة ينبغي تعديل
 ؛ WP/229العمل 
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  وفي ورقة العمل "بحيث تصبح  28-17الفقرة ينبغي تعديلWP/407 ،عناتحاد النقل الجوي الدولي معلومات      قد م 
لي الطائرات                               لي الطائرات والدول، وبين مشغ                               عن بيانات االنبعاثات بين مشغ  لتسهيل اإلبالغ  +IATA FREDنظام 

  .".وهيئات التحقق

 /228WPوفي ورقة العمل "إبدال الجملة األولى منها بالتالي:  مندوب الهنداقترح ، 13- 17 ةوباإلشارة إلى الفقر  -31
 ‘الدول بطريقة توجهها ’انبعاثات الطيران خطة كورسيا هو اعتماد مبدأ تحديد في ، اقترحت الهند أن يكون األساس 1التنقيح رقم 
  .الطائرات"مشغلي ن م                                      مسؤولية خفض االنبعاثات إلى الدول بدال        ت نسبوأن ات الطائر لي           وليس مشغ  

تعديل الجملة األولى وتقسيمها إلى جملتين بحيث تصبح البرازيل مندوبة اقترحت ، 10- 17 ةوباإلشارة إلى الفقر  -32
الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا ، أبرزت البرازيل وغواتيماال، بدعم من WP/289وفي ورقة العمل "كالتالي: 

الالتينية، أهمية كافة عناصر سلة التدابير الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للطيران المدني. وتم التشديد على جدوى التنفيذ 
مساعدة وبناء القدرات لكاو لا لبرنامج اإليمعن دعمه االمناسب لنظام الرصد واإلبالغ والتحقق في إطار خطة كورسيا، وأعربت

 ."والتدريب في إطار خطة كورسيا

 /529WPوفي ورقة العمل " بالنص التالي: 20-17إبدال الجملة األولى من الفقرة االتحاد الروسي مندوب واقترح  -33
خطة كورسيا، ال سيما بالنسبة لالقتصادات                                                                     ، قدم االتحاد الروسي تحليال  لآلثار البيئية واالقتصادية السلبية الستحداث 1التنقيح رقم 

الروسي في مشروع قرار الجمعية العمومية يشكك في جدوى االستمرار في تنفيذ خطة كورسيا. واقترح االتحاد مما النامية والناشئة، 
"آلية  صورةادية في إلعطاء حوافز اقتص، أن ينظر مجلس اإليكاو في إعداد نظام عالمي WP/529البديل الوارد في ورقة العمل 

الجمعية العمومية إلى النظر، كبديل عن ذلك، دعا االتحاد الروسي          . وفضال  (ACDM)تنمية نظيفة للطيران المدني الدولي" 
حرائق  طفاءرعاية األمم المتحدة، إلمعقول لتنفيذ خطة كورسيا، في إمكانية الشروع في إنشاء قوات طيران دولية متنقلة، تحت 

المتحدة، بوصفها مساهمة حقيقية أهداف التنمية المستدامة لألمم  ةتلبي منيمكنها مما من الكوارث الطبيعية،  ذلك ات وغيرالغاب
 " في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

التي شاركت  WP/306محتويات ورقة العمل  ،بشكل أفضل، إبراز ضرورةعلى  الصينو االتحاد الروسي  مندوباأكد و  -34
                                 ن نصا  منقحا  إلى األمانة العامة.اسيقدم اوأشارا إلى أنهم 11-17في تقديمها في الفقرة  الدولتان

أن بعض الدول باللجنة       تقر  ، نصها كما يلي: "   ا  مكرر  33-17بعد ذلك إدراج فقرة جديدة  مندوب الصينواقترح   -35
عند نفس  2020                                             ن العالمية من الطيران الدولي اعتبارا  من عام لديها مخاوف جدية بشأن إبقاء صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربو 

 هذا االقتراح. مندوب االتحاد الروسي". وأيد وهي تعترض على ذلكخط األساس لخطة كورسيا  بوصفهالمستوى 

 يرمشروع التقر الجديدة في     ا  مكرر  33-17من المناسب إدراج الفقرة المقترحة  ليسأنه إلى  مندوب فرنسا وأشار -36
                   لكربون اعتبارا  من من حيث االهدف العالمي الطموح للنمو المحايد أما  ،كورسيايخص خطة من جدول األعمال  17ألن البند 

من جدول األعمال بشأن تغير المناخ وتم  16، في إطار البند المعتادة                 ، وفقا  للممارسة نوقشقد ف (CNG2020) 2020عام 
 .16/1في مشروع القرار  التعبير عن ذلك

التعبير لمندوبين يمكن ل                                                عترض أيضا  على االقتراح، وأشار إلى أنه في حين أن يأنه  مندوب الواليات المتحدةأكد و   -37
 33-17فقرة الوجهات النظر التي أعربوا عنها أثناء مناقشة اللجنة التنفيذية في تقريرها، إال أنه لم يتذكر أن ما ورد في  عن



 - 480 - A40-Min. EX/11 
 

 

موقف دول معينة في فقرات متعددة في التقرير، كما حدث أثناء  دراجمحاولة إل ههذ بدتفي رأيه، فعل. جديدة قد قيل بالفال    ا  مكرر 
 من جدول األعمال. 16البند  بشأنالمناقشة السابقة لمشروع التقرير 

 ملخص وهشدد على أن تقرير اللجنة التنفيذية و فرنسا والواليات المتحدة، مداخلتي مندوبي  مندوب المانيا      وأي د  -38
 بالتالي كل بيان أدلى به المندوبون. تضمني وال،           ا  حرفيا  لمناقشاتها وليس محضر 

اآلراء التي عن نفس  البرتغالو  اليونانو  هولنداو المملكة المتحدة و  نيوزيلنداو  السويدو  النرويجو  كندا مندوبووأعرب  -39
 فرنسا والواليات المتحدة وألمانيا. مندوبوعنها  أعرب

الجديدة متسق مع الموقف الذي أعربت     ا  مكرر  33-17أن اقتراحه بشأن الفقرة على رأيه ب ندوب الصينم وظل -40
 تقرير اللجنة التنفيذية. ومن الضروري بالتالي التعبير عنه فيمن جدول األعمال،  17عنه بعض الدول أثناء مناقشة البند 

الصين والدول األخرى  مندوبيمانة العامة سوف تتشاور مع إلى أن األ (D/ATB)النقل الجوي  إدارةمدير وأشار   -41
 وجهات نظرهم في التقرير. للتعبير عنبل                          المعنية لمعرفة أفضل الس  

نصها كما يلي: "ال توافق الدول     ا  مكرر  42-17هي فقرة جديدة  إضافةبعد ذلك  مندوب االتحاد الروسيواقترح  -42
 ةمقترحال همتغييراتنظرا لرفض مناقشة  WP/59المقدم من المجلس في ورقة العمل الثالث من حيث المبدأ على مشروع القرار 

 43-17 ." واقترح كذلك إدراج عبارة "باألغلبية" في الفقرة              ت راع  شواغلهمإليكاو[ ولم العنوان على الموقع اإللكتروني لعلى القرار ]
  (.17/1ية بأن تعتمد الجمعية العمومية القرار التالي:" )بحيث يصبح نصها كما يلي: "وافقت اللجنة باألغلبية على التوص

 بعد ذلك ما يلي: مندوب الصينواقترح  -43

   بت" وحذف كلمة                                             إضافة عبارة "أحاطت علما " بدال من عبارة "رح  عن طريق  34-17تعديل الجملة األولى من الفقرة
القواعد والتوصيات واإلرشادات الدولية قد أعدت اإليكاو  بأن                    وأحاطت اللجنة علما  ""الناجح" بحيث تصبح كالتالي: 

 ..."؛  المتعلقة بخطة كورسيا

   إضافة عبارة "بعض" قبل عبارة "الدول" وإضافة الجملة الجديدة عن طريق  35-17تعديل الجملة األولى من الفقرة
متها بعض الدول األخرى التي مفادها                النظر التي قد   باآلراء ووجهات      أيضا                      وأحاطت اللجنة علما  التالية في نهاية الفقرة: "

تقرر تأهيل وحدات االنبعاثات وأنواع الوقود المستدام للطيران لكي تستخدم في أن الدول، وليس المجلس، هي التي 
 "؛ إطار خطة كورسيا

   ثالث رأيها بأن خطة الول دالوأبرزت " عن طريق إضافة الجملة الجديدة التالية في النهاية: 42-17تعديل الفقرة
خط األساس والمعايير                                 وطني وأن ي سمح لكل دولة باعتماد على المستوى اليتم تقريره ما نفذ على نحو                    كورسيا ينبغي أن ت  

اإليكاو بإعداد أن يقوم مجلس مع االعتراف بأهمية ، التي تخصها لترخيص وحدات االنبعاثات ووقود الطيران المستدام
لتنفيذ خطة التشاور مع الدول على الصعيد العالمي بغرض زيادة التجانس فيما بين خطط الدول الوطنية آلية للحوار و 

 "؛كورسيا.
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( لمسألة الجلسة الخامسة                                               ، تماشيا  مع المناقشة السابقة للجنة التنفيذية )مندوب المملكة العربية السعوديةواقترح  -44
عملية المراجعة جري توأن " :العبارة ،في النهاية ،بإدراج 41-17ملة األولى من الفقرة ، تعديل الجلخطة كورسياالمراجعة الدورية 

  ".2-39على أساس المبادئ اإلرشادية المدرجة في الملحق بالقرار 

مندوب الصين والمملكة العربية السعودية، اعترض التي قدمها مندوبا المقترحات  مندوب االتحاد الروسيبينما أيد  -45
 مناقشة اللجنة التنفيذية. عبر عنبشدة عليها ألنها في رأيه ال ت انياألم

االتحاد الروسي  مندوبو اي اقترحهتعن دعمه لجميع التعديالت على مشروع التقرير ال مندوب مصروأعرب  -46
 .43-17و 42-17و 41-17والصين والمملكة العربية السعودية، وال سيما تلك المتعلقة بالفقرات 

عنها مندوبو الدول األوروبية وكندا والواليات المتحدة.  أعربآلراء التي عن موافقته على ا مندوب أسترالياعرب وأ   -47
من جدول األعمال  16البند  عنمشروع تقريرها بشأن مع االقتراح الذي قدمه خالل المناقشة السابقة للجنة التنفيذية         تمشيا  و 
               بدال  من اقتراح  تتضمن جميع شواغلهمفقرة قائمة بذاتها باقتراح الصين واالتحاد الروسي  وبايقوم مند(، اقترح أن الجلسة العاشرة)

 .للتعبير عن تلك الشواغلمن جدول األعمال  17البند  عنمختلفة من تقرير اللجنة الفقرات التعديالت على 

القيام بذلك،  ولدىهذا االقتراح.  لبرتغالوا لنمسااو  اليونانو  هولنداو المملكة المتحدة و  نيوزيلنداو  مندوبو السويدوأيد  -48
التي أثارتها بالفعل الصين واالتحاد  مجرد الشواغلعن الفقرة المستقلة المذكورة  ه يتعين أن تعبرأنعلى  مندوب هولندا شدد

على  النمساو  اليونان مندوباغرض. ووافق ذلك هو اللم يكن و ، نقاشال باب فتح عاد                                       الروسي وأي دول أخرى قد تدعمهم وإال فسي  
 .هذا الرأي

تقديم فقرة قائمة إلى  ،اقتراح مندوب أسترالياب      عمال   ،االتحاد الروسي والصين امندوب      ي دعى أن اللجنة رئيسواقترح  -49
نفيذية للبند                                                               جميع شواغلهم كما تم اإلعراب عنها سابقا  أثناء مناقشة اللجنة الت الستعراضها بحيث تتضمنبذاتها إلى األمانة العامة 

 مراجعة النص المقترح. المصغرةمجموعة الصياغة             أن ي طلب منأشار إلى أنه قد يكون من الضروري و  .من جدول األعمال 17

لجمعية العمومية لمناقشة التغييرات الجوهرية لجلسة هذه الأنه لم يتبق وقت كاف في  البرازيل ةمندوب وأشارت -50
أن تكون اإليكاو، كمنظمة متعددة  ةعلى ضرور  إال أنها شددت مع ذلك. 17/1و  16/1القرارين  مشروعيالمقترحة على 

عقد أن يالشواغل التي أعرب عنها مندوبو الصين واالتحاد الروسي والهند، من بين آخرين، واقترحت  تراعياألطراف، شاملة وأن 
 2-39اء فيما يتعلق بتنقيح قرارات الجمعية العمومية المستوى لمناقشة آراء الدول األعض ةاجتماعات رفيع      ا  أوالمجلس اجتماع

في مشروع التقرير مفادها أن اللجنة التنفيذية     ا  مكرر  41-17البرازيل إدراج فقرة جديدة  ةمندوب تثة. وبالتالي اقترح       المحد   3-39و
الجمعية  يفيما يتعلق بتنقيح قرارا                                                                                   اقترحت أن يعقد المجلس اجتماعا  أو اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة آراء الدول األعضاء 

الحادية  تهالجمعية العمومية في دور انظر فيهما تن سي( اللذ17/1و  16/1ن ي)أي القرار ين ث       المحد   3-39و 2-39العمومية 
، لعرضها على نظر الجمعية العموميةكورسيا، خطة المجلس ل ايضطلع بهسي تفي إطار المراجعة الدورية الوذلك ن، يواألربع

 .(3-39قرار الجمعية العمومية من منطوق  18الفقرة  انظر) 2022                          ثالث سنوات اعتبارا  من عام  كل

ملخص لمناقشات اللجنة التنفيذية،  هوعلى أن التقرير في الرأي مع مندوب ألمانيا  مندوب االتحاد الروسي واتفق -51
لطيران وساط ابياناتهم فيه حتى يتسنى ألسوى التعبير عن  ن الذين اقترحوا تغييراتو ن اآلخر و والمندوبلم يطلب هو أكد أنه و 

تعبر . وبينما أعرب عن تقديره القتراح مندوب أستراليا، شدد على أن الفقرة المستقلة المتوخاة يجب أن معرفتها كما ينبغيالدولي 
 ول األخرى.بل الد                                         بل الصين واالتحاد الروسي ولكن أيضا  من ق                                   الشواغل التي أثيرت ليس فقط من ق   عن



 - 482 - A40-Min. EX/11 
 

 

المبدأ األساسي المنصوص عليه في ديباجة  يعبر عنأشار إلى أنه و اقتراح رئيس اللجنة،  مندوب مصر      وأي د -52
اتفاقية شيكاغو المتمثل في المساعدة على "إيجاد الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما بين أمم العالم وشعوبه". وبينما كان 

، WP/575في ورقة العمل                 والواردة أيضا   WP/59أن يظل بالصيغة المعروضة في ورقة العمل  يجب 17/1يرى أن مشروع القرار 
 ينبغي تعديله. أنهالشواغل التي أعرب عنها المندوبون الذين اعتبروا  عن التقرير برفإنه يعتقد أنه من الضروري أن يع

                                            يا للمضي قدما ، والذي أيده عدد من المندوبين الذي اقترحه مندوب أسترال سبيلعن تقديره لل مندوب الصينوأعرب   -53
من أنه ، مع مراعاة الشرطين المسبقين التاليين: هاآلخرين. وأشار إلى أنه يمكن أن يوافق على اقتراح رئيس اللجنة الناشئ عن

 ينبغي إبدالعمال، من جدول األ 17مناقشة اللجنة التنفيذية بطريقة متوازنة في مشروع التقرير بشأن البند  التعبير عنأجل 
آراء الدول األخرى في اللجنة؛  عن      أيضا  والتعبير  ،العديد من الدول األعضاء في اللجنة" اتفقت" بعبارةاللجنة"  اتفقت" اتعبار 
تغير  في معالجة قضايا         ومجديا           ومنصفا         عادال         نهجا  ممقدمة الفقرة المستقلة المتوخاة أن الدول المعنية اتبعت باستمرار       تبي ن وأن 

المناخ، وأن هدفها هو التنمية المستدامة للطيران المدني الدولي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الطيران الدولي 
نتيجة ضوء من مشروع التقرير على  34-17احتفظ مندوب الصين بالحق في العودة إلى الفقرة و . عنها تعويضالوليس مجرد 

 .17/1قرار مشروع ال بشأنالمناقشة 

أن تقوم مجموعة الصياغة  اضرورييس أنه ل أشار إلىالقتراح رئيس اللجنة،  تأييدهعن  مندوب كندابينما أعرب   -54
 مواقف الدول المعنية. بر عنبمراجعة الفقرة المستقلة المتوخاة ألنها ستع

توصية اللجنة بأن شأن ب 43-17الفقرة نص            ت ستخدم فيهذا الرأي. وأعرب عن أمله في أن على  مندوب فرنسا ووافق -55
من  16المقابلة من مشروع التقرير عن البند  40-16في الفقرة  ةستخدممالصيغة النفس  17/1تعتمد الجمعية العمومية القرار 

دلى بها باإلشارة إلى التعليقات التي أو . 16/1القرار                                           التي ت وصى  فيها الجمعية العمومية باعتماد ( WP/574)جدول األعمال 
المراجعة الدورية لخطة  بشأن مسألةمناقشة اللجنة التنفيذية عن بدقة  برتع 41-17مندوب البرازيل، أكد مندوب فرنسا أن الفقرة 

ن ي)أي القرار  ينالمحدث 3-39و 2-39الجمعية العمومية  ي وأنه من السابق ألوانه البدء في مناقشة التنقيحات لقرار كورسيا، 
 هذا المداخلة. مندوب فنلنداكورسيا. وأيد  خطةمهم في الوقت الحاضر هو ضمان تفعيل الد على أن (. وشد17/1و 16/1

على أهمية تحقيق توافق  مندوب جنوب أفريقياالكامل القتراح رئيس اللجنة، شدد  تأييده                اإلعراب أيضا  عن  ولدى  -56
القضايا أثناء  باب النقاش بشأن هذهجل تجنب إعادة فتح من جدول األعمال من أ 17البند  عنمشروع التقرير  علىفي اآلراء 

 نظر الجلسة العامة فيها.

 أشارمن جدول األعمال،  16مع مالحظة أن المناقشة الحالية كانت مماثلة للمناقشة السابقة للجنة التنفيذية للبند و   -57
 43-17د الروسي والصين وفرنسا فيما يتعلق بالفقرة االتحا مندوبو                                    ، بناء  على التعليقات التي أدلى بها إلى أنه رئيس المجلس

من جدول األعمال  17من جدول األعمال على البند  16للبند بالنسبة الترتيب المتفق عليه  ذات يمكن تطبيق من مشروع التقرير،
ه للجنة التنفيذية، شدد على أنالقرار في ا اتخاذ                                              أيضا  إمكانية ظهور نفس األسئلة المتعلقة بعملية  يتوخى               مشيرا  إلى أنه و        أيضا . 

من جدول األعمال. وأشار رئيس  17و 16البندين كل من المشاورات غير الرسمية مع الدول المعنية فيما يتعلق ب ينبغي إجراء
نة تقديم فقرة قائمة بذاتها إلى األماإلى                             ، وفقا  القتراح رئيس اللجنة، مدعوان االتحاد الروسي والصين يمندوب المجلس إلى أن

 16                                     كما د عيا إلى القيام بذلك بشأن البند ، من جدول األعمال 17لبند بشأن ا اجميع شواغلهم الستعراضها بحيث تتضمنالعامة 
مشاورات غير رسمية مع العديد من الدول األخرى فيما يتعلق بالفقرتين المستقلتين                         واقترح أن ت عقد بعد ذلك  من جدول األعمال.
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رئيس وجهة النظر التي عبر عنها مندوب جنوب أفريقيا، أكد ومثل صل إلى توافق في اآلراء بشأنهما. المقترحتين بهدف التو 
 القضايا في الجلسة العامة. باب النقاش بشأن هذهإعادة فتح  احتمالتجنب  ضرورة           مجددا  على  المجلس

من  17شار إلى أنها ستعود إلى البند                                         إلى أن اللجنة ستمضي قدما  وفقا  لذلك، وأ رئيس اللجنة التنفيذيةأشار و   -58
  تقرير عن نتيجة المشاورات غير الرسمية المذكورة.       سي قدم، حيث ةالمقبل جلستهاجدول األعمال في 

  .07,11الجلسة في الساعة       ر فعت -58
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 عشرة الثانيةمحضر الجلسة 

 (15,30في الساعة  2019 /10/ 3، الخميس)

 المواضي  التي نوقشت

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند  -1

 (تابع                                                         الموافقة على مشروع نص التقرير المقد م إلى الجلسة العامة ) —

 ة كورسيا(خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خط –حماية البيئة  من جدول األعمال: 17البند  -2

 (تابعالموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة ) —

 موجز المناقشات

 السياسات والتوحيد القياسي  –الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  من جدول األعمال: 16البند 

التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  خطة ––الطيران الدولي وتغير المناخ  –حماية البيئة  من جدول األعمال: 17البند 
  كورسيا(الطيران الدولي )خطة 

مةرير الاالتق وصنص اري الموافقة على مش  إلى الجلسة العامة       مقد 

 من جدول األعمال 16استأنفت اللجنة النظر في مشروع تقريرها إلى الجلسة العامة بخصوص البند  -1
( وكذا في مشروع تقريرها إلى الجلسة العامة (EX/11) و (EX/11) للجنة التنفيذية  11و 10)الجلستان  WP/574)  )ورقة العمل

            (، حيث قد م )/11EX(للجنة التنفيذية الجلسة الحادية عشرة ) )/575WP  )ورقة العملمن جدول األعمال  17بخصوص البند 
  مع الدول المعنية.                                                         د. أولومويا بينارد أليو تحديثا  عن المشاورات غير الرسمية  رئيس المجلس

بأن اللجنة التنفيذية وافقت،                    ، ذك ر رئيس المجلس WP/574)  )ورقة العمل 16وفيما يتعلق بمشروع التقرير عن البند  -2
، الذي عرضه فريق الصياغة الثاني )والذي 39-16و 38-16، على نص الفقرتين الجلسة الحادية عشرة للجنة التنفيذيةخالل 

باستنتاج الرئيس ومفاده        علما  . عالوة على ذلك، أحاطت اللجنة 41-16و 40-16وء المناقشات( والفقرتين                  عد  ل الحقا  على ض
خ في           والمستنس  (WP/58) بشأن تغير المناخ، بالشكل الوارد في ورقة العمل  16/1أن األغلبية تؤيد اإلبقاء على مشروع القرار 

قت إلجراء المشاورات غير الرسمية مع                                  ا المطروحة؛ وأتاحت مزيدا  من الو يبمختلف القضا       علما  كما أحاطت ، (WP/574)  الورقة
 الدول المعنية. وكان رئيس المجلس قد عقد تلك المشاورات للتأكد من تقارب المواقف.

الجلسة ، أفاد رئيس المجلس أن رئيس اللجنة اقترح، خالل WP/575)) 17وبخصوص مشروع التقرير عن البند  -3
بناء على اقتراح من مندوب أستراليا، دعوة مندوبي الصين واالتحاد الروسي إلى تقديم  ،(EX/11) للجنة التنفيذيةالحادية عشرة 
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، كي تنظر فيها األمانة العامة، وذلك 17ب عنها خالل مناقشات اللجنة بشأن البند     عر                                         فقرة قائمة بذاتها تعكس الشواغل التي أ  
                               قد يوافق على ذلك االقتراح رهنا   مشروع التقرير. وقد سبق لمندوب الصين أن قال إنهعوض اقتراح تعديالت على مختلف فقرات 

وذلك لعرض  ؛اللجنة"في                 الدول المتمث لةبشرطين: أولهما االستعاضة عن عبارة "وافقت اللجنة" بعبارة "اتفق عدد كبير من 
آراء الدول األخرى األعضاء في اللجنة، وأن تشير الفقرة  مناقشات اللجنة بشكل متوازن في مشروع التقرير، وثانيهما اإلشارة إلى

د  إزاء قضايا تغير             إلى نهج                                                                                  االستهاللية التي ي عت ز م جعلها فقرة قائمة بذاتها إلى أن الدول المعنية سعت جاهدة                                        منصف  وعادل  وم ج 
ي أكسيد الكربون من الطيران المدني وعدم المناخ وأن هدفها هو النمو المستدام للطيران المدني الدولي وخفض انبعاثات ثان

 االقتصار على تعويض تلك االنبعاثات.

د سوء فهم في التواصل رعى، خالل المشاورات غير الرسمية، إلى وجو                                       وأشار رئيس المجلس إلى أن انتباهه است   -4
عبارة  قع االستعاضة عنين المذكورين وال سيما الشرط األول. وأوضح أن مندوب الصين قد طلب في الوابخصوص الشرط

                            أن ذلك االقتراح يتعلق أساسا   WP/575))دول". وقد اتضح للرئيس بعد استعراض ورقة العمل ال قت بعض"اتفقت اللجنة" بعبارة "اتف
. (CORSIA) بشأن خطة كورسيا 1-17حيث اتفقت اللجنة على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد القرار  34-17بالفقرة 

لى أن هذا المسعى نحو التوافق لمساعدة رئيس اللجنة لم يتكلل بالنجاح، فقد ترك لمندوبي الصين واالتحاد الروسي وإذ أشار إ
                                                                                                                مهمة تحديد المسار الذي يودان أن يسلكاه لتمكين اللجنة من اتخاذ قرار بخصوص الخطوات المقبلة. وشد د رئيس المجلس على 

وهو اليوم األخير من  ،4/10/2019أي الجمعة  ،ة جميع أعمالها في اليوم التاليأنه من األساسي أن تستكمل الجمعية العام
 الدورة األربعين.

عنها، عن تقديره لرئيس المجلس على ما يبذله من جهود مضنية للتوصل إلى           ، نيابة  رئيس اللجنة التنفيذيةأعرب  -5
  من جدول األعمال. 17و 16توافق بخصوص البندين 

 ين اللذين طرحهما، أعاد قراءة نص الفرتين                             مجددا  على وجود سوء فهم للشرط وب الصينمند     أك د  وإذ -6
هده من أجل تحقيق التوافق داخل ج                                                                       أعاله(. وأك د على أنه سيعمل بنصيحة رئيس اللجنة ورئيس المجلس ويبذل قصارى  4و 3)

 جلسة الحالية من جدول األعمال. وقد يتم ذلك خالل ال 17اللجنة التنفيذية بخصوص البند 

                                                                  أنه لم يعب ر صراحة عن رأيه، خالل الجلسة الماضية، بخصوص اقتراح رئيس إلى  مندوب االتحاد الروسيأشار  -7
واقترح إنشاء  17                                                                                                  اللجنة. وبالرغم من أنه ال يعتبر ذلك االقتراح مقبوال  بشكل كامل، فإنه حريص على استكمال النظر في البند 

، WP/575)ض التعديالت التي اقترحها هو والمندوب الصيني على مشروع التقرير )ورقة العمل الستعرا      مصغ رفريق صياغة 
 .(EX/11)للجنة التنفيذية  خالل الجلسة الحادية عشرة

                                                                             من استخدام عبارة "شروط مسبقة" قائال  إنها ليست الطريقة األفضل إلجراء المفاوضات.  فرنسامندوب استغرب  -8
جنة التنفيذية استمعت بقدر كبير من االحترام واألناة، خالل الجلسة الحادية عشرة، إلى مندوبي الصين                     وبعد أن ذك ر بأن الل

                                                                                                                   واالتحاد الروسي وهما يعرضان اقتراحهما، أفاد بأن تكرار نفس العملية اآلن لن يجدي نفعا  خالل اليوم ما قبل األخير من أعمال 
ق األول للمندوب الصيني، أاكد مندوب فرنسا أن االستعاضة عن عبارة          ط المسب  إلى الشر  وفي معرض إشارتهالجمعية العمومية. 

لن يعكس فحوى المناقشات. وينطبق ذلك  17"اتفقت اللجنة" بعبارة "اتفقت بعض الدول" في مشروع التقرير بخصوص البند 
بخصوص  1-17ومية باعتماد القرار التي تفيد بأن اللجنة اتفقت على أن توصي الجمعية العم 43-17بصفة خاصة على الفقرة 

 WP/59                                                                                                      خطة كورسيا، ألن ج ل  الوفود التي تناولت الكلمة أعربت عن دعمها لذلك القرار بصيغته الواردة في ورقة العمل 
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ن . وأفاد بأنه إذ يحترم اآلراء المختلفة التي أعربت عنها دول قليلة بهذا الشأن، اعتبر أWP/575خة في ورقة العمل           والمستنس  
         مناسبا . لن يكون  34-17في الفقرة  "اتفقت اللجنة" بعبارة "اتفقت بعض الدول"االستعاضة عن 

في التقرير تعكس كل الشواغل  امقترح رئيس اللجنة بإدراج فقرة قائمة بذاته    ل                                   وإذ أشار مندوب فرنسا إلى أنه قب   -9
على أساس عدم تعديل مشروع القرار  17جنة للبند لشة الالتي سبق أن أعرب عنها مندوبا الصين واالتحاد الروسي إبان مناق

د أنه غير مستعد لتغيير موقفه ألنه مقتنع بأن ذلك االقتراح هو أفضل اقتراح لتجاوز هذه الصعوبة. وأضاف أنه       ، أك  17-1
بأن تعتمد ي تتضمن توصية اللجنة الت 43-17                                                                                   احتراما  لرأي األقلية، يمكن تغيير مكان تلك الفقرة القائمة بذاتها كي تر د قبل الفقرة 

خة في           والمستنس   WP/59د بها في ورقة العمل                                   بخصوص خطة كورسيا بالصيغة التي ير   1-17لسة العامة مشروع القرار الج
 .WP/575ورقة العمل 

ير، من مشروع التقر  43-17و 35-17أنه بالرغم من استخدام عبارة "اللجنة" في الفقرتين  مندوب أسترالياالحظ  -10
،       مقد مةبالمعلومات ال       علما  فإن البيان الالحق يعكس الوقائع حيث الحظت اللجنة أو أحاطت  43-17و 40-17باستثناء الفقرتين 

التي تشير إلى أن "اللجنة وافقت على أن العدد المتزايد من  40-17وبالتالي ال يمكن تغييره. وفي معرض حديثه عن الفقرة 
على أنه إذ اتفقت الوفود على صحة      شد د ل عالمة إيجابية للغاية"،                            الطوعية في خطة كورسيا يشك    الدول التي أعلنت مشاركتها

م نا شواغلهما بهذا الشأن في الفقرة القائمة بذاتها المزمع                                                                                                                              ذلك البيان، يمكن لمندوبي الصين واالتحاد الروسي إذا لم يوافقا، أن يض 
بخصوص  1-17وعدم تغيير القرار  43-17ا إدراج تلك الفقرة قبل الفقرة سندوب فر مندوب أستراليا اقتراح من               إعدادها. وأي د

 كورسيا. خطة

دت على وجاهة مداخلة                   واقتراحه. وإذ شد   فرنساعن تأييدها القوي لمداخلة مندوب  مندوبة المملكة المتحدةأعربت  -11
صين باالستعاضة عن عبارة "اتفقت اللجنة" بعبارة "اتفقت مندوب أستراليا، أكدت أن المملكة المتحدة لن تقبل اقتراح مندوب ال

                                                                                   وبة مجددا  على أن أغلبية الوفود الذين تناولوا الكلمة في الجلسة الحادية عشرة أي دوا دبعض الدول" في مشروع التقرير. وأكدت المن
ح باب المناقشة بخصوص مشروع                                    ق، بما ال يدع مجاال  للشك، على عدم فت   ف                                          خطة كورسيا بشكل واضح. عالوة على ذلك، ات  

والتوصية  WP/575خة في ورقة العمل           والمستنس   WP/59وقبوله من طرف اللجنة بصيغته الواردة في ورقة العمل  1-17القرار 
ية للجنة التنفيذ ية عشرةلت إلى توافق جيد في الجلسة الحادباعتماده في الجلسة العامة. وإذ أشارت المندوبة إلى أن اللجنة قد توص

(EX/11)  ت الوفود على الحفاظ على ذلك التوافق والمضي قدما .      ، حث                                                  

 استونياو  البرتغالو  أيسلنداو  كنداو  سلوفينياو  أسبانياو  سلوفاكياو  النرويجو  سويسراو  فنلنداأعرب مندوبو  ،وبالمثل -12
لمداخلة واقتراح مندوب فرنسا وكذا للتعليقات التي  عن دعمهم القوي  لسويدوا أيرلنداو  الدانماركو بلغاريا و  هولنداو  نيوزيلنداو  بلجيكاو 

 أدلى بها مندوبا أستراليا والمملكة المتحدة.

د  -13 ألن ذلك سيؤدي إلى هدر كل األعمال  1-17على عدم تغيير نص مشروع القرار  أسبانيامندوب                  وأثناء ذلك، شد 
الثالث الماضية. وفي معرض دعمه للنهج الذي اقترحه مدى السنوات  علىاإليكاو ذات الصلة لخطة كورسيا، التي أنجزتها 

أستراليا بخصوص الفقرة القائمة بذاتها المزمع إعدادها كي تعكس جميع الشواغل التي أبداها مندوبا الصين واالتحاد  بمندو 
راء مفاوضات ، أوضح أن هناك خيارين لمعالجة هذه المسألة هما: إج17الروسي في وقت سابق خالل مناقشة اللجنة للبند 

 .(Doc 7600)للنظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية        وفقا  اللحظة األخيرة مع الدولتين المعنيتين؛ أو العمل 

ل بجواز سفر، أي أنها عابرة    ق  دولي من ثاني أكسيد الكربون ال تتنإلى أن انبعاثات الطيران ال مندوب سلوفينياأشار  -14
 بشأن خطة كورسيا. 1-17إلى التطلع للمستقبل وعدم إعادة فتح باب المناقشة حول مشروع القرار الحاجة             مشد دا  على ،للحدود
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                                               تحاد الروسي مؤكدا  ضرورة النظر في جذور المشكلة عن دعمه آلراء مندوبي الصين واال مندوب أريترياأعرب  -15
 يئة من البلدان المتقدمة النمو هيثات غازات الدفوهي تدمير كوكب األرض بسبب االحترار العالمي. وأفاد أنه إذا كانت انبعا

يرها هي المعرضة أكثر من غالعامل األساسي في االحترار العالمي، فإن البلدان النامية والسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية 
د على أن البلدان  ترار العالمي والتقليل من األضرار لديها الوسائل للتصدي لالح المتقدمة النمو                                                لألضرار نتيجة لتغير المناخ. وشد 

                                                                                                                     التي تلحقها مشيرا  إلى أن هذا النهج غير مستدام في المدى القريب على األقل. كما أشار إلى أن البلدان النامية وخاصة الدول 
لكامل أكثر منه ضة للدمار ا                                           ير المناخ والحد من آثاره وبالتالي فهي معر  مية، ال تملك الوسائل للتصدي لتغالجزرية الصغيرة النا

                                                                                                                    للضرر فقط. وإذ أفاد أن الدول المتقدمة النمو والنامية ستخسر معا ، في نهاية المطاف، المعركة ضد تغير المناخ، دعا الدول 
 إلى العمل للوصول إلى وضع يكسب فيه الطرفان وبالتالي حماية كوكب األرض من الدمار مع مراعاة حقوق اإلنسان.

أنه إذ أشار العديد من المندوبين إلى عدم وجود سابقة  مندوب الصين                         قات التي أ دلي بها، أك د ولدى رده على التعلي -16
                  أنه ال سابقة أيضا   عن "اتفقت اللجنة" بعبارة "اتفقت بعض الدول" في تقرير اللجنة التنفيذية، فإنه يدرك باالستعاضةاإليكاو في 
                                                                    ف مجموعة من الدول في التقرير. وبناء  عليه، إذا كان مقترحه الذي يحدث فقرة قائمة بذاتها تعكس موق اإليكاو الستخدامفي 

. وبعد أن أبدى دهشته غير مقبول لديه ،                                       مقترح رئيس اللجنة الذي يحدث أيضا  سابقةلدى أولئك المندوبين، فإن مقبول سابقه غير 
بخصوص خطة كورسيا، أكد  1-17القرار  لسماع بعض المندوبين يقولون إنهم ليسوا على استعداد للتفاوض بشأن نص مشروع

تمعن النظر في كل وقائع المنظمة، مستعدة للدخول في حوار مع جميع الدول. وقال و أن دولته الحريصة على عمل المنظمة 
 ى الحرص ذاته من جميع الدول.     تلق   الاإليكاو م ألن وثائق    د     ص   إنه

اللجنة ورئيس المجلس إلى جانب إدراج الفقرة القائمة بذاتها رئيس  وأشار مندوب الصين أنه مستعد للعمل بنصيحة -17
. كما أبدى استعداده للدخول في مزيد من المفاوضات لتعديل مشروع التقرير ذاك (WP/575) 17في مشروع التقرير حول البند 

باستعراض التعديالت  ((EX/10)التنفيذية                                                                          من خالل قيام فريق الصياغة الثاني الذي استحدث سابقا  )الجلسة العاشرة للجنة 
، وذلك بغرض إثبات المرونة واستيعاب شواغل كل الدول والتوصل إلى توافق بشأن 16                                      المقت ر حة على مشروع التقرير عن البند 

لة لمشروع القرار 17مشروع التقرير حول البند   بشأن خطة كورسيا. 1-17                                                               . وأفاد أنه إذ يقول ذلك، يتوق إلى مناقشات مفص 

الصين وأنه ال يرغب في إعادة فتح  أنه لم يقبل بالشروط المسبقة المذكورة من مندوب مندوب االتحاد الروسي أكد -18
. وقال إنه يحترم الموقف الذي أعربت عنه أغلبية الدول وأنه لم يكن يسعى سوى إلى عكس 1-17باب المناقشة بشأن القرار 

                                                               وأعاد المندوب اقتراحه بإنشاء فريق صياغة مصغ ر الستعراض التعديالت . 17موقف األقلية في مشروع التقرير بخصوص البند 
 للجنة التنفيذية.، التي اقترحها بمعية مندوب الصين في الجلسة الحادية عشرة (WP/575)على مشروع التقرير 

 اإليكاو خالل مع جميع الدول األعضاء في                                   أن دولته دخلت في حوار مفتوح وبن اء الواليات المتحدةمندوب أكد  -19
                                                                                                قبل الجمعية العمومية وأثناءها. عالوة على ذلك، بذلت الواليات المتحدة جهودا  في هذه الدورة للنظر في  مااألشهر والسنوات 

تريا، وهي آراء مهمة البد أن تنعكس في التقرير. ولكن في نفس الوقت، يعاد تأخير يآراء االتحاد الروسي والصين والهند وأر 
من جانب اللجنة وعرض التقرير ومشروع القرار  17لم يعد من الواضح ما هو مطلوب الستكمال النظر في البند  المعالم بحيث

بشأن كورسيا على الجلسة العامة. وبعد أن الحظ أن مندوب االتحاد الروسي أشار إلى أن ذلك ما يرغب فيه بالضبط،  17-1
                                                                      ا  بأسرع ما ي مكن، من الضروري إدراك السبيل لذلك دون تأخير المعالم مرة قال مندوب الواليات المتحدة أنه إذ يؤيد المضي قدم

أخرى. وأعرب عن انشغاله إزاء بعض المالحظات التي أدلى بها مندوب الصين والتي توحي بأنه يتعين على اللجنة، بعد أن 
 وة إلى الوراء.، وهو ما يبدو كأنه خط1-17تتفق على مشروع التقرير، أن تتفق على نص مشروع القرار 
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اللذين                                                                                             وفيما يخص سبيل المضي قدما  ومع مراعاة التعليقات التي أدلى بها مندوب االتحاد الروسي والخيارين -20
على الجلسة العامة، الذي تم  16                                                                 ، أوصى مندوب الواليات المتحدة بما يلي: أن تحيل اللجنة فورا  البند أسبانياأبرزهما مندوب 

                      ري قدرا  من المشاورات وتج                                                                        لحادية عشرة للجنة، والذي تثبت فيه اللجنة بعد العمل البن اء الذي أ نج ز؛ البت فيه في الجلسة ا
اإلضافية، بالنظر إلى ضيق الوقت المتبقي قبل نهاية الجمعية العمومية، كي تعكس آراء الدول األربع المذكورة، في مشروع 

على الجلسة العامة، وبالعمل  16                                                ة منفتحة إلجراء تلك المفاوضات رهنا  بإحالة البند                          . وأك د أن الواليات المتحد17التقرير عن البند 
، إذا لم تحرز المفاوضات أي تقدم، وهو الخيار الثاني (Doc 7600)ألحكام النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية        وفقا  

 . أسبانيا لمندوب

أعرب مندوب الواليات المتحدة عن انشغاله إزاء  لإليكاو،اء بالنسبة في األد                                    وبعد أن الحظ أن ذلك قد يشك ل تدنيا   -21
                                                                                                                مخرجات المناقشات في الجمعية العمومية حول خطة كورسيا وطبيعة رد فعل المجتمع الدولي. وشد د على أهمية كورسيا وكونها 

 ال تزال تحظى بدعم عدد كبير من الدول المشاركة في الجمعية العمومية.

 رئيس اللجنة على تصرفه كرجل دولة وإعطاء فرصة لجميع الدول كي تبدي رأيها والسماح الهند ةبمندو شكرت  -22
بشأن خطة كورسيا. وإذ الحظت  1-17وكذا مشروع القرار  17بإدخال بعض التعديالت على مشروع التقرير بخصوص البند 

قي، على األقل، أن ينعكس ذلك االختالف قبل استكمال                                                                أن هناك قدرا  من االختالف بين الدول حول كورسيا، أكدت أنه من المنط
                                                                                    . وأشارت أنها تشعر بالرضا إذ تتابع المداوالت في هذه الدورة مقارنة  مع مداوالت الجمعية 1-17النظر في مشروع التقرير والقرار 

  بشأن كورسيا. 3-39                                          التي شاركت فيها، والتي اعت مد فيها القرار  2016العمومية في عام 

                                                                                            دوبة الهند أن هناك تأكيدا  من الجيل الحالي على اتخاذ إجراءات في مجال المناخ تتسم باإلنصاف في وأفادت من -23
حق األجيال المقبلة، وأضافت أان هناك ضرورة للعدل بين األجيال من حيث اجتثاث الفقر والتنمية االقتصادية واالجتماعية. 

دة بأنه يتعين على وقالت إنها تدرك أن هذه القضايا تفرض تحديا تحيط بمشاكل  اإليكاو أن                                                  ت كبيرة على الكثير من الدول مشد 
، "االستراتيجية 2018المنظمة البحرية الدولية التي اعتمدت، في عام  اإليكاو بمثالكل الدول األعضاء فيها. واقترحت أن تحتذي 

                                                       سفن" والتي تتضمن منظورا  يعكس التزام تلك المنظمة بالحد الدولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن تخفيض انبعاثات الدفيئة من ال
                                                                                                                 من انبعاثات غازات الدفيئة من سفن الشحن الدولي والتخلص منها تدريجيا  قدر اإلمكان. وأفادت أن تلك المنظمة قامت أيضا  

التعاون الفني وبناء القدرات                                                                                         بإنشاء صندوق طوعي متعدد المانحين لخفض غازات الدفيئة كي يكون مصدرا  موثوقا  لتمويل أنشطة
 و"القدرات الخاصة بكل طرف" (CBDR)                                                                                 تيسيرا  لتنفيذ تلك االستراتيجية ومعالجة مسألة "المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة" 

(RC)  "ومشروع "الشبكة العالمية للتكنولوجيا البحرية(GMN)  له االتحاد األوروبي، وذلك بهدف مساعدة الدول في رسم                                                       الذي يمو 
واتخاذ تدابير وطنية لتحقيق كفاءة الطاقة في مجال النقل البحري والترويج للتكنولوجيات والعمليات متدنية الكربون في  سياسات

                                                                النقل البحري واستحداث ن ظ م طوعية نموذجية لجمع البيانات واإلبالغ.

ليلة والتي يتعين إدراجها في مشروع التقرير وفي ختام مداخلتها قالت إنها تتفق مع اآلراء التي أعربت عنها دول ق -24
 لتلك البلدان. حتى وإن كانت آراء األقلية بما يبدد الشواغل الرئيسية 1-17وفي مشروع القرار  17بشأن البند 

احترام آراء  لى ضرورةع /11EX التنفيذيةللجنة  الحادية عشرةأنه تم التأكيد، خالل الجلسة  مندوبة نيوزيلنداذكرت  -25
سابقة.  لدول وبأن اللجنة استمعت إلى آراء مندوبي الصين واالتحاد الروسي في جزء كبير من تلك الجلسة وكذا في جلساتا

                                                                                                                    وقالت إن مندوب أستراليا ورئيس الجلسة قد ما مقترحات تتيح إدراج تلك اآلراء على النحو المناسب: وهي مقترحات تؤيدها ويبدو 
على الجلسة  17                                                                   عليها. وأفادت أنها ال ترى لزوما  إلنشاء فريق صياغة مصغ ر إلحالة البند  أن مندوب االتحاد الروسي يوافق
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                                                                                                             العامة؛ وعوض ذلك ينبغي لمندوبي االتحاد الروسي والصين ومندوبي أي دولة معنية أخرى أن يعرضوا آراءهم كتابة  بخصوص 
افت أنها ال تعتقد أنه ينبغي تغيير محتوى مشروع التقرير الفقرة القائمة بذاتها في مشروع التقرير في أقرب وقت ممكن. وأض

الخاص بمداوالت اللجنة والسيما اإلشارة إلى الدعم واسع النطاق الذي حظيت به خطة كورسيا وقبول أغلبية الدول لمشروع القرار 
خة في الورقة  WP/59بصيغته الواردة في ورقة العمل  17-1 به إن من الدول عدم القبول ، وقرار عدد قليل WP/575                      والمستنس 

                                                                                                                    لم ت دخل عليه تغييرات. وأشارت إلى أن تلك الطريقة ستتيح إدراج آراء األغلبية واألقلية في مشروع التقرير. وإذ أكدت مجددا  
الة                                                                                                              دعمها لتعليقات مندوب فرنسا والمملكة المتحدة، ضمن تعليقات أخرى، أي دت توصية مندوب الواليات المتحدة األمريكية بإح

                         إلى الجلسة العامة فورا . 16البند 

بدون أي تعديل. لكن بعد أن  1-17إلى أنه يؤيد بالكامل من حيث المبدأ مشروع القرار  مندوب مصرأشار  -26
استمع بعناية إلى التعليقات بهذا الشأن التي أدلى بها مندوبا االتحاد الروسي والصين والمندوبون اآلخرون، وإذ يالحظ أنه من 

                            من مشروع التقرير بحيث ت صاغ  43-17                                                                            ر الممكن االطالع على مواقف الدول التي لم تأخذ بعد  الكلمة، اقترح تنقيح الفقرة غي
بهذه التوصية للنظر فيها واعتمادها". وإذ أكد أن جميع الوفود  العامةالجلسة  أن تتقدم إلىعلى النحو اآلتي: "تتفق اللجنة على 

                                                                                   ى أوسع توافق ممكن، طلب مندوب مصر من رئيس اللجنة أن يتيح مزيدا  من الوقت لتحقيق ذلك تسعى جاهدة إلى التوصل إل
                                                                                                                     التوافق من خالل إنشاء فريق صياغة مصغ ر. وبعد أن أفاد أن  مقترح مندوب أستراليا قد يشك ل حال  جيدا ، قال إنه يثق في حكمة 

 رئيس اللجنة.

                                                                      مندوب الواليات المتحدة بإحالة البند إلى الجلسة العامة. وبعد أن أك د أن عن دعمه لتوصية  مندوب أسترالياأعرب  -27
د مجددا  على أن البيانات الوقائعية الواردة في الفقرات  الوقائع ال يمكن التنازع من مشروع  41-17إلى  35-17                                                                 بشأنها، شد 

د الروسي يرغبان أن تنعكس آراؤهما بقدر أكبر في التقرير ال يمكن تغييرها. والحظ أنه من الواضح كون مندوبي الصين واالتحا
ح في    ر                  العمومية المقت  التي تفيد بأن "... أغلبية واضحة من الدول أعربت عن تأييدها لمشروع نص قرار الجمعية  42-17الفقرة 

الدول بما في  ضعب بالشواغل التي أعربت عنها       علما  تغيير آخر، في حين أحاطت اللجنة دون أي  WP/59مرفق ورقة العمل 
يستوجب  . وأفاد أن ذلك ال...". 1التنقيح رقم  WP/529و  1التنقيح رقم  WP/228و  WP/306العمل  اتذلك تلك الواردة في ورق

                                                                                                          إنشاء فريق صياغة مصغ ر وإن كان يسعده أن ينظر في هذا المقترح وأن كل ما يقتضيه األمر هو أن يعمد مندوبا الصين 
                                                                                                       اد الروسي ومندوبو الدول األعضاء المعينون إلى عرض نص  ما على اللجنة كي تنظر فيه. وأشار أيضا  إلى إمكانية واالتح

تتضمن أسماء الدول التي لم توافق على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد مشروع  43-17إضافة مالحظة في هامش الفقرة 
                                                   أخرى. وقال إن هذا هو الحل الذي يقترحه للمضي قدما . بشأن خطة كورسيا بدون أي تغييرات 1-17القرار 

                                                                                                    وإذ أشار إلى أن مندوبي فرنسا ومصر قد ما اقتراحات وجيهة، وبعد أن ذك ر بالتعليقات التي أدلى بها مندوب  -28
                ة مصغ ر وتكليفه بأن إنشاء فريق صياغ مندوب الملكة العربية السعوديةالقائمة بذاتها، أشار  االتحاد الروسي بخصوص الفقرة

 .1-17باستعراض بضع فقرات من مشروع التقرير من شأنه أن يحل هذه المشكلة دون إدخال تغييرات على نص مشروع القرار 

                                                                                           إلى أنها لم تفاجأ بهذه المناقشات ألنه كان دائما  من رأيها أن التوافق الذي تم التوصل إليه في  مندوبة كوباأشارت  -29
والواليات المتحدة على ضرورة إجراء مزيد من  أسبانيا                                               العمومية كان ضعيفا . وبناء  عليه نتفق مع ممث ل للجمعية  39 الدورة

المفاوضات مع الدول المعنية. وأضافت أنها تتفق مع مندوبي االتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية على أن يقوم فريق 
مشروع التقرير لضمان إدراج شواغل الدول المعنية بوضوح في ذلك المشروع                                              صياغة مصغ ر باستعراض التعديالت المقت ر حة على

 والتوصية بأي تغييرات يراها مناسبة على ضوء المناقشات التي أجرتها اللجنة بخصوص خطة كورسيا.
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 أثناء 17كانت راضية على نص مشروع التقرير حول البند  أن أغلبية واضحة من الدول مندوب إيطاليا     ذك ر  -30
                                                                                                              استعراضه من جانب اللجنة. وإذ أشار إلى أن بعض الدول وهي أقلية ترغب في أن ينعكس رأيها في مشروع التقرير، أك د أن 
                                                                                                                 ذلك يخدم مصلحة الجميع مجددا  التأكيد على ضرورة تلبية تلك الرغبة. وقال إنه يرى أن إنشاء فريق صياغة مصغ ر أو العمل 

                                                                                       ن أن يشك  ال وسيلة جيدة للمضي قدما . وبعد أن ذك ر بتعليقات مندوب االتحاد الروسي أشار إلى باالقتراح األخير ألستراليا يمك
قبل التفكير في تطبيق  1-17أن اللجنة كانت قريبة من إيجاد حل وإصدار توصية إلى الجلسة العامة بخصوص مشروع القرار 

                                                       الجلسة العامة ألغراض اتخاذ قرار نهائي. وبناء  عليه أوصى  من جانب (Doc 7600)النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية 
شواغل تلك الدول التي لم تدرج مواقفها في القرار الذي اعتمدته  يعكس 42-17إيطاليا بالسعي إلى صياغة نص للفقرة مندوب 

 أغلبية الدول.

م  ونيوزيالنداحدة تعليقات الواليات المت السويدو  بلغارياو الدانمارك و هولندا مندوبو      أي د -31                               وكذا المقترح األخير الذي تقد 
 به مندوب أستراليا.

                                                                                     عن دعمه أيضا  لالقتراح الذي قد مه مندوب أستراليا للمضي قدما ، واقترح، إضافة  إلى ذلك،  مندوب سنغافورةأعرب  -32
لة" بحيث تكون على النحو اآلتي:                                                             من مشروع التقرير بإدراج عبارة في مقد متها من قبيل "بعد مداو  43-17تعديل الفقرة                                       الت مطو 

 "بعد مداوالت مطولة، اتفقت اللجنة على أن توصي الجلسة العامة باعتماد القرار التالي:".

كانت دولة مسؤولة تلتزم بالعمل من أجل تطبيق سياسات  على أن دولتها ممثلة الهند        ، شد دت 16بخصوص البند  -33
                                                                                       ية البيئة وتغير المناخ. بيد أن الهند حذ رت من أن الهدف العالمي الطموح طويل المدى ببلوغ الخاصة بحما اإليكاو وممارستها

                                                                             ال يمكن أن يكون هدفا  للبلدان النامية. وذك رت بموقف الهند في قمة األمم المتحدة  2025مستوى الصفر في االنبعاثات بحلول 
                                                          دف المستوى الصفر من االنبعاثات ينبغي أن يناق ش باالقتران مع ( ومفاده أن ه23/9/2019األخير بشأن المناخ )نيويورك، 

                                                                                                                         مقتضيات مناسبة بشأن وسائل التنفيذ من جانب البلدان النامية. وأضافت قائلة  إن تمويل مكافحة تغير المناخ يع د ركيزة  أساسية  
دعم على قدم المساواة قبل تحديد أي في النهوض بإجراءات التصدي لتغير المناخ، على أن يتم النهوض بالطموح وتعزيز ال

                                                                                                             هدف. وينبغي التخطيط لمزيد من الدعم المالي والفني اإلضافي في مجال المناخ تحديدا  ألغراض بناء القدرات. وأفادت أن 
ب الدعوة إلى تحقيق مستوى الصفر في االنبعاثات وتحديد أهداف قابلة للقياس الكمي في مجال وقود الطيران المستدام كان يج

 أن تكون مشروطة بتوفير التمويل الكافي والموقوت للبلدان النامية.

 على ضرورة المضي     دا              مؤكدة  مجد  السبيل إلى األمام الذي اقترحه عدد من الوفود  مندوبة المملكة المتحدة      أي دت  -34
ن مناقشات                                                                             قدما . وأفادت أنه ال حاجة إلى فريق صياغة مصغ ر ألن األمر ال يتعدى االتفاق على نص                                  مشروع التقرير الذي يدو 

                                                                                                 . وإذ أي دت مداخلة مندوب أريتريا، أكدت أن جميع الدول المشاركة في الدورة األربعين للجمعية العمومية 17اللجنة بخصوص البند 
ا نادى بذلك                                                                                                     ت جمع على ضرورة تفادي أسوأ اآلثار الناجمة عن تغير المناخ من خالل العمل المتضافر على الصعيد العالمي، كم

. وإذ أشارت إلى أن الجمعية 27/9/2019مسيرة المناخ يوم  اإليكاو خاللمئات اآلالف من األشخاص الذين تظاهروا أمام المقر 
، اعتمدت خطة كورسيا باعتبارها مساهمة دولية أولية في التصدي لتغير المناخ، أكدت أنه من الواضح 39العمومية، في دورتها 

                                                                                            تخاذ إجراءات في هذا المجال، مضيفة  أن أمامنا عشر سنوات إلحداث تغييرات جذرية في سلوكنا لتفادي ضرورة التعجيل با
بشأن خطة كورسيا فإن  1-17                                                                                          اآلثار التي تحد ث عنها مندوب أريتريا. وقالت إنه إذا أ عيد  فتح باب النقاش حول مشروع القرار 

دة على أن العالم يراقب                                                ذلك سيعود بعقارب الساعة إلى الوراء عقدا  كامال    ستتخذه من إجراءات. اإليكاو وما                             ، مشد 
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أنه اقترح، خالل الجلسة الحادية  مندوب االتحاد الروسيلدى اإلعراب عن التأييد آلخر مقترح من أستراليا، ذكر  -35
نحو اآلتي: "ال تتفق الدول الثالث تكون على ال        مكررا   42-17الفقرة  وهيإدراج فقرة جديدة،              أمورا  منها:  للجنة التنفيذية،عشرة 

م من المجلس في ورقة العمل  ألن التغييرات التي  [ يكاوالعنوان الشبكى لإل] WP/59                                                               من حيث المبدأ على مشروع القرار المقد 
ث تكون بحي 43-17مناقشتها ولم تدرج شواغلها في مشروع القرار" وإدراج عبارة "من جانب األغلبية" في الفقرة  تاقترحتها رفض

 (. 17/1على المنوال اآلتي: "اتفقت اللجنة باألغلبية على أن توصي الجمعية العمومية باعتماد القرار التالي: " )

بأنه  39إزاء وصف مندوب كوبا التوافق الذي تحقق بشأن كورسيا في الدورة  عن انشغالها مندوبة أيرلنداأعربت  -36
                                                                          اللجنة التنفيذية بخصوص خطة كورسيا كانت إيجابية للغاية وتطل عية وشد دت على "ضعيف" مؤكدة أن المناقشات التي أجرتها 

ضرورة تكرار ذلك في هذه الدورة. وقالت إنها تتفق مع تعليقات الواليات المتحدة وفرنسا وغيرهم. وإذ أشارت إلى أن مندوب 
                                              تتطلب مزيدا  من العمل، أعربت عن تأييدها القوي                                                                      أستراليا كان محقا  كعادته في توجيه تركيز اللجنة على تلك المسائل التي

دا  على أن شواغل الدول                                                                                                                        للمقترح األخير لذلك المندوب بالصيغة التي أك دها بها مندوبا إيطاليا وسنغافورة. وبعد أن أك دت مجد 
، الحظت 17رير بشأن البند التي لديها موقف مختلف عن موقف األغلبية يمكن أن تنعكس في فقرة قائمة بذاتها في مشروع التق

                                                                                                           ما أدلى به مندوب االتحاد الروسي من تعليقات إيجابية بهذا الخصوص، وشد دت مرة أخرى على ضرورة المضي قدما  وقبول 
 بدون تغييرات إضافية. 1-17نص مشروع القرار

ودعا إلى اتباع السبيل إلى األمام الذي                                                        أن المقترح األخير لمندوب أستراليا بن اء وقد يكون مفيدا   مندوب اليونان     أك د  -37
  اقترحه ذلك المندوب.

                                                                             لمقترح أستراليا الممتاز مشيرا  إلى أن مندوبي إيطاليا وسنغافورة قد ما مقترحات  عن تأييده مندوب السويدأعرب  -38
                                                           على نفس المنوال، وقال إنه يحب ذ السير قدما  في ذلك االتجاه.

      منق حبما يلي: تقبل بالنص الالتنفيذية أن تقوم اللجنة  رئيس اللجنةبه من تعليقات كثيرة، اقترح                        استنادا  إلى ما أ دل ى -39
إلى تقديم  ((؛ دعوة الصين واالتحاد الروسي وأي دولة معنية أخرى EX/11))الجلسة الحادية عشرة  16لمشروع تقريرها عن البند 

بشأن  1-17؛ قبول مشروع القرار 17روع التقرير بخصوص البند                                                  نص مشترك يبي ن آراءها المختلفة بغرض إدراجها في مش
  بدون تغييرات إضافية. WP/575في ورقة العمل  خة          والمستنس   WP/59كورسيا بصيغته الواردة في ورقة العمل 

الواليات و  االنمسو  كنداو  إيطالياو  سويسراو  فرنساو  اإلمارات العربية المتحدةو  أوكرانياو  ألمانيا                  أي د مندوبو كل من  -40
 ألمانيا                          ذلك االقتراح، وشد د مندوبو  ومصر السويدو  فنلنداو  أسبانياو  واالتحاد الروسي سنغافورةو  نيوزيلنداو  النرويجو  اليابانو  المتحدة

  .1-17على تأييدهم الشديد لعدم إعادة فتح باب المناقشة حول مشروع القرار  مصرو  فنلنداو  أوكرانياو 

                                                                                 عن تقديره العميق لكل واحد من الوفود على جهودهم الستيعاب آراء األقلية مشيرا  إلى أن  مندوب الصينأعرب  -41
ر الدفع بأعمال اللجنة نحو التوافق النهائي بخصوص هذه المسألة، وكذا بخصوص  روح التعاون واالنفتاح تلك من شأنها                                                                                أن تيس 

ل إلى األمام أشار إلى أنه يرغب في االنضمام إلى فريق سبي أي مسألة أخرى تنظر فيها. وإذ شكر رئيس اللجنة على اقتراح
                                                والتشاور مع الدول المعنية األخرى. وذك ر بأنه سبق  17الصياغة الستعراض التعديالت المقترحة على مشروع التقرير بشأن البند 

                               رساالها الحقا  بالبريد اإللكتروني له أن عرض التغييرات التي تقترحها الصين على ذلك المشروع في الجلسة الحادية عشرة للجنة وإ
                                                                                                               إلى األمانة العامة، مشيرا  إلى أنه بوسعه إطالع أي أطراف أخرى مهتمة على تلك التغييرات. وأفاد أنه سيبذل قصارى جهده 

                                                      بشأن خطة كورسيا رهنا  بشرط مسبق واحد وهو أن يعرض رئيس  1-17لقبول مقترح رئيس اللجنة بعدم تعديل مشروع القرار 
                                                                          لجنة أيضا  ما تقترحه الصين من تغييرات على مشروع القرار على الجلسة العامة.ال
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 يشير إلى تباين في اآلراء بخصوص أن القصد هو إدراج نص في مشروع التقرير رئيس اللجنةأوضح  -42
 وتقديم معلومات بهذا الشأن إلى اللجنة. 1-17القرار

القرار                                                              تحاد الروسي قد موا بشكل  مشترك التغييرات المقت رحة على مشروعوالهند واال بأن الصين رئيس المجلس     ذك ر  -43
17-1 (WP/59)  في ورقة غير رسمية(flimsy)  الوثائق المرجعيةمدخل "تحت تم عرضها على الموقع الشبكي للدورة األربعين" 

("Reference Documents)" مل من ورقة الع 42-17، وهو ما تشير إليه بوضوح الفترة(WP/575)  بعد أن أدلت بعض الدول"(
"(. وأكد رئيس المجلس أنه  يكاو                                                                  ة، قد مت إسهامات مكتوبة من ثالث دول أعضاء وعرضت في الموقع الشبكي لإلشفويببياناتها ال

ن وفي                                                                                                         حتى لو عرضت تلك التغييرات المقترحة، عوض ذلك، في ورقة معلومات تحمل رقما  من أرقام ورقات عمل الدورة األربعي
لإلجراءات        وفقا  الوقت المناسب، لن تعرض ورقة المعلومات تلك للمناقشة في اللجنة؛ وعوض ذلك ستتم اإلشارة في التقرير، 

 بتقديم ورقة المعلومات.        علما  المعمول بها، إلى أن اللجنة التنفيذية أحاطت 

 استيعاب شواغل مندوب الصين يمكن إضافة وبعد أن أشار إلى القيود اإلجرائية، اقترح رئيس المجلس أنه بغرض -44
، حيث عرضت الورقة غير الرسمية (WP/575)من مشروع التقرير  42-17عنوان الموقع الشبكي للدورة األربعين في الفقرة 

("flimsy") بشأن خطة  1-17، وإدراج التقاط الرئيسية التي أثارتها الصين والهند واالتحاد الروسي بخصوص مشروع القرار
د على أن ذلك سيتيح للوفود فرصة االطالع على الورقة غير الرسمية قبل أن تنظر الجلسة العامة ك                                                                                                                  ورسيا، في فقرة منفصلة. وشد 

 .1-17ومشروع القرار  17في تقرير اللجنة عن البند 

 أعاله. رئيس المجلستأييدهم لمقترح  الصينو  فنلنداو  سنغافورةو  فرنساو  االتحاد الروسيو  أسبانياأبدى كل من مندوب  -45

                                التغييرات التي أ دخلت على مشروع  ر المناخرئيس قسم تغي       ، بي ن مندوب االتحاد الروسي                  ردا  على تساؤل من  -46
والتي وافقت عليها اللجنة في آخر جلسة لها )انظر المحاضر الحرفية للجلسة الحادية  (WP/574) 16التقرير بخصوص البند 

                                                                                             الدورة األربعين للجمعية العمومية(. وأشار إلى أن تلك التغييرات ست عرض على النحو الواجب في النص عشرة للجنة التنفيذية في 
 واعتماده. 1-16                                                          الذي سي عرض على الجلسة العامة ألغراض النظر في مشروع القرار  (WP/626)النهائي للتقرير 

إلى أن النص المتفق عليه للفقرة  رئيس اللجنةشار ، أاالتحاد الروسيالصين و  مندوبافي أعقاب النقاط التي أثارها  -47
من دول قليلة، اتفقت اللجنة باألغلبية على أن توصي الجمعية العامة باعتماد القرار اآلتي:"(  )"بالرغم من االعتراضات 16-41

 ((.(WP/627من ورقة العمل  45-17)انظر الفقرة  17سوف يدرج في النص النهائي لتقرير اللجنة حول البند 

                                                                                  أنه سعيا  إلى التحلي بأقصى قدر ممكن من المرونة، وتقديرا  لكل مندوب، ولرئيس اللجنة مندوب الصينأشار  -48
والفقرة المقابلة في تقرير  41-16التنفيذية ورئيس المجلس على ما بذلوه من جهود الستيعاب آراء األقلية، قال إنه قد يقبل الفقرة 

( على أساس أن تينك الفقرتين لن تمنعا الدول المعنية ((WP/627من ورقة العمل  45-17لفقرة )انظر ا 17اللجنة حول البند 
بخصوص خطة كورسيا لدى مناقشتها من الجلسة  17/1بخصوص تغير المناخ والقرار  16/1من إبداء آرائها بشأن القرار 

 العامة.

      منق حبشأن النص ال توصلت اآلن إلى توافقن اللجنة                                      تلك المداخلة ووافق عليها مشيرا  إلى أ رئيس اللجنة     سج ل -49
م إلى الجلسة العامة بغرض الموافقة عليه في اليوم التالي، أي يوم الجمعة  (WP/626) 16لمشروع تقريرها من البند                                                                                  الذي سيقد 

4/10/2019. 
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األخرى  روسي وجميع الدول، أشار رئيس اللجنة إلى أن الصين واالتحاد ال17وبخصوص مشروع التقرير عن البند   -50
عى إلى تقديم نص يعكس آراءها المتباينة، إلى األمانة العامة، سوف ي عرض على الموقع الشبكي للدورة األربعين                                                                                                                    المعنية ست د 

باالشتراك مع مندوبي الصين  مندوبة الهندوقال إنه يقبل طلب  ."(Reference Documents") "الوثائق المرجعيةمدخل "تحت 
 االتحاد الروسي في صياغة ذلك النص.و 

المسبق ومفاده أن تشير الفقرة االستهاللية للنص المقترح إلى أن الدول المعنية             مجددا  شرطه مندوب الصين     أك د  -51
د  في معالجة قضايا تغير المناخ وأن هدف تلك الدول هو تحقيق النمو المستدام                                                                                                                 سعت بكل إصرار إلى نهج  نزيه وعاجل ومج 

طيران المدني الدولي وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي وليس فقط تعويضها، وأبدى رغبته في التشاور لل
 مع الدول المهتمة األخرى بشأن ذلك النص.

كدين عن انشغالهما لكون تلك المشاورات غير متوافقة مع اقتراح الرئيس مؤ  فرنساو  مندوبا الواليات المتحدةأعرب  -52
 .17                                                          المضي قدما  واستكمال المناقشة حول مشروع القرار بشأن البند  على ضرورة

أن يجتمع مندوبو الصين واالتحاد الروسي والهند والدول المعنية األخرى، بشكل  مندوب االتحاد الروسياقترح  -53
 بشأن كورسيا. 17/1ع القرار غير رسمي، على هامش اللجنة، لمناقشة النص المذكور الذي يعكس موقفها بخصوص مشرو 

كل من سيشترك                           ات فقت على أنه بعد الجلسة اللجنة التنفيذية إلى أن  رئيس اللجنةعلى ضوء المناقشات، أشار  -54
الموقع اإللكتروني                                                                                                     االتحاد الروسي والصين والهند في تزويد األمانة العامة بفقرة تعر ض موقف هذه الدول، والتي سيتم نشرها على 

يرغبون ن الذين و                . ود عي المندوب"(Reference Documents") "الوثائق المرجعيةمدخل "رة األربعين للجمعية العمومية تحت للدو 
رئيس في إبداء آرائهم في هذا الشأن إلى االجتماع بالدول الثالث المذكورة واألمانة العامة في قاعة المؤتمرات المجاورة لمكتب 

، قبل بدء الجلسة الثالثة عشرة على الساعة 4/10/2019الموافق  يوم الجمعة،        صباحا   8,00الساعة  في تمامالمجلس وذلك 
من جدول األعمال  17                                                                                     صباحا  عندما ستجتمع اللجنة مرة أخرى لوضع اللمسات األخيرة على مشروع تقريرها بشأن البند  9,00

 لتقديمه إلى الجلسة العامة في وقت الحق من ذلك اليوم

 .7,101الجلسة في الساعة       ر فعت -55
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 عشرة الثالثةمحضر الجلسة 

 (9,25في الساعة  4/10/2019، الجمعة)

 المواضي  التي نوقشت

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي –حماية البيئة  من جدول األعمال: 17البند  -1
  )خطة كورسيا(

 )تابع( ر المقدم إلى الجلسة العامةالموافقة على مشروع نص التقري —  

 موجز المناقشات

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي –حماية البيئة  من جدول األعمال: 17البند 
 كورسيا()خطة 

 )تاب ( الموافقة على مشروع نص التقرير المقدم إلى الجلسة العامة

إلى الجلسة العامة بشأن الموجه النظر في مشروع تقريرها  وأكملت( الثانية عشرةالجلسة اللجنة التنفيذية ) استأنفت -1
 .(WP/575)من جدول األعمال  17البند 

 ةعشر  ةالثاني جلستهاما اتفقت عليه اللجنة التنفيذية في حسبإلى أنه،  (DD/ENV)بيئة اللشؤون مدير ال ةنائب تأشار  -2
تغييرات على فيها بعض القترح          وثيقة ت   العامة وسي والهند بشكل مشترك إلى األمانة، قدمت الصين واالتحاد الر 3/10/2019في 

الموقع اإللكتروني للدورة األربعين للجمعية العمومية تحت على           وقد ن شرت ، اموقفه لتعبير عنل (WP/575)تقرير المشروع 
“Reference Documents” ("الوثائق المرجعية")، ومندوبو  العامة ، اجتمعت األمانةةالحالي الجلسةقبل بدء و . إلعالم المندوبين

االجتماعات المجاورة لمكتب رئيس المجلس في  قاعةالدول الثالث المذكورة مع عدد من المندوبين المهتمين اآلخرين في 
ية على ورقة العمل صغرة على التعديالت التالمتلك المجموعة ال اتفقتالوثيقة المنشورة. وقد  الستعراض        صباحا   8 الساعة

WP/575والتي هي اآلن مطروحة على اللجنة التنفيذية للنظر فيها والموافقة عليها ،: 

  بالنص التالي )الذي يتضمن تغييرات تحريرية طفيفة في النص الذي اقترحته  20-17االستعاضة عن الفقرة
 الثالث(: الدول

                                                       الروسي تحليال  لآلثار البيئية واالقتصادية السلبية الستحداث  ، قدم االتحاد1التنقيح رقم  WP/529 في ورقة العمل"
يشكك في جدوى االستمرار في تنفيذ األمر الذي خطة كورسيا، ال سيما بالنسبة لالقتصادات النامية والناشئة، 

، WP/529 الروسي، في مشروع قرار الجمعية العمومية البديل الوارد في ورقة العملخطة كورسيا. واقترح االتحاد 
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نظيفة للطيران التنمية الإلعطاء حوافز اقتصادية في شكل "آلية إعداد نظام عالمي  اإليكاو فيأن ينظر مجلس 
الجمعية العمومية إلى النظر، كبديل معقول عن ذلك، دعا االتحاد الروسي        وفضال  .  (ACDM) المدني الدولي"

 طفاءإلرعاية األمم المتحدة، شاء قوات طيران دولية متنقلة، تحت لتنفيذ خطة كورسيا، في إمكانية الشروع في إن
المتحدة، بوصفها أن تلبي أهداف التنمية المستدامة لألمم من مكنها تحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية، 

 ."؛مساهمة حقيقية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

   األولى؛" في الجملة                    أحاطت اللجنة علما   " بعبارة" اللجنة رحبت" تيعبار  باالستعاضة عن 34-17ل الفقرة     عد     ت 

   التي اقترحتها الدول الثالث المذكورة(       مكررا   33-17نصها كما يلي )تحل محل الفقرة  جديدة 35-17ج فقرة       ت در  

رة اإلبقاء على بآراء ووجهات نظر بعض الدول التي أعربت عن شواغل جادة إزاء فك       علما  وأحاطت اللجنة "
بوصفه خط األساس  2020الصافي العالمي النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي من عام 

 ."؛وعن اعتراضها على ذلكلخطة كورسيا 

 وتعديلها بإدراج كلمة "بعض" قبل كلمة "الدول" في  36-17لتصبح الفقرة  35-17ترقيم الفقرة الحالية  تغيير
 األولى وإضافة الجملة الجديدة التالية في نهاية الفقرة: الجملة

                                                                                                "وأحاطت اللجنة علما  باآلراء ووجهات النظر التي قدمتها بعض الدول األخرى التي مفادها أن الدول، وليس 
دم في إطار      ستخ                                                                   تقرر تأهيل وحدات االنبعاثات وأنواع الوقود المستدام للطيران لكي ت  المجلس، هي التي 

 ."؛رسياكو  خطة

  التي اقترحتها الدول الثالث المذكورة(        مكررا   42-17نصها كما يلي )تحل محل الفقرة  جديدة 44-17           ت درج فقرة: 

ذ بما يتماشى مع مبادئ اتفاق باريس على نحو                             أن خطة كورسيا ينبغي أن تنف   رأيها دولثالث وأبرزت "
التزامات التعويض  االستناد إلى نمالدول بدال  اممدى إسهوطني باالستناد إلى على المستوى اليتم تقريره 

سمح لكل دولة باعتماد خط األساس والمعايير التي تخصها لترخيص وحدات        وأن ي   ،الطائراتمشغلي على 
آلية للحوار  اإليكاو بإعدادالدول الثالث أن يقوم مجلس  واقترحتاالنبعاثات ووقود الطيران المستدام. 

فيما بين خطط الدول الوطنية  التجانس زيادةنية على الصعيد العالمي بغرض والتشاور مع الدول المع
المجلس في  منلتنفيذ خطة كورسيا. وال توافق الدول الثالث من حيث المبدأ على مشروع القرار المقدم 

 :WP/59 ورقة العمل
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_p(

 )_en.pdf059ractices_wp_  نظرا  لعدم إدراج التعديالت التي اقترحتها، بالنظر إلى أن أغلبية واضحة من الدول                                                                             
 "؛WP/59بت عن تأييدها لعدم تغيير نص القرار بالصيغة المقترحة في المرفق بورقة العمل أعر 

 وتعديلها لتكرار الصياغة التي وافقت عليها اللجنة  45-17لتصبح الفقرة الحالية  43-17ترقيم الفقرة  تغيير
إلى الجلسة العامة الموجه قريرها من ت 41-16( الستخدامها في الفقرة في جلستها الثانية عشرة)                  التنفيذية سابقا  

 لدول الثالث المذكورة(:االتي اقترحتها الصياغة تحل محل على النحو التالي )، (WP/626) 16بشأن البند 

https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/consolidated_statement_continuing_ICAO_policies_practices_wp_059_en.pdf
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باعتماد  العموميةعلى الرغم من اعتراضات بعض الدول، وافقت اللجنة باألغلبية على توصية الجمعية و  "
 "؛:التالي القرار

 المكسيكو  مصرو  نيجيرياو  الدنماركو  السويدو  سنغافورةو  نيوزيلنداو  البرتغالو  سويسراو  النرويجو  فنلنداأعرب مندوبو  -3
ظل نص ي: على أساس أن، من جدول األعمال 17البند عن  عن دعمهم للتعديالت المقترحة المذكورة أعاله على مشروع التقرير

صغرة مالرئيس في اإلشادة بالمجموعة ال صوت إلىصوتهم يير. وضموا دون تغب WP/575الوارد في الوثيقة  17/1مشروع القرار 
 على عملهما الممتاز في فترة زمنية قصيرة للغاية.العامة واألمانة 

على مشروع نص تقريرها  وافقتقد إلى أن اللجنة التنفيذية  الرئيسخلص ، إضافية تعليقاتأي غياب ظل ي وف -4
في جلساتها الحادية عشرة والثانية بصيغته المعدلة أثناء المناقشات )، WP/575د في الوثيقة من جدول األعمال الوار  17عن البند 

بيان ال": 17/1على التوصية بأن تعتمد الجلسة العامة مشروع القرار  اتفقتو ؛ لتقديمه إلى الجلسة العامة( عشرة والثالثة عشرة
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  -حماية البيئة في مجال المستمرة   يكاواإلد بسياسات وممارسات      موح  ال

 .WP/575على النحو المعروض في ورقة العمل رقم  "الدولي )كورسيا(

لكي تتمكن اللجنة من االنعقاد مرة أخرى بوصفها الجلسة العامة والنظر في  09,4الجلسة في الساعة       ر فعت -5
.17و 16و 15تقاريرها عن البنود 
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 رفقمال

 قائمة بورقات العمل التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية

A40-WP/4 

EX/1 
 للمساعدة الفنية  يكاواإلتقرير عن برنامج 

(26/6/2019) 

A40-WP/5 

EX/2 
 تقرير عن تطهير الطائرات وتدابير مكافحة ناقالت األمراض

(19/7/2019) 

A40-WP/6 

EX/3 
رات المرتبطة بدليل المفاتيح العا   يكاومة لإل                                      التطو 

(26/9/2019) 

A40-WP/7 

EX/4 
 (PKD)للمفاتيح العامة   يكاواإلالمنافع المحصلة من المشاركة في دليل 

 ( *ورقة معلومات5/7/2019)

A40-WP/8 

EX/5 
 (TRIP)لتحديد هوية المسافرين   يكاواإلالتطورات الخاصة باستراتيجية برنامج 

(17/7/2019) 

A40-WP/8 

Corrigendum No.1 

EX/5 

 (TRIP)لتحديد هوية المسافرين   يكاواإلالتطورات الخاصة باستراتيجية برنامج 
(3/10/2019) 

A40-WP/11 

EX/6 
ر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   لنهج الرصد المستمر       وفقا                                                              تقرير عن تطو 

(USOAP CMA) 
(20/8/2019) 

A40-WP/14 

EX/7 
 اناالبتكار في مجال الطير 

(27/6/2019) 

A40-WP/15 

EX/8 
 ي تقرير عن النقل الفضائي التجار 

(27/6/2019) 

A40-WP/23 

EX/09 
 (CMA)لنهج الرصد المستمر        وفقا  تنفيذ برنامجي التدقيق 

(31/5/2019) 

A40-WP/25 

EX/10 
 (GASeP)تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران 

(20/6/2019) 

A40-WP/26 

EX/11 
 ر الرفيع المستوى الثاني ألمن الطيراننتائج المؤتم

(10/7/2019) 
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A40-WP/27 

EX/12 
د بسياسات                                  المستمر ة المتعلقة بأمن الطيران  يكاواإل                       البيان الموح 

(5/7/2019) 

A40-WP/28 

EX/13 
 في مجال األمن اإللكتروني  يكاواإلاستراتيجية 

(25/6/2019) 

A40-WP/28 

Corrigendum No. 1 

EX/13 

 في مجال األمن اإللكتروني  يكاواإليجية استرات
(26/9/2019) 

A40-WP/32 

EX/14 
نهج الرصد  –تقرير عن استعراض نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

 (USAP-CMAالمستمر )
(25/6/2019) 

A40-WP/45 

EX/17 
 ة المستدامةأهداف التنمي – 2030لدعم خطة األمم المتحدة لعام   يكاواإلأنشطة 

(11/6/2019) 

A40-WP/46 

EX/15 AD/16 
 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة

(26/6/2019) 

A40-WP/46  

Revision No. 1 

EX/15 AD/16 

 الجوانب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرة
(19/9/2019) 

A40-WP/46  

Revision No. 1 

Addendum No. 1 

EX/15 AD/16 

 ب المالية لمسألة االشتراكات المتأخرةالجوان
(24/9/2019) 

A40-WP/47 

EX/16 
تحليل االحتياجات في مجال الطيران من أجل الدول الجزرية  -مستجدات دراسة الجدوى 

 الصغيرة النامية في المحيط الهادئ
(7/6/2019) 

A40-WP/48 

EX/18 
 اوفعاليته يكاواإلزيادة كفاءة 

(4/7/2019) 

A40-WP/49 

EX/19 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاواإلتقرير عن مبادرة 

(19/6/2019) 

A40-WP/49 

Corrigendum No. 1 

EX/19 

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاواإلتقرير عن مبادرة 
(3/7/2019) 
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A40-WP/50 

EX/20 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يكاواإلتقرير عن مبادرة 

(20/6/2019) 

A40-WP/54 

EX/21 
بضوضاء  االتجاهات الحالية والمستقبلية المتعلقة – يكاواإلاالتجاهات البيئية العالمية في 

 الطائرات واالنبعاثات الناجمة عنها
(5/7/2019) 

A40-WP/55 

EX/22 
 الطيران الدولي وتغير المناخ

(5/7/2019) 

A40-WP/56 

EX/23 
ن وخفضه في مجال الطيران الدولي" أحدث المعلومات عن "خطة التعويض عن الكربو 

 )كورسيا(
(18/7/2019) 

A40-WP/57 

EX/24 
د بسياسات وممارسات  أحكام عامة  –المستمرة في مجال حماية البيئة   يكاواإل                            بيان موح 

 والضوضاء ونوعية الهواء المحلي
(17/7/2019) 

A40-WP/58 

EX/25 
 تغير المناخ -في مجال حماية البيئة المستمرةاإليكاو البيان الموحد بسياسات وممارسات 

(18/7/2019) 

A40-WP/59 

EX/26 
د بسياسات               خط ة التعويض  -في مجال حماية البيئة السارية وممارساتهااإليكاو                        البيان الموح 

 في مجال الطيران الدولي )كورسيا( عن الكربون وخفضه
(18/7/2019) 

A40-WP/60 

EX/27 
 التسهيالت —اسع التطورات المتعلقة بالملحق الت

28/6/2019) 

A40-WP/61 

EX/28 
د لسياسات   المستمرة في مجال التسهيالت يكاواإل                       البيان الموح 

8/7/2019) 

A40-WP/62 

EX/29 
د اللغات في    يكاواإل                تعد 

(4/7/2019) 

A40-WP/63 

EX/30 
 ت في أفريقيا"ألمن الطيران والتسهيال تقرير مرحلي عن تنفيذ "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة

(3/7/2019) 

A40-WP/64 

EX/31 
 للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران المدني  يكاواإلبرنامج 

(21/6/2019) 
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A40-WP/66 

EX/32 
 2018-2016خالل الفترة  السياسات واألنشطة الخاصة بالتعاون الفني

(8/7/2019) 

A40-WP/67 

EX/33 
 ران في بلدان أمريكا الوسطىنموذج إلدارة التدريب في مجال الطي

(12/7/2019) 

A40-WP/77  

Revision No. 1 

EX/34 

RECOGNITION TO THE REGIONAL OFFICE FOR NORTH AMERICA, 

CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN (NACC) 

(31/07/2019) *Information Paper  

 

A40-WP/79 

EX/35 
طة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال اسهامات إقليم أمريكا الوسطى في تنفيذ خ

 (كورسياخطة الطيران الدولي )
(12/7/2019) 

A40-WP/79 

Revision No. 1 

EX/35 

اسهامات إقليم أمريكا الوسطى في تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال 
 (كورسياخطة الطيران الدولي )

(29/7/2019) 

A40-WP/80 

EX/36 
 –عن الطيران الدولي  يكا الوسطى لخفض االنبعاثات الناتجةتحديث خطة عمل أمر 

"CAAPER 2.0" 
(22/7/2019) 

A40-WP/80  

Revision No. 1 

EX/36 

 –عن الطيران الدولي  تحديث خطة عمل أمريكا الوسطى لخفض االنبعاثات الناتجة
"CAAPER 2.0" 
(29/7/2019) 

A40-WP/81 

EX/37 

GREEN PAPER OF THE CENTRAL AMERICAN CORPORATION FOR AIR 

NAVIGATION SERVICES (COCESNA) (12/07/2019) *Information Paper  

 

A40-WP/88 

EX/38 
 تنسيق تبادل الخبرات بشأن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية

(18/7/2019) 

A40-WP/90 

EX/39 

GLOBAL COOPERATION MECHANISM IN CIVIL AVIATION ON THE 

PREVENTION AND OVERCOMING OF THREATS TO THE POPULATION 

HEALTH (CAPSCA) 

(26/07/2019) *Information Paper  

A40-WP/102 

EX/40 
 منظورات بشأن الطيران المستدام

(24/7/2019) 
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A40-WP/103 

EX/41 
                                                                             تطوير الطائرات األسرع من الصوت رهنا  بقبول الجمهور العام لها على أساس القواعد 

 اسية الخاصة بالطائرات دون الصوتيةالقي
(24/7/2019) 

A40-WP/104 

EX/42 
 إدارة التأثيرات البيئية حول المطارات

(24/7/2019) 

A40-WP/106 

EX/43 

SUPPORT TO ICAO NO COUNTRY LEFT BEHIND INITIATIVE (LIST OF 

PROJECTS) 

(25/07/2019) *Information Paper  

A40-WP/107 

EX/44 
 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  يكاواإلبادرة دعم م

(25/7/2019) 

A40-WP/107  

Revision No. 1 

EX/44 

 "عدم ترك أي بلد وراء الركب"  يكاواإلدعم مبادرة 
(4/9/2019) 

A40-WP/109 

EX/45 

MAIN RESULTS OF THE ICAO-IAC REGIONAL PROJECT IN THE LAST 20 

YEARS 

(25/07/2019) *Information Paper  

A40-WP/112 

EX/46 

EUROPEAN UNION AVIATION SECURITY OVERSIGHT 

(26/07/2019) *Information Paper  

A40-WP/113 

EX/47 
 وصناعة الطيران يكاواإلإتاحة اتفاق جديد بين 

(26/7/2019) 

A40-WP/114 

EX/48 
 "السالمة الجويةالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة "نهج الرصد المستمر في إطار 

 USOAP-CMA)) ويتسم باألهمية والقوة والحداثة 
(2/8/2019) 

A40-WP/115 

EX/49 
 (NGAP)تصميم استراتيجية جديدة للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران 

(26/7/2019) 

A40-WP/126 

EX/50 
 تكامل عمليات الفضاء التجارية

(1/8/2019) 

A40-WP/127 

EX/51 
ر هم                                       مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأ س 

(17/7/2019) 

A40-WP/129 

EX/52 
 تعزيز مبادرات المساعدة الفنية

(2/8/2019) 
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A40-WP/130 

EX/53 
 التوحيد القياسي للتدريب في مجالي البحث واإلنقاذ

(31/7/2019) 

A40-WP/131 

EX/54 
ز  في تدريب العاملين  (VR/AR)                                              تطبيق تكنولوجيا الواقع االفتراضي/الواقع المعز 

(30/7/2019) 

A40-WP/132 

EX/55 
 بشأن االستجابة لألوبئة واألحداث المتعلقة بالصحة العامة ياتاآراء األ

(1/8/2019) 

A40-WP/133 

EX/56 
 تنفيذ توصيات األولوية التي أوصت بها مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي

 البرنامج العالمي لتدقيق للسالمة الجويةلنهج الرصد المستمر في إطار 
(2/8/2019) 

A40-WP/134 

EX/57 
عددين دور الطيران في منع االتجار باألشخاص والحاجة إلى تعاون أصحاب المصلحة المت

 تبه فيهافي اإلبالغ عن الحاالت المش
(9/8/2019) 

A40-WP/135 

EX/58 
 ستراتيجيةاال يكاواإلتحقيق االتساق على مستوى جميع أهداف 

(31/7/2019) 

A40-WP/136 

EX/59 
 للتعاون اإلقليمي يكاواإلتعديل سياسة 

(31/7/2019) 

A40-WP/139 

EX/60 
 حول الرصد واإلبالغ والتحقق التابع لخطة كورسيا ووحدات االنبعاثات ياتاوجهات نظر األ

(31/7/2019) 

A40-WP/140 

EX/61 
 والتنفيذ وحماية البيئة في مجال الطيران اقتراح بإنشاء مجموعات إقليمية للتخطيط

(31/7/2019) 

A40-WP/141 

EX/62 
                                                النهج التفاضلي المت بع في الكشف األمني بالمطارات

(31/7/2019) 

A40-WP/148 

EX/63 
 يالترتيبات التعاونية بين الدول في التخفيف من حدة المخاطر األمنية على الطيران المدن

(31/7/2019) 

A40-WP/159 

EX/64 
تأكيد المنظمة العربية للطيران المدني على اعتبار خطة "كورسيا" التدبير العالمي الوحيد القائم 
 على آليات السوق الذي ينطبق على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران المدني

 ورقة معلومات*( 1/8/2019)

A40-WP/163 

EX/65 
 ء القدرات في قطاع الطيران المدنيالتحديات في مجالي التدريب وبنا

(1/8/2019) 
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A40-WP/164 

EX/66 
 ريق للتدريب في مجال الطيرانخارطة الط –تنسيق التدريب في أفريقيا 

(1/8/2019) 

A40-WP/165 

Revision No. 1 

EX/67 

 التحديات التي تواجه مراقبة النوعية في مجال أمن الطيران وتقويم ما يتم كشفه من نواقص
(27/8/2019) 

A40-WP/167 

EX/68 
اس الم تعل ق بالسالمة ألعضاء طاقم الطائرة من خالل االعتراف بذكرى يوم                                                                         تعزيز الدور الحس 

 دولي لطواقم العمل في الطائرات
(6/8/2019) 

A40-WP/171 

EX/69 
 يكاواإلأعمال الدول ونتائج العمل في مجال أمن الطيران والتسهيالت بالتعاون مع مكتب 

روبا وشمال األطلنطي والحاجة إلى زيادة عدد الموظفين المناسبين في مكتب أوروبا ألو 
 األطلنطي وشمال

(1/8/2019) 

A40-WP/172 

EX/70 
 الثبات اإللكتروني

(1/8/2019) 

A40-WP/175 

EX/71 
  يكاوالمعايير والسياسات البيئية لإل

(2/8/2019) 

A40-WP/176 

EX/72 
 وتنفيذ الخطط الوطنية للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقديم المساعدة في إعداد 

 الناتجة عن أنشطة الطيران الدولي والنهج المستقبلي
(1/8/2019) 

A40-WP/177 

EX/73 
خطة مساهمات الدول األفريقية في خطة التعويض عن الكربون وخفضه للطيران الدولي )

 وأنشطة المساعدة المطلوبة كورسيا(
(1/8/2019) 

A40-WP/178 

EX/74 
 نثقافة األم -النهج المتكامل إلدارة المخاطر 

(1/8/2019) 

A40-WP/187 

Revision No. 1 

EX/75 

 نهج الرصد المستمر  -الحاجة إلى تحسين البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 
(USAP-CMA) 
(5/9/2019) 

A40-WP/189 

EX/76 
 من أجل التنمية المستدامة 2030م المتحدة لعام مساهمة الطيران نحو جدول أعمال األم

(2/8/2019) 

A40-WP/189 

Corrigendum No. 1 

EX/76 

 من أجل التنمية المستدامة 2030مساهمة الطيران نحو جدول أعمال األمم المتحدة لعام 
(16/9/2019) 
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A40-WP/193 

EX/77 
 وجهات نظر الصناعة بشأن خطة كورسيا

(2/8/2019) 

A40-WP/194 

EX/78 
 وجهات نظر الصناعة بشأن مجموعة من التدابير والهدف طويل األجل

(2/8/2019) 

A40-WP/199 

EX/79 
 الوقاية من االتجار غير المشروع باألحياء البرية عبر الطيران التجاري 

 ( *ورقة معلومات2/8/2019)

A40-WP/206 

EX/80 
 بناء كفاءات الطيران بالنسبة للمستقبل

(2/8/2019) 

A40-WP/210 

EX/81 
 التركيز على المحيط الهادئ

(2/8/2019) 

A40-WP/219 

EX/82 
 مقترح بشأن الهيكل اإلداري لألمن اإللكتروني داخل منظمة الطيران المدني الدولي

(5/8/2019) 

A40-WP/220 

EX/83 
 التعاون اإلقليمي

(5/8/2019) 

A40-WP/221 

EX/84 
 ياألمن اإللكترون

(5/8/2019) 

A40-WP/225 

EX/85 
 آراء المجلس الدولي للمطارات بصدد إعادة الطائرات األسرع من الصوت إلى الخدمة، 

 وإعداد القواعد والتوصيات الدولية المناسبة
(2/8/2019) 

A40-WP/226 

EX/86 
                         الطائرات الموجهة عن ب عد –ضوضاء الطائرات 

(2/8/2019) 

A40-WP/227 

EX/87 
في مجال الطيران الدولي  خطة التعويض عن الكربون وخفضهوجهة نظر كندا حول تنفيذ 

 وبناء القدرات في إطارها
(2/8/2019) 

A40-WP/228 

EX/88 
 ذالتحديات المقترنة بالتنفي -كورسيا 

(2/8/2019) 

A40-WP/228  

Revision No. 1 

EX/88 

 ات خط األساسفي معيار انبعاث التحديات المقترنة بالتنفيذ وضرورة إعادة النظر -كورسيا 
(6/9/2019) 
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A40-WP/229 

EX/89 
 ضمان النجاح في تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا(

(2/8/2019) 

A40-WP/233 

EX/90 

SHARING OF INFORMATION AND LESSONS LEARNT AMONGST 

ARCHIPELAGIC STATES 

(08/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/237 

EX/91 
  استراتيجيات التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران

(1/8/2019) 

A40-WP/237  

Revision No. 1 

EX/91 

 استراتيجيات التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران
(11/9/2019) 

A40-WP/238 

EX/92 
 استراتيجية جديدة لزيادة فعالية التدريب –التكامل بين عمليات التدريب 

(1/8/2019) 

A40-WP/239 

EX/93 
نهج عالمي بشأن مشكلة  –معالجة نقص الطيارين والمهنيين العاملين في مجال الطيران 

 عالمية
(5/8/2019) 

A40-WP/240 

EX/109 
 تنفيذ إدارة التغيير في سياق إعداد المشروعات الخاصة بخدمات المالحة الجوية

(1/8/2019) 

A40-WP/243 

EX/95 
 لكترونياألمن اإل

(5/8/2019) 

A40-WP/245 

EX/97 
  يكاواستطالع أساليب عمل جديدة لإل

(6/8/2019) 

A40-WP/248 

EX/98 
 تعزيز أمن الطيران العالمي من خالل اتخاذ قرارات تسترشد بالمخاطر وتستند إلى الدليل

(6/8/2019) 

A40-WP/250 

EX/99 
 يمية فعالةتعزيز االبتكار في مجال األمن من خالل سياسة تنظ

(2/8/2019) 

A40-WP/251 

EX/100 
 تنفيذ نقطة التفتيش األمني الواحدة العتماد تعادل التدابير األمنية

(5/8/2019) 

A40-WP/253 

EX/101 
 حمالت عملية إلحداث تغيير في الثقافة األمنية

(5/8/2019) 
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A40-WP/254 

EX/102 
 التعاون بين وكاالت األمن

(5/8/2019) 

A40-WP/259 

EX/103 
متابعة ومراقبة أحداث الطيران المتصلة بخدمات الحركة الجوية واألعمال الجوية )الطيران 

 (ECCAIRS)إلى مركز التنسيق األوروبي لنظام اإلبالغ عن وقائع الطيران        مقد مةالزراعي( ال
لسالمة لإلسهام في عمليات تدقيق مراقبة السالمة في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة ا

 الجوية
(2/8/2019) 

A40-WP/260 

EX/104 
 ءإدارة المطارات للضوضا

(2/8/2019) 

A40-WP/261 

EX/105 
 آراء الواليات المتحدة بشأن الطيران األسرع من الصوت

(2/8/2019) 

A40-WP/265 

EX/106 
م المحرز بشأن حماية البيئة في مجال الطيران  في جمهورية غيانا التعاونية                                                 التقد 

(2/8/2019) 

A40-WP/266 

EX/107 
التطورات األخيرة في مجال جمع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدولي 

 ورصدها واإلبالغ عنها
(2/8/2019) 

A40-WP/267 

EX/108 
 تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي

(2/8/2019) 

A40-WP/268 

EX/111 
 االصطناعي والرقمنة في مجال الطيران الذكاء

(1/8/20189) 

A40-WP/269 

EX/110 
 الطيران الدولي وتغير المناخ

(2/8/2019) 

A40-WP/270 

TE/110 

CURRENT STATUS AND FURTHER DEVELOPMENT OF THE GLONASS 

ORBITAL CONSTELLATION 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/273 

EX/111 
 نطة طيران األعمال حول استخدام أنواع وقود الطيراأنش

(6/8/2019) 

A40-WP/274 

EX/112 

IMPORTANCIA PARA LOS ESTADOS INTEGRAR DESDE LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

(02/08/2019) *Information Paper  



 - 509 -  
 

 

A40-WP/277 

EX/113 

SETTING A LONG-TERM CLIMATE CHANGE GOAL FOR INTERNATIONAL 

AVIATION 

(06/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/283 

EX/114 
 النهج االستراتيجي بشأن األمن اإللكتروني في مجال الطيران

(5/8/2019) 

A40-WP/284 

EX/115 
 التقدم المحرز في تسهيل الوصول إلى مرافق الطيران

(6/8/2019) 

A40-WP/285 

EX/116 
الفوائد من جدول أعمال عالمي وضرورة استمرار  – (GASeP)الخطة العالمية ألمن الطيران 

 رصد إنجازاته
(7/8/2019) 

A40-WP/286 

EX/117 
 (2016) 2309التنفيذ المستمر لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

(5/8/2019) 

A40-WP/288 

EX/118 
مية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا طة التنفيذ اإلقليدعم استمرار خ

(AFI SECFAL PLAN) 
(2/8/2019) 

A40-WP/288  

Revision No.1 

EX/118 

دعم استمرار خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 
(AFI SECFAL PLAN ) 
(28/8/2019) 

A40-WP/289 

EX/119 
  يكاواإل)الكاك( لتدابير  لطيران المدني ألمريكا الالتينيةلجنة امنظور بلدان 

 وتغير المناخ يكاواإلالخاصة ب
(2/8/2019) 

A40-WP/290 

EX/120 
 خطة كورسيا: العمل الضروري في المستقبل

(2/8/2019) 

A40-WP/291 

EX/121 
 سيا ضرورة االنتقال السلس من التدابير القائمة على آليات السوق في إطار خطة كور 

                                                    إلى وقود الطيران المستدام: اقتراح سبيل للمضي قدما  
(2/8/2019) 

A40-WP/292 

EX/122 
 الحركة الجوية الحضرية

(27/7/2019) 

A40-WP/297 

EX/123 
 ن وأسرهماتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطير 

(5/8/2019) 
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A40-WP/301 

EX/124 
 ةيحلول إدارة شؤون الهو  ديواحدة وتوح ةيبطاقة هو 

(7/8/2019) 

A40-WP/305 

EX/125 
 الحاجة إلى مكافحة االتجار في البشر في قطاع الطيران

(9/8/2019) 

A40-WP/305  

Revision No. 1 

EX/125 

 الحاجة إلى مكافحة االتجار في البشر في قطاع الطيران
(20/9/2019) 

A40-WP/306 

EX/126 
 خطة كورسياوجهات نظر بشأن مسار التنفيذ العادل والمنصف ل

(2/8/2019) 

A40-WP/310 

EX/127 
 دراسة تحليل االحتياجات في مجال الطيران في المحيط الهادئ

(9/8/2019) 

A40-WP/315 

EX/128 
 تعزيز تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران

(2/8/2019) 

A40-WP/317 

EX/129 
 طيران التشكيل اآللي

(9/8/2019) 

A40-WP/318 

EX/130 
 طارات لمواجهة حاالت الكوارثإعداد الم

(8/8/2019) 

A40-WP/319 

EX/131 
 AFI)دعم مواصلة تطبيق الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا 

PLAN)  
(9/8/2019) 

A40-WP/320 

EX/132 
 طيران واحد للتعامل مع التقدم التكنولوجي

(9/8/2019) 

A40-WP/322 

EX/133 
الترويج لتنفيذ الوثيقة  –ادة من وسائل النقل الجوي بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة حق االستف

 DOC 9984رقم 
(9/8/2019) 

A40-WP/323 

EX/134 
 المساعدة وبناء القدرات للحد من انبعاثات الطيران الدولي من ثاني أكسيد الكربون 

(2/8/2019) 

A40-WP/324 

EX/135 
 ار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةتعزيز أسئلة البروتوكول في إط

(28/7/2019) 
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A40-WP/326 

EX/136 
 برنامج التحضير لتطبيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

 باستخدام نهج الرصد المستمر
(2/8/2019) 

A40-WP/327 

EX/137 
 لةالمفاهيم التشغيلية الجديدة التي تنطوي على نظم مستق

(19/8/2019) 

A40-WP/328 

EX/138 
 إذكاء الوعي بشأن أمن الطيران لدى الوكاالت والمنظمات األخرى 

(12/8/2019) 

A40-WP/328 

Corrigendum No. 1 

EX/138 

 إذكاء الوعي بشأن أمن الطيران لدى الوكاالت والمنظمات األخرى 
(6/9/2019) 

A40-WP/337 

EX/139 
من أجل الصفة المقبولة في                            المئوية للمطارات الم رخ صة وضع الحد األدنى من النسبة

 البروتوكوالت الخاصة بترخيص المطارات
(2/8/2019) 

A40-WP/338 

EX/140 

CORSIA IMPLEMENTATION IN MEMBER STATES OF THE CARIBBEAN 

AVIATION SAFETY AND SECURITY OVERSIGHT SYSTEM (CASSOS) 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/339 

EX/141 

ICAO ACT-CORSIA PROGRAMME IN MEMBER STATES OF THE 

CARIBBEAN AVIATION SAFETY AND SECURITY OVERSIGHT SYSTEM 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/340 

EX/142 

(WITHDRAWN) 

(13/08/2019)  

A40-WP/342 

EX/143 
 م الطائرات غير المأهولة في المجال الجوي االندماج اآلمن والفعال لنظ

(8/8/2019) 

A40-WP/344 

EX/145 
لنهج الرصد المستمر        وفقا  تعزيز ثقافة أمن الطيران في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

USAP-CMA والخطة العالمية ألمن الطيران 
(2/8/2019) 

A40-WP/346 

EX/146 
 إلعاقة في مجال الطيرانإمكانية الوصول للمسافرين ذوي ا

(13/8/2019) 

A40-WP/348 

EX/147 
 اقتراح بإنشاء نقاط اتصال معنية باألمن اإللكتروني

(2/8/2019) 

A40-WP/354 

EX/148 

AIRPORTS CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL PROTECTION 

(10/09/2019) *Information Paper  
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A40-WP/355 

EX/149 
 لة القوى العاملة مع العاملين في مجال أمن الطيران بشأن إجراءات تحسين حا

 في مكتب أوروبا وشمال األطلنطي
(16/8/2019) 

A40-WP/357 

EX/150 
 (GASeP)العالمي ألمن الطيران   يكاواإلاقتراح لرصد تنفيذ خطة 

(2/8/2019) 

A40-WP/372 

EX/151 

NATIONAL GREEN AVIATION POLICY 

(15/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/373 

EX/152 
 الترويج لوضع الخطط الوطنية لتنفيذ "الخطة العالمية ألمن الطيران" 

 وتبادل أفضل الممارسات
(2/8/2019) 

A40-WP/374 

EX/153 
ابالقياسية الخاصة بطائرات   يكاواإلموقف االتحاد الروسي إزاء مشكلة وضع القواعد          الرك 

 الواعدة األسرع من الصوت
(2/8/2019) 

A40-WP/383 

EX/154 
النظام العالمي للمالحة  المفتوحة المصدر ليم يتعلق بتنفيذ اتالبرمجي االتي تتيحه اإلمكانيات

 الجوية
(19/8/2019) 

A40-WP/385 

EX/155 
 المساعدة من نيوزيلندا لتحسين سالمة وأمن الطيران في دول المحيط الهادئ الجزرية

(2/8/2019) 

A40-WP/386 

EX/156 

ON THE COURSE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE 

ICAO GLOBAL AVIATION SECURITY PLAN IN THE MEMBER STATES OF 

THE AGREEMENT ON CIVIL AVIATION AND USE OF AIRSPACE 

(20/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/389 

EX/157 
 ة الدومينيكية في مجال تسهيالت النقل الجوي التقدم الذي أحرزته الجمهوري

(14/8/2019) 

A40-WP/390 

EX/158 
لنهج الرصد المستمر        وفقا  اعتبارات دولة كوبا بشأن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 

(USAP-CMA)  2019عقب تجربتها في التدقيق الذي أجري في مارس 
(02/8/2019) 

A40-WP/394 

EX/160 
 بشأن األمن اإللكتروني  يكاواإلشادات الفنية للدول من أجل تنفيذ أحكام تصميم اإلر 

(2/8/2019) 

A40-WP/395 

EX/161 
 التقدم إلى األمام –للطيران  اإللكترونياألمن 

 ( *ورقة معلومات30/7/2019)
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A40-WP/399 

EX/162 
 تعزيز االبتكار في مجال التسهيالت من خالل سياسة تنظيمية فعالة

(2/8/2019) 

A40-WP/400 

EX/163 

AVANCES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD 

DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/405 

EX/164 
 اقتراح بتطبيق مصفوفات من أجل تحديد أولوية وتواتر أنشطة المراقبة الوطنية

(2/8/2019) 

A40-WP/407 

EX/166 
خطة كورسيا من خالل قاعدة بيانات اإلبالغ عن الوقود واالنبعاثات  لتنفيذ ياتادعم األ

(FRED+) 
 ( *ورقة معلومات30/7/2019)

A40-WP/408 

EX/167 

EDUCATION AND PERFORMANCE IN AVIATION: REALISING AND 

SUSTAINING BENEFITS (31/07/2019) *Information Paper  

A40-WP/409 

EX/168 

CONTRIBUTION AND VIEWS OF SOUTH AFRICA ON THE 

ENVIRONMENTAL PROTECTION WORK DONE BY ICAO 

(21/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/411 

EX/169 
 مساهمات إقليم أمريكا الالتينية في مسائل تغير المناخ وتنفيذ خطة كورسيا

(2/8/2019) 

A40-WP/412 

EX/170 
                                                           والتقدم الم حرز في مجال الطيران المدني في أمريكا الالتينية المساهمات 

 من حيث الضوضاء ونوعية الهواء المحلي
(2/8/2019) 

A40-WP/413 

EX/171 
 تحليل إنجاز مطارات مستدامة في الدول الجزرية

(2/8/2019) 

A40-WP/414 

EX/172 
 في مجال الطيرانتقديم الدعم للدول من أجل إعداد خارطة طريق لبناء القدرات 

(1/8/2019) 

A40-WP/423 

EX/173 
 من أجل استجابة أكثر فعالية للقضايا الناشئة، وحشد الموارد،   يكاواإلاالبتكار في 

 وضمان عدم ترك أي بلد وراء الركب
(23/8/2019) 

A40-WP/424 

EX/174 
في مجال الطيران التعاون الفني مع منظمة الطيران المدني والمنظمات الدولية واإلقليمية 

 المدني
 ( *ورقة معلومات23/8/2019)
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A40-WP/427 

EX/176 
  يكاواإلمقترح لنظام إدارة األمن اإللكتروني والمناعة اإللكترونية في 

(2/8/2019) 

A40-WP/433 

EX/177 
عمليات تدقيق خاصة بنظام التحقيق في الحوادث وتقديم نتائجه منفصلة عن غيره من 

 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية نطاقات البرنامج
(30/7/2019) 

A40-WP/435 

EX/178 

ESTABLISHMENT OF WORKING GROUPS TO SUPPORT USOAP CMA 

ACTIVITIES 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/437 

EX/179 
 لشماليةمريكا األاإلقليمي   يكاواإلع لمكتب بالنظم والتابرنامج المساعدة الخاصة ب

 وأمريكا الوسطى والكاريبي
(6/9/2019) 

A40-WP/438 

EX/180 
أداء السالمة في منطقة أمريكا الجنوبية في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة 

 الجوية باستخدام نهج الرصد المستمر
(2/8/2019) 

A40-WP/439 

EX/181 
ضة                                    الكفاءات المطلوبة للهيئات المفو 

(2/8/2019) 

A40-WP/440 

EX/182 
 البرنامجاستدامة الجهاز الحكومي الفعال لمراقبة السالمة الجوية كهدف وطني وفي إطار 

 لنهج الرصد المستمر       وفقا  العالمي لتدقيق السالمة الجوية 

A40-WP/441 

EX/183 

TAILORED ASSISTANCE TO HAITI 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/442 

EX/184 
  يكاواإلتسهيل حضور اجتماعات 

(2/8/2019) 

A40-WP/444 

EX/185 
 التدريب على إدارة المالحة القائمة على األداء

(1/1/2019) 

A40-WP/447 

EX/186 

CONSIDERATIONS FOR THE EVOLUTION OF THE UNIVERSAL SAFETY 

OVERSIGHT AUDIT PROGRAMME – CONTINUOUS MONITORING 

APPROACH (USOAP-CMA) ENSUED FROM THE INTRODUCTION OF 

ANNEX 19 – SAFETY MANAGEMENT 

(07/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/448 

EX/187 
اقتراح مقدم من بيرو بإجراء مراجعة في أعقاب إتمام عمليات تدقيق مراقبة السالمة في إطار 

 "البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية"
(2/8/2019) 
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A40-WP/451 

EX/188 
 بشأن خدمات اللغات يكاواإلسياسة 

(27/8/2019) 

A40-WP/452 

EX/189 

LA EXPERIENCIA DE URUGUAY CON LA INICIATIVA NINGÚN PAÍS SE 

QUEDA ATRÁS (07/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/459 

EX/190 
 االبتكار في الطيران

(28/8/2019) 

A40-WP/461 

EX/191 
الطريقة الموصى بها لتنظيم نصوص التعديالت على القواعد والتوصيات الدولية التي يتضمن 

  يكاواإلمحتواها تواريخ مختلفة لوجوب التطبيق والتي يعتمدها مجلس 
(2/8/2019) 

A40-WP/462 

EX/192 

ACCOMMODATING MORE PASSENGER TRAFFIC THROUGH MORE 

EFFICIENT FACILITATION (09/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/463 

EX/193 
إطالق دورة عملية التدقيق على أساس أسئلة البروتوكول التي تتناول البرنامج الوطني للسالمة 

 ونظام إدارة السالمة
(2/8/2019) 

A40-WP/464 

EX/194 
 تخصصة لألمم المتحدةالرئيسية لكي تحقق أهدافها كوكالة م  يكاواإلتعدد اللغات أحد مبادئ 

(30/8/2019) 

A40-WP/466 

EX/195 

INCORPORATION OF SECURITY OVERSIGHT EIGHT CRITICAL ELEMENTS 

(CE) INTO ANNEX 17 (30/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/467 

EX/196 
المالحق بشأن التعديالت على   يكاواإل                                              تحسين أدوات الرد  على كتب المنظمة التي ترسلها 

 ووثائق إجراءات خدمات المالحة الجوية
(29/8/2019 ) 

A40-WP/471 

EX/197 
 تنفيذ التدابير المتعلقة بتيسير الحصول على الخدمات والتصميم العالمي

(29/8/2019) 

A40-WP/472 

EX/198 

ACT-CORSIA AND THE PACIFIC 

(29/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/473 

EX/199 

NECESSITY TO ANTICIPATE STRATEGIES TO TACKLE THE SECURITY 

CHALLENGES AND DANGERS OF DRONE USE IN ANNEX 17 

(30/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/474 

EX/200 

PROMOTION OF GREEN AIRPORTS 

(26/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/477 

EX/201 
 جال سالمة الطيران المدني                     تأهيل المدر  بين في م

(1/8/2019) 
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A40-WP/477 Revision 

No. 1 

EX/201 

 1التنقيح رقم  –                                             تأهيل المدر  بين في مجال سالمة الطيران المدني 
(9/9/2019) 

A40-WP/480 

EX/202 

STATE OF THE AIRPORT INDUSTRY: WORKING FOR A MORE 

SUSTAINABLE AIRPORT BUSINESS 

(03/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/482 

EX/203 

JAPAN’S EXPERIENCE OF CORSIA IMPLEMENTATION 

(03/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/483 

EX/204 

CENTRAL AMERICAN CORPORATION FOR AIR NAVIGATION SERVICES 

(COCESNA) 60 YEARS OF SERVICE TO INTERNATIONAL AIR TRANSPORT 

(03/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/488 

EX/205 

AIRPORTS’ EFFORTS AGAINST WILDLIFE TRAFFICKING 

(05/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/489 

EX/206 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN DEL 

ESTADO VENEZOLANO 

(05/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/490 

EX/207 

EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 

CIBERSEGURIDAD EN LA AVIACIÓN CIVIL  

(05/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/491 

EX/208 

PROMOTION DE LA CULTURE DE SURETE EN MILIEU AEROPORTUAIRE 

(05/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/493 

EX/209 

EXPERIENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA A ESTADOS DE LA REGIÓN 

SURAMERICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

(05/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/493  

Revisión núm. 1 

EX/209 

EXPERIENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA A ESTADOS DE LA REGIÓN 

SURAMERICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL  

(23/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/494 

EX/210 

LICENCIAS DEL PERSONAL CERTIFICADO EN SEGURIDAD DE LA 

AVIACIÓN CIVIL EN REPÚBLICA DOMINCANA 

(06/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/495 

EX/211 

LEY 188-11, QUE REGULA LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA 

AVIACIÓN CIVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA  

(06/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/497 

EX/212 

LATEST PROGRESS OF CHINA'S AVIATION SECURITY TRAINING 

(02/08/2019) *Information Paper  

A40-WP/500 

EX/213 

INTERNATIONAL AIR CRASH VICTIMS AND THEIR FAMILIES DAY 

(09/09/2019) *Information Paper  
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A40-WP/501 

EX/214 

CREATION OF A FORMAL INTERNATIONAL CABIN CREW DAY  

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/509 

EX/215 

CONCEPT OF “MINOR” IN ANNEX 9 — FACILITATION OF THE 

CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

(09/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/510 

EX/216 

INDONESIA ENVIRONMENTAL PROTECTION PROGRAM 

(09/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/511 

EX/217 

INDONESIA FUNDING OF AVIATION TRAINING  

(06/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/512 

EX/218 

TRAINING ON AIR TRANSPORT ECONOMICS AND REGULATIONS 

(09/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/517 

EX/219 

AVIATION SECURITY IN INDONESIA 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/524 

EX/220 

AIR TRANSPORT FOR PERSONS WITH DISABILITIES BY CHINESE CIVIL 

AVIATION 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/525 

EX/221 

ADAPTATION PLANS AT JAPANESE AIRPORTS AGAINST CLIMATE 

CHANGE 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/526 

EX/222 

POWER-TO-LIQUIDS (PTL): SUSTAINABLE FUELS FOR AVIATION 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/527 

EX/223 

EXPERIENCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL (CORSIA)  

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/527  

Revisión núm. 1 

EX/223 

EXPERIENCIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL (CORSIA) 

(16/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/528  

Revision No. 1  

EX/224 

DECLARATION ON AVIATION SECURITY 

(12/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/529 

EX/225 
كورسيا على زيادة معدالت نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع تطبيق خطة تأثير 

تدهور مستوى السالمة العالمي. سيناريوهات بديلة الحد من ولي و الطيران المدني الد
 في سياق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  يكاواإل ة التي تتخذهاالمناخي لإلجراءات

(10/9/2019) 
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A40-WP/529  

Revision No. 1 

EX/225 

الكربون في قطاع كورسيا على زيادة معدالت نمو انبعاثات ثاني أكسيد تطبيق خطة تأثير 
تدهور مستوى السالمة العالمي. سيناريوهات بديلة الحد من الطيران المدني الدولي و 

 – في سياق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة  يكاواإل ة التي تتخذهاالمناخي لإلجراءات
 1رقم التنقيح 

(18/9/2019) 

A40-WP/530 

EX/226 

STANDARDS AND PRINCIPLES ON THE COLLECTION, USE, PROCESSING 

AND PROTECTION OF PASSENGER NAME RECORD (PNR) DATA 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/531 

EX/227 

UNITED STATES EFFORTS TO ADDRESS AVIATION’S CLIMATE IMPACT 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/532 

EX/228 

AVIATION CYBER SECURITY 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/533 

EX/229 

BI-NATIONAL COOPERATION ON THE WORLD ECONOMIC FORUM 

KNOWN TRAVELLER DIGITAL IDENTITY  

(11/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/541 

EX/231 

GLOBAL AVIATION SUMMIT, 2019 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/543 

EX/232 
 آلية نظام تحديث وتعديل البرامج والنشرات الوطنية ألمن الطيران المدني والتسهيالت 

 ورقة معلومات *
(10/9/2019)  

A40-WP/546 

EX/233 

INTERNATIONAL TRAVELLERS COULD BE CARRIERS OF AFRICAN 

SWINE FEVER 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/547 

EX/234 

POTENTIAL CONTRIBUTION OF LOWER CARBON AVIATION FUEL TO 

GHG EMISSIONS REDUCTIONS  

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/548 

EX/235 

INDONESIA’S PRIORITY MEASURES IN REDUCING CARBON EMISSIONS 

IN AVIATION SECTOR 

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/550 

EX/236 

PASSENGER NAME RECORD DATA IN SECURITY AND FACILITATION  

(13/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/550  

Revision No. 1 

EX/236 

PASSENGER NAME RECORD DATA IN SECURITY AND FACILITATION 

(19/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/560 

EX/237 

CO2 EMISSIONS FROM COMMERCIAL AVIATION, 2018  

(10/09/2019) *Information Paper  
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A40-WP/560  

Revision No. 1 

EX/237 

CO2 EMISSIONS FROM COMMERCIAL AVIATION, 2018 

(20/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/561 

EX/238 

ENVISIONING A “ZERO CLIMATE IMPACT” INTERNATIONAL AVIATION 

PATHWAY TOWARDS 2050: HOW GOVERNMENTS AND THE AVIATION 

INDUSTRY CAN STEP-UP AMIDST THE CLIMATE EMERGENCY FOR A 

SUSTAINABLE AVIATION FUTURE  

(10/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/565 

EX/239 

EXPERIMENTAL DRONE BUILDERS AND INNOVATION LABS IN RWANDA 

(09/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/567 

EX/240 

REMOTELY PILOTED AIRCRAFT – SECURITY PROGRAMME 

(13/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/569 

EX/242 

BIOMETRIC ACCESS CONTROL SYSTEM FOR STAFF WORKING AT 

AIRPORTS 

(13/09/2019) *Information Paper  

A40-WP/572 

EX/243 
 من جدول األعمال 23البند  مشروع نص التقرير بشأن

(30/9/2019) 

A40-WP/573 

EX/244 
 من جدول األعمال 15البند  مشروع نص التقرير بشأن

(30/9/2019) 

A40-WP/574 

EX/245 
 من جدول األعمال 16البند  مشروع نص التقرير بشأن

(30/9/2019) 

A40-WP/575 

EX/246 
 من جدول األعمال 17البند  ع نص التقرير بشأنمشرو 

(30/9/2019) 

A40-WP/581 

EX/247 
 من جدول األعمال 20البند  مشروع نص التقرير بشأن

(28/9/2019) 

A40-WP/582 

EX/248 
 من جدول األعمال 19البند  مشروع نص التقرير بشأن

(1/10/2019) 

A40-WP/584 

EX/249 
 من جدول األعمال 11د البن مشروع نص التقرير بشأن

(28/9/2019) 

A40-WP/585 

EX/250 
 من جدول األعمال 21البند  مشروع نص التقرير بشأن

(28/9/2019) 
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A40-WP/586 

EX/251 
 من جدول األعمال 22البند  مشروع نص التقرير بشأن

(28/9/2019) 

A40-WP/587 

EX/252 
 من جدول األعمال 26البند  مشروع نص التقرير بشأن

(1/10/2019) 

A40-WP/594 

EX/254 
 من جدول األعمال 14البند  مشروع نص التقرير بشأن

(30/9/2019) 

A40-WP/595 

EX/255 
 من جدول األعمال 13البند  مشروع نص التقرير بشأن

(30/9/2019) 

A40-WP/596  

EX/256 
 من جدول األعمال 12البند  مشروع نص التقرير بشأن

(29/9/2019) 

A40-WP/596 

Addendum No. 1 

EX/256 

 من جدول األعمال 12البند  مشروع نص التقرير بشأن
(30/9/2019) 

A40-WP/598 

EX/257 
 تقرير اللجنة التنفيذية مشروع نص القسم العام من

(1/10/2019) 

A40-WP/599 

EX/258 
 من جدول األعمال 18البند  مشروع نص التقرير بشأن

(26/9/2019) 

A40-WP/599  

Revision No. 1 

EX/258 

 من جدول األعمال 18البند  مشروع نص التقرير بشأن
(30/9/2019) 

A40-WP/605 

EX/259  

THE JOINT STATEMENT OF THE MINISTRY OF TRANSPORT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION AND CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF 

CHINA ON THE ESTABLISHMENT OF AN EQUITABLE AND EFFECTIVE 

GLOBAL MECHANISM ON INTERNATIONAL AVIATION AND CLIMATE 

CHANGE  

(26/09/2019) *Information Paper  

 

A40-WP/616 

EX/260 
  من جدول األعمال 25مشروع نص التقرير بشأن البند 

(30/9/2019) 

A40-WP/624 

EX/261 
  من جدول األعمال 24مشروع نص التقرير بشأن البند 

(30/9/2019) 

 —انتهـى  —
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