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 للجمعية العمومية األربعينالقرارات المعتمدة خالل الدورة 
 

 مؤقتةالطبعة ال
 

 تخطيط اإليكاو العالمي للسالمة والمالحة الجوية :1-40القرار 
تطور الطيران المدني بشكل آمن ومنظم عبر التعاون بين الدول  اإليكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقيق لما كانت

 األعضاء والجهات المعنية األخرى؛
 المنظمة قد وضعت، لتحقيق هذا الغرض، أهدافا استراتيجية، بما في ذلك أهداف للسالمة والقدرات والكفاءة؛ ولما كانت

 اتيجية؛بأهمية تحقيق أطر عالمية لدعم أهداف اإليكاو االستر  وإقرارا  
 بأهمية التنفيذ الفعال للخطط والمبادرات اإلقليمية والوطنية على أساس األطر العالمية؛ وإقرارا  
بأن أفضل وسيلة لتحقيق المزيد من التقدم فيما يخص تحسين سالمة وكفاءة وسعة الطيران المدني هي اتباع نهج تعاوني  وإقرارا  

 ت المعنية تحت قيادة اإليكاو؛وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جميع الجها
إلى قيام المجلس بإقرار الطبعة الثالثة من الخطة العالمية للسالمة الجوية وإقرار الطبعة السادسة من الخطة العالمية  وإشارة  

 للمالحة الجوية؛
 فإن الجمعية العمومية:

 جيهات االستراتيجية العالمية للسالمة والطبعةالطبعة الثالثة من الخطة العالمية للسالمة الجوية باعتبارها التو  تقر   -1
 السادسة والخطة العالمية للمالحة الجوية باعتبارها التوجيهات االستراتيجية العالمية للمالحة الجوية؛

أنه يجب على اإليكاو أن تقوم بتنفيذ وتحديث "الخطة العالمية للسالمة الجوية" و"الخطة العالمية للمالحة  تقرر -2
 لتحقيق األهداف االستراتيجية ذات الصلة بالمنظمة، مع ضمان االستقرار الالزم؛الجوية" 

 أنه يجب تنفيذ وتحديث هذه الخطط العالمية بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع جميع الجهات المعنية؛ تقرر -3
اإلقليمية وشبه  لتنفيذاأنه يجب أن توفر هذه الخطط العالمية اإلطار الذي يتم فيه إعداد وتطبيق الخطط  تقرر -4

 اإلقليمية والوطنية وبالتالي ضمان اتساق وتناسق وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة وسالمة وسعة الطيران المدني الدولي؛
الدول األعضاء على إيجاد حلول مستدامة كي تمارس بالكامل مسؤولياتها المتعلقة بالسالمة والمالحة الجوية  تحث -5

ن تحقيقها من خالل تقاسم الموارد واالستعانة بالموارد الداخلية و/أو الخارجية مثل المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والتي يمك
 وخبرة الدول األخرى؛
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أوجه الدول األعضاء على أن تثبت تمتعها باإلرادة السياسية الالزمة التخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة  تحث   -6
 تطبيقة والمالحة الجوية، بما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، من خالل القصور في السالم

 ؛الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية وعملية تخطيط اإليكاو على الصعيد اإلقليمي
لية على تقديم الدعم المطلوب لتحقيق التنفيذ المنسق للخطة الدول األعضاء وقطاع الطيران والمؤسسات الما تحث   -7

 العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية، مع تفادي االزدواجية في الجهود؛
الدول وتطلب من الجهات المعنية األخرى التعاون على إعداد وتنفيذ خطط إقليمية وشبه إقليمية ووطنية على  تدعو -8

 ر الخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية؛أساس أط
األمينة العامة بالترويج للخطة العالمية للسالمة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية وإتاحتهما واإلبالغ  تكل ف -9

 عنهما بفعالية؛
بشأن تخطيط اإليكاو العالمي  12-39مية أن قرار الجمعية العمومية هذا يحل محل قرار الجمعية العمو  تعلن -10

 للسالمة.

 المرفق )أ(
 (GASP)الخطة العالمية للسالمة الجوية 

من التأكيد مجددًا أن الهدف األولي للمنظمة يبقى تحسين السالمة وما يرتبط بذلك من تقليل لعدد الحوادث وما تفضي  وانطالقا  
 ولي؛إليه من وفيات في إطار نظام الطيران المدني الد

 بأن السالمة الجوية مسؤولية تتقاسمها اإليكاو والدول األعضاء وجميع الجهات المعنية األخرى؛ وإقرارا  
 بأن منافع السالمة الجوية يمكن جنيها من الشراكات بين الدول وقطاع الطيران؛ وإقرارا  
على الحاجة إلى تطور إطار اإليكاو للسالمة بشكل  ( أعاد التأكيد2010بأن المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة )عام  وإقرارا  

 مستمر لضمان اإلبقاء على فعالية وكفاءة البيئة التنظيمية واالقتصادية والفنية المتغيرة؛
إلى أن الزيادة المتوقعة في الحركة الدولية للطيران المدني الدولي ستؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطائرات ما لم يتم خفض وإشارة 

 الحوادث؛ معدل
 بضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجوي من خالل تيسير الحصول على معلومات السالمة ذات الصلة؛ وإقرارا  
بأن النهج االستباقي الذي يتم بمقتضاه وضع استراتيجية لتحديد األولويات واألهداف والمؤشرات في إدارة مخاطر السالمة  وإقرارا  

 مزيد من التحسينات في السالمة الجوية؛ له أهمية قصوى لتحقيق
بإنشاء اإليكاو لمجموعات إقليمية للسالمة الجوية، مع مراعاة احتياجات األقاليم المختلفة والبناء على هياكل وأشكال التعاون  وإقرارا  

 القائمة فعال؛
ية بشكل مستمر كأداة لتحسين السالمة الجوية إلى النية في تطبيق مبادئ إلدارة السالمة في الخطة العالمية للسالمة الجو  وإشارة

 من خالل التركيز على اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها؛
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إلى وضع خريطة طريق عالمية للسالمة الجوية، كخطة عمل لمساعدة أوساط الطيران في تنفيذ مبادرات السالمة الواردة  وإشارة
 طار مرجعي محكم ومشترك لجميع الجهات المعنية؛في الخطة العالمية للسالمة الجوية، من خالل إ

إلى ضرورة مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ مبادئ إدارة السالمة والتخفيف من المخاطر المتعلقة بمسائل تشغيلية  وإشارة
دة؛  محدَّ

 فإن الجمعية العمومية:
د -1 دد الحوادث وما تفضي إليه من على الحاجة إلى التحسين المستمر للسالمة الجوية عن طريق خفض ع تشد 

وفيات في إطار عمليات النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة بالسالمة أسوأ 
 بكثير من المتوسط العالمي؛

د -2 دول واألقاليم التي يكون على أن الموارد المحدودة لمجتمع الطيران الدولي ينبغي استخدامها استراتيجيا لدعم ال تشد 
 نضجها في مجال مراقبة السالمة ليس على مستوى مقبول؛

تنفيذ الخطط الوطنية للسالمة الجوية بما يتوافق مع الخطة العالمية للسالمة الجوية على  األعضاءالدول  تحث   -3
 لمواصلة التقليل من الوفيات والمخاطر التي قد تفضي إلى الوفيات؛

ألعضاء والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية والمنظمات الدول ا تحث   -4
تنفيذ الخطط اإلقليمية للسالمة الجوية بما يتوافق مع الخطة الدولية المعنية على العمل مع جميع أصحاب المصلحة من أجل 

 ؛ات والمخاطر التي قد تفضي إلى الوفياتالعالمية للسالمة الجوية لمواصلة التقليل من الوفي
الدول على القيام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجوية على مشغليها لالمتثال الكامل للقواعد والتوصيات  تحث   -5

لمالئمة الدولية المطبقة، والتأكد من أن كل مشغل أجنبي يحلق فوق أراضيها يخضع للمراقبة الكافية من دولته واتخاذ اإلجراءات ا
 عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية؛

 اإليكاو على مواصلة إعداد خريطة الطريق للخطة العالمية للسالمة الجوية، حسب االقتضاء. تشج ع -6

 المرفق )ب(
 (GANP)الخطة العالمية للمالحة الجوية 

  ؛االستراتيجية اإليكاو أهداف في ياً أساس عنصراً  يشكل الجوي  الطيران عمليات كفاءةسالمة وسعة و  تعزيز كان لما
 ؛تحديدًا بالمالحة الجوية المتصلة المستمرة وممارساتها اإليكاو بسياسات موحداً  بياناً   4-40 القرار في اعتمدت وإذ

األهداف لتحقيق أهمية الخطة العالمية للمالحة الجوية بوصففففها اسفففتراتيجية تشفففغيلية وجزءًا من سفففلة التدابير المتاحة  ومع إدراك
 ؛الطموحة العالمية لإليكاو في مجال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 ة في دولها وأقاليمها:الجوي المالحة لتحديثواألقاليم خططًا جديدة  الدول من كبيراً  داً عد أن إدراك ومع

 :العمومية الجمعية فإن
من أجل وضع برنامج العمل الفني  الجوية الحةللم العالمية الخطةيستخدم اإلرشادات الواردة في  أن المجلس فل  كت -1

 لإليكاو وتحديد أولوياته في مجال المالحة الجوية؛
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المجلس على تزويد الدول بخريطة طريق التوحيد القياسي على النحو المعلن في الخطة العالمية للمالحة  تحث   -2
 الجوية كأساس لبرنامج عمل اإليكاو؛

 في الواردة اإلرشادات استخدام إلى الطيران قطاعو  والتنفيذ بالتخطيط المعنية يميةاإلقل والمجموعات الدول تدعو -3
التي تحدد األولويات واألهداف والمؤشرات المتسقة مع األهداف المتناغمة  ألنشطةوتنفيذ ا لتخطيط الجوية للمالحة العالمية الخطة

 على المستوى العالمي، مع مراعاة االحتياجات التشغيلية؛

كجزء من  تشغيليةلتنفيذ تحسينات الخطة العالمية للمالحة الجوية  الدول إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في عوتد -4
استراتيجيها الوطنية لخفض اآلثار المترتبة على البيئة، بما في ذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمليات الطيران 

 الدولي؛
او اإلقليمية المعنية بالتخطيط والتنفيذ وقطاع الطيران إلى تزويد اإليكاو، وتزويد الدول ومجموعات اإليك تدعو -5

بعضها بعضًا، في الوقت المناسب بالمعلومات عن وضع تنفيذ الخطة العالمية للمالحة الجوية، بما في ذلك الدروس المستفادة 
 من تنفيذ أحكامها؛

خطيط والتنفيذ إلى استخدام األدوات الموّحدة لإليكاو أو األدوات مجموعات اإليكاو اإلقليمية المعنية بالت تدعو -6
 اإلقليمية المالئمة من أجل القيام برصد تنفيذ نظم المالحة الجوية، والتعاون مع اإليكاو في القيام بالتحليل المرتبط بذلك؛

يمي وفي تقرير سنوي للمالحة المجلس بنشر نتائج التحليل بشأن أدوات متابعة األداء على المستوى اإلقل تكل ف -7
 الجوية العالمية يشمل، كحد أدنى، أولويات التنفيذ األساسية والمنافع البيئية المرتبطة بتنفيذ التحسينات التشغيلية المحددة في إطار

 حزم التحسينات في منظومة الطيران؛

أن  لديها الجوية المالحة ظمن   تحديث بغرضتعكف على وضع خطط جديدة للمالحة الجوية،  التي الدول تحث   -8
 ؛العالمي ين اإلقليمي والصعيد على واالتساق المواءمةتنسق مع اإليكاو وتواِئم خططها من أجل ضمان 

ه -9 المجلس إلى مواصلة تطوير الخطة العالمية للمالحة الجوية مع الحرص على مواكبتها التطورات التكنولوجية  توج 
 واالحتياجات التشغيلية.

 إدارة السالمةسياسة 
 التي قدمها المجلس التي تقترح تحديثات لقراري الجمعية العمومية  A40-WP/52استعرضت اللجنة ورقة العمل  1-1

هذين المجلس بموجب  العمومية قد كلفت الجمعيةفيما يتعلق بحماية معلومات السالمة. وذّكرت اللجنة بأن  4-38و 38-3
يلزم من خطوات إلحراز تقدم حقيقي نحو إعداد أحكام جديدة و/أو معدلة بشأن حماية يتخذ، ضمن جملة أمور، ما  ن بأنقراريال

"إدارة  - التاسع عشرالملحق و "التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات"،  – معلومات السالمة في كل من الملحق الثالث عشر
في عام  وبناًء على ذلك، اعتمد المجلس شأن.السالمة"، والمالحق األخرى، حسب االقتضاء، ووضع مواد إرشادية في هذا ال

. واتفقت اللجنة "تشغيل الطائرات" –تعديالت جديدة على الملحقين الثالث عشر والتاسع عشر، وعلى الملحق السادس  2016
 الصلة.على أن التحديثات المقترحة على قراري الجمعية العمومية تعكس تعديالت المالحق وتتماشى مع المادة اإلرشادية ذات 

مفي ضوء و  1-2 محل  ليحالو  ماالعتماده ين إلى الجلسة العامةالتالي ينتقديم القرار ، اتفقت اللجنة على ما تقدَّ
 :4-38و 3-38 الجمعية العمومية ي قرار 
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 الحوادث والوقائعالتحقيق في سجالت  حماية :2-40القرار 
 دولي في جميع أنحاء العالم؛الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني ال لما كان

 من الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس إلقاء اللوم أو تحميل المسؤولية؛ ولما كان
الحوادث لتسهيل تحديد األسباب و/أو العوامل المساهمة لسلطات التحقيق في ضرورة إتاحة جميع المعلومات ذات الصلة  وإذ تدرك

 ث والوقائع بما يتيح اتخاذ اإلجراءات الوقائية؛في الحواد
 أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي؛ وإذ تدرك
أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على إجراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلك طلبات االطالع على سجالت  وإذ تدرك

 ئع؛الحوادث والوقا
أمر ضروري االستخدام ألغراض غير التحقيق في الحوادث والوقائع أن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من  وإذ تدرك

 الحوادث في المستقبل؛لسلطات التحقيق في لضمان التوفير المستمر لجميع المعلومات ذات الصلة 
والجنائية ليست  واإلداريةوادث، في المحاكمات العقابية، والمدنية، أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقيقات في الحوإذ تدرك 

 طريقة للحفاظ على السالمة الجوية أو تحسينها؛
أن التدابير المتخذة حتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافية، ومع اإلحاطة علما  وإذ تدرك
التحقيق في حوادث ووقائع " – الثالث عشر الملحقبشأن حماية معلومات السالمة في ة حّسنحكام جديدة ومأل اإليكاوبإصدار 
 ؛"الطائرات
الحاجة إلى إدراج سبل حماية سجالت التحقيق في الحوادث والوقائع التي يسردها الملحق الثالث عشر في القوانين  وإذ تدرك

لمعينة من قبل الدول األعضاء بالصفة القانونية ولتسهيل إجراء الوطنية وذلك لكفالة أن أن يتمتع البت في السلطات المختصة ا
 ؛اختبار التوازن من قبل هذه السلطات

إلقامة العدل والحاجة تسجيالت التحقيق في الحوادث والوقائع أن ثمة حاجة لتحقيق توازن بين الحاجة لحماية وبالنظر إلى 
 ؛لى الحيلولة دون تحقيق العدالةال تهدف إ، وإلى أن الحماية للكشف عنها أو استخدامها

ال يمكنها توفير الحماية سوى لبعض سجالت التحقيق التي تقع تحت أن سلطات التحقيق في الحوادث  وإذ تضع في االعتبار
 ؛سلطتها أو تصرفها

 فإن الجمعية العمومية: 
وقائع بموجب أحكام الملحق تدعو الدول األعضاء إلى تجديد التزامها بحماية سجالت التحقيق في الحوادث وال -1

 الثالث عشر؛ 
الحوادث التحقيق في مراجعة قوانينها ولوائحها وسياساتها الرامية إلى حماية سجالت بالدول األعضاء على  تحثّ  -2

 ولضمان توافر جميع والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إلزالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقائع
 ، ؛الثالث عشرمن الملحق  2والمرفق  12-5امتثاال للفقرة  ، وذلكالمعلومات ذات الصلة لسلطات التحقيق في الحوادث

 .3-38أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن -3
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يالت حماية بيانات السالمة ومعلومات السالمة التي تم جمعها للحفاظ على السالمة أو تحسينها، وحماية تسج :3-40القرار

 مسجالت الطيران في العمليات االعتيادية
 الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع؛ لما كان

 أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران؛وإذ تدرك 
ارة السالمة" يمنح الحماية لبيانات السالمة ومعلومات السالمة التي تم جمعها للحفاظ "إد –أن الملحق التاسع عشر وإذ تذّكر 

 ؛على السالمة أو تحسينها وللمصادر ذات الصلة
ن أل هاأمر ضروري لضمان استمرار توافر والمصادر ذات الصلة معلومات السالمة بيانات السالمة و أن حماية  وإذ تدرك
مات السالمة ألغراض أخرى بخالف الحفاظ على السالمة أو تحسينها قد يحول دون توافر مثل معلو بيانات السالمة و استخدام 

 على السالمة؛خطيرًا  اً سلبي اً تأثير  خلفسيهو ما هذه المعلومات في المستقبل، و 
ت الصلة والمصادر ذامعلومات السالمة بيانات السالمة و من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية وإذ تعتبر 

 السليم،  والحاجة إلى إقامة العدل على النحوللحفاظ على السالمة الجوية أو تحسينها، 
 أن تسجيالت مسجالت الطيران ونسخها المدونة قد أ دخل العمل بها لدعم التحقيقات في الحوادث والوقائع؛ وإذ تالحظ

ت مسجالت الطيران أو نسخها المدونة في العمليات "تشغيل الطائرات" ينص على حماية تسجيال –ولما كان الملحق السادس 
 االعتيادية؛ 

أهمية حماية تسجيالت مسجالت الطيران أو نسخها المدونة في العمليات االعتيادية، خارج نطاق التحقيقات من النوع  وإذ تعي
 الوارد ذكره في الملحق الثالث عشر؛ 

السالمة وتسجيالت مسجالت الطيران أو نسخها المدونة في العمليات من أن بيانات السالمة ومعلومات  وإذ يساورها القلق
معت من أجلها، بما في ذلك اإلجراءات   ؛والمدنية واإلدارية والجنائيةالعقابية االعتيادية قد ت ستخدم ألغراض بخالف تلك التي ج 

قة بأنه لن ت فرض عليهم جزاءات جراء ما يمكنهم الثالتشغيليون والعاملون الموظفون لإلبالغ حيث وجود بيئة أن  وإذ تالحظ
 ؛ي عد أمرًا أساسيًا في اإلبالغ عن مسائل السالمة تناسب مع خبرتهم وتدريبهم يقومون به من أفعال أو إهمال بما ي

ا قد يؤدي إلى زيادة أنواع التسجيالت وبيانات السالمة ومعلومات السالمة التي يمكن جمعهأن التقدم التكنولوجي  وإذ تدرك
 ؛بواسطة ن ظ م اإلبالغ عن مسائل السالمة ومسجالت الطيران

 فإن الجمعية العمومية: 
الدول األعضاء إلى تجديد التزامها بحماية بيانات السالمة ومعلومات السالمة التي تم جمعها للحفاظ على  تدعو -1

 السالمة أو تحسينها والمصادر ذات الصلة بذلك؛ 

منح الحماية لتسجيالت مسجالت الطيران أو نسخها المدونة في العمليات االعتيادية، الدول األعضاء على  تحثّ  -2
 خارج نطاق التحقيقات من النوع الوارد ذكره في الملحق الثالث عشر؛ 
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على االستمرار في فحص تشريعاتها الحالية وأن تعّدل حسب الضرورة أو تسن القوانين المتعاقدة الدول  تحثّ  -3
بيانات السالمة ومعلومات السالمة والمصادر ذات الصلة، وتسجيالت مسجالت الطيران أو نسخها سات لحماية واللوائح السيا

 المدونة في العمليات االعتيادية؛
إلى األمينة العامة مواصلة تقديم الدعم للدول في تنفيذها ألطر الحماية المنصوص عليها في الملحقين  تطلب -4

 السادس والتاسع عشر؛ 
  .4-38أن هذا القرار يحل محل القرار لن تع -5

 البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتصلة تحديدا  بالمالحة الجوية: 4-40القرار 
أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا موحدا عن السياسات  9-15الجمعية العمومية قد قررت في القرار  كانت لما

 مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث يتضمن هذا البيان كل ما استجد حتى نهاية تلك الدورة؛ المستمرة في
ومرفقاته )أ( إلى )س( بأكملها، بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب العمل في مجال  12-38قد اعتمدت بموجب القرار  كانت ولما

 اية الدورة  الثامنة والثالثين للجمعية العمومية؛المالحة الجوية على وجه التحديد كما كانت عند نه
الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الواردة في القرار  كانت ولما
 دورة  األربعين؛ ومرفقاته )أ( إلى )س( بأكملها، وعدلت هذا البيان لمراعاة القرارات التي اتخذت في أثناء ال 38-12
السياسات أو األساليب ذات الصلة التي تقتضي تطبيقًا مستمرًا لفترة تتجاوز ثالث سنوات ينبغي اعتبارها سياسات  كانت ولما

 مستمرة أو أساليب ذات صلة؛
العالمية والقواعد اإلجرائية المواد الواردة بالوثائق التنظيمية أو وثائق اإليكاو المقررة والمتوفرة، مثل المالحق والخطط  كانت ولما

بما في ذلك، على وجه  والتوجيهات الخاصة باجتماعات المالحة الجوية ينبغي استبعادها في العادة من البيانات الموحدة
 الخصوص، اإلجراءات المتصلة بالقرارات؛

 :فإن الجمعية العمومية
 تقرر: -1

ت اإليكاو المستمرة وأساليب العمل التي تنتهجها أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسا أ(
 المنظمة في مجال المالحة الجوية كما كانت في نهاية الدورة األربعين للجمعية العمومية؛

أن اإلجراءات المرتبطة بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات تمثل إرشادات  ب(
 السياسات؛الغرض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك 

من المجلس أن يبقي البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة المتصلة تحديدًا بالمالحة الجوية  تطلب -2
 خاضعَا للمراجعة وأن يبلغ الجمعية العمومية عندما يلزم إدخال تغييرات عليه؛

 . 9-15ومرفقاته والقرار 12-38أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن -3
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 لمرفق )أ(ا
 اجتماعات المالحة الجوية العالمية

عقد اجتماعات المالحة الجوية العالمية وظيفة مهمة من وظائف المنظمة، ويقتضي من الدول األعضاء والمنظمة  كان لما
 واإليكاو جهدا كبيرا وصرف أموال كثيرة؛

ماعات دون إلقاء أي عبء ال مبرر له على من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجت كان ولما
 الدول األعضاء وعلى اإليكاو؛

 ما يلي: الجمعية العمومية تقررفإن 

أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى عقدها وتشارك فيها كل الدول األعضاء على قدم المساواة هي  -1
ية، بما في ذلك تعديل المالحق والخطط العالمية وإعداد الوثائق الوسيلة الرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالم

 األساسية األخرى في مجال المالحة الجوية؛

أال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأهمية المشكالت التي ستبحث وما لم تظهر إمكانية التوصل الى  -2
قد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حول األمور قرار بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تع

 التي لم تنضج الى الدرجة التي تسمح باتخاذ قرار محدد بشأنها؛

يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكلة إليها وتوفر التنسيق الالزم  -3
 عليها؛ فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي 

يجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقويمية، كما يجب أن يمر اثنا عشر شهرا على  -4
 األقل بين أي اجتماعين متتاليين يعالجان بإسهاب نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائية خالف ذلك.

 
 اإلجراءات المتصلة بالقرار

لمجلس إحالة أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما إذا كان في المستطاع معالجة قبل أن يقرر ا -1
ذلك الموضوع إما بالمراسالت مع الدول وإما باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة الجوية إذا كانت هذه 

 الوسائل تسهل البت في الموضوع خالل االجتماع.

أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث يحدد المهمة المطلوب القيام بها، ويحدد أنواع الخبرة  ينبغي -2
المتخصصة التي سيحتاج إليها االجتماع. وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ينبغي الحرص على 

 كفاءة.االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون اإلخالل بال

تسهيال لمشاركة كل الدول األعضاء، ينبغي أن يضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر  -3
 إلى أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الدول، وذلك دون اإلخالل بكفاءة االجتماع.

دول األعمال، والنظر في تقرير االجتماع المحرر بلغات ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود ج -4
عمله والموافقة على التقرير. وبعد االجتماع تقوم األمانة العامة بإدخال التعديالت الصياغية الطفيفة على تقرير االجتماع 

 وبتصحيح ما قد يكون فيه من أخطاء مطبعية.
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يسية بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمال قبل ينبغي إرسال جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئ -5
عشرة أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما بقية الوثائق 

 فترسل بأسرع ما يمكن.

 المرفق )ب(

 فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

 لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة لإلسراع بحل المشكالت الفنية المتخصصة؛فرق خبراء  حيث إن

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون اإلفراط بال داع في  وحيث إن
 إلقاء أي عبء على الدول األعضاء أو على اإليكاو؛

 ما يلي: رالجمعية العمومية تقر فإن 

يجب أن تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما يكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنية  -1
 المتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حال مالئما أو سريعا من خالل األجهزة األخرى القائمة؛

برامج عمل هذه الفرق مناسبة ألغراض األهداف االستراتيجية تكفل لجنة المالحة الجوية أن تكون اختصاصات و  -2
 لإليكاو، وأن تكون واضحة ومحددة مع وضع مهلة زمنية ويجب االلتزام بها؛

تستعرض لجنة المالحة الجوية التقدم الذي تحرزه فرق الخبراء استعراضًا دوريًا، ويجب إنهاء عمل الفرق بمجرد  -3
 وال يسمح باإلبقاء على أي فريق ما لم تر لجنة المالحة الجوية مبررا لهذا االستمرار؛ نجاز األنشطة الموكلة إليها.إ

يجب أن تكون أنشطة فريق خبراء لجنة المالحة الجوية موجهة قدر اإلمكان نحو النهج القائم على األداء خالل  -4
 إعداد القواعد والتوصيات الدولية.

 اإلجراء المتصل بهذا القرار

دم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة مقدمة من مجموعة الخبراء إلى لجنة المالحة الجوية وبحيث ال تفسر على ينبغي أن تق
 أنها وجهات نظر الدول األعضاء.

 المرفق )ج(
 شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة وإجازات طواقم قيادة الطائرات

 جازات؛صراحة األغراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واإلمن اتفاقية شيكاغو لم تحدد  33المادة  حيث إن
توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول األعضاء باالعتراف بالشهادات واإلجازات التي أصدرتها  وحيث إنه

ائرات المعنية أو طواقم قيادة أو قررت صالحيتها دول أعضاء أخرى إلى أن يبدأ سريان القواعد والتوصيات الدولية على الط
 الطائرات؛
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قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد والتوصيات الدولية على طرز معينة من الطائرات أو إجازات  وحيث إنه
قم طواقم قيادة الطائرات. وحيث إنه قد يعتبر من األنسب عدم إصدار قواعد وتوصيات دولية لبعض تلك الطرز أو إجازات طوا

 ؛القيادة
 ما يلي:الجمعية العمومية تقرر فإن 

على كل الدول األعضاء أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة وإجازات طواقم قيادة  -1
ا الطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة األعضاء التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بم

 من اتفاقية شيكاغو؛ 33)ب( و 32في ذلك الهبوط فيها واإلقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتين 
يجب على الدول األعضاء أن تعترف بالشهادات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها بموجب النظم الوطنية للدولة  -2

، بما في ذلك الهبوط فيها واإلقالع منها، ريثما يبدأ سريان األعضاء التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها
 القواعد الدولية التي تتعلق بفئات معينة من الطائرات أو طواقم قيادة الطائرات.

 المرفق )د(
 موظفو الطيران المؤهلون واألكفاء

هو أمر مرهون بوجود العاملين  تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية بصورة مرضية حيث إن
 المؤهلين األكفاء؛

الدول األعضاء تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين األكفاء لخدمة منظومة النقل الجوي الحالية  وحيث إن
 والمقبلة؛

 وارد البشرية؛من الضروري بذل جهد خاص من أجل مساعدة الدول األعضاء على الوفاء باحتياجاتها من الم وحيث إنه
أنشطة التعليم التي تنفذها اإليكاو هي من الوسائل الفعالة التي تعين على فهم القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات  وحيث إن

 خدمات المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة؛
 ما يلي: الجمعية العمومية تقررفإن 

تحقيق كفاءة العاملين في مجال الطيران والمحافظة على هذه الكفاءة من  تساعد اإليكاو الدول األعضاء على -1
 خالل برنامج اإليكاو للتدريب في مجال الطيران؛

 العمل بالمبادئ التالية في برنامج اإليكاو للتدريب على الطيران: -2
 الدول األعضاء هي المسؤولة عن موظفي الطيران المؤهلين؛ أ(

 شطة التعلم التي تدعم تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛تضفي أولوية قصوى ألن ب(
التعاون مع الدول األعضاء وقطاع الطيران أمر أساسي لوضع وتنفيذ أنشطة التعلم لدعم تنفيذ القواعد  ج(

 والتوصيات الدولية؛
 تضفى األولوية على رعاية األجيال المقبلة من المهنيين في مجال الطيران.  د(
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 منظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، ولكنها تقوم بإرشاد القائمين على تشغيل هذه التجهيزات.ال تشارك ال -3
 تساعد الدول األعضاء بعضها البعض لتحقيق القدر األمثل من االستفادة من أنشطة التعلم لصالح موظفي طيرانها. -4

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ألعضاء على اتساق مستويات كفاءة موظفي الطيران. وتقوم هذه الجهود على ينبغي للمجلس أن يساعد الدول ا -1
 يلي: ما

 تحليل البيانات لتحديد األولويات واالحتياجات؛ أ(
 تحديد احتياجات التدريب لتنفيذ أحكام اإليكاو؛ ب(
 نهج قائم على الكفاءة. ج(

 المرفق )ه(
 اإلضافية صياغة وتنفيذ الخطط اإلقليمية واإلجراءات اإلقليمية

المجلس يضع خططا إقليمية تبين التجهيزات والخدمات واإلجراءات اإلقليمية اإلضافية المطلوب من الدول األعضاء  حيث إن
 من اتفاقية شيكاغو؛ 28توفيرها أو استخدامها وفقا للمادة 

على احتياجات الطيران المدني  الخطط اإلقليمية تقتضي التعديل من حين إلى آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد وحيث إن
 الدولي؛

اإليكاو وضعت نهجا لتخطيط التجهيزات والخدمات يرتكز على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية والخطة  وحيث إن
 العالمية للمالحة الجوية؛

ات الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها، أي عيوب جسيمة في تنفيذ الخطط اإلقليمية من شأنه أن يؤثر على سالمة العملي وحيث إن
 وأّنه من ثم ينبغي تالفيه بأسرع وقت ممكن؛

 ما يلي: الجمعية العمومية تقررفإن 
 أن تنقح الخطط اإلقليمية عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقعة للطيران المدني الدولي؛ -1
سلة بين اإليكاو والدول األعضاء والمنظمات الدولية المعنية إذا سمحت بذلك أن تعدل الخطط اإلقليمية بالمرا -2

 طبيعة التغيير الالزم؛
 عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل هذه: -3

 ال تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط اإلقليمية؛ أ(
 وال تتعارض مع السياسة الثابتة لإليكاو؛ (ب
 وال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى اإلقليمي؛ ج(

 يجوز للمجلس تفويض الهيئات اإلقليمية سلطة معالجة وإصدار هذه التعديالت.
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تتناول إال  إّن اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية، رغم أنها أدوات مهمة في تحديد التجهيزات والخدمات، ال -4
 القضايا التي ال يمكن معالجتها عبر المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ؛

يجب أن تعطى األولوية في تنفيذ برامج الدول األعضاء الى توفير واستمرار تشغيل التجهيزات والخدمات التي من  -5
 المرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير سلبي على العمليات الجوية الدولية؛

يجب أن تقوم اإليكاو بتحديد أوجه القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط اإلقليمية والتحري عنها واتخاذ اإلجراءات  -6
 الالزمة لها في أقل وقت ممكن؛

يجب أن تحدد مجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط اإلقليمية وفي تنفيذها وأن  -7
 الجية.تقترح التدابير الع

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للمجلس أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط اإلقليمية متمشيين مع خطة المالحة الجوية العالمية وأن  -1

 يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط.
إلى تنقيح أي من الخطط اإلقليمية، أن يأخذ في اعتباره  ينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى إلحاح الحاجة -2

 الوقت الذي تحتاجه الدول األعضاء لتوفير التجهيزات والخدمات اإلضافية الضرورية.
ينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط اإلقليمية لتنفيذ أنواع جديدة من المعدات مناسبة  -3

 بة بالفعل في حينها.لتوفير المعدات المناس
نترنت، ومعها أدوات التخطيط الالزمة، من أجل ينبغي للمجلس أن يضمن إعداد خطط إقليمية قائمة على اإل -4

 تحسين الكفاءة وتعجيل دورة التعديل.
 ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على -5

 تحديث الخطط اإلقليمية وأي وثائق تكميلية.

 المرفق )و(
 اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية

االجتماعات اإلقليمية للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لتحديد التجهيزات والخدمات المتوقع أن توفرها الدول األعضاء  حيث إن
 من االتفاقية؛ 28وفقا للمادة 

 تقتضي من الدول األعضاء ومن اإليكاو بذل جهد كبير وإنفاق أموال كثيرة؛هذه االجتماعات  وحيث إن
من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون اإلثقال على الدول األعضاء أو  وحيث إن

 على اإليكاو؛ 
 ه المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ؛ أن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجز  وإذ تأخذ في اعتبارها

 ما يلي: الجمعية العمومية تقررفإن 
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أال ت عقد اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية إال لمعالجة القضايا التي يتعّذر على المجموعات اإلقليمية للتخطيط  -1
 والتنفيذ معالجتها بشكل واف؛

على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في الخطط  تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها -2
 اإلقليمية لألقاليم المعنية؛

تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي الدولي وعمليات الطيران  -3
 تماع، ولغات عمله؛العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االج

يستخدم لكل من هذه االجتماعات تنظيم بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األعمال وتحقيق  -4
 التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع؛

شاكل التي تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلها، وال سيما الم -5
تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اجتماعات المالحة الجوية ذات النطاق اإلقليمي 

 الشامل.
 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

شجع الدول ينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعات إقليمية للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنية، وأن ي -1
 األعضاء في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن.

ينبغي جعل جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية، متاحا إلكترونيا قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد  -2
 د بالنسبة للمستندات الرئيسية.االجتماع بالنسبة لجدول األعمال، وقبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموع

ينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات اإلقليمية للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصريف األمور التشغيلية  -3
 والفنية المتعلقة بجدول أعمالها.

وضعها ناقلوها ينبغي لكل دولة عضو مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي  -4
الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي لعمليات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لديها، وعن 

 التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطيران.
شية مع أحدث ينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية على وضع معايير للتخطيط متم -5

التطورات ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط اإلقليمية بمتطلبات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبار الحاجة 
 إلى إدخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية.

تنفيذ في االجتماعات ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل ال -6
 اإلقليمية للمالحة الجوية.
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 المرفق )ز(
 تعيين حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة عضو أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق إقليمها التي تقدم  حيث إن
 د ذلك التدابير الالزمة إلنشاء هذه الخدمات وتقديمها؛إليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بع

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا على أنه يجوز لكل لدولة عضو أن تنيب مسؤوليتها عن تقديم  وحيث إن
 خدمات الحركة الجوية فوق إقليمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما؛

 ين الدول األعضاء من شأنها أن تؤدي الى المزيد من الكفاءة في إدارة الحركة الجوية؛الجهود التعاونية ب وحيث إن
 يجوز للدولة المنيبة والدولة النائبة أن تنهيا اتفاق التفويض في أي وقت؛ وحيث إنه
ر وتقدم إليها الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحا وحيث إن

خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات إقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات 
 المالحة الجوية اإلقليمية؛

 ما يلي فيما يتعلق بالخطط اإلقليمية للمالحة الجوية: الجمعية العمومية تقررفإن 
ية التي تقدم إليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالي إن حدود المجاالت الجو  -1

البحار، تقرر على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمين السالمة وتحقيق أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك 
 الخدمات وللمنتفعين بها؛

لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو التشغيلية أو ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص  -2
 األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة؛

عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم إليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي دولتين أو  -3
معنية، مع مراعاة للحاجة الى تشغيل نظم االتصاالت والمالحة أكثر، أو أجزاء منها، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول ال

واالستطالع/إدارة الحركة الجوية بطريقة فّعالة من حيث التكلفة، وزيادة كفاءة إدارة المجاالت الجوية وال سيما المجال الجوي 
 العلوي؛

دولة المنيبة أن تتولى هذا التقديم على الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي ال -4
وفقا لما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات التي يتفق الطرفان على أنها ضرورية للدولة 

 النائبة؛
المهام  نابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل إسناد للمسؤولية فوق أعالي البحار علىإتقتصر  -5

 الفنية والتشغيلية المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعني؛
 ما يلي: وتعلن باإلضافة الى ذلك

إن كل دولة عضو تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية إلى المجال الجوي فوق إقليمها إلى دولة أخرى،  -6
 خالل بسيادتها.إنما تفعل ذلك دون إ
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إن موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية اإلقليمية التي تسند إلى أي دولة تقديم خدمات الحركة الجوية في  -7
 المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي.

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
تقدم إليها خدمات الحركة الجوية، ينبغي للدول األعضاء أن تتوخى رسم الحدود  عند تحديد المجاالت الجوية التي -1

التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثلى إلقامة نقاط تحويل المسؤولية وإنجاز إجراءات التنسيق 
 األكثر فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع اإليكاو.

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر حسب االقتضاء في إنشاء هيئة واحدة مشتركة لخدمات الحركة الجوية فيما بينها،  -2
توكل إليها مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية إلى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دولتين أو أكثر أو 

 فوق أعالي البحار.
جع الدول التي توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار على أن تعقد اتفاقات، كلما ينبغي للمجلس أن يش -3

أمكنها ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث إذا تعذر على األولى 
زة للطوارئ، وقد يلزم تعديل حدود المجال الجوي الذي تقدم تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاه

إليه خدمات الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات 
 األصلية.

 المرفق )ح(
 توفير خدمات البحث واإلنقاذ

ن تتعهد كل دولة عضو بأن تقدم في حدود إمكانياتها المساعدة إلى الطائرات من اتفاقية شيكاغو تنص على أ 25المادة  حيث إن
 المستغيثة فوق أراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوصى بها من وقت الى آخر بمقتضى تلك االتفاقية؛

البحث واإلنقاذ وتشغيلها في أراضي الدول الملحق الثاني عشر بتلك االتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بإنشاء خدمات  وحيث إن
 األعضاء وفوق أعالي البحار؛

الملحق الثاني عشر بتلك االتفاقية ينص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم إليها خدمات البحث واإلنقاذ تحدد  وحيث إن
 ن اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية؛بموجب اتفاقات إقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة م

الملحق الثاني عشر بتلك االتفاقية يوصي بأن تكون مناطق البحث واإلنقاذ متمشية بقدر اإلمكان مع أقاليم معلومات  وحيث إن
 نقاذ؛الطيران المناظرة لها، وأن تكون فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مع األقاليم البحرية للبحث واإل

من تلك االتفاقية تنص على أنه إذا رأى المجلس أن خدمات المالحة الجوية التي تقدمها الدولة األعضاء  69المادة  وحيث إن
ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن يتشاور مع الدولة 

باشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن يقدم التي يعنيها األمر م
 توصيات لهذا الغرض؛

 من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحث واإلنقاذ؛ 69خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة  وحيث إن
 لي:ما يالجمعية العمومية تقرر فإن 
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تحدد مناطق البحث واإلنقاذ بقصد ضمان السالمة وتحقيق الكفاءة المثلى بأقل قدر من التكاليف اإلجمالية، سواء  -1
كانت هذه المناطق فوق أراضي الدول، أو فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة أو فوق أعالي البحار، وفقا التفاق 

أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية ومنها مدى استصواب تطابق أقاليم معلومات الطيران مع المالحة الجوية اإلقليمي، وعلى 
 مناطق البحث واإلنقاذ ومع األقاليم البحرية للبحث واإلنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار؛

واإلنقاذ والخدمات الجوية  يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحرية للبحث -2
للبحث واإلنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسيق اإلنقاذ كلما كان ذلك عمليا وذلك للتنسيق بين 

 العمليات الجوية والعمليات البحرية للبحث واإلنقاذ.
و أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، فينبغي إذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واإلنقاذ لتشمل أراضي دولتين أ -3

 االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية؛
يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واإلنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه الدولة  -4

ت المتفق عليها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه الدولة المنيبة، ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدما
 النائبة؛

تقتصر إنابة المسؤولية من أي دولة الى أخرى، ويقتصر إسناد المسؤولية فوق أعالي البحار على المهام الفنية  -5
 والتشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث واإلنقاذ في المنطقة المعنية؛

قديم خدمات البحث واإلنقاذ، بما في ذلك تقديمها فوق أعالي البحار، ينبغي أن يعالج كل نقص في كفاءة ت -6
 بالتفاوض على اتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ عمليات البحث واإلنقاذ؛

 وتعلن باإلضافة الى ذلك ما يلي:
ت البحث واإلنقاذ داخل أراضيها إلى دولة أخرى إنما تفعل ذلك دون كل دولة عضو تنيب مسؤولية تقديم خدما -7

 اإلخالل بسيادتها؛
إن موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية اإلقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث واإلنقاذ  -8

 منطقة المعنية.في مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ال
 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي للدول األعضاء، في إطار تعاونها مع الدول األخرى ومع اإليكاو، أن ترسم حدود مناطق البحث واإلنقاذ  -1
 التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث واإلنقاذ أو

إنشاء هيئة واحدة مشتركة للبحث واإلنقاذ تسند إليها مسؤولية توفير خدمات البحث واإلنقاذ داخل المناطق التي تمتد فوق أراضي 
 أي دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحار.

في مناطق ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واإلنقاذ الداخلة  -2
مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفاوض لعقد 

 اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام بعمليات البحث واإلنقاذ.
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 المرفق )ط(
 لمدنية والحركة الجوية العسكريةالتنسيق والتعاون بين الحركة الجوية ا

المجال الجوي يعتبر موردا مشتركا بين الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء، ونظرا إلى أن العديد من  حيث إن
 تجهيزات وخدمات المالحة الجوية يشترك في توفيرها واستخدامها الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء؛ 

فاقية الطيران المدني الدولي تنص في ديباجتها على أن الحكومات الموقعة على االتفاقية قد "اتفقت على مبادئ ات وحيث إن
وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنتظم، وتحقق إنشاء خدمات خطوط دولية للنقل الجوي 

 دية وسليمة"؛على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصا
)أ( من االتفاقية تنص على ما يلي "تطبق هذه االتفاقية على الطائرات المدنية فقط وال تطبق على طائرات  3المادة  وحيث إن

)د( أن "تتعهد الدول المتعاقدة، عند إصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها، بأن تأخذ بعين  3الدولة"، وتطلب المادة 
 بار سالمة المالحة الجوية للطائرات المدنية"؛االعت

الستفادة كل من الحركة الجوية المدنية المتزايدة والحركة الجوية العسكرية ذات المنحى الذي يهدف إلى إنجاز المهام وإدراكا 
ول مرضية لمشكلة استفادة كبيرة من استخدام أكثر مرونة للمجال الجوي المستخدم لألغراض العسكرية، ونظرا لعدم إيجاد حل

 الدخول التعاوني إلى المجال الجوي على جميع المستويات؛
االستخدام المرن لكل من الحركة الجوية المدنية والحركة الجوية العسكرية للمجال الجوي قد يعتبر الهدف النهائي،  وحيث إن

 أكثر كفاءة للمجال الجوي؛ يوفر تعزيز التنسيق والتعاون المدني والعسكري فيما بينهما نهجا فوريا إلدارة
المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية الخاص باإليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية قابلة  وإذ تشير

لالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي حجم معين من المجال الجوي مرحلة انتقالية، وأنه ينبغي 
 مرونة في إدارة جميع المجاالت الجوية:توخي ال

 ما يلي:الجمعية العمومية تقرر  فإن
وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدام المجال الجوي وبعض التجهيزات  -1

 ؛متطلبات الحركة الجوية العسكريةوالخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة للطيران المدني ويكفل كذلك الوفاء ب
يجب أن تكفل النظم واإلجراءات التي تضعها الدول األعضاء لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فوق أعالي  -2

البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك العمليات متمشية 
 مكان مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغو؛بقدر اإل

 ؛واإلرشاد بشأن أفضل الممارسات في مجال التنسيق المدني والعسكري والتعاون فيما بينهما النصحاألمين العام  يقدم -3
ودها إلى اجتماعات يجوز للدول األعضاء أن تضّمن، عندما يكون ذلك مناسبا، ممثلين للسلطات العسكرية في وف -4

 اإليكاو؛
تشكل اإليكاو المنتدى الذي يؤدي دورا في تيسير تعزيز التعاون المدني والعسكري والتعاضد فيما بينهما، وتبادل  -5

أفضل الممارسات، واالضطالع بأنشطة المتابعة الضرورية التي تستند إلى نجاح منتدى إدارة الحركة الجوية العالمية للتعاون 
 ( بفضل دعم الشركاء المدنيين والعسكريين.2009لعسكري )المدني/ا
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 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للدول األعضاء أن تبادر، كلما دعت الحاجة، إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين خدمات الحركة الجوية  -1

 ( من المنطوق أعاله.1اردة في الفقرة )المدنية والعسكرية التابعة لها، أو أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الو 
( من المنطوق، أن تنسق األمور مع 2ينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم واإلجراءات المذكورة في الفقرة ) -2

 جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقة المعنية.
وضوع التنسيق والتعاون المدني والعسكري بشأن استخدام المجال الجوي م درج، ينبغي أن يضمن المجلس أن م -3

عب واالجتماعات اإلقليمية، وفقا للفقرات   الواردة في المنطوق أعاله. 5و 4و 3عند االقتضاء، في جداول أعمال اجتماعات الش 

 المرفق )ي(
 توفير المطارات المالئمة

 رة على الخصائص المادية للمطارات في كثير من المواقع؛من الضروري إدخال تحسينات كبي حيث إن
هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت إنفاقا باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل دون مراعاة  وحيث إن

 تطورات المستقبل؛
ي يرجح أن تقتضيها المطارات الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة إلى معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات الت وحيث إن

 لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات؛
كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها إذا كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتصاديا دون  وحيث إن

 مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات؛
مزايا وأن االعتبارات البيئية قد فرضت قيودا على تشغيل الطائرات في بعض المواقع، تشغيل المطارات له كثير من ال وحيث إن

 وأن مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضجيجا.
بضمان السالمة في تجهيزات االتجاه يتزايد نحو إسناد تشغيل المطارات إلى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول  وحيث إن

 وخدمات المطارات؛
ترخيص المطارات هو من الوسائل األساسية لضمان سالمة المطارات وتعزيز نجاعتها، وأّن نتائج عمليات التدقيق  وحيث إن

لك نظم إدارة ضمن إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تشير، إلى أّن مستوى تنفيذ ترخيص المطارات، بما في ذ
 السالمة، مازال دون المستوى المطلوب؛

 ما يلي:الجمعية العمومية تقرر  فإن
 يجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الموضوعة للمطارات؛ -1
يجب تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل إزعاج بيئي ممكن من المطارات  -2

 ستعملها الجيل الحالي من الطائرات؛التي ي
ينبغي للدول اتخاذ التدابير الالزمة، بما في ذلك تخصيص الموارد الكافية، من أجل تحسين مستوى تنفيذ ترخيص  -3

 المطارات، ومن ذلك نظم إدارة السالمة في المطارات؛
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 درجة عالية من األولوية لسالمة المدارج.ينبغي أن تركز الدول بقدر أكبر على إدارة عمليات المطارات، مع إعطاء  -4

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

( من المنطوق أعاله، ينبغي للمجلس أن يقوم بما يلي 1في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار إليها في الفقرة ) -1
 الحالية والفعالية:آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الجوية 

 وضع إرشادات إضافية بشأن تطورات المستقبل؛ أ(
 وضع إجراءات إلدارة عمليات المطارات؛ ب(
 المواظبة على إعالم الدول األعضاء بما يستجد من تطورات؛ ج(

( من 2ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينة في الفقرة ) -2
 المنطوق.

 المرفق )ك(
 شروط مالئمة لتوظيف العاملين األرضيين في الطيران

شروط التوظيف التي ال تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خدمات الطيران األرضية تشكل سببا  حيث إن
 م تدريبهم؛تماإرئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي المؤهالت المناسبة واستبقائهم في العمل بعد 

 هذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط اإلقليمية والقواعد والتوصيات وإجراءات خدمات المالحة الجوية؛ وحيث إن
أّنه يتعين على الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة أّن شروط توظيف العاملين في الخدمات  الجمعية العمومية تقرر فإن

 تناسبة مع المؤهالت المطلوبة منهم والمسؤوليات التي يؤدونها.األرضية للطيران ينبغي أن تكون م

 
 المرفق )ل(

 إسهام الدول في أعمال اإليكاو الفنية
 المشاركة الفنية من جانب الدول األعضاء أمر ضروري إلحراز تقدم جيد في أعمال اإليكاو الفنية؛ حيث إن

 ى مشاركة سريعة ووافية في أعمال اإليكاو الفنية؛يصعب الحصول بين حين وآخر من الدول األعضاء عل وحيث إنه
ثقال ال داعي له على الدول األعضاء وعلى إمن الضروري الحصول على أقصى منفعة من هذه المشاركة دون  وحيث إن

 اإليكاو؛
 .ضرورة قيام الدول األعضاء بالمشاركة الفنية الفعالة في أعمال اإليكاو الفنية الجمعية العمومية تقرر فإن

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
قامة االعتبار إينبغي للمجلس أن يشجع الدول األعضاء على المشاركة الفعالة في أعمال اإليكاو الفنية، مع  -1

 الواجب للحاجة الى اإلقالل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها اإليكاو والدول األعضاء بصدد هذه المشاركة.
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 عضاء أن تقوم بما يلي في حدود إمكانيات كل منها:ينبغي للدول األ -2
 أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية لإليكاو؛ أ(

أن تشارك في اجتماعات اإليكاو وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضيرية التي تجري قبل  ب(
توي على اقتراحات محددة بشأن بنود االجتماعات، وال سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تح

 جدول األعمال أو التي تحتوي على آرائها بشأن الوثائق المقدمة إليها؛
أن تشارك في نشاط فرق خبراء اإليكاو، وأن تضمن أن مرشحيها متمتعون بالمؤهالت المناسبة وقادرون  ج(

 على اإلسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء؛
 التخصصية التي تطلبها اإليكاو؛ أن تضطلع بالدراسات د(
 أن تساعد اإليكاو في أعمالها الفنية بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس. ه(

 المرفق )م(
 موظفو األمانة العامة الفنيون في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية

طط اإلقليمية والقواعد والتوصيات الدولية ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة إلى الدول األعضاء لتنفيذ الخ حيث إن
 وإجراءات خدمات المالحة الجوية واإلجراءات اإلضافية؛

من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية استخداما فعاال لمساعدة  وحيث إن
 ضها؛الدول األعضاء على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعتر 

من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية  وحيث إن
 ؛من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات في مجاالت تخصصاتهم

 ما يلي: الجمعية العمومية تقررفإن 
يجب توزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية توزيعا فعاال لتقديم المساعدة  -1

المثلى الى الدول األعضاء للتصدي للمشاكل المتصلة بأنشطة الرصد المستمر التي تعترضها في مجال تنفيذ الخطط اإلقليمية 
 وإجراءات خدمات المالحة الجوية واإلجراءات اإلضافية؛ والقواعد والتوصيات الدولية

يجب تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية من الحفاظ على كفاءاتهم  -2
 الفنية واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنية.

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ألمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية من القيام بزيارات متكررة لمدد موظفي ا تمكين ينبغي -1

 كافية في الدول األعضاء حين تكون هذه الزيارات ضرورية أو حين تطلبها هذه الدول للتصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها.
كتب إقليمي الى آخر ومن المقر الرئيسي الى ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من م -2

 المكاتب اإلقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب اإلقليمية بصفة مؤقتة.
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ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية من تحديث معلوماتهم في  -3
جتماعات الفنية، والقيام بزيارات الى هيئات البحوث والتطوير، ومشاهدة مجاالت تخصصهم، ال سيما بحضور نخبة من اال

التجارب التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة. غير انه ينبغي أال تحظي الزيارات باألسبقية على الوظيفة األساسية 
لى ذلك ينبغي حسب اإلمكان الربط بين السفر الذي لألمانة العامة وهي خدمة اإليكاو ومختلف هيئاتها التداولية. وعالوة ع

 تستدعيه تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة.

 المرفق )ن(
 التعاون بين الدول األعضاء على التحقيق في بعض حوادث الطائرات

 من اتفاقية شيكاغو؛ 26وفقا ألحكام المادة من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري تحقيقا عن ظروف الحادث  حيث إن
ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة قد يقتضي إشراك خبراء ذوي تخصصات فنية وتشغيلية كثيرة في إجراءات  وحيث إن

 التحقيق، كما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة للتحقيق؛
 نية والتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمة؛الكثير من الدول األعضاء ال يمتلك الخبرات الف وحيث إن
من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقارير مستفيضة عنها  وحيث إن

 دون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داعي له؛
 الجسيمة قد تلقي عبئا ماليا جسيما على الدولة التي وقع فيها الحادث؛تكاليف اإلنقاذ والتحقيق في حوادث الطيران  وحيث إن

 (؛ Doc 9946صدور "دليل المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع" ) وإذ تضع في اعتبارها
ي يقتضي الدول األعضاء بأن تتعاون على التحقيق في حوادث الطيران وبخاصة الحوادث التالجمعية العمومية توصي  فإن

التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية للتحقيق 
 في الحوادث والوقائع إلى الحد الممكن بجملة أمور منها:

جراء التحقيق في حوادث تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول األعضاء األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات إل أ(
 الطيران الجسيمة؛

إتاحة الفرصة للدول األعضاء التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق في حوادث الطيران  ب(
 الجسيمة، وذلك من أجل تطوير وتعزيز خبراتها في مجال التحقيق.

 
 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ع الدول األعضاء على -1 دعم حلقات العمل اإلقليمية بشأن التحقيق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات عن  ت شجَّ
القوانين واإلجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في الحوادث، وعن كيفية تقاسم المعرفة والخبرة في إدارة وأساليب 

 ات تذليل صعوبات التحقيق في الحوادث.التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن إجراء
ع الدول األعضاء على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحوادث، بوصفهم مراقبين  -2 ت شجَّ

 في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعرف على أساليب العمل.
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ع الدول األ -3 عضاء والمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال ت شجَّ
التحقيق في حوادث الطيران ومنع وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق في الحوادث ومنع 

تدريب اإلقليمية لعقد هذه الدورات فيها وإمكانيات إدراج منهجية برنامج وقوعها. وينبغي استطالع جميع إمكانيات استخدام مراكز ال
 ( "ترينير بالس" التي توفر التدريب الموحد دوليا والقائم على الكفاءات.TRAINAIR PLUSترينير المتقدم )

ع الدول األعضاء على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجية التي وضعتها اإليكاو في عا -4 لتستخدمها  2007م ت شجَّ
الدول من أجل تشجيع التعاون المتبادل في سياق التحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة. والنموذج متاح على الموقع 

 الشبكي العمومي لإليكاو.
ففففع الدول على النظففففر، حسب االقتضفففاء، في "دليل المنظمففففففات اإلقليميففففة للتحقيففففف -5 ق في الحوادث والوقائففففع" ت شجَّ
(Doc  9946.الذي يقّدم اإلرشاد على كيفية إنشاء وإدارة نظام إقليمي للتحقيق في الحوادث والوقائع داخل منطقة أو منطقة فرعية ) 

 المرفق )س(
 األداء البشري 

ي الدولي "... بقصد تعزيز سالمة أهداف ومقاصد اإليكاو كما جاءت في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجو  حيث إن
 الطيران في المالحة الجوية الدولية"؛

من المسلم به أن األداء البشري المتأّثر بالقدرات والقيود الجسمية والذهنية ي سهم بقدر كبير في أداء السالمة بصورة  وحيث إنه
 عامة في نظام الطيران.

عة المترتبة عن التكنولوجيات والنظم واإلجراءات الجديدة ال تتحقق إال عندما من المسّلم به أّن فوائد السالمة والنجا وحيث إنه
 تكون مصممة لتعزيز أداء األفراد الذين يستخدمون هذه التكنولوجيات والنظم واإلجراءات؛

و الطيران وسيتطلب من المسّلم به أّن تنفيذ ن ظ م الطيران سيفضي في المستقبل إلى تغيير األدوار التي يقوم بها موظف وحيث إنه
 العمل على نطاق أفرقة متعددة االختصاصات تدعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني؛  

 ما يلي:الجمعية العمومية تقرر  فإن
أن تكفل الدول األعضاء إدراج االعتبارات المتعلقة باألداء البشري في تخطيط وتصميم وتنفيذ التكنولوجيات والنظم  -1

 ذلك كجزء من نهج إدارة السالمة؛واإلجراءات الجديدة وب
أن تعزز الدول األعضاء وتيّسر إدراج عناصر األداء البشري ضمن برامج التدريب القائم على الكفاءات وعلى  -2

 كامل أطور الحياة الوظيفية للموظف؛
لفرد ولمجموعات للدول األعضاء أن تأخذ باستراتيجيات تعزز األداء التشغيلي اآلمن والمتسق والناجم والفعال ل -3

 األفراد من أجل االستجابة لألولويات في مجال السالمة.

 اآلليات اإلقليمية لدعم التنفيذ :5-40القرار 
اإليكاو تسعى إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق تطّور الطيران المدني بشكل آمن ومنّظم عبر التعاون بين الدول  لما كانت

 ؛األعضاء وغيرها من الجهات المعنية
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إحراز مزيد من التقّدم في تحسين سالمة وسعة وكفاءة الطيران المدني على المستوى العالمي يتحّقق على نحو أفضل  ولما كان
 تحت قيادة اإليكاو من خالل اتباع نهج إقليمي تعاوني وتعاضدي ومنسق وبالشراكة مع جميع الجهات المعنية؛

ت ستخدم كمنتديات تعاونية إقليمية تقوم بتحديد األولويات اإلقليمية  (PIRGs)لتنفيذ المجموعات اإلقليمية للتخطيط وا بأن وإقرارا  
الخطة العالمية للمالحة "ووضع وصيانة الخطط العالمية للمالحة الجوية وما يتصل بها من برامج عمل، وذلك استنادًا إلى الوثيقة 

 وأحكام اإليكاو في هذا الشأن؛ (GANP, Doc 9750)" الجوية
ت ستخدم كمنتديات تعاونية إقليمية تقوم بتحديد األولويات اإلقليمية ووضع  (RASG) بأن المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية رارا  وإق

" الخطة العالمية للسالمة الجوية"وصيانة الخطط العالمية للسالمة الجوية وما يتصل بها من برامج عمل، وذلك استناداً إلى الوثيقة 
(GASP, Doc 10004)  وأحكام اإليكاو في هذا الشأن، مع مراعاة الجهود المبذولة على مستوى قطاع الطيران والمستويات العالمي

 واإلقليمي ودون اإلقليمي والوطني للم ضي في تعزيز سالمة الطيران على المستوى العالمي؛
والمجموعات اإلقليمية للسالمة  (PIRGs)طيط والتنفيذ بأن المواظبة على عقد اجتماعات لكل من المجموعات اإلقليمية للتخوإقرارا  

 من شأنها أن تعزز وتسّجل التقدم اإلقليمي المحرز من حيث التخطيط والتنفيذ؛ (RASG) الجوية 
 :فإن الجمعية العمومية

جموعات اإلقليمية المو  (PIRGs)المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ باالختصاصات المنّقحة والمنسقة لكل من  تأخذ علما   -1
 ؛(GASP) "الخطة العالمية للسالمة الجوية"و (GANP) "مالحة الجويةعالمية للخطة الال" دعمًا لتنفيذ وتحديث (RASGs) للسالمة الجوية

ر  -2 المجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية ( PIRGs)يجب أن تدعم المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ  بأن اإليكاو تقر 
(RASGs) في تحقيق مختلف األهداف االستراتيجية للمنظمة؛ 

الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية ومقدمي الخدمات وأوساط الطيران على المشاركة في أعمال المجموعات  تحث    -3
لديها، لتحقيق عدة أمور منها والهيئات المساهمة  (RASGs)والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  (PIRGs)اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 

 إعداد وتنفيذ الخطط للمالحة الجوية والسالمة الجوية وذلك بشكل مستمر ومّتسق؛
التصحيحية لمعالجة الشواغل المتعلقة  الدول األعضاء على أن ت عرب عّما يلزم من إرادة سياسية التخاذ اإلجراءات تحث    -4

 تي تم تحديدها في إطار عملية التخطيط اإلقليمي لاليكاو؛بالسالمة وأوجه القصور في المالحة الجوية وال
الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية ومقدمي الخدمات وأوساط الطيران على العمل كشركاء في المجموعات  تحث   -5

لتزاماتها المشتركة تشكل عنصرًا واالعتراف بأن ا (RASGs)والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  (PIRGs)اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ 
 اساسيًا للنجاح في تحسين مستوى تنفيذ الخطط اإلقليمية والسالمة على المستوى العالمي؛

المجلَس باستعراض التحديات التي ت واجهها األقاليم على مستوى التنفيذ، وفقًا للتقارير المقّدمة من المجموعات اإلقليمية  تكل ـف  -6
وإطالع الجمعية العمومية، كلما لزم األمر، بشأن اإلجراءات  ،(RASGs)والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية  (PIRGs)للتخطيط والتنفيذ 

 .المتخذة لمواصلة تحسين مستوى اآلليات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ

 (RASGs)قليمية للسالمة الجوية والمجموعات اإل (PIRGs)المجلَس بضمان قيام المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ  تكّلفف  -7
 .برفع ستقارير سنوية عن التقدم المحرز من حيث التنفيذ فضاًل عن التحديات التي واجهتها المجموعات
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التعاون اإلقليمي والمساعدة على سد  الثغرات في مجال السالمة مع تحديد األولويات ووضع أهداف قابلة  : 6-40القرار 
 للقياس

 مة مازال من أهدافها الرئيسية تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛ لّما كانت المنظ
 ولّما كانت مسؤولية  تأمين سالمة الطيران المدني الدولي تقع أيضا على الدول األعضاء، جماعة وفرادى؛ 

يران المدني الدولي بالتعاون لبلوغ أقصى درجة ولّما كانت كل دولة عضو تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتفاقية الط
ممكنة عمليا من التوحيد في األنظمة والقواعد القياسية واإلجراءات والتنظيم فيما يتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق 

 جوية وتحسينها؛ الجوية والخدمات الفرعية، وذلك في جميع المسائل التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة ال
 ولّما كان تحسين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالمي يتطلب التعاون النشط من جانب الجهات المعنية كافة؛

ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول األعضاء جهازا لسالمة " اتفاقية الطيران المدني الدولي"ولّما كانت 
لمدني يستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول األعضاء بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك الطيران ا

 ممكنا من الناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجوية؛ 
تي ت جرى وفقًا لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج ولّما كانت نتائج عمليات التدقيق وبعثات التحقق المنسقة التابعة لإليكاو ال

تشير إلى أن العديد من الدول األعضاء لم يتمكن بعد من وضع نظام ( USOAP-CMA)العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
 وطني مرض لمراقبة السالمة الجوية، وأنه تم تحديد شواغل بارزة في مجال السالمة لدى بعض الدول

 ؛(SSCs)ء األعضا
ولّما كانت اإليكاو تلعب دورا قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وسد الثغرات المتعلقة بالسالمة بواسطة تنسيق 

 الدعم وتسخير الموارد بين الشركاء في مجال سالمة الطيران؛
خدم كقواعد لتقديم المساعدة المباشرة واإلرشادات، وإذ تقّر بأن خطط عمل اإليكاو التي تم إعدادها للدول األعضاء الفرادى تست

للعناصر ( EI)بتنسيق مع الجهات المعنية األخرى، للتصدي للشواغل البارزة في مجال السالمة وأيضا لمعالجة قلة التنفيذ الفعال 
 الحاسمة؛ 

وأي شكل آخر من أشكال الدعم، بقدر ولّما كان لدى اإليكاو سياسة بشأن التعاون اإلقليمي تلتزم بأداء المساعدة والمشورة 
اإلمكان، في الجانبين الفني والخاص بوضع السياسات للطيران المدني الدولي، إلى الدول األعضاء في اضطالعها بمسؤولياتها 

ي وعبر إقامة وأهداف اإليكاو االستراتيجية، من جملة أمور، عبر تعزيز التعاون اإلقليم" باتفاقية الطيران المدني الدولي"المتعلقة 
 الشراكات الوثيقة مع المنظمات اإلقليمية وهيئات الطيران المدني اإلقليمية؛

نحو وإذ تقّر بأنه قد ال يتوفر للدول األعضاء جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السالمة الجوية على ال
 المالئم؛ 

ودون إقليمية لمراقبة السالمة الجوية وسالمة الطيران، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة  وإذ تقّر بأن إنشاء هيئات إقليمية
، يمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو (RSOOs)السالمة الجوية 

نسيقها على نطاق أوسع نتيجة للتعاون فيما بين الدول األعضاء على ألنه يحقق لها المزيد من التجانس بفضل وفورات الحجم وت
 إنشاء وتشغيل أجهزة مشتركة لمراقبة السالمة؛ 
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وإذ تذّكر بأن الدول األعضاء مسؤولة عن تنفيذ قواعد اإليكاو القياسية وأنها قد تقرر، في هذا الصدد على أساس طوعي، تفويض 
تتضمن المنظمات اإلقليمية لمراقبة " الدول"قبة السالمة الجوية، وأن من المفهوم أن كلمة مهام معينة للمنظمات اإلقليمية لمرا

 .السالمة في الحاالت التي ينطبق فيها ذلك
النظام "قد أوصى بأن تمضي اإليكاو في تطوير ( 2018) (AN-Conf/13)وإذ تذّكر بأن المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية 

وتحسين ( RSOOs" )المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية"من أجل تعزيز ( GASOS" )ة الجويةالعالمي لمراقبة السالم
مستوى فعاليتها وكفاءتها في إطار دعم الدول، مع العمل في الوقت ذاته على معالجة المشاكل المرتبطة بالمساءلة والن ظم اإلدارية 

 مطروحة في هذا المؤتمر؛وتحليل التكاليف والمنافع وغيرها من الشواغل ال
وإذ ت قّر باالعتراف بالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية في الملحق التاسع عشر وبدورها في االضطالع بالمهام المفوضة 

 إليها في مجال إدارة الدولة لشؤون السالمة بالنيابة عن الدول؛
قرر إنشاء نظم إقليمية للطيران، يكون األساس القانوني لها معاهدة وإذ ت قّر باالعتراف بأن مجموعات من الدول األعضاء قد ت

 دولية، وتنطوي على قواعد مشتركة واشراف ينطبق في الدول المشاركة؛
وإذ تقّر بأن المساعدة المتاحة للدول األعضاء التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيق مراقبة السالمة 

ا مع إيالء األولوية للدول التي توجد لديها شواغل بارزة في مجال السالمة، سوف يتم تعزيزها إلى درجة كبيرة من الجوية، ال سيم
 خالل وضع استراتيجية موحدة تشترك فيها جميع الدول األعضاء واإليكاو واألطراف األخرى المعنية بعمليات الطيران المدني؛

مة المعنية بسالمة الطيران هدفها هو تحديد األهداف، واألولويات، والمؤشرات، ووضع وإذ تقّر بأن المجموعات اإلقليمية القائ
 . أهداف قابلة للقياس للتصدي ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة في كل إقليم مع ضمان اتساق اإلجراءات وتنسيق الجهود

 :فإن الجمعية العمومية
ال سالمة الطيران، بتنفيذ برنامج شامل للمساعدة من شأنه مساعدة تكّلف المجلس، في شراكة مع جميع الشركاء في مج -1

الدول األعضاء على سد الثغرات التي تم تحديدها من خالل نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 
 السالمة الجوية، مع إيالء األولوية إلى تسوية الشواغل البارزة في مجال السالمة؛

ف المجلس بتعزيز مفاهيم التعاون اإلقليمي، بما في ذلك تعزيز المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وتكلّ  -2
والمجموعات اإلقليمية المعنية بسالمة الطيران، فضال عن تحديد األهداف واألولويات والمؤشرات، ووضع أهداف قابلة للقياس 

 .السالمة لمعالجة الشواغل البارزة وسد الثغرات في مجال
وتكّلف المجلس باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االعتراف بخصوصيات أي نظام إقليمي للطيران تنشئه مجموعة من  -3

 الدول األعضاء وإدراج هذه الخصوصيات في اإلطار العام الذي تضعه اإليكاو؛
فيما يخص التدابير ( GASOS" )مة الجويةالنظام العالمي لمراقبة السال"وتكّلف المجلس بدعم تنفيذ ومواصلة تطوير   -4

المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث "أو ( RSOOs" )المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية"الالزمة لتعزيز وتقييم ودعم 
السالمة والتحقيق لمساعدة الدول األعضاء فيها على االضطالع ببعض الوظائف واألنشطة المرتبطة بمراقبة ( RAIOs" )والوقائع

في الحوادث والوقائع وإدارة السالمة الجوية، مع التأكد في الوقت ذاته على اضطالع تلك الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب 
 اتفاقية شيكاغو؛
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تكّلف المجلس باالستمرار في الشراكة مع الدول األعضاء والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين في مجال سالمة  -5
يران وتسهيل تقديم المساعدة المالية والفنية إلى الدول وإلى هيئات السالمة اإلقليمية ودون اإلقليمية ومراقبة السالمة الجوية، الط

بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمجموعات اإلقليمية المعنية بالسالمة الجوية، من أجل تعزيز السالمة 
 على مراقبة السالمة؛وتقوية القدرات 

تكّلف المجلس بمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة واألساسية بالنسبة للسالمة لتحديد الوسائل الفعالة لتقديم المساعدة  -6
للدول وهيئات السالمة الجوية ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمجموعات 

 يمية المعنية بالسالمة الجوية؛ اإلقل
تكّلف األمينة العامة بمواصلة تشجيع التنسيق والتعاون بين اإليكاو والمجموعات اإلقليمية المعنية بالسالمة الجوية  -7

والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، وغيرها من المنظمات التي تضطلع بأنشطة مرتبطة بسالمة الطيران من أجل 
 يض العبء على الدول بسبب عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة والتقليل من االزدواج في أنشطة الرصد؛تخف

تحّث الدول األعضاء على إيالء األولوية القصوى لتسوية الشواغل البارزة في مجال السالمة لضمان عدم حدوث  -8
نى من الشروط المحددة في القواعد القياسية الواردة في مالحق مخاطر مباشرة لسالمة الطيران المدني الدولي وتلبية الحد األد

 اإليكاو؛
، حيثما يكون متاحًا، لتنفيذ المالحة القائمة على "برنامج إجراءات الطيران"تحّث الدول األعضاء على أن تستفيد من  -9

 رية واالستدامة؛لضمان االستمرا( المالية أو غيرها)األداء؛ وأن تقدم، باإلضافة الى ذلك، المساعدة 
 تحّث الدول األعضاء على إقامة وتوطيد التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي لتحقيق أعلى درجات سالمة الطيران؛  -10
تطلب من جميع الدول األعضاء والشركاء المعنيين في مجال سالمة الطيران، حيثما أمكن، مساعدة الدول التي تطلب  -11

لية والفنية لضمان التسوية الفورية للشواغل البارزة المحددة في مجال السالمة واالستدامة األطول المساعدة بواسطة الموارد الما
 أجاًل لنظام الدولة في مجال مراقبة السالمة؛ 

تشّجع الدول األعضاء على إقامة الشراكات مع الدول األخرى، والصناعة، والمؤسسات المالية وغيرها من الشركاء في  -12
الطيران بغية توطيد قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجوية من أجل اضطالع الدول بمسؤولياتها على الوجه األمثل مجال سالمة 

 وتعزيز نظام الطيران المدني الدولي اآلمن؛
تشّجع الدول األعضاء على تعزيز إقامة شراكات إقليمية أو دون إقليمية من أجل التعاون على وضع حلول للمشكالت  -13

مشتركة بما يتيح للدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجوية وعلى أن تشارك في الهيئات اإلقليمية ودون اإلقليمية ال
 ؛ (RSOOs)لسالمة الطيران ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية المعنية بمراقبة السالمة الجوية 

ضطلع بدور قيادي في تنسيق الجهود لمساعدة الدول على تسوية الشواغل البارزة في تطلب من األمينة العامة أن ت -14
أو مقترحات مشاريع محددة ومساعدة الدول للحصول على الموارد المالية /مجال السالمة من خالل وضع خطط عمل اإليكاو و

 الضرورية لتمويل مشاريع المساعدة هذه؛
إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية بشأن التنفيذ اإلجمالي لبرنامج المساعدة تطلب إلى المجلس أن يقدم تقريرًا  -15

 الشامل؛
 .14-39تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية  -16
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 الوافدون الجدد  : 7-40القرار 

تفقت على مبادئ وأوضاع معينة تضمن للطيران ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن الدول الموقعة قد "ا حيث إن
المدني الدولي النهوض على نحو سليم ومنظم، ويحقق إنشاء خطوط جوية دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص للجميع 

 وتشغيلها بطريقة اقتصادية وسليمة"؛
لمجال الجوي فوق أقاليمها التي ستقدم فيها الملحق الحادي عشر لالتفاقية يقتضي من الدول األعضاء تحديد أجزاء ا وحيث إن

 خدمات الحركة الجوية وأن تتخذ، بعد ذلك، التدابير الالزمة إلنشاء هذه الخدمات وتقديمها؛
بأن عبارة "الوافدين الجدد" تعني، ألغراض هذه االتفاقية، عمليات الفضاء الجوي العلوي وإدارة حركة الطائرات غير  وإذ تقر  

 ؛(UAS)المأهولة 
أيضا بوجود احتياج متزايد من جانب "الوافدين الجدد"، لتيسير عملياتهم ضمن إطار عالمي ومتسق، وبأن هناك تفاوتا  وإذ تقر  

 كبيرا في األداء بين أنواع المركبات التي من المتوقع أن تسيَّر من طرف هذه الفئة الجديدة من مستخدمي الفضاء الجوي؛
 الحالية قد تحتاج إلى تعديل أو توسيع لنطاقها لدعم عمليات "الوافدين الجدد"؛ بأن أحكام اإليكاو وإذ تسل ِّم
 كذلك بأن المبادرات اإلقليمية والوطنية حققت تقدمًا ملحوظًا بخصوص تيسير عمليات "الوافدين الجدد"؛ وإذ تسل ِّم
لمي يفيد بأن المجال الجوي بأكمله ينبغي أن يمثل بأن مفهوم اإليكاو التشغيلي إلدارة الحركة الجوية على الصعيد العا وإذ ُتذكر  

موردا قابال لالستخدام وبأن أي تقييد الستخدام أي حيز من المجال الجوي ينبغي أن يعتبر انتقاليا، وبأن المجال الجوي برمته 
 ينبغي أن يدار بمرونة؛
 إن الجمعية العمومية :

ة المتصلة بما يلي، في جملة أمور، منها قواعد الجو وخدمات الحركة اإليكاو باستعراض القواعد والتوصيات الدولي تكل ِّف -1
الجوية ومنح الشهادات والترخيص والمسؤولية والبيئة، من أجل تعديلها أو توسيع نطاقها لتيسير عمليات الوافدين الجدد 

 ضمن إطار عالمي متسق مع مراعاة الممارسات واألطر اإلقليمية؛

وم بترتيب لوائحها التنظيمية وإجراءاتها التي تحكم عمليات "الوافدين الجدد" وكذا االنتفاع المشترك الدول األعضاء أن تق تناشد -2
من بعض المرافق والخدمات من جانب مستخدمي المجال الجوي، بما ييسر إدماج تلك العمليات دون المّس بالسالمة واألمن 

ر البيئية على النحو الواجب وضمان، عند االقتضاء، امتثال هذه ودون تحميل أعباء ال داعي لها على البيئة ومعالجة اآلثا
 "قواعد الجو"؛   –العمليات الجديدة ألحكام الجو الواردة في الملحق الثاني 

الدول األعضاء ضمان االستخدام المشترك من جانب جميع الجهات المنتفعة بالمجال الجوي وبعض المرافق والخدمات  تناشد -3
 غير متناسب على انتظام العمليات المدنية والعسكرية وحمايتها للبيئة وكفاءتها؛ بشكل ال يؤثر بشكل

بدور اإليكاو كمنتدى دولي لتحسين التعاون والتآزر وتبادل أفضل الممارسات دعما للمبادرات اإلقليمية، وأن تعد أنشطة  تسل ِّم -4
من الحوار بين "الوافدين الجدد" والدول والجهات المعنية  المتابعة الالزمة باالستناد إلى تلك المبادرات من خالل تشجيع مزيد

 الحالية بالطيران، ومجموعة مستخدمي الفضاء وقطاع الطيران.
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 األحكام العالمية الخاصة بتصميم وترخيص وعمليات المطارات العائمة :8-40القرار 
لِّ 25-39إذ تقِّر الجمعية العمومية أنه بموجب قرار الجمعية العمومية  فت األمينة العامة بالنظر في االحتياجات والمواصفات ، ك 

الخاصة بالدول األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية التي تم تحديدها في إطار األمم المتحدة، لدى تنسيق برامج 
 المساعدة وتحديد أولوياتها وتيسيرها وتنفيذها بغية تعزيز نظم النقل الجوي لديها؛ 

اجة إلى دعم الدول بمّدها بأحكام عالمية مرتبطة بالمناطق التي ال يمكن الوصول إليها إال بواسطة عمليات وإْذ تقّر بالح
الطائرات المائية، وذلك من أجل تحسين السالمة والتشجيع على إقامة قطاع صلب للطيران المدني الذي من شأنه أن يرّوج 

إتاحة السياحة المسؤولة، التي تشكل، على سبيل المثال، أحد المحركات للتقدم االجتماعي واالقتصادي ويحافظ عليه من خالل 
 األساسية لالقتصاد؛

وإْذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى نشر األحكام العالمية المحددة خصيصا لمعالجة تصميم وترخيص وتشغيل المطارات العائمة 
 ل االعضاء لنظام نقل جوي مأمون ومنتظم وفعال واقتصادي؛لعمليات الطائرات المائية بحيث يتم الوفاء باحتياجات جميع الدو 

 إن الجمعية العمومية:
تطلب من المجلس، في حدود الميزانية المخصصة الحالية وكمسألة ذات أولوية، أن يستعرض القواعد والتوصيات الدولية الحالية 

ي مالحق االتفاقية، وذلك من أجل معالجة مسائل المرتبطة بالمطارات وأن يستحدث ما يلزم من القواعد والتوصيات الدولية ف
 تصميم وترخيص وإدارة وسالمة وشروط اإلبالغ الخاصة بعمليات المطارات العائمة.

 
د البيان ال :9-40القرار   في مجال النقل الجوي المستمرة سياسات اإليكاو بموح 

ر خطوط النقل يتباعها لتطو إة التي يجب على الحكومات المبادئ األسفففففاسفففففي تحددالطيران المدني الدولي" قد اتفاقية " ما كانتل
هو دعم لذلك كان أحد أغراض اإليكاو و ، يتسففففففففففم باالنتظام والكفاءة واالقتصففففففففففاد والتجانس واالسففففففففففتدامةالجوي الدولي على نحو 

 اديفواقتص ى أساس سليما علفعلى تكافؤ الفرص وتشغيلهتقوم للنقل الجوي الدولي دمات نشاء خإلى إالمبادئ والترتيبات الرامية 
 ؛العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح مع

ينطوي على أهمية أساسية بالنسبة للتطوير المستدام القتصادات الدول من خالل تعزيز وتيسير السياحة  النقل الجوي  لما كانو 
  والتجارة؛
والتصففدي للتحديات التي ينطوي  تطوير النقل الجوي رص التي ي تيحها لالسففتفادة القصففوى من الفتدبير الموارد الالزمة  ولما كان

؛ ومن أجل مواكبة التحديات الناجمة عن الطلبات على لبلدان الناميةبالنسففففبة ل، وخاصففففة عليها وتلك الناجمة عنه يزداد صففففعوبة
 النقل الجوي؛

لدول األعضاء على نحو مستمر وينبغي في اوي بشأن تطوير النقل الج وإحصاءاتودراسات  إرشاداتالمنظمة تعد  لما كانتو 
 ؛فعالية على الدول األعضاء بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وأهمية هذه المواد

من المعلومات األخرى لكي يتسففففنى  وغيرهادقيقة وواقعية  إحصففففائيةتوفر بيانات أن الدول األعضففففاء المقرر على من  لما كانو 
 اإلرشادات والدراسات الالزمة؛ ادإعدللمنظمة 
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النقل الجوي وما يتصل بذلك  تالمنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على التنفيذ سياسا ولما كانت
الهدف من إرشفففادات، اتسفففاقًا مع مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، بداًل من النظر في وضفففع القواعد القياسفففية في إطار هذا 

 االستراتيجي؛ 
التنمية  –المنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ الهدف االسفففففففففتراتيجي هذه ناإلرشفففففففففادات الصفففففففففادرة ع تولما كان

على وضففففع السففففياسففففات والممارسففففات التي تسففففّهل العولمة والتحرير والتشففففغيل عضففففاء دول األلاالقتصففففادية للنقل الجوي تسففففاعد ا
 ة إلى خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة للنقل الجوي الدولي؛ التجاري باإلضاف

 ؛المنظمة في مجال النقل الجوي  هذه لاعمأ من المهم للدول األعضاء أن تشارك في  ولما كان
 الجمعية العمومية: فإن

كما الجوي،  ي مجال النقلسياسات اإليكاو المستمرة فبتقرر أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموّحد  -1
  للجمعية العمومية: ة األربعينعند ختام الدور قائمة تلك السياسات كانت 

 التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي المرفق )أ(:
 فرض الضرائب المرفق )ب(:
 اقتصادات خدمات المطارات والمالحة الجوية المرفق )ج(:
 إحصاءات وبيانات الطيران المرفق )د(:

 التنبؤات والتخطيط والتحليالت االقتصادية رفق )ه(:الم
وثائق اإليكاو  في واألمينة العامةالمجلس  تجديداتها التي يعدهاتحث الدول األعضففففففاء على مراعاة هذه السففففففياسففففففات و  -2

 الخاصة بهذا الشأن؛
 ،وقرارات الجمعية العموميةاغو شيكاتفاقية  عنتحث الدول األعضاء على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة  -3

الكاملة  والمعلومات األخرى  اإلحصففاءاتوأن تدعم كذلك نشففاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصففوص 
 ؛في مجال النقل الجوي ألعمالها والموقوتة التي تطلبها المنظمة 

ياسففات والمواد اإلرشففادية التي وضففعتها اإليكاو بشففأن تحث الدول األعضففاء في وظائفها التنظيمية على أن تراعي السفف -4
 اتالسففياسففبعنوان " ،Doc 9587التنظيم االقتصففادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك السففياسففات والمواد اإلرشففادية الواردة في الوثيقة

 "؛والمواد اإلرشادية بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي
طوير البنى األسففففاسففففية والقدرات في مجال الطيران، تمويل تللتحدي المرتبط بمية خاصففففة أه إعطاءالمجلس إلى تطلب  -5

 ؛ النامية لبلدانفي ا وخاصة بما يتناسب مع مستوى توّقعات نمو الحركة
الدول األعضاء  ون مثليالنقل الجوي خبراء في كل المسائل المتصلة ب يستشير بأنسب الوسائلالمجلس أن إلى تطلب  -6

 فرق من الخبراء المؤهلين أو مجموعات دراسفففة تابعة لألمانة العامة إنشفففاء، بما في ذلك في هذا الشفففأن ذلك مفيدا لعمله رأىإذا 
من هؤالء الخبراء المؤهلين الذين سففففيجتمعون أو يعملون بالمراسففففلة ويقدمون بعد ذلك تقاريرهم إلى لجنة النقل الجوي؛ وذلك وفقًا 

 (؛ Doc 9482) واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع" أفرقة الخبراء التابعة للجنة النقل الجوي التوجيهات الخاصة ب" للوثيقة
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 باعتبارهاجميع الدول األعضفففاء أن تشفففارك فيها،  يسفففتطيععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن يالمجلس  إلىتطلب  -7
مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد  ذات األهمية العالمية في مسفففففائلتقدم في حل الللالوسفففففيلة الرئيسفففففية 

 ؛اءة بصددهابنّ  إجراءاتاتخاذ  إمكانيةوجد تالتي يتعين حلها وحيث  مسائلوأهمية ال
سياسات اإليكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات  تعميم وتشجيع واألمينة العامة المجلسإلى تطلب  -8

 ؛وفيما بينهاعلى الدول األعضاء 
تطلب إلى المجلس واألمينة العامة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قرارات ومقررات الجمعية العمومية بشفففففأن أنشفففففطة  -9

 المنظمة في مجال النقل الجوي، ورصد ودعم تنفيذ الدول لسياسات اإليكاو في مجال النقل الجوي؛
لبيان الموّحد لسفففففففففياسفففففففففات اإليكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر ا واظب على مراجعة هذاالمجلس أن يإلى تطلب  -10

 يه؛تغييرات عل إلى إدخالالحاجة كلما دعت الجمعية العمومية 
تطلب إلى المجلس مواصففلة تحديث سففياسففات اإليكاو وإرشففاداتها في مجال النقل الجوي ومواكبتها للتغيرات واحتياجات  -11

 قت نفسه على المبادئ األساسية التي تنبني عليها؛الدول األعضاء مع المحافظة في الو 
 .15-39القرار  القرارل تعلن أن هذا القرار يحل مح -12

 )أ( المرفق

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

احترام السففيادة، واإلنصففاف والمسففاواة في الفرص، وعدم التمييز،  المبادئ األسففاسففية المذكورة في اتفاقية شففيكاغو، وهي لما كانت
والترابط، والتناسففق، والتعاون، قد سففاعدت على أفضففل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشففكل أسففاس تطوره المسففتقبلي وتسففاهم 

 فيه؛
التجارية، بما في ذلك حقوق حقوق لاأقصفففى حد ممكن لتحرير النقل الجوي الدولي، وخاصفففة تبادل  إلىتعدد األطراف  ولما كان

 ؛ من أهداف المنظمة يمثل واحداً  ال يزالمتعدد األطراف العلى المستوى  ،النقل
ولكنها تشترك في هدف أساسي  شيكاغو اتفاقية إطارمختلفة ضمن  الدول األعضاء تتوخى أهدافا وسياسات تنظيمية ولما كانت

 ؛ولي بشكل مستمر ويعتمد عليهواحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الد
الحاجة تقضففففففففففففففي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشففففففففففففففغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد  ولما كانت

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

تحرير فتح األسففففففففففففففواق، من منظوري خدمات للتحديات والمزايا المرتبطين ب فهمإرسففففففففففففففاء مزيد من ال إلى هناك حاجة ولما كانت
 ؛ الركاب والشحن معاً 

توفير خدمات النقل الجوي المنتظمة والموثوقة ذا أهمية أسفففاسفففية في تطوير اقتصفففادات الدول، ال سفففيما الدول النامية،  ولما كان
 لك الدول التي تعتمد على قطاع السياحة؛بما في ذ
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المنظمففة قففد اعتمففدت الرطيففة الطويلففة األجففل لتحرير النقففل الجوي الففدولي التي تنص على مففا يلي: "نحن، الففدول  ولمــا كــانــت
يع األعضفاء في منظمة الطيران المدني الدولي، نعقد العزم على أن نتابع بنشفاط مواصفلة تحرير النقل الجوي الدولي لصفالح جم

الجهات المعنية ولالقتصففاد بصفففة عامة. ونحن سففنسففترشففد بضففرورة احترام أعلى مسففتويات السففالمة واألمن ومبدأ إتاحة الفرص 
 المتكافئة والمنصفة لكافة الدول والجهات المعنية التابعة لها"؛

 اق عبور الخطوط الجوية الدوليةاتفب الدول األعضفففففففففاء ألحكام اتفاقية شفففففففففيكاغو والتقيد على الصفففففففففعيد العالميامتثال  ولما كان
اتفاقية الضففففففمانات الدولية على المعدات و"( 1999ال لعام ففففففففففففففففففففف)اتفاقية مونتري "اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدوليو"

م النقل طائرات. وغيره من وثائق اإليكاو التي تحكمعدات التي تخّص ال مسائلال بشأنوبروتوكولها  )اتفاقية كيب تاون( "المنقولة
 الجوي ي سهل ويساهم في تحقيق أهداف المنظمة؛ 

 ينبغي مراعاة مصلحة المستهلك عند تطوير السياسات الوطنية أو اإلقليمية واللوائح المنظمة للنقل الجوي؛  ولما كان
 الجمعية العمومية: فإن

أجل تحرير النقل الجوي الدولي في جميع الدول األعضففففففاء على مراعاة وتطبيق رطية اإليكاو الطويلة األجل من  تحث -1
 وضع السياسات والممارسات التنظيمية؛

الدول األعضففففاء على مواصففففلة عملية التحرير التجاري لدخول األسففففواق بوتيرة وطريقة مناسففففبتين لالحتياجات  تشـــجع -2
 المبادئ البنى التحتية فضال عنوالظروف، مع مراعاة مصالح جميع الجهات المعنية وبيئة األعمال التجارية المتغيرة ومتطلبات 

 خاصففة المتعلقة بتدابير الضففمانات الرامية إلى ضففمان المشففاركة الدائمة والفعالة لجميع الدول في، بما في ذلك مبدأ إيالء عناية
 النامية؛ البلدان واحتياجات لمصالح

المنتظم والمسففففففتدام والمتنسففففففق  النمو على سففففففلباً  قد تؤثر الدول األعضففففففاء على أن تتفادى اتخاذ إجراءات أحادية تحث -3
الدولي، وأن تتأكد من أال يتم تطبيق السففففففففففففففياسففففففففففففففات والتشففففففففففففففريعات المحلية على النقل الجوي الدولي دون مراعاة  الجوي  للنقل

 خصائصها؛
 1999مونتريفففففففففففففففففففففال لعام اتفاقية و  إلى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدوليةالدول األعضففففففاء التي لم تنضففففففم بعد  تحث -4
بادر على وجه السففففففففففففرعة إلى أن تاتفاقية كيب تاون وبروتوكولها وغيرها من وثائق اإليكاو التي تحكم النقل الجوي الدولي على و 

 إليهما؛ في االنضمام النظر 
ترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي، جميع الاتفاقات و لدى اإليكاو تسفففففففجل أن الدول األعضفففففففاء على  جميع تحث -5

 ، لتعزيز الشفافية؛اإليكاو ووفقا لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى شيكاغو ( من اتفاقية83ا ألحكام المادة )وذلك وفق
اتفاقات أو ترتيبات الناشففففففففئة عن تطبيق الخطيرة بالمشففففففففاكل  تاماالدول األعضففففففففاء على أن تحيط المجلس علما  تحث -6

 التحرير؛ هامة في عمليةأي تطورات بو الخدمات الجوية 
أن تولي االعتبار الواجب للسففمات المميزة لخدمات الشففحن الجوي عند تبادل حقوق دخول  الدول األعضففاء على تحث -7

 األسواق في إطار اتفاقات الخدمات الجوية وأن تمنح الحقوق المناسبة والمرونة التشغيلية الالزمة من أجل تشجيع تطور خدمات
 مات التي تمّكن من التجارة اإللكترونية؛ الشحن الجوي، بما في ذلك الخد

أن تولي  علىلدى معالجة المسففففائل المتعلقة بتخصففففيص الخانات والقيود على الطيران الليلي، الدول األعضففففاء،  تحث -8
 بين األطرافاالعتبار الواجب الحتياجات وشواغل الدول األخرى وأن تبذل قصارى جهدها لتبديد الشواغل من خالل المشاورات 
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مبدأ النهج المتوازن لإليكاو في اإلجراءات التنظيمية بشفففففففففففأن إدارة ن تحترم وتتبع وأبشفففففففففففكل شففففففففففففاف وخال من التمييز،  المعنية
 ضوضاء الطائرات في المطارات؛

 ر الملزمةيالرفيعة المسففففتوى وغالدول األعضففففاء والجهات المعنية على مراعاة وتطبيق مبادئ اإليكاو األسففففاسففففية  تحث -9
شففففأن حماية المسففففتهلك في عملية وضففففع السففففياسففففات والممارسففففات التنظيمية والتشففففغيلية، بما في ذلك في وقوع بجبارية وغير اإل

 تؤثر على الطيران، والمواظبة على إبالغ اإليكاو بشأن الخبرات المكتسبة أو المشكالت في تطبيقها؛ اضطرابات ضخمة
والممارسففات السففليمة حول تطبيق مبادئ اإليكاو الرئيسففية بشففأن حماية إلى المجلس أن يدعم وبقوة تبادل اآلراء  تطلب  -10

احتياجات  ة، مع مراعاةقليميبين النظم الوطنية أو اإلالمسففففتهلك نظرًا ألن هذا الجهد يمكن أن يسففففاعد على تشففففجيع التوافق فيما 
 ؛لخصائصها االجتماعية والسياسية واالقتصاديةتبعًا لمرونة لالدول 

ا، مما فادة منهستاإليكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجوية واالاستخدام تسهيالت األعضاء على مواصلة  لالدو  شجعت -11
  يساهم في تسهيل وتحسين فعالية المفاوضات والمشاورات المتعلقة بالخدمات الجوية؛

والحواجز التي تحول دون إلى المجلس االضفففطالع بمزيد من العمل لبلورة فهم أفضفففل لمزايا التحرير والتحديات  تطلب -12
 ؛ نهج متعدد األطراف في الوقت المناسباالعتبار لتطوير ، بحيث يمكن إيالء مزيد من فتح األسواق

أهداف الصفففناعة مع مراعاة أوسفففاط و  األعضفففاء عزيز الحوار وتبادل المعلومات مع الدولإلى المجلس مواصفففلة ت تطلب -13
، بما في ذلك التجارب السفففففففففففففففابقة واإلنجازات التي حققتها الدولل الجوي فيما يتعلق برطية اإليكاو الطويلة األجل لتحرير النق

معاهدات القانون مواءمة انطباق و اتفاقات التحرير القائمة التي أ برمت على أصعدة ثنائية وإقليمية ومتعددة األطراف، فضاًل عن 
 ؛ديمها خالل المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي وكذا مختلف المقترحات التي تم تق الجوي متعددة األطراف القائمة

تدابير التعاون، بما  على دراسففففة وإعداد اإلقليمية الفرعيةو  اإلقليميةالمجلس أن يواصففففل التعاون مع الهيئات  إلى تطلب -14
األعضففاء بتنفيذ تدابير بهدف معرفة ما إذا كان ينبغي توصففية الدول  حررة، واسففتعراض نتائج هذه التدابيرتفي ذلك الترتيبات الم

 مماثلة أو غيرها من التدابير األخرى على نطاق أوسع؛
في مجال  الدراسففة المقارنة والتحليلية لسففياسففات الدول األعضففاء وألسففاليب عملها إجراءالمجلس أن يواصففل  إلىتطلب  -15

 بهذه المعلومات. الدول األعضاء جميع يخطروأن  ،أحكام اتفاقات الخطوط الجويةبما فيها  تنظيم النقل الجوي الدولي
 ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم :القسم الثاني

طيران بممارسففة حقوق الطريق وغيرها من الشففركة عند اإلذن للة اوالسففيطرة الفع الغالبيةالتشففدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو 
على منها دولية والحصفففففففففففففول الجوية الخطوط التشفففففففففففففغيل ل العادلة كثيرة من تكافؤ الفرصنامية  اليحرم دو  قدحقوق النقل الجوي 

 ؛الفوائد المثلى
تعيين الخطوط الجوية وترخيص دخول األسففففففففففففففواق يجب تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا لتقديرها،  ولما كان

 يما فيما يتعلق بالسالمة واألمن؛س وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة وال
توسفففففففففففيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شفففففففففففركات الطيران قد يسفففففففففففاعد على تهيئة بيئة  ولما كان

تشفففغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصفففورة مسفففتقرة وتتسفففم بالكفاءة واالقتصفففاد، ويسفففهم في هدف مشفففاركة الدول في 
 التحرير، بدون المساس بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه؛ عملية
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 إقليميةتجمعات اقتصففففادية  التي تنشففففئمن خالل الترتيبات التعاونية  امتزايد اتحقيق أهداف التنمية الدول يلقى تشففففجيع ولما كان
 ؛ر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمةعبّ الذي يالتعاون الوظيفي  تسهلو 

تشير إلى تأييد واسع النطاق للعمل الجاري بهدف إعداد وثائق  فريق خبراء تنظيم النقل الجوي المناقشات التي أجراها  ولما كانت
 ؛ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهممتعددة األطراف بشأن تحرير 

 الجمعية العمومية: فإن

لين الجويين والسففففففيطرة عليهم، حسففففففب االحتياجات والظروف، الدول األعضففففففاء على مواصففففففلة تحرير ملكية الناق تحث -1
بواسففطة مختلف التدابير القائمة مثل رفع القيود المفروضففة على الملكية والسففيطرة الواردة في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية أو 

دية اإلقليمية أو اإلقليمية الفرعية األحكام المتعلقة بالتعيين التي تعترف بمفهوم المصفففففلحة المشفففففتركة داخل المجموعات االقتصفففففا
 التي أوصت بها اإليكاو؛

ممارسففة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل والسففماح لها بالدول األعضففاء على قبول تعيين أي شففركة طيران  تحث -2
ألطراف، بما في ذلك نفس التجمع، وفقا لألحكام والشفففففففففففروط التي يقبلها ا في سفففففففففففيما الدول النامية أو دول، والألي دولة  الجوي 

 ؛األطراف المعنية عقدهاأو ت عقدتهااتفاقات النقل الجوي التي 
 اإلقليمية الفرعيةأو  اإلقليميةلتجمعات االقتصفففادية لالدول األعضفففاء على االعتراف بمفهوم المصفففالح المشفففتركة  تحث -3

تكون  ماحيث اإلقليمينفس التجمع االقتصففادي  مندولة أخرى ألي دولة بتعيين شففركة طيران تابعة اللقيام  اسففليم اأسففاسففبوصفففه 
 في يد مواطنيها؛أو الواحدة أو األكثر لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة األخرى اوالسيطفرة الفع األغلبيةملكية 

باع على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في ذلك إت الدول األعضاء تحث -4
معايير اإليكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمسففففففففففففففاعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من معياري الملكية 

 والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين، دونما إخالل بالسالمة واألمن؛
ت الجوية الدولية إلى أن تقدم جميع الدول األعضفففففاء ذات الخبرة في مختلف أشفففففكال التشفففففغيل المشفففففترك للخدما تدعو -5

إلى المجلس، بشفففففكل متواصفففففل، المعلومات المتعلقة بخبراتها، لكي يتسفففففنى للمنظمة الحصفففففول على المعلومات التي قد تسفففففاعد 
 الدول األعضاء؛

اتفاقية االسففففففففففتثمار األجنبي في شففففففففففركات "يعالج الشففففففففففواغل المتبقية كي يمكن إحراز تقدم نحو  أن المجلس إلىتطلب  -6
، والتي تهدف إلى تحرير ملكية الناقلين الجويين والسفففففففيطرة عليهم بشفففففففكل متعّدد األطراف بموجب رطية اإليكاو الطويلة "لطيرانا

 األجل بشأن تحرير النقل الجوي الدولي؛
ت هذه الترتيبا إلى إعدادالدول األعضفففففففففففاء التي تبادر  إلى بناء على الطلب، ،المجلس أن يقدم المسفففففففففففاعدة إلىتطلب  -7

التابعة  التي تقوم شركات الطيرانإلى الدول األعضاء أو  ،لخطوط الجوية الدوليةاملكية وتشغيل مشاركة المباشرة في التعاونية لل
 .على الدول الترتيبات التعاونيةتلك المعلومات المتعلقة ب بتوزيعلها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور 

 في مجال الترتيبات التنظيمية والتنافسالتعاون  :القسم الثالث
بعض القيود االقتصففففادية والمالية والتشففففغيلية التي تم تبنيها بشففففكل انفرادي على المسففففتوى الوطني تؤثر على اسففففتقرار  كانت لما

متوافقة مع النقل الجوي الدولي وتميل إلى خلق ممارسات تجارية تمييزية مجحفة داخل القطاع باإلضافة إلى أنها قد تكون غير 
 المبادئ األساسية التفاقية شيكاغو ومع التطوير المنتظم والمتناسق للنقل الجوي؛
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تنسفففيق ومواءمة الن هوج والممارسفففات التنظيمية في بكي تقوم الدول لالسفففياسفففة العامة  عنالمنظمة قد أعّدت إرشفففادات  لما كانتو 
 نافسة؛المب لقةالمتع مسائلالمجال النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بشأن 

  الجمعية العمومية: فإن
مبدأ المنافسفففة العادلة والمتسفففاوية فيما يخص تشفففغيل خدمات النقل بالدول األعضفففاء على إيالء االهتمام الواجب  تحث -1

 المنافسة؛ب متعلقة الجوي الدولي وما يتصل بها من مسائل
بالمنافسففففة التي تنطبق على النقل الجوي، مع مراعاة الدول األعضففففاء على وضففففع القوانين والسففففياسففففات المتعلقة تحث  -2

 إرشادات اإليكاو بشأن المنافسة؛السيادة الوطنية واألخذ باالعتبار  ومراعاةالسيادة الوطنية 
الدول األعضففففاء على تشففففجيع التعاون بين هيئات المنافسففففة اإلقليمية و/أو الوطنية عند تناول المسففففائل المرتبطة تحث  -3

 ؛دمج الشركاتالتحالفات وحاالت  الموافقة علىالدولي، بما في ذلك ما يندرج في سياق  بالنقل الجوي 
الدول األعضاء على دمج المبادئ األساسية للتوزيع العادل والمتساوي لفرص المنافسة، وعدم التمييز والشفافية  تشجع -4

دة في سففففففياسففففففات اإليكاو والتوجيهات المتوفرة في والتنسففففففيق والتوافق والتعاون المنصففففففوص عليها في اتفاقية شففففففيكاغو والمتجسفففففف
 ؛التشريعات والقواعد واللوائح الوطنية واتفاقات الخدمات الجوية

توطيفففد التعفففاون والحوار وتبفففادل للتبفففادل المعلومفففات  يفففاتمنتفففدمن قبيفففل إقفففامفففة الدوات تطوير األإلى المجلس  تطلــب -5
 النقل الجوي الدولي؛ في مجال المتناسقة تنظيميةالن هوج للترويج بين الدول بغرض الالعادلة المعلومات عن المنافسة 

إلى المجلس أن يواصففففففففففففل رصففففففففففففد التطورات في مجال المنافسففففففففففففة في النقل الجوي الدولي وتحديث ما يلزم من  تطلب -6
 ؛ه المتعلقة بالمنافسة العادلةوإرشادات هسياسات

 تجارة الخدمات :القسم الرابع
 الجوي  بعض جوانب النقل يتضفففففمنالذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية  (GATSبشفففففأن تجارة الخدمات )االتفاق العام  كان لما

 ؛الدولي
وللرسففففففففالة  األطراف المعنية ألحكام اتفاقية الطيران المدني الدوليعملت بنشففففففففاط لكي يتحسففففففففن فهم جميع اإليكاو قد  ولما كانت

 ل الجوي الدولي.والدور اللذين تنفرد بهما اإليكاو في مجال النق
 الجمعية العمومية: فإن

التوصيات والمقترحات  وأن تضعالمنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية  أن من الضروري أن تستطلعمن جديد  تؤكد -1
 ؛للتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيه استجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة 

تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واسفففففففتمرار ازدهاره على نحو يتسفففففففم  ينبغي أنبأن تلك الترتيبات  ل مســــت -2
مشففاركتها و دول األعضففاء فففففففففففففففففمصففالح جميع الباالنتظام واالسففتقرار والكفاءة واالقتصففاد بدون تقويض السففالمة واألمن، وضففمان 

 ؛الدولي في النقل الجوي  دامةالفعالة والمست
 ؛تنظيم النقل الجوي الدولي اتسياسعن  اإلرشاداتمن جديد على الدور القيادي لإليكاو في وضع  تؤكد -3
الدول األعضاء التي تشارك في المفاوضات واالتفاقات والترتيبات التجارية التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي على  تحث -4

 ما يلي:
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 سلطات الطيران وصناعة ةكار شمة وأن تكفل بصفة خاصة أن تكفل التنسيق الداخلي في الهيئات الوطني (أ
 ؛في المفاوضات ةمباشر  مشاركةالطيران 

 سيما خصائص النقل ، والالطيران المدني الدولي" اتفاقية"تاما ألحكام  إدراكاممثلي الدول  إدراكأن تكفل  (ب
 ؛الجوي الدولي وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

 ؛اإليكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية األعضاء لدىالدول  إزاءتزامات الحقوق واالل تراعيأن  (ج
في  ضافية متعلقة بالنقل الجوي إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على  (د

االقتصادية  لجوانباالرتباط الوثيق بين ا الخاص آخذة بعين االعتبار ،االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات
 ؛ الجوي الدولي في النقل األمنوالبيئية وجوانب السالمة و 

اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في في وضع  اإليكاو وصالحيات تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت (ه
 ذلك تحرير النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات؛

 وأي التزامات محددة إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو ( من اتفاقية 83ى المادة )أن تودع لدى اإليكاو بمقتض (و
 ؛بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات عقدتهاتتعلق بالنقل الجوي الدولي 

 االهتمام الواجب لما يلي: ايالءوالمراقبين فيها األعضاء  من منظمة التجارة العالمية والدول تطلب -5
 واإلقليمي الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى الثنائي بالنقلت التنظيمية الخاصة الهياكل والترتيبا (أ

 اإلقليمي الفرعي؛و 
 ؛الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية اإليكاو الدستورية عن النقل الجوي  (ب
 ل الجوي الدولي وعملها الدائببخصوص التنظيم االقتصادي للنق الراهنة اإلرشاديةسياسة اإليكاو وموادها  (ج

 ؛الميدان هذا في
 المجلس: إلى تطلبو  -6

أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة  (أ
 واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي؛

الدول وإبالغ النقل الجوي الدولي،  علىقد تؤثر  التيو أن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات  (ب
 ؛األعضاء بها

غيرها من بين اإليكاو ومنظمة التجارة العالمية و  ةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار  أن يشجع (ج
 .مجال تجارة الخدمات تعمل فيغير الحكومية التي و الحكومية  الدولية المنظمات

 (بالمرفق )
 فرض الضرائب

فرض الضفففففففففرائب على النقل الجوي الدولي، مثاًل على الطائرات والوقود واإلمدادات الفنية االسفففففففففتهالكية وعلى إيرادات  ظرا  ألنن
له تأثير اقتصفففادي وتنافسفففي ضفففار على عمليات النقل قد يكون خدمات الطيران، أو شفففركات النقل الجوي الدولي وعلى مبيعات 

 الجوي الدولي؛
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 ،Doc 8632في الوثيقة  على النحو الوارد، إليكاو "بشففففأن فرض الضففففرائب في مجال النقل الجوي الدولي"سففففياسففففات ا لما كانتو 
تميز من ناحية المفهوم بين الرسففففففم والضففففففريبة باعتبار أن "الرسففففففم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى اسففففففترداد نفقات تقديم 

ة هي جباية لتحصففففففففففففففيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما الضففففففففففففففريب
 عموما ال تسري على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة"؛

على نحو متزايد على بعض جوانب النقل الجوي  جباياتمن دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول األعضففففففففففففففاء بفرض  ولما كان
ضففففففرائب على الرسففففففوم على أنها  ذهه بعضيمكن تصففففففنيف حيث المفروضففففففة على الحركة الجوية،  باياتانتشففففففار الجالدولي، و 
 ؛النقل الجوي الدوليوخدمات مبيعات 

موّحد اليان "الب xx-40 في قرار الجمعية العمومية قد عولجترات فففففمسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائ ولما كانت
 ؛ "األحكام العامة والضجيج ونوعية الهواء المحلي – اتها المستمرة في مجال حماية البيئةبسياسات اإليكاو وممارس

اتفاقية الطيران المدني "( من 24تكمل المادة ) Doc 8632سياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب الواردة في الوثيقفففففففة  ولما كانت
جة إلى إعفاء بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من تسففففففففففففففتهدف التسففففففففففففففليم بطابع الطيران المدني الدولي وبالحا "الدولي

 الضرائب؛

 فإن الجمعية العمومية:
حسفففبما  "سفففياسفففات اإليكاو بشفففأن فرض الضفففرائب في مجال النقل الجوي الدولي"الدول األعضفففاء على أن تطبق  تحث -1

 ولتفادي فرض ضرائب تمييزية على الطيران الدولي؛  Doc 8632ورد في الوثيقة 
 لدول األعضاء على تحاشي االزدواج الضريبي في مجال النقل الجوي؛ ا تحث -2
إلى المجلس يواصل الترويج لسياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب ورصد التطورات وتحديث سياساتها، كلما  تطلب -3

 لزم األمر ذلك.

 (جالمرفق )
  خدمات المطارات والمالحة الجويةاقتصادات 

 مسياسة فرض الرسو  :القسم األول
قد حددت أسفففففففففففاس فرض رسفففففففففففوم المطارات وخدمات المالحة الجوية  "اتفاقية الطيران المدني الدولي"( من 15المادة ) لما كانت

 ؛واإلعالن عنها
تميز  Doc 9082في الوثيقة  " على النحو الواردسياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي" لما كانتو 

 التجهيزاتنفقات تقديم  استرداد إلىبين الرسم والضريبة باعتبار أن "الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد من ناحية المفهوم 
تسري ال وهي عموما الوطنية أو المحلية،  اتللحكوم إيراداتبينما الضريبة هي جباية لتحصيل  ،المدني إلى الطيرانوالخدمات 

 س تكلفة محددة"؛على الطيران المدني ال بكاملها وال على أسا
في على حدة  والخيارات القائمة على آليات السفففوق قد عولجتمسفففألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت

األحكام العامة  –"بيان موّحد بسففففففياسففففففات وممارسففففففات اإليكاو المسففففففتمرة في مجال حماية البيئة  xx-40 قرار الجمعية العمومية
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 قرار الجمعيففففة العموميففففة (، وفيأثر الطيران على نوعيففففة الهواء المحلي -( المرفق )ح)الهواء المحلي  والضففففففففففففففجيج ونوعيففففة
40-xx  ؛ تغير المناخ" –"بيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

المبادئ التي يمكن لمقدمي إلى ضفففففففاء الدول األع إلرشفففففففادالجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصفففففففياغة توصفففففففيات  ولما كانت
السفففففترداد تكاليف تقديمها  رسفففففوماعلى أسفففففاسفففففها أن يفرضفففففوا خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي 

 اإليرادات؛ تحصيل تلك ل إتباعهااألساليب التي يمكن الى ، و منهاأخرى معقولة  إيراداتوتحصيل 
االسففففففترداد المنصفففففف على تشففففففجيع الد دعت المنظمة إلى تقديم المشففففففورة واإلرشففففففادات الرامية إلى ق اإلعضففففففاءالدول  ولما كانت

بما يتسق مع السياسات العامة لإليكاو، مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق توازن  لتكاليف خدمات المطارات والمالحة الجوية
الجوية، من جهة، والناقلين الجويين وغيرهم من المنتفعين، من بين المصالح المالية لكل من مقدمي المطارات وخدمات المالحة 

 جهة أخرى؛ 
النظام العالمي للمالحة باألقمار " اإلرشففففففففففادات المرتبطة بالسففففففففففياسففففففففففات بشففففففففففأن تخصففففففففففيص تكاليف المجلس قد اعتمد ولما كان

العالمي للمالحة النظام  خدمات نم فوائد جني فعالً  يمكنهم لضفففففففمان معاملة عادلة لجميع المنتفعين الذين (GNSS) "ةالصفففففففناعي
 ة؛ باألقمار الصناعي

 الجمعية العمومية: فإن
 "؛الطيران المدني الدولي اتفاقية"( من 15) الدول األعضاء على أن تكفل االحترام التام للمادة تحث -1
في  تشفففففففارك ها أوالمطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدم خدمات الدول األعضفففففففاء، عند اسفففففففترداد تكاليف تحث -2

شففففيكاغو وسففففياسففففات اإليكاو بالشففففكل ( من اتفاقية 15) المبادئ الواردة في المادة اتباعالمدني الدولي، على  إلى الطيرانتقديمها 
 ؛ الجوية المطارات والمالحة لتشغيل خدماتالتنظيمي  الهيكلبغض النظر عن  ،Doc 9082الوثيقة  فيالوارد 

ة التكاليف المرتبطة فففففففففففففففففتغطيلتكفل اسفففتخدام رسفففوم خدمات المطارات والمالحة الجوية  أن علىالدول األعضفففاء  تحث -3
 ؛طيران المدنيال إلى بتقديم التجهيزات والخدمات

 نشفففر أي رسفففوم تفرضفففهاشفففيكاغو على ( من اتفاقية 15) دها وفقا للمادةو الدول األعضفففاء على بذل قصفففارى جه تحث -4
على و ، أخرى  عضففوطائرات أي دولة إلى  المطاراتخدمات التجهيزات المالحية و  تقديم لقاءعضففاء أو تسففمح بفرضففها األدولة ال

 بهذه الرسوم؛ لمنظمةا إبالغ
يرد في الوثيقة  كماالدول األعضففففففاء على اعتماد مبادئ عدم التمييز، وتناسففففففب التكاليف، والشفففففففافية والتشففففففاور،  تحث -5

(Doc 9082)ا الوطنية وكذا في اتفاقات الخدمات الجوية، لضففففففمان االمتثال من جانب ، في تشففففففريعاتها أو لوائحها أو سففففففياسففففففاته
 المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية؛

الدول األعضفففففففاء على التحقق من تنفيذ سفففففففياسفففففففات اإليكاو الحالية فيما يخص اسفففففففترداد تكاليف التدابير والمهام  تحث -6
، وذلك كي تصففففففففففففففبح Doc 9082 الجوية، على النحو الوارد في الوثيقة األمنية في المطارات ومن جانب مقدمي خدمات المالحة

  رسوم االنتفاع األمنية معقولة وفعالة من حيث التكلفة وتعزز التنسيق على المستوى العالمي؛ 
الدول األعضاء على التعاون على استرداد تكاليف مرافق وخدمات المالحة الجوية متعددة الجنسيات والنظر في  حثت -7
  ؛(GNSS)" ةالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعي"تخدام اإلرشادات المرتبطة بسياسات اإليكاو بشأن تخصيص تكاليف اس
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إلى المجلس أن يواصففل، حسففب االقتضففاء، تحديث سففياسففات اإليكاو بشففأن رسففوم االنتفاع وما يتصففل بذلك من  تطلب -8
تحسفففين فعالية التكاليف في توفير وتشفففغيل المطارات وخدمات المالحة الجوية مواد إرشفففادية بهدف المسفففاهمة في زيادة الكفاءة و 

 وإقامة تعاون وطيد بين مقدمي الخدمات والمنتفعين؛ 
إلى المجلس أن يواصففففففففففل، حسففففففففففب االقتضففففففففففاء، تحديث اإلرشففففففففففادات بشففففففففففأن تمويل ما يالئم من مهام المراقبة  تطلب -9

 تكاليف توفير مسفففففألة اسفففففترداد ، فضفففففاًل عن معالجة(GNSS)" ةقمار الصفففففناعيالنظام العالمي للمالحة باأل"وتخصفففففيص تكاليف 
 الدولي؛  المدني للطيران الجوية األرصاد خدمات

إلى المجلس أن يواصفففل تعزيز سفففياسفففات اإليكاو بشفففأن رسفففوم االنتفاع وما يتصفففل بذلك من مواد إرشفففادية من  تطلب  -10
 . عضاء وما لديها من مطارات وهيئات خدمات المالحة الجويةأجل إذكاء الوعي والتنفيذ من جانب الدول األ

 في مجال الطيران  األساسية البنىإدارة وتمويل  :القسم الثاني
الدول األعضففففاء تركز بشففففكل متزايد على تحسففففين الكفاءة وفعالية التكلفة في مجال تقديم خدمات المطارات والمالحة  ولما كانت

 الجوية؛
إلى هيئات تجارية ومخصففصففة المالحة الجوية خدمات المطارات و تشففغيل  أصففبحت تكثر من إسففناداء الدول األعضفف ولما كانت

تكون أقل إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شففففففففففففففيكاغو ومالحقها وسففففففففففففففياسففففففففففففففات وإرشففففففففففففففادات اإليكاو في المجال  قد
( من 28) بموجب المادة الدول ات التي تعهدت بهاللوفاء بااللتزاماالقتصففففادي، وتسففففتخدم تجهيزات وخدمات متعددة الجنسففففيات 

 شيكاغو؛  اتفاقية
بالحاجة إلى القيام باسفففتثمارات كبيرة على المدى الطويل فيما يخص تطوير وتحديث البنى األسفففاسفففية ذات الجودة في  وإذ تســلم

 الجدد في المستقبل؛  مجال الطيران بما يتناسب مع مستوى توّقعات نمو الحركة، بما في ذلك احتياجات الوافدين
من الضفففرائب أو االسفففتثمارات  اتمويله ًا عنالخاصفففة به، عوضففف سفففاسفففيةتحمل معظم تكاليف البنى األيطاع الطيران ق ولما كان

 ؛ الحكومية أو اإلعانات
يتطلب ( ASBUs) "حزم التحسينات في منظومة الطيران"نقل الجوي والخطة العالمية بشأن األساسية للهياكل التطوير  ولما كان
 ؛ األموال والتمويل لدعم تنفيذهما تعبئة ضمنلتحليل الجدوى بما ي ةير ضرو  مسوغات

قد تم اعتمادهما في إطار " إعالن وإطار خطة عمل تطوير البنى األسففففففففاسففففففففية في مجال الطيران في أفريقيا"أن  إلىوإذ تشـــــير 
د في أبوجا ، الذي انعق"عالمي الثالث للطيرانيكاو الإلمنتدى ا"لالتحاد األفريقي وذلك خالل ( 2019-2017)خطة عمل لومي 

 ؛(2017بنيجيريا في نوفمبر 
 الجمعية العمومية: فإن

( من 28مسففففففففففففؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة )الهي وحدها  بأنهاالدول األعضففففففففففففاء  رتذك   -1
المطارات  تشفففففففغل خدماتبصفففففففرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي  اتفاقية شفففففففيكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجوية،

 ؛والمالحة الجوية المعنية
الدول األعضففاء على النظر في إنشففاء كيانات مسففتقلة لتشففغيل المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية، مع تشـجع  -2

  مراعاة االستدامة االقتصادية ومصالح المستخدمين واألطراف المعنية األخرى؛
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الن ظم اإلدارية، على سففففبيل المثال، إنشففففاء األطر المؤسففففسففففية والقانونية والتنظيمية الدول األعضففففاء، على إنشففففاء  تحث   -3
 التمكينية، واتباع نهج يستند إلى البيانات، وإقامة التعاون واتخاذ القرارات المتوافقة بين سلطات النقل وغيرها من الوزارات المكلفة

 ؛ ة بالموضوع، والتي يمكن أن تشكل دافعًا لتحفيز االستثمار في البنى األساسية في مجال الطيرانبالمجاالت ذات الصل
أو إقليمية للبنى األسففففاسففففية في مجال الطيران، والتي ينبغي /وضففففع برامج وخطط وطنية وعلى الدول األعضففففاء تحث  -4

أو /ربطها باألطر واالسفففففففتراتيجيات اإلنمائية الوطنية ومواءمتها ودمجها مع التطوير المتوازن بشفففففففكل مناسفففففففب لوسفففففففائط النقل، و 
  اإلقليمية، وتنسيقها مع األطر االقتصادية والمالية الدولية؛

الدول األعضاء على تهيئة مناخ يتسم بالشفافية واالستقفففففففففرار ويمكن التنبؤ به في مجال االستثمار لدعم تطوير  تشجع -5
ال، من خالل إشفففراك الجهات المعنية، وتنويع مصفففادر التمويل وتصفففعيد دور القطاع البنى األسفففاسفففية للطيران، على سفففبيل المث

الخاص، بما في ذلك من خالل االسففففففففففففففتثمار الخاص، وإصففففففففففففففالح األعمال التجارية، واتخاذ مبادرات التمويل الخاص، وإقامة 
 الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومختلف خطط الحوافز؛

قوم، حسبما هو مطلوب، بمواصلة إعداد وتحديث اإلرشادات واألدوات المتعلقة بتمويل تطوير إلى المجلس أن ي تطلب -6
وتحديث البنى األسففففاسففففية ذات الجودة في مجال الطيران، بما في ذلك آليات لدعم التحسففففينات التشففففغيلية على النحو المبّين في 

 ، (ASBUs) "حزم التحسينات في منظومة الطيران"
إعالن وإطار لخطة عمل لتطوير البنى "تنفيذ ودعم أعمال المتابعة ذات الصففففففلة بالموضففففففوع لتنفيذ  لسالمجإلى  تطلب -7

التنفيذية اإلقليمية اإليكاو خطة وذلك بموجب الترتيبات الحالية، ال سفففففففففيما في إطار "" األسفففففففففاسفففففففففية في مجال الطيران في أفريقيا
 .(AFI Plan) "الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

 (درفق )الم
 إحصاءات الطيرانو بيانات 

برنامج اإليكاو لبيانات وإحصففففففاءات الطيران يمّثل أسففففففاسففففففا مسففففففتقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي  لما كان
 الدولي وتنميته المستدامة؛

اإلحصففففففففففففاءات التي يطلبها كل دولة عضففففففففففففو قد تعهدت بأن تقوم شففففففففففففركات النقل الجوي التابعة لها بتقديم البيانات و  ولما كانت
 من اتفاقية شيكاغو؛ 67 المجلس وفقا للمادة

المجلس قد أعد أيضفففففففففا شفففففففففروطا لبيانات وإحصفففففففففاءات عمليات الخطوط الجوية الداخلية والمطارات الدولية وتجهيزات  ولما كان
 ( من اتفاقية شيكاغو؛55( و)54الطرق الدولية، طبقا للمادتين )

من اتفاقية  21المسففففففففففففجلة طبقا للمادة  لجمع البيانات واإلحصففففففففففففاءات عن الطائرات المدنية طاً شففففففففففففرو  المجلس قد أعد ولما كان
 شيكاغو؛
من الدول عن االسفففتهالك السفففنوي للوقود في مجال الطيران، وأن  واإلحصفففاءات يتعين على اإليكاو أن تجمع البيانات ولما كان

الهياكل القتصادية المتصلة بالجوانب التشغيلية لخدمات الطيران الدولي و المترتبة عن التدابير اآلثار المحتملة ترصد وت بلغ عن ا
 ؛الصلة األساسية ذات
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ذات الصفففلة واإلحصفففاءات المجلس قد اعتمد سفففياسفففة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضفففي جمع البيانات  ولما كان
 األهداف االستراتيجية الموضوعة لها؛ وتحليلها لقياس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حيث بلوغ

يمكن من توسففففففففففففيع نطاق وتغطية قد الطيران وتوزعها  إحصففففففففففففاءاتجمع بيانات و ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان
 ؛من العبء الذي تتحمله الدول الجهود والتخفيف ازدواجوجودة البيانات، وتفادي 

النمو اآلمن والمنظم كأداء فعالة في  هاالطيران يتيح للدول اسفففتخداموإحصفففاءات انات دور اإليكاو في تجهيز ونشفففر بي ولما كان
 التي ت دار بصورة ناجعة واقتصادية؛ لطيران المدني الدوليخدمات ال

 وإذ تسفففففلم بأن تحاليل بيانات الطيران تمر بتحوالت في ظّل سفففففرعة وكمية تنامي البيانات وظهور التكنولوجيات الجديدة المتطورة
 لتحليل هذه البيانات؛ 

الطيران بالفعالية والكفاءة من وإحصفففففاءات بأن اإليكاو تواصفففففل بذل جهودها كي تتسفففففم العمليات التي تشفففففمل بيانات  وإذ تســــلم
الخبرات بشففأن التكنولوجيات الناشففئة باالسففتفادة من اإلمكانيات المتاحة من بناء و خالل وضففع مجموعة من األدوات اإللكترونية 

 لتلبية االحتياجات المتطورة للدول األعضاء؛  ت الضخمةالبيانا
 الجمعية العمومية: فإن

دها لتقديمها و ذل قصارى جهإحصاءات الطيران، وتبببيانات و اتصال ت عنى  تتعّين جهاالدول األعضاء على أن  تحث -1
 في حينها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك؛ لإليكاو

تخدام األدوات اإللكترونية المتاحة عند تقديم بيانات وإحصففففاءات الطيران والحصففففول اسففففالدول األعضففففاء على  تشـــجع -2
 ا؛عليه

الخبراء الوطنيين في مختلف التخصفففففصفففففات المطلوبة حسفففففب االقتضفففففاء ليدرسفففففوا بصففففففة المجلس أن يدعو إلى  تطلب -3
ودولها  تلبية احتياجات المنظمةذلك ل، بما فيها البيانات الضففففففففففففففخمة، التي تجمعها اإليكاو، و البيانات واإلحصففففففففففففففاءاتمنتظمة 

 وليضففففعوا المقاييس الضففففرورية لرصففففد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها االسففففتراتيجية وتحسففففينأكثر فاعلية، األعضففففاء تلبية 
 ؛ محتوى التحليالتو  اإلحصاءاتاتساق البيانات و 

 المجلس ما يلي: إلى تطلبو  -4
المنظمات الدولية األخرى فيما و أوثق مع األمم المتحدة ووكاالتها أن يواصففل اسففتكشففاف سففبل التعاون على نحو  (أ

 ، بما فيها البيانات الضخمة حسبما هو مطلوب؛ يخص جمع بيانات وإحصاءات الطيران وتوزيعها
الدول األعضفففففاء بناء على طلبها لتحسفففففين بيانات إلى تقدم اإليكاو المسفففففاعدة  لكيالمالئمة  ترتيباتالأن يضفففففع  (ب

 ؛المقدمة إلى المنظمة ئيةوالتقارير اإلحصا حليالت الطيران المدنيوإحصاءات وت
أن يواصففففففل جمع ومعالجة وتحليل بيانات الطيران، بما في ذلك البيانات الضففففففخمة، مع الحرص في الوقت ذاته  (ج

قيقة الدبيانات التنسففففففيق بيانات وإحصففففففاءات الطيران من مصففففففادر مختلفة من أجل تسففففففهيل توفير على ضففففففمان 
 ؛ متسقة الالزمة التخاذ قرارات مستنيرة من جانب الدولالقة و موثو الو 

وفقا وأن ينشفففففففففففر ويتبادل مع الدول األعضفففففففففففاء بيانات الطيران ذات االهتمام المشفففففففففففترك في مجال النقل الجوي  (د
 . القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمةفي في االتفاقية و  ةالوارد واألحكاممبادئ لل
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 )ه(المرفق 
 االقتصاديوالتحليل والتخطيط  التنبؤات

 التنبؤات والتخطيط القسم األول: 
الدول األعضففاء تحتاج إلى تنبؤات عالمية وإقليمية عن تطورات الطيران المدني الدولي في المسففتقبل السففتخدامها في  ولما كانت

 ؛مختلف أغراض التخطيط والتنفيذ
المجال االقتصففادي للنقل الجوي أن يتوقع التطورات المسففتقبلية التي من واجب المجلس في إطار أعماله المسففتمرة في  ولما كان

  يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب؛
والتخطيط المنظمة تحتاج إلى تنبؤات محددة ألغراض التخطيط للمطارات ونظم المالحة الجوية وألغراض الرصففففففففففففففد  ولما كانت

 في مجال حماية البيئة؛
 فإن الجمعية العمومية:

الطيران المدني، مجال المسففففففففففتقبل في  في تطوراتالتجاهات و باال التنبؤات وتحديث بإعدادالمجلس أن يقوم إلى  تطلب -1
 ؛للدول األعضاء هاوأن يتيح

ألجل للحركة الجوية، التي يمكن مجموعة وحيدة من التنبؤات الطويلة ا تحديثبمواصففففففففففففلة يقوم  إلى المجلس أن تطلب -2
على أسفاسفها وضفع تنبؤات بمواصففات محددة أو بقدر أكبر من التفصفيل وذلك خدمًة ألغراض شفتى منها تخطيط نظم المالحة 

 الجوية وتحليل المسائل البيئية؛ 
 الضخمة.تحسين دقة التنبؤات من خالل صقل أساليب التنبؤ واستخدام البيانات المجلس أن يواصل إلى  تطلب -3

 التحليل االقتصادي  القسم الثاني: 

الدول األعضففففففاء والمنظمات الدولية والمؤسففففففسففففففات المالية وكذلك صففففففناعات الطيران والسففففففياحة والتجارة ت بدي اهتماما  لما كانت
 لوطنية؛متزايدا بالتحليل االقتصادي للنقل الجوي، بما في ذلك مساهمة الطيران في االقتصادات العالمية واإلقليمية وا

عن الدور المتزايد األهمية للطيران في االقتصفففففادات الوطنية في االقتصفففففادية الموثوقة هناك نقص حاّد في المعلومات  ولما كان
  جميع أنحاء العالم؛

إلى الدراسات االقتصادية التي تقوم بها اإليكاو لتكاليف إيرادات النقل الجوي الدولي، قد شجعت على الحياد وأفضت  ولما كانت
 نظام أكثر إنصافا لتقاسم إيرادات شركات الطيران؛

اإليكاو تحتاج إلى التحليالت االقتصففففففففففففففادية التي تسففففففففففففففاعد على تقييم فعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف اإليكاو  ولما كانت
 .االستراتيجية ولتخطيط المسائل البيئية والدراسات االستثمارية وألغراض أخرى 

 ومية:الجمعية العم فإن
، وأن يتحقق من مطابقة مختلف الفرعي يواصفففففففففففل وضفففففففففففع اإلطار المنهجي لحسفففففففففففاب الطيران إلى المجلس أن تطلب -1

، بما في ذلك مسففففففاهمة الطيران في الناتج البيانات لقياس األثر المباشففففففر على االقتصففففففاد الوطني وفقًا لنظام الحسففففففابات القومية
  الطيران على ميزان المدفوعات؛ وتأثيرحها قطاع الطيران واستهالك قطاع الطيران التي ي تي فرص العملالمحلي اإلجمالي وعدد 
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في مستوى التكاليف التشغيلية للنقل الجوي  اإلقليميةدراسة عن االختالفات  ةدوريبصفة  المجلس أن يصدر إلى تطلب -2
النقل على تعريفات و  التكاليف على مسفففففتويات المسفففففتلزماتوأسفففففعار أن يحلل في هذه الدراسفففففة تأثير اختالف العمليات الدولي، و 

  ؛الجوي 
غير المباشففففففففففر والمسففففففففففتحدث لنشففففففففففاط الطيران على التأثير لقياس إلى المجلس أن يضففففففففففع منهجيات وإجراءات  تطلب -3

لية من الفعاوتحليل  منافعوتحليالت التكاليف والدراسففة الجدوى لتحليل التكاليف والمنافع االقتصففادي الوطني، واإلرشففادات بشففأن 
حيففث التكففاليف لتلبيففة احتيففاجففات المنظمففة والمجموعففات اإلقليميففة لتخطيط المالحففة الجويففة وهيئففات التخطيط في مجففال البيئففة 

 وغيرها من أنشطة المنظمة؛
إلى المجلس رصد التطورات وإجراء دراسات عن أبرز القضايا ذات األهمية العالمية وتبادل تحليالتها مع الدول  تطلب -4

 ظمات الدولية وقطاع الطيران.والمن
 البريد الجوي  القسم الثالث: 

 التجارة اإللكترونية؛بالبريد الجوي يشكل جزءا ال يتجزأ من النقل الجوي الدولي، والذي يتأثر بشكل متزايد  لما كان
 الجمعية العمومية: فإن

الدولي كلما صفففففيغت سفففففياسفففففات في مجال األثر الذي يقع على الطيران المدني تراعي الدول األعضفففففاء على أن  تحث -1
 سيما في اجتماعات االتحاد البريدي العالمي؛ البريد الجوي الدولي، وال

زّود االتحاد البريدي العالمي بناء على طلبه وعلى النحو المنصوص عليه في ترتيبات التعاون تبأن  ةالعام ةاألمين تكلف -2
 بالمعلومات الوقائعية الجاهزة. كاويذات الصلة بين االتحاد البريدي العالمي واإل

 الطيران المدنيمجال معالجة األمن اإللكتروني في   :10-40 القرار

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

أّن قطاع الطيران يعتمد اعتمادًا متزايدًا على توّفر منظومات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فضاًل عن سالمة البيانات  حظوإذ ُتال
 وسرّيتها؛

أّن التهديد الذي ت شّكله الهجمات اإللكترونية على الطيران المدني يتطور بشكل سريع ومستمر، وأّن الجهات القائمة على التهديد  وُتدرك
التهديد  رّكز على النوايا السّيئة وعرقلة استمرارية األعمال التجارية وسرقة المعلومات لدوافع سياسية أو مالية أو غيرها من الدوافع،  وأنّ ت  

 ي مكن أن يتطور بسهولة لكي ينال من منظومات الطيران المدني الحيوية بجميع أنحاء العالم؛
تي تؤّثر على سالمة الطيران المدني ليست جميعها غير مشروعة و/أو متعمدة، ولذا ينبغي بأّن مسائل األمن اإللكتروني الوُتقر  

 معالجتها من خالل تطبيق نظم إدارة السالمة؛
صفففات للتحديات والحلول الخاصفففة باألمن اإللكتروني وُتقر   يمكن  لكترونيةمخاطر اإلالأن بوإذ تالحظ  بالسفففمة المتعّددة الوجوه والتخصفففّ

 نتشر بسرعة؛تو  جاالتعلى مجموعة واسعة من المكل متزامن بشأن تؤثر 
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)اتفاقية شففففففففيكاغو( لضففففففففمان سففففففففالمة وأمن  "اتفاقية الطيران المدني الدوليبموجب "االلتزامات المنصففففففففوص عليها  من جديد ؤكدتوإذ 
 واستمرارية الطيران المدني؛

البروتوكول المكمل التفاقية "و (يجينباتفاقية )" يران المدني الدولياتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالط" إلى أن بالنظرو 
 ضدلهجمات اإللكترونية لتصّدي لز اإلطار القانوني العالمي لستعزّ  (بروتوكول بيجين) "قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات

أن يضمن ردع هذه الهجمات  مواثيقواسع على تلك ال الدول على نطاقادقة صمن شأن مجرائم وبالتالي طيران المدني الدولي بوصفها ال
 ؛العالمة م رتكبيها في أي مكان تحد ث من أنحاء ومعاقب

 البنى التحتية الهامة للطيران المدني وبياناتها من الهجمات اإللكترونية؛ن ظم ماية والطابع الم ّلح لحهمّية األالتأكيد على  عيدإذ تُ و 
اونية من أجل وضع إطار فّعال ومنّسق وعالمي للجهات المعنّية بالطيران المدني من أجل التصّدي ضرورة العمل بصورة تعوُتراعي 

تي للتحّديات الخاّصة باألمن اإللكتروني، إلى جانب إجراءاٍت قصيرة األجل لزيادة مقاومة شبكة الطيران العالمية للهجمات اإللكترونية ال
 قد تتهّدد سالمة الطيران المدني؛

ــــــقتُ وإذ  ــ ـــــ شكل استراتيجية  إلى ةكبير مساهمة ت قدماألمن اإللكتروني، والتي والمعنية بألمانة العامة التابعة لدراسة البعمل مجموعة  رـ
 خصائص األمن والسالمة لألمن اإللكتروني؛بين ربط الاألمن اإللكتروني من خالل 

العالمي واإلقليمي والوطني من أجل تعزيز االتساق مستويات لى اللطيران يحتاج إلى التنسيق عفي مجال ابأن األمن اإللكتروني  قرت وإذ
 العالمي وضمان قابلية التشغيل البيني الكامل لتدابير الحماية ون ظم إدارة المخاطر؛

اّصة قيمة المبادرات وخطط العمل والمطبوعات وغيرها من الوسائل اإلعالمية في هذا المجال والمصّممة للتصّدي للمسائل الخوُتقدر  
 باألمن اإللكتروني بطريقة تعاونية وشاملة؛

 ت قّرر ما يلي: الجمعية العموميةإن 
تفاقية قمع األفعال غير العلى المسفففففففففففففتوى العالمي "تنفيذ العتماد و على االتشفففففففففففففجيع الالدول األعضفففففففففففففاء واإليكاو على  حث -1

ل المكمل التفاقية قمع االسففففتيالء غير المشففففروع البروتوكو "و (يجينباتفاقية )" المشففففروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي
   لهجمات اإللكترونية ضد الطيران المدني؛صدي لكوسيلة للت (بروتوكول بيجين) "على الطائرات

 الدول والجهات المعنية بقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية لمكافحة الهجمات اإللكترونية ضّد الطيران المدني: مناشدة -2
 تراتيجية األمن اإللكتروني الواردة في المرفق؛تنفيذ اس أ(

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

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

شجيع التوّصل إلى تفاهم مشترك فيما بين الدول األعضاء بشأن تهديدات ومخاطر األمن اإللكتروني، وإلى معايير ت د(
 مشتركة لتحديد مدى أهمية األصول والمنظومات التي يتعّين حمايتها؛
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والسياسات  ومات وقطاع الطيران فيما يتعّلق باستراتيجيات األمن اإللكتروني للطيرانتشجيع التنسيق بين الحك ه(
والخطط في هذا الشأن، فضاًل عن تبادل المعلومات للمساعدة في تحديد أوجه الضعف األساسية التي يتعّين 

 معالجتها؛
الصعيد الوطني والدولي، من أجل استحداث شراكات وآليات بين الحكومات وقطاع الطيران والمشاركة فيها على  و(

 تبادل المعلومات بصورة منتظمة بشأن التهديدات واألحداث واالتجاهات اإللكترونية وجهود التخفيف من حّدتها؛
وقائم على  بناًء على التفاهم المشترك بشأن التهديدات والمخاطر في مجال األمن اإللكتروني، اعتماد نهج مرن  ز(

 منظومات الطيران الحيوية من خالل تطبيق ن ظ م إدارة األمن اإللكتروني؛المخاطر من أجل حماية 
 تشجيع ثقافة قوية وشاملة في مجال األمن اإللكتروني ضمن الوكاالت الوطنية وعبر قطاع الطيران؛ ح(
ت الهاّمة تشجيع اعتماد قواعد قياسّية واستراتيجيات وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي بشأن حماية المنظوما ط(

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

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

 الن ظ م واكتشاف الهجمات وإجراء تحليل جنائي للهجمات اإللكترونية؛
التعاون في وضع إطاٍر عام لألمن اإللكتروني في اإليكاو وفقًا لنهٍج شامٍل وجامٍع وعملي يتضّمن المالحة الجوية  ك(

 صاالت والمراقبة وعمليات الطائرات وصالحية الطائرات للطيران وغيرها من التخّصصات الالزمة.واالت
 األمينة العامة بالقيام بما يلي: كليفت -3

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

ة باألمن اإللكتروني بشففكل شففامل من خالل اآلليات المناسففبة مواصففلة التأكد من مراعاة وتنسففيق المسففائل المرتبط (ب
 وفقًا لروح االستراتيجية.

 

 البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة  المتعلقة بأمن الطيران : 11-40الجمعية العمومية  قرار

، وذلك تيسيرًا لقة بأمن الطيراناإليكاو المستمرة المتع لما كان من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية بشأن سياسات
لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب إلى متناول اليد وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية 

 المنطقية؛
ت اإليكاو سياساب بشأن أن تصدر في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا 18-39ولما كانت الجمعية العمومية قد قررت في قرارها 

 ؛المتعلقة بأمن الطيرانالمستمرة 
المتعلقة  سياسات اإليكاو المستمرةبشأن ولما كانت الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل هذا البيان الموحد 

األربعين درة عن الدورة لت ذلك البيان ليشمل القرارات الصا، وعدّ 18-39بالقرار  )ح( ، الوارد في المرفقات )أ( إلىبأمن الطيران
 للجمعية العمومية:
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 فإن الجمعية العمومية:
 حسففبما، المتعلقة بأمن الطيران سففياسففات اإليكاو المسففتمرة بشففأنالقرار تشففكل البيان الموحد  هذاأن مرفقات  تقرر -1

 ؛للجمعية العموميةاألربعين كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة 
سياسات اإليكاو  بشأن موحداً  بياناً عادية ال دوراتها منكل دورة  نظر على يعرض أن لمجلسا إلى تطلب أن تقرر -2

 ؛في مجال أمن الطيرانالمستمرة 
 .18-39أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن -3

 
 المرفق )أ(

 السياسة العامة
وحسففففن التفاهم والحفاظ عليهما بين أمم العالم  الصففففداقة إيجادتطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يسففففاعد كثيرا على  لما كان

 ؛وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام
 أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل التهديد الرئيسي لتطوره اآلمن والمنظم؛ ولما كانت
تلك التي تشففففففففففففففكلها األجهزة المتفجرة المخبأة والهجمات في المنطقة  فيها بما اإلرهابية، األعمالتهديد الطابع المتغير ل ولما كان

جو والتهديدات الكيميائية وشن -المفتوحة للجمهور، وأسلحة الدفاع الجوي المحمولة )المانبادز( وغيرها من نظم الصواريخ أرض
م نظام الشحن الجويألرغاض إرهابية والهجمات اإللكترونية الهجمات باستخدام نظم الطائرات الموجهة عن بعد واستغالل استخدا

ؤثر تبما فيها بشفففففففكل خاص تطوير التهديدات من الداخل، الطيران المدني،  ضفففففففدمن أفعال التدخل غير المشفففففففروع وغيرها من 
على متن  اصاألشففففففففففخعرض للخطر أرواح ي مماسففففففففففالمة الطيران المدني الدولي وكفاءته وانتظامه،  علىتأثيرا ضففففففففففارا وخطيرا 

 ؛ض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدوليقوّ يو  األرض علىالطائرات و 
 جميع أعمال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي تشكل جريمة خطيرة تخالف القانون الدولي؛ ولما كانت

ر  يظالن ساريين؛ 16-29و 12-27بأّن القرارين  وإذ تذك 
قطاع الطيران في تنفيذ طائفة متنوعة من األنشطة اإلجرامية كالنقل الجوي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات  باستغالل وتسّلم

 العقلية؛
 إلى اإلعالن بشأن أمن الطيران الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعية العمومية؛ وتشير
يكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن الجوي إلى البيانات المشتركة الصادرة عن المؤتمرات بين اإل وتشير

، وفي كوااللمبور بماليزيا في 2014، وفي المنامة بالبحرين في أبريل 2012والتسهيالت التي عقدت في سنغافورة في يوليو 
 ؛2016يوليو 

( 2017) 2396( ورقم 2017) 2395 ورقم( 2016) 2309 رقم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة اتقرار  وتضع في اعتبارها
 ؛ األخطار التي تهدد السالم واألمن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابيةفيما يتعلق ب
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قد تكللت  المشاورات العالمية وجهود التواصل مع الدول األعضاء إلعداد وتنقيح عناصر الخطة العالمية ألمن الطيرانبأن  وتسلم
 ؛ 2017الخطة في نوفمبر بالنجاح باعتماد المجلس لهذه 

الخطة منذ تّم اعتمادها تنفيذ بالدعم القوي الذي تحظى به الخطة العالمية ألمن الطيران والجهود المستمرة التي تبذلها الدول ل وتسلم
 ؛من أجل تنفيذها

فيها، والقائمة على وتسلم بأهمية تنفيذ وتعزيز ممارسات األمن على المستوى العالمي، من جانب اإليكاو والدول األعضاء 
 المخاطر، والمالئمة والمتناسبة مع مستوى التهديدات؛ 

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

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

وتذّكر بأهمية أن تقوم الدول ببلورة رطية شاملة ألمن الطيران ومجاالت الطيرات األخرى، مع الحفاظ على التنسيق الفعال بين 
جميع المعلومات ذات الصلة بالموضوع، وتقييم عواقب أي تدابير يتم اتخاذها بشأن أنشطة  مختلف هيئاتها بما يضمن مراعاة

 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
 ارتكابها؛ وأسباب

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

 كأسلحة للدمار وقتل األشخاص على متنها وعلى األرض؛ استخدام الطائرات المدنية
أنه يجب على منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضاء االستمرار في معاملة أمن الطيران  تؤكد مجدداً  -3

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

مسؤولية اإليكاو في تسهيل الحل المنسق والموحد للمسائل التي قد تنشأ بين الدول األعضاء في  مجدداً  تؤكد -5
 ؛األمور التي تؤثر في التشغيل اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي في العالم أجمع

وع، وتأمين أداء المجلس بمواصلة عمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع أفعال التدخل غير المشر  تكلف -6
 ؛هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة
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ورقم  2395ورقم  2309تدعو الإليكاو والدول االعضاء فيها إلى تنفيذ قرارا مجلس األمن لألمم المتحدة رقم   -7
يما فالمستوى العالمي وفقا لكفاءات كل منها والعمل بشكل جماعي على إبراز الدور القيادي الذي تقوم به اإليكاو على  2396

 يخص حماية الطيران المدني الدولي ضد أفعال التدخل غير المشروع؛
يلة ضمان االستدامة طو و في مجال أمن الطيران وتطلب إلى المجلس ت فقفّر بالدور القيادي الذي تضطلع به اإليكا  -8

 ي؛ميزانية البرنامج العادسياق األجل لبرنامج أمن الطيران في المنظمة في 

من خالل التبّرعات ميع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمويل أنشطة المنظمة في مجال أمن الطيران جتحث  -9
 ؛خارج األنشطة الممولة في إطار البرنامج العادي في شكل موارد بشرية ومالية

جلس عرضها على الملطيران و لخطة العالمية ألمن اإلسراعه في إعداد افريق خبراء أمن الطيران لتعرب عن تقديرها  -10
 ؛2017 عام النصف الثاني منالجهات المعنية؛ بحلول و التشاور مع الدول األعضاء بللموافقة عليها 

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

 للقياس لتوجيه اإليكاو والدول والجهات المعنية في ضمان التحسين المستمر في مجال أمن الطيران؛
وأهداف وغايات  لتحقيق مقاصد العالمية واإلقليميةالجهود جميع الدول األعضاء على المشاركة بفعالية في  تحثّ  -12

 الخطة العالمية ألمن الطيران على المستويين الوطني واإلقليمي. وأولويات

 المرفق )ب(
 وعقد االتفاقات المناسبة المواثيق القانونية الدولية وسن التشريعات الوطنية

 لقمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني
 الدولية قانون الجو مواثيق أ(

االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي "اية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها لما كانت حم
(، 1970)الهاي،  "اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات"( و1963)طوكيو،  "ترتكب على متن الطائرات

البروتوكول بشأن قمع أفعال "(، و1971 ل،يامونترسالمة الطيران المدني ) قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد واتفاقية
العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير المشروع 

 "ات البالستيكية بغرض كشفهااتفاقية تمييز المتفجر "(، فضال عن 1988 ل،يامونتر) "ضد سالمة الطيران المدني
البروتوكول "(، و2010)بيجين،  "اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي"(، و1991 ل،يامونتر)

ض بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبع"، و*(2010)بيجين،  "المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات
 واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال؛ ،(2014)مونتريفال،  "األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

 فإن الجمعية العمومية:
تحث الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن  -1

( واتفاقية قمع األفعال غير 1970اقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات )الهاي، ( واتف1963الطائرات )طوكيو، 

                                                           
 .2018سارية المفعول في عام  (2010)بيجين،  "اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدوليأصبحت " *
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المكمل التفاقية مونتريفال واتفاقية  1988 (، وبروتوكول عام1971 ل،يامونترالمشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني )
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، 2010الدولي )بيجين، 
تحثها على االنضمام  *(2014يفال، تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات )مونتر 

 إليها؛
 ها هذه، أن تنفذ المبادئ التي تتضمنمواثيق قانون الجو المذكورة أعاله الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تناشد -2

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

وكيو طمن المجلس أن يوجه األمينة العامة باالستمرار في تذكير الدول بأهمية انضمامها أطرافا في اتفاقيات  تطلب -3
ء غير ل المكمل التفاقية قمع االستيالوالبروتوكو  ل،يامونترالمكمل التفاقية  1988والهاي ومونتريفال وبيجين وبروتوكول عام 

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

 في سبيل انضمامها إلى هذه المواثيق؛
 إصدار التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبة ب(

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

 :فإن الجمعية العمومية
الدول األعضاء أن تولي اهتمامًا خاصًا العتماد إجراءات وافية ضد األشخاص الذين يقومون بارتكاب  تناشد -1
وص تخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل محاوالت أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، وأن تدرج على وجه الخص أو

 ها قواعد تقضي بإنزال عقوبات مشددة على هؤالء األشخاص؛في تشريعات
الدول األعضاء أن تتخذ إجراءات وافية لتسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال التدخل غير  تناشد -2

 يرتكبون  المشروع ضد الطيران المدني، وذلك بسن أحكام قانونية وإبرام اتفاقات مناسبة، حتى يتسنى ترحيل األشخاص الذين
 الهجمات اإلجرامية ضد الطيران المدني الدولي.

 المرفق )ج(
 تنفيذ تدابير األمن الفنية

لما كانت حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشفففففففففروع تتطلب من المنظمة ومن دولها األعضفففففففففاء ممارسفففففففففة 
 اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ إجراءات إيجابية للحماية؛

انت هناك حاجة واضحة إلى تعزيز وتطبيق إجراءات األمن في جميع مراحل وعمليات نقل األشخاص وأمتعتهم اليدوية ولما ك
، الهجمات والتهديدات اإللكترونية الطيران المدني من وأمتعتهم المسجلة والبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريع وإلى حماية

                                                           
 .reaty CollectionT ICAOتحت عنوان  www.icao.intقوائم الدول األطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية على موقع االيكاو يمكن االطالع على  *
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التي تضطلع بها أو تسهلها عناصر من المطارات، وكذلك الهجمات ق المفتوحة للجمهور في المناطوالتهديدات التي تتعرض لها 
 ؛الداخل

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

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

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

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

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

 إجراءات األمن؛
جراءات األمن التي تنادي بها المنظمة يشكل وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران الفعال إلتنفيذ الولما كان 

 المدني؛
ت واألدوات المتعلقة بإدارة المخاطر للمواءمة بين التدابير األمنية يجب استخدام مجموعة واسعة من االستراتيجيا ولما كان

 والمخاطر األمنية لضمان فعالية واستدامة التدابير المتعلقة بأمن الطيران؛
اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األمن المدربين تدريبا عاليا،  ولما كانت

 إجراء التحريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة؛ و 
ولما كان غرس ثقافة أمنية م حكمة في أوساط جميع العاملين، في مجال األمن وخارجه، وعلى جميع المستويات، شرطًا أساسيًا 

 لتهيئة بيئة أمنية فعالة ومستدامة؛
ة لتحقيق أمن الطيران الفعال والكفؤ وتدابير التسهيالت، ريب المناسب مطلوبوالتدالعمليات واالبتكارات في  كنولوجياولما كانت الت

 وفي تعريف مستقبل نظم التفتيش األمني؛

 فإن الجمعية العمومية:
وقائمة على المخاطر وقابلة لالستمرار المجلس على أن يستمر في إعطاء أعلى أولوية العتماد تدابير فعالة  تحث -1

لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما يتناسب مع التهديد الحالي ألمن الطيران المدني الدولي وعلى أن من الناحية التشغيلية 
 يواظب على تحديث أحكام الملحق السابع عشر باتفاقية شيكاغو؛

 حث المجلس على أن يقوم دون إبطاء باعتماد القواعد القياسية من أجل تعزيز التصدي للتهديدات من الداخل؛ت -2
تحث جميع الدول على أساس فردي وبالتعاون مع الدول األخرى على اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من  -3

توصي بها أحكام الملحق السابع عشر، باإلضافة إلى التدابير  سيما التدابير التي تقتضيها أو أفعال التدخل غير المشروع، وال
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 التي يوصي بها المجلس؛
الة تتعلق تنفيذ تدابيرعن لية جميع الدول مسؤو ب تذكر مجدداً  -4 أمن الطيران داخل أراضيها، مع األخذ بعين ب فعَّ

 .للتهديات المتطورةاالعتبار 
نّفذ بالكامل وبشكل مستدام أحكام الملحق السابع عشر "األمن" واألحكام المتعلقة الدول األعضاء على أن ت تحث -5
جهودها الرامية من أجل تعزيز  ، التي تنطوي على منافع في مجال أمن الطيران،يالت"إدارة الحدود في الملحق التاسع "التسهب

إلى تنفيذ القواعد والتوصيات واإلجراءات الدولية الراهنة المتعلقة بأمن الطيران، وأن ترصد هذا التنفيذ، وأن تتخذ كل الخطوات 
ني الدولي، وأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في دليل أمن الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المد

مقيد التوزيع( والمواد اإلرشادية األخرى المتصلة باألمن والمتاحة في موقع اإليكاو  – Doc 8973الطيران الصادر عن اإليكاو )
 ؛ اإللكتروني المقيد الدخول

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

تشجع الدول األعضاء على العمل بالتشارك مع قطاع الطيران إلعداد وتنفيذ االختبارات التشغيلية للتدابير األمنية  -7
 وتنفيذها بفالية؛

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

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

 معلومات تتعلق باألمن اإللكتروني؛
تشجع الدول األعضاء على تطبيق رقابة فعالة على جميع جوانب ن ظمها الخاصة بأمن الطيران لضمان تنفيذ  -10

 اإلجراءات األمنية بصورة فعالة ومستدامة؛
لقوانينها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطيران الداخلية ووفقا للقواعد والتوصيات الدولية تشجع الدول األعضاء، طبقا   -11

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

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

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

التكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات استخدام  االنتفاع ج(
 مع احترام خصوصية األفراد وسالمتهم؛
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القائمة على المخاطرة والمناسبة للتهديدات والمفففتففناسبة معها والفعالة والتي تتسم بالكفاءة تعريف تدابير األمن  د(
الممكنة تشغيليا والمستدامة اقتصاديا وتشغيليا، وتأخذ في االعتبار التأثير على الركاب تعدد المستويات و 

 واإلتجار المشروع؛
 لبريد بواسطة ما يلي:تعزيز الجهود في تأمين نظام أمن الشحن الجوي وا ه(

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

 أمن الشحن الجوي والبريد وتأمين سلسلة اإلمداد العالمية الشحن الجوي؛
ز المستوى الشامل المشاركة في أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الدول األخرى لتعزي (6

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

 لمنع وتطبيق التدابير األمنية المحتمل لنظم الطائرات الموّجهة عن ب عدلسففففففففففففففوء االسففففففففففففففتخدام االهتمام إيالء  (و
 التدخل غير المشروع؛ استخدامها في أفعال

الجوي،  ضمن أراضيها ومجالهان إجراء عمليات تقييم التهديدات والمخاطر التي تواجه الطيران المدني ضما (ز
جميع المخاطر المحتملة في الوقت المناسففففب بشففففأن  وضففففمان أن تقدم الدول المعلومات إلى الجهات المعنية

 بالنسبة إلى الطيران المدني.
وحة للجمهور، بما في ذلك مباني محطات الركاب، من خالل معالجة مخاطر التهديدات في المناطق المفت (ح

 :العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل
 ؛الحفاظ على توازن عملي بين احتياجات التدابير األمنية الفعالة والمستدامة وتسهيالت الركاب (1
حديد المسؤوليات مع ت، المخاطرتحديد القائمة على  المرنة والعملية، تنفيذ مجموعة من التدابير (2

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

 ما يلي: متطورة، مع مراعاة الحاجة إلىمنسق في مواجهة التهديدات ال
 ضمان حماية الطيران المدني ضد الهجمات والتهديديات اإللكترونية؛ (ط

معالجة الهخطر الذي تشكله الجهات من الداخل من خالل استغالل الموظفين وامتيازات حق الوصول إلى  ي(
 المناطق المأمونة والمعلومت األمنية الحساسة.
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آلية المعلومات المسبقة عن  بيانات األعضاء أن تحّسن استخدامها آلليات تبادل المعلومات، وال سيماتناشد الدول  -12
لتي يقدمها الناقلون الجويون، لتعزيز أمن الطيران والتقليل من الخطر على الركاب، ( اPNR( وسجل أسماء الركاب )API) الركاب

 مع ضمان حماية الخصوصية والحريات المدنية؛
( PNRعو الدول األعضاء إلى دعم أعمال اإليكاو بشأن إعداد وتنفيذ قاعدة قياسية خاصة بسجل أسماء الركاب )تد -13

 ؛2396والمساهمة في تلك األعمال وفقًا لقرار مجلس أمن األمم المتحدة رقم 
الخلط أو التفسير الدول األعضاء، مع احترام سيادتها، أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب  تناشد -14

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

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

 كتدابير مساوية؛
 لب إلى المجلس أن يوّجه األمينة العامة إلى ما يلي:تط -16

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

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

 في الصناعة والشركات المصنعة للمعدات لتطوير الجيل القادم من عمليات الكشف على الركاب والبضائع؛
مة ضد الطيران المدني تعاون فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائ دعم أن تواصل (ج

 ؛وأن يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة
أن تعّزز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتيبات ذات نفع متبادل،  (د

، التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطيران فيها، حيث تحقق هذه نفس الشاملةبما في ذلك ترتيبات األمن 
والتي تستند إلى عملية تحقيق وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحق السابع عشر،  النتائج،

 شاملة ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن الطيران في كل منها؛
أن تواصل معالجة التهديدات واألخطار، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية ضد الطيران المدني واألخطار  (ه

رض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجوية، بالتشاور مع فريق خبراء التي تتع
 أمن الطيران؛

على فترات  (Doc 8973)لإليكاو  تطلب من المجلس أن يوجه األمينة العامة بتحديث وتعديل دليل أمن الطيران -17
عضاء على معالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وعلى لمساعدة الدول األ مالئمة وإعداد مواد إرشادية جديدة

 تنفيذ المواصفات واإلجراءات المتعلقة بأمن الطيران المدني؛
تطلب من المجلس أن يبلغ األمينة العامة وفريق خبراء أمن الطيران أن يضّمنا االستعراض الدوري والتحديث لبيان  -18

، الذي ينص على منهجية تقدير المخاطر ألمن الطيران التي يمكن أن (Doc 10108) اق المخاطراإليكاو العالمي الخاص بسي
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تنظر فيها الدول األعضاء الستخدامها في تطوير تقييماتها الوطنية لألخطار وإدراج التقييمات القائمة على األخطار مع أي 
 لحق السابع عشر أو في أي وثيقة أخرى من وثائق اإليكاو.توصيات العتماد تدابير أمن الطيران الجديدة أو المعدلة في الم

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

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

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

 )د(المرفق 
 برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

من قرار الجمعيفففة ( ه)اإليكفففاو العفففالمي لتفففدقيق أمن الطيران قفففد نجح في الوففففاء بفففالتكليف الوارد في المرفق  برنفففامج لمفففا كفففان
 ؛18-39 العمومية
 للمنظمة؛ األهداف الرئيسية أحد ال يزال ضمان أمن الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم ولما كان

"األمن" والقواعد القياسية ملحق السابع عشر قواعد القياسية المنصوص عليها في الالدول األعضاء ملتزمة باالمتثال لل ولما كانت
 ؛"التسهيالت" والتي تدعم األهداف المرتبطة بإدارة الحدود وأمن الطيران الملحق التاسعالمنصوص عليها في 

إنشفففففففففففففاء نظام فعال لمراقبة أمن الطيران من قبل الدول يدعم تنفيذ القواعد والتوصفففففففففففففيات الدولية المتعلقة بأمن الطيران  نولما كا
 الدولي ويسهم في تحقيق هذا الهدف؛

 بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان أمن الطيران المدني؛ وإذ تذكر
نامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في مجال الطيران وفي أن البر  وتضع في اعتبارها

تقديم توصففففيات لتبديدها وأن البرنامج يواصففففل التمتع بدعم الدول والعمل كعامل مسففففاعد لمجهوداتها المسففففتمرة الرامية إلى الوفاء 
 بالتزاماتها الدولية في مجال أمن الطيران؛

 "نهج الرصففففففففففففففففد المسففففففففففففففتمروفقففا لالبرنففامج العففالمي لتففدقيق أمن الطيران في اعتبففارهففا بففأن نتففائج التففدقيق في إطففار "وتضففففففففففففففع 
(USAP-CMA تسففففففففاهم كثيرا في فهم وضففففففففعية أمن الطيران على المسففففففففتويين العالمي واإلقليمي وعلى مسففففففففتوى فرادى الدول؛ )

نهج وفقفا لالبرنفامج العفالمي لتفدقيق أمن الطيران لمجمعفة بخصففففففففففففففوص "واعتمفاد "الخطفة العفالميفة ألمن الطيران" على البيفانفات ا
 ( وذلك للتأمد من تلبية الدول للمستويات المستهدفة لألمن؛ USAP-CMA" )الرصد المستمر

لم البرنامج  تدقيقلدول لخطط اإلجراءات التصففففحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفففففتها عمليات الفعال من جانب اتنفيذ البأن  وتسففففّ
تحقيق الهدف العام وهو تعزيز من أجل  من عملية الرصففد تنفيذا فعاال يعد عنصففرا أسففاسففيا وحاسففماالعالمي لتدقيق أمن الطيران 

 أمن الطيران العالمي؛
لم بأهمية قدر محدود من الكشففففففففففف عن نتائج تدقيق اإليكاو ألمن الطيران، مع إيجاد توازن بين حاجة الدول إلى أن تعي  وتسففففففففففّ

 ألمنية العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة الناس؛بالشواغل ا
 موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛ وتراعي
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ض الرصفففد والمسفففاعدة بأهمية وضفففع اسفففتراتيجية منسفففقة تيسفففيرا للمسفففاعدة المقدمة إلى الدول اعتمادا على مجلس اسفففتعرا وتسفففلم
 الرفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛

بأن اسفففففففتمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أسفففففففاسفففففففي لتوفير الثقة المتبادلة في مسفففففففتوى أمن الطيران بين الدول  وتسفففففففلم
 األعضاء والتشجيع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛

 ؛1/1/2015قد بدأ في  نهج الرصد المستمر –"للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  وتضع في اعتبارها أن التنفيذ الكامل
والثالثين أن يقدم تقريرا بشففففففأن التنفيذ الشففففففامل للبرنامج التاسففففففعة بأن الجمعية العمومية قد طلبت من المجلس في دورتها  وتذكر

 نهج الرصد المستمر؛ –العالمي لتدقيق أمن الطيران 

 عمومية:فإن الجمعية ال
أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد ثبتت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في مجال  بارتياح تالحظ -1

 الطيران وتقديم توصيات لحلها؛
للدول األعضففففففففاء على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن الذين ينبغي ترخيصففففففففهم  تقديرهاعن  تعرب -2

مج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قصفففففففففيرة األجل للقيام بعمليات التدقيق، وكذلك خبراء لفترات كمدققي البرنا
 طويلة للعمل كرطساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

في  الرصففففففففد المسففففففففتمروفقًا لنهج  من المجلس أن يضففففففففمن اسففففففففتمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران تطلب -3
للقواعد على نحو يمتثل  قدرة الدول على تنفيذ ن ظمها ألمن الطيران بشففففكل مسففففتدام لدى رصففففده البرنامج اإلشففففراف على أنشففففطة

 ها الدول؛ضعوالتوصيات الدولية لإليكاو المتعلقة باألمن وتنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية التي ت
استعراض ب من عمل، بالتشاور مع الدول األعضاء، من أجل لعامة لاليكاواتحيط علمًا بما اضطلعت به األمانة  -4

 (،USAP-CMA" )نهج الرصد المستمروفقا لالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران "نطاق ومنهجية 
لقواعد لتنفيذ التحسفففففينات التي تهدف إلى ضفففففمان التفسفففففير المتسفففففق لة بالعام ةاألمين كلفالمجلس أن يإلى طلب ت -5
نهج الرصففد وفقا لالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران " على وهو تركز تشففغيلي أكبرقياسففية الواردة في الملحق السففابع عشففر، ال

وتطبيق نهج قائم على المخاطر  ؛معالجة أوجه القصفففففور الخطيرةالعمل في الوقت المناسفففففب على ، و (USAP-CMA" )المسفففففتمر
ركز على يعلى المخاطر و ذي يقوم مان اإلبالغ الفعال عن امتثال الدول األعضففففففففاء الفي تحديد أولويات التدقيق، وبالتالي ضفففففففف

 ؛التحسينات ولتقييم تنفيذ هذه بالموضوع؛ النتائج لألهداف األمنية ذات الصلة
سففففياسففففة مسففففتوى محدود من الكشففففف عن نتائج التدقيق األمني لنهج الرصففففد المسففففتمر في البرنامج العالمي  تعتمد -6

 ن الطيران، وال سيما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنية هامة؛لتدقيق أم
  جميع الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لإليكاو عن طريق: تحث -7

 توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر؛ أ(
مسففتمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المواعيد التي تحددها المنظمة، قبول بعثات الرصففد ال ب(

 بالتنسيق مع الدول المعنية؛
 تسهيل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛ ج(
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 إعداد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة؛ (د
أنشطة  التدقيقئمة إلى اإليكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل إعداد وتقديم خطة إجراءات تصحيحية مال (ه

 نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛
لبرنامج العالمي لتدقيق أمن لضففمان االسففتدامة المالية طويلة األجل لة بالعام ةاألمينكلف المجلس أن يإلى طلب ت  -8

ابير إلدماج متطلبات التمويل ألنشففففففففطتها في ميزانية البرنامج العادي في أقرب وقت ممكن من خالل اتخاذ تد( USAP)الطيران 
 .وبقدر ما يمكن ذلك

مع سففففففيادتها، نتائج عمليات التدقيق وبما يتسففففففق  ، حسففففففب االقتضففففففاء،جميع الدول األعضففففففاء على أن تتبادل تحث -9
يق أمن الطيران، وهي األنشفففطة التي تجريها اإليكاو واإلجراءات وغيرها من أنشفففطة نهج الرصفففد المسفففتمر في البرنامج العالمي لتدق

 التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق؛
من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام للرصففففففد المسففففففتمر  تطلب -10

 للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.

 )ه(لمرفق ا
 برنامج أمن الطيران —دعم التنفيذ والتنمية من جانب اإليكاو 

 لألفراد؛وتدريبا  مالية مواردالفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب  التدابيرتنفيذ  لما كان
صفففففعوبات في تنفيذ  تواجه تزال وال الطيران، أمن بةمراق على للقدرة تفتقرالنامية،  البلدان، وخصفففففوصفففففا البلدانبعض  ولما كانت

 المالية والفنية والمادية غير كافية؛ هاموارد نرغم المساعدة المقدمة لها أل تاما تنفيذاالوقائية  التدابير
 :فإن الجمعية العمومية

المسفففففففففففففتوى العالمي المجلس بأن يطلب إلى األمينة العامة اسفففففففففففففتخدام تأثير المنظمة كي تعّزز الدول على  تكلف -1
وغيرها من هيئات الطيرات جهودها من أجل المسففففففاعدة والدعم الفنيين والمنسففففففقين للدول التي تحتاج إلى تحسففففففين أمن الطيران، 

 بما في ذلك من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في نظام منسق وموجه وفعال ألمن الطيران الدولي؛ 
بالموارد المالية والعينية لزيادة نطاق وتأثير أنشطة اإليكاو لتعزيز أمن  الدول األعضاء على أن تسهم طوعا تحث -2

 الطيران؛
بالتأكد من أن المسفففففففففففففففاهمات المتلقاة من أجل "برنامج دعم التنفيذ تكلف المجلس بأن يطلب إلى األمينة العامة  -3

 ج؛قد تم تخصيصها بالكامل ألنشطة هذا البرنام (ISD-SEC) والتطوير الخاص باألمن"
الة والموجهة في مجاالت بناء القدرة، والتدريب  تحث -4 الدول القادرة على تقديم المسفففففففاعدة على تنفيذ األنشفففففففطة الفعَّ

والموارد الضففففففففففففرورية األخرى، والمسففففففففففففاعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا والبرامج، حيثما كانت هناك حاجة إلى ذلك من أجل تمكين 
ن؛جميع الدول من تنفيذ نظام أمن طي  ران فعَّال وم حسَّ

الدول األعضفاء إلى االسفتفادة من قدرة اإليكاو على تقديم أو تسفهيل أو تنسفيق المسفاعدة العالجية القصفيرة  تدعو -5
األجل والمسفففففاعدة الطويلة األجل لسفففففد الثغرات في تنفيذها للقواعد والتوصفففففيات الدولية في الملحق السفففففابع عشفففففر، وقدرة اإليكاو 
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تخدام األفضففل لنتائج تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتعريف وتوجيه أنشففطة بناء القدرات في أمن على تحقيق االسفف
 الطيران من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة؛

الدول األعضففففاء إلى أن تنظر أيضففففًا في طلب المسففففاعدة من اإليكاو والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى  تدعو -6
 احتياجاتها إلى المساعدة الفنية الناشئة عن الحاجة لحماية الطيران المدني الدولي؛ لتلبية

الدول األعضفففاء والمنظمات على أن تشفففارك في معلومات اإليكاو عن برامج المسفففاعدة وأنشفففطتها من أجل  تحث -7
 النهوض بالموارد واالستخدام الكفؤ والفعال لها؛

ة العامة تسفففهيل تنسفففيق برامج المسفففاعدة وأنشفففطتها بجمع المعلومات عن هذه المجلس بأن يطلب من األمين تكلف -8
 المبادرات؛

المجلس بأن يطلب من األمينة العامة أن ترصففففففففففد وتقّيم نوعية وفعالية مشففففففففففاريع اإليكاو للمسففففففففففاعدة وتقدم  تكلف -9
 هذه المساهمات؛التقارير الدورية بشأن استخدام الموارد المالية والعينية وبشأن اآلثار المقاسة ل

الدول األعضففففاء وأصففففحاب المصففففلحة المعنيين على التشففففارك لتنظيم وتوصففففيل أنشففففطة بناء القدرات، التي  تحث -10
 توثق االلتزامات التي أبداها كل طرف؛

من المجلس أن يكلف األمينفة العفامة بتحفديث وتحسففففففففففففففين برنامج اإليكفاو للتفدريب على الطيران المفدني،  تطلفب -11
القياسففففففية للتدريب في مجال الطيران المدني وورا أمن الطيران، وإلى تشففففففجيع الوسففففففائل األخرى في التدريب على أمن والبرامج 

 الطيران كالتعلم بالوسائل اإللكترونية والتعلم الممزوج؛
 ؛الدول األعضاء على المساهمة في أنشطة اإليكاو للتدريب في مجال األمن تحث -12
لف األمينة العامة بأن تقوم باإلشففففففففففففففراف على إعادة تقييم شففففففففففففففبكة مراكز التدريب على من المجلس أن يك تطلب -13

الطيران المدني التابعة لإليكاو وتطوريها وتعزيزها ودعمها والمواظبة على التأكد من مراعاة معايير التدريب وتحقيق مسففففففففففففففتويات 
 التعاون السليمة؛

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

 (والمرفق )
 إجراءات المجلس إزاء التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي في مختلف مناطق العالم

 بشففففففففففأنالدول المنصففففففففففوص عليها في المواثيق القانونية الدولية  والتزاماتز حقوق ويعزّ  يكّملالتعاون الثنائي بين الدول  لما كان
 ؛الطيران أمن بشأن المجلس عن الصادرةالقواعد والتوصيات الدولية  وفيأمن الطيران 

الجوية الثنائية تشفففففكل األسفففففاس القانوني الرئيسفففففي للنقل الدولي التجاري للركاب واألمتعة والبضفففففائع  الخدماتاتفاقات  كانت ولما
 والبريد عن طريق الجو؛

 الثنائية؛ الجوية الخدمات اتفاقاتشكل جزءا ال يتجزأ من أن ت ينبغيأحكام أمن الطيران  كانتما لو 
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 متعددة االتفاقات في المعّرفة التعاون  لروح واحتراما الشففففففففففففففامل مناألوب بالتعادل واالعتراف األمن نتائج على التركيز كانما لو 
 أمن اسففففففففتدامة في كثيرا سففففففففهمي أن لتنفيذها يمكن سففففففففياسففففففففية مبادئ تعد الجوي، النقل بخدمات الخاصففففففففة الثنائيةأو /و األطراف
 .الطيران

 فإن الجمعية العمومية:
أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسففففففففففففففنى إال من خالل تضففففففففففففففافر جهود جميع  تدرك -1

 المعنيين ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول األعضاء؛
جميع الدول األعضفففففففاء على إدراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية، مع مراعاة  تحث -2

، وعلى أن تففأخففذ في الحسففففففففففففففبففان نص االتفففاق النموذجي الففذي اعتمففده 25/6/1986البنففد النموذجي الففذي اعتمففده المجلس في 
 ؛30/6/1989المجلس في 

على أن تعتمد المبادئ الرئيسففففففية التالية باعتبارها أسففففففاسففففففا للتعاون الدولي ألمن الطيران، األعضفففففففاء جميع الدول  تحث -3
 ولضمان التعاون الفعال في مجال أمن الطيران بين الدول واإليكاو وغيرها من المنظمات الدولية األخرى:

 الجوية؛ احترام روح التعاون المعّرفة في االتفاقات الثنائية و/أو متعددة األطراف للخدمات (أ
 االعتراف بتدابير األمن المكافئة؛ (ب
 التركيز على نتائج األمن؛ (ج

إن  —على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها اإليكاو  األعضاءجميع الدول  تحث -4
مدني بهدف توفير شفففففففبكة دولية عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي الأنشففففففئت لإلبالغ  والتي —لم تكن قد اشففففففتركت فيها 

التصففففاالت أمن الطيران في داخل كل دولة، وأن تعزز من االتسففففاق والتعاون فيما بينها لضففففمان تبادل أفضففففل الممارسففففات من 
 .AVSECPaediaخالل وسائل 

ادل المجلس على أن يطلب من األمينة العامة النهوض بالمبادرات التي تسفففففففهل إنشفففففففاء منابر تكنولوجية لتب تحث -5
 معلومات أمن الطيران بين الدول األعضاء؛

 المجلس بأن يواصل ما يلي: توصي -6
جمع نتائج الخبرة التي اكتسففففففففففبتها الدول من التعاون فيما بينها على منع أفعال التدخل غير المشففففففففففروع في  أ(

 الطيران المدني الدولي؛
يتعرض لهفففا الطيران المفففدني الفففدولي في تحليفففل الظروف واالتجفففاهفففات المتبفففاينفففة في منع التهفففديفففدات التي  ب(

 مختلف مناطق العالم؛
 إعداد توصيات لتعزيز التدابير الرامية إلى منع أفعال التدخل غير المشروع هذه؛ ج(

من المجلس العمل على وجهي االسففففففففتعجال والسففففففففرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضففففففففد  تطلب -7
ن حدة أي اضففففطراب في السفففففر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيذ أو التفسففففير غير المتسففففق لإلجراءات الطيران المدني والتخفيف م

الضففرورية، وذلك بتسففهيل االسففتجابة المشففتركة والمتسففقة من الدول، والتشففجيع على قيام الدول بإعالم جمهور المسففافرين بشففكل 
 األمور. واضح بتلك



- 58 - 

 

 

 )ز(المرفق 
 جال أمن الطيرانالتعاون الدولي واإلقليمي في م

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

 الجمعية العمومية: فإن
منظمففة و  ،(IAEA) الففذريففة للطففاقففة الففدوليففة والوكففالففة ،(CANSO)خففدمففات المالحففة الجويففة المففدنيففة  منظمففة تففدعو -1

، والمديرية (OSCE)األمن والتعاون في أوروبا  ومنظمة(IMO) (، والمنظمة البحرية الدولية اإلنتربولالشفففففففففففففرطة الجنائية الدولية )
التابعة لألمم المتحدة  اإلرهاب بمكافحة المعنية العمل فرقةو  ،(UNCTED)التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة 

(UNCTITF)،  ومكتفففب األمم المتحفففدة لمكفففافحفففة اإلرهفففاب(UNOCT)، األمم المتحفففدة المعني بفففالمخفففدرات والجريمفففة  ومكتفففب
(UNODC)، واالتحفففاد البريفففدي العفففالمي (UPU) ،الجمفففارك العفففالميفففة  ومنظمفففة(WCO)، األفريقي واالتحفففاد(AU) ، واالتحفففاد 

واللجنة األوروبية  ،أفكاك( لجنةة األفريقية للطيران المدني )اللجنو ، (ACAC) المدني للطيران العربية الهيئةو  ، (EU)األوروبي
 ، (IATA)واالتحففففاد الفففدولي للنقففففل الجوي ،  (LACAC)المففففدني للطيران الالتينيففففة أمريكففففا لجنففففةو ،  (ECAC)للطيران المففففدني

س الففدولي لطيران والمجل ،(IFALPA)، واالتحففاد الففدولي لرابطففات طيففاري الخطوط الجويففة  (ACI)والمجلس الففدولي للمطففارات
واتحاد االكسفففففففففبريس العالمي  ،(ICCAIA)والمجلس التنسفففففففففيقي الدولي التحادات صفففففففففناعات الجو والفضفففففففففاء  ،(IBAC)األعمال 

(GEA)،  واالتحاد الدولي لرابطات نقل البضفففففففائع(FIATA)،  واالتحاد الدولي للشفففففففحن الجوي(TIACA)، الجهات من ذلك وغير 
 ؛أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع إلىع اإليكاو التعاون م مواصلة إلى المعنية

الخاصففففففففة بالسفففففففففر الدولي اآلمن  (G8)إلى أن يأخذ في الحسففففففففبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية  المجلس توجه -2
لمعنية مثل مبادرة التجارة األمنية في منطقة رابطة والميّسر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعففففففففففة ومجموعات الدول األخرى ا

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

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

 يؤكد االلتزام العالمي بتعزيز التنفيذ -إعالن بشأن أمن الطيران   :12-40قرار الجمعية 
في ضوء التهديد المستمر للطيران المدني منذ و لعالم، بالحاجة إلى تعزيز أمن الطيران في جميع أنحاء ا إذ تقرّ ، الجمعيةإن 

يكاو، بما في ذلك الهجمات األخيرة على رحلة مترو جيت إعالن أمن الطيران الصادر عن الدورة السابعة والثالثين لجمعية اإل
بروكسل  ، والهجمات المسلحة في مطار2/2/2016في  DA0159 الجويةدالو ورحلة خطوط  31/10/2015في  7K9268رقم 
 بأهمية قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قرَ ت؛ وإذ 28/6/2016وفي مطار إسطنبول أتاتورك في  22/3/2016في 

(UNSCR) 2309   الخطة العالمية ألمن الطيران وضعو  22/9/2016الذي تم تبنيه في (GASEP) يكاو في التي أقرها مجلس اإل
لمؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران التي استضافتها مصر وبنما والبرتغال وتايلند لتعزيز ؛ وإذ تالحظ مع التقدير ا15/11/2017

الدول  تحث، 2018لثاني ألمن الطيران المنعقد في مونتريال عام ا ؛ والمؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران يةمالخطة العالتنفيذ 
زيز األمن وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه على اتخاذ اإلجراءات التالية لتع والجهات المعنيةاألعضاء 

 :الطيران المدني
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وفقا  2482و 2396و 2395و 2341و 2309مجلس األمن  اتذل المزيد من الجهود لتنفيذ قرار ب (1
 يكاو في المسائل المتعلقة بحماية الطيران المدني الدوليللكفاءات ذات الصلة وتأكيد القيادة العالمية لإل

 من أعمال التدخل غير المشروع؛
تعزيز الوعي بالتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الطيران المدني من خالل تبادل المعلومات بين  (2

 يكاولإل، ومن خالل االهتمام المستمر ببيان سياق المخاطر العالمية الجهات المعنيةالدول ومع 
(Doc 10108)؛ 

، مع التركيز هاوتنفيذ هاواعتماد لقواعد وتوصيات اإليكاو الدولية الزيادة تعزيز وتشجيع التطوير الفعَّ  (3
 األمن؛ - السابع عشربشكل خاص على الملحق 

المستمرة  والمخاطر جديدة ومبتكرة لتعزيز أمن الطيران ومواجهة التهديدات ن هجتطوير وتبادل  مواصلة (4
 والناشئة؛

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

 الجهات المعنيةاتخاذ خطوات عملية لتعزيز ثقافة األمن وبرامج التوعية األمنية بالشراكة مع جميع  (6
 داخل بيئة الطيران؛

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

 مقاصد الخطة العالمية ألمن الطيرانتحقيق أهداف و لالة في الجهود العالمية واإلقليمية المشاركة الفعَّ  (8
والدروس المستفادة في تنفيذ واألولويات الصعيدين الوطني واإلقليمي، وتبادل الخبرات  ةالطموح غاياتهاو 

 ؛اإليكاوهذه اإلجراءات مع 

 بالنفع على أمن الطيران؛تعود  التي تالتسهيال - التاسعلملحق ألحكام اال الفعَّ التنفيذ  ضمان (9
، (PNR)الركاب  أسماء سجلبيانات و  API)) المسبقة للركاب بياناتالتنفيذ االلتزامات المتعلقة باستخدام  (10

مجلس األمن الدولي رقم  ي ل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، وفقا ألهداف قرار مع االحترام الكام
 ؛2482و 2396

، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات التي هي في حاجة إلى ذلكإلى الدول  الفنيةتقديم المساعدة  (11
ألمنية التي تهدد ا والمخاطر والوصول إلى التكنولوجيا، والتي تكون مستدامة وتعالج بفعالية التهديدات

الطيران المدني بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولية وشركاء الصناعة، بما يتمشى مع مبادرة 
 ؛عدم ترك أي بلد وراء الركب

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

من خالل  لتصدي بفعالية للتهديدات والمخاطر العالمية ألمن الطيرانل إمكاناتهاقدرة المنظمة و  تعزيز (13
، بما في ذلك من خالل تحديد أولويات مسائل أمن الطيران في كل من واالنخراط النشطزيادة المشاركة 

 ة؛المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمي
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دعم عمل المكاتب اإلقليمية للمنظمة لتعزيز تطوير أمن الطيران والتعاون بين الدول األعضاء وأصحاب  (14
 .المصلحة

 (USOAP -CMA)البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر    :..13-40 القرار

 سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛ الهدف الرئيسي للمنظمة مازال يتمثل في تأمين لما كان
المادة السفففففابعة والثالثين من اتفاقية شفففففيكاغو تقتضفففففي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصفففففى درجة ممكنة من  وحيث إن

فيها هذا التوحيد إلى تسففففهيل التوحيد في األنظمة، والقواعد القياسففففية، واإلجراءات، والتنظيم فيما يتعلق بجميع األمور التي يؤدي 
  المالحة الجوية وتحسينها؛

مسففففففففؤولية مراقبة السففففففففالمة الجوية وسففففففففالمة الطيران المدني الدولي بصففففففففورة عامة تقع على الدول المتعاقدة، جماعة  ولما كانت
صحاب المصلحة اآلخرين ، والدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وجميع ألإليكاووفرادى، كما تتوقف أيضا على التعاون الوثيق 

 ؛(GASP)العالمية للسالمة الجوية اإليكاوفي تنفيذ خطة 
قد قّدم توصفففيات إلتاحة وصفففول الجمهور الى المعلومات المناسفففبة بشفففأن  2006مؤتمر رطسفففاء الطيران المدني لسفففنة  ولما كان

المحددة  (SSCs) ئيسفففية بخصفففوص السفففالمةإضفففافية للتغلب على الشفففواغل الر  ةعمليات تدقيق مراقبة السفففالمة الجوية ووضفففع آلي
 ؛(USOAP) من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

قد رفع توصففففففيات إلى االيكاو بوضففففففع  (HLSC 2010) 2010المؤتمر الرفيع المسففففففتوى المعني بالسففففففالمة الجوية لعام  ولما كان
مع أصففحاب المصففلحة المعنيين ولتقييم كيفية تبادل هذه المعلومات مع  معايير للمشففاركة في الشففواغل البارزة في مجال السففالمة

 الجمهور بالشكل الذي يمّكنه من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بسالمة النقل الجوي؛
ل للدخول في اتفاقات جديدة وتعدي اإليكاوقد قّدم توصففففيات إلى  2010المؤتمر الرفيع المسففففتوى للسففففالمة الجوية لعام  ولما كان

اتفاقات قائمة لتبادل المعلومات السفففففففففففففرية المتعلقة بالسفففففففففففففالمة الجوية مع كيانات ومنظمات دولية، من أجل تخفيف العبء عن 
 الدول، الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛

افق عليها المجلس لمواصفففففففلة تطوير منهجية ( قدم توصفففففففيات و AN-Conf/13المؤتمر الثالث عشفففففففر للمالحة الجوية ) وحيث إن
USOAP ؛ومناسبًا ومحّدثاً  اً لدول قوييظل الرصد المستمر الذي تقوم به ا، وكذلك لضمان أن وعملياته وأدواته 
ر  بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت إنشففففففففففففففاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السففففففففففففففالمة الجوية، وإذ تذك 

 بتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة منتظمة، وإلزامية، ومنهجية ومنّسقة؛ اإليكاويتضمن قيام 
منظم فريقًا مسففففففتقاًل يضففففففطلع بإجراء اسففففففتعراض  اإليكاوعلى أن تنشففففففئ قد وافقت الدورة التاسففففففعة والثالثون للجمعية  ولما كانت

بهدف مواصففففلة تطوير البرنامج وتعزيزه، مع  USOAP CMA نظام الرصففففد المسففففتمر علىالتي يتعين إدخالها لتحديد التعديالت 
إدارة السفففففففالمة، وال سفففففففيما  – 19وتقدم الدول في تنفيذ الملحق  اإليكاواألخذ في االعتبار إسفففففففتراتيجية السفففففففالمة المتطورة لتقدم 

 التحفظاتعض عن هذا االسفففففففتعراض مع ب الناشفففففففئةوافق على التوصفففففففيات قد ، وأن المجلس برنامج السفففففففالمة الوطنيمتطلبات 
 ؛USOAP CMA نظام لمواصلة تطوير

تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السففالمة الجوية قد شففّكل إنجازا رئيسففيا لسففالمة الطيران، محققا الوالية التي منحت  ولما كان
 د مجاالت التحسين؛وموفرا إمكانية تقييم قدرات الدول المتعاقدة على المراقبة وتحدي 6-35و 11-32له بموجب القرارين 



- 61 - 

 

 

ر قد طلب من المجلس أن يضفمن قدرة البرنامج العالمي لتدقيق السفالمة الجوية على  8-33بأن قرار الجمعية العمومية  وإذ تذك 
 الطويل، وأن ينقل جميع نشاطات هذا البرنامج تدريجيا الى الميزانية البرنامجية العادية؛ المدىالمالية على  تحقيق االستدامة

روإذ تذ بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السفففففالمة الجوية، الذي يرمي إلى التأكد من أن الدول المتعاقدة تضفففففطلع  ك 
 بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو الواجب؛

طية جميع أحكام الملحق ألمر أسفففففففاسفففففففي أن يسفففففففتمر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السفففففففالمة الجوية في تغ ومع التســــليم بأنه
 المتعلقة بالسالمة من أجل تعزيز التنفيذ المناسب للقواعد القياسية والتوصيات الدولية المتصلة بالسالمة؛

الخطوات المالئمة لضفمان إنشفاء آلية مسفتقلة لضفمان الجودة تسفتخدم لرصفد وتقييم جودة  تقد اتخذ ةالعام ةأن األمين وإذ تدرك
 هذا البرنامج؛

 أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالمية؛ ركوإذ تد
التي تقوم بها بالمسففاهمات في تحسففين السففالمة الناتجة عن عمليات التدقيق والتفتيش واالسففتعراض والتقييم و/أو التقدير  ر  وإذ تق

وكالة (، و ACIمجلس المطارات الدولي )مثل  اإليكاوالمنظمات التي لديها اتفاقات مع المنظمات اإلقليمية والدولية، ومن بينها 
التحاد الدولي وا ،(FSF) مؤسففففسففففة سففففالمة الطيرانو  والمفوضففففية األوروبية، ،(EASA)األوروبي  التابعة لالتحاد السففففالمة الجوية

 وروكنترول(؛للنقل الجوي )األياتا( والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )ي
 معلومات السالمة يمثالن إحدى دعائم سالمة شبكة النقل الجوي؛تبادل بأن الشفافية و  وإذ تقر  
في نهج الرصفففففد المسفففففتمر للبرنامج العالمي  ها المهملها دور  (RSOOsبأن المنظمات اإلقليمية المشفففففرفة على السفففففالمة ) وإذ تقر  

على أنها تشفففففففففمل المنظمات -حيثما ينطبق ذلك  -الواردة أدناه يجب أن ت قرأ ول" كلمة "الد وأنلتدقيق مراقبة السفففففففففالمة الجوية، 
 ، متى ما و ِجد إطار قانوني يمكن من ذلك على النحو المالئم؛اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 :فإن الجمعية العمومية
وفقا لنهج  ي لتدقيق مراقبة السففففففففففففففالمة الجويةلبرنامج العالماعلى التنفيذ الناجح لنهج  ةالعام ةعن تقديرها لألمين ُتعرب -1

 ؛الرصد المستمر
برنامج إلى وفقا لنهج الرصفففففففد المسفففففففتمر بتطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السفففففففالمة الجوية ة العام ةاألمين تكل ف -2

ه على أساس عالمي لتقييم يقوم بشكل أكبر على األدلة، واالستهداء بالمخاطر، والتوجه نحو تحقيق النتائج، بحيث يتسنى تطبيق
فعالية واسففففففتدامة نظم مراقبة السففففففالمة في الدول، فضففففففاًل عن التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات إدارة السففففففالمة، ال سففففففيما برامج 

 ؛(SSPs) السالمة الوطنية
تطور البرنامج على األمينة العامة بتنفيذ التحسففففففففففففينات التنظيمية  الالزمة للنجاح في إدارة التغيرات التي أحدثها تكل ف  -3

 التي وافق عليها المجلس والمؤتمر الثالث عشر للجنة المالحة الجوية؛ (GEUSR)المدى الطويل تماشيًا مع توصيات مجموعة 
نهج الرصد المستمر، كعناصر البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وفقا ل ضمن محافظةت بأن ةالعام ةاألمين تكل ف -4

 - 8تشفغيل الطائرات، الملحق  - 6إجازة العاملين، الملحق  - 1م السفالمة الرئيسفية المتضفمنة في الملحق أسفاسفية، على أحكا
التحقيق في حوادث ووقففائع الطففائرات،  - 13خففدمففات الحركففة الجويففة، الملحق  - 11صففففففففففففففالحيففة الطففائرات للطيران، الملحق 

 ؛إدارة السالمة – 19، والملحق المطارات – 14والملحق 
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األمينة العامة بضففمان أن يمتثل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السففالمة وفقا لنهج الرصففد المسففتمر لمبادئ من  ل فتك -5
 بينها االستقاللية والعالمية والتوحيد القياسي والشفافية، من أجل اإلمعان في تعزيز تقّبل البرنامج ونتائجه على الصعيد العالمي؛ 

االسفففففففتمرار في ضفففففففمان المحافظة على آلية ضفففففففمان الجودة التي أنشفففففففئت لرصفففففففد وتقييم نوعية ب ةالعام ةاألمين تكل ف -6
  البرنامج، وشفافية جميع جوانب عمليات الرصد المستمر؛

، وفقًا لإلجراءات المعمول بها بشففففففأن تبادل معلومات الشففففففواغل األمنية الخطيرةمواصففففففلة تقاسففففففم ب ةالعام ةاألمين تكل ف -7
 ؛بشأن سالمة النقل الجوي  ةمستنير  اتالمصلحة المهتمين والجمهور للسماح لهم باتخاذ قرار  السالمة، مع أصحاب

البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة  إتاحة كل المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة الناشئة عن ةالعام ةاألمين تكل ف -8
 المقّيد على االنترنت؛ اإليكاوموقع  من خالل األعضاءنهج الرصد المستمر إلى جميع الدول وفقا ل

وفقا لنهج  مواصففففففلة تعزيز التنسففففففيق والتعاون بين البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السففففففالمة الجوية ةالعام ةاألمين فتكل   -9
ة من أجل وبرامج التدقيق للمنظمات األخرى المتصففلة بالسففالمة الجوية، لتبادل معلومات السففالمة الجوية السففّري الرصففد المسففتمر

والوقوف على أوجه تآزر  ازدواج الجهودتخفيف العبء على الدول الناشففففففففففففففئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض 
 ؛لتحسين فعالية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا لنهج الرصد المستمر

، لغرض تسفففففففهيل تبادل معلومات (FSIX) ومات السفففففففالمة الجويةاالسفففففففتمرار في تعزيز تبادل معل ةالعام ةاألمين تكل ف -10
من خالل المواقع اإللكترونية ، وصففففففناعة الطيران، وأصففففففحاب المصففففففلحة اآلخرين، األعضففففففاءالسففففففالمة الحرجة فيما بين الدول 

 ؛المالئمة
سففففففالمة وفقا لنهج الرصففففففد األعضففففففاء على دعم اإليكاو في تحقيق تطور البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة الالدول  تحث   -11

حتى  إذا كانت قادرة على ذلك، ألجل طويل أو قصففففففففففففير، اإليكاوعلى إعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة إلى المسففففففففففففتمر و 
 تنفيذ هذا البرنامج بنجاح؛ مواصلةيتسنى للمنظمة 

علومات والوثائق التي تطلبها ، في الوقت المناسففففففب، جميع الماإليكاوعلى أن تحيل إلى  األعضففففففاءجميع الدول  تحث   -12
نهج الرصففد المسففتمر المتعلق ببرنامج اإليكاو العالمي البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السففالمة وفقا ل لغرض ضففمان تنفيذ اإليكاو

 لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بفعالية، وأن تواظب على تحديث هذه المعلومات؛
وأن تقبل قدر المستطاع أنشطة الرصد المستمر وفقا للمواعيد  اإليكاوتعاون مع على أن ت األعضاءجميع الدول  تحث   -13

 التي تحددها المنظمة، بما في ذلك بعثات التدقيق والتحقق، حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة؛
برنامج جميع الدول األعضفاء على تنفيذ خطط عمل تصفحيحية لمعالجة االسفتنتاجات التي أسففرت عنها أنشفطة  تحث   -14

 الرصد المستمر؛ 
على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى معلومات السفففففففففففالمة الجوية الحرجة التي يمكن أن  األعضفففففففففففاءالدول  تحث   -15

 تؤثر على سالمة المالحة الجوية الدولية وتسهيل الوصول إلى جميع معلومات السالمة الجوية ذات الصلة؛
تفادة الكاملة من معلومات السففففففالمة المتاحة عند قيامها بعمليات مراقبة السففففففالمة على االسفففففف األعضففففففاءالدول  تشــــج ع -16

 الجوية، والسيما في سياق عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغو؛
ر -17 في ذلك عمليات الطائرات بالحاجة إلى متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل إقليمها، بما  األعضففففففففففففاءالدول  ُتذك 

 األجنبية، واتخاذ اإلجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية؛
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بأن يعطي األولوية للعمل على تحقيق تطور البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السفففالمة وفقا لنهج الرصفففد  المجلس تكل ف -18
للجمعية العمومية على المقبلة بأن يطلع الدورة العادية و  الكافية للبرنامج،المسففففففتمر والسففففففعي إلى توفير الموارد البشففففففرية والمالية 

 نهج الرصد المستمر؛للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وفقا لالتنفيذ العام 
 .5-37أن هذا القرار قد حل محل القرار  ُتعلن -19

 

تشمل، في جملة أمور، تطهير الطائرات : التخفيف من حدة انتشار األمراض من خالل وسائل 14-40القرار 
وأساليب مكافحة ناقالت األمراض وأهمية برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية 

 في مجال الطيران الدولي )"كابسكا"( 
الة لمنع انتشار األمراض من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تقتضي من الدول األعضاء اتخاذ تدابير ف 14المادة لم ا كانت  عَّ

 المعدية عن طريق المالحة الجوية؛
"التسهيالت" يتضمن أحكامًا بشأن خطط الطيران الوطنية لمنع تفشي األمراضي المعدية وتطهير  –الملحق التاسع  لما كانو

تدابير الصحة العامة، ولما كان الطائرات وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بالصحة العامة ووضع التسهيالت الالزمة لتنفيذ 
 بشأن تطهير الطائرات وتدابير الصحة العامة وبرامج التسهيالت؛( يتضمن إرشادات Doc 9957 "دليل التسهيالت" )الوثيقة

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

 منظمة الصحة العالمية لم تصدر بعد توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛ ولم ا كانت
بسبب مقاومة المحمولة بالناقالت ظهرت أدلة قوية تفيد بأن المواد الكيميائية أصبحت أقل فعالية في مكافحة األمراض  وحيث إنه

 ة؛الحشرات للمواد الكيميائي
غياب أساليب تطهير غير كيميائية من الحشرات توصي بها منظمة الصحة العالمية قد جعل الدول المتعاقدة تواصل  وحيث إن

 اشتراط أساليب التطهير الكيميائية حصرًا؛
شروط بالرغم من أن الدورات السابقة للجمعية العمومية شجعت على إعداد معايير مستندة إلى األداء فيما يخص  وحيث إنه

 التطهير من الحشرات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ولم ي حرز تقدم كاٍف في هذا الصدد؛

 توجد مخاطر متزايدة على صعيد انتقال األمراض المعدية عالميًا؛وحيث إنه 
ن مختلف القطاعات العديد من االجتماعات والمؤتمرات الدولية قد حددت الحاجة إلى تبادل المعلومات والتعاون بيوحيث إن 

 للوقاية من طوارئ الصحة العامة وإدارتها؛
 فإن الجمعية العمومية:

 المجلس باالستمرار في التواصل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إعداد: تكل ف -1
ميائية معايير مستندة إلى األداء لتقييم جميع أساليب التطهير من الحشرات، بما في ذلك أساليب التطهير غير الكي أ(

 من الحشرات؛
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 توصيات بشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛ ب(
إرشادات عن عناصر نموذج تقييم للمخاطر مستند إلى أسس علمية لكي تستخدمه الدول المتعاقدة في تحديد ما إذا  ج(

 ر المطارات من الحشرات.كانت ستستخدم تدابير لمكافحة ناقالت األمراض تشمل على سبيل الذكر ال الحصر تطهي
 الدول المتعاقدة على ما يلي:تحث  - 2

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

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

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

مطارات والمرافق المتصلة بها، من أجل تدارك الحاجة إلى فرض شروط فرض برامج لمكافحة الحشرات حول ال د(
 لتطهير الطائرات من الحشرات؛

تشجيع المطارات على اإلبالغ في سجل اإليكاو لمكافحة ناقالت األمراض في المطارات ومواصلة تحديث معلوماتها  هف(
 في السجل؛

 ا عن تنفيذ هذا القرار؛إلى المجلس أن يقدم إلى دورتها المقبلة تقرير  تطلب -3
 .28-39 14-37أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية تعلن  -4

 

 إعداد وتنفيذ أحكام خاصة بالتسهيالت: مكافحة اإلتجار بالبشر : 15-40القرار 
ل التفا حيث إن قية األمم المتحدة برتوكول منع اإلتجار في األشخاص، وخاصة النساء واألطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّ

ودخل حيز النفاذ في  2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر 
 ، يوفر إطارًا دوليًا وصدقت عليه أغلبية البلدان؛28/1/2004

م مقصورة الركاب على كشف االتجار : "إرشادات بشأن تدريب طاق2018الصادر في عام  352الكتاب الدوري  وحيث إن
باألشخاص والتصدي له"، المشترك بين اإليكاو وللمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، يؤكد الدور الهام الذي يضطلع به الطيران 

 الدولي في مكافحة اإلتجار في البشر؛
ران على كشف الحاالت المشبوهة لإلتجار في تدريب العاملين الذين يتعاملون مع الزبائن وغيرهم من العاملين في الطي وحيث إن

 البشر واالستجابة لها من شأنه أن يساعد في وضع حد لهذه الجريمة؛
تدابير لضفففففمان وجود إجراءات تخاذ تشفففففجع الدول األعضفففففاء على ا "التسفففففهيالت" —في الملحق التاسفففففع  47-8التوصفففففية  وحيث إن

لي المطارات والطائراتلمكافحة اإلتجار باألشخاص بما في ذلك نظم إبالغ و   ؛اضحة وجهات اتصال لدى السلطات المختصة لمشغِّ

في الملحق التاسع تشجع الدول األعضاء على اتخاذ تدابير لضمان توفير التدريب المناسب للعاملين  48-8التوصية  وحيث إن
 جار باألشخاص؛في المطار وفي الطائرة ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرين لتوعيتهم بشأن اإلت
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القيام بحمالت توعية في صفوف العاملين في الطيران والمسافرين من شأنه أن يساعد في التعرف على حاالت اإلتجار  وحيث إن
 في البشر واإلبالغ عنها؛

ة، بما ينبغي لإليكاو أن تروج إلعداد مبادئ إرشادية واضحة بشأن اإلتجار في البشر التباعها من جانب الدول كاف وحيث إنه
 في ذلك بروتوكوالت نموذجية لإلبالغ واالستجابة تتمحور حول الضحية وإنفاذ القوانين بشكل يجنب الصدمات للضحية.

 :فإن الجمعية العمومية
 في الملحق التاسع وتنفيذهما فورًا؛ 48-8و 47-8الدول األعضاء على إيالء االهتمام العتماد التوصيتين الجديدتين  تحث -1

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

ار في البشر ومن كونها تفي باحتياجات الدول من المجلس التأكد من تحديث المواد اإلرشادية ذات الصلة بمسألة مكافحة اإلتجتطلب 
 األعضاء.

 

د بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال التسهيالت : 16-40القرار   البيان الموح 
( من اتفاقية 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)10وحيد اإلجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار إليها في المواد )شيكاغو، ولت
تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أساسيًا لتيسير التصريح للطائرات وتخليص الركاب وأمتعتهم  ولما كان

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

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

 :فإن الجمعية العمومية
مرة فيما يخص أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المست تقرر -1

 للجمعية العمومية:األربعين التسهيالت، كما كانت تلك السياسات قائمة عند اختتام الدورة 
 إعداد وتنفيذ أحكام التسهيالت  —المرفق )أ(  

وعمليات  مسافرينهوية ال تحديد أنشطةاإلجراءات الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة   —)ب(  المرفق
 ودمراقبة الحد

 التسهيالت مسائل فيالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات  —)ج(  المرفق
 الركاب بيانات تبادل نظم  —)د(  المرفق

أن يستعرض البيان الموحد المتعلق بالتسهيالت وأن يبلغ الجمعية العمومية إذا اقتضى األمر إدخال المجلس ب فتكل   -2
 تغييرات عليه؛
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: البيان الموحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة فيما يخص 20-39  القرارل محلّ أن هذا القرار يح تعلن -3
 التسهيالت.

 المرفق )أ(
 أحكام التسهيالت وتنفيذ إعداد

" وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين"ولما كانت 
 ؛3/5/2008، قد دخلت حيز النفاذ في 2006سمبر دي

مواصفات وثائق السفر المقروءة آليًا التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث نظم تعجل بتخليص إجراءات  ا كانتولم  
تضعها سلطات  اءات التيالركاب الدوليين وأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول والخروج في المطارات وتعزيز برامج االمتثال لإلجر 

 ؛وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرة وغيرها من السلطات المعنية بمراقبة الحدود الهجرة
أثبت  إعداد مجموعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباني المطارات على الركاب والمنتفعين اآلخرين قدولما كان 

 ته؛فاعليته وفائد
ب ل السفر الجوي متاحة لجميع الركاب أداة مساهمة رئيسية في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.ولما    جعلت  س 

إجراءات إدارة مراقبة الحدود واألمن من خالل تحسين سالمة الوثائق المستخدمة  تعززوثائق السفر المقروءة آليا  ولما كانت
 ؛ين والطاقم الجوي لتتحقق من هوية المسافر 

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

 ؛والى استبدال اآللية القائمة على الورق  االختالفات عن القواعد القاسية والتوصياتعن والبحث غ لإلبال
مكونات الملحق التاسع "التسهيالت" التي تدعم أهداف إدارة الحدود وأمن الحدود على حد سواء والتي تضع في اعتبارها  وإذ

 ؛(USAP)الطيران"  تخضع للتدقيق بموجب "برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن
وما صدر عنه من  2018بالبيان الصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران المنعقد في مونتريفال في نوفمبر  وإذ تذك ِّر

 استنتاجات وتوصيات مرتبطة بإدارة مراقبة الحدود.
 :فإن الجمعية العمومية

 دها من أجل تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة فيعناية خاصة لزيادة جهو  إيالءاألعضاء على الدول  تحث   -1
 الملحق التاسع.

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

لمجلس وضع برنامج عمل بشأن تمكين استفادة الركاب ذوي اإلعاقة من نظام النقل الجوي المخصص اتطلب إلى  -3
 لذوي اإلعاقة؛ 
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بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول األعضاء  ""التسهيالت -إلى المجلس أن يكفل تحديث الملحق التاسع  تطلب -4
وتأمين وثائق السفر، فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود لتابع لألمم المتحدة وكذلك ما عليهم من التزامات إزاء قرارات مجلس األمن ا

اإلدارة؛  البضائع والركاب؛ والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذهعالوة على متطلبات الدول األعضاء المتعلقة بالتعامل مع 
 ران والتصدي لها؛ والقّصروتيسير الشحن؛ ومعالجة األحداث الصحية وغيرها من األحداث المعرقلة للطي

 غير المصحوبين؛
 لى المجلس أن يتأّكد من أّن المواد اإلرشادية ذات الصلة مواكبة للتطورات وملبية الحتياجات الدول األعضاء؛إ تطلب -5
الحدود المرتبطة بإدارة مراقبة  "التسهيالت" –إلى المجلس أن يضمن التوافق والتكامل بين أحكام الملحق التاسع  تطلب -6

 ؛"األمن" –والملحق السابع عشر 
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)الوثيقة الطريق ووضع الالفتات بما في ذلك 
  ؛"، بقدر ما تظل أحكامها منطبقةحريةالب
الدول األعضاء على ضمان أن جميع الوكاالت والفروع التي تضطلع بدور في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات  تحث   -8

لحجر الطيران المدني وسلطات الهجرة والجمارك والصحة وا سلطات"التسهيالت"، بما في ذلك  –الدولية الواردة في الملحق التاسع 
الصحي وسلطات إصدار وثائق السفر ومراقبة الحركة الجوية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات البريد والشرطة على الحدود 
والسلطات المعنية بالشؤون الخارجية، ت منح حق الوصول على النحو المناسب إلى النظام اإللكتروني لإلبالغ عن االختالفات 

(EFOD)؛ل كامل قائمة االمتثال التي ينص عليها الملحق التاسع، وذلك من أجل استيفاء بشك 
برامج التسففففففهيالت  أنه يجب على منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضففففففاء االسففففففتمرار في معاملة تؤكد مجددا   -9

 ؛اأمرا يحظى بأعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة له اباعتباره
عضاء على مواصلة توفير الدعم المالي لنشاطات المنظمة في مجال التسهيالت من خالل جميع الدول األ تحث   -10

 ؛اإلسهامات الطوعية في شكل موارد بشرية ومالية تتخطى تلك المحددة في ميزانية البرنامج العادي
لعامة أن يضمنا استمرارية بالدور الريادي لإليكاو في مجال نشاطات التسهيالت، تطلب إلى المجلس واألمينة ا وإذ تقر   -11

، وذلك من خالل اتخاذ التدابير إلدماج، قدر اإلمكان، احتياجات التمويل على المدى الطويل برامج اإليكاو في مجال التسهيالت
 ضمن ميزانية البرنامج العادي بأسرع وقت ممكن.

 المرفق )ب(
 الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان سالمة  اإلجراءات

 وتعزيز األمن وعمليات مراقبة الحدود المسافرين هويةيد تحد أنشطة
من أل هدف اإليكاو االستراتيجي إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود في إطارالدول األعضاء تسلِّم بأهمية  لما كانت

 الطيران والتسهيالت؛
نهج أكثر شمواًل وتنسيقًا يربط  هم أمر يتطلب توخيالدول األعضاء تسلم بأّن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتولما كانت 

 بين العناصر الخمسة المترابطة التالية في مجال إدارة شؤون هوية المسافرين ومراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: 
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 الوثائق األساسية واألدوات والعمليات الالزمة لضمان التحقق دليل إثبات الهوية؛ (أ
جوازات السفر اإللكترونية، المطابقة لمواصفات  وخاصةة ومقروءة آليًا، تصميم وتصنيع وثائق سفر موحد (ب

 ؛"وثائق السفر المقروءة آليا" (Doc 9303)في الوثيقة  اإليكاو
اإلجراءات والبروتوكوالت الخاصة بإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى األشخاص المصرح لهم،  (ج

 ب والفقدان؛والضوابط للتصدي لحاالت السرقة والتالع
نظم وأدوات التفتيش من أجل ضمان كفاءة وأمن عملية قراءة وثائق السفر المقروءة آليًا والتحقق منها  (د

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

 آليًا وأصحابها بالبيانات المتاحة وذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛
 قدرات لتحديد هوية األشخاص، وأدوات وآليات متاحة لتحديد هوية المسافرين والتأكد منها؛ الدول األعضاء تحتاج إلىولما كانت 
توفر اإلطار العام لتحقيق أقصى المنافع من وثائق السفر ومراقبة  "المسافرين برنامج اإليكاو لتحديد هوية"استراتيجية ولما كانت 

  المسافر؛ الحدود وذلك عبر الجمع بين عناصر إدارة شؤون هوية
 أعمالخطة  اعتماد 25/9/2015الذي اعت مد في  70/1 القراربموجب قررت،  قدالدول األعضاء في األمم المتحدة  كانت ولما

 غاية، 169استنادًا إلى  المستدامة التنمية أهداف من دفاً ه 17تتكون من مجموعة  شملالتي ت 2030 عاملمة التنمية المستدا
  ؛2030 عامبحلول الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك سجالت المواليد  تتمثل في توفير 9-16 الغايةعلمًا بأن 

(، بأنه يجب 2017) 2396( و2014) 2178( و2001) 1373قراراته  بموجب، قد قررمجلس األمم المتحدة ولما كان 
أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهوية  نتمنع الدول كافة حركة اإلرهابيي أن

 أو استخدامها بطرق احتيالية؛ اووثائق السفر، ومن خالل تدابير لمنع تزييف هذه الوثائق أو تزويره
مقروئية وحماية هذه الوثائق واألمن المادي الخاص بها  وصالحية وثائق السفر المقروءة آليًا تعتمدان على صحة كانتولما 

 ؛واألمن اإللكتروني الذي يضمنها
ة القيود المتعلقة بعدد الحاالت المدنية الممكنة للشخص تقوم على الوثائق المستخدمة لتحديد الهوية أو تأكيد المواطن ولما كانت

 ؛أو الجنسية وتقييم أحقية مقدم طلب جواز السفر )أي مستندات الهوية(
التي تدل على هوية الشخص وجنسيته وتهدف إلى إبالغ دولة العبور  للسفر جواز السفر هو الوثيقة الرسمية الرئيسيةولما كان 

 المقصد بأن بوسع حامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازه؛ أو
 قة الدولية في سالمة كل جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي؛الث تولما كان

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

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

 "التسهيالت"؛ –التي تنص عليها أحكام الملحق التاسع 
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تحديد هوية المسافرين وعمليات مراقبة الحدود يعتمد على نظام متين إلدارة شؤون الهوية وعلى سالمة  أمن عمليةولما كان 
 عملية إصدار جوازات السفر؛ 

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

 جوازات السفر المنتهية الصالحية أو الملغاة واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها عن طريق الغش؛
بموجب "االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها في  – رتالدول األعضاء في األمم المتحدة قد قرّ  ولما كانت

أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات، حسب االقتضاء، لتحسين أمن إنتاج وإصدار وثائق الهوية  – 8/9/2006
 ؛والسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير

 لمكافحة ومنع تزوير وثائق الهوية ووثائق السفر؛ األعضاء اون بين الدول من المطلوب تعزيز وتكثيف التع ولما كان
 يتحول بشكل متزايد من تزوير وثائق السفر إلى التزوير في شؤون الهوية؛نطاق تركيز الجرائم على المستوى العالمي  ولما كان
المتعلقة  1951لدول األطراف في اتفاقية عام جب على ايتمثل وثائق السفر التي  (CTDs) وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة ولما كانت

"( أن تمنحها 1954ام عديمي الجنسية )"اتفاقية عالمتعلقة بوضع األشخاص  1954"( واتفاقية عام 1951بوضع الالجئين )"اتفاقية عام 
، وتمثل على هذا كلتا االتفاقيتين( في 28عديمي الجنسية المقيمين على أراضيها بصورة قانونية )انظر المادة لالجئين أو لألشخاص 

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

والمعروفة ة بالقياسات البيولوجية لفحص وتدقيق جوازات السفر المقروءة آليًا المعزز  "دليل المفاتيح العامة"وقد وضعت  اإليكاوولما كانت 
 ، بما يعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عمليات مراقبة الحدود؛اإللكترونيةالجوازات ب

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

الجهات المعنية بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية واإلقليمية والدولية و فيما تجار بالبشر إلالتعاون بشأن مسائل ا ولما كان
 إجراءات مكافحة االتجار باألشخاص.عاد بالنفع على بهذا المجال قد  ةالمهتماألخرى 

 فإن الجمعية العمومية:
وثائق السفر ومراقبة الحدود، على تحديد هوية األفراد بذاتهم  إدارةعضاء على العمل، من خالل األ الدول تحث   -1

إلى الحد األقصى، بما في ذلك منع أفعال التدخل غير المشروع وغيرها الطيران أمن و وذلك من أجل االرتقاء بفوائد التسهيالت 
 من التهديدات التي يواجهها الطيران المدني؛

، مستندات الهوية األساسيةوأمن للحفاظ على سالمة  الصارمةواألدوات ول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات الد تحث   -2
السيما من خالل تطبيق مبادئ دليل إثبات الهوية، مثل ضمان أن صاحب الهوية موجود وانه ما زال على قيد الحياة من خالل 

في النظام من خالل  ط مقدم الطلب بالهوية المعنية واقتصارها عليه وحدهارتبامختلفين، مع التأكد من  بياناتالتحقق من مصدري 
أي كيف تفاعل هذا الشخص مع الجهات المعنية في المجتمع طوال حياته والتحقق  ،البصمة االجتماعية لمقدم الطلبتوفير اإلثبات ب

 يس البيومترية؛من سجالت الوكاالت أو من خالل ربط هذا السجل بمقياس واحد أو أكثر من المقاي
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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  كترونية، الالدول األعضاء على تكثيف جهودها إلنشاء وتنفيذ نظام تحقق من سالمة جوازات السفر اإلل تحث   -4
 بواسطة قراءة توقيعاتها اإللكترونية والتحقق من صالحيتها؛

برنامج اإليكاو "استراتيجية بالمواظبة على تحديث خارطة الطريق لتنفيذ يكلف األمينة العامة المجلس أن  إلى تطلب -5
فراد بذاتهم، وتعزيز أمن وسالمة وثائق مساعدة الدول األعضاء على تحديد هوية األمن أجل وذلك  "،لتحديد هوية المسافرين

 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؛
در بعد جوازات السفر المقروءة آليًا طبقًا للمواصفات الواردة في الجزء األول الرابع الدول األعضاء التي لم تصتحث  -7

 ؛على أن تبادر إلى إصدارها Doc 9303))من الوثيقة 
 سحب الجوازات غير المقروءة آليًا من التداول؛تكفل األعضاء بأن الدول  تذكر -8
وثائق سفر اتفاقية األشخاص عديمي الجنسية )"الالجئين و وثائق سفر عند إصدار  بأن تتأكد الدول األعضاء تحث   -9

 ؛Doc 9303مقروءة آليًا، طبقًا للمواصفات الواردة في الوثيقة  من كونها وثائق األمم المتحدة"(
ر -10 واختالس وثائق السفر الصادرة  حاالت سرقة وثائق السفر الفارغةللتصدي لالدول األعضاء بوضع الضوابط  ُتذك 

 حديثًا؛

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

وثائق السفر  - Doc 9303يضمن أن تظل المواصفات والمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة المجلس أن  إلىتطلب  -12
 مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛ ،اً المقروءة آلي

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

مع  الدول األعضاء إلى تنفيذ الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل المراقبة على الحدود تدعو -14
ودليل اإليكاو للمفاتيح العامة، وذلك عند  بوابات المراقبة اآللية على الحدوداالستخدام المشترك ل، مثل إجراءات التخليص تحسين

 ؛ر اإللكترونيةالتحقق من صالحية جوازات السف

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

مراقبة الحدود،  إدارةتحديد هوية المسافرين و  إجراءاتسالمة  تحسينالمجلس أن يواصل العمل على  إلى تطلب -16
 ووضع اإلرشادات لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق المزيد من هذه األهداف؛ وتعزيز األمن 
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أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي المجلس على استكشاف سبل تكثيف  تحث   -17
كاو بدور ريادي في المجتمع الدولي لتسهيل وتنسيق مثل هذه تحديد هوية المسافرين ومراقبة الحدود، بما في ذلك قيام اإلي

 المساعدة؛ 
المعلومات المتاحة في هذا واستخدام على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإليكاو  األعضاء جميع الدول تحث   -18

 ؛ دللتحقق من صحة وثائق السفر اإللكترونية المقروءة آليًا في عمليات مراقبة الحدو الدليل 
 السفر ثائقالدقيقة بشأن و  بياناتاإلبالغ بال على اإلسراع في -إن لم تقم بذلك بعد  –الدول األعضاء  تحث   -19

 ؛(SLTD) إلى اإلنتربول إليداعها في قاعدة بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودةالصادرة عنها المسروقة والمفقودة والملغاة 
لدخول والمغادرة، من لعلى نقاط مراقبة حدودها  -إن لم تقم بذلك بعد  –تتحقق  على أن الدول األعضاء تدعو -20

وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذين يسافرون عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق 
 ؛(SLTD)السفر المسروقة والمفقودة 

في قاعدة يات تتسم بالفعالية والكفاءة بهدف تنفيذ عمليات إيداع البيانات تنشئ آل على أن الدول األعضاء ث  تح -21
 وعمليات استخراج المعلومات منها؛ (SLTD) بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة

الدول األعضاء على أن تنشئ نظامًا فعااًل لتبادل المعلومات والتعاون بين جميع الجهات المعنية في مجال  تحث   -22
 ع االتجار بالبشر؛من

بشر مواد إرشادية بشأن اإلجراءات الواجب تنفيذها لمكافحة االتجار بالإعداد كفل تأن  ةالعام ةإلى األمين يطلب -23
 .التاسع "التسهيالت" فيما يخص االتجار بالبشرالملحق التي ترد في ألحكام للدول األعضاء في تنفيذها لدعم بهدف توفير ال

 المرفق )ج(
 التسهيالت مسائل علىالوطنية والدولية والتعاون  ءاتاإلجرا

 ؛الحاجة تقضي بأن تتخذ الدول األعضاء إجراءات مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة عمليات تخليص اإلجراءات لما كانت
ة ناجحة إلدخال الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيل النقل الجوي  إنشاء برامج تسهيالت ولما كان

 ؛التحسينات الالزمة
والدولية التي تهمها شؤون  واإلقليمية التعاون على مسائل التسهيالت بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية ولما كان

 ؛التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيين
لتبادل المعلومات عن المسافرين مما أثر سلبيًا على جدوى ًا بعد تعدد النظم غير الموحدة هذا التعاون قد أصبح حيوي وحيث أن

 ، وفي ضوء تزايد طلبات سلطات مراقبة الحدود لتبادل بيانات الركاب؛قطاع النقل الجوي 
 قد ازداد في األعوام الماضية؛ في شتى أنحاء العالم عن طريق النقل الجوي  خطر انتقال األمراض السارية ولما كان
 ينص على توفير التسهيالت فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛ لتاسعالملحق ا ولما كان
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 :فإن الجمعية العمومية
الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت واالستعانة بها،  النقل الجوي  الدول األعضاء على إنشاء برامج تسهيالت تحث   -1

 ؛إلقليمي مع الدول المجاورةواعتماد سياسات للتعاون على الصعيد ا
اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنظمات الدولية  النقل الجوي  الدول األعضاء على المشاركة في برامج تسهيالت تحث   -2

 ؛الحكومية األخرى المعنية بالطيران
الوطنية واللجان  ي النقل الجو  الدول األعضاء على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من خالل برامج تسهيالت تحث   -3

 يلي: المعنية بالتسهيالت أو بالوسائل المالئمة األخرى للقيام بما
 المواظبة على اسففففففترعاء اهتمام جميع الهيئات المختصففففففة في حكوماتها الخاصففففففة بكل منها، للحاجة إلى ما أ(

 يلي:
 ؛جعل القواعد والممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده (1
 ؛إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت (2

 ؛المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتابعة الضرورية ب(
 ضمان توافر آلية تنسيق مناسبة من أجل كفاءة تنفيذ استراتيجي برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين؛ ج(

تسهيالت الوطنية أو برامج ولجان التسهيالت األخرى على على أن تشجع برامج ولجان ال األعضاءالدول  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
ا بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينه األعضاءالدول  ث  تح -5

 ؛ي إلى حل موحد لتلك المشاكلن أن تلك المشاورات قد تؤدّ ما تبيّ مجال التسهيالت، كلّ 
 والمشغلين الجويين ومشغلي المطارات على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف بشأن األعضاءالدول  تحث   -6
 يلي: ما

 ؛هاتحديد مشاكل التسهيالت وحل أ(
وضفع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير الشفرعية واألمراض السفارية وغيرها من األخطار  ب(

 ؛التي تهدد المصالح الوطنية
لكترونية واتحاداتهم إلى المشاركة في النظم اإلالطائرات والمطارات مشغلي  على أن تدعو األعضاءالدول  تحث   -7

 ؛البضائع في المطارات الدولية مستويات الكفاءة في معالجةأعلى تحقيق لتبادل البيانات، وذلك ل
على أن تنفذ أحكام الملحق التاسع لتيسير تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات  األعضاءالدول  تحث   -8
 هم؛رِ سَ وأ  
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اسع لتصبح قاعدة قياسية الواردة في الملحق الت 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 

 مالئمة لتوفير المساعدة الفعالة وفي الوقت المناسب إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم وإبالغ اإليكاو بذلك؛  
على أن يبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة، جميع طارات ت والمطائرامشغلي الو األعضاء الدول  تحث   -10

 ؛الجهود الممكنة لتعجيل عمليات مناولة البضائع الجوية وتخليص إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولية
ت الوطنية واإلقليمية والدولية المعنية بمراقبة الدول األعضاء على إجراء الحوار وإقامة التعاون بين الجها تحث   -11

 الحدود واألمن وذلك بشأن التزاماتها إزاء أحكام الملحق التاسع "التسهيالت" وقرارات مجلس األمن في هذا الصدد؛
ن وثائق يأمتأعمالها المتعلقة بإدارة مراقبة الحدود و القيام بيكاو في استمرار اإلأن تكفل  ةالعام ةاألمينإلى  يطلب -12

، مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة المعنيةتعاونها مع وكاالت األمم المتحدة سبل مكافحة اإلرهاب، وتعزيز سياق السفر في 
 (.UNODC( ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNOCTاإلرهاب )

 

 المرفق )د(
 نظم تبادل بيانات الركاب

 ؛الدول األعضاء العمل على تحسين فعالية وكفاءة عملية تخليص اإلجراءات من الضروري أن تواصل لما كان
(، قد رّحب بقرار اإليكاو بإنشاء قاعدة قياسية ضمن 2017) 2396مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في قراره  ولما كان

مسبقة عن الركاب مع تسليمه بأن "التسهيالت" بخصوص قيام دولها األعضاء باستخدام نظم المعلومات ال –الملحق التاسع 
 2178من القرار  9، تعزيزًا للفقرة  11العديد من الدول األعضاء في اإليكاو لم تنفذ بعد هذه القاعدة القياسية، قرر في الفقرة 

ا إنشاء نظم ( والقاعدة القياسية الصادرة عن اإليكاو، بأن تنفذ الدول األعضاء في األمم المتحدة إجراءات عديدة من بينه2014)
لتقديم المعلومات المسبقة عن الركاب وبأنها تلزم شركات الطيران العاملة  في أراضيها بتوفير المعلومات المسبقة عن الركاب 

 إلى السلطات الوطنية المختصة؛
األعضاء بإنشاء  بأن تقوم الدول  2396قرارمن ال 12أيضًا بموجب الفقرة  قد قررمجلس األمن التابع لألمم المتحدة  ولما كان

ومعالجتها وتحديثها وتحليلها وفقًا للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة  بيانات عن سجالت أسماء الركابقدرات لجمع 
، مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات البياناتعن اإليكاو، وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه 

وما يتصل بها من سفر اإلرهابيين كشفهما والتحقيق فيهما، يهيب كذلك بالدول األعضاء  اإلرهابية جرائمال ن أجل منعاألساسية م
أن توفر المساعدة الفنية والموارد وبناء القدرات إلى الدول  األخرى واألمم المتحدة والكيانات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

لقدرات، وعند اإلمكان، يشجع الدول األعضاء على تبادل بيانات سجل أسماء الركاب مع الدول األعضاء من أجل تفعيل هذه ا
المعنية أو ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين إلى بلدانهم األصلية أو البلدان التي  األعضاء

، مع التركيز على جميع األفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عماًل يحملون جنسيتها أو المسافرين أو المنتقلين إلى بلد ثالث
اإليكاو على العمل مع دولها األعضاء لوضع  أيضا(، ويحّث 2015) 2253( و2011)1989( و1999) 1267بالقرارات 

 واستخدامها وحمايتها؛ بيانات سجل أسماء الركابقاعدة قياسية من أجل جمع 
بجمع  ها( ، قد دعا الدول األعضاء إلى تنفيذ التزامات2019) 2482القرار بموجب بع لألمم المتحدة، مجلس األمن التا ولما كان
، (PNRسماء الركاب )أ تعلى جمع ومعالجة وتحليل بيانات سجال تهاوتطوير قدر  (API)الركاب المسبقة عن معلومات الوتحليل 
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 السلطات الوطنية المختصة إطالعسماء الركاب و أ تاستخدام بيانات سجال وضمان وذلك التزاماً بقواعد اإليكاو وتوصياتها الدولية،
بين األفراد الربط يساعد مسؤولي األمن على من شأنه أن ، مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، ما عليها

محاكمة و من السفر اإلرهابيين لمنع بيين، رهااإلالوطنية، و عابرة للحدود جريمة المنظمة، سواء كانت محلية أو البذوي الصلة 
اإلرهاب والجريمة المنظمة، سواء كانت محلية أو عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك عن طريق االستفادة من الضالعين بأعمال 

 برامج بناء القدرات؛
برنامج اإليكاو كر في استراتيجية استخدام كل من المعلومات المسبقة عن الركاب بيانات سجل أسماء الركاب، كما ذ   ولما كان

( يمكن أن يتم أيضا ألغراض أمنية، بحيث تضاف طبقة هامة لتحصين نظام الطيران المدني TRIP)لتحديد هوية المسافرين 
 الدولي من أجل الكشف عن اإلرهابيين ومنع أفعال التدخل غير المشروع قبل إجراءات الصعود على متن الطائرات بوقت طويل؛

 : جمعية العموميةفإن ال
الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين يوفرون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في نظم  تحث   -1

تبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في معالجة 
 ت الدولية؛حركة المسافرين في المطارا

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

 انتها مع االحترام الكامل لحقوق اإلنسان؛ومعالجتها معالجة منصفة وصي
الدول األعضاء على التعاضد وتبادل أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، مع الدول األعضاء األخرى من  تحث   -3

 ؛تبادل بيانات الركاب أجل إنشاء نظم
ومعالجتها  أسماء الركاببيانات سجالت  ، إعداد القدرات على جمعبعد 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 
 .كشفهما والتحقيق فيهماو  اإلرهابيينمنع الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها من سفر  والحريات األساسية من أجل

 
األحكام  -حماية البيئة في مجال حد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة بيان مو   :17-40 القرار

 الهواء المحلي. نوعيةالعامة والضوضاء و 
، أن تواصل في كل دورة من دوراتها العادية اعتماد البيان 1-39 الجمعية العمومية قد قررت، بموجب قرارها لم ا كانت

 ي مجال حماية البيئة،الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة ف
 يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة  ولكن مترابطة، 1-39القرار  ولم ا كان

الحاجة إلى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية في مجال  وبالنظر إلى
 ضوضاء وانبعاثات محركات الطائرات.

 فإن الجمعية العمومية:
ر -1 : "بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة 18-40أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه، مع القرار  تقر 

وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية  : "بيان موحد بسياسات19-40تغير المناخ" والقرار  -في مجال حماية البيئة 
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، تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( خطة التعويض  البيئة
 اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة، حسبما كانت هذه السياسات قائمة عند اختتام الدورة األربعين للجمعية العمومية:

 لمحة عامة —  المرفق )أ(
 يات واإلجراءات والمواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئةوضع القواعد والتوص —المرفق )ب( 
 السياسات والبرامج المبنية على "النهج المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائرات —المرفق )ج( 
سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاطها المستويات المنصوص عليها في المجلد األول  —المرفق )د( 

 سادس عشر من الملحق ال
 فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات —)ه( المرفق 

 تخطيط وإدارة استخدام األراضي —المرفق )و( 
 مشكلة الفرقعة الصوتية –الطائرات األسرع من الصوت  —المرفق )ز( 
 أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي —المرفق )ه( 

ض على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية سياسات وممارسات اإليكاو المجلس أن يعر  إلى تطلب -2
 في مجال حماية البيئة لتستعرضها.

: "بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 18-40أن هذا القرار مع القرار تعلن -3
خطة التعويض عن  -مارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة: "بيان موحد بسياسات وم19-40تغير المناخ" والقرار  -

 .3-39و 2-39و 1-39 "، تحل محل القرارينالكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( 

 المرفق )أ(
 لمحة عامة

قبال يمكن أن يساعد تنص على أن "تطور الطيران المدني الدولي مست "اتفاقية الطيران المدني الدولي"ديباجة  لما كانت
كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه...."، وأن المادة الرابعة واألربعين من تلك االتفاقية تنص على 
أنه ينبغي للمنظمة "العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية و...على تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي 

 تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد". لي من أجل...الدو 
من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن التحسينات  ولما كان

غيلية األكثر كفاءة، وإعادة تدوير الطائرات، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التش
ومشاركة المجتمعات والمتجددة والمستدامة، واالستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، 

 والتدابير القائمة على آليات السوق.المحلية، 
ضاء في اإليكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة جميع الدول األع ولما كانت

 والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.

 ؤثر على النقل الجوي.منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي ت ولما كانت
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النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب واألمم  ولما كان
 في المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة.

عمل المنظمة في مجال البيئة يسهم في تحقيق عشرة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي وضعتها  بأن وإقرارا  
 األمم المتحدة.

المعلومات الموثوق بها وأفضل المعلومات المتوافرة عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد اإليكاو  ولما كانت
 بها. ودولها األعضاء السياسة الخاصة

بأنه قد تم إحراز تقدم كبير في التصدي آلثار الطيران على البيئة، وأن الطائرات التي ت نتج في يومنا هذا أكثر  سليما  وت
 في المائة مما كانت عليه في ستينات القرن الماضي. 75في المائة في استهالك الوقود وأقل ضوضاء بنسبة  80كفاءة بنسبة 

عداد التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران وبأنه سيتعّين بأنه يجري بوتيرة سريعة إ  وإقرارا  
 ، حسب االقتضاء؛على اإليكاو القيام بالكثير لمواكبة ترخيص هذه التكنولوجيات الجديدة في مجال البيئة وفي الوقت المناسب

لى البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركات، بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران ع ولما كانت
 فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي.

إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة  ولما كانت
تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمي، المسائل االقتصادية والمؤسسية المتعلقة على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن 

 بذلك.
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضع  ولما كان

 السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار.
الوقود وبدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل أنواع لتطوير في مجال كفاءة استخدام بأهمية البحث وا وإقرارا  

 الجوي الدولي بتأثير أقل على البيئة، من حيث نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي على حد سواء.
وذلك على النحو المبين في  أهمية أحدث المعلومات عن تأثير ضوضاء الطائرات في الحاضر والمستقب، وبالنظر إلى

 اتجاهات اإليكاو في مجال البيئة على المستوى العالمي، من أجل دعم اتخاذ القرارات بشأن المسائل البيئية.
 فإن الجمعية العمومية:

ر الضارة أن اإليكاو، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تعي اآلثا تعلن -1
بالبيئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معالجتها، وأنها تقر بمسؤوليتها وبمسؤولية دولها األعضاء 
عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من ناحية أخرى. وعند 

 يلي: او والدول األعضاء فيها بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بمااضطالع اإليك
 الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات. أ(

 الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي. ب(
 عالمي.الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ ال ج(
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د  -2 على أهمية مواصلة إثبات اإليكاو لدورها القيادي في كل مسائل الطيران المدني الدولي المتعلقة بالبيئة وتطلب تشد 
إلى المجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إعداد إرشادات للسياسة بشأن هذه المسائل تعترف بخطورة التحديات التي يواجهها 

 القطاع.
س أن يواصل التقييم المنتظم للوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات إلى المجل تطلب -3

 واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض.
من المجلس أن يتابع عن كتب التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران من أجل  تطلب -4

 ات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب، حسب االقتضاء؛الترخيص لهذه التكنولوجي
إلى المجلس إبقاء وتحديث المعرفة بمسألة الترابط والتبادل المتعلقة بالتدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير  تطلب 5

 الطيران على البيئة بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثل.
لمؤشرات البيئية للطيران التي يمكن أن تستخدمها الدول لتقييم أداء عمليات إلى المجلس أن يضع مجموعة من ا تطلب -6

 الطيران وفعالية القواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة.
الك إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات واسته تطلب -7

الطائرات للوقود وكفاءة الوقود في نظام الطيران وانبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النتروجين من محركات الطائرات، مع تبيان 
عمل المنظمة، وخطط العمل التي تقدمها الدول، وخطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية، والقواعد والتوصيات الدولية التي تضعها 

سة اإليكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات اإليكاو، وسيا
 الدراسية، بما يشمل التنسيق مع مكاتب اإليكاو اإلقليمية.

على دعم  الدول إلى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة اإليكاو المتعلقة بالبيئة، وتحث الدول األعضاء تدعو -8
 األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية.

 الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المعلومات والبيانات العلمية الالزمة لتمكين اإليكاو من تقوية عملهاتدعو  -9
 في هذا المجال.

مع المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار الطيران المجلس على مواصلة التعاون الوثيق  تشجع -10
 على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار.

الدول على االمتناع عن اتخاذ تدابير في مجال البيئة من شأنها أن تؤثر سلبا على التطور المنتظم والمستدام  تحث -11
 للطيران المدني الدولي.

 فق )ب(المر 
 وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات

 و/أو المواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئة
مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من  لما كانت

 تطوير البنية األساسية للمطارات، وتتطلب اتخاذ إجراءات مالئمة بشأنها.
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المجتمع العلمي يحّسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بتأثير انبعاثات الطائرات على البيئة على كل من  ما كانول
 المستويين المحلي والعالمي، يظل هذا التأثير مصدرا للقلق ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة.

ت عند معالجة الشواغل المتصلة بالضوضاء بأن ثمة أوجه ترابط متعلقة بتصميم التكنولوجيا وعمليات الطائرا وإقرارا  
 ونوعية الهواء المحلي وتغير المناخ.

بغرض المساعدة على وضع مزيد من  (CAEP)المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران  ولما كان
 .القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية لضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات

المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان:  ضوضاء الطائرات، الذي يشتمل على  ولما كان
قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية )باستثناء الطائفرات قصيرة اإلقالع والهبوط والطائرات عمودية اإلقالع 

 والهبوط(، وأخطر الدول األعضاء بذلك.
المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان:  انبعاثات محركات الطائرات، الذي يشتمل  كانولما 

 على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات ، وأخطر الدول األعضاء بذلك.
ثاني أكسيد الكربون من "انبعاثات من الملحق السادس عشر بعنوان:  ثالثالمجلس قد اعتمد المجلد ال ولما كان

 الدول وأخطرَ تضمن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الركبون للطائرات الذي يو ، الطائرات"
 األعضاء بذلك.
انبعاثات الجسيمات  جديدة لكتلة ورقم بتوصية لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن وضع قاعدة قياسية وإقرارا  

 والتي ستشكل بعد اعتمادها المجلد الثاني من الملحق السادس عشر؛، ير المتطايرةالدقيقة غ
تمثل مقارنة فنية والجسيمات الدقيقة بأن القاعدة القياسية بشأن الترخيص النبعاثات ثاني أكسيد الكربون  وإقرارا  

ترخيص مستويات انبعاثات ثاني الدقيقة و  الترخيص النبعاثات الجسيماتلتكنولوجيات الطيران المصممة لالستخدام في عمليات 
 ولم تصمم لتستخدم أساسا ي رتكز عليه لفرض قيود تشغيلية أو جبايات على االنبعاثات.على التوالي، أكسيد الكربون، 

قد تم إعداد وتعديل ونشر إرشادات من جانب اإليكاو بشأن السياسات العامة المرتبطة باإلجراءات الرامية  ولما كان
 عالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات؛الى م

بأعمال لجنة حماية البيئة بشأن االستعراض المتكامل األول وتكنولوجيات المحركات وتحديد األهداف التكنولوجية  وإقرارا  
 د واالنبعاثات.  ( فيما يخص الضوضاء واحتراق الوقو 2037( والمدى البعيد )2027على المدى المتو سط )

بأن التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران يجري إعدادها بوتيرة سريعة، بما في ذلك  وإقرارا  
 الطائرات الهجينة واإللكترونية. 

 :فإن الجمعية العمومية
اء الطائرات إلدراجها في الفصل الرابع بالفوائد المستمرة للقاعدة القياسية الجديدة األكثر صرامة بخصوص ضوض ترحب -1

 ؛1/1/2006من المجلد األول من الملحق السادس عشر والتي دخلت حيز النفاذ في 
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تطبيقها  التي تم القواعد القياسية الجديدة األكثر صرامة بشأن الضوضاء 2014باعتماد المجلس، في، مارس  ترحب -2
أو بعد هذا التاريخ بالنسبة للطائرات التي تقّل كتلتها القصوى عند  31/12/2020أو بعد هذا التاريخ، وفي  31/12/2017في 

 طنا؛ 55اإلقالع عن 
اعتبارا من تم تطبيقها ، القواعد القياسية الجديدة بشأن الضوضاء التي 2014باعتماد المجلس، في مارس  ترحب -3
 قالبة؛أو بعد هذا التاريخ تطبيقها على الطائرات ذات المراوح ال 1/1/2018
قاعدة قياسية جديدة النبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الطائرات من المقرر  1/3/2017في المجلس باعتماد  ترحب -4

 60أو بعد هذا التاريخ على أنواع الطائرات الجديدة التي تزيد كتلتها القصوى عند اإلقالع على  1/1/2020تطبيقها اعتبارا من 
طنا  60و بعد هذا التاريخ على أنواع الطائرات الجديدة التي تساوي كتلتها القصوى عند اإلقالع أ 1/1/2023طنا واعتبارا من 

 1/1/2023مقعدا للركاب أو أقل من ذلك؛ والتي قد يتحدد تاريخ وجوب تطبيقها في  19أو تقل عن ذلك، وتبلغ سعتها القصوى 
 أو بعد هذا التاريخ؛

القاعدة القياسية الجديدة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي من المقرر  2017باعتماد المجلس في مارس  ترحب -5
 أو بعد هذا التاريخ على الطائرات التي ال تزال قيد اإلنتاج والتي يتوقف إنتاجها 1/1/2023تطبيقها اعتبارا من 

 ؛1/1/2028في 
الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة من كتلة ت لقاعدة القياسية بشأن انبعاثال 2017باعتماد المجلس في مارس  ترحب -6

كيلونيوتن ويقع تاريخ صنع كل محرك فيها  26.7جميع محركات الطائرات التوربينية المروحية والنفاثة التي يتجاوز دفعها المقّدر 
كتلة وعدد عاثات لقاعدة القياسية الجديدة بشأن انب، وكذلك قيام "لجنة حماية البيئة" بوضع اأو يتجاوز ذلك 1/1/2020في 

 محركات الطائرات التوربينية المروحية والنفاثة التي يتجاوز دفعها المقّدرلجميع الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة 
 ؛1/1/2023في جب تطبيقها كيلونيوتن وي 26.7 

لجسيمات الدقيقة غير الدول على اإلقرار بأن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وا تحث -7
 المتطايرة لم ت صصم الستخدامها كأساس لفرض القيود التشغيلية والرسوم على االنبعاثات؛

إلى المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية التي تعالج تأثير الطيران  تطلب -8
 ة األخرى والمنظمات الدولية األخرى؛على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظم

من المجلس أن يتابع عن كتب التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران من أجل  تطلب -9
 الترخيص لهذه التكنولوجيات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب، حسب االقتضاء؛

بيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالي الضوضاء واالنبعاثات إلى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية ال تطلب -10
 على وجه السرعة، من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك.

الطيران على  الدول األعضاء من أقاليم العالم غير الممثلة بالشكل الكافي حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال تحث -11
 أن تشارك في أعمال تلك اللجنة؛

إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات  تطلب -12
 الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة؛
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( من هذا 5أن تتبع، حسب ما هو مالئم، األحكام التي وضعتها اإليكاو عمال بالفقرة )الدول األعضاء على  تحث -13
 المرفق؛

إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة في  تطلب -14
 المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال.

 

 لمرفق )ج(ا
 السياسات والبرامج المبنية على "النهج المتوازن" 

 للسيطرة على ضوضاء الطائرات
أحد أهداف اإليكاو هو التشجيع على التوصل إلى أكبر قدر عملي ممكن من التوافق في مجال الطيران المدني  لما كان

 سيما في األنظمة البيئية. الدولي، وال
نسق بوضع سياسات وبرامج وطنية وإقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن القيام على نحو غير م ولما كان

 يعيق دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية.
حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقّيد عمليات الطائرات،  ولما كانت

 ت الحالية أو إنشاء مطارات جديدة.وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارا
اإليكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو  ولما كانت

آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم "النهج 
 وازن" لخفض ضوضاء الطائرات ووضع إرشادات بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج.المت

النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته اإليكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في المطار  ولما كان
ي: خفض الضوضاء عند ثم تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية ه

المصدر، وتخطيط وإدارة استخدام األراضي، واإلجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف معالجة 
 مشكلة الضوضاء بأقصى فعالية من حيث التكلفة.

ودولها األعضاء السياسات  تقييم الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع اإليكاو ولما كان
 الضرورية.

عملية تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول األعضاء، وكل دولة هي التي تتحمل  ولما كانت
 في نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات

 وقواعد اإليكاو.
اإليكاو بعنوان "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"  الصادر عن 351رقم أن الكتاب الدوري ب وإقرارا  

 ضوضاء.الإدارة ة شاملة تتعلق بسياسدور إشراك المجتمعات المحلية كمكّون أساسي ل برزي  
إرشادات عن النهج المتوازن  النهج المتوازن ]المواد اإلرشادية التي أعدتها اإليكاو لمساعدة الدول على تنفيذ  ولما كانت

 قد تم تحديثها فيما بعد. ]  Doc 9829 للسيطرة على ضوضاء الطائرات
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لضرورة مواءمة حلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارات المعنية، مما يستدعي إتباع نهج  وإدراكا  
 على مشكالت الضوضاء المتماثلة في المطارات. يختلف من مطار إلى آخر، وإمكانية تطبيق حلول مماثلة

إلمكانية أن تسفر تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين، وال  وإدراكا  
 سيما من البلدان النامية.

بتة ذات صلة بهذا الموضوع قد تؤثر ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثاوإدراكا  
 على تنفيذها "للنهج المتوازن" لإليكاو.

 ألن بعض الدول قد يكون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاء. وإدراكا  
أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية  وبالنظر إلى

ثاني )الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق لشروط الفصل ال
السادس عشر، ولكن ضوضاءها يتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق 

ية الستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات السادس عشر( بطائرات أقل ضوضاًء، هي تحسينات تستحق الحما
 العمرانية العشوائية حول المطارات.

بأن تحليل لجنة حماية البيئة لالتجاهات في ضوضاء الطائرات تظهر أنه، في ظل سيناريو التحسينات  تأخذ علما  
، إذا 2030إلى زيادة في مساحة كونتورات الضوضاء بعد عام  التكنولوجية المتقدمة، قد ال تؤدي الزيادة في عمليات الطائرات

 .ما اتخذت الدول األعضاء في اإليكاو عددًا من اإلجراءات الطموحة لتحقيق هذا السيناريو
 فإن الجمعية العمومية:

عالجة مشكالت جميع الدول األعضاء لدى اإليكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لإليكاو في م تناشد -1
 ضوضاء الطائرات.

بالتقدم المحرز حتى اآلن في التصدي لضوضاء الطائرات وتشجع الدول والمصنعين والمشغلين على مواصلة  ترحب -2
المشاركة في أعمال اإليكاو الرامية إلى التصدي لضوضاء الطائرات، وعلى مواصلة اعتماد التكنولوجيات والسياسات التي تقلل 

 اء الطائرات في المجتمعات التي تحيط بالمطارات.من تأثير ضوض
 الدول على ما يلي: تحث -3

( وااللتزامات Doc 9829المراعاة التامة إلرشادات اإليكاو ) اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع أ(
ضوع، عند معالجة مشكالت القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بهذا المو 

 الضوضاء في مطاراتها الدولية.
 وضع إجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو اإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات، بما في ذلك: ب(

تقدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس  (1
 ة.وعوامل أخرى ذات صل

تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، واالستناد إلى هذا التقييم في اختيار  (2
 التدابير التي تهدف إلى تحقيق أقصى منفعة بيئية بأقل التكاليف.
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 نشر نتائج التقييم من أجل التشاور عليها مع الجهات المعنية واالعتماد عليها في فض النزاعات. (3
 تشجع الدول على ما يلي: -4

خفضها بأي  تشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحوث والتكنولوجيا الهادفة إلى خفض الضوضاء عند المصدر أو أ(
 بوسيلة أخرى. مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البيئية األخرى.

العشوائية في المناطق المتأثرة  تطبيق سياسات تخطيط وإدارة استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية ب(
بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المرفق )و( بهذا 

 القرار.
تطبيق اإلجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء قدر اإلمكان بدون اإلضرار بالسالمة، مع وضع أوجه الترابط  ج(

 ألخرى في االعتبار.مع الشواغل البيئية ا
عدم تطبيق القيود التشغيلية باعتبارها المالذ األول، وعدم تطبيقها إال بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من  د(

بهذا القرار ومع مراعاة التأثير المحتمل لهذه )ه( العناصر األخرى للنهج المتوازن، وبطريقة تتوافق مع المرفق 
 .القيود على المطارات األخرى 

 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -5
 العمل المشترك على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجها وخططها وسياساتها قدر اإلمكان. أ(

المشاركة مع المجتمعات المحلية في الوقت المناسب وبشكل منّسق، وذلك فقًا للمبادئ المحّددة في الكتاب  ب(
 الصادر عن اإليكاو؛ 351الدوري رقم 

ضمان أن يتوافق تطبيق أي تدابير لخفض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة من  ج(
 اتفاقية شيكاغو.

 مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان النامية. (د
لة ضوضاء الطائرات الدول إلى أن تواصل إعالم المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالتخفيف من حّدة مشك تدعو -6

 في الطيران المدني الدولي.
 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -7

 إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات. أ(
وجعلها مستجيبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة  ب(

 الدول.
 يخ االرشادات المناسبة بشأن مشاركة المجتمعات المحلية إلى الدول؛التأكد من إتاحة وترس ج(

 تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية، على سبيل المثال. (د
الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال اإليكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشأن المنهجيات وتقييم  تناشد -8

 ابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن، حسب االقتضاء.تأثير التد
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 المرفق )د(
 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها 

 المستويات المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر
لمجلد األول من الملحق قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في ا لما كانت

 عشر. السادس
تعريف هذا السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليات  ولما كان

 الدولية في جميع مطارات الدولة الواحدة أو األكثر.
ب العام لطائرات الفصل الثالث من اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السح ولما كانت

قبل جميع البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر ال يمكن تأييده على أساس التكاليف 
والمنافع، واضطلعت بالعمل الذي أفضى إلى تقديم توصية بشأن وضع قاعدة قياسية جديدة لترخيص مستوى الضوضاء في 

 ل من الملحق السادس عشر، مع االتفاق ضمنا على أنه ال ينبغي النظر في سحب تدريجي جديد للطائرات.المجلد األو 
بعض الدول قد سحبت من الخدمة الطائرات التي تتجاوز ضوضاطها المستويات الواردة في الفصل الثالث  ولما كانت

رعت في هذا السحب وبعض الدول األخرى تنظر بالمجلد األول من الملحق السادس عشر، وفي حين كانت بعض الدول قد ش
 في إمكانية تصنيف هذا السحب.

 ألن الهدف من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات. وإدراكا
سيما على  عبئا اقتصاديا ثقيال، الألن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض  وإدراكا

 مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة إلعادة تجهيز أساطيلهم، مثلما هي الحال في البلدان النامية.
إلى أن حل المشاكل التي تعزى إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى اعتراف كل دولة بالمصاعب التي  وبالنظر

 ا الدول األخرى، وإلى تحقيق التوازن بين الشواغل المختلفة لكل منها.تواجهه
 فإن الجمعية العمومية:

الدول على أال تفرض أي سحب للطائرات التي تتجاوز ضوضاطها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد  تحث -1
 يلي: األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ان االستنفاذ الطبيعي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من الضوضاء ما إذا ك أ(
 حول مطاراتها.

ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إما بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من إضافة  ب(
ستئجار أو بالتبادل، وإما بوضع حوافز لإلسراع بتحديث أي طائرات كهذه إلى أساطيلهم، سواء بالشراء أو باال

 األساطيل.
ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه  ج(

سبب الدول محدثة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها م حِدثة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي ت
 الضوضاء فيها إزعاجا أكبر.
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ما يترتب على فرض القيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، وإشعارها بنواياها قبل  د(
 تنفيذها بزمن معقول.

ت التي الدول التي تقرر، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار، سحب الطائرا تحث -2
تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس عشر، ولكن 

عشر على أن تقوم  ضوضاءها يتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس
 يلي: بما

رات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا إلى أقاليمها، أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائ  أ(
 تقل عن سبع سنوات. سحبا تدريجيا على مدى فترة من الزمن ال

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 حاليفا، أو ج(
 . 1إلى  2طائرات مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من 

 أن تبلغ اإليكاو وجميع الدول المعنية بجميع القيود المفروضة. د(
 يلي: ما تواصل تعاونها على المستوى الثنائي واإلقليمي واألقاليمي بهدف تحقيق تشجع بشدة الدول على أن -3

تخفيف تأثير الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك بدون فرض معاناة اقتصادية شديدة  أ(
 على مشغلي الطائرات.

خص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاني إقامة االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما ي ب(
والمسجلة فيها حاليا، والتي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مفا يثبت وجود طلب 
شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول 

 ئرات.أول تاريخ لتسليم الطا
الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل، بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة، لقواعد  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  أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن ذلك جزءا الدول على أال تفرض تحث -5
 بهذا القرار.ه( النهج المتوازن الذي وضعته اإليكاو للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين )ج( و)

لهم بما يزيل العقبات الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية إلى اإلسراع بتحديث أساطي تحث -6
ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم 

 االقتضاء. المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب
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 )ه(المرفق 
 فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات

 اعد ترخيص ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق السادس عشر.قو  لما كانت
يقلل من  تعريف القيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، على أنه إجراء بشأن الضوضاء يحد أو ولما كان

 استخدام الطائرة لذلك المطار.
دعا الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت المرفق )ج( بهذا القرار قد  ولما كان

 الضوضاء في مطاراتها الدولية.
تحقيق مزيد من الخفض للضوضاء عند المصدر أمر متوقع نتيجة العتماد القواعد القياسية الجديدة لترخيص  ولما كان

ن خالل استيعاب تكنولوجيا خفض الضوضاء في أساطيل مستوى الضوضاء في المجلد األول من الملحق السادس عشر وم
 الطائرات.

إدارة وتخطيط استخدام األراضي واإلجراءات التشغيلية لخفض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة،  ولما كانت
 نة.وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معي

تطبيق سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول من  ولما كان
الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاطها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر )بالشكل 

قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من )د( بهذا القرار(  المنصوص عليه في المرفق
المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران 

 ما لم تتخذ إجراءات أخرى.
توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين  هناك اختالفات إقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى ولما كانت

المقبلين، وقد بدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد الترخيص الواردة 
 في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر.

ة على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة إال على أساس النهج المتوازن ينبغي أال تفرض القيود التشغيلي ولما كان
 ( وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني.Doc 9829وإرشادات اإليكاو )
غير الدول التي لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى دول  ولما كان

 فرضت فيها هذه القيود.
منها بأّن هذه القيود تتخطى السياسات الموضوعة في المرفق )د( بهذا القرار واإلرشادات األخرى ذات الصلة وتسليما  

 التي وضعتها اإليكاو.
 منها بأّن اإليكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث.وتسليما  

منها بأّن القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على  ا  وتسليم
الطائرات، وخصوصا بأّن القواعد القياسية الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عشر بالمجلد األول من الملحق السادس عشر 
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ضعت ألغراض الترخيصوأي مستويات صرامة أخرى قد يعتمدها المجلس هي أم  ور ينبغي أن ت فهم على أّنها قد و 
 ال غير؛

منها على وجه الخصوص بأّن الدول مرتبطة بالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة للسيطرة وتسليما  
 على مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق.

 ة:فإن الجمعية العمومي
الدول على أن تضمن بقدر اإلمكان أن اعتماد القيود التشغيلية ال يتم إال إذا كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع  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

 ل من الملحق السادس عشر قبل ما يلي:األو 
االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاطها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من  أ(

 السادس عشر في المطار المعني. الملحق
ني وفقا للنهج إجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المع ب(

 المتوازن المبين في المرفق )ج(.
من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على  2الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة  تحث -3

ة عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر بموجب شهادة الضوضاء األصلي
 أو المجددة، على ما يلي:

االستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من إجراءات الترخيص التي  أ(
 عشر. أجريت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس

 إعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهج المتوازن. ب(
 االقتصار على القيود الجزئية حسب اإلمكان بدال من سحب الطائرات تماما من المطار. ج(
 مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة )مثل الخطوط طويلة المدى(. د(
داعي  ، لتجنيبهم الصعوبات التي المراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى البلدان النامية ه(

 لها، وذلك عن طريق منحهم إعفاءات.
فرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب اإلمكان، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي  و(

 الطائرات المعنية.
 إعطاء مشغلي الطائرات إخطارا مسبقا بمدة معقولة. ز(
 والبيئية على الطيران المدني.مراعاة اآلثار االقتصادية  ح(
 إبالغ اإليكاو والدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضة. ط(
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الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات، التي تمتثل بموجب شهادتها  وتحث -4
ل الرابع عشر من المجلد األول من الملحق السادس عشر األصلية أو المجددة، لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع والفص

 وألي مستويات صرامة أخرى يعتمدها المجلس.

 المرفق )و(
 تخطيط وإدارة استخدام األراضي

 تخطيط وإدارة استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة  لما كان
 على الضوضاء.

ألشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات يتوقف على الطريقة التي يتم بها تخطيط وإدارة استخدام عدد ا ولما كان
 سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء. األراضي المحيطة بالمطارات، وال

أن يؤدي االستخدام غير المالئم  من الممكن حدوث زيادة كبيرة في نشاط معظم المطارات، وثمة خطر في 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
في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق المجلد األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاطها المستويات الواردة 

السادس عشر قد نجح في خفض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، 
 وفي خفض العدد اإلجمالي للسكان المعرضين للضوضاء.

 من مصلحة المجتمعات المحلية.من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها  وبما أن
بأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر قد زادت الفرص  وإقرارا  

 أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاًء.
شر من المجلد األول من الملحق السادس عشر، عند بأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الرابع عوإقرارا  

 تنفيذها، ستزيد الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاًء.
ألن تنظيم استخدام األراضي يشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها  وإدراكا  

 ت التي تؤثر بدورها على الطيران المدني.تؤثر مع ذلك على سعة المطارا
بأن تحديث اإلرشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير خفض الضوضاء قد وردت في الجزء وإقرارا  

 البيئية.اإلدارة استخدام األراضي و  -(Doc 9184)الثاني من دليل تخطيط المطارات 
ذي أصدرته اإليكاو بعنوان "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران" ال 351رقم بأن الكتاب الدوري  وإقرارا  

 يكمل السياسة الحالية إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات والمناطق المحيطة بها.
يدة بمجموعة األدوات اإللكترونية للمطارات التي تراعي االعتبارات اإليكولوجية كمصدر من المصادر المف وإقرارا  

 لسياسات اإلدارة السليمة بيئيًا بالمطارات والمناطق المحيط بها؛
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 فإن الجمعية العمومية:
)د( بهذا  الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني من مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق تحث -1

أن تتفادى حسب اإلمكان االستخدام غير المالئم  القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على
 لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفض فيها الضوضاء.

الدول على أن تكفل أن احتمال خفض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاًء وممتثلة  تحث -2
االستخدام غير المالئم لألراضي أو من جراء التعديات لقواعد الفصل الرابع على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء 

 على األراضي.
 الدول على ما يلي إذا كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابير الوقائية: تحث -3

 إنشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء. أ(
اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من إنشاء المطار  ب(

 الجديد أو تطوير المطار الراهن.
تحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة أعداد السكان الحالية والزيادة  ج(

إلى تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضي حسب إرشادات  المتوقعة باإلضافة
 اإليكاو.

إصدار التشريعات ووضع اإلرشادات أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام  د(
 األراضي.

الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية  ضمان إتاحة معلومات سهلة الفهم عند القراءة بشأن عمليات 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  ز إدارة استخدام األراضي، والأن ينظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزي ب(

، بما في ذلك من خالل مجموعة األدوات تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل
 .اإللكترونية للمطارات التي تراعي االعتبارات اإليكولوجية

 المرفق )ز(
 رقعة الصوتيةمشكلة الف —الطائرات األسرع من الصوت 

من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع غير  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.
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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.

والعمل بالعمل الجاري في وضع قاعدة قياسية جديدة للطائرات األسرع من الصوت فيما يخص طائرات المستقبل،  وإقرارا  
 الرامي إلى فهم الحالة الراهنة للمعارف الخاصة بالفرقعة الصوتية والبحوث والمشاريع المتعلقة بالطائرات األسرع

 من الصوت.
 بأن منح ترخيص صالحية الطيران لطائرة أسرع من الصوت يمكن أن يحدث ضمن الفترة الزمنية وإقرارا  

دف إلى فهم اآلثار الناجمة عن إدخال الطائرات األسرع من الصوت وتبعات ذلك على دراسة استطالعية تهالحاجة إلى ، و2020-2025
 . ضوضاء المطارات

 فإن الجمعية العمومية:
من جديد على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعل الفرقعة الصوتية  تؤكد -1

 من الصوت في الخطوط التجارية.الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع 
المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق األخرى  تكلف -2

ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن يتخذ اإلجراءات 
الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل إلى اتفاق دولي على طريقة لقياس الفرقعة الصوتية، وتعريف المصطلحات 

 من الناحية الكمية أو الوصفية لعبارة "األوضاع غير المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناظرة.
ن الصوت إلى تزويد اإليكاو في الوقت المناسب باقتراحات حول طريقة الدول التي تقوم بإنتاج الطائرات األسرع م تدعو -3

 االلتزام بالمواصفات التي تقررها اإليكاو. 
 

 المرفق )ح(
 أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

بطة به هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرت لما كان
 على صحة البشر ورفاهيتهم.

كانت أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي  ولما
 ونوعية الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.

ير من انبعاثات أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية بأن المجتمع العلمي يحّسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأث وإقرارا  
 من محركات الطائرات على المناخ العالمي.

بأنه توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء  وإقرارا  
 المحلي وتغير المناخ.

فنية وعززت وضع إجراءات تشغيلية أدت إلى خفض كبير لتلوث نوعية الهواء بأن اإليكاو قد وضعت معايير  وإقرارا  
 المحلي من الطائرات.
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بأعمال لجنة حماية البيئة بشأن االستعراض المتكامل األول وتكنولوجيات المحركات وتحديد األهداف التكنولوجية  وإقرارا  
 لضوضاء واحتراق الوقود واالنبعاثات.  ( فيما يخص ا2037( والمدى البعيد )2027على المدى المتو سط )

ملوثات عديدة مثل السخام والهيدروكربونات غير المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعية  ولما كانت
 الهواء المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية.

شغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من خفض االنبعاثات من التقدم المحرز في اإلجراءات الت ولما كان
 الطائرات.

تقييم االتجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران  ولما كان
 يبين ازديادا في قيم االنبعاثات العالمية.

ران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد آثار انبعاثات الطي ولما كانت
 من التقييم والفهم.

بالتقدم القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األعمال العلمية  وإقرارا  
 نبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضل.والفنية بشأن تقييم المكون المتطاير ال

آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق  ولما كانت
 المتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواء.

وعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها ن ولما كانت
 اإلسهام في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر.

برسوم المطارات والرسوم  المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الطيران المدني الدولي تتضمن أحكاما تتعلق ولما كانت
المماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت اإليكاو قد أعدت إرشادات سياسية للدول األعضاء بشأن الرسوم )سياسات اإليكاو 

( بما في ذلك إرشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء Doc 9082بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية، 
 المتصلة باالنبعاثات من أجل نوعية الهواء المحلي.والرسوم 

قرارا فيه السياسات المؤقتة بشأن فرض الرسوم والضرائب على  9/12/1996مجلس اإليكاو قد اعتمد في  ولما كان
بغي االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن يكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ين

 أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة.
هذه الرسوم ينبغي أن تحسب على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما  ولما كانت

 ي.يتسنى تحديد هذه التكاليف على الوجه الصحيح وعزوها مباشرة إلى النقل الجو 
مجلس اإليكاو قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر  ولما كان

 انبعاثات محركات الطائرات في المطارات أو حولها.
 ران.أن مجلس اإليكاو قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي يستخدمها أصحاب المصلحة في الطي وإذ تالحظ

 أن مجلس اإليكاو قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحق.وتالحظ 
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 إن الجمعية العمومية:ف
من المجلس أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى ويطور  تطلب -1

ات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر وصحتهم معرفته بها، بالتعاون مع المنظم
 وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد.

من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي في  تطلب -2
 ن الطائرات.خفض تأثير تلوث الهواء المحلي م

من المجلس أن يواصل وضع متطلبات لترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير المتطايرة مع مواصلة رصد  تطلب -3
 التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد الجسيمية.

بط بين التدابير لخفض ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركاتها من المجلس أن يكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترا تطلب -4
 التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي.

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية  تطلب -5
 نتروجين من الطائرات.للطيران، بما في ذلك انبعاثات أكاسيد ال

من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء المحلي  تطلب -6
 من الطائرات.

الدول األعضاء واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الطيران الدولي التي تؤثر على  تشجع -7
 ية الهواء المحلي أو خفضها من خالل التدابير الطوعية والمواظبة على إبالغ اإليكاو بها.نوع

 بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات. ترحب -8
ضل أساليب العمل المطبقة من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أف تطلب -9

 بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي.
بوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي وتطلب من المجلس أن يواصل تحديث  ترحب -10

 المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم.هذه اإلرشادات وتحث الدول المتعاقدة على تداول 
الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سياسات اإليكاو  تحث -11

 .وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي
 

 تغير المناخ –حماية البيئة مجال  رة فيبيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستم  :18-40القرار 

اإليكاو والدول األعضففففاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضففففطالع بدور قيادي مسففففتمر للطيران المدني الدولي  لما كانت
 في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي؛

ران الدولي في تحقيق التنمية االقتصففففففففففادية واالجتماعية من جديد على الدور الحيوي الذي يضففففففففففطلع به الطي وإذ تؤكد
 على المستوى العالمي والحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة؛
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هدفا من أهداف األمم المتحدة للتنمية المسفتدامة، بما  17هدفا من  14بأن عمل المنظمة بشفأن البيئة يسفهم في وتقر 
  ؛""القيام بالعمل العاجل لمكافحة تغّير المناخ وآثاره - 13المستدامة رقم  في ذلك هدف التنمية

عن الطيران والغالف الجوي العالمي، والذي أعده، بناء على  1999التقرير الخاص الذي صففففففففففففففدر في عام  ولما كان
شففففففففففففففامال لتأثير الطيران على  (، يتضففففففففففففففمن تقييماIPCCطلب من اإليكاو، فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ )

 الغالف الجوي؛ 
فريق الخبراء الحكومي الفدولي قفد سففففففففففففففلم في تقريره الخفاص بفأن آثفار بعض أنواع االنبعفاثفات النفاجمفة عن  ولما كان

الطائرات مفهومة جيدا، فقد كشفففففففف أن آثار بعضفففففففها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسفففففففية التي تتسفففففففم بعدم 
، سففففففففففففففتقوم المنظمة بتحديث المعلومات العلمي مما يحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناخ واألوزون  اليقين

 التي يتضمنها التقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي؛
بعاثات ثاني أكسفففيد ٪ من إجمالي ان2تدرك أن انبعاثات الطيران الدولي، والتي تسفففهم حاليًا بنسفففبة تقل عن  ولما كانت

 ؛النقل الجوي القطاع المطردالكربون في العالم، من المتوقع أن تزيد نتيجة لنمو 
الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشففففففأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق اسففففففتقرار تركزات غازات  ولما كان

 شكل خطرا على نظام المناخ؛الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل ي
بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشففففففففففففففأن تغير المناخ في  ولما كان

، يدعو البلدان المتقدمة )األطراف المذكورة في 2005فبراير/شفففففففففففففباط  16ودخل حيز النفاذ في  1997ديسفففففففففففففمبر/كانون األول 
العمل على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن "وقود الطائرات" )الطيران الدولي( أو خفضففففففففففففففها، الملحق األول( الى 

 (؛2-2وذلك بالعمل من خالل اإليكاو )المادة 
اتفاق باريس، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في ديسمبر  ولما كان

ز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشففأن تغّير المناخ بما في ذلك هدفها، ويرمي إلى تقوية االسففتجابة العالمية ، يعز 2015
لتهديد تغير المناخ، في سففياق التنمية المسففتدامة والجهود السففتئصففال الفقر، بما في ذلك قصففر الزيادة في متوسففط درجة الحرارة 

يتين بكثير فوق المسففففتويات السففففابقة لعصففففر النهضففففة الصففففناعية ومواصففففلة الجهود للحد من في العالم على أقل من درجتين مئو 
درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، تقر بأن هذا سيخّفض بقدر كبير  1.5زيادة درجة الحرارة بواقع 

 مخاطر تغّير المناخ وآثاره؛ 
٪ سنويا والحفاظ 2طاع الطيران الدولي المتمثلة في زيادة كفاءة الوقود بنسبة باألهداف الطموحة العالمية لق تعترف وإذ

على نفس المسففففتوى، حسففففبما اعتمدته الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها السففففابعة  2020على انبعاثات الكربون الصففففافية من 
، وكففذلففك العمففل 2016و 2013الثالثين في وأكففدتففه من جففديففد في دورتيهففا الثففامنففة والثالثين والتففاسففففففففففففففعففة و  2010والثالثين في 

المضطلع به الستكشاف هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين 
 درجة مئوية التفاق باريس؛ 1.5و

٪ سنويا إلى تحقيق الخفض 2 بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة وتسلم
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؛
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ضي المشاركة والتعاون الفعليين من جانب الدول أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي يقت وتؤكد
االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد  وتالحظوقطاع الطيران، 

طيران والفضاء نيابة عن صناعة النقل الدولي للنقل الجوي والمجلس الدولي لطيران األعمال ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة ال
حتى عام  2009سنويا من عام  ٪1.5الجوي الدولي، بمواصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها 

مقارنة  2050م بحلول عا ٪50وتقليص انبعاثاته من الكربون بنسبة  2020، بغية تحقيق النمو الحيادي للكربون ابتداء من عام 2020
 ؛2005بمستويات عام 

ر باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ واتفاق باريس وتقّر بمبدئها الخاص بالمسؤوليات المشتركة لكن  وتذك 
 المتباينة وقدرات كل دولة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة؛

 لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛ بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة وتقر
بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية وبروتوكول  وتسلم

 كيوتو، كما أنه ال يمثل مواقف األطراف في تلك االتفاقية وذلك البروتوكول؛
بالنمو المسففففففتدام للطيران الدولي وتحقيق أهدافه الطموحة العالمية يسففففففتلزم اتباع نهج شففففففامل  إلى أن النهوض وتشــــير

يتمثل في تطوير سفّلة من التدابير التي تشفمل التكنولوجيا ووضفع القواعد القياسفية ووقود الطيران المسفتدام والتحسفينات التشفغيلية 
 والتدابير القائمة على السوق لخفض االنبعاثات؛

بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي تم إحرازه في قطاع الطيران، حيث الطائرات المصفففففففنعة اليوم  تزيد كفاءتها  ا منهاوإقرار 
 في المائة عما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي؛ 80في استهالك الوقود لكل كيلومتر لكل راكب بنحو 

 ؛2017لكربون للطائرات من قبل المجلس في مارس معيار ترخيص انبعاثات غاز ثاني أكسيد اباعتماد  وإذ ترحب
بالعمل المضفففطلع به للنظر في الجوانب البيئية النتهاء عمر الطائرات مثل أن يتم ذلك من خالل تدوير  واعترافا منها

 الطائرات.
في تعزيز بموجب الخطة العالمية لإليكاو للمالحة الجوية تسففففففففففهم  (ATM)بأن تدابير إدارة الحركة الجوية تســـــــلم  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؛ 1والحزمة 
 ؛2019ومايو  2017اإليكاو عن المطارات الخضراء في نوفمبر بعقد ندوات  وترحب
أيد استخدام أنواع  2009( الذي انعقد في نوفمبر CAAF/1إلى أن المؤتمر األول بشأن الطيران وأنواع الوقود البديلة ) وتشير

 وسيلة مهمة لخفض انبعاثات الطائرات؛وقود الطيران المستدامة، خاصة استخدام أنواع الوقود المطابق على المدى القصير والمتوسط، ك
أيضًا إلى أن مؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل قد وضع إطارا عالميا لإليكاو يتعلق بأنواع وقود الطيران البديل  وتشير

وم بتوزيع تم من خالله تسجيل تقدم، بما في ذلك ستة أساليب لترخيص أنواع وقود الطيران البديل حتى تاريخه، ومطارات أخرى تق
 هذه األنواع من الوقود؛
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( قد اعتمد توصيات وأقّر 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 2050إعالنًا في هذا الشأن، بما يشمل رطية اإليكاو لعام 

 ؛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  

 السياسات والحوافز المناسبة إليجاد منظور سوقي طويل األجل؛
ه األنواع من الوقود ونشرها بطريقة مجدية اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا وبيئيا والتقدم المحرز بالحاجة إلى تطوير هذ وتسل م

 في التنسيق بين ن هوج تحقيق االستدامة؛ 

بأن معايير االستدامة وترخيص االستدامة وتقييم انبعاثات دورة الحياة لهذه األنواع من الوقود ت عتبر جزءا من وتقر  
 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(؛ العمل الجاري لتنفيذ

بالحاجة إلى اسففففتكشفففاف وتسفففهيل حصففففول قطاع الطيران المدني على الطاقة المتجددة بما في ذلك عن طريق  وتســل م
"ضففففمان الحصففففول  7تعاونه مع مبادرة الطاقة المسففففتدامة للجميع، كجزء من مسففففاهمة المنظمة في هدف التنمية المسففففتدامة رقم 

 على الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع"؛
قد طلب إلى  المجلس أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال من  19-37إلى أّن قرار الجمعية العمومية  وتشير

بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في  أجل إعداد إطار عالمي للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي،
، علمًا بأنها 2-39و 18-38الملحق بهذا القرار، وأن هذه المبادئ التوجيهية قد أ عدت على النحو الوارد في قراري الجمعية العمومية 

 ترد أيضًا في الملحق بهذا القرار؛
، اعتمدت استراتيجية جوهرية لبناء القدرات والمساعدة الفنية 2-39  أّن المنظمة، وفقا لقرار الجمعية العمومية وتالحظ

والمالية األخرى، تمشففيا مع مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب من أجل مسففاعدة الدول على إعداد وتقديم خطط عملها، بما في 
د خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة "إرشادات بشأن إعدا Doc 9988ذلك تنظيم ندوات إقليمية، ووضع وتحديث وثيقة اإليكاو 

تخفيض انبعففاثففات ثففاني أكسففففففففففففففيففد الكربون" والبرنففامج التفففاعلي على الموقع اإللكتروني وأداة اإليكففاو لتقففدير وفورات الوقود وأداة 
 اإليكاو للمنافع البيئية وأداة منحنى تكلفة التخفيض الهامشي؛

في المائة من الحركة الجوية العالمية، من  93يعادل أكثر من دولة عضوا، أي ما  114بما قامت به طوعا   وترح ب
 ؛2019إعداد وتقديم خطط العمل عملها إلى اإليكاو حسب الوضع السائد في يونيو 

باختالف الظروف بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع التحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم الالزم،  وتسلم
 للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة؛ وال سيما

أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء  وتؤكد
 القدرات في أقرب وقت ممكن؛

ذلك مع االتحاد األوروبي لتقديم الدعم بالمسفففاعدة التي تقدمها اإليكاو في شفففراكة مع منظمات أخرى، بما في  تعترفو
المالي لدول أعضفففففففففففففففاء أفريقية وكاريبية مختارة من أجل إعداد وتقديم وتنفيذ خطط عمل، ومع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ومرفق البيئة العالمية لتسفففففهيل عمل الدول األعضفففففاء على خفض انبعاثات الطيران، فضفففففال عن البحث المسفففففتمر عن شفففففراكات 

 اعدة محتملة مع منظمات أخرى؛مس
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بأهمية العمل المضطلع به للتعّرف على اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل  وتسلم
 األساسية ذات الصلة واإلبالغ عن تلك اآلثار؛

وبالدعم الكبير الذي قدمته اإليكاو بما أحرزته اإليكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا  تسلمو
لهذه المبادرة، وال سيما من خالل وضع أداة احتساب الكربون الخاصة باإليكاو، لدعم تقييم االنبعاثات الناجمة عن الركاب 

 المسافرين جوا وترّحب بتوسيع نطاقها إلضافة انبعاثات نقل البضائع جوا:
 فإن الجمعية العمومية:

"البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  ..-40القرار، إلى جانب القرار أن يحل هذا  تقرر -1
: "البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو ..-40األحكام العامة، والضوضاء ونوعية الهفواء المحلي" والقرار  —حماية البيئة 

، محفل القفرارات بون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(خطة التعويض عن الكر  —المستمرة في مجال حماية البيئة 
 للجمعية العمومية، ويشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة؛ 3-39و 2-39و 39-1

 :المجلس من تطلب -2

المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما في أن يكفل اضطالع اإليكاو بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية  أ(
 ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛

أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحّد من أثر انبعاثات محّركات الطائرات على البيئة أو  ب(
يكون لهذه خفضه وإعداد اقتراحات ملموسة تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد 

 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(
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

 على ما يلي: مجددا تؤكد -3
ينبغي أن تواصل اإليكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة  (أ

لمعالجة انبعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن الحلول الكفيلة بالتصدي النبعاثات 
 الطيران؛

ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات، دون أن  ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ب(
 يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سيما في االقتصادات النامية؛

أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل اإليكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة  تقرر -4
٪ سنويا من 2ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  2020يا حتى عام ٪ سنو 2متوسطة قدرها 

 ، ت حسب على أساس حجفم الوقفود المستخدم مقابفل إيرادات كل طن كيلومتري يتم نقله؛2050حتى عام  2021عام 

لى دول فرادى، وأن ظروف وقدرة ومساهمة أعاله، لن ينسب التزامات محددة إ 4على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق -5
كل دولة من الدول النامية والمتقدمة النمو في ترّكز انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران في الغالف الجوي هي التي 

 تقرر كيف تساهم كل دولة بشكل طوعي في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛
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مات محددة الى دول فرادى، أن تواصل اإليكاو والدول األعضاء فيها، الى جانب المنظمات أيضًا، دون أن تنسب أي التزا تقرر -6
ذات الصلة، السعي الى أن تحقق في المدى المتوسط جماعيا الهدف العالمي الطموح المتمثل في اإلبقاء على صافي االنبعاثات العالمية 

على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان: الظروف والقدرات الخاصة  2020من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام 
االنبعاثات ربما  بكل دولة من الدول، والسيما البلدان النامية؛ ومدى نضج أسواق الطيران؛ والنمو المستدام لقطاع الطيران الدولي؛ وأنّ 

ونشر تكنولوجيات وأنواع وقود أقل انبعاثا، واتخاذ تدابير أخرى تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير 
 مخففة؛

باإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها الدول األعضاء في اإليكاو من أجل بلوغ األهداف الطموحة  تسل م -7
ائرات المقتصدة في استهالك الوقود، الجماعية، بما في ذلك تحديث إدارة الحركة الجوية، واإلسراع باستخدام تكنولوجيات الط

 على مواصلة بذل مثل هذه الجهود؛ وتشّجعوتطوير واستعمال أنواع الوقود المستدامة للطيران، 
أعاله على ضوء الدراسات حول  6على أن تستعرض، في دورتها الحادية واألربعين، الهدف المبين في الفقرة  تتفق -8

 ت ذات الصلة الواردة من الدول؛إمكانية بلوغ ذلك الهدف والمعلوما
هدف عالمي طموح على المدى البعيد في مجال الطيران  تحديدمن المجلس أن يواصل استكشاف الجدوى من  تطلب -9

 1.5درجة مئوية و 2الدولي، خاصة عن طريق تقييم نصيب الطيران الدولي في ميزانية الكربون العالمية في ضوء درجتي الحرارة 
واسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم إمكانية تحقيق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو، وكذلك درجة مئوية، ب

التكاليف في جميع البلدان، ال سيما البلدان النامية، بخصوص التقدم المحرز بشأن العمل الذي ينبغي تقديمه إلى الجمعية 
ربعين. وينبغي أن يشمل تقييم األهداف طويلة األجل معلومات من الدول األعضاء من العمومية لإليكاو في دورتها الحادية واأل

 حيث خبراتها في العمل على تحقيق هدف متوسط األجل.
أيضًا الدول على أن تقدم طوعا خطط عمل تبين السياسات واإلجراءات، وعلى إبالغ اإليكاو سنويا عن انبعاثات  تشجع -10

 اشئة عن الطيران الدولي؛ثاني أكسيد الكربون الن

الدول، التي تود أن تعد خطط عمل أو تقوم بتحديث هذه الخطط، إلى عرض تلك الخطط على اإليكاو في أقرب  تدعو -11
ومرة كل ثالث سنوات بعد ذلك، لكي يتسنى لإليكاو أن تواصل جمع  2021وقت ممكن ويحبذ أن يكون ذلك بنهاية يونيو 

شأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن مجموعة المعلومات المحددة كميا ب
التدابير التي نظرت فيها الدول والتي تعكس القدرات والظروف الوطنية الخاصة، ومعلومات محددة كميا عن المنافع البيئية 

 ات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليها؛المتوقعة من تنفيذ التدابير المنتقاة من تلك المجموعة، وكذا معلوم
الدول التي قدمت خطط عمل على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع الدول  تشج ع -12

األعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم يتسّن لها إعداد خطط عمل، وإتاحة خطط العمل المقدمة للجمهور، مع 
 الحساسية التجارية للمعلومات التي تحتوي عليها خطط عمل الدول؛مراعاة 

من المجلس أن ييّسر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة باألهداف الطموحة وأن  تطلب -13
، قبل نهاية شهر يونيو يواصل تقديم اإلرشادات وسائر أنواع المساعدة الفنية األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل الدول

 ، لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم طوعيا خطط عمل إلى اإليكاو؛2021
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المنهجيات المناسبة لوضع القواعد القياسية وآلية لقياس وتقدير ورصد االنبعاثات العالمية من  إلى المجلس أن يعزز تطلب -14
ي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإليكاو بشأن تقييم التقدم المحرز وذلك من خالل غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدول

 اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالحركة الجوية واستهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛
لتعزيز موثوقية قياس/تقدير االنبعاثات  إلى المجلس أن يطلب من الدول مواصلة دعم الجهود التي تبذلها اإليكاو تطلب -15

وأن يبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي 
محرز إزاء إجراءات المناخ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم ال

 ؛التنفيذ في ذلك القطاع، وبناء على المعلومات التي أقّرتها الدول األعضاء في اإليكاو
بأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة  مع اإلقرار -16

عضاء فيها على أن تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقية األمم المتحدة اإليكاو والدول األ تحثعن جميع المصادر، 
 اإلطارية بشان تغير المناخ، إزاء استخدام الطيران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإليرادات لتمويل أنشطة المناخ في قطاعات

 ر متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات؛أخرى، وذلك كي ال يصبح الطيران الدولي مستهدفا بصورة غي
 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(
التكنولوجيا، بوسائل أفضل الممارسات وتقديم المشورة وسائر أنواع المساعدة الفنية لتعزيز بناء القدرات ونقل 

 منها برنامج اإليكاو للتعاون الفني؛ 
احتياجات الدول األعضاء في اإليكاو من المساعدة،  لتلبيةالشراكات مع المنظمات الدولية األخرى  إقامة المزيد من ب(

ة، ونقل برنامج أصدقاء خطة عمل اإليكاو وتيسير الوصول إلى الموارد المالية القائمة والجديدبوسائل 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 
على الموارد المالية ونقل التكنولوجيا  مواصلة اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وكذلك تيسير حصولها 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 تقاريرالتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي 
عمليات التقييم المقبلة لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي الدولي وهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، 

 معلومات محّدثة، إن وجدت، عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف الجوي؛

 من المجلس القيام بما يلي:تطلب  -19
وير وتحديث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى خفض أن يواصل تط (أ

األثر البيئي النبعاثات الطيران الدولي أو الحد منه، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران 
 الدولي على تغير المناخ؛

 عية لتقييم آثار الطيران؛أن يشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية توقّ  (ب
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أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات محركات  (ج
الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار 

 ة؛المحتملة على الدول النامي

مساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض  (د
الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى 

 ا المختلفة؛األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجه
 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -20

أن تنظر في وضففع سففياسففات تشففجع على إدخال طائرات إلى السففوق تّتسففم بمزيد الكفاءة في اسففتهالك الوقود؛  (أ
والعمل معا من خالل اإليكاو لتبادل المعلومات ووضففففففففع إرشففففففففادات ألفضففففففففل الممارسففففففففات بشففففففففأن انتهاء عمر 

 ؛ الطائرات مثل تدوير الطائرات
 ؛2020بحلول عام  أن تعجل باالستثمار في البحث والتطوير كيما ت سّوق تكنولوجيا أكثر كفاءة ب(

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب –21
 تحديث معيار ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرات حسب االقتضاء؛ أ(
 في مجال حرق وقود الطائرات؛بتحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط والبعيد،  (ب

 إلى الدول القيام بما يلي: تطلب -22
أن تعجل بتطوير وتشفففغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في اسفففتهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من االنبعاثات  (أ

ة النففاجمففة عن الطيران؛ والعمففل مع اإليكففاو إليصففففففففففففففففال المنففافع البيئيففة إلى جميع األقففاليم والففدول، مع مراعففا
 استراتيجية حزمة التحسينات في منظومة الطيران؛

أن تقلل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصففففففففادية وغير ذلك من العوائق المؤسففففففففسففففففففية بما يتيح تطبيق المفاهيم  (ب
 التشغيلية الجديدة في إدارة الحركة الجوية بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛ 

 ل اإليكاو لتبادل المعلومات ووضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن المطارات الخضراء؛العمل معا من خال (ج
 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -23

التدابير التشغيلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي والتركيز و األخذ بإرشادات يتم تحديثها بشأن  (أ
اإليكاو العالمية للمالحة الجوية؛ وتشجيع الدول والجهات المعنية  على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة

 على تطوير إدارة الحركة الجوية التي تحقق أقصى منافع بيئية؛

أن يواصل تطوير وتحديث األدوات والتوجيهات الالزمة لتقييم الفوائد المرتبطة بتحسين إدارة الحركة الجوية،  (ب
 (؛ASBUsنفيذ استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيران )وتقييم الفوائد البيئية المرتبطة بت

أن يواصل توفير المنتدى لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات بشأن المطارات الخضراء، حيث يجري تناول  (ج
موضوعات مثل البنايات الذكية والطاقة المتجددة والتنقل المراعي للبيئة والمرونة في مواجهة تغير المناخ 

 شاركة المجتمعية وتقديم المعلومات عن االستدامة واستهداف المالءمة والتنسيق فيما بين المطارات؛والم
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نشر وتحديث اإلرشادات بشأن تنفيذ الممارسات المستدامة بيئيا في المطارات، بما في ذلك نشر مجموعة األدوات  (د
 اإللكترونية للمطارات المراعية للبيئة؛ 

 م بما يلي:إلى الدول القيا تطلب -24
نهج منسق من أجل اإلدارات الوطنية من أجل إجراءات سياسة واستثمار للتعجيل بطريقة مالئمة بتطوير اتباع  (أ

الطيران البديل، ونشرها مصادر طاقة نظيفة ومتجددة للطيران، بما في ذلك استخدام أنواع مستدامة من وقود 
 واستخدامها، وفقا لظروفها الوطنية؛

م حوافز لتشجيع استعمال مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مجال الطيران، بما في ذلك النظر في استخدا (ب
 أنواع وقود الطيران المستدامة؛

النظر في اتخاذ تدابير لدعم البحوث والتطوير فضال عن تطوير تكنولوجيا المعالجة وإنتاج المواد األولية الالزمة  (ج
وط اإلنتاج المستدام على النطاق التجاري؛ مع مراعاة التنمية لخفض التكاليف والعمل على توسيع نطاق خط

 المستدامة للدول؛

اإلقرار بالنهوج القائمة لتقييم االستدامة لجميع أنواع الوقود عموما، بما في ذلك أنواع الوقود المستخدمة للطيران،  (د
على أساس دورة الحياة وتسهم  والتي ينبغي أن تفي بما يلي أن تحقق خفضا صافيا في انبعاثات غازات الدفيئة

 في التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية، كما ينبغي لها تجّنب المنافسة مع األغذية والمياه؛

اعتماد التدابير الالزمة لضمان االستدامة ألنواع وقود الطيران ، والبناء على الن هج القائمة أو مزيج منها، والمتابعة  (ه
نتاج المستدام؛ ومواصلة العمل معا من خالل اإليكاو لوضع معايير االستدامة ألنواع على المستوى الوطني، لإل

 وقود الطيران المستدامة ضمن العمل الذي ي ضطلع به لتنفيذ خطة كورسيا؛
 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -25

ية األخرى من أجل أن يشجع الدول األعضاء ويدعو أوساط الصناعة والمؤسسات المالية والمنظمات الدول (أ
الة في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ويسّهل إقامة شراكات وتحديد سياسات ستحدث المزيد  المشاركة الفعَّ
من تعزيز االنتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة من أجل الطيران، بما في ذلك أنواع مستدامة من وقود 

 الطيران، من خالل ندوات إقليمية؛

 ل الحفاظ على اإلطار العالمي لإليكاو المعني بأنواع وقود الطيران البديلة؛أن يواص (ب

أن يواصل إعطاء نظرة شاملة عن مستقبل استخدام أنواع وقود الطيران المستدامة، ومراعاة التغيرات في دورة  (ج
 لمية؛حياة انبعاثات غازات الدفيئة من أجل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الطموحة العا

أن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول إلى تمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة ألنواع  (د
 الوقود المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية؛ 

يل أن يتعاون مع المبادرات الدولية ذات الصلة األخرى، بما في ذلك مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، لتسه (ه
 حصول الطيران على الطاقة المتجددة؛
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أن يواصل إجراء عملية لتقييم الوضع من أجل االستمرار في تقييم التقدم المحرز في تطوير أنواع وقود الطيران  (و
المستدام ونشره، بما في ذلك المواظبة على تنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية في إطار التحضير للمؤتمر 

، بهدف تحديث رطية اإليكاو لعام 2025( في موعد أقصاه عام CAAF/3نواع الوقود البديل )الثالث للطيران وأ
 ؛ 2050ألنواع وقود الطيران المستدامة لتضمينها حصة محددة من وقود الطيران المستدام بحلول عام  2050

لدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية إلى المجلس أن يحدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران ا تطلب -26
وأن يحدد تدابير التكّيف لمعالجة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ ووضع إرشادات بشأن إجراء تقييم لمخاطر تغير المناخ ألغراض 

 الطيران الدولي، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛
ر الجهود الرامية ي إلى المجلس أن تطلب -27 واصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا، ويحرص على تصدُّ

إلى إعداد أساليب وأدوات لتحديد كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص تلك المبادرة، بما في ذلك أداة 
رات نقل البضائع، والمضي قدما في إعداد وتنفيذ االستراتيجية احتساب الكربون الخاصة باإليكاو التي تتضمن أيضا انبعاثات طائ

 الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة. 

 الملحق 
 المبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي: 

 غي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛ينب أ(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي؛ ب(
 ألهداف الطموحة العالمية؛ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تساهم في تحقيق ا ج(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛ د(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تكون فّعالة من حيث التكاليف؛ (ه

 ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتصف باالزدواجية وال و(
 الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛ ز(
لي على أساس اإلنصاف فيما ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدو  ح(

 يتعلق بالقطاعات األخرى؛
ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود الطائرات  ط(

 وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران؛
 السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛ ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات ي(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تيّسر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛ ك(
اء ينبغي تقييم التدابير القائمة على آليات السوق فيما يتعلق بمختلف التدابير استنادا إلى ما تم قياسه من أد ل(

 حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛  من
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 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛  م(
عندما ت سفر التدابير القائمة على آليات السوق عن إيرادات، يوصى بشدة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول  ن(

أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذلك في تقديم للتخفيف من 
 المساعدة والدعم إلى الدول النامية.

عند تحقيق خفض االنبعاثات بواسطة التدابير القائمة على آليات السوق، ينبغي تحديدها في تقارير الدول عن  س(
 االنبعاثات.

اعي التدابير القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل طرف، ينبغي أن ت ر  ع(
 والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمييز وإتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة.

 
 الكربون  عن التعويض خطة –يئة د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية الببيان موح   :19-40 قرارال

 )كورسيا( الدولي الطيران مجال في وخفضه
قد نصَّ على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  18-38قرار الجمعية العمومية  كان لما

 ألغراض الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛ 
قد طلب إلى المجلس، بدعٍم من الدول األعضاء، تحديد القضايا  18-38بأن قرار الجمعية العمومية  ذكيرا  وت

والمشاكل الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق 
في ذلك سبل مراعاة الظروف والقدرات الخاصة، وآليات تنفيذ الخطة  بمايسية، تعالجها بشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئ

كجزء من مجموعة تدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدام  2020 عاماعتبارًا من 
 لتحقيق األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛ 

قد نّص على تطبيق خّطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق  3-39عمومية قرار الجمعية ال كان لماو 
بشكل خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا( كجزء من سّلة تدابير تشمل أيضًا تكنولوجيات 

  الطموحة؛ يكاوالطائرات والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام لبلوغ أهداف اإل
 من الكبير وبالقدر الدولي، الطيران عن الناجمة االنبعاثات مسألة لتناول المالئم المنتدى هي يكاواإل بأن وتسليما  

( ولجنة TAB) الفنية االستشارية والهيئة( AGC) كورسيا بخّطة المختصة االستشارية والمجموعة المجلس به اضطلع الذي العمل،
 عنه لدعم تنفيذ خّطة كورسيا؛  ة( المنبثقCAEPطيران )حماية البيئة في مجال ال

خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  –باعتماد الطبعة األولى من المجّلد الرابع  وترحيبا  
الخاّصة ( MRVالبيئة، والذي تشمل أحكامه إجراءات الرصد واإلبالغ والتحقق ) حماية –)كورسيا( من الملحق السادس عشر 

  ؛بكورسيا
إجراءات إثبات االمتثال لخّطة التعويض عن الكربون  –بصدور الطبعة األولى من المجّلد الرابع  أيضا   وترحيبا  

 (؛ Doc 9501الوثيقة  ETMمن الدليل الفني للبيئة ) –وخفضه في مجال الطيران الدولي 
 مشار يكاووثيقة صادرة عن اإل 14ا، الواردة في بالتقّدم المحرز في إعداد عناصر تنفيذ خّطة كورسي وترحيبا  

 إليها بصورة مباشرة في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر تتضّمن مواد أقّرها المجلس، وهي ضرورية لتنفيذ خّطة كورسيا؛ 
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 وحدات بشأن المجلس إلى توصيات برفع المكّلفة( TAB) الفنية االستشارية الهيئة مجلس بإنشاءأيضا   وترحيبا  
 االنبعاثات المؤّهلة لكورسيا؛ 

بأهمية اتباع نهج منّسق في أنشطة بناء القدرات من جانب اإليكاو ودولها األعضاء، بالتعاون مع قطاع  وإقرارا  
وبناء القدرات والتدريب في إطار خّطة كورسيا  للمساعدة يكاواإل برنامجالطيران، لدعم تنفيذ خّطة كورسيا، السّيما من خالل 

(ACT-CORSIA الذي يشمل تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خّطة كورسيا ما بين الدول؛ ) 
بالعدد المتزايد للدول التي أعلنت عن نّيتها المشاركة طوعًا في خّطة كورسيا في المرحلة التجريبية اعتبارًا  وترحيبا  

 ؛ 2021من 

 كورسيا؛ خطة في طوعاً  المشاركة قرار األعضاء الدول اتخاذ تيسير شأنها من المتينة راتالقد بناء أنشطة بأن وإقرارا  
دة للتعويض عن الكربون، في خطة عالمية موحّ  تبارهاأن قطاع الطيران يدعم وجود خّطة كورسيا باع إلى وإشارة

ق فعالية التكاليف اعتبار ذلك بمثابة إجراء يحقّ مقابل شتات من التدابير التابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق، ب
 ويكّمل مجموعة التدابير الشاملة، بما فيما التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ 

انبعاثات  احتساببأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطبَّق على نحو مزدوج وال ينبغي  وإقرارا  
 أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ ثاني 

 كورسيا خّطة تنفيذبشأن  والثالثين التاسعة دورتها في العمومية الجمعية اتخذته الذي القرار أن على وتشديدا  
بل خليط محتمل يعكس دعم الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقا

 من التدابير القائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم؛ 
أجل تمويل شؤون  منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات  للشاغل وتأكيدا  

 مقارنةً قطاع الطيران الدولي لمعاملة العادلة أن تكفل التدابير القائمة على آليات السوق ال لوجوبالقطاعات األخرى، و  فيالمناخ 
 القطاعات األخرى؛ ب

وتسليمًا بمبدئه الخاص بالمسؤوليات  باريس وباتفاقاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ب وتذكيرا  
 ؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيالمشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل دولة، 

ضًا بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في أي وتسليما  
 اتفاقية شيكاغو؛ 

سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق باريس المعتمد  ابأن العمل المتعلق بخطة كورسيا وتنفيذه وإقرارا  
 ؛ المناخ تغّيرفي ظّل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن 

، كآلية التنمية آلياتعلى  اننّص ت باريس واتفاقاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  تكان ولما
 لدعم الدفيئة غازات انبعاثات تخفيض في لمساهمةا أجل منإطار اتفاق باريس  فيآلية سوق جديدة  وضععلى و  ،النظيفة مثالً 

 الدول النامية على وجه الخصوص؛  منه ستفيدت الذي األمر المستدامة، التنمية
اإليكاو بشأن إعداد منهجيات آلية التنمية و بالتعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  وترحيبا  

 ة ألغراض الطيران؛ فالنظي
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 المتحدة األمم اتفاقية رإطا في المفاوضات نتيجة على مسبقاً  يحكم أو سابقة يرسي ال القرار هذا بأن وتسليما  
 تغييربشأن  االطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف موقف يمثل وال أخرى، دولية اتفاقات أو المناخ تغييربشأن  اإلطارية

 أخرى؛ اتفاقات أو باريس اتفاقية أو المناخ
 :العمومية الجمعية فإن

د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة : بيان موحّ X-40قرارال معأن هذا القرار يحل،  رتقر   -1
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال : بيان موحّ Y-40قرار الأحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي و  -

د بسياسات وممارسات الموحّ  القرارات معًا البيان هذهل وتشكّ  3-39و 2-39و 1-39 اتقرار التغير المناخ، محل  -حماية البيئة 
 ؛اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة

 الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات لمعالجة المتاحة التدابير بسلة الخاصة العناصر جميعبشأن  المحرز بالتقّدم وتسل م -2
المستدامة وخطة كورسيا،  الطيراناع وقود والتحسينات التشغيلية وأنو  الطيران تكنولوجيات ذلك في بما الدولي، الطيران عن الناجمة

المستدامة التي توفر فوائد  الطيرانإعطاء األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود  وتؤكد
 بيئية في قطاع الطيران؛ 

ة الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات أيضًا بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئي وتسل م - 3
حركة  نمو لمواكبةالتشغيلية وأنواع وقود الطيران المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

المي النبعاثات ثاني تحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العلالنقل الجوي الدولي في الوقت المناسب 
 على المستوى نفسه؛  2020أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام 

تحقيق الهدف الطموح  أجل منالتدابير األوسع نطاقًا،  لحزمة استكماالً على الدور الذي تضطلع به خّطة كورسيا  وتشدد - 4
 الطيران الدولي؛  على ةمناسبالعالمي، من دون فرض أعباء اقتصادية غير 

ر - 5 بشأن تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في  والثالثين التاسعة الدورة أثناء المتخذ بقرارها وتذك 
ي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ( للتصدّ CORSIAشكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )

بلد  إلى وتصلأحد البلدان  من تغادرالتي  المدني الطيرانالدولي )أي رحالت  المدنيكسيد الكربون الناجمة عن الطيران ثاني أ
 ، مع مراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل منها؛ 2020آخر( بما يتجاوز مستويات عام 

ن التقدم في تكنولوجيات الطائرات إلى المجلس مواصلة ضمان كافة الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد م وتطلب - 6
أنواع وقود الطيران المستدامة لكورسيا التي تبذلها الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها للتصدي و والتحسينات التشغيلية 

 اهذ 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 علماً ، الشأن

 في الكربون  المنخفضاستخدام الوقود المؤهل لخطة كورسيا )مثاًل أنواع وقود الطيران المستدام وأنواع وقود الطيران ب ممكناً معينة 
 عناصر سلة التدابير؛  من عنصر أي ي غفل ال بحيث، (كورسيا خطة إطار

إلى المجلس مواصلة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات الضرورية من  تطلب  - 7
أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن 

 تدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن.ال
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 المناخ بتغير للتأثر قابليتها حيث من النامية، الدول سيما وال الدول، من دولة كل وقدرات الخاصة بالظروف وتسل م - 8
مع تخفيض أوجه ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور، 

 إلى حدها األدنى؛  السوق  فيالخلل 
رو  - 9 خطة التعويض عن ب يتعلق فيما تدريجي بتنفيذ االضطالعبشأن  والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 

ل النامية، مع في مجال الطيران الدولي لمراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدو  وخفضهالكربون 
 على النحو التالي:  ،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

 ه( و ط( أدناه؛  11
على الدول التي شاركت طواعية في المرحلة  2026حتى نهاية عام  2024المرحلة األولى من عام  تنطبق (ب

التجريبية، فضال عن أي دول أخرى تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة، مع احتساب شروط التعويض في الفقرة 
 أ( أدناه  11

 الدول أن مالحظة مع األولى، والمرحلة التجريبية المرحلة في الطوعية المشاركة على بقوة الدول جميع تشّجع (ج
 أيضًا؛ تطوعت قد األخرى  الدول من العديد وأن القيادة، بزمام تأخذ بالفعل، تطوعت التي المتقدمة،

اركة في التي تطوعت للمش الدولبشأن  حديثة معلومات اإللكتروني يكاواإل موقع على العامة األمانة وستضع (د
 المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى 

 في فردية حصة لديها التي الدول جميع على 2035 عام نهاية وحتى 2027 عام من الثانية المرحلة وتنطبق (ه
من إجمالي  المائة في 0.5 يتجاوز بما 2018 عام في اإليرادية الكيلومترية باألطنان الدولي الطيران أنشطة

األطنان الكيلومترية  اتكمي أكبرالتراكمية في قائمة الدول من  حصتهاتبلغ  أوية اإليرادية، األطنان الكيلومتر 
باستثناء أقل البلدان نموا والدول الجزرية  ،من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية المائة في 90 أقلهااإليرادية إلى 

 طوع للمشاركة في هذه المرحلة الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تت

ع (و ، وال سيما ممكن وقت أقرب في الخطة في المشاركة على قويا تشجيعا بعد تشارك لم التيأو  المعفّيةالدول  وت شجَّ
 المشاركة تقرر التي الدول أّماتلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي. 

 اعتبارا إاّل  بذلك 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

وخفضه في مجال الطيران ، سي جري المجلس استعراضا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون 2022من عام  واعتبارا (ز
كل ثالث سنوات، بما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي، والذي سيشكل أساسا هاما للمجلس للنظر في ما 
إذا كان من الضروري إدخال تعديالت على المرحلة المقبلة أو دورة االمتثال وكذلك لكي يقوم، عندما يكون ذلك 

 جمعية العمومية بغية اتخاذ قرار بشأنها مناسبا، بالتوصية بهذه التعديالت لل

رو  - 10 ق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال أنه يجب أن ت طبَّ ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
إلى تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق  أجل منالدول  بينلي الطائرات على نفس الطرق الطيران الدولي على جميع مشغّ 

 حدها األدنى، على النحو التالي: 
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الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  جميع (أ
التعويض الخاصة بخطة التعويض عن الكربون  شروطأعاله، تشملها  9في مجال الطيران الدولي بموجب الفقرة 

 وخفضه في مجال الطيران الدولي.

جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولة مدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  (ب
التعويض الخاصة  شروطأعاله، معفاة من  9الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة 

  التعويض المبسطة؛  شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

هما في خطة التعويض عن الكربون تاتندرج كل الية الدولية على الطرق بين دولتين، الرحالت الجو  جميع (ج
أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع  9الفقرة  بموجبوخفضه في مجال الطيران الدولي 

 الحفاظ على شروط التعويض المبسطة؛ 

رو  - 11 كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المطلوبة  تحتسب بأن ثالثينوال التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
 على النحو التالي:  2021دة اعتبارًا من عام للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة محدّ 

خطة  تغطيها التي الطائرات مشغل)انبعاثات × = ]النسبة المئوية القطاعية  الطائرات بمشغل الخاص التعديل (أ
([ معينةعامل نمو القطاع في سنة م  ×  معينةن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة التعويض ع

)انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة × + ]النسبة المئوية الفردية 
 معامل نمو مشغل الطائرات في سنة معينة([؛ × 

 معينة= )إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في سنة  عامل نمو القطاعم   يكون  حيث (ب
( / إجمالي االنبعاثات 2020 وعام 2019متوسط إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة الكربون بين عام  –

 معينة؛التي تشملها هذه الخطة في سنة 

ل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن يكون معامل نمو مشغل الطائرات = )مجموع انبعاثات مشغ عندما (ج
متوسط انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون بين عام  –الكربون في سنة معينة 

( / مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة 2020وعام  2019
 معينة؛

 النسبة المئوية الفردية(؛ -٪ 100= ) لقطاعيةا المئوية النسبة تكون  عندما (د

 :التالي النحو على الفردية المئوية والنسبة القطاعية المئوية النسبة تسري  عندما (ه

٪ قطاعية وصفر في المائة فردية، رغم أن 100 بنسبة، 2023 عام نهاية وحتى 2021 عام من -1
 ذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:كل دولة مشاركة قد تختار أثناء هذه المرحلة التجريبية ما إ

 ما حسب معينة سنة في الكربون  عن التعويض خطة تغطيها التي الطائرات مشغل انبعاثات (أ
  ؛هأعال ورد

 .2020 عام في الكربون  عن التعويض خطة تغطيها التي الطائرات مشغل انبعاثات أو (ب

 ائة فردية؛٪ قطاعية ونسبة صفر في الم100 بنسبة، 2026 نهاية وحتى 2024 عام من -2
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 ٪ قطاعية ونسبة صفر في المائة فردية؛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
 عّما إذا كان يتعين تعديل النسبة المئوية الفردية وإلى أي مدى؛ 2028العمومية في عام 

 للجمعية المجلس توصية مع ،٪70 بنسبة األقل على، 2035 عام نهاية وحتى 2033 عام من -5
 مدى؛ أي وإلى الفردية المئوية النسبة تعديل يتعين كان إذا عّما 2028 عام في العمومية

ولي إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدو  الطائرات مشّغل انبعاثات (و
 ؛نة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنةفي س

 عاةلمرا  سنة كلج( أعاله في بداية  11وب(  11 الفرعيتين تينفي الفقر  الوارداحتساب نطاق االنبعاثات  سي عاد (ز
ة التي ستضاف نظرا لمشاركتها الطوعية أو بداية مرحلة جديدة أو دور  ومنهاإلى جميع الدول  الجويةالطرق 
 امتثال؛ 

رو  -12 ي ستثنى من تطبيق خطة التعويض عن الكربون  *الجديد الوافد بأن والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
من  مائةفي ال 0.1وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة 

، أيهما يحدث أواًل. وابتداًء من السنة التالية، يندرج الناقل الجديد في الخطة ويعاَمل بالطريقة 2020في عام  إجمالي االنبعاثات
 ذاتها التي يعاَمل بها غيره من مشغلي الطائرات. 

رو  -13 طة التعويض خبق أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
تفادي األعباء  أجل منعن الكربون وخفضه في مجال الطيران على مستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي 

ربون الناجمة طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الك 10 000اإلدارية: مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عنها 
نية كغ؛ أو العمليات اإلنسا 5 700ولي في السنة؛ أو الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع عن الطيران الد

 والطبية وعمليات إطفاء الحريق؛
رو  -14 الضطالع اأن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نتائج ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 

 التعويض ألي من مشغلين الطائرات المدرجين في الخطة؛  شروط نطاق في تدخلدريجي واإلعفاءات ال بالتنفيذ الت
رو  -15 لدورة األولى ااالمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءًا من  دورة تكون  بأن والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 

في إطار  التعويض شروط من عليهم ينطبق ماالطائرات تلبية  يغلمشل يتسنى لكي، 2023إلى عام  2021الممتدة من عام 
 كل عام؛  الطائرات لمشّغل السجل دولة تعّينها التيسلطة الالبيانات المطلوبة إلى  وتقديمالخطة، 

رو  -16 ه في ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفض والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
لطيران امجال الطيران الدولي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على 

لجة إلى المجلس أن يقّرر ما يلزم من أساس ومعايير للشروع في هذه اإلجراءات وأن يحدد السبل الممكنة لمعا وتطلب ،الدولي
  األمور؛هذه 

                                                           
سريان مفعوله  في نطاق المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر عندي عرَّف "الناقل الجديد" بأي مشغل طائرات يستهل نشاطًا في مجال الطيران يقع   *

 هذا النشاط كاماًل أم جزئيًا.  أو بعده وال يتمثل نشاطه في االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا مشغل طائرات آخر، أكان
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خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال لإجراء مراجعة دورية ب والثالثين التاسعة الدورة أثناءبقرارها المتخذ  رتذك  و  -17
من عام  ابتداءً كل ثالث سنوات  الطيران، مجال في البيئة حماية لجنة من فنية مساهمة مع ،المجلس يتوالهاالطيران الدولي 

فعالية  فيالمساهمة في تنمية قطاع الطيران الدولي المستدامة و  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

كلفة على الت آثارسوق الخطة و و  ؛طموحالعالمي ال يكاوتقييم األمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اإل أ(
 الخطة؛الدول ومشغلي الطائرات وعلى الطيران الدولي؛ وعمل عناصر تصميم 

 الخاصة هامن شأنها أن تدعم الغرض من اتفاقية باريس، وال سيما أهداف الخطةالنظر في إدخال تحسينات على  ب(
 انحرافالفعالية وتقليل تنفيذ وزيادة اللتحسين  الخطةعناصر تصميم  وتحديثدرجة الحرارة على المدى الطويل. ب

الرصد على سبيل المثال متطلبات  منها، و خطةتغيير عناصر تصميم ال على المترتبة اآلثار مراعاةالسوق، مع 
 واإلبالغ والتحقق؛

أو إدخال أي  2035 عام 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 تقدّ 

  ؛يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل إلى سعياً وأنواع الوقود المؤهل لكورسيا 
على آليات السوق والمنطبقة على انبعاثات  أن خطة التعويض عن الكربون هي الخطة العالمية الوحيدة القائمة تحدد -18

 اإلقليمية أو الوطنية لتدابيراحتماالت ظهور مزيج من ا ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، ليتسنى بذلك تفادي
 فقط؛ واحدة مرة يالدول 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 المجّلد بتحديثالمجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  اضطالع (أ

 القتضاء؛ا حسب للبيئة، الفني الدليل من الرابع والمجلد عشر

إعداد وتحديث وثائق خطة كورسيا  بمواصلةالمجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،  اضطالع (ب
المشار إليها في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر والمتعلقة بأداة تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

لمؤهلة في إطار كورسيا؛ ومعايير وحدات االنبعاثات في واإلبالغ عنها في إطار خطة كورسيا؛ وأنواع الوقود ا
 إطار كورسيا؛ والسجل المركزي لخطة كورسيا، حسب االقتضاء؛ 

اضطالع المجلس بإعداد وتحديث وثيقة كورسيا المشار إليها في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر بشأن   (ج
  الهيئة االستشارية الفنية؛ توصيات مراعاة مع سيا،كور  خطة إطار في الستخدامها المؤهلة االنبعاثات وحدات

 يكاواإل رعاية تحت كورسيا لخطة المركزي  السجل وصون  بإنشاء 2020 عام مطلع في المجلس اضطالع (د
 ذات الصلة؛  بالمعلومات يكاواإل إبالغ من األعضاء الدول لتمكين

ة االستشارية المختصة بخطة كورسيا المجموع من بدعم كورسيا، خطة تنفيذ على اإلشراف المجلس مواصلة (ه
 ولجنة حماية البيئة، حسب االقتضاء؛ 

الدول األعضاء ما يلزم من إجراءات لضمان وضع السياسات واألطر التنظيمية الوطنية لالمتثال ألحكام  اتخاذ (و
 خطة كورسيا وإعمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر؛ 
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ر -20 الناتجة عن آليات منشأة بموجب اتفاقية األمم  االنبعاثاتوحدات  بأنالدورة التاسعة والثالثين  أثناءبقرارها المتخذ  تذك 
 الطيران مجال في وخفضه الكربون  عن التعويض خطة في استخدامها يمكن باريس واتفاق المناخ تغيرالمتحدة اإلطارية بشأن 

 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 العدّ  بتجنب يتعلق ما ذلك في بما الطيران، مجال

المساعدة وبناء  وتقديمالقدرات  ءبنا إمكانيةأن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير  تقرر -21
 من الرابع المجلد في المحددة الزمنية لآلجال وفقاً 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 )على التشديد مع الدول، بين ما كورسيا خّطة إطار في شراكات وإقامة للتوعية، مواد وإعداد ندوات، تنظيم يشمل الذي 
 بأنشطة بناء القدرات والمساعدة؛  لالضطالع يكاواإل مظّلة تحت منّسق نهج اتباع أهمية

رو -22 بأن َتستخدم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  الدورة التاسعة والثالثين بالقرار الذي اعتمدته في تذك 
" 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  أخرى  منهجيات إعداد إمكانيات من المزيدإلى المجلس استكشاف  وتطلب -24
ع الدول وتشجّ  ،تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخالتعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار اتفاقية األمم الم

إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن أن تزيد من  الرامية اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ  هذهعلى استخدام 
 بدون  ،الدوليخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  تنفيذ في البرامج هذهعن  الناجمة الوحدات استخدام نطاق

 االنبعاثات. تخفيض لعمليات مزدوج حساب

 
 زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها :20-40القرار

وكفاءة، بوظائفها المنصوص عليها في الجزء الثاني من بفعالية منظمة الطيران المدني الدولي قد اضطلعت  لما كانت
 ؛)اتفاقية شيكاغو( "اتفاقية الطيران المدني الدولي"

األهداف األساسية للمنظمة، الواردة في المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو، ووظائف المجلس، الواردة  انتولما ك
 فائقة األهمية؛في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من االتفاقية، ال تزال 

 ؛وقانونية وبيئية ة تكنولوجية واقتصاديةالمنظمة تجابه اآلن تحديات جديدة وسريعة التطور ذات طبيع ولما كانت
 ؛لية مع هذه التحدياتاعبكفاءة وف الضرورة تقتضي من المنظمة أن تتجاوب ولما كانت

ذات مؤهالت عالية وتتصف بالمرونة والحماس وبروح  ةعامل ى واستبقاء قو ورعاية  إلى توظيفبحاجة يكاو اإللما كانت و 
 ؛رة للدولاالحتياجات المتغيّ  ةايا التقليدية والناشئة وتلبيالقض ةمعالجاألداء العالية، من أجل 

معلومات ب القادرين على المساهمةمع أصحاب المصلحة  ةمبتكر  ةشراكات جديداإليكاو بحاجة إلى إقامة  لما كانتو 
 ؛يكاو االستراتيجيةأهداف اإلتكميلية تصب في تحقيق ات نظر وموارد هوخبرات ووج
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يشكالن تمويل إضافي من المصادر العامة والخاصة الحصول على  ىوقدرتها عللإليكاو مي األداء التنظي لما كانو 
 ؛إلى الدول ةلتدريب وبناء القدرات وتقديم المساعدأنشطة اتنفيذها للبرامج و  يؤثران على حسن عاملين رئيسيين

في الوقت المناسب  ةوشامل ةقمعلومات دقيبحاجة للحصول على الدول وأصحاب المصلحة ومنظمات التمويل لما كانت و 
 ؛ائهيكاو وسياساتها وأدااإل ةعن أنشط

 فإن الجمعية العمومية:
 ؛أعمال اإليكاوعلى التقدم المحرز في وضع خطة  ةالعام ةعن تقديرها للمجلس ولألمين تعرب -1
جل مواصلة مساعيه الرامية إعداد خطة أعمال لكل فترة ثالثية، من أالمجلس بشأن القرارات التي سبق أن اتخذها  تؤيد -2

بواسطة  للتقدم المحرز منتظماستعراض  إجراءتشمل  لإلشرافآلية  وإنشاء إلى انتقال اإليكاو نحو نهٍج اإلدارة القائمة على األداء
 أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسية؛

 ، كل في نطاق اختصاصه، بما يلي:ةالعام ةالمجلس واألمين تكلف -3
وتطبيق نهج اإلدارة القائمة على ، مع القيام بعملية تخطيط منتظمة رة كل ثالث سنواتإعداد خطة أعمال م (أ

 .في إعداد ميزانية البرنامج العاديساعد يوالمساءلة، و  والشفافيةلية ارفع مستوى الفعي األداء بما
السنوات  خالل فترةوعرض الصيغة المحّدثة لهذه الخطة لدول المتعاقدة، وضع خطة األعمال في متناول ا (ب

 الثالث المعنية، إلى كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية.

مع  ةجديد ةشراكات مبتكر  ةقامإلزيادة الشفافية، وتحسين بيئة مكان العمل، و الجادة اتخاذ مزيد من الخطوات  (ج
 ةفق اآلراء قيمتوا ىن تظل النتائج القائمة علأأصحاب المصلحة الخارجيين، وزيادة الفعالية التنظيمية، وضمان 

من أجل تحقيق المزيد من  ةضافيإ، وتعبئة موارد ين لديهاهيئات الخبراء المتخصصلإليكاو و  اً وهدف ةأساسي
 .اإلنجازات

 .الشراكات والحصول على التمويل الطوعي إقامةتجنب أي تضارب محتمل في المصالح عند  (د
 المجلس بما يلي: تكلف -4

 والكفاءة؛ الشفافيةعمل الجمعية العمومية بما يحقق مزيدا من  وإجراءاتترشيد أساليب مواصلة  أ(
عمل المجلس وهيئاته المساعدة، سعيا إلى تحقيق  وإجراءات دراسة متعمقة لعمليات صنع القرار، وألساليب إجراء ب(

  ؛الترشيد وتفويض السلطة وتحسين كفاءة المنظمة
 وشفافيتهاالبرامج  فعاليةمستقلة إلى المجلس، بما يضمن  الذي يقدم تقارير اإلشرافيكفالة فاعلية الجهاز  ج(

 والمساءلة عنها.
واصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها ت، إلى أن ا، في حدود اختصاصهةالعام ةاألمين تدعو -5

 ؛ير في هذا الشأن إلى المجلسقدم تقار ت، وأن واإلداريةوالتنظيمية  اإلجرائيةفي األساليب  إصالحاتمن خالل تنفيذ 
رار، لدى تنفيذ قهذا ال مرفقإلى مراعاة االعتبارات، الواردة في القائمة غير الحصرية في  ةالعام ةالمجلس واألمين تدعو -6

 ؛أعاله 5إلى  3الفقرات 
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 المدني الدولي. بشأن تحسين إنتاجية منظمة الطيران 2-31أن هذا القرار يحل محّل قرار الجمعية العمومية  تعلن -7

 المرفق
  وفعالية كفاءة أكثر اإليكاو لجعل االعتبارات من قائمة

 أ( من منطوق القرار(  3)الفقرة  عملية التخطيط المنتظمة
 العادي؛ البرنامجربط مباشر وواضح بين خطة األعمال وميزانية  إنشاء (أ

لى تخصيص الموارد على المستوى االستراتيجي بطريقة تركز ع العادي البرنامجميزانية  إلعداد إجراءاتوضع  (ب
)"من القمة إلى القاعدة" ال من "القاعدة إلى  اإلداريةال على مستوى التفاصيل  المنشودة النتائج على القائم

 ؛القمة"(
فة، والغايات المستهد والنواتج الرئيسية واألنشطةوالنتائج المتوقعة  االستراتيجيةلتحديد األهداف  إجراءاتوضع  (ج

 ؛األداء مع استخدام مؤشرات
 ؛ عمالاألإطار  في استراتيجي، هدفخطط أكثر تحديدًا لكل  وضع (د
بشكل مستمر من األمانة العامة وبشكل دوري من المجلس  األعمالالتقدم المحرز في تنفيذ خطة  استعراض (ه

 والهيئات الفرعية؛ 
 ث سنوات.وتجديدها مرة على األقل كل ثال األعمال خطةتحديث  (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

 ؛الرئيسية ذات األولوية وعلى تخصيص الموارد
 ؛ائق وتوزيعهاالوث 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 الواحدة في هيئات مختلفة، ما لم يكن ذلك
 ؛ت اللجان )مثلما حدث في الدورة الحالية(المحاضر الجتماعا إعدادشرط  إلغاء (ه
  ؛الكلمات االفتتاحية، وتحسين االلتزام بالوقت المحدد لالجتماعات إلقاء إجراءاتتحسين  (و
 عصرية وفعالة للتصويت، ال سيما النتخاب أعضاء المجلس. إجراءاتوضع  (ز

، فانه ينبغي Doc 7600م للجمعية العمومية تعديالت على النظام الداخلي الدائ 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 وإجراءاتعمليات صنع القرار وأساليب 
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 غي أن يدور محور االستعراض حول ما يلي:ينب
المفهوم الذي يقضي بأن يواصل المجلس تصريف مهامه وواليته طبقا التفاقية شيكاغو وأن يركز خصوصا  (أ

 على مسائل السياسة العليا.
في المنظمة بوصفه الرئيس التنفيذي لموظ اإلداريةوالقرارات  اإلجراءاتأن يضطلع األمين العام بمسؤولياته باتخاذ  (ب

 اتفاقية شيكاغو. طبقا ألحكام المادة الرابعة والخمسين )ح( من
  ج( من منطوق القرار( 4)الفقرة  اإلشرافيالجهاز 

إلى المجلس عن الفاعلية والوضوح  بصورة مستقلة ومباشرةقوية لتقديم التقارير  إجراءاتيتركز االهتمام هنا على وضع 
. ووفقا لألسلوب الشائع في تدقيق الحسابات ستتاح لألمين العام فرصة التعقيب على ما ورد والمساءلة في جميع برامج المنظمة

 في التقارير المستقلة دون أن يكون له الحق في تغييرها.
  من منطوق القرار( 5)الفقرة تدابير أخرى لتحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها 

 اإلقليميةوخطط المالحة الجوية  والتوصياتالجو والقواعد  وتعديل اتفاقات قانون  إصدارتكفل  إجراءاتوضع  (أ
 ؛في حينها

الصادرة عن  والتوصياتزيادة التركيز على تشجيع الدول على التصديق على اتفاقات قانون الجو وتنفيذ القواعد  (ب
 ؛المنظمة تنفيذا على أوسع نطاق ممكن في جميع أنحاء العالم

، وذلك والتوصياتسيما حين تتعلق هذه االتصاالت بالقواعد  دول المتعاقدة، التحسين وتشهيل االتصاالت مع ال (ج
 ؛االلكتروني اإلرسالمن خالل تدابير منها التوسع في استخدام أجهزة 

توطيد درجة االستقالل الذاتي في عملية التخطيط االقليمي ودرجة السلطة والموارد التي تمنح لمكاتب اإليكاو  (د
 ؛عمل على كفالة التنسيق المناسب على المستوى العالمياالقليمية، مع ال

دراسة العالقة بين اإليكاو وغيرها من الهيئات )العاملة في مجال الطيران أو في مجاالت أخرى ذات صلة، على  (ه
المستويين العالمي واالقليمي( سعيا إلى تحديد مجال مسؤولية كل منها والقضاء على التداخل في المسؤوليات، 

 ؛نظيم برامج مشتركة حيثما كان ذلك مناسباوت
توفير فرصة أمام جميع أطراف مجتمع الطيران المعنية، بمن فيهم مقدمو الخدمات وأهل الصناعة، للمشاركة  (و

 ؛في نشاطات المنظمة على النحو المالئم
 ؛ترشيد الجداول الزمنية والوثائق وتقليل مدة عقد اجتماعات اإليكاو بوجه عام (ز
االستعانة بخبرات خارجية حسب االقتضاء للمساعدة في تنفيذ أي من المهام  ى لنظر في مدى استصواب وجدو ا (ح

 المذكورة أعاله.

 2030مساهمة الطيران في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  :21-40القرار رقم 
ن حياة أساسي بالنسبة إلى أقل البلدان نموًا، وال سيما إلى بأن النقل الجوي يعد حافزًا للتنمية المستدامة ويمثل شريا إقرارا  

 البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل التواصل مع العالم؛
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بأن روابط النقل الجوي تكتسي أقصى األهمية لتوفير التماسك االقتصادي واالجتماعي والقطري للدول األعضاء  إقرارا  و
 بها؛وشعو 

بأنه ال يمكن تحقيق المزايا التي ييسرها النقل الجوي إال إذا امتلكت الدول نظم نقل جوي آمنة وفعالة وسالمة  وإقرارا  
 ومستدامة اقتصاديًا وسليمة بيئيًا؛

دولية مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تستهدف مساعدة الدول في التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات الولما كانت 
لإليكاو وخططها وسياساتها وبرامجها، وفي معالجة الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن، لضمان حصول الدول كافَة على 

 المزايا االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي؛
" الذي 2030ستدامة لعام الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت قرار "تحويل عالمنا: خطة التنمية الم لما كانتو

غايًة تحقق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية  169هدفًا عالميًا وتحويليًا تدعمها  سبعة عشريشمل مجموعة تتألف من 
 والبيئية للتنمية المستدامة؛

ة عالمية تجمع بين ومدى طموحها يستلزم إقامة شراك 2030بأن اتساع نطاق خطة التنمية المستدامة لعام  وتذكيرا  
الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظومة األمم المتحدة وجهات فاعلة أخرى لتعبئة جميع الموارد المتاحة من أجل 

 تنفيذها؛
 تنفيذ األهداف االستراتيجية لإليكاو بشأن السالمة، وسعة المالحة الجوية وكفاءتها، واألمن والتسهيالت، والتنمية ولما كان

 ؛االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
بأن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة هو المحفل الرئيسي الذي تقّدم فيه  وإقرارا  

ت محّدثة عن التقدم السنوي المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الدول، من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية، معلوما
 على المستوى الوطني وما يعترض تنفيذها من تحديات؛

 بأهمية األطر العالمية لدعم األهداف االستراتيجية لإليكاو؛ وإقرارا  
 إلى هذه األطر العالمية؛بأهمية التنفيذ الفعال للخطط والمبادرات الوطنية واإلقليمية استنادًا  وإقرارا  

 فإن الجمعية العمومية:
الدول األعضاء على أن تعترف باإلسهامات الكبيرة للطيران في التنمية المستدامة التي تتحقق من خالل  تحث   -1

من تشجيع العمالة والتجارة والسياحة ومجاالت التنمية االقتصادية األخرى على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وكذلك 
 لألغراض اإلنسانية والكوارث في حاالت األزمات والطوارئ المتعلقة بالصحة العامة؛ ةخالل تيسير تقديم االستجابة المخصص

ه -2 مناصرة  المجلس واألمينة العاّمة، في حدود اختصاصات كل منهما، إلى تأكيد أن اإليكاو تواصل دورها في  توج 
، ومنظومة األمم المتحدة، ومجموعة المانحين وجميع الجهات المعنية األخرى، الطيران من خالل إذكاء وعي الدول األعضاء

 بشأن مساهمات الطيران في التنمية المستدامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ 

الدول األعضاء على إدراج الطيران في تقارير االستعراض الوطني الطوعي، باعتباره عنصرًا فاعاًل في دعم  تحث -3
 مستدامة، من خالل الربط بينه وبين أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة؛التنمية ال

الدول األعضاء على تضمين خططها الوطنية ذات الصلة إشارات واضحة إلى أهداف األمم المتحدة  تشج ع -4
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 للتنمية المستدامة، بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق هذه األهداف وفي االقتصادات الوطنية؛

الدول األعضاء على أن ترتقي بنظم النقل الجوي فيها من خالل التنفيذ الفعال لتوصيات اإليكاو وقواعدها  تحث   -5
الدولية وسياساتها، مع العمل في الوقت ذاته على إدماج النقل الجوي ضمن أهم أولويات خططها اإلنمائية الوطنية مشفوعا 

 طط رئيسية للطيران المدني، بما ي فضي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛بخطط استراتيجية محكمة لقطاع النقل الجوي، وخ

ه -6 األمينة العامة بأن تأخذ في الحسبان الخصائص واالحتياجات الخاصة ألقل البلدان  ن يوعز إلىالمجلس أل توج 
ي إطار األمم المتحدة، عند تنسيق برامج نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، كما تم تحديدها ف
 المساعدة الرامية إلى تعزيز نظم النقل الجوي فيها، وترتيب أولويتها وتيسيرها وتنفيذها؛

ه -7 األمينة العامة ألن تواصل، حسب االقتضاء، رصد واستعراض ما يترتب على ذلك من مساهمات مقدمة  توج 
 يذ أهداف اإليكاو االستراتيجية وبرامج عملها؛لبلوغ أهداف التنمية المستدامة من خالل تنف

ه -8 األمينة العامة ألن تكفل مشاركة اإليكاو، حسب االقتضاء وبما يتواءم مع أهدافها االستراتيجية، في اآلليات  توج 
 ها اإلنمائية؛لكي تعترف الدول األعضاء بأهمية الطيران في أطر  2030المناسبة المصممة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

إلى األمينة العامة أن تعزز الشراكات القائمة وتبرم شراكات جديدة مع الدول األعضاء، وصناعة الطيران،  تطلب -9
ومنظومة األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمؤسسات المالية، والمانحين والجهات المعنية األخرى، لمساعدة الدول 

 ظم النقل الجوي فيها بغرض اإلسهام، في نهاية المطاف، في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛األعضاء في النهوض بن

أهداف  – 2030بشأن خطة األمم المتحدة لعام  25-39أن هذا القرار يحل محّل قرار الجمعية العمومية  تعلن -10
 التنمية المستدامة.

 

 الموارد تعبئة : 22-40القرار 

 إن  الجمعية العمومية:
بأن النقل الجوي ي شّكل حافزًا للتنمية المستدامة وبأّنه، بالرغم من أهميته االقتصادية واالجتماعية، يتلّقى تموياًل  سّلمإذ ت  

 محدودًا من آليات التمويل الدولية القائمة دعمًا لتطّوره؛
ويل واالستثمارات بدعم من الدول بأّن نجاح تنفيذ مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" يستوجب زيادة مستوى التم وت سّلم

 األعضاء كافة؛
ألّنه قد ال تكون لدى الدول األعضاء، في حاالت معّينة، فرص الوصول إلى الموارد الالزمة لسّد أوجه القصور  ونظراً 

 التي تّم الكشف عنها عبر برامج التدقيق التي تنّفذها اإليكاو ولتعزيز شبكات النقل الجوي في بلدانها؛ 
معظم البلدان النامية تواجه صعوبات في دخول العديد من األسواق المالية، وال سّيما أسواق رأس المال  كانت ولّما

 األجنبي، لتمويل النمو المستدام للطيران المدني؛
 المانحين ومتعّددة الغرض محّددة اتئمانية صناديق لإليكاو، االستراتيجية األهداف إلى باالستناد أنشأ، قد المجلس كان ولّما

 المدني؛ بالطيران النهوض في األعضاء الدول مساعدة بهدف
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 7-38و 18-39و 16-39و 14-39و 12-39 بأّن العديد من قرارات الجمعية العمومية، بما فيها القرارات وت ذّكر
 ، تحّث الدول والمنّظمات الدولية والمؤسسات المالية19-22و 13-29و 9-33و 1-33و 15-35و 18-36و 16-37و

 على إقامة شراكات وتعبئة الموارد ألغراض المساعدة الفنية والتبّرع لصناديق اإليكاو؛
ى المانحين في صناديق بالمساهمات الملحوظة التي قّدمتها الدول األعضاء والمنظمات الدولية واإلقليمية وشتّ  تعترفو 

 اإليكاو ذات الصلة بتحقيق أهداف اإليكاو؛
 لتعبئة الموارد تّتسم بالشمول ووضوح الغرض أن تعّزز من دعم اإليكاو للدول في تيسير بأّنه من شأن سياسةٍ  وت سّلم

 الوصول إلى الموارد لتطوير ن ظ م الطيران المدني بها؛
لدى اإليكاو سياسة بشأن تعبئة الموارد ترمي إلى تأمين مساهمات طوعية كافية وأكثر قابلية للتوّقع ومستدامة  ولّما كانت

اء مهّمة المنّظمة وت كمل ميزانية البرنامج العادي وت ساعد الدول في الحصول على التمويل بما ي عّزز سالمة وكفاءة وأمن ت يّسر أد
 شبكة النقل الجوي وجدواها االقتصادية وصالحيتها البيئية؛

ر ما يلي  :تقر 
ه -1 او أداء دورها كداعية في مجال الطيران المجلس واألمينة العاّمة، كلٌّ في مجال اختصاصه، لتأمين مواصلة اإليك توجِّ

من خالل نشر الوعي فيما بين الدول األعضاء ومنظومة األمم المّتحدة والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والقطاع 
 الدول األعضاء؛الخاص والجهات المانحة بفوائد تعبئة الموارد ألغراض االستثمار في النمو المستدام لن ظ م النقل الجوي في 

الدول األعضاء وقطاع الطيران والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والجهات المانحة وغيرهم من  تحثّ  -2
الجهات المعنية على دعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى وخطط الطيران العالمية واإلقليمية وأولوياتها التي حّددتها المنّظمة 

 جية الجهود؛مع تفادي ازدوا

 الوطنية اإلنمائية خطتها في الطيران قطاع أولوية إدراج في الدول لمساعدة إرشادية مواد إعداد العامة األمينة من تطلب -3
 المدني؛ للطيران رئيسية وخطط الجوي  النقل لقطاع قوية استراتيجية خطط تطوير مع الخطط، تلك في األولوية بهذه واالرتقاء

لتنفيذ مشروعات  الطيران لقطاعالتمويل  فيعلى العمل مع المؤسسات المالية إلعطاء األولوية الدول األعضاء  تحثّ  -4
 "؛الركب وراء بلد أي تركالمساعدة والمشروعات الوطنية، دعمًا لمبادرة "عدم 

المساعدة  الدول األعضاء على تأمين التمويل الوطني ألغراض النمّو المستدام للنقل الجوي وتشّجعها على التماس تحثّ  -5
 من اإليكاو، عند االقتضاء؛

الطيران القيمة في التنمية المستدامة من  بإسهامات أن تقرّ  المساعدة اإلنمائية الرسمية الدول األعضاء التي توّفر تحثّ  -6
األمينة ع تشج  و ذلك إلى تحتاج التيخالل النظر في تسخير االلتزامات وانفاق التدفقات المالية لتعزيز النقل الجوي في الدول 

 المسعى؛ مساعدتها في تحقيق هذا على العامة
الدول األعضاء كافة وقطاع الطيران والمنّظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية والمانحين وشّتى الجهات  تحثّ  -7

ج إلى ذلك بغية توفير الموارد المعنية مّمن لديها القدرة، على مواصلة التبّرع لصناديق اإليكاو وإقامة الشراكات مع الدول التي تحتا
 المالية والفنية لمساعدتها في تطوير ن ظ م الطيران المدني بها، بما في ذلك تحسين قدراتها على المراقبة؛

 المالية المؤسسات مع المنظمة شراكات تعزيز في يستمّرا نأل اختصاصاتهما، نطاق في ،العامة واألمينة المجلس توّجه -8
 التمويل على أو األموال على الدول حصول تيسير بهدف وذلك وبرامجها، خططها في الطيران دراجإلاألولوية أو  عطاءإل
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 الطيران؛ مجال في اإلنمائية لمشاريعها

 المّتحدةالدول األعضاء ومنظومة األمم  لدىتعبئة الموارد ل والوسائل االستراتيجيات لوضعاألمينة العاّمة  توّجه -9
والقطاع الخاص واآلليات ذات الصلة، بغية تقديم المساعدة للدول التي تحتاج  المالية والمؤسسات يةواإلقليم الدولية والمنظمات

رية الصغيرة النامية، في تعزيز ن ظ م النقل الج ز  وي بها إلى ذلك وال سّيما أقّل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الج 
 رة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛عند االقتضاء وبما يتوافق مع مباد

األمينة العامة للعمل مع المنّظمات الدولية بما يضمن تجسيد أولويات الطيران وما يتيحه من فرص، على النحو  توّجه -10
 المناسب، في المبادرات العالمية واإلقليمية ذات الصلة بتعبئة الموارد ألغراض تطوير النقل الجوي؛

عمل مع المنّظمات الدولية بما يكفل مواءمة مبادرات اإليكاو الخاّصة بتعبئة الموارد واندماجها األمينة العاّمة لل توّجه -11
 ضمن إطارات التمويل والتنمية ذات الصلة.

 بشأن تعبئة الموارد. 26-39تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية  -12

 
 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في إفريقيا : 23-40 رالقرا

أجل الحد من أوجه القصور الخطيرة في أمن من الجوهري أن يزداد تنسيق الجهود المبذولة تحت قيادة اإليكاو من  لما كان
 الطيران والتسهيالت في افريقيا والمحيط الهندي التي تعرقل عمل الطيران المدني الدولي وزيادة تطوره؛

بموجب الملحق  قاعدةبوضع  اإليكاوبقرار  ،(2017) 2396القرار  في رّحب قدمجلس األمن التابع لألمم المتحدة  كان ولما
واالعتراف  ،من قبل الدول األعضاء فيها (API) مسبقة عن الركابمعلومات الالفيما يتعلق باستخدام نظم  لتسهيالت"،"ا -التاسع 

 2178من القرار  9أنه وفًقا للفقرة  11لم تقم بعد بتنفيذ هذه القاعدة قررت في الفقرة  اإليكاوبأن العديد من الدول األعضاء في 
 المسبقة عن الركاب المعلومات تنشئ نظم ،ضمن أمور أخرى  ،فإن الدول األعضاء فيها كاووالقواعد القياسية لإلي( 2014)

 لسلطات الوطنية المختصة؛المسبقة عن الركاب ل المعلومات وتطلب من شركات الطيران العاملة في أراضيها توفير
 األعضاء الدول تقوم " بأن قررقد ( 2017) 2396القرار من  12مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أيًضا في الفقرة  كان ولما

 الدولية والتوصيات القياسية للقواعد وفقاً  وتحليلها وتحديثها ومعالجتها الركاب أسماء سجالت عن بيانات لجمع قدرات  بإنشاء
 اإلنسان قوق لح الكامل االحترام مع البيانات، هذه المختصة الوطنية سلطاتها جميع تستخدم أن وضمان اإليكاو، عن الصادرة

 بالدول كذلك يهيب فيها، والتحقيق وكشفها اإلرهابيين سفر من بها يتصل وما اإلرهابية الجرائم منع أجل من األساسية والحريات
 إلى القدرات وبناء والموارد الفنية المساعدة توفر أن األخرى  اإلقليمية ودون  واإلقليمية الدولية والكيانات المتحدة واألمم األعضاء

 مع الركاب أسماء سجل بيانات تبادل على األعضاء الدول يشجع اإلمكان، وعند القدرات، هذه تفعيل أجل من األعضاء دولال
 البلدان أو األصلية بلدانهم إلى العائدين األجانب اإلرهابيين المقاتلين عن الكشف أجل من الصلة ذات أو المعنية األعضاء الدول
 عمالً  المنشأة اللجنة حددتهم الذين األفراد جميع على التركيز مع ثالث، بلد إلى المنتقلين أو فرينالمسا أو جنسيتها يحملون  التي

 لوضع األعضاء دولها مع العمل على اإليكاو أيضا ويحثّ  ،(2015) 2253و( 2011)1989و( 1999) 1267 بالقرارات
 ؛"يتهاوحما واستخدامها الركاب أسماء سجل بيانات جمع أجل من قياسية قاعدة

من خالل وضع خطة تنفيذ إقليمية شاملة  والتسهيالتقد اتخذ خطوات لمعالجة قضايا أمن الطيران  اإليكاومجلس  وإذ يالحظ أن
 .  اإليكاوضمن أحد برامج  (AFI SECFAL Plan) ا في أفريقي والتسهيالتألمن الطيران 
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التنفيذ  خطة أمن الطيران والتسهيالت من خالل وضع أن مجلس اإليكاو اتخذ خطوات من أجل معالجة مسائل إلى وإشارة
 اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا باعتبارها برنامجًا من برامج اإليكاو؛

جنة أن جهودًا كبيرة بذلت من أجل إعادة تأكيد االلتزام السياسي في أفريقيا، بالتعاون مع مفوضية االتحاد األفريقي ول إلى وإشارة
من طرف المؤتمر الوزاري بشأن الطيران والتسهيالت في أفريقيا الذي  المعتمدةمحددة المقاصد الأفكاك، وأن إعالن ويندهوك و 

 1/7/2017 فيرطساء دول وحكومات االتحاد األفريقي  جمعيةتم اعتمادها من قبل قد في ويندهوك بناميبيا  2016عقد في أبريل 
 بإثيوبيا؛ أبابا أديس في

ما يكفي من الموارد المالية والفنية لالمتثال في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي بأنه قد ال يكون للعديد من الدول المتعاقدة  إقرارا  و 
الشتراطات اتفاقية شيكاغو ومالحقها وتعول بذلك على اإليكاو وشركاء التنمية وقطاع الطيران وغيرهم من أصحاب المصلحة 

 خبرة والمساعدة؛من أجل الحصول على ال
بالحاجة إلى القيام، تحت مظلة اإليكاو وبتنسيق أنشطة جميع الجهات المعنية التي تقدم المساعدة إلى الدول الواقعة في  وإذ تقر  

 إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛
 بأنه قد تحتاج اإليكاو إلى موارد إضافية من أجل االضطالع بدورها التنسيقي بنجاح؛ وإقرارا  

الستعداد المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى منطقة أفريقيا والمحيط الهندي وذلك باإلعراب، في أقرب وقت ممكن، عن  راكا  وإد
 التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا؛ التزام ملموس وهام بخطة

 فإن الجمعية العمومية:
التنفيذ اإلقليمية الشاملة  يقيا والمحيط الهندي على االلتزام بتحقيق أهداف وغايات خطةأفر  في إقليمالدول األعضاء  تحث   -1

 ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا؛
الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين يقدمون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في أنظمة  تحث   -2

لركاب من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في معالجة عن اطريق توفير معلومات مسبقة تبادل البيانات اإللكترونية عن 
 حركة نقل الركاب في المطارات الدولية؛

على جمع ومعالجة وتحليل بيانات سجل أسماء  القدرة تطورإلى الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد أن  يطلب -3
ل الوطني للبيانات ومشاركتها مع سلطاتها الوطنية المختصة مع االحترام التام ( وضمان استخدام بيانات السجPNRالركاب )

 السفر ذات الصلة؛ جرائمحقوق اإلنسان والحريات األساسية لغرض منع وكشف والتحقيق في الجرائم اإلرهابية و ل
اء المنطقة بهدف تحقيق في جميع أنح أفريقيا والمحيط الهندي على تعزيز تعاونها إقليم فيالدول األعضاء  تشجع -4

 للخبراء التعاونية والخطةالفائدة القصوى من استخدام الموارد المتاحة وتقاسمها من خالل إقامة مشاريع إقليمية ودون إقليمية 
 تشمل كافة جوانب اإلشراف على أمن الطيران والتسهيالت؛الهندي  والمحيط أفريقيا إلقليم

م المتحدة )ال سيما برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة المعني ومنظمات األم األعضاء الدول تشجع -5
بالمخدرات والجريمة واللجنة التابعة لمجلس األمن والمعنية بمكافحة اإلرهاب وغيرها من المنظمات( وقطاع الطيران والجهات 

ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا والعمل مع اإليكاو على  خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة المانحة المالية وغير المالية على دعم
 تنفيذها؛
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المجلس إلى ضمان أن تؤدي اإليكاو دورًا قياديًا قويًا فيما يتعلق بتنسيق األنشطة والمبادرات واستراتيجيات التنفيذ  توجه -6
ن الطيران والتسهيالت في منطقة أفريقيا والمحيط الرامية تحديدًا إلى بلوغ أهداف وغايات الخطة، بغية تحقيق تحسن مطرد في أم

 للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة تبعًا لذلك؛العادية  الميزانية إطار في الالزمة للخطةالهندي وتخصيص الموارد 
ئ خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا بما يتماشى مع مباد خطة المجلس إلى تنفيذ 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

 .دورة المقبلة للجمعية العموميةبشأن التقدم المحرز إلى ال
 .38-39أن هذا القرار يحل محل القرار  علنت -9

 
 والمساعدة الفنية د بسياسات اإليكاو في مجال التعاون الفنيموح  البيان ال :24-40القرار رقم 

والتعاون الفني، وأقرتها  الفنية المساعدة أشكال من شكل جديدة من أجل تقديم الدعم الفني في سياساتالمجلس قد اعتمد  كانلما 
 ن؛الجمعية العمومية في الدورة الثامنة والثالثي

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

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

 فإن الجمعية العمومية:
كما كانت عند انتهاء  والمساعدة الفنية يكاو للتعاون الفنيأن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد بسياسات اإلتقرر  -1

 .األربعين للجمعية العمومية الدورة
 .16-39 القرار يحل محلأن هذا القرار  تعلن -2

 المرفق )أ(
 والمساعدة الفنية اإليكاو للتعاون الفني ابرنامج

 القتصادية للدول.نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية الما كان 
سيما  الطيران المدني يمثل عنصرا مهما للتقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في جميع البلدان، الولما كان 

 البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعالمي.
 دم طيرانها المدني والنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف االستراتيجية.بوسع اإليكاو أن تساعد الدول على تق ولما كان
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والذي  15/8/1949الصادر في  A(IX) 222القرار رقم  ولما كان

العمومية لإليكاو في قرارها  وأيدته الجمعية 16/11/1949الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ  أقّرته
قد طلب من جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في البرنامج الموسع لتقديم المساعدة الفنية  ،20-4رقم 
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من أجل التنمية االقتصادية، ولما كانت اإليكاو بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني قد 
بتمويل من حساب األمم المتحدة الخاص للمساعدة الفنية  والمساعدة الفنية مشاريع التعاون الفني 1951ت تنفذ منذ سنة بدأ

 والذي نشأ بموجب القرار أعاله.
والمساعدة  قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون الفني 1995إلى سنة  1983العجز الكبير الذي حدث من سنة  ولما كان

 يد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني.وتجد الفنية
واستندت لجمعية العمومية ل الدورة الحادية والثالثون  التي أيدتها والمساعدة الفنية الفني للتعاون تنفيذ السياسات الجديدة  ولما كان

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

 .والمساعدة الفنية التعاون الفني في برنامجيالمالية  ملحوظ لألوضاع كبيرة وإلى تحسين
تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ل والمساعدة الفنية على أهمية برنامج التعاون الفني قد شددتلجديدة أهداف السياسات ا ولما كانت

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

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

قامة شراكات إلقد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية  21-35القرار ولما كان 
 شركاء التمويل والدول المنتفعة. مثمرة مع 
الدول األعضاء والصناعة والمؤسسات المالية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين قد حث  23-39 القرار ولما كان

يكاو، على التنسيق والتعاون فيما بينهم ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى مع األولويات العالمية واإلقليمية التي حددتها اإل
 جنب ازدواج الجهود؛بما ي

والمراقبة المالئمين على  اإلشرافالتعاون الفني مزيدا من المرونة التشغيلية في ظل  إدارة إعطاءالمجلس قد وافق على  ولما كان
 .والمساعدة الفنية أنشطة التعاون الفني

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

 والتشغيلية اإلدارية الفنية وما يتصل بهما من إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات والمساعدة برنامجا التعاون الفني ولما كان
 متباينة تخرج عن سيطرة يتفاوت بشكل كبير بناًء على عوامل نأ تقديره بدقة، ويمكن يمكن ال بعدها وما السنوات الثالث لفترة

 . اإليكاو
 تكاليف الخدمات وصندوق  العادية الميزانية بين فيما التكاليف التكاليف، معنية بتوزيع السترداد قد اعتمد سياسة المجلس ولما كان

إدارة  تقدمها التي والخدمات الفني إلى إدارة التعاون  ديالعا البرنامج يقدمها التي والتشغيلية المتكبدة مقابل الخدمات اإلدارية
 .التعاون الفني إلى البرنامج العادي
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 فإن الجمعية العمومية:
 والمساعدة الفنيةتعاون الفني لا ابرنامج

 األهداف االستراتيجية للمنظمة. التشجيع على تحقيقفي  والمساعدة الفنية التعاون الفني يبأهمية برنامج تسل ِّم -1
اللذين ينفذا وفقا للقواعد واألنظمة واإلجراءات التي  والمساعدة الفنية التعاون الفني يعلى أن برنامج تؤكد من جديد -2

الدول بالدعم لكي  تزويداإليكاو، ويكمل دور البرنامج العادي في  ضمن أنشطةأولوية  اوذ ادائم انشاط وضعتها اإليكاو يشكالن
البنية األساسية لهيئات الطيران المدني ومواردها  وتنمي اإلقليمية تنفيذا فعااللية وخطط المالحة الجوية والتوصيات الدو  القواعد تنفذ

 البشرية.
في حدود الموارد المالية الراهنة،  والمساعدة الفنية اإليكاو للتعاون الفني يتعزيز برنامج ضرورةعلى جديد تؤكد من  -3

 التعاون الفني أداء دورها بمزيد من الكفاءة والفاعلية إلدارةلى المستوى الميداني، بما يتيح وع اإلقليميةوذلك على مستوى المكاتب 
 .مع الفهم أنه لن تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريع

الدول على  لمساعدةاإليكاو  تستخدمهااألدوات الرئيسية التي  إحدىالتعاون الفني هي  إدارةعلى أن  تؤكد من جديد -4
 .الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران المدني بكاملهرات في مجال سد الثغ

ألنشطة اإليكاو ينبغي أن يتم من خالل تحديد واضح  والمساعدة الفنيةأن تحسين تنسيق التعاون الفني على  تؤكد -5
وبرامج  والمساعدة الفنية فنيلصالحية وأنشطة كل إدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوثق لبرنامجي التعاون ال

 تجنب االزدواج والتكرار.المساعدات األخرى في اإليكاو ل
في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن يمول في المقام  التكاليف على أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانية تؤكد من جديد -6

اللجوء إلى تمويله من ميزانية البرنامج  على أن يكون  ،يةوالتشغيل اإلداريةاألول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات 
 .هو المالذ األخيرالعادي 

من األمين العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري المحملة على  تطلب -7
 .والمساعدة الفنية مشاريع التعاون الفني

 أن يجب الفني، إلى إدارة التعاون  المقدمة الدعم مقابل خدمات منظمةالتي تستردها ال يفالتكال هذه أن جديد من تؤكد -8
 عند أدنى حد. الدعم اإلداري  لكي يتسنى الحفاظ على تكاليف المشروع متصلة اتصااًل مباشرًا وحصريًا بعمليات تكون 

 بوصفها الوكالة المعترف بها في الطيران المدنياإليكاو 
سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص، بإعطاء  وغيرها من شركاء التنمية، والالتمويل ؤسسات ملمانحة و الدول ا توصي -9

 في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع الطيران المدني في مجالاألفضلية لإليكاو، في الحاالت المناسبة، 
بهذه الهيئات وبالدول التي يمكنها أن تتلقى المساعدة، مين العام االتصال األ أن يواصل وتطلب والمساعدة الفنية، التعاون الفني

 .مع االعتماد على اإليكاو بوصفها الوكالة التنفيذيةالطيران المدني  لتنميةصيص األموال وذلك لتخ
يم االعتبار ألهمية معونة تحت رعاية الحكومة بأن تقثنائية أو برامج  معونةالدول المتعاقدة التي لديها برامج  توصي -10

 من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الطيران المدني.  والمساعدة الفنية االستعانة ببرنامجي اإليكاو للتعاون الفني
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 والمساعدة الفنيةتوسيع نطاق أنشطة التعاون الفني 
المحافظة على  في إدارة التعاون الفني يقتضي ضمانعلى أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية  من جديد تؤكد -11

 السمعة الطيبة التي تتمتع بها اإليكاو.
التي تقدمها اإليكاو ليشمل الهيئات  والمساعدة الفنية توسيع نطاق خدمات التعاون الفني إلىالحاجة على  من جديد تؤكد -12

، االستراتيجية أهداف اإليكاو للمساهمة في تحقيقلمدني، وذلك الخاصة( المعنية مباشرة بالطيران ا غير الحكومية )العامة أو
الوطنية  لطيران المدنياتوفرها عادة هيئات كانت التي  األنشطة منها تشمل جملة أموروينبغي لهذا التعاون وتلك المساعدة أن 

مان نوعية الخدمات المقدمة ض مسؤولية الدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحملحيث تظل ما  حد إلىحاليا  تهاخصخص والجاري 
إلى األمين العام إبالغ سلطة الطيران المدني المعنية بالجوانب  وتطلب، الصادرة عن اإليكاو الدولية وامتثالها للقواعد والتوصيات

 الفنية للمشروع فور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكومية.
بناء على الطلب  التي تقدمها اإليكاو والمساعدة الفنية ن الفنيخدمات التعاو  على ضرورة توسيع نطاق تؤكد من جديد -13

في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران المدني  ذالهيئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنفِّ  ليشمل هذا النطاق
في كل طلب على حدة من الطلبات التي األمين العام بالنظر  وتكلف ،وفاعلية النقل الجوي الدولي وأمنتعزيز سالمة  إلىتهدف 
 إقامة، مع والمساعدة الفنية لتعاون الفنيلمجاالت التقليدية الفي  للحصول من اإليكاو على التعاون والمساعدةالهيئات  هذه تقدمها

طنية السارية ذات وللسياسات واللوائح الو  اإليكاو اعتبار خاص لاللتزام في المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن
 الصلة التي تصدرها الدولة المتلقية.

 والمساعدة الفنيةاتفاقات التعاون الفني  
اتفاقات الصناديق االئتمانية  والمساعدة الفنية ها للتعاون الفنييبرنامج إطاراإليكاو في تستخدم أن على  تؤكد من جديد -14

وترتيبات التمويل حسب االقتضاء لتقديم  األخرى  اإلطاريةتفاقات الالمدني واوخدمة مشتريات الطيران  اإلداريةواتفاقات الخدمات 
 مشاريع الطيران المدني. ينفذون مساعدة ألصحاب المصلحة الذين و  تعاون  أقصى

التعاون  للحصول على االعتماد بصورة أكبر على هذه الترتيبات الرامية إلىمبادرات الدول إلى  تنظر بعين االرتياح -15
 في مجال الطيران المدني. والمساعدة الفنية الفني

 المرفق )ب(
 الفنية والمساعدةالتعاون الفني  يتمويل برنامج

احتياجات الطيران المدني،  إلشباعفي مجال الطيران المدني غير كافية  للتعاون الفني والمساعدة الفنية األموال المتاحة لما كانت
 سيما في البلدان النامية. وال

 .لألموال الالزمة لمشاريعها النامية البلدان توفير خالل من ، باستثناءات صغيرة،الفني مموالً  التعاون  برنامج ولما كان
 . صناديق التبرعات ومن خالل الميزانية العادية للمنظمة من الفنية مموالً  المساعدة برنامجولما كان 
أكبر قدر من الدعم، وهي التي  إلىتي تحتاج على وجه الخصوص هيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي ال ولما كانت

 الفني. لتعاون للتمويل مشاريعها  وصناعة القطاععلى المؤسسات المالية في الوقت ذاته  أساسا تعتمد
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ني، قطاعات غير الطيران المد إلى تنمية بصفة رئيسية يوجه اإلنمائيالتمويل الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة  ولما كان
المائة من في  أقل من واحد إلىحتى وصلت  أقل بكثير عن ذي قبلمساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني  وأصبحت

اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لإليكاو على برنامج األمم المتحدة والمساعدة الفنية، ولكن يواصل  اإليكاو للتعاون الفني يبرنامج
 .المستوى الوطني

األرضية  تجهيزات الطيرانعلى  أن تنفق مبالغ كبيرة من الدول النامية تقتضيالتطور الفني في الطيران المدني سرعة  ولما كانت
يفوق مواردها المالية  الوطنيين وهذا الجهد تدريب موظفي الطيرانل متزايدبذل جهد  وأن تواصل لمواكبة ذلك التطور توخيا

 .يةالتدريب وتجهيزاتها
 لمشاريع التعاون الفني إضافيةبقصد تعبئة موارد  "آلية تمويل تنفيذ أهداف اإليكاووضعت " عية العمومية قدالجم ولما كانت

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

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

 فإن الجمعية العمومية:
، بما في ذلك قطاع الصناعة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية اآلخرينإلى مؤسسات التمويل والدول المانحة طلب ت -1

واألمين العام واألمانة العامة تكثيف  المجلس رئيس إلى وتطلبقطاع النقل الجوي في البلدان النامية،  لتنميةأولوية إعطاء أقصى 
 .والمساعدة الفنية ي مشاريع اإليكاو للتعاون الفنيفإسهامهما  لزيادة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة باألمم المتحدة، وباالتصال 

هي الوكالة المتخصصة التابعة أن اإليكاو  إلىوشركاء التنمية اآلخرين  والدول المانحة التمويل مؤسسات تسترعي انتباه -2
بوصفها السلطة الخبيرة التي  لألمم المتحدة والمعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة

 توفر التعاون الفني والمساعدة الفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع الطيران المدني.
تسترعي انتباه ممثليها في تلك المنظمات إلى أهمية تقديم  على أن الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويل تحث -3

للنقل الجوي و/أو  ةالحيوي ةاألساسي البنية إلنشاء الضروريةسيما المشاريع  الو يران المدني، مشاريع الطإلى المساعدة التعاون و 
 .في البلدلتنمية االقتصادية الضرورية ل

 وعلى أن تبادر عندما تلتمس التعاون والمساعدةالطيران المدني،  لتنميةأولوية عالية  إعطاءالدول المتعاقدة على  تحث -4
وكالة بوصفها اإليكاو  إشراكالتمويل برغبتها في  مؤسسات إلى إفادة مالئمالحكومي ال المستوى غرض من خالل لهذا ال ينالخارجي

 تمولها تلك المنظمات. التي قدفي مشاريع الطيران المدني  منفذة
المصادر  جميع المدني من طيرانهالتنمية  الالزمة البلدان النامية للحصول على األموال اإلجراءات التي تتخذها تشجع -5

حتى تتقدم وشركاء التنمية اآلخرين،  والدول المانحة التمويل ومؤسسات الميزانيات الوطنية فياألخرى الستكمال األموال المتاحة 
 معدل ممكن. هذه التنمية بأقصى

لمساعدة الفنية أن يوسع المساهمات المقدمة من المانحين خارج اطار الميزانية تتيح لبرنامجي التعاون الفني وابأن  متسل ِّ  -6
نطاق الخدمات التي يقدمها إلى الدول بخصوص السالمة وأمن المالحة الجوية والحماية البيئية والكفاءة فيما يتعلق بمجال الطيران 
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ت الثغرا وسدتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  وخصوصا ،ةاالستراتيجياألهداف  المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في بلوغ
 التي كشفتها عمليات التدقيق.

العينية التي أو  المساهمات المالية والمساعدة الفنية اإليكاو للتعاون الفني يسم برنامجإتلقى بتبأن  ةالعام ةلألمين تأذن -7
ومعدات  تدريبيةعلى شكل منح دراسية ومنح سيما التبرعات التي تقدم  والمساعدة الفنية، وال مشاريع التعاون الفني تقدم إلى

بين  وسيطامن المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأن يعمل غيرها التمويل و  مؤسساتتدريب من الدول و الالتدريب وأموال 
 .والمنح التدريبية ومعدات التدريبالمنح الدراسية  تقديمالدول بخصوص 

عن طريق يكاو عدة الفنية التابعين لإلالقادرة على توفير أموال إضافية لبرنامجي التعاون الفني والمساالدول  تحث -8
 .صناديق التبرعات الخاصة باإليكاو من أجل تنفيذ مشاريع في مجال الطيران المدني

في آلية تمويل تنفيذ  اإلسهامصناعة الطيران والقطاع الخاص، على  سيما والالدول وشركاء التنمية اآلخرين،  شجعت -9
 كة في تنفيذ مشاريع اإليكاو للطيران المدني.أهداف اإليكاو ألنها تمكنهم من المشار 

وشركاء التنمية والدول المانحة التمويل  مؤسساتدعم لالنامية  إلى البلدانالمجلس أن يقدم المشورة والمساعدة  إلى تطلب -10
نمية التعاونية للسالمة للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج الت شبه اإلقليميةو  اإلقليميةالبرامج  من أجل تنفيذاآلخرين 

 .(CASP)والبرنامج التعاوني ألمن الطيران  (COSCAP)التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 

 المرفق )ج(
 الفنية والمساعدة التعاون الفني يتنفيذ برنامج

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

لتنفيذ  والتعاون الفني والمساعدة الفنية الالزمةالمشورة  للحصول علىاإليكاو  تعتمد أكثر فأكثر علىالدول المتعاقدة  ولما كانت
 مواردها البشرية. وتنميةتها األساسية اطيرانها المدني من خالل تعزيز هيئاتها وتحديث بني وتنميةلتوصيات الدولية القواعد وا

برنامج اإليكاو العالمي  إطار فيما يتعلق بنهج الرصد المستمر في الفعال والتصحيحالمتابعة  إجراءحاجة ملحة إلى ال ولما كانت
المكتشفة، تقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات حتى يتسنى  أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق لتدقيق مراقبة السالمة الجوية و 

 .بما في ذلك الشواغل البارزة في مجال السالمة واألمن
ولي إلى أن تقدم الدعم األ يتيح لإليكاومن خارج الميزانية  والمساعدة الفنية التعاون الفني يالتمويل المقدم إلى برنامج ولما كان

برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة  كشفها نهج الرصد المستمر في إطارالمساعدة لسد الثغرات التي الى  تحتاجالدول التي 
 .لطيرانوبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن ا بعثة التحقق المنسقة التابعة لإليكاوو  السالمة الجوية

تماما بالقواعد والتوصيات الدولية  مع االلتزامأي طرف آخر خارج اإليكاو بتنفيذ المشاريع  التعاون الفني أو إدارةقيام  ولما كان
 وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم. أمنيسفر عن تعزيز جوهري لسالمة و 

ان وتخطيط المشاريع في أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير المشاريع على الطير  ولما كانت
 المستقبل.
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 تعتمدالهيئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقدة  ولما كانت
الت التعاون في مجا الفنية والمساعدةوالتعاون الفني المشورة على التعاون الفني  إدارة أكثر فأكثر للحصول من خاللاإليكاو  على
 اإليكاو. الصادرة عنالدولية  المشاريع بالقواعد والتوصيات وتضمن التزامالتقليدية  والمساعدة الفنية الفني

 فإن الجمعية العمومية:
هت -1 مشاريع المن  تحصيلهامزايا التي يمكن ال إلى الفنية المساعدةالتعاون الفني و  الدول المتعاقدة التي تطلب انتباه وج 
 .والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدني بوضوحدة محدال
هت -2 التي  اإلقليميةوالمشاريع  اإلقليمية شبه من خالل المشاريع إلى التعاون والمساعدة التي تقدمالدول المتعاقدة  انتباه وج 

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

بناء نظم رقابة  بغية الهادفة الفنيأنشطة الدعم  لنهج شامل حيال المنظمة تطبيقز تعز أن  ةالعام ةاألمين طلب إلىت -3
 ؛في الدول قوية ومستدامة

برنامج تدريب  إعدادمن خالل  واإلداريينالفنيين والتشغيليين  موظفيهاعالية لتدريب  أولوية إعطاءالدول على  تحث -4
هؤالء الموظفين، ب لالحتفاظمناسبة الحوافز التقديم  إلىالحاجة وب، الوافينحو ال التدريب على تقديم هذاالدول بأهمية  تذكرشامل، و

 تدريبهم. اكتمالكل في مجال تخصصه، بعد 
في منطقتها  اإلقليميةمراكز التدريب  دعم، وعلى الراهنةالدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب  تشجع -5

، وذلك من غير متوفر على المستوى الوطنيهذا التدريب  كلما كانطيران المدني الوطنيين لموظفي ال العاليالتدريب  حتى توفر
 .على الذات في اإلقليمأجل النهوض بقدرة االعتماد 

 ،في تنفيذ المشاريع التأخيرمن خالل اإليكاو على أن تتفادى التعاون الفني والمساعدة الفنية الدول التي تتلقى  تشجع -6
 .وشراء المكونات طبقا التفاقات المشاريع الخبراء والتدريب في حينها بشأنقرارات ال وذلك باتخاذ

ه -7 خدمة مشتريات الطيران المدني، وهي خدمة تقدمها اإليكاو للبلدان النامية لشراء  إلىالدول المتعاقدة  انتباه توج 
 مات الفنية.الخد على والتعاقد الطيران المدني معداتالمعدات ذات القيمة العالية من 

على التقدم بطلبات  تماماهلين ؤ الم الفنيين ، أن تشجع الخبراءمنها البلدان النامية وخصوصاالدول المتعاقدة،  إلى تطلب -8
 .والمساعدة الفنية التعاون الفني يفي قائمة خبراء برنامج إلدراجهم

تقييم موضوعي لتأثير إجراء ت األداء من أجل االستخدام الواسع النطاق لمؤشرا ة أن تشجعالعام ةإلى األمين تطلب -9
 القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو.على تنفيذ  الفنيةوالمساعدة  الفنيأنشطة التعاون 

 ،على أساس استرداد التكاليف التعاون الفني إدارةالدول على االستفادة من خدمات ضمان الجودة التي تقدمها  تشجع -10
، بما في ذلك في اإليكاو والمساعدة الفنية التعاون الفنيبرنامجي المشاريع التي تنفذها أطراف أخرى خارج على  لإلشراف

 الصادرة عن اإليكاو. قواعد والتوصيات الدوليةاستعراض مدى امتثالها لل
ي الخاصة بها وتوفير األموال الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشاريع الطيران المدن تشجع -11

 لها، بوصفها جزءا ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريع.
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 تنفيذ استراتيجيات بناء القدرات والتدريب في مجال الطيران  :25-40القرار 

والمديرين المؤهلين  تطوير الطيران العالمي المتصل باالستدامة والسالمة واألمن يعتمد على إتاحة الموظفين والمشرفين لما كان
واألكفاء من أجل أعمال التشفففففففغيل والصفففففففيانة والتخطيط والتنسفففففففيق واإلدارة واإلشفففففففراف في ما يتعلق بجميع العمليات المعقدة في 

 مختلف المطارات والمجاالت الجوية والطائرات ومرافق الصيانة، وما إلى ذلك؛

سففففففففففففففياسففففففففففففففة اإليكاو للتدريب في مجال الطيران "قد وافق على ( يكاواإل)أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي  وبالنظر إلى
دعم استراتيجيات تنمية الموارد البشرية التي تعّدها "التي تحدد أهداف اإليكاو ودورها في التدريب على الطيران من أجل " المدني

كّفاء لتشفففففغيل وصفففففون وإدارة ن ظم النقل الدول األعضفففففاء وأوسفففففاط الطيران لضفففففمان توافر العدد الكافي من العاملين المؤهلين واأل
الجوي الحالية والمسفففتقبلية فضفففاًل عن المعايير الدولية المّتصفففلة بالسفففالمة، وسفففعة وكفاءة المالحة الجوية، واألمن والتسفففهيالت، 

 ؛"والتنمية االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة

 :فإن الجمعية العمومية

األعضاء على تحسين مستوى كفاءة موظفي الطيران وصونه من خالل أنشطة التدريب أن تساعد اإليكاو الدول تقرر  -1
التابعة لإليكاو، وذلك لضفففففمان أن يكون لدى الدول األعضفففففاء في اإليكاو ما يكفي من الموارد البشفففففرية والقدرة على تنفيذ أحكام 

 .اإليكاو وبرامجها

 :لمبادئ التاليةأن تسترشد أنشطة التدريب التابعة لإليكاو باتقرر  -2

 تقع على الدول األعضاء المسؤولية عن تأهيل المهنيين العاملين في مجال الطيران؛ (أ

ينبغي إيالء األولوية القصوى ألنشطة التعلُّم التي تدعم تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وبرامج اإليكاو باستخدام  (ب
 ليمية؛التدريب القائم على الكفاءة ونهج تصميم النظم التع

لي مرافق التدريب ولكن دون أن تشارك في تشغيل هذه المرافق؛ (ج  ينبغي لإليكاو أن تقدم المشورة إلى مشغِّ

إعطففاء أولويففة رفيعففة لففدعم برنففامج الجيففل القففادم من المهنيين العففاملين في مجففال الطيران التففابع لإليكففاو وتنفيففذ  (د
ب البشففففففرية التي تشففففففمل اجتذاب الجيل القادم وتدريبه وتنشففففففئته اسففففففتراتيجيات وأطر إدارة األداء البشففففففري والمواه

 ورعايته واالحتفاظ به؛

ينبغي أن ت رشففففففد وتدعم أنشففففففطة برنامج التدريب العالمي على الطيران فرص التدريب والتعلُّم التي تتيحها اإليكاو  (ه
 للدول لضمان جودة النتائج وتوحيدها وفعاليتها وكفاءتها؛

العامة لإليكاو أن تعمل على تعزيز االسففففففففففففففتدامة الذاتية ألنشففففففففففففففطة برنامج التدريب العالمي على ينبغي لألمينة  (و
الطيران عبر توفير هيكل واضفففح إلدارته، يشفففمل آليات من أجل المهام المالية والفنية واإلدارية ومؤشفففرات األداء 

 .الرئيسية من أجل دعم احتياجات الدول للتعلُّم والتنمية

لى تبادل خططها االسففففففففففففففتراتيجية التي تتناول التعلُّم والتطوير في مجال الطيران، بما في ذلك التطبيق الدول ع تحث -3
العملي لخريطة طريق التدريب وبناء القدرات في مجال الطيران التي وضعتها اإليكاو، ومساعدة بعضها لبعض من أجل تحقيق 

 املين في مجال الطيران لديها؛الوصول األمثل إلى أنشطة التعلُّم من أجل المهنيين الع
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 :مناشدة الدول من أجل ما يلي -4

 تشجيع تنفيذ رابطات التعلُّم والتنمية في مجال الطيران؛  (أ

تبّني شفففففففففراكات بشفففففففففأن المسفففففففففائل المتصفففففففففلة بالتدريب والتعلُّم من خالل التعاون وتبادل المعارف على الصفففففففففعيد  (ب
تبادل المتاح من موارد التدريب والمدرِّبين ومصفففففففمِّمي  اإلقليمي، ويشفففففففمل ذلك، على سفففففففبيل المثال ال الحصفففففففر،

 .المناهج التدريبية وأدوات الدورات التدريبية وإعداد قائمة بخبراء التدريب على الطيران

إلى المجلس بإنشفففففففاء آلية رصفففففففد وتقييم لمعالجة جودة وكفاءة وفعالية أنشفففففففطة اإليكاو بشفففففففأن التدريب تعطي تعليمات  -5
 .يران، وتقديم تقرير إلى الدول األعضاء وفقا لذلكالعالمي على الط

 الممارسات المرتبطة بذلك

ينبغي للمجلس أن يعزز المساعدة المقدمة إلى الدول األعضاء فيه من أجل مواءمة مستويات كفاءة المهنيين العاملين  -1
وينبغي أن تسففففففتند هذه الجهود إلى ما  .في مجال الطيران، بما في ذلك وضففففففع أطر للكفاءة لجميع الوظائف المتصففففففلة بالطيران

 :يلي

 تحليل البيانات لتحديد االحتياجات الوظيفية واألداء البشري المتوقع واألولويات واالحتياجات؛ (أ

 تحديد االحتياجات التدريبية الالزمة من أجل تنفيذ أحكام اإليكاو؛ (ب
 .نهج التدريب القائم على الكفاءة (ج

 
 تجاري النقل الفضائي ال  :26-40القرار 

المادة الرابعة واألربعون من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أنه ضمن غايات وأهداف اإليكاو  لما كانت
العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية 

 سم باألمان واالنتظام واالقتصاد؛احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يت
تقوم منظمة الطيران المدني ... ن من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أن "و المادة السابعة والثالث ولما كانت

ا الدولية واإلجراءات الدولية الموصى بهوالتوصيات الدولي من وقت آلخر، وحسب الضرورة، باعتماد وتعديل القواعد القياسية 
بجميع المسائل األخرى التي تتصل بسالمة المالحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، حسبما تدعو إليه الحاجة من  [...]والتي تتعلق 
 وقت آلخر."

المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية قد نظر في الجوانب الفنية للنقل الفضائي التجاري، ال سيما تداخله مع  ولما كان
 المجلس قد اعتمد توصية المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية بشأن النقل الفضائي التجاري؛ نإوحيث الطيران 

 الدولي والفضاء الخارجي من حيث النقل الفضائي التجاري؛الجو بالعالقة المتداخلة بين مبادئ قانون  وإقرارا  
التجاري في المجال الجوي؛ واالستخدام  بأهمية تكليف اإليكاو فيما يتعلق باآلتي: استيعاب النقل الفضائي وإقرارا  

المشترك للبنية األساسية؛ والمواقع المشتركة للمطارات والموانئ الفضائية؛ واستخدام الطائرات لإلطالق؛ ومراحل طيران المركبات 
 الفضائية التي تستخدم االحتكاك بالغالف الجوي الستحداث القدرة على الرفع؛
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مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع عن كثب مع مختلف كيانات األمم المتحدة، وخاصة بالحاجة إلى العمل  واعترافا  
 ولجنة األمم المتحدة الستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية. لألمم المتحدة

 إن الجمعية العمومية:ف
 تقرر ما يلي:

سياسات في المجاالت التي تتداخل فيها الدور الذي تضطلع به اإليكاو في إعداد إرشادات العلى من جديد  تؤكد -1
 ؛بالتنسيق مع مكتب شؤون الفضاء الخارجي التابع لألمم المتحدة عمليات النقل الفضائي التجاري مع الطيران المدني الدولي

ه -2 تكليف األمينة العامة بأن تتشاور مع الدول بشأن الدور الذي تضطلع به اإليكاو وبأن تواصل بالمجلس  توج ِّ
سيق مع الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والوكاالت المختصة التابعة لمنظومة التن

األمم المتحدة لرصد تقدم وتطور النقل الفضائي التجاري ومعالجة القضايا الناشئة، بما في ذلك التأثير على العمليات المدنية 
 الدولية دون المدارية.

واالتحاد  (IFATCA)، المقدمة من االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية A40-WP/126 تعرضت اللجنة ورقة العملاسو 
ونظرت في المخاوف بشففففففففففففففأن التأثير  (IATA)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IFALPA)الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية 

لى الوصفففول إلى المجال الجوي وطلب إضففففاء الطابع الرسفففمي على عملية وضفففع المسفففتمر لعمليات النقل الفضفففائي التجاري ع
وأشففففففففففارت اللجنة إلى أن هذا الموضففففففففففوع قد نوقش .  المراقبحكام لدمج عمليات النقل الفضففففففففففائي التجاري في المجال  الجوي أ

ولة من دول اإليكاو أحكام بالفعل خالل المؤتمر الثالث عشففففففففففففففر للمالحة الجوية الذي خلص آنذاك إلى أنه ليسففففففففففففففت لدى أي د
ع الدول بالفعل على تبادل أي ممارسات ذات صلة فيما مؤتمر شجَّ البيد أن ناضجة يمكن أن تشكِّل أساسًا لوضع هذه األحكام. 

بما يحفظ أعلى درجات السالمة الممكنة. ووافقت اللجنة على موقف المؤتمر  ،عمليات الفضائية والجويةاليتعلق بالتداخل ما بين 
 الثالث عشر للمالحة الجوية.

 االبتكار
مة من المجلس، بأن A40-WP/14أقرَّت ورقة العمل  التكنولوجيات والمفاهيم الجديدة في العمليات متاحة بشكل سريع اآلن ، المقدَّ

ية االنتفاع في قطاع الطيران بأكمله. وتحمل هذه االبتكارات إمكانات كبيرة في تحسين سالمة وأمن واستدامة الطيران وإمكان
بخدماته والقدرة على تحمل تكاليفه في جميع أنحاء العالم. كما أنها يمكن أن تؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وأكثر بساطة من 
حيث تنظيم الطيران. لذلك فإنه من األهمية بمكان أن يتخذ قطاع الطيران المدني الدولي العالمي إجراءات في الوقت المناسب 

التطورات حتى تتمكن هذه األخيرة من تحقيق فوائدها المحتملة، وأن تقوم اإليكاو بذلك بطريقة تضمن عدم ترك لرصد وتقييم هذه 
. وأشارت اللجنة إلى أن ميزانية A40/WP/14ووافقت اللجنة على التقييم المقَّدم في ورقة العمل  أي بلد وراء الركب منذ البداية.
 ألسلوب تقييم افقت اللجنة على ضرورة إجراءو رة أمام قدرتها على مواكبة االبتكارات. و عقبة كبي المنظمة محدودة وأن ذلك يمثل

 فيما يتعلق باستيعاب االبتكار. اإليكاو
ما تغييرات  يشهد قطاع الطيرانفرنسا وإيطاليا والسويد، وسلَّمت بأن من  مةالمقدَّ ، A40-WP/113واستعرضت اللجنة ورقة العمل 

مواكبة تسارع هذه  صعوبة متزايدة فيتجد الدول والمنظمة وأن  لتكنولوجيا والتهديدات وتوقعات الجمهورمن حيث ا فتئت تتسارع
ى المستوى من شأن االرتباط الوثيق بصناعة الطيران، ليس على مستوى الخبراء فحسب بل أيضًا علأوصت بأن التطورات. و 
 كبر.بسرعة أ التصرفمن الدول والمنظمة  ، أن يمّكناالستراتيجي
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على بالفعل ينطوي أن االرتباط الوثيق بالصناعة على المستوى التنفيذي يمكن أن ، وهو الورقة مضمون اللجنة على  ولئن وافقت
وأن األمر يتطلب المزيد من الدراسة  ،هذا االرتباط لمثلاختصاصات واضحة  ضرورة تحديد إلىت فقد أشار ، فوائد للمنظمة

وافقت اللجنة على ضرورة  ذلك،. ومع العمومية بصياغته الحاليةتؤيد اللجنة مشروع قرار الجمعية  في هذا السياق، لمو والتفكير. 
وافقت اللجنة على  هذا االتجاه،وأنه ينبغي توجيه المجلس لمعالجة هذه المسألة. وتمشيًا مع اإليكاو تكثيف الحوار بين الصناعة و 

  .A40-WP/14 العمل الوارد في ورقة مشروع القرار لتحل اإلشكال في ة إلى المنطوق إضافي فقرةإضافة 

 االبتكار في مجال الطيران  :27-40القرار 
من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أنه ضمن غايات وأهداف اإليكاو  المادة الرابعفة واألربعفون  لما كانت

يز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي لكي تلبي احتياجات العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعز 
 شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد؛

من وقت إلى آخر، حسب الضرورة،  اإليكاو تقوممن االتفاقية تنص على أن  المادة السابعفة والثالثفون  ولما كانت
كذلك و بالمسائل اآلتية ]...[ تتصل الدولية واإلجراءات الدولية الموصى بها التي باعتماد وتعديل القواعد القياسية والتوصيات 

 ؛ليها الحاجة من وقت إلى آخرإتتصل بسالمة المالحة الجوية وانتظامها وفعاليتها، حسبما تدعو  يالمسائل األخرى الت
قد تتأّتى عن االبتكار بالنسبة لمحتملة التي الحقيقية وا والتحديات قد أقر بالفوائد العديد من مؤتمرات اإليكاو ولما كان

االقتصادية والبيئية وبأّنه ينبغي منح الدول األعضاء فرصة جني  واستدامته وتسهيالته وأمنه وكفاءته سالمة النقل الجوي  إلى
 ؛هذه الفوائد بطريقة ال تترك أي بلد وراء الركب

بالمجال الجوي المدني، وأّن غياب النشاط المعياري على أحكام اإليكاو تنطبق على جميع المنتفعين  أن وإذ تدرك
الصعيد العالمي من شأنه إعاقة تحقيق الحلول التكنولوجّية المبتكرة والحيلولة دون تبلور فوائدها في مجال الطيران؛ ولهذا الغرض، 

 نولوجّية وإدماجها في الوقت المناسب؛يمكن لإليكاو االستفادة من التفاعل المتواصل مع القطاع للتعّرف إلى آخر التطورات التك
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية  الجهات التنظيميةأن طبيعة االبتكارات ووتيرتها تتطلب من  تدركو 

 تقدير وتقييم التطورات التكنولوجية في الوقت المناسب؛االستفادة من المنهجيات الجديدة التي تيّسر 
 فإن الجمعية العمومية:

التي طورت و  المدني االبتكار في مجال الطيرانتيسير إدماج  لديها تجربة فيالتي  األعضاءجميع الدول  حث  ت -1
 اإليكاو؛ عبر تجربتها للدول األخرى  على أن توفر تطبيقهااالبتكارات و تلك أساليبها التنظيمية لتحسين تقدير 

باإلضافة  ،، بما في ذلك أساليب عملها مع القطاعةالمنظم إجراءات تطويرالحاجة إلى مدى تقييم ب المجلس هتوج   -2
 ؛التي تؤّثر على التنمية المستدامة للطيران المدنيمن أجل مواكبة وتيرة تطوير االبتكارات  إلى الموارد الالزمة،

قيام، بال من منطوق القرار، 2المجلس، بناًء على االستنتاجات المنبثقة عن التقييم الذي سيجري وفقًا للفقرة  هتوج   -3
سياسات رفيعة المستوى من أجل معالجة نتائج التقييم المذكور أعاله، وبالتالي توفير إطار  إذا كان ذلك مالئمًا وضروريًا، بإعداد

التي تدعم التحسين المتواصل للسالمة والكفاءة  من شأنه أن يساعد في ضمان وضع السياسات والقواعد القياسية العالميةعام 
 في الوقت المناسب؛ ت واألداء االقتصادي والبيئيواألمن والتسهيال
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ه ت -4 الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع  التواصل معاألمينة العامة باستمرار  المجلس بأن يكلفوج 
تراتيجي إقامة حوار شامل على الصعيد االس، من أجل الخاص واألوساط األكاديمية والهيئات المعنية في منظومة األمم المتحدة

 باالبتكار؛الخبرات فيما يتعلق  من شأنه تشجيع المزيد من التعاون وتبادل

ه المجلس بالنظر على وجه السففرعة في تشففكيل هيئة رفيعة المسففتوى مع الصففناعة لتقديم المشففورة االسففتراتيجية بانتظام إلى  توج 
 المجلس بشأن االبتكار في مجال الطيران.

 يسياسات اإليكاو المستمرة في المجال القانونبد موحالالبيان   :28-40القرار 
من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا  لما كان

 متناول وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية.اللتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب إلى 
 الجمعية العمومية: فإن

أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد لسياسات اإليكاو المستمرة في المجال القانوني، والمستكملة تقرر  -1
 ؛على النحو الذي كانت عليه تلك السياسات عند ختام الدورة األربعين للجمعية العمومية

 ؛يان موحد لسياسات اإليكاو المستمرة في المجال القانونيأنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد ب تقرر -2
 ويحل محله. 11-39أن هذا القرار يلغي القرار:  تعلن -3

 (أ) المرفق
 العامة السياسة

تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه،  لما كان
 ؛ساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العاميمكن إل بينما

من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد  ولما كان
 :العالم سالم

 فإن الجمعية العمومية:
عالم وشفففعوبه وفي تحقيق المنظمة على الدور المهم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم ال تؤكد مجددا

 ألهدافها وأغراضها.

 (ب) المرفق
 الدولي الجو بقانون  الخاصة االتفاقيات مشاريع على الموافقة إجراءات
 تقرر الجمعية العمومية:

 استخدام اإلجراءات التالية في الموافقة على مشاريع االتفاقيات:
قية تعتبر اللجنة القانونية أنه جاهز للتقديم إلى الدول يرفع إلى المجلس مصحوبا بتقرير مشروع أي اتفا -1

 كمشروع نهائي.
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للمجلس أن يتخذ اإلجراء الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من يحدده  -2
 من الدول والمنظمات الدولية األخرى.

ليقات وأن يتيح للدول والمنظمات فرصة تقديم تعليقاتها للمجلس عند توزيع مشروع االتفاقية، أن يضيف أي تع -3
 للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر.

يقدم مشروع االتفاقية إلى مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، ويجوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد  -4
ك المؤتمر عن ستة أشهر من تاريخ إحالة المشروع وفقا لما إحدى دورات الجمعية العمومية. ويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذل

أعاله. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة يري أن اشتراكها فيه أمرا  3و 2تقتضيه أحكام الفقرتين 
يضا أن يدعو منظمات دولية مرغوبا فيه، وعليه أن يقرر ما إذا كانت تلك المشاركة مصحوبة بحق التصويت. ويجوز للمجلس أ

 لحضور المؤتمر بصفة مراقب.

 المرفق )ج(
 التصديق على وثائق اإليكاو الدولية

 :إن الجمعية العمومية
، المرفق )ج( المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو 11-39 بقرارها إذ تذكر

 ت واعتمدت تحت رعاية المنظمة.الخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعد
البروتوكولين اللذين  بقلق استمرار بطء التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا وتالحظ
  ؛، والفقرتين الختاميتين )المتعلقتين بالنصين العربي والصيني(2016المعتمدتين في  56)أ( و 50يعّدالن المادتين 

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

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

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

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

اغو التي لم كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيك ث  تحو 
أي التعديالت على الفقرة األخيرة إلضافة النصين العربي والصيني إلى النصوص األصلية لالتفاقية، والتعديالت  يسر مفعولها بعد،

 ؛، في أقرب وقت ممكن2016ا في تاعتمد تين( الل56)أ( والمادة ) 50المادة  على
مكرر من اتفاقية  83مكرر والمادة  3والت إدخال المادة كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على بروتوك تحث  و 

 ؛شيكاغو على القيام بذلك
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كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الدولي، وخصوصا اتفاقية مونتريفال  تحث  و 
واتفاقية بيجين  2/5/2009ريفال بتاريخ واتفاقيتي مونت ،2001 واتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات للعام 1999للعام 

( 1995، والبروتوكولين بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات )2014وبروتوكول مونتريفال لعام  ،2010وبروتوكول بيجين لعام 
 ( من اتفاقية شيكاغو على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن؛1998والنص الرسمي السداسي اللغات )

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

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

 الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدولي. 

 (المرفق )د
 تدريس قانون الجو

 :إن الجمعية العمومية
األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة والدول، والرغبة في تعزيز  إذ تأخذ بعين االعتبار

 ؛المعرفة بهذا الموضوع المهم
بهدف تمكين  2017في عام قانون الجو الدولي  فيلمنظمة الطيران المدني الدولي تدريبية  باستحداث دورة وترحب

 ي:في تنفيذ قانون الجو مؤسساتهم ممثلي إدارات الطيران المدني والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية من دعم 
المجلس إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا  تدعو

 ؛التدريس
 ؛أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله خاذ التدابير المالئمة التي من شأنهاالدول على ات تحث  
 الدول المتعاقدة واألطراف المعنية إلى المساهمة في صندوق أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العليا. تدعو

 
 (ه)المرفق 

 اعتماد تشريع وطني بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على
 ية )مسألة الركاب غير المنضبطين والمشاغبين(متن الطائرات المدن

 إن الجمعية العمومية:
 44وفي المادة  "اتفاقية الطيران المدني الدولي"بأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديباجة منها  إدراكا  

عوب العالم إلى نقل جوي يتسم من تلك االتفاقية تتضمن تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات ش
 ؛باألمان واالنتظام والفاعلية واالقتصاد
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الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ عنها والتي ارتكبها على متن طائرات ركاب مشاغبون وغير وإذ تالحظ 
 ؛منضبطين

  ؛م الذين على متنهاآلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة الركاب والطاقوتقيم االعتبار 
عن بالها أن القانون الدولي الراهن والقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية الوطنية في دول كثيرة ليست مالئمة وال يغيب 

 ؛بالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال
اعتماد تدابير مالئمة من خالل البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيرانها، والحاجة إلى  وتدرك

القانون الوطني لتمكين الدول من المحاكمة على األفعال اإلجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا وعدم انضباط على متن 
 ؛الطائرات

على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على  وتشجع
 ؛اإلجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا وعدم انضباط على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى  األفعال

"بروتوكول  4/4/2014بأن الدول اعتمدت خالل المؤتمر الدولي بشفأن قانون الجو المنعقد في مونتريفال في  وتحيط علما  
ن الطائرات المدنية" وبأن المؤتمر قّرر عدم إدراج قائمة بالجرائم تعديل اتفاقية الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على مت

"مواد إرشادية بشأن الجوانب القانونية  288واألفعال األخرى في البروتوكول ولكنه أوصى بتحديث كتاب اإليكاو الدوري رقم 
  ؛2002لمشكلة الركاب غير المنضبطين والمشاغبين" الذي صدر في عام 

، الذي "دليل الجوانب القانونية للمسافرين غير المنضبطين والمشاغبين" – Doc 10117 ثيقة اإليكاونشر و  كذلك الحظتو 
ويتضمن قائمة بالجرائم واألعمال التي من األرجح أن  2014ال لعام فيتضمن التغييرات التي تترتب على اعتماد بروتوكول مونتري
 ؛ن والمشاغبينترتكب على متن الطائرات من قبل الركاب غير المنضبطي

 لهذا:
 غير المنضبطينجميع الدول المتعاقدة على أن تعتمد بأسرع ما يمكن قوانين وقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة تحث 

 Doc) "الجوانب القانونية للمسافرين غير المنضبطين والمشاغبيناإليكاو بشأن دليل مع مراعاة اإلرشادات الواردة في " المشاغبينو 

 ؛الواردة أدناهأحكام التشريع النموذجي ن تدرج فيها إلى أقصى حد ممكن عمليا ، وأ(10117
جميع الدول المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة أو تطبيق اإلجراءات اإلدارية أو وتدعو 

عقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أيًا من أي شكل آخر من أشكال اإلجراءات القانونية، جميع األشخاص الذين تتوافر لديها أسس م
في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو ويدخل في اختصاص تلك السلطات  امنصوص عليهال واألفعالالجرائم 

 ؛والقواعد بموجب هذه القوانين
بسلوك غير  المتعلقةل خطورة قاألجرائم الفعال أو لمعالجة األمدنية وإدارية  عقوبات تفرض بعدالدول التي لم  شجعوت

 .منضبط ومشاغب على متن الطائرات أن تفعل ذلك بطريقة سريعة وفعالة
 

 تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات 
 القسم األول: االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة 
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 قوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة ما:يعد مرتكبا لجريمة كل من ي
 أحد أعضاء الطاقم؛ ضداالعتداء الجسماني أو التهديد بارتكاب مثل هذا االعتداء  (1)
ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة إذا كان هذا الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه  الترهيب اللفظي أو التهديد (2)

 ؛امهأو يقلل من قدرته على أداء مه
 :ه من أجلقائد الطائرة أو بالنيابة عنتصد ر عن تباع التعليمات القانونية التي يصدرها ارفض  (3)

 ؛على متن الطائرةاألشخاص أو الممتلكات حماية سالمة الطائرة أو سالمة  أ()
 أو حفظ النظام واالنضباط على متن الطائرة. ب()

 خرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على متن أي طائرة القسم الثاني: االعتداء الجسماني واألفعال األ
طائرة بأحد أفعال العنف البدني ضد أي شخص، أو باالعتداء  أي يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن (1)

 بالتحرا بأي طفل. الجنسي أو
طائرة ، إذا كان من المحتمل أن يعرض الفعل  أيتن يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على م (2)

 سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على متن الطائرة:
 ؛بالقول، ضد شخص آخر االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو أ()
 ؛التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية ب()
 تعاطي الخمور أو العقاقير إلى حد الثمالة.  ج()

  طائرة أيالقسم الثالث: الجرائم األخرى التي ترتكب على متن 
 يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة:

 ؛التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر عندما يكون ذلك الفعل ممنوعا (1)
 ؛العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة بالسالمة على متن الطائرة (2)
 تشغيل أي جهاز إلكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا. (3)

 
 المرفق )و(

 وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية
 (CNS/ATM)دارة الحركة الجوية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إ

( الذي يرمي، ضمن CNS/ATMالتنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجوية ) لما كان
جملة أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في 

 ؛2003وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام  1991عام 
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(، والذي يتكون CNS/ATMاإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجوية ) ولما كان
لتزامات في إطار النظام العالمي للمالحة من اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية )وبوجه خاص ميثاق الحقوق واال

باألقمار الصناعية(، وإرشادات اإليكاو ذات الصلة )وبوجه خاص بيان سياسات اإليكاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة 
لدول التي تشغل مجموعات (( وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بين اإليكاو واCNS/ATMواالستطالع/إدارة الحركة الجوية )

 ؛الحالي األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني
اإليكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة  ولما كانت

العمومية لإليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين،  ( في إطار الجمعيةCNS/ATMالحركة الجوية )
ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل والتحديات والشواغل التي تواجه 

 ؛المجتمع العالمي تمهيدا لفهمها
ذ المبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية هناك حاجة إلى النظر في اتخا ولما كانت

( في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع CNS/ATMتعيق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجوية )
 ؛اتفاقية شيكاغو

حالة التكنولوجيات الحالية والمستقبلية التي تشكل  2018في  المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية قد استعرض ولما كان
 ؛عناصر تمكين لنظام المالحة الجوية العالمي

 فإن الجمعية العمومية:
من برنامج العمل العام للجنة القانونية دراسة المسائل القانونية الدولية  8بأهمية البند رقم  تقر   -1

الصناعية ، وقرارات أو مقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق  المتعلقة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار
 ؛بذلك

من جديد على عدم وجود حاجة إلى تعديل اتفاقية شيكاغو لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة  تؤكد -2
 ؛(CNS/ATMواالستطالع/ إدارة الحركة الجوية )

اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة  الدول المتعاقدة إلى النظر أيضا في استخدام المنظمات تدعو -3
لمعالجة أي قضايا قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة 

 في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العام. (CNS/ATM)الجوية 
اإلقليمية والصناعة على تقديم التسهيالت والمساعدات الفنية الالزمة اإليكاو والمنظمات  تشجع -4

 ؛(CNS/ATMلتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة الحركة الجوية )
الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة إلى النظر في إيجاد  تدعو -5

والمجموعات اإلقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/إدارة إضافية لمساعدة الدول مصادر تمويل 
 ؛(CNS/ATM) الحركة الجوية

األمين العام بأن يسهر، بل وبأن يساعد عند االقتضاء على وضع أطر تعاقدية يسهل انضمام  تكلف -6
أعضاء اللجنة األوروبية  األطراف إليها، وتعتمد ضمن جملة أمور على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من

 ؛للطيران المدني ولجان الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي
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 ؛الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليمية تدعو -7
المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما  تكلف -8

 من اتفاقية شيكاغو(. 83و 55و 54للمواد  ن )طبقاً يمك

 
 (زالمرفق )

 تعزيز قدرة وفاعلية الدول على تنفيذ معاهدات قانون الجو وتحديث القوانين واألنظمة الوطنية
ر إذ   ضاء بالدور المهم للقانون )خصوصا قانون الجو( إلنجاز اإليكاو ألهدافها وأغراضها ولقيام اإليكاو والدول األع تذك 

وصناعة الطيران باالستجابة بشكل فعال للفرص الجديدة والناشئة والتحديات والتهديدات التي تعترض تطور الطيران المدني 
 الدولي؛

أن الدول األعضاء يجب أن تضمن صياغة التشريع المالئم واألنظمة من أجل التنفيذ ألدوات قانون الجو  تعترف وإذ  
 ها تطبق وفقا التفاقية شيكاغو؛وأحكام اإليكاو ذات الصلة، وأن

الدور المهم الذي يلعبه المستشارون القانونيون في الطيران المدني وممارسو قانون الجو في دعم دولهم  تؤكد وإذ  
ومنظماتهم لتنفيذ معاهدات قانون الجو وصياغة القوانين واألنظمة الوطنية وتحديثها وذلك لتنفيذ السياسات والمتطلبات التنظيمية 

 لوطنية واالسهام في االلتزام بسيادة القانون؛ا
 أن المستشارين القانونيين يجب أن يواصلوا تحديث وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على تنفيذ مسؤولياتهم بفاعلية؛ وإذ  تعتبر
فتها سنغافورة بالمبادرة األولى لمنتدى المستشارين القانونيين في الطيران المدني التي نظمتها اإليكاو واستضا وإذ  ترحب

، والتي مّكنت المستشارين القانونيين، السيما هؤالء الذين يسهمون في منظمات تنظم الطيران المدني، 2019في مايو/أيار 
 للمشاركة في اآلراء وتبادلها حول المسائل الجارية ذات األهمية لمجتمع الطيران الدولي وبشأن تعزيز دعمهم لمنظماتهم ودولهم؛

 لعمومية:فإن الجمعية ا
الدول األعضاء التي لم تفعل ذلك بعد على إنشاء مراكز للمستشارين القانونيين المحليين وذلك لخدمة  تشجع -1

 إدارات الطيران المدني فيها؛
الدول األعضاء على أن تستخدم ندوات اإليكاو وحلقات العمل التي تنظمها، ودورة القانون الجوي  تشجع -2

اث المثيلة من أجل استمرار تدريب وتنمية مستشاريها القانونيين والنظر في استضافة هذه األحداث من الدولي وغيرها من األحد
 وقت آلخر في دولها وأقاليمها؛

الدول األعضاء إلى دعم مبادرة منتدى المستشارين القانونيين للطيران المدني والنظر في استضافة  تدعو -3
 يع وتسهيل المستشارين القانونيين بها على االشتراك في المنتدى واإلسهام فيه؛دورات تالية لهذا المنتدى فضال عن تشج

من األمينة العامة أن تساعد الدول األعضاء في تحقيق وحفظ القدرات المالئمة للمستشارين القانونيين  تطلب -4
 للطيران المدني بما في ذلك من خالل تطوير إطار الكفاءة لتعزيز دورهم؛
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ل األعضفففاء على دعم عمل اإليكاو في المجال القانوني لتشفففجيع المشفففاركة النشفففطة لمسفففتشفففاريها الدو  وتحث   -5
القففانونيين في أعمففال اللجنففة القففانونيففة، واللجففان الفرعيففة ومجموعففات المهففام، واجتمففاعففات الخبراء، وأفرقففة العمففل وغير ذلففك من 

 د حلول قانونية لها.الهيئات المماثلة التي تنشأ لبحث مسائل الطيران المدني وإعدا
 

تأكيد إجراء المجلس فيما يتعلق بتحديد االشتراكات في الصندوق العام والسلفات في صندوق رأس المال  : 29-40القرار
  العامل للدول التي انضمت إلى االتفاقية

 إن الجمعية العمومية:
 إذ تالحظ: -1

يحدد المجلس، إذا لم تكن الجمعية من النظام المالي تنصان على أن  5-7و 9-6أن المادتين  أ(
العمومية في حالة انعقاد، أنصبة االشتراكات والسلفات المقدمة لصندوق رأس المال العامل المقررة 

 على أي دولة عضو جديدة، رهنا بالموافقة عليها أو تعديلها في الدورة التالية للجمعية العمومية؛
الدولة التي أصبحت عضوا في اتفاقية الطيران المدني أن المجلس قد تصرف وفقا لذلك فيما يتصل ب ب(

الدولي بعد انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية وحدد نصيبها المقرر على النحو الوارد 
 أدناه؛

اإلجراء الذي اتخذه المجلس بتحديد اشتراك الدولة وسلفتها في صندوق رأس المال العامل حسب النسبة  يؤكد -2
 ددة التي تنطبق من التاريخ المحدد أدناه:المح

 نسبة االشتراك المقررة تاريخ استحقاق االشتراك تاريخ العضوية اسم الدولة

 توفالو
 دومينيكا

18/11/2017 
13/4/2019 

1/12/2017 
1/5/2019 

0.06٪ 
0.06٪ 

رة في الصندوق العام للسنوات   :30-40القرار   2022و 2021و 2020االشتراكات المقر 
 إن الجمعية العمومية:

 من الفصففففففل الثاني  61عماًل بالمادة  2022و 2021و 2020األعضففففففاء للسففففففنوات  على الدولأن المبالغ المقررة  تقرر
 وفقًا لما هو مبّين أدناه. دست حدَّ عشر من االتفاقية 
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 % 

 0.06 نستانأفغا
 0.06 ألبانيا

 0.11 الجزائر
 0.06 أندورا
 0.08 أنغوال

  
 0.06 أنتيغوا وبربودا

 0.70 األرجنتين
 0.06 أرمينيا

 1.91 أستراليا
 0.55 النمسا

  
 0.07 أذربيجان

 0.06 جزر البهاما
 0.09 البحرين

 0.09 بنغالديش
  0.06 بربادوس

 
 0.06 بيالروس

 0.70 بلجيكا
 0.06 بليز
 0.06 بنن

 0.06 بوتان
 

 0.06 دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 0.06 البوسنة والهرسك

 0.06 بوتسوانا
 2.27 البرازيل

  0.06 بروناي دار السالم
 

 0.06 بلغاريا
 0.06 بوركينا فاسو

 0.06 بوروندي
 0.06 الرأس األخضر
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.06 كمبوديا

  
 0.06 الكاميرون 

 2.51 كندا
 0.06 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.06 تشاد
  0.41 شيلي

 
 11.39 الصين

 0.32 كولومبيا
 0.06 جزر القمر

 0.06 الكونغو
 0.06 جزر كوك

  
 0.06 كوستاريكا

 0.06 كوت ديفوار
 0.06 كرواتيا

 0.06 كوبا
 0.06 قبرص

  
 0.24 الجمهورية التشيكية

 0.06 ة الشعبيةجمهورية كوريا الديمقراطي
 0.06 جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية

 0.42 الدنمارك
 0.06 جيبوتي

  
 0.06 دومينيكا

 0.06 الجمهورية الدومينيكية
 0.07 اكوادور

 0.23 مصر
 0.06 السلفادور

  
 0.06 أريتريا

 0.06 غينيا االستوائية
 0.06 استونيا
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.06 اسواتيني

 0.22 اثيوبيا
  

 0.06 فيجي
 0.41 فنلندا
 3.66 فرنسا

 0.06 غابون 
 0.06 غامبيا

  
 0.06 جورجيا
 5.08 ألمانيا

 0.06 غانا
 0.28 اليونان
 0.06 غرينادا

  
 0.06 غواتيماال

 0.06 غينيا
 0.06 غينيا بيساو

 0.06 غيانا
 0.06 هايتي

  
 0.06 هندوراس

 0.23 هنغاريا
 0.08 آيسلندا

 0.95 الهند
 0.59 اندونيسيا

 0.34 جمهورية إيران االسالمية
 0.10 العراق
 0.72 آيرلندا

 0.43 اسرائيل
 2.44 ايطاليا

  
 0.06 جامايكا
 6.64 اليابان
 0.06 األردن
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.15 كازاخستان

 0.06 كينيا
  

 0.06 كيريباتي
 0.21 الكويت

 0.06 قيرغيزستان
 0.06 يةجمهورية الو الديمقراطية الشعب

 0.06 التفيا
  

 0.06 لبنان
 0.06 ليسوتو
 0.06 ليبيريا

 0.06 ليبيا
 0.06 ليتوانيا

  
 0.28 لوكسمبورج

 0.06 مدغشقر
 0.06 ماالوي 
 0.52 ماليزيا
 0.06 ملديف

  
 0.06 مالي

 0.06 مالطة
 0.06 جزر المارشال

 0.06 موريتانيا
 0.06 موريشيوس

 
 1.10 المكسيك

 0.06 يات ميكرونيزيا الموحدةوال
 0.06 موناكو
 0.06 منغوليا

 0.06 مونتينيغرو
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.12 المغرب

 0.06 موزامبيق
 0.06 ميانمار
 0.06 ناميبيا
 0.06 ناورو

  
 0.06 نيبال

 1.43 مملكة هولندا
 0.34 نيوزيلندا
 0.06 نيكاراغوا

 0.06 النيجر
  

 0.18 نيجيريا
 0.06 ةمقدونيا الشمالي

 0.66 النرويج
 0.15 عمان

 0.16 باكستان
  

 0.06 باالو
 0.12 بنما

 0.06 بابوا غينيا الجديدة
 0.06 باراغواي

 0.19 بيرو
  

 0.35 الفلبين
 0.60 بولندا

 0.37 البرتغال
 1.05 قطر

 2.21 جمهورية كوريا
  

 0.06 جمهورية مولدوفا
 0.15 رومانيا

 2.23 االتحاد الروسي
 0.06 رواندا
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.06 سانت كيتس ونيفيس

  
 0.06 سانت لوسيا

 0.06 فنسنت وغرينادين تسان
 0.06 ساموا

 0.06 سان مارينو
 0.06 تومي وبرينسيبي وسا
  

 1.04 المملكة العربية السعودية
 0.06 السنغال

 0.06 صربيا
 0.06 سيشل

 0.06 سيراليون 
  

 0.93 سنغافورة
 0.11 سلوفاكيا
 0.06 سلوفينيا

 0.06 جزر سليمان
 0.06 الصومال

  
 0.29 جنوب أفريقيا

 0.06 جنوب السودان
 1.78 اسبانيا

 0.08 سرى النكا
 0.06 السودان

  
 0.06 سورينام

 0.67 السويد
 1.01 سويسرا

 0.06 الجمهورية العربية السورية
 0.06 طاجيكستان

  
 0.58 تايلند

 0.06 ليشتي -تيمور 
 0.06 توغو
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 لدول األعضاءا

مشروع جداول أنصبة 
الدول المتعاقدة للسنوات 

 2022و 2021و 2020
 0.06 تونغا

 0.06 ترينيداد وتوباغو
  

 0.06 تونس
 1.60 تركيا

 0.06 تركمانستان
 0.06 توفالو
 0.06 أوغندا

  
 0.08 أوكرانيا

 2.17 اإلمارات العربية المتحدة
 4.19 المملكة المتحدة

 0.06 جمهورية تنزانيا المتحدة
 20.50 الواليات المتحدة

  
 0.06 يأوروغوا

 0.06 أوزبكستان
 0.06 فانواتو

 0.51 جمهورية فنزويال البوليفارية
 0.18 فيتنام

  
 0.06 اليمن
 0.06 زامبيا

 0.06 زمبابوي 

 100.00 

 
 صندوق رأس المال العامل  :31-40القرار 

 الجمعية العمومية: إن
 اذ تالحظ: -1

مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل وعن  تقريرا عن 33-39 أن المجلس قد قدم وفقا للقرار أ(
 ؛ن الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعأسلطة االقتراض المرتبطة به، و 
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تنفيذ  متفاقمة تحول دون شكال عقبفة  ةالجاري سنةاشتراكات ال سداد دفعوالتأخر في  االشتراكات المتأخرةأن تراكم  ب(
 ؛المالي لوضعوتزعزع ابرنامج العمل 

أن االتجاهات الماضية تدّل على أنه ال توجد مجازفة كبيرة بعدم كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل لتغطية  ج(
 االحتياجات في المستقبل المنظور؛

أن االشتراكات ال تدفع في بداية سنة استحقاقها وأن اإليكاو ال يمكنها أن تعول  بشكل عامالخبرة أظهرت  أن د(
بالتزاماتها  األعضاءااللتزام بدفع االشتراكات حتى في نهاية سنة استحقاق الدفع، وأن عدم وفاء بعض الدول  على

في المنظمة قد يكون  محتملةالمالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة غير المقبولة يؤدي إلى أزمة مالية 
 لها وقع على كل الدول األعضاء؛

يمكنها االعتماد  كاحتياطصندوق رأس المال العامل  إلى يكاو ستلجأاإل فإنقدي غير مؤكد الن التدفقأنه مادام  ه(
 الحتمية؛ عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية 

الحظ أنه و  2019فبراير مستوى صندوق رأس المال العامل في الوضع المالي للمنظمة و  أن المجلس استعرض و(
 .2018ل عام لم تكن هناك حاجة الستخدام الصندوق خال

 :ما يلي تقرر -2
 ماليين دوالر أمريكي؛ 8عند مبلغ  مستوى صندوق رأس المال العامليظل أن  أ(

 2020أن يواصل المجلس رصد مستوى صندوق رأس المال العامل في موعد أقصاه شهر نوفمبر من السنوات  ب(
 نة الجارية أو في السنة الالحقة؛ليقرر ما إذا كانت هناك حاجة ملّحة لزيادته أثناء الس 2022و 2021و

ماليين دوالر أمريكي إذا قرر المجلس أن الحاجة تستدعي  10أن ال يتجاوز مستوى صندوق رأس المال العامل  ج(
زيادته، وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الدول الحديثة العضوية في المنظمة بعد الموافقة 

ت. وسوف يستند هذا التعديل في صندوق رأس المال العامل إلى جدول االشتراكات السارية على جدول االشتراكا
 للسنة التي يتم فيها إقرار زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل؛

ضافية االعتمادات االعتيادية واإل بتمويليصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، أن  د(
يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طريق االقتراض الخارجي للمبالغ التي ال 
يمكن، وأال  في أسرع وقتالعام رد هذه المبالغ  نااللتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمي لسدادالالزمة 

في أي وقت خالل ماليين دوالر كندي  3 لىيزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة هذا االقتراض ع
 الفترة الثالثية.

 يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي:أن  (ه
 2020و 2019المكتسبة في السنوات الخبرة مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء  (1

 ؛2021و
 تحميللى إالحاجة  ينطوي علىق العام وصندوق رأس المال العامل المالي للصندو  وضعذا كان الإما  (2

 ؛االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  األعضاء قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول 
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 مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض.  (3
 يحل محله هذا القرار؛لم يعد ساريا و  33-39 القرارن أ و(

 :ث  وتح -3
دفع تلك  ستحق فيهاي يتال سنةخالل ال في أسرع وقت ممكنعلى أن تدفع اشتراكاتها األعضاء الدول  جميع أ(

السحب من صندوق رأس المال العامل واللجوء  إلىاضطرار المنظمة  تاالشتراكات، وذلك للتقليل من احتماال
 ؛لى االقتراض الخارجيإ

في أسففففرع وقت ممكن، على بالتزاماتها نحو المنظمة على الوفاء  دفع اشففففتراكاتهاالمتأخرة في األعضففففاء الدول  ب(
 .31-39 القرار النحو المطالب به في

 
والنظر في تقارير المراجعة الخاصة  2018و 2017و 2016حسابات المنظمة عن السنوات المالية  إقرار   : 32-40القرار 

 بها
مة من جعة الحسفففففففابات عنها المقدّ وتقارير مرا 2018و 2017و 2016ن حسفففففففابات المنظمة للسفففففففنوات المالية إ حيث

 -العضففو بالفريق المشففترك للمراجعين الخارجيين لحسففابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصففصففة  -ديوان الحسففابات اإليطالي 
 رضت على الجمعية العمومية بعد تعميمها على الدول األعضاء؛يكاو، قد ع  المراجع الخارجي لحسابات اإل تهبصف

 مها إلى الجمعية العمومية لكي تنظر فيها؛قد نظر في تقارير المراجعة وقدّ المجلس  نإوحيث 
 من الفصل الثامن من االتفاقية؛ 49جرى استعراض المصروفات وفقًا للفقرة )و( من المادة  نهإوحيث 

 ن الجمعية العموميةإف
على  ةالعام ةمينوتعليقات األ المالية البياناتالخارجي عن  الحسففففففففففففابات راجعرير م  ابتقعلما   تحيط –1

 ؛ 2016للسنة المالية  راجع الحسابات الخارجيتقرير م  
على  ةالعام ةبتقارير مراجع الحسففففففففففففابات الخارجي عن البيانات المالية وتعليقات األمينتحيط علما   –2

 ؛ 2017تقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية 
على  ةالعام ةبيانات المالية وتعليقات األمينراجع الحسففففففففففففابات الخارجي عن البتقارير م  تحيط علما   –3

 ؛2018تقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية 
 ؛2016عن السنة المالية المدققة البيانات المالية  تقر   –4
 ؛2017المدققة عن السنة المالية  البيانات المالية تقر   –5

 .2018المدققة عن السنة المالية  البيانات المالية تقر   –6
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 تعيين المراجع الخارجي للحسابات  :33-40ر القرا
 إن الجمعية العمومية:

 اذ تالحظ: –1
أن النظام المالي ينص على أن يعّين المجلس مراجعًا خارجيًا لحسفففففففففابات المنظمة، شفففففففففرط أن تؤكد الجمعية  (أ

 العمومية هذا اإلجراء؛ 
على تعيين السففيد ميشففيل  ، ووافق2019في الدول األعضففاء أن المجلس اسففتعرض الترشففيحات التي قدمتها  (ب

، مراجعًا خارجيًا لحسففففابات اإليكاو للسففففنوات رئيس مكتب مراجعة الحسففففابات االتحادي السففففويسففففري هيسففففو، 
 من النظام المالي للمنظمة. 1-13، وفقا للمادة 2022و 2021و 2020المالية 

داخلية والدولية بديوان عن خالص تقديرها للسيد جيوزيبي كولياندرو، رئيس هيئة التدقيق للشؤون ال تعرب –2
المحاسبة اإليطالي، والسيد رفائيل سكويتيري، رئيس ديوان المحاسبة اإليطالي، والسيد أنجيلو بوشيما، رئيس 
ديوان المحاسبة اإليطالي لما قدموه للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى بصفتهم مراجعين خارجيين لحساباتها 

 ء تلك الفترة من مساعدة تعاونية فعالة لمسؤولي اإليكاو وهيئاتها؛(، ولما قدموه أثنا2019-2014)للفترة 
رئيس مكتب مراجعة الحسابات االتحادي اإلجراء الذي اتخذه المجلس بتعيين السيد ميشيل هيسو،  تؤكد  –3

 .2022و 2021و 2020، مراجعًا خارجيًا لحسابات اإليكاو للسنوات المالية السويسري 

 
 2022-2021-2020لسنوات ميزانيات ا :34-40القرار 

 ما يلي: تالحظ، 2022-2021-2020ميزانية السنوات فيما يخص ، إن الجمعية العمومية -أ
من االتفففاقيففة، قففّدم المجلس ونظرت الجمعيففة العموميففة في تقففديرات الميزانيففة السففففففففففففففنويففة  61بموجففب المففادة  -1 

لبرنامج التعاون الفني[ لكل سففففففنة من السففففففنوات  (AOSCشففففففغيلية )تكاليف الخدمات االدارية والتالخاصففففففة بة اإلرشففففففاديتقديرات ال]
 ؛2022-2021-2020المالية 

 من االتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظمة. 61و)ه(  49وبموجب المادتين  -2 
 ، فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني:إن الجمعية العمومية -ب

ل أن تكاليف الخدمات ا إذ تدرك  من رسوم على تنفيذ في المقام األول الدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تموَّ
 غيرهاالحكومات وبرنامج األمم المتحدة االنمائي و مثل  لى اإليكاو للتنفيذ من قبل مصادر تمويل خارجيةإمشاريع موكلة 

 مصادر؛من ال
ر الحكومات المانحة والبلدان تقرّ أن لى إجة عالية من الدقة أن برنامج التعاون الفني ال يمكن تحديده بدر  وإذ تدرك 

 المتلقية بشأن المشاريع ذات الصلة؛
دارية والتشففففغيلية لبرنامج الذكر، أن األرقام السففففنوية الصففففافية لتكاليف الخدمات اإل سففففابقةفي ضففففوء الحالة ال وإذ تدرك 

 :ة للميزانيةإرشاديتقديرات سوى تمثل ال  2019و 2018و 2017نة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات التعاون الفني المبيّ 
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 2020 2021 2022 
 10 830 000 10 680 000 10 520 000 النفقات التقديرية 

 ؛وسالمته أداة هامة لتعزيز تنمية الطيران المدنيهو أن التعاون الفني  وإذ تدرك 
 تدابير؛التخاذ االستمرار في انظمة وضرورة الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في الم وإذ تدرك 
حدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي تغطية إدارية والتشغيلية في انتهت تكاليف الخدمات اإل ةأنه في حال وإذ تدرك 

ة للحصول على الدعو  كون من الفائض المتراكم في الصندوق االحتياطي لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وست الً هذا العجز أوّ 
 األخير. حلّ البمثابة الدعم من ميزانية البرنامج العادي 

دارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تقوم ة لميزانية تكاليف الخدمات اإلرشاديالموافقة هذه على التقديرات اإل تقرر أن 
دارية إطار التقديرات السنوية لتكاليف الخدمات اإل ة للميزانية فيرشاديعلى أساس أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات اإل

 ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي. فقاً ذلك و والتشغيلية، و 

 :لبرنامج العاديافيما يخص ، إن الجمعية العمومية -ج
 :أن يتم تقرر  

التي  ،بالدوالر الكنديردة الوا، فإن المبالغ التالية 2022-2021-2020لسنوات المالية فيما يخص امنفصل  بشكل -1
 بأحكام هذا القرار: للنظام المالي ورهناً  فقاً ذلك و لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي و  مفصالً  تقتضي عرضاً 

 

نحو تمويل مجموع االعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على ال -2
 التالي:

المجموع202020212022
األهداف االستراتيجية )البرامج(

     97,267,000   33,218,000     32,459,000   31,590,000السالمة

     61,712,000   21,396,000     20,569,000   19,746,000سعة وكفاءة المالحة الجوية

     43,807,000   15,433,000     14,530,000   13,844,000األمن والتسهيالت

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
5,111,000      5,103,000       5,096,000      15,310,000     

     17,243,000      6,539,000       5,539,000      5,165,000حماية البيئة

     41,120,000   14,919,000     13,303,000   12,898,000دعم البرنامج

     46,255,000   15,856,000     15,442,000   14,957,000التنظيم واالدارة

112,457,000  106,946,000 103,312,000مجموع االعتمادات الموافق عليها  322,715,000   

111,754,000  106,336,000 102,324,000تشغيل  320,414,000   

       2,301,000         703,000          610,000         988,000رأسمال
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 – انتهى –

202020212022Total

101,058,000     95,577,000   91,969,000األنصبة المقررة على الدولأ(  288,605,000   

       3,606,000      1,202,000       1,202,000      1,202,000المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيليةب(

     28,946,000      9,648,000       9,648,000      9,649,000تحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليراداتج(

       1,558,000         548,000          519,000         491,000إيرادات متنوعةد(

112,457,000  106,946,000 103,312,000المجموع  322,715,000   
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