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 األولى الجلسة محضر
 (اصباح 11.00 الساعة ،27/9/2022 الثالثاء،)

 
 نوقشت التي المواضيع

 
 من جانب رئيس المجلس الدورة افتتاح :األعمال جدول من 1 البند -1

  ة فاليري بالنت، عمدة مدينة مونتريالكلمة معالي السيد - 
 العالقات الدولية والفرانكفونية في كيبيكوزير  ةنائبسيلفي بارسلو،  ةكلمة السيد - 
 كلمة معالي السيدة ميالني جولي، وزيرة الشؤون الخارجية، ممثلة الحكومة الكندية - 
رئيس الدورة السادسة والعشرين  ألوك شارما، فرسالة مسجلة مسبقا من معالي الشري - 

 المناخلمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 
 المتلقية إلى الدول تقديم شهادات رئيس المجلس -2
 
 األعمال جدولإقرار  :األعمال جدول من 2 البند -3
 
 اللجانتشكيل  :األعمال جدول من 3 البند -4

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

 

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

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

 من جانب رئيس المجلس الدورةافتتاح  :األعمال جدول من 1 البند

الحادية  الدورة افتتاح ،العمومية للجمعية المؤقت الرئيس بصفته ،شاكيتانوسالفاتور  السيد ،المجلس رئيس أعلن -1
 :التالية الكلمة وألقى العمومية، للجمعية األربعينو 

  .الدولي المدني الطيران لمنظمة العمومية للجمعية األربعينالحادية و  ورةالدهذه  افتتاحأ علن  أن فنييشرّ "

الوزراء بأوّد الترحيب  ،ساالسارخوان كارلوس  سيدال العام، األمينبالنيابة عن و  منظمة،ال مجلس باسمو "
  :ثالثةال الكرام بضيوفنا الحار ترحيبي مأقدّ  أن أيضا أودّ و  العمومية.المشاركين في هذه الجمعية والمندوبين الكرام 

 ؛فاليري بالنت، عمدة مدينة مونتريــال ةالسيد

  ؛العالقات الدولية والفرانكفونية في كيبيكوزير  ةنائبسيلفي بارسلو، السيدة و 

  .الكنديةمعالي السيدة ميالني جولي، وزيرة الشؤون الخارجية، ممثلة الحكومة و 

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

، أن أرى هذا العدد الكبير واألمانة العامة بالمنظمة اإليكاولمجلس سرور ادواعي سروري، و إنه لمن و  .قطاعنافي  مباشرة مصلحة
 .لإليكاوالعمومية  الجمعيةفي  افتراضياأول فرصة على اإلطالق للمشاركة  إتاحة ، على الرغم منامنكم يشارك اليوم شخصي

 وروح المغامرة الجريئة.االبتكار على االستفادة من الطيران عامًا دأب قطاع  120على مدار ما يقرب من "

والمستدام اآلمن والمأمون التطوير  تعزيزأساسي في  بدورمضت،  اً عام 78طوال  اضطلعت اإليكاووقد "
العالم من خالل أنجاء للطيران المدني الدولي الذي كان بدوره محركا للتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلدان في جميع 

 .والربطالتنقل 

بعزم اإليكاو  استجابتالعالمية،  فيروس كوروناوانطالقا من روح مهمتنا، عندما واجهنا كمجتمع جائحة "
كل واحد منكم في و مرن.  تعاف  في تاريخه من أجل استئناف سريع و  أصعب تحد   واجهحتى يدعم النقل الدولي لوتصميم ثابتين 

تههذه القاعة على دراية بالدور الذي   .(CART) فرقة عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران أدَّ

من خالل إطار تعاوني يضم الحكومات التعافي ثالث مراحل منفصلة من االستجابات وتوجيهات  وقد أ صدرت"
 ، مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.الشقيقةة ووكاالت األمم المتحدة والصناعة وهيئات الطيران اإلقليمي

مكاتبها العامة، بالتنسيق مع  اإليكاووقد أدت النتائج التي حققتها هذه العملية، والتي نسقتها ورصدتها أمانة "
 ن في العديد من المناطق.التي نشهدها اآلو اإلقليمية السبعة، دورا رئيسيا في إعادة النقل الجوي إلى طاقته الكاملة تقريبا 
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الل من األهمية بمكان في هذه المرحلة أن نستمر في االسترشاد بالعديد من الدروس المستفادة خفإنه ، لذلك"
على النحو فيروس كورونا رفيع المستوى بشأن النتائج مؤتمر اإليكاو  استكمالفي  أن نستمر، و العامين ونصف العام الماضيين

  المؤتمر.الذي اعتمده المبين في اإلعالن الوزاري 

اتخاذها هنا فيما يتعلق بمرونة النقل الجوي  تعينالقرارات العديدة التي يفي توجيه هذه الرؤية  فيديجب أن تو "
  .د أوشكت على االنتهاءق هذه الجائحة األخيرةأن وائح في المستقبل لمجرد جوال يمكننا التهاون بخصوص الفي العقود القادمة. 

العديد من تحدياتنا الحالية ترجع في  إالفي حين أن إعادة تشغيل الطيران كانت مفاجئة في األشهر األخيرة، "و 
 النهاية إلى الطلب األقوى من المتوقع.

رية أثر يذكر على المدى الطويل على رغبة سكان العالم وقطاعاته التجا الم يكن له جائحةوهذا يوضح أن ال"
بين أنحاء  ربطاليلوح في األفق قدر أكبر من النجاح واالزدهار بينما نواصل إعادة و في السفر واالتصال على الصعيد الدولي. 

 الجائحة.بسرعة من مستويات ما قبل قترب يالنقل الجوي  تعافيمن المشجع أن أحدث تحليالتنا تكشف أن و . العالم

، ن حاسمة في تعزيز الجهود الحاليةستكو  العمومية هذه الجمعية التي ستنبثق عن نتائجالأن ذلك  ويوضح"
 .نفسها في وضع أفضل ألداء دورها اإليكاو تكون  باإلضافة إلى ضمان أن

دورا  قد أدىا أن نفخر بحقيقة أن الطيران ، يمكننا جميعت جائحة فيروس كوروناتداعيا في ظلبينما نعمل و "
 . العالم للتهديد تصديا في كيفية رئيسي

لضمان استمرار الركائز الثالث  اقصارى جهدهموأمانتها العامة اإليكاو  مجلسكل من  ، بذلة نظرنامن وجهو "
 . بنجاحيكاو لإلاألهداف االستراتيجية  تحقيق، و دون انقطاع -ودعم التنفيذ والمراقبة  القواعد القياسيةوضع  -ألنشطتنا 

ثابتة  وقائعالطيران، يجب أن نعترف بالجهود التي أدت إلى بقاء مستويات الحوادث وال تعافيبالعودة إلى و "
الضوء على  ت فيهأحدث تقرير عن السالمة سلط اإليكاوقبل بضعة أشهر فقط، أصدرت و طوال فترة الثالث سنوات الماضية. 

 .حلة مغادرةر لكل مليون  تيندثاانخفض إلى ما دون ح 2021أن معدل الحوادث في 

في نهاية المطاف إلى ي عزى ومن المؤكد أن التنسيق االستراتيجي والقيادة قد لعبا دورا في هذا النجاح، ولكنه "
، واألهم من ذلك برامج تدقيق السالمة واألمن لدينا رصدوتطويع أساليب ، الف من الرجال والنساء المتفانيناآل مرونة ومهنية

 وفعال. متكاتفلعمل كفريق لفي مجال الطيران  الجهات المعنيةجميع  لدىالرغبة األساسية  تلك كله،

، لدي والمشغلين بشكل كامل اتواستعادة قدرات الحكوم أسواق العمل على مستوى العالم استقرار مع بدء"و 
 .ستشهدان تحسنا في القريب العاجلثقة كاملة في أن سعة النظام اإلجمالية والراحة 

 .استجابة قوية وموحدة من الطيران الدولييتطلب ا أكثر إلحاحعالمي  تحد  ثمة ، وفي الوقت نفسه"

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من انبعاثات  ، والحاجة إلى الحدنني أتحدث بالطبع عن تغير المناخإ"
 عليها في نهاية المطاف.بسرعة والقضاء  غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران التجاري والعام،
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لبلوغ صافي انبعاثات في الصناعة بالفعل لهذا النداء العاجل بالتزام ملموس  الجهات المعنية تاستجاب قد"و 
 .2050بحلول عام  صفري في مجال النقل الجوي 

يعكس  اواضح ااقتراح ويطرح المجلسفي اعتماد هدف مماثل.  العمومية لجمعيةالدورة الحالية لتنظر وف س"و 
، ألجل للطيران الدوليالهدف الطموح طويل ا بشأنرفيع المستوى التوصل إليه بعد االجتماع ال الذي تمالممتاز التوافقي الحل 

 عقد في يوليو الماضي.نالم

حتى  ي صفر  صاف   يرمي إلى بلوغ على هدفالدورة إني أحث جميع الدول على االجتماع والموافقة في هذه "و 
 ةضرور  األمر أكثر هذايعد الطيران طوال تاريخه الطويل. و قطاع رة التي ميزت تتمكن الصناعة من متابعة روح االبتكار والمغام

ويمكن  اداعمللقوانين والسياسات يتسم بكونها  منسق عالمي في، ق هذا الهدف الطموحتحقيمن أجل اآلن من أي وقت مضى 
 . في ذات الوقت االعتماد عليه

على مدى  ةالبيئ، أحرزت االيكاو تقدما كبيرا في مجال مع سالمة الطيران وأمنه وكفاءته كما كان الحال"و 
 ها.وتأثيرات الجائحةالسنوات الثالث الماضية على الرغم من 

، والتي ستكون (SAF)نتظارها لوقود الطيران المستدام ، شهدنا اعتماد المعايير التي طال اوكجزء من هذا العمل"
 .عن الكربون  من إطارها العالمي للتعويض جزء

، ال تزال هذه الوجهة النهائية تعتمد على التقدم المنفصل الذي يتم إحرازه في تحقيق إمدادات كافية ذلك ومع"
 .من الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين الجديدة التي يمكن للطائرات الكبيرة العمل معها بأمان

 .ة وغير مسبوقةبوتيرة ملحوظويسير االبتكار في هذه المجاالت متسارعا، ال يزال "ومع ذلك، 

صافي انبعاثات صفري في ا التقنيات والحلول التي نحتاجها لتحقيق من أننا سنمتلك قريبعلى أتم ثقة أنا "و 
 .التي تجري مناقشتهاحالياً  2050 عام ، وحتى في وقت أقرب من أهدافمجال الطيران

الطويل المدى فيما يتعلق هدف الالذي ناقش و على النحو الذي أبرزه اجتماعنا الرفيع المستوى األخير، "و 
، هدف الطموح بوسائل طموحة لتنفيذها من خالل قراراتها هنا أنه يجب دعم هذا الاالنبعاثات، يجب على الدول أن تدرك أيضب

 .بما في ذلك من خالل التمويل واالستثمارات المطلوبة

تدابير فيما يخص قوي لبناء القدرات برنامج إلنشاء ا العمل مع الجهات المعنيةاألعضاء و يتعين على الدول "و 
االيكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود  ، مع االستفادة الكاملة من برنامجثاني أكسيد الكربون انبعاثات الحد من 

 .ألنواع وقود الطيران المستدام الطيران المستدام

أفضل لنكون أكثر قدرة على  على نحوأولوية أخرى وهي الحاجة إلى ضمان إعادة بناء الطيران  "وتوجد
 في المستقبل.الصمود في مواجهة األزمات 

وغير تالمسية رقمية تجربة إتاحة تتعلق برئيسية في مجالي األمن والتسهيالت  أهداف "وينطوي ذلك على
 .اعالميللتداول ة قمية قابلصحية ر  إثباتات، و للركاب بالكامل
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الطيران المدني وسلطات الصحة العامة بشكل سلطات بين العالقات في تحسين  تقارباً البلدان شهدت قد "و 
 .كبير

 .هذا الزخماالستفادة من  نضمن مواصلةيجب أن "و 

تصبح إلى الوضع الطبيعي الجديد  يحتاج، بيئة طيران معقدة وسريعة التطور ا أنه فيمن الواضح أيض"و 
 مواكبة للعصر.  اإليكاو

، أود أن أسلط الضوء على الدور الرائع الذي يقوم به المجلس في إجراء تحليل ثاقب واتخاذ وفي هذا الصدد"
بالجهود الجبارة التي تبذلها األمانة العامة على  أنوه. واسمحوا لي أيضا أن إكساب المنظمة طابعا عصرياقرارات جريئة نحو 

 الجائحة.فرضتها التي الرغم من قيود العمل 

عملية التحول في هذه الوكالة بحيث تصبح أكثر كفاءة  ساالسارالسيد أطلق المجلس واألمين العام "وقد 
 .ومرونة وفعالية من حيث التكلفة

-2023 للفترة في خطة أعمال اإليكاو وصيغت رسمياً هذه الرؤية التحويلية بشكل كامل  خصائص "وقد ف صلت
2025. 

الجديدة  كنولوجياتالتإتاحة المجال أمام ا في دورا رئيسي فإننا نؤدي، الدولية للقواعد القياسية نواضعيبصفتنا "و 
 .الطيران المدني مجال رية فيووضع استراتيجيات للتعاون العالمي واألهداف لتحقيق التغييرات التطوّ 

، في مجال إنجازه، ونحاول كل ما أنجزناهة لدعم التنفيذ في على األهمية الرئيسي ولسنا نبالغ حين نؤكد وبشدة"
 .الطيران العالمي

في ضمان تقدم جميع  "لركببعدم ترك أي بلد وراء ا"يجب أن تستمر المبادئ المنصوص عليها في أهدافنا "و 
وصوال ، ناجائحة فيروس كورو  التي ابتكرناها خالل مجموعة أدوات التنفيذمن  ، بدءااألكثر قدرةالبلدان ، وليس فقط الدول معا

 .لى تحقيق كل شيء آخر أمامنا اآلنإ

اإليكاو.  التي تضطلع بهاالفنية التعاون الفني والمساعدة برامج لترشيد حديثة وضرورية ولذلك اتخذنا خطوات "
القرارات المستندة  ، واتخاذالرقمنةالتوّسع في  مهدعيرات بناء القدل قائم على االحتياجات نهج في اتباعالنتيجة المتوقعة تكمن و 

 .كيفية تصميم وتقديم المساعدة للبلدانفي نهج جديدة اتباع ، و الشراكاتتكثيف إلى البيانات، و 

وقد أرسى العمل اإلضافي الذي قام به المجلس واألمانة العامة أساسا أخالقيا أكثر متانة لهذه المنظمة وإطارا  "
 شامال إلدارة المخاطر في المؤسسة.

 جذبا، وجعل عملياته وأساليب عمله العامة أكثر إزاء اللجان ون ظ م اإلدارةكما أعاد المجلس تنظيم نهجه "
قرارات المجلس تتاح و  اإليكاواجتماعات المجلس من خالل البث المباشر على تلفزيون متابعة يمكن اآلن و وشفافية وكفاءة. 

 .اإليكاو على شبكة اإلنترنتللجمهور على موقع 
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وعلى  ااجتماعاتها علنالدورة ، أود أن أوصي بأن تعقد اللجنة التنفيذية في هذه ذاتها الشفافيةتزامًا بروح وال
 .المأل

 السيدات والسادة،"

 تعائال ونحن نشاطر. PS752الرحلة الطيران بسبب مأساة  ف جعت أوساطفي فترة الثالث سنوات الماضية، "
وقد دفع هذا الحادث الدول األعضاء إلى مضاعفة جهودها لتعزيز السالمة في س. مصابهماليمة خسائر ب التي م نيتالضحايا 

 .اآلمنةمناطق الصراع وحولها. وفي هذا الصدد، أود أن أشكر كندا على قيادتها في إطالق ودعم مبادرة األجواء 

، بال شكو . الدورةهذه في المجلس الذي انتخبتموه قبل ثالث سنوات  ست ختتم والية، سابقاكما ذكرت و ، أخيرا"و 
إجراء مناقشات صعبة وغير  خالل دورتها األخيرة شهدتإذ ، في تاريخ اإليكاو يةت الثالثفتراالواحدة من أصعب  هذه الفترة كانت

 في المجلس بشأن التداعيات التي شهدها الطيران من جراء الوضع في أوكرانيا. مسبوقة

 اتسمتقد و . ية الحاليةفترة الثالثال، أود أن أشكر كل ممثل في المجلس على التعاون الممتاز خالل وفي الختام"
 أود أن أعرب لكم عن فخري وتقديري قد كان هذا المجلس مثاال حقيقيا للتعددية، وبصفتي رئيسا له، و نموذجيين.  وتفان  دبلوماسية ب

  .كل عضو من أعضائهالذي أبداه تفاني اللتزام و االلمستوى 

أولويات الطيران في الدورة  تناولفي بينما نشرع  تشجع على المشاركةمناقشات مثمرة  أتمنى لكم جميعا"و 
 لإليكاو.الحادية واألربعين للجمعية العمومية 

 ".اتفاقية شيكاغوالتي تكرسها أتمنى أن تسترشد مداوالتنا بنفس روح التوافق والتعاون "و 

 ، عمدة مدينة مونتريالالسيدة فاليري بالنت كلمة

، اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على التزام بدايةاليوم. و  مإنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامك" -2
فخورون اء هذه المنظمة الدولية المرموقة، ونحن منذ إنش لإليكاوكانت مدينتنا المدينة المضيفة فقد . اإليكاومونتريال العميق تجاه 

 ذلك.جدا ب

، اإليكاوبفضل وتتمتع مونتريال بهذا االمتياز ا لألمم المتحدة. امتياز أن تكون مدنبقلة قليلة من المدن "وتحظى 
العاصمة كوننا ا في جميع أنحاء العالم بنحن معروفون أيضو . الرسمية الوحيدة لألمم المتحدة التي يقع مقرها في كندا وكالةوهي ال

 .ران المدنيالعالمية للطي

على الثالثة مونتريال المدينة  تصبح ،ي ذلك أربعة مكاتب لألمم المتحدة، بما فمنظمة دولية 70 وجودفضل "وب
 .لمنظمات الدوليةمن حيث ااألمريكتين  مستوى 

لتنمية االقتصادية لمدينتنا فحسب، بل ساعدت على مر السنين، لم تساهم منظمة الطيران المدني الدولي في ا"و 
تمر الخطوط الجوية بين إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا و ا للطيران المدني الدولي. ضا مونتريال على أن تصبح موقعا محوريأي

 .وأمريكا عبر مونتريال
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صل تمدى أهمية هذا القطاع في الحفاظ على الروابط التي  الناجمة عن الجائحةصعوبات القد أظهرت لنا "و 
 .والشركاتاألفراد والدول  بين

، لذلك أود أن أثني على عمل الممثلين الجائحةوقد خضعت هذه الروابط في بعض األحيان الختبار مؤلم أثناء "
 .أود أن أشكرهم على تفانيهم والتزامهم خالل هذه الفترة الصعبةو . اإليكاو وأن أشدد عليهفي  الدائمين للدول األعضاء

في ذلك ونعمل من أجل إصالح هذه الروابط، ومع وضع  اجميع، نطمح وبعد عامين من الجائحة اآلنو "
 العالم".أنحاء ربط هو:" إعادة الدورة و موضوع هذه ا هو أنسب من مفليس هناك ، االعتبار

جائحة  أكثر من أي شخص آخر التحديات الهائلة التي واجهها مجتمع الطيران خالل أزمة لمون تع مأنت"و 
 .: مكافحة تغير المناخوهو ا آخر أكبرأيضا أن الطيران يواجه اآلن تحدي ون أنت تعلمو . هام معتكيفت م، لكنكفيروس كورونا

بالغ األهمية لمساعدتنا على إبطاء تأثير تغير المناخ مع  اأمر  في مجال الطيرانالكربون "ويبقى الحد من 
ءات البيئية التي تعتبر اإلجراو القوي بهذه المعركة.  ميسعدني أن أرى التزامكو الحفاظ على الربط بين مختلف مناطق العالم. 

ستواصل مونتريال و ، بالغة األهمية إذا أردنا أن ننجح في التحول األخضر. ما في ذلك وقود الطيران المستدام، بتتخذها اإليكاو
 .دور قيادي قوي في مكافحة تغير المناخ أداء

اتفاقية لألطراف في س عشر مؤتمر الخامالمونتريال ، ستستضيف أود أيضا أن أشير إلى أنه في ديسمبر"و 
البيولوجي في جميع أنحاء العالم،  بالنظر إلى التآكل المتزايد للتنوعو ا. ي في مونتريال أيض، التي يقع مقرها الرئيسالتنوع البيولوجي

نوع البيولوجي والحفاظ هو إنشاء إطار عمل جديد مدته عشر سنوات لحماية التف مؤتمر األطراف الخامس عشر سيكون هد
 .عليه وتنميته

 .عالم الطيران المدنيإلى  في الوقت الحاليفاألنظار تتجه األهم فالمهم.  لكن"

 .ةالطيران العالميمنظومة ل، دأبت االيكاو على ضمان النمو المستدام 1944منذ عام "ف

التي ت عقد كل ثالث سنوات ستعكس رحلتها  العمومية إنني على ثقة أن هذه الدورة الحادية واألربعين لجمعيتها"و 
 ربطتؤدي إلى حلول خضراء ومستدامة تعيد سثرية ستشهد نقاشات ، وهي فترة عاما الماضيةالثمانية وسبعين الرائعة على مدار 

 ببعضه". العالم

 ، نائبة وزير العالقات الدولية والفرانكوفونية في كيبيكالسيدة سيلفي بارسيلو كلمة

، فلم لوجود حملة انتخابية جارية حاليا نظراو . اليوم لمن دواعي سروري أن أكون هنا معكمإنه " -3
 .أن أمثله اليوم يسعدني، لذلك يشرفني و التواجد هنامن رئيس وزراء كيبيك  يتمكن

لصناعة الطيران التي الطيران المدني الدولي بأكمله و منظومة لضربة قوية فيروس كورونا  جائحة شكلتقد "ل
 .ا في العمليات على مدار عدة أشهرشهدت انخفاضا كبير 

المطارات  -في القطاع  الجهات المعنيةالمرونة التي أظهرها جميع قوة الصمود و أود أن أسلط الضوء على "و 
والهيئات  المحال التجاريةخدمات وشركات الطيران والمنظمات الدولية والوكاالت األمنية وخدمات الدعم والخدمات التجارية و 
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االلتزام والتفاني والطاقة المستثمرة في التغلب على التحديات التي واجهناها لالستجابة الحتياجات أثّمن ا أن أود أيضو التنظيمية. 
 .ماليين العمالء

اآلن على إجراء مناقشات  ينقادر  وان تكونألو  مالتخطيط لسفرك ستطاعتكممسرورون ال، مثلي مأفترض أنك"و 
 ة.المستقبلي اتمناقشات مهمة لتحديد اإلجراءالتكون هذه وف وس بالحضور الشخصي،مة حول مواضيع مه

، هات وإرشادات منسقة للصناعةم توجّ لتقدي اإليكاوا أن أؤكد على العمل الرائع والمستمر الذي تقوم به أود أيض"و 
 .الدولي بطريقة منسقةوإعادة إطالق القطاع الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  لتأثيراتا بالنظر إلى

ركائز للطيران  المنظومة المتكاملةصناعة الطيران و تشكل في مونتريال حيث  الجائحةآثار  بالطبع لقد ظهرت"و 
ا بالنسبة جد ةمتميز  كانة، ولها مالمنظومةعضوا، لذا فهي مهمة جدا لهذا  193 اإليكاوتضم و أساسية للغاية في اقتصاد كيبيك. 

 .لحكومة كيبيك

اخ والسالمة ، بما في ذلك االبتكار وحماية البيئة ومكافحة تغير المنمهمة المنظمة وأهدافها الرئيسيةفإن  كذلك"
خالل  سوف ت ناقشأن جميع هذه الموضوعات  يسّرني، و يق مع العديد من أولويات حكومتنابشكل وثتتوافق ، والتنمية االقتصادية

 العمومية. الجمعيةجلسات  أثناءقليلة ال التالية ياماأل

، ويرجع الفضل في ذلك في المقام األول إلى وجود نها عاصمة الطيران المدني الدوليتشتهر مونتريال بأ"و 
تنظم الطيران  ا على أهمية المنظمات الدولية التيعاما. وللتأكيد أيض 75الرئيسي هنا منذ أكثر من  التي أنشأت مقرها اإليكاو

ر هذه المنظمات امن مق التي تقع قريباالطيران المدني الدولي  ساحةيال منذ بضع سنوات ، افتتحت مونتر أراضينا علىالمدني 
 . يكاواإلفي قلب وسط المدينة ومحطة مترو سكويرفيكتوريا

، جاءت جعلت العجلة تدورال يمكننا أن نتجاهل أنه بفضل منظمة الطيران المدني الدولي التي  "وكذلك،
اتحاد النقل المنظمات  مونتريال واختارتها كقاعدة إلدارة الجوانب المتعددة للطيران. وتشمل هذهالمنظمات الدولية األخرى إلى 

المجلس التنسيقي الدولي التحادات و  االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجويةو  المجلس الدولي للمطاراتو ي الجوي الدول
  .الديناميكية المتكاملة مونتريالمنظومة من  اكل هذه المنظمات جزءوأصبحت . صناعات الطيران والفضاء

، كما أنها تساهم في حيوية وتأثير قطاع الطيران في كيبيك. شخص في مونتريال 800حوالي  اإليكاوتوظف "و 
 .وظيفة 35000شركة كانت مسؤولة عن حوالي  200، كان القطاع يضم أكثر من 2021في عام و 

بيل تيكسترون و  إيرباص مثل ة الرائدةالعالميالشركات وجود كبار  تعتمد قوة هذه الصناعة في كيبيك على"و 
 .شركة ميتسوبيشي للطائرات وشركة برات آند ويتني، على سبيل المثال ال الحصرو  CAEوبومباردييه و كندا 

أعظم  أحدفي أي مكان في العالم. وهذا هو السبب في أن مونتريال هي  اتالخبر  فياالحتشاد ذا "وال مثيل له
 .مراكز الطيران الدولية إلى جانب سياتل وتولوز

فهي ذات وزن خبرة كيبيك في المجال التكنولوجي. لأوسع  منظومةا من قطاع الطيران في كيبيك جزء ديع"و 
 .، وتشمل الذكاء االصطناعي والحوسبة الكميةدولي
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، Centechي والذكاء االصطناعفي مجال  اتا أن أرى مشاركة مركز مونتريال الدولي للخبر يسعدني أيض"و 
، هنا في معرض قويةالعالمية النمو الئقة ذات إمكانات حاضن على مستوى عالمي مخصصة لشركات التكنولوجيا الفامركز وهي 

 يام القليلة الماضية.األ خاللعلى اإليكاو لالبتكار الذي أقيم 

منظمة، ولها مكاتب في كيبيك، وإلى  81أيضا واحدة من أكبر المنظمات الدولية البالغ عددها  اإليكاووتعد "
مصداقية في  تذا ةدولي جهة فاعلةجانب فوائدها االقتصادية الكبيرة بالنسبة لكيبيك، تساهم هذه المنظمات في جعل كيبيك 

 تطوير الخبرة الفريدة هنا في المجاالت الرئيسية.تيح بناء الجسور مع الشبكات الدولية وتعزيز ت يالخارج. فه

ا أن أذكر في مونتريال، وفي هذا الصدد، يسعدني جد لإليكاوالمقر الرئيسي يبقى يسر حكومة كيبيك أن "و 
 ظمةات واالمتيازات الممنوحة للمنواإلعفاء ستثناءاتبشأن اال واإليكاوبين حكومة كيبيك  الذي أ برم التفاهممذكرة  سريانبدء ب
 يها.األعضاء والممثلين الدائمين لد لموظفيها المدنيين والدولو 

 اإليكاوإلى  الممنوحة ظروفالجديد فيما يتعلق بال االتفاق امن أن التحسينات الواردة في هذ ةأنا متأكد"و 
، حتى تتمكن دول العالم من مواصلة العمل هنا وضمان النمو رار في التطور في موطنها الطبيعي، مونتريالمن االستم استمكنه

 .الطيران المدني العالمي لمنظومةالمستدام 

 الهدفو ، تعتبر سياسة كيبيك الستضافة المنظمات الدولية فريدة من نوعها في أمريكا الشمالية. في الختام"و 
فعلى يمكننا أن نفخر بالنتائج التي توصلنا إليها، و كيبيك. في إلقامة مقارها هو توفير أفضل الظروف الممكنة للمنظمات  منها

 .بعد واشنطن ونيويورك فيهامن حيث عدد المنظمات الدولية  الثالثةالمدينة هي ، أصبحت مونتريال اآلن أمريكا الشمالية مستوى 

التي اختارت يمكنني أن أؤكد لكم أن حكومة كيبيك ستواصل تعزيز تطوير الشراكات مع المنظمات الدولية "و 
 .أهدافهاالبيئة المثالية إلجراء عملياتها وتحقيق  علىا هجميع، للتأكد من أنها ستعثر اإليكاو، وخاصة مع هنا أن تستقر

 ".ملهمة ومناقشات طموحة تلبي توقعاتكمدورة انعقاد ، لذلك، أتمنى لكم جميعا"

 الكنديةلحكومة ا ةالخارجية، ممثل ةميالني جولي، وزير  السيدة معالي كلمة

للطيران المدني  العمومية لمنظمة يسعدني أن أرحب بكم في الدورة الحادية واألربعين للجمعية" -4
 .، وفي مدينة مونتريال الجميلةالدولي

تشتهر مونتريال الكبرى بأنها إحدى عواصم العالم في مجال الطيران وهي موطن لمجموعة كبيرة من "و 
 .فخورون بذلك بالتأكيد صاد الكندي ميزة استراتيجية حقيقية ونحنالصناعات. وهذا يمنح االقت

 لإليكاو.بكونها الدولة المضيفة  "وتفخر كندا

لألمم  العامةهذا جزء أساسي من منظومة األمم المتحدة وفي الحقيقة، باألمس فقط كنت أحضر الجمعية و "
 .المنظمة ، وتجاه منظمات مثل هذهالمتحدة كندا األساسي تجاه األممالمتحدة في نيويورك حيث كررت التزام 
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ولدينا، نحن وضعنا في منعطف حاسم في التاريخ.  مما ،، يواجه العالم العديد من التحدياتكما قلت باألمس"و 
نقبل أن يكسر األقوياء أن ؛ أو مضت أجيالعلى مدى  جماعيا وضعناها: إما أن نحترم وندافع عن القواعد التي أمم العالم، خيار

 .، مع المعاناة والخسائر في األرواح البشريةمن التوترات والصراعات المستمرة نا إلى األوقات األكثر ظلمةو ، ويعيدالقواعد

اجة من التعددية وليس أقل. نحن بحقدر أكبر ، الخيار واضح. نحن مقتنعون بأننا بحاجة إلى بالنسبة لكندا"و 
 .حن بحاجة إلى أمم متحدة فعالة وكفؤة وذات صلة وخاضعة للمساءلة، وليس أقل. نمن األمم المتحدةقدر أكبر إلى 

ا ل الملتزمة بميثاق األمم المتحدة من جميع أنحاء العالم للعمل معهي المكان الذي تجتمع فيه الدو  "واإليكاو
قواعد قياسية فيه معايير و ن رسي ، وهو المكان الذي الفنية ناخبراتهذا هو المكان الذي نشارك فيه و وحل تحديات الطيران المعقدة. 

طيران ة للومستدام ةآمن ةعالميمنظومة هذا هو المكان الذي نعمل فيه من أجل و لها تأثيرات حقيقية على العالم. للطيران  مهمة
 .مدنيال

، وأفضل طريقة لدعمه هي دعمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى يحتاج النظام الدولي القائم على القواعد إلى"و 
 .، يجب أن نقف معا لضمان محاسبة من يخالفون هذه القواعدضاء. وبصفتنا دوال أعالمتوخاة األمم المتحدة النتائجتحقق أن 

هذا أمر و على القواعد. تتسم بالتعددية واالعتماد للطيران العالمي منظومة ا في دعم دورا رئيسي اإليكاو "وتؤدي
 .الحدود وكذلك تفعل هذه المنظمةيتجاوز الطيران فبالغ األهمية بسبب طبيعة الطيران ذاتها. 

 .تهدف صناعة الطيران بشكل أساسي إلى التقريب بين شعوبنا"و 

طلبات العالمية المتغيرة نتحمل بنفس القدر مسؤولية مواكبة المتو نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد. "و 
ركيزة أساسية أخرى لمهمتنا كمضيف لهذه  ذلك باعتبار ،لتغير المناخ، من أجل السالمة واالبتكار واالستجابة الهادفة للصناعة

 .الهامة الدورة

، ونحن ملتزمون ونشارك اآلن األمم المتحدةمنظمة و  اإليكاوكانت كندا موجودة عندما تم إنشاء كل من "لقد 
 .أكثر من أي وقت مضى

 .نواصل تقديم دعمنا، وسقوة من أجل الخير في العالم فهيكندا تؤمن بهذه المنظمة. "و 

ظهور منذ فشبكة الطيران العالمية. بالنسبة لمدى صعوبة السنوات الثالث الماضية  وال نبالغ حين نصف"
 .واجه الطيران العديد من التحديات الرئيسيةيحتى يومنا هذا، جائحة فيروس كورونا، و 

نا تقد ذكر و الطيران في حياة الناس في كل مكان.  يؤديها بالدور المهم الذي جميع رناذ كّ ، في الوقت نفسه"و 
 .الطيران العالمي بفضلا ا بمدى ترابطنا جميعأيض الجائحة

ا العمل مع كانالتحديات التي تواجه الطيران تحديات مشتركة بين المجتمع الدولي بأسره. ولهذا السبب  "وتعد
 ى.أكثر أهمية من أي وقت مض على تلك التحدياتب للتغل

والواقع أن اجتماعنا هنا اليوم ينعقد في جائحة فيروس كورونا. التحديات التي نواجهها اليوم  تتجاوز بع،بالط"و 
 .وقت ال مثيل له
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أصبح النظام و نزح عدد أكبر من الناس بسبب العنف والصراع أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية. "وي
التي تقوم األعمال غير المسؤولة وتبقى منذ إنشاء األمم المتحدة.  في السابق عليهالدولي القائم على القواعد أكثر توترا مما كان 

 .األزمة العالميةصميم بعض البلدان والمشاكل المتعلقة بسالسل التوريد في  بها

سالسل على أزمات لتغلب لو عالمي شامل وفعال للبقاء على اتصال ا أكثر حاجة إلى قطاع طيران نكن أبد ولم"
 .التوريد

، وال الطائرات طواقمطر التي يتعرض لها الركاب و الهائلة لتقليل المخا معلى جهودك الدورةأود أن أشكر هذه "و 
 .سيما المخاطر المتعلقة بالمجال الجوي فوق مناطق الصراع أو بالقرب منها

التي تعرضت  مأساةالبعد  2020التي أطلقتها كندا في مارس  اآلمنةلمبادرة األجواء  ميتضمن ذلك دعمك"و 
ه النزاعات حول في وقت تتزايد فيو تغطي المبادرة المقترحات التي وافق عليها مجلس اإليكاو باإلجماع. . و PS752 الرحلة لها

 .على منع الكوارث الجوية المأساوية في المستقبل م، يساعد عملكالعالم

قات في الحوادث الجوية أكثر شفافية لضمان أن تكون التحقي اإليكاوالعمل المهم الذي تقوم به ب شيدكما أ"
 .المآسي في المستقبلتحول دون وقوع أن  هاهذا ضروري لتقديم توصيات السالمة التي يمكنو ومصداقية. 

ا في الحد قطاع الطيران دورا رئيسي يؤدي، التحدي األكبر في عصرنابتغير المناخ، وهو  ا يتعلقفيمو ، أخيرا"و 
 .العالم على تحقيق األهداف المناخية الطموحةمن انبعاثات الكربون ومساعدة 

في  التزامنا المشترك بالتعددية علىو  هذه المبادئعلى  تأكيدالسيعاد  بأنه على قناعة تامة، أنا في الختام"و 
 .لمقبلينمناقشاتكم على مدى األسبوعين اإطار 

 لإليكاوتقدر الجهود الدؤوبة التي يبذلها األمين العام واألمانة العامة  من أن كندا ة، مثلكم جميعا،متأكد "وأنا
 .على المسار الصحيح. نشكركم وإبقائه لحفاظ على عمل المنظمة الحيوي ل

 ".الدورة"أتمنى لكم كل النجاح في عملكم في هذه 

الدولية وزير العالقات  ة، ونائبةالخارجية الكندي ةبها وزير  تالرقيقة التي أدللكلمات ل تثميناً  -5
 المنظمة ةاستضافتفضلها بللكندا العميق  اإليكاوعن تقدير  رئيس المجلس، أعرب والفرانكوفونية في كيبيك، وعمدة مونتريال

 تجاهو  اإليكاوالثابت لكندا وكيبيك ومدينة مونتريال تجاه اللتزام لالدولي ومنظومة األمم المتحدة لمجتمع تقدير كل من العقود؛ و 
مجتمع الطيران ل دعمااستمرار العالقات الودية والتعاون و ؛ والمنظمة للطيران المدني الدولي ضمان التنمية اآلمنةل اإليكاورسالة 

 .المدني الدولي
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رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  رسالة مسجلة مسبقا من معالي الشريف ألوك شارما،"
 اإلطارية بشأن تغير المناخ"المتحدة 

في نوفمبر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف  من موعد انعقاداقتراب األيام األخيرة مع " -6
للسفر  برنامج مكثف لدي لا، ما ز للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف األسابيع األخيرة من رئاسة المملكة المتحدةحلول و 

 .في شرم الشيخلترأس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف مصر لقبل تسليم الرئاسة 

التركيز طوال  محور . وكان هذا هوأفعالنحن نعمل على تحويل وعود ميثاق غالسكو التاريخي للمناخ إلى و "
تي تم التعهد بها في نعم، االلتزامات ال هألن التي اتسمت بسقف عال  للطموحات قررناه غير نادمين وال آسفين. ب فترة رئاستنا

المصداقية، أننا حافظنا على احتمالية الحد من من سمحت لنا بأن نقول بشيء ا، ق غالسكو، وخارج غرف التفاوض أيضميثا
هذا بالطبع، بما يتماشى مع اتفاق باريس التأسيسي. لكننا لن و درجة فوق مستويات ما قبل الصناعة.  1.5إلى  االحترار العالمي

 النتيجة إال إذا نفذنا ميثاق غالسكو للمناخ بالكامل.نحقق هذه 

الوزراء في جميع أنحاء العالم مع  كبار دفع عجلة التنفيذ الالزم، التقيت برؤساء الوزراء وغيرهم من من أجلو "
المناخ، ال الممولين في مجأواصل العمل على نطاق واسع مع و النبعاثات. ل المصدرةالتركيز بوجه خاص على البلدان الرئيسية 

القدرة  من يملكون و  األكثر إصدارا لالنبعاثاتا عن كثب مع القطاعات والمجتمع المدني. وأنا أعمل أيض ومع الشركات الرئيسية
 على قيادة ثورة صناعية خضراء.

بصفتها ، اإليكاوعبر  بالتأكيد بينما ينسق الطيران عمله المناخيف .ا على ذلكحيوي الطيران الدولي مثاال"ويبقى 
ويشجعني  باريس بشأن درجات الحرارة،لتنفيذ ميثاق غالسكو للمناخ وتحقيق أهداف  كبيرةوكالة متخصصة، يظل القطاع ذا أهمية 

 على العمل. مبالفعل قدرتك مأظهرت مأنك

قد كشف عن  ،عالمي قائم على السوق لقطاع واحد تدبيركأول  ،2016في عام خطة كورسيا  اعتمادإن "
بما في ذلك شركات  ،، التزمت الصناعة العالميةفي أكتوبر من العام الماضيو طاع على الحد من صافي انبعاثاته. تصميم الق

في نفس و لدعم اتفاق باريس.  2050صفر بحلول عام إلى ال نبعاثاتاال صافيخفض ب ،الطيران والشركات المصنعة والمطارات
 المتعلقة القواعد القياسية الشاملة لالستدامة، اعتمدت اإليكاو لمؤتمر األطرافالذي انعقدت فيه الدورة السادسة والعشرين  الشهر

تحالف طموح الطيران لقد أطلقنا خالل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف  ،وقود الطيران المستدام ألول مرة، وبالطبعب
 .برامج وأولويات اإليكاوفي هذا القطاع لدعم  العالي المستوى الدولي للمناخ لحشد الدعم للطموح المناخي 

، من جميع أنحاء العالم ادولة عضو  50اجتمع باألمس ويضم اآلن أكثر من قد اآلن أن هذا التحالف "وأعلم 
وقد ي أود أيضا أن أكرر أن المهمة لم تنجز بعد. نة التي أظهرتموها حتى اآلن. لكنيالقيادالروح ا على وأود أن أشكركم جميع

سياسية خطرة -غرافيةا اقتصادية وجبلدان في جميع أنحاء العالم ظروفتواجه الو ا بالتحديات من حيث التنفيذ. العام مليئان هذا ك
، بالنسبة للكثيرينو المتصاعد والديون المتزايدة وانعدام األمن الغذائي. لتضخم كما أننا جميعاً نتصدىل أمن الطاقة.تحدق بوتهديدات 

 .االهتماماتقمة على لم يكن المناخ 

ومضمون تلك المحادثات.  ا من لهجةاألعمال السياسي الدولي، كنت قلقعندما ظهر المناخ على رأس جدول "
ذه ، لذا فإن رسالتي اليوم واضحة ومباشرة. هالتي تعهدت بها في غالسكو وباريستحاول بعض البلدان التراجع عن االلتزامات و 

الحكومات والسياسيون كانت لقد ا بشكل أسرع. المضي قدم ،، وفي النهاية، ومقاومة التراجعلحظة حاسمة لمضاعفة كل جهودنا
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التراجع  ىسبيل إل، وال لبلدان والمجتمعات المعرضة للتأثر بالمناخل من الوعود الكثيرفي غاية الصراحة والوضوح حين أعطوا 
 اآلن.

في اعتماد هدف طويل األجل لخفض االنبعاثات،  ،ألسبوعين الدورة الحالية، التي تمتدكما تعلمون، تنظر و "
اعتمادكم ، عند األعزاء صدقاءاألال يمكنني المبالغة في تقدير مدى أهمية هذا االلتزام. و . الهدف الطموح الطويل األجلوهو 

 اتدرجلباريس اتفاق أهداف و  مطموح قطاعكفي التوفيق بين  ألول مرةستكونون بذلك قد نجحتم و ، الهدف الطموح الطويل األجل
بالتركيز بشكل مباشر على  مسمح لكسي ، ممامإشارة واضحة عبر قطاعكوبعثتم بإطار عمل واضح قد أرسيتم  وستكونون الحرارة. 

 العمل والتنفيذ.

من قبل  وإنفاذها وتعزيزها اتنفيذه ويتعين خطة كورسيا خطوة أولى مهمة.وتشكل ا. على المضي قدم مأحثكو "
 ما الستكمال جهودكدورا مهم تؤديأن ل خطة كورسيا مثللمحطات الرئيسية القيام بذلك، يمكن  ولدى. المقبلة الدوراتو الدورة هذه 
التمويل ذات ا االلتزام بالمشاركة الكاملة مع صناعات الطيران أيض م، ويمكنكلتقليل االنبعاثات في القطاعالرامية سية األسا

الطويل األجل هذا الهدف  تحقيقالكربون المبتكرة التي من شأنها بالفعل  الحد منم مشاريع الخاص والمؤسسات األخرى لدع
علينا فقط أن ننظر في األشهر القليلة الماضية لفهم أهمية وضرورة و في البلدان النامية.  وهي ذات أهمية خاصةالموثوق به. 

 .التوصل إلى نتيجة طموحة هذا األسبوع

الحترار اتوجيه منحنى  يهدف إلى االحرارة التي عززناها في ميثاق غالسكو مسار  اتدرجل باريس أهداف"وتعد 
يتبق لنا سوى ثماني سنوات  لمو ، إذا قّصرنا في هذا العقد الحاسم، أيها األصدقاءو العالمي إلى أسفل وتجنب كارثة مناخية. 

 .حدود قدرتنا على التكيفالوضع تجاوز ي، فسوف للعمل

األسابيع في ف، وهذا المستقبل مرعب. و المستقبل في جميع أنحاء العالمل كيف يمكن أن يبدلقد رأينا بالفع"و 
رياح موسمية تسببت في موت ودمار وتشريد ماليين  وهبت، غمرت المياه منطقة بحجم المملكة المتحدة في باكستان. األخيرة

تعاني من أسوأ موجة جفاف وهي هدنا هذا الصيف الواليات المتحدة اشو إعصار فيونا منطقة البحر الكاريبي. اجتاح و األشخاص. 
، كما شهدت الصين أسوأ جفاف على اإلطالق عام 500أسوأ موجة جفاف لها منذ  شهدت أوروباو لها منذ أكثر من ألف عام. 

 ولم تنته القائمة بعد.قياسية مسارات رئيسية لنهر اليانغتسي. الحرارة الت درجات فحيث جف

. اواضحفالطابع الم ّلح للوضع بات ايد وتيرة هذه الظواهر الجوية المتطرفة ليس من قبيل الصدفة. إن تز 
 نبعاثاتاال صافيحيث االنتقال إلى مستقبل هائلة تنشأ عن فرص ثمة ، في الوقت نفسهو مخاطر التقاعس عن العمل كارثية. و 

الواضح اآلن أكثر من أي وقت مضى أنه  أصبح، أمن الطاقةحيث من و من الناحية البيئية واالقتصادية و صفر. ال تتجاوز ال
رئاسة  تظلالسبب  ولهذا. حافز أكبرأال نحتاج إلى  وينبغيمن الكربون.  ين مستقبل خاليجب علينا العمل بشكل عاجل لتأم

وح. وهذا هو التحدي الذي ، وهو إجراء مناخي طمملتزمة تماما بتنفيذ ميثاق غالسكو للمناخالمملكة المتحدة لمؤتمر األطراف 
 أمامكم اليوم. أضعه 

انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر  ا فقط منيوم 40 بفارق  المنعقدة ،دورةآمل أن تكون هذه ال"و 
 .إلى مستوى التحدي وتظهر مرة أخرى قدرتها واستعدادها للقيادة اإليكاو، هي لحظة ترتقي فيها األطراف

 .وحظا سعيدا" م"شكرا لك
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 للدول المتلقية المجلس رئيس شهاداتتقديم 

عدم ترك "مبادرة لالشهادات الصادرة عن رئيس المجلس دعما  استحدثقد اإليكاو مجلس أن ب جرى التذكير -7
 ،اإليكاوكل إقليم من أقاليم  في ،التي أحرزتلدول ل تقدير المنظمة وتعرب شهادات رئيس المجلس عن ."أي بلد وراء الركب

لقواعد والتوصيات الدولية لديها وحسنت التنفيذ الفعال ل ومراقبة األمن السالمة في مراقبةأوجه القصور  معالجةتقدما كبيرا في 
األهلية لهذا التقدير موضوعية وشفافة وارتكزت على نتائج أنشطة  تحديد المستخدمة في معاييرالوكانت  اإليكاو.الصادرة عن 

 .وأنشطة الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيرانو ، العالمي لتدقيق مراقبة السالمةاإليكاو الرصد المستمر لبرنامج 
 قد توقف بسبب جائحة فيروس كورونا. وبينما ت صدر هذه الشهادات سنويا، إال أن تقديمها

 ومجال أمن الطيران الطيرانسالمة في مجال  رئيس المجلسشهادات  ميقدعن سعادته بت رئيس المجلسأعرب و  -8
فيجي )السالمة(؛ و ؛ إثيوبيا )السالمة(و ؛ كوت ديفوار )السالمة واألمن( :)حسب الترتيب األبجدي( المختارة التالية السبعلى الدول إ

 .؛ وأوكرانيا )السالمة(؛ وتونس )األمن(وصربيا )األمن(؛ وسلوفينيا )السالمة(
معالي وزير وهو لإلشادة بأحد مؤيدي مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"، أيضا  وانتهز الرئيس الفرصة -9

للسالمة واألمن، ولمشاركته الثالثة على الطيران المدني في نيجيريا، السيد هادي سيريكا، لبلوغ أعلى مستويات التنفيذ الفعال 
 .انيجيريوفد بصفته رئيس في الجمعية العمومية التوالي 

 جدول األعمالإقرار  :األعمال جدول من 2 لبندا
 توافق، ) 7600Doc( النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدوليمن  12للمادة  اوفق -10

 . WP/1ورقة العمل جدول األعمال الوارد فيعلى  العامة ةجلسال

 اللجانتشكيل  :من جدول األعمال 3البند 

تشكيل الجمعية العمومية على  وافقت(،  7600Docمن النظام الداخلي الدائم ) 18، و14و)ب(، 6وفقًا للمواد  -11
، رئيس المجلس طلبو  .لجنة أوراق االعتماد واللجنة التنفيذية ولجنة التنسيق وكذلك اللجان الفنية واالقتصادية والقانونية واإلدارية

جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية و بيرو و اليونان و غينيا االستوائية وفود إلى  ،للجمعية العمومية الرئيس المؤقتبصفته 
وستنتخب  .، التي ستجتمع فور اختتام الجلسة العامة األولىأوراق االعتمادتعيين عضو واحد من وفودها لالنضمام إلى لجنة 

 .ة في اجتماعها الثانيًا مؤقتًا إلى الجلسة العامشفهيرئيسها وتقدم تقريرًا  أوراق االعتمادلجنة 

 إحالة المواضيع إلى اللجان :من جدول األعمال 4البند 

إلى اللجنة التنفيذية  /1WP ورقة العملالجلسة العامة مختلف البنود الواردة في جدول األعمال الوارد في  أحالت -12
إلى  39-34البنود و إلى اللجنة الفنية؛  33-29البنود و إلى اللجنة التنفيذية؛  28-10 البنود :واللجان األخرى على النحو التالي

 .إلى اللجنة اإلدارية 56-44البنود و إلى اللجنة القانونية؛  43-40البنود و اللجنة االقتصادية؛ 
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 انتخاب الدول األعضاء التي سُتمثل في المجلس :من جدول األعمال 5البند 

  الموعد النهائي لتلقي اإلخطارات بالترشيحات
 للجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس

أن انتخاب المجلس بجزأيه األول والثاني ، للجمعية العمومية الرئيس المؤقت، بصفته رئيس المجلسأعلن  -13
الخاصة بالترشيحات  ، وأن الموعد النهائي لتلقي اإلخطارات1/10/2022صباح يوم السبت الموافق  9.00الساعة في سيجري 

أما اإلخطارات  .29/9/2022من ظهر يوم الخميس الموافق  12.15التي ينبغي أن ت قدم كتابًة إلى األمين العام هو الساعة 
الخاصة بالترشيحات للجزء الثالث من انتخاب المجلس، والتي لن ت قبل إاّل بعد االنتهاء من انتخاب الجزأين األول والثاني، فينبغي 

، وتنتهي 1/10/2022ربعين ساعة التي تبدأ باختتام جلسة يوم السبت الموافق األقدم إلى األمين العام خالل فترة الثماني و أن ت  
من يوم الثالثاء  14.00وسيجرى الجزء الثالث من انتخاب المجلس الساعة  .3/10/2022في ذلك الوقت يوم االثنين الموافق 

 .4/10/2022الموافق 

 للدول األعضاء التيالعدد األقصى 
 سُتنتخب في كل جزء من انتخاب المجلس

الجمعية العمومية العدد  حددت، (1)مع التصويب رقم  /2WP ورقة العملوفقًا لما أوصى به المجلس في  -14
 دولة 12 -الجزء الثاني و ؛ عضوا دولة 11 -الجزء األول  :األقصى للدول األعضاء التي ست مثل في المجلس على النحو التالي

 .عضوا دولة 13 -الجزء الثالث و ؛ عضوا
 .20.12الساعة  في الجلسة ر فعت -15
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 الجلسة الثانيةمحضر 

 (15.00، الساعة 27/9/2022)الثالثاء، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

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

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

 

 المناقشات ملخص

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

 المؤقت الشفهي تقريرال
 أوراق االعتماد لجنة الذي قدمته

بالتقرير الشفهي  ،(غينيا االستوائية) إستانيسالو إيسونو أنغويسومو فيرالس ،أوراق االعتماد لجنةرئيس أدلى  -1
، كوريا والمملكة العربية السعوديةاليونان وبيرو وجمهورية  من أعضاءمن  ألفتت التي أوراق االعتماد جنةل الذي قدمته المؤقت

مباشرة بعد الجلسة خالل االجتماع األول للجنة الذي انعقد  السفير إسونو أنغيسومو رئيساً  وانت خب .االستوائية باإلضافة إلى غينيا
أوراق اعتماد أصلية اللجنة  ه في وقت انعقاد االجتماع تلقتوأشار إلى أنعضو من اليونان. ال من ، بناًء على ترشيحالعامة األولى

وبناًء على ذلك، وباإلشارة  .مندوبون مسجلون  لديهادولة  186 بينما كانت هناك، ادولة عضو  169 منشكل سليمة من حيث الو 
الدول  أغلبيةالقائم على النصاب القانوني  تحقق(، Doc 7600) العمومية من النظام الداخلي الدائم للجمعية 28إلى المادة 

 .وفدا 73 منها جلسوفدا مراقبا،  48من  من حيث الشكلسليمة أصلية  أوراق اعتماد تسّلم، تم فضال عن ذلكو  .األعضاء
ة من حيث الشكل على سليم تماداعأوراق  بعد تقدم لم التي والمنظمات الدول جميعأوراق االعتماد  لجنة حثتو  -2
اللجنة بأن من النظام الداخلي الدائم، أوصت  7وفي الوقت الحاضر، وبالنظر إلى المادة  .ممكن وقت أسرع في بذلك قيامال

  .تسمح الجمعية العمومية لتلك الدول والمنظمات بالمشاركة في مداوالتها

أوراق  لجنة الذي قدمته المؤقتالشفهي  التقريرب علماالجلسة العامة  حاطتأعدم ورود أي تعليق، نظرا إلى و  -3
 على التوصيات الواردة فيه. ووافقت االعتماد
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 العمومية الجمعية رئيس انتخاب :األعمال جدول من 6 البند

السيدة بوبي خوزا  حيرشبت ،والبرازيل واالتحاد الروسيوأستراليا الهند  مندوبي منبتأييد  - تشيكيا مندوبقام  -4
 .موميةالع للجمعية ألربعينالحادية وا للدورة ةرئيس )جنوب أفريقيا(

إلى  وتهادعو  خوزا ةعند إعالن انتخاب السيد ،رئيس الجمعية العمومية المؤقتأشار و  .بالتزكيةقر الترشيح أ  و  -5
 .في تاريخ المنظمة الممتد لثمانية وسبعين عاما ة، إلى أنها أول امرأة تترأس الجمعية العموميةرئيسال ابصفته رئاسة الجلسة

وفود تشيكيا  اأبدتهي تالالغالية الثقة  كما ثّمنتشرف رئاسة الجمعية نيلها ل اعن خالص تقديره ةالرئيس تأعربو  -6
، ترشيحهااقتراح للتعقيب على من أخذ الكلمة  تتمكنلم  تيال ى خر األ الوفود وأستراليا والبرازيل والهند واالتحاد الروسي والعديد من

 .بأكملها لتأييد رئاستها العمومية شكرت الجمعيةو 

مشاركتها قاما برعاية ذين ل، الالنقلوزير  النقل ونائبة ، وزيربرئيسيهاو سة ببلدها جنوب أفريقيا الرئي أشادتو  -7
كما شكرت جنوب أفريقيا  وفد، رئيسة ا، السيدة سينديسيوي شيكونغوحضورها في هذا االجتماع. وشكرت أيضا نائبة وزير النقل

 .الهامة المتمثلة في تيسير مداوالت الجمعيةلمهمة بالتفرغ لالسماح لها الوفد بأكمله على 

أردت قطع وإذا ، أردت السير بسرعة، ِسر بمفردك"إذا  بالمثل األفريقي الشعبي القائل رتذ كّ ، اللحظة تلكفي و  -8
لفترة  ظل موجوداً وسيالعمومية أي شخص في قاعة الجمعية  يتجاوز بمكانتهالطيران  كانلما و ". فِسر مع أحد، مسافة طويلة

الحرص على أن يخّلفوا وراءهم على الجميع الرئيسة  تاقترح، بالتالي جميع مناصبهم أو أدوارهم الحاليةترك اليطويلة بعد أن 
 .األجيال القادمة بها تتذكرهم صناعةً 

مساحة بذلك  هيئةً ممناقشات متوازنة ومحترمة وبناءة،  إلجراء امنبر  في األيام المقبلةنها تعتزم أن تنشئ إقالت و  -9
لذلك تعّول على تحلي الجميع بروح وإنها درك أن هذا لن يكون ممكنا إال من خالل تعاون جميع المندوبين، ت نهاإ، و آمنة للحوار

 .الكل إلى النتائج التي يسعى إليهالوصول ل اً ضمان وتتطلع إلى ذلك، الصبرو التسامح 

أن ما إال ، منصاتفي مثل هذه المسأألة طبييعية هو ، و ا أن بعض المناقشات قد تكون قويةوإدراكا منه -10
، تعلم أيضا أن في تاريخ المنظمة وقالت إنها. تفرقهمتلك التي من المشاركين أكثر  تجمع بيني أن القضايا الت ي طمئنها هو علمها

حتى في الموضوعات الصعبة وأنهم سيشاركون في مناقشات لتحديد  مابعضهم البعض بطريقة مع المندوبون دائما يتالقى 
 .تطور حتى بعد الظروف المدمرةي وال يزال ديناميكي ، قطاعالطيران المدني، وهو قطاع أظهر مرونة صالحأولويات ما هو في 

في عام التي انعقدت للجمعية األخيرة الدورة ختلف عن ت في ظل ظروف اليوم يجتمعون  وقالت إن المندوبين -11
بين الدول هو كيفية  وقالت إن ما سيفرق ، فيروس كورونابصورة مطردة من آثار جائحة  تتعافى الدول والصناعةإن . و 2019

للجميع بالمشاركة لسماح وهو ا موميةالجمعية العاجتماعات  جتماعات مثلاالهذه األزمة. وهذا هو سبب أهمية خروجها من 
وجهات النظر ومواصلة التواصل لضمان أن تعديل و وسط واالتفاق على وجهات نظر مشتركة  ولى حلوالتعاون والتوصل إل

 يعمل الجميع بشكل جماعي من أجل صناعة مستدامة.

". اتجعل العمل يسير األيدي كثرة إن " قائلةال في أفريقياالشعبية  حكمالإحدى مرة أخرى الرئيسة  استعارتو   -12
، للتحلي بالصبر دعتهم، شكرت الجميع مرة أخرى على ثقتهم بها و الجمعيةعلى المعروض ا منها لجدول األعمال الطويل وإدراك

الجمعية أعضاء . كما ذّكرت لتقدميساعد على اضعف بل يدل على  ال التحلي بروح التوافقحيث و ، حيث كل صوت له أهمية
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لتحفيز نمو العمومية ماليين الزمالء الذين يتطلعون إلى الجمعية إلى الصناعة و إلى األمل  إعادةو ، إلعادة البناء موجودون بأنهم 
 إيجابي. فرق ؛ وعدم تفويت الفرصة إلحداث أيام مجدها السابقة لتصل إلىهذه الصناعة التي كانت مزدهرة ذات يوم 

، وتعديل المواقف عند الضرورة االستماع إلى بعضهم البعضسيكون عليهم  نيالمندوبو قالت إن ، لتحقيق ذلكو  -13
 ساهمت صناعة الطيرانوقالت إن مصلحة صناعة الطيران المدني. من أجل  للمنطق بأن يأتي على رأس جدول األعمالوالسماح 

التي ، وبالتالي كان على الجمعية أن تدرك المهمة الحاسمة ماعية واالقتصادية لجميع البلدانمساهمة كبيرة في التنمية االجت
ج التي يمكن للجميع التعايش عن النتائ هذه الدورةالمندوبين إذا فشلوا في ضمان أن تسفر  ينتقدوف سوقالت إن العالم . ظرهاتنت

أنه  من على ثقة، لكنها تكون جميع النتائج مواتية للجميع، والتي من شأنها أن تضمن االنتعاش والنمو. وأقرت بأنه لن معها
 .العالم وإعادة البناء بشكل أفضل ربطالت إلعادة إيجاد حل وسط في المداو  يمكن

الجمعية  سبقت بدء أعمالعن تقديرها للمجلس واألمانة العامة للتحضيرات التي الرئيسة ، أعربت وفي الختام -14
ما ، وشكرت العمومية ، وأعربت على تعاونهم افتراضيا يشاركون واألعضاء الذين يتابعون المناقشات والذين  الحاضرةالوفود مقدَّ

 مثمرة.ستكون مداوالت العن ثقتها في أن 

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

 يمندوبتأييد من ب ،اإلمارات المتحدة العربية مندوب واقترح، الرئيس نواب لمناصب الترشيحإلى  ةالرئيس تدع -15
 :الترشيحات التالية ،نيجيريا واليابان

  (عمان) السيد نايف بن علي بن حمد آل عبري  األول النائب 

  رانيا ليونتاريدي )المملكة المتحدة( ةلسيدا الثاني النائب 

 (األرجنتين) باوال تامبوريلي ةالسيد الثالث نائبال 
 ( تايلند)تيبونغ كونغبول سو  السيد الرابع نائبال 

 .بالتزكية الترشيحات هذه قبول تمو  -16

اقتراح بناء على على الترشيحات التالية لرؤساء اللجان،  بالتزكية الجمعية العمومية وافقتوباإلضافة إلى ذلك،  -17
 :سنغافورةبتأييد من مندوب  ،المكسيك مندوب

 (إسبانيا) راؤول مدينا كاباييروالسيد  اللجنة الفنية 
 (البرازيل) نومان وليانو ألكانتاراجالسيد  اللجنة االقتصادية 
 (أستراليا) جوناثان آلكالسيد  اللجنة القانونية 
 (األردن) هيثم ميستوالسيد  اللجنة اإلدارية 

 .إلى نواب الرئيس المنتخبين حديثا وإلى رؤساء اللجان اأحر تهانيه ةالرئيس توقدم -18
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 األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند

 :من كل وفود ألقاها التي العامةالكلمات و  األعمال جدول من 8 لبندل وقت الجلسة من تبقى ما صصخ   -19
 وإسبانيا وأنغوال والمملكة العربية السعودية وفرنسا والهند وهولندا واالتحاد الروسي وقطر وألمانيا وتشيكيا والصين الواليات المتحدة

 .بكلمة األوروبية المفوضية مراقب أدلىكما  .وكندا ونيجيريا وماليزيا

 .17.30الساعة  في فعت الجلسةر   -20
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 محضر الجلسة الثالثة
 (9.30الساعة ، 28/9/2022)األربعاء، 

 
 المواضيع التي نوقشت

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

 من جدول األعمال 10البند  بشأناللجنة التنفيذية  الذي قدمتهالتقرير الشفهي  الموافقة على -
 كلمات وفود الدول األعضاء  :من جدول األعمال 8البند  -2

 

 المناقشاتملخص 

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

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

العمل ورقة في التنفيذية  اللجنةنظر عن  التالي الشفهي تقرير، الالتنفيذية اللجنة ةرئيس ابصفته ،ةالرئيس تقدم -1
WP/30 Revision No.1التنقيح  وعرض .المتأخرة االشتراكات لمسألة المالية الجوانب هذا التقرير تناول(، و 1 رقم ضافة، )مع اإل

 معلقة التصويت في حقوقها اعت برت التي األعضاء الدولكذلك حالة و المتأخرة  االشتراكات دفع حالة WP/30 لورقة العمل 1رقم 
التي اعتبر حقها في التصويت  األعضاء الدول بشأن )ج( للمرفق على تحديث 1 رقم اإلضافة اشتملتو  .20/9/2022 في

 WP/30 Revision للورقة التنفيذي الملخص في "المالية اآلثار" قسم أن مالحظة المهم من كانو  .27/9/2022 من ابتداءً معلقًا 

No.1 التنفيذي الملخص وحدد ."تنفيذ البرامجل الالزمةالتأخر في استالم االشتراكات على الموارد النقدية يؤثر " أن إلى يشير 
 المستحقةاالشتراكات  متأخرات في تحصيل المحرز بالتقدم علما ةموميالع لجمعيةا ومفاده أن تحيط، المجلس اقترحه الذي اإلجراء

 .ةطويل فترةالحوافز لتسوية المتأخرات المستحقة منذ في نظام ، وبحالة الحساب الخاص منذ فترة طويلة
 تواتخذ الذي قدمته اللجنة التنفيذية يهالشف التقرير على الجلسة العامة توافق، تعليقاتونظرا إلى عدم وجود  -2

 تأحاطو ، التنفيذية اللجنة به أوصت على النحو الذي، /1Revision No. 30WP للورقة التنفيذي الملخص في المقترح اإلجراء
الحوافز في نظام وبحالة الحساب الخاص  ،منذ فترة طويلة المستحقةاالشتراكات  متأخراتتحصيل  في المحرز بالتقدم علما

 ة.طويل فترةلتسوية المتأخرات المستحقة منذ 

 األعضاء الدول وفود كلمات :األعمال جدول من 8 البند

من  8لبند العامة التي ألقاها وفود كل من الدول التالية في إطار ا للكلمات وقت الجلسةخ صص ما تبقى من  -3
واليونان  وأوغندا وسري النكا وموزمبيق وأيسلندا ونيبال والمملكة المتحدة وزامبيا إفريقيا والنمسا وجنوب اليابان :جدول األعمال

 .وغيانا وليبيريا وتوغو وأوكرانيا وإيطاليا والبرازيل ونيكاراغوا ونيوزيلندا وكوبا وجمهورية الدومينيكان وكوت ديفوار
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في  الثمانية عشرة، باسم الدول األعضاء مندوب بابوا غينيا الجديدةأيضا بإعالن علما االجتماع العام وأحاط  -4
بمالحظات ، وكذلك 2032-2022للفترة  في المحيط الهادئ منتدى جزر المحيط الهادئ، إطالق االستراتيجية اإلقليمية للطيران

األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بشأن التزام المنظمة المستمر بالعمل في المنطقة لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية 
 في المحيط الهادئ.

 .صباحا 11.55 الساعة في الجلسة فعتر   -5
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 محضر الجلسة الرابعة

 (9.00، الساعة 1/10/2022)السبت، 
 

 المواضيع التي نوقشت
 

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

  انتخاب المجلسمن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات للجزء الثالث  -
 

 ملخص المناقشات

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

 انتخاب المجلسمن األول والثاني  الجزءان

 وقد وفرت .أنه قد جرت الدعوة إلى االجتماع لغرض انتخاب المجلس في جزأيه األول والثاني ةالرئيس تأعلن -1
لة عن عملية االنتخاب،( 1)والتصويب رقم  WP/2الوثيقة  المواد  علىالمرفق )ب( من هذه الورقة واشتمل  معلومات أساسية مفصَّ

ض ألغراو  .بموجبه االنتخاب نظَّم، التي تصف اإلجراء الذي سي(Doc 7600)من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  54-61
، 60صوت واحد؛ ووفقا للمادة لكل دولة متعاقدة يمثلها وفد معتمد  كون ي، من النظام الداخلي الدائم 43ادة ووفًقا للم ،التصويت
عدد الدول المتعاقدة األصوات اإليجابية ألغلبية مجموع المجلس، أن تحصل على  ا فيعضو كي ت نتخب ل متعاقدةالدولة ينبغي لل
ا دولة عضو  11أن يتم انتخاب  27/9/2022في المنعقدة قد قررت في جلستها العامة األولى العمومية  كانت الجمعيةو . المصّوتة

 .دولة عضوا بموجب الجزء الثاني 12بموجب الجزء األول و

مذكرة األمين  أسماء الدول األعضاء التي قدمت ترشيحاتها للجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس في وترد -2
سنغافورة  اقدمته يتلا ،WP/279العمل  اتورق :الترشيحات بشأنمعلومات  ورقات كما ق دمت عدة 29/9/2022العام المؤرخة في 

من لجنة الطيران  عضوادولة  22 باسم أوروغواي قدمتها لتيا WP/621 و ،المدنياللجنة العربية للطيران  التي قدمتهاWP/523 و
 .المدني ألمريكا الالتينية

، استعانت األمانة العامة بمقدم خدمة خارجي إلجراء استعراض أنه بناء على طلب من المجلسب علما أحيطو  -3
، أفاد مزود الخدمة النظامللعملية و  األولي التدقيق، واستنادا إلى ة وسرية نظام التصويت اإللكترونيمستقل للتحقق من أمن ودق

؛ وأن تقارير التدقيق الحادية واألربعينفي الدورة جلسة تصويت آمنة وسرية إجراء ضمن التي تالضوابط والعمليات  وجودبالخارجي 
 .المدققيناألولين المذكورين أعاله من انتخابات المجلس ست رسل مباشرة إلى  الناتجة عن نظام التصويت اإللكتروني للجزءين
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السفير إستانيسالو إسونو أنغيسومو )غينيا ، أوراق االعتمادرئيس لجنة ، قدم وقبل الشروع في التصويت -4
 177، قدمت ثالث للجنة ذلك الصباحالجتماع الللجنة يشير إلى أنه في وقت انعقاد اوحديثا أعدته ا، تقريرا شفويا مؤقتا االستوائية(
ذلك دون تعليق. كما انتهز الرئيس ب علمااالجتماع العام  أحاط، و مناسبسليم و األصلية في شكل  أوراق االعتماد ادولة عضو 

 ،(LEB، وال سيما مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية )شكره للعمل الذي قامت به األمانةالفرصة لإلعراب عن خالص 
 للتأكد من أن أوراق االعتماد المقدمة من الدول والمراقبين كانت في شكلها الصحيح.

تقديم لمحة عامة عن إجراءات االنتخاب التي ينبغي اتباعها أثناء الجزأين ب األمانة العامة قامتأن  بعدو  -5
 األعضاء الدولجرى تزويد  اإللكتروني، التصويت نظام بشأن قصير فيديومقطع  األولين من انتخابات المجلس وكذلك عرض

 للمشاركة الالزمة الموادالجزأين األول والثاني من انتخاب المجلس، ب في لتصويتيحق لها االتي دولة،  170التالية، البالغ عددها 
 :اإللكتروني التصويت في
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 ألبانيا
 الجزائر

 أندورا
 أنجوال

 األرجنتين
 أرمنيا

 أستراليا
 النمسا

 أذربيجان
 جزر البهاما

 البحرين
 بنغالديش
 باربادوس
 بالروس

 بلجيكا
 بيليز
 بنين

 بوتان
المتعددة  -بوليفيا )دولة 
 القوميات(

 البوسنة والهرسك
 بتسوانا
 البرازيل

  بروني دار السالم
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
  يبورند

 الرأس األخضر
 كمبوديا

 الكاميرون 
 كندا

 جمهورية أفريقيا الوسطى
  تشاد

 تشيلي
 الصين

 كولومبيا
 الكونغو

 كوستا ريكا
  كوت ديفوار

 كرواتيا
 كوبا

 قبرص 
 الجمهورية التشيكية

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 الدانمارك

 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور
 مصر

 السلفادور
 غينيا االستوائية

 إريتريا
 إستونيا

 إسواتيني
 إثيوبيا
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 غابون 
 غامبيا

 جورجيا
 ألمانيا

 غانا
 اليونان

 غواتيماال
 غينيا

  غينيا بيساو
 غيانا

 هندوراس
 هنغاريا

Iأيسلندا 
 الهند

 إندونسيا
 اإلسالمية( –إيران )جمهورية 

  العراق
  آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا

 جامايكا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 كينيا

 كيريباتي
 الكويت

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 التفيا
 لبنان

  ليسوتو
 ليبيريا

 ليبيا
 ليتوانيا

 لكسمبرغ

 مدغشقر
 ماليزيا

 مالديف
 مالي

 مالطا
 موريتاينا
 المكسيك

 موناكو
 منغوليا

 مونتينجرو
 المغرب

 موزمبيق
 ناميبيا
 ناورو
 نيبال

 هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا

 النيجر
 نيجيريا

 شمال مقدونيا
 النرويج

 عمان
 باكستان

 بنما
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغواي
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر

 جمهورية كوريا
 مولدوفا جمهورية

 ارومانيا
  االتحاد الروسي

  رواندا
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت فنسنت وغرينادين
 ساموا

 سان مارينو
 المملكة العربية السعودية

 السنغال
 صربيا
 سيشيل

 سيراليون 

 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

  جزر سليمان
 الصومال

 جنوب أفريقيا
 جنوب السودان

 إسبانيا
 سري النكا

 السودان
 السويد

 سويسرا
 تايلند

 ليشتي -تيمور 
 توغو
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 أوغندا

 أوكرانيا
 اإلمارات العربية المتحدة

 المملكة المتحدة 
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الواليات المتحدة
 أوروغواي
 أوزبكستان

  فانواتو
 جمهورية فنزويال البوليفارية

 فييت نام
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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باإلدالء بأصواتها باستخدام  اعضو  دولة 170 قامت ،من االنتخاب األول لجزءل التصويت جلسة ختام وفي -6
 األدنى العدد كان ،(Doc 7600)للجمعية العمومية  الدائم الداخلي النظام من 60 لمادةوبموجب ا .كترونيلاإل التصويتنظام 

 :التالي النحولى ع اإللكتروني التصويت نتائج وكانت .اصوت 86 هو النتخابإجراء اصحة لالزم ال ألصواتل
 اصوت 147 أستراليا 

 اصوت 158 البرازيل 

 اصوت 144 كندا 

 اصوت 148 الصين 

 اصوت 148 فرنسا 

 اصوت 149 ألمانيا 

 اصوت 151 إيطاليا 

 اصوت 150 اليابان 

 اصوت 80 االتحاد الروسي 

 اصوت 148 المملكة المتحدة 

 اصوت 152 الواليات المتحدة 

: أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا في االنتخاب التاليةعشرة ال األعضاء الدول فوز ت الرئيسةأعلناء على ذلك، نبو 
 وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

في الجزء األول من  ةالمتاح للمقاعدمن العدد األقصى مقاعد  10 لم ي شغل سوى  أنه حظت الرئيسةإذ ال, -7
 النظام الداخليمن  ’2’أ( ) 55، وفًقا للمادة في الجزء الثاني من االنتخابات الشروع ت، اقترحوعددها أحد عشر مقعدا االنتخابات

 .الجزء الثاني مسألة المقعد الشاغر في الجزء األول بعد االنتهاء من انتخابات ت عالج، وأن للجمعية الدائم
. واقترح بدال ةبشأن اقتراح الرئيسفكرة  مندوب االتحاد الروسي طرح، الدائم النظام الداخليمن  36ا للمادة وفقو  -8

اقتراع آخر لملء المقعد المتبقي إجراء هناك حاجة ماسة إلى كانت ، النظام الداخلي الدائممن  60مع المادة  من ذلك أنه تمشيا
 .تتفق مع تلك الفكرة انهإ مندوبة الصين قالتمن االنتخابات. و في الجزء األول 

ال  60 المادةمندوب االتحاد الروسي بشأن كرحها التي  للفكرةإلى أن فهمها  الرئيسة، أشارت ردا على ذلكو  -9
 .من األمانة العامة في هذا الصدد ةالقانونيالمشورة ، فقد تعهدت بالتماس ق في ظل الظروف الحالية. ومع ذلكينطب
حدد في تهي التي  موميةأن الجمعية الع مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةوفي حين الحظ  -10

أن أحكام القاعدة ال تنطبق في هذه الحالة ألنها تشير إلى  ، إال أنه رأى60نهاية المطاف القرار المتعلق بكيفية تفسير المادة 
ولى من األجولة الالتي لم تنجح في الحصول على األغلبية المطلوبة لملء المقاعد المتبقية بعد  "الدول المتعاقدة"، الجمع

في الفوز بأصوات كافية لملء المقعد المتبقي. ونظرا ألن الجمعية قد حاليا التصويت، بدال من الدولة الوحيدة التي لم تنجح 
ضمان  في الجزء األول من االنتخابات، فمن الواضح أن القصد من ذلك ليس مقعدا 11 يبلغ حددت عددا أقصى من المقاعد

قد بتت في قائمة المرشحين  مومية؛ واعتبر أن الجمعية الع"الحد األدنى"خدم مصطلح ست  ال، وإال ةعشر اإلحدى انتخاب جميع الدول 
استخدمت طوال النظام قد ، "الدولة المتعاقدة"فيما يتعلق بهذا المقعد الواحد والمرشح المعني. والحظ أيضا أن الصيغة المفردة، 

لجمع، بينما استخدمت صيغة االمقصودة ( عندما كانت دولة واحدة فقط معنية تحديدا بالقاعدة Doc 7600الداخلي الدائم للجمعية )
 ، عندما تعلق األمر بأكثر من دولة واحدة على وجه التحديد."الدول المتعاقدة"



 - 28 - A41-Min. P/4 

 

. 60ة مادللمدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  على تفسير مندوب االتحاد الروسيلم يوافق و  -11
، عليه. و شير إلى دولة واحدةتالجمع عبارة "الدول المتعاقدة" بصيغة ورأى أن هذه القاعدة يمكن أن تستخدم بالفعل بطريقة تجعل 

بشأن  ةقرار الرئيسعلى االتحاد الروسي التصويت على طعن ، ن النظام الداخلي الدائم للجمعيةم 36طلب على أساس المادة 
 .الفكرة المقترحة

مدير مكتب الشؤون  . واعتبر أن تفسيرنفس وجهة نظر االتحاد الروسيلديه أنه كان  مندوب نيكاراغواوصرح  -12
 .60ة ماديتعارض مع روح الالقانونية والعالقات الخارجية 

الفكرة بشأن  قرارهاعلى المقدم من االتحاد الروسي الطعن ، طرح 36، وفقًا للمادة ةالرئيس ت، اقترحإلى المضي قدماً وسعيًا  -13
 ةفي نقض قرار الرئيس العمومية الجمعية ترغب للتصويت باستخدام اللوحات التي تحمل أسماء الدول بشأن مسألة: "هل المقترحة

التصويت بـ "نعم" على وهو أن ، العامة األمانة هأوضحت على النحو الذيال تنطبق على الوضع الحالي؟"؛ و  60 المادةأن ب
يعني بـ "ال"  التصويت، في حين أن 60 المادةق ي، وتطبالمقدم من االتحاد الروسي للطعن العمومية الجمعيةيعني تأييد السؤال 

 الفرصة للدول للتحدث في هذه المسألة. ةالرئيس ت، أتاح. وقبل الشروع في التصويتةقرار الرئيستأييد 
فهمه أن هناك واالعتراض، حيث كان الطعن ناك فرق بين ا حول ما إذا كان هتوضيح مندوب ناميبياطلب و  -14

في  التي ستطبق المادة، تساءل عن وفي هذا الصدد. طعناأن االتحاد الروسي قد قدم اعتراضا وليس ، و فرقا واضحا بين االثنين
ا بشأن ي أو برفع األيدي. كما طلب توضيحا، سواء كان ذلك باالقتراع السر إذا كانت اإلجراءات تتطلب تصويتهذه الحالة وما 
ال ها في الجزء األول من االنتخابات يعني أنه لشغل نتخاباال يتعينا التي مقعد 11قصى لعدد المقاعد البالغ األما إذا كان الحد 

 ر.عشاألحد شغل جميع المقاعد  بد من
من  أنههو تسهيل المناقشة. و  ةألن دور الرئيس ةمن التصويت على قرار الرئيس مندوب جنوب إفريقياحذر و  -15

 هكان من المفهوم أنو . النظام الداخليا واضعو تعالج في الواقع الوضع الحالي، الذي لم يتوخاه مطلق ال 60 مادةالواضح أن ال
 .ا لنقطة الخالف التي أثارها مندوب ناميبياتطلب دراسة متأنية، نظر ي أنهو  العمومية الدائم للجمعية النظام الداخليثغرة في  توجد
 الداخلي نظامبال العمومية أن من المهم أن تلتزم الجمعية الصين ةمندوب ترأ ،بالتوافق مع المداخلة السابقةو  -16

 .د قبل الشروع في التصويتمواوأن يكون لديها فهم مشترك لل الدائم
لتصويت في ا عملية ا فييا، على المضي قدمكامل لمندوب جنوب إفريقال م بديا تأييده، مندوب السنغالوافق و  -17

إذا لم  عما إذا كانت الجمعية لديها سلطة اتخاذ قرار بشأن هذه المسألةتساءل ، و المسبوق، إذا كان ذلك ممكناهذا الوضع غير 
 يكن األمر ممكنا.

ا في هذه المسألة ضي قدمأنه لم يكن هناك سوى القليل من الوقت للتداول حول كيفية الم مندوب فنزويالالحظ و  -18
 .باالقتراع السري  ء العمليةإجرا نبغي، فيللتصويت ةالرئيسإذا قررت الجمعية طرح قرار أنه و 

أن  ةالرئيس ت، رأاالتحاد الروسيالذي قدمه  قد القى اعتراضا من خالل الطعن 60ولما كان تطبيق المادة  -19
ة على العموميالجمعية  اتتوجيهب السترشاد، أعربت عن استعدادها لكمة الشروع في التصويت على الفور؛ ومع ذلكمن الح

، كما أشار مندوب جنوب إفريقياو حل. لتوصل إلى من أجل االمناقشة  أثناءالعملية  إزاءمناسب وطلبت التحلي بالصبر ال النحو
الوصول إلى نتيجة مناسبة من خالل  إمكانية لكنه أعرب عن ثقته في، مثل هذا الموقف النظام الداخلي لم يتوقعوا يواضع فإن

  التعاون في حال وجود سوء تفاهم.
دة ماللمدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  عدم موافقته على تفسير مندوب االتحاد الروسيكرر و  -20
وكما هو منصوص عليه ، الداخلي الدائمبنظامها االلتزام  العمومية التي ظهرت فيها نية معينة. وذكر أنه يجب على الجمعية 60
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ال يتعلق فإن األمر ، المتبقية". وفي رأيهالشواغر لملء  عند االقتضاء ،أو اقتراعات إضافية اقتراع آخريجري ، "60في المادة 
 المادة.ما إذا كان ينبغي إجراء تصويت على هذا الجزء من بشغل وال ت  بعدد المقاعد التي لم 

حل  هو العمومية الجمعية القصد من ، وأشار إلى أنفريد من نوعه الوضع إلى أن هذا يتريامندوب إر أشار و  -21
تنحيته ا ويجب كان منحرف 60دة ماللمدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية  المشكالت وليس تعقيدها. واعتبر أن تفسير

، له الحق القانوني واألخالقي في طلب التصويت ابصفته دولة عضو ، جانبا كحل. وعالوة على ذلك، اعتبر أن االتحاد الروسي
 .وأنه ينبغي إجراؤه باالقتراع السري 

إجراء تصويت فوري على  إلى تدعو، التي 36بموجب المادة  تقدم بالطعنمندوب االتحاد الروسي ن ألا إدراكو  -22
مدير مكتب الشؤون القانونية  لألسباب التي وصفها ةالرئيس هاتا العملية التي اقترحتمام الواليات المتحدةمندوب ، أيد الطعن

 .بالفعل عن إرادتها بشأن المرشحين للجزء األول من االنتخاباتقد أعربت الجمعية العامة  مسألة أن، ال سيما والعالقات الخارجية
إجراء مناقشة بناءة إليجاد حل لهذه المشكلة غير المسبوقة  فرنسا مندوب أيد، المتحدث السابقا مع تماشيو  -23

ممت للحاالت التي قد  60 المادة. والحظ أن النظام الداخلي الدائمبباإلضافة إلى الحاجة إلى االلتزام  منافسة بين  تكون فيهاص 
اإلعادة وهذا هو سبب استخدام صيغة  جولةإجراء مما يتطلب  االقتراعاألغلبية في الجولة األولى من تحصل على الدول التي لم 

كما ، و ةالرئيسالذي اتبعته نهج الو  مادةلل مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجيةلالجمع. وبالتالي أيد التفسير الدقيق 
 على الفور.تسوية هذه المسألة  نبغيي، حيث 36 المادةالروسي قد استند إلى  ، فإن االتحادأشار مندوب الواليات المتحدة

ترشيح االتحاد الروسي النتخابات  تأييداحترام قرار الجمعية برفض  ينبغيأنه  المملكة المتحدة ةمندوب تالحظو  -24
مدير مكتب الشؤون القانونية  تفسيرأيدت و  ةبالكامل الرئيس تت وفدي الواليات المتحدة وفرنسا، أيدتمشيا مع مداخالو المجلس. 

. وحثت الجمعية على إغالق الجزء األول اآلن واالنتقال على الفور إلى الجزء الثاني من االنتخابات. 60دة ماللة رجيوالعالقات الخا
 طعنالتي تسمح باتخاذ قرار فوري بالتصويت على  36للمادة  ة، أعربت أيضا عن تأييدها الكامل لتفسير الرئيسعلى ذلك عالوةو 

 .تم رفعه
للطعن الخيار الوحيد  أن. و المناقشة قد انقضى وقت ؛ وأنالقرار قد ات خذأن يفيد ب مندوب كنداموقف  كانو  -25

إذا لزم  تصويت فوري  ه ينبغي إجراءا من حيث أند الروسي وأن القاعدة واضحة تماماالتحااحتج بها التي  36 مادةفي ال يكمن
 ة.الرئيسقرار و  ةوالعالقات الخارجيمدير مكتب الشؤون القانونية  أيدت كندا بالكامل النصيحة التي قدمهاو األمر. 

بالكامل مداخالت  مندوب إيطاليا، أيد غير مسبوق  أن هذا الوضعوهو  تفاق مع جميع المتحدثين السابقينباالو  -26
 60 للمادة ةمدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجي تفسيرتأييد وفود الواليات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا في 

 قرارها.في  ةها الرئيستالتي أقر و 
 ة.تفسير الرئيس أيضا بالكامل مندوب ألبانياأيد و  -27
، فإن النظام الداخلي الدائم أو تقديم اعتراض صحيحالطعن  مع اإلشارة إلى أن جميع الدول لديها الحق فيو  -28

أن تقوم فرقة عمل قانونية  مندوب غواتيماال، وبالتالي اقترح لحالي لم يستوعب مثل هذه المواقففي الوقت االعمومية للجمعية 
وأعرب عن تأييده لمشورة مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات . من هذه الزاوية النظام الداخلي استعراضفي المستقبل ب

اآلن مباشرة جدول ينبغي رأى أنه تالي، ؛ وبالعضاء الجمعية تؤيد القرار المتخذوعن اعتقاده بأن أغلبية أ  ،ةالخارجية ولقرار الرئيس
 .األعمال

وافق على الحاجة إلى التوصل إلى ت مندوب نيكاراغوا، شدد قيامع التسليم بأهمية المداخلة السابقة لجنوب أفري -29
 القانوني الحالي.حتى تتمكن من الخروج من المأزق  المادةتمسك بروح ت أن ، وبالتالي ناشد الجمعيةفي اآلراء بشأن هذه المسألة
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ال تنطبق على الحالة الراهنة، على  60أنه استجابة لقرارها بأن المادة  العموميةرئيسة الجمعية ، أكدت إيجازاو  -30
، 36النحو الذي أوضحه مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، أثار مندوب االتحاد الروسي نقطة بموجب المادة 

شرعت فقد . وبناء على ذلك، للتصويت فوراالطعن طرح  فينبغيقرار صادر عن الرئيس، على لة متعاقدة دو طعنت أنه إذا وهي 
 وجهات نظرهم، غير أن عدة مندوبين كانوا يرغبون في التعبير عن آرائهم و قرارهافي الدعوة إلى إجراء تصويت على مسألة  هابعد
 هذه المسألة، وبعد االستماع إلى المداخالت، خلصت الرئيسة إلى أن رأي األغلبية يؤيد قرارها. في
بعد ذلك إلى التصويت برفع لوحات أسماء الدول  ةالعام الجلسة ت، انتقلالنظر إلى الحاجة إلى المضي قدماوب -31

كانت هناك أغلبية و  تنطبق على الوضع الحالي؟" ال 60 المادةإن ب، ةترغب الجمعية في نقض قرار الرئيسعلى السؤال "هل 
 ة.قرار الرئيستأييد واضحة من الدول األعضاء التي ترغب في 

 النظام الداخلي الدائم للجمعية ج( من) 56ا للمادة أن االتحاد الروسي، وفق مندوب االتحاد الروسيصرح و  -32
 وضعنتيجة التصويت خطوة سياسية بحتة ال عالقة لها بأن الجزء الثاني. وتعتبر دولته في ، لن يترشح لالنتخابات العمومية

ترشيح االتحاد الروسي تأييد جيدًا. وقبل قرار الدول الغربية بعدم  روف، وهو أمر معد الروسي في مجال الطيران المدنياالتحا
، ريقة. وعلى الرغم من هذه النتيجةا على التصرف بنفس الط، لكنه زعم أنه تم الضغط على دول أخرى إلجبارهه االنتخاباتفي هذ

مع جميع البلدان والوفود في القريب  المباشر، وأعرب عن أمله في عودة الحوار الصادق و إن أبواب االتحاد الروسي مفتوحة قال
 العاجل.

قامت  التصويت، جلسة ختام فيو  .االنتخاب من الثاني الجزءإجراء  في ،بعد ذلكوشرعت الجمعية العمومية،  -33
الزم لصحة إجراء ال ألصواتل األدنى العدد كانو  .كترونيلاإل تصويتدالء بأصواتها باستخدام نظام الباإل اعضو  دولة 171

 .على األقل اصوت 86هو  النتخابا
 :على النحو التالياإللكتروني  االقتراع جائنتوكانت  -34

 اصوت 148 األرجنتين 

 اصوت 140 النمسا 

 اصوت 156 مصر 

 اصوت 131 أيسلندا 

 صوتا 153 الهند 
 اصوت 147 المكسيك 

 اصوت 149 نيجيريا 

 اصوت 156 المملكة العربية السعودية 

 اصوت 162 سنغافورة 

 اصوت 151 جنوب أفريقيا 

 اصوت 150 أسبانيا 

 اصوت 131 البوليفارية( –)جمهورية فنزويال  

 .في االنتخاب أعاله المذكورةي عشرة تاالثناألعضاء الدول  فوز ةالرئيس تأعلنبناء على ذلك، و 
 توأعرب ،في المجلس أعضاءً للتو  التي انت خبت األعضاء الدول ةالرئيس تهنأ، الجمعية العموميةنيابة عن و  -35

 .مجتمع الطيران العالمي مصلحةوكذلك  يكاو،اإللما فيه مصلحة  سوف تعمل هاأنب اعن ثقته
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 ، ولتجنب أي تأخيرمن االنتخاب في الجزء األول المتبقي لضرورة معالجة مسألة عدم شغل المقعدمنها وإدراكا  -36
 اانتخابهالتي يتعين قرارها بتحديد الحد األقصى لعدد المقاعد  العمومية أن تعدل الجمعية ةالرئيس ت، اقترحفي اإلجراءات إضافي

 .امقعد 14إلى  13تخابات المجلس من في الجزء الثالث من ان
التي بموجبها يمكن زيادة الحد األقصى لعدد المقاعد  المادةا بشأن توضيح مندوب ترينيداد وتوباغووطلب  -37

 مقعدا. 14المخصصة للجزء الثالث من االنتخابات إلى 
الثاني ل و عما إذا كانت هناك سابقة في تغيير الحصص المحددة لألجزاء األو  مندوب نيكاراغوا، تساءل وبالمثل -38

 .، بالنظر إلى أنها تستند إلى معايير معينةوالثالث من االنتخابات
إلى أن الحد األقصى لعدد الدول األعضاء التي يتعين  ةالرئيس ت، أشار على المداخالت المذكورة أعاله وردا -39

النظر إلى هذا الوضع غير وب ؛معية في جلستها العامة األولىانتخابها لعضوية المجلس يستند إلى القرار الذي اتخذته الج
 .الثالثلجزء إلى االمقعد اإلضافي  بترحيلذلك القرار للسماح مراجعة ، ي طلب من الجمعية اآلن المسبوق، وكوسيلة للمضي قدما

ا اتخذته الجمعية الثالثة النتخاب المجلس كان قرار كذلك أن تخصيص المقاعد لألجزاء  العامة األمانةوأوضحت  -40
من أجل  ذلك القرار قترح اآلن تعديلت ةأن الرئيسكذلك  ت األمانةوضحوأ. 27/9/2022في جلستها العامة األولى في العمومية 

هناك إجراء  فإن، وهو محق في ذلك، وكما أشار مندوب نيكاراغوا في الجزء الثالث ست نتخبزيادة الحد األقصى لعدد الدول التي 
 .ضمان التمثيل الجغرافيفي بالنسبة للجزء الثالث  تتمثلالثة، والتي يحدد المعايير لكل جزء من األجزاء الث

أن من حق الجمعية تعديل قرارها دون عوائق قانونية وأنه سيكون من المنطقي فقط نقل  مندوب فرنساوالحظ  -41
 على الرغمو التمثيل الجغرافي في المجلس.  وسيزيد بذلكالمقعد من الجزء األول إلى الجزء الثالث ألن االنتخابات لم تجر بعد 

 ا.استثنائي اوضعكان هذا فإن ، ةالرئيس ت، وكما أشار إال أنه لن يشكل سابقة بحد ذاته ،من أن هذا القرار كان غير مسبوق 
يحافظ على التنوع الصحي للتمثيل الذي من شأنه أن يوفر أنه حيث ، االقتراح مندوب الواليات المتحدةوأيد  -42

ا إلى أن هذا التخصيص لن ينطبق إال على ة الختتام االنتخابات. وأشار أيضا بكفاءللجمعية بالمضي قدمعملية مقارنة ويسمح 
 هذه.السنوات فترة الثالث 

غير مسبوق، وعلى الرغم  هذا الموقف باتباع نهج حذر ألن مندوب نيكاراغوا، أوصى وعلى العكس من ذلك -43
 الستعراضعمل اقترح إنشاء لجنة أو مجموعة  إال أنه، من انتخابات المجلس للجزء الثالثبالنسبة ا من أنه كان اقتراحا جذاب

 لقواعد والمعايير.بااألمر لضمان االلتزام 
 أيينطوي على ال أنه لكونه ، ةاح الرئيسا على اقتر تمام مندوب ألمانيا، وافق المتحدثين السابقين وعلى غرار -44

 بالضرورةينبغي إال أنه ال ، غم أنه مثالي للوضع الحالي، ر تمشيا مع مندوب الواليات المتحدة، فإن االقتراح، و عوائق قانونية
 .المستقبليةللدورات سابقة اعتباره 

 وإسواتيني هنغارياو  وكولومبيا جورجيا وفود تفعل مثلما ةا عن دعمه القتراح الرئيسأيض مندوب فنلنداوأعرب  -45
الجهود  بجميع مندوب أوروغوايأشاد و ، أيدت هذا القرارقد أن األغلبية ب أعربوا عن اعتقادهم، الذين وغواتيماال واألرجنتين واليابان

سينطبق فقط  ةالرئيساقتراح بخصوص أن القرار الذي ستتخذه الجمعية  الجمعية خالل هذا االجتماع والحظالشجاعة التي بذلتها 
 .الحاليةسنوات  فترة الثالث على
ا ء، حيث يمكن أن يشكل جز بنقل المقعد إلى الجزء الثالث ةيسالقتراح الرئتأييده  مندوب المملكة المتحدةوكرر  -46

لتفسير اضطرت قد إلى أن الجمعية مشيرا ، للجمعية بالمضي قدما بطريقة معقولة يسمحو المرشحين المتنافسين من قائمة 
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على أن هذا القرار سينطبق على فترة  المتحدثين اآلخرين، وافق وعلى غرارالموقف غير المسبوق،  تستوعببطريقة  اإلجراءات
 .الثالث سنوات القادمة فقط

 ، لن يكون هناك أي معنى لشغور. أوالةالضوء على مفهومين يدعمان اقتراح الرئيس مندوب إسبانياوسلط  -47
، وبالتالي فإن التدابير المتخذة اليوم لن تمتد لتشمل قرارات الجمعية ذات سيادة إنمنصب في المجلس لمدة ثالث سنوات؛ وثانيا، 

 ة.المقبل الدورات
دون إبطاء لمعالجة حاالت اإلغفال  النظام الداخلي الدائممراجعة ه ينبغي إلى أن مندوب جنوب أفريقياوأشار  -48

 هذه التعليقات. مندوب نيكاراغوا. وأيد في هذا الشأنعلى النحو المكتشف في هذا السيناريو، واتخاذ قرار 
المقعد الشاغر من الجزء األول ترحيل إلى أن هناك تأييدا القتراحها إعادة  العمومية رئيسة الجمعيةوخلصت  -49

طة بتعليقات العديد من . وفي معرض اإلحاالحاليةدورة الطبق فقط على نسي هذا األمر ؛ وأنالنتخاب المجلسإلى الجزء الثالث 
 .للنظام الداخلي الدائم في أقرب وقت ممكنمراجعة ا أن ي طلب من المجلس إجراء المندوبين، اقترحت أيض

الجمعية  طلبت، هذا االجتماعتي واجهها ، وبالنظر إلى الظروف غير المسبوقة الالغايةهذه سعيًا لتحقيق و  -50
 المقبلةالدورة  ا فيفيه الحق للنظر (Doc 7600)العمومية  للنظام الداخلي الدائم للجمعيةمراجعة من المجلس إجراء العمومية 

قررت ، األول جزءن مقعدا إضافيا واحدا ظل شاغرا بعد االنتخاب في الإلى أباإلشارة و ، . عالوة على ذلكللجمعية العمومية
انتخابهم في  يتعينتعديل القرار المتخذ خالل الجلسة العامة األولى بشأن الحد األقصى لعدد المرشحين الذين العمومية الجمعية 

على أنه  توافقفقد ، وبالتالي ؛الثالثإلى الجزء األول من الجزء المقعد الشاغر  ي رحلبحيث ، (/2WP ورقة العمل انظركل جزء )
 ث.الجزء الثالفي مرشحا للمجلس  14اآلن انتخاب ما يصل إلى  يمكن

، 66إلى أنه بموجب المادة  ةالرئيس ت، أشار 66بشأن تطبيق المادة  مندوب ناميبياتوضيح طلبه على  رداو  -51
المجلس النظام يراجع ولذلك كان الطلب هو أن في أي وقت.  المواد، أو يجوز للجمعية تعليق أي جزء من المواديمكن تعديل 

خذ على أساس الثالث قد ات   الجزءالمقبلة؛ وأن قرار نقل المقعد الشاغر إلى في دورتها الداخلي الدائم وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية 
 المادة.االتفاق الذي توصلت إليه الجمعية وليس على أساس 

ن قبل الجمعية محدد انتخابها للمجلس م يتعينأن عدد الدول األعضاء التي  مندوب جنوب أفريقياوأضاف  -52
لكل جزء من التي ت خصص بشأن عدد المقاعد العمومية ، وأن المجلس سيقدم كل ثالث سنوات توصية إلى الجمعية في االتفاقية

فقط على  ولم تكن هناك حاجة لتحديد أنها تنطبق مادة، فإن التغيير الذي تم إدخاله لم يؤثر على أي االنتخاب. وبالتاليعملية 
 .الحالية السنوات الثالثفترة 

 مجلسال انتخاب من الثالث للجزء الترشيحات لتقديم النهائي الموعد

 الساعة في التي ست عقد سادسةال العامة الجلسة فيجرى سي   المجلس انتخاب من الثالث الجزء أن ةالرئيس تأعلن -53
، (Doc 7600)للجمعية العمومية  الدائم الداخلي النظام من 58 مادةوبموجب ال ،4/10/2022الموافق  الثالثاء يوم من 14.00

 يوم ظهر 12.00 الساعة في موعد أقصاه العام األمين إلى ينبغي تقديم الترشيحات للجزء الثالث من انتخاب المجلس كتابةً 
 .3/10/2022 الموافق االثنين

 ظهرا. 12.00فعت الجلسة في الساعة ر  و  -54
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 محضر الجلسة الخامسة

 (14.00، الساعة 1/10/2022 السبت)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

 كلمات وفود الدول األعضاءمن جدول األعمال:  8البند  -1
 ملخص المناقشات

 
 من جدول األعمال: كلمات وفود الدول األعضاء 8البند 

من  8وفود كل من الدول التالية في إطار البند ألقتها خ صصت الجلسة العامة الخامسة للكلمات العامة التي  -1
اإلمارات العربية و  وإثيوبيا والبحرين وجمهورية تنزانيا وعمان وزمبابوي  ولبنان وشيلي وغانا ومصر كوريا جمهوريةجدول األعمال: 

 .أيضا ببيان االتحاد األفريقيمراقب كما أدلى  .وبنغالديش وجورجيا وجامايكا النيجرو  الكاميرون و  المتحدة
 .بعد الظهر 50.15الجلسة في الساعة  ر فعتو  -2
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 السادسةمحضر الجلسة 

 (14.00، الساعة 4/10/2022)الثالثاء 
 

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

 الجزء الثالث من انتخاب المجلس -

 كلمات وفود الدول األعضاء  :األعمالمن جدول  8البند   -2

 

 ملخص المناقشات

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

 الجزء الثالث من انتخاب المجلس

كانت إلجراء الجزء الثالث من انتخاب المجلس. وسلطت الضوء على الجلسة أن الدعوة لعقد  ةالرئيس تأعلن -1
، وكذلك مذكرة األمين العام االنتخابعملية ات أساسية مفصلة بشأن ، التي قدمت معلوم(1قم والتصويب ر ) WP/2 العملورقة 

في الجزء الثالث من  المتاحة 14التي قدمت ترشيحاتها للمقاعد الـ  14الدول األعضاء الـ  أوردت، والتي 3/10/2022المؤرخة 
جرى ، 1/10/2022في جلستها العامة الرابعة في العمومية ا لما قررته الجمعية وفقلمجلس. وأشارت أيضا إلى أنه اانتخاب 
 .الجزء الثالثفي الجزء األول ليتم انتخابه في المقعد الشاغر في المجلس ترحيل 

)غينيا  ونو أنغيسومو، السفير إستانيسالو إساالعتماد أوراقرئيس لجنة ، قدم وقبل الشروع في التصويت -2
، للجنة بعد ظهر ذلك اليوم ةالخامسانعقاد الجلسة وقت حتى ، مشيرا إلى أنه للجنةحديثا أعدته اشفويا مؤقتا ، تقريرا االستوائية(

 .دون تعليق صحيحة من حيث الشكل، وأحاطت الجلسة العامة علما بالتقريرأصلية  اعتمادأوراق  عضوا دولة 180 قدمت
عملية الثالث من لجزء في اعامة على إجراءات االنتخاب التي يتعين اتباعها لمحة  العامة وقدمت األمانة -3

ودتو ، قصير عن نظام التصويت اإللكترونيفيديو مقطع  تعرض ثمانتخاب المجلس   175الدول األعضاء التالية وعددها  ز 
 بالمواد الالزمة للمشاركة في التصويت اإللكتروني: من انتخاب المجلس دولة مؤهلة للتصويت في الجزء الثالث

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 ألبانيا
 الجزائر

 أندورا
 أنجوال

 أنتيغوا وبربودا
 األرجنتين

 أرمنيا
 أستراليا
 النمسا

 أذربيجان
 جزر البهاما

 البحرين
 بنغالديش
 باربادوس
 بالروس

 بلجيكا
 بيليز
 بنين

 بوتان
المتعددة  -بوليفيا )دولة 

 القوميات(
 البوسنة والهرسك

 بتسوانا
 البرازيل

  بروني دار السالم
 بلغاريا

 بوركينا فاسو
  بورندي

 الرأس األخضر
 كمبوديا

 الكاميرون 
 كندا

  جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد
 تشيلي

 الصين
 كولومبيا
 الكونغو

 كوستا ريكا
  كوت ديفوار

 كرواتيا
 كوبا

 قبرص 
 الجمهورية التشيكية

  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 الدانمارك

 الجمهورية الدومينيكية
 إكوادور

 مصر

 السلفادور
 غينيا االستوائية

 إريتريا
 إستونيا

 إسواتيني
 إثيوبيا
 فيجي
 فنلندا
 فرنسا

 غابون 
 غامبيا

 جورجيا
 ألمانيا

 غانا
 اليونان

 غواتيماال
 غينيا

  غينيا بيساو
 غيانا

 هاييتي
 هندوراس

 هنغاريا
Iأيسلندا 

 الهند
 إندونسيا

 اإلسالمية( –إيران )جمهورية 
  العراق
  آيرلندا

 إسرائيل
 إيطاليا

 جامايكا
 اليابان
 األردن

 كازاخستان
 كينيا

 الكويت
 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 التفيا
 لبنان

  ليسوتو
 ليبيريا

 ليبيا
 ليتوانيا

 لكسمبرغ
 مدغشقر

 ماليزيا
 ملديف

 مالي

 مالطا
 موريتانيا

 موريشيوس
 المكسيك

 موناكو
 منغوليا

 مونتينجرو
 المغرب

 موزمبيق
 ناميبيا
 ناورو
 نيبال

 هولندا
 نيوزيلندا
 نيكاراغوا

 النيجر
 نيجيريا

 شمال مقدونيا
 النرويج

 عمان
 باكستان

 بنما
 بابوا غينيا الجديدة

 باراغواي
 بيرو

 الفلبين
 بولندا

 البرتغال
 قطر

 جمهورية كوريا
 جمهورية مولدوفا

 رومانيا
  االتحاد الروسي

  رواندا
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوشيا
 سانت فنسنت وغرينادين

 ساموا
 سان مارينو

 المملكة العربية السعودية
 السنغال

 صربيا
 سيشيل

 سيراليون 
 سنغافورة
 سلوفاكيا
 سلوفينيا

  جزر سليمان

 الصومال
 أفريقياجنوب 

 جنوب السودان
 إسبانيا

 سري النكا
 السودان

 السويد
 سويسرا

 تايلند
 ليشتي -تيمور 

 توغو
 تونغا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 تركيا

 تركمانستان
 توفالو
 أوغندا

 أوكرانيا
 اإلمارات العربية المتحدة

  المملكة المتحدة
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الواليات المتحدة
 أوروغواي
 أوزبكستان

  فانواتو
 جمهورية فنزويال البوليفارية

 نام فييت
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي 
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باإلدالء بأصواتها باستخدام  ادولة عضو  175وفي ختام جلسة التصويت للجزء الثالث من االنتخاب، قامت  -4
، كان العدد األدنى (Doc 7600)من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  60وبموجب المادة  .نظام التصويت اإللكتروني

 :نتائج التصويت اإللكتروني على النحو التالي وكانت .اصوت 88لألصوات الالزم لصحة إجراء االنتخاب هو 
  

 صوتا 138 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 صوتا 146 شيلي

 صوتا 132 السلفادور

 صوتا 145 غينيا االستوائية

 صوتا 154 أثيوبيا

 صوتا 150 غانا

 صوتا 149 جامايكا

 صوتا 136 ماليزيا

 صوتا 143 موريتانيا

 صوتا 160 قطر

 صوتا 151 جمهورية كوريا

 صوتا 138 رومانيا
 صوتا 161 اإلمارات العربية المتحدة

 صوتا 148 زمبابوي 

 

 على مدى اإليكاواإلنجاز الهام في تاريخ  وأشير إلى الدول األعضاء األربعة عشرة جميعها. فوزت الرئيسة علنأ بناء على ذلك و 
 موريتانيا وقطر وزمبابوي لعضوية المجلس. ت نتخب فيهاعاما حيث أنها المرة األولى التي  78

وأعربت عن ثقتها في أنها سوف تعمل الدول األعضاء المنتخبة،  ،العمومية نيابة عن الجمعية ةالرئيس توهنأ -5
أعربت عن تقديرها لألمانة العامة لما قدمته من مساعدة أثناء كما  على حد سواء. وقطاع الطيران العالمي اإليكاولما فيه مصلحة 

 إجراء العملية االنتخابية وتسهيلها.

 وفود الدول األعضاء كلمات :من جدول األعمال 8البند 

موريتانيا و  تايلند :التالية وفود كل من الدولها تألقصص ما تبقى من وقت الجلسة للكلمات العامة التي خ   -6
 ملديفو  سامواو  سواتينيإو  بليزو  جمهورية الكونغو الديمقراطيةو  سيشيلو  ناميبياو  بورونديو  المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة و 
بصفتها مراقب، بياًنا أمام  ،)WHO (كما ألقت منظمة الصحة العالمي. وإريتريا وناورو وإندونيسيا والعراق وباكستان توفالوو 

 .ردا على البيانات التي أدلت بها وفود بليز وإسواتيني وتوفالو الصينمداخلة موجزة من وفد ه تتل، العموميةالجمعية 
 

 .45.16الساعة في الجلسة  فعتر  و  -7
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 السابعةمحضر الجلسة 

 (15.45الساعة  ،6/10/2022 ،الخميس)
 

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

 من جدول األعمال 56-44البنود القسم العام و  بشأن اإلداريةاللجنة  قدمتهي ذالالموافقة على التقرير  -

 من جدول األعمال 43-40اللجنة القانونية بشأن القسم العام والبنود  الذي قدمتهالموافقة على التقرير  -

  من جدول األعمال؛ 33-29، والبنود القسم العام بشأن الفنيةاللجنة  التي قدمتهارير االتق الموافقة على -

 

 ملخص المناقشات

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

 االقتصادية اللجنة التي قدمتهاالموافقة على التقارير 
 من جدول األعمال 56-44بشأن القسم العام والبنود 

عليه الجلسة العامة.  توافقل )/650WP (، تقرير اللجنةستو )األردن(يم السيد هيثم، رئيس اللجنة اإلداريةعرض  -1
دولة؛ وقدمت تقريرا واحدا إلى الجلسة العامة  94ين بمشاركة ما ال يقل عن عملها في اجتماع نهتوأشار إلى أن اللجنة اإلدارية أ

. العمومية قبل انعقاد الجمعية العامة األمانةبها المجلس و  اضطلعالقدر الكبير من األعمال التحضيرية التي  يعكس أعمالها،عن 
 .له األمانة وجميع أعضاء اللجنة في إدارة أعمالهم بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية أبدتهوسجل تقديره للتعاون الذي 

عرض القسم المعنون "الشؤون طريقة ، الحظت اللجنة اإلدارية محتوى و من جدول األعمال 44ي إطار البند فو  -2
عن السنوات العمومية لمجلس إلى الجمعية التي رفعها االمالية" و"إدارة الموارد البشرية والمساواة بين الجنسين" من التقارير السنوية 

قة بالمواف ةالعامالجلسة ى ، وأوص2022الستة األولى من عام ألشهر عن ا، وكذلك التقرير التكميلي 2021و 2020و 2019
 .اعليه

، أيدت اللجنة اإلدارية "2025و 2024و 2023 السنوات ميزانيات"من جدول األعمال:  45فيما يتعلق بالبند و  -3
وأن ؛ 2025-2024-2023السنوات  مشروع الميزانية وأوصت بأن تحيط الجلسة العامة علما برسالة المجلس العتماد ميزانية

مشروع  وأن تعتمد؛ 2025-2024-2023 الثالث سنواتكأحد مصادر التمويل لفترة  يحتياطي التشغيلاالعلى االحتفاظ ب توافق
وتقديرات الميزانية اإلرشادية لتكاليف الخدمات  2025-2024-2023المتعلق بالميزانية العادية للمنظمة للفترة  45/1القرار 

 إضافية يتم تحديدها خالل الجمعيةأي متطلبات مالية  لبرنامج التعاون الفني. كما أوصت اللجنة بضرورة إحالة اإلدارية والتشغيلية
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، اة األولويات الحاليةمع مراع افيه النظر لمواصلة، ال سيما تلك المتعلقة بالهدف الطموح طويل األجل، إلى المجلس العمومية
 .2025-2024-2023السنوات  ميزانيةالمن الممولة 

في الصندوق االشتراكات تحديد بالمجلس قرار تأكيد "من جدول األعمال:  46البند عن فيما يتعلق بالتقرير و  -4
دولة  ، الحظت اللجنة اإلدارية أنه ال توجد"تفاقيةالتي انضمت إلى االلدول لصندوق رأس المال العامل  السلف فيالعام وتحديد 

، وبالتالي لدورة األربعين للجمعية العمومية، لم تكن هناك دولة عضو جديدة في االيكاو بعد اجديدة انضمت إلى االتفاقية، وبالتالي
 .كن هناك حاجة التخاذ أي إجراء بشأن هذا البندتلم 
 WP/30 ورقة العمل ، نظرت اللجنة اإلدارية في "االشتراكات المتأخرة"ال: من جدول األعم 47في إطار البند و  -5

Revision No. 1 بما في ذلك الدول التي تعتبر انب المالية لالشتراكات المتأخرةفيما يتعلق بالجو )جيم(  للملحق 1إلضافة رقم وا ،
يلة وكذلك حالة حساب خطة التقدم المحرز في تحصيل المتأخرات المستحقة منذ فترة طو  ت، والحظحقوقها في التصويت معلقة

 .2025و 2024و 2023للسنوات مليون دوالر كندي لتمويل الميزانية العادية  0.2، وتحويل الفائض المتبقي البالغ الحوافز
 2024و 2023عن السنوات العام لصندوق ا االشتراكات فيمن جدول األعمال:  48فيما يتعلق بالبند و  -6
 ةالعامالجلسة دعت ، 48/1المبينة في القرار  المقررةاالشتراكات ، عند التوصية باعتماد جداول اللجنة اإلدارية فإن، 2025و

 في سابقا، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية تحديد االشتراكاتفي منهجية  أي تغيير ي قترحإلى مالحظة أنه لم 
 .القادمة في فترة الثالث سنواتلتحديد االشتراكات مبادئ الحالية العلى اإلبقاء ، وأنه سيتم 31-36 القرار

، أبلغت اللجنة اإلدارية الجلسة "تقرير عن صندوق رأس المال العامل"من جدول األعمال:  49في إطار البند و  -7
 49/1وأوصت باعتماد القرار مليون دوالر أمريكي  8عند ثابتا  ظلقد  (WCF) أن مستوى صندوق رأس المال العاملبالعامة 

 .المتعلق بهذه المسألة
اللجنة اإلدارية أحاطت ، "العجز النقديأو  التصرف في الفائض"من جدول األعمال:  50باإلشارة إلى البند و  -8

 .وأكدت أنه ال حاجة للدول األعضاء لتمويل العجز في الوقت الحالي 31/12/2021النتائج المالية للسنة المنتهية في علما ب
االستعراض ب علما اللجنة اإلدارية أحاطت، "لنظام الماليتعديل ا"من جدول األعمال:  51في إطار البند و  -9

اللجنة التعديالت  قرتوأ .WP/34 على النحو الوارد في المرفق )ب( بورقة العمل إدخالها والتعديالت المقترح الماليللنظام الشامل 
 .في هذا الشأن 51/1وأوصت الجلسة العامة باعتماد القرار 

عن  التدقيقتقارير والنظر في الحسابات  إقراراستعراض النفقات و "من جدول األعمال:  52فيما يتعلق بالبند و  -10
 2019عن السنوات ، فقد أحاطت اللجنة اإلدارية علما بتقارير مراجع الحسابات "2021و 2020و 2019المالية لسنوات ا

واعتماد  2021و 2020و 2019للسنوات المالية  جرى تدقيقها حسابات المنظمة التي، وأوصت بالموافقة على 2021و 2020و
 .52/4مشروع القرار الموحد 

 قرت، أوصت اللجنة اإلدارية بأن "خارجيال حساباتال تعيين مراجع"من جدول األعمال:  53فيما يتعلق بالبند و   -11
( كمراجع خارجي لحسابات االيكاو للسنوات المالية SFAOالجلسة العامة إعادة تعيين رئيس مكتب التدقيق الفدرالي السويسري )

 .53/1باعتماد القرار  وذلك 2025و 2024و 2023
، نظرت اللجنة "وإدارة الموارد البشرية اإليكاوبحالة القوى العاملة "من جدول األعمال:  54باإلشارة إلى البند و  -12

إلى  ةالعامالجلسة اإلدارية في المبادرات الجارية واإلجراءات المستقبلية للموافقة على إدارة الموارد البشرية في المنظمة ودعت 
المنظمة لتعزيز إدارة مواردها البشرية وكذلك المبادرات ذات األولوية  هااإلصالحات المنجزة واإلنجازات التي حققتب اإلحاطة علما

ق بوضع القوى العاملة في فيما يتعلو الثالث سنوات القادمة. فترة خالل واإلجراءات المستقبلية المحددة إلدارة الموارد البشرية 
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، استعرضت اللجنة اإلدارية حالة التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين وأوصت بأن تقر الجلسة العامة اإلجراءات اإليكاو
نظرت اللجنة و . العامة لإليكاومانة األيز جهود التوعية والسعي بنشاط إلى إيجاد طرق جديدة لتحسينهما داخل المستقبلية لتعز 

االقتراح المتعلق بتوفير موارد  لم تؤيد في هذا الصدد ، لكنها، التي قدمها االتحاد الروسي WP/491في ورقة العملأيضا اإلدارية 
 .اإلقليمي ألوروبا وشمال األطلسيإضافية لدعم أمن الطيران في المكتب 

وإعداد قواعد اإليكاو  األخالقيات في التطورات المتعلقة بإطار"من جدول األعمال:  55في إطار البند و  -13
، دعت اللجنة اإلدارية الجلسة العامة إلى اإلحاطة علما بالتقدم المحرز في "باألمين العام ورئيس المجلس ةالمتعلق اإلجراءات

 .(Doc 7599) الداخلي للمجلسلنظام )ط( باو)ح( و )ز( وتنفيذ المالحقألخالقيات لالمنقح  اإليكاوار إطتنفيذ 
من جدول  56أو بنود أخرى تتطلب أن تنظر فيها اللجنة اإلدارية في إطار البند  مسائل ولم تكن هناك -14

 .المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية"خرى األ "المسائلاألعمال: 

اللجنة  التي قدمتهاالتقارير التالية  على الموافقة الجمعية العمومية ةرئيس ت، أعلناتعدم وجود تعليق ونظرا إلى -15
 :القرارات بالصيغة المشار إليها واعتماداإلدارية 

WP/650 - القسم العام 

 2019 الجمعية العمومية عن السنوات تقارير المجلس السنوية إلى :من جدول األعمال 44البند  -
 2021و 2020و

 (45/1)القرار  2025و 2024و 2023السنوات ميزانيات  :من جدول األعمال 45البند  -

في الصندوق العام وتحديد االشتراكات تحديد بالمجلس قرار تأكيد  :من جدول األعمال 46البند  -  
 التي انضمت إلى االتفاقيةلدول لصندوق رأس المال العامل  السلف في

 االشتراكات المتأخرة :من جدول األعمال 47البند  -   

 2024و 2023عن السنوات العام لصندوق االشتراكات في ا :من جدول األعمال 48البند  -   
 2025و

 (48/1 )القرار   

 العاملتقرير عن صندوق رأس المال  :من جدول األعمال 49البند  -    
 (49/1)القرار       
 العجز النقديأو  التصرف في الفائضمن جدول األعمال:  50البند  -  
 تعديل النظام الماليمن جدول األعمال:  51البند  -  
 (51/1)القرار       
تقارير مراجعة والنظر في الحسابات  وإقراراستعراض النفقات من جدول األعمال:  52البند  -  

 2021و 2020و 2019المالية لسنوات عن االحسابات 
 (52/4)القرار       
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 خارجيالحسابات التعيين مراجع من جدول األعمال:  53البند  -  
 (53/1)القرار       
 وإدارة الموارد البشرية باإليكاو العاملة  ى حالة القو من جدول األعمال:  54البند  -   
إعداد قواعد و  اإليكاوفي خالقيات األالتطورات المتعلقة بإطار من جدول األعمال:  55البند  -   

 باألمين العام ورئيس المجلس اإلجراءات المتعلقة
 من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة اإلدارية 56البند  -  

 الذي قدمته اللجنة القانونية بشأنالموافقة على التقرير 
 من جدول األعمال 43-40القسم العام والبنود 

جوناثان السيد ، اللجنة رئيس( للموافقة عليه في الجلسة العامة، أشار /649WPتقديم تقرير اللجنة القانونية )لدى  -16
 141بمشاركة  4/10/2022إلى  29/9/2022، إلى أن اللجنة عقدت ثالثة اجتماعات في الفترة الممتدة من (أستراليا) لكيأ

 ة( نائبفنلندا)ة سوزانا متساالمبي اللجنة في اجتماعها األول السيد وانتخبت رئاسة هذه االجتماعات.بف ر  ش  قد دولة، وإلى أنه 
 ( نائبا ثانيا للرئيس.غانا) بيتر أماليبوباوالسيد  ىأول

تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية ب علمااللجنة  أحاطت من جدول األعمال، 40وفي إطار البند  -17
أحالته إليها الذي ، 2022لنصف األول من عام ل التقرير التكميلي، وكذلك 2021و 2020و 2019العمومية عن السنوات 

 .الجلسة العامة
برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني،  استعرضت اللجنة القانونية من جدول األعمال، 41وفي إطار البند  -18

من ورقة العمل  3-4وأيدت برنامج عملها على النحو الوارد في الفقرة  ال سيما البنود المتعلقة ببرنامج العمل العام للجنة القانونية
WP/53.  

البيان الموّحد بسياسات : "42/1أوصت اللجنة القانونية باعتماد القرار  من جدول األعمال، 42وفي إطار البند   -19
التصديق "بشأن ( ج)المرفق الذي أوصى بإجراء تعديالت تحريرية، ال سيما على  "وممارسات اإليكاو المستمرة في المجال القانوني

مرفق الو  ،(العربي والصيني قين بالنصينتعلِّ إضافة تواريخ اعتماد بروتوكولي تعديل اتفاقية شيكاغو الم  )" على وثائق اإليكاو الدولية
تدريس قانون الجو ونشر المعرفة به يشمل النهوض بقانون الجو لق بتدريس تعلِّ توسيع النطاق الم  ) "تدريس قانون الجو"بشأن ( د)

بالنظام فيما يتعلق القانونية الدولية القضايا "دراسة لبند همية ا، ليعكس العنوان الحالي أل(و)المرفق ، و (جميع أنحاء العالمفي 
 .للجنة القانونيةبرنامج العمل العام  ضمن الدولية"العالمي للمالحة باألقمار الصناعية والخدمات الداعمة لخدمات المالحة الجوية 

أيدت  المعني بالمسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة القانونية، من جدول األعمال 43في إطار البند و   -20
بما في ذلك  دولة 72لمستشارين القانونيين للطيران المدني الذي قدمته سنغافورة وشاركت في رعايته ا اتكفاءاللجنة بقوة إطار 

التي  WP/105. كما رحبت اللجنة بورقة العمل WP/106 ورقة العمل الدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني في
الذكرى السنوية الخامسة والسبعين إلنشاء اللجنة القانونية بمناسبة ، دولة ومراقب واحد 42في رعايتها  قدمتها سنغافورة وشاركت

فيما يتعلق بإعداد مسودات نصوص و . عاما 75على مدى هذا العام وسلطت الضوء على مساهمات اللجنة ودورها المهم  لاليكاو
، إلى جانب االعتراف بمساهمة 43/1قوي للقرار تأييد ، كان هناك قانون الجو الدولي في مجاالت سالمة وأمن الطيران وثائق

 .القانونية ل اللجنةاعمأ  فيمكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية 
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للموافقة  ةالعام الجلسة( إلى WP/649وفي ختام عرضه، قدم رئيس اللجنة القانونية تقرير اللجنة القانونية ) -21
 .43/1و 42/1باعتماد القرارين  وأوصىعليه، 

على التقرير التالي الذي قدمته اللجنة  الموافقة الجمعية العمومية ةرئيس تأعلنونظرًا إلى عدم وجود تعليقات،  -22
 القرار بالصيغة المشار إليها: واعتمادالقانونية، 

WP/649 -  القسم العام 
من جدول األعمال: تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية  40البند  -

 2021و 2020و 2019العمومية عن السنوات 

 من جدول األعمال: برنامج عمل المنظمة في المجال القانوني 41البند   -

موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة البيان المن جدول األعمال:  42البند   -
 (42/1)القرار  في المجال القانوني

من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة  43البند   -
 (43/1)القرار  القانونية

 الموافقة على تقارير اللجنة الفنية بشأن
 من جدول األعمال 33-29القسم العام والبنود 

السيد ، الفنية رئيس اللجنةالنائب األول ل(، هنأ WP/655إلى  WP/651قبل تقديم تقارير اللجنة الفنية األربعة ) -23
الجمعية العمومية  ةرئيس ،(سبانياإالسيد راؤول مدينا كباييرو ) اللجنة،رئيس باسم  ،(المملكة العربية السعودية) سليمان المحمدي

األربعين. كما هنأ رئيس المجلس وأعضاء المجلس جميعهم ولجنة المالحة الجوية الحادية و على إدارتها الممتازة لشؤون الدورة 
األربعين والميزانية التي عرضها المجلس على الجمعية العمومية، وأشار إلى وجود العديد من الحادية و على إعدادهم وثائق الدورة 

 االحتياجات الماّسة التي تستلزم استخدام موارد اإليكاو وأن تحديد أولويات األنشطة لن يكون مهمة سهلة.

عمهم المتميز وتنظيمهم الفعال وموظفيه على د رئيس اللجنة الفنية أيضا األمين العامالنائب األول لوشكر  -24
 قاموا بعمل رائع.قد  العاملين ، وأكد أنمذهالي عد  مشيرا إلى أن مقدار العمل الذي تم وراء الكواليس ،للجمعية العمومية

للنائب كما وجه الشكر  ،على الثقة التي أوالها لهاللجنة وباإلضافة إلى ذلك، شكر النائب األول للرئيس رئيس  -25
أثناء النظر في برنامج العمل  العملب لالضطالعستعداده الالثاني للرئيس، السيد لويس ريكاردو دي سوزا ناسيمنتو )البرازيل(، 

العمل  حجمإنجاز أتاح الذين عملوا بروح من التعاون والصداقة، مما  الفنيةللغاية. كما شكر جميع المشاركين في اللجنة  ثقيلال
 الكبير.

أشار  (،WP/655إلى  WP/651من جدول األعمال ) 33-29م تقارير اللجان الفنية بشأن البنود وعند تقدي -26
ورقة عمل، باإلضافة  219 فيها ، وتناولت4/10/2022و 29/9/2022اجتماعات بين  أربعةإلى أن اللجنة عقدت النائب األول 

وفدا مراقبا جلسة  56ودولة عضوا  184مشاريع تقارير ي زم ع تقديمها إلى الجلسة العامة. وقد حضر ممثلون من نحو  خمسةإلى 
 واحدة أو أكثر للجنة.
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(، استعرضت اللجنة تقارير المجلس السنوية عن السنوات WP/651من جدول األعمال ) 29وفي إطار البند  -27
العمل المنجز في أحاطت علما بو  2022والتقرير التكميلي الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام  2021و 2020و 2019

 مجالي السالمة والمالحة الجوية خالل السنوات الثالث الماضية.

من الخطة العالمية  الرابعة، استعرضت اللجنة الطبعة (WP/652) من جدول األعمال 30وفي إطار البند  -28
 .(GANP, Doc 9750)من الخطة العالمية للمالحة الجوية  السابعةوالطبعة  (GASP, Doc 10004) للسالمة الجوية

 مسار، 2021فيروس كورونا لعام جائحة  واستعرضت اللجنة أيضا نتائج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن –29
ت اللجنة بأن عقد اجتماعات حث الدول على اتخاذ إجراءات بشأن التوصيات الموجهة إليها. وقد أقرّ  ضرورةووافقت على  ،السالمة

عب قبل انعقاد دورات الجمعية العمومية  للتوصية بعمل فني إضافي في الوقت  بالنسبة لإليكاو وسيلة فعالة ي عدعلى مستوى الش 
بشأن قرارات اتخاذ التالية وللسماح للجنة الفنية بالتركيز على الخطط العالمية و إعداد الميزانية لفترة الثالث سنوات القبل المناسب 

، استعرضت اللجنة نتائج المؤتمر بشأن مسائل طيف أخيراو . العمومية تحسين كفاءة الجمعية مما يؤدي إلى ات العامةالسياس
دعم سياسة اإليكاو ومسائل طيف الترددات ": 30/2ووافقت على رفعها إلى الجلسة العامة العتماد القرار  السلكيةالترددات ال
 الالسلكية".

مع نية اللجنة الفنية للتركيز على  تمشياو ، كل بند من بنود جدول األعمال عن من تقديم تقرير تفصيلي وبدال -30
القرارات  الضوء على النائب األول سلط، العمومية ةالجمعيدورات الخطط العالمية وقرارات السياسة العامة من أجل تحسين كفاءة 

: بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو 31/1، وهي: القرار العتمادها ةالعامالجلسة ية إلى اللجنة الفن هاقدمت التي التالية
؛ (CNS/ATM)جوية االتصاالت والمالحة والمراقبة/إدارة الحركة النظم المستمرة المتعلقة بنظام إدارة الحركة الجوية العالمية و 

 .بالمالحة الجوية المتصلة تحديدايكاو اإلوممارسات : بيان موحد بسياسات 33/1: الوافدون الجدد؛ والقرار 31/2القرار و 
 إن وجدت. من الحضورسيكون سعيدا بالرد على أي أسئلة ، أشار إلى أنه وفي ختام عرضه -31

على التقارير التالية للجنة الفنية  الموافقة الجمعية العمومية ةرئيس تأعلن، أي تعليقات ونظرا إلى عدم وجود -32
 القرارات بالصيغة المشار إليها: واعتماد

651WP/ - القسم العام 
من جدول األعمال: تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن  29البند  -

 2021و 2020و 2019السنوات 

WP/652 -  من جدول األعمال: سالمة الطيران وسياسة المالحة الجوية 30البند 
 (30/2و 30/1 ن)القرارا   

WP/653 -  لمالحة الجويةل التوحيد القياسيسالمة الطيران و من جدول األعمال:  31البند 
 (31/2و 31/1)القراران    

WP/654 -  تينالجويلسالمة والمالحة لآليات تنسيق التنفيذ اإلقليمي من جدول األعمال:  32البند 
WP/655 -  من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنية 33البند 

 (33/1)القرار   
 5.116الجلسة في الساعة  فعتر  و  -33
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 الثامنةمحضر الجلسة 

 (9.00، الساعة 7/10/2022 الجمعة)
 

 المواضيع التي نوقشت
 

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

 27و 25إلى  14و 12و 11 البنودو  القسم العام بشأناللجنة التنفيذية  التي قدمتهارير االتق الموافقة على -
 من جدول األعمال

 ملخص المناقشات

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

 بشأن التنفيذيةاللجنة  التي قدمتهاالتقارير  الموافقة على
 من جدول األعمال 27و 25إلى  14و 12و 11البنود القسم العام و 

)ورقات  عشر تقريرا ستةمن سلسلة ، اللجنة التنفيذية ةرئيسأيضا  ابصفته ،الجمعية العمومية ةرئيس تقدم -1
الجلسة  لكي تقرها (674و، 669و، 668و، 666 لىإ 664و، 661و، 659 لىإ656 ، و634 إلى  WPs/630 Revision No. 1العمل
أثناء االجتماع  من جدول األعمال 28و 26و 13 البنودشأن بأنه قد ت ستعرض تقارير اللجنة التنفيذية ب أحيط علماوقد  العامة
 .لجلسة العامةل التالي

بعد ذلك معلومات عن إجراءات اإلخطار بالتحفظ على العامة ، قدمت األمانة ةالرئيسواستجابة لطلب من  -2
في  هاعن تحفظ الممارسة السابقة، ينبغي أن تعرب الدول أوال استنادا إلى، ، موضحة أنهالعموميةالجمعية  صادر عنقرار 

، بعد ذلكو . حسب األصول، مع اإلشارة إلى ما إذا كان ينطبق على القرار ككل أو على بعض األحكام المحددة الجلسة العامة
وقع أن يتلقى ، كان من المتالحالة هذه فيو  .الدورةإلى األمين العام في غضون شهر واحد من اختتام  ةً تأكيد التحفظ كتاب يتعين

 .7/11/2022، بحلول أو أي قرار آخر 18/1أو القرار  17/1، سواء على القرار تحفظأي بكتابيا  اخطارااألمين العام 
بشأن تغير  17/1إلى أن دولته ستقدم تحفظات على القرار  البوليفارية( -مندوب فنزويال )جمهورية أشار و  -3

 :وأحيلت فيما بعد التحفظات التالية كتابة إلى األمين العامكورسيا.  خطة بشأن 18/1المناخ والقرار 
بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو :"21-41 القرار لحقتود الدولة الفنزويلية تقديم تحفظ رسمي على م"

 )و( من القرار 19و 18و 11و 10)ز( و 9و 6و 5و 4"، وعلى الفقرات تغير المناخ -مجال حماية البيئة المستمرة في 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  –بيان موّحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة " 41-22

 (MBMs) باإلجراءات المرتبطة باستخدام التدابير القائمة على السوق ، بالنظر إلى أنها تتعلق ("مجال الطيران الدولي )كورسيا

 .مختلفة من الوقود المستدام وأشكال
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 18-40و 3-39و 2-39اإليكاو تحفظاتها فيما يتعلق بقرارات على تأكيد ال أيضا تكرر الدولة الفنزويلية"و 
السادس الملحق في مجال الطيران الدولي )كورسيا( من خطة تعويض الكربون وخفضه  -المتعلقة بتنفيذ المجلد الرابع  19-40و

 .اتفاقية الطيران المدني الدوليب حماية البيئة -عشر 
من المهم مالحظة أن جمهورية فنزويال البوليفارية ملتزمة بحماية البيئة وتساهم في الجهود العالمية لمكافحة "و 

 راءات والبرامج القائمة على الحقوق البيئية المنصوص عليها في الدستور.التهديدات التي يشكلها تغير المناخ من خالل تنفيذ اإلج
على البيئة لألجيال حفاظ لإزاء اتود الدولة الفنزويلية أن تنتهز هذه الفرصة إلعادة تأكيد التزامها ومسؤوليتها "و 

وإلى مبادرات تتسق  المتباينة وقدرات كل طرف"المسؤوليات المشتركة ولكن " ، من خالل تنفيذ استراتيجيات تستند إلى مبدأالقادمة
الناجمة ، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون االتفاقية اإلطارية واتفاق باريس، وهي مع النظام المتعدد األطراف القائم

 ."الطيران الدولي عن
التحفظات  أحيلت قدو  ،18/1والقرار  17/1عن تحفظات دولتها فيما يتعلق بالقرار  مندوبة الصينأعربت و  -4

 :ا إلى األمين العام على النحو التاليالحقا كتابي
الخالفات وبناء توافق  تجاوز، على أمل بأكبر قدر من اإلخالص متحليا ى مونتريالجاء الوفد الصيني إل"لقد 

، ومية المتوازنة والمجدية. ولألسفالتواصل والتفاوض بهدف صياغة قرارات الجمعية العمفي اآلراء مع جميع األطراف من خالل 
ال يزال القراران و . الدورةكورسيا في هذه خطة لم يتم إجراء مفاوضات ومشاورات كاملة بشأن القرارين المتعلقين بتغير المناخ و 

 :لوفد اإلدالء بالبيان التالي، يود هذا افي ضوء ذلكو اللذان تم اعتمادهما للتو موضع خالف. 
الدورة الحالية  خاللتنسيق استثنائيين قيادة و لما أبدته من الجمعية العمومية  ةيثني وفد الصين على رئيس"

التوازن كون األطراف هي العنصر المحرك فيه وبنهج يتسم ب ونحييكم على اتباعكم منشكركونحن . يكاولإلالعمومية لجمعية ل
لجهود التي يبذلها رئيس المجلس واألمين العام لبنفس القدر  تقديره هذا الوفد يعرب. و الجلساتفي إدارة  واالستقالليةوالشفافية 

 .وموظفو األمانة العامة في تسهيل المداوالت حول مواضيع تغير المناخ
بالرؤية واسترشادا  وقد جعلت من التنمية المستدامة سياستها الوطنية األساسية. نام   بلدالصين أكبر "وتعد 

تدابير نفذ قطاع الطيران المدني في الصين ، الكربون والنمو المحايد للكربون انبعاثات  ذروةتحديد والهدف الوطني المتمثل في 
 400، مما أدى إلى انخفاض تراكمي قدره لبية احتياجات الناس للسفر الجوي مع ت بصمته الكربونيةشاملة تقلل بشكل فعال من 

. ايكمن الطموح األخضر للطيران المدني الصيني في أفعالهو ثاني أكسيد الكربون منذ بداية هذا القرن.  انبعاثات من مليون طن
، وحددنا عشرة مجاالت عمل ذات أولوية بما في 2035بحلول عام  الخضراء منخفضة الكربون للتنمية هدفا دائريا  وضعناقد ف

، تهدف الصين إلى تقديم مساهمات من خالل هذه اإلجراءات الملموسةو النظيفة.  ذلك التكنولوجيا والتشغيل والسوق والطاقة
 .جديدة وأكبر في التنمية المستدامة للطيران المدني العالمي

؛  يتجزأ من إدارة المناخ العالميويعتقد الوفد الصيني دائما أن خفض االنبعاثات في الطيران الدولي جزء ال"
تبع المبادئ األساسية إلدارة المناخ العالمي، وال سيما المبادئ التي أرستها اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن ولذلك ينبغي أن ت  

توافق ب نقبل. وينبغي أن الخاصةقدرات التغير المناخ واتفاق باريس، ومبادئ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، واإلنصاف و 
اإلدارة العالمية للمناخ، مما يتيح للدول أن تختار بشكل مستقل أهدافها المتوسطة األجل والطويلة  آراء المجتمع الدولي بشأن طريقة

 األجل ومسارات التنفيذ التي تناسب ظروفها الوطنية على أفضل وجه.
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بوضوح، مثل دراسة الجدوى المتعلقة للجمعية العمومية األخيرة الدورة ولألسف، فإن المهام التي كلفت بها "
، بل إنها تتحقق بالكامل ليس فقط لمألهداف المتوسطة األجل والطويلة األجل وتعزيز المساعدة المقدمة إلى البلدان النامية، با

 . وهذا النهج غير البناء ال يفضي إلى الحفاظ على جدية قرارات الجمعية.أن تصبح ضعيفة أو باطلةمعرضة لخطر 
، مما التشاور والتفاوض الكافيين إجراء دون خطة كورسيا تغير المناخ و القرارين بشأن  دورةالاعتمدت هذه ولقد "

انبعاثات خفض هدف عالمي يتمثل في  وضعفي والتعّجل ، 2020دف النمو المحايد للكربون اعتبارا من عام ه فرضأدى إلى 
ألهداف اوفرض كورسيا، ، وعن طريق تنفيذ خطة الدولي في مجال الطيران 2050بحلول عام إلى الصفر الكربون الصافية 

على عاتق البلدان النامية، مع عدم تماما غير عادلة بصورة مسؤوليات خفض االنبعاثات يضع مما ، الدوللى عالمذكورة أعاله 
يفتقر القراران و المساعدة في التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. مسائل اعتبار للشواغل المشروعة للبلدان النامية بشأن أي إيالء 

، ويتعارضان مع المبادئ األساسية إلدارة المناخ العالمي ومبادئ وأغراض اتفاقية واألدلة العلمية وقابلية التشغيلإلى اإلنصاف 
التنفيذ الفعال ، وال لضمان والوحدة بين الدول األعضاء اإليكاوالطيران المدني الدولي. وهذا ال يفضي إلى الحفاظ على مصداقية 

 العمومية لإليكاو والمجلس بشأن مسائل الطيران الدولي وتغير المناخ.الجمعية  املمه
، وبغية تعزيز التعاون المربح للجميع وتعزيز تنفيذ األهداف، طرح الوفد الصيني تعديالت الدورة الحاليةوخالل "

من أجل الحفاظ على و بالقدر الكافي في قرارات الجمعية.  راعىت  لم المنطقية بناءة لتحسين القرارات المذكورة. بيد أن مساهماتنا 
وضع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ بوصفها المحفل الرئيسي إلدارة المناخ العالمي، والتمسك بمبادئ ومقاصد 

أجزاء من القرارين تتعلق بالهدف اتفاقية الطيران المدني الدولي، لم يتبق للوفد الصيني أي خيار سوى التعبير عن تحفظه على 
صافي خفض للطيران الدولي، والهدف العالمي المتمثل في  2020ا من عام في النمو المحايد للكربون اعتبار العالمي المتمثل 

األهداف بالنسبة للطيران الدولي، وكذلك خطة خفض االنبعاثات القائمة على  2050الصفر بحلول عام إلى انبعاثات الكربون 
خطة من منطوق القرار المتعلق بتغير المناخ والنص الكامل للقرار المتعلق ب 17و 9و 7و 6الفقرات  مذكورة أعاله، وتحديداال

كورسيا. وسيقدم بيان تحفظنا كتابة إلى األمانة العامة بعد االجتماع. واعتمادا على التقدم المحرز في دراسة الجدوى المتعلقة 
كورسيا على النحو المناسب، والتقدم المحرز في  خطةالتقدم المحرز في حل مسألة اإلنصاف في باألهداف المذكورة أعاله، و 

 بناء آلية مساعدة البلدان النامية، ستقرر الصين ما إذا كانت ستسحب تحفظها ومتى ستسحبه.
على تعزيز تنمية الطيران األخضر؛ صادق وثابت لديها تصميم وفي غضون ذلك، يجب أن نوضح أن الصين "

؛ ما نعارضه هو مخطط غير عادل لخفض االنبعاثات  نعارض خفض االنبعاثات بحد ذاتهنحن الو قوية ومتسقة.  أعمالهاوأن 
ة، أن الصين ستواصل، على أساس االحترام المتبادل والمنفعة المتبادلا نؤكد مجددو بدون دراسة جدوى. يعتمد على العبارات الرنانة 

 .تعميق تعاوننا على أرض الواقع مع جميع األطراف بشأن توفير الطاقة وخفض االنبعاثات في قطاع الطيران المدني
 "، يشكر هذا الوفد المترجمين الفوريين على خدمة االجتماع!"وأخيراً 

، خطة كورسياتغير المناخ و  مسألتيعلى الطريقة غير العادلة التي سيتم بها تنفيذ  مندوب إريتريااعترض و  -5
، وبالتالي ؛ولخطة كورسيا تغير المناخ حدة الكامل للتخفيف من حيث ستكون البلدان النامية في خطر على الرغم من دعمها

 .التنفيذ التي تناولها مندوب الصين مسائللأعرب عن تأييده التام 
؛ 17/1القرار  منطوق أ( من ) امكرر  17و 9و 7 فقراتال علىعن تحفظ دولته  مندوب االتحاد الروسيأعرب و  -6

من جدول  17، لالنضمام إلى نص قرار بديل قدمته الصين في المرفق بالتقرير الخاص بالبند تحفظ ، دون وأن دولته مستعدة
إلى الظروف  كورسيا بالنظر خطةدولته لن تشارك في المرحلة التجريبية ل قال إن، 18/1فيما يتعلق بالقرار . و (WP/658) األعمال

 18/1والقرار  17/1القرار  البيان التالي بشأن تحفظات االتحاد الروسي على وقد أحيل الحقاوالعقوبات األحادية الجانب.  الراهنة
 :إلى األمين العام كتابة
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 :، يعرب االتحاد الروسي عن تحفظاته على الفقرات التالية21-41 فيما يتعلق بالقرار"
الذي وافقت عليه  جلطويل األللهدف الطموح الفي ضوء عدم وجود سيناريو تنفيذ  -من المنطوق  7 الفقرة -1

لهدف ا، مصادر تمويل جميع أنشطة في جملة أمور، صراحة، والذي يحدد العمومية ة اإليكاوجمعي
 ؛لى المستويين العالمي واإلقليميع جلطويل األالطموح ال

" جلطويل األالطموح ال الهدفغايات في ضوء عدم وجود "سلة تدابير لتحقيق  -من المنطوق  9 الفقرة -2
 ؛عليها الجمعية العمومية لاليكاو وافقت

لبلدان الذي ستعرفه افي ضوء المخاطر الوشيكة "لالستعمار المالي"  -( ( من المنطوق أ)مكرر  17 الفقرة -3
  .الهدف الطموح الطويل األجل تنفيذ سيناريوهات لدىالنامية 

غير المسبوقة التي  أحادية الجانب، يذكر االتحاد الروسي أنه في مواجهة القيود 22-41فيما يتعلق بالقرار "
المدني لطيران في قطاع ا يةضيعلى الطيران المدني الدولي، فإن أي تدابير تعو  اإليكاوفرضها عدد من الدول األعضاء في 

 المذكور أعاله. اإليكاو. وفي هذا الصدد، ال يعتبر االتحاد الروسي نفسه ملزما بأحكام قرار جمعية لها نىالدولي تفقد أي مع
لجنة الذي قدمته العلى التقرير التالي  الموافقة العمومية الجمعية ةرئيس تأعلن، زيد من التعليقاتوفي غياب م -7

 رهنا بالتحفظات المذكورة أعاله:، االمشار إليهبالصيغة القرارات  اعتمادالتنفيذية و 
 WP/668  - القسم العام 

WP/669  -  لجمعية العمومية عن المقدمة إلى اتقارير المجلس السنوية  :من جدول األعمال 11البند
 2021و 2020و 2019 السنوات

WP/666  -  نتائج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا :من جدول األعمال 12البند 
 (12/3و 12/2، و12/1)القرارات   

WP/661 -  السياسة العامة – أمن الطيران :من جدول األعمال 14البند 
 (14/2و 14/1ان )القرار 

WP/665 -  نهج الرصد المستمر –التدقيق برنامجا  :من جدول األعمال 15البند 
WP/657 -  أحكام عامة، ضوضاء الطائرات ونوعية –حماية البيئة  :من جدول األعمال 16البند

 الهواء المحلي 
 (16/1)القرار 

WP/658 -  الطيران الدولي وتغير المناخ –حماية البيئة  :من جدول األعمال 17البند 
 (17/1)القرار 

WP/659 -  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  –حماية البيئة  :من جدول األعمال 18البند
 مجال الطيران الدولي

 (18/1)القرار 

WP/664 -  تعدد اللغات في اإليكاو :من جدول األعمال 19البند 
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WP/630 -  وفعاليتها كفاءة اإليكاوزيادة  :من جدول األعمال 20البند 
 1التنقيح رقم 

 (ليزية فقطجباللغة اإلن)

WP/631 -  أهداف التنمية المستدامة – 2030األمم المتحدة لعام  خطة :من جدول األعمال 21البند 
WP/632 -  تعبئة الموارد والصناديق الطوعية :من جدول األعمال 22البند 

WP/633 -  االبتكار في مجال الطيران :من جدول األعمال 23البند 
WP/656 -  برنامج المساعدة الفنية :من جدول األعمال 24البند 

WP/674 -  السياسة العامة واألنشطة–من جدول األعمال: التعاون الفني  25البند 
 (25/1)القرار   

WP/634 -  بين الجنسين في اإليكاو وقطاع المتخذة للمساواة من جدول األعمال: التدابير  27البند
 2030الطيران العالمي بحلول 

 

صافي انبعاثات ثاني في خفض طويل األجل يتمثل متميزا ا طموح النفسها هدف وقد وضعت اإليكاوواآلن  -8
لمئات الخبراء الذين ساهموا في  عن خالص شكره، أوال مندوب سويسراأعرب  ،2050الصفر بحلول عام إلى أكسيد الكربون 

إلى و حول تعريف الهدف؛ لمناقشات الذي استندت إليه اتقرير لجنة حماية البيئة في مجال الطيران الذي كان بمثابة األساس 
هذه المسألة والعملية حسب التي دعمت هذا العمل من خالل تنظيم ندوات التقييم وحوارات الطيران العالمية حول العامة األمانة 
، الذي مهد الطريق المعني بالهدف الطموح الطويل األجلرفيع المستوى الفي االجتماع للمشاركين كما وجه الشكر ؛ الحاجة
إلى المساهمة في وقال إنه ودولته يتطلعان القرارات؛ وأخيرا إلى المجلس لصياغة النص المتوازن الذي تم اعتماده اآلن. التخاذ 

 .تحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة
به خبراء لجنة حماية  اضطلععن شكره للعمل التحليلي المكثف الذي  مندوب الواليات المتحدة، أعرب وبالمثل -9

، المسائلبشأن هذه  خصيصاالمنعقدة و بين الوفود في اجتماعات االيكاو التي أجريت للمناقشات المكثفة ، و البيئة في مجال الطيران
تعميم مجموعة  ضمانو ستثنائي في تنسيق ا عمللما قاموا به من لرئيس واألمين العام واألمانة العامة ولفي المجلس؛  أيضاو 

 اإليكاوا لإلجراءات. وتتطلع الواليات المتحدة إلى العمل مع شركائها في بشكل مناسب وفق استعراضهاة من المواد التحليلية و واسع
طويل األجل وااللتزامات الالهدف الطموح  تحقيقمن كل منطقة لدفع الطيران إلى األمام في تحدي القرن الحادي والعشرين ل

 .خطة كورسيافي  أجال حدثاأل
خ والبيئة لجنة المنا تهسارئلالضوء على الشرف الذي حظي به خالل العام الماضي  مندوب كولومبياسلط و  -10

نة حماية البيئة في مجال ، وأعرب عن تقديره العميق لعمل أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس واألمانة ولجالتابعة لمجلس اإليكاو
م للمجلس. كما أعرب عن شكره العميق للدول وخاصة الصين واالتحاد الروسي ، التي قدم فريق خبرائها التوجيه والدعالطيران
ا تمام وافقتلم  للدول التي، وحتى تنتاجلمساعدة في الوصول إلى هذا االسمن أجل افي المناقشات  تهالمشارك من الدول وغيرهما

  .جمعية على قيادتها لهذه المناقشات، شكر رئيسة الاتفاق متوازن ودقيق. وأخيراعلى ما تم اعتماده ألنه يعني أنه 
والذي من شأنه أن يضع  اتُّخذبالقرار التاريخي الذي  مندوب فرنسا، رحب المتحدثين السابقين وعلى غرار -11

ا نقطة البداية ر خالل المناقشات المكثفة للغاية، فقد كان أيض، وكما تكر سار الصحيح لتحقيق انتقال مستدامعلى الم اإليكاو
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وفده بحماس. وأعرب عن أمله في أن يؤدي  فيه ، وسوف يشاركمن العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك في المجلسر لكثي
بهذا يفخر له أن الجميع  أنو د بروح التوافق في مناقشات اليوم، ، وأشاالصين هاعمل إلى تبديد مخاوف بعض الوفود، بما فيهذا ال
 .هذه النتيجة القوية والطموحة من أجل التوصل إلىالفعالة لعمل الجمعية  اعلى قيادته ة؛ وشكر الرئيسالقرار

من أجل التوصل إلى اتفاق  اإليكاوا في إطار مععمل كي تعمه الكامل لجميع الدول د مندوب مصرأكد و  -12
الهدف الطموح الطويل إلى نتائج االجتماع الرفيع المستوى بشأن  . واستنادابموجب خطة كورسيا هدف طموح طويل األجلبشأن 
أبرزته  على النحو الذي، الدول النامية في تنفيذ اآلليات تقديم المساعدة إلىو ؛ كان من الضروري إشراك جميع الدول، األجل

يلزم مواصلة العمل في إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" من خالل النقل الطوعي للتكنولوجيا و أفكاك والدول العربية. 
، لذلك ناشد واضحة يتبناها المجلس استعراضكورسيا بحاجة إلى آلية  ت خطةكانو تعتمد عليها.  17/1ن مصداقية القرار حيث أ

بعض مع رسالة القرار. ومع تفهمه الكامل للشواغل التي أعربت عنها للتوافق أن يكونوا منفتحين  الجهات المعنيةمرة أخرى جميع 
خذا بتوافق أيد اعتماد القرارين دون تعديل وأشار إلى هذه اللحظة التاريخية من حيث أنهما اتُّ  إال أنه، رؤيتهاالدول وشكرها على 

، مما يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع والدول األعضاء فيها اإليكاويمثل كال القرارين الحد األدنى الذي يمكن أن تقبله و اآلراء. 
؛ وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ القرارات بما يضمن االحترام المتبادل فنية على أساسالدولي بشأن ضرورة إجراء مناقشات 

 مستقبل األجيال القادمة. وأثنى على الرئيسة إلدارتها الحكيمة لجميع االجتماعات وشكر المترجمين الفوريين.
، على هدف وألول مرة، اإليكاوالضوء على أهمية هذه اللحظة التي وافقت فيها  مندوب المملكة المتحدةسلط و  -13

، ه. وفي الوقت نفس2050بحلول عام  إلى الصفرثاني أكسيد الكربون  صافي انبعاثاتخفض يتمثل في طموح طويل األجل 
ا في تحقيق نمو محايد للكربون في السنوات القادمة؛ وأن هذه دورا حاسم تؤدي ألنهاعلى أساس أقوى  وضعت خطة كورسيا

، سيكون لها تأثير كبير في المتمثلة في الهدف الطموح الطويل األجل وخطة كورسيا ،التدابير البيئية الهامةيلية من الحزمة التكم
دفع االستثمار قدما القطاع نية  عنإشارة واضحة  تأرسل ا، أنهألهم من ذلكبناء الزخم الالزم إلجراء هذا التغيير التحويلي. وا

 االتمويل الدولي لمساعدة الدول على تمويل البنية التحتية الجديدة المطلوبة. كما أنهفي و  ،مراعاة للبيئةفي تكنولوجيا جديدة أكثر 
الحرارة العالمية  اتدرجب فاق باريس فيما يتعلقتا ملتزمة بدعم هدف اإليكاورسل رسالة واضحة إلى بقية العالم مفادها أن تس

ترقى إلى مستوى التحدي  اإليكاوبكل فخر بأن  نعترف فيهالحظة  وستساعد في تأمين مستقبل مستدام ومزدهر للطيران. لقد كانت
فريق لومثابرتها، و  مرونتهاسة الجمعية على المتمثل في مكافحة تغير المناخ بحق. وتقدم مندوب المملكة المتحدة بالشكر لرئي

بشكل خاص لجميع الزمالء على ، ولكن لإليكاو، واألمين العام رئيس المجلسلكل من على عملهم الجاد، و العامة األمانة 
 .إلى هذه اللحظة فضتالمناقشات البناءة التي أ

 للتوافقواستعدادا ملحوظين عن خالص تقديره لجميع الدول األعضاء التي أبدت مرونة  مندوب البرازيلأعرب و  -14
بشكل خاص  الهدف الطموح الطويل األجل وخطة كورسيا. وأيد بشأن القضايا الصعبة للغاية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن

وفد أن ، وأكد مجددا مع الجميعلعمل لستعدادها ال 17/1مداخلة مندوب كولومبيا وشكر الوفود التي أبدت تحفظات على القرار 
في االعتبار، حسب تلك الشواغل ، وسيأخذ المجلس ويتفق معها عرب عنهافهم العديد من الشواغل واالهتمامات التي أ  تالبرازيل ي

 .ةالدور على قيادتها في هذه  ةأعرب باسم وفده عن شكره للرئيس، . وأخيراالعمومية تعليمات الجمعية
ها تأوصل حتى دورةالعن شكره للرئيسة على جهودها وصبرها خالل  مندوب اإلمارات العربية المتحدةوأعرب  -15

المعنيين بالهدف الطموح الطويل خبراء الولجنة حماية البيئة في مجال الطيران و العامة  اإليكاوألمانة و  ؛إلى هذه اللحظة التاريخية
والذي أوصل الجمعية إلى هذه  وعقد في يوليانالجتماع الرفيع المستوى الذي ول؛ وعملهم الشاق المستمرى دعمهم عل األجل

بشكل  الطموح الطويل األجللهدف ا مجتمع العالمي لضمان تحقيقمن خالل تقديم الدعم الكامل للمشاركة مع الو اللحظة الهامة. 
لمتحدة أن حكومته ، أكد مندوب اإلمارات العربية ا2050بحلول عام الطيران صفر في مجال إلى النبعاثات االصافي خفض و جيد 
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، وأشار 18/1و 17/1على القرارين  اعتمادلتنفيذها. وهنأ الجمعية على  وقود الطيران المستداممن خارطة طريق  قد انتهت رسميا
 وإن ؛هذه رسالة عالمية مهمة للغاية وقال إنتحقيق ذلك.  يةإلى أهمية استمرار العمل الجاد داخل المجتمع الدولي إلظهار كيف

، وانضم إلى المتحدثين عناصر األخرى لخطة كورسياباإلضافة إلى ال االنبعاثات الصفري ا بصافي قطاع الطيران ملتزم تمام
 .تحقيق هذا اإلنجازلالسابقين في تكرار شكره للجميع 

 أصدرتهما، اللذين كانا قرارين هامين للغاية 18/1و 17/1إلى اآلخرين في دعم القرارين  الهند ةمندوب توانضم -16
الصعبة عن نهج تعاوني يقوم على التفاهم المتبادل واحترام الظروف والقدرات المختلفة.  جهود التوافق. وقد أسفرت ةدور الهذه 

 2050صفر بحلول عام إلى ال نبعاثاتاال صافيخفض كما أعربت عن موافقتها على اقتراح هدف طموح طويل األجل يتمثل في 
الزمالء لجميع  االهند عن شكره ةمندوب تأعربو نية. واألطر الزمنية الوط المختلفة للدول مع احترام القدرات والظروف الخاصة

، وإلى فريق االجتماع الرفيع المستوى بشأن الهدف الطموح طويل األجل، وللخبراء الذين شاركوا في الحاضرين في هذه الجمعية
مّكن الجمعية من الوصول إلى  مماوخبراء لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في وضع األساس العامة الخبراء بقيادة األمانة 

إال ، تحفظات على قراري الجمعيةقرار. كما شكرت رئيسة الجمعية على قيادتها ومهاراتها. وبينما أعربت بعض الوفود عن الذلك 
هدف البهذين القرارين المتعلقين  إمكانية تحقيقكانت على استعداد للعمل على و  شواغلها، أقرت العديد منمن الوفود الكثير  أن

 .استباقيبشكل من خالل روح التوافق والمساهمة  ،الطموح الطويل األجل وخطة كورسيا
مندوب ، سلط براء والمناقشات حول هذه المسائلباإلشارة إلى مداخلة مندوب سويسرا بشأن العديد من الخو  -17

ايا الرئيسية للطيران وحققت ركزت على القضإلى هذه النتيجة التي لوصول با اإليكاو المعجزة التي حققتهاالضوء على  إسبانيا
يبعث برسالة غير عادية إلى العالم من شأنها  فإن ذلككما ذكر مندوب المملكة المتحدة، و صناعة الطيران. لا بالنسبة موقفا موحد

، ات التي أثيرتلى الرغم من التحفظ، وع2050ولكن للوصول إلى عام  .ية المستدامة في السنوات القادمةالتنمبعجلة أن تدفع 
إنه يمكن تحقيق النتائج المرجوة  وقال،من أجل استكمال العمل في المستقبل.  ى التمسك بهإلهو ما دعا و كانت هناك روح بناءة 

 كاتف.إذا تعاون الجميع وت
تعزز بعضها و تاريخية القرارات  أن هذه عن اعتقاده مندوب المكسيك أعربعلى غرار المتحدثين السابقين، و  -18

من خالل التضحية و ، ليس فقط من قبل الخبراء ولكن أيضا من خالل التعاون الدولي، نتيجة عمل مطولأنها جاءت البعض و 
ضعت  شواغللح والبالمصا لتحقيق هدف مكافحة تغير المناخ الذي يتماشى مع  سعياللوصول إلى أرضية مشتركة  جانباالتي و 

أيضا مفيدة  وإنها؛ أي تأثير سلبي على قطاع الطيران تنفيذ القرارات بصرامة لضمان عدم وجود وقال إنه يتعينروح الجمعية. 
إزالة الكربون. وهنأ مندوب المكسيك رئيسة الجمعية و إلى مستوى التحدي المتمثل في تغير المناخ  إنها ترقى؛ و لجميع المواطنين

األمر الذي جعل الدورة الحادية واألربعين للجمعية تصل إلى هذه النقطة ، واستعدادها لالستماع إلى الجميع على قيادتها العظيمة
 بمهارة.

 وأنها أ درجتإلى أن وجهة نظر دولته قد تم تنسيقها مع الدول األفريقية األخرى  مندوب جنوب أفريقياوأشار  -19
ع المستوى بشأن الهدف الطموح طويل االجتماع الرفيباستمرار خالل المفاوضات. وأن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه في 

قد أدى إلى اعتماد قرار اليوم من قبل الغالبية العظمى من الدول األعضاء. قبلت جنوب  العمومية حتى انعقاد الجمعية األجل
أفريقيا نتائج الجمعية باعتبارها متوازنة وعلى أساس أن المحادثات ستستمر مع الشركاء لمعرفة كيف يمكن استيعاب الشواغل 

، قضايا البيئة الصعبة لحل العمومية الجمعيةأعمال بها  رتأداالمعرب عنها. وأعرب عن شكره لرئيسة الجمعية على الطريقة التي 
في المستقبل وأعرب عن أمله في أن  ضخم ينبغي إنجازهعمل  وقال إنه ال يزال هناكوشكر جميع المندوبين على مساهمتهم. 

 .تستمر روح هذه المحادثات مع مراعاة االحتياجات الخاصة عند تنفيذ القرارات
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. وأعربت جوهرة تاج هذه الجمعية ، باعتبارههدف طموح طويل األجلعن سروره بوجود  اليامندوب أستر وأعرب  -20
 .أستراليا عن اعتقادها أن النتيجة كانت جيدة ليس فقط للدول األعضاء والزمالء في الصناعة ولكن للمجتمع العالمي

البيان  في وعلى النحو الموضح، الدورة ةبها الرئيس أدارتالطريقة الرائعة التي ب مندوب كوت ديفوار وأشاد -21
ت ديفوار. وفي هذا بالنسبة لكو  ال سيما، و أهمية خاصة تكتسيالمسائل البيئية  ، أعرب عن اعتقاده بأنالذي أدلى به سفير دولته

المجلس  ، والتي جاءت نتيجة توافق اآلراء والعمل الجاد من قبلنتائج التي تحققت في هذه الجمعية، رحبت دولته بالالصدد
ثير. وتمشيا مع العديد من واالجتماع الرفيع المستوى واألمانة العامة وأعضاء لجنة حماية البيئة في مجال الطيران وغيرهم الك

؛ وأعرب عن دعمه روح التعاون فضل بلتحفظات التي أعربت عنها بعض الوفود ا عالجسي لم يساوره شك في أن المجلس ،الوفود
 .ومصر وفرنسا وكولومبيا والواليات المتحدة وجنوب إفريقيا والعديد من الدول األخرى  لمداخالت وفود البرازيل

الجمعية  ةجميع الدول األعضاء واألمانة العامة واألمين العام ورئيس المجلس ورئيس سنغافورة ةمندوب توهنأ -22
، فقد تم بذل الكثير من العمل في الكثيرون  هذا االتفاق. وكما قال مساعدة الجمعية على التوصل إلىل تهاعلى صبرها وتوجيها

ومجتمع الطيران بتغير المناخ. وشدد على  اإليكاويشير إلى التزام  اللذين وفرا حال وسطا جيدا وهاما 18/1و 17/1رين القرا
تي ال طرافالشمولية في التنفيذ وفي عمل المجلس في هذا الصدد لضمان تقدم جميع البلدان وإعطاء الثقة أل مراعاة الحاجة إلى

 ا في تغير المناخ.موافقة على هذا الطريق للمضي قدممن ال تتمكن هي األخرى تحفظات حتى  عن أعربت
، وأعرب باسم اإليكاوللغاية في تاريخ  لحظة مهمة هذهعن اعتقاده أن  مندوب المملكة العربية السعوديةوأعرب  -23

العمل الذي أنجزه  ؛ التي جاءت بفضلولكل من ساهم في هذه النتيجة المتوازنةالعمومية الجمعية  ةلرئيس هوفده عن خالص شكر 
. خالل السنوات القليلة الماضية نفسهاالعمومية ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران واالجتماع رفيع المستوى والجمعية المجلس 

لخاصة للدول في االعتبار. ا إذا تم أخذ الظروف المحددة والقدرات ان هذا االتفاق يمكن أن يكون ناجحوأعرب عن اعتقاده أ
 ةرئيسيال الجهات المعنيةو  اإليكاوالعمل مع ب، يمكن تحقيق هذه األهداف إلى آخر بلدتختلف من حياد الكربون ألن مساألة ا وإدراك

 يتطلب هذامن خالل استكشاف استخدام التقنيات المختلفة ومصادر الطاقة لتحقيق األهداف العالمية بطريقة عادلة؛ و األخرى 
 ترك أي بلد وراء الركب.لضمان عدم  متفهمةو  متعاونةمن الدول أن تكون التنفيذ 

بصفتها ، نيوزيلنداوقالت إن رئيسة الجمعية على قيادتها خالل األسبوعين الماضيين.  نيوزيلندا ةمندوب توشكر  -24
كورسيا خطة و بالهدف الطموح الطويل األجل من هذه الجمعية وهي مسرورة  خرجت، لة جزرية صغيرة في المحيط الهادئدو 

ا للعالم أن يعرف أن قطاع الطيران سيقوم جد كما أشار مندوب أستراليا، كان من المهمو . بشكل جماعي ماالمتفق عليه الطموحة
فرصة نتقل نحو نقطة يمكن فيها إجراء تغيير موثوق به والتأكد من أن جميع الدول لديها ي، وره وأنه مع كل خطوة يتم اتخاذهابد

الل هذه العملية االستمرار في الوجود. وشكرت المترجمين الدؤوبين واألمانة العامة الذين دعموا الجمعية من خمتساوية في 
وأعربت عن شكرها الكبير للعمل الذي أنجزته لجنة حماية البيئة في مجال الطيران والعديد من المنظمات األخرى لضمان حصول 

 .الجمعية على المواد الكافية التخاذ تلك القرارات
، المجلس الدولي للمطارات، و لصناعة النقل الجوي  ممثالالذي تحدث ، وي عمل النقل الج فريقالمراقب من أما  -25

المجلس التنسيقي الدولي ، و المجلس الدولي لطيران األعمال، و اتحاد النقل الجوي الدولي، و منظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةو 
 ،المعنيين في جميع أنحاء العالملمواطنين لوكذلك لصناعة ل هوشكر  تهتهنئعن فقد أعرب ، التحادات صناعات الطيران والفضاء

 قبل عام واحد بالضبط. ذات صافي انبعاثات صفري الذين يطالبون برحالت  المهنيين الشباب في مجال الطيرانويشمل ذلك 
الهدف هذا ل بني اإليكاو، وكان تصفرإلى النبعاثات االصافي خفض المتمثل في هدف الا باعتماد اتخذت الصناعة قرارا مهم

معقدة ولم يكن تغير ا لحل التحديات الان النقل الجوي دائما قادرا على العمل معكو لقطاع الطيران.  ةهاممحطة رئيسية يمثل 
ن ظ م خالل العام الماضي حيث استفادت  اإليكاوظهرت روح التعاون العالمي مع ملف تغير المناخ في و ا. مختلفأمرا المناخ 
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 توصل ؛ معمفترض أن تعمل بها األمم المتحدةمن ال، وكانت هذه هي الطريقة التي كان إلى أقصى حد من فوائد التعددية اإلدارة
إال أن ، أمرا بعينه، فقد أقر بأن تحديد الهدف كان اء في المصالح المشتركة. ومع ذلكالدبلوماسيين إلى فهم االختالفات وااللتق

انتقال عملية التحسينات في الكفاءة و قال إنه ال بد من أن تستمر و وتحويله إلى واقع،  العمل الجاد حقا يبدأ مع تحقيق هذا الهدف
 ، إال أنه كان قابالاحديا كبير كان ت ذلك الرغم من أن علىو . تسارعتأن بل يتبغي  الصناعة عبرالطاقة التي كانت جارية بالفعل 

ناعة ملتزمة كانت الصو الصناعة والحكومة وقطاع الطاقة والمجتمعات المالية. على مستوى ا لتحقيق بالكامل من خالل العمل معل
بالعمل مع جميع الدول على مدى السنوات القادمة ألنها طورت بيئات سياساتها الخاصة لتكملة الهدف العالمي الجديد ولضمان 

، وكذلك األمانة العامة تزمة في هذه الجمعية الصعبةالجميع في نفس االتجاه. وشكر رئيسة الجمعية على قيادتها المليسير أن 
اء في مساعدة الجمعية على تحقيق هذا االتفاق ا بنَّ دور  أدوامتفانين وجميع الزمالء في جميع أنحاء العالم الذين وأعضاء المجلس ال

 .التاريخي
، فريقياأ، والبيئة وأسباب الفيضانات والدمار في بلدان عن مخاوفه بشأن تغير المناخ مبيقمندوب موز أعرب و  -26

أعطت أمال كبيرا لشعب جمهورية بالهدف الطموح الطويل األجل وخطة كورسيا لذا فإن مشاهدة اعتماد الجمعية للقرارين المتعلقين 
ا بنقل اللحظة التاريخية التي تحققت في هذه الجمعية إلى حكومته. وشكر رئيسة الجمعية على حكمتها موزمبيق، وسيكون فخور 

 .، وخاصة لبلدان أفريقيا وأعضاء أفكاكمن أجل مجتمعه ما قامت بهوصبرها وعلى كل 
، والذي طويل األجل اطموح اهدفالذي تبنى االتفاق التاريخي  اإلى التهنئة على هذ األرجنتين ةمندوب توانضم -27

المنتدى الرئيسي هي ظلت اإليكاو و تناوله في هذه الجمعية.  يتعينالبند الرئيسي واألصعب الذي  هو المناقشات أنه كان أوضحت
، وهذا من شأنه أن يساعد الدول على الجهات المعنيةجميع  شواغلرام لهذه المناقشات كما يتضح من االلتزام المشترك واحت

دورا  يؤدي وكل منمثل الحكومات والصناعة األخرى  الجهات المعنيةالتعاون وتبادل التقنيات والمعارف وأفضل الممارسات مع 
ا الحكيمة وصبرها ، شكرت رئيسة الجمعية على إدارتهمصدر فخر. وفي الختام وهو ما يشكل، ما تم االتفاق عليها في تنفيذ يأساس

 .طوال المناقشات
وهنأ رئيسة الجمعية على عملها العظيم وحكمتها خالل هذه الدورة.  مندوب نيجيريا، شكر بالنيابة عن وفدهو  -28

األخرى  الجهات المعنيةولجنة حماية البيئة في مجال الطيران و العامة مانة لأل هشكر أعرب عن  ،الوفود األخرى ، وعلى غرار اوأيض
لوصول إلى هذه اللحظة في المساهماتهم  الجتماع الرفيع المستوى بشأن الهدف الطموح طويل األجلوجميع من شارك في ا

 .التاريخية من خالل التنسيق والتعاون 
، وأشار إلى أن دولته جعلت هذه النتيجة ممكنةالجمعية على جميع الجهود التي  ةرئيس مندوب قطروشكر   -29

خطوة ال  تلك، كما أعرب عن اعتقاده بأن صناعة طيران مدني أكثر استدامةمن أجل دولية تاريخية باعتماد رؤية توافقية ترحب 
كربوني في الطيران المدني دون إعاقة الحق في بد أن تتبعها مناقشات مستمرة لتمكين جميع الدول من الوصول إلى الحياد ال

 .التنمية والنمو
بالتهنئة على تحقيق هذا االتفاق التاريخي الرائد  مندوبة إيطاليا على غرار كلمات المندوبين اآلخرين، تقدمتو  -30

ساروا  إنهم وقالتلجمعية. لة واألجيال القادمة. وشكرت الرئيسة بصفتها المزدوجة كرئيسة للجنة التنفيذية ورئيسالبشرية لصالح 
 .وقطعوا مسافة طويلة، معا
الجمعية والزمالء واألمانة  ةعن تهنئته لرئيس مندوب جامايكا، أعرب العديد من الوفود األخرى  وعلى غرار -31

 المتمثلة في الهدف الطموح الطويل األجل.على هذه النتيجة التاريخية العامة 
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، وأقر االنبعاثات الصفري  هدف صافي بنيدعمه لتعن  الدولي للطيران المستدامالمراقب من التحالف  عربوأ  -32
االجتماع الرفيع المستوى بشأن الهدف الطموح و العامة بالجهود التي بذلتها لجنة حماية البيئة في مجال الطيران واألمانة  أيضا

نتيجة  لتحقيقتعبئة التأييد  من أجلالجمعية وعمل الدول  ة، وكذلك قيادة رئيسخالل السنوات الثالث الماضية طويل األجل
مع اإلشارة إلى و لتحقيق هذا الهدف.  إنجازهاآلخرين، أشار إلى أن هناك اآلن الكثير من العمل الذي يتعين  على غرار؛ و حةناج

دنى من األمستوى ال وء تمثيلس بشأنفي هذا االتفاق واالعتراف بالمشاعر التي أعربت عنها دول أخرى  الواردالتوافقي الحل 
الهدف  في كل من تفاصيل التعمق بشكل أكبرالذي كان يفضل الرأي يتفق مع ، التحالف الدولي للطيران المستدام فإن، الطموح

 .ا لتعزيز الجهود الجماعيةيتطلع إلى العمل معفهو مع ذلك، و ، ال سيما فيما يتعلق بخطة كورسياو الطموح الطويل األجل 
البارعة ألعمال الجمعية على مدى األسبوعين الماضيين لضمان  اعلى قيادته ةالرئيس تونس ةمندوب توشكر  -33
، على دراية بالعمل الرامي إلى مواجهة المدني ولكن في أماكن أخرى  ، ليس فقط في مجال الطيرانجهود المجتمع الدوليتكون أن 

في مكافحة تغير  أيضا خيار للمجتمع الدولي ليكون حال بل هولوث، أن الطيران ليس مجرد مصدر للت وأكدتتغير المناخ. 
أن يكون  للطيران يمكنو النظيف في القطاع. لنقل من أجل ا، بديلة، وليس فقط النقل الجوي جوية هناك أنشطة وقالت إن المناخ. 

ا أن تكون هناك أهداف استراتيجية الطويل األجل، ولكن يمكن أيض بالهدف الطموح، ليس فقط فيما يتعلق خيارا سياسيا للدول
 .أخرى للمجتمع الدولي

 .12.00فعت الجلسة في الساعة ر  و   - 34
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 التاسعةمحضر الجلسة 
 (12.30، الساعة 7/10/2022 الجمعة)

 
 المواضيع التي نوقشت

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

 من جدول األعمال 39إلى  34بشأن البنود  االقتصاديةالموافقة على التقارير التي قدمتها اللجنة  -

 النهائي الذي قدمته لجنة أوراق االعتمادالموافقة على التقرير  -

 من جدول األعمال 28و 26و 13 البنود بشأناللجنة التنفيذية  التي قدمتهارير االموافقة على التق -

 الجمعية العمومية للموافقة على محاضر الجلسة العامة ةتفويض السلطة إلى رئيس -2

 كلمات الشكر -3

 ملخص المناقشات
األمين العام إللقاء كلمة في الجلسة  ةالرئيس ت، دعشة حول بنود جدول أعمال االجتماعقبل افتتاح المناق -1

 .العامة
على الخطوات التاريخية التي تم اتخاذها باعتماد قراري الجمعية  هاوشكر  الجمعية العمومية األمين العامهنأ و  -2

لمجلس من جانب اا لحظة فرح والتزام قد كانت حقف. ذاك اليوم في االجتماع الثامن للجلسة العامة في صباح 18/1و 17/1
لديها طاقة متجددة المنظمة  أن؛ وطمأن الجمعية عديدة من أجل تحقيق هذا اإلنجاز واألمانة العامة والخبراء الذين عملوا لسنوات

، كلمته بمالحظة إيجابية للغايةاألمين العام وختم . إثر اعتماد القراريناآلن  أسندت إليهاالتي المهام العمل على  مواصلةمن أجل 
 11دولة و 42وأن التي تقوم بذلك؛  118الدولة رقم  لتصبحكورسيا خطة أن جزر سليمان قد انضمت لتوها إلى  فيهاأعلن 

، وشكر الجميع على االيكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستداممنظمة قد انضمت إلى برنامج 
 في هذا الصدد.دعمهم 

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

 قتصاديةاللجنة اال اقدمتهي تالرير االموافقة على التق
 من جدول األعمال 39-34 ودالبنو  القسم العام بشأن

تقارير أعدتها اللجنة )ورقات العمل  أربعة، (البرازيل) را نوماناجوليانو ألكنتالسيد ، رئيس اللجنة االقتصاديةقدم  -3
( لتوافق عليها الجلسة العامة. وأشار إلى أن اللجنة عقدت ثالثة اجتماعات إلكمال عملها في إطار WP/673إلى  WP/670من 

القسم العام من تقرير اللجنة، وكذلك تقريرها عن  WP/670من جدول األعمال. وقد غطت ورقة العمل  39إلى  34البنود من 
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، "2021و 2020و 2019تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات "من جدول األعمال:  34لبند ا
التنظيم االقتصادي "من جدول األعمال:  35، والبند 2022أيضا التقرير التكميلي لألشهر الستة األولى من عام والذي تناول 

 ."السياسة العامة –للنقل الجوي الدولي 

تقريراً عن التدابير االقتصادية اللجنة االقتصادية  قدمتمن جدول األعمال،  35أكد الرئيس أنه في إطار البند و  -4
دراسة ما إذا كان و ، والعمل الجاري لفريق تنظيم النقل الجوي، مواجهة تأثير جائحة فيروس كوروناوالمالية وخبرات الدول في 

ينبغي وضع اتفاقية دولية محددة في تحرير خدمات الشحن الجوي وكذلك مواد إرشادية بشأن التنظيم االقتصادي للعمليات الدولية 
النقل الجوي  للمضي قدما في تحريروأيدت اللجنة برنامج العمل المقترح للمنظمة غير المأهولة. أنظمة الطائرات التي تتم بواسطة 

 .لي، على النحو الذي حدده مجلس االيكاوالدو 

اقتصاديات المطارات "من جدول األعمال:  36مداوالت اللجنة بشأن البند  WP/619وعرضت ورقة العمل  -5
أعربت اللجنة عن دعمها للعمل الجاري الذي يضطلع به فريق خبراء اقتصاديات . و "السياسة العامة –وخدمات المالحة الجوية 

في هذا الميدان خالل فترة الثالث سنوات  أقرت برنامج عمل المنظمةو  وفريق خبراء اقتصاديات خدمات المالحة الجويةالمطارات 
 .تمويل البنى األساسية لديهال احتياجاتهاسد التالية، وكذلك اإلرشادات الرامية إلى مساعدة الدول على 

 العمل باستعراض اللجنة قامت، "الرصد والتحليل -يران بيانات الط"من جدول األعمال:  37وفيما يتعلق بالبند  -6
مجموعة العمل المتعددة طويلة األجل لحركة الطيران لدى تخطيط أنشطة من التنبؤات المحدثة و المتعلق بالمجموعة الواحدة 

واستعرضت اللجنة أيضا التقدم  البيانات الضخمة. فيما يتعلق بتحليل التخصصات المعنية بالتنبؤات طويلة األجل للحركة الجوية
، برنامج العمل WP/672؛ وأقرت، على النحو الوارد في ورقة العمل وضع اإلطار المنهجي لحساب الطيران الفرعي المحرز في

  في مجال بيانات الطيران لفترة الثالث سنوات القادمة.

: 38/1الجوي"، استعرضت اللجنة القرار  االقتصادي للنقلالتطور " من جدول األعمال: 38البند ب وفيما يتعلق -7
تقوم الجلسة العامة " مع بعض التعديالت المقترحة وأوصت بأن البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  "

مناقشات التي . وقدمت اللجنة تقريرا في ورقة العمل نفسها بشأن الWP/671باعتماد القرار، على النحو المبين في ورقة العمل 
 ."المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادية" من جدول األعمال 39أجريت في إطار البند 

على التقارير التالية التي قدمتها اللجنة  الموافقة الجمعية العمومية ةرئيس تونظرا إلى عدم وجود تعليقات، أعلن -8
 القرارات بالصيغة المشار إليها: واعتماداالقتصادية 

WP/618 - القسم العام 

من جدول األعمال: تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن  34البند  -
 2021و 2020و 2019السنوات 

 السياسة العامة –من جدول األعمال: التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  35البند  -

WP/673 -  السياسة  –من جدول األعمال: اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية  36البند
 العامة

WP/672 -  الرصد والتحليل -من جدول األعمال: بيانات الطيران  37البند 
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WP/671 -  االقتصادي للنقل الجوي التطور من جدول األعمال:  38البند 
 (38/1)القرار    

 من جدول األعمال: المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة االقتصادية 39البند  -   

 الموافقة على التقرير النهائي
 للجنة أوراق االعتماد

ر /660WPاالعتماد )أوراق لدى تقديم التقرير النهائي للجنة  -9 سفير أوغوستو كارلوس ، العضو اللجنة(، ذكَّ
، بأنه في الجلسة العامة السفير إستانيسالو إيسونو أنغيسومو )غينيا االستوائية(، الرئيسعن ، نيابة ولفريدو فريري ليزاكيا )بيرو(

اليونان و غينيا االستوائية  وفود االعتماد وأن أوراق، وافقت الجمعية العمومية على إنشاء لجنة 26/9/2022األولى المعقودة في 
 قد دعيت إلى ترشيح أعضاء. جمهورية كوريا والمملكة العربية السعوديةو بيرو و 

السفير : ذكرهم التالي ضم األعضاء. وقد 27/9/2022االعتماد في أوراق وع قد االجتماع األول للجنة  -10
ويلفريدو فراير اليزيكيال ، والسفير أوغستو كارلوس السفيرة ماريا سارانتي )اليونان(، و ونو أنغيسومو )غينيا االستوائية(إستانيسالو إس

. وقد حظي ، والدكتور بدر بن صالح بن حامد الصقري )المملكة العربية السعودية(سفير سانغدو كيم )جمهورية كوريا(وال ،)بيرو(
 بشرف انتخابه رئيسا للجنة بإجماع أعضائها. إستانيسالو إسونو أنجيسومو فيرالس

را مؤقتا شفهيا إلى الجمعية تقرياللجنة ، قدم رئيس 27/9/2022وفي الجلسة العامة الثانية المعقودة في  -11
 .مراقباً  43دولة عضوًا و 169 بالشكل الصحيح من أوراق اعتمادتم تلقي ، من ذلك اليوم 15.00حتى الساعة العمومية وأبلغ أنه 

ووافقت الجمعية العمومية، بناء على توصية لجنة أوراق االعتماد، على حثِّ جميع الدول والمنظمات التي لم  -12
من النظام الداخلي الدائم  7بذلك في أسرع وقت ممكن، وفقا للمادة  على القيامسليم الصحيح و الشكل الأوراق اعتمادها بتقدم بعد 

 (، من أجل السماح لها بالمشاركة في مداوالتها.Doc 7600للجمعية العمومية )

االعتماد التي أوراق ، إلى أن 6/10/2022المعقود في  سادساالعتماد، في اجتماعها الأوراق وخلصت لجنة  -13
 مراقبا قد ق دمت بالشكل الصحيح والسليم. 58دولة عضوا و 181قدمتها 

على التقرير النهائي للجنة أوراق  الموافقة الجمعية العمومية ةرئيس تأعلنونظرا إلى عدم وجود تعليقات،  -14
 .WP/660االعتماد الوارد في ورقة العمل 

 اللجنة التنفيذية قدمته الذيالموافقة على التقرير 
 من جدول األعمال 26و 13 ينبشأن البند

من جدول  26و 13ين البند تقرير اللجنة عن، اللجنة التنفيذية ةرئيس ا، بصفتهالجمعية العمومية ةرئيس تقدم -15
 .جدول األعمالمن  28، ريثما يتم نشر التقرير بشأن البند لكي تقره الجلسة العامة( WP/675و WP/667) األعمال

ونظرا لعدم إبداء أي تعليقات، أعلنت رئيسة الجمعية العمومية اعتماد التقارير التالية التي قدمتها اللجنة التنفيذية  -16
 والقرارات على انحو المشار إليه:

WP/667 - من جدول األعمال: برامج التسهيالت 13البند 
 (13/4و 13/3و 13/2و 13/1)القرارات    
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WP/675 - وبناء القدرات في مجال الطيران لتدريب برامج اإليكاو لمن جدول األعمال:  26البند 
، لتثني على رئيسة الجمعية الدول األفريقية األربع والخمسين، باسم أفكاك و الفرصة ن أفكاكمالمراقبة اغتنمت و  -17

 التنفيذية. لجنةالوأعمال  دورةالوتهنئها على الطريقة الممتازة التي أدارت بها أعمال هذه 
في وقت  اإليكاوكان من دواعي سرور أفكاك أن تكون جزءا من هذه الجمعية العظيمة للدول األعضاء في و  -18

جتمع تي لكقد كان هذا هو الوقت المناسب التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. و كانت الصناعة تتعافى فيه من اآلثار المدمرة 
فيه العقول الرائدة في مجال الطيران للتداول بشأن بنود جدول األعمال الحاسمة لرسم اتجاه السياسة العامة لصناعة الطيران في 

ا مؤخر  تجزءا من هذه الجمعية، بعد أن استأنفكون تلأفكاك  ةا لمراقبا أيضقد كان الوقت مناسبو فترة الثالث سنوات القادمة. 
أصبح مصدر قلق كبير، ليس  همن الواضح أنالذي ، العالم تغير المناخ وآثارهيواجه و . 1/9/2022في  بنصهذا الم في اهدور 

ة عبر جميع مجاالت كانت القرارات التي تم اتخاذها اليوم وخالل هذه الجمعيو ، ولكن بالطبع للجيل القادم. فقط للجيل الحالي
 .إرث الجمعية لألجيال القادمةواإلجراءات الالحقة  ، وسيحدد تنفيذهاالطيران حاسمة

للمضي قدما نحو إعادة بناء نظام نقل  الجهات المعنيةوالدول األعضاء وجميع  اإليكاوبالعمل مع أفكاك زم لتت -19
الصادرة عن هذه الجمعية من شأنها، من نواح إن القرارات كما . جائحة فيروس كوروناجوي أكثر مرونة وحيوية في فترة ما بعد 

شاريع الرئيسية لالتحاد ، من خالل الموتلتزم أفكاك، وبالطبع ألفريقيا. لطيران لألجيال الحالية والمقبلةأن تبني صناعة ا، كثيرة
 الجهات المعنية، وجميع المنظمات و ونية مع الدول األفريقية األعضاءمن خالل الترتيبات التعااعة نالص، بإعادة تنشيط األفريقي

كان من المهم لجميع المشاركين في هذه الجمعية أن يتذكروا، وقد ، لدفع الطيران األفريقي إلى األمام. المماثلالتفكير األخرى ذات 
مواصلة االستماع بموضوعية لبعضهم البعض والتوصل إلى مواقف مشتركة تعزز ضرورة كما هو الحال في جميع األوقات، 

 .مبدأ عدم ترك أي بلد وراء الركب
األخرى المسائل من جدول األعمال:  28االنتباه إلى التقرير المتعلق بالبند  االتحاد الروسيمندوب ولفت  -20

أبرز الشواغل الخطيرة التي قد (، فWP/676اللجنة التنفيذية )الرفيعة المستوى والمتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر 
هذا البند على نحو لم يسبق له مثيل، وهو ما يرى أنه مقلق إلى أعرب عنها وفده إزاء تسييس المناقشات التي جرت في إطار 

الطيران المدني الدولي يعرقل منظومة و ق اإلنجازات التاريخية و يع ممالمعايير مزدوجة،  اإليكاوحد ما. ويخضع تسييس عمل 
مهددة اآلن، بما في ذلك في مجال البيئة. وقد بذل االتحاد الروسي، رغم التحديات، كل ما باتت  اإليكاوسلطة إال أن . ابرمته

محفال لتعزيز الصداقة واالحترام المتبادل بين شعوب وأمم العالم. وانطالقا من روح التعاون، اقترح مندوب  اإليكاوفي وسعه إلبقاء 
التي تؤثر على  األحادية الجانبالقرار المتعلق بعدم توافق التدابير االتحاد الروسي إجراء تصويت بنداء األسماء على مشروع 

التي قدمها االتحاد الروسي.  WP/456 بورقة العمل أنشطة الطيران المدني الدولي مع أحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي، المرفق
ظرا الحترامها التفاقية شيكاغو واإلعالن العالمي وأعرب عن أمله في أن توافق اللجنة التنفيذية باإلجماع على مشروع القرار ن

الجمعية اآلن إلى إبداء حسن  الحقوق اإلنسان اللذين أقرتهما الجمعية العامة لألمم المتحدة، وعلى الرغم من عدم إصراره، دع
 مشروع القرار هذا.لصالح النية والتصويت 

بالفعل في االجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية في  قد نوقشإلى أن مشروع القرار  مندوب فرنساأشار و  -21
سياق  إال في للنظر فيههناك حاجة  فلم تبق، وبالتالي من خالل التصويت وتمثلت النتيجة في إلغاء القرار، 5/10/2022

 .من جدول األعمال 28استعراض الجلسة العامة للتقرير بشأن البند 
إلى أنه  مندوب الواليات المتحدةعلى المضمون واإلجراء اللذين أثارهما مندوب االتحاد الروسي، أشار  وردا -22

عدوان والتخلي عن المسائل المطروحة، التي هي  موميةمن الواضح أن االتحاد الروسي يحاول فقط تشتيت انتباه الجمعية الع
 .تهاكاته المستمرة لمختلف مواد اتفاقية شيكاغو وميثاق األمم المتحدةاالتحاد الروسي غير المبرر والمتعمد ضد أوكرانيا وان
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وتشغيلها أنه نظرا للتسجيل المزدوج غير المشروع للطائرات  ، توافقا مع ما سبق،مندوب المملكة المتحدةذكر و  -23
قد اضطرت فبدون شهادات صالحية للطيران والتهديد الخطير الذي يشكله االتحاد الروسي لسالمة الطيران المدني الدولي، 

إلى االستجابة في ضوء واليتها المتمثلة في الحفاظ على سالمة وأمن الطيران الدولي وحماية المسافرين. وفيما يتعلق  اإليكاو
عن النظام ألن يشكل خروجا االتحاد الروسي، رأى مندوب المملكة المتحدة أن هذا اإلجراء  باإلجراء المحدد الذي استند إليه

. وبالتالي، اأو اعتماد مشروع القرار الوارد فيه WP/456 ورقة العمل اللجنة التنفيذية قررت بالفعل عدم تأييد اإلجراءات الواردة في
 جلسة العامة.سيكون من غير المناسب اآلن إثارة هذه المسألة في ال

حول ما إذا كان  العمومية الجمعية ةا من رئيستوضيح مندوب ألمانيا، طلب من وجهة النظر نفسهاانطالقا و  -24
 تناولهبه بموجب النظام الداخلي للجمعية بالنظر إلى أن البند قد تم أصال ا م من مندوب االتحاد الروسي مسموحالطلب المقد

 .بالفعل من قبل اللجنة التنفيذية
من  28ألن التقرير الخاص بالبند  غير سليمةفي الجلسة العامة  جاريةأن المناقشة ال مندوب إسبانياورأى  -25

من  28من مشروع نص التقرير عن البند  17-28، أشار بوضوح تام إلى أن الفقرة بعد. وعلى أي حال ينشرال لم جدول األعم
اإلجراءات الواردة في ورقة  تأييد، قد أشارت إلى أن أغلبية واضحة من أعضاء اللجنة قد قررت عدم (WP/662) جدول األعمال

تلك الورقة. وقد  مرفق، لم يكن هناك أي تأييد العتماد مشروع القرار الذي اقترحه االتحاد الروسي في وبالمثل.  WP/456لالعم
 .في التقرير النهائي ذاتهاوردت هذه النتيجة 

تأييدا تاما موقف مندوبي المملكة المتحدة وألمانيا وآراء مندوب إسبانيا. وأكد من  مندوب الواليات المتحدةوأيد  -26
جديد أن إرادة الجمعية قد تم اإلعراب عنها بالفعل من خالل التصويت السابق في اللجنة التنفيذية، ولذا فمن غير المناسب تماما 

 ا دون أن يكون التقرير قيد النظر.اآلن أن تثار هذه المسألة مرة أخرى في الجلسة العامة، ال سيم
 للجنة التنفيذيةا الذي قدمتهالموافقة على التقرير 

 من جدول األعمال 28بشأن البند 
من جدول  28التي تعرض تقرير اللجنة التنفيذية عن البند   WP/676 تحول االنتباه بعد ذلك إلى ورقة العمل -27

 .اللجنة التنفيذيةالمتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر رفيعة المستوى المسائل األخرى الاألعمال: 
تعديل  مندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، طلب 24-28باإلشارة إلى السطر الثاني في الفقرة و  -28

لب الجمعية : "تط25-28، الفقرة 28/3لنص التالي في مشروع القرار ، طلب إدراج ا. عالوة على ذلك"2017صبح "لت" 2019"
فيما يتعلق بمسألة األنشطة الفنية  الجهات المعنيةتشجيع التواصل مع الدول األعضاء و  العامة لإليكاومانة األمن العمومية 

 ".تمشيا مع مهمة االيكاو لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
إلى أن الجملة األخيرة  الجمعية العمومية ةرئيس ت، أشار 28/3ل المقترح على مشروع القرار فيما يتعلق بالتعديو  -29

التواصل مع جمهورية االستمرار في  اإليكاوالمسألة بالفعل حيث ط لب من تلك  تغطي، الحالية بصيغتها 20-28من الفقرة 
ة لهذا ية استجابا إلى الجمعية العمومية التالتقرير  اإليكاومع توقع أن تقدم  سألةحل هذه الم كوريا الشعبية الديموقراطية لمحاولة

، أشارت إلى أنه سيكون عالوة على ذلكو . مبررفإنها ال ترى أن النص اإلضافي المطلوب له ، الطلب. وفي ظل هذه الظروف
دقة  يشكك فيألن هذا قد  ةالعام جلسةمن الصعب اآلن إدخال نص في التقرير في الوقت الذي يتم استعراضه من قبل ال

 .أغلقت بالفعلا إلى إعادة فتح المناقشات التي وقد يؤدي أيض ى المحتو 
مناسب في المناقشات بشكل بأنه لم يتمكن من المشاركة  مندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةورد  -30

 اجتماع اللجنة التنفيذية. وبناء على ذلك، فإنهأثناء  مشكالت فنية في االتصالمن جدول األعمال بسبب  28المتعلقة بالبند 
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يسعى إلى تقديم النص اإلضافي المقترح في هذه المرحلة المتأخرة، ولكنه الحظ عند القيام بذلك أن النص اإلضافي يتماشى مع 
 مداخالت الدول األعضاء خالل اللجنة التنفيذية، بما في ذلك مداخالت وفود الصين واالتحاد الروسي ونيكاراغوا.

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ال ينبغي قبوله ألنه يتعارض مع  إلى أن طلب مندوب مندوب فرنساوأشار  -31
وبالتالي ال يمكن  ،بشأن هذا البند قد اتخذت بالفعل القرار الموضوعي المناقشات في اللجنة التنفيذية. واعتبر أن اللجنة التنفيذية

 .قبول هذا الطلب المقدم من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذه المرحلة المتأخرة
والية  يتجاوز، وأضاف أن طلب تعديل مشروع القرار على المداخلة السابقة مندوب المملكة المتحدةوافق و  -32

ا إلى أن اللجنة األخير أيض. وأشار مندوب المكسيك وكذلك، مندوب كولومبياهو ما وافق عليه ، و هذه المرحلةالجمعية في 
وهي  28/3مشروع القرار وراء نية من الا تماميأتي على النقيض وأن التعديل المقترح  باستفاضةفيذية قد ناقشت هذه المسألة التن
 .غير معلنة من ذلك البلدحتى توقف إطالق صواريخ قد تم تعليقه التعاون مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن 
، اقترح أن اللجنة التنفيذية بشأن هذا البندإلى أنه خالل مداخلته في اجتماع  مندوب االتحاد الروسيأشار و  -33

يضر بسالمة س العقوباتأن تنفيذ ويرى يواصل المجلس العمل بشأن هذه المسألة على أساس احترام الحقوق السيادية للدول. 
ا للمخاوف التي تم اإلعراب عنها بشأن تعديل التقرير نظر و يا الشعبية الديمقراطية. ومع ذلك، لجمهورية كور الطائرات المدنية 

المقترحات المقدمة أن تدرج ، اقترح مندوب االتحاد الروسي األعمال في هذه المرحلة المتأخرةمن جدول  28النهائي بشأن البند 
 .الجلسة العامة همن ذلك في محضر هذ يا الشعبية الديمقراطية بدالمن جمهورية كور 

 موميةالجمعية الع ةبه رئيس تهذه الفرصة ليعرب عن تقديره العميق للعمل الجيد الذي قام مندوب إريترياواغتنم  -34
الموقرة. وفيما يتعلق بالنقطة السابقة بشأن الحقوق السيادية للدول األعضاء، قال إنه الدورة واألمانة العامة والمندوبون في هذه 

أوال وقبل كل شيء. ورأى أن طلب مندوب جمهورية كوريا الشعبية  تأتيفي سياق الطيران المدني  ةسياداليرى أن سالمة وأمن 
يالؤه االعتبار الواجب، على نحو ما اقترحه مندوب االتحاد وأنه كان ينبغي إ اإليكاودولة عضو في بصفتها الديمقراطية قد أثير 

 الروسي.
مداخالت جمهورية كوريا الشعبية إدراج في مشكلة أنه لن تكون هناك  العمومية الجمعية ةرئيس توأكد -35

من الواضح أنه لم ، ولكن 28/3 إجراء تعديل مقترح على مشروع القرار ا، بما في ذلك طلبههذه الجلسةلديمقراطية في محضر ا
 العمومية ذاته. صياغة مشروع قرار الجمعية باب المناقشة بشأنفي هذه المرحلة إلعادة فتح  تأييديكن هناك أي 

هذه المناقشة في محضر الجلسة. ورأى أن هذه هي وهو إدراج عن تأييده للحل المقترح  مندوب إسبانياوأعرب  -36
 األخير دأيّ و على هذا الرأي،  اليابانو  بيرو وفدي مندوباأنسب طريقة للرد على طلب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ووافق 

من االتفاقية  1المادة  ة إلىباإلضاففي المناقشات المقبلة أنه  أال يغيب عن البالأيضا مداخلة مندوب المكسيك. والحظ أنه ينبغي 
 .عمال باالتفاقية تجاه البشرية جمعاء ينبغي االلتزام بهاالتي  المتعلقة بالحقوق السيادية لدولة ما، هناك أيضا بعض الواجبات

ي مع دولته فنحول المقصود بتجنب النشاط ال مندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةردًا على سؤال من و  -37
، والذي شمال آسيا – برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران يشملذلك وما إذا كان 

بشأن جمهورية كوريا  1718مجلس األمن المنشأة عماًل بالقرار فريق الخبراء التابع للجنة  ه قد عولج بالفعل على يديعتقد أن
 أكدت من جديدإعادة فتح هذا الجانب من المناقشة. و الجدوى من في  تشككهاعن  الجمعية ةرئيس تأعربو ، الديمقراطيةالشعبية 

 إدراج، فإن أفضل مسار للعمل في هذه المرحلة هو وبالتالي في اللجنة التنفيذية باستفاضةأن هذه المسألة قد نوقشت بالفعل 
 .داإلجراءات في هذا الصد فيذلك. وحثت جميع المندوبين على التعاون ل وفقاجميع التعليقات في المحضر 
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تماما، أعرب عن خالص شكره لرئيسة الجمعية  الوضع مندوب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةوبعد أن فهم  -38
واألمين العام على إسهاماتهما في هذا  اإليكاو، كما أعرب عن خالص تحياته لرئيس مجلس الدورةالعامة على قيادتها خالل هذه 

المندوبين، إلى أن من واجبه أن يعارض ويرفض بشدة مشروع القرار  رئيساالجتماع الناجح للجمعية. غير أنه أشار، بصفته 
دة وحلفائها. استفزازا سياسيا من جانب الواليات المتح اعتبرهالمتعلق بعمليات إطالق الصواريخ التي تقوم بها دولته، وهو ما  28/3

ني مع دولة فتجنب جميع أنشطة التعاون البقرار باعتماد  اإليكاولقيام كما أعربت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن أسفها 
بأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مستعدة  بتأكيدهعاما. واختتم كلمته  78متعاقدة ألول مرة في تاريخها الممتد ألكثر من 

 .اإليكاوء بالتزاماتها كدولة عضو في للوفا
عن خالص تقديره لقيادة رئيسة الجمعية وفريقها في توجيه الجمعية إلى نهايتها المنطقية.  مندوب ناميبياوأعرب  -39

، والتي FR 4978حادثة رحلة رايان إير في  لإليكاووانتقل إلى مسألة العمل الذي اضطلع به فريق التحقيق لتقصي الحقائق التابع 
المنصوص  مهام الجمعيةيتماشى مع  ذلك، وتساءل عما إذا كان من جدول األعمال 28متعلق بالبند إليها في التقرير ال أشير

التحقيق  -الثالث عشر لملحق با 2حكام المرفق ، كان تفسيره ألعلى وجه الخصوصو ج(. ) 49عليها في االتفاقية بموجب المادة 
بيد أن المسؤولية.  تحميل اللوم أو إلقاءأن تتجنب  ينبغيهذه الحوادث ب المتعلقة، هو أن التقارير الطائراتووقائع في حوادث 

وإذا للوم. ا جزء من ذلك ، واعتبرتشير إلى أن الجمعية تدين أعمال الدولة 28/1من منطوق القرار  2الصيغة الواردة في الفقرة 
ي أن يعن ذلك، فإن الثالث عشرفي الملحق يندرج ضمن هذا المعنى الوارد  FR 4978كان الحادث المتعلق برحلة رايان إير 

، شرع األخير فريق التحقيق لتقصي الحقائق عندما أنشأ المجلسو أخطأ في مسؤولياته.  إنه، بل المجلس لم يتصرف بشكل مناسب
في المندوب ، طعن ة. وبناء على ذلكهـ( من االتفاقي) 55، وهو ما يتعارض مع مقصد المادة اللوم على دولة عضو إلقاءفي 

تؤكد ضرورة أن تضع . وادعى أن هذه النقاط صحيحة ألنها فريق التحقيق لتقصي الحقائق عملهاضطلع  السلطة التي بموجبها
 .ية شيكاغوفي اعتبارها الصياغة الدقيقة الواردة في القرارات التي ستعتمد، ال سيما إذا كانت مخالفة ألحكام اتفاقالعمومية الجمعية 

 التحقيق أن إنشاء فريق مدير مكتب الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، أوضح وردا على المداخلة السابقة -40
يقع بوضوح في نطاق الوظائف اإللزامية للمجلس على النحو  FR 4978 برحلة رايان إيري الحادث المتعلق ف تقصي الحقائقل

لم يتم و واختصاصاته. الفريق ، حدد المجلس في ذلك الوقت والية من االتفاقية. وفي هذا الصدد 54 المنصوص عليه في المادة
، الذي لالتفاقيةالثالث عشر ضمن اختصاص الملحق  تقع فهي ال، وبالتالي االمسألة بالذات باعتبارها حادث اإلبالغ عن هذه

 .الطائرات وقائعيتعلق بالتحقيق في حوادث أو 
 . وذكر أن التحقيق في الحادث المتعلق برحلةالعامة على التفسير الذي قدمته األمانة مندوب فرنساووافق  -41

، الذي يتعلق بتحقيقات السالمة الثالث عشرالملحق  إلىهـ( من االتفاقية وليس ) 55استند بوضوح إلى المادة  FR 4978رايان إير
 .في حالة وقوع حادث

فريق  اه في المجلس وأن التحقيق الذي أجر  باستفاضةكذلك أن هذه المسألة قد نوقشت  رئيس المجلسوأوضح  -42
ذلك  في بالمعنى المقصود واقعة، ألن المسألة لم تتضمن حادثة أو الثالث عشرللملحق  لم يجر وفقا التحقيق لتقصي الحقائق

ا وفقو  .فريق التحقيق استرشد بهاالتي  الحقائقلفريق التحقيق لتقصي ، وضع المجلس اختصاصات محددة لهذا السببو الملحق. 
إحدى ا من تلقى في ذلك الوقت طلبإذ أنه قد  فريق التحقيق لتقصي الحقائق، شرع المجلس في إنشاء هـ( من االتفاقية) 55للمادة 
أو  تحقيقات في حوادث لم تجر اإليكاوالجمعية العمومية كذلك بأن  ةرئيس تالحالة بالذات. وذّكر تلك لتحديد ما حدث في الدول 
 .الثالث عشر، على النحو المنصوص عليه في الملحق سؤولية تقع على عاتق الدول وحدهاالطائرات ألن هذه الم وقائع

مندوب ناميبيا على مداخلته التي رأى أنها تتضمن جوانب مفيدة تستدعي مزيدا  مندوب االتحاد الروسيوشكر  -43
من جدول األعمال، شكر األمانة العامة على  28من التحليل من جانب المجلس. وبالعودة إلى مضمون التقرير المتعلق بالبند 
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. غير أنه، إذ أشار إلى المناقشة التي دارت العمل الهائل الذي اضطلعت به في وقت قصير جدا لوضع الصيغة النهائية للتقرير
. وفي 456و WPs/455 ورقتي العمل في اللجنة التنفيذية، رأى أن التقرير لم يمثل على النحو المناسب المناقشة التي جرت إزاء

-28و 16-28فقرتين ا، وخالفا لما ورد في المن هاتين الورقتين لم تناقشا على النحو الواجب. وبدال من ذلك، تم تعليقهإ ،رأيه
 .التي اعتبرها حجة قوية مندوب جنوب أفريقيا في ذلك مداخلة بمداخالت بشأن هذا البند، بما وفدا 16من التقرير، أدلى  17
جميع المندوبين على  الجمعية ةرئيس ت، شكر التقرير النهائي ى تو محنظرا لعدم وجود تعليقات أخرى على و  -44

تقرير اللجنة التنفيذية الوارد في ورقة العمل الموافقة على  تعلنصبرهم وتعاونهم. وأشارت إلى أنه من دواعي سرورها اآلن أن 
676WP/ 28/3و 28/2و 28/1القرارات  اعتماد، و أعاله 28النحو المبين في الفقرة على  24-28تعديل الفقرة ب، رهنا. 

 الجمعية العمومية ةرئيسإلى تفويض السلطة 
 العامة اتضر الجلساللموافقة على مح

األربعين للجمعية الحادية و ضر الدورة ا، على محاسلطة الموافقة، نيابة عنه ةإلى الرئيس الجلسة العامة تفوض -45
 .العمومية

 كلمات الشكر

رئيسة الجمعية، مشيرة إلى أنها ستمنح من اآلن  مندوبة أستراليابالنيابة عن جميع المندوبين والمراقبين، شكرت  -46
لألمانة العامة على العمل الرائع، وكذلك للمترجمين  اعن شكره ت. كما أعرباإليكاوأسطورة  صارت فصاعدا أعلى شرف لكونها

رات في تاريخ الطيران ا بواحدة من أصعب الفتإلى أنهم مروا جميع تالمندوبين. وأشار  االشفويين والمترجمين التحريريين، ولزمالئه
تطلع إلى أنها تو داخل القاعة ا جميع أنحاء العالم مع وكان من الرائع رؤية مشاركين من جائحة فيروس كوروناالدولي بسبب 

للجميع رحلة طيران  تتمن العام على عملهما الرائع، وأخيراواألمين  ةالرئيس تالعمل عن كثب مع الجميع في المستقبل. كما شكر 
 ى الوطن.آمنة إل

، متحدثا باسم جميع موظفي األمانة العامة، عن تقديره وحدة دعم الجمعية العمومية والمجلسوأعرب رئيس  - 47
هي خدموها ودعموها  الذينللموظفين  اكبير  خالل األسبوعين الماضيين، وأنه كان شرفا موميةلكل ما أنجزته رئيسة الجمعية الع
. ومن العمومية أعجبوا بأسلوبها ومهارتها طوال دورة الجمعية قد بعمل ممتاز وأن الموظفينورئاستها. وأشار إلى أنها قامت 

أنها  ةالحقيقي العمل معها ومساعدتها على تحقيق نتيجة ناجحة للجمعية. وفي الختام، أكد للرئيس هجانبه، كان من دواعي سرور 
 بالنيابة عن الموظفين. موميةالجمعية الع ةم هدية تقدير صغيرة لرئيسواختتم كلمته بتقدي اإليكاوموظفي أسرة ستكون دائما جزءا من 

 الكلمة الختامية لألمين العام
، السيدة بوبي خوزا )جنوب أفريقيا( رئيسة الجمعية الحادية واألربعينبتوجيه الشكر إلى كلمته بدأ األمين العام  -48

مانة األمجلس و الجمعية. كما أعرب عن تقديره لرئيس  التي انبثقت عن هذهعلى إدارتها المتميزة والنتائج التاريخية واالستثنائية 
ا ، ولكن أيض، الذين ضحى عدد كبير منهم بلياليهم وعطالت نهاية األسبوع ليس فقط خالل األسبوعين الماضيينالعامة لإليكاو

 معرض االبتكار الذي سبقه. خالل ، و طوال الفترة التي سبقت هذا الحدث
. وفي األسبوعين اإليكاوأمينا عاما لهذه الدورة الحادية واألربعين لجمعية  إنه حظي بشرف عظيم بعملهوقال  -49

رقما قياسيا جديدا في كفاءة المنظمة  وهو ما يمثلورقة عمل،  650في أكثر من رسميا النظر الدورة الحالية الماضيين، أكملت 
 .همورؤساء اللجان ونواب ةالجمعية ونواب الرئيس ةرئيس من جانب كبير رالتي تحظى بتقديالجهود الناجحة و على بقوة شهد يو 
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، وقد في شكل مختلط اوافتراضي بالحضور الشخصيألولى على اإلطالق التي ت عقد كانت هذه الجمعية هي او  -50
ا وفدا مراقب 56غير أعضاء و دولمن دولة عضوا و  184مندوب من  2500ر من أتاحت هذه المرونة المتزايدة مشاركة أكث

ا إلى زيادة التعقيد والعمل وتكلفة التحضير للجمعية وإدارتها. وقد أيض ذلك . ومع ذلك، فقد أدىالجائحةعلى الرغم من استمرار 
تم اإلبقاء على العديد من الدروس المستفادة والنهج المبتكرة التي من شأنها أن تساعد في التخطيط واإلعداد للجمعية المقبلة 

 الفعاليات.ن وغيرها م
قود هذه الجهود ألول مرة بصفته أمينا عاما، يكان من دواعي الشرف العظيم والتواضع العميق أن  قال إنهو  -51

وطلب تخصيص لحظة لإلشادة باإلسهامات الهامة للجميع في تحقيق اإلنجازات الهامة لصالح الطيران المدني الدولي وجميع 
هم جدا في هذه الجمعية وفي المواضيع ذات األهمية موصناعة النقل الجوي. وقد أحرز تقدم هائل و  اإليكاوالدول األعضاء في 

. وقد نصت ببعضبعضهم الحاسمة الستدامة الكوكب في المستقبل ومرونة نظام النقل الجوي، الذي يخدم سكانه ويربطهم 
. ولدعم المنظمة اإليكاوعلى عاتق الواقعة الجديدة  اتوليالقرارات والمقررات التي اتخذت على قدر كبير من المتطلبات والمسؤ 

أيضا على ميزانية  العمومية وابتكارا واستدامة، وافقت الجمعية مرونةمنظمة أكثر العبء العمل هذا بفعالية، ولكي تصبح  في أداء
خطة األعمال الجديدة.  تحويل المنظمة وتحديثها على النحو المفصل فيغراض ألمخصصات ، بما في ذلك اعتماد اإليكاو

أن تحقق األهداف والغايات الجديدة، وأعرب لجميع الدول عن  أرادت اإليكاوهذا التحول حاسما للغاية في هذا الوقت إذا  يبقىو 
التزامه الرسمي وتأكيده بأنه سيعمل، مع األمانة العامة، بشكل وثيق وفعال جدا مع المجلس لقيادة هذه التغييرات في األمانة 

 عامة وجعل الهدف التحويلي للمنظمة حقيقة واقعة.ال
االعتماد على الدول في دعمها ومساهماتها من أجل النجاح في توفير  اإليكاووفي المستقبل، ستواصل  -52

ع أيضا على مشاركة الدول المستمرة والنشطة م اإليكاواألنشطة الالزمة لبناء القدرات التي تحتاجها الدول وتتوقعها. واعتمدت 
مواكبة آخر التطورات واألولويات فيما بين ل، سواء لتعزيز المعلومات وأفضل الممارسات الحكومية، أو لإليكاوالمكاتب اإلقليمية 

 تقديرها في المجموعات اإلقليمية ذات الصلة.لالدول المجاورة لها، أو لضمان االستماع إلى مواقفها ووجهات نظرها و 
العديد هذا هو حال ، وإنه على يقين من أن ا بالحيوية واإللهامهذا الحدث مفعميغادر إنه وقال األمين العام  -53

تمنى للجميع رحلة فقد ، قاليمواألأ لدولإلى أن يحالفه الحظ في االجتماع مرة أخرى، سواء في مونتريال أو او من المندوبين أيضا. 
ا لدعم التنقل الجوي واالستدامة في القرن الحادي ونها معإلى الوطن، واستمرار النجاح في جميع التحديات التي يواجه وسالمةآمنة 

 والعشرين.

 الكلمة الختامية لرئيس المجلس

لسيدة بوبي خوزا من جنوب ، الدورة الحادية واألربعين للجمعيةا ةعن عميق تقديره لرئيس رئيس المجلسأعرب  -54
ورؤساء ونواب رؤساء  ةنواب الرئيسى األمين العام في شكره ، وانضم إلعاما 78امرأة تترأس الجمعية منذ  ، وهي أولإفريقيا

 .اللجان الذين دعموا عمل الجمعية
رؤية هذا المستوى العالي من المشاركة من الدول أن من الم شّجع للغاية منظمة الطيران المدني الدولي وترى  -55

األعضاء والصناعة في األولويات التي تم تناولها خالل األسبوعين الماضيين. وقد حققت النتائج مجتمعة تقدما هاما في دفع 
توافق دولي في عجلة االبتكار والمرونة المتزايدين في مجال النقل الجوي، وربما األهم من ذلك كله، من خالل التوصل إلى 

إن اعتماد الدول لهذا الهدف الجديد و . 2050صفر في العمليات الدولية بحلول عام إلى ال نبعاثاتاال صافيخفض اآلراء بشأن 
طويل األجل إلزالة الكربون من النقل الجوي، بعد االلتزامات المماثلة من المجموعات الصناعية، من شأنه أن يساهم بشكل مهم 

خضر وزخم التنفيذ الذي يجب تسريعه خالل العقود القادمة لتحقيق رحلة طاقة خالية من االنبعاثات في نهاية في االبتكار األ
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المطاف. وقد أحرزت الجمعية أيضا تقدما في تحديد كيفية تحقيق هذا الهدف البيئي الحاسم، من خالل تشجيع التعجيل باالبتكار 
المبرمة  تفاقاتاالالتحالفات التي ستكون ضرورية للمنظمة لبلوغ هذا الهدف. وكانت في التكنولوجيات والعمليات وأنواع الوقود و 

الموقعة خالل هذه الجمعية شهادة  برنامج االيكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام في إطار
 حاسمة أخرى.خطوة  خطة كورسياكان االتفاق بشأن كذلك على تصميم الدول الحالي، و 

لخطة العالمية ل األخيرة صداراتاإلوفي مجالي سالمة الطيران وقدرات المالحة الجوية وكفاءتها، أقرت الجمعية  -56
الطيران حول أهداف ومسارات مشتركة لتحقيق نظام عالمي أوساط جمعت والخطة العالمية للمالحة الجوية، التي  للسالمة الجوية

للنقل الجوي يتسم بالمرونة واألمان واألمن واالستدامة واألداء العالي والقابلية للتشغيل المتبادل. ومما شجع المنظمة أيضا أن 
 المقبل صدارولوية رئيسية في اإلفي مجال السالمة كأالهامة لنظم في ا لكترونيةالمرونة اإلمقومات الجمعية وافقت على إدراج 

 لإليكاوالصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى  السالمة مسار، وأيدت أيضا تأييدا تاما توصيات الخطة العالمية للمالحة الجويةمن 
نتائج المؤتمر الرفيع المستوى في االعتبار اتفاقات الجمعية العامة في مجال تيسير  أيضا . وأخذتجائحة فيروس كورونابشأن 

اإليكاو ، تدعمها أحكام للركاب ال تالمسية النقل الجوي، وال سيما فيما يتعلق بتوصياته بشأن الحاجة إلى تحقيق تجربة رقمية
تنقيح الخطة العالمية ألمن الطيران  تأييدي هذه المجاالت جديدة ذات صلة بالصحة العامة. وشملت النتائج البارزة األخرى فال

قطاع في  لكترونيةوالمرونة اإل اإللكترونيالجمعية على الحاجة إلى تعزيز األمن  التركيز القوي من جانب، و اإليكاوالتي وضعتها 
 الطيران المدني.

بقوة على االعتراف بالطيران بوصفه  موميةالعوفيما يتعلق بالتنمية االقتصادية للنقل الجوي، شجعت الجمعية   - 57
استمرار قويا لالنتعاش، والحاجة إلى زيادة تحرير الخدمات الجوية، ودور عمليات الشحن الجوي في الحفاظ على  مساعداعامال 

الجمعية على  في أوقات األزمات. وباإلضافة إلى ذلك، وافقتواستمرار الربط بين أرجائه العالم إلى أنحاء مدادات وصول اإل
األساسية للطيران وخدمات المالحة الجوية في جميع أنحاء العالم، وحثت في البنى تحسين فرص الحصول على التمويل لتحديث 

على المضي قدما بعمله بشأن مشروع اتفاقية االستثمار األجنبي في الخطوط الجوية.  فريق خبراء تنظيم النقل الجوي الوقت نفسه 
 مومية، أعرب الرئيس عن سروره لتأييد الجمعية العلإليكاوتطورات المتعلقة باألهداف االستراتيجية األساسية وإلى جانب هذه ال

 التي وافق عليها المجلس.و دعم التنفيذ ل اإليكاو الجديدة تطبيق سياسة
ني والمساعدة التي تبذلها منظمة الطيران المدني الدولي فلجهود التعاون ال الفعليةوأكدت الجمعية أيضا القيمة  -58

من أجل بناء القدرات العالمية بفعالية، ومجموعة منتجاتها وخدماتها لدعم انتعاش الطيران الدولي ومرونته وتنميته المستدامة. 
التدريبية  اإليكاوبرامج وبالمثل، شددت حكومات عديدة من الدول األعضاء على قيمة المساعدة المقدمة من خالل أنشطة و 

قريبا لتقييم االحتياجات الحالية  لإليكاوالعالمية في مجال الطيران، ووافقت في الوقت نفسه على ضرورة عقد مؤتمر جديد 
 والمستقبلية من المهارات البشرية واالحتياجات التدريبية للطيران العالمي تقييما كامال.

في  اإليكاومتخذة في هذه الجمعية ستكون حاسمة أيضا في النهوض بعمل والحظ الرئيس كذلك أن القرارات ال -59
المرتبطة بها في سعيها إلى تحقيق  قاليمالمجال القانوني وفي تعزيز مواءمة أولويات المنظمة وبرامجها مع احتياجات الدول واأل

في ي العديد من األهداف االجتماعية واالقتصادية . والواقع أنه تم إحراز تقدم ف2030خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
جدول أعمال الجمعية، بما في ذلك ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهي مسألة يرى أنها تتطلب إجراءات أكثر طموحا من 

 جانب قطاع الطيران.
للجمعية، ال سيما لتفانيهم  الرائعةوأعرب عن شكره العميق لجميع المندوبين والمراقبين الذين أسهموا في النتائج  -60

إن وقال الثابت في تحقيق توافق اآلراء المتعدد األطراف في مواجهة بعض المداوالت الدبلوماسية المكثفة والمناقشات الصعبة. 
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ية هي التي ستواصل توجيه وتمكين الجميع من االضطالع بالعمل الذي حددته هذه الجمعية الحاد هذهروح التعاون العالمي 
 ن.يواألربع

تهانيه وتقديره لعمل األمانة العامة وللجهود التي بذلها المترجمون  عن الرئيس أعربوقبل أن يختتم كلمته،  -61
الشفويون والمترجمون التحريريون الذين عملوا وراء الكواليس إلنتاج الوثائق بين عشية وضحاها. وبهذا أعرب عن شكره الجزيل 

 صغيرا كذكرى لهذا الحدث. تذكاراالجمعية  ةع األمين العام لرئيسلجميع المشاركين، وقدم م

 الكلمة الختامية لرئيسة الجمعية العمومية
، كما تهم الطيبةأستراليا ورئيس المجلس واألمين العام على مالحظا ةمندوبكال من الجمعية  ةرئيس تشكر  -62
 .جميع الذين شاركوا في الجمعية تشكر 
 الرئيسة ، تعهدتمنذ ما يزيد قليال على عشرة أيام، وبصفتها رئيسة للجمعية وميةالجمعية العمأعمال بدأت  -63

بإيجاد حيز آمن للمداوالت التعاونية، وأعربت عن أملها الصادق في أن تكون قد أوفت بتلك التعهدات بينما كان المشاركون 
كان هناك هبوط آمن مهمة سهلة، ولكن بتفهم وتعاون الجميع، تلك لم تكن و جدول األعمال المعروض عليهم. بنود يتنقلون عبر 

خبراتهم وإسهاماتهم الفردية والوطنية لتحسين صناعة الذين قدموا هدت مجموعة من المهنيين وخبراء الطيران ونهائي. وقد ش
أكثر امتنانا للتعاون الذي أدى إلى وكانت خالل األيام العشرة الماضية،  وجدتهاالتي  إشادتها للباقةالطيران المدني، وأعربت عن 

   نتائج هذه الجمعية.
أكثر ما يهم هو أن روح كان وأقرت بأن المناقشات كانت قوية وصعبة بالفعل في بعض األحيان، ولكن  -64

نبثقة عن اللجان التعاون والتفاهم والصداقة ال تزال تتخلل الجميع. ويتمثل التحدي اآلن في كيفية ضمان التنفيذ الناجح للنتائج الم
، إال أنها أشارت إلى أن العمل في إعادة بناء العالم وإعادة نيل قسط من الراحة للجميع . وعلى الرغم من أنها تتمنىالمختلفة

قد بدأ للتو. وما تحقق في األيام العشرة الماضية هو بالفعل أساس هائل لمواصلة البناء وتنفيذ تلك الخطط  الربط بين أنحائه
 الطموحة، بالتعاون مع المجلس واألمانة العامة في السنوات الثالث المقبلة.

ولذلك دعت جميع المشاركين إلى التفكير في أهمية الطيران المدني، فضال عن الوالية التي أسندتها إليهم كل  -65
حماية مصالح هذه الصناعة، وضمان استمرار تطورها. وأشارت إلى أنه في غضون ثالث لدولة للمضي قدما بالطيران المدني، 

في  ات خذتما إذا كانت النوايا التي سيكون  حينئذ  سنوات من اآلن، سيجتمع الجميع مرة أخرى في هذا المحفل، ولكن السؤال 
 األيام العشرة الماضية قد تحققت.

كل  ةالرئيس تالجمعية أيضا انتخاب مجلس جديد. وفي هذا الصدد، هنأوفي األسبوعين الماضيين، أعادت   - 66
مداوالت ونتائج األسبوعين الماضيين، سيتعين الذي أسفرت عنه تأثير النجاح و لبلورة الو بلد تنافس بنجاح على مقعد في المجلس. 

. والواقع أن التي ن حّيت جانبائل لمساا التشتت بسببوأن تتجنب  ثابرةعلى هذه الدول على وجه الخصوص أن تظل مركزة وم
المسؤولية تقع على عاتق جميع الدول األعضاء في االحتشاد خلف المجلس وضمان عدم إهدار األسبوعين الماضيين. وينبغي 
اآلن إحياء اإلسهامات الرائعة العديدة المشتركة في اللجان المختلفة. وحثت أيضا رئيس المجلس واألمانة العامة على مراعاة 

 المقبلة. دورةللالدروس القيمة المستفادة من هذا التجمع في التحضير 
. كما شكرت لها هذه المهمة الدقيقة والهامةإيكال بإياها وليت وفي الختام، شكرت الجميع على الثقة التي أ   -67

عربت عن امتنانها لرئيس سهولة. وأ  أكثرنواب الرئيس األربعة ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الذين جعل دعمهم هذه المهمة 
المجلس، وأعضاء المجلس، واألمانة العامة، والمترجمين الشفويين للتخطيط الذي جرى في هذه الجمعية، فضال عن الصداقة 

جميع  ةالرئيس تفي بعض األحيان. كما شكر كانت صعبة يام العشرة الماضية، في ظل ظروف الحميمة التي سادت خالل األ
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الذين تابعوا المداوالت  جميعوالمراقبين على تعاونهم ودعمهم و وهيئات الصناعة المندوبين الذين يمثلون مختلف الدول األعضاء 
. كما شكرت حكومتها على السماح لها بالتواجد هنا وأكدت أنها تعلمت العديد من الدروس خالل العملية برمتها. وفي افتراضيا

 .ةأنها تعتز بها بشدةت نسى  نها كرئيسة للجمعية هي اآلن تجربة لالوقت نفسه، أكدت أن تجربت
 لجميع المندوبين بالسفر اآلمن إلى أوطانهم. االجمعية عن تمنياته ةرئيس ت، أعربوأخيراً  -68
في الجلسة  فعتر  و  لإليكاو.األربعين للجمعية العمومية الحادية و الدورة  اختتام الجمعية العمومية ةرئيس تأعلنو  -69

 .15.50الساعة 
 — انتهى —
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