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 العمومية  الجمعية إلى التنفيذية اللجنة تقرير
 معلومات عامة 

واألربعين   - 1 الحادية  دورتها  في  العمومية  للجمعية  التابعة  التنفيذية  اللجنة  من    17عقدت  الفترة  خالل  جلسة 
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 مسّجلة أيضًا في جلسًة أو أكثر من جلسات اللجنة:التالية    60وكان المراقبون من المنظمات الدولية الـ   - 3
 (AFCAC)للطيران المدني األفريقية اللجنة  

 ( AFDBبنك التنمية األفريقي )
 (AUاالتحاد األفريقي )

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

 (AAEأكاديمية الجو والفضاء )
 ( ACVFFI) تحطم الطائراتضحايا االتحاد الدولي ألسر  

 ( ATAGفريق عمل النقل الجوي )

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

 (ACAO) المنظمة العربية للطيران المدني
 (AATO) األفريقية للتدريب على الطيران اتحاد المنظمات

 ( AAMAC) هيئات الطيران المدني في أفريقيا ومدغشقر
  (CASSOS)النظام الكاريبي لمراقبة سالمة وأمن الطيران 

 (COCESNA)الوسطى لخدمات المالحة الجوية  هيئة أمريكا
 (CANSO) ةخدمات المالحة الجوية المدنيمنظمة 

 (CASSOA)وكالة مراقبة سالمة وأمن الطيران المدني 
 (EASA)ة  ة الجويالوكالة األوروبية للسالم

 (ECAC) المدني للطيران اللجنة األوروبية
 (EUROCAE)المنظمة األوروبية لمعدات الطيران المدني 

 (EUROCONTROL)وروبية لسالمة المالحة الجوية األ ةالمنظم
 (EU)األوروبي االتحاد 

 (FSF)مؤسسة سالمة الطيران 
 (GEA) رابطة شركات البريد السريع العالمية

 ( HERMES)  منظمة النقل الجوي  -هيرميس 
 (IATA)  اتحاد النقل الجوي الدولي

 (IBAC)  األعمال  طيراني للدولامجلس ال
 (ICSA)التحالف الدولي للطيران المستدام 

 (ICCAIA)مجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية 
للنظام الفضائي للبحث عن السفن المستغيثة ونظام التتبع ألغراض البحث واالنقاذ بواسطة  البرنامج الدولي  

 ( COSPAS SARSAT) األقمار الصناعية
 ( IFALDA) االتحاد الدولي لرابطات مرحلي الطائرات
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 (IFALPA)طياري الخطوط الجوية االتحاد الدولي لرابطات 
 (IFATCA)االتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجوية 

 (IFATSEA)سالمة الحركة الجوية رابطات الكترونيات االتحاد الدولي ل
 ( IFARالمنتدى الدولي لبحوث الطيران ) 

 (ILOمنظمة العمل الدولية )
 ( ILAرابطة القانون الدولي )

 (iPADISلتنمية واالبتكار واالستدامة في مجال الطيران )الشركاء الدوليون ل
 (IPIECAالجمعية الدولية للحفاظ على بيئة الصناعات النفطية )

   منتدى النقل الدولي
 (ITF)االتحاد الدولي لعمال النقل 

  (IAC) طيران المشتركة بين الدول لجنة ال
  (JAA-TO)ن المشتركة مؤسسة التدريب التابعة لسلطات الطيرا

 (ALTA) رابطة النقل الجوي ألمريكا الالتينية والكاريبي
 (ALADA)الالتينية لقانون الجو والفضاء  أمريكارابطة 

 (LACAC)المدني  لجنة أمريكا الالتينية للطيران
 ( NATO) منظمة حلف شمال األطلنطي
  (PASO)الهادئ  منظمة سالمة الطيران للمحيط

 المحيط الهادئمنتدى جزر 
 ( RAeS)  الجمعية الملكية للمالحة الجوية

 ( SAYFمنتدى الشباب للطيران المستدام )
 ( SASO) منظمة سالمة الطيران التابعة لالتحاد اإلنمائي لجنوب أفريقيا

 ( BAGASOOمنظمة مراقبة السالمة الجوية التابعة لمجموعة اتفاق بانجول )
 (TIACA)الرابطة الدولية للشحن الجوي 

 (UNاألمم المتحدة )
 (UPUاالتحاد البريدي العالمي )

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

  (WMO) المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 
 ( WTTC)المجلس العالمي للسفر والسياحة  

 
جميع السيد خوان كارلوس ساالسار، في األمين العام، و  ،سالفاتوري شاكيتانورئيس المجلس، السيد  وشارك -4

وعمل السيد م. غيل مدير إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، أمينا للجنة، وعمل السيد ش. دينغ نائبا جلسات اللجنة. 
والسيد ك. دالتون والسيدة   ألمين اللجنة، فيما قام بدور األمناء المساعدين كٌل من: السيدة ت. أغيري، والسيد س. ب. كريمر

ت. دي بودت والسيد أ. ديتشو والسيد ف. فرو والسيد د. غيندون والسيدة ج. هوبي والسيد إي. السوي والسيد س. لوفوايي  
 والسيد م. مارين والسيد د. مارتينيز والسيد أ. ميشرا والسيد م. رحمة والسيد ج. فارغاس. 
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 جدول األعمال

 لى اللجنة التنفيذية للنظر فيها:إلبنود التالية اأحالت الجلسة العامة  - 5
 االشتراكات المتأخرة  : 10البند 
 2021و  2020و 2019تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات  : 11البند 
 نتائج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا : 12البند 
 التسهيالت برامج  :  13البند 
 السياسة العامة  - أمن الطيران  : 14البند 

 نهج الرصد المستمر  —برامج التدقيق  : 15البند 
   ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحليو أحكام عامة  –حماية البيئة  : 16البند 
 الطيران الدولي وتغير المناخ   –حماية البيئة  : 17البند 
 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(   –حماية البيئة  : 18البند 
 تعدد اللغات في اإليكاو : 19البند 
 زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها  : 20البند 
 ( SDGs)أهداف التنمية المستدامة  –  2030خطة األمم المتحدة لعام  : 21البند 
 يق الطوعية تعبئة الموارد والصناد : 22البند 
 االبتكار في مجال الطيران : 23البند 
 برنامج التعاون الفني  : 24البند 
 السياسات واألنشطة –التعاون الفني  : 25البند 
 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  : 26البند 
 2030قطاع الطيران العالمي بحلول عام التدابير الُمت خذة للمساواة بين الجنسْين في اإليكاو و  :  27البند 
 جنة التنفيذيةلالمسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر ال : 28البند 

 
تِرد جميع الوثائق وورقات العمل التي نظرت فيها اللجنة حسب بنود جدول األعمال على الموقع اإللكتروني   - 6

 .https://www.icao.int/Meetings/a41/Pages/wp.aspxإليكاو على الرابط التالي: للجمعية العمومية ل
 
 

https://www.icao.int/Meetings/a41/Pages/wp.aspx
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 االشتراكات المتأخرة  : 10البند 
 األول من هذه الوثيقة( م إلى الجلسة العامة؛ وال يوجد نص خطي في الجزء )ورد هذا الموضوع في تقرير شفوي مقد     
 

 2020و  2019تقارير المجلس السنوية المقدمة إلى الجمعية العمومية عن السنوات  من جدول األعمال:    11البند  
 2021و

الثامنة  في   1- 11 للمجلس  الجلسة  السنوية  التقارير  لمحة عامة عن  المجلس  قدم رئيس  التنفيذية،  إلى  المقدمة  للجنة 
 . 2022الذي يغطي األشهر الستة األولى من عام    اإلضافي   ، والتقرير2021و  2020و  2019  العمومية عن السنوات  الجمعية

أن المجلس كان نشطا بشكل خاص  بتنفيذية  في سياق النظرة العامة التي قدمها رئيس المجلس، ُأبلغت اللجنة الو  2- 11
التغييرات واإلنجازات التحويلية للمنظمة خالل فترة الثالث سنوات الماضية، فيما يتعلق بجميع األهداف تجميع  خالل هذه الفترة في  

التي ستواجهها في    للتحديات  إيجابي كي تستجيب على نحول  اإليكاو  تهيئةدعم، وكذلك في  الاستراتيجيات  و يكاو  االستراتيجية لإل
. وفي هذا الصدد، أحاطت اللجنة التنفيذية علمًا بالتقّدم الذي أحرزه مجلس اإليكاو في سبيل تعزيز الشفافية في أعماله المستقبل

 واعتماد طرق عمل أكثر فاعليًة ومرونًة.

عمومّية قد عالجت األجزاء وعلمت اللجنة التنفيذية أن ورقات العمل المختلفة التي قّدمها المجلس إلى الجمعية ال 11-3
، وبأنه على جميع الدول األعضاء  التقرير السنوي   وزيععلمًا أيضًا بتاللجنة التنفيذية    التي تخصها من التقرير السنوي. وأحاطت

 .يكاوعلى الموقع اإللكتروني العام لإلُيمكن االطالع عليه 

------------------ 
 المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونامن جدول األعمال: نتائج   12البند  

 استناداً   كورونا  سفي موضوع نتائج المؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيرو   الخامسة  جلستهانظرت اللجنة التنفيذية في   12-1
للمؤتمر    نواتج"  عن  المجلس  تقرير  إلى الوزارية  العامة  كورونا" الجلسات  فيروس  جائحة  بشأن  المستوى   الرفيع 

(،  WP/20نواتج مسار التسهيالت في المؤتمر الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا )ورقة العمل  و (  WP/26مل  )ورقة الع
، وبرنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في  14- 40و  24-39و  13-37باإلضافة إلى "تنفيذ القرارات  

 ونظرت.  (WP/57 REVISION NO.1)اللياقة الطبية خالل أحداث الصحة العامة"    مجال الطيران المدني )برنامج كابسكا( وأحكام
"اإلعالن بشأن تسهيالت النقل الجوي تأكيدًا لاللتزام    بعنوان  العمومية  الجمعية  تتخذه  جديد  قرار  بشأن  المجلس  مقترح  في  اللجنة

العالمي بتمكين قطاع الطيران من التعافي اآلمن والفعال من جائحة فيروس كورونا وليصبح أكثر قدرة على الصمود في المستقبل"؛ 
الت طوارئ الصحة العامة  " المحافظة على الصحة والحفاظ على نقل جوي آمن خالل حا  بعنوان  العمومية  للجمعية  معدل  وقرار

  وتعديل "منع انتشار األمراض السارية من خالل السفر الجوي"،    المعنون  13-37  القرار  محل  ليحل جوًا"  التي تؤثر على السفر 
  ذلك،   إلى  باإلضافةمن مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع الطيران".  الحد    استراتيجية"  24-39  الجمعية  لقرار  مقترح 
. وقدمت ورقات  203و  63و  REVISION NO.1 102و  363  321و  201و  WP/213عمل:    ورقات  سبع  والمراقبون   الدول   قدمت

 .  590و 583و 521و 546و 570المعلومات التالية في إطار هذا البند من جدول األعمال:  
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قدت خالل المؤتمر الجلسات الوزارية العامة الثالث التي عُ   نواتجقدم المجلس تقارير عن  ،  WP/26ورقة العمل    وفي 12-2
  اعتمده  الذيلمناقشات واإلعالن الوزاري ا ، بما في ذلك ملخص 2021في أكتوبر  (HLCC)رفيع المستوى بشأن فيروس كورونا 

قرير المجلس، شددت اللجنة  عند النظر في تو يكاو لتقديم الدعم والمساعدة للدول.  المؤتمر وإجراءات المتابعة المطلوبة من اإل
الطيران وقدرته على الصمود واستدامته.    قطاع  تعافيلدعم    المؤتمر  عن   الصادرتنفيذ اإلعالن الوزاري  بالدول    قيامعلى أهمية  

تابعة موارد من الميزانية الحالية والمساهمات التكميلية من خارج الميزانية لدعم إجراءات المالومع التسليم بالحاجة إلى مزيج من  
 تنفيذ اإلعالن.ل تيسيراً يكاو على تقديم المساعدة للدول التي تتخذها االيكاو، شجعت اللجنة اإل

  المستوى   الرفيع  المؤتمر  من  (FAL)  التسهيالتمسار    نواتج، تقارير عن  WP/20قدم المجلس، في ورقة العمل  و  12-3
  إلى اللجنة    أشارتتوصية أقرتها الجلسة الوزارية العامة للمؤتمر. وعقب المناقشات،    79، والتي تتضمن  كورونا  فيروس  بشأن

وموارد من خارج الميزانية لدعم    كبيراً   التنفيذ سيتطلب عمالً ب  اإليكاو  قيامحقيقة أن    إلىأهمية تنفيذ توصيات مسار التسهيالت، و 
  أن التسهيالت من المؤتمر و   مسارللجنة الدول على اتخاذ إجراءات بشأن توصيات  ا   حثتاألعمال غير المدرجة في الميزانية. و 

 العتماده.  1/ 12لتنفيذ. ووافقت اللجنة على تقديم القرار ا غراضدعم اإليكاو من خالل تقديم مساهمات من خارج الميزانية ألت

العالمي بتمكين قطاع الطيران من التعافي اآلمن والفعال  اإلعالن بشأن تسهيالت النقل الجوي تأكيدا  لاللتزام   12/1القرار 
 من جائحة فيروس كورونا وليصبح أكثر قدرة على الصمود في المستقبل 

اب   لّما كانت التسهيالت تتمثل في اإلدارة ذات الكفاءة لعمليات مراقبة الحدود من أجل التعجيل بتخليص إجراءات الطائرات والرك 
 والطواقم واألمتعة والبضائع؛ 

ت "التسهيالت" عنصرًا أساسيًا لتيسير التصريح للطائرا  –تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع    ولما كان
وتخليص إجراءات الركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة الصعوبات التي تطرحها مراقبة الحدود وإجراءات المطارات من 

 أجل الحفاظ على كفاءة عمليات النقل الجوي؛

مارسات المتبعة ألهمية وجود إطار عام للتصدي بفعالية لألزمات المتعلقة بالصحة العامة يستند لإلرشادات وأفضل الموإدراكا   
أوساط الطيران من اإلسراع والمناهج المتكاملة في إدارة المخاطر والدروس المستفادة من أزمة جائحة فيروس كورونا لتمكين  

 بمعالجة أي أزمة تتعلق بالصحة العامة، وبناء القدرة على الصمود أمام الحاالت المشابهة الندالع األمراض في المستقبل؛

ى االعتراف المتبادل باإلثباتات الصحية بين الدول عند استخدامها للسفر عبر الحدود، وإلى وجود حلول طويلة  للحاجة إلأيضا   
 ومستندات تتعلق بالصحة؛األجل تعتمد على وثائق سفر رقمية 

شغيلية التي تمتاز  العمليات التبالصعوبات التي تواجهها الدول وقطاع الطيران على النطاق العام في المحافظة على  واعترافا   
بالكفاءة أثناء التصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي حماية صحة وسالمة المسافرين من الجمهور والعاملين في مجال الطيران  
التنسيق والتعاون بين سلطات الطيران المدني وهيئات الصحة   جراء اآلثار المستمرة لفيروس كورونا، بما في ذلك عدم كفاية 

 "التسهيالت"؛   –الحكومية األخرى وقطاع الطيران في تنفيذ األحكام الواردة في الملحق التاسع  العامة والسلطات

،  22/10/2021إلى    12الذي انعقد في الفترة من  (  HLCC 2021)بالمؤتمر الرفيع المستوى بشأن فيروس كورونا    مع التذكيرو
 ؛ ونتائج مسار التسهيالت التي اعتمدتها الجلسة العامة الوزارية
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 فإن الجمعية العمومية: 

ــماح باالعتراف المتبادل والثقة في المعلومات  تحثّ  -1 ــاء على النظر في التوفيق بين التدابير المختلفة للســـ الدول األعضـــ
 الدول؛ التي تتبادلها الدول عن حالة المسافرين من حيث فيروس كورونا، مع مراعاة شروط حماية البيانات المطب قة في

الدول األعضــاء على اإلعالن عن اشــتراطات الصــحة العامة المتعّلقة بالدخول إلى أراضــيها لجمهور المســافرين  تحثّ  -2
ــيكة على   وجميع الجهات المعنية في أوســـــــاط الطيران في الوقت المناســـــــب، والمواابة على تقييم احتماالت اهور تهديدات وشـــــ

 الصحة العامة والتعجيل بتطبيق تدابير الطوارئ؛

من الدول األعضــاء الســعي إلى اعتماد وســائل التحقق من صــحة اإلثباتات الصــحية الرقمية وغير الرقمية بقدر   بتطل -3
المســتطاع ألغراض عبور الحدود تيســيرًا للتحقق من مســتندات االعتماد المعمول بها في ُنظم الفحص، مع مالحظة أنه بالنســبة  

 يجري دائمًا على نقاط مراقبة الحدود؛ لبعض الدول فإن التحّقق من اإلثباتات الصحية ال

الدول األعضـاء على اعتماد سـياسـة االعتراف المتبادل باإلثباتات الصـحّية واإلطار التنظيمي المالئم الذي يراعي  تحثّ  -4
كافة متطلبات حماية البيانات واعتبارات الخصــــــوصــــــية الالزمة لتداول اإلثباتات الصــــــحية في الســــــفر والذي يشــــــمل الضــــــمانات 

 مالئمة؛ال

ــين قابلية التداول العالمي في كافة الجهود المبذولة لتخليص   تطلب -5 ــمان وتحســ ــعى إلى ضــ ــاء أن تســ من الدول األعضــ
 إجراءات الركاب، سواء تلك التي تتضمن إجراءات يدوية أو آلية أو مزيجًا من االثنين؛

رة الالتالمســية والمعدات التكنولوجية التي من الدول األعضــاء أن تدعم أنشــطة إعداد وتنفيذ التكنولوجيات المبتك  تطلب -6
 يمكن أن تخفف من حّدة انتشار األمراض المعدية، باإلضافة إلى كونها تسّهل السفر الجوي.

ــحة العالمية وينبغي أن    تطلب -7 ــيات منظمة الصــ ــهادات التلقيح وفقًا لتوصــ ــتخدام شــ ــمح باســ ــاء أن تســ من الدول األعضــ
ــدا ــهادات التلقيح هذه، عند إصــ ــأن تكون شــ ــفات الواردة في تقرير اإليكاو الفني بشــ رها إلكترونيًا، قابلة للتداول مع مراعاة المواصــ

ــاحات غير المقي دة  ــادرة عن الهيئات ( VDS-NC) الختم الرقمي المرئي للمسـ ــكال األخرى القابلة للتداول الصـ ــافة إلى األشـ ، باإلضـ
 المعترف بها دوليًا؛الحكومية الدولية اإلقليمية أو العالمية أو عن المنظمات 

من الدول األعضــــاء، التي تشــــترط تقديم وثائق متعلقة بالصــــحة أو بيانات االتصــــال، النظر في إعداد منصــــات   تطلب -8
رقمية للمعلومات الصحية ُتراعى فيها الخيارات غير الرقمية حيث يمكن للركاب استخدامها إلدخال كافة البيانات الالزمة، وتقديم 

 إشعارات بتصاريح السفر الصادرة من دول الوجهة والمرور؛طلبات للحصول على 

عوامل السـياق العام ومدى تقبل مسـتوى من الدول األعضـاء إجراء عمليات شـاملة لتقييم المخاطر باالسـتناد إلى    تطلب -9
 تاسع؛المخاطر والتطبيق العملي لألحكام المتعلقة بالصحة العامة في مجال الطيران المنصوص عليها في الملحق ال

الدول األعضــاء على ضــمان التواصــل بين مختلف القطاعات والتنســيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما  تحثّ  -10
في ذلك قطاع الطيران، بهدف إعداد خطة وطنية في مجال الطيران تأهبا الندالع مرض معٍد يشـكِّل خطرًا على الصـحة العامة، 

 حكومية المختلفة المسؤولة عن إدارة طوارئ الصحة العامة؛ولضمان االتساق والتنسيق بين الجهات ال
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ــهيالت  تحثّ  -11 ــماح بتنفيذ أحكام التسـ ــّحة للسـ ــلطات الصـ ــلطات الطيران المدني وسـ ــيق بين سـ ــاء على التنسـ الدول األعضـ
ــتويات إزاء تقييم المخاطر لالمتعّلقة  ــة، مع اتباع منهج متعّدد المســــ ــالســــ ــع بســــ ــحة الواردة في الملحق التاســــ التدابير تحديد بالصــــ
 الصحية؛

بًا  من اإليكاو التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وقطاع الطيران لوضــــع إطار عام لالســــتجابة لألزمات   تطلب -12 تحســــّ
 (CART)عمل المجلس إلنعاش قطاع الطيران لوقوع أزمات صـحية في المسـتقبل، وذلك باالسـتناد إلى توصـيات وتوجيهات فرقة  

ــادات برنامج   ــكاوإرشـ ــل    كابسـ ــتوى القطاع والمناهج المتكاملة في إدارة المخاطر وخطط الدول  وأفضـ ــات المتبعة على مسـ الممارسـ
ــأنها أن تمّكن   ــتفادة من جائحة فيروس كورونا والتي من شـ ــراع بمعالجة لمعالجة األزمات والدروس المسـ ــاط الطيران من اإلسـ أوسـ

 أي أزمة تتعلق بالصحة؛

والمســـــــــتندات على إيجاد حلول طويلة األجل مقبولة عالميًا تعتمد على وثائق الســـــــــفر الرقمية   من اإليكاو العمل  تطلب -13
 الصحية الصادرة عن الدول، مع مراعاة الحلول الحالية والقيود العالمية؛

ــتمرار في تطوير المواد    تطلب -14 ــد التطورات الجديدة والتعاون مع الجهات المعنية لالســــ ــادية التي من اإليكاو رصــــ اإلرشــــ
 "التسهيالت".  —تساعد على تنفيذ األحكام المتعلقة بالصحة الواردة في الملحق التاسع 

— — — — — — — — 

ــتراليا، في ورقة العمل  وأشـــــارت 12-4 ــاء فيها على الزخم WP/213أســـ ، إلى ضـــــرورة أن تحافك اإليكاو والدول األعضـــ
فيما يتعلق بإنشــــاء إطار عالمي أقوى للتســــهيالت   (CART)الناتج عن توصــــيات وإرشــــادات فرقة العمل المعنية بإنعاش الطيران 

العالمية في المســتقبل، بما   لكي تســتخدمه الدول والصــناعة لتحقيق اســتجابة من جانب الطيران متســقة عالميًا لألزمات الصــحية
اللجنة المجلس على التعاون والتنســيق  حثتو .  "التســهيالت"  —في ذلك الحاجة إلى تحســين فهم وتنفيذ التزامات الملحق التاســع 

مع الدول والمنظمات الدولية ومنظمة الصـــــــحة العالمية لوضـــــــع إطار عمل للطورائ في مجال الصـــــــحة العامة والتصـــــــدي لها، 
 .ووضع المواد اإلرشادية ذات الصلة وتقديم المساعدة من أجل التنفيذ

لى إنشاء آلية رسمية لتقليل ارتباك المسافرين جوًا.  ، الحاجة إWP/201جمهورية كوريا، في ورقة العمل   تعرضو  12-5
ــافرون جوًا وأطقم الطيران والعاملون في شــــركات الطيران   وبعد المناقشــــات، أحاطت اللجنة علمًا بالصــــعوبات التي يواجهها المســ

يكـاو قـد أعـدت "مركز فيمـا يتعلق بشــــــــــــــروط الـدخول المختلفـة وتوافر المعلومـات الالزمـة في مكـان واحـد. وذّكرت اللجنـة بـأن اإل
ــدي لجائحة فيروس كورونا والتعافي منها"   ــين هذا المركز، (CRRIC)التصـ ــقل وتحسـ ــل صـ ــارت أنه يمكن لإليكاو أن تواصـ ، وأشـ

اللجـنة الدول على زيادة جهودها لالســــــــــــــتـفادة مـما أتيح لـها من موارد وأدوات   وحـثتبـما في ذلك تحـديث المعلومات بتواتر أكبر. 
 التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتنفيذ تدابير منع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي.اإليكاو وتعزيز  

النظام اإلداري لبرنامج كابســــــــــــكا التابع لإليكاو والتقدم  ،  WP/57 Revision No.1وحدد المجلس، في ورقة العمل   12-6
ســـــــتفادة من الجائحة والتوصـــــــيات التي خرج بها ، مع إبراز الدروس الم14-40و  24-39و  13-37المحرز في تنفيذ القرارات 

المؤتمر الرفيع المســـتوى بشـــأن فيروس كورونا والندوة العالمية بشـــأن برنامج كابســـكا. وأيدت اللجنة إضـــفاء الطابع الرســـمي على  
مجلس اإليكاو لمواصــــــلة النظر في هذه المســــــألة. وأيدت اللجنة أيضــــــًا  إلى  برنامج كابســــــكا واتفقت على إحالته  النظام اإلداري ل

 تبالتعاون مع "فريق خبراء تنظيم النقل الجوي". وحث (MPSG)أنشــــــــطة برنامج كابســــــــكا ومجموعة دراســــــــة أحكام اللياقة الطبية 
نيـة، وتؤكـد على أهميـة تنفيـذ اللجنـة الـدول على دعم اإليكـاو بـالتمويـل الكـافي واإلضـــــــــــــــافي بتقـديم مســـــــــــــــاهمـات من خـارج الميزا
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- 37العتماده في الجلســـــــــة العامة ليحل محل القرار   12/2. ووافقت اللجنة كذلك على تقديم القرار 14-40و  24-39القرارْين
13 . 

المحافظة على الصححححححة والحفا  على نقل جوي المن خالل حاالت  وارح الصححححححة العامة التي تؤّ ر على   12/2القرار 
 جوا  السفر 

لمنع من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أن "توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة   14المادة    ا كانتلم
األمراض المعدية األمراض اآلتية بواسطة المالحة الجوية: الكوليرا والتيفوس والجدري والحمى الصفراء والطاعون وغيرها من  

االستمرار في التشاور  قدة تحديدها من وقت آلخر، وتحقيقًا لهذا الغرض، تحافك الدول المتعاقدة على  التي تقرر الدول المتعا
 الوثيق مع الوكاالت الدولية المتعلقة باإلجراءات الصحية التي تطب ق على الطائرات"؛

مبادئ  المنظمة هي العمل على تطوير   من "اتفاقية الطيران المدني الدولي" تنص على أن "غايات وأهداف  44المادة  ولما كانت
العالم إلى نقل  وتقنيات المالحة الجوية الدولية وتعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ...تلبية احتياجات شعوب  

 جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد"؛ 
  2030-2015و"إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث للفترة    الجمعية العامة لألمم المتحدة أّيدت "إعالن سنداي"  وحيث إن

 الذي اعُتمد في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث؛ 
"تتعاون ( تنص على أن  2005( من اللوائح الدولية للصحة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية )1)  14المادة    ولما كانت

وتتولى تنسيق  العالمية، حسب االقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة األخرى  منظمة الصحة  
 المماثلة"؛أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك إبرام االتفاقات وغير ذلك من الترتيبات 

ال يتجزأ ينص على أن "حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية جزء    13-37قرار اإليكاو    ولما كان
 من السفر الجوي اآلمن وأنه من الضروري وضع شروط لحماية الصحة بصورة موقوتة واقتصادية"؛

استراتيجيات  ان جميع الدول أن تنتفع من إدراج  الصادر عن الجمعية العمومية ينص على أّن "بإمك  24- 39القرار    ولما كان
 الحد من مخاطر الكوارث في خططته االستراتيجية الخاصة بقطاع النقل الجوي"؛ 

القطاعات  الصادر عن الجمعية العمومية ينص على أنه "هناك حاجة إلى تبادل المعلومات والتعاون بين    14-40القرار  ولما كان  
 ومؤتمرات دولية"؛الطوارئ في مجال الصحة العامة، حسب ما تم تحديده في عدة اجتماعات في سبيل منع وإدارة حاالت 

والملحق "التسهيالت"،    —"تشغيل الطائرات"، والملحق التاسع    —"إجازة العاملين"، والملحق السادس    —الملحق األول    ولما كان
المطارات  "تصميم وتشغيل    —لمطارات"، المجلد األول  "ا  —"خدمات الحركة الجوية"، والملحق الرابع عشر    —الحادي عشر  

  — التاسع عشر  "النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو"، والملحق    —باتفاقية الطيران المدني الدولي"، والملحق الثامن عشر  
ى العديد من القواعد والتوصيات تحتوي عل  (Doc 4444)إدارة الحركة الجوية"    — "إدارة السالمة، وإجراءات خدمات المالحة الجوية  

واإلجراءات المتصلة بتدابير الصحة التي ينبغي أن تتخذها الدول المتعاقدة إلدارة منح التراخيص الطبية لحاملي إجازات الطيران، 
تمرار الطيران، ودعم العاملين في مجال الطيران ألداء واجباتهم، ودعم اسوحماية صحة وسالمة الركاب والعاملين في مجال  

 العالمية خالل طوارئ الصحة العامة؛ التشغيل اآلمن والمنتظم للخدمات الجوية  
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 ( CAPSCA)برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران المدني "برنامج كابسكا"    ولما كان
تشكل آليات مالئمة    (NATFCs)لتسهيالت النقل الجوي    واللجان الوطنية  (NATFPs)والبرامج الوطنية لتسهيالت النقل الجوي  

 العامة؛لتحسين االتصال والتعاون، فضاًل عن تنسيق خطط التأهب واالستجابة في مجال الصحة  
المستفادة  الفصل العاشر الُمضاف حديثًا إلى الملحق التاسع بعنوان: "األحكام المتعلقة بالصحة"، يستند إلى الدروس    ولما كان

العامة التي تؤثر على  ائحة فيروس كورونا للمحافظة على الصحة والحفاظ على نقل جوي دولي آمن خالل أحداث الصحة  من ج
 السفر الجوي؛

إلى   29أبدت الندوة العالمية بشأن برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة "برنامج كابسكا"، المنعقدة من    ولما
لمواجهة  ييدًا كبيرًا للمقترحات التي سوف ُينظر فيها من أجل تدعيم البرنامج، ولبناء صمود قطاع الطيران  ، تأ2021/ 31/3

 حاالت الطوارئ في مجال الصحة العامة مستقباًل؛
"األحكام شر  أقرت الندوة العالمية بشأن برنامج كابسكا بضرورة تدقيق ما تقوم به الدول لتنفيذ األحكام الواردة في الفصل العا  ولما

 المتعلقة بالصحة" من الملحق التاسع، وذلك من أجل تحديد المساعدة المنوي تقديمها إلى الدول؛ 
الهيئات المالئمة  ومجموعات العمل األخرى المعنية التابعة لإليكاو تشكل    (MPSG)مجموعة دراسة أحكام اللياقة الطبية    ولما كانت

القواعد والتوصيات الدولية  الصحة، لتكّمل   -  (PANS)جراءات خدمات المالحة الجوي  إلعداد خطة صحة في مجال الطيران وإ
 الصادرة عن اإليكاو، مدعومة بمنصة رقمية لتبادل المعلومات.

 :فإن الجمعية العمومية 

بناء على الخبرة  وآلية للتصدي لألزمات  عام  إطار  بتعزيز قدرتها على إدارة األزمات، بما يشمل تأسيس  اإليكاو    توّجه  -1
 ؛ المكتسبة خالل أزمة جائحة فيروس كورونا 

الترتيبات    "   العام الذي يوفره برنامج إلطار  ل   النظام اإلداري على  استكشاف ُسبل إضفاء الطابع الرسمي  اإليكاو ب   توّجه  -2
 . ( CAPSCA) "  التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصّحة العامة في مجال الطيران المدني 

اإليكاو بمواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمّية والمنظمات المعنية األخرى على وضع اتفاقات تعاون   توّجه -3
 رسمّية من أجل تعزيز برنامج كابسكا وأنشطة التسهيالت الخاصة بالصحة العامة؛ 

إلى جانب    توّجه -4 العامة األخرى،  الصحة  العالمّية ومجموعات  الصحة  التعاون مع منظمة  بمواصلة  اإليكاو 
والتنفيذ   للتخطيط  اإلقليمية  المجموعات  عن  فضاًل  األخرى،  المتخّصصة  الطبية  والمنظمات  الطيران  بطب  المعنية  المنظمات 

(PIRGs)    والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية(RASGs)  ل مع لجنة المالحة الجوية ومع مجموعات الخبراء المتخصصين  والعم
تبادل   على  العمل  أجل  من  السالمة  إدارة  خبراء  وفريق  العاملين  وإجازة  تدريب  خبراء  فريق  ذلك  في  بما  الطيران،  مجال  في 

 تها؛ المعلومات والموارد ألغراض االتساق العالمي في مجال الوقاية من حاالت طوارئ الصحة العامة وإدار 

تحت إدارة مجموعة دراسة  بإعداد "خطة إدارة الصحة في مجال الطيران"    اإليكاو  برنامج كابسكاقيام    توافق على -5
الطبية   اللياقة  الطيران من خالل تجميع   (MPSG)أحكام  للصحة في مجال  إدارة شاملة  أجل تحقيق  التنفيذ من  لجهود  دعمًا 

قياسية والتوصيات الدولية الطبية والصحية الواردة في المالحق باالتفاقية في قاعدة  اإلشارات المرجعية المختلفة إلى القواعد ال
 بيانات شاملة إلدارة الصحة في مجال الطيران من أجل القيام بما يلي:
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 إدارة منح التراخيص الطبية لحاملي إجازات الطيران؛  (أ
اب والعاملين في مجال الطيران؛ (ب  حماية صحة وسالمة الرك 
الدولية   (ج والتوصيات  القواعد  لتنفيذ  القدرات  بناء  في  للمساعدة  وآليات  مالئمة  تدقيق  ُأُطر  تصميم 

 بالصحة؛  المتعلقة
دعم التشغيل المستمر واآلمن والمنتظم للخدمات الجوية العالمية خالل أحداث الصحة العامة التي تؤثر  (د

 لسارية(؛الجوي، )على سبيل الذكر ال الحصر، األمراض اعلى السفر  
الصحة" لمساعدة الدول في    –اإليكاو بالنظر الواجب في إعداد وثيقة "إجراءات خدمات المالحة الجوية    توّجه -6

 إطار تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية لإليكاو الخاصة بالصحة؛ 

قليمية للتخطيط والتنفيذ ، والمجموعات اإل(RASGs)الدول المتعاقدة والمجموعات اإلقليمية للسالمة الجوية    تحث -7
(PIRGs)  الصلة ذات  األخرى  المتخصصين  الخبراء  الطب والصحة  (SME)، ومجموعات  تعاون قطاع  العامة ، على ضمان 

الدولي في   البعد  الطارئة ذات  الحاالت  للتأهب خاصة بالطيران، لمواجهة  الطيران لوضع خطة وطنية  مجال الصحة  وقطاع 
وتتماشى مع "إطار الصحة العامة األخرى، بحسب الضرورة، على أن تتكامل مع الخطة الوطنية للتأهب  العامة، و/أو أحداث  

 سنداي" للحد من مخاطر الكوارث؛
الدول المتعاقدة على وضع خطة وطنية للتأهب خاصة بالطيران تمتثل للقواعد والتوصيات الدولية وإجراءات    تحث -8

مبادئ  ( وتقوم على  2005إليكاو، ولوائح الصحة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية )خدمات المالحة الجوية الصادرة عن ا
 علمية وعلى المواد اإلرشادية لإليكاو ومنظمة الصحة العالمية؛ 

المعنية كخبراء الطب في مجال الطيران  الدول المتعاقدة على أن تضع ما يلزم من شروط إلشراك األطراف    تحثّ  -9
المطارات وال الجوية وغيرهم من  ومشغلي  المالحة  المتعلقة بالصحة ذات  طائرات ومقدمي خدمات  الخطط  الجهات في وضع 
 الصلة بمجال الطيران؛ 

الدول المتعاقدة على االنضمام إلى برنامج الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة "برنامج   تحث -10
 وضمان تحقيق أهدافه؛ كابسكا"، والمشاركة فيه سعيًا لتعزيز البرنامج 

الدول المتعاقدة على دعم األنشطة التي تقوم بها مجموعات الخبراء المتخصصين، )على سبيل المثال،    تحث -11
دراسة أحكام اللياقة الطبية وفريق خبراء التسهيالت( بهدف حماية صحة وسالمة الركاب والعاملين في مجال الطيران،  مجموعة 

 حة، أو تشكل خطرًا على السفر الجوي اآلمن خالل أحداث الصحة العامة؛التي قد تؤثر ِإما على الص
 . 13- 37بأّن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن -12

— — — — — — — — 

وقد مت كولومبيا، برعاية مشـــــتركة من بوليفيا والبرازيل والجمهورية الدومينيكية وغواتيماال وغيانا والمكســـــيك وبنما   12-7
لتعزيز الدعم المتـبادل والتـعاون   WP/321البوليـفارية( ورقة العـمل   –وباراغواي وبيرو وســــــــــــــوريـنام وأوروغواي وفنزويال )جمهورية 

بين الدول من أجل نهج منسق وشامل لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق السفر الجوي الدولي. وأشارت اللجنة إلى أهمية 
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قة، إلى أقصــــى حد ممكن، بما في ذلك االتف اقات، ســــيادة الدولة وقدراتها ومواردها، وتحث الدول على التعاون لتنفيذ تدابير منســــ 
 لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي.

المتعـددة القومـيات(   -، ســــــــــــــل طـت كولومبـيا وبيرو وأوروغواي وـبدعم من بوليفـيا )دوـلة  WP/363وفي ورـقة العمـل  12-8
تنفيذه اسـتعدادًا  البوليفارية(، الضـوء على فوائد االعتراف بممر صـحي مشـترك و  -وغواتيماال وبنما وباراغواي وفنزويال )جمهورية 

ــيق، بما في ذلك التوقيع على   ــيق التدابير في حالة وقوع الجوائح. وتحث اللجنة الدول على زيادة التعاون والتنســــــــ للجائحة لتنســــــــ
الخدمات الجوية   تتســــــــــق معاالتفاقات الثنائية اإلقليمية العامة و/أو المتعددة األطراف، مع مالحظة أن هذه االتفاقات ينبغي أن  

ة، مع التشـــديد على ضـــرورة العمل عن كثب مع فريق خبراء تنظيم النقل الجوي وفريق خبراء التســـهيالت من أجل ضـــمان  الحالي
 االتساق فيما بين السياسات المختلفة.

الجمهورية التشــيكية، بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضــاء فيه، والدول األخرى األعضــاء في  واقترحت 12-9
 WP/102، والمنظمة األوروبية لســالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(، في ورقة العمل(ECAC)ة للطيران المدني اللجنة األوروبي

Revision No.1 ، ( التي شــــارك في تقديمها المجلس التنســــيقي الدولي التحادات صــــناعات الطيران والفضــــاءICCAIA،)   إدخال
تحويـــل اإلطـــار العـــالمي الحـــالي إلدارة األزمـــات إلى نهج متعـــّدد إلى    ودعـــت،  24-39تعـــديـــل على قرار الجمعيـــة العموميـــة  

المســــتويات إلدارة األزمات يمّد اإليكاو واألقاليم والدول بالّيات وهياكل فّعالة للتنســــيق، من أجل دعم االســــتجابة العملية لألزمات 
قة يمكن توقعها. وأقرت اللجنة بقيمة هذا اإلطار، والحظت أن االيكاو قد بدأت العمل على وضـــــــــــع هيكل وآليات    بطريقة منســـــــــــّ

لتنفـيذ إطـار عـالمي إلدارة األزمـات، وأن التنفـيذ من ِقـبل االيكـاو ســــــــــــــيتطـلب عماًل كبيرًا وموارد من خـارج الميزانـية ـلدعم األعمـال  
ــاهمـات من خـارج الميزانـية. ووافـقت اللجـنة على تـق ديم التعـدـيل  غير المـدرجـة في الميزانـية، وتحـث اـلدول على دعم اإليكـاو بمســــــــــــ

 العتماده. 24-39المقترح على قرار الجمعية العمومية 

 
 : استراتيجية الحد من مخا ر الكوارث والليات التصدي لها في قطاع الطيران12/3القرار 

من "اتـفاقـية الطيران المـدني اـلدولي" تنص على أن أحـد أهـداف وغـاـيات اإليكـاو هو تعزيز التخطيط والتنمـية  44المـادة  حيحث إن
 في قطاع النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد؛

  2030- 2015متحدة أّيدت "إعالن ســــنداي" و"إطار ســــنداي" للحد من مخاطر الكوارث للفترة  الجمعية العامة لألمم ال  وحيث إن
 الذي اعُتمد في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث؛

ــادية لكا وإذ تضحححححع في اعتبار ا ــرارًا بالُبنى التحتية االجتماعية واالقتصــــــ فة البلدان، وأن عواقب  أن الكوارث الطبيعية ُتلحق أضــــــ
 الكوارث الطبيعية على المدى الطويل شديدة بوجه خاص على البلدان النامية وتعيق تنميتها المستدامة؛

ــطلع به   وتضحححححع في اعتبار ا ــي عن الوقاية من مخاطر الكوارث والحد منها وأن أّي رد تضـــــ ــاســـــ ــؤول األســـــ أن الدول هي المســـــ
 الدولة )أو الدول( المتأثرة؛ المنظمة ينبغي أن توّجهه، وتشترك فيه،

 —"التســـهيالت"، والحادي عشـــر    —"تشـــغيل الطائرات"، والتاســـع  —"إجازة العاملين"، والســـادس    —بأن المالحق: األول وتقّر  
"إدارة الســالمة" تتضــم ن قواعد وتوصــيات دولية للدول   —"المطارات"، والتاســع عشــر   —"خدمات الحركة الجوية"، والرابع عشــر  

ــافة إلى إجراءات مراقبة الحدود المتعّلقة برحالت اإلغاثة إثر وقوع الكوارث  تتعلّ  ــدي لحاالت الطوارئ، باإلضــ ق بالتخطيط والتصــ
 الطبيعية أو الناجمة عن األنشطة البشرية؛
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صــــــــــــــل،  ـبأن الحـد من مخـاطر الكوارث هو وايـفة هـاـمة من واـائف منظوـمة األمم المتحـدة وينبغي أن يحظى ـباهتمـام متوا  وتقرّ 
وتشـدد على الحاجة إلى أن يبرهن المجتمع الدولي على العزيمة السـياسـية القوية الالزمة من أجل االسـتفادة من المعارف العلمية 

 والفنية للحد من التأثر بالكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية، مع مراعاة االحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
ة إلى ُبنى تحتية في قطاع الطيران قادرة على الصـــمود أمام الكوارث من أجل تشـــجيع التنمية بأن لجميع الدول حاجة حيويوتقّر  

 االجتماعية واالقتصادية واإلسهام، في أوقات الشدة، في التوزيع الفعال وفي الوقت المناسب للمعونة؛
ــة  بأنه يمكن لكافة الدول االســـــــتفادة من تطبيق اســـــــتراتيجيات الحد من مخاطر الكوا  وتقرّ  رث في خططها االســـــــتراتيجية الخاصــــ

 بقطاع النقل الجوي؛
بالحاجة إلى تنســيق االســتجابة الســياســية والعملية على أنســب المســتويات في مواجهة الكوارث الطبيعية وتلك الناجمة عن  وتقّر  

 األنشطة البشرية والتي تبلغ نطاقًا إقليميًا أو عالميًا؛
 :فإن الجمعية العمومية

اـلدول على اإلقرار ـباـلدور الهـام لقطـاع الطيران في ســـــــــــــــياق أنشــــــــــــــطـة الحـد من مخـاطر الكوارث على    تححثّ  -1
 المستوى الوطني، بما في ذلك في خططها االستراتيجية الخاصة بقطاع النقل الجوي؛

ــنداي" للحد من مخاطر  تحثّ  -2 الدول على مراعاة أولويات الحد من مخاطر الكوارث مثلما وردت في "إطار ســ
، باإلضــافة إلى الممارســات الُفضــلى في الدول األعضــاء، لدى وضــع الخطط الوطنية لالســتجابة 2030-2015كوارث للفترة  ال

 لحاالت الطوارئ، وكذلك في الشروط المحددة في خطط االستجابة لحاالت الطوارئ لمقدمي خدمات الطيران؛
حد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران المجلس بوضـع سـياسـة للتصـدي لألزمات واسـتراتيجية لل  توِعز إلى -3

من شــأنها أن تفرض طابعًا مؤســســيًا على نهج المنظمات االســتراتيجي واالســتجابة التكتيكية لألزمات في مجال الطيران التي قد  
 تؤّثر على سالمة الطيران المدني الدولي أو استمراريته، وتوّجهها؛ 

تراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران مع المجلس بمســــــــاعدة الدول في تنفيذ اســــــــ  توِعز إلى -4
 إعطاء األولوية ألقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

األمين العام بوضــع شــبكة اإليكاو لهياكل التنســيق في إدارة األزمات وإرســاء الترتيبات وآليات التنســيق   تكّلف -5
ق وتقديم المســاعدة  ذات الصــل ة فيما بين اإليكاو واألقاليم والدول، وذلك دعمًا لالســتجابة الســياســية والعملية لألزمات بشــكل منســّ

 على المستوى األكثر مالءمًة؛ 
قة  تكّلف -6 األمين العام بمواصلة العمل التعاوني في إطار منظومة األمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة المنس 

عالية في الوقت المناســب لجميع الدول حيث تشــكل الخســائر الناجمة عن الكوارث خطرًا على صــحة األشــخاص وذات الجودة ال
 وقدرتهم على تحقيق التنمية؛

األمين العام بضمان مشاركة اإليكاو، عند االقتضاء وبما يتمشى مع أهدافها االستراتيجية، في اآلليات    تكّلف -7
التنفيــــــذ دعم  أجــــــل  القــــــائمــــــة من  للفترة  المالئمــــــة  الكوارث  مخــــــاطر  للحــــــد من  ســــــــــــــنــــــداي  إلطــــــار  القطــــــاعــــــات  مختلف   في 

 وخطة عمل األمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث من أجل الصمود. 2015-2030
— — — — — — — — 
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، الضــــــوء على أن الطبيعة المجزأة للتدابير WP/63، في ورقة العمل (IATA)االتحاد الدولي للنقل الجوي   وســــــلط 12-10
ــواء، مما أعاق انتعاش الطيران الدولي. وعقب   ــغلين على حد سـ ــافرين والمشـ ــها الدول قد أدت إلى حدوث ارتباك للمسـ التي تفرضـ

وفرقة عمل  وافقت على اســــــتعراض مختلف الوثائق التي أعّدتها اإليكاو  اللجنة التوصــــــيات الواردة في الورقة و  أقّرتالمناقشــــــات، 
ــتجابًة لفيروس كورونا، وذلك إثر االضـــــــــطالع بعملية لتحديد النطاق ووفق CARTمجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران ) ( اســـــــ

األولويات والموارد المتاحة. وأشارت اللجنة إلى أن االستعراض سيهدف إلى توجيه وإرشاد إطار االستجابة لألزمات الصحية في  
لعمل الجاري بشـــــأن األُطر الموصـــــى بها وخطط عمل برنامج كابســـــكا، وطلبت من الجهات المعنية والحظت كذلك ا  المســـــتقبل.

 التعاون مع اإليكاو، مشيرة إلى أن النتائج ستعتمد على ما يتوفر لإليكاو من موارد.

دة من ، تدابير تســـــــــتند إلى الدروس المســـــــــتفاWP/203، في ورقة العمل  (ITF)االتحاد الدولي لعمال النقل    واقترح 12-11
جائحة فيروس كورونا، لكي ُتنّفذ في حالة تفشــــــي األمراض المعدية في المســــــتقبل. وأشــــــارت اللجنة، عند النظر في الورقة، إلى  

ــًا قد أجرى   الدور المهم الذي تؤديه فرقة عمل مجلس اإليكاو إلنعاش قطاع الطيران ــتعراضــ في إدارة فيروس كورونا، وإلى أن اســ
عمل الجاري إلعداد وتنفيذ خطط منسقة للتصدي لألزمات يشتمل على العمليات في مقصورات الركاب. في إطار اإليكاو، وأن ال

 .من قبل الدول بشأن مسألة التنفيذ األخرى  الجهات المعنيةاإليكاو و كما أحاطت اللجنة علمًا بالحاجة إلى التنسيق والتعاون بين 

مــة من البراز  12-12  (WP/583)وعمــان    (WP/521)وإنــدونيســــــــــــــيــا  (  WP/546)يــل  وأحيط علمــًا بورقــات المعلومــات المقــد 
 .(WP/590)واالتحاد الدولي لعمال النقل 

------------------ 
 برامج التسهيالت من جدول األعمال:  13البند رقم 

نظرت اللجنة التنفيذية أثناء جلســـتها الســـادســـة في موضـــوع برامج التســـهيالت، اســـتنادًا إلى تقرير المجلس بشـــأن  13-1
(، وفي أبرز األنشطة المتعلقة بدليل WP/10التقّدم المحرز في تنفيذ استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية الركاب )ورقة العمل  

التســـهيالت )ورقة   –(، وفي أبرز التطورات التي دخلت على الملحق التاســـع WP/9( )ورقة العمل PKDاإليكاو للمفاتيح العامة )
( )ورقة  3/12/2021-1(، وفي نتائج الندوة التي ُعقدت عن تقديم المســــاعدة لضــــحايا حوادث الطيران وأســــرهم )WP/19العمل 
كذلك نظرت اللجنة   (.WP/18التسـهيالت" )في مجال مرة  سـياسـات اإليكاو المسـتبد  "البيان الموحّ (، كما نظرت في  WP/21العمل 

)الذي يحل محل التســــهيالت"  في مجال ســــياســــات اإليكاو المســــتمرة  بد  "البيان الموحّ في اقتراح المجلس لتحديث القرارات التالية:  
ِرهم(، "16-40القرار   يد عن تيســير االنتفاع (، وقرار جد27-39" )الذي يحل محل القرار  مســاعدة ضــحايا حوادث الطيران وُأســ 

ورقـة من جـانـب الـدول والمراقبين، وهي الورقـات    35بخـدمـات الطيران لـذوي االحتيـاجـات الخـاصـــــــــــــــة. عالوة على ذلـك، قـُدمـت  
  312 و  145 و  313 و  182 و  Revision No.1 77 و  Revision No.1 76 و  143 و  345 و  176 و  315 و  81 و WPs/142التالية:  

 و  339 و  82 و  Revision No.1 73 و  194 و  259 و  Revision No.1 397 و  390 و  257 و  358 و  146 و  Revision No.1 204 و
. وُعِرضت أيضًا ورقات المعلومات 144و  420 و  318 و  412 و  54 و  340 و  Revision No.1 79 و  185 و  359 و  98 و  88 و  272

 .461 و 544 و 527 و 141 و 533 و WPs/494التالية ضمن هذا البند من جدول األعمال: 

 استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد  وية الركاب ودليل اإليكاو للمفاتيح العامة

وأولوياتها  او لتحديد هوية الركاباستراتيجية برنامج اإليك، التي قدمها المجلس، مهمة WP/10أبرزت ورقة العمل   13-2
ــية للجمعية.   ــتراتيجية منذ الدورة الماضـــــ ــتجدات التي طرأت على االســـــ الورقة في الختام  اقترحت و الحالية، كما أوردت آخر المســـــ
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أيــدت اللجنــة  وقــد    النتــائج المتوقعــة من أعمــالهــا خالل الفترة الثالثيــة المقبلــة.حــددت  ســــــــــــــتراتيجيــة و لالمجموعــة من األولويــات  
على النحو الوارد في    2025-2023فترة الثالث ســــــنوات الســــــتراتيجية والنتائج المتوقعة من أعمالها خالل  لاألولويات المقترحة 

الموارد في ميزانية البرنامج توافر  نجز األنشـــــــطة المشـــــــار إليها في ورقة العمل هذه رهنًا بســـــــتُ و  .WP/10ورقة العمل بالمرفق )أ(  
 المساهمات من خارج الميزانية. منو  2025-2023لإليكاو للفترة  العادي 

، التي قدمها المجلس، األهمية المتزايدة لدليل اإليكاو للمفاتيح العامة في ال التوســع WP/9ورقة العمل    وناقشــت 13-3
ــفر، كما  ــتخدام الوثائق اإللكترونية في قطاع الطيران والســــــ منذ الدورة األربعين   التطورات التي دخلت على الدليل أوجزتفي اســــــ

. وأحـاطـت اللجنـة علمـًا بـالتطورات الواردة في الورقـة وأيـدت 2025-2022أولويـات للفترة الثالثيـة    واقترحـتللجمعيـة العموميـة،  
 اللجنة الدول إلى االنضمام إلى الدليل والدأب على استخدامه. ودعتمن الورقة.  5األولويات المقترحة في القسم 

، التي ـقدمتهـا الـياـبان، طريـقة جـدـيدة في الصــــــــــــــعود إلى الطـائرة ـباســــــــــــــتخـدام تقنـية WP/142ل  وأوجزت ورـقة العمـ 13-4
التعّرف على الوجه، والتي لن تسـهم في تحسـين تجربة الركاب فحسـب، بل سـتزيد أيضـًا من اإلنتاجية وسـتتيح السـفر دون تالمس 

 عداد قواعد بشأن البيانات البيومترية. أو احتكاك بشري. وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تناقش اإليكاو أهمية إ 

(، فـقد ACI( والمجلس اـلدولي للمطـارات )IATA، التي ـقدمـها اتحـاد النـقل الجوي اـلدولي )WP/81أـما ورـقة العـمل  13-5
غير التالمســـــــية في الســـــــفر، وهو اتجاه أســـــــهمت الجائحة في تزايده، مع اإلشـــــــارة في هذا  العمليات تناولت االتجاه الحالي نحو 

الصـدد إلى الفوائد التي يمكن جنيها على صـعيد التسـهيالت بفضـل تطبيق عمليات التحقق من صـحة الوثائق قبل السـفر. وأكدت  
أقّرت اللجنة اإلجراءات المطلوبة من اإليكاو حســـــــبما اللجنة أنه ينبغي أن تؤخذ في الحســـــــبان العالقة مع العمليات األمنية. وقد  

 وردت في الموجز التنفيذي. 

 التي قدمتها الصين. WP/494 Revision No.1وأحاطت اللجنة علمًا بورقة المعلومات  13-6

 التسهيالت   –الملحق التاسع 
 

التـاســــــــــــــع منـذ الـدورة   الملحقالتي دخلـت على التطورات  عن تقريرًا    WP/19قـدم المجلس من خالل ورقـة العمـل    13-7
الورقة    واختتمتالملحق.  فيما يخص عرض أيضــــًا األولويات الراهنة لبرنامج عمل التســــهيالت  كما   ،الماضــــية للجمعية العمومية

 المقبلـةة للفترة الثالثيـة  خـا، والنتـائج المتو بـالورقـة في المرفق )أ(  ، والتي تردبـاقتراح أولويـات العمـل فيمـا يتعلق بـالملحق التـاســــــــــــــع
في   ةخاالملحق التاســـــــــــع والنتائج المتو فيما يخص أقر ت اللجنة األولويات المقترحة لبرنامج التســـــــــــهيالت  وقد    .(2023-2025)

. وأحــاطــت اللجنــة علمــًا بتبعــات ذلــك  WP/19، وذلــك على النحو الُمبي ن في المرفق بورقــة العمــل  2025-2023الفترة الثالثيــة  
جلس ضمان توافر آليات التمويل والموارد المستدامة دعمًا لألولويات والنتائج الوارد بيانها في المرفق  على الموارد وطلبت من الم

 بالورقة. 

 بخصـوص فترة صـالحية وثائق السـفر، أبرزت بنغالديش أهمية إرسـاء سـياسـة موّحدة WP/315وفي ورقة العمل   13-8
ــألة فترة  بهدف مواجهة تحديات المســـــــــــــتقبل فيما يخص تســـــــــــــهيالت تحركات الر  كاب. ووافقت اللجنة على أنه فيما يخص مســـــــــــ

 صالحية وثائق السفر، فإن القرار يبقى بيد كل دولة وفقًا للوائحها وسياساتها الوطنية. 
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، ســـــــلطت بنغالديش الضـــــــوء على الصـــــــعوبات التي عرقلت التعاون والتنســـــــيق WP/176ومن خالل ورقة العمل  13-9
ــكل فّعال فيما بين الوكاالت أثناء ال ــات، أّيدت اللجنة اإلجراءات الواردة في الموجز التنفيذي في  بشـ ــحية. وبعد النقاشـ جائحة الصـ

 الورقة. 

(، ورقة  LACAC) عضــــو في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدنيال  دولةً الســــت عشــــرة بدعم من وقدمت شــــيلي،  13-10
اء الجائحة قد تمثل في إدراج العمليات الصــــــــحية  التي ذكرت فيها أن التغيير األكبر الذي طرأ على القطاع جر  ،WP/345العمل 

في المطارات التي لم ُتصــــــــمم الســــــــتيعاب مثل هذه العمليات. وأحاطت اللجنة علمًا بالزيادة في عدد النماذج وفي كمية البيانات 
ول إلى  التي طلبتها الدول أثناء الجائحة بخصـــوص حالة الركاب من حيث إصـــابتهم بفيروس كورونا. وبخصـــوص مســـألة الوصـــ

ــرورة   ــهيل حركة الركاب، وأكدت على ضــــ ــروط الدخول لتســــ ــفر وشــــ المعلومات، أحاطت اللجنة علمًا بأهمية تبادل معلومات الســــ
 االلتزام بصرامة لقوانين الدول بشأن حماية وخصوصية البيانات.  

ــين في ورقة العمل  13-11 ــي WP/143وعرضـــــت الصـــ ــية للركاب الدوليين، مشـــ ــخصـــ رًة إلى أن  أهمية حماية البيانات الشـــ
ــية في الدول تؤثر على التدفق المنّظم لهذه البيانات وعلى حمايتها كما أنها  مختلف القوانين واللوائح التي تنظم البيانات الشـــخصـ

يتضــــــمن قواعد  التســــــهيالت    —ترفع التكلفة التي يتكبدها المشــــــغلون. وإثر النقاشــــــات، أحاطت اللجنة علمًا بأن الملحق التاســــــع 
( والتي يمكن أن  PNR( وســـجالت أســـماء الركاب )APIوتوصـــيات دولية بشـــأن بيانات المعلومات المســـبقة عن الركاب )قياســـية 

 –ُتعد بمثابة خط األســاس لحماية البيانات. وشــجعت اللجنة الدول على تعزيز جهودها لتنفيذ األحكام الواردة في الملحق التاســع  
كما الحظت اللجنة أن أنظمة حماية البيانات  لركاب وســــــجالت أســــــماء الركاب. "التســــــهيالت" بشــــــأن المعلومات المســــــبقة عن ا

ــايا.  بفرادى الدولالخاصـــة   ترى اللجنة أنه ينبغي  وبالتالي   تخلف آثارا على الطيران بيد أن والية االيكاو قد ال تغطي جميع القضـ
 أدناه.  26-13ما أوجزتها الفقرة  على نحو WP/73مواصلة النظر في هذه المسألة وفقا لالستنتاجات ورقة العمل 

( والـدول  EUبـالنيـابـة عن االتحـاد األوروبي )  يـا،تشــــــــــــــيك، التي قـدمتهـا  WP/76 Revision No.1أمـا ورقـة العمـل   13-12
المتعددة بوليفيا جمهورية (، وســـــنغافورة و ECACاألعضـــــاء فيه، والدول األعضـــــاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني )

(،  ســــــــتاريكا وأوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية والمنظمة األوروبية لســــــــالمة المالحة الجوية )اليوروكنترولوكو الجنســــــــيات 
وشــــارك في رعايتها المجلس التنســــيقي الدولي التحادات صــــناعات الطيران والفضــــاء، فقد أوجزت الدروس المســــتفادة من عملية  

ت التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصـّحة العامة في مجال الطيران المدني )برنامج دور برنامج الترتيباإضـفاء الطابع الرسـمي على  
اللجنة من طلبت  . وبعد النقاشـات، أيدت اللجنة فكرة إنشـاء إطار عمل للفاشـيات، مصـحوبًا بمجموعة من األدوات. كما كابسـكا(

 ا وبرامج التسهيالت. المجلس ضمان توافر آليات التمويل والموارد المستدامة لدعم برنامج كابسك

( والـدول  EUبـالنيـابـة عن االتحـاد األوروبي )  يـا،تشــــــــــــــيك، التي قـدمتهـا  WP/77 Revision No.1أمـا ورقـة العمـل  و  13-13
وكوســتاريكا وشــيلي  والبرازيل (، وســنغافورةECACاألعضــاء فيه، والدول األعضــاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني )

(، فقد أكدت على أهمية أن  وجمهورية فنزويال البوليفارية والمنظمة األوروبية لســــــــــالمة المالحة الجوية )اليوروكنترولوأوروغواي  
ــاء إطار عمل قانوني وعملي في أقرب وقت ممكن، واقترحت أن يجتمع فريق خبراء  ــمان إنشـــــ تتخذ اإليكاو التدابير الالزمة لضـــــ

وافقت اللجنة على المبادئ الرفيعة المســــــتوى المقترحة في الورقة إذ أنها، إلى حد ما، التســــــهيالت بوتيرة أعلى. وإثر النقاشــــــات، 
 . WP/20و WP/18مشمولة بالفعل في إطار ورقتي عمل المجلس 

، (ACAOروبا )مملكة هولندا( وإثيوبيا وكازاخســــتان والمنظمة العربية للطيران المدني )و أوقدمت الهند، نيابًة عن   13-14
، ( ولجـنة الطيران المشــــــــــــــتركـة بين حكومـات كمنوـلث اـلدول المســــــــــــــتقـلة WBGمجموعـة البـنك اـلدولي )و  ،WP/182ورـقة العمـل  
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(IAC)  وشــارك في رعايتها بليز، واالتحاد الروســي، والمجلس الدولي للمطارات، والمجلس التنســيقي الدولي التحادات صــناعات .
ــاء، و  ــحن الجوي الطيران والفضــ ــت الورقة  ، واالتحاد االرابطة الدولية للشــ لمحة عامة عن ســــلســــلة التوريد لبريدي العالمي. وعرضــ

ــتيات،  ــبكة اللوجيســـ ــكيل واقترحت العالمية وشـــ ــحن الجوي "تشـــ ــات لرقمنة الشـــ ــصـــ بهدف تطوير حلول    "فرقة عمل متعددة التخصـــ
يل المفاتيح العامة.  مشـــــتركة للرقمنة. وإثر النقاشـــــات، وافقت اللجنة على أنه ينبغي اســـــتشـــــكاف األنظمة المختلفة بما في ذلك دل

كما وافقت على أن إنشـــــــاء اإليكاو ألي فرقة عمل أو أي عمل تقوم به اإليكاو بهذا الموضـــــــوع هو مســـــــألة ينبغي أن ُتحال إلى  
فريق خبراء التســــهيالت والمجموعات االســــتشــــارية الفنية المعنية لتناول الموضــــوع بمزيد من النقاش كما ينبغي أن يشــــمل الفريق 

 دول والصناعة. خبراء من ال

، WP/313، ورقــة العمــل  بنمــا، بــدعم من األرجنتين وبــاراغواي وأوروغواي وجمهوريــة فنزويال البوليفــاريــةوقــدمــت   13-15
، كما طلبت أيضـًا تحديث (CMCاسـتخدام شـهادة عضـو الطاقم )التي طلبت فيها من فريق خبراء التسـهيالت اسـتعراض وتعزيز  

(. وأحاطت اللجنة علمًا  Doc 9957الواردة في الملحق التاســع وفي وثيقة "دليل التســهيالت" )القواعد القياســية والتوصــيات الدولية  
بأهمية المواد اإلرشـــــادية التي أُعدت لمســـــاعدة الدول في تنفيذ أحكام الملحق التاســـــع، وحثت المجلس على ضـــــمان إتاحة المواد  

، أفادت اللجنة بأن الملحق التاســع يتضــمن أحكامًا قمشــهادة عضــو الطااإلرشــادية عن هذا الموضــوع للدول. وبخصــوص مســألة 
 . شهادة عضو الطاقمشرطيًة ال تسري إال على الدول التي تصدر 

ــتجابة اال WP/145وعرضــــت قطر في ورقة العمل   13-16 ــتمرار التي اتخذتها ســ في مجال اإلغاثة والتعافي من تأثير اســ
بالتسهيالت وببرنامج كابسا، بدعم من الدول األعضاء ولصالح   ، ودعت إلى إنشاء مجموعات عمل ُتعنىجائحة فيريوس كورونا

الدول األعضاء األكثر تعرضًا للمخاطر. وإثر النقاشات، أشارت اللجنة إلى دور برنامج كابسكا ونطاقه، وشجعت المجلس على  
ا ولفريق خبراء التسهيالت، أن ينظر في جدوى إدراج هذه األنشطة ضمن أنشطة مجموعات العمل الحالية التابعة لبرنامج كابسك

 مع مراعاة الموارد المتاحة.  

، ســــــــــــــلطـت قطر الضــــــــــــــوء على نطـاق عريض من الموضــــــــــــــوعـات المتعـددة WP/312ومن خالل ورقـة العمـل   13-17
التخصـــــصـــــات التي يتناولها الملحق التاســـــع، وعالقته بالمالحق األخرى، بما يســـــتوجب اإلقرار بضـــــرورة إيالء مزيد من االنتباه  

ــيما أثناء الجائحة.  واألهمية ل ــهيالت، ال سـ ــاء على تنفيذ أحكام    وســـلطتلتسـ ــاعدة الدول األعضـ ــوء على ضـــرورة مسـ الورقة الضـ
( واللجان  NATFPs)  لتســهيالت النقل الجوي   ةوطنيالبرامج ال الملحق التاســع وإذكاء الوعي بأهمية التنســيق بين الوكاالت وإنشــاء

( وإقامة آلية وطنية لمراقبة التسهيالت. وأيدت اللجنة اإلجراءات المقترحة في الموجز  NATFCsالوطنية لتسهيالت النقل الجوي )
 التنفيذي في الورقة وتحث المجلس على ضمان توافر الموارد الكافية. 

ــتركWP/204 Revision No.1ورقة العمل الســــــــــــعودية في   واقترحت 13-18 ة من البرازيل واالتحاد ، المقدمة برعاية مشــــــــــ
"تنســـــــيق الســـــــفر الجوي" لدعم جهود تعافي قطاع الســـــــفر الجوي من تداعيات فيروس كورونا، وإنشـــــــاء إطار منســـــــق الروســـــــي،  

ومعترف به عالميًا ُيعنى باالشـتراطات الصـحية. وإثر النقاشـات، وافقت اللجنة على دعوة المجلس إلى إعطاء األولوية إلى إعداد  
لقبيـل على أن يؤخـذ في االعتبـار الموارد المطلوبـة ومـدى توافرهـات وشــــــــــــــجعـت اللجنـة المجلس على مواصــــــــــــــلـة  إطـار من هـذا ا

االضــــــــــــــطالع ـبدوره القـيادي في هـذا المجـال ـبالتعـاون مع اـلدول والمنظمـات اـلدولـية، ومنهـا منظمـة الصــــــــــــــحـة العـالمـية ومنظمـة  
 العالمية.  السياحة

، المقدمة برعاية مشـــــتركة من بوتان، وجزر كوك، واالتحاد األوربي WP/146في ورقة العمل   ســـــنغافورةو أبرزت  13-19
دة ودوله األعضـــــــــــــاء، والدول األعضـــــــــــــاء األخرى في اللجنة األوربية للطيران المدني، ويوروكونترول،  ،  واليات ميكرونيزيا الموح 
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، الحــاجــة إلى  د النقــل الجوي الــدولي )أيــاتــا(واتحــاوفيجي، ومليزيــا، ونيوزيلنــدا، وبــابوا غينيــا الجــديــدة، وجمهوريــة كوريــا، وتــايلنــد،  
اب بســـالســـة مع تعافي الســـفر   تخطيط الســـياســـات واإلجراءات وتنســـيقها وتنفيذها من أجل تســـهيل عملّيات المطارات وحركة الرك 

ران المـدني  . وأحـاطـت اللجنـة علمـًا بـالـدور القيـادي الـذي تؤديـه اإليكـاو في تعـافي الطيالجوي العـالمي من جـائحـة فيروس كورونـا
 حثتإنشـاء إطار عمل قوي إلدارة األزمات. وبخصـوص مسـألة االشـتراطات الصـحية العامة، وأيدت الدولي من تبعات الجائحة،  

 اللجنة الدول على مراجعة شروط وإجراءات الدخول إلى أراضيها تعزيزًا لتسهيالت النقل الجوي. 

ظر الســــــــــــــفر اـلدولي اـلذي ُفِرض  أثـناء جـائحـة التي أـفادت فيهـا أن ح  WP/358وـقدمـت جنوب أفريقـيا ورـقة العمـل  13-20
. وأكدت  الحاجة إلى إصالح قانون الصحة العالمي لكي يعكس تطور المعارف في مجال الصحة العامةقد أبرز   فيروس كورونا

ــًا على   ــالورقة أيضـ ، فضـــاًل عن ضـــرورة حة العالميةالحاجة إلى اتخاذ القرارات بناًء على المبادئ العلمية وتوجيهات منظمة الصـ
زيادة التنســـــيق بين اإليكاو ومنظمة الصـــــحة العالمية، على أن تعمل كل منظمة في إطار واليتها. وبعد النقاشـــــات، أّيدت اللجنة  

المجلس على أن يضــمن إتاحة المواد اإلرشــادية الالزمة لمســاعدة الدول األعضــاء وأن يطلب من حثت  اإلجراءات المقدمة، كما 
 وحثتفي الملحق التاســــع لتصــــبح قاعدة قياســــية.   1-4-2يق خبراء التســــهيالت النظر في مدى مالءمة ترقية التوصــــية رقم فر 

اللجنة أيضـــًا الدول على ضـــمان كون القرارات المتخذة أثناء الجائحة مســـتندًة إلى أســـس علمية ســـليمة وُتنفذ وفقًا لشـــروط منظمة 
 "التسهيالت".  – الصحة العالمية وأحكام الملحق التاسع

ــتركة من اللجنة األفريقية للطيران المدني WP/257الواليات المتحدة، في ورقة العمل   ودعت 13-21 ، المقدمة برعاية مشــــ
)أفكاك( ودولها األعضـــــــــاء، واالتحاد األوربي ودوله األعضـــــــــاء، والدول األعضـــــــــاء األخرى في اللجنة األوربية للطيران المدني  

التنســيق  فريق خبراء التســهيالت في اإليكاو  من  وطلبتف عالميًا بأطقم الطائرات كعاملين أســاســيين ويوروكونترول، إلى االعترا
لوضـــــــــــع   ،ق خبراء تنظيم النقل الجوي يفر و   مع الترتيبات التعاونية لمنع وإدارة أحداث الصـــــــــــحة العامة في مجال الطيران المدني

ــارت اللجنة إلى الدور    .معالجة الطاقم ومنع التحديات المســـــتقبليةها لبرشـــــادات المرتبطة اإلو   9قاعدة قياســـــية تابعة للملحق  وأشـــ
المجلس على إحالة المناقشـات بشـأن وضـع قاعدة قياسـية واإلرشـادات المرتبطة  وحثتاألسـاسـي ألطقم الطائرات خالل الجائحة  

جنة الدول على تنفيذ ممارسـات عادلة  بها بشـأن معالجة أطقم الطائرات إلى أفرقة خبراء اإليكاو ومجموعات العمل. كما حّثت الل
 لمعالجة أطقم الطائرات تتماشى مع اإلرشادات الدولية.

، بتـأييـد من شــــــــــــــيلي وكوســــــــــــــتـاريكـا والجمهوريـة  WP/390وأفـادت جمهوريـة فنزويال البوليفـاريـة، في ورقـة العمـل   13-22
ضــمن تعريفًا لمصــطلح "التســهيالت". وطلبت التســهيالت ال يت —الدومينيكانية واإلكوادور وبيرو وأوروغواي، أن الملحق التاســع 

 اللجنة، من خالل فريق خبراء التسهيالت، أن يواصل المجلس مناقشة تعريف مصطلح "التسهيالت".
ــة، في التنقيح رقم   13-23 ــاريـ ــة فنزويال البوليفـ ــدمـــت جمهوريـ ــل    2وقـ ــة العمـ ــة WP/397لورقـ ــابـ ــامج الرقـ ، تقريرًا عن برنـ

ــغلين   ــع وتنفيذ آليات الحكومية الذي يراقب أداء المشــ ــاء وضــ ــة، طلبت اللجنة من الدول األعضــ الجويين الوطنيين. وبعد المناقشــ
مناســــــــــــــبة وفعالة للرقابة الحكومية لمراقبة تنفيذ األحكام الواردة في مالحق اإليكاو باتفاقية الطيران المدني الدولي واالمتثال لهذه 

 األحكام.
، تقريرًا عن  WP/259دولــة أفريقيــة، في ورقــة العمــل    54بــة عن  وقــدمــت اللجنــة األفريقيــة للطيران المــدني بــالنيــا 13-24

ــمن نطاق هيئات الطيران المدني،   ــهيالت ضـ ــؤولة عن التسـ ــاء دائرة مسـ ــهيالت، وإنشـ ــع نظام وطني لمراقبة التسـ الحاجة إلى وضـ
اللجنة إلى تنّوع ونطاق "التســهيالت". وأشــارت  —وتدريب مفتشــي مراقبة التســهيالت، وذلك لتعزيز امتثال الدول للملحق التاســع 

التســهيالت، وحّثت المجلس، من خالل أفرقة خبراء اإليكاو المعنية ومجموعات العمل، على مواصــلة   —تطبيق الملحق التاســع  
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مناقشــة آلية لمراقبة التســهيالت وما يتصــل بذلك من اإلرشــادات وكذلك المواد التدريبية لمســاعدة الدول على تنفيذ أحكام الملحق  
 . كما حّثت اللجنة الدول على تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الملحق التاسع.التاسع

، الضــــــوء على  WP/194دولة أفريقية، في ورقة العمل    54وســــــلطت اللجنة األفريقية للطيران المدني بالنيابة عن   13-25
 Doc)التســــهيالت، وعلى الحاجة إلى تحديث دليل التســــهيالت    —تطور القواعد والتوصــــيات الدولية الواردة في الملحق التاســــع 

وحثت المجلس على ضــمان   Doc 9957لضــمان تنفيذها تنفيذًا فعااًل. وأشــارت اللجنة إلى أنه يجري حاليًا تحديث الوثيقة   (9957
التسـهيالت. كما حّثت اللجنة   —ث في الفترة الثالثية القادمة لمسـاعدة الدول على تنفيذ أحكام الملحق التاسـع إتاحة الدليل المحدّ 

 الدول على دعم مجموعة عمل فريق خبراء التسهيالت من خالل تعيين خبرائها.
نقــل الجوي مع ، تقــارير عن تفــاعــل الWP/73لورقــة العمــل    1وقــدم اتحــاد النقــل الجوي الــدولي، في التنقيح رقم   13-26

قوانين حماية البيانات وأبلغ عن عدم وجود إطار متســق لحماية البيانات في الطيران المدني يحظى باإلجماع يأخذ في الحســبان  
الصــعوبات التي تفرزها الخالفات بين مختلف قوانين    19-الخصــائص المميزة للطيران المدني الدولي. وقد فاقمت جائحة كوفيد 

اتفقت العديد من البلدان على أن تعقيدات خالفات القوانين وقضـــــــــــايا االمتثال القانوني أوســـــــــــع من أن تغطيها حماية البيانات. و 
"التســـــهيالت" وبالتالي ينبغي معالجتها. وبعد المناقشـــــة، وافقت اللجنة على ضـــــرورة أن تواصـــــل أفرقة    —أحكام الملحق التاســـــع 

 المقدمة في الموجز التنفيذي للورقة.خبراء اإليكاو ومجموعات العمل مناقشة اإلجراءات 
كل من المجلس التنســـــــــــيقي الدولي التحادات صـــــــــــناعات الطيران والفضـــــــــــاء، والمجلس الدولي للمطارات، ورأى  13-27

، التي شـــــــــــــــاركـت في رعـايتهـا البرازيـل، أن الحـاجـة  WP/82واالتحـاد الـدولي لرابطـات طيـاري الخطوط الجويـة، في ورقـة العمـل  
لالســتجابة لألزمات لتســهيل الســفر الجوي في أثناء وجود تهديد صــحي كبير. وأشــارت اللجنة إلى    تســتدعي وضــع إطار عالمي

العمل المســــــــتمر داخل اإليكاو على هذا الصــــــــعيد، وإلى الحاجة إلى موارد من خارج الميزانية، وحّثت المجلس على التعاون مع 
ســـــتجابة لألزمات لتســـــهيل النقل الجوي بطريقة فعالة في  الدول والمنظمات الدولية ذات الصـــــلة من أجل وضـــــع إطار عالمي لال

 أثناء حالة طوارئ في مجال الصحة العامة تثير قلقًا دوليًا.
المقــدمــة من بــاكســــــــــــــتــان،    WP/141المقــدمــة من البرازيــل، و  WP/533أحــاطــت اللجنــة علمــًا بورقــات المعلومــات   13-28

 المقدمة من المملكة العربية السعودية. WP/527و
 

 يا حوادث الطائرات وأسر ممساعدة ضحا
ــأن تقـديم    27-39، أن الجمعيـة العموميـة في قرارهـا  WP/21لورقـة العمـل    1أفـاد المجلس، في التنقيح رقم   13-29 بشــــــــــــ

المسـاعدة إلى ضـحايا حوادث الطيران وأسـرهم ناشـدت الدول أن تؤكد مجددًا على التزامها مسـاعدة ضـحايا حوادث الطيران وأفراد  
، حثت  16-40خالل وضع تشريعات و/أو لوائح و/أو سياسات لمساعدة الضحايا وأسرهم. وفي قرارها أسرهم، بما في ذلك من 

ــحايا حوادث   ــاعدة إلى ضــــ ــهيل تقديم المســــ ــع الرامية إلى تســــ ــاء على تنفيذ أحكام الملحق التاســــ الجمعية العمومية الدول األعضــــ
من   3على النحو الــذي وردت فيــه في الفقرة    2025-2023الطــائرات وأســــــــــــــرهم. ووافقــت اللجنــة على أولويــات الفترة الثالثيــة  

ــيات ندوة  ــناعة والجهات المعنية األخرى على بذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ توصـــ ــاط الصـــ ــجعت الدول وأوســـ الورقة، وشـــ
ليحل محل قرار    13/1اإليكاو الموّجهة إليهم. كما وافقت اللجنة على أن توصــي الجلســة العامة باعتماد قرار الجمعية العمومية 

 .27-39الجمعية العمومية 
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 : تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران وأسر م 13/1القرار 
 إن الجمعية العمومية: 

التامة    اإلزالةن كان أكثر وسائل النقل سالمة، فال يمكن ضمان  إأن قطاع النقل الجوي الدولي حتى و   في اعتبارها  إذ وضعت
 ؛الحتماالت وقوع الحوادث الخطيرة

وإذ  ،  المدني لتلبية أهم احتياجات المتضررين من حوادث الطيران  الالزمة  اإلجراءات ينبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ    ولما كان
إلى  بسرعة  من الدخول  يران  فراد أسر ضحايا حوادث الطام التي تسمح ألباألحك  2005في عام  لحق التاسع  الم  ذكِّر بتضمينت

 ؛حادثالالدولة التي يقع فيها 
 األعضاء  هااإليكاو ودول  وتلبي  ينبغي أن ترمي سياسة منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو( إلى العمل على أن تراعي  ولما كان

 ؛الحالة الذهنية والبدنية والمعنوية لضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم
ضحايا بحوادث الطيران المدني في حينها، أسر ال   إبالغأن تسلم بأهمية    فيها  األعضاء  من الضروري لإليكاو والدول  ولما كان

 ؛أسرهم والعثور على الضحايا بسرعة والتعرف عليهم بدقة وتسليم أمتعتهم الشخصية وتوفير المعلومات الدقيقة ألفراد
 ؛أسر الضحايا ومساعدتهم إبالغالطيران المدني في  دور حكومات المواطنين من ضحايا حوادث تدرك وإذ

الذي اعتمده مؤتمر مونتريـال، والتي دعت جميعها إلى    2وبالقرار رقم    1999من اتفاقية مونتريـال لعام    28  بأحكام المادة  وتذكر
تحسين رقل  يعيها  التصديق العالمي عل  وتسلِّم بأن عدم توفير مدفوعات مسبقة، بدون إبطاء، إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم،  

 ؛ م التعويض وتوحيدهاظُ نُ 
الواردة فيه لتصبح القاعدة القياسية    46-8"التسهيالت" الذي ارتقى بالتوصية    —  التاسعللملحق    29د التعديل  ااعتم  بأن  وتذكر

 ؛ وأسرهميران ضحايا حوادث الطلمساعدة تعزيز تقديم الوسياسات لقواعد تشريعات و سن ما يلزم من لزم الدول ب، مما يُ 8-47
ضحايا حوادث الطيران ل لوثيقة المعنونة "سياسات اإليكاو بشأن تقديم المساعدة  ا  2013مارس  في  أقرّ   قد  المجلس  بأن  وتسّلم

 ؛ 2013 في ديسمبر (Doc 9973)" وأسرهميران ضحايا حوادث الطل دليل تقديم المساعدة وبإصدار " ،( Doc 9998)وأسرهم" 
ل  قائمة مراجعة االمتثال الواردة في النظام  استعراض   بأن  وتسّلم اإللكتروني لإلبالغ عن االختالفات قد أاهر انخفاضًا في ُمعد 

 تنفيذ "القواعد والتوصيات الدولية" الواردة في الملحق التاسع؛
بنشر    واإلسراعمن الضروري توفير الدعم ألفراد أسر ضحايا حوادث الطيران المدني، أيا كان مكان وقوع الحادث،    ولما كان

األخرى واإليكاو لتحسين   األعضاء  والسياسات الفعالة، على الدول  اإلجراءاتالدروس المستفادة من مقدمي المساعدة، بما في ذلك  
 ؛عمليات مساعدة األسر لدى الدول

 إنسانيا أن تنسيق القواعد التي تنظم تلبية احتياجات ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم يعد أيضا واجبا    ضع في اعتبار ا وإذ ت
 ؛)ج( من اتفاقية شيكاغو 55المادة وفقًا ألحكام  بها االضطالعمجلس اإليكاو  يستطيع التي المهام منومهمة 

 ؛ ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم ال متجانسا لمعاملةأنه ينبغي للدول أن توفر ح وتضع في اعتبار ا
 ؛ الحادث الناقل الجوي المعني بحادث الطيران المدني يكون غالبا في أفضل موقع لمساعدة األسر فور وقوع أن وتدرك
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ذكرى ضحايا حوادث الطيران  اليوم العالمي إلحياء  "ليكون    بأهمية قرار المجلس بإعالن يوم العشرين من فبراير رسمياً  وتسّلم
تعزيز سالمة الطيران ومنع وقوع مثل فضال عن مواصلة العمل على  عن التضامن مع أسرهم،    للضحايا وتعبيراً   استذكاراً   "وأسرهم

 ؛المستقبل في األحداث المأساوية هذه 
بما في ذلك  ،  (AAAVF 2021)  2021لعام    وأسرهمالطائرات  ضحايا حوادث  لمساعدة  تقديم البشأن    اإليكاوندوة  بنتائج    وتقرّ 

 الندوة؛الصادر عن تقرير الالواردة في الثالثين  التوصيات
جانب    وتذّكر من  المفيدة  ألسربالمبادرات  الدولي  الطائرات  ضحايا    االتحاد  ال  (ACVFFI)تحطم  تقديم  أجل  مساعدة  من 

 ؛ الضحايا سرأل
أساسية، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث    إنسانيةأن ألفراد أسر ضحايا حوادث الطيران المدني احتياجات ومشاعر    تالحظو 

 ؛ والموطن األصلي للضحايا
لحوادث    اإلنسانيالتحقيق التي تتخذها الدول، وكذلك على جوانب االهتمام    إجراءاتالعام سيركز اهتمامه على   يأن الرأ  وتدرك

 ؛ يالطيران المدن
 

 فإن الجمعية العمومية: 
 الدول األعضاء أن تؤكد مجددا على التزامها بمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسرهم؛ تناشد - 1
السياسات لمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد  أو  /القواعد وأو  /الدول األعضاء على إعداد التشريعات و  تحثّ  - 2

لأسرهم،   رقم    بمقتضىلتكليف  وفقًا  القياسية  اإليكاو  التاسع  47-8قاعدة  الملحق  في  بالمادة  الواردة  اتفاقية   28، وعمال  من 
 الذي اعتمده مؤتمر مونتريـال؛  2والقرار رقم   5/1999/ 28مونتريـال المحررة في 

سياسات لمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم على استعراض  أو  / قواعد و أو  / تي لديها تشريعات و الدول ال   تشّجع - 3
 ؛ Doc 9973وكذا المواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة    Doc 9998  الوثيقة   في   الواردة   اإليكاو   سياسات   ضوء   في   الضرورة،   عند   ، هذه الوثائق 

الواردة في النظام اإللكتروني   (CC)الدول األعضاء على إخطار اإليكاو بانتظام، عبر قائمة مراجعة االمتثال    تحثّ  -4
 بمستوى تطبيق أحكام الملحق التاسع بشأن خطط مساعدة األسر؛ (EFOD)لإلبالغ عن االختالفات 

  ، إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطيران وأسرهم  دولياً   فبراير يوماً العشرين من    الدول األعضاء على االعتراف بيوم  حثّ ت -5
 الطيران المدني؛ تقع في مجال  أحداث مأساوية أي وطنية تتصل بمواطنيها المتضررين من فعالياتوتنظيم 

ق على اتفاقية مونترياـل المؤرخة في    حثّ ت -6 "اتفاقية توحيد بعض قواعد  )   5/1999/ 28الدول األعضاء التي لم تصدِّ
 ولم تنفِّذها بعد على القيام بذلك؛ وي الدولي"(  النقل الج 

ب -7 التي تتطلب إجراء المزيد من المشاورات  التوصيات  إدراج  بالمجلس  بالتوصيات الصادرة عن الندوة المذكورة وتكلِّف    ترحِّ
ل األعضاء في مجال  الدو  لتلبية احتياجات  وبصفة خاصة ،  "خطة األعمال للفترة الثالثية الُمقبلة"مع مجموعات الخبراء ضمن  

 بناء القدرات؛ 
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بالعمل بنشاط وفي التوقيت المناسب على متابعة مجموعات الخبراء المعنية في اإليكاو فيما يتعلق بهذه  المجلس    ُتكلِّف -8
 ؛التوصيات الصادرة عن الندوة حسب االقتضاء

إيالء المزيد من االهتمام لوضع "قواعد وتوصيات بالمجلس، لدى النظر في مستوى تطبيق خطط مساعدة األسر،    كلِّفت -9
 ؛ لمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسرهمدولية" 

   . 27- 39 محل القرار أن هذا القرار يحلّ  علنت -10

 ----------- 
، تقريرًا عن تنفيذ بروتوكول/خطة WP/339قدمت بوليفيا بتأييد من كولومبيا وإكوادور وأوروغواي، في ورقة العمل   13-30

ــؤوليات مباشـــــرة بعد وقوع  ــعى إلى تفادي ازدواجية الجهود وتداخل المســـ ــحايا حوادث الطائرات وأســـــرهم يســـ ــاعدة لضـــ تقديم المســـ
اللجنة الدول وأوســـــــــــاط الصـــــــــــناعة على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تنفيذ تشـــــــــــريعات ولوائح تنظيمية  وشـــــــــــجعتحادث. 

 خطط مناسبة لتقديم المساعدة لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم.وسياسات و 
ــحايا حوادث  WP/272وقدمت جمهورية كوريا، في ورقة العمل  13-31 ــاعدة ضـــــــــ ــريعاتها المتعلقة بمســـــــــ ، تقريرًا عن تشـــــــــ

يا حوادث  الدول إلى المشـاركة بفعالية وإعداد تدابير ترمي إلى رفع مسـتوى المسـاعدة المقدمة إلى ضـحا ودعتالطائرات وأسـرهم،  
 —الطائرات وأســرهم. وحثت اللجنة الدول وأوســاط الصــناعة على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تنفيذ أحكام الملحق التاســع  

التســـــــهيالت، التي تتعلق بمســـــــاعدة ضـــــــحايا حوادث الطائرات وأســـــــرهم. وأشـــــــارت اللجنة إلى خطط اإليكاو لعقد ندوة ثانية عن  
رات وأســرهم في الفترة الثالثية القادمة، وشــجعت الدول وأوســاط الصــناعة والجهات المعنية األخرى مســاعدة ضــحايا حوادث الطائ

 على المشاركة فيها مشاركة كاملة.
، الجمعية العمومية WP/98و WP/88ودعا االتحاد الدولي ألســـــــــــــر ضـــــــــــــحايا تحّطم الطائرات، في ورقتي العمل  13-32

ضــمن األمانة العامة لمعالجة مســاعدة ضــحايا حوادث الطائرات وأســرهم، وتعزيز للطلب إلى اإليكاو تحديد أو إنشــاء قســم/وحدة  
األحكام ذات الصـــــلة الواردة في الملحقين الرابع عشـــــر والتاســـــع عشـــــر، ودعا الدول وأوســـــاط الصـــــناعة إلى التعاون مع االتحاد 

ملحـقات إلى أفرـقة الخبراء المعنيين في  اـلدولي ألســــــــــــــر ضــــــــــــــحـاـيا تحّطم الطـائرات. ووافـقت اللجـنة على إحـاـلة اقتراحـات تـعدـيل ال
اإليكاو ومجموعات العمل إلجراء مزيد من المناقشـــــــــات مع مالحظة أن العمل ما زال جاريًا في فريق خبراء تصـــــــــميم وتشـــــــــغيل  

ــاء وحـدة داخـل االيكـاو إلى تحـديـد و ووافقـت على إحـالـة اقتراح  المطـارات   دة  لكي يحـدد بـدقـة دور الوحـ  األمين العـام لإليكـاوإنشــــــــــــ
 .WP/98ب( الوارد في ورقة العمل ) اللجنة اإلجراء ولم تؤيد .بهاوالموارد المرتبطة   المقترحة وهيكلها

 تيسير حركة األشخاص في الطيران
دوـلة بوليفـيا المتعـددة القومـيات بـتأيـيد من بليز والبرازـيل وكوســـــــــــــــتاريكـا والجمهورـية اـلدومينيكـانـية وإكوادور    وـقّدـمت 13-33

، تقريرًا عن تنفيـذهـا  WP/359والســــــــــــــلفـادور وغواتيمـاال وهنـدوراس وجـامـايكـا والمكســــــــــــــيـك ونيكـاراغوا وأوروغواي، في ورقـة العمـل  
ــاعدة األشـــــــخاص ذوي القدرة المحدو  ــهيل النقل الجوي، ودعت الجمعية العمومية لبروتوكول مســـــ دة على الحركة فيما يتعلق بتســـــ

ــاء األخرى. وحّثت اللجنة   ــات المعمول بها في دولة بوليفيا لتنفيذ تدابير مماثلة لها في الدول األعضـــ ــل الممارســـ للنظر في أفضـــ
ــناعة على تنفيذ أحكام مالحق اإليكاو ذات الصـــلة وتعزيز جهودها ــاط الصـ ــائل النقل   الدول وأوسـ ــير وسـ ــمان تيسـ الرامية إلى ضـ

 اإلعاقة. الجوي لألشخاص ذوي 



 - 24 -  

 

 

 

أن من المهم توفير إشــــــارات مرجعية لمقدمي الخدمات بشــــــأن االهتمام   WP/185أفادت البرازيل في ورقة العمل و  13-34
ــفر مريحة ووفقًا للمتوقع خالل كامل الرحلة، إلى جانب   ــافرين من ذوي اإلعاقة بهدف تحقيق تجربة ســــــ ــاء فهم أكثر بالمســــــ إرســــــ

ــة، أحاطت اللجنة علمًا بعمل  ــمولية إزاء العمليات الثابتة في قطاع الطيران وفقًا ألبرز القواعد واللوائح الحالية. وبعد المناقشــــــ شــــــ
اإليكاو المســــــــــــــتمر بشــــــــــــــأن هذه المســــــــــــــألة الهامة ووافقت على أن يناقش المجلس من خالل أفرقة الخبراء المعنيين في اإليكاو 

 لعمل ممارسات تيسير الحركة مع أخذ الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا في االعتبار.ومجموعات ا
، نـيابة عن االتحـاد األوروبي والدول األعضــــــــــــــاء فـيه، WP/79لورقة العـمل    1وذكرت تشــــــــــــــيكـيا، في التنقيح رقم  13-35

بوليفيا والبرازيل وكوســتاريكا وجمهورية فنزويال والدول األعضــاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني، وكندا وســنغافورة و 
البوليـفارـية والمجلس اـلدولي للمطـارات واتحـاد النـقل الجوي اـلدولي، أن هـناك حـاجـة إلى تحـدـيد وإزاـلة العقـبات والحواجز التي تحـد 

شــــخاص ذوي  من وصــــول األشــــخاص ذوي اإلعاقة إلى مرافق النقل الجوي، وقدمت مشــــروع قرار جديد بشــــان إتاحة وصــــول األ
اإلعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة إلى وسائل النقل الجوي، لكي تعتمده الجمعية العمومية. وبعد المناقشة، أكدت اللجنة  
على ضـــرورة إدراج النظر في مســـائل الســـالمة ضـــمن العمل المســـتقبلي بشـــأن وصـــول األشـــخاص ذوي اإلعاقة إلى مرافق النقل  

دول للقواعد والتوصـــــــيات الدولية ذات الصـــــــلة الواردة في الملحق التاســـــــع في هذا المجال. ووافقت اللجنة  الجوي وأهمية امتثال ال
، مع إدخال بعض التعديالت المقترحة خالل المناقشــــــة على النحو الوارد  13/2على أن توصــــــي الجلســــــة العامة باعتماد القرار  

 أدناه.

 
 المدني الدولي  تيسير االنتفاع بخدمات الطيران   –  13/2القرار 
 الحركة يشكلون نسبة كبيرة ومتنامية من سكان العالم؛   والقدرة المحدودة علىاإلعاقة   واألشخاص ذو  لما كان

كفل لجميع األشخاص بروتوكولها االختياري تعزز وتحمي وتبحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  لاتفاقية األمم المتحدة    كانت  ولما
 التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية، بما في ذلك حرية التنقل وحرية االختيار؛ ذوي اإلعاقة

اإلعاقة، التي توفر األساس للتقدم المستدام والتحويلي في    منظور  باستراتيجية األمم المتحدة إلدماج  الجمعية العمومية  وإذ تذكر
 كائز عمل األمم المتحدة؛اإلعاقة من خالل جميع ر منظور إدماج 

المتحدة  إلى    وإذ تشير األمم  قرار  في    A/RES/76/154أن  العامة  الجمعية  اعتمدته  "بأهمية   16/12/2021الذي  اعترف  قد 
تسهيالت الوصول التي تتيح لألشخاص ذوي اإلعاقة االستفادة من جميع جوانب الحياة والحاجة إلى تحديد ممارسات التحيز 

 ؛ ط التي تحد من وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى البيئة المحيطة ووسائل النقل والمعلومات واالتصاالت"والعرقلة والتثبي
يواجهون  القدرة المحدودة على الحركة  والتعهدات، ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة و المواثيق  بقلق أنه على الرغم من هذه    وإذ تالحظ

 التي تحول دون حرية تنقلهم؛  العوائقالمجتمع، بما في ذلك   تحول دون مشاركتهم كأعضاء متساوين في عوائق
من األشخاص ذوي اإلعاقات المرئية وغير المرئية، وكذلك  ةالمتزايداألعداد مجتمع الطيران تلبية طلب  ه يتعين علىبأن وإذ تقر

 الحركة وكبار السن؛  محدوديةاألشخاص الذين يعانون من 
  وذوي القدرة المحدودة على مًعا لدعم احتياجات السفر لألشخاص ذوي اإلعاقة اع الطيران ات وقطأهمية عمل الحكومب وإذ تسلم

 الحركة مع إعطاء األولوية للسالمة في جميع الظروف؛ 
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 أن التنوع واالندماج االجتماعي مفهومان ضروريان للنمو المستدام للطيران المدني الدولي؛ على  ؤكدتوإذ 
 ؛هذه الخدمات لجميع الركابسبل االنتفاع ب الجوهري لخدمات النقل الجوي وضرورة توفير المساواة في  بالدور تسلموإذ 

والقدرة    لألشخاص ذوي اإلعاقة  ،تحديات جديدةأيضًا    ويطرحان  مستحدثة،فرصا    يهيئانأيضا بأن الرقمنة واالبتكار    وإذ تقر
 وكبار السن من السكان؛  المحدودة على الحركة 

التسهيالت وكذلك    -  التاسعالواردة في الملحق  بهذا الموضوع  ذات الصلة    القواعد القياسية والتوصيات الدوليةعلى    تعيد التأكيدوإذ  
 (؛ Doc 9984بشأن إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة" ) يل"دل اإلجراءات والمبادئ الواردة في

 : العمومية الجمعيةفإن 
الكرامة وعدم التمييز من الحقوق العالمية التي تنطبق على جميع األشخاص، بمن فيهم األشخاص  صون    أنّ   قررت   - 1

 ذوو اإلعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة الذين يسافرون عن طريق الجو؛
 المجلس: من طلبوت   - 2

االستدامة، بما في ذلك ضرورات االستدامة االضطالع بدورها القيادي في مجال  اإليكاو    أن تواصل  أن يضمنأ(  
 الوصول؛ وتيسير سبل االجتماعية المتمثلة في اإلدماج  

الحركة من  القدرة المحدودة على  لركاب ذوي اإلعاقة و ا  تمكينضع استراتيجية وبرنامج عمل فعالين بشأن  أن يب(  
 ؛ ، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحةإلعاقةيتكامل بمراعاة اام نظاالنتفاع بخدمات النقل الجوي ضمن 

 بالطابع   ُتقرّ   " التسهيالت  –   التاسع  الملحقالواردة في "  الدوليةوالتوصيات  األساسية  من أن القواعد    أن يتأكدج(  
 الذين يعانون منواألشخاص  ألشخاص ذوي اإلعاقة  يسهل االنتفاع بها من جانب ااألساسي للخدمات التي  

 نقص في القدرة على الحركة؛ 
واألشخاص الذين يعانون األشخاص ذوي اإلعاقة    لإلدماج وتمكين  الدول األعضاء على إعطاء األولوية  حثتو   - 3

 ؛من نقص في القدرة على الحركة من االنتفاع بخدمات النقل الجوي 
وقواعدها  في لوائحها    د ممكن،إلى أقصى ح  االتساق،جميع الدول األعضاء على السعي إلى تحقيق    شجعتو   - 4

المعنية باإلعاقة وجميع أصحاب    المجموعاتالوصول إلى النقل الجوي، والعمل بشكل وثيق مع  بتيسير سبل  وإجراءاتها المتعلقة  
 ؛ المصلحة ذوي الصلة

من  مع الصناعة والمجتمع المدني  نهجه  يقوم بتنسيق  قطاع النقل  التأكد من أن  الدول األعضاء على    شجعوت   - 5
وذوي القدرة المحدودة على الحركة، من خالل العمل عن  يسهل الوصول إليها لألشخاص ذوي اإلعاقة  متكاملة  أجل تقديم خدمات  

 كثب مع المجموعات المعنية باإلعاقة وجميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛ 
أنشطة اإل  وتشجع   -6 باليالدول األعضاء على دعم  المالية والعينيةكاو  السواء  موارد  الناج  على  التنفيذ   ح لضمان 

 .وذوي القدرة المحدودة على الحركةالنقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة لتيسير للتدابير المتفق عليها 
 --------------- 
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وبليز ودولـة بوليفيـا ، بتـأييـد من أروبـا )مملكـة هولنـدا(  Wp/340قـدمـت الجمهوريـة الـدومينيكـانيـة، في ورقـة العمـل   13-36
المتعددة القوميات وشــــــــيلي وكوســــــــتاريكا وكوبا وإكوادور والســــــــلفادور وغواتيماال وهندوراس وجامايكا والمكســــــــيك ونيكاراغوا وبنما  
وأوروغواي وجمهورة فنزويال البوليفـاريـة، تقريرًا عن مبـادرات هيئـة الطيران المـدني فيهـا لرفع درجـة الوعي وتعزيز الممـارســـــــــــــــات 

دة فيما يتعلق بتيســــــــــــير حركة األشــــــــــــخاص في النقل الجوي، بما في ذلك إعداد مبادئ توجيهية لمواءمة معاملة الركاب مع الجي
القدرة المحدودة على الحركة. وبعد المناقشـــــــة، أحاطت اللجنة علمًا بمبادرات الجمهورية الدومينيكانية وحثت اإليكاو والدول على  

 كام مناسبة لنقل األشخاص ذوي اإلعاقة بطريق الجو.تعزيز جهودها الرامية إلى وضع أح
المقدمة من الشـــــركاء الدوليين   WP/461المقدمة من البرازيل، و WP/544أحاطت اللجنة علمًا بورقات المعلومات   13-37

 لتنمية الطيران وتجديده واستدامته.
 اإلتجار باألشخاص واإلتجار بالحيوانات البرية 

، بـتأيـيد من بليز ودوـلة بوليفـيا المتعـددة القومـيات  WP/54األرجنتين وـباراغواي وأوروغواي، في ورـقة العمـل   قّـدـمت 13-38
والبرازيل وشــيلي وكولومبيا، وكوســتا ريكا، وكوبا، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، والســلفادور، وغواتيماال، وغيانا، وهندوراس، 

مريكا الالتينية، والمكسيك، وهولندا، ونيكاراغوا، وبنما، وبيرو، وسورينام، و فنزويال )جمهورية وجامايكا، ولجنة الطيران المدني أل
، تقريرًا عن الوضـــــــــــــع الحالي في منطقة أمريكا الجنوبية فيما يتعلق باإلتجار بالبشـــــــــــــر، WP/412البوليفارية(، في ورقة العمل -

ــّجعتتعزيز التعاون الدولي والتعاون داخل قطاع الطيران، جملة أمور من بينها    إلىالجمعية العمومية للنظر   ودعت الدول   وشـــــــ
على إدراج المســـــائل المتعلقة باإلتجار بالبشـــــر في حمالتها التثقيفية الخاصـــــة بأمن الطيران والتســـــهيالت، وتعزيز البروتوكوالت 

ل، بما في ذلك عقد حلقات دراســـــية  وآليات االســـــتجابة باإلبالغ عن الحاالت، فضـــــاًل عن تبادل اإلحصـــــاءات بين نقاط االتصـــــا
 وحلقات عمل في المكاتب اإلقليمية لإليكاو.

، التي شـــــــــــــــاركــت تــايلنــد في رعــايتهــا، أن موافي الطيران WP/318الواليــات المتحــدة، في ورقــة العمــل    وأفــادت 13-39
ــر عند  ــطلعون بدور هام في اعتراض ووقف اإلتجار بالبشـ ــافرين يضـ تزويدهم بالقدرة على  المتعاملين مع الجمهور وجمهور المسـ

مالحظة حاالت االشـــتباه بوقوع هذه الجريمة واإلبالغ عنها للســـلطات المختصـــة عند اعتماد اســـتراتيجية شـــاملة لمكافحة اإلتجار 
الورقة الجمعية العمومية لتأييد قرار بشــــأن أهمية االســــتراتيجية الشــــاملة. وبعد المناقشــــة، أشــــارت اللجنة إلى أن  ودعت  بالبشــــر. 

: "البيان 16-40مكافحة اإلتجار بالبشـــــــر"، و —: "إعداد وتنفيذ أحكام خاصـــــــة بالتســـــــهيالت  15-40الجمعية العمومية   قراري 
الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال التسهيالت"، يتضمنان أحكامًا تتعلق باإلتجار بالبشر، ووافقت على ضرورة معالجة 

، حســب االقتضــاء، 15-40ي المرفق بالورقة من خالل تعديل قرار الجمعية العمومية  البنود من منطوق مشــروع القرار الواردة ف
 عوضًا عن وضع قرار جديد.

 ر مكافحة االتجار بالبش -التسهيالت خاصة بوتنفيذ أحكام  إعداد :13/3القرار 
برتوكول منع اإلتجار في األشخاص، وخاصة النساء واألطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل التفاقية األمم المتحدة    حيث إن

ودخل حيز النفاذ في    2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في نوفمبر  
 عليه أغلبية البلدان؛  ، يوفر إطارًا دوليًا وصدقت2004/ 28/1

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

 تجار في البشر؛الدولي في مكافحة اإل
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تدريب العاملين الذين يتعاملون مع الزبائن وغيرهم من العاملين في الطيران على كشف الحاالت المشبوهة لإلتجار في   وحيث إن
 البشر واالستجابة لها من شأنه أن يساعد في وضع حد لهذه الجريمة؛

ــية   وحيث إن ــع   49- 8التوصــ ــهيالت"   — في الملحق التاســ ــجع   "التســ ــمان وجود إجراءات تشــ ــاء على اتخاذ تدابير لضــ الدول األعضــ
لي المطارات والطائرات؛   لمكافحة اإلتجار باألشخاص بما في ذلك نظم إبالغ واضحة وجهات اتصال لدى السلطات المختصة لمشغِّ

المناسب للعاملين   في الملحق التاسع تشجع الدول األعضاء على اتخاذ تدابير لضمان توفير التدريب  50-8التوصية    وحيث إن
 في المطار وفي الطائرة ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرين لتوعيتهم بشأن اإلتجار باألشخاص؛

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

بغي لإليكاو أن تروج إلعداد مبادئ إرشادية واضحة بشأن اإلتجار في البشر التباعها من جانب الدول كافة، بما ينوحيث إنه  
 ؛ في ذلك بروتوكوالت نموذجية لإلبالغ واالستجابة تتمحور حول الضحية وإنفاذ القوانين بشكل يجنب الصدمات للضحية

"، التي وافق عليها فريق خبراء االســتراتيجية الشــاملة لمكافحة االتجار بالبشــر في قطاع الطيران"،  Doc 10171الوثيقة   نإ  وحيث
بالبشــر الســياســات الوطنية لمكافحة االتجار ، تعزز 2021( في ســبتمبر  ATCلجنة النقل الجوي )و   2021في يوليو    التســهيالت

والتوصـــــيات   باإلرشـــــادات مات ومشـــــغلي الطائرات والمطارات والمنظ  الطيران المدنيو ســـــلطات  الدول  ، وتزّود وأطر اإلجراءات
البيان "  41/17العامة لإليكاو  جمعية الشـــاملة لمكافحة االتجار بما يتماشـــى مع قرار  الالســـتراتيجيات  لالســـتعانة بها عند وضـــع ا

 ؛"الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال التسهيالت
الشــــراكات، و وآليات االســــتجابة،   ،إســــتراتيجية شــــاملة تشــــمل القوانين والقيادة والســــياســــات وبروتوكوالت اإلبالغ اعتماد  وحيث إنّ 

الـناجين من   بتجـارب  والرؤى المســــــــــــــتنيرةبمـا في ذـلك التوصـــــــــــــــيات    تـبادل المعلومـاتو جمع البـياـنات،  و الوعي العـام،  و الـتدرـيب، و 
من منظمات ومشــغلي الطائرات والمطارات الدعم ســلطات الطيران المدني و يأن  يمكن   ، ودعم الضــحايا والناجين،االتجار بالبشــر

 ،لجريمةأجل وضع حد لهذه ا
 : فإن الجمعية العمومية

ــاء على إيالء االهتمام العتماد  تحث  -1 ــيتين    على    29التعديل   الدول األعضــــــ الملحق التاســــــــع   من     50- 8و   49- 8التوصــــــ
 وتنفيذه فورًا؛ 

"إرشـادات بشـأن تدريب طاقم مقصـورة الركاب على    –   352الدول األعضـاء إلى إيالء المراعاة الواجبة للكتاب الدوري  تدعو  -2
 كشف االتجار باألشخاص" والتصدي له، لدى تنفيذها لألحكام ذات الصلة من الملحق التاسع؛ 

ــر ومن كونها تفي   تطلب من  -3 ــألة مكافحة اإلتجار في البشــــــ ــلة بمســــــ ــادية ذات الصــــــ المجلس التأكد من تحديث المواد اإلرشــــــ
 ؛ باحتياجات الدول األعضاء 

االســتراتيجية الشــاملة لمكافحة االتجار بالبشــر "،  Doc 10171الدول األعضــاء إلى إيالء االعتبار الواجب للوثيقة  تدعو -4
 .التاسعمن الملحق لألحكام ذات الصلة  تنفيذهاعند  "في قطاع الطيران

 --------------- 
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، ذكرت جمهورة فنزويال البوليفــاريــة، بتــأييــد من دولــة بوليفيــا المتعــددة القوميــات وبنمــا  WP/420في ورقــة العمــل   13-40
بناء على التجربة في   وباراغواي وأوروغواي، أن إجراءات مكافحة اإلتجار بالبشر يمكن أن تستفيد من إضافة بروتوكوالت جديدة

ــأنها. ولدى النظر في الورقة، حثت  ــاذة، كما يجري تطبيقها في أمن الطيران المدني، والتصـــــــرف بشـــــ التعرف على الحاالت الشـــــ
التســهيالت والنظر في اإلرشــادات الصــادرة   —اللجنة الدول على بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تنفيذ أحكام الملحق التاســع  

 ، والتعاون مع جميع الجهات المعنية.عن اإليكاو
أن المتــاجرين   WP/144كــل من المجلس الــدولي للمطــارات واتحــاد النقــل الجوي الــدولي في ورقــة العمــل    وأفــاد 13-41

الصــــــــــادر عن الجمعية   16-40بالحيوانات البرية يســــــــــتخدمون عادة أســــــــــلوب النقل الجوي، ويقترحان إجراء تعديل على القرار 
 بإدراج أحكام تتصدى لمسألة اإلتجار بالحيوانات البرية.  16-40العمومية. وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على تعديل القرار 

 
 ات اإليكاو المستمرة فيما يتعلق بالتسهيالتبيان موحد بشأن سياس

، تقريرًا عن التطورات األخيرة في عمــل اإليكــاو ومــا ســــــــــــــيركز عليــه في WP/18قــدم المجلس، في ورقــة العمــل   13-42
ــع  ــهيالت، والملحق التالسـ ــتقبل في مجال التسـ ــافرين، ودليل المفاتيح   —المسـ ــتراتيجية اإليكاو لتحديد هوية المسـ ــهيالت، واسـ التسـ

ة لإليكـاو، ودعـا الجمعـية العمومـية إلى اعتمـاد مشــــــــــــــروع القرار المـقدم في المرفق ـبالورـقة. وبعـد أن نظرت اللجـنة في ورـقة  العـامـ
ــة العامة باعتماد القرار  . وأحاطت علمًا  16-40، الذي ينبغي أن يحل محل القرار 13/4العمل وافقت على أن توصــــــي الجلســــ

 .2014األحادي الجانب على بروتوكول مونتريال لعام بموقف أحد الوفود فيما يتعلق بالتصديق 

د بشأن سياسات اإليكاو المستمرة فيما يتعلق بالتسهيالت 13/4القرار   : بيان موحَّ
( من اتفاقية  24( و) 23( و) 22"التسهيالت" قد ُوضع للتركيز على التزامات الدول األعضاء بموجب المواد )   — الملحق التاسع  لما كان  

 (؛ 35( و) 29( و) 14( و) 13( و) 10شيكاغو، ولتوحيد اإلجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار إليها في المواد ) 
ة في الملحق التاسع أساسيًا لتيسير التصريح للطائرات وتخليص الركاب وأمتعتهم تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الوارد  ولما كان

النقل   عمليات  كفاءة  على  الحفاظ  بغية  المطارات  وإجراءات  الحدود  مراقبة  التي تطرحها  التحديات  ومواجهة  والبضائع والبريد 
 الجوي؛ 
على قطاع    خطيرةً   اً ي مجال الصحة العامة قد خّلفت آثار ه جائحة فيروس كورونا من قيود وتدابير ففيبأن ما تسببت    واعترافا

 قرارات بشأن تسهيالت النقل الجوي؛ الهذه اآلثار لدى اتخاذ  مراعاةالطيران، وأنه يجب على اإليكاو والدول األعضاء 
المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا المؤتمر الرفيع  الصادر عن  البيان الوزاري  جاءت في  على االلتزامات التي    وإذ تعيد التأكيد

(HLCC 2021  ،)يتسم بالسالمة واألمن والتنظيم  الجوية على نحو  لحركة  امن جملة أمور، ضرورة ضمان تدفق  والتي تضمنت، ض
،  الطويلالمدى  الصمود في وجه األزمات على  الطيران الدولي على  قدرة  تشغيلي، وضمان  ال  بالتأهبالطيران  قطاع  مع تحلي  

 ؛ ما سبقهاالحالية و الجائحة الدروس المستفادة من  وإدراج
ذي  اللمؤتمر الرفيع المستوى بشأن جائحة فيروس كورونا  في اباالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن مسار التسهيالت    وإذ تذّكر

 ؛ 2021نعقد في شهر أكتوبر ا



 - 29 -  
 

 

 

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

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

 : فإن الجمعية العمومية
يخص    تقرر - 1 فيما  المستمرة  وممارساتها  اإليكاو  لسياسات  الموحد  البيان  تشكل  أدناه  المذكورة  القرار  هذا  مرفقات  أن 

 للجمعية العمومية: واألربعينالحادية التسهيالت، كما كانت تلك السياسات قائمة عند اختتام الدورة 
 إعداد وتنفيذ أحكام التسهيالت  — المرفق )أ( 

وعمليات   مسافرينهوية ال  تحديد  أنشطةاإلجراءات الوطنية والدولية الهادفة إلى ضمان أمن وسالمة   — )ب( المرفق
 مراقبة الحدود 

 التسهيالت  مسائل فيالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات — )ج( المرفق
 الركاب بيانات تبادل نظم — )د(  لمرفقا

أن يستعرض البيان الموحد المتعلق بالتسهيالت وأن يبلغ الجمعية العمومية إذا اقتضى األمر إدخال  المجلس ب  فتكلّ  - 2
 تغييرات عليه؛

 التسهيالت. في مجال سياسات اإليكاو المستمرة ب: البيان الموحد 16- 40  القرارأن هذا القرار يحل محلّ  تعلن - 3

 المرفق )أ( 
 أحكام التسهيالت   وتنفيذ إعداد

" وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر  اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين"ولما كانت  
 ؛ 5/2008/ 3، قد دخلت حيز النفاذ في 2006سمبر دي
مواصفات وثائق السفر المقروءة آليًا التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث نظم تعجل بتخليص إجراءات    كانتا  ولمّ 

الركاب الدوليين وأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول والخروج في المطارات وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها 
 وغيرها من السلطات المعنية بمراقبة الحدود؛ المتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرة وتعزيز برامج ا سلطات الهجرة

أثبت  إعداد مجموعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباني المطارات على الركاب والمنتفعين اآلخرين قدولما كان 
 فاعليته وفائدته؛ 

 ؛ع الركاب أحد أبرز العوامل لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةاعتبار النقل الجوي المتاح لجمي ولما كان
المقروءة آليا )  ولما كانت إجراءات إدارة مراقبة الحدود واألمن من خالل تحسين سالمة الوثائق   تعزز(  MRTDوثائق السفر 

 ؛ المستخدمة للتحقق من هوية المسافرين والطاقم الجوي 
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رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة غش الجوازات،  التعاون  اللمقروءة آليا تسمح أيضا بإقامة  وثائق السفر ا  ولما كانت
منتهية الصالحية البما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات  

 ا بالغش؛الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليه أو
استعمال وثائق السفر المقروءة آليا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب يمكن استخدامه أيضا ألغراض أمنية، عن    ولما كان

طريق تعزيز عمليات إدارة مراقبة الحدود وتحسين سالمة الوثائق، مما يضيف مستوى هامًا إلى نظام الطيران المدني الدولي،  
 ؛ منع أفعال التدخل غير المشروع قبل عملية الصعود على متن الطائرة بوقت طويلمن أجل كشف اإلرهابيين و 

قررت بأنه ينبغي تشجيع الدول األعضاء    2013الدورة الثامنة والثالثون للجمعية العمومية لإليكاو المنعقدة في عام    ولما كانت
( والذي تم إعداده لسد الحاجة إلى توفير وسيلة أكثر فعالية  EFODعلى استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات )

 االختالفات عن القواعد القاسية والتوصيات والى استبدال اآللية القائمة على الورق؛لإلبالغ والبحث عن  
مكونات الملحق التاسع )التسهيالت( التي تدعم أهداف إدارة الحدود وأمن الحدود على حد سواء والتي  تضع في اعتبار ا    وإذ

 تخضع للتدقيق بموجب برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران؛ 
الت ولمساعدة الدول  هيضرورة توفير قدر كاٍف من الموارد البشرية والمالية لدعم أنشطة برامج التسبُتسّلم بأهمية التسهيالت و   وإذ 

 التسهيالت؛ –األعضاء في تنفيذ القواعد القياسية والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع 
،  30/11/2018و 29توى بشأن أمن الطيران، المنعقد في مونتريال في يومي  باإلعالن الصادر عن المؤتمر الرفيع المس  وإذ تذّكر

 واالستنتاجات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود. 
 : فإن الجمعية العمومية

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

قة ومقبولة على المستويين العالمي واإلقليمي، إلى الحد المستطاع، من الدول األعضاء  تطلب -2 تنفيذ تدابير تعاونية منس 
الدول دون أن تفرض عليها أعباًء اقتصادية إضافية أو تنال من  في  بحيث تراعى فيها مختلف الظروف والسياسات الوطنية  

 سفر الجوي للركاب ونموها المستدام؛تعافي حركة الل اً تيسير وذلك سالمة الطيران المدني وتسهيالته، 

الواجبة للوثيقة  أن تولي، في تنفيذ األحكام ذات الصلة  األعضاء على  الدول    تحثّ  -3 العناية  التاسع،  الملحق  في 
Doc 9984   –   " ؛إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة بشأن   يل دل" 

الوصول للركاب من ذوي اإلعاقة من أجل التوصل إلى نظام نقل  تطلب من المجلس إعداد برنامج عمل حول إتاحة   -4
 جوي يتكامل بمراعاة اإلعاقة؛ 

بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول األعضاء    ""التسهيالت  -تطلب إلى المجلس أن يكفل تحديث الملحق التاسع   -5
وتأمين وثائق السفر، فيما يتعلق بإدارة مراقبة الحدود  وكذلك ما عليهم من التزامات إزاء قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  

( الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتعامل مع حاالت الطوارئ في مجال  2005)  والتزاماتهم باللوائح الصحية الدولية
ة الدولية، والتعامل  ( الصادرة عن منظمة الصح 2005الصحة العامة واالستجابة لها، والتزاماتها تجاه لوائح الصحة الدولية ) 
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لها، عالوة  العامة واالستجابة  الطوارئ في مجال الصحة  على متطلبات الدول األعضاء المتعلقة بالتعامل مع   مع حاالت 
 البضائع والركاب؛ والتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذه اإلدارة؛ 

 ة للتطورات وملبية الحتياجات الدول األعضاء؛ لى المجلس أن يتأّكد من أّن المواد اإلرشادية ذات الصلة مواكبإ تطلب -6
  المرتبطة بإدارة مراقبة الحدود  "التسهيالت" –إلى المجلس أن يضمن التوافق والتكامل بين أحكام الملحق التاسع  تطلب -7

 ؛ "األمن" –والملحق السابع عشر 
الممارسات الحالية بشأن االستدالل على  الدول األعضاء على إيالء االهتمام الواجب بالمواد اإلرشادية وأفضل    تحثّ  -8

"، اإلشارات الدولية إلرشاد األشخاص في المطارات والمحطات البحرية"  –   Doc 9636الوثيقة    الطريق ووضع الالفتات بما في ذلك
  بقدر ما تظل أحكامها منطبقة؛

يذ القواعد القياسية والتوصيات الدول األعضاء على ضمان أن جميع الوكاالت والفروع التي تضطلع بدور في تنف  تحثّ  -9
التسهيالت، بما في ذلك سلطات الطيران المدني وسلطات الهجرة والجمارك والصحة والحجر    –الدولية الواردة في الملحق التاسع  

الحدود   على  والشرطة  البريد  وسلطات  القانون  إنفاذ  وسلطات  الجوية  الحركة  ومراقبة  السفر  وثائق  إصدار  وسلطات  الصحي 
لطات المعنية بالشؤون الخارجية، ُتمنح حق الوصول على النحو المناسب إلى النظام اإللكتروني لإلبالغ عن االختالفات والس

(EFOD وذلك من أجل استيفاء بشكل كامل قائمة االمتثال التي ينص عليها الملحق التاسع؛ ،) 
بأعلى درجات األولوية وتوفير الموارد المناسبة أمرا يحظى  بوصفه  التسهيالت    برنامج  اعتبار ضمان  المجلس على    تحث -10

 ؛له من جانب اإليكاو ودولها األعضاء
خالل   تحثّ  -11 من  التسهيالت  مجال  في  المنظمة  لنشاطات  المالي  الدعم  توفير  مواصلة  على  األعضاء  الدول  جميع 

 لعادي؛المحددة في ميزانية البرنامج ا تلكاإلسهامات الطوعية شكل موارد بشرية ومالية تتخطى 
بالدور الريادي لإليكاو في مجال نشاطات التسهيالت، تطلب إلى المجلس واألمين العام أن يضمنا استمرارية   وإذ تقرّ  -12

على المدى الطويل، وذلك من خالل اتخاذ التدابير إلدماج، قدر اإلمكان، احتياجات التمويل   برامج اإليكاو في مجال التسهيالت
 بأسرع وقت ممكن. وذلك ،ي وضمان إتاحة الموارد البشرية الكافيةضمن ميزانية البرنامج العاد

 المرفق )ب( 
 الو نية والدولية الهادفة إلى ضمان سالمة   اإلجراءات 

 األمن  وتعزيز وعمليات مراقبة الحدود  المسافرين   ويةتحديد  أنشطة
من ألهدف اإليكاو االستراتيجي    ومراقبة الحدود في إطار إدارة شؤون هوية المسافرين  الدول األعضاء تسلم بأهمية    لما كانت

 الطيران والتسهيالت؛ 
نهج أكثر شمواًل وتنسيقًا يربط    الدول األعضاء تسلم بأّن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر يتطلب توخي  ولما كانت

 ين ومراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة: بين العناصر الخمسة المترابطة التالية في مجال إدارة شؤون هوية المسافر 
 الوثائق األساسية واألدوات والعمليات الالزمة لضمان إثبات الهوية؛ أ(



 - 32 -  

 

 

 

  جوازات السفر اإللكترونية، المطابقة لمواصفات اإليكاو   وخاصةتصميم وتصنيع وثائق سفر موحدة ومقروءة آليًا،   ب(
 ؛"المقروءة آليا"وثائق السفر ( Doc 9303الوثيقة )في 

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

التفتيش من أجل ضمان كفاءة وأمن عملية قراءة وثائق السفر المقروءة آليًا والتحقق منه د( ا على نظم وأدوات 
 لإليكاو؛( PKD)الحدود، بما في ذلك استخدام دليل المفاتيح العامة 

توفر ربطًا مناسبًا من حيث التوقيت ومضمونًا وموثوقًا به لوثائق السفر المقروءة    تطبيقات قابلة للتشغيل البيني ه(
 آليًا وأصحابها بالبيانات المتاحة وذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛ 

 قدرات لتحديد هوية األشخاص، وأدوات وآليات متاحة لتحديد هوية المسافرين والتأكد منها؛   الدول األعضاء تحتاج إلىولما كانت  
استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين توفر اإلطار العام لتحقيق أقصى المنافع من وثائق السفر ومراقبة ولما كانت  

 المسافر؛  ر إدارة شؤون هويةالحدود وذلك عبر الجمع بين عناص
  أعمال خطة    اعتماد  9/2015/ 25الذي اعُتمد في    1/ 70  القراربموجب  قررت،    قدالدول األعضاء في األمم المتحدة    كانت  ولما

  غاية،   169استنادًا إلى    المستدامة  التنمية  أهداف  من  دفاً ه  17تتكون من  مجموعة    شملالتي ت  2030  عاملالتنمية المستدامة  
   ؛2030 عام بحلول الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك سجالت المواليد  تتمثل في توفير 9-16  الغايةعلمًا بأن 
كان   المتحدة  ولما  األمم  قررمجلس  قراراته  ،  قد    2482و  (2017)   2396و  ( 2014)  2178و  (2001)  1373بموجب 

أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى    ن، بأنه يجب أن تمنع الدول كافة حركة اإلرهابيي(2019)
 أو استخدامها بطرق احتيالية؛  اإصدار وثائق الهوية ووثائق السفر، ومن خالل تدابير لمنع تزييف هذه الوثائق أو تزويره

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

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

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

 الثقة الدولية في سالمة كل جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي؛  تولما كان 
جوازات السفر الفارغة المسروقة، من قبل أولئك الذين يحاولون دخول البالد بهوية مزورة، آخذ في االزدياد في    استخدام  نولما كا

 شتى أنحاء العالم؛ 
اإلبالغ على وجه السرعة بالمعلومات الدقيقة عن وثائق السفر المسروقة أو المفقودة أو الملغاة الصادرة عن الدول    ولما كان

 هي مسألة إلزامية بموجباألعضاء لغرض إدراجها في قاعدة بيانات الوثائق المسروقة والمفقودة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
 "التسهيالت"؛  —ليها أحكام الملحق التاسع القواعد القياسية التي تنص ع  من
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تحديد هوية المسافرين وعمليات مراقبة الحدود يعتمد على نظام متين إلدارة شؤون الهوية وعلى سالمة  أمن عملية  ولما كان  
 عملية إصدار جوازات السفر؛  

التصدي لتزوير جوازات السفر، بما في   يمثل حاجة ملحة من أجل تعزيزالتعاون الرفيع المستوى بين الدول األعضاء  ولما كان
استخدام جوازات السفر الصالحة من قبل المحتالين واستخدام جوازات السفر المنتهية    وأذلك تزوير أو تزييف جوازات السفر،  

 الصالحية أو الملغاة واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها عن طريق الغش؛
بموجب "االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها في    –رت  الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قرّ   ولما كانت

أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات، حسب االقتضاء، لتحسين أمن إنتاج وإصدار وثائق الهوية   –  8/9/2006
 ؛التزويروالسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا 

 لمكافحة ومنع تزوير وثائق الهوية ووثائق السفر؛ األعضاء من المطلوب تعزيز وتكثيف التعاون بين الدول  ولما كان
  1951لدول األطراف في اتفاقية عام  يجب على ا ( تمثل وثائق السفر التي  CTDs)  وثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة  ولما كانت

ام  عديمي الجنسية )"اتفاقية عالمتعلقة بوضع األشخاص    1954"( واتفاقية عام  1951اقية عام  المتعلقة بوضع الالجئين )"اتف
في كلتا    28عديمي الجنسية المقيمين على أراضيها بصورة قانونية )انظر المادة  "( أن تمنحها لالجئين أو لألشخاص  1954

المعاهدتين الدوليتين فيما يتعلق باألشخاص المستفيدين ، وتمثل على هذا النحو وثائق السفر المنصوص عليها في  االتفاقيتين(
 ؛ من الوضع المعترف به على الصعيد الدولي

ك الجوازات  التحقق من وثائق السفر اإللكترونية المقروءة آليًا، بما في ذل على  قد وضعت دليل المفاتيح العامة للمساعدة    اإليكاو ولما كانت  
 الجوازات وسالمة عمليات مراقبة الحدود؛ ، بما يعزز أمن هذه  اإللكترونية 
األعضاء تطلب من برامج اإليكاو المساعدة الفنية والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزيز برامجها في تحديد هوية  الدول  ولما كانت  
 مراقبة الحدود؛ إدارة    برامج المسافرين و 
ل األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنية واإلقليمية والدولية والجهات المعنية  التعاون بشأن مسائل االتجار بالبشر فيما بين الدو   ولما كان 

 األخرى المهتمة بهذا المجال قد عاد بالنفع على إجراءات مكافحة االتجار باألشخاص. 
 فإن الجمعية العمومية: 

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

 من التهديدات التي يواجهها الطيران المدني؛
، مستندات الهوية األساسيةوأمن  للحفاظ على سالمة    الصارمةواألدوات  الدول األعضاء على تنفيذ اإلجراءات    تحثّ  - 2

السيما من خالل تطبيق مبادئ دليل إثبات الهوية، مثل ضمان أن صاحب الهوية موجود وانه ما زال على قيد الحياة، مع التأكد 
رها عليه وحده في النظام من خالل توفير اإلثبات بالبصمة االجتماعية لمقدم من ارتباط مقدم الطلب بالهوية المعنية واقتصا

 والتحقق من سجالت الوكاالت أو من خالل ربط هذا السجل بمقياس واحد أو أكثر من المقاييس البيومترية؛ الطلب،
شؤون الهوية ومن  الدول األعضاء على أن تكثف جهودها من أجل وضع وتنفيذ نظام متين في مجال إدارة    تحثّ  - 3

 أجل المحافظة على أمن وسالمة عملية إصدار وثائق السفر؛ 
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المقروءة اإللكترونية    وثائق السفرالدول األعضاء على تكثيف جهودها إلنشاء وتنفيذ نظام تحقق من سالمة    تحثّ  - 4
 توقيعاتها اإللكترونية والتحقق من صالحيتها؛  التحقق من سالمة، ال سيما بواسطة آلياً 
استراتيجية برنامج اإليكاو    يكلف األمين العام بالمواابة على تحديث خارطة الطريق لتنفيذالمجلس أن    إلى  تطلب - 5

وذلك من أجل مساعدة الدول األعضاء على تحديد هوية األفراد بذاتهم، وتعزيز أمن وسالمة وثائق    ،لتحديد هوية المسافرين
 السفر الخاصة بهم وعمليات مراقبة الحدود؛ 

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

الدول األعضاء التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليًا طبقًا للمواصفات الواردة في الجزء األول الرابع  تحث   -7
 ؛ على أن تبادر إلى إصدارها  Doc 9303من الوثيقة 

 سحب الجوازات غير المقروءة آليًا من التداول؛ تكفل األعضاء بأن الدول  تذكر - 8
الدول التي قررت إصدار وثائق السفر اإللكترونية المقروءة آليا على القيام بذلك طبقا للمواصفات الواردة في    تحث - 9

 ؛ Doc 9303 الوثيقة
وثائق سفر اتفاقية األشخاص عديمي الجنسية )"وثائق سفر الالجئين و عند إصدار  بأن تتأكد الدول األعضاء تحثّ  - 10

 ؛ Doc 9303مقروءة آليًا، طبقًا للمواصفات الواردة في الوثيقة   من كونها وثائق األمم المتحدة"(
الضوابط    ُتذّكر - 11 بوضع  األعضاء  لالدول  الفارغةللتصدي  السفر  وثائق  سرقة  السفر    حاالت  وثائق  واختالس 

 حديثًا؛ الصادرة

المسافرين ومراقبة حدودها  الدول األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في وضع نظم فعالة وناجعة لتحديد هوية    تحثّ  - 12
 ؛على االتصال باإليكاو دون تأخير

وثائق السفر    - Doc 9303يضمن أن تظل المواصفات والمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة  المجلس أن    إلىتطلب   - 13
 مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛  ،المقروءة آلياً 

الدول األعضاء على تعزيز عمليات إدارة المراقبة على حدودها وفقًا لما تقضي به أيضًا قرارات مجلس األمن    يحث - 14
   المتعلقة بهذا الشأن وذلك بتطبيق القواعد المرتبطة بهذه المسألة والواردة في الملحق التاسع "التسهيالت".

الدول األعضاء إلى تنفيذ الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز األمن وتسهيل المراقبة على الحدود مع    تدعو - 15
تحسين إجراءات التخليص، مثل االستخدام المشترك لبوابات المراقبة اآللية على الحدود ودليل اإليكاو للمفاتيح العامة، وذلك عند  

 ؛لكترونيةجوازات السفر اإلسالمة التحقق من 
إلى تعزيز األمن وتسهيل عمليات   تطلب - 16 التي تهدف  التكنولوجية  الحلول  العام أن يواصل استطالع  إلى األمين 

 مراقبة الحلول على الحدود مع تحسين إجراءات التخليص؛ 
ة الحدود،  مراقب  تحديد هوية المسافرين وإدارة  إجراءاتسالمة    تحسينالمجلس أن يواصل العمل على    إلى  تطلب - 17

 ووضع اإلرشادات لمساعدة الدول األعضاء على تحقيق المزيد من هذه األهداف؛   وتعزيز األمن
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أنشطة المساعدة والدعم في بناء القدرات للدول األعضاء في مجالي تحديد المجلس على استكشاف سبل تكثيف    تحثّ  - 18
 ؛  اإليكاو بدور ريادي في المجتمع الدولي لتسهيل وتنسيق مثل هذه المساعدة هوية المسافرين ومراقبة الحدود، بما في ذلك قيام  

على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإليكاو وتحميل المعلومات الالزمة المتاحة    األعضاء   جميع الدول  تحثّ  - 19
وثائق السفر اإللكترونية المقروءة    سالمةمن  للتحقق  في هذا الدليل    المعلومات المتاحة من جميع الدولواستخدام    لديها إلى الدليل

 ؛ آليًا في عمليات مراقبة الحدود
بعد    –الدول األعضاء    تحثّ  - 20 بذلك  تقم  لم  في  -إن  اإلسراع  بالبيانات  على  و   اإلبالغ  بشأن    السفر   ثائقالدقيقة 

 ؛(SLTDوثائق السفر المسروقة والمفقودة ) إلى اإلنتربول إليداعها في قاعدة بياناتالصادرة عنها المسروقة والمفقودة والملغاة 
لدخول والمغادرة، من لعلى نقاط مراقبة حدودها    -إن لم تقم بذلك بعد    –على أن تتحقق    الدول األعضاء  تدعو - 21

وثائق السفر الخاصة باألشخاص الذين يسافرون عبر حدود الدول، من خالل مقارنتها بمضمون قاعدة بيانات اإلنتربول لوثائق  
 ؛(SLTDلسفر المسروقة والمفقودة )ا

في قاعدة تنشئ آليات تتسم بالفعالية والكفاءة بهدف تنفيذ عمليات إيداع البيانات    على أن  الدول األعضاء  ثّ تح - 22
 وعمليات استخراج المعلومات منها؛  (SLTD) بيانات وثائق السفر المسروقة والمفقودة

الدول األعضاء على أن تنشئ نظامًا فعااًل لتبادل المعلومات والتعاون بين جميع الجهات المعنية في مجال   ثّ تح - 23
 منع االتجار بالبشر؛ 

مكافحة االتجار بالبشر بهدف توفير الدعم للدول األعضاء  ل إعداد مواد إرشادية بشأن    إلى األمين العام أن يواصل   تطلب  - 24
 .ترد في الملحق التاسع "التسهيالت" فيما يخص االتجار بالبشر في تنفيذها لألحكام التي 

 المرفق )ج( 
 التسهيالت  مسائل  على الو نية والدولية والتعاون  اإلجراءات 

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

 ؛التحسينات الالزمة
  الطيران   صناعةواإلقليمية والدولية و   ئل التسهيالت بين الدول األعضاء ومع مختلف األطراف الوطنيةالتعاون على مسا  ولما كان

 ؛ التي تهمها شؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيين
 على جدوى ًا بعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل المعلومات عن المسافرين مما أثر سلبياً هذا التعاون قد أصبح حيوي وحيث أن

 ؛قطاع النقل الجوي 
 قد ازداد في األعوام الماضية؛   في شتى أنحاء العالم عن طريق النقل الجوي  خطر انتقال األمراض السارية ولما كان
، وذلك  فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهمالعام للتسهيالت    طاراإل  يتضمن  الملحق التاسع  ولما كان

القياسية   القاعدة  لدعم تقديم    47-8تحديدًا بموجب  الدول األعضاء بوضع ما يلزم من تشريعات ولوائح وسياسات  ُتلزم  التي 
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لتقديم  المالئمة  الخطط  بوضع  والمطارات  الطائرات  مشغلو  يقوم  بأن  والتوصية  وأسرهم،  الطائرات  حوادث  لضحايا  المساعدة 
 لضحايا حوادث الطائرات وأسرهم؛المساعدة الفّعالة وفي الوقت المناسب 

التعاون بين الدول األعضاء واألطراف الوطنية واإلقليمية والدولية والجهات المعنية األخرى المهتمة بالمسائل المتعلقة   وبما أن
 باالتجار غير المشروع في األحياء البرية كان مفيدًا إلجراءات مكافحة االتجار غير المشروع في األحياء البرية،

 : إن الجمعية العموميةف 
النقل الجوي الوطنية واللجان المعنية بالتسهيالت واالستعانة بها،   الدول األعضاء على إنشاء برامج تسهيالت  تحثّ  - 1

 ؛واعتماد سياسات للتعاون على الصعيد اإلقليمي مع الدول المجاورة
اإلقليمية ودون اإلقليمية للمنظمات الدولية  النقل الجوي    الدول األعضاء على المشاركة في برامج تسهيالت  تحثّ  - 2

 ؛ الحكومية األخرى المعنية بالطيران
النقل الجوي    تسهيالتلامج وطني  نبر لضمان إعداد    الدول األعضاء على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية  تحثّ  - 3

 يلي: بماالوسائل المالئمة األخرى للقيام إعداد اللجان المعنية بالتسهيالت أو وتشكيل 

بشكل فعال وفي    التسهيالت-لقواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في الملحق التاسعاضمان تنفيذ   )أ( 
 ؛ التوقيت المناسب

إلى   ب( للحاجة  منها،  بكل  الخاصة  حكوماتها  في  المختصة  الهيئات  جميع  اهتمام  استرعاء  على  المواابة 
 يلي: ما

 ؛والممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهجعل القواعد  ( 1)
 ؛ إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت ( 2)
 ؛ ترويج ثقافة التسهيالت ( 3)
المختصة في الدولة، بما في ذلك سلطات الصحة العامة والجهات التنسيق بين جميع الوكاالت واإلدارات   ( 4)

 .المعنية، من خالل تفعيل اللجان الوطنية لتسهيالت النقل الجوي 
 ؛المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتابعة الضرورية ج(
 ضمان توافر آلية تنسيق مناسبة من أجل كفاءة تنفيذ استراتيجي برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين؛ د(

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

 ؛ بصالت في مجال الطيران
المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في  األعضاءالدول   ثّ تح - 5

 ؛ ي إلى حل موحد لتلك المشاكلن أن تلك المشاورات قد تؤدّ ما تبيّ مجال التسهيالت، كلّ 
 يلي:  ما ثف بشأنوالمشغلين الجويين ومشغلي المطارات على أن يواصلوا التعاون على نحو مك  األعضاءالدول    تحثّ  - 6
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 ؛تحديد مشاكل التسهيالت وحلها أ(
وضـع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير الشـرعية واألمراض السـارية وغيرها من األخطار  ب(

 ؛التي تهدد المصالح الوطنية
لكترونية في النظم اإلواتحاداتهم إلى المشاركة  الطائرات والمطارات  مشغلي    على أن تدعو  األعضاءالدول    تحثّ  - 7

 ؛ البضائع في المطارات الدولية مستويات الكفاءة في معالجةأعلى لتبادل البيانات، وذلك لتحقيق 
الطائرات   األعضاءالدول    تحثّ  - 8 إلى ضحايا حوادث  المساعدة  تقديم  لتيسير  التاسع  الملحق  أحكام  على أن تنفذ 
ناسب لضحايا  مالطائرات والمطارات الخطط المالئمة لتقديم المساعدة في الوقت ال  ومشغل، بما في ذلك ما يضمن أن يعد  همرِ س  وأُ 

غلي المطارات جزءًا من خطط الطوارئ الخاصة بالمطارات ، مع االعتراف بأنه يمكن أن تشكل خطط مشحوادث الطائرات وأسرهم
 التي يلزم إعدادها بموجب أحكام الملحق الرابع عشر. 

على أن يبذلوا، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة، جميع  طارات  ت والمطائراومشغلي ال األعضاء  الدول    تحثّ  -  9
 ؛ البضائع الجوية وتخليص إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدوليةالجهود الممكنة لتعجيل عمليات مناولة 

أو آليات تنسيق مناسبة للتسهيالت، والتأكد    مختصةالدول األعضاء إلى النظر في تحديد وتعيين سلطات    تدعو - 10
كام المتعلقة بالتسهيالت المنصوص عليها من إتاحة آليات التمويل المستدام والموارد البشرية المناسبة لها بهدف دعم تنفيذ األح

 في الملحق التاسع وما يرتبط بها من أنشطة؛ 
وأن تنفذه، وأن تنظر في التوصيات   2014من الدول األعضاء أن تصدق على بروتوكول مونتريال لعام    تطلب - 11

اب غير المنضبطين والمشاالواردة    ؛(Doc 10117غبين" ) في "دليل اإليكاو بشأن الجوانب القانونية للرك 
من الدول األعضاء ضمان توفير المساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يسافرون عن طريق الجو، وبصفة    تطلب - 12

للتقليل من الحواجز التي تحد من قدرة المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة في األوقات التي تسود  خاصة اتخاذ ما يلزم من خطوات  
 طوارئ المتصلة بالصحة العامة؛ فيهًا إجراءات غير اعتيادية، مثاًل خالل حاالت ال

بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات األشخاص ذوي من الدول األعضاء ضمان تعديل تجهيزات المطارات    تطلب  - 13
ي ذو الستالم وتسليم األشخاص وأن تتوفر أماكن محددة األدوات الرافعة واألجهزة المالئمة األخرى متاحة تمامًا، اإلعاقة وأن تكون 

متاحة اإلعاقة في أقرب مكان ممكن من المداخل والمنافذ الرئيسية في مبنى محطة الركاب، وأن تكون أماكن وقوف السيارات الكافية  
 ؛بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ المتصلة بالصحة العامة لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على التنقل،  

دمات المطارات بما يلبي احتياجات الركاب ذوي اإلعاقة، بما في ذلك  من الدول األعضاء ضمان توفير خ  تطلب - 14
 خدمات توفير المعلومات عن الرحالت الجوية لألشخاص ذوي اإلعاقات السمعية والبصرية؛ 

الوطنية واإلقليمية    تحثّ  - 15 الجهات  التعاون بين  الحوار وإقامة  المعنية بمراقبة الدول األعضاء على إجراء  والدولية 
 دود واألمن وذلك بشأن التزاماتها إزاء أحكام الملحق التاسع "التسهيالت" وقرارات مجلس األمن في هذا الصدد؛ الح
المتعلقة بإدارة مراقبة الحدود وتأمين وثائق    طلبت - 16 القيام بأعمالها  إلى األمين العام أن يكفل استمرار اإليكاو في 

عاونها مع وكاالت األمم المتحدة المعنية، مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة السفر في سياق مكافحة اإلرهاب، وتعزيز سبل ت
 (. UNODC( ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNOCTاإلرهاب )
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الدول األعضاء على إقامة نظام فعال لتبادل المعلومات والتعاون من أجل منع االتجار غير المشروع في    تحث - 17
 ية.األحياء البر 

 المرفق )د( 
 نظم تبادل بيانات الركاب 

 ؛من الضروري أن تواصل الدول األعضاء العمل على تحسين فعالية وكفاءة عملية تخليص اإلجراءات لما كان
المتحدة، في قراره    ولما كان التابع لألمم  (، قد رّحب بقرار اإليكاو بإنشاء قاعدة قياسية ضمن 2017)  2396مجلس األمن 

التاسع   المعلومات المسبقة عن الركاب مع تسليمه بأن    – الملحق  "التسهيالت" بخصوص قيام دولها األعضاء باستخدام نظم 
  2178من القرار    9، تعزيزًا للفقرة    11هذه القاعدة القياسية، قرر في الفقرة    العديد من الدول األعضاء في اإليكاو لم تنفذ بعد

( والقاعدة القياسية الصادرة عن اإليكاو، بأن تنفذ الدول األعضاء في األمم المتحدة إجراءات عديدة من بينها إنشاء نظم 2014)
املة  في أراضيها بتوفير المعلومات المسبقة عن الركاب لتقديم المعلومات المسبقة عن الركاب وبأنها تلزم شركات الطيران الع

 إلى السلطات الوطنية المختصة؛ 
بأن تقوم الدول األعضاء بإنشاء    2396من القرار    12مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد قرر أيضًا بموجب الفقرة    ولما كان 

وتحليلها وفقًا للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن  قدرات لجمع بيانات عن سجالت أسماء الركاب ومعالجتها وتحديثها  
(، وضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات، مع االحترام  PNR)اإليكاو، وبيانات سجل أسماء الركاب  

من سفر اإلرهابيين كشفهما والتحقيق فيهما، الجرائم اإلرهابية وما يتصل بها    الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية من أجل منع 
يهيب كذلك بالدول األعضاء واألمم المتحدة والكيانات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى أن توفر المساعدة الفنية والموارد 

على تبادل بيانات سجل وبناء القدرات إلى الدول األعضاء من أجل تفعيل هذه القدرات، وعند اإلمكان، يشجع الدول األعضاء  
أسماء الركاب مع الدول األعضاء المعنية أو ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلرهابيين األجانب العائدين إلى بلدانهم 

م اللجنة األصلية أو البلدان التي يحملون جنسيتها أو المسافرين أو المنتقلين إلى بلد ثالث، مع التركيز على جميع األفراد الذين حددته 
 . ( 2015)   2253( و 2011) 1989( و 1999)   1267المنشأة عماًل بالقرارات  

(، قد دعا الدول األعضاء إلى تنفيذ التزاماتها إزاء جمع وتحليل  2019)   2482مجلس األمن التابع لألمم المتحدة في قراره    ولما كان 
وتحليلها، وذلك وفقا للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن  بينات سجل أسماء الركاب وتطوير القدرة على جمع البيانات ومعالجتها  

منظمة الطيران المدني الدولي "اإليكاو" وبيانات سجل أسماء الركاب، وضمان أن تستخدم سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات 
الم  الذي سيمكن  الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، األمر  الربط بين األفراد وتشاركها، مع االحترام  سؤولين عن األمن 

المرتبطين بالجرائم المنظمة، سواء كانت جرائم محلية أو عابرة للحدود الوطنية، واإلرهابيين، بهدف إيقاف سفر اإلرهابيين ومالحقة 
 ؛ ات اإلرهاب والجريمة المنظمة، سواء محلية أو عابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك االستعانة ببرامج بناء القدر 

استخدام كل من المعلومات المسبقة عن الركاب بيانات سجل أسماء الركاب، كما ُذكر في استراتيجية برنامج اإليكاو   ولما كان 
( يمكن أن يتم أيضا ألغراض أمنية، بحيث تضاف طبقة هامة لتحصين نظام الطيران المدني الدولي TRIPلتحديد هوية المسافرين ) 

 ؛ ين ومنع أفعال التدخل غير المشروع قبل إجراءات الصعود على متن الطائرات بوقت طويل من أجل الكشف عن اإلرهابي
 :  فإن الجمعية العمومية
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الدول األعضاء على دعوة مشغلي الطائرات الذين يوفرون خدمات النقل الجوي الدولية إلى المشاركة في نظم    تحثّ  - 1
تبادل البيانات اإللكترونية عن طريق توفير معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقيق أقصى مستويات الكفاءة في معالجة 

 الدولية؛ المطاراتحركة المسافرين في 
اإللكترونية، على ضمان أن تكون شروط بيانات    الركاببيانات    تبادلاألعضاء، في استخدامها لنظم  الدول    تحثّ  - 2

وكاالت األمم المتحدة المختصة لهذا الغرض، وضمان  المنظمات الدولية و الركاب مطابقة للقواعد القياسية الدولية التي تعتمدها  
 ؛ ع االحترام الكامل لحقوق اإلنسانمأمن تلك البيانات ومعالجتها معالجة منصفة وصيانتها 

تتيح لألطراف المعنية بنقل الركاب  إلى الدول األعضاء تفعيل خاصية الشباك الواحد لبيانات الركاب التي    تطلب - 3
موّحد عن الركاب )أي المعلومات المسبقة عن الركاب و/أو المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب  في شكل  جوا إيداع معلومات  

أو سجل أسماء الركاب( عبر نقطة دخول واحدة للبيانات للوفاء بجميع المقتضيات التنظيمية المتعّلقة بدخول وخروج الركاب  و/
 ؛والتي قد تفرضها الوكاالت المختلفة التابعة للدولة المتعاقدة

األعضاء األخرى من الدول األعضاء على التعاضد وتبادل أفضل الممارسات، حسب االقتضاء، مع الدول    تحثّ  - 4
 ؛تبادل بيانات الركاب أجل إنشاء نظم

نظم المعلومات التفاعلية المسبقة عن الركاب، وتقديم استجابات  تعميم استخدام  إلى الدول األعضاء النظر في    تطلب - 5
 والصحة العامة؛واألمن الجوازات تعلق بمتطلبات وذلك فيما يالتحقق قبل السفر إلى مشغلي الطائرات ضمن عملية متكاملة 

تدعو الدول األعضاء إلى دعم العمل الذي تقوم به اإليكاو في إعداد مواد إرشادية مالئمة وتنفيذ األحكام الخاصة   - 6
 بسجل أسماء الركاب المنصوص عليها في الملحق التاسع؛ 

بذلك  تحثو - 7 تقم  لم  التي  األعضاء،  جمع  الدول  على  القدرات  إعداد  على  سجالت  بعد،  الركاب    بيانات  أسماء 
ومعالجتها وتحليلها وضمان أن هذه البيانات مستخدمة فقط من جانب السلطات الوطنية المختصة مع االحترام الكامل لحقوق  

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

------------------ 
 العامة  السياسة   —أمن الطيران  :  جدول األعمالمن  14رقم بند ال

 (AVSEC)  أمن الطيرانالعامة المتعلقة بسياسة  ال ، في موضوع  ها السابعة والثامنةي جلست  نظرت اللجنة التنفيذية، في 14-1
ثقافة األمن في اإليكاو عام  و   (WP/4)  (GASeP)  تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيرانبشأن  تقرير المجلس  مستندة في ذلك إلى  

ْين التالي ْين:في اقتراح المجلس ب  نظرت اللجنة أيضاً و .  (WP/23)  2021لعام   البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة   تحديث القرار 
الطيران بأمن  الطيران  األمنو   (WP/5)  المتعلقة  مجال  في  قد  .  (WP/22)  المدني اإللكتروني  ذلك،  إلى  الدول  وباإلضافة  مت 

ل   ،282، و222، و387، و189، و333، و75، و 331، وWPs/137:  ورقة  39والمراقبون   ،  293، و349، و152لكل من  والتنقيح األو 
ل لكل من    347، و422و ،  271، و25، و330و   517، و524، و518، و 480، و267، و388، و156، و154و  130والتنقيح األو 
ل لكل من 238و    .423، و64، و374، و416، و 151، و241، و231، و 281، و158، و74، و539، و243، و302، والتنقيح األو 

للخطة    WP/137  الورقة  في  شيبنغالد  واقترحت 14-2 القادمة  المراجعة  في  فيها  النظر  يجب  التي  العناصر  بعض 
 . لتصدر اإليكاو نسخة أكثر واقعية ووضوحًا وقابلية للتنفيذ من الخطة مرفقًة بالتوجيهات الالزمة  (GASeP)  العالمية ألمن الطيران
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بدعم من األرجنتين وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وبنما    WP/331  الورقة شيلي والبرازيل وكولومبيا في وعرضت 14-3
والدول في لجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني   (SAM)التابع لإليكاو  الجنوبيةوأوروغواي، باإلضافة إلى الدول في إقليم أميركا 

(LACAC)،    تجارب دول أمريكا الشمالية والكاريبي وأمريكا الجنوبية في تنفيذ الخطة العالمّية ألمن الطيران(GASeP)   باالستعانة
الورقة إلى أثر الجائحة على آليات التعاون وعلى حركة األشخاص،    أشارتكما    .طة الطريق اإلقليمية الخاصة بتلك األقاليميبخر 

 ومن ثم اهرت الحاجة إلى تنقيح خريطة الطريق والمؤشرات الخاصة بـ"الخطة العالمية ألمن الطيران".
الجمهورية التشيكية، نيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األخرى األعضاء في اللجنة    ودعت 14-4

  WP/75في الورقة  والصين،    (AFCAC) والدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني  (ECAC)ألوروبية للطيران المدني  ا
التي ُقدمت برعاية كل من البرازيل والواليات المتحدة األمريكية، إلى وضع عمليات واضحة للرصد واإلبالغ وفقًا للخطة العالمّية  

( كوسيلة لتعزيز أمن الطيران على الصعيد العالمي من دون أن يؤّدي ذلك إلى الحيد عن االمتثال لما GASePألمن الطيران )
أيضًا إلى االستفادة من البيانات والموارد    ودعتأمن الطيران من قواعد قياسية وتوصيات دولية،    –ر  ورد في الملحق السابع عش

الورقة الضوء على أهمّية مواصلة الزخم الناتج عن "عام   سلطتالموجودة، فضاًل عن اآللّيات التي تستهدف تنمية القدرات. كما  
اإليكاو أيضًا إلى اتخاذ ما يتلو ذلك من خطوات لدعم تحقيق أهداف الخطة    ودعت  .ثقافة األمن" والمحافظة على ذلك الزخم

 .  العالمّية ألمن الطيران
إعادة صياغة الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المهام في إطار    WP/333الجمهورية الدومينيكية في الورقة    واقترحت 14-5

اإلجمالي للبلدان التي شملها التدقيق والتي يجب أن تصل إلى    الخطة العالمية ألمن الطيران، فضاًل عن النسب المئوية للعدد
ة في نظام مراقبة أمن الطيران لديها، كما هو موث ق في البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  مالنسب المئوية لتنفيذ العناصر الحاس

لترجمة نتائج مؤشرات مهام الخطة العالمية ألمن الورقة أيضًا إنشاء منهجية    وتوخت.  (USAP-СMA)نهج الرصد المستمر    –
 .الطيران إلى نسب مئوية، بحيث تتماشى مع األهداف العالمية الطموحة

من اإلمارات العربية المتحدة وتايلند  برعاية مشتركة  المقدمة من الواليات المتحدة األمريكية،    WP/189الورقة  أما   14-6
الجمعية العمومية في    فدعتا والمجلس الدولي للمطارات واتحاد النقل الجوي الدولي،  والجمهورية الدومينيكية وسنغافورة وماليزي

عليها اتخاذ إجراء لضمان   واقترحتدورتها الحادية واألربعين إلى استعراض نجاح الجهود المبذولة من أجل التوعية بشأن األمن 
 إتاحة الفرص الستعراض خطط وبرامج اإليكاو في مجال أمن الطيران، وتقييمها واالبتكار فيها.  

وكولومبيا    واقترحت 14-7 القوميات(  متعددة  بوليفيا  )دولة  بوليفيا  من  بدعم  البوليفارية(،  فنزويال  )جمهورية  فنزويال 
تصميم آليات قياس في إطار الخطة العالمية   WP/387في الورقة    ور وبنما وأوروغواي،وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكواد

ألمن الطيران، بحيث تكون قادرة على تحديد المساهمات التي تقدمها مختلف العناصر وهي "اإليكاو" و"الدول" و"قطاع الطيران" 
ة إلى أن مثل هذا التنفيذ يجب أال يقتصر فقط على التنفيذ )أو مجموعة منها( في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران، مع اإلشار 

يجب تحليل مدى  أّنه  إلى الورقة أشارتكما الفّعال من جانب الدول كما يتضح من نتائج البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران. 
الطيران، علمًا بأن خريطة طريق استصواب تصميم بارامترات جديدة لقياس األهداف الطموحة العالمية في الخطة العالمية ألمن 

 الخطة العالمية ألمن الطيران هي وثيقة "حية" وأن ثمة إمكانية لمراجعتها وتعديلها دوريًا عند االقتضاء. 
البرازيل، بدعم من الدول العشرين األعضاء في لجنة أمريكا الالتينية للطيران   عرضت،  WP/222الورقة  في  و  14-8

(LACAC)  ،  بسبب جائحة فيروس كورونا حيث يرفض العديد من الركاب االمتثال   ارتفاع عدد الركاب المشاغبينتجربتها مع
 . لقواعد أمن الطيران أو اللوائح الصحية المحلية
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ل،   WP/282قة  الور  فيجمهورية كوريا    واقترحت 14-9 إعداد قواعد قياسية دولّية لنظام اإلبالغ الطوعي في    التنقيح األو 
من الجمعية العمومّية النظر    وطلبتمن أجل تحسين أمن الطيران العالمي على أساس ثقافة األمن    (ASVR)مجال أمن الطيران  

في استحداث نظام استباقي للوقاية من الحوادث األمنية من خالل استخدام قاعدة بيانات المعتمدة على اإلبالغ عن الحوادث  
  .األمنية وتحديد أهداف ومؤشرات لألداء األمني

المتحدة  وذّكرت 14-10 العربية  الورقة    اإلمارات  المقدمة  WP/152في  مشتركة،  وكندا    برعاية  وسنغافورة  أستراليا  من 
ونيوزيلندا وهولندا والواليات المتحدة األمريكية، بأن منهجية مراقبة الجودة أثناء جائحة فيروس كورونا تضمنت بعض التقنيات  

للقيود والتدابير المفروضة للتصدي لفيروس كورونا.   التباعد المادي واالمتثال  النظر    ودعتعن ُبعد من أجل  في  الورقة إلى 
 .الفوائد المحتملة من مواصلة تطوير التقنيات عن ُبعد كوسيلة تكميلية إلجراء المراقبة الفعالة ألمن الطيران

وكولومبيا (  متعّددة القومّيات  -  دولة)بدعم من األرجنتين وبوليفيا    ،(جمهورية فنزويال البوليفارية)فنزويال    ودعت 14-11
في لجنة أمريكا الالتينية ، باإلضافة إلى الدول في إقليم أمريكا الالتينية والدول األعضاء  وأوروغوايوكوستاريكا وإكوادور وبنما  

الدول إلى أن تدرج في ممارساتها وإجراءاتها الخاصة بأمن الطيران أنشطة ترمي إلى الكشف عن    WP/349الورقة    للطيران، في
"أمن الطيران" الصادر عن    –وذلك امتثااًل ألحكام الملحق السابع عشر    السلوك المريب الذي قد ُيهّدد أمن الطيران المدني،

مقّيد التوزيع( الصادر عن اإليكاو يتضمن إرشادات فنّية بخصوص    -   DOC 8973اإليكاو. وتقّر الورقة بأن "دليل أمن الطيران" )
الدول إلى حد كبير من توافر خيارات أخرى  هذه المسألة، فضاًل عن تجارب إقليمّية ومحلية أخرى. ولكن من الجيد أن تستفيد  

 .تساعدها في إعداد وتنفيذ برامجها الخاصة بالكشف عن السلوك الشاذ

الجمهورية التشيكية بالنيابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول  ، التي قّدمتها  WP/130أما الورقة   14-12
األعضاء األخرى في اللجنة األوروبية للطيران المدني واألرجنتين والبرازيل والمملكة العربية السعودية ونيوزلندا وسنغافورة وجنوب 

إلى بذل    فدعتلي واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية،  أفريقيا والواليات المتحدة األمريكية واتحاد النقل الجوي الدو 
جهود متضافرة لرصد "الواقع الجديد" الناجم عن جائحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول التي تدعم القوى العاملة وتجعل الواائف 

تشكل العوامل البشرية، وما يترتب عنها    ينبغي أنأشارت الورقة إلى أنه  في مجال أمن الطيران من بين الفرص المهنية الجذابة. و 
من آثار على أداء القوى العاملة في مجال أمن الطيران، حجر الزاوية الذي يدفع إلى اتخاذ إجراءات واقعية، على مستوى الدولة  

 . أمن الطيرانوقطاع الطيران، بما في ذلك اتباع أساليب أكثر جرأًة الستبقاء المهنيين الحاليين وجذب آخرين جدد إلى مجال 
األمريكية    وذّكرت 14-13 المتحدة  والواليات  األهمية   WP/154الورقة    فيسنغافورة  في  نظرت  العمومية  الجمعية  بأن 

المتحدة   تعاونت سنغافورة والواليات  فيروس كورونا. وقد  العالمي من جائحة  الجوي  السفر  تعافي  لثقافة األمن مع  المتواصلة 
المعنية ( يمكن أن تستخدمها كل الجهات  WP/154األمريكية على إعداد ورقة معلومات بشأن ثقافة األمن )انظر المرفق بالورقة  

ة من قبل اإليكاو بشأن ثقافة األمن.   من أجل تعزيز أهمّية ثقافة األمن كإضافة إلى المصادر المعد 
التي قّدمتها بمشاركة المملكة المتحدة، على أهمية وفوائد    ،WP/156الورقة    فياإلمارات العربية المتحدة    تُوشّدد 14-14

حسين الوعي األمني وإرساء ثقافة أمن قوية وفعالة في مجال الطيران المدني،  التعاون والشراكة بشأن الحاجة المستمرة إلى تعزيز ت
الورقة نهج وإنجازات دولة    قدمتمن قبل اإليكاو والدول والمنظمات ذات الصلة وقطاع الطيران والجهات المعنية األخرى. كما  

 . الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي  المرتبطة بأهداف عام ثقافة األمن في اإليكاو علىاإلمارات العربية المتحدة 
بدعم من بوليفيا )دولة بوليفيا   ، المقدمةWP/388الورقة    فيفنزويال )جمهورية فنزويال البوليفارية(    شّددتكما   14-15

ت  على المخاطر الناشئة عن التهديدامتعددة القوميات( وكولومبيا وكوستاريكا والجمهورية الدومينيكية وإكوادور وبنما وأوروغواي،  
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الداخلّية التي يجب أخذها على محمل من الجد بشكل أكبر، نظرًا إلى أن العناصر الداخلية تستطيع الوصول إلى نظم األمن  
أّنه، باإلضافة إلى اإلرشادات الفنية التي    إلى  الورقة وأشارت.  ولديها فرص أكبر من فرص الركاب الختراق هذه األنظمة بنجاح

ل، قد يكون من المفيد للغاية بالنسبة للدول أن تتوّفر لديها وسائل مختلفة للمساعدة تحت تصرفها، تقدمها اإليكاو في هذا المجا
 مّما يمّكنها من وضع وتنفيذ سياسات وآليات وقائية بغية التصدي للتهديدات الداخلية. 

على أهمية اعتماد الدول لمنهجية واضحة لتقييم التهديدات   WP/330البحرين الضوء من خالل الورقة    طتوسلّ  14-16
والمخاطر في أمن الطيران، بما في ذلك تحديد مسؤولّيات الهيئات المسؤولة عن تقييم المخاطر والتهديدات، كي يتسنى للدول 

بالغ عن أفعال التدخل  لى اإلإالورقة الدول األعضاء    دعت وضع إجراءات أمنية مرنة ومناسبة للتصدي لهذه التهديدات. كما  
الورقة    ودعتغير المشروع وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما سُيمّكن اإليكاو من توفير ما يلزم من مواد لمساعدة الدول. 

اطر العالمية خ، إلى تحديث وثيقة "بيان اإليكاو بشأن سياق الم(WGTR)اإليكاو، من خالل مجموعة عمل التهديدات والمخاطر  
مقّيد التوزيع( بما يضمن إدراج التقييمات القائمة على المخاطر واألخذ في االعتبار    -  DOC 10108ل أمن الطيران" )في مجا

 .تدابير أمن الطيران الجديدة أو المعدلة

وأوروغواي،  بدعم من بوليفيا والبرازيل وإكوادور وبنما ، المقدمة WP/25بيرو وشيلي وكولومبيا في الورقة وذّكرت  14-17
وتسلّط الضوء على المنافع العديدة الناتجة عن   2021في عام    نقطة التفتيش األمني الواحدةأن كولومبيا وبيرو وّقعتا على اتفاق  ب

 .مثل هذه الترتيبات، على غرار تعزيز التعاون في ما بين الدول وتحسين استخدام الموارد المتوفّرة وتفادي ازدواجية الضوابط

لورقة الدول إلى مواصلة التعاون في ما بينها على الصعيد اإلقليمي من أجل تعزيز استدامة أمن الطيران والتسهيالت ادعت  كما  
 وتحسين تجربة الركاب.

إطار تنظيمي إلنشاء آلية استجابة أحدث المستجدات بشأن عملها على إعداد    WP/271في الورقة    الهندوعرضت   14-18
الدرونات المارقة لمواجهة التحديات المعاصرة التي تفرضها الطائرات غير المأهولة، وسط االنتشار متدرجة وسياسة لمكافحة  

 . المتزايد ألنشطة التجارية باستخدام الدرون في الهند

جمهورية كوريا إنشاء نظام مشترك لترخيص أداء معدات أمن الطيران اقترحت  ،  WP/238 REV. 1الورقة    فيو  14-19
بذلك من تك يرتبط  إجراءات ومنهجيات موّحدة    .نولوجياوما  المتقدمة وإعداد  األمن  لمعدات  فنية  إلى وضع شروط  تدعو  كما 

الورقة أن ترسي اإليكاو بيئة ُتعزز التعاون الدولي وتسمح للدول    اقترحت  وسعيًا للتصدي لتهديدات اإلرهاب الدولي،  .  االختبار
 .  المتعاقدة باستخدام ُنظم لترخيص األداء

  نيابًة عن دول المنظمة العربية للطيران المدني )أكاو(  ،WP/302الورقة    فيالمملكة العربية السعودية    استعرضتو  14-20
جهود المملكة في تعزيز الدعم والتعاون في مجتمع أمن الطيران المدني الدولي، مع األخذ في االعتبار أن التهديدات والمخاطر  ب

المدني في كافة الدول األعضاء. وأثنت الورقة على  ة قد تؤثر على أمن الطيران  التي يواجهها مجتمع الطيران المدني في أي دول
مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" التي أطلقتها اإليكاو والتي كان لها دور كبير في تعزيز التعاون الدولي بما يحقق أهداف  

 .أمن الطيران المدني

الضوء على أهمية التعاون والتازر    WP/243الورقة    فياللجنة األفريقية للطيران المدني )"لجنة أفكاك"(    سلطتو  14-21
بين اإليكاو والمنظمات اإلقليمية والهيئات اإلقليمية للطيران المدني في المسائل المتعلقة بأمن الطيران وتسهيالته، بهدف ضمان 

للسياسات والممارسات المتعلقة بأمن الطيران المدني في سبيل ضمان األمن    لفّعالالتنسيق بين الدول األعضاء بشأن التنفيذ ا
 .والفعالية واالستدامة لمنظومة النقل الجوي على الصعيد اإلقليمي
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والدول    دعت ،  WP/74الورقة  في  و  14-22 فيه  األعضاء  والدول  األوروبي  االتحاد  عن  بالنيابة  التشيكية،  الجمهورية 
بمشاركة   نة األوروبية للطيران المدني والدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني ويوروكنترول،األعضاء األخرى في اللج

الطلب من اإليكاو إعداد مواد  الجمعية العمومية إلى  ،  المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءو  البرازيل
إرشادية بشأن تقييم مخاطر األمن اإللكتروني في مجال الطيران واالنتهاء من تجميع القواعد القياسية والتوصيات الدولية القائمة  

طر اإللكترونية ذات الصلة بهذا الموضوع والمواثيق القانونية التي يمكن للدول والجهات المعنية االعتماد عليها من أجل إدراج المخا
ضمن أطر الطيران الخاصة بها والنظر في تنظيم تمارين في مجال األمن اإللكتروني على المستوي ْين العالمي واإلقليمي. كما  

إلى الطلب من اإليكاو والدول المتعاقدة لديها تكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة منفصلة مكرسة لألمن اإللكتروني وتنظيم    دعت
 .القدرات أنشطة بناء

الدومينيكية   غيانا،  طلبت،  WP/158الورقة    فيو  14-23 والجمهورية  وكولومبيا  والبرازيل  وبوليفيا  األرجنتين  من  بدعم 
اإليكاو تخصيص الموارد لبناء البوليفارية(، من    –وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وبنما وبيرو وأوروغواي وفنزويال )جمهورية  

اإليكاو إلى تعزيز وإنشاء آلية تعاون لدعم برامج اإلرشاد والتبادل    دعتاألمن اإللكتروني، كما    قدرات الدول الصغيرة في مجال
 الفني في مجال الطيران بين الدول.

اتساق وتوحيد ُنظم إدارة األمن اإللكتروني في قطاع الطيران بالدول  إلى ضمان    WP/281ُعمان في الورقة  وسعت   14-24
 . الهيئة الوطنية للطيران المدني المختصةمع إعطاء السلطة الكاملة إلى  

  الورقة في  دول األعضاء في المنظمة العربية للطيران المدني )أكاو(،  الالمملكة العربية السعودية، نيابة عن    ودعت 14-25
WP/231  ،جال  اإليكاو إلى إنشاء برنامج توعية في م ودعتالدول إلى اعتماد ثقافة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني

 . األمن اإللكتروني خاص بالعاملين في مجال الطيران المدني مماثل لبرنامج ثقافة أمن الطيران

إطار "الثقة الصفرية" في ُنظم جنوب أفريقيا الدول األعضاء بإدراج مبادئ نموذج  أوصت، WP/241 الورقةفي و  14-26
من فريق خبراء األمن اإللكتروني إعداد المواد اإلرشادية الفنية الالزمة من    طلبتو الخاصة بها    (ISMS)إدارة أمن المعلومات  

 أجل إدراج إطار "الثقة الصفرية" في ُنظم إدارة أمن المعلومات.

قرار بالحاجة إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنّية من باإل  WP/151اإلمارات العربية المتحدة في الورقة    أوصتو  14-27
الجهات المعنّية إلى إعداد استراتيجيات لبناء القدرات من أجل    دعت و األمن اإللكتروني في مجال الطيران    مشاكلأجل معالجة  

 تعزيز كفاءات الموارد البشرية. 

بوليفارية(، بدعم من بوليفيا وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور وبنما وأوروغواي، الفنزويال )جمهورية فنزويال  وطلبت   14-28
تهدف إلى مساعدة الدول على تسريع تنفيذ استراتيجية   (IPACK)إعداد مجموعة من أدوات التنفيذ    WP/416  في الورقةاإليكاو  من  

 . اإليكاو لألمن اإللكتروني في مجال الطيران

دولة أفريقية، بأن يتولى    54بالنيابة عن    ،WP/374اللجنة األفريقية للطيران المدني )أفكاك( في الورقة    وأوصت 14-29
فريق خبراء األمن اإللكتروني إعداد مبادرات بناء القدرات والتدريب وثقافة األمن اإللكتروني أثناء األزمات للعاملين في مجال  

 . خدمات المالحة الجوّية

الجمعية العمومية إلى مطالبة المجلس بضمان قيام جميع الدولي  النقل الجوي  اتحاد    دعا  ،WP/64  الورقةوفي   14-30
هيئات اإليكاو المعنية بإنشاء نهج منسق ومتعدد التخصصات ومتعدد الخطوات في تكامل أحكام األمن اإللكتروني والمتطلبات  
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ألثر المحتمل إلدخال الجمعية العمومّية إلى مطالبة المجلس باالعتراف با  دعااألخرى، بناًء على األمن حسب التصميم. كما  
المدني والقواعد   الطيران  بلوائح  تلتزم  والتي ال  بها  المرتبطة  التوريد  وسالسل  والمبتكرة  المترابطة  التكنولوجيات  جديد من  جيل 

   .القياسية والتوصيات الدولية
بو  14-31 علما  ُأحيط  من  WP/423و  WP/422و  WP/293و  WP/267)  معلوماتال  اتورققد  الُمقد مة   الجمهورية( 

وورقة   الُمقد مة من جمهورية كوريا،  (WP/424)وورقة المعلومات  الُمقد مة من باراغواي،    (WP/518) ، وورقة المعلومات  الدومينيكية
ل، و  WP/347وورقتي المعلومات )الُمقد مة من جنوب أفريقيا،    (WP/480)المعلومات   متين من الواليات WP/539التنقيح األو  ( الُمقد 

 الُمقد مة من منظمة الجمارك العالمية.  (WP/517)وورقة المعلومات المتحدة 

 المناقشة 
 الخطة العالمية ألمن الطيران 

المضط  WP/4الورقة    في 14-32 المجلس لمحة عامة عن األنشطة  لتنفيذ  ، قدم  العاللع بها  الطيران، خطة  المية ألمن 
ق من خالل البرنامج العالمي  وث  على النحو المُ وذلك  ال،  عالمية وإقليمية على المستوى الحالي للتنفيذ الفع  نظرة عامة  تضمنت  

 .لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر

الصناعة  أوساط  ، الدول والمجموعات اإلقليمية و حالياً تبذلها  ها حتى اآلن، و تفة التي بذلت اللجنة بالجهود المكث  أقر   14-33
ال يرقى إلى مستوى ال  . بيد أن اللجنة، إذ الحظت أن مستوى التنفيذ الفع  المية ألمن الطيرانخطة العال  إلنجاز مهام وأولويات

المنشودة،   الطموحة  تتخذ  الدول  ناشدت  األهداف  وفقاً   اً مزيدأن  الطيران  أمن  تحسين  لمواصلة  الخطوات  الملحق    من  ألحكام 
ا أكدت على زيادة أهمية أمن الطيران والنظر إليها على قدم المساواة مع السالمة كأولوية استراتيجية بالنسبة كم  .عشر السابع

 لإليكاو. 

النظر فيوفي إطار    14-34 التأييد ، جرى اإلعراب عن  WP/387و  WP/333و  WP/137و  WP/75  الورقات  مواصلة 
وفريق خبراء أمن    تحديدًا فرقة العمل الخاصة المعنية بالخطة العالمية ألمن الطيران  وهماالصلة،    و ي خبراء اإليكاو ذ  لفريقي

 استرشاداً ،  اطة الطريق الخاصة بهي العالمية ألمن الطيران وخر   الخطةتنقيح    عملياتإعطاء األولوية لالطيران، وذلك من أجل  
نشاء عملية إل  أهمية  وثمة.  كورونا  فيروس  جائحةن خالل فترة  بعملية تقييم للدروس المستفادة من تجربة تنفيذ وإدارة أمن الطيرا

ة  اإليكاو  خبراء  أفرقة  خاللها  من  يقوم طة  يلخطة وأهدافها الطموحة وخر ا   هذهالستعراض المنهجي والمنتظم لا  في  بالمشاركة  المختص 
 مجلس   وإبالغ.  يانات والموارد الموجودةاالستفادة من البو عن إنشاء عمليات واضحة للرصد واإلبالغ،    الطريق الخاصة بها، فضالً 

حة في ورقات العمل  اللجنة عن تقديرها للمقترحات واألفكار العديدة  وأعربت   .فيها  للنظر  االستعراض  هذا  بنتائج  اإليكاو الموض 
 . إلى تنقيح وتحديث الخطة العالمية ألمن الطيرانرامية الهذه، و 

فترة الثالث سنوات المقبلة وما بعدها، يتحتم تقييم    في مت اللجنة بأنه بالنظر  سل    ، WP/189ولدى النظر في الورقة   14-35
.  المقصود منها  غرضأنها ال تزال تفي باللضمان بقائها ذات صلة و   شامالً   قة بأمن الطيران تقييماً خطط اإليكاو وبرامجها المتعلِّ 
والمنهجيات القائمة لهذه  ُمعلِّمات  الهياكل والإذا كانت  ما  :  ترك المسائل الحاسمة دون بحث، مثلومن شأن ذلك أن يكفل عدم  

للقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق  ال  التنفيذ الفع  ما يتعل ق بفي ضعف أداء الدول األعضاء فيُتسهم  الخطط والبرامج  
واعتماده،    نهج أكثر ابتكاراً النظر في  في مجال أمن الطيران تخلق حواجز أمام  حالية  تكليفات اإليكاو الوما إذا كانت  السابع عشر،  

استخدام  الحاجة إلى مواصلة مراجعة وتحسين برامج اإليكاو في مجال أمن الطيران بعرب  أُ فقد  على ذلك،    وبناءً .  حسب االقتضاء
تفي  أمن الطيران  و المتعلِّقة بن تظل خطط وبرامج اإليكاالصناعة لضمان أأوساط  لدول األعضاء و التشاورية ومشاركة اليات  اآل
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في  ذاته ات الجديدة والناشئة في مجال أمن الطيران، مع النظر في الوقت ف مع التحدي  عن التكي    غرض المقصود منها، فضالً بال
لجنة على ضرورة إبالغ نتائج هذه  كما وافقت ال  .ج المبتكرة لمواصلة تحسين فعاليتها أو تعزيزهاو تحليل األسباب الجذرية والنه

 .  االستعراضات، بما في ذلك التوصيات، إلى المجلس على أساس منتظم
قيِّمة    تتضمن مدخالتبالخطة العالمية ألمن الطيران  مت اللجنة بأن جميع المقترحات األخرى المتصلة  سل  كما   14-36

 فرقة العمل الخاصة المعنية بالخطة العالمية ألمن الطيران واصل  تعلى أن  وافقت  لتنقيح المقبلة للخطة، و من أجل عمليات ا
 . استعراضها للخطةبينما تواصل وستأخذ فرقة العمل هذه جميع االقتراحات في االعتبار . دراسة هذه المقترحات

 لسياسة التنظيميةا

ببعض   وأحاطت علماً   ،جوي النقل ال  وسائل  فيغير المنضبطين  قة بالركاب  تعلِّ اللجنة بالمشكلة المستمرة المُ أقر ت   14-37
عت اللجنة وشج  .  WP/222الورقة  المسألة على النحو المبين في  هذه  التي اعتمدتها البرازيل للتخفيف من حدة  السليمة  الممارسات  

ال سيما عن طريق    ،الركاب غير المنضبطينالتخفيف من حدة الزيادة المفاجئة في حاالت    على الدول األعضاء على العمل  
وبناء  .  غير المنضبطينإجراءات ملموسة تهدف إلى الحد من حوادث الركاب  اتخاذ  استراتيجيات و   القيام، بطريقة منسقة، باعتماد

الرامية   ق بالحمالتاللجنة بأن تواصل اإليكاو تقديم التوجيه، حسب االقتضاء، إلى الدول األعضاء فيما يتعل   أوصتعلى ذلك، 
 . حد أدنى من قواعد السلوك في الطائراتتزام بإلى توجيه الركاب إلى االل

يتعل  و  14-38 في  فيما  الوارد  باالقتراح  قياسية  بشأن وضع  ،  1التنقيح رقم    -   WP/282الورقة  ق  لإلبالغ قواعد  دولية 
في  جمهورية كوريا في تنفيذ اإلبالغ الطوعي  تجربة  أمن الطيران، مع مراعاة    في مجالالطوعي عند تنفيذ نظام لإلبالغ السري  

جمهورية تجربة  أوصت اللجنة بتقاسم  و   ،من أجل تعزيز أمن الطيران العالمي الذي يرتكز على ثقافة األمن  أمن الطيران  مجال
وفي غضون ذلك، شد دت اللجنة على أنه ينبغي لإليكاو والدول    .ذات الصلة اإليكاو  كوريا في تنفيذ هذا النظام مع أفرقة خبراء  

على النحو الذي تقتضيه أحكام الملحق السابع  ، األعضاء مواصلة التركيز على تسهيل اإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع
 اإليكاو لإلبالغ. بما في ذلك من خالل نظام عشر، 

كوسيلة تكميلية ألداء رقابة    المتطورة تكنولوجياً عد  عن بُ نفيذ التقنيات  تفي فوائد    WP/152الورقة    نظرت اللجنة فيو  14-39
وشجعت أفرقة  .  المراقبة في الموقعأنشطة  بإجراء  الة على أمن الطيران، ال سيما عندما ال تسمح القيود أو الظروف األخرى  فع  

لمصلحة على النظر في وضع أطر ومعايير الصناعة وأصحاب اقطاع  الدول األعضاء والمنظمات و و ذات الصلة  اإليكاو  خبراء  
 . عند االقتضاءعد مناسبة لدعم استخدام التقنيات المتقدمة عن بُ 

ج مختلفة للكشف عن السلوك  و لتجربة نه  WP/349ة  رقأحاطت اللجنة علما بالجهود اإلقليمية الموصوفة في الو و  14-40
، التي صممها الفريق اإلقليمي "ريبذوي السلوك المالفحص األمني للركاب  "الشاذ ضد الطيران المدني، مثل الدورة التدريبية بشأن  

ان المدني  ولجنة الطير إقليمي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والكاريبي لدى اإليكاو الذي شكلته دول الطيران والتسهيالت ألمن 
من  بما في ذلك  )على مواصلة تعزيز األنشطة الرامية إلى مساعدة الدول األعضاء  اإليكاو    وشجعت اللجنة.  ألمريكا الالتينية

لتمكينها (  التنفيذ أو أي آليات مساعدة أخرى أدوات  مجموعات    أو  الحلقات الدراسية   وأ  الدورات التدريبية  وأحلقات العمل  خالل  
 .امجها للكشف عن السلوك الشاذ ضد الطيران المدنيمن وضع وتنفيذ بر 

 العوامل البشرية والثقافة األمنية والتهديد الداخلي 



 - 46 -  

 

 

 

مختلف ، وتطوير  2021في اإليكاو" لعام    عام ثقافة األمن"على إنجازات    WP/23الورقة  ط المجلس الضوء في  سل   14-41
في شتى أنحاء العالم التي اضطلع بها قطاع الطيران فيما  نشطةاألمبادرات و العترف با و . دى اإليكاوثقافة األمن لأدوات وموارد 

 .ثقافة األمنيتعل ق ب 

الصناعة على مواصلة البناء على إنجازات ثقافة األمن  قطاع  عت اللجنة الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية و وشج   14-42
وطلبت .  اإليكاوادة من أدوات وموارد ثقافة األمن المتاحة لدى  ، بما في ذلك عن طريق االستفطيلة عام ثقافة األمنالتي تحققت  

مبادئ التنوع والشمول في  ترسيخ  و   الة في مجال الطيرانأن تواصل تعزيز تنفيذ وصون ثقافة أمن قوية وفع  اإليكاو  إلى    اللجنة
 . هذا العمل الهام

تعمل بشكل جيد وآمن دون  أن  شبكة طيران  ألي  أنه ال يمكن  أحاطت اللجنة علمًا ب،  WP/130رقة  و لوفيما يتعل ق با 14-43
مهارات وكفاءات، وينبغي  ما تتطلبه من  االعتراف بجديرة بأدوار أمن الطيران  أن  فق على  ات  و   هرة ومتحمسين.موافين متفانين وم  
أمن الطيران أن ينظر في إدراج  ء  اإليكاو لخبراوفي هذا الصدد، ينبغي لفريق  .  في ضوء أهمّية هذه األدوار  الترويج لها كمهنة

الخطة  وأداء القوة العاملة في مجال أمن الطيران وإضفاء الطابع المهني عليها عند تحديث    تركيز قوي على العوامل البشرية 
حزمة من  واالستفادة  على مدى عام ثقافة األمن،  إلى إنجازات الثقافة األمنية التي تحققت    استناداً وذلك  لطيران،  العالمية ألمن ا

)"حزمة األساسيات عن العوامل    ”HUMAN FACTORS STARTER PACK“اإلرشادات التي تقوم اإليكاو بإعدادها تحت عنون  
العاملة في مجال الطيران    ى للقو بعيد األمد  ر  العوامل البشرية يعكس التطو  لمراعاة  وصي أيضا باتباع نهج استراتيجي  . وأُ البشرية"(

للجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال  اإليكاو  وفي إطار برنامج  .  م المتكاملة إلدارة األمنظُ ، إلى جانب تعزيز النُ ابأكمله
عدد كاف من المهنيين المؤهلين واألكفاء في مجال أمن  العمل معا لضمان إتاحة  الصناعة  قطاع  الطيران، يجب على الدول و 

 . فعالية وكفاءةب ه وصون تهالطيران لتشغيل نظام أمن الطيران وإدار 

  السفر الجوي من آثار جائحة قطاع وجود ثقافة أمن إيجابية، ال سيما مع تعافي باألهمية المستمرة ل ت اللجنة أقر  و  14-44
الو بشأن  المعلومات  ورقة  ورحبت ب.  فيروس كورونا الواردة في  التي  WP/154قة  ر ثقافة األمن  فورة اشتركت في إعدادها سنغا، 

 . لطيران المدنيعلى نطاق االة قوية وفع    تعزيز ثقافة أمن على أداة مفيدة يمكن استخدامها للمساعدة  ك والواليات المتحدة

قطاع  والدول والمنظمات ذات الصلة و اإليكاو    الداعي إلى تشجيع  WP/156قة  ر دت اللجنة االقتراح الوارد في الو أي  و  14-45
كما  .  تعزيز ثقافة األمن في مجال الطيران المدنيبغية  إجراءات عملية  االضطالع بصحاب المصلحة على مواصلة  الصناعة وأ

إذكاء  الحاجة المستمرة إلى مواصلة تعزيز ودعم  بشأن  بين جميع أصحاب المصلحة  فيما  بأهمية وفوائد التعاون والشراكة  أقر ت  
 .الطيران المدنيمجال ة في الفع  القوية و المن األالوعي األمني وثقافة 

 ال،وتقييمها والتخفيف من حدتها على نحو فع  ،  الداخلالمحتملة من    تحديد التهديداتوضع تدابير ل  اعترافا بأهميةو  14-46
  و أ  الدورات التدريبية  وأحلقات العمل  )مثل    الفنية  التي رحبت بأي نوع من المساعدة  WP/388قة  ر بالو   أحاطت اللجنة علماً فقد  

 مساعدة الدول على تنفيذ مثل هذه التدابير بفعالية.من أجل  (، ...الخالتنفيذأدوات مجموعات الحلقات الدراسية أو 

التمييز بوضوح بين التهديدات والمخاطر، إذ  تعليقات أبدتها عدة دول بشأن الحاجة إلى  في معرض الرد على  و  14-47
على إرشادات إضافية في  طالع  يمكن االر، أشارت اللجنة إلى أنه  أن المصطلحْين ال يمكن أن يحل الواحد منهما محل اآلخ

،  ( 2022، الطبعة الثالثة،  DOC 10108-Restricted)  "أمن الطيرانفي مجال  سياق المخاطر العالمية  اإليكاو بشأن  بيان  "وثيقة  
 ."للدول األعضاءاإلجراءات ومعلومات إرشادية طريقة تقييم المخاطر وخريطة " —( أ)رفق ال سيما الم

 لتعاون الدوليا
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الة  الدور الحاسم الذي تؤديه اإليكاو في تنفيذ منهجية فع  باللجنة  ، ذك رت  WP/330في الورقة  النظر  في معرض   14-48
المُ  التهديدات والمخاطر  تدخل غير  الال  فعاإلبالغ عن أت اللجنة الدول على  حث    وبناء على ذلك،.  قة بأمن الطيرانتعلِّ لتقييم 

اإليكاو تقييم التهديدات والمخاطر لتمكين  عمليات  ق بفيما يتعل  تجاربها  مشروع، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتقاسم  ال
 . بشأن تقييم التهديدات وإدارة المخاطر يةالتدريبالمواد  و اإلرشادات توفير األدوات و تطوير و  من

نتيجة لألخذ بترتيبات نقطة التفتيش األمني التي تعود على الدول  ،  WP/25رقة  نة في الو بي  وائد المُ اللجنة بالفأقر ت  و  14-49
نقطة بشأن  اإليكاو الموجودة  إرشادات  ذك رت ب، و الركاب، التي تهدف إلى تعزيز استدامة أمن الطيران وتحسين تجربة  الواحدة

دت اللجنة على  شد  كما  .  وضع مثل هذه الترتيبات  علىللمساعدة  متاحة  نية  فعن أي مساعدة    ، فضالً التفتيش األمني الواحدة
الُملّحة   تحق    إلىالحاجة  للمخاطر  ق  عملية  تقييم  وإجراء  التدابير  بين  ومعادلة  ومُ المستمر  والتشاور  صارمة  الدول  لي شغِّ بين 

 .ُمطب قةروتوكوالت الوطنية الالتنفيذ، مع مراعاة البلفعالية  اً ضمان المطارات المعنيين

الُمسي رة   سياسة مكافحة الطائرات  لتنفيذ  WP/271قة  ر الجهود التي تبذلها الهند في إطار الو وفي سياق اإلحاطة ب 14-50
أمن الطيران  خبراء  ذات الصلة، بما في ذلك فريق  اإليكاو  ن خالل أفرقة خبراء  متبادل المعلومات  يجري  دت اللجنة أن  أي    لمارقة،ا

بغية وضع أطر معقولة للسياسات تهدف إلى التخفيف من التهديد الذي  وذلك  عد،  هة عن بُ وج  م الطائرات المُ ظُ نُ خبراء  وفريق  
 . غير المأهولةالطائرات ُنُظم تشكله 

إلصدار شهادات    إطار الداعي إلى إنشاء  ،  1التنقيح رقم     WP/238قة  ر االقتراح الوارد في الو   نظرت اللجنة فيو  14-51
وفي  .  مةللمعدات األمنية المتقدِّ عامة  نية وإجراءات ومنهجيات اختبار  فبات  ن متطل  يتضم  من شأنه أن  أداء معدات أمن الطيران،  

المتقدِّ التطو    ضوء الطيران  لمعدات أمن  التنفيذية على اتها،  اتمة واستخدامر السريع  اللجنة  هذا اإلطار يقتضي إجراء أن    فقت 
 .لكترونياألمن اإلخبراء أمن الطيران و ي خبراء فريق جانب نفحص أكثر دقة م

، فضال عن إنجازها "الركب  وراءعدم ترك أي بلد  "مبادرة  إلى  المساهمات التي قدمتها الدول  وفي معرض اإلحاطة ب 14-52
أن تقوم اإليكاو بزيادة ب  WP/302تضم نته الورقة  ما باقتراح  أحاطت اللجنة علفقد    في مساعدة ودعم الدول في مجال أمن الطيران،

التعاونية التي تساهم في تحقيق أولويات الخطة العالمية ألمن الطيران وأهدافها الطموحة، وخاصة بعد مرحلة  دعمها   للبرامج 
على    كبيراً   مساعدة المباشرة اعتماداً زيادة الالتعافي من أزمة فيروس كورونا والصعوبات التي عانت منها الدول. ونظرًا العتماد  

المتاحة،   الدولفقد شج عت اموارد اإليكاو  الالتي    للجنة  خبرات على تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول  القدرات و الموارد و تملك 
صناعة الطيران المدني  أخذ بيد  ، مما ي"الركب  وراءعدم ترك أي بلد  "تنفيذ، على سبيل المثال، مبادرة  التي بحاجة إلى ال  األخرى 
لقواعد  ل   الضمان التنفيذ الفع    على التعاون للمساعدة  تفعيل  دت اللجنة على أهمية بناء شبكات إقليمية ودولية و شد    وأخيرا،.  العالمية

 ".أمن الطيران" –القياسية الواردة في الملحق السابع عشر 

القدرة  امتالك  تواجه أمن الطيران على مستوى الدول يتمثل في  ات الهامة التي  اللجنة بأن أحد التحدي  اعترفت  و  14-53
  يمكن تحقيق ت اللجنة بأنه ال وأقر  . WP/243رقة ن في الو بي  على النحو المُ وذلك ال لتدابير أمن الطيران، على ضمان التنفيذ الفع  

ال التدخل  فعلحماية عمليات الطيران المدني من أعالمية آمنة  ال طيران  الشبكة  جعل  هدف إلى  ت  ة الفع  مراقبة  إال من خالل  ذلك  
منظمات الطيران المدني اإلقليمية على الدور الداعم الهام الذي يمكن أن تؤديه    دت اللجنة وفي هذا الصدد، شد  .  غير المشروع

 . ال لمراقبة أمن الطيرانإنشاء نظام قوي وفع  بشأن  الدول األعضاء من أجل 

 ة العمومية ستعتمده الجمعيرار أمن الطيران الذي ق 
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المجلس  قد   14-54 ب  WP/5الورقة  م  العمومية    أنمذكِّرًا  للجمعية  األربعون  عام  الدورة   القرار   قد  2019في   اعتمدت 
،  القرارمن منطوق هذا    2لفقرة  ل  وفقاً وبأنه    ،"المتعلقة بأمن الطيران  يكاو المستمرةد بسياسات اإلوح  البيان المُ "  بعنوان  11-40رقم  

د  يجب عرض   . كل دورة من دوراتها العاديةالجمعية العمومية في على نظر هذا البيان الُموح 

البند من جدول األعمال، على أن تقدِّ  14-55 اللجنة، استكماال لعملها بشأن هذا  حا بسياسات  نق  دا مُ وح  م بيانا مُ وافقت 
 . التي وافقت عليها اللجنة إلى الجلسة العامة العتماده، مع مراعاة التعليقات الواردة المتعلقة بأمن الطيران يكاو المستمرةاإل

 د بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران : البيان الموحَّ 14/1الجمعية العمومية   قرار

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

 المنطقية؛ الناحية
سياسات اإليكاو    بشأن  داً موح   أن تصدر في كل دورة من دوراتها بياناً   11- 41رت في قرارها  الجمعية العمومية قد قر    ولما كانت
 ؛بأمن الطيرانالمتعلقة المستمرة 
المتعلقة   سياسات اإليكاو المستمرةبشأن  د  الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل هذا البيان الموح    ولما كانت

الحادية  لقرارات الصادرة عن الدورة  لت ذلك البيان ليشمل ا، وعدّ 11- 40( بالقرار  ز )  ، الوارد في المرفقات )أ( إلىبأمن الطيران
 للجمعية العمومية: واألربعين 

 
 فإن الجمعية العمومية: 

كانت   حسبما،  بأمن الطيرانالمتعلقة    سياسات اإليكاو المستمرة  بشأن د  ل البيان الموح  القرار تشكِّ   هذا أن مرفقات    رتقرّ  - 1
 ؛ للجمعية العموميةالحادية واألربعين عليه هذه السياسات عند ختام الدورة 

سياسات اإليكاو    بشأن  داً موح    بياناً عادية  ال  دوراتها  منكل دورة    نظر  على  يعرض  أن  المجلس  إلى  تطلب  أن  رتقرّ  - 2
 ؛ في مجال أمن الطيرانالمستمرة 

 . 11- 40 أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن - 3

 المرفق )أ( 
 السياسة العامة 

الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما بين أمم العالم    إيجادتطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على    لما كان
 ؛ وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام

 أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل التهديد الرئيسي لتطوره اآلمن والمنظم؛ ولما كانت
األجهزة المتفجرة المخبأة والهجمات في المنطقة  تلك التي تشكلها    فيها  بما  اإلرهابية،  األعمالتهديد  الطابع المتغير ل  ولما كان

جو بما في ذلك أسلحة الدفاع الجوي المحمولة )المانبادز( وغيرها -والتهديدات التي تشكلها الصواريخ أرض   المفتوحة للجمهور،
الطائ الهجمات باستخدام نظم  الكيميائية وشن  المأهولة واستغالل  والتهديدات  الجوي ألغراض إرهابية،    شبكةرات غير  الشحن 
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بما فيها بشكل الطيران المدني،    ضدمن أفعال التدخل غير المشروع  واستخدام الطائرات كسالح والهجمات اإللكترونية وغيرها  
عرض  ي  مماي وكفاءته وانتظامه،  سالمة الطيران المدني الدول  علىؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا  تخاص التهديدات من الداخل، التي  

   ؛ض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدوليقوّ يو  األرض علىعلى متن الطائرات و  األشخاص للخطر أرواح 
 جميع أعمال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني الدولي تشكل جريمة خطيرة تخالف القانون الدولي؛  ولما كانت
 يظالن ساريين؛  16- 29و 12-27القرارين  بأنّ  وإذ تذّكر
المؤثرات استغالل قطاع الطيران في تنفيذ طائفة متنوعة من األنشطة اإلجرامية كالنقل الجوي غير المشروع للمخدرات و   أنوتسّلم ب

يمكن أن يكشف أو يؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف    واألحياء البرية والسلع غير المشروعة األخرى  ، وكذلك االتجار بالبشرالعقلية
 التدخل غير المشروع؛  أفعالالذين يهدفون إلى تنفيذ  األشخاصالتي يمكن أن يستغلها 

 إعالن أمن الطيران؛  بشأن  12-40القرار  إلى وتشير
بين اإليكاو ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تعزيز أمن الشحن   المشتركة  البيانات المشتركة الصادرة عن المؤتمرات  لىوتشير إ

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

  ( 2013)  2341ورقم    (2016)  2309ورقم    (2014)   2178رقم    مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   ات ار قر   وتضع في اعتبار ا
األخطار التي تهدد ( فيما يتعلق ب2021)  2617( ورقم  2019)  2482( ورقم  2017)   2396( ورقم  2017)   2395ورقم  

 ؛ السالم واألمن الدوليين من جراء األعمال اإلرهابية
( كأداة عالمية لتعزيز الجهود الوطنية واإلقليمية 2006ستراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب )ا  اعتبار اوتضع في  

 والدولية لمكافحة اإلرهاب؛
من    الجهود التي تبذلها اإليكاو ودولها األعضاء لتنفيذ "استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب"  وتضع في اعتبار ا

أجل تعزيز الجهود الدولية واإلقليمية والوطنية لمكافحة اإلرهاب، بما يشمل اتخاذ الخطوات العملية لتعزيز قدرات الدول األعضاء  
 ؛على مكافحة التهديدات اإلرهابية وزيادة التنسيق في أنشطة مكافحة اإلرهاب التي تتخذها منظومة األمم المتحدة

العالمية  بأن وتسلم   العالمية ألمن الطيران  المشاورات  التواصل مع الدول األعضاء إلعداد وتنقيح عناصر الخطة  قد   وجهود 
 ؛  2017تكللت بالنجاح باعتماد المجلس لهذه الخطة في نوفمبر 

  ان الطير تحقيق األهداف العالمية الطموحة للخطة العالمية ألمن  بالجهود المتزايدة التي يتعين أن تبذلها الدول األعضاء ل  وتسلم
بالدعم الجماعي للدول األعضاء األخرى واإليكاو والمنظمات اإلقليمية وقطاع الطيران وجميع ،  2030و  2023لعامي    وضوعةالم

 الجهات المعنية األخرى؛
والقائمة على    وتسلم فيها،  اإليكاو والدول األعضاء  العالمي، من جانب  المستوى  األمن على  تنفيذ وتعزيز ممارسات  بأهمية 

 ر، والمالئمة والمتناسبة مع مستوى التهديدات؛ المخاط
فعالة في مجال الطيران، من قبل الدول األعضاء والصناعة  القوية و المنية  األثقافة  الالوعي األمني و   ذكاءالحاجة المستمرة إلب  وتسلم

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

انبثق  ، وما2018إلى البيان الختامي للمؤتمر الرفيع المستوى الثاني بشأن أمن الطيران الذي ُعقد في مونتريـال في نوفمبر    وتشير
 عنه من استنتاجات وتوصيات؛ 

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

 لطيران.؛ سيما بشأن سالمة ا أنشطة الطيران المدني، ال
كان لها تأثير خطير على صناعة الطيران وأنه    فيروس كوروناها جائحة  تأن القيود وتدابير الصحة العامة التي فرضب  وتسلم

 والدول األعضاء هذا التأثير عند اتخاذ قرارات بشأن سياسات وتدابير أمن الطيران؛ اإليكاو راعييجب أن ت
التي  (،  HLCC 2021)  فيروس كورونا  في اإلعالن الوزاري للمؤتمر الرفيع المستوى بشأن   المبّينةعلى االلتزامات    مجدداً   وتؤكد

مع االستعداد التشغيلي للطيران، وضمان    الجوية حركة  لل  منظمالمأمون و المن و اآلتدفق  الضمان    ضرورة  تشمل عدة أمور من بينها
 السابقة.  جوائحالو الحالية   الجائحة الدروس المستفادة من واستيعابمرونة الطيران الدولي على المدى الطويل 

 فإن الجمعية العمومية: 
جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها    تدين بشدة - 1

 وأسباب ارتكابها؛ 
المقت - 2 الطائرات جميع    تالحظ بشعور من  إلى تدمير  التي تهدف  المشروع  التدخل غير  أفعال  أفعال ومحاوالت 

جو، والهجمات باستخدام الطائرات الغير مأهولة -والمطارات المدنية من خالل تهديدات الصواريخ أرض   أثناء الطيرانالمدنية في  
 لدمار وقتل األشخاص على متنها وعلى األرض؛ الطائرات المدنية كأسلحة ل واستغاللوغيرها من الهجمات التي ُتشن عن ُبعد، 

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

 ييدها الحازم لسياسة اإليكاو الثابتة وذلك بتطبيق أكثر إجراءات األمن فعالية جميع الدول األعضاء أن تؤكد تأ  تناشد - 4
 التاسعفي الملحق    الواردة   واألحكام المتعلقة باألمن  "أمن الطيران"  —  السابع عشر ى به في الملحق  على النحو المطلوب والموص  

عال التدخل غير المشروع ومعاقبة المرتكبين والمخططين سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من أف" التسهيالت " —
   ؛والراعين والممولين والمتامرين في أي فعل من هذه األفعال

د للمسائل التي قد تنشأ بين الدول األعضاء في األمور ق والموح  مسؤولية اإليكاو في تسهيل الحل المنس    تؤكد مجددا   - 5
 ؛للطيران المدني الدولي في العالم أجمعالتي تؤثر في التشغيل اآلمن والمنظم 

المجلس بمواصلة عمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع أفعال التدخل غير المشروع، وتأمين أداء    فتكلِّ  - 6
 ؛هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة
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ورقم    2309ورقم    2178اإليكاو والدول االعضاء فيها إلى تنفيذ قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة رقم    تدعو - 7
وفقًا لكفاءات كل منها والعمل بشكل جماعي على إبراز الدور القيادي الذي تقوم  2482ورقم  2396ورقم  2395ورقم   2341

 ن المدني الدولي ضد أفعال التدخل غير المشروع؛ به اإليكاو على المستوى العالمي فيما يخص حماية الطيرا
العام  ُتحقحرّ  - 8 إلى األمين  الطيران وتطلب  الذي تضطلع به اإليكاو في مجال أمن  القيادي  أمن    إعالء شأن   بالدور 

ق ميزانية في سيا  ضمان االستدامة طويلة األجل لبرنامج أمن الطيران في المنظمة،و  الطيران داخل اإليكاو ومكاتبها اإلقليمية
 ؛البرنامج العادي

من خالل التبّرعات ميع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمويل أنشطة المنظمة في مجال أمن الطيران  ج  تحث - 9
 ؛ جة في الميزانية في إطار البرنامج العادير  في شكل موارد بشرية ومالية تتجاوز تلك المدْ 

بصفة (  GASePللخطة العالمية للسالمة الجوية ) باستعراض    طيرانفريق خبراء أمن ال  قيام   ضمانبالمجلس    تكّلف - 10
تعالج أولوياتها التهديدات الحالية والناشئة وتستمر كأداة مفيدة لدعم جهود الدول األعضاء لتحقيق أن  ، و مجديةتظل    منتظمة لكي

 ؛ "أمن الطيران" — السابع عشرالتنفيذ الكامل للملحق 
بما في ذلك التغييرات التي   الخطة العالمية ألمن الطيرانتنفيذ  المجلس بالنظر في الدروس المستفادة من    فتكلّ  - 11

 عند إدخال تنقيحات على الخطة بما يضمن احتواءها على الغايات  ي صناعة الطيران نتيجة لجائحة فيروس كوروناحدثت ف
واألدوات القائمة لمساعدة اإليكاو   اإلجراءاتالواضحة والجماعية ألمن الطيران، إلى جانب آلية لرصد التقدم باستخدام    األهدافو 

 ن التحسين المستمر في مجال أمن الطيران؛ والجهات المعنية في ضما  األعضاء والدول
بشكل شامل،   أمن الطيرانالُمتعلِّقة بها  وبرامج اإليكاو  خطط  وتحسين  استعراض  مواصلة  إلى    األمين العام  هوجّ ت - 12

لغرض  ال تزال تفي باالخطط والبرامج  ضمان أن هذه  لوذلك  ،  تشاورية مع الدول األعضاء وأوساط الصناعةباستخدام آليات  وذلك  
لمواصلة تحسين مبتكرة  ج  و النظر في نه  مع  ،وقابلة للتكييف مع التحدي ات الجديدة والناشئة في مجال أمن الطيران  المقصود منها

 .تصدر عنها االستعراضات، بما في ذلك أي توصياتهذه المجلس بانتظام بنتائج فادة ينبغي إو  .افعاليتها أو تعزيزه
الدول األعضاء    تحثّ  - 13 لتحقيق مقاصد وأهداف    العالمية واإلقليميةالجهود  المشاركة بفعالية في    اتخاذ  علىجميع 

األهداف العالمية الطموحة للخطة    مراعاةمع  ،  الخطة العالمية ألمن الطيران على المستويين الوطني واإلقليمي  وغايات وأولويات
 ؛ 2030و 2023العالمية للسالمة الجوية المحددة لعامي 

تعزيز ثقافة  لعلى مواصلة اتخاذ إجراءات عملية    خرى األ  والجهات المعنيةجميع الدول األعضاء والصناعة    تحثّ  - 14
فعال وتعزيز الوعي األمني والسلوك األمني األمثل من    التدابير األمنية بشكل  تنفيذ  من أجل العمل على الطيران  مجال  األمن في  

 واألفراد. الهيئاتجميع  جانب

 المرفق )ب( 
 الدولية وسن التشريعات الو نية يق قانون الجو موا 

 لقمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني   وعقد االتفاقات المناسبة
 الدولية  قانون الجو موا يق أ(
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االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي  "حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها    لما كانت
الطائرات متن  على  و1963)طوكيو،    "ترتكب  الطائرات"(  على  المشروع  غير  االستيالء  قمع  (،  1970)الهاي،    "اتفاقية 

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

المدني الطيران  سالمة  عن  1988  مونتريـال،)  "ضد  فضال  الم"(،  تمييز  كشفها اتفاقية  بغرض  البالستيكية   "تفجرات 
البروتوكول "(، و2010)بيجين،    "اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي"(، و1991 مونتريـال،)

الجرائم وبعض  بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن  " و   (،2010)بيجين،    "المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات
 ؛واالتفاقيات الثنائية لقمع مثل هذه األعمال ( 2014)مونتريـال،    " األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات 

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

اتفاقية قمع األفعال غير "( و1970)الهاي،  "اتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات"( و1963)طوكيو،  "الطائرات
تُ  المدنيالمشروعة التي  الطيران    " المكمل التفاقية مونتريـال  1988 بروتوكول عام "(، و1971  مونتريـال،)  "رتكب ضد سالمة 

اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران "(، و1991  يـال،)مونتر   "رض كشفهااتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغ"و
  (، 2010)بيجين،    "البروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات"(، و2010)بيجين،    " المدني الدولي

تحثها على  1( 2014)مونتريـال،    " رتكب على متن الطائرات التي تُ بروتوكول تعديل االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى  " و 
 ؛االنضمام إليها

، أن تنفذ المبادئ التي تتضمنها مواثيق قانون الجو المذكورة أعاله  التي لم تصبح بعد أطرافا في  األعضاء  الدول  تناشد - 2
الموافقة  المواثيق  هذه أو  قبولها  أو  عليها  التصديق  قبل  أو، حتى  اليها  عليها  التي تصنع    األعضاء  الدول   وتناشد ،  االنضمام 

 المتفجرات البالستيكية أن تنفذ تدابير تمييز هذه المتفجرات بأسرع ما يمكنها؛ 
العام    إلى  تطلب - 3 الدول  مواصلة األمين  انضمامها    األعضاء  تذكير  والهاي    كأطرافبأهمية  طوكيو  اتفاقيات  في 

المكمل التفاقية قمع االستيالء    2010عام    بروتوكول"و  مونتريـال"،المكمل التفاقية    1988بروتوكول عام  "ومونتريـال وبيجين و 
تن  رتكب على م االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى التي تُ " لتعديل   2014وبروتوكول عام    ،"غير المشروع على الطائرات

التي تصادف  األعضاء  ، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول  "اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها "و  ، " الطائرات 
 أي صعوبات في سبيل انضمامها إلى هذه المواثيق؛ 

 إصدار التشريعات الو نية وعقد االتفاقات المناسبة ب(
قيام الدول األعضاء بإصدار القوانين الجنائية الوطنية التي تقضي بإنزال عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل    لما كان

 ردع تلك األفعال؛ غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيراً 
 : فإن الجمعية العمومية

 
االطّــ   1 مــوقــع  ويــمــكــن  عــلــى  ــانــونــيـــــــة  ــقـــــ ال الــطــيــران  أمــن  مــواثــيــق  فــي  األطــراف  الـــــــدول  قــوائــم  عــلــى  عــنــوان  www.icao.int  اإليــكـــــــاو الع  ــت   : تــحـــــ
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  ضد األشخاص الذين يقومون بارتكاب أو الدول األعضاء أن تولي اهتمامًا خاصًا العتماد إجراءات وافية    تناشد - 1
الطيران المدني، وأن تدرج على وجه الخصوص في    ضدتخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل أفعال التدخل غير المشروع  
 تشريعاتها قواعد تقضي بإنزال عقوبات مشددة على هؤالء األشخاص؛

الدول األعضاء أن تتخذ إجراءات وافية لتسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال التدخل غير    تناشد - 2
وإبرام اتفاقات مناسبة حتى يتسنى ترحيل  و وضع معاهدة لهذا الغرضالمشروع ضد الطيران المدني، وذلك بسن أحكام قانونية أ

 األشخاص الذين يرتكبون الهجمات اإلجرامية ضد الطيران المدني الدولي. 

 المرفق )ج( 
 تنفيذ تدابير األمن الفنية 

رسة اليقظة المستمرة  دول األعضاء مماالحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع تتطلب من    لما كانت
" واألحكام أمن الطيران"  —إجراءات للتخفيف من حدة التهديدات، بما في ذلك تلك الواردة في الملحق السابع عشر  ووضع وتنفيذ  

 ؛ "التسهيالت" —المتعلقة باألمن الواردة في الملحق التاسع 
مراحل وعمليات نقل األشخاص وأمتعتهم اليدوية هناك حاجة واضحة إلى تعزيز وتطبيق إجراءات األمن في جميع    ولما كانت

، الهجمات والتهديدات اإللكترونية  الطيران المدني من   وأمتعتهم المسجلة والبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريع وإلى حماية
ا أو تسهلها عناصر من  التي تضطلع بهالمطارات، وكذلك الهجمات  المناطق المفتوحة للجمهور في  والتهديدات التي تتعرض لها  

 ؛ الداخل
التهديدات لنظم الشحن الجوي والبريد ككل تتطلب نهجا عالميا في إعداد وتنفيذ متطلبات األمن وأفضل الممارسات،   ولما كانت

التعاون  ذلك  في  والمنظمة    المستمر  بما  العالمي  البريد  واتحاد  العالمية  الجمارك  منظمة  مثل  المعنية  الدولية  المنظمات  مع 
 الدولية؛  البحرية

والهيئات   الدول األعضاء هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات ومشغلي الطائرات ولما كانت
 بتطبيق إجراءات األمن؛  األخرى 

يشكل وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران   اإليكاوجراءات األمن التي تنادي بها الفعال إلتنفيذ ال ولما كان
 المدني؛

كان األمنية   ولما  التدابير  بين  للمواءمة  المخاطر  بإدارة  المتعلقة  واألدوات  االستراتيجيات  من  واسعة  مجموعة  استخدام  يجب 
الطيران المتعلقة بأمن  التدابير  على سالمة   ةغير مقصود  ات أي تأثير راعاة  ، مع موالمخاطر األمنية لضمان فعالية واستدامة 

 الطيران المدني؛ 
 اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توايف أفراد األمن المدربين تدريبا عاليا   ولما كانت

 وإجراء التحريات الشخصية وإصدار اإلجازات ومراقبة الجودة؛  واألكفاء
كانت كورونا  فيجائحة    ولما  قد  قد  روس  إجراءاتتطلبتكون  باعتماد  التصريح  الشروطتخفيف  ل  ةمؤقت  ت  منية األ  بعض 

 الحالة.  حسب
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أهمية التقييم الدقيق ومعالجة المخاطر المرتبطة باستئناف عمليات الطيران، مع إيالء اهتمام خاص للمخاطر الناجمة    وإذ تدرك
 على الموافين؛  الجائحةعن تأثير 
لتهديدات والمخاطر األمنية مع مراعاة المخاطر الجديدة المتعلقة بالصحة،  ل  التصديتطلب  ت  فيروس كوروناحة  جائ  ولما كانت

 واالستدامة؛ سهيالتالت عاملي مع ضمان التوازن مع 
وعبر مجال  غرس ثقافة أمنية ُمحكمة في أوساط جميع العاملين، في مجال األمن وخارجه، وعلى جميع المستويات    ولما كان

 ، شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة أمنية فعالة ومستدامة؛ طيران بأكملهال
ة لتحقيق أمن الطيران الفعال والكفؤ وتدابير التسهيالت،  والتدريب المناسب مطلوبالعمليات  واالبتكارات في    كنولوجياالت  ولما كانت

 وفي تعريف مستقبل نظم التفتيش األمني؛

 
 

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

مراعاة الطبيعة و   لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما يتناسب مع التهديد الحالي ألمن الطيران المدني الدوليمن الناحية التشغيلية  
والمتعلقة بالتهديدات   تهديد وعلى أن يوااب على تحديث أحكام الملحق السابع عشر باتفاقية شيكاغوالمبتكرة والمتطورة لذلك ال

 ؛ والمخاطر
األخرى على اتخاذ كافة التدابير الممكنة  األعضاء على أساس فردي وبالتعاون مع الدول  األعضاء جميع الدول تحث - 2

توصي بها أحكام الملحق السابع عشر، باإلضافة إلى    دابير التي تقتضيها أوسيما الت  للوقاية من أفعال التدخل غير المشروع، وال
 التدابير التي يوصي بها المجلس؛

الة تتعلق  تنفيذ تدابيرعن    األعضاء  مسؤولية جميع الدولب  مجددا    تذّكر - 3 أمن الطيران داخل أراضيها، مع األخذ بعين ب  فع 
 . للتهديدات المتطورةاالعتبار 

"األمن" واألحكام المتعلقة   — نّفذ بالكامل وبشكل مستدام أحكام الملحق السابع عشر  الدول األعضاء على أن ت  تحث - 4
فيذ القواعد والتوصيات واإلجراءات الدولية  جهودها الرامية إلى تن"التسهيالت" من أجل تعزيز    —باألمن الواردة في الملحق التاسع  

وأن تتخذ    وأن تسد أي فجوات أو تصحح أي أوجه قصور على وجه السرعة  الراهنة المتعلقة بأمن الطيران، وأن ترصد هذا التنفيذ،
رشادية الواردة  الطيران المدني الدولي، وأن تراعي المواد اإل  ضدكل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع  

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

الداخل    ات منللتهديد  تتصدى  التيو مؤخرا  اعُتمدت  التي    قواعد القياسيةتولي أهمية كبيرة للأن    األعضاء  الدول   تشجع - 5
 للتصدي لهذا التهديد؛ تدابير ال واعتماد  صقل أن تواصل فعال في نطاق والياتها القضائية، و بشكل تنفيذها  أن تتأكد منو 

األعضاء    تشجع - 6 واالجتماعية  الدول  الوطنية  األولويات  في  رئيسيا  عنصرا  باعتباره  الطيران  بأمن  النهوض  على 
 واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات؛ 
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األمنية  تشجع - 7 للتدابير  تشغيلية  اختبارات  وتنفيذ  إلعداد  الطيران  قطاع  مع  بالتشارك  العمل  على  األعضاء   الدول 
 الية؛ عوتنفيذها بف وتكنولوجيات وتقنيات وإجراءات مبتكرة

صبح أكثر تلطيران لفي مجال ا  يمنالكشف األلتطوير عملية    االدول األعضاء والصناعة على تنسيق جهوده  تشجع - 8
  الواردة   تحقيق األهداف األمنيةاالستمرار في  وأكثر سالسة وتركيزا على الركاب مع ضمان    للتهديدات الجديدة،  التصديمرونة في  

 "؛أمن الطيران" —  السابع عشرفي الملحق  
في مجال الطيران، بما في ذلك   أمنية قوية وفعالة  على إعالء شأن ثقافةجميع هيئات الطيران  الدول األعضاء و   تشجع - 9

 على أن األمن مسؤولية الجميع؛ شدد التي تو  والجمهور،برامج وحمالت التوعية األمنية بين القوى العاملة  و  إعداد
الحفاظ    تحث - 10 جراءات لضمان  اإلجيدا واتخاذ  تدريبا  ة ومتحمسة ومدربة  وءعاملة كف  ى على قو الدول األعضاء على 

 ؛فيروس كوروناكفاءات الموافين التي كانت موجودة قبل جائحة  وصون 
عد عندما ال تسمح القيود أو الظروف األخرى التقنيات عن بُ   بما يشمل  الدول األعضاء على تطبيق رقابة فعالة،  تشجع - 11

الموقع في  المراقبة  أنشطة  تنفبإجراء  الطيران لضمان  بأمن  الخاصة  ُنظمها  األمنية بصورة ، على جميع جوانب  اإلجراءات  يذ 
 ومستدامة؛  فعالة
ألمن الطيران ووفقا للقواعد والتوصيات الدولية القابلة    الداخلية  لقوانينها وأنظمتها وبرامجها  الدول األعضاء، طبقاً   تشجع - 12

 نهوض بتنفيذ تدابير أمن الطيران بطريقة عملية للقيام بما يلي:لا على للتطبيق،
والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات   األعضاء يات القائمة للتعاون بين الدولتوسيع نطاق اآلل أ(

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

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

المواد على  األشياء و المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه  و   األشياء  التكنولوجيات الحديثة لكشفاستخدام   ج(
 متن الطائرات مع احترام خصوصية األفراد وسالمتهم؛

المخاطر والمناسبة للتهديدات والمـــتــناسبة معها والفعالة والتي تتسم األدلة و تعريف تدابير األمن القائمة على   د(
لمستدامة اقتصاديا وتشغيليا، وتأخذ في االعتبار التأثير على  الممكنة تشغيليا واتعدد المستويات  بالكفاءة و 

 تجار المشروع؛واال والطاقم  الركاب
 تعزيز الجهود في تأمين نظام أمن الشحن الجوي والبريد بواسطة ما يلي: ه(

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

األخرى لتعزيز المستوى الشامل   األعضاء  المشاركة في أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الدول  ( 6
 ألمن الشحن الجوي والبريد؛

 الجوي والبريد؛ في أمن الشحن  واالبتكار تعزيز المبادرات لتكثيف بناء القدرات ( 7
استخدامها   لمنعغير المأهولة وتطبيق التدابير األمنية  المحتمل لنظم الطائرات    لسوء االستخداماالهتمام  إيالء   (و

 التدخل غير المشروع؛  في أفعال
 ومجالها ضمن أراضيها  الطيران المدني    هاواجهيالتي    األمنية  ضمان إجراء عمليات تقييم التهديدات والمخاطر ( ز 

التدابير المضادة    على النحو المناسب في إعدادهذه لالستفادة منها  تقييم  العمليات  واستخدام    ،باستمرار  الجوي 
جميع المخاطر في الوقت المناسب بشأن    م المعلومات إلى الجهات المعنيةيأمن الطيران، تقد  اتوتعديل سياس

 المحتملة بالنسبة إلى الطيران المدني.
في المناطق المفتوحة للجمهور، بما في ذلك مباني محطات الركاب، من خالل    هجماتمخاطر المعالجة   (ح

 : العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل
 ؛بين احتياجات التدابير األمنية الفعالة والمستدامة وتسهيالت الركاب مناسب الحفاظ على توازن   ( 1
مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح  ،  القائمة على المخاطر   المرنة والعملية،   تنفيذ مجموعة من التدابير  ( 2

 بين الجهات الفاعلة ذات الصلة؛ 
 هور داخل المحطة أو في محيطها؛مناطق تجمع جم   مواطن ضعف تشكلها   تفادي قدر اإلمكان إحداث  ( 3
قدرة على الصمود بشكل منسق ترسيخ ثقافة تقوم على اليقظة المستمرة والردع والوقاية واالستجابة وال ( 4

 ؛في مواجهة التهديدات المتطورة
 ضمان حماية الطيران المدني ضد الهجمات والتهديديات اإللكترونية؛ (ط

معالجة الخطر الذي تشكله الجهات من الداخل من خالل استغالل الموافين وامتيازات حق الوصول إلى   ي(
كون  تأن    فيروس كورونا واحتمال تأثير جائحة    مراعاةمع  ة،  المناطق المأمونة والمعلومات األمنية الحساس

 .اهور نقاط ضعف داخلية جديدةفي  تتفاقم نقاط ضعف داخلية أو تسبب أدت إلىقد  الجائحة
الدول األعضاء، مع احترام سيادتها، أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو التفسير   تناشد - 13

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

الدول األعضاء أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق أراضيها، أن   تناشد - 14
تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك   حماية؛ وأن التراعي مراعاة تامة تدابير األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها  

 ؛ للحد من االزدواجية التدابير كتدابير مساوية
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 ما يلي:باإليكاو القيام  إلى تطلب - 15
التسهيالت" متوافقة ومكملة "  —والملحق التاسع    "أمن الطيران"  —  تأكد من أن أحكام الملحق السابع عشريأن   أ(

 لبعضها البعض؛
عمليات ومفاهيم األمن الفعالة واالبتكارية، من خالل من خالل زيادة الوعي بفعاليات    تعزيزستمر في  يأن   (ب

الدول  طلب  على  بناء  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  الطيران  مع   األعضاء  أمن  التعاون  ذلك  في  بما  المعنية، 
 األمنيم من عمليات الكشف  أصحاب المصلحة في الصناعة والشركات المصنعة للمعدات لتطوير الجيل القاد

 لركاب والبضائع؛ ل
فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وأن    عمل   دعم  واصل يأن   (ج

 القائمة على األدلة والمخاطر؛  يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة
على اتخاذ ترتيبات ذات نفع   األعضاء  ة الدولعّزز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعديأن   (د

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

 للمعلومات عن نظم أمن الطيران في كل منها؛ ومستمر بادل فعالعملية تحقيق شاملة ومستمرة وت 
واصل معالجة التهديدات واألخطار، بما في ذلك التهديدات اإللكترونية ضد الطيران المدني واألخطار  يأن   (ه

خبراء  التي تتعرض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجوية، بالتشاور مع فريق  
 ؛ وفريق خبراء األمن اإللكتروني أمن الطيران

على فترات مالئمة وإعداد مواد    (Doc 8973)لإليكاو"    دليل أمن الطيران"تحديث وتعديل  إلى    األمين العام  توّجه - 16
جديدة   الطيران  مصممة  إرشادية  ضد  والقائمة  الجديدة  التهديدات  معالجة  على  األعضاء  الدول  تنفيذ لمساعدة  وعلى  المدني 

 المواصفات واإلجراءات المتعلقة بأمن الطيران المدني؛ 
بيان اإليكاو العالمي الخاص بسياق  "وتحديث    ضمان العمل بصفة دورية على استعراضإلى  األمين العام    توّجه - 17

التي يمكن أن تنظ،  (Doc 10108)"  المخاطر الطيران  المخاطر ألمن  الدول األعضاء  الذي ينص على منهجية تقدير  فيها  ر 
مع أي   ،Doc 10108، تمشيًا مع الوثيقة  طراخمتقييماتها الوطنية لألخطار وإدراج التقييمات القائمة على ال  إعدادالستخدامها في  

 توصيات العتماد تدابير أمن الطيران الجديدة أو المعدلة في الملحق السابع عشر أو في أي وثيقة أخرى من وثائق اإليكاو. 
مجاالت الخبرة المالئمة في تقييم مخاطر أمن الطيران وفي إعداد القواعد    إلى ضمان إشراك  األمين العام  توّجه - 18

 ة فرقأوالتوصيات الدولية، والمواصفات، والمواد اإلرشادية والوسائل األخرى لمعالجة مسائل أمن الطيران، بما في ذلك التنسيق مع  
 الخبراء األخرى؛

النظم اإلدارية لضمان عدم    ووضعبشكل مستمر    اختصاصات فريق خبراء أمن الطيرانإلى تقييم  المجلس    توّجه - 19
 لقضايا أمن الطيران.وجود أي قيود تحد من قدرة فريق الخبراء على النظر في النطاق الكامل 

العام    توّجه - 20 الطيران    تمتع  العمل على ضمان مواصلة  إلى  األمين    ا أساسي  باعتبارها مبدأ  ةاسبمنال  بالمكانةأمن 
 ومنظم. الطيران المدني الدولي واستدامته وتنميته بشكل آمن  تقدميكاو، بما يتناسب مع أهميته في  عامة لإلمانة الألل  اوايفي  اوعنصر 



 - 58 -  

 

 

 

 المرفق )د( 
 وفقا  لنهج الرصد المستمر  برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران 

(  د  وفقًا لنهج الرصد المستمر قد نجح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق )  اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران   برنامج  لما كان
 ؛ 11- 40من قرار الجمعية العمومية 

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

المتعلقة "أمن الطيران"  ملحق السابع عشر  قواعد القياسية المنصوص عليها في الاألعضاء ملتزمة باالمتثال للالدول    ولما كانت
 ؛"التسهيالت" —  الملحق التاسعوالقواعد القياسية المنصوص عليها في  باألمن 

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

 بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان أمن الطيران المدني؛ وإذ تذكر
ته في تحديد المخاوف وفقًا لنهج الرصد المستمر قد أثبت فاعلي  أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  وتضع في اعتبار ا

والعمل كعامل مساعد  األعضاء  األمنية في مجال الطيران وفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج يواصل التمتع بدعم الدول  
 لمجهوداتها المستمرة الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال أمن الطيران؛ 

( USAP-CMA" ) المستمرنهج الرصد  وفقا لالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  بأن نتائج التدقيق في إطار "  وتضع في اعتبار ا
تساهم كثيرا في فهم وضعية أمن الطيران على المستويين العالمي واإلقليمي وعلى مستوى فرادى الدول األعضاء؛ ويمكن أيضا  

( للتأكد  USAP-CMA" )نهج الرصد المستمروفقا لالمي لتدقيق أمن الطيران  البرنامج العاستخدام البيانات المجمعة بخصوص "
 من تحقيق الدول األعضاء لألهداف الطموحة المنصوص عليها في الخطة العالمية ألمن الطيران؛

البرنامج   قلدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيالفعال من جانب اتنفيذ  البأن    وتّسلم
تحقيق من أجل    تنفيذا فعاال يعد عنصرا أساسيا وحاسما من عملية الرصد  وفقا لنهج الرصد المستمر  العالمي لتدقيق أمن الطيران

 الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي؛ 
إلى أن    األعضاء  ين حاجة الدولبأهمية قدر محدود من الكشف عن نتائج تدقيق اإليكاو ألمن الطيران، مع إيجاد توازن ب  وتّسلم

 تعي بالشواغل األمنية العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة الناس؛ 
 موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛ وتراعي
الدول  وتسلم إلى  المقدمة  للمساعدة  تيسيرا  منسقة  استراتيجية  وضع  الرصد    األعضاء  بأهمية  استعراض  مجلس  على  اعتمادا 

 والمساعدة الرفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛ 
 ج من األمورالبرناموفقا لنهج الرصد المستمر والتطور المستمر لهذا    بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران   وتسلم

 األساسية لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الدول األعضاء والتشجيع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛
 والقيود المفروضة على الموارد قد حدت من وتيرة إجراء عمليات التدقيق؛ فيروس كوروناأن تأثير جائحة ب وتسّلم
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أن يقدم تقريرا بشأن التنفيذ الشامل للبرنامج العالمي  األربعين  بأن الجمعية العمومية قد طلبت من المجلس في دورتها    وتذكر
 لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر؛

 : فإن الجمعية العمومية
تحسين أمن الطيران العالمي   في  أساسيوفقًا لنهج الرصد المستمر    أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  تالحظ - 1

 أمن الطيران؛  الدول األعضاء في مجال ألداء والرصد المستمرمن خالل التدقيق 
ضمان استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر في تقييم إلى    األمين العام  توّجه   -2

وااللتزام  ج القائمة على المخاطر  و بما في ذلك النهلقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر،  ل   وقياس التنفيذ المستدام والفعال
  ، وأن عملية التدقيقتحديد أولويات  في    إلى المخاطر االستناد  و التاسع،  في الملحق  الواردة  المتعلقة باألمن    والقواعد القياسية،  بها

   ؛في الوقت المناسب أوجه القصور الخطيرة يعالجًا لنهج الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفق
وتوفير وفقًا لنهج الرصد المستمر  أمن الطيران تدقيق اتعن تقديرها للدول األعضاء على تعاونها في عملي تعرب - 3

لنهج الرصد المستمر ليعملوا كخبراء  وفقًا    البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  ن فيترخيصهم كمدققي  يجري خبراء األمن الذين  
خبراء لفترات ك، وكذلك  وفقا لنهج الرصد المستمر  أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق    عمليات تدقيقإلجراء  لفترات قصيرة األجل  

 وفقًا لنهج الرصد المستمر؛ طويلة للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
وفقًا لنهج الرصد المستمر وتزويده    المجلس أن يضمن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران   إلى  تطلب - 4

قدرة الدول األعضاء على وضع أنظمة مستدامة ألمن الطيران والحفاظ عليها،    لدى رصدهته  اإلشراف على أنشطو   بالموارد الكافية
في الوقت المناسب أوجه القصور    لكي تعالج باألمن وتنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية  لإليكاو المتعلقة    القياسيةللقواعد  وفقًا  
 ؛وفقا لنهج الرصد المستمر أمن الطيرانالبرنامج العالمي لتدقيق  في إطار تدقيقالتحديدها أثناء عمليات  يجري التي 

استعراض   الدول األعضاء، من أجلمن عمل، بالتشاور مع    العامة لاليكاوعلمًا بما اضطلعت به األمانة    تحيط - 5
على  العامة  حث األمانة  تو (  USAP-CMA" )نهج الرصد المستمروفقا لالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  "نطاق ومنهجية  

صد  وفقا لنهج الر   مجموعة الدراسة المعنية بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران" ية البرنامج، بالتشاور مع  عالمواصلة تحسين ف
 ؛التابعة لألمانة العامة المستمر"

نهج الرصد  وفقا للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  اسياسة مستوى محدود من الكشف عن نتائج تدقيق    تعتمد - 6
 اإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنية هامة؛ما في ذلك المستمر ب

  جميع الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لإليكاو عن طريق: تحث - 7
 توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر؛  أ(

المقررة   ب( الزمنية  الجداول  اإليكاو حسب  إلى  المطلوبة وتقديمها  الوثائق  أنشطةإعداد جميع  البرنامج   قبل 
 ؛ اإليكاوفي المواعيد التي تحددها   وفقا لنهج الرصد المستمر المي لتدقيق أمن الطيرانالع

وفقا لنهج الرصد المستمر أثناء االضطالع بأنشطة   تسهيل عمل أفرقة البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ج(
 ؛وفقا لنهج الرصد المستمر البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران
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يم خطة إجراءات تصحيحية مالئمة لسد الثغرات المكتشفة من خالل أنشطة البرنامج العالمي إعداد وتقد (د
 ؛وفقا لنهج الرصد المستمر لتدقيق أمن الطيران

 الزمنية المتفق عليها بين الدول األعضاء وااليكاو. في اآلجالتنفيذ التدابير التصحيحية  ه(
وفقا لنهج طويلة األجل للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  الاالستدامة المالية    األمين العام أن يضمن   إلى  تطلب -8

المستمر   إلضافةالرصد  تدابير  اتخاذ  خالل  و   التمويل  من  للموافين  أقرب  الالزم  في  العادي  البرنامج  ميزانية  في  ألنشطتها 
 ؛ ممكن وقت

يقدم   إلى  تطلب  -9 أن  المحرز  تقريرا    المجلس  التقدم  العمومية    إلىعن  للجمعية  القادمة  العادية  تنفيذ   حولالدورة 
 .وفقا لنهج الرصد المستمر العالمي لتدقيق أمن الطيرانالبرنامج 

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

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

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

 ن في جميع أنحاء العالموغيرها من هيئات الطيراالجهود التي تبذلها الدول األعضاء    إلى تعزيزاألمين العام    توّجه - 1
بناء القدرات لوذات األولوية    المنسقة والموجهةمن خالل تشجيع األنشطة    والدول األعضاءودعم    الفنية الفعالة  المساعدة  لتقديم

 ؛ في مجال أمن الطيران الدولي
أن تسهم طوعاً   تحث - 2 لتعزيز    الدول األعضاء على  اإليكاو  أنشطة  لزيادة نطاق وتأثير  المالية والعينية  بالموارد 

 الطيران؛  أمن
  أنشطة دعم التنفيذ والتنمية في مجال أمن الطيران   التأكد من أن المساهمات المتلقاة من أجلإلى  األمين العام    توّجه - 3

 دون غيرها؛ نشطةتلك األقد تم تخصيصها بالكامل ل

الة والموجهة  في القادرة على تقديم المساعدة  اءاألعض  الدول  تحث - 4 ات في مجال أمن  بناء القدر لتنفيذ األنشطة الفع 
والتدريباألنشطة  هذه  تشمل  أن  وينبغيالطيران.   الفنية  ،،  والتنمية  والمساعدة  التنفيذ  التكنولوجيا،    ودعم  الموارد  ونقل  وتوفير 

ن؛  حيثما كانت هناك حاجة إلى ذلك الضرورية األخرى،  من أجل تمكين جميع الدول من تنفيذ نظام أمن طيران فع ال وُمحس 
الدول األعضاء إلى االستفادة من قدرة اإليكاو على تقديم أو تسهيل أو تنسيق المساعدة العالجية القصيرة   تدعو - 5

األجل والمساعدة الطويلة األجل لسد الثغرات في تنفيذها للقواعد والتوصيات الدولية في الملحق السابع عشر، وقدرة اإليكاو على 
برنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتعريف وتوجيه أنشطة بناء القدرات في أمن الطيران تحقيق االستخدام األفضل لنتائج تدقيق ال

 من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة؛
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الدول األعضاء إلى أن تنظر أيضًا في طلب المساعدة من اإليكاو والمنظمات الدولية واإلقليمية األخرى   تدعو - 6
 نية الناشئة عن الحاجة لحماية الطيران المدني الدولي؛ لتلبية احتياجاتها إلى المساعدة الف

وأنشطتها   لديها  الدول األعضاء والمنظمات على أن تشارك في معلومات اإليكاو عن برامج المساعدةو   اإليكاو  تحث - 7
 من أجل تعزيز كفاءة وفعالية استخدام الموارد؛ 

  أي  جمعبقدر المستطاع بما في ذلك من خالل  اعدة  المس  وأنشطة  ل تنسيق برامجيسهإلى تاألمين العام    توّجه - 8
 عن هذه المبادرات؛ متاحةمعلومات  

قّيم نوعية وفعالية مشاريع اإليكاو للمساعدة وتقدم التقارير الدورية بشأن استخدام  يرصد و يأن  إلى  األمين العام    توّجه - 9
 الموارد المالية والعينية وبشأن اآلثار المقاسة لهذه المساهمات؛

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

تدريبية في  المواد  ال  اتمجموعو األمين العام تحديث وتحسين برنامج اإليكاو للتدريب على أمن الطيران،    من  تطلب - 11
الطيران أمن  عملو   ،مجال  بالوسائل    حلقات  كالتعلم  الطيران  أمن  على  التدريب  في  األخرى  الوسائل  وتشجيع  الطيران،  أمن 

 اإللكترونية والتعلم الممزوج؛
   الطيران؛ اإليكاو للتدريب في مجال أمن برنامج أنشطة لى المساهمة فيالدول األعضاء ع  تحث - 12
الطيران وتطوريها وتعزيزها    أمن  مراكز التدريب علىل  اإليكاو  من األمين العام اإلشراف على إعادة تقييم شبكة  تطلب - 13

 التدريب وتحقيق مستويات التعاون السليمة؛ الوفاء بمتطلبات لتأكد منل وصونها ودعمها
 ؛ الطيران أمنعلى الدول األعضاء على استخدام مراكز اإليكاو للتدريب على أمن الطيران لغرض التدريب  تحث - 14

   (و المرفق )
 إجراءات المجلس إزاء التعاون المتعدد األ راف والتعاون الثنائي  

 في مختلف منا ق العالم 
المنصوص   األعضاء  الدول  والتزاماتز حقوق  ويعزّ   ّملمكن أن يكي  األعضاء  الثنائي بين الدولالمتعدد األطراف و   التعاون   لما كان

 ؛ الطيران أمن بشأن المجلس المعتمدة منالقواعد والتوصيات الدولية    وفيأمن الطيران  بشأن قانون الجوعليها في مواثيق 
األساس  و   متعددة األطراف  الجوية  الخدماتاتفاقات    ولما كانت للركاب الثنائية تشكل  التجاري  الدولي  للنقل  الرئيسي  القانوني 

 واألمتعة والبضائع والبريد عن طريق الجو؛
 ؛ متعددة األطراف والثنائية بشأن الخدمات الجوية تفاقاتاالأن تشكل جزءا ال يتجزأ من  ينبغيأحكام أمن الطيران  كانتما لو 
 متعددة  االتفاقات  في  المعّرفة  التعاون   لروح  واحتراما  الواحدة  المحطة  نوبأم  بالتعادل  واالعتراف  األمن  نتائج  على  التركيز  كانما  لو 

 . الطيران  أمن   استدامة   في  كثيرا  يسهم  أن  لتنفيذها  يمكن  سياسية  مبادئ  تعد   الجوي،  النقل  بخدمات  الخاصة  الثنائيةأو  /و  األطراف
 فإن الجمعية العمومية: 
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الطيران المدني لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع المعنيين  أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد  تدرك   - 1
 ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول األعضاء؛

جميع الدول األعضاء على إدراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية، مع مراعاة   تحث -2
، وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذي اعتمده المجلس 25/6/1986البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في  

 ؛ 1989/ 30/6في 
الدول    تحث - 3 أن األعضاء  جميع  الطيران،    على  الدولي ألمن  للتعاون  أساسا  باعتبارها  التالية  الرئيسية  المبادئ  تعتمد 

 ن المنظمات الدولية األخرى: واإليكاو وغيرها م األعضاء الدولولضمان التعاون الفعال في مجال أمن الطيران بين  
 ات الجوية؛ احترام روح التعاون المعّرفة في االتفاقات الثنائية و/أو متعددة األطراف للخدم (أ

 االعتراف بتدابير األمن المكافئة؛ (ب

 التركيز على نتائج األمن؛ (ج
إن   - على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها اإليكاو   األعضاءجميع الدول  تحث - 4

الجوي المدني بهدف توفير شبكة دولية  أنشئت لإلبالغ    والتي   - لم تكن قد اشتركت فيها   النقل  المحدقة بعمليات  عن األخطار 
التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة، وأن تعزز من االتساق والتعاون فيما بينها لضمان تبادل أفضل الممارسات من خالل  

 .AVSECPaediaوسائل 
نابر تكنولوجية لتبادل معلومات أمن الطيران بين الدول  إنشاء م  ُتمكن منالمبادرات التي    تعزيز  على  اإليكاو  تحث - 5

 األعضاء؛ 
 ما يلي: العمل على أن تواصل اإليكاو  تطلب - 6

التعاون فيما بينها على منع أفعال التدخل غير  تشجيع الدول األعضاء على اإلبالغ عن تجربتها بصدد   أ(
 المشروع في الطيران المدني الدولي؛

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

 إعداد توصيات لتعزيز التدابير الرامية إلى منع أفعال التدخل غير المشروع هذه؛  ج(
والقائمة ضد الطيران  ن لمعالجة التهديدات الجديدة  من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزميْ   تطلب - 7

المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيذ أو التفسير غير المتسق لإلجراءات الضرورية،  
بإعالم جمهور المسافرين   األعضاء  ، والتشجيع على قيام الدولاألعضاء  وذلك بتسهيل االستجابة المشتركة والمتسقة من الدول

 األمور.  بتلكبشكل واضح 
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 )ز(المرفق 
 التعاون الدولي واإلقليمي في مجال أمن الطيران 

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

العالمي  "بوضع    وتقر   المتحدة  المشترك    "لتنسيق مكافحة اإلرهاباتفاق األمم  المتحدة  الدول  من أجل  لتعزيز نهج األمم  دعم 
 بذلك؛  األمم المتحدة ذات الصلة  ومهاماألعضاء في تنفيذ استراتيجية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب وقرارات 

 : العموميةالجمعية  فإن
منظمة الشرطة  و   ،(IAEA)  الذرية   للطاقة   الدولية   والوكالة   ،(CANSO)خدمات المالحة الجوية المدنية    منظمة  تدعو - 1

، والمديرية التنفيذية (OSCE)األمن والتعاون في أوروبا    ومنظمة  (IMO)(، والمنظمة البحرية الدولية  اإلنتربولالجنائية الدولية )
األمم    ومكتب  ،(UNOCT)اإلرهاب    ومكتب األمم المتحدة لمكافحة  ،(UNCTED)للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة  

 واالتحاد  ،(WCO)الجمارك العالمية    ومنظمة،  (UPU)  واالتحاد البريدي العالمي  ،(UNODC)المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  
  لجنة المدني )اللجنة األفريقية للطيران  و ،  (ACAO)  المدني  للطيران  العربيةوالمنظمة    ، (EU)األوروبي  واالتحاد  ، (AU)األفريقي
لنقل الجوي الدولي  ا واتحاد  ،   (LACAC)المدني  للطيران  الالتينية  أمريكا  لجنةو ،   (ECAC)واللجنة األوروبية للطيران المدني  ،أفكاك(

(IATA)،  الدولي للمطارات الجوية   (ACI)والمجلس  الخطوط  لرابطات طياري  الدولي  الدولي    ،(IFALPA)، واالتحاد  والمجلس 
واتحاد االكسبريس العالمي  ،(ICCAIA)والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الجو والفضاء   ،(IBAC)لطيران األعمال 

(GEA)،    واالتحاد الدولي لرابطات نقل البضائع(FIATA)،    الجوي  واالتحاد الدولي للشحن(TIACA)،  الجهات   من  ذلك   وغير  
 ؛ أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع  إلىالتعاون مع اإليكاو    مواصلة  إلى  المعنية

  في مجالي أمن الطيران وإدارة الحدود   تعاونه مع "لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب"  بمواصلةالمجلس    توّجه - 2
األمين العام استخدام خبرات المنظمة لمساعدة المديرية التنفيذية لمكافحة   إلىطلب  تو ،  لمكافحة اإلرهاب  ةد العالميو في إطار الجه

لتقييم جهود مكافحة اإلرهاب التي تبذلها الدول األعضاء، بما في ذلك    طرية اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة في إجراء زيارات قُ 
، وكذلك تحديد االتجاهات الفنيةالمساعدة    التي تكون بحاجة إلى  التقدم المحرز وأوجه القصور المتبقية والمجاالت ذات األولوية

 ؛ في هذا الشأنلس األمن والتحديات المتعلقة باإلرهاب وأفضل الممارسات المستخدمة في تنفيذ قرارات مج
إطار  األعمال الجارية في  المنظمة في مجال أمن الطيران وإدارة الحدود لدعم    اتاستخدام خبر باألمين العام    توّجه - 3
لتعزيز نهج األمم المتحدة المشترك لمنع اإلرهاب ومكافحته، ومساعدة   " مكافحة اإلرهابلتنسيق العالمي  لاتفاق األمم المتحدة  "

لدول األعضاء مع ضمان  اودعم بناء قدرات    الفنيةفي جهوده لتقديم المساعدة    (UNOCT)مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب  
 .بكفاءة لموارداازدواجية الجهود وضمان استخدام   تفاديتنسيق أنشطة المساعدة ل

 

 لطيرانلكتروني في مجال ااألمن اإل 

الُمتعلِّق ب،  WP/22الورقة    قدم المجلس، في 14-56 الوضع  لكتروني في مجال  عمل اإليكاو بشأن األمن اإلمستجدات 
معالجة  "  -  10- 40  قرارا منقحا ليحل محل القرارمومية  لجمعية العأن تعتمد ا  يران خالل فترة الثالث سنوات الماضية، واقترحالط

 . "الطيران المدنياإللكتروني في مجال األمن 



 - 64 -  

 

 

 

لمعالجة األمن  وحيث إن اإليكاو   14-57 المناسب  المنتدى  قة  لطيران بطريقة عالمية ومنس  اإللكتروني في مجال اهي 
اإللكتروني في ر عمل اإليكاو بشأن األمن  تطو  الرضا  بعين  الحظت اللجنة  فقد  وفي هذا الصدد،  .  يقطاععلى النطاق ال  وشاملة

ورحبت اللجنة،  .  به من عمل  واأفرقة خبرائها لما قامعلى  طيران خالل فترة الثالث سنوات الماضية، وأثنت على اإليكاو و مجال ال
، فضال اإليكاون في  لطيرافي مجال ا  من اإللكترونيخاص باألداخلي معزز    حوكمةباعتماد وتنفيذ هيكل    على وجه الخصوص،

في    األمن اإللكترونيإذكاء الوعي فيما يتعل ق بتوجيهات وبناء القدرات ومبادرات  الحكام و األلسياسات و لعن التطوير المستمر  
  10-40ليحل محل القرار   2/ 14باعتماد القرار   وافقت اللجنة على أن توصي الجلسة العامة وعالوة على ذلك، .  طيرانمجال ال

 . "الطيران المدنيمجال األمن اإللكتروني في  معالجة " –

اإليكاو  فضال عن التعزيز المستمر إلطار    اإللكترونية،  مت اللجنة بأهمية وضع إرشادات لتقييم المخاطروسل    14-58
في مجال   ألمن اإللكتروني، ووضع مبادرات لبناء القدرات، وإجراء تمارينثقافة الألمن اإللكتروني في مجال الطيران، وتنفيذ  

لوضع تحليل اإليكاو وأحاطت اللجنة علما كذلك بالعمل الذي قامت به .  WP/74الورقة األمن اإللكتروني على النحو المبين في 
في القواعد  اتفاقية شيكاغو من أجل تحديد الثغرات المحتملة  ستة عشر ملحقا من مالحق  للثغرات من خالل استعراض شامل ل

قدرته على الصمود في وجه المخاطر  حماية قطاع الطيران المدني و ة عن اإليكاو التي تدعم تعزيز  والتوصيات الدولية الصادر 
اللجنة بأن يحيل مجلس اإليكاو  وفي هذا الصدد، .  اإللكترونية أفرقة خبراء   إلى   WP/74الورقة  المقترحات الواردة في    أوصت 

 . اإليكاو ذات الصلة للنظر فيها

مبادرات لبناء القدرات وإدراج األمن اإللكتروني في مجال الطيران في استراتيجيات    ت اللجنة بأهمية وضعوأقر    14-59
 ن بي  على النحو المُ ، وذلك  األمن اإللكتروني في مجال الطيرانما يتعل ق بالموارد البشرية للمنظمات لتعزيز كفاءة موافي الطيران في

لورقة  والتوجيه في مجال بناء القدرات للدول الصغيرة على النحو المبين في اوفير الدعم  كما سل مت بضرورة ت.  WP/151الورقة  في  
WP/158  أوصت اللجنة بأن    وفي هذا الصدد،.  إزاء األمن اإللكتروني في مجال الطيران  تباع نهج شامل ومتسق عالمياال  اضمان

 . اإليكاو المعنيين للنظر فيهاإلى خبراء  WP/158و WP/151 الورقتينيحيل مجلس اإليكاو المقترحات الواردة في 

 ، وذلكوتقوم بتنفيذها  اللجنة بضرورة أن تعتمد الدول ثقافة لألمن اإللكتروني في مجال الطيران المدنيأقر ت  و  14-60
الواردة في الورقة    أوصت اللجنة بأن يحيل مجلس اإليكاو المقترحاتفقد  على ذلك،    وبناءً .  WP/231الورقة  ن في  بي  على النحو المُ 

WP/231   إرشادات اإليكاو   االستفادة منعلى    الدول  العموميُة    تشجع الجمعيةُ   أن بإلى أفرقة خبراء اإليكاو ذات الصلة للنظر فيه، و
ألمن اإللكتروني فع الة وراسخة ل  لدعم جهودها الرامية إلى تنفيذ ثقافة"  الطيران المدنيمجال  في    ثقافة األمن اإللكتروني"بشأن  

 .الطيرانفي مجال 

الوارد في   14-61 االقتراح  اللجنة  المُ تعلِّ المُ   WP/241الورقة  وناقشت  بالتوصية  الثقةوج  ق  باستخدام مبدأ  الدول  إلى    هة 
نية بشأن استخدام  فاألمن اإللكتروني أن يضع إرشادات  خبراء  م إدارة أمن المعلومات لديها، وبأن تطلب إلى فريق  ظُ في نُ   الصفرية

كذلك أن    والحظت اللجنة.  مبادئ الثقة الصفرية  مت اللجنة بفوائد سل    وفي هذا الصدد، .  إدارة أمن المعلوماتم  ظُ هذا المبدأ في نُ 
األمن اإللكتروني ينظر في وضع إرشادات بشأن تقييم المخاطر اإللكترونية وإدارتها تشمل إرشادات بشأن استخدام  خبراء    فريق

أوصت اللجنة بأن  فقد    على ذلك،  وبناءً .  لطيران المدنيالتحصين اإللكتروني لو نية  اإللكترو حماية  التقنيات ومبادئ مختلفة لدعم  
 .أفرقة خبراء اإليكاو ذات الصلة للنظر فيها  إلى  WP/241الواردة في الورقة  يحيل المجلس المقترحات

 سليم لألمن اإللكتروني   حوكمةقة بضمان وجود هيكل  تعلِّ المُ   WP/281الورقة  وناقشت اللجنة المقترحات الواردة في   14-62
مالئم من أجل تنسيق المهام   حوكمةقيام الدول بوضع هيكل    اتفقت اللجنة على ضرورة  وفي هذا الصدد،.  لطيرانفي مجال ا
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من   وكاالتالوع مع  لطيران عبر مختلف مجاالت الطيران، وضمان تنسيق الموضلألمن اإللكتروني  الُمتعلِّقة باالتنظيمية والرقابية  
لدول فيما بين ا  الحوكمةهياكل  تباين  بيد أنه بالنظر إلى  .  وأصحاب المصلحة على الصعيد الوطني  خارجهالطيران و داخل قطاع  

تحديد سلطة  ضرورة إعطاء الدول المرونة لمت اللجنة بسل  فقد    سالمة الطيران وأمنه وكفاءته وأمنه اإللكتروني،  ومراقبة  لتنظيم
أوصت اللجنة بأن يحيل المجلس المقترحات الواردة  كما    .ألمن اإللكتروني في مجال الطيرانتكون مسؤولة عن اوطنية مناسبة ل

 .إلى أفرقة خبراء اإليكاو ذات الصلة للنظر فيها  WP/281قة ر في الو 

ت لبناء القدرات وثقافة األمن اإللكتروني بوضع مبادراخبراء  وناقشت اللجنة االقتراح الداعي إلى مطالبة فريق   14-63
وأقرت  . WP/374الورقة  ن في  بي  النحو المُ  علىاألزمات، وذلك  أثناء   األمن اإللكتروني تستهدف موافي خدمات المالحة الجوية

اللجنة بأهمية التطوير المستمر لمبادرات بناء القدرات وثقافة األمن اإللكتروني في جميع مجاالت الطيران المدني، بما في ذلك  
الجوية المالحة  أيضا  مت  سل  قد  و .  خدمات  وأنشطة    ه بأناللجنة  القدرات  بناء  بمبادرات  االضطالع  األمن  تعزيز  ينبغي  ثقافة 

تطوير قيامها بعلى مواصلة  اإليكاو  عت اللجنة  شج  فقد    وبناء على ذلك،.  بغض النظر عن األزمات  ستمرشكل مب  اإللكتروني
،  اإللكتروني في مجال الطيراناألمن  مبادراتها لبناء القدرات وثقافة األمن اإللكتروني لدعم الدول وأصحاب المصلحة في معالجة  

 ..إلى أفرقة خبراء اإليكاو ذات الصلة للنظر فيها  WP/374قة ر أوصت بأن يحيل المجلس المقترحات الواردة في الو و 

بشأن األمن اإللكتروني في مجموعة من أدوات التنفيذ  ي إلى مطالبة اإليكاو بوضعوناقشت اللجنة االقتراح الداع 14-64
لمتصلة بتطوير عنصر المساعدة في  ي ات ا كذلك التحد  والحظت اللجنة.  WP/416الورقة  ن في  مجال الطيران على النحو المبي  
الختالف هياكل    عامة للدول نظراً   ةعدمساأدوات  ، حيث سيكون من الصعب وضع مجموعة  مثل مجموعة أدوات التنفيذ هذه

وعلى هذا  .  ق بالطيران واألمن اإللكتروني من حيث المسؤوليات والتسلسل اإلداري الرسميفيما يتعل  الحوكمة فيما بين الدول  
أفرقة خبراء اإليكاو ذات الصلة    إلى  WP/416الورقة  أوصت اللجنة بأن يحيل مجلس اإليكاو المقترحات الواردة في  فقد    النحو،

 . مجموعة أدوات التنفيذ هذهمن أجل إمكانية النظر فيها وتوجيهها بشأن تطوير مثل 

اإللكتروني في مجال   تنسيق عمل اإليكاو بشأن األمنضرورة  ت بوأقر    ،WP/64رقة  وأحاطت اللجنة علما بالو  14-65
، ال اإليكاوالجديد الذي وافق عليه مجلس  الحوكمة  الطيران بين مختلف أفرقة الخبراء، وهي مهمة يتوقع أن يضطلع بها هيكل  

  WP/64قة  ر وأوصت اللجنة أيضا بأن يحيل المجلس المقترحات الواردة في الو   .سيما اللجنة الخاصة لتنسيق األمن اإللكتروني
 .براء اإليكاو ذات الصلة للنظر فيهاإلى أفرقة خ

 معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني  : 14/2القرار 
 شبكة الطيران العالمية شبكة بالغة التعقيد والتكامل وتشتمل على نظم حيوية للغاية لسالمة وأمن عمليات الطيران المدني   لّما كانت 
 ؛ ت والُنُظم، مع الحفاظ على موثوقيتها وسرّيتها أّن قطاع الطيران يعتمد اعتمادًا متزايدًا على توّفر المعلومات والبيانا   وإذ ُتالحظ 
الطيران المدني ال يزال هدفا جذابا لمرتكبي دات اإللكترونية ضد الطيران المدني تتطور بشكل سريع ومستمر، وأّن  أّن التهدي وُتدرك  

وأّن التهديدات اإللكترونية ُيمكن أن تتطور لكي تنال من  ،  يالجرائم في المجال اإللكتروني على غرار ما هو الحال في العالم الحقيق
 ية بجميع أنحاء العالم؛ منظومات الطيران المدني الحيو 

 سالمة الطيران المدني ليست جميعها غير مشروعة و/أو متعمدة؛ في التي تؤّثر الهجمات اإللكترونية بأّن  وُتقرّ 
وإذ تالحك بأن المخاطر اإللكترونية يمكن أن    بالسمة المتعّددة الوجوه والتخّصصات للتحديات والحلول الخاصة باألمن اإللكتروني   وُتقرّ 

 وتنتشر بسرعة؛   مجاالت الطيران مجموعة واسعة من  في  تؤثر بشكل متزامن  
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من جديد االلتزامات المنصوص عليها بموجب "اتفاقية الطيران المدني الدولي" )اتفاقية شيكاغو( لضمان سالمة وأمن    وإذ تؤكد
 واستمرارية الطيران المدني؛ 

إلى المكمل   وبالنظر  بيجين( و"البروتوكول  )اتفاقية  الدولي"  المدني  بالطيران  المتعلقة  المشروعة  األفعال غير  قمع  "اتفاقية  أن 
للهجمات التفا للتصّدي  العالمي  القانوني  اإلطار  بيجين( ستعّزز  )بروتوكول  الطائرات"  المشروع على  االستيالء غير  قمع  قية 

اإللكترونية ضد الطيران المدني الدولي بوصفها جرائم وبالتالي من شأن مصادقة الدول على نطاق واسع على تلك المواثيق أن  
 يها في أي مكان تحُدث من أنحاء العالم؛ يضمن ردع هذه الهجمات ومعاقبة ُمرتكب

لمعالجة األمن اإللكتروني وتحصين الشبكة اإللكترونية فيما يتعلق بالنظم والبيانات    على األهمّية والطابع الُمّلح  وإذ ُتعيد التأكيد
المدني الطيران  الهامة في مجال  التفاعل المشترك بين   ، بما في ذلك واجهةاإللكترونيةالتهديدات واألخطار  من    والمعلومات 

 ؛ منظومتي الطيران المدني والعسكري 
  ، في مجال الطيران   اإللكتروني   من أجل معالجة األمن   ضرورة العمل بصورة تعاونية من أجل وضع إطار فّعال ومنّسق وعالمي وُتراعي  

و/أو  سالمة    تقوضاإللكترونية التي قد  ضد الهجمات الطيران العالمية    ودعم األمن اإللكتروني وتحصين الشبكة اإللكترونية لمنظومة 
 الطيران المدني؛ أمن  

ُتقححر القي  وإذ  وبأعمالهاابالدور  لإليكاو  مجالي   دي  مختلف  اإللكتروني    األمن   في  مستوى  على  اإللكترونية  الشبكة  وتحصين 
 ؛ خصصات في مجال الطيرانالت

بأن األمن اإللكتروني في مجال الطيران يحتاج إلى التنسيق على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني من أجل وضمان    قروإذ تُ 
 البيني الكامل لتدابير الحماية وُنظم إدارة المخاطر؛  للتشغيل قابليةاالتساق وال

طيران المدني، بما في ذلك تعيين سلطة  اإللكتروني في مجال اللألمن    ة واضح  ةوطني  ومساءلةُنُظم إدارة  بأهمية وضع    ُتقروإذ  
 ة،طيران بالتنسيق مع السلطات والوكاالت الوطنية المعني  اإللكتروني في مجال ال مسؤولة عن األمن تكون  وطنية مختصة

اإلعالمية في هذا المجال والمصّممة للتصّدي للمسائل  قيمة المبادرات وخطط العمل والمطبوعات وغيرها من الوسائل  وُتقدر  
 وشمولية. الخاّصة باألمن اإللكتروني بطريقة تعاونية

 :إن الجمعية العمومية ُتقّرر ما يليف 
 (اتفاقية بيجين)"اتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي"  اعتماد  الدول األعضاء على    حث -1
كوسيلة للتصدي    والتصديق عليهما  (بروتوكول بيجين" )كول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائراتالبروتو "و

 للهجمات اإللكترونية ضد الطيران المدني؛ 

 الهجمات اإللكترونية ضّد الطيران المدني:   للتصديالدول والجهات المعنية بقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية    مناشدة -2
من "خطة عمل اإليكاو لألمن اإللكتروني"  ، واالستفادة  في مجال الطيران   اإللكتروني   اإليكاو لألمن   تنفيذ استراتيجية  أ( 

 ؛ من اإللكتروني في مجال الطيران"بوصفها أداة لدعم تنفيذ "استراتيجية األ
لة إلدارة األمن اإللكتروني في مجال الطيران، وتحديد معالم التفاعل بين هذه السلطة والوكاالت  ب( تعيين سلطة مخو 

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

السالمة   د( المتبعة إلدارة مخاطر  الممارسات  إلى  إعداد إطار عام قوي إلدارة مخاطر األمن اإللكتروني يستند 
واألمن، واعتماد نهج قائم على تحليل المخاطر لحماية الُنُظم والمعلومات والبيانات الهامة في مجال الطيران  

 ات اإللكترونية؛المدني من التهديد
من  هذه الُنُظم  لضمان تأمين هياكل    من أجل ُنُظم الطيران الهامة   وتخصيص الموارد   وإعداد األدوات   رسم السياسات  ( ه 

أساليب  ا، وتنفيذ  نقلهأثناء  تخزينها و   أثناءنة ومتاحة  وأن تكون البيانات مؤم  ،  وحمايتها وتحصينها   حيث التصميم 
الهجما  واكتشاف  الُنُظم  عنهاإللكترونية    ت رصد  الهجمات واإلبالغ  من  التعافي  خطط  وممارسة  ووضع  ا، 

 للهجمات اإللكترونية؛   استعراض تحليلي   وإجراء   اإللكترونية
تشجيع التنسيق بين الحكومات وقطاع الطيران فيما يتعّلق باستراتيجيات األمن اإللكتروني للطيران والسياسات  (و

تب عن  فضاًل  الشأن،  هذا  في  للمساعدة  والخطط  المعلومات  التي على  ادل  األساسية  الضعف  أوجه  تحديد 
 معالجتها؛  يتعّين

تشجيع التعاون المدني والعسكري فيما يتعلق باكتشاف وحماية ورصد نقاط الضعف المشتركة وتدفق البيانات  ز(
صدي للتهديدات على مستوى واجهات التفاعل بين منظومتي الطيران المدني والعسكري، والتعاون في سبيل الت

 اإللكترونية المشتركة والتعافي من الهجمات اإللكترونية؛ 
استحداث شراكات وآليات بين الحكومات وقطاع الطيران والمشاركة فيها على الصعيد الوطني والدولي، من أجل   ح(

 يف من حّدتها؛تبادل المعلومات بصورة منتظمة بشأن التهديدات واألحداث واالتجاهات اإللكترونية وجهود التخف
 ؛ المدني   عبر قطاع الطيران و ثقافة قوية في مجال األمن اإللكتروني  تصميم وتعميم  تشجيع   ( ط 

ما يتعلق بوضع القواعد القياسية واالستراتيجيات وأفضل الممارسات  تشجيع الدول على مواصلة المساهمة في اإليكاو في  ي( 
 ؛ اإللكتروني وتحصين الشبكة اإللكترونية في مجال الطيران دعم النهوض باألمن  الدولية من أجل  

ة السالمالتعاون في وضع إطاٍر عام لألمن اإللكتروني في اإليكاو وفقًا لنهٍج شامٍل وجامٍع وعملي يتضّمن  مواصلة  ك(
وعمليات الطائرات  وإدارة الحركة الجوية  المالحة الجوية واالتصاالت والمراقبة الجوية وأمن الطيران والتسهيالت و

 . وصالحية الطائرات للطيران وغيرها من التخّصصات الالزمة 
 بالقيام بما يلي: اإليكاو تكليف -3

بالطيران المدني الدولي" )اتفاقية بيجين(  صلة  المشروعة المتاتفاقية قمع األفعال غير  مواصلة التشجيع على اعتماد " أ(
؛ والتصديق عليهما و"البروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات" )بروتوكول بيجين(

 على المستوى العالمي؛ 
بشكل شامل ن الشبكة اإللكترونية  تحصيمواصلة التأكد من مراعاة وتنسيق المسائل المرتبطة باألمن اإللكتروني و  (ب

 . مجال الطيران معالجة األمن اإللكتروني فيلدى اإليكاو من أجل  من خالل آلية جديدة

------------------ 
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 نهج الرصد المستمر   –برامج التدقيق :  جدول األعمال من  15بند ال
نهج الرصد المستمر وتنفيذهما وآخر   –برنامجي التدقيق  ، في موضوع  جلستها الثامنة  نظرت اللجنة التنفيذية، في 1- 15

إلى    المستجدات بشأنهما وتطويرهما،  المجلس  مستندة في ذلك  المستمر تنفيذ  بشأن  تقرير  الرصد  لنهج  التدقيق وفقًا  برنامجي 
(CMA)  (A41-WP/7)    وتقرير عن تطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية(USOAP)   وفقًا لنهج الرصد المستمر

(CMA)   واستعراض ما بعد التنفيذ  (A41-WP/27)  .  ات أخرى وهيورق  10  والمنظمات الدوليةمت الدول  وباإلضافة إلى ذلك، قد  :
WPs/379 212و 488و 598و 558و 386و 457و  309و  59و 202و.   

 المناقشة 
 (CMA)برنامجي اإليكاو للتدقيق وفقا  لنهج الرصد المستمر تنفيذ 

التدقيق   ي، أعربت الدول عن دعمها القوي لعمل برنامجْ WP/7  العملالتي دارت بشأن ورقة  خالل المناقشات   2- 15
العامة  التابعة لألمانة    ةالدراس  مجموعةنشأة، بما في ذلك  بالتحسين المستمر من خالل مختلف اآلليات المُ كذلك  ، ولاللتزام  كليهما

اللجنة جميع الدول    كما شكرت.  (USOAP CMA)  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمربوالمعنية  
 . المساهمات الطوعيةمن خالل إعارة الخبراء وغير ذلك من  التدقيق  يامجنلبر  هادعمل

المبذولة وللتنفيذ الناجح للبرنامج العالمي لتدقيق    ا وأعربت اللجنة عن تقديرها لإليكاو وللدول األعضاء لجهوده 3- 15
المستمر   الرصد  لنهج  الجوية وفقًا  السالمة  الرصد    (USOAP CMA)مراقبة  لنهج  الطيران وفقًا  لتدقيق أمن  العالمي  والبرنامج 

  بالتقرير  جنة علماً . وأحاطت اللفيروس كوروناات الناشئة خالل جائحة  ال سيما بالنظر إلى التحدي  ،  (USAP CMA)المستمر  
م الُمحرز   م بشأن التقد  مواصلة  ضرورة  الحظت اللجنة  ي اإليكاو للتدقيق. كما  امجْ نأنشطة بر التنفيذ وب  بت بجهود تنسيقورحّ الُمقد 

بالتعديالت  ق  ، ال سيما فيما يتعل  البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمرالجهود الرامية إلى تحسين  بذل  
المُ اإليكاو  ت اللجنة  البروتوكول. وحثّ سئلة  المقبلة أل التدقيق  امجْ نصة لبر خص  على تحديد أولويات الموارد  حسب االقتضاء، ي 

على مواصلة دعم    ذاتهمع تشجيعها في الوقت    ْينالمنظمة هذ  يامج  نودعت الدول األعضاء إلى مواصلة مشاركتها الكاملة في بر 
 .ن بالمساهمات الطوعيةْين البرنامجيْ هذ

 ( USOAP-CMA)  تطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقا  لنهج الرصد المستمر

ي ته وقدرته على   4- 15 أقّرت اللجنة بفعالية البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر وأهمِّ
وبالتحسينات التي أفرزها في مجال السالمة على الصعيد العالمي، وبخطة التطوير وفق محاور العمل األربعة على  الصمود،  

اللجنة بالعمل الُمخط ط له ضمن مسار التحسينات التنظيمية، بما في ذلك استعراض . وقد رّحبت  WP/27  النحو الوارد في الورقة
، "دليل الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية"  –  DOC 9735وثائق السياسات وتحديثها، مثل الوثيقة  

الهيكلي لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي   المعنية باالستعراض  باإلضافة إلى تنفيذ توصيات مجموعة الخبراء 
استعراض لمستوى الفاعلية. وعالوة على ذلك، فقد    التي من شأنها أن تستلزم إجراء  (GEUSR) لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  

وافقت اللجنة على إطالق مساري عمل لتنفيذ التوصيات الُمعت مدة الصادرة عن المجموعة االستشارية للبرنامج العالمي لتدقيق  
مستوى بشأن فيروس  والتوصيات الُمعت مدة في هذا الشأن الصادرة عن المؤتمر الرفيع ال  (USOAP-AG)مراقبة السالمة الجوية  

 صة. خص  مذكرة تفاهم مُ في إطار ع به مع برنامج األغذية العالمي ضطل  ت اللجنة بالعمل المُ ، أقرّ وأخيراً كورونا، 
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التي قّدمتها إندونيسيا، إلى ضرورة قيام اإليكاو  WP/202التي قّدمتها الكاميرون والورقة  WP/379 وأشارت الورقة  5- 15
بتقييم خطط اإلجراءات التصحيحية الُمقد مة عبر الموقع اإللكتروني خالل فترة زمنّية معّينة. وأحاطت اللجنة علمًا بأن بعض 

رًا إلى تأخر اإليكاو في  الدول يجد شيئًا من عدم اليقين فيما يخص تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية المقّدمة إلى اإليكاو نظ
استعراض الخطط والتأكيد بقبولها. ووافقت اللجنة على أن تعّدل اإليكاو خّطتها التطويرية بحيث تشمل تحسين آليات رصد وتقييم  
خطط اإلجراءات التصحيحية لتحديد األسباب الجذرية لهذه التأخيرات ولضمان إرسال الرد في الوقت المناسب. وجرت اإلشارة 

دليل    –  Doc 9735أن هذه المهلة الزمنية لإلبالغ بالقبول سترد في وثائق السياسات بشأن هذه المسألة، على غرار الوثيقة  إلى  
 .  الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

الورقة   6- 15 الباراغواي  وسورينام  ،  WP/59وقّدمت  والبيرو  وبنما  وغيانا  وكولومبيا  شيلي  تقديمها  في  شاركت  التي 
واألوروغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية، والتي عرضت تجربتها بشأن التأثير على النسب المئوية للتنفيذ الفّعال جراء استخدام  

قيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  أسئلة البروتوكول المنقحة و/أو المحّدثة في الدول التي خضعت بالفعل لتد
قبل تنقيح أسئلة البروتوكول. وأشارت اللجنة إلى أن تعديل أسئلة البروتوكول قد    (USOAP CMA)وفقًا لنهج الرصد المستمر  

الناتج عن تنفيذ التعديل  الفّعال بالنسبة لكافة الدول، مثل  للتنفيذ  توصيات مجموعة الخبراء   يكون له أثر على النسب المئوية 
كما    .(GEUSR)المعنية باالستعراض الهيكلي لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  

مبادئ التدقيق  (USOAP CMA)ُأوصي أيضًا بأن ُيطّبق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد المستمر  
المطلوبة ويحرص في الوقت نفسه على تتّبع النتائج الحالية ألسئلة البروتوكول الُمعّدلة. ووافقت اللجنة على أن تعّدل اإليكاو 
البرنامج العالمي   التعديالت المستقبلّية على أسئلة البروتوكول وتطبيقها على أنشطة  خطتها التطويرية لتشمل تحلياًل من أجل 

ونسب التنفيذ الفّعال لدى الدول في إطار استعراض الفعالّية من جانب مجموعة الخبراء   (USOAP)الجوية    لتدقيق مراقبة السالمة
وصي  وأُ   .(GEUSR)المعنية باالستعراض الهيكلي لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  

 .البروتوكولأسئلة  دخلت على  يرات التي أُ ح التغييتوضلبتقديم معلومات إضافية إلى الدول 
دولة أفريقية، حيث اقترحت وضع منهجية   54نيابًة عن    ،WP/309وقّدمت اللجنة األفريقية للطيران المدني الورقة   7- 15

من دون وجود    (AIG)بديلة تدعم الدول في تلبية جميع متطلبات أسئلة بروتوكول اإليكاو للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات  
لطائرات من خالل  حادث فعلي. كما جرى تسليط الضوء على التحسينات التي ُأدخلت لسّد القصور في مدّققي حوادث ووقائع ا

إعداد هذه المنهجية الجديدة. ووافقت اللجنة على تعديل خطتها التطويرية من أجل النظر في إعداد منهجية بديلة للتدقيق في نظم 
، في  نظرالفق على  ات  قد  و التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول لتعكس قدرات هذه الدول بشكل أفضل في غياب الحوادث.  

 في أحدث التكنولوجيات واالبتكارات، مثل استخدام أجهزة المحاكاة. ،المبادرةهذه  إطار
األفريقية بتطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وفقًا لنهج الرصد    الدولوأقّرت اللجنة باهتمام   8- 15

وأحاطت علمًا بأن اإلجراءات أ( وب(   ،WP/457المستمر من أجل تلبية احتياجاتها بشكل أفضل على النحو المذكور في الورقة 
. وجرى التذكير بأن اإلجراءات المقترحة تتماشى مع التوصيات 225وج( الواردة فيها قد تطر ق إليها مجلس اإليكاو خالل دورته  

نحو الُمعّدل  ، على ال(USOAP-AG)الُمعتمدة الصادرة عن المجموعة االستشارية للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  
، جرت اإلشارة إلى أن طلب المعلومات اإللزامية WP/457من خالل التشاور مع الدول. وبالنسبة إلى اإلجراء د( الوارد في الورقة  

(MIR  ال ُيستخدم أبدًا فقط نتيجة لمجّرد تأجيل عملّية تدقيق، وذلك حسب الممارسة المعمول بها حاليًا. وبالتالي، أوصت اللجنة )
بناء    (SSC( وبالتالي عدم اإلعالن عن وجود شاغل بارز في مجال السالمة )MIRاو بعدم إصدار طلب معلومات إلزامية )اإليك

 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية. على تأجيل أو إلغاء لنشاط في 
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ديث نظام الرقابة التنظيمية في  التي قّدمتها باكستان بشأن تح  WP/386وجرت اإلحاطة علمًا بورقة المعلومات   9- 15
التي قدمتها سيشيل حول مستوى التقّدم في معالجة الثغرات التي حّددتها اإليكاو أثناء أنشطة   WP/558باكستان، وورقة المعلومات  

حول أحكام ترحيل   (IFALDA)التي قّدمها االتحاد الدولي لرابطات مرحلي الطائرات    WP/598مراقبة السالمة، وورقة المعلومات  
 . (USOAP)الواردة في أسئلة البروتوكول الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  الطائرات

 
 (USAP-СMA)  التطّورات الخاصة بالبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقا  لنهج الرصد المستمر

قّدمت جمهورية فنزويال البوليفارية، بدعم من جمهورية بوليفيا المتعّددة القوميات وكولومبيا وكوستاريكا وبنما وبيرو  10- 15
حيث شّددت على أهمية تعزيز معرفة مّدققي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد    WP/488وأوروغواي، الورقة  

وانب األمن اإللكتروني، من أجل تمكينهم من إجراء عمليات تقييم موضوعية وفنية للقواعد  وفهمهم لج  (USAP-CMA)  المستمر
السارية  األمن  .  القياسية  لتقييم  ضروريًة  ُتعتبر  قد  التي  المعرفة والخبرة  مجاالت  على  الضوء  سّلط  مرفقًا  الورقة  تضمنت  كما 

موادًا ُتدرج ضمن المواد اإلرشادية أو التدريبية القادمة  قترحت الورقةاإللكتروني من قبل فرق التدقيق التابعة للبرنامج العالمي. وا
وفي أثناء المناقشات التي دارت جرى التوضيح أن المواد التدريبية التي تقترحها هذه الورقة قد تجاوزت حدود  .  حول هذا الموضوع

ردة في الملحق السابع عشر. وعالوة على ذلك، فقد  الوا  1-9- 4إجراء تقييم كامل لدرجة االمتثال للقاعدة القياسية  ما يستلزمه  
القياسية قد رّكز على المسائل التنظيمية والمؤسسية بداًل من تنفيذ ُنُظم األمن  القاعدة  أوضحت األمانة العامة أن تدقيق هذه 

 . اإللكتروني في حد ذاتها
التحسينات التي أدخلت على البرنامج    ، حيث عرضتWP/212وقّدمت اللجنة األفريقية للطيران المدني الورقة   11- 15

بالتعاون مع مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة حول    (USAP-CMA)العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر  
والتي تشمل نقل المعلومات بشكل آمن. وسّلطت    ،(USAP-CMA)البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر  

نفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن  الورقة الضوء على أهمّية رصد خطط اإلجراءات التصحيحية في الوقت الفعلي ومراقبة عمل خطة الت
إلى مراعاة الالمركزية في قيادة فريق عمليات برنامج   WP/212كما دعت الورقة  .  (AFI SECFAL)   الطيران والتسهيالت في أفريقيا

ت الدول  وأيد.  اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر، من خالل إسنادها إلى المكاتب اإلقليمية لإليكاو
إسناد عمليات   ه من شأنبعض أعضاء اللجنة، بدعم من األمانة، أشاروا إلى أنبيد أن  ،  التدقيقمعلومات عن  الحاجة إلى أحدث  

عن    وافين مسؤولون أيضاً المق بتضارب المصالح، بالنظر إلى أن هؤالء  مسائل تتعل  فرز  أن يالتدقيق إلى المكاتب اإلقليمية  
تحديد التدقيق و أنشطة  الدراسة التابعة لألمانة العامة باستعراض إضفاء الطابع الالمركزي على  مجموعة  قوم  ترح أن  واقتُ .  المساعدة

أيضا صورة أوضح عن حالة تنفيذ وفر اإلنترنت أن تعبر  خطط اإلجراءات التصحيحيةومن شأن القدرة على تحديث . هاأولويات
 . قواعد القياسيةالدول لل

األمانة العامة إلى أنه قد جرى توايف قادة فرق إضافيين في مقر اإليكاو من أجل زيادة عدد عمليات وأشارت   12- 15
 .التدقيق والستكمال عملّيات التدقيق المتراكمة بسبب جائحة فيروس كورونا ولضمان التخطيط بوضوح لتعاقب المدققين

في اإلبالغ  الدول األعضاء على التعاون مع اإليكاو    ، وحّثتWP/488و  WP/212وأحاطت اللجنة علمًا بالورقتْين   13- 15
م بشأن  ع هت اللجنة  دة ذات األولوية. ووج  حد  ، بما في ذلك اإلجراءات المُ خطط اإلجراءات التصحيحيةتنفيذ  ما تحرزه من تقد 

العالمي  من أجل التحسين المستمر    خطط اإلجراءات التصحيحيةالُمنجز بواسطة  المجلس إلى مواصلة رصد العمل   للبرنامج 
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 خطط اإلجراءات التصحيحيةتحديث  عمليات  قة ب، بما في ذلك الجوانب المتعلِّ لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمر
 .البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الرصد المستمرالمدقّقين على وتدريب 

------------------ 
   أحكام عامة، ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي  –حماية البيئة   : من جدول األعمال 16لبند رقم ا

في   1- 16 التنفيذية  اللجنة  الثانيةنظرت  قدمها    جلستها  التي  المرحلية  التقارير  أساس  على  البيئة  حماية  في موضوع 
نظرت في  و   (WP/93  العمل  ةالهواء المحلي )ورق   نوعيةالمجلس عن أعمال المنظمة بشأن األحكام العامة وضوضاء الطائرات و 

ي مجال يكاو المستمرة فيالبيان الموحد بسياسات وممارسات اإل"  –  17- 40مقترحات المجلس لتحديث قرار الجمعية العمومية  
 3هناك    انتباإلضافة إلى ذلك، كو (.  WP/95)ورقة العمل    " ة الهواء المحلينوعياألحكام العامة والضوضاء و   -حماية البيئة  

 . WP/209و WP/168و WP/163 : ورقات العملوهي مقدمة من الدول والمراقبين ات عملورق

منذ الدورة األربعين   اإليكاوعن التقدم الذي أحرزته  معلومات  المجلس    يقدم،  1، التنقيح رقم  WP/93في الوثيقة   2- 16
للجمعية العمومية في مجال الطيران المدني والبيئة، بما في ذلك اتجاهات الطيران الحالية والمستقبلية في مجاالت ضوضاء 

بشأن البيئة، والتطورات ذات   رشادات واإل(  SARPs)   توصيات الدوليةإعداد القواعد والالطائرات وانبعاثاتها، والتقدم المحرز في  
 في هيئات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى.بذلك  الصلة 

، في ضوء  17-40قرار الجمعية العمومية    ات علىتنقيحبعض ال، اقترح المجلس  WP/95في ورقة العمل رقم  و  3- 16
رحة في قرار الجمعية العمومية بشكل رئيسي من تنبثق التنقيحات المقت  و ية األخيرة.  التطورات التي حدثت منذ الجمعية العموم

ومن نتائج األنشطة التي تقوم بها لجنة حماية البيئة في مجال   ،اإليكاو، بالتعاون مع المنظمات األخرى  اي قامت بهتل الاعماأل
 (.CAEP) الطيران

العمومية األخيرة في معالجة تأثير الضوضاء  و  4- 16 الجمعية  المنظمة منذ  الذي أحرزته  الكبير  بالتقدم  أقرت اللجنة 
  النظيفة ونوعية الهواء المحلي وانبعاثات المناخ العالمي، وطلبت من اإليكاو أن تتابع عن كثب التقنيات المبتكرة ومصادر الطاقة  

في    في مجال البيئةواإلرشادات الصادرة عن اإليكاو    زم من القواعد والتوصيات الدوليةما يلللطيران، وأن تعد لتحديث وتطوير  
 الوقت المناسب.

في اللجنة األفريقية للطيران    54، اعترفت الصين والدول األعضاء البالغ عددها  WP/168في ورقة العمل رقم  و  5- 16
( مأفكاكالمدني  في  البيئة  حماية  لجنة  أحرزته  الذي  بالتقدم  ورحبت  (  الطيران  الجارية  الثنائيالصرامة  مستوى  "  بمسألةجال   "
. كما أعربت الدول عن رأي مفاده أنه من الضروري للجنة حماية  القواعد المرتبطة بعمليات الترخيص ألغراض البيئة  لمعالجة

مستوى   زيادة، وأنه ينبغي  د القواعدإعداالمستندة إلى البيانات وتحديثها في عملية  التحاليل  البيئة في مجال الطيران الحفاظ على  
البيانات  و   المستخدم  النموذجفي  شفافية  ال البيانات  تعزيزمن أجل    الالزمةقاعدة  البيئية   المستمدة من  تحليل  نتائج االتجاهات 

 طرازات على  لجنة حماية البيئة في مجال الطيران في أعمال  الدول بإعطاء األولوية  هذه  . كما أوصت  اليف والفوائدالتك  وتحاليل
 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في قواعدالطائرات الجديدة فقط من أجل تحليل "مستوى الصرامة الثنائي" 

، تم توضيح أن النماذج وقواعد البيانات المستخدمة ة فيهشفافيال  ومستوى لجنة حماية البيئة    بنشاطفيما يتعلق  و  6- 16
يكاو، وقد تم التحقق من صحتها لكتروني لإلموقع اإلال  على لجنة مدرجة بشكل عام  التي تجريها الصرامة  ال  تحاليل مستوى في  
الصرامة. وفي هذا الصدد، ُدعيت الدول األعضاء إلى المشاركة    تحاليل مستوى من قبل لجنة حماية البيئة قبل استخدامها في    كلها
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التي  بالتحليل الذي  فيما يتعلق  و أو دولة مراقبة.    كدولة عضولجنة  ال  االنضمام إلى لجنة حماية البيئة من خالل    أنشطةبنشاط في  
مجلس   أقّرهالجنة، كما  اليح أن برنامج عمل  "، تم توضةالصرامة الثنائيب"الخاصة    القواعدتطبيق    إلمكانيةتقوم لجنة حماية البيئة  
 الطائرات.  من  الجديدة  الطرازاتعلى    ةالصرامة الثنائي  مفهومعلى سبيل األولوية النظر في إمكانية تطبيق  و اإليكاو، يتضمن بالفعل  

حماية البيئة،    في مجال(CAEP) يكاو من خالل لجنة حماية البيئة  م لعمل اإلبالدعم المقد    وأحاطت اللجنة علماً  7- 16
الشفافية في عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران. والحظت    زيادة مستوى   ضرورةوالحظت وجود توافق عام في اآلراء بشأن  

 واتفقت اللجنة أن جميع الموضوعات الفنية التي أثيرت ال تزال جارية وتنظر فيها لجنة حماية البيئة في برنامج عملها الحالي.  
ل لجنة حماية البيئة في مجال  اعمأ لجنة حماية البيئة أن تتابع برنامج عملها، وطلبت من المجلس توجيه ه ينبغي لأناللجنة على 

 الطيران بأكثر الطرق فعالية. 

، قدمت السلفادور، بدعم من الدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا WP/209في ورقة العمل رقم  و  8- 16
لمبادرات   التشجيع النشطالتقدم الذي أحرزته منطقة أمريكا الالتينية في المسائل البيئية من خالل  معلومات عن  (،  الكاكالالتينية )

وتحسين جودة الهواء المحلي وتقليل انبعاثات غازات االحتباس    اتخاذ إجراءات بشأن الحد من الضوضاء،و تحسين األداء البيئي،  
ددت الدول أيضا على الحاجة المستمرة لبناء قدرات الدول من خالل الحلقات الدراسية  . وشاتالمطار  تجهيزاتالحراري وتخطيط 

 لى التمويل والتدريب ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية. عصول حالبيئة، فضال عن ال  عنوحلقات العمل 
ة آثار ضوضاء وانبعاثات الطيران  بينما رحبت اللجنة بالجهود والمبادرات التي تبذلها دول أمريكا الالتينية لمعالجو  9- 16

من    8اإليكاو في الواقع في الفقرة  ه ُطلب من  واإلرشادات البيئية الصادرة عن اإليكاو، فقد تم توضيح أن  والتوصياتوفقًا للقواعد  
 مثالً   ،لقدراتبناء اأجل  المزيد من  بم  و تق  أن( WP/95)بورقة العمل    ( أ)ق  رففي المالوارد   العمومية  مشروع قرار الجمعية  منطوق 

 التنسيق مع المكاتب اإلقليمية.  يشمل ذلك على أنالندوات وحلقات العمل، تنظيم من خالل 
في مجال بحوثها  عن  ،  اإلسالمية(  –)جمهورية    ، التي قدمتها إيرانWP/163بورقة العمل  علمًا  اللجنة    وأحاطت 10- 16

 الضوضاء في حظائر صيانة الطائرات.مستوى تقييم 
 : التالي القرار باعتماد العمومية الجمعية  توصي أن على اللجنة واتفقت 11- 16

  -حماية البيئة  في مجال  موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة  البيان  ال : 16/1 القرار
 الهواء المحلي   نوعيةاألحكام العامة والضوضاء و 

العادية اعتماد  17-40الجمعية العمومية قد قررت، بموجب قرارها    لّما كانت ، أن تواصل في كل دورة من دوراتها 
 البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة،

 مترابطة، يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن 17- 40القرار  ولّما كان
للجمعية العمومية في مجال ضوضاء  األربعين  الحاجة إلى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة    وبالنظر إلى

 وانبعاثات محركات الطائرات. 

 فإّن الجمعية العمومية: 
د بسياسات وممارسات اإليكاو : "بيان موح  21-41  أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه، مع القرار  تقّرر -1

د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  : "بيان موح  22- 41تغير المناخ" والقرار    -المستمرة في مجال حماية البيئة 
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البيئة البيان الموح  "الدولي )كورسيا(  خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران   - حماية  د بسياسات ، تشكل 
البيئة، حسبما كانت هذه السياسات قائمة عند اختتام الدورة  وممارس األربعين الحادية و ات اإليكاو المستمرة في مجال حماية 

 للجمعية العمومية:
 لمحة عامة  — المرفق )أ( 

 وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية بشأن نوعية البيئة  — المرفق )ب( 
 برامج المبنية على "النهج المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائراتالسياسات وال — المرفق )ج( 
سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في المجلد   — المرفق )د( 

 األول من الملحق السادس عشر  
 راتفرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطا — المرفق )ه( 
 تخطيط وإدارة استخدام األراضي  — المرفق )و( 
 مشكلة الفرقعة الصوتية   –الطائرات األسرع من الصوت  — المرفق )ز( 
 أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي — المرفق )ح( 

المجلس أن يعرض على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية سياسات وممارسات اإليكاو    إلى  تطلب -2
 ؛في مجال حماية البيئة لتستعرضها

د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية  "بيان موح    21  -41  القرار مع القرار  أن هذا   تعلن -3
المناخ" والقرار    -البيئة   "بيا22-41تغير  البيئةن موح  :  المستمرة في مجال حماية  اإليكاو  خطة    - د بسياسات وممارسات 

 .  19-40و 18-40و  17-40 اتتحل محل القرار " الدولي )كورسيا( التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران

 
 المرفق )أ( 
 لمحة عامة 

ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن "تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد   لما كانت
كثيرا على إيجاد وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه...."، وأن المادة الرابعة واألربعين من تلك االتفاقية تنص على 

للمنظمة "العمل على تطوير   النقل الجوي أنه ينبغي  مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية و...على تعزيز تخطيط وتطوير 
 ؛الدولي من أجل... تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد"

يق تدابير شاملة تتضمن التحسينات من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطب  ولما كان
التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، وإعادة تدوير الطائرات، واستخدام مصادر الطاقة النظيفة 

المجتمعات   ومشاركةوالمتجددة والمستدامة، واالستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي،  
 ؛والتدابير القائمة على آليات السوق المحلية، 
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جميع الدول األعضاء في اإليكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة    ولما كانت
 ؛ لمنظمات أخرى والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات  

 ؛ منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجوي  ولما كانت
النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب واألمم   ولما كان

 ؛رعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارةفي المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بس
من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر   أربعة عشر هدفاً بأن عمل المنظمة في مجال البيئة يسهم في تحقيق  وإقرارا  

 ؛التي وضعتها األمم المتحدة
افرة عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد اإليكاو المعلومات الموثوق بها وأفضل المعلومات المتو   ولما كانت

 ؛بها ودولها األعضاء السياسة الخاصة
بأنه قد تم إحراز تقدم كبير في التصدي آلثار الطيران على البيئة، وأن الطائرات التي ُتنتج في يومنا هذا أكثر   وتسليما  

 ؛ في المائة مما كانت عليه في ستينات القرن الماضي   75في المائة في استهالك الوقود وأقل ضوضاء بنسبة    80كفاءة بنسبة  
لتكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران وبأنه سيتعّين  بأنه يجري بوتيرة سريعة إعداد ا  وإقرارا  

 على اإليكاو القيام بالكثير لمواكبة ترخيص هذه التكنولوجيات الجديدة في مجال البيئة وفي الوقت المناسب؛
اء وانبعاثات المحركات،  بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوض  ولما كانت

 ؛ فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي
إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة على   ولما كانت 

 ؛ و جماعيا على أساس إقليمي، المسائل االقتصادية والمؤسسية المتعلقة بذلك المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أ 
التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضع    ولما كان

 ؛ السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار
بأهمية أن تتسم منظومة النقل الجوي بالمرونة في مواجهة األزمات وأن تكون قادرة على تعديل بنيتها األساسية    وتسليما  

 ما يتالءم مع تغير المناخ؛ وعملياتها ب
لطيران التي ستتيح عمليات النقل الجوي  ا وقود  أنواع  بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود و   وإقرارا  

 ؛ الدولي بتأثير أقل على البيئة، من حيث نوعية الهواء المحلي والمناخ العالمي على حد سواء
عن تأثير ضوضاء الطائرات في الحاضر والمستقبل، وذلك على النحو المبين  أهمية أحدث المعلومات    وبالنظر إلى

 في اتجاهات اإليكاو في مجال البيئة على المستوى العالمي، من أجل دعم اتخاذ القرارات بشأن المسائل البيئية؛

 فإن الجمعية العمومية: 
اإليكاو، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، تعي اآلثار الضارة  أن   تعلن - 1

بالبيئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معالجتها، وأنها تقر بمسؤوليتها وبمسؤولية دولها األعضاء  
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التواف من  درجة  أقصى  تحقيق  والمنظ  عن  اآلمن  التطور  بين  أخرى. ق  ناحية  من  البيئة  ونوعية  ناحية  من  المدني  للطيران   م 
 يلي: وعند اضطالع اإليكاو والدول األعضاء فيها بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بما

 ؛ الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات (أ
 ؛ نوعية الهواء المحلي الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على (ب
 ؛الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي (ج
نة في وجه األزمات عن طريق تعديل بنيته األساسية وعملياته بما و ضمان أن يتمتع النقل الجوي مستقباًل بالمر  (د

 يتالءم مع تبعات تغير المناخ.  
بات اإليكاو لدورها القيادي في كل مسائل الطيران المدني الدولي المتعلقة بالبيئة وتطلب  على أهمية مواصلة إثتشّدد   - 2

 ؛القطاع إلى المجلس أن يحتفك بزمام المبادرة في إعداد إرشادات للسياسة بشأن هذه المسائل تعترف بخطورة التحديات التي يواجهها
حالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  إلى المجلس أن يواصل التقييم المنتظم للوقع ال  تطلب - 3

 ؛واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض
من المجلس أن يظل يتابع عن كثب التكنولوجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران من أجل   تطلب  - 4

 الترخيص لهذه التكنولوجيات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك من خالل عملية التقييم التي تجريها اإليكاو؛
ات والتي يمكن أن تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون داخل  بإطالق أدوات اإليكاو لتتبع االبتكار   ترحب - 5

 من المجلس أن يتابع أداء هذه األدوات وأن يحّدثها حسب االقتضاء؛  وتطلبقطاع الطيران، 
التخفيف من تأثيتطلب   - 6 المتعلقة بالتدابير المؤدية إلى  الترابط والتبادل  ر  إلى المجلس إبقاء وتحديث المعرفة بمسألة 

 ؛اتخاذ القرارات على النحو األمثل من أجلالطيران على البيئة 
إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران التي يمكن أن تستخدمها الدول لتقييم أداء عمليات  تطلب - 7

 ؛الطيران وفعالية القواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة
قع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات واستهالك  اإلى المجلس أن ينشر معلومات عن الو   تطلب - 8

الطائرات للوقود وكفاءة الوقود في نظام الطيران وانبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النتروجين من محركات الطائرات، مع تبيان 
ها الدول، وخطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية، والقواعد والتوصيات الدولية التي تضعها  عمل المنظمة، وخطط العمل التي تقدم

من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات    اإليكاو، وسياسة اإليكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثالً 
 ؛يةالدراسية، بما يشمل التنسيق مع مكاتب اإليكاو اإلقليم 

المتعلقة بالبيئة، وتحث الدول األعضاء على دعم    تدعو - 9 النشط ألنشطة اإليكاو  الدول إلى أن تواصل تقديم دعمها 
 ؛ األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

التدعو   - 10 والبيانات  المعلومات  تقديم  إلى  الدولية  في  الدول والمنظمات  تقوية عملها  اإليكاو من  لتمكين  الالزمة  علمية 
 ؛ المجال  هذا
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بإنشاء "تحالف اإليكاو العالمي للطيران الُمستدام" كمنتدى يضم الجهات المعنية بقصد تيسير تطوير األفكار   ترّحب - 11
زيدًا من الجهات المعنية على  الجديدة واإلسراع بوتيرة تنفيذ الحلول المبتكرة في مجال البيئة، وتطلب من المجلس أن يشجع م

 االنضمام إلى التحالف؛ 
المجلس على مواصلة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار الطيران    تشجع - 12

 ؛ على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار
ستدام  على التطور المنتظم والمُ   الدول على االمتناع عن اتخاذ تدابير في مجال البيئة من شأنها أن تؤثر سلباً   تحث - 13

 للطيران المدني الدولي. 

 المرفق )ب( 
 وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات و/أو المواد اإلرشادية 

 بشأن نوعية البيئة 
مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من    لما كانت

 تطوير البنية األساسية للمطارات، وتتطلب اتخاذ إجراءات مالئمة بشأنها. 
التأكد المرتبطة بتأثير انبعاثات الطائرات على ال   ولما كان بيئة على كل من  المجتمع العلمي يحّسن فهم أوجه عدم 

 المستويين المحلي والعالمي، يظل هذا التأثير مصدرا للقلق ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة.
بأن ثمة أوجه ترابط متعلقة بتصميم التكنولوجيا وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتصلة بالضوضاء    وإقرارا  

 ونوعية الهواء المحلي وتغير المناخ.
بغرض المساعدة على وضع مزيد من    (CAEP)قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران    المجلس  ولما كان

 القواعد والتوصيات واإلجراءات والمواد اإلرشادية لضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات.
لذي يشتمل على ، ا" ضوضاء الطائرات"المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان:    ولما كان

قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية )باستثناء الطائـرات قصيرة اإلقالع والهبوط والطائرات عمودية اإلقالع  
 والهبوط(، وأخطر الدول األعضاء بذلك.

، الذي يشتمل "تانبعاثات محركات الطائرا"المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان:    ولما كان
 على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات، وأخطر الدول األعضاء بذلك. 

كان ال  ولما  المجلد  اعتمد  قد  بعنوان:    ثالثالمجلس  عشر  السادس  الملحق  من  من  الكربون  أكسيد  ثاني  "انبعاثات 
 ؛بذلك الدول األعضاء  وأخطر  تضمن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرات  الذي يو ،  الطائرات"

الكربون    وإقرارا   أكسيد  ثاني  النبعاثات  الترخيص  بشأن  القياسية  القاعدة  الدقيقة  بأن  فنية والجسيمات  مقارنة  تمثل 
ترخيص مستويات انبعاثات ثاني لترخيص النبعاثات الجسيمات الدقيقة و التكنولوجيات الطيران المصممة لالستخدام في عمليات 

 ؛ ُيرتكز عليه لفرض قيود تشغيلية أو جبايات على االنبعاثات ولم تصمم لتستخدم أساساً على التوالي، أكسيد الكربون، 
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ة باإلجراءات الرامية قد تم إعداد وتعديل ونشر إرشادات من جانب اإليكاو بشأن السياسات العامة المرتبط  ولما كان
 الى معالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الطائرات وانبعاثات المحركات؛

بأعمال لجنة حماية البيئة بشأن االستعراض المتكامل األول الذي أجراه خبراء مستقلون لتكنولوجيات المحركات   وإقرارا  
( المتوسط  المدى  على  التكنولوجية  األهداف  و 2027وتحديد   )( البعيد  الوقود  2037المدى  واحتراق  الضوضاء  يخص  فيما   )

 واالنبعاثات؛
 بضرورة العمل في الوقت المناسب على تحديث وإعداد ما يلزم من قواعد وتوصيات وإرشادات دولية لإليكاووتسليما   

 لترخيص التكنولوجيات الجديدة المتقدمة للطائرات، حسبما يكون مالئمًا؛ 
وجيات االبتكارية ومصادر الطاقة الجديدة ألغراض الطيران يجري إعدادها بوتيرة سريعة، بما في ذلك  بأن التكنول  وإقرارا  

 . والكهربائية والهيدروجينيةالطائرات الهجينة 
 : فإن الجمعية العمومية

  الفصل الرابع بالفوائد المستمرة للقاعدة القياسية الجديدة األكثر صرامة بخصوص ضوضاء الطائرات إلدراجها في    ترحب - 1
بالنسبة    12/2020/ 31وفي    12/2017/ 31والتي أصبحت واجبة التطبيق في  من المجلد األول من الملحق السادس عشر    عشر

 ؛ طناً  55للطائرات التي تقّل كتلتها القصوى عند اإلقالع عن 
مارس    ترحب - 2 في  المجلس،  التي  2014باعتماد  الضوضاء  بشأن  الجديدة  القياسية  القواعد  تطبيقها  ،  من   اعتباراً تم 
 أو بعد هذا التاريخ تطبيقها على الطائرات ذات المراوح القالبة؛ 1/1/2018
الناشئة عن    ترحب - 3 القاعدة  بالفوائد  الناجشأن  قياسية باإليكاو  الكربون  الطائراتانبعاثات ثاني أكسيد  ، والتي  مة عن 

التطبيق في   الجديدة    1/1/2020أصبحت واجبة  الطرازات  تلك  الجديدة، باستثناء  الطائرات  التي تقّل كتلتها بالنسبة لطرازات 
ستصبح القاعدة واجبة  للركاب أو أقل من ذلك؛ والتي    مقعداً   19تبلغ سعتها القصوى  التي  و   طناً   60القصوى عند اإلقالع عن  

 ؛ 2023/ 1/1في ليها عتطبيق ال
الناشئة عن    ترحب - 4 القاعدة  بالفوائد  الطائراتشأن  قياسية باإليكاو  الناجمة عن  الكربون  ، والتي  انبعاثات ثاني أكسيد 

 ؛ 1/1/2028بالنسبة للطائرات قيد التصنيع والتي يتوقف إنتاجها في   2023/ 1/1ستصبح واجبة التطبيق في 
بشأن انبعاثات كتلة الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة من جميع محركات الطائرات  لمبدئية  القاعدة القياسية  بفوائد ا  ترحب - 5

أو    1/1/2020كيلونيوتن ويقع تاريخ صنع كل محرك فيها في    26.7التوربينية المروحية والنفاثة التي يتجاوز دفعها المقّدر  
 بعده؛  ما
الجديدة بشأن انبعاثات كتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير    لقاعدة القياسيةل   2020باعتماد المجلس في مارس    ترحب - 6

و المتطايرة   إنتاجها  والجاري  الجديدة  المحركات  تصاميم  على  التطبيق  واجبة  ستكون  المقّدر  والتي  دفعها  يتجاوز    26.7التي 
 ؛ 2023/ 1/1وذلك اعتبارًا من كيلونيوتن 

الدول على اإلقرار بأن القواعد القياسية الخاصة بترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة غير    تحث - 7
 المتطايرة لم ُتصمم الستخدامها كأساس لفرض القيود التشغيلية والرسوم على االنبعاثات؛ 
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مواد اإلرشادية التي تعالج تأثير الطيران إلى المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات واإلجراءات وال تطلب - 8
 على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية األخرى؛ 

الطيران من أجل    تطلب - 9 الجديدة ألغراض  الطاقة  التكنولوجيات االبتكارية ومصادر  المجلس أن يتابع عن كثب  من 
 الترخيص لهذه التكنولوجيات في مجال البيئة وفي الوقت المناسب؛

نبعاثات  إلى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالي الضوضاء واال  تطلب - 10
 ؛ على وجه السرعة، من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك

في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران على    لة بالشكل الكافي حالياً الدول األعضاء من أقاليم العالم غير الممثّ   تحث - 11
 أن تشارك في أعمال تلك اللجنة؛ 

المتاحة لخفض تأثير عمليات  إل  تطلب - 12 التدابير  المعلومات عن  الدولية بكافة  الدول والمنظمات  المجلس أن يزود  ى 
 الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة؛

 ؛ المرفق  ( من هذا 8عمال بالفقرة ) الدول األعضاء على أن تتبع، حسب ما هو مالئم، األحكام التي وضعتها اإليكاو    تحث  - 13
إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة في    تطلب - 14

 المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال. 

 المرفق )ج( 
 المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائرات السياسات والبرامج المبنية على "النهج  

أحد أهداف اإليكاو هو التشجيع على التوصل إلى أكبر قدر عملي ممكن من التوافق في مجال الطيران المدني    لما كان
 ؛سيما في األنظمة البيئية الدولي، وال

ضوضاء الطائرات يمكن    القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية وإقليمية للتخفيف من  ولما كان
 ؛ أن يعيق دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية

حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقّيد عمليات الطائرات،    ولما كانت
 ؛وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو إنشاء مطارات جديدة

او قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو  اإليك ولما كانت
آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم "النهج 

 ؛ة تنفيذ الدول لهذا النهجالمتوازن" لخفض ضوضاء الطائرات ووضع إرشادات بشأن كيفي
النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته اإليكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في المطار    ولما كان

ثم تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي: خفض الضوضاء عند  
التشغيلية، بهدف معالجة    المصدر، وتخطيط وإدارة استخدام القيود  التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض  األراضي، واإلجراءات 

 ؛مشكلة الضوضاء بأقصى فعالية من حيث التكلفة
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كان األعضاء    ولما  ودولها  اإليكاو  لتضع  أساسية  أداة  يعد  الطائرات  لضوضاء  والمستقبلي  الحاضر  الوقع  تقييم 
 ؛ الضرورية  السياسات

ية تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول األعضاء، وكل دولة هي التي تتحمل  عمل   ولما كانت 
 ؛ في نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد اإليكاو 

ن "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"  اإليكاو بعنوا الصادر عن 351رقم بأن الكتاب الدوري  وإقرارا  
 ؛ ضوضاءالإدارة ة شاملة تتعلق بسياسدور إشراك المجتمعات المحلية كمكّون أساسي ل برزيُ 

المواد اإلرشادية التي أعدتها اإليكاو لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن ])إرشادات عن النهج المتوازن    ولما كانت
 ؛قد تم تحديثها فيما بعد]  Doc 9829للسيطرة على ضوضاء الطائرات 

ي إتباع نهج  لضرورة مواءمة حلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارات المعنية، مما يستدع  وإدراكا  
 ؛ يختلف من مطار إلى آخر، وإمكانية تطبيق حلول مماثلة على مشكالت الضوضاء المتماثلة في المطارات

إلمكانية أن تسفر تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين، وال    وإدراكا  
 ؛سيما من البلدان النامية

لدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة بهذا الموضوع قد تؤثر ألن لدى اوإدراكا   
 ؛على تنفيذها "للنهج المتوازن" لإليكاو

 ؛ألن بعض الدول قد يكون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاء وإدراكا  
 ؛ (Doc 10177)" ة لتقليل ضوضاء الطيرانلفرص التشغيليادليل باعتماد الوثيقة الجديدة " وإقرارا  

إلى المستوفية   وبالنظر  الطائرات  باالستعاضة عن  الضوضاء  أنجزتها مطارات كثيرة في مجال  التي  التحسينات  أن 
لشروط الفصل الثاني )الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق  

عشر، ولكن ضوضاءها يتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق  السادس  
السادس عشر( بطائرات أقل ضوضاًء، هي تحسينات تستحق الحماية الستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات  

 ؛العمرانية العشوائية حول المطارات
بأن تحليل لجنة حماية البيئة لالتجاهات في ضوضاء الطائرات تظهر أنه، في ال سيناريو التحسينات   تأخذ علما  

، إذا  2030التكنولوجية المتقدمة، قد ال تؤدي الزيادة في عمليات الطائرات إلى زيادة في مساحة كونتورات الضوضاء بعد عام  
 ات الطموحة لتحقيق هذا السيناريو؛ما اتخذت الدول األعضاء في اإليكاو عددًا من اإلجراء

 فإن الجمعية العمومية: 
جميع الدول األعضاء لدى اإليكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لإليكاو في معالجة مشكالت  تناشد - 1

 ؛ضوضاء الطائرات
لين على مواصلة  عين والمشغّ ز حتى اآلن في التصدي لضوضاء الطائرات وتشجع الدول والمصنّ بالتقدم المحر    بترحّ  - 2

إلى التصدي لضوضاء الطائرات، وعلى مواصلة اعتماد التكنولوجيات والسياسات التي تقلل المشاركة في أعمال اإليكاو الرامية  
 ؛من تأثير ضوضاء الطائرات في المجتمعات التي تحيط بالمطارات 
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 الدول على ما يلي:  تحث - 3
مع أ( الضوضاء،  على  للسيطرة  متوازن  نهج  اإليكاو   اعتماد  إلرشادات  التامة  لتزامات واال  (Doc 9829)المراعاة 

القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بهذا الموضوع، عند معالجة مشكالت 
 ؛ الضوضاء في مطاراتها الدولية

 :وضع إجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو اإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات، بما في ذلك  ب(
على معايير موضوعية وقابلة للقياس وعوامل    مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتماداً   تقدير حجم ( 1

 أخرى ذات صلة. 
تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، واالستناد إلى هذا التقييم في اختيار التدابير  ( 2

 ؛التكاليفالتي تهدف إلى تحقيق أقصى منفعة بيئية بأقل 
 نشر نتائج التقييم من أجل التشاور عليها مع الجهات المعنية واالعتماد عليها في فض النزاعات. ( 3

 لدول على ما يلي: تشجع ا - 4
خفضها بأي   تشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحوث والتكنولوجيا الهادفة إلى خفض الضوضاء عند المصدر أو أ(

 ؛رابط مع الشواغل البيئية األخرى مع مراعاة أوجه الت بوسيلة أخرى 
المتأثرة   ب( تطبيق سياسات تخطيط وإدارة استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية العشوائية في المناطق 

بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المرفق )و(  
 ؛القرار بهذا

ات التشغيلية لتخفيف الضوضاء قدر اإلمكان بدون اإلضرار بالسالمة، مع وضع أوجه الترابط تطبيق اإلجراء ج(
 ؛ مع الشواغل البيئية األخرى في االعتبار

عدم تطبيق القيود التشغيلية باعتبارها المالذ األول، وعدم تطبيقها إال بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من  د(
زن، وبطريقة تتوافق مع المرفق )ه( بهذا القرار ومع مراعاة التأثير المحتمل لهذه العناصر األخرى للنهج المتوا
 ؛القيود على المطارات األخرى 

 إلى الدول القيام بما يلي:  تطلب - 5
 ؛العمل المشترك على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجها وخططها وسياساتها قدر اإلمكان أ(

ة في الوقت المناسب وبشكل منّسق، وذلك وفقًا للمبادئ المحّددة في الكتاب المشاركة مع المجتمعات المحلي ب(
 الصادر عن اإليكاو؛  351الدوري رقم 

ضمان أن يتوافق تطبيق أي تدابير لخفض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة من   ج(
 ؛ اتفاقية شيكاغو

 لبلدان النامية. مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة ل  (د
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الدول إلى أن تواصل إعالم المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالتخفيف من حّدة مشكلة ضوضاء الطائرات   تدعو - 6
 ؛ في الطيران المدني الدولي

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب - 7
 ؛إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات أ(

الوثيقة   ب( في  الواردة  المتوازن  النهج  عن  اإلرشادية  المواد  تحديث  مستجيبة   Doc 9829ضمان  وجعلها 
 ؛ الدول  لحاجات

 التأكد من إتاحة وترسيخ االرشادات المناسبة بشأن مشاركة المجتمعات المحلية إلى الدول؛  ج(
 ؛المثال تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية، على سبيل (د

الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال اإليكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشأن المنهجيات وتقييم   تناشد - 8
 تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن، حسب االقتضاء.

 المرفق )د( 
 سحب الطائرات النفا ة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤ ا  

 المستويات المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر 
كانت الملحق    لما  من  األول  المجلد  في  محددة  الصوتية  دون  النفاثة  الطائرات  ضوضاء  مستويات  ترخيص  قواعد 

 ؛ عشر السادس
هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليات تعريف هذا السحب، ألغراض    ولما كان

 ؛الدولية في جميع مطارات الدولة الواحدة أو األكثر
اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من   ولما كانت

غيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر ال يمكن تأييده على أساس التكاليف قبل جميع البلدان التي فرضت قيودا تش
والمنافع، واضطلعت بالعمل الذي أفضى إلى تقديم توصية بشأن وضع قاعدة قياسية جديدة لترخيص مستوى الضوضاء في  

 ؛حب تدريجي جديد للطائراتالمجلد األول من الملحق السادس عشر، مع االتفاق ضمنا على أنه ال ينبغي النظر في س
بعض الدول قد سحبت من الخدمة الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث    ولما كانت

بالمجلد األول من الملحق السادس عشر، وفي حين كانت بعض الدول قد شرعت في هذا السحب وبعض الدول األخرى تنظر 
 ؛في إمكانية تصنيف هذا السحب

 ؛ألن الهدف من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات وإدراكا
ثقيال،   وإدراكا اقتصاديا  عبئا  وتفرض  الطيران  شركات  تكاليف  تزيد من  الحالية  الطائرات  على  التشغيلية  القيود  ألن 

يملكون   ال ال  قد  الذين  الطائرات  مشغلي  على  في  سيما  الحال  هي  مثلما  أساطيلهم،  تجهيز  إلعادة  الالزمة  المالية  الموارد 
 ؛ النامية البلدان 
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إلى أن حل المشاكل التي تعزى إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى اعتراف كل دولة بالمصاعب التي    وبالنظر
 ؛تواجهها الدول األخرى، وإلى تحقيق التوازن بين الشواغل المختلفة لكل منها

 إن الجمعية العمومية: ف
الدول على أال تفرض أي سحب للطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد    تحث - 1

 يلي:  األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
حماية الضرورية من الضوضاء  ما إذا كان االستنفاذ الطبيعي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر ال أ(

 ؛ حول مطاراتها
لين الجويين التابعين لها من إضافة أي  ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إما بوضع أنظمة تمنع المشغّ  ب(

 ؛ طائرات كهذه إلى أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، وإما بوضع حوافز لإلسراع بتحديث األساطيل 
ا إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه الدول  م ج(

 أكبر. أو أعلنت أنها ُمحِدثة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي تسبب الضوضاء فيها إزعاجاً 
المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، وإشعارها بنواياها قبل  ما يترتب على فرض القيود من آثار على الدول   د(

 ؛ تنفيذها بزمن معقول
الدول التي تقرر، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار، سحب الطائرات التي    تحث - 2

ا المجلد  من  الثاني  الفصل  في  عليها  المنصوص  الضوضاء  ترخيص  لقواعد  ولكن  تمتثل  عشر،  السادس  الملحق  من  ألول 
عشر على أن تقوم   ضوضاءها يتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

 يلي: بما
إلى أقاليمها،    أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حالياً  أ(

 ؛ تقل عن سبع سنوات على مدى فترة من الزمن ال تدريجياً  سحباً 
سنة على تاريخ   25على عمليات أي طائرات قبل مرور    أال تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله، قيوداً  ب(

  ؛ إصدار أول شهادة صالحية لها
أي  ، أوالجسم موجودة حاليـاً   على عمليات أي طائرات عريضة  أال تفرض، قبل انتهاء الفترة المذكورة، قيوداً  ج(

 ؛ 1إلى    2طائرات مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من 
 أن تبلغ اإليكاو وجميع الدول المعنية بجميع القيود المفروضة.  د(

 ي:يل ما بهدف تحقيق واألقاليمالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي واإلقليمي  تشجع بشدة - 3
تخفيف تأثير الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك بدون فرض معاناة اقتصادية شديدة   أ(

 ؛على مشغلي الطائرات
لين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاني  إقامة االعتبار لمشكالت المشغّ  ب(

يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب   ، والتي الوالمسجلة فيها حالياً 
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شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول أول  
 ؛تاريخ لتسليم الطائرات

شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة، لقواعد    الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل، بموجب  تحث - 4
ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث أو الفصل الرابع أو أي فصل أحدث منهما من المجلد األول من الملحق  

 ؛ عشر السادس
من   ذلك جزءاً الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن    تحث - 5

 ؛ن )ج( و)ه( بهذا القرار للمرفقيْ  النهج المتوازن الذي وضعته اإليكاو للسيطرة على الضوضاء ووفقاً 
العقبات الدول على أن تساعد مشغّ   تحث - 6 الرامية إلى اإلسراع بتحديث أساطيلهم بما يزيل  الطائرات في جهودهم  لي 

بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم   ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو
 االقتضاء. المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب

 المرفق )ه( 

 فرض القيود التشغيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات 
 ؛ قواعد ترخيص ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق السادس عشر  لما كانت
يقلل من   تعريف القيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، على أنه إجراء بشأن الضوضاء يحد أو  ولما كان

 ؛ استخدام الطائرة لذلك المطار
قد دعا الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت المرفق )ج( بهذا القرار  ولما كان

 ؛ الضوضاء في مطاراتها الدولية
تحقيق مزيد من الخفض للضوضاء عند المصدر أمر متوقع نتيجة العتماد القواعد القياسية الجديدة لترخيص   ولما كان

عشر السادس  الملحق  من  األول  المجلد  في  الضوضاء  في    مستوى  الضوضاء  خفض  تكنولوجيا  استيعاب  خالل  ومن 
 ؛الطائرات أساطيل

إدارة وتخطيط استخدام األراضي واإلجراءات التشغيلية لخفض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة،   ولما كانت
 ؛معينةوكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت 

تطبيق سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول من    ولما كان
الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر )بالشكل  

ر( قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من  )د( بهذا القرا المنصوص عليه في المرفق
المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران 

 ؛ ما لم تتخذ إجراءات أخرى 
مدى توقع اهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين  هناك اختالفات إقليمية ملحواة فيما يتعلق ب  ولما كانت

لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد الترخيص الواردة    المقبلين، وقد بدأت بعض الدول تنظر تبعاً 
 ؛ في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر
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غيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة إال على أساس النهج المتوازن  ينبغي أال تفرض القيود التش  ولما كان
 ؛ حسب احتياجات المطار المعني وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصاً  ( Doc 9829)وإرشادات اإليكاو 
لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى دول غير الدول التي    ولما كان

 ؛ فرضت فيها هذه القيود

منها بأّن هذه القيود تتخطى السياسات الموضوعة في المرفق )د( بهذا القرار واإلرشادات األخرى ذات الصلة  وتسليما  
 ؛ التي وضعتها اإليكاو
 ؛ منها بأّن اإليكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث وتسليما  
منها بأّن القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات،   وتسليما  

ر بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وأي مستويات وخصوصا بأّن القواعد القياسية الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عش 
 ؛ غير  صرامة أخرى قد يعتمدها المجلس هي أمور ينبغي أن ُتفهم على أّنها قد ُوضعت ألغراض الترخيص ال 

منها على وجه الخصوص بأّن الدول مرتبطة بالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة للسيطرة  وتسليما   
 ؛ مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق على

 
 فإن الجمعية العمومية: 

بتقييم مسبق للمنافع   الدول على أن تضمن بقدر اإلمكان أن اعتماد القيود التشغيلية ال يتم إال إذا كان مدعوماً   تحث - 1
  ؛المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد    تحث - 2
 األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي:

المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من  االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات   أ(
 ؛السادس عشر في المطار المعني الملحق

وفقاً  ب( المعني  المطار  في  الضوضاء  مشكلة  لمعالجة  المتاحة  األخرى  التدابير  لجميع  كامل  تقييم  للنهج   إجراء 
 ؛ المتوازن المبين في المرفق )ج(

من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على    2في الفقرة    الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة  تحث - 3
عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر بموجب شهادة الضوضاء األصلية  

 أو المجددة، على ما يلي: 
ا تبين من إجراءات الترخيص التي االستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبم أ(

 ؛ عشر للمجلد األول من الملحق السادس أجريت وفقاً 
 ؛ إعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهج المتوازن  ب(
 من المطار. من سحب الطائرات تماماً  االقتصار على القيود الجزئية حسب اإلمكان بدالً  ج(
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 ؛ ة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة )مثل الخطوط طويلة المدى(مراعا د(
داعي  مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون إلى البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي ال ه(

 ؛لها، وذلك عن طريق منحهم إعفاءات
تدريج و( القيود  هذه  مشغلي  ياً فرض  على  االقتصادية  اآلثار  مراعاة  بهدف  اإلمكان،  حسب  الزمن  مرور  مع   ،

 ؛ المعنية الطائرات
 ؛بمدة معقولة مسبقاً  إعطاء مشغلي الطائرات إخطاراً  ز(
 ؛ مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران المدني ح(

 وضة. إبالغ اإليكاو والدول المعنية األخرى بجميع القيود المفر  ط(
الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات، التي تمتثل بموجب شهادتها    وتحث - 4

األصلية أو المجددة، لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع والفصل الرابع عشر من المجلد األول من الملحق السادس عشر  
 لس. وألي مستويات صرامة أخرى يعتمدها المج

 المرفق )و( 
 تخطيط وإدارة استخدام األراضي 

كان يشكّ   لما  األراضي  استخدام  وإدارة  عنصراً تخطيط  للسيطرة   الن  المتوازن  النهج  في  رئيسية  عناصر  أربعة  من 
 ؛ الضوضاء على

كان استخدام    ولما  وإدارة  تخطيط  بها  يتم  التي  الطريقة  على  يتوقف  الطائرات  بضوضاء  المتأثرين  األشخاص  عدد 
 ؛ سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء األراضي المحيطة بالمطارات، وال

خطر في أن يؤدي االستخدام غير المالئم  من الممكن حدوث زيادة كبيرة في نشاط معظم المطارات، وثمة    ولما كان
 ؛ لألراضي بالقرب من المطارات إلى تقييد النمو في المستقبل

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من    ولما كان
واردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق  المجلد األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات ال

السادس عشر قد نجح في خفض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، 
 ؛ وفي خفض العدد اإلجمالي للسكان المعرضين للضوضاء

 ؛فيها من مصلحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما وبما أن
بأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر قد زادت الفرص    وإقرارا

 ؛أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاءً 
القياسية التي أدرجت في الفصل الراوإقرارا   القاعدة  الملحق السادس عشر، عند  بأن  بع عشر من المجلد األول من 

 ؛ تنفيذها، ستزيد الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاءً 
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ألن تنظيم استخدام األراضي يشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها    وإدراكا
 ؛ ارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدنيتؤثر مع ذلك على سعة المط

بأن تحديث اإلرشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير خفض الضوضاء قد وردت في الجزء وإقرارا  
 ؛البيئيةاإلدارة استخدام األراضي و  -(Doc 9184)الثاني من دليل تخطيط المطارات 

لذي أصدرته اإليكاو بعنوان "إشراك المجتمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"  ا  351رقم  بأن الكتاب الدوري    وإقرارا
 ؛ يكمل السياسة الحالية إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات والمناطق المحيطة بها

المر   وإقرارا  المصادر  اإليكولوجية كمصدر من  التي تراعي االعتبارات  للمطارات  جعية بمجموعة األدوات اإللكترونية 
 لسياسات اإلدارة السليمة بيئيًا بالمطارات والمناطق المحيط بها؛ 

الطائرات الموّجهة عن ُبعد، قد تكون  ُنُظم  بأن طائرات التكنولوجيات الجديدة، كالطائرات المسّيرة )الدرون( و   وتسليما  
 ؛ لها آثار من حيث الضوضاء في مناطق أبعد من تلك المحيطة بالمطارات

 الجمعية العمومية: فإن  
)د( بهذا   الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني من مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق  تحث - 1

المالئم  االستخدام غير  اإلمكان  تتفادى حسب  أن  قدر ممكن، على  بأكبر  المحلية  المجتمعات  الحفاظ على منافع  القرار مع 
 ؛ مناطق التي خفض فيها الضوضاءلألراضي أو التعديات في ال

الدول على أن تكفل أن احتمال خفض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاًء وممتثلة   تحث - 2
لقواعد الفصل الرابع على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء االستخدام غير المالئم لألراضي أو من جراء التعديات 

 ؛ على األراضي
 الدول على ما يلي إذا كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابير الوقائية: تحث - 3

 ؛إنشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء  أ(
اضي في المرحلة األولية من إنشاء المطار اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األر  ب(

 ؛الجديد أو تطوير المطار الراهن
والزيادة   ج( الحالية  السكان  أعداد  مراعاة  المختلفة، مع  الضوضاء  ذات مستويات  المطارات  حول  نطاقات  تحديد 

حس األراضي  لتلك  المالئم  لالستخدام  معايير  ووضع  الحركة،  نمو  تقديرات  إلى  باإلضافة  ب  المتوقعة 
 ؛اإليكاو إرشادات

الموضوعة   د( المعايير  بتلك  االلتزام  لتحقيق  المناسبة  الوسائل  أو  اإلرشادات  ووضع  التشريعات  إصدار 
 ؛ األراضي الستخدام

ضمان إتاحة معلومات سهلة الفهم عند القراءة بشأن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية   ه(
 ؛المطاراتالقريبة من 
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 من المجلس ما يلي: تطلب - 4
رقم   أ( الوثيقة  في  والواردة  األراضي  باستخدام  المتعلقة  اإلرشادات  تحديث  يضمن  ملبية   Doc 9184أن  وجعلها 

 ؛الحتياجات الدول
سيما في أجزاء العالم التي قد   أن ينظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز إدارة استخدام األراضي، وال ب(

المستقبلت في  الطائرات  ضوضاء  لتالفي مشكالت  الفرصة  فيها  عدد  توافر  إصدار  خالل  ذلك من  في  بما   ،
 .مخّصص من مجموعة األدوات اإللكترونية للمطارات التي تراعي االعتبارات اإليكولوجية

 المرفق )ز( 
 مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت  

من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع غير  منذ تشغيل الطائرات األسرع  التدابير قد اتخذت،  لما كانت
المقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل إقالق النائمين وإصابة األشخاص والممتلكات في البر والبحر بسبب تضخيم  

 ؛الفرقعة الصوتية
الدول القائمة بإنتاج هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى إجراء البحوث عن اآلثار    ولما كانت

 ؛الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة الصوتية
والعمل    بالعمل الجاري في وضع قاعدة قياسية جديدة للطائرات األسرع من الصوت فيما يخص طائرات المستقبل،  ا  وإقرار 

 ؛الرامي إلى فهم الحالة الراهنة للمعارف الخاصة بالفرقعة الصوتية والبحوث والمشاريع المتعلقة بالطائرات األسرع من الصوت
الزمنية   وإقرارا   الفترة  ضمن  يحدث  أن  يمكن  الصوت  من  أسرع  لطائرة  الطيران  صالحية  ترخيص  منح   بأن 

واألعمال فيما يخص التحضير إلصدار الشهادات للطائرات في مجال البيئة وذلك في الحاجة إلى مزيد من الدراسات ، و2025- 2020 
 ؛ الوقت المناسب

 فإن الجمعية العمومية: 
من جديد على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعل الفرقعة الصوتية    تؤكد - 1

 ؛الصوتالناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من 
المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق األخرى    فتكلّ  - 2

ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن يتخذ اإلجراءات 
علق بالفرقعة الصوتية، للتوصل إلى اتفاق دولي على طريقة لقياس الفرقعة الصوتية، وتعريف المصطلحات الالزمة، خاصة فيما يت

 ؛من الناحية الكمية أو الوصفية لعبارة "األوضاع غير المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناارة
يكاو في الوقت المناسب باقتراحات حول طريقة  الدول التي تقوم بإنتاج الطائرات األسرع من الصوت إلى تزويد اإل  تدعو - 3

 االلتزام بالمواصفات التي تقررها اإليكاو.  
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 المرفق )ح( 
 أ ر الطيران على نوعية الهواء المحلي 

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به   لما كان
 ؛على صحة البشر ورفاهيتهم

كانت أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي    ولما
 ؛ مي أصبحت اآلن أكثر إقناعاً ونوعية الهواء اإلقلي

بأن المجتمع العلمي يحّسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثير من انبعاثات أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية   ا  وإقرار 
 ؛من محركات الطائرات على المناخ العالمي

بأنه توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء    ًً وإقرارا
 ؛المحلي وتغير المناخ

بأن اإليكاو قد وضعت معايير فنية وعززت وضع إجراءات تشغيلية أدت إلى خفض كبير لتلوث نوعية الهواء    وإقرارا
 ؛المحلي من الطائرات

أعمال لجنة حماية البيئة بشأن االستعراض المتكامل األول الذي يجريه خبراء مستقلون لتكنولوجيات الطائرات  ب  وإقرارا  
( فيما يخص الضوضاء واحتراق 2037( والمدى البعيد )2027والمحركات وتحديد األهداف التكنولوجية على المدى المتوسط )

 الوقود واالنبعاثات؛   
السخام والهيدروكربونات غير المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعية   ملوثات عديدة مثل  ولما كانت

 ؛ الهواء المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية
  التقدم المحرز في اإلجراءات التشغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من خفض االنبعاثات  ولما كان

 ؛الطائرات من
تقييم االتجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران    ولما كان

 ؛يبين ازديادا في قيم االنبعاثات العالمية
خرى في حاجة إلى مزيد  آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األ  ولما كانت

 ؛من التقييم والفهم
بالتقدم القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األعمال العلمية    وإقرارا

 ؛ والفنية بشأن تقييم المكون المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضل
لطيران على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق آثار انبعاثات ا  ولما كانت

 ؛ المتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواء
ف على سلسلة من العوامل من بينها نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوق  ولما كانت

 ؛اإلسهام في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر
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المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الطيران المدني الدولي تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم    ولما كانت
اإليكاو    )سياساتالمماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت اإليكاو قد أعدت إرشادات سياسية للدول األعضاء بشأن الرسوم  

( بما في ذلك إرشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء  Doc 9082بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية،  
 ؛ والرسوم المتصلة باالنبعاثات من أجل نوعية الهواء المحلي

قرارا فيه السياسات المؤقتة بشأن فرض الرسوم والضرائب على    9/12/1996مجلس اإليكاو قد اعتمد في    ولما كان
تلك الجبايات يجب أن يكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ينبغي   االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من

 ؛أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
ا  هذه الرسوم ينبغي أن تحسب على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر م  ولما كانت

 ؛ يتسنى تحديد هذه التكاليف على الوجه الصحيح وعزوها مباشرة إلى النقل الجوي 
أثر    ولما كان لمعالجة  المتصلة باالنبعاثات  الرسوم  قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام  مجلس اإليكاو 

 ؛انبعاثات محركات الطائرات في المطارات أو حولها
 ؛نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي يستخدمها أصحاب المصلحة في الطيران  أن مجلس اإليكاو قد  وإذ تالحظ 
 ؛أن مجلس اإليكاو قد أعد دليال لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحقوتالحظ 

 فإن الجمعية العمومية: 
د النتروجين والغازات األخرى ويطور  من المجلس أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسي  تطلب - 1

معرفته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر وصحتهم  
 ؛ وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد

للمضي في    ومعقولة اقتصادياً   دة بيئياً ومفي  من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنياً   تطلب - 2
 ؛خفض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

من المجلس أن يواصل رصد التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد   تطلب - 3
 ؛الجسيمية

ط بين التدابير لخفض ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركاتها من المجلس أن يكفل المراعاة الواجبة ألوجه التراب تطلب - 4
 ؛التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي

بهدف خفض حرق طويلة األجل  متكاملة متوسطة و من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية    تطلب - 5
والجسيمات الدقيقة غير المتطايرة، إلى جانب وضع  أكاسيد النتروجين  من    الطائراتالوقود وتقليل الضوضاء وتقليص انبعاثات  

 أهداف تشغيلية لخفض حرق الوقود؛
اء المحلي  من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهو   تطلب - 6

 ؛من الطائرات
الدول األعضاء واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الطيران الدولي التي تؤثر على   تشجع - 7

 ؛ نوعية الهواء المحلي أو خفضها من خالل التدابير الطوعية والمواابة على إبالغ اإليكاو بها
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 ؛بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات ترحب - 8
المطبقة   تطلب - 9 العمل  أساليب  أفضل  وتداول  تعزيز  في  باألمر  والمعنيين  الدول  مع  باالشتراك  العمل  المجلس  من 

 ؛ لهواء المحليبالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية ا
بوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي وتطلب من المجلس أن يواصل تحديث   ترحب - 10

 ؛ هذه اإلرشادات وتحث الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم
التو   تحث - 11 المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من  الواجب سياسات اإليكاو  الدول  النحو  افق وان تراعي على 

 . وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي
-------------------- 

 ر المناخ الطيران الدولي وتغي   –حماية البيئة   من جدول األعمال:  17البند 
، في موضوع حماية البيئة استنادا إلى التقارير والثالثة والخامسة عشرة  ها الثانيةات نظرت اللجنة التنفيذية، في جلس 17-1

م الذي أحرزته أنشطة المنظمة   مة إليها من المجلس حول التقد  ،  ( WP/368العمل  ة ر المناخ )ورقبشأن الطيران الدولي وتغي  الُمقد 
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة وح  بيان مُ "  –  18- 40العمومية    تحديث قرار الجمعيةبشأن  ونظرت في مقترحات المجلس  

ة عمل،  ورق  46المراقبون  قدم  مت الدول و وباإلضافة إلى ذلك، قد    (. WP/369)ورقة العمل    "ر المناختغي    – حماية البيئة  في مجال  
  435و  434و  432و  431و  428و  415و  413و  362و  351و  280و  210و  206و  173و  172و  169و  Revision no. 1 167  :وهي

  490و  489و  486و  477و  476و  475و   474و  473و  472و  471و  470و  469و  1التنقيح رقم    466و  440و   439و  438و  436و
 . 594و 581و 568و 545و 516و 515و 514و 510و 509و 504و 503و  502و Revision no. 1 495و

ر الطيران الدولي وتغي  بشأن  م  تقد  معلومات عما أحرزته اإليكاو من  المجلس  عرض  ،  WP/368ورقة العمل  وفي   17-2
تحقيق هدف طموح عالمي طويل األجل   بشأنز  حر  م المُ ، بما في ذلك التقد  العموميةالدورة األربعين للجمعية  انعقاد  منذ    المناخ

  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران، لخفض    يكاو الخاص بخطط عمل الدوللطيران الدولي، وعن برنامج اإلمن أجل ا
تعاون اإليكاو مع هيئات األمم المتحدة األخرى    الورقةكما تناولت  .  ما يتصل بذلك من مشاريع المساعدة وبناء القدراتإلى جانب  

بشأن  من عمل  اإليكاو  أنجزته  لما  أيضا عرضا موجزا  العامة  مت األمانة  وقد    .ر المناخوالمنظمات الدولية في مجال الطيران وتغي  
 العمومية.الدورة األربعين للجمعية انعقاد منذ  (LTAG)مشروع تحديد هدف طموح طويل األجل جدوى 

بشأن جدوى  الماضية    ة العموميةمنذ انعقاد الجمعيالذي أحرزته المنظمة  ز  حر  م الكبير المُ ت اللجنة بالتقد  أقر  قد  و  17-3
يكاو الخاص بخطط عمل الدول لخفض  ز في إطار برنامج اإلحر  م المُ ت بالتقد  أقر  كما  ،  لتحديد هدف طموح عالمي طويل األج

دت اللجنة أيضا  أي  قد  و .  هذا البرنامجانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران، وشجعت الدول على مواصلة المشاركة في  
ن في  ورصد اإلجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربو سهيل  وت  ياستمرار اإليكاو في االضطالع بدور تنسيق

و  الدولية  والمنظمات  األخرى  المتحدة  األمم  هيئات  مع  التعاون  على  كذلك  اإليكاو  وشجعت  الدولي،  الطيران  إمدادها  مجال 
 .في جميع المسائل المتصلة بالطيران المدني الدولي الريادة إليكاو لالمدخالت ذات الصلة بما يكفل ب

العمل   17-4 القرار WP/369وفي ورقة  تنقيح  المجلس  اقترح  التطو    18- 40  ،  التي  في ضوء  انعقاد  اسُتِجد ت  رات  منذ 
االجتماع الرفيع المستوى بشأن الجدوى من وضع هدف طموح عالمي طويل ما خُلص إليه  ، ال سيما  العمومية الماضية الجمعية  

الصادرة    Doc 10178ورقة العمل  :  المرجع ،  HLM-LTAG)   األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي 
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، ال سيما فقرات الديباجة التي تعكس أحدث 18- 40ت اللجنة بالتوضيحات المتعلقة بالتنقيحات المقترحة للقرار  وأقر    . عن اإليكاو( 
ر المناخ فيما يتعلق بميثاق غالسكو للمناخ، فضال عن  المعلومات المستقاة من عمليات اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  

ذات القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات    وإعداد بتحديث    ، حسب االقتضاء و   في الوقت المناسب   ، ف بضرورة قيام اإليكاو ا العتر ا 
 .في الوقت المناسب  الصلة بالبيئة 

والمسؤوليات    المساواة ، أعربت الصين عن آراء مفادها أنه ينبغي االعتراف بمبادئ  WP/469وفي ورقة العمل   17-5
الدولي  الطيران  إدارة عادلة ومنطقية في مجال  م  ظُ ناء نُ انتهاج هذه المبادئ في بو   دولة،متباينة وقدرات كل  الكن  المشتركة ول

الهدف الطموح الطويل  و   2020أيضا عن قلق من أن يؤدي النمو المحايد للكربون اعتبارا من عام   الورقة وأعربت . ر المناخوتغي  
ال تصب في مصلحة  إلى تشوهات تمييزية في السوق    2050بحلول عام    الصفر إلى  صافي انبعاثات الكربون  األجل لخفض  
المساهمات بأن  وردا على االقتراح الداعي  .  لبلدان الناميةإنشاء آلية مساعدة لب  امعالجته فور ، األمر الذي ينبغي  البلدان النامية

،  مثل هذا االقتراحوضح أنه ال يمكن النظر في  أُ فقد  ر المناخ،  لطيران الدولي وتغي  هي السبيل لمعالجة مسائل ا المحددة وطنيا  
ءا من المساهمات المحددة وطنيا في  ليست جز هي  و   هي مسألة تعالجها اإليكاو،ألن االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي  نظرا  

التي لم تعترف   ر المناخاألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي    باسم يمكنها اتخاذ قرار   اتفاق باريس، وأن اإليكاو ال
 . بها الصين

م إلى  مت الصين آراء مفادها أن على البلدان المتقدمة التزاما دوليا  ، قد  WP/470وفي ورقة العمل   17-6 البلدان  بأن ُتقدِّ
المالية وال الفشل في  فالنامية المساعدة  القدرات، األمر الذي من شأنه أن يحدد مدى النجاح أو  نية والمساعدة في مجال بناء 

  قابلة ترتيبات واضحة ومحددة و خطة  اقترحت الدولة إنشاء آلية للمساعدة، مع  كما  .  ر المناخلطيران الدولي وتغي  معالجة مسائل ا
 . تستند إلى احتياجات البلدان النامية للتقييم

، أعربت الجمهورية الدومينيكية عن آراء بشأن إنشاء آلية متكاملة يمكن أن تساعد  WP/473وفي ورقة العمل   17-7
الشراكات  تشجيع  وبشأن  الممارسات،  وأفضل  المعلومات  تبادل  على  الدولية  والمنظمات  المالية  والمؤسسات  الصناعة  أوساط 

ل إلى استخدام أنواعوالسيا وقود الطيران المستدام، فضال عن تعزيز اتخاذ إجراءات ملموسة    سات للمساعدة على تحقيق التحو 
 لتهيئة الفرصة للدول األعضاء في اإليكاو للحصول على التمويل ونقل التكنولوجيا. 

كاو الطموح الطويل األجل متسقا  ، قد مت الهند آراء مفادها أنه يجب أن يكون هدف اإليWP/434وفي ورقة العمل   17-8
صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر على نطاق "  مع المبادئ العالمية للحياد الكربوني فيما يتعل ق بالعمل على بناء االلتزام بخفض

ينبغي أن    وفي إطار الهدف الطموح الطويل األجل أيضا، أبرزت الدولة أنه".  العالم بما يناسب اإلطار الزمني الخاص بكل دولة
تكون آليات المساعدة أمرا ذا أولوية فيما يتعل ق بتزويد البلدان النامية بما يكفي من الوسائل التقنية والتمويل وبناء القدرات من 

ي ألزمة تغي ر المناخ في ِشقِّها الُمتعلِّق بالطيران الدولي لدولة أيضا  وأعربت ا.  أجل تعزيز الجهود التي تبذلها البلدان النامية للتصدِّ
أمام نمو الطرق الجوية    عن آراء مفادها أنه ال ينبغي أن يؤدي الهدف الطموح الطويل األجل إلى خلق حواجز غير تعريفية

 الدولية. 

من أجل خفض  ، أبرزت اليابان أهمية تعزيز مبادرات حفك الطاقة والطاقة المتجددة  WP/431وفي ورقة العمل   17-9
في قطاع المطارات، وأعربت عن رأي مفاده أن الدورات المقبلة للجمعية العمومية لإليكاو   رصافي انبعاثات الكربون إلى الصف

 . من المطارات في كل دولة خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفريمكن أن تهيئ فرصا لتبادل المعلومات عن مبادرات 
ون إلى الصفر في مجال الطيران  ، أبرزت اليابان ضرورة خفض صافي انبعاثات الكربWP/489وفي ورقة العمل  17-10
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المنصوص عليه في اتفاق باريس، ومكافحة تغي ر المناخ الذي ال رجعة    من االحترار العالمي  الدولي وفاًء بتحقيق هدف الحد
فيه، وشجعت على تقاسم أفضل الممارسات لدى كل دولة، بما في ذلك جهود اليابان، وذلك من خالل برامج اإليكاو مثل برنامج 

 . بمشاركة نشطة من الدول فيه (ACT-SAF)مساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام  ال
، أبرزت نيوزيلندا أنه ال يمكن اإلبطاء في اتخاذ القرارات الُمتعلِّقة بالعمل المناخي، وأنه  WP/568وفي ورقة العمل   17-11

عدم "ينبغي للدول أن تسعى جاهدة إلى تحديد هدف طموح طويل األجل يكون مدعوما بانتقال عادل يتماشى مع مبادرة اإليكاو  
 ."ترك أي بلد وراء الركب

عن آرائها لمجلس اإليكاو وللمؤتمر الثالث المعني بالطيران وأنواع الوقود    ، أعربت قطرWP/173وفي ورقة العمل   17-12
أنواع وقود الطيران  )  إلبداء موافقتها على خارطة طريق عالمية الستخدام أنواع الوقود المؤهلة لخطة كورسيا  (CAAF/3)البديل  

ر الدول األعضاء في اإليكاو إلى اعتماد مختلف  كما دعت قط(.  المستدام ووقود الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة
 .المبادئ التي تدعم استخدام أنواع الوقود المؤهلة لخطة كورسيا

، أعرب االتحاد الروسي عن آراء مفادها أن السيناريوهات المتكاملة بشأن الهدف الطموح WP/169وفي ورقة العمل   17-13
اليقين بشأن إمكانية زيادة إنتاج وقود الطيران المستدام العالمي طويل األجل ال تبدو واقعية بسبب وجود قدر   كبير من عدم 

وخفض أسعاره إلى مستوى مقبول في الوقت ذاته، واقترح مواصلة دراسة جدوى تحديد هدف طموح عالمي طويل األجل، وذلك 
ون في قطاع الطيران  بغرض وضع سيناريوهات أكثر موضوعية لتحقيق خفض حقيقي في كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكرب

ومن أجل حشد الدعم الفعلي لتحقيق أهداف  . الدولي، وتحديد المصادر المحتملة لتمويل األنشطة المتوقعة على الصعيد العالمي
على نطاق عالمي، اقترح االتحاد الروسي على اإليكاو أيضًا إنشاء خدمة طيران   2030األمم المتحدة للتنمية المستدامة قبل عام  

 .ُموز عة لمكافحة حرائق الغابات التي تندلع طبيعيا وغيرها من الكوارث الطبيعية تحت رعاية األمم المتحدةدولية 
، أشار االتحاد الروسي إلى أن التعاون الدولي بإمكانه أن يضاعف من كفاءة مكافحة WP/172وفي ورقة العمل   17-14

لخدمات الوطنّية لمكافحة الحرائق جوًا، واقترح إجراء تقييم كمِّي  الحرائق جوًا عدة مرات، من خالل العمل المنسق المشترك بين ا
الجوية للخدمة  المحتملة  الغابات  للمساهمة  الُموز عة لمكافحة حرائق  الدفيئة كأحد عناصر    الدولية  انبعاثات غازات  في خفض 

يكاو مواصلة العمل في إطار حوار  الهدف الطموح العالمي طويل األجل. وباإلضافة إلى ذلك، اقترح االتحاد الروسي على اإل
بهدف وضع ُنُهج متفق عليها دوليًا لجمع قدرات خدمات مكافحة   (I4F)  اإليكاو بشأن استخدام الطيران في مكافحة حرائق الغابات

قييم الكمي  للجمعية العمومية لإليكاو يعرض نتيحة الت  42الحرائق الجوية الوطنية تحت رعاية اإليكاو، وإعداد تقرير إلى الدورة  
وقد تم  .  وتوسيع نطاقه  (I4F)  للمساهمة التي ُيمكن أن يقّدمها حوار اإليكاو بشأن استخدام الطيران في مكافحة حرائق الغابات

كان بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والمبادرات وتعزيز التعاون الدولي    2021توضيح أن الحوار الذي ُعقد في نوفمبر  
الجهات مختلف  وسوف تشارك اإليكاو من خالل فريق غير رسمي من  .  ام الطيران في مكافحة حرائق الغاباتاستخد  الممكن بشأن

الدول    المعنية نطاق  على  التنسيق  جهات  تحديد  مع  الممكن،  الدولي  التعاون  لتسهيل  باألمر  المعنية  األخرى  المنظمات  مع 
 . األعضاء في اإليكاو

  تايلندو   باالوو  بابوا غينيا الجديدةمتها سنغافورة وشارك في رعايتها كٌل من  ، التي قد  WP/471وأعربت ورقة العمل   17-15
، عن آراء تدعو إلى اتباع نهج شامل يستوعب مختلف  نيوزيلنداو   كينياو   فيجيو   سامواو   جنوب أفريقياو   الجمهورية الدومينيكيةو 

المتخذة لخفض االنبعاثات، حسب االقتضاء، تسهيال  الظروف والقدرات واالحتياجات الخاصة بكل دولة فيما يتعل ق   بالتدابير 
واقترحت الدولة أيضا أن تضع اإليكاو برنامجا شامال .  للجهود العالمية الجماعية الرامية إلى تحديد هدف طموح طويل األجل
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  كبرنامج عالمي موحد   ويل األجلالهدف الطموح الط  ومتكامال ويتسم بالمرونة من أجل المساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار 
(ACT-LTAG)    المستدام  إلى جانب الطيران  القدرات والتدريب في مجال وقود  للمساعدة وبناء  ، (ACT-SAF)برنامج اإليكاو 

 .فضال عن اتباع نهج ُمنظ م إزاء وضع خطة عمل الدولة وتقييم االحتياجات وتلبيتها، فضال عن تسهيل الحصول على التمويل
متها الواليات المتحدة وشارك في رعايتها  WP/428ورقة العمل  وأعربت   17-16 ، عن تأييدها  الجمهورية الدومينيكية، التي قد 

، وذلك دعما  2050إلنشاء هدف طموح جماعي طويل األجل متمثل في خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام  
باريس، مع اإلقرار بأن قدرة كل دولة على المساهمة في الهدف    لهدف الحد من االحترار العالمي المنصوص عليه في اتفاق

الزمني الخاص بها الخاصة بكل دولة في اإلطار  الطويل األجل ستتحدد بناء على الظروف والقدرات  الطموح  كما .  العالمي 
الطيران لصفر في مجال  من أجل خفض صافي انبعاثات الكربون إلى ا  اقترحت الدولة تشجيع الدول األعضاء على زيادة التعاون 

 . الدولي، وطلبت إعداد مبادرة مالية لدعم الدول من أجل المساهمة في تحقيق هذا البرنامج
، أعربت الواليات المتحدة عن آراء بشأن أهمية تأكيد التزام ومصداقية برامج اإليكاو  WP/432وفي ورقة العمل   17-17

إلى االعتراف بدور خطة كورسيا في التمكين من نشر استخدام وقود    المناخية، ال سيما خطة كورسيا، ودعت الجمعية العمومية
ة الصلة المحتملة بين نظام الرصد واإلبالغ والتحق ق بشأن انبعاثات ثاني أكسيد   ح  الطيران المستدام في جميع أنحاء العالم، ُموضِّ

 . رصد استخدام وقود الطيران المستدام/الكربون في إطار خطة كورسيا وضرورة تتبع

اللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة  األعضاء في   2الدول األربع وخمسون   أعربت،  WP/438وفي ورقة العمل   17-18
آراء بشأن استكشاف مدى إتاحة الدعم المالي ونقل التكنولوجيا، فضال عن إنشاء آلية صندوق تمويل لدعم الدول  عن  أفكاك(،  

كما أعربت الدول عن آراء بشأن تنفيذ أي .  األفريقية، بشأن أي اتفاق على هدف طموح طويل األجلالنامية، ال سيما الدول  
دون أن يشكل ذلك عائقا أمام نمو الدول النامية، ال سيما قطاع الطيران األفريقي، فضال    ُيتفق عليه  هدف طموح طويل األجل

اة الظروف والقدرات الخاصة بالدول النامية، وطبيعة الهدف عن الحاجة إلى مواءمة المصطلحات وتعاريف المصطلحات، ومراع
الطموح الطويل األجل الُمت فق عليه التي ينبغي أن تحظى باالحترام الكامل في إطار أي تشريعات وطنية أو إقليمية أو دولية أو  

 .أي صكوك أخرى مماثلة

العمل   17-19 ورقة  فWP/486وفي  عضوين  دولتين  من  بدعم  األرجنتين،  عرضت  ألمريكا ،  المدني  الطيران  لجنة  ي 
م الذي أحرزته جمهورية األرجنتين في مجال حماية البيئة، ال سيما تحليل قياسات  :  (LACAC)الالتينية   بيرو وكوستاريكا، التقد 

درات كما اقُترح في الورقة مواصلة بناء ق.  ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن استخدام مركبات الخدمات األرضية في المطارات
 . الدول، ال سيما الدول النامية، كي تتمكن من إجراء قياسات النبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مطاراتها

، الُمقد مة من تركيا وجمهورية كوريا ورواندا وسويسرا وكندا وكينيا 1التنقيح رقم    WP/495وأعربت ورقة العمل   17-20
وشارك في رعايتها كٌل   3االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه دة واليابان و والمكسيك والمملكة المتحدة والنرويج والواليات المتح

 صربياو   سان مارينوو   جورجياو   جمهورية مولدوفاو   الجبل األسود و   البوسنة والهرسكو   يسلنداوآ  أوكرانياو   ألبانياو   أرمينياو   أذربيجانمن  

 
وركينا فاسـو، بوروندي، تشـاد، توغو، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية أفريقيا الوسـطى،  إثيوبيا، إريتريا، إسـواتيني، أنغوال، أوغندا، بنن، بوتسـوانا، ب 2

وي ، سـان تومي جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جنوب السـودان، جيبوتي، الرأس األخضـر، رواندا، زامبيا، زمباب
بيسـاو، الكاميرون، كوت ديفوار،   –ليون، سـيشـيل، الصـومال، غابون، غانا، غامبيا، غينيا، غينيا االسـتوائية، غينيا  وبرينسـيبي، السـنغال، السـودان، سـيرا

 . ياالكونغو، كينيا، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، مدغشقر، مصر، المغرب، مالوي، موريتانيا، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجير 
ــلوفينيا 3 ــلوفاكيا، ســـ ــيكيا، الدانمرك، رومانيا، ســـ ــتونيا، ألمانيا، آيرلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تشـــ ــبانيا، إســـ ــا، فنلندا،  إســـ ، الســـــويد، فرنســـ

 . قبرص، كرواتيا، التفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطا، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان
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العمل معا على السعي إلى تحقيق هدف جماعي طموح طويل األجل ، عن دعم دول اإليكاو من أجل  موناكوو   مقدونيا الشماليةو 
، وذلك دعما لهدف الحد من  2050بحلول عام   في مجال الطيران الدولي يتمثل في حفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر 

لمساعدة جميع دول   االحترار العالمي المنصوص عليه في اتفاق باريس، فضال عن أهمية بناء القدرات وإتاحة قنوات التمويل
اإليكاو على تحقيق طموح طويل األجل في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك استكشاف آليات الدعم الممكنة لمطابقة المستثمرين 

 . مع احتياجات االستثمار
، ناقشت شيلي، بدعم من إكوادور وبيرو والجمهورية الدومينيكية وكوستاريكا، ضرورة WP/474وفي ورقة العمل   17-21

ن تدعم اإليكاو الدول من أجل بناء المهارات واألدوات الالزمة لتنفيذ التدابير التشغيلية الرامية إلى دعم تنفيذ هدف طموح طويل  أ
واقُترح في الورقة وضع عناصر تكنولوجية ذات متطلبات تدريبية مالئمة لتحليل البيانات الُمجم عة عن االنخفاضات في  .  األجل

 . عن التدابير التشغيلية، وإيالء األولوية للتدابير ذات الفائدة البيئية األكبر، ودعم الدول النامية على تنفيذهااالنبعاثات الناجمة 
واتحاد النقل    (COCESNA)، قدمت دول هيئة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية  WP/206وفي ورقة العمل   17-22

الدولي   وب(أياتا) الجوي  وأوروغواي  األرجنتين  من  بدعم  وبوليفيا  ،  وبنما  القوميات)اراغواي  المتعددة  بوليفيا  والجمهورية (  دولة 
الطيران   وقود  بشأن  بها  الموصى  والممارسات  للسياسات  شامل  إطار عالمي  بشأن  النظر  وجهات  وكوبا،  وشيلي  الدومينيكية 

األولوية في إطار السعي من  المستدام، وذلك بهدف أن تتمكن الدول األعضاء من وضع إطار تنظيمي وخطة تنفيذ على سبيل  
واقُترح في الورقة أيضا توفير الموارد الفنية واالقتصادية  .  تحقيق األهداف البيئية الُمتعلِّقة بالهدف الطموح الطويل األجل  أجل

ل إلى استخدام أنواع وقود الطيران   لتمويل خطط الدولة وبرامجها  . المستداممن أجل نقل التكنولوجيا بفعالية يتحقق بها التحو 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األخرى األعضاء  أعربت تشيكيا، باسم    ،WP/435وفي ورقة العمل   17-23

(ECAC)في اللجنة األوروبية للطيران المدني  
آراء بشأن أهمية  ، عن  المنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(، و 4

الجهود في مجال بناء القدرات من أجل مساعدة جميع دول اإليكاو على تحقيق هدف طموح طويل األجل، وسائل التنفيذ وبذل  
كما اقُترحت في الورقة مبادرة شاملة  .  بما في ذلك تقديم مساهمات طوعية إلى اإليكاو ودعم مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

يما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة لتمويل العمل المناخ من أجل دعم جميع الدول، ال س
النامية، للحصول على تمويل من القطاعين الخاص والعام لدعم جهودها الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 . 2050وخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر في مجال الطيران بحلول عام 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األخرى األعضاء  أعربت تشيكيا، باسم  ،  WP/436ي ورقة العمل  وف 17-24
للطموحات الُمتعلِّقة  ، عن تأييدهاالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(في اللجنة األوروبية للطيران المدني، و 

في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر في مجال الطيران الدولي بحلول عام  لخفض صابالهدف الطموح الطويل األجل  
يا مع أهداف الحد من االحترار العالمي2050 المنصوص عليها في اتفاق باريس، مع تحديد نقاط الطريق للفترة   ، وذلك تمشِّ
ز من أجل تحقيق هدف طموح  ، والشروع في عملية ترمي إلى إنشاء وسائل للرصد واإلبالغ بشأن  2040  -  2030 م الُمحر  التقد 

كما  .  طويل األجل والتحق ق منه، مع مالحظة طابعه الجماعي الذي ال ُينسب التزامات أو تعهدات محددة إلى الدول بصورة فردية
أن يضع  على  ن، و سل طت الورقة الضوء على الدور الرئيسي ألنواع وقود الطيران المستدام في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربو 

 .إطارا عالميا لنشره بطريقة مستدامة (CAAF/3)  المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل

 
لبانيا، أوكرانيا، آيسـلندا، البوسـنة والهرسـك، تركيا، الجبل األسـود، جمهورية مولدوفا، جورجيا، سـان مارينو، سـويسـرا، صـربيا، مقدونيا  أذربيجان، أرمينيا، أ 4

 الشمالية، موناكو، النرويج، المملكة المتحدة.  
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العمل   17-25 المستدام  WP/413وفي ورقة  التحالف الدولي للطيران  تأييده لهدف خفض صافي    (ICSA)، أعرب  عن 
وفيما . مؤقتة، وتكنولوجيات جديدة، وتدابير ُتطب ق خارج القطاعاالنبعاثات إلى الصفر، إلى جانب النظر في وضع عالمة بارزة  

يتعلق بالكيفية التي ينبغي بها أال يمنع تحديد هدف طموح طويل األجل الدول من اتخاذ إجراءات وطنية أو إقليمية لتحقيق المزيد 
ر أتاح وضع إطار للمناقشات حول تحديد  من الطموح، وقد ُأوِضح أن دور اإليكاو هو من أجل التنسيق العالمي، وأن هذا الدو 

 .وليس العكس -هدف طموح طويل األجل من أجل تبّني وجهة نظر عالمية، مع مراعاة الظروف الوطنية واإلقليمية المختلفة 
  ، اقترح المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء1، التنقيح رقم  WP/167وفي ورقة العمل   17-26

(ICCAIA)  را تنظيميا شامال يستفيد من خريطة الطريق التقنية الموضوعة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الهدف الطموح إطا
الطويل األجل، واستعراض القواعد والتوصيات الدولية القائمة، والنظر في أوجه االعتماد المتبادل، وتحليل الثغرات لفهم التعديالت  

 .ارسات التشغيلية الجديدةالالزمة لتمكين التكنولوجيات والمم
عن آراء    (iPADIS)  ، أعرب الشركاء الدوليون لتطوير الطيران واالبتكار واالستدامةWP/472وفي ورقة العمل   17-27

تطوير أنواع وقود الطيران المستدام ونشر استخدامها، وتنسيق السياسات العامة الُمتعلِّقة  من أجل  تدعو إلى إيالء أولوية أكبر  
الطيران   المستدامبوقود  الطيران  الحكومات والمجتمعات بفوائد وقود  الورقة على  .  المستدام، والتعاون في توعية  اقُترح في  كما 

اإليكاو تعزيز التعاون من أجل تسهيل بناء القدرات وإتاحة التمويل ونقل التكنولوجيا لتمكين الدول من تطوير صناعتها في مجال  
 . الطيران المستدام وقود
، أعرب االتحاد الدولي لعمال النقل عن آراء بشأن تعزيز االستدامة طويلة األجل وجهود  WP/415مل  وفي ورقة الع 17-28

العالمية من خالل جعل مفاهيم   الطيران  إلى الصفر من صناعة  الكربون  انبعاثات  العادل"خفض صافي  ل  "و"  االنتقال  التحو 
التي  فرقة العمل البحرية المعنية باالنتقال العادل  علق باالقتراح بشأن  وفيما يت .  مفاهيم متكاملة"  االستدامة االجتماعية"و"  المنصف

أطلقت مؤخرا، وبأن تنظر اإليكاو في إنشاء هيئة مماثلة لها في صناعة الطيران العالمية، فقد ُأوضح أنه قد يكون ذلك تكرارا 
التي تدعم بالفعل    اية البيئة في مجال الطيرانلعمليات ومنصات اإليكاو القائمة، مثل مبادرة خطط عمل الدولة وعملية لجنة حم

 . الجهات المعنيةالتنمية المستدامة للطيران بمشاركة وثيقة من  
، سل ط المجلس الدولي للمطارات، برعاية من سنغافورة، الضوء على جهود المطارات WP/210وفي ورقة العمل   17-29

ن إلى الصفر، وأعرب عن آراء لدعم جهود المطارات من أجل  والتحدي ات التي تواجهها في مجال خفض صافي انبعاث الكربو 
وضع وتنفيذ خرائط الطريق الخاصة بها التي ترمي إلى خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، وزيادة التعاون فيما بين 

 . القدراتواإلجراءات الرامية إلى تسهيل إتاحة الطاقة المتجددة والتمويل وبناء  الجهات المعنية
ومنظمة خدمات   (ACI)  ، الصادر عن المجلس الدولي للمطارات 1، سل ط التنقيح رقم  WP/466وفي ورقة العمل   17-30

والمجلس التنسيقي   (IBAC)  والمجلس الدولي لطيران األعمال   ( أياتا) واتحاد النقل الجوي الدولي    (CANSO)  المالحة الجوية المدنية 
م الذي (ATAG)  ، بتنسيق من فريق عمل النقل الجوي (ICCAIA)  الفضاء الدولي التحادات صناعات الطيران و  ، الضوء على التقد 

أحرزه القطاع في مجال العمل المناخي، والهدف طويل األجل لدى قطاع الصناعة المتمثل في الوصول إلى خفض صافي انبعاثات  
عن تأييده العتماد هدف اإليكاو الطموح الطويل األجل   وأعرب   . 2050الكربون من الطيران المدني العالمي إلى الصفر بحلول عام  

مع اتخاذ    درجة مئوية   1.5على نطاق القطاع تمشيا مع هدف اتفاق باريس المتمثل في العمل على الحد من االحترار العالمي إلى  
. ات ونقل التكنولوجيا والتمويل الخاصة بها، وبمساعدة من اإليكاو ودول أخرى في مجال بناء القدر   الدول إجراءات في حدود القدرات 

 . كما أعربت الورقة عن آراء من أجل مجلس اإليكاو لوضع برنامج عمل لتحديد وسائل تنفيذ الهدف الطموح الطويل األجل 
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من   WP/594الصين؛ و   من  WP/503من البرازيل؛ و  WP/280وأحاطت اللجنة علمًا بورقات المعلومات التالية:   17-31
من تشيكيا، باسم    WP/516و  WP/515من سيشيل؛ و  WP/581من المملكة العربية السعودية؛ و   WP/510و  WP/509نيوزيلندا؛ و 

االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه، والدول األخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة  
من    WP/351و  ؛(ACI)  من المجلس الدولي للمطارات  WP/502من فرنسا وهولندا؛ و  WP/514ل(؛ و المالحة الجوية )يوروكنترو 

من المجلس    WP/440؛ و(أياتا)  من اتحاد النقل الدولي الجوي   WP/475؛ و(CANSO)  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية
من المجلس التنسيقي   WP/439؛ و(ICSA)ستدام  من التحالف الدولي للطيران الم  WP/362و  ؛(IBAC)  الدولي لطيران األعمال 

 WP/477و  WP/476من برنامج األغذية العالمي؛ والورقات    WP/490؛ و(ICCAIA)  الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء
لي  واتحاد النقل الجوي الدو   (CANSO)  ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  (ACI)  من المجلس الدولي للمطارات  WP/545و
،  (ICCAIA)  والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء  (IBAC)  والمجلس الدولي لطيران األعمال  (أياتا)

 . من أمانة منتدى النقل الدولي والنرويج WP/504؛ و(ATAG) بتنسيق من فريق عمل النقل الجوي 

. وترد  الُمعد عن هذا البند  طلبت إرفاقها بالتقريركما  بعض التعديالت على مشروع القرار،  بشفويًا  مت الصين  قد  تو  17-32
 . 17/1فيما يلي بعد نص القرار ، حك بتأييد غالبية الدولهذه التعديالت، التي لم ت

المستدام وغيره من وأقر ت اللجنة بأن عددا من ورقات العمل يؤيد ويطلب إجراءات لتطوير ونشر وقود الطيران   17-33
وفي هذا الصدد، طلبت إلى الدول وقطاع الصناعة والمنظمات .  مصادر الطاقة النظيفة وتكنولوجيات الطيران على الصعيد العالمي

 . (ACT-SAF)المشاركة في برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام 

الهدف الطموح الطويل األجل، فقد الحظت اللجنة أن مختلف ورقات العمل قد أعربت    وفيما يتعلق بمستوى طموح  17-34
عن مطالبات بمستويات مختلفة لطموح الهدف الطموح الطويل األجل، مع وجهات نظر تتراوح بين تحديد هدف طموح طويل األجل 

، وبين وسيطة مرحلية  نقاط  تحديد    مع   2050بشأن خفض صافي االنبعاثات في مجال الطيران الدولي إلى الصفر بحلول عام  
مع استنتاجات االجتماع الرفيع المستوى بشأن الجدوى من وضع هدف طموح عالمي طويل األجل    وجهات نظر متوافقة بشكل عام 

د  على ضرورة احترام الظروف والقدرات الخاصة بك  دولة من    ل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي. وُشدِّ
د بناء  عليها   طار  قدرة كل دولة على المساهمة في تحقيق الهدف العالمي الطموح الطويل األجل في اإل الدول األعضاء، التي ستتحد 

 .الهدف الطموح الطويل األجل   عرب عن قلق بشأن الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات بشأن كما أُ الزمني الخاص بكل دولة،  

ئل التنفيذ، بما في ذلك الحاجة إلى التمويل واالستثمارات، طلبت بعض الدول وضع مبادرة مالية وفيما يتعلق بوسا  17-35
الدول   الطويل األجلالمساهمة في تحقيق هذا  من أجل  لدعم  إلى  سهيل  بتحديد وت  اإليكاو، مع قيام  الهدف الطموح  الوصول 

الدول.   التنفيذ لدى  لتتناسب مع احتياجات  التمويل  وأعربت دول أخرى عن آراء مفادها أن من واجب الدول  مختلف خيارات 
 اإليكاو.تمويل تديرها للالمتقدمة تقديم المساعدة المالية إلى الدول النامية، بما في ذلك من خالل آلية 

، WP/369وأحاطت اللجنة علمًا بمشروع نص قرار الجمعية العمومية الذي اقترحه مجلس اإليكاو في ورقة العمل  17-36
المتعلقتين بالهدف الطموح الطويل األجل المتمثل في خفض االنبعاثات الكربونية   من منطوق مشروع القرار  8و  7فقرتين  وتحديدا ال

، مع مراعاة الظروف والقدرات الخاصة بكل دولة، إلى جانب مزيد من التفصيل واالعتراف بالكيفية 2050إلى الصفر بحلول عام  
في اإلطار الزمني الوطني الخاص بها، ولكن دون    دف الطموح العالمي طويل األجل التي ستسهم بها كل دولة في تحقيق اله

 من منطوق   يليهاوما    17أن الفقرات  ب  أيضاً إسناد أي تكليف أو التزامات محددة إلى الدول بصورة فردية. وأحاطت اللجنة علمًا  
االجتماع الرفيع  استنتاجات    تعبير عن، بشأن وسائل التنفيذ التي تتناسب مع مستوى الطموح، بما في ذلك التمويل، هي  القرار
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الطيران   الكربون في مجال  انبعاثات ثاني أكسيد  الجدوى من وضع هدف طموح عالمي طويل األجل لخفض  المستوى بشأن 
 مع اإلجراءات التي سيتخذها مجلس اإليكاو في المستقبل.  يقادقتوازنا متوازنة لافقية  ا، التي تمثل مجموعة من الحلول التو الدولي

، أعربت أغلبية من الدول عن دعمها الساحق لمشروع نص 18-40وبالنظر في قرار الجمعية العمومية الُمنق ح   17-37
في حين الحظت اللجنة الشواغل  دون أي تغيير آخر،    WP/369قرار الجمعية العمومية المقترح الوارد في المرفق بورقة العمل  

 . التي أعرب عنها عدد قليل من الدول

 اللجنة على التوصية بأن تعتمد الجمعية العمومية القرار التالي:  واتفقت 17-38

 ر المناخ تغي   –حماية البيئة  مجال   بيان موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في :17/1 الجمعية العمومية قرار
اإليكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي في مجال    لما كانت

 الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي؛ 
اعية على المستوى  من جديد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتم وإذ تؤكد

 العالمي والحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة؛
هدفًا من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك    17هدفًا من    14بأن عمل المنظمة بشأن البيئة يسهم في  وتقر  

  كافحة تغّير المناخ وآثاره"؛"القيام بالعمل العاجل لم -  13هدف التنمية المستدامة رقم 
عن الطيران والغالف الجوي العالمي، والذي أعدته، بناًء على طلب من    1999التقرير الخاص الذي صدر في عام    ولما كان

 الجوي؛   ، يتضمن تقييمًا شاماًل لتأثير الطيران على الغالف(IPCC)اإليكاو، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
سل م في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثات الناجمة عن الطائرات مفهومة   فريق الخبراء الحكومي الدولي قد  ولما كان

جيدًا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددًا من المجاالت الرئيسية التي تتسم بعدم اليقين العلمي مما يحد 
الكاملة للطيران على المناخ واألوزو  القدرة على توقع اآلثار  التقرير ن من  المعلومات التي يتضمنها  المنظمة بتحديث  ، ستقوم 

 الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي؛ 
ومن  من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم،    ٪2أقل من    لال تزال تمثِّ أن انبعاثات الطيران الدولي    ولما كانت تدرك

 االنبعاثات؛   ما لم ُيتخذ إجراء لتقليصأن تزيد نتيجة لنمو النقل الجوي المطرد،  المتوقع

الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركزات غازات الدفيئة في    ولما كان
 ام المناخ؛ الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرًا على نظ

  1997كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر    لبروتوكو   ولما كان
، يدعو البلدان المتقدمة )األطراف المذكورة في الملحق األول( الى العمل على الحد من  2/2005/ 16ودخل حيز النفاذ في  

الد غازات  اإليكاو انبعاثات  خالل  من  بالعمل  وذلك  خفضها،  أو  الدولي(  )الطيران  الطائرات"  "وقود  عن  الناجمة   فيئة 
 (؛  2- 2)المادة 
،  2015اتفاق باريس، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في ديسمبر    ولما كان

ارية بشأن تغّير المناخ بما في ذلك هدفها، ويرمي إلى تقوية االستجابة العالمية لتهديد يعزز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة اإلط
تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهود الستئصال الفقر، بما في ذلك قصر الزيادة في متوسط درجة الحرارة في العالم  
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عصر النهضة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجة  على أقل من درجتين مئويتين بكثير فوق المستويات السابقة ل
درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، تقر بأن هذا سيخّفض بقدر كبير مخاطر تغّير   1.5الحرارة بواقع  

 المناخ وآثاره؛ 
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في    األطراف في اتفاقيةالدول  ميثاق غالسكو للمناخ، الذي اعتمده مؤتمر    لما كانو 

، يعيد التأكيد على الهدف العالمي الطويل األجل المتمثل في إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية عند  2021نوفمبر  
ة درجة الحرارة أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر النهضة الصناعية ولمواصلة الجهود للحد من زياد

درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، مع االعتراف بأن من شأن ذلك أن يقلل بشكل كبير   1.5بواقع  
من مخاطر تغير المناخ وآثاره، كما يعترف ميثاق غالسكو للمناخ بأن تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل بكثير عندما تكون الزيادة 

مواصلة الجهود لحصر الزيادة في درجة الحرارة في درجة مئوية ويقرر    2درجة مئوية مقارنة بـ    1.5ارة بمقدار  في درجات الحر 
 ؛ درجة مئوية  1.5حد ال يتجاوز 

سنويًا والحفاظ على    ٪2باألهداف الطموحة العالمية لقطاع الطيران الدولي المتمثلة في زيادة كفاءة الوقود بنسبة    وإذ تعترف
على نفس المستوى، حسبما اعتمدته الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها السابعة والثالثين   2020انبعاثات الكربون الصافية من  

على    2019و  2016و   2013ا الثامنة والثالثين والتاسعة والثالثين واألربعين في األعوام  وأكدته من جديد في دوراته  2010في  
 التوالي؛  

الستكشاف الجدوى من تحديد هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران    الذي اضطلعت به اإليكاوكبير  العمل  ال  ولما كانت تدرك
 باريس؛   درجة مئوية التفاق 1.5والدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين 

هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران الدولي، بما في  من تحديد  جدوى  البتبادل المعلومات والعملية التشاورية بشأن    مسلِّ توإذ  
بشأن  حوارات اإليكاو العالمية في مجال الطيران  ذلك تقييم اإليكاو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران، وعقد  

 لإليكاو؛  العمومية جمعيةاألربعين لل، منذ الدورة الرفيع المستوى واالجتماع الجدوى من تحديد هدف عالمي طموح طويل األجل 
الطيران    مجال  هدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حديد  جدوى تاإليكاو عن  بأن تقرير    مسلِّ تو 

الطيران،  مجال    لجدوى التقنية لمختلف سيناريوهات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيعرض تقييما ل  المدني الدولي، الذي
 ؛  الهدف الطموح العالمي الطويل األجليعمل كأساس للنظر في 

سنويًا وإبقاء صافي    ٪2  لقطاع الطيران الدولي الرامية إلى تحسين كفاءة الوقود بنسبة  العالميةبأن األهداف الطموحة    موتسلِّ 
بالمستوى الالزم للحد من إسهام االنبعاثات المطلقة للطيران في عند نفس المستوى ال تحقق الخفض   2020االنبعاثات من عام 

 ؛  تغير المناخ، وبأن ثمة حاجة إلى أهدف أكثر طموحًا لرسم مسار مستدام للطيران
من جانب الدول وقطاع    الفعليين أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي يقتضي المشاركة والتعاون    وتؤكد 

طيران، وتالحك االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد الدولي  ال 
للنقل الجوي والمجلس الدولي لطيران األعمال ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء نيابة عن صناعة النقل الجوي  

،  2020 حتى عام   2009سنويا من عام    ٪1.5اصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها  الدولي، بمو 
صافي انبعاثات كربون  الوصول إلى  تحقيق هدف طويل األجل يتمثل في و  ، 2020بغية تحقيق النمو الحيادي للكربون ابتداء من عام 

   ؛ 2050بحلول عام    صفرية 
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قية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ واتفاق باريس وتقّر بمبدئها الخاص بالمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة باتفا  وتذّكر
 وقدرات كل دولة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة؛  

 ي اتفاقية شيكاغو؛ بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها ف أيضا وتقر
بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية واتفاق باريس، كما أنه   وتسلم

 ال يمثل مواقف األطراف في أي منهما؛
 من   ، يتكون يستلزم اتباع نهج شامل  الدولي وتحقيق أهدافه الطموحة العالمية  أن النهوض بالنمو المستدام للطيران  إلى  وتشير

القائمة على السوق  التدابير  و   ،التشغيليةالتحسينات  و وأنواع وقود الطيران المستدام،  التكنولوجيا  مجموعة من التدابير التي تشمل  
   ؛دوليةالقياسية والتوصيات الالقواعد   وإمكانية تطوير وضع لخفض االنبعاثات

في استهالك   تهاكفاء حيث الطائرات المصنعة اليوم تزيد  في قطاع الطيران،    تم إحرازهبالتقدم التكنولوجي الكبير الذي    وإقرارا  منها
مع مالحظة مستوى غير مسبوق ستينيات القرن الماضي،  ما كانت عليه في  عفي المائة    80نحو  لكل كيلومتر لكل راكب بالوقود  
   ل األخضر في مجال الطيران؛واالبتكارات الجديدة الناشئة نحو التحو  كنولوجيات من الت
  2017غاز ثاني أكسيد الكربون للطائرات من قبل المجلس في مارس    قاعدة قياسية بشأن ترخيص انبعاثاتباعتماد    تقر   وإذ

 ؛ في تكنولوجيا كفاءة الطائرات إلى أحدث التحسينات استناداً القاعدة القياسية  هالحفاظ على تحديث هذوضرورة 
ضرورة التحديث والتطوير في الوقت المناسب للقواعد القياسية والتوصيات الدولية واإلرشادات الصادرة عن اإليكاو في ب  متسلِّ و 

 ؛ يتعلق بتكنولوجيات الطائرات المتقدمة الجديدة، حسب االقتضاءمجال البيئة فيما 
 الطائرات. الطائرات مثل أن يتم ذلك من خالل تدويربالعمل المضط لع به للنظر في الجوانب البيئية النتهاء عمر   واعترافا  منها

في تعزيز الكفاءة التشغيلية   تسهمللمالحة الجوية  لإليكاو  خطة العالمية  البموجب    (ATM)إدارة الحركة الجوية  تدابير  بأن    وإذ تسلم
 الطائرات؛ غاز ثاني أكسيد الكربون منوالحد من انبعاثات 

التحسينات في منظومة الطيران    وترحب البيئية لحزم  المنافع    1الذي اسُتكمل بالنسبة للحزمة صفر والحزمة    (ASBUs)بتقييم 
 والرأسي؛   كفاءة الطيران األفقيونتائج التحليل العالمي ل

لدور الهام  با  وتعترف،  2021ونوفمبر    2019ومايو    2017بعقد ندوات اإليكاو عن المطارات الخضراء في نوفمبر    وترحب
 للمطارات في توزيع مصادر مبتكرة جديدة للطاقة على النقل الجوي؛ 

أيد استخدام أنواع وقود الطيران    2009الذي انعقد في نوفمبر    ( CAAF/1) لطيران وأنواع الوقود البديلة  ل ل  إلى أن المؤتمر األو    تشير و 
 المستدام، خاصة استخدام أنواع الوقود المطابق على المدى القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة لخفض انبعاثات الطائرات؛ 

ل لمؤتمر  الأن    إلىأيضًا    تشيرو  لإليكاو يتعلق بأنواع وقود   عالمياً   وضع إطاراً قد    ( CAAF/1)   ة لطيران وأنواع الوقود البديلاألو 
تقوم بتوزيع هذه  العدد المتزايد من عمليات تحويل الوقود، والمطارات التي  تم من خالله تسجيل تقدم، بما في ذلك    الطيران البديل

   مزيد من الرحالت التجارية؛األنواع من الوقود من أجل 

ًا في  إعالن  وأقرّ اعتمد توصيات  قد    (CAAF/2)  2017ود البديل في أكتوبر  الطيران والوق  عنأن المؤتمر الثاني    إلى  كذلك  وتشير
وقود الطيران  أنواع  حي لنسبة كبيرة من  و ملهم    كمسارلوقود الطيران المستدام،    2050رؤية اإليكاو لعام  يشمل  ، بما  هذا الشأن

دة   "2050يكاو لعام  رؤية اإل"تحديث  ضرورة  و ،  2050وقود الطيران المستدام بحلول عام    لكي يحل محلها لتضمينها حصة محد 
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 ؛  2050الوقود الستخدامها بحلول عام  ه األنواع من من هذ
وأن هذه األنواع من الوقود سيكون لها أكبر    سهل اإلحالل تم إثباتها،  للطيران  لوقود المستدامألنواع ابأن الجدوى التكنولوجية    تقرّ و 

ومن المطلوب استحداث السياسات والحوافز  ،  2050خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران بحلول عام    فياألثر  
 المناسبة إليجاد منظور سوقي طويل األجل؛  

وقود الطيران ذات االنبعاثات  أنوع  و   وقود الطيران المستدامواع  أن مثل    السهل اإلحالل  بالتطورات المستمرة في أنواع الوقود  وتسلِّم
بتطوير أنواع جديدة من الوقود    رحبتإذ  حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران، ومن أجل ال  الكربونية المنخفضة

 المتجددة؛   ئيةرباالكهمصادر الطاقة للطيران، بما في ذلك استخدام الهيدروجين و  النظيفةومصادر الطاقة 
بالحاجة إلى تطوير هذه األنواع من الوقود ونشرها بطريقة مجدية اقتصاديًا ومقبولة اجتماعيًا وبيئيًا والتقدم المحرز في    وتسّلم

 التنسيق بين ُنهوج تحقيق االستدامة؛ 

في واع من الوقود يجري إعدادها وتحديثها  بأن معايير االستدامة وترخيص االستدامة وتقييم انبعاثات دورة الحياة لهذه األنوتقّر  
 (؛ التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسياالعمل الجاري لتنفيذ خطة  إطار
بالحاجة إلى استكشاف وتسهيل حصول قطاع الطيران المدني على الطاقة المتجددة بما في ذلك عن طريق تعاونه مع   وتسّلم

"ضمان الحصول على الطاقة    7مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، كجزء من مساهمة المنظمة في هدف التنمية المستدامة رقم  
 ثة للجميع"؛الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة والحدي

إعداد    من أجل أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال    إلى المجلس قد طلب   19- 37إلى أّن قرار الجمعية العمومية    تشير و 
  إطار عالمي للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق بهذا 

، علمًا  18- 40و   2- 39و   18- 38الجمعية العمومية    قرارات   قراري قد أُعدت على النحو الوارد في   المبادئ التوجيهية وأن هذه   القرار، 
 ا ترد أيضًا في الملحق بهذا القرار؛ بأنه 

أّن المنظمة اعتمدت استراتيجية جوهرية لبناء القدرات والمساعدة الفنية والمالية األخرى، تمشيا مع مبادرة "عدم ترك أي    وتالحظ
بما في ذلك تنظيم ندوات إقليمية، ووضع وتحديث وثيقة خطط عملها،  وتقديم  إعداد    بلد وراء الركب" من أجل مساعدة الدول على

"إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون" والبرنامج   Doc 9988اإليكاو  
الموقع اإللكتروني وأدا  الوقودالتفاعلي على  لتقدير وفورات  البي  ة اإليكاو  للمنافع  التخفيض وأداة اإليكاو  ئية وأداة منحنى تكلفة 

 الهامشي؛ 
في المائة من الحركة الجوية   98دولة عضوًا، أي ما يعادل أكثر من  133، قامت طوعا  2022يوليو بأنه، اعتبارًا من  وترّحب

 العالمية، بإعداد خطط عملها وتقديمها إلى اإليكاو؛ 
بما  ضرورة  ب  مسلِّ وت الدول،  لمواصلة تطوير وتحديث خطط عمل  الكمي  التحديد  ذلك  أكسيد منافع  في  ثاني  انبعاثات  خفض 

  البيئة؛ الُمست لهمة منمع التركيز على االبتكارات  ى األساسية،نمن أجل الطيران المستدام والبُ  سهلةالكربون باستخدام أدوات 
ي ل باختالف الظروف بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على    م تسلِّ و  لتحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم الالزم، وال  التصدِّ

 سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة؛ 
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  المالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم  وتؤكد
 ؛في أقرب وقت ممكن

بالمساعدة التي تقدمها اإليكاو في شراكة مع منظمات أخرى لتسهيل عمل الدول األعضاء على خفض انبعاثات الطيران،   وتعترف
 فضاًل عن البحث المستمر عن شراكات مساعدة محتملة مع منظمات أخرى؛

أنواع لدعم تطوير ونشر    "وقود الطيران المستدامأنواع  يكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال  برنامج اإل"بإطالق    رحبتو 
عدم ترك  "مع مبادرة    تمشياً وذلك  ،  الجهات المعنية ذات الصلةبين الدول و فيما  شراكات  إبرام  وقود الطيران المستدام، بما في ذلك  

  ،"الركب وراءأي بلد 
بشأن وضع خطط  م ألحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لوحك إحراز تقد   بأنه وفقاً  موتسلِّ 
مع مالحظة  قاليم، بيد أنه ال يزال موزعًا بشكل غير متساٍو،  القطاعات واألوتنفيذها على مستوى جميع  ف مع تغير المناخ  التكي  

الدولية  الطيران    ُنُظمالرئيسية للنقل مثل    بشأن الُبنى األساسية ضعف محتملة  نقاط  ف، بما في ذلك  ثغرات في التكي  وجود عدة  
القياسية الخاصة ب  ه، مما يعني أنوالُبنى األساسية االعتبار الواجب لمراعاة إيالء  تصميمها  يجب أن ُيراعى في إعداد القواعد 

   اآلثار المناخية المتوقعة؛المخاطر و 
الحاجة إلى الظروف التمكينية من أجل تنفيذ تدابير التكي ف الطويلة األجل مع تغير المناخ، ال سيما بالنسبة لألجزاء ب  موتسلِّ 

ز مستوى تأهب قطاع الطيران الدولي لألحداث  نى األساسية، األمر الذي من شأنه أن يعزِّ األضعف من منظومة الطيران والبُ 
  القصوى والمعاكسة المتصلة بالمناخ؛

اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل األساسية بأهمية العمل المضطل ع به للتعّرف على    وتسلم
   ؛، إلى جانب الخيارات المحددة لتدابير التكي فذات الصلة

وبالدعم الكبير الذي قدمته اإليكاو لهذه المبادرة،   بما أحرزته اإليكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخياً   موتسلِّ 
تقييم االنبعاثات  وال سيما من خالل وضع لدعم  الخاصة باإليكاو،  الكربون  المسافرين جوًا  الناجمة عن    أداة احتساب  الركاب 

 ا إلضافة انبعاثات نقل البضائع جوًا: وترّحب بتوسيع نطاقه
 فإن الجمعية العمومية:

د  بيان  "ال:  41/20  جانب القرار  إلىأن يحل هذا القرار،    تقرر - 1 بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال الُموح 
د بسياسات وممارسات اإليكاو  : "البيان ال22/ 41" والقرار  ونوعية الهـواء المحلي  وضاءاألحكام العامة، والض  —حماية البيئة   ُموح 

 القرارات  ، محـل"التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(خطة    —المستمرة في مجال حماية البيئة  
د  بيان  الل  للجمعية العمومية، ويشكِّ  19-40و  18-40و  17- 40 حماية  بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  الُموح 

  البيئة؛
 :المجلس من تطلب - 2

أن يكفل اضطالع اإليكاو بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما في  أ(
 ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛

كات الطائرات على البيئة أو من أثر انبعاثات محرّ   أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحدّ  ب(
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حسب الحاجة تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد    خفضه وإعداد اقتراحات ملموسة
   يكون لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء؛

منظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف في أن يواصل التعاون مع ال ج(
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ 

 على ما يلي:  مجددا تؤكد - 3
ينبغي أن تواصل اإليكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة لمعالجة   أ(

 نبعاثات الطيران؛ ال   الكفيلة بالتصدي حلول  ال بعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن  ان 

ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات، دون أن   ب(
 سيما في االقتصادات النامية؛ يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال 

بنسبة   تقرر - 4 العالمي  الصعيد  الوقود على  لتحسين كفاءة  اإليكاو  الصلة من خالل  ذات  الدول والمنظمات  أن تعمل 
٪ سنويا من  2ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة    2020٪ سنويا حتى عام  2متوسطة قدرها  

 كل طن كيلومتري يتم نقله؛ إيراداتُتحسب على أساس حجـم الوقـود المستخدم مقابـل  ،2050حتى عام  2021عام 

لى دول فرادى، وأن اروف وقدرة ومساهمة محددة إأعاله، لن ينسب التزامات    4على أن الهدف الوارد في الفقرة    توافق - 5
ناجمة عن الطيران في الغالف الجوي هي التي تقرر  كل دولة من الدول النامية والمتقدمة في ترّكز انبعاثات غازات الدفيئة ال

 كيف تساهم كل دولة بشكل طوعي في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛
أيضًا، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل اإليكاو والدول األعضاء فيها، الى جانب المنظمات    تقرر - 6

اإلبقاء على صافي االنبعاثات العالمية    جماعيًا الهدف العالمي الطموح المتمثل في   المدى المتوسط   أن تحقق في ذات الصلة، السعي الى  
الظروف والقدرات الخاصة    : على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان   2020من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام  

االنبعاثات ربما    ؛ وأنّ النمو المستدام لقطاع الطيران الدولي ى نضج أسواق الطيران؛ و ، والسيما البلدان النامية؛ ومد بكل دولة من الدول 
، واتخاذ تدابير أخرى  تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير ونشر تكنولوجيات وأنواع وقود أقل انبعاثاً 

   أدناه؛   7طويل األجل في الفقرة  مع التسليم أيضًا بالهدف الطموح العالمي ال ،  فة مخف  
ع اإليكاو والدول    6كذلك أنه، باإلضافة إلى الهدف الطموح العالمي المتوسط األجل الوارد في الفقرة    تقرر - 7 أعاله، ُتشج 

( يتمثل  LTAGللسعي لتحقيق هدف طموح عالمي جماعي طويل األجل لقطاع الطيران الدولي )  األعضاء فيها على العمل معاً 
مع ، دعمًا لهدف درجة الحرارة الذي حدده اتفاق باريس،  2050بحلول عام  ر  خفض صافي االنبعاثات الكربونية إلى الصففي  

اإلقرار بأن قدرة كل دولة على المساهمة في الهدف العالمي الطموح الطويل األجل ستتحدد بناء على الظروف الخاصة بكل دولة  
ران لديها والنمو المستدام لقطاع الطيران والقدرات التي تمتلكها )على سبيل المثال، مستوى تقدمها، ودرجة نضج أسواق الطي

 ؛ الدولي فيها واالنتقال العادل واألولويات الوطنية لتنمية النقل الجوي( وذلك في اإلطار الزمني الخاص بكل دولة
أو التزامات   واجبات  يضعهو هدف طموح عالمي جماعي، وال    الهدف الطموح العالمي الطويل األجلمع االعتراف بأن   - 8

كل دولة على المساهمة في تحقيق الهدف بطريقة   حثتالدول بصورة فردية،  على  دة في شكل أهداف للحد من االنبعاثات  محد  
 ؛مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا ووفقًا للظروف الوطنية
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قيق الهدف الطموح  من المجلس أن يرصد بانتظام التقدم المحرز في تنفيذ جميع عناصر مجموعة التدابير نحو تح  تطلب - 9
العالمي الطويل األجل، بما في ذلك من خالل: عملية اإليكاو للتقييم البيئي، واستعراض رؤية اإليكاو بشأن وقود الطيران المستدام، 

طق ومزيد من التقييم لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وآثار التكلفة المترتبة عن تغير المناخ على الطيران الدولي وعلى المنا
والبلدان، ال سيما البلدان النامية، وتأثير ذلك على تنمية هذا القطاع، فضاًل عن آثار التكلفة على الجهود المبذولة لتحقيق الهدف  
أكسيد  ثاني  انبعاثات  الوطنية بخصوص خفض  العمل  المتأتية من خطط  المعلومات  األجل، ورصد  الطويل  العالمي  الطموح 

دولي، ووسائل التنفيذ. ولهذا الغرض، سينظر المجلس في المنهجيات الالزمة لرصد التقدم، وتقديم الكربون في مجال الطيران ال
 تقرير إلى الدورة المقبلة للجمعية العمومية لإليكاو؛ 

لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عمل  خطط    لإليكاو وتحّدثأن تقدم طوعًا  الدول على    جميع  أيضاً   تشجع - 10
 ؛ السياسات واإلجراءات وخرائط الطريق، بما في ذلك التوقعات على المدى الطويل ، مع بيانالطيران الدوليعن 

في أقرب    ، إلى عرض تلك الخطط على اإليكاوعمل أو تقوم بتحديث هذه الخططالدول، التي تود أن تعد خطط    تدعو - 11
جمع  واصل  ، لكي يتسنى لإليكاو أن تث سنوات بعد ذلكومرة كل ثال  2024يونيو    بنهاية  وقت ممكن ويحبذ أن يكون ذلك 

مجموعة  بشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن    المحددة كميا  المعلومات
الدول والتي تعكس   فيها  التي نظرت  الخاصة،  القدرات والظروف  التدابير  المنافالوطنية  البيئية ومعلومات محددة كميا عن  ع 

  لتنفيذ التدابير؛ وكذا معلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليهاالمتوقعة من تنفيذ التدابير المنتقاة من تلك المجموعة، 
المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع الدول    تشّجع - 12 الدول التي قدمت خطط عمل على تبادل 

دة تلك الدول التي لم يتسّن لها إعداد خطط عمل، وإتاحة خطط العمل المقدمة للجمهور، مع  األعضاء األخرى من أجل مساع 
 مراعاة الحساسية التجارية للمعلومات التي تحتوي عليها خطط عمل الدول؛ 

أن  طموحة و الهداف  األمن المجلس أن ييّسر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة ب  تطلب - 13
الدول،  رشادايواصل تقديم اإل الفنية األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل  المساعدة  أنواع  يونيو  قبل نهاية شهر  ت وسائر 

بما في ذلك من خالل التعاون والمساعدات فيما يخص تحديد موارد التمويل المحتملة إلزالة الكربون من قطاع الطيران   ،2024
عملها  خطط    طوعاً   لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم،  المالية والهيئات األخرى ذات الصلةبالتعاون مع الهيئات  

  ؛إلى اإليكاو
تقدير ورصد االنبعاثات العالمية من  / المنهجيات المناسبة وآلية قياس إلى المجلس أن يحافك على القواعد القياسية و  تطلب  - 14

ران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإليكاو بشأن تقييم التقدم المحرز وذلك من خالل  غازات الدفيئة الناجمة عن الطي 
 وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛    اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالحركة الجوية واستهالك الوقود 

ها اإليكاو لتعزيز موثوقية قياس/تقدير االنبعاثات  دعم الجهود التي تبذل  مواصلة الدول    إلى المجلس أن يطلب من  تطلب  - 15
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير    العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي  وأن يبلغ بشكل منتظم أمانة 

التقدم المحرز إزاء إجراءات    المناخ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم 
 ؛ التنفيذ في ذلك القطاع، وبناء على المعلومات التي أقّرتها الدول األعضاء في اإليكاو

بأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة    مع اإلقرار  - 16
تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقية األمم المتحدة  والدول األعضاء فيها على أن    عن جميع المصادر، تحث اإليكاو 

في قطاعات    تغير المناخ، إزاء استخدام الطيران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإليرادات لتمويل أنشطة المناخ   بشأن اإلطارية  
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 ؛ ا بصورة غير متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات ، وذلك كي ال يصبح الطيران الدولي مستهدف أخرى 

ز تحقيق الهدف الطموح الطويل  بأن من شأن وسائل التنفيذ المتناسبة مع مستوى الطموح، بما في ذلك التمويل، أن تعزِّ   ُتسّلم    - 17
لظروفها الوطنية، وبوسع اإليكاو أن تستخدم مختلف الطرائق و/أو آليات التمويل    األجل. وهي تتطلب استثمارات كبيرة من الدول، وفقاً 

   ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران؛   انبعاثات   الممكنة لتيسير التمويل ودعم االستثمار من أجل تنفيذ تدابير محددة لخفض 
 المجلس القيام بما يلي:  من   تطلب    -مكرراً 17

لديها الشروع في   أ(  التي  النامية والدول  للبلدان  بالنسبة  الوصول، ال سيما  إمكانية  لتسهيل  آليات محددة  أو  تدابير 
عن التمويل من المؤسسات المالية، مثل بنوك التنمية، من   احتياجات محددة، إلى قدرات االستثمار الخاص، فضالً 

ن الدولي، وكذلك تشجيع التمويل الجديد واإلضافي  الكربون من الطيرا انبعاثات  أجل المشاريع التي تساهم في إزالة  
 ؛ لهذا الغرض 

المزيد من النظر في إنشاء مبادرة للتمويل المناخي أو آلية للتمويل في إطار اإليكاو، مع معالجة التحديات المالية   ب(
 ؛يكاومية لإلوالمؤسسية والقانونية المحتملة، وتقديم تقرير إلى الدورة الثانية واألربعين للجمعية العمو 

ن لبرنامج المساعدة والتعاون القوى المخصص للهدف الطموح الطويل  تكون الفقرتان الفرعيتان أ( و ب( أعاله مكملتيْ  (ج
األجل من أجل تبادل المعلومات حول أفضل الممارسات وتقديم اإلرشادات وبناء القدرات والمساعدات الفنية األخرى. 

بإنشاء   الترحيب  ال "ومع  الطيران  وقود  مجال  في  والتدريب  القدرات  وبناء  للمساعدة  اإليكاو    " مستدام برنامج 
 (ACT-SAF  فإنه ينبغي توسيع نطاق ،) " برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب ليشمل الهدف الطموح

( )مثل تكنولوجيات الطائرات، التحسينات التشغيلية، والتغييرات في البنية األساسية، ACT-LTAG)   " الطويل األجل 
  ؛ ( ( ومصادر الطاقة النظيفة األخرى ألغراض الطيران LCAFضة ) ووقود الطيران ذي االنبعاثات الكربونية المنخف 

تعزيز النقل الطوعي للتكنولوجيا، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات محددة، لتمكينها   د(
 ؛ من التكيف مع أحدث التكنولوجيات وتعزيز مساهمتها في تحقيق الهدف الطموح الطويل األجل

، حث الدول األعضاء في اإليكاو على تقديم مساهمات منتظمة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"شيًا مع مبادرة  تم ه( 
وكبيرة إلى صندوق البيئة التابع لإليكاو، لمقابلة تكاليف أنشطة محددة تقوم بها اإليكاو بشأن الهدف الطموح 

قدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستدام،  الطويل األجل، بما في ذلك برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء ال
بهدف مساعدة الدول النامية والدول ذات االحتياجات المحددة. كما ُتشّجع الدول على تطوير مشاريع محددة في  

 ؛إطار برنامج اإليكاو للتعاون الفني
معالجة  الدول    من  تطلب - 18 استمرار  الى  يهدف  الذي  العلمي  بالبحث  تنهض  التقرير  أن  في  المحددة  الريبة  أوجه 

وكفالة أن تتضمن عمليات  التقييم    ريراتق  الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي 
علومات التقييم المقبلة لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي الدولي وهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، م

 ؛ محّدثة، إن وجدت، عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف الجوي 

 من المجلس القيام بما يلي:تطلب  - 19
أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى خفض   (أ

ي مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران الدولي  األثر البيئي النبعاثات الطيران الدولي أو الحد منه، ويجر 
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 ؛  ر المناخ ومخاطرهمع آثار تغي  الُبنى األساسية و   ةالطيران الدوليُنُظم وتكييف على تغير المناخ 

 أن يشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية توّقعية لتقييم آثار الطيران؛  (ب

التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات محركات  أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف   (ج
الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار  

 المحتملة على الدول النامية؛ 

بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض   مساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات ووضع اإلجراءات، (د
الدفيئة أو خفضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى   الحد من انبعاثات غازات 

 األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

إلى جنب مع المنظمات ذات الصلة للسعي لتحقيق أقصى   ل جنباً المجلس والدول األعضاء إلى العم  تدعو  -   مكرراً  19
مستوى ممكن من التقدم في تنفيذ تدابير داخل القطاع للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )مثل التكنولوجيا والعمليات وأنواع 

التدابير  الوقود(، مع التسليم بأن أكبر تأثير محتمل من حيث الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكرب ون في الطيران سيأتي من 
 بالوقود؛   المتعلقة

المجلس والدول األعضاء على مواكبة تكنولوجيات الطائرات المبتكرة، واألنواع الجديدة من العمليات التي تؤدي    تشجع  -ثالثاً   19
( ومصادر LCAFثات الكربونية المنخفضة )ا (، ووقود الطائرات ذي االنبعSAFإلى خفض االنبعاثات، ووقود الطيران المستدام )

، من أجل التمكين من الترخيص في الوقت المناسب، "عدم ترك أي بلد وراء الركب"الطاقة النظيفة األخرى بما يتماشى مع مبادرة  
وكذلك إجراء التحديث والتطوير في الوقت المناسب للقواعد األساسية والتوصيات الدولية واإلرشادات ذات الصلة الصادرة عن  

ضاء. وتحث اإليكاو والدول األعضاء فيها على مواصلة العمل بشأن عناصر مجموعة التدابير الخاصة  اإليكاو، حسب االقت
   أدناه 25إلى  20بتحقيق الهدف الطموح الطويل األجل، بما في ذلك الفقرات من 

 إلى الدول القيام بما يلي:  تطلب - 20
،  في استهالك الوقود  كفاءة متزايدةب   السوق تّتسمإلى    أن تنظر في وضع سياسات تشجع على إدخال طائرات (أ

يكاو لتبادل  من خالل اإل  الة من حيث التكلفة؛ والعمل معاً لين بتيسير تجديد األساطيل الفع  وقيام المصّنعين والمشغّ 
 المعلومات ووضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن انتهاء عمر الطائرات مثل تدوير الطائرات؛ 

 ال تنتج أي انبعاثات كربونية؛ إلنتاج طائرات جديدة  في البحث والتطوير هلتعجاالستثمار و  أن تحفز على (ب

 :إلى المجلس القيام بما يلي تطلب - 21
استنادا  تحديث القاعدة القياسية بشأن ترخيص مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للطائرات حسب االقتضاء،   أ(

 ؛  إلى أحدث التحسينات في تكنولوجيا كفاءة الطائرات
ذات   واإلرشاداتالقواعد والتوصيات الدولية البيئية تحديث وتطوير القيام حسب االقتضاء وفي الوقت المناسب ب ب(

 ؛  بتكنولوجيات الطائرات المتقدمة الجديدةالصادرة عن اإليكاو فيما يتعلق الصلة 
 الطائرات؛تحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط والبعيد، في مجال حرق وقود  ج(

 :إلى الدول القيام بما يلي  تطلب -22
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  لى الطائرات والمطاراتعة للطائرات وهيئات تقديم خدمات المالحة الجوية ومشــــغِّ أن تعمل مع الشــــركات المصــــنِّ  أ(
من أجل    األساليب التي تحقق كفاءة الوقود وإجراءات المالحة الجوية والعمليات األرضية  وتنفيذل بتطوير  يتعجلل

، والعمل مع اإليكاو إليصـــــــال المنافع البيئية إلى جميع األقاليم والدول،  من االنبعاثات الناجمة عن الطيران  الحد
 ؛مع مراعاة استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيران

اهيم  أن تقلل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصــــــــــادية وغير ذلك من العوائق المؤســــــــــســــــــــية بما يتيح تطبيق المف  ب(
 بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛   ة حركة الجوي ال التشغيلية الجديدة في إدارة 

بما المطارات الخضـراء،  يكاو لتبادل المعلومات ووضـع إرشـادات ألفضـل الممارسـات بشـأن  من خالل اإل  العمل معاً  ج( 
 ؛  وتشغيلها وصيانتها   وتطويرها  في ذلك الممارسات المتعلقة بتخطيط المطارات 

ف مع تغير المناخ في السياسات وعمليات التخطيط النظر في إجراء تقييم لمخاطر المناخ لتعزيز إدراج تدابير التكي   د( 
 ء؛ الطيران الدولية وهياكلها األساسية، حسب االقتضا ُنُظم فيما يتعلق ب  المناخية الوطنية 

 :إلى المجلس القيام بما يلي تطلب - 23
األخذ بإرشادات يتم تحديثها بشأن التدابير التشغيلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي والتركيز على  أ(

زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية؛ وتشجيع الدول والجهات المعنية على  
 الجوية التي تحقق أقصى منافع بيئية؛  تطوير إدارة الحركة

الأن يواصل   ب( لتقييم  الالزمة  الجوية،  المرتبطة    فوائدتطوير وتحديث األدوات والتوجيهات  الحركة  إدارة  بتحسين 
  (؛ASBUs) حزم التحسينات في منظومة الطيرانوتقييم الفوائد البيئية المرتبطة بتنفيذ 

أن يواصل توفير المنتدى لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات بشأن المطارات الخضراء، حيث يجري تناول  ج(
موضوعات مثل البنايات الذكية والطاقة المتجددة والتنقل المراعي للبيئة والتكي ف مع تغير المناخ والتطوير المِرن 

واستهداف المالءمة والتنسيق فيما بين    مات عن االستدامة والمشاركة المجتمعية وتقديم المعلو القادر على الصمود  
 ؛ المطارات 

نشر وتحديث اإلرشادات بشأن تنفيذ الممارسات المستدامة بيئيا في المطارات، بما في ذلك نشر مجموعة األدوات   د(
 اإللكترونية للمطارات المراعية للبيئة؛ 

على الصمود   ةقادر يجعلها لديها على نحو الُبنى األساسية و الطيران ُنُظم  لى تطويرعتشجيع الدول على السعي  ه(
ف  التخفيف من حدة تغير المناخ والتكي    أنشطةر المناخ، مع التركيز على وضع سياسات تدمج  تغي  في مواجهة  

   معه من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للطيران.
 : إلى الدول القيام بما يلي تطلب - 24

للتعجيل بالقيام بما يناسب    المعنية باإلجراءات السياسية واالستثمارالوطنية  في اإلدارات  وضع نهج منسق   أ(
من البحوث في مجال مصادر الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ألغراض الطيران وتطويرها ونشرها واستخدامها، بما 

، (LCAF)  وقود الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة  أنوع(، و SAF)  وقود الطيران المستدام أنواع    في ذلك استخدام 
   ؛ها، وفقًا لظروفها الوطنيةواستخدام هانشر و 
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المتجددة في مجال الطيران، بما  الطاقة  النظر في استخدام حوافز لتشجيع استعمال مصادر الطاقة النظيفة و  ب(
   (؛LCAF) يران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضةوقود الطأنواع (، و SAF) المستداموقود الطيران في ذلك أنواع 

تكنولوجيا  عن تطوير  والتطوير فضالً   العمل مع أصحب المصلحة ذوي الصلة للتعجيل بالبحوث والترخيص ج(
المواد األولية  ال المستدام  الالزمة،  معالجة وإنتاج  الطائرات  وترخيص طائرات ومحركات جديدة تسمح باستخدام وقود 

، تجاري ال  وصواًل إلى المستوى المستدام    الوقود  إنتاجوالعمل على توسيع نطاق خطوط  خفض التكاليف  ل  ٪ 100بنسبة  
وذلك على وجه الخصوص من خالل التشجيع على عقد اتفاقات شراء وقود الطائرات المستدام و/أو أنواع الوقود ذي  

دعم التنفيذ في الوقت المحدد ألي تغييرات ضرورية في البنية   االنبعاثات الكربونية المنخفضة، والترويج لها، فضاًل عن
 مع مراعاة التنمية المستدامة للدول؛   األساسية للمطارات وتوريد الطاقة؛

طيران،  الوقود المستخدمة لل  أنواعبما في ذلك  عمومًا،  جميع أنواع الوقود  لج القائمة لتقييم االستدامة  و النهب  قراراإل د(
تفي بأن تحقق خفضًا صافيا في انبعاثات غازات الدفيئة على أساس دورة الحياة وتسهم في التنمية   والتي ينبغي أن

 االجتماعية واالقتصادية المحلية، كما ينبغي لها تجّنب المنافسة مع األغذية والمياه؛

ورصد  ،  ائمة أو مزيج منهاى الُنهج القبناء علال، و الطيراننواع وقود  ألستدامة  االلضمان  الالزمة  تدابير  الاعتماد   ه(
 ؛على المستوى الوطنيإنتاجها 

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب - 25
المشاركة    من أجل الصناعة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية األخرى    أوساط   دعو ي شجع الدول األعضاء و أن ي  أ(

الة   شراكات وتحديد سياسات ستحدث المزيد من تعزيز ويسّهل إقامة    ، في تبادل المعلومات وأفضل الممارسات الفع 
 المستدام  االنتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة من أجل الطيران، بما في ذلك أنواع مستدامة من وقود الطيران 

 (SAF و ،)  وقود الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة أنوع   (LCAF ) ؛، من خالل حلقات دراسية إقليمية  
 ؛ يواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لإليكاو المعني بأنواع وقود الطيران البديلةأن  ب(
وقود الطيران  أنوع  (، و SAF)  المستدامالطيران  وقود  عن مستقبل استخدام أنواع  نظرة شاملة  أن يواصل إعطاء   ج(

دورة حياة انبعاثات غازات الدفيئة من أجل  ، ومراعاة التغيرات في (LCAF) ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة
   تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

تمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة ألنواع   إلىأن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول   د(
و SAF)  المستدام  الطيران  وقود المنخفضة  أنوع(،  الكربونية  االنبعاثات  ذات  الطيران  وحوافز  LCAF)  وقود   ،)

 ؛  لتجاوز عوائق السوق األولية
ــهيل  ه( ــتدامة للجميع، لتســـــ ــلة األخرى، بما في ذلك مبادرة الطاقة المســـــ أن يتعاون مع المبادرات الدولية ذات الصـــــ

 حصول الطيران على الطاقة المتجددة؛
والوقود منخفض الكربون ومصادر    أنواع وقود الطيران المستدامونشر حرز في تطوير تقييم التقدم المأن يواصل  و(

الطاقة النظيفة األخرى ألغراض الطيران، وذلك في إطار عملية التقييم التي ُتجريها اإليكاو، وعقد المؤتمر الثالث  
لوقود    2050كاو لعام  رؤية اإلي  من أجل استعراض  2023في عام    (CAAF/3)  وأنواع الوقود البديل   للطيران

  الطيران المستدام ووقود الطائرات ذي االنبعاثات الكربونية المنخفضة ومصادر الطاقة النظيفة األخرى، من أجل 
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   بما يتماشى مع مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ومراعاة الظروف والقدرات الوطنية.تحديد إطار عالمي 
يحدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية    إلى المجلس أن  طلبت - 26

  إجراء تقييم لمخاطر تغير المناخ وأن يحدد تدابير التكّيف لمعالجة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ وتحديث وتحسين إرشادات بشأن  
 بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛  وتدابير التكي ف ألغراض الطيران الدولي، وذلك 

ر الجهود الرامية   إلى المجلس تطلب - 27 أن يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا"، ويحرص على تصد 
ال تلك  الطيران بخصوص  الدفيئة في مجال  انبعاثات غازات  لتحديد كمية  أساليب وأدوات  إعداد  أداة  إلى  ذلك  في  بما  مبادرة، 

احتساب الكربون الخاصة باإليكاو التي تتضمن أيضا انبعاثات طائرات نقل البضائع، والمضي قدما في إعداد وتنفيذ االستراتيجية 
 الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة.  

 الملحق  
 يهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي: المبادئ التوج

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛  أ(
الناجم ب( الدفيئة  القائمة على آليات السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات  للتدابير  ة عن الطيران  ينبغي 

 الدولي؛ 
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛  ج(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛  د(
 فّعالة من حيث التكاليف؛ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تكون  (ه 

أكسيد  و( ثاني  انبعاثات  احتساب  ينبغي  باالزدواجية وال  أن تتصف  السوق  آليات  القائمة على  للتدابير  ينبغي  ال 
 الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 

 إلى أدنى حد؛ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق  ز(
ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أساس اإلنصاف فيما   ح(

 يتعلق بالقطاعات األخرى؛ 
ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود الطائرات  ط(

 التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران؛  وفي
 ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛  ي(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تيّسر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛ ك(
التدابير استناداً ينبغي تقيي ل( القائمة على آليات السوق فيما يتعلق بمختلف  التدابير  إلى ما تم قياسه من أداء    م 

 حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛   من
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛  م(
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القائمة على آليات السوق عن إيرادات، يوصى بشدة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول  عندما ُتسفر التدابير   ن( 
للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذلك في تقديم  

 ؛ المساعدة والدعم إلى الدول النامية
ال س( بواسطة  االنبعاثات  خفض  تحقيق  الدول  عند  تقارير  في  تحديدها  ينبغي  السوق،  آليات  على  القائمة  تدابير 

 ؛ االنبعاثات عن
طرف،   ع( كل  وقدرات  والمتباينة  المشتركة  المسؤوليات  مبدأ  السوق  آليات  على  القائمة  التدابير  ُتراعي  أن  ينبغي 

 والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمييز وإتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة. 
— — — — —  —  —  — 

يان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية  تعديل الب
 الذي قدمه مجلس اإليكاو  تغي ر المناخ  –البيئة  

 5)مقدم من الصين( 
اإليكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي    لما كانت

 في مجال الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي؛
اعية على  من جديد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتم  وإذ تؤكد

 المستوى العالمي والحاجة إلى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة؛
هدفًا من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما  17هدفًا من    14بأن عمل المنظمة بشأن البيئة يسهم في  وتقر  

   كافحة تغّير المناخ وآثاره"؛"القيام بالعمل العاجل لم - 13في ذلك هدف التنمية المستدامة رقم 
عن الطيران والغالف الجوي العالمي، والذي أعدته، بناًء على    1999التقرير الخاص الذي صدر في عام    ولما كان

 الجوي؛   ، يتضمن تقييمًا شاماًل لتأثير الطيران على الغالف(IPCC)طلب من اإليكاو، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  
سل م في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثات الناجمة عن الطائرات   فريق الخبراء الحكومي الدولي قد   ولما كان

مفهومة جيدًا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددًا من المجاالت الرئيسية التي تتسم بعدم اليقين العلمي  
، ستقوم المنظمة بتحديث المعلومات التي يتضمنها  ن مما يحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناخ واألوزو 

 التقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي؛ 
من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في    ٪ 2أقل من    لال تزال تمثِّ أن انبعاثات الطيران الدولي    ولما كانت تدرك

في البلدان النامية أساسا لتلبية احتياجاتها االجتماعية واإلنمائية، ما   أن تزيد نتيجة لنمو النقل الجوي المطرد  ومن المتوقعالعالم،  
 ؛لطيران الدولي وتغير المناخلقضايا اي الجهات المعنية األخرى للتصدِّ لم تتخذ إجراءات تعاونية فيما بين الدول فضال عن  

 

 
(، 32-17المقترح )انظر الفقرة   1/ 17مشــــروع القرار  مالحظة: يبين النص التالي التعديالت التي اقترحها شــــفويا وفد جمهورية الصــــين الشــــعبية على   5

 ( A41-WP/658 P/54وكانت مرفقًة في األصل بالتقرير الختامي المقدم من اللجنة التنفيذية إلى الجلسة العامة )ورقة العمل  



 - 110 -  

 

 

 

الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركزات غازات   ولما كان
 الدفيئة في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرًا على نظام المناخ؛ 

الذي اعتمده    لبروتوكو   ولما كان المناخ في  كيوتو،  المتحدة اإلطارية بشأن تغير  مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 
، يدعو البلدان المتقدمة )األطراف المذكورة في الملحق األول( الى العمل  2/2005/ 16ودخل حيز النفاذ في    1997ديسمبر  

أو خفضها، وذلك بالعمل من خالل اإليكاو على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن "وقود الطائرات" )الطيران الدولي(  
 (؛  2- 2)المادة 

اتفاق باريس، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ في ديسمبر  ولما كان
تقوية االستجابة العالمية   ، يعزز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ بما في ذلك هدفها، ويرمي إلى2015

لتهديد تغير المناخ، في سياق التنمية المستدامة والجهود الستئصال الفقر، بما في ذلك قصر الزيادة في متوسط درجة الحرارة في  
العالم على أقل من درجتين مئويتين بكثير فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من زيادة  

درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، تقر بأن هذا سيخّفض بقدر كبير مخاطر   1.5رجة الحرارة بواقع  د
 تغّير المناخ وآثاره؛ 

األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير الدول  ميثاق غالسكو للمناخ، الذي اعتمده مؤتمر    لما كانو 
، يعيد التأكيد على الهدف العالمي الطويل األجل المتمثل في إبقاء الزيادة في متوسط درجة الحرارة  2021المناخ في نوفمبر  

لجهود للحد من زيادة  العالمية عند أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل عصر النهضة الصناعية ولمواصلة ا
درجة مئوية فوق المستويات السابقة لعصر النهضة الصناعية، مع االعتراف بأن من شأن ذلك أن يقلل    1.5درجة الحرارة بواقع  

بشكل كبير من مخاطر تغير المناخ وآثاره، كما يعترف ميثاق غالسكو للمناخ بأن تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل بكثير عندما 
مواصلة الجهود لحصر الزيادة في درجة  درجة مئوية ويقرر    2درجة مئوية مقارنة بـ    1.5يادة في درجات الحرارة بمقدار  تكون الز 

 ؛درجة مئوية 1.5الحرارة في حد ال يتجاوز 
نب ال من جاعلى التنفيذ الفع  سيتوقف  تنفيذ البلدان النامية لجهودها الرامية إلى التخفيف    فعالية  مدى بأن    وإذ تعترف

ق ر المناخ اللتزاماتها ببروتوكول طوكيو واتفاق باريس فيما يتعل  البلدان المتقدمة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي  
يقفان على  والقضاء على الفقر    ،في االعتبار التام أن التنمية االقتصادية واالجتماعيةوسيأخذ    بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا،

 بلدان النامية.األولويات العليا لل رأس
بالحاجة إلى دراسات جدوى بشأن األهداف الطموحة العالمية لقطاع الطيران الدولي المتمثلة في زيادة كفاءة    وإذ تعترف

مية  على نفس المستوى، حسبما اعتمدته الجمعية العمو   2020سنويًا والحفاظ على انبعاثات الكربون الصافية من    ٪2الوقود بنسبة  
وأكدته من جديد في دوراتها الثامنة والثالثين والتاسعة والثالثين واألربعين في   2010لإليكاو في دورتها السابعة والثالثين في  

 على التوالي؛   2019و 2016و  2013األعوام 
الستكشاف الجدوى من تحديد هدف طموح عالمي طويل األجل    الذي اضطلعت به اإليكاوعمل  ال  ولما كانت تدرك

 باريس؛  درجة مئوية التفاق 1.5للطيران الدولي في ضوء هدفي درجة الحرارة البالغة درجتين مئويتين و
هدف طموح عالمي طويل األجل للطيران  من تحديد  جدوى  البتبادل المعلومات والعملية التشاورية بشأن    ترحب  مسلِّ توإذ  

حوارات اإليكاو العالمية في ولي، بما في ذلك تقييم اإليكاو لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران، وعقد  الد
 جمعيةاألربعين لل، منذ الدورة  الرفيع المستوى واالجتماع  بشأن الجدوى من تحديد هدف عالمي طموح طويل األجل  مجال الطيران  
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 لإليكاو؛   العمومية
 مجال  هدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيحديد  جدوى تاإليكاو عن  بأن تقرير    مسلِّ تو 

الطيران،  مجال    خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيالممكنة  سيناريوهات  عرض تقييما لجدوى ال  الطيران المدني الدولي، الذي
 ؛  األجل الهدف الطموح العالمي الطويليعمل كأساس للنظر في 

هدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حديد  عن جدوى ت  اإليكاو  أيضا بأن تقرير  مسلِّ تو 
  الفرقة الخاصة المعنية باألهداف الطموحة الطويلة األجل   مهمةالطيران المدني الدولي، الذي كان من الممكن أن يكمل  مجال  

النمو فضال عن التكاليف في البلدان النامية،  في  ر  يأثتلة عن الفص  قيام بإجراء دراسات مُ البعدم    ، قد أقرّ التابعة للجنة حماية البيئة
 طلبته، مومية قد للجمعية العالماضية الدورة كانت وهو ما 

سنويًا    ٪2  لقطاع الطيران الدولي الرامية إلى تحسين كفاءة الوقود بنسبة  العالميةبأن األهداف الطموحة    وتالحك  موتسلِّ 
عند نفس المستوى ال تحقق الخفض بالمستوى الالزم للحد من إسهام االنبعاثات المطلقة    2020وإبقاء صافي االنبعاثات من عام  

 ؛  دف أكثر طموحًا لرسم مسار مستدام للطيرانللطيران في تغير المناخ، وبأن ثمة حاجة إلى أه
بأن أي أهداف عالمية طموحة للطيران الدولي ال يمكن تحقيقها ما لم تمتثل البلدان المتقدمة اللتزاماتها الدولية من خالل    م وتسلِّ 

لنمو البلدان النامية    ي ربون بكثير إلخالء حيز ك   2050االضطالع بانبعاثات "صافية ناقصة" إلى حد كبير في مجال طيرانها قبل عام 
البلدان النامية لتعزيز مساهماتها في تحقيق  إليها    التي تحتاج   نقل التكنولوجيا من أجل  وتوفير موارد مالية جديدة وإضافية، بما في ذلك  

 األهداف؛ 
من جانب الدول    عليين الف أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي يقتضي المشاركة والتعاون   وتؤكد 

وقطاع الطيران، وتالحك االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واالتحاد  
نيابة عن صناعة    ]   الدولي للنقل الجوي والمجلس الدولي لطيران األعمال ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء 

حتى    2009سنويا من عام    ٪1.5بمواصلة تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها    ، [ النقل الجوي الدولي 
مقارنة  بال   2050بحلول عام    ٪ 50االنبعاثات بنسبة  ، وخفض  2020، بغية تحقيق النمو الحيادي للكربون ابتداء من عام  2020 عام 

   ؛ 2050بحلول عام    صفرية صافي انبعاثات كربون  الوصول إلى  تحقيق هدف طويل األجل يتمثل في  ، و 2005ت عام  بمستويا 
وبالمسؤوليات   نصافاإلبباتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ واتفاق باريس وتقّر بمبدئها الخاص    وتذّكر

 لظروف الوطنية المختلفة؛  المشتركة لكن المتباينة وقدرات كل دولة، في ضوء ا
اتفاقية   أيضا  وتقر في  عليها  المنصوص  الدولي،  الطيران  لتنمية  المتكافئة والمنصفة  التمييز وبالفرص  بمبادئ عدم 

 شيكاغو؛ 
بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية أو اتفاق    وتسلم

 ؛ ، كما أنه ال يمثل مواقف األطراف في أي منهماباريس
للطيران  إلى  وتشير المستدام  بالنمو  النهوض  العالمية  أن  أهدافه الطموحة  ، يستلزم اتباع نهج شامل  الدولي وتحقيق 

القائمة على  التدابير  و   ،التشغيليةالتحسينات  و وأنواع وقود الطيران المستدام،  التكنولوجيا  مجموعة من التدابير التي تشمل    من  يتكون 
  ؛قواعد قياسية وإرشادات مستصوبةوإمكانية تطوير  السوق لخفض االنبعاثات

في   تهاكفاءحيث الطائرات المصنعة اليوم تزيد  في قطاع الطيران،    تم إحرازهبالتقدم التكنولوجي الكبير الذي    وإقرارا  منها
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مع مالحظة مستوى ستينيات القرن الماضي،  ما كانت عليه في  عفي المائة    80نحو  لكل كيلومتر لكل راكب ب استهالك الوقود  
  ل األخضر في مجال الطيران؛الناشئة نحو التحو  واالبتكارات الجديدة كنولوجيات غير مسبوق من الت

غاز ثاني أكسيد الكربون للطائرات من قبل المجلس في    قاعدة قياسية بشأن ترخيص انبعاثاتباعتماد    تقر  ترحب  وإذ
 ؛  إلى أحدث التحسينات في تكنولوجيا كفاءة الطائرات استناداً القاعدة القياسية  هالحفاظ على تحديث هذوضرورة  2017مارس 

للقواعد القياسية والتوصيات الدولية واإلرشادات الصادرة عن  ب  متسلِّ و  التحديث والتطوير في الوقت المناسب  ضرورة 
 ؛  يتعلق بتكنولوجيات الطائرات المتقدمة الجديدة، حسب االقتضاءاإليكاو في مجال البيئة فيما 

من خالل    هاواعترافا   من  ذلك  يتم  أن  مثل  الطائرات  عمر  النتهاء  البيئية  الجوانب  في  للنظر  به  المضط لع  بالعمل 
 الطائرات.  تدوير

في تعزيز الكفاءة   تسهمللمالحة الجوية  لإليكاو  خطة العالمية  البموجب    (ATM)إدارة الحركة الجوية  تدابير  بأن    وإذ تسلم
 الطائرات؛ غاز ثاني أكسيد الكربون منالتشغيلية والحد من انبعاثات 

التحسينات في منظومة الطيران    وإذ ترحب البيئية لحزم  المنافع  الذي اسُتكمل بالنسبة للحزمة صفر    (ASBUs)بتقييم 
 والرأسي؛  كفاءة الطيران األفقيونتائج التحليل العالمي ل 1والحزمة  

بالدور    وتعترف،  2021ونوفمبر    2019ومايو    2017بعقد ندوات اإليكاو عن المطارات الخضراء في نوفمبر    بوترح
 الهام للمطارات في توزيع مصادر مبتكرة جديدة للطاقة على النقل الجوي؛  

أيد استخدام أنواع وقود    2009الذي انعقد في نوفمبر    ( CAAF/1) لطيران وأنواع الوقود البديلة  ل ل  إلى أن المؤتمر األو    تشير و 
 الطيران المستدام، خاصة استخدام أنواع الوقود المطابق على المدى القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة لخفض انبعاثات الطائرات؛ 

لإليكاو يتعلق بأنواع    عالمياً   وضع إطاراً قد    ( CAAF/1)   ةلطيران وأنواع الوقود البديللل  أن المؤتمر األو    إلى أيضًا    تشيرو 
الوقود، اتفاقيات    العدد المتزايد من عملياتتم من خالله إحراز تقدم، وعمليات تحويل الوقود، بما في ذلك    وقود الطيران البديل

   مزيد من الرحالت التجارية؛تقوم بتوزيع هذه األنواع من الوقود من أجل والمطارات التي 

  وأقرّ اعتمد توصيات  قد   (CAAF/2)  2017الطيران والوقود البديل في أكتوبر   عنر الثاني  أن المؤتم إلى  كذلك  وتشير
وقود أنواع  حي لنسبة كبيرة من  و ملهم    كمسارلوقود الطيران المستدام،    2050رؤية اإليكاو لعام  يشمل  ، بما  ًا في هذا الشأنإعالن

لتضمينها حصة    "2050رؤية اإليكاو لعام  "تحديث  ضرورة  و ،  2050وقود الطيران المستدام بحلول عام    لكي يحل محلهاالطيران  
دة   ؛ 2050الوقود الستخدامها بحلول عام ه األنواع من من هذمحد 

وقود سيكون وأن هذه األنواع من ال  سهل اإلحالل تم إثباتها،  للطيران  لوقود المستدامألنواع ابأن الجدوى التكنولوجية    تقرّ و 
ومن المطلوب استحداث السياسات  ،  2050في مجال الطيران بحلول عام    خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   في لها أكبر األثر  

 والحوافز المناسبة إليجاد منظور سوقي طويل األجل؛  
وقود الطيران ذات أنوع  و   داموقود الطيران المستأنواع  مثل    السهل اإلحالل  بالتطورات المستمرة في أنواع الوقود   وتسلِّم

بتطوير أنواع جديدة   رحبتإذ  حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران، ومن أجل ال  االنبعاثات الكربونية المنخفضة
 المتجددة؛  ئيةالكهربامصادر الطاقة للطيران، بما في ذلك استخدام الهيدروجين و  النظيفةمن الوقود ومصادر الطاقة  

كبير في التوازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية في مجال البحث والتطوير ونشر أنواع  وجود اختالل  أيضا ب  وتسلِّم
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اللطيران مثل  في مجال انظيفة  الطاقة  الوقود جديدة ومصادر   وقود الطيران ذات االنبعاثات  أنوع  و طيران المستدام  أنواع وقود 
خفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر  الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية سيسمح ب  زيادةالكربونية المنخفضة، وأن  

 على الصعيد العالمي. بشكل متسق في مجال الطيران 
الوقود    وتسّلم األنواع من  هذه  تطوير  إلى  والتقدم بالحاجة  وبيئيًا  اجتماعيًا  ومقبولة  اقتصاديًا  مجدية  بطريقة  ونشرها 

 المحرز في التنسيق بين ُنهوج تحقيق االستدامة؛ 

إعدادها  وتقّر   يجري  الوقود  من  األنواع  لهذه  الحياة  دورة  انبعاثات  وتقييم  االستدامة  وترخيص  االستدامة  معايير  بأن 
 (؛ التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسياالعمل الجاري لتنفيذ خطة  في إطاروتحديثها 

مدني على الطاقة المتجددة بما في ذلك عن طريق  بالحاجة إلى استكشاف وتسهيل حصول قطاع الطيران ال   وتسّلم
"ضمان الحصول على    7تعاونه مع مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، كجزء من مساهمة المنظمة في هدف التنمية المستدامة رقم  

 الطاقة الميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة والحديثة للجميع"؛
من  أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال    إلى المجلس قد طلب    19- 37إلى أّن قرار الجمعية العمومية    تشير و 

إعداد إطار عالمي للتدابير القائمة على السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة    أجل 
  2- 39و   18- 38الجمعية العمومية    قرارات   قراري قد أُعدت على النحو الوارد في    المبادئ التوجيهية وأن هذه    الملحق بهذا القرار،  في 
 ، علمًا بأنها ترد أيضًا في الملحق بهذا القرار؛ 18- 40و 

أّن المنظمة اعتمدت استراتيجية جوهرية لبناء القدرات والمساعدة الفنية والمالية األخرى، تمشيا مع مبادرة "عدم   وتالحظ
بما في ذلك تنظيم ندوات إقليمية، ووضع  خطط عملها،  وتقديم  إعداد    ركب" من أجل مساعدة الدول على ترك أي بلد وراء ال

انبعاثات ثاني أكسيد   Doc 9988وتحديث وثيقة اإليكاو   الدول فيما يتعلق بأنشطة تخفيض  "إرشادات بشأن إعداد خطط عمل 
وأداة اإليكاو للمنافع البيئية وأداة منحنى   يكاو لتقدير وفورات الوقودة اإلالكربون" والبرنامج التفاعلي على الموقع اإللكتروني وأدا 

 تكلفة التخفيض الهامشي؛ 
في المائة من الحركة    98دولة عضوًا، أي ما يعادل أكثر من    133، قامت طوعا  2022يوليو  بأنه، اعتبارًا من    وترّحب

 الجوية العالمية، بإعداد خطط عملها وتقديمها إلى اإليكاو؛ 
خفض انبعاثات ثاني  منافع  مواصلة تطوير وتحديث خطط عمل الدول، بما في ذلك التحديد الكمي لضرورة  ب  مسلِّ تو 

  البيئة؛ الُمست لهمة منمع التركيز على االبتكارات    ى األساسية،نمن أجل الطيران المستدام والبُ   سهلةأكسيد الكربون باستخدام أدوات  
لتحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم  ل   التصد ي باختالف الظروف بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على    م تسلِّ و 

 الالزم، وال سيما للبلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة؛ 

لمالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء  أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم ا   وتؤكد
إلى    متسلِّ و ،  في أقرب وقت ممكن  القدرات الملحة  لوضع خطط وبرامج اإليكاو  مجلس  تابعة لمجموعة عمل    تشكيلبالحاجة 

 ؛ملموسة لمساعدة البلدان النامية من حيث التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
بالمساعدة التي تقدمها اإليكاو في شراكة مع منظمات أخرى لتسهيل عمل الدول األعضاء على خفض انبعاثات   وتعترف

 الطيران، فضاًل عن البحث المستمر عن شراكات مساعدة محتملة مع منظمات أخرى؛
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لدعم تطوير   "المستدام  وقود الطيرانأنواع  برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال  "بإطالق    رحبتو 
مع مبادرة    تمشياً وذلك  ،  الجهات المعنية ذات الصلةبين الدول و فيما  شراكات  إبرام  وقود الطيران المستدام، بما في ذلك  أنواع  ونشر  

   ،"الركب وراءعدم ترك أي بلد "
بشأن  م  ألحدث التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لوحك إحراز تقد    بأنه وفقاً   موتسلِّ 

قاليم، بيد أنه ال يزال موزعًا بشكل غير متساٍو، القطاعات واألوتنفيذها على مستوى جميع  ف مع تغير المناخ  التكي  وضع خطط  
الطيران    ُنُظمالرئيسية للنقل مثل    بشأن الُبنى األساسيةضعف محتملة  نقاط  ذلك    ف، بما فيثغرات في التكي  وجود عدة  مع مالحظة  

أنالدولية والُبنى األساسية الخاصة ب  ه ، مما يعني  القياسية  القواعد  الواجب  إيالء  تصميمها  يجب أن ُيراعى في إعداد  االعتبار 
   اآلثار المناخية المتوقعة؛المخاطر و لمراعاة 

الظروف التمكينية من أجل تنفيذ تدابير التكي ف الطويلة األجل مع تغير المناخ، ال سيما بالنسبة بالحاجة إلى    موتسلِّ 
ز مستوى تأهب قطاع الطيران الدولي  نى األساسية، األمر الذي من شأنه أن يعزِّ لألجزاء األضعف من منظومة الطيران والبُ 

   لألحداث القصوى والمعاكسة المتصلة بالمناخ؛
اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل  همية العمل المضطل ع به للتعّرف على  بأ  موتسلِّ 

 ؛، إلى جانب الخيارات المحددة لتدابير التكي فاألساسية ذات الصلة
وتعوقها، ال سيما في    ، بلف غير كافية لتنفيذ خيارات التكيفأيضا بأن التدفقات المالية العالمية الحالية للتكي    موتسلِّ 
 ؛ البلدان النامية
وبالدعم الكبير الذي قدمته اإليكاو   بما أحرزته اإليكاو من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخياً   موتسلِّ 
المبادرة،   االنبعاثات  وال سيما من خالل وضعلهذه  تقييم  لدعم  باإليكاو،  الخاصة  الكربون  احتساب  الركاب الناجمة عن    أداة 

 المسافرين جوًا وترّحب بتوسيع نطاقها إلضافة انبعاثات نقل البضائع جوًا: 
 فإن الجمعية العمومية:

د  بيان  "ال ..:  / 41،  17- 40  جانب القرار  إلىأن يحل هذا القرار،    تقرر  -1 بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة الُموح 
البيئة   حماية  مجال  والض   —في  العامة،  المحلي   وضاء األحكام  الهـواء  والقرار  ونوعية  د .. / 41  19- 40"  الُموح  "البيان   :

البيئة   المستمرة في مجال حماية  يران التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الط خطة    — بسياسات وممارسات اإليكاو 
ل للجمعية العمومية، ويشكِّ  19-40و  18-40و   17- 40و   3-39و  2- 39و  1- 39القرارات   ، محـل" كورسيا( خطة  الدولي )

د  بيان  ال     بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة؛ الُموح 
 :المجلس من تطلب - 2

المستمر في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي،    القيادي  التنسيقيأن يكفل اضطالع اإليكاو بدورها   أ(
 بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛

كات الطائرات على البيئة أو من أثر انبعاثات محرّ   أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحدّ  ب(
حسب الحاجة تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد    اقتراحات ملموسةخفضه وإعداد  

   يكون لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء؛



 - 115 -  
 

 

 

ألطراف في أن يواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر ا ج(
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ 

 على ما يلي:  مجددا تؤكد - 3
ينبغي أن تواصل اإليكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة لمعالجة   أ(

 نبعاثات الطيران؛ ال   الكفيلة بالتصدي لول  ح ال انبعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن  

ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات، دون أن   ب(
 يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سيما في االقتصادات النامية؛ 

بنسبة   تقرر - 4 العالمي  الصعيد  الوقود على  لتحسين كفاءة  اإليكاو  الصلة من خالل  ذات  الدول والمنظمات  أن تعمل 
٪ سنويا من  2ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة    2020٪ سنويا حتى عام  2متوسطة قدرها  

 كل طن كيلومتري يتم نقله؛ إيراداتدم مقابـل ، ُتحسب على أساس حجـم الوقـود المستخ2050حتى عام  2021عام 
لى دول فرادى، وأن اروف وقدرة ومساهمة محددة إأعاله، لن ينسب التزامات    4على أن الهدف الوارد في الفقرة    توافق -5

تي تقرر  كل دولة من الدول النامية والمتقدمة في ترّكز انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران في الغالف الجوي هي ال
 كيف تساهم كل دولة بشكل طوعي في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

لى جانب المنظمات  إ أيضًا، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل اإليكاو والدول األعضاء فيها،    تقرر -6
اإلبقاء على صافي االنبعاثات العالمية    وح المتمثل في جماعيًا الهدف العالمي الطم   المدى المتوسط   أن تحقق في ذات الصلة، السعي الى  

الظروف والقدرات الخاصة    : على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان   2020من الكربون الناجمة عن الطيران الدولي ابتداء من عام  
الدعم المالي والتكنولوجي  و ؛  ع الطيران الدولي النمو المستدام لقطا ، والسيما البلدان النامية؛ ومدى نضج أسواق الطيران؛ و بكل دولة من الدول 

االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجوية الدولية، حتى يتم تطوير ونشر    ، وأنّ الذي تحصل عليه البلدان النامية 
مطلقة أكثر    اً أهداف   تحدد أن  بأنه ينبغي للبلدان المتقدمة  مع التسليم أيضًا  ،  فة ، واتخاذ تدابير أخرى مخف  تكنولوجيات وأنواع وقود أقل انبعاثاً 

لتعويض الزيادة في االنبعاثات الناتجة عن نمو النقل الجوي في الدول  ت الطيران الخاصة بها  في قطاعا لخفض االنبعاثات    طموحاً 
   النامية، وأن تقدم دعما ماليا جديدا وإضافيا للبلدان النامية لمساهماتها اإلضافية في تحقيق الهدف؛ 

أعاله في ضوء التقدم المحرز صوب    6على أن تستعرض خالل دورتها الثانية واألربعين الهدف المبين في الفقرة    توافق -7
   تحقيق الهدف، والدراسات بشأن جدوى تحقيقه والمعلومات في هذا الشأن الواردة من الدول؛

هدف طموح تحقيق  ، بدعم من الدول األعضاء في اإليكاو، مواصلة استكشاف الجدوى الشاملة لإلى المجلستطلب   -8
  اإليكاومن تقرير    انطالقاً   ،صافية صفرية  يةانبعاثات كربون يتمثل في الوصول إلى  (  LTAGعالمي طويل األجل للطيران الدولي )

اجتماعيا  من خالل إجراء مزيد من الدراسات التفصيلية لتقييم إمكانية تحقيقه  و   ،هدف طموح طويل األجل  تحقيقبشأن جدوى  
البلدان النامية، للسماح بزيادة الثقة واليقين والعدالة    وآثاره على النمو وكذلك التكاليف عبر المناطق، وال سيما   واقتصاديا وبيئيا

 الطيران األخضر؛   تحقيق  في العمل من أجل  هاالمناخية. وينبغي أن يتضمن هذا التقييم معلومات من الدول األعضاء عن تجارب
لمي طويل اإليكاو على تقديم مساهمات محددة وطنيا لتحقيق هدف طموح عا  تشجيع الدول األعضاء فيكذلك    تقرر -9

في الفقرة   المبّينةاستكشاف الجدوى    عملية  يتمثل في انبعاثات كربونية صفرية استنادا إلى  لقطاع الطيران الدولي   متفق عليه   األجل
أعاله، دعما لتنفيذ اتفاق باريس، مع االعتراف بالظروف الخاصة للدول وقدرات كل منها، وال سيما البلدان النامية )على سبيل    8
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ستوى التنمية ونضج أسواق الطيران والنمو المستدام لطيرانها الدولي واالنتقال العادل واألولويات الوطنية لتطوير النقل المثال م
المتفق عليه؛ وأن    كي تساهم بشكل فعال في تحقيق الهدف الطموح العالمي الطويل األجلدعم البلدان النامية ل  وضرورةالجوي(؛  

تحييدها بالنسبة للطيران سيستغرق وقتا أطول في البلدان النامية، وأن البلدان المتقدمة، إذ تمتثل بلوغ ذروة انبعاثات الكربون و 
بحلول السنة المستهدفة    تحقق صافي انبعاثات أكثر انخفاضااللتزاماتها بموجب القوانين الدولية المتعلقة بالمناخ، ينبغي لها أن  

 وأن تقدم الدعم للبلدان النامية؛  من النمو لبلدان الناميةكي تتمكن اإلخالء حيز كربوني ل
بأن الهدف الطموح العالمي الطويل األجل هو هدف طموح عالمي جماعي، وال يضع واجبات أو التزامات   مع االعتراف  -10

دة في شكل أهداف للحد من االنبعاثات على الدول بصورة فردية،   كل دولة على المساهمة في تحقيق الهدف بطريقة   تحثمحد 
 . لمسؤولياتها المشتركة ولكن متباينةمستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا ووفقًا 

بأن مستوى الطموح في األهداف العالمية الطموحة للطيران الدولي يتناسب مع فعالية وإضافة الموارد المالية ونقل    متسلِّ  -11
 التكنولوجيا التي تقدمها البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، امتثاال اللتزاماتها الدولية؛

آليات محددة من    إعداد  تدابير أواتخاذ    لجنة متخصصة لوضع خطط ملموسة للشروع في   تشكيلالمجلس    إلى  طلبت -12
 نمية ، وتبشكل أفضل   لى الموارد المالية العامة والخاصة عصول البلدان النامية والدول التي لديها احتياجات خاصة  ح أجل تسهيل  

ة الثانية واألربعين الطيران الدولي وتغير المناخ، وتقديم تقرير إلى الدور   لمعالجة مسألة  قدرات والتكنولوجيات المحليةالوتعزيز  
 للجمعية العمومية لاليكاو، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

قسم تغير المناخ على  إطار احتياجات البلدان النامية" في  القائمة علىبشأن "آلية المساعدة  نموذجيةإنشاء وحدة  (أ
تقدم احتياجاتها من المساعدة من خالل  كي  كافية للبلدان النامية ل  فنيةإليكاو، وتوفير ضمانات  اإللكتروني لموقع  ال

 الموقع في أي وقت؛ 
في   (ب التعاون  لتمكينها من انقل  تعزيز  احتياجات خاصة،  لديها  التي  النامية والدول  للبلدان  لتكنولوجيا، وال سيما 

 العالمية؛  الطموحة التكيف مع أحدث التكنولوجيات المالئمة وتعزيز مساهمتها في األهداف
المالية والمؤسسية والقانونية المحتملة،   ومعالجة الصعوبات،  اإليكاوالنظر في إنشاء صندوق للمناخ في إطار   (ج

واقتراح مبلغ المنح السنوية التي يجب أن تساهم بها البلدان المتقدمة في الصندوق لضمان انتقال عادل للبلدان  
مزيد من الموارد المالية لتغطية التكاليف إلتاحة  المالية الدولية األخرى    مع المؤسسات  اإليكاوالنامية، وتعزيز تعاون  

 العالمية؛ الطموحة  التي تتكبدها البلدان النامية والدول ذات االحتياجات الخاصة للمساهمة في األهداف
(، بما SAF-ACTام )بإنشاء برنامج االيكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في مجال وقود الطيران المستد  ترحيباً  (د

التدابير    ه إلضافة الدعم لتنفيذنطاق  يتماشى مع روح التعاون لمبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، ينبغي توسيع
طويل  الطموح  الهدف  اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب لتحقيق ال  االنبعاثات في برنامج  األخرى لخفض

، وأنواع وقود  ساسيةالطائرات، والتحسينات التشغيلية، وتغييرات البنية األ  كنولوجياتاألجل )على سبيل المثال، ت
 األخرى للطيران(.  النظيفةالطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة ومصادر الطاقة 

من المجلس أن يرصد بانتظام التقدم المحرز في تنفيذ جميع عناصر مجموعة التدابير نحو تحقيق الهدف الطموح    تطلب -13
إجراء تقييم دوري للموارد المالية الجديدة واإلضافية،    : على سبيل المثال ال الحصر،  العالمي الطويل األجل، بما في ذلك من خالل

عملية اإليكاو للتقييم البيئي، و ؛  نولوجيا، التي تقدمها البلدان المتقدمة إلى البلدان الناميةبما في ذلك الموارد المخصصة لنقل التك
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واستعراض رؤية اإليكاو بشأن وقود الطيران المستدام، ومزيد من التقييم لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وآثار التكلفة المترتبة 
وتأثير الجهود المبذولة لتحقيق الهدف  اطق والبلدان، ال سيما البلدان النامية،  عن تغير المناخ على الطيران الدولي وعلى المن

ورصد المعلومات المتأتية  ؛ ال سيما في البلدان النامية التكلفة،و  آثار النمو على  في جميع البلدان الطموح العالمي الطويل األجل
ي مجال الطيران الدولي، ووسائل التنفيذ. ولهذا الغرض، من خطط العمل الوطنية بخصوص خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ف

  سينظر المجلس في المنهجيات الالزمة لرصد التقدم، وتقديم تقرير إلى الدورة المقبلة للجمعية العمومية لإليكاو؛
ناشئة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العمل  خطط    وتحّدثلإليكاو  أن تقدم طوعًا  الدول على    جميع  أيضاً   تشجع -14

،  على المدى الطويلواإلجراءات  التوقعات  السياسات واإلجراءات وخرائط الطريق، بما في ذلك    ، مع بيانعن الطيران الدولي 
   الطيران الدولي؛  الناجمة عنثاني أكسيد الكربون  بشأن انبعاثات ةالسنوي التقاريرو 

في أقرب    ، إلى عرض تلك الخطط على اإليكاوالخططعمل أو تقوم بتحديث هذه  الدول، التي تود أن تعد خطط    تدعو -15
جمع واصل  ، لكي يتسنى لإليكاو أن تومرة كل ثالث سنوات بعد ذلك  2024يونيو    نهايةحلول  ب   وقت ممكن ويحبذ أن يكون ذلك

مل تلك خطط الع  أن تتضمن  ُيفضل التشجيع علىو   وينبغيبشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة،    المحددة كميا  المعلومات
ومعلومات محددة كميا  الوطنية الخاصة،  القدرات والظروف  التدابير التي نظرت فيها الدول والتي تعكس  مجموعة  معلومات عن  

لتنفيذ   ومعلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليهاعن المنافع البيئية المتوقعة من تنفيذ التدابير المنتقاة من تلك المجموعة،  
  ؛لدعم المالي الذي حصلت عليه الدول النامية، وكذا االتدابير

المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع الدول    تشّجع -16 الدول التي قدمت خطط عمل على تبادل 
األعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم يتسّن لها إعداد خطط عمل، وإتاحة خطط العمل المقدمة للجمهور، مع  

 الحساسية التجارية للمعلومات التي تحتوي عليها خطط عمل الدول؛  مراعاة
طموحة وأن  الهداف  األمن المجلس أن ييّسر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة ب  تطلب -17

الدول،  رشادايواصل تقديم اإل الفنية األخرى على إعداد وتحديث خطط عمل  المساعدة  أنواع  يونيو  قبل نهاية شهر  ت وسائر 
بما في ذلك من خالل التعاون والمساعدات فيما يخص تحديد موارد التمويل المحتملة إلزالة الكربون من قطاع الطيران   ،2024

عملها  خطط    طوعاً   لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم  ،بالتعاون مع الهيئات المالية والهيئات األخرى ذات الصلة
  ؛إلى اإليكاو

تقدير ورصد االنبعاثات العالمية من  / المنهجيات المناسبة وآلية قياس إلى المجلس أن يحافك على القواعد القياسية و  تطلب  -18
دعم عمل اإليكاو بشأن تقييم التقدم المحرز   على   ذلك ك الدول    تشجعو غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي والتحقق منها،  

مع احترام  وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون،    وذلك من خالل اإلبالغ عن البيانات السنوية المتعلقة بالحركة الجوية واستهالك الوقود 
  ة؛ النامي السيادة الوطنية وتجنب إلقاء عبء ال داعي له على عاتق الدول، وال سيما البلدان  

دعم الجهود التي تبذلها اإليكاو لتعزيز موثوقية قياس/تقدير   مواصلة   إلى   الدول   يدعو   يطلب إلى إلى المجلس أن    تطلب  -19
وأن يبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن    االنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الدولي 

، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم الذي  في الدولن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي  تغّير المناخ ع
، بناء على المعلومات التي أقّرتها الدول  في القطاع  لمعالجة مسألة الطيران الدولي وتغير المناخإزاء إجراءات التنفيذ    الدول تحرزه  

 ؛األعضاء في اإليكاو
بأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبيت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة    اإلقرار مع   -20



 - 118 -  

 

 

 

تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقية األمم المتحدة  عن جميع المصادر، تحث اإليكاو والدول األعضاء فيها على أن  
في قطاعات    ء استخدام الطيران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإليرادات لتمويل أنشطة المناخ تغير المناخ، إزا   بشأن اإلطارية  

 ؛ ، وذلك كي ال يصبح الطيران الدولي مستهدفا بصورة غير متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات أخرى 

ه الريبة المحددة في التقرير الخاص لفريق  معالجة أوج إلى الدول النهوض بالبحث العلمي الذي يهدف إلى مواصلة    تطلب  -21
وكفالة أن تتضمن عمليات التقييم المقبلة التقييم    ريراتق  الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي 

مات محّدثة، إن  لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي الدولي وهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، معلو 
 ؛ وجدت، عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف الجوي 

 من المجلس القيام بما يلي:تطلب  -22
المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي إلى خفض   (أ أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات 

األثر البيئي النبعاثات الطيران الدولي أو الحد منه، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران الدولي  
 ؛  ر المناخ ومخاطرهمع آثار تغي  سية الُبنى األساو   ةالطيران الدوليُنُظم وتكييف على تغير المناخ 

 أن يشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية توّقعية لتقييم آثار الطيران؛  (ب

أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات محركات   (ج
تكلفة، مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث ال

 المحتملة على الدول النامية؛ 

مساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض  (د
العالمي، والعمل   الصعيد  الدفيئة أو خفضها على  المستوى  الحد من انبعاثات غازات  لبلوغ  معا بشكل تعاوني 

 األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

إلى جنب مع المنظمات ذات الصلة للسعي لتحقيق أقصى مستوى    المجلس والدول األعضاء إلى العمل جنباً   تدعو -23
  ثاني أكسيد الكربون )مثل التكنولوجيا والعمليات وأنواع الوقود(،  ممكن من التقدم في تنفيذ تدابير داخل القطاع للحد من انبعاثات

مع التسليم بأن أكبر تأثير   ،تجنب اآلثار السلبية على التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان النامية لسقة  انتبطريقة منسقة وم 
 بالوقود؛   دابير المتعلقةمحتمل من حيث الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطيران سيأتي من الت

المجلس والدول األعضاء على مواكبة تكنولوجيات الطائرات المبتكرة، واألنواع الجديدة من العمليات التي تؤدي   تشجع -24
( ومصادر LCAFثات الكربونية المنخفضة )ا (، ووقود الطائرات ذي االنبعSAFإلى خفض االنبعاثات، ووقود الطيران المستدام )

، من أجل التمكين من  "عدم ترك أي بلد وراء الركب"مبادرة    لتعاون التي تتسم بهاروح ا  الطاقة النظيفة األخرى بما يتماشى مع
الترخيص في الوقت المناسب، وكذلك إجراء التحديث والتطوير في الوقت المناسب للقواعد األساسية والتوصيات الدولية واإلرشادات  

األعضاء فيها على مواصلة العمل بشأن عناصر    ذات الصلة الصادرة عن اإليكاو، حسب االقتضاء. وتحث اإليكاو والدول 
   أدناه 30إلى  52، بما في ذلك الفقرات من الطيران المستدام الهدف الطموح الطويل األجل مجموعة التدابير الخاصة بتحقيق 

 إلى الدول القيام بما يلي:  تطلب -25
،  في استهالك الوقود  ايدةكفاءة متز بالسوق تّتسم  إلى    أن تنظر في وضع سياسات تشجع على إدخال طائرات (أ

الفع  وقيام المصّنعين والمشغّ  التكلفة؛ والعمل معاً لين بتيسير تجديد األساطيل  يكاو من خالل اإل  الة من حيث 
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 لتبادل المعلومات ووضع إرشادات ألفضل الممارسات بشأن انتهاء عمر الطائرات مثل تدوير الطائرات؛  
 ؛ مراعية للبيئةإلنتاج طائرات جديدة  في البحث والتطوير هتعجلاالستثمار و  أن تحفز على (ب

 :إلى المجلس القيام بما يلي تطلب -26
استنادا  ت ثاني أكسيد الكربون للطائرات حسب االقتضاء،  تحديث القاعدة القياسية بشأن ترخيص مستوى انبعاثا أ(

 ؛  إلى أحدث التحسينات في تكنولوجيا كفاءة الطائرات
تكنولوجيات الطائرات المتقدمة الجديدة، بما في ذلك أساس  ترخيص  القيام، حسب االقتضاء، بوضع إجراءات   ب(

 ؛ ةالكهربائية كأولويالتي تعمل بالطاقة لطائرات تراخيص اإصدار 
 تحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط والبعيد، في مجال حرق وقود الطائرات؛ ج(

 : إلى الدول القيام بما يلي تطلب -27
  لى الطائرات والمطاراتعة للطائرات وهيئات تقديم خدمات المالحة الجوية ومشغِّ أن تعمل مع الشركات المصنِّ  أ(

من أجل    تحقق كفاءة الوقود وإجراءات المالحة الجوية والعمليات األرضيةاألساليب التي    وتنفيذل بتطوير  يتعجلل
، والعمل مع اإليكاو إليصال المنافع البيئية إلى جميع األقاليم والدول،  من االنبعاثات الناجمة عن الطيران الحد

 ؛مع مراعاة استراتيجية حزم التحسينات في منظومة الطيران
ية واألمنية واالقتصادية وغير ذلك من العوائق المؤسسية بما يتيح تطبيق المفاهيم  أن تقلل من العوائق القانون ب(

 بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛ ة حركة الجويالالتشغيلية الجديدة في إدارة 
ل الممارسات لتبادل المعلومات ووضع إرشادات ألفض  ،يكاواإل، أي  وكاالت األمم المتحدةمن خالل    العمل معاً  ج(

 ؛  وتشغيلها وصيانتها وتطويرها بما في ذلك الممارسات المتعلقة بتخطيط المطاراتالمطارات الخضراء، بشأن 
التكي   د( تدابير  إدراج  لتعزيز  المناخ  لمخاطر  تقييم  إجراء  في  السياسات وعمليات  النظر  في  المناخ  تغير  ف مع 

 ء؛ الطيران الدولية وهياكلها األساسية، حسب االقتضا ُنُظم  فيما يتعلق ب  المناخية الوطنية   التخطيط
 :إلى المجلس القيام بما يلي تطلب -28

األخذ بإرشادات يتم تحديثها بشأن التدابير التشغيلية لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي والتركيز  أ(
الجوية؛ وتشجيع الدول والجهات المعنية    على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة اإليكاو العالمية للمالحة

 على تطوير إدارة الحركة الجوية التي تحقق أقصى منافع بيئية؛ 
بتحسين إدارة الحركة الجوية،  المرتبطة    فوائدتطوير وتحديث األدوات والتوجيهات الالزمة لتقييم الأن يواصل   ب(

  (؛ASBUs) منظومة الطيران حزم التحسينات فيوتقييم الفوائد البيئية المرتبطة بتنفيذ 
الخضراء، حيث يجري   ج( المطارات  الممارسات بشأن  المعلومات عن أفضل  لتبادل  المنتدى  أن يواصل توفير 

تناول موضوعات مثل البنايات الذكية والطاقة المتجددة والتنقل المراعي للبيئة والتكي ف مع تغير المناخ والتطوير  
واستهداف المالءمة والتنسيق    مات عن االستدامةوالمشاركة المجتمعية وتقديم المعلو المِرن القادر على الصمود  

 فيما بين المطارات؛ 
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ذلك نشر مجموعة   د( في  بما  المطارات،  في  بيئيا  المستدامة  الممارسات  تنفيذ  اإلرشادات بشأن  نشر وتحديث 
 األدوات اإللكترونية للمطارات المراعية للبيئة؛ 

على الصمود    ةقادر يجعلها  لديها على نحو  الُبنى األساسية  الطيران و ُنُظم    ى تطويرلعتشجيع الدول على السعي   و(
ف التخفيف من حدة تغير المناخ والتكي    أنشطةر المناخ، مع التركيز على وضع سياسات تدمج  تغي  في مواجهة  

   معه من أجل النهوض بالتنمية المستدامة للطيران.
 : إلى الدول القيام بما يلي تطلب -29

للتعجيل بالقيام بما يناسب من   المعنية باإلجراءات السياسية واالستثمارالوطنية  في اإلدارات  وضع نهج منسق   أ(
البحوث في مجال مصادر الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة ألغراض الطيران وتطويرها ونشرها واستخدامها، بما  

  الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة وقود أنوع  (، و SAF)  وقود الطيران المستدام أنواع   في ذلك استخدام
(LCAF) ؛ها، وفقًا للظروف الوطنية لكل منهاواستخدام هانشر ، و  

المتجددة في مجال الطيران، بما في الطاقة  النظيفة و   النظر في استخدام حوافز لتشجيع استعمال مصادر الطاقة ب(
  (؛LCAF)  لطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضةوقود اأنواع (، و SAF)  المستدام وقود الطيران ذلك أنواع 

مع   ج( المعنيةالعمل  تدعم  لتعجيل  الجهات  تدابير  في  والترخيص  النظر  فضالً   البحوث  تطوير    والتطوير  عن 
األولية  التكنولوجيا   المواد  وإنتاج  وقود  الالزمة،  معالجة  باستخدام  تسمح  جديدة  ومحركات  طائرات  وترخيص 

وصواًل  المستدام    الوقود  إنتاجوالعمل على توسيع نطاق خطوط  خفض التكاليف  ل   ٪100تدام بنسبة  الطائرات المس
أنواع وقود الطيران  تشجيع وتعزيز اتفاقيات شراء    وذلك على وجه الخصوص من خالل ،  تجاري ال  إلى المستوى 

دعم التنفيذ في الوقت المحدد ألي تغييرات    أنواع وقود الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضةو/أو    المستدام
 والتنمية المستدامة للدول؛   الظروف الوطنيةمع مراعاة  ضرورية في البنية األساسية للمطارات وتوريد الطاقة؛

  طيران، الوقود المستخدمة لل  أنواع بما في ذلك  عمومًا،  جميع أنواع الوقود  لج القائمة لتقييم االستدامة  و النهب  قراراإل د(
تفي بأن تحقق خفضًا صافيا في انبعاثات غازات الدفيئة على أساس دورة الحياة وتسهم في   والتي ينبغي أن

 التنمية االجتماعية واالقتصادية المحلية، كما ينبغي لها تجّنب المنافسة مع األغذية والمياه؛

ورصد ، ى الُنهج القائمة أو مزيج منهاء علبناال ، و الطيراننواع وقود ألستدامة االلضمان الالزمة تدابير الاعتماد  ه(
 ؛على المستوى الوطنيإنتاجها 

 إلى المجلس القيام بما يلي: تطلب -30
الدول األعضاء و أن ي أ( الدولية األخرى    أوساط  دعويشجع  المالية والمنظمات    من أجل الصناعة والمؤسسات 

الة  المشاركة   المعلومات وأفضل  الفع  تبادل  إقامة شراكات وتحديد سياسات ستحدث   ،الممارساتفي  ويسّهل 
المزيد من تعزيز االنتقال إلى مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة من أجل الطيران، بما في ذلك أنواع مستدامة من 

، من خالل  (LCAF)  وقود الطيران ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضةأنوع  (، و SAF)  المستدام  وقود الطيران
   ؛راسية إقليميةحلقات د

 ؛ أن يواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لإليكاو المعني بأنواع وقود الطيران البديلة ب(
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وقود الطيران أنوع  المستدام، و الطيران  وقود  عن مستقبل استخدام أنواع  نظرة شاملة  أن يواصل إعطاء   ج(
ة انبعاثات غازات الدفيئة من أجل  دورة حيا، ومراعاة التغيرات في ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة

   تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛
الوصول   د( تيسير  على  المالية  المؤسسات  مع  يعمل  األساسية   إلىأن  الهياكل  تطوير  تمويل مشاريع 

وقود ألنواع  ذات  أنواع  و ،  المستدامالطيران    المكرسة  الطيران  المنخفضةوقود  الكربونية  ،  االنبعاثات 
 ؛  وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية

أن يتعاون مع المبادرات الدولية ذات الصلة األخرى، بما في ذلك مبادرة الطاقة المستدامة للجميع،  ه(
 لتسهيل حصول الطيران على الطاقة المتجددة؛

والوقود منخفض الكربون    قود الطيران المستدامأنواع و ونشر تقييم التقدم المحرز في تطوير أن يواصل  و(
ومصادر الطاقة النظيفة األخرى ألغراض الطيران، وذلك في إطار عملية التقييم التي ُتجريها اإليكاو، 

رؤية   من أجل استعراض  2023في عام    (CAAF/3)  وأنواع الوقود البديل  وعقد المؤتمر الثالث للطيران
لعام   الطير   2050اإليكاو  المنخفضة  لوقود  الكربونية  االنبعاثات  ذي  الطائرات  ووقود  المستدام  ان 

بما يتماشى مع روح التعاون التي تتسم تحديد إطار عالمي    ومصادر الطاقة النظيفة األخرى، من أجل
  بها مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ومراعاة الظروف والقدرات الوطنية.

يحدد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي وما يرتبط بها من هياكل أساسية    إلى المجلس أن  طلبت -31
إجراء تقييم لمخاطر وأن يحدد تدابير التكّيف لمعالجة اآلثار المحتملة لتغّير المناخ وتحديث وتحسين وتطوير إرشادات بشأن  

 ، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛  وتدابير التكي ف ألغراض الطيران الدولي تغير المناخ
ر الجهود الرامية   إلى المجلس تطلب -32 أن يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا"، ويحرص على تصد 

تلك الطيران بخصوص  الدفيئة في مجال  انبعاثات غازات  لتحديد كمية  أساليب وأدوات  إعداد  أداة    إلى  ذلك  في  بما  المبادرة، 
احتساب الكربون الخاصة باإليكاو التي تتضمن أيضا انبعاثات طائرات نقل البضائع، والمضي قدما في إعداد وتنفيذ االستراتيجية 

 الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الممارسات اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة.  

 الملحق 
 توجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في مجال الطيران الدولي: المبادئ ال

 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛  أ(
اجمة عن الطيران  ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الن ب(

 الدولي؛ 
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛  ج(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛  د(
 من حيث التكاليف؛ ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تكون فّعالة (ه 
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القائمة على آليات السوق أن تتصف باالزدواجية وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد  و( للتدابير  ال ينبغي 
 الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛ 

 أدنى حد؛ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى  ز(
ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أساس اإلنصاف   ح(

 فيما يتعلق بالقطاعات األخرى؛ 
وقود  ط( كفاءة  في  والالحقة  السابقة  واالستثمارات  باإلنجازات  تقر  أن  السوق  آليات  على  القائمة  للتدابير  ينبغي 

 دابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران؛الطائرات وفي الت
 ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛  ي(
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تيّسر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛ ك(
إلى ما تم قياسه من أداء    تدابير القائمة على آليات السوق فيما يتعلق بمختلف التدابير استناداً ينبغي تقييم ال ل(

 حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛   من
 ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛  م(
ئمة على آليات السوق عن إيرادات، يوصى بشدة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول عندما ُتسفر التدابير القا ن( 

للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما فيها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذلك في  
 ؛تقديم المساعدة والدعم إلى الدول النامية

التداب س( بواسطة  االنبعاثات  خفض  تحقيق  الدول  عند  تقارير  في  تحديدها  ينبغي  السوق،  آليات  على  القائمة  ير 
 ؛ االنبعاثات عن

القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وقدرات كل طرف،  ع( التدابير  ينبغي أن ُتراعي 
 المساواة. والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمييز وإتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم 

------------------ 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي   –حماية البيئة   : جدول األعمال من  18بند ال

 كورسيا(  )خطة
، في موضوع حماية البيئة استنادا إلى التقارير والخامسة عشرة  ها الثالثة والرابعةات نظرت اللجنة التنفيذية، في جلس 1- 18

م الذي أحرزته أنشطة المنظمة بشأن تنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال   مة إليها من المجلس حول التقد  الُمقد 
بشأن تحديث ، ونظرت في مقترحات المجلس  WP/370الطيران الدولي )خطة كورسيا(، وذلك على النحو الوارد في ورقة العمل  

خطة التعويض   –المستمرة في مجال حماية البيئة    اإليكاو"البيان الُموّحد بسياسات وممارسات    –  19-40قرار الجمعية العمومية  
ورقة    16(. وباإلضافة إلى ذلك، قد مت الدول والمراقبون  WP/371عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(" )

  1التنقيح رقم    495و  487و  485و  469و  468و  465و  437و  433و  432و  427و  211و  181و  174و  169عمل:  
 . 581و 568و
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بينما   WP/467وأعطى الرئيس الكلمة لممثل اتحاد النقل الجوي الدولي، الذي أبلغ اللجنة عن سحب ورقة العمل   2- 18
ع من الرغبة في ضمان المحافظة على الوحدة في  لمنظمة لتنفيذ خطة كورسيا. وقال إن سحب ورقة العمل ينبل  ه أعرب عن دعم

 بوصفه التدبير االقتصادي الوحيد الكفيل بالتحكم في بصمة الكربون.   اإليكاواتفاق يتم في إطار 

م بشأن "خطة التعويض عن الكربون WP/370وفي ورقة العمل   3- 18 ، أفاد المجلس عما أحرزته أنشطة اإليكاو من تقد 
ان الدولي" )خطة كورسيا( منذ انعقاد الدورة األربعين للجمعية العمومية، بما في المستجدات بشأن القواعد  وخفضه في مجال الطير 

والتوصيات الدولية الُمتعلِّقة بخطة كورسيا وعناصر التنفيذ األخرى ذات الصلة بخطة كورسيا، وأنشطة دعم التنفيذ الُمقد مة في  
(، فضال عن االستعراض الدوري ACT-CORSIAقدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا )إطار برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء ال

 . 2022لخطة كورسيا لعام 

م المجلس اقتراحا بتنقيح القرار  WP/371وفي ورقة العمل   4- 18 ، في ضوء التطورات التي اسُتِجد ت منذ 19-40، قد 
بمساهمة فنية   2022منبثقة عن االستعراض الدوري لخطة كورسيا لعام  انعقاد الجمعية العمومية السابقة، بما في ذلك توصياته ال

(، بما في ذلك التغييرات التي ُأدخلت على خط األساس  (CAEP)من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران )لجنة حماية البيئة  
ل الطائرات المرجعي الخاص بخطة كورسيا واستخدام عوامل النمو القطاعية والفردية لحساب متطل بات ا لتعويض الخاصة بُمشغِّ

 بمقتضى خطة كورسيا.

، شرحت الصين اقتراحها بشأن تنفيذ خطة كورسيا من خالل خطط محددة وطنيا، ووضع WP/468وفي ورقة العمل   5- 18
يا،  عن رأي مفاده أنه لتفادي أي تشوهات في السوق بسبب خطة كورس  ورقةال  في   عربمنهجيات لالستعراض الدوري للخطة. وأُ 

ولتحسين فعالية تنفيذ الخطة، ينبغي وضع إطار للخطط المحددة وطنيا بغرض تنفيذ خطة كورسيا لتمكين كل دولة من تحديد  
قواعد وأطر التنفيذ الخاصة بها، والتي من شأنها أن تخضع الستعراض فني تجريه اإليكاو. وفيما يتعلق باالستعراض الدوري  

شكيل فريق عمل يكون معنيا باستعراض خطة كورسيا، من شأنه أن ُيكل ف باقتراح نظام لمؤشرات  ت   الورقة  في  رحلخطة كورسيا، اقتُ 
 (. 18-40التقييم يستند إلى المبادئ التوجيهية لتصميم وتنفيذ التدابير القائمة على آليات السوق )المرفق بالقرار 

وتوصياتها بشأن األهداف والتدابير الُمتعلِّقة بخفض انبعاثات ، أوضحت الصين مواقفها  WP/469وفي ورقة العمل   6- 18
ثاني أكسيد الكربون في مجال الطيران الدولي. وفيما يتعلق بخطة كورسيا، أُعرب في الورقة عن رأي مفاده أن برامج ومعايير تنفيذ 

(  CNG2020فصاعدا )   2020عتبارا من عام  خطة كورسيا الحالية القائمة على هدف اإليكاو المتمثل في النمو المحايد للكربون ا 
ها تتسق مع القوانين الدولية والمبادئ األساسية إلدارة المناخ العالمي، وأنه بدون وفاء البلدان المتقدمة، من خالل اإليكاو، بالتزامات ال 

 .مية من التمتع بفرص عادلة للتنمية الدولية بمقتضى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغي ر المناخ، فسوف ُتحرم البلدان النا 

العمل   7- 18 ورقة  المناخ  WP/487في  بتغي ر  يتعلق  فيما  ز  الُمحر  م  التقد  بالتفصيل  الدومينيكية  الجمهورية  تناولت   ،
تأييدها   ومبادراتها الرامية إلى االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو بشأن خطة كورسيا. وأُعرب في الورقة عن

  ورقة لمواصلة بناء قدرات الدول من أجل وضع مشاريع بيئية تفي بمعايير وحدة االنبعاثات في إطار خطة كورسيا. كما اقترحت ال
أن تقوم الجمعية العمومية بتشجيع اتخاذ إجراءات ملموسة إلتاحة التمويل ونقل التكنولوجيا من أجل الدول النامية، ال سيما تلك 

 نف ذة في إطار خطة كورسيا. المشاريع المُ 

، أوضحت الهند آراءها بشأن االستعراض الدوري لخطة كورسيا، وشرحت تفاصيل ما  WP/433وفي ورقة العمل   8- 18
تحديدا تحسين عمليات  الورقة  يمكن للمجلس أن يأخذه في االعتبار في عمليات االستعراض المقبلة لخطة كورسيا، واقترحت  

تخدام المبادئ التوجيهية للتدابير القائمة على آليات السوق الُمدرجة في المرفق بقرار الجمعية العمومية استعراض خطة كورسيا باس 
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توصيات أخرى إلى المجلس، تتضمن التوصية بمعالجة التأثير السلبي في نمو قطاع الطيران المدني   ورقة، كما قد مت ال18- 40
النمو  الدولي نتيجة لعوامل مثل جائحة فيروس كورونا،   وذلك من خالل تقييم خط األساس المرجعي لخطة كورسيا، وعوامل 

 القطاعية والفردية، فضال عن إدراج مسألة الضمانات في تصميم خطة كورسيا وتقييمها. 

، أبرزت نيوزيلندا أنه ينبغي اإلبقاء على طموح خطة كورسيا أو تعزيزه، وينبغي أن يكفل  WP/568وفي ورقة العمل   9- 18
كورسيا أن تضطلع  لخطة    ه يمكنأنعن رأي مفاده  اس المرجعي حدوث التعويض في السنوات المقبلة. وأُعرب في الورقة  خط األس

 الهدف الطموح طويل األجل. تحقيقبدور في 

، ناقش االتحاد الروسي، في معرض إعرابه أيضا عن آرائه بشأن هدف طموح طويل  WP/169وفي ورقة العمل   10- 18
من جدول األعمال(، الصلة المحتملة بين تحديد هدف طموح طويل األجل وبين خطة كورسيا. وفي هذا   17)انظر البند األجل 

أن تنفيذ خطة كورسيا ال يتماشى مع تنفيذ هدف طموح طويل األجل في المستقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى   لورقة السياق، ادعت ا 
،  ، مما يؤدي إلى تدفق رأس المال من القطاعتي تنشأ من خارج قطاع الطيراناعتماد خطة كورسيا على وحدات االنبعاثات ال

ر في االنتقال يالورقة عن رأي  ت. كما أعربالذي يعوق التحديث وتحقيق هدف طموح طويل األجل األمر تمثل في ضرورة التطو 
اقتراحًا يدعو الدول األعضاء إلى عدم    ، وأوردتمن تنفيذ خطة كورسيا إلى تنفيذ أنشطة في إطار الهدف الطموح طويل األجل

استخدام التدابير اإلقليمية القائمة على السوق التي تستند إلى تداول حصص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الطيران المدني  
 الدولي. 

عنصرا حاسما  ، أعربت الواليات المتحدة عن تأييدها لمواصلة تنفيذ خطة كورسيا بوصفها  WP/432وفي ورقة العمل   11- 18
أنه ينبغي لإليكاو   مفاده  ضمن سلة اإليكاو للتدابير الرامية إلى معالجة اآلثار المناخية للطيران الدولي. وأُعرب في الورقة عن رأي

أن تؤكد طموح خطة كورسيا المناخي والتزامها ومصداقيتها بينما قطاع الطيران آخذ في التعافي من جائحة فيروس كورونا. وفي  
ة على أنه ينبغي لإليكاو أن تحدد خط أساس مرجعي واضح ومؤكد لجميع المراحل المتبقية من خطة  لورقسياق، شد دت اهذا ال

ة  ورقفصاعدا. كما أوجزت ال  2020كورسيا، دون تراجع عن هدف اإليكاو المتمثل في النمو المحايد للكربون اعتبارا من عام  
( والحاجة  CORSIA MRVالرصد واإلبالغ والتحق ق بشأن تنفيذ خطة كورسيا )  وجهات نظرها بشأن الصلة المحتملة بين نظام

 رصد استخدام وقود الطيران المستدام مع تزايد نشر استخدامه على الصعيد العالمي. و  إلى تتبع

في اللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة    6، سلطت الدول األربع والخمسون األعضاء WP/465وفي ورقة العمل   12- 18
أفكاك(، الضوء على تنفيذ الدول األفريقية األعضاء لخطة كورسيا. وأُعرب في الورقة عن رأي مفاده أن خطة كورسيا ال تزال هي  

الدو  الطيران  أنشطة  الناجمة عن  باالنبعاثات  يتعلق  السوق فيما  آليات  القائم على  الوحيد  العالمي  ال التدبير    ورقة لي. كما تناولت 
بالتفصيل التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أفريقيا نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وأعربت عن آرائها بشأن التغييرات المحتملة  

كخط األساس   2019في عناصر تصميم خطة كورسيا. واقترحت تحديدا إزالة عامل النمو الفردي؛ واستخدام متوسط انبعاثات عام  
التجريبية بدال من متوسط عامي  ال  المرحلة  انتهاء  ؛ واإلبقاء على اإلعفاء من شرط 2020و   2019مرجعي لخطة كورسيا بعد 

التعويض ألقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية. وفيما يتعل ق باالستعراض الدوري لخطة 
ال  يحدد المجلس لذلك نطاقا ومنهجية واضحين. وأُعرب في الورقة عن دعمها ألنشطة برنامج اإليكاو  أن    ورقة كورسيا، اقترحت 
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( وشد دت على ضرورة استمرار تقديم الدعم للدول األفريقية ACT-CORSIAللمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا ) 
 في مجال بناء القدرات.

العمل   13- 18 المدني ألمريكا  ،  WP/485وفي ورقة  الطيران  بدعم من ثالث دول أعضاء في لجنة  األرجنتين،  أوجزت 
(: إكوادور والجمهورية الدومينيكية وكوستاريكا، اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة كورسيا. وشد دت الدول على  LACACالالتينية )

تحديات اإلضافية الُمتعلِّقة بإلغاء عمليات التحق ق في التحديات المرتبطة بعدم وجود كيانات تحق ق معتمدة في اإلقليم، وعلى ال
الموقع نتيجة لقيود السفر المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا. واقترحت الدول أن تقوم اإليكاو بتشجيع اعتماد المزيد من 

التحق ق بشأن تنفيذ خطة كورسيا. كيانات التحق ق لضمان وفاء البلدان   والمشغلين في الوقت المناسب بمتطلبات الرصد واإلبالغ و 
(، وشد دت  ACT-CORSIAكما أي دت الدول أيضا أنشطة برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا )

 على أهمية مواصلة أنشطة بناء القدرات، ال سيما في الدول النامية.

شجعت كندا واليابان وكينيا والمكسيك وجمهورية كوريا ورواندا وسويسرا ،  1، التنقيح رقم  WP/495وفي ورقة العمل   14- 18
وأذربيجان  وأرمينيا  ألبانيا  من  وبدعم  األعضاء،  ودوله  األوربي  واالتحاد  األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  والمملكة  وتركيا 

سود ومقدونيا الشمالية وسان مارينو وصربيا وأوكرانيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وآيسالندا وجمهورية مولدوفا وموناكو والجبل األ
الجمعية العمومية على السعي إلى زيادة الطموح البيئي لخطة كورسيا إلى أقصى قدر ممكن ضمانا الستمرار مصداقية الخطة  

ها عمليا تفاديا إلثقال كاهل  والسمعة الطيبة لإليكاو وخطتها المناخية الرائدة عالميا، مع الموازنة بعناية بين طموح الخطة وتطبيق
قطاع الطيران الذي ال يزال في طور التعافي من جائحة فيروس كورونا، وتفاديا إلجراء تغييرات أوسع نطاقا على تصميمها. كما 

 شجعت الدول التي لم تنضم بعد إلى الخطة إلى االنضمام إليها طوعا. 

   7(COCESNAمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات المالحة الجوية )، أعربت الدول المؤلفة لWP/181وفي ورقة العمل   15- 18
عن تأييدها ألنشطة التنفيذ الجارية لخطة كورسيا، مبرزة المشاركة الطوعية لدول إضافية على الرغم من مساهمتها المحدودة في  

على ضرورة استمرار توفير الدعم الفني والمزيد من    ورقة االنبعاثات العالمية واآلثار الضارة لجائحة فيروس كورونا. وشد دت ال
 التوجيه لتسهيل تنفيذ خطة كورسيا.

، والدول  8، أعربت الجمهورية التشيكية، باسم االتحاد األوروبي والدول األعضاء  فيهWP/437وفي ورقة العمل   16- 18
األوروبية لسالمة المالحة الجوية )يوروكنترول(،    ، والمنظمة9( ECACاألخرى األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني )

عن تأييدها ألنشطة التنفيذ الجارية لخطة كورسيا، ُمبرزة المشاركة الطوعية لجميع الدول األربع وأربعين األعضاء في اللجنة  
إلشارة أيضا إلى أهمية استمرار  األوروبية للطيران المدني في المرحلة التجريبية كدليل على التزامها بالتنفيذ الناجح للمخطط، مع ا

( كورسيا  خطة  إطار  في  والتدريب  القدرات  وبناء  للمساعدة  اإليكاو  بشأن  ACT-CORSIAبرنامج  آراءها  الدول  وأوجزت   .)
دة على أن االستعراض يمثل طريقة لضمان أن تظل خطة كورسيا مالئمة للغرض منها  االستعراض الدوري لخطة كورسيا، ُمشدِّ

فيذها تمشيا مع السياسة المناخية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مستوى طموح خطة كورسيا، في حين يمكن طوال فترة تن

 
 ونيكاراغواليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس  ب 7
النمسـا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشـيك، الدنمارك، إسـتونيا، فنلندا، فرنسـا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا،  8

 والسويد إسبانياالتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، 
أرمينيا، أذربيجان، البوســنة والهرســك، جورجيا، أيســلندا، جمهورية مولدوفا، موناكو، الجبل األســود، مقدونيا الشــمالية، ألبانيا،  9

 النرويج، سان مارينو، صربيا، سويسرا، تركيا، أوكرانيا والمملكة المتحدة
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تغطية اعتبارات أكثر جوهرية في عمليات االستعراض الالحقة. كما أعربت الدول عن رأي مفاده أنه ينبغي للجمعية العمومية أن  
بنفس مستوى طموح خطة كورسيا الذي جرى االتفاق   2024اعتبارا من عام  تعيد تأكيد خط األساس المرجعي لخطة كورسيا  

. واقترحت الدول كذلك أن يتخذ المجلس التدابير الالزمة لضمان عدم ازدواج  19-40عليه أصال في قرار الجمعية العمومية  
 العد لخفض االنبعاثات بين خطة كورسيا والمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس. 

، أعربت اإلمارات العربية المتحدة وتونس والسودان وعمان وقطر ومصر والمملكة العربية WP/427وفي ورقة العمل   17- 18
السعودية واليمن، بدعم من المنظمة العربية للطيران المدني، عن تأييدها ألنشطة التنفيذ الجارية لخطة كورسيا، ُمشيرة إلى أهمية 

للمساع اإليكاو  برنامج  )استمرار  كورسيا  خطة  إطار  في  والتدريب  القدرات  وبناء  بشأن ACT-CORSIAدة  آراءها  وشرحت   ،)
  2019التغييرات التي أدخلت على بعض عناصر تصميم خطة كورسيا. وقد أي دت الدول تحديدا اعتماد مستوى انبعاثات عام  

رة تالفي فرض أي عبء مالي على  ضرو إلبراز  (،  2035إلى    2021كخط أساس مرجعي لجميع مراحل تنفيذ خطة كورسيا )
لي الطائرات. كما اقترحت الدول إزالة  ل الطائرات، مع اإلبقاء على مالدول وُمشغِّ عامل النمو القطاعي  معامل النمو الفردي لُمشغِّ

القائم على   رأيها بأن خطة كورسيا تمثل التدبير العالمي الوحيدعلى فقط، طوال فترة تنفيذ خطة كورسيا. وأكدت الدول من جديد 
عن أنشطة الطيران الدولي مرة واحدة فقط. وأبرزت الدول    ةآليات السوق لضمان حساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجم

خطة  هدف    فإن مستوى الطموح"،  ب فيما يتعلق "و   لالستعراض الدوري لخطة كورسيا.  منتظمةأيضا ضرورة وضع منهجية/آلية  
لكربون عن من حيث ا، ولكنه يهدف إلى تحقيق هدف النمو المحايد  التعويضمن متطلبات    بأي قدر محدد  ال يرتبط  كورسيا

التزامات   ال ينبغي النظر إلىكان خط األساس(. لذلك،  أيًا  طريق الحفاظ على صافي االنبعاثات عند مستوى خط األساس )
 . خطةمستوى طموح التراجع في ن االلتزامات المتوقعة في وقت تبني خطة كورسيا على أنها عقل تالتعويض التي 

، سل طت غيانا، بدعم من األرجنتين وأوروغواي وبنما والجمهورية الدومينيكية والسلفادور  WP/174وفي ورقة العمل   18- 18
م بشأن  اإلسهام في تنفيذ خطة كورسيا من خالل وضع أساس قانوني  وغواتيماال وكوستاريكا، الضوء على ما أحرزته غيانا من تقد 

وطني ومشاركتها الطوعية في الخطة. كما سل طت الدول الضوء على تعر ض الدول الجزرية الصغيرة النامية آلثار تغي ر المناخ، 
 (. ACT-CORSIAإطار خطة كورسيا ) وأهمية مواصلة أنشطة التدريب في إطار برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في  

اللجنة علمًا بورقتي معلومات مقدمتين لإلحاطة: ورقة العمل   19- 18 الُمقد مة من عمان فيما يتعلق    WP/211وأحاطت 
الُمقد مة من سيشيل فيما يتعلق بنهجها للتخفيف من انبعاثات ثاني   WP/581بتجربتها في تطبيق خطة كورسيا؛ وورقة العمل  

 كربون الناجم عن أنشطة الطيران. أكسيد ال

. وترد  المقدم عن هذا البند  طلبت إرفاقها بالتقريركما  بعض التعديالت على مشروع القرار،  بشفويًا  مت الصين  قد  تو  20  -18
 . 18/1فيما يلي بعد نص القرار ، حك بتأييد معظم الدولهذه التعديالت، التي لم ت

أشارت األمانة إلى أن اقتراح المجلس يهدف إلى الحفاظ على التوازن الضروري والدقيق  وبناًء على طلب الرئيس،   21- 18
للطموح  العام  المستوى  ضمان  مع  النامية،  االقتصادات  من  المشغلين  على  تأثيراتها  حيث  من  كورسيا،  تصميم  عناصر  بين 

 وقدمت األمانة التوضيحات التالية: ومالءمة خطة كورسيا في المستقبل باعتبارها المخطط الوحيد للطيران الدولي. 

من   2019فيما يتعلق بخط أساس كورسيا، سيؤثر استخدام نسبة مئوية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام   (أ
، ومن  2035جهة على مستوى الطموح من حيث إجمالي متطلبات التعويض بموجب خطة كورسيا حتى عام  

وسيناريوهات النمو المقبلة.   جائحة فيروس كورونا على التعافي من    ناحية أخرى على سنة بدء التعويض، اعتماداً 
  2024من عام    اً كخط أساس اعتبار   2019في المائة من انبعاثات عام    85وقد تم تقديم اقتراح المجلس باعتبار  
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 ؛ فصاعدًا في ضوء توقع بدء التعويض من المرحلة األولى من برنامج كورسيا 

النمو القطاعية والفردية، تم توضيح أن استخدامها يحدد كيفية توزيع إجمالي التعويضات  فيما يتعلق بعوامل  و  (ب
في المائة    100كورسيا على كل مشغل طائرات. كما أن اقتراح المجلس باستخدام قطاعي بنسبة    بموجب
المائة قطاعيًا و  85، و 2032-2021للفترة   للفترة    15في  المائة فرديا  ضًا يتيح تعوي  2035-2033في 

 متوازنًا لمتطلبات التعويض المتزايدة بسبب خط األساس الجديد المقترح لكورسيا. 

والحظت اللجنة أن عددا من أوراق العمل أشارت إلى جهود االيكاو ودولها األعضاء والصناعة في تنفيذ كورسيا  22- 18
م الكبير الذي أحرزته المنظمة منذ انعقاد  تنفيذا قويا والمساهمة المتزايدة للدول في كورسيا. وفي هذا الصدد أقرت الل جنة بالتقد 

الجمعية العمومية الماضية من أجل التنفيذ القوي لخطة كورسيا، ورحبت في هذا الصدد بالعدد المتزايد من الدول التي تشارك  
اإلجمالي للدول المشاركة    بما في ذلك آخر اإلعالنات عن المشاركة الطوعية لسيراليون وسيشيل مما رفع العدد  طوعا في الخطة،

 مشجعة الدول األخرى على أن تحذو حذو ذلك في أقرب وقت ممكن. دولة،  117إلى 

م المستمر الذي أحرزه برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا  23- 18 ورحبت اللجنة بالتقد 
(ACT-CORSIA،بمساهمات الدول األعضاء ومشاركتها )  .وطلبت إلى الدول أن تواصل المشاركة في البرنامج ودعمه 

من    18وفيما يتعلق بدور خطة كورسيا بوصفها الخطة العالمية الوحيدة، فقد سل طت اللجنة الضوء على الفقرة   24- 18
كورسيا( ، التي تنص بوضوح على أن "خطة التعويض عن الكربون )WP/371مشروع نص قرار الجمعية المرفق بورقة العمل  

هي الخطة العالمية الوحيدة القائمة على آليات السوق والمنطبقة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي،  
ليتسنى بذلك تفادي احتماالت اهور مزيج من التدابير الوطنية أو اإلقليمية المكررة القائمة على السوق، وبالتالي ضمان احتساب 

 ني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي مرة واحدة فقط".انبعاثات ثا

(،  2035إلى عام    2024وفيما يتعلق بخط األساس المرجعي لخطة كورسيا بعد انتهاء المرحلة التجريبية )من عام   25- 18
لت بعض الدول اإلبقاء على مستوى االنبعاثات ل إلى ما بعد   2019عام  فقد الحظت اللجنة تباينا في وجهات النظر، حيث فض 

.  2019في المائة النبعاثات عام  85، في حين دعمت دول أخرى اقتراح المجلس باستخدام  2035المرحلة التجريبية حتى عام  
فصاعدا، دعمت بعض الدول اقتراح المجلس في    2030وفيما يتعل ق باستخدام عوامل النمو القطاعية والفردية اعتبارا من عام  

 خرى اإلزالة التامة لعامل النمو الفردي من خطة كورسيا.حين طلبت دول أ

، الذي تضم ن اقتراح مجلس WP/371المرفق بورقة العمل    19- 40ناقشت اللجنة قرار الجمعية العمومية الُمنق ح   26- 18
(  2019ات عام  ٪ من انبعاث85اإليكاو بشأن خط األساس المرجعي الخاص بخطة كورسيا بعد انتهاء المرحلة التجريبية )أي  

فصاعدا،    2030، والتنقيحات التي ُأدخلت على استخدام عامل النمو الفردي اعتبارا من عام  2035إلى عام    2024من عام  
ل إليه المجلس من أجل الحفاظ على التوازن الضروري وإن كان دقيقا بين عناصر  مع التسليم بأن االقتراح يمثل حال وسطا توص 

 لحفاظ في الوقت ذاته على سالمة الخطة ومستوى طموحها.تصميم خطة كورسيا مع ا

 17وفيما يتعلق بعمليات االستعراض الدورية المقبلة لـكورسيا، أيدت عدة دول اقتراح إحدى الدول لتحديث الفقرة   27- 18
. وأعربت دول  االستعراضعمليات  من مشروع نص قرار الجمعية العمومية لمطالبة المجلس بوضع منهجية وجدول زمني إلجراء  

أخرى عن رأي مفاده أنه على الرغم من أن هذا االقتراح يعد فكرة جيدة، إال أنها تفضل اإلبقاء على نص مشروع قرار الجمعية  
 العمومية كما هو. 
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بشأن خطة كورسيا المقترح كما يرد في المرفق بورقة    19-40ولدى النظر في قرار الجمعية العمومية الُمنق ح   28- 18
وفي حين الحظت اللجنة اآلراء التي أعربت عنها بعض الدول باإلبقاء على مشروع قرار الجمعية العمومية دون   WP/371العمل  

من المنطوق لمطالبة المجلس   17تغيير إال أنها وافقت اللجنة على حل وسط لتغيير مشروع قرار الجمعية العمومية في الفقرة  
ات دورية لبرنامج كورسيا في المستقبل، على أساس أن هذا سيكون التغيير الوحيد بتحديد منهجية وجدول زمني إلجراء مراجع

كورسيا   خطة  استعراضعمليات  . وسيمكن هذا التغيير المجلس من وضع منهجية ضرورية وجدول زمني لقيامه بعلى النص
 المقبلة. وقد قبل االجتماع القرار بالتزكية. 

 :القرار التالي باعتمادية العمومية توصي الجمعأن اللجنة على  واتفقت 29- 18
خطة التعويض   – د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  موحّ البيان  ال : 18/1 الجمعية العمومية قرار

 عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(

قد نص  على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض   18- 38قرار الجمعية العمومية    كان  لما
 الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛  

ألعضاء، تحديد القضايا والمشاكل  قد طلب إلى المجلس، بدعٍم من الدول ا   18- 38بأن قرار الجمعية العمومية  وتذكيرا   
الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعالجها 

بارًا من  مراعاة الظروف والقدرات الخاصة، وآليات تنفيذ الخطة اعت بما في ذلك سبل  بشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئيسية،  
كجزء من مجموعة تدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدام لتحقيق   2020  عام 

  األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛
بشكل   السوق عالمية للتدابير القائمة على آليات  قد نّص على تطبيق خّطة    3- 39  قرار الجمعية العمومية  كان  لماو 

خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا( كجزء من سّلة تدابير تشمل أيضًا تكنولوجيات  
 الطائرات والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام لبلوغ أهداف اإليكاو الطموحة؛ 

 العمل،   من  الكبير  وبالقدر  الدولي،  الطيران  عن  الناجمة  النبعاثاتا  مسألة  لتناول  المالئم  المنتدى  هي  اإليكاو  بأنوتسليما   
  ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران   (TAB)والهيئة االستشارية الفنية    (CEC)المجلس ولجنة المناخ والبيئة    به  اضطلع  الذي

(CAEP) ؛ لدعم تنفيذ خّطة كورسيا عنه ةالمنبثق 
خطة  خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )   – باعتماد الطبعة األولى من المجّلد الرابع    وترحيبا  

خطة الخاّصة ب   ( MRV) البيئة، والذي تشمل أحكامه إجراءات الرصد واإلبالغ والتحقق  حماية    – كورسيا( من الملحق السادس عشر  
  ؛كورسيا 

إجراءات إثبات االمتثال لخّطة التعويض عن الكربون وخفضه   –بصدور الطبعة الثانية من المجّلد الرابع  وترحيبا  أيضا  
 (؛  ETM, Doc 9501من الدليل الفني للبيئة ) –في مجال الطيران الدولي 

اإليكاو مشار    وثيقة صادرة عن  14بالتقّدم المحرز في إعداد وتحديث عناصر تنفيذ خّطة كورسيا، الواردة في    وترحيبا  
 إليها بصورة مباشرة في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر تتضّمن مواد أقّرها المجلس، وهي ضرورية لتنفيذ خّطة كورسيا؛  

المكّلفة برفع توصيات إلى المجلس بشأن وحدات االنبعاثات    (TAB)بإنشاء المجلس للهيئة االستشارية الفنية  وترحيبا  أيضا   
 وجب خطة كورسيا؛ المؤّهلة بم
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بأهمية اتباع نهج منّسق في أنشطة بناء القدرات من جانب اإليكاو ودولها األعضاء، بالتعاون مع قطاع الطيران،    وإقرارا  
-ACT)برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خّطة كورسيا  سّيما من خالل   لدعم تنفيذ خّطة كورسيا، ال

CORSIA)  واد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خّطة كورسيا ما بين الدول، والتي كانت الذي يشمل تنظيم ندوات، وإعداد م
في    ثاني أكسيد الكربون السنوية من  نبعاثات  اال  ، واإلبالغ عن الرصد واإلبالغ والتحققأساسيًة في نجاح تنفيذ الدول الشتراطات  

 السجل المركزي لخطة كورسيا؛ 
لنت عن نّيتها المشاركة طوعًا في خّطة كورسيا في المرحلة التجريبية اعتبارًا من بالعدد المتزايد للدول التي أع  وترحيبا  

   ؛ 2023دولًة في  115و  2022دول في   107و 2021دولًة في   88، والتي بلغ عددها  2021

 بأن أنشطة بناء القدرات المتينة من شأنها تيسير اتخاذ الدول األعضاء قرار المشاركة طوعًا في خطة كورسيا؛ وإقرارا  
لتنفيذ عناصر تصميم    2020بداًل من انبعاثات    2019( بشأن استخدام انبعاثات  2020بقرار المجلس )يونيو    وتذكيرا  

الم والسنة  كورسيا،  خطة  في  األساس  خط  )أي  كورسيا  مشغلي خطة  على  المفروضة  التعويض  اشتراطات  الحتساب  رجعية 
الطائرات، والعتبة المحددة للوافدين الُجدد( أثناء المرحلة التجريبية، في ال جائحة فيروس كورونا، وإلتاحة الضمانات لتفادي 

 ؛ تحميل مشّغلي الطائرات أعباًء اقتصادية غير مناسبة
في ال المساهمة الفنية المقدمة من لجنة    2022لدوري لخطة كورسيا لعام  بانتهاء المجلس من االستعراض ا  وإقرارا  

وسيناريوهات التعافي ، بما في ذلك تحليالت اآلثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  ( CAEP) حماية البيئة في مجال الطيران  
 منها واألثر المترتب على خط األساس في خطة كورسيا بعد انتهاء المرحلة التجريبية؛

دة للتعويض عن الكربون، في مقابل خطة عالمية موحّ خّطة كورسيا باعتبارها    أن قطاع الطيران يدعم وجود  إلى  وإشارة
ق فعالية التكاليف ويكّمل  شتات من التدابير التابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء يحقّ 

 مجموعة التدابير الشاملة، بما فيما التدابير المتعلقة بالتكنولوجيا والعمليات والبنى التحتية؛ 
انبعاثات ثاني   احتساببأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطب ق على نحو مزدوج وال ينبغي    وإقرارا  

 يران الدولي إال مرة واحدة؛  أكسيد الكربون الناجمة عن الط
دعم    يبين  بشأن تنفيذ خّطة كورسيا  والثالثين  دورتها التاسعة  في  العمومية  الجمعية  اتخذته  الذي  القرار  أن  على  وتشديدا  

الدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقابل خليط محتمل من التدابير  
 قائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم؛  ال

أجل تمويل شؤون المناخ    منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات    للشاغل  وتأكيدا  
و   في األخرى،  العادلة    لوجوب القطاعات  المعاملة  السوق  آليات  على  القائمة  التدابير  تكفل  الطيرانلأن    مقارنةً الدولي    قطاع 

 القطاعات األخرى؛ ب
وتسليمًا بمبدئه الخاص بالمسؤوليات المشتركة   باريس  وباتفاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ب  وتذكيرا  

 ؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيولكن المتباينة وقدرات كل دولة،  
اتفاقية   وتسليما   التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في  أيضًا بمبادئ عدم 

 شيكاغو؛ 
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في اّل    المعتمد  سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق باريس  اوتنفيذه  بخطة كورسيا  بأن العمل المتعلق  وإقرارا  
 ؛ ّير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ

المناخ    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  تكان  ولما التنمية النظيفة آلياتعلى    اننّص ت  واتفاق باريسبشأن تغير  ، كالية 
 التنمية لدعم  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفيض  في  لمساهمةا  من أجلإطار اتفاق باريس    فيآلية سوق جديدة    وضععلى  و   ،مثالً 

 الدول النامية على وجه الخصوص؛   منه تستفيد الذي األمر المستدامة،
ة فاإليكاو بشأن إعداد منهجيات آلية التنمية النظيو بالتعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ    وترحيبا  

 الطيران؛   ألغراض
اوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  بأن هذا القرار ال يرسي سابقة أو يحكم مسبقًا على نتيجة المفوتسليما   

بشأن تغيير المناخ أو اتفاقات دولية أخرى، وال يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيير المناخ أو  
 اتفاقية باريس أو اتفاقات أخرى؛

 : العمومية الجمعية فإن
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة بيان موحّ ":  20- 41قرارال  معأن هذا القرار يحل،    رتقرّ  - 1
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  بيان موحّ ":  21-41قرار  الو   "أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي  -

د بسياسات القرارات معًا البيان الموحّ   هذهل  وتشكّ   19- 40و  18- 40و   17- 40  اتقرار ال، محل  "تغير المناخ  -حماية البيئة  
 ؛وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة

  عن   الناجمة   الكربون   أكسيد   ثاني   انبعاثات   لمعالجة   المتاحة   التدابير   بسلة   الخاصة   العناصر   جميع   بشأن   المحرز   بالتقّدم   وتسّلم  - 2
، وتؤكد إعطاء  كورسيا   المستدامة وخطة الطيران  والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود    الطيران   تكنولوجيات   ذلك   في   بما   الدولي،   الطيران 

 ؛المستدامة التي توفر فوائد بيئية في قطاع الطيران   الطيران األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود  
بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحسينات   يضا  أ   وتسّلم  - 3

حركة النقل   نمو   لمواكبة المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    الطيران   التشغيلية وأنواع وقود 
تحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي النبعاثات ثاني أكسيد  ل الجوي الدولي في الوقت المناسب  

 ؛ على المستوى نفسه   2020الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام  
تحقيق الهدف الطموح   من أجل التدابير األوسع نطاقًا،    لحزمة  استكماالً   خّطة كورسيا  على الدور الذي تضطلع به  وتشدد - 4

 الطيران الدولي؛   على  مناسبةدون فرض أعباء اقتصادية غير بالعالمي، 
تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في    بقرارها المتخذ أثناء الدورة التاسعة والثالثين بشأنوتذّكر   - 5

ي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ( للتصدّ كورسياربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )شكل خطة التعويض عن الك
بلد    إلى  وتصلأحد البلدان    من  تغادرالتي    المدني  الطيرانالدولي )أي رحالت    المدنيثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  

 ،  اصة وقدرات كل منها، مع مراعاة الظروف الخ2020آخر( بما يتجاوز مستويات عام 
الطائرات    وتطلب - 6 تكنولوجيات  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  كافة  ضمان  مواصلة  المجلس  إلى 

التشغيلية   للتصدي  لكورسيا    المستدامة   الطيران  أنواع وقودو والتحسينات  الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها  التي تبذلها 
  هذا   فيالعمل وتقديم تقرير    خططالكربون الناجمة عن الطيران الدولي، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ  النبعاثات ثاني أكسيد  
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في سنة   ة خطالفي إطار  الطائرة لدى مشغل التعويضيكون خفض متطلبات  أن منهجية لضمان   وضع ينبغي ه أنب علماً ، الشأن
المنخفض الكربون في  الوقود المؤهل لخطة كورسيا )مثاًل أنواع وقود الطيران المستدام وأنواع وقود الطيران  استخدامب ممكناً معينة 

 عناصر سلة التدابير؛   من عنصر أي ُيغفل ال بحيث، إطار خطة كورسيا(
ضرورية من  إلى المجلس مواصلة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات ال  تطلب - 7

أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن  
 التدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن. 

  المناخ  بتغير  للتأثر  قابليتها   حيث  من  النامية،  الدول  سيما  وال  الدول،  من  دولة  كل  وقدرات  الخاصة  بالظروف  وتسّلم - 8
ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور، مع تخفيض أوجه  

 إلى حدها األدنى؛   السوق  فيالخلل 
خطة التعويض عن  ب   يتعلق  فيما  جيتدري  بتنفيذ  أثناء الدورة التاسعة والثالثين بشأن االضطالعبقرارها المتخذ    تذّكرو  - 9

في مجال الطيران الدولي لمراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع   وخفضهالكربون  
 على النحو التالي:   ،تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى

على الدول التي تطوعت بالمشاركة في الخطة.   2023ية عام حتى نها   2021التجريبي من عام   التنفيذ   مرحلة   تنطبق  (أ
 ؛ ه( و ط( أدناه   11ويجوز للدول المشاركة في هذه المرحلة تحديد أساس شروط التعويض لمشغلي طائرتها من الفقرتين  

التجريبية، على الدول التي شاركت طواعية في المرحلة    2026حتى نهاية عام    2024تنطبق المرحلة األولى من عام   (ب 
 ؛  أ( أدناه   9فضال عن أي دول أخرى تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة، مع احتساب شروط التعويض في الفقرة 

تشّجع جميع الدول بقوة على المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى، مع مالحظة أن الدول   (ج
 وأن العديد من الدول األخرى قد تطوعت أيضًا؛  المتقدمة، التي تطوعت بالفعل، تأخذ بزمام القيادة،

العامة على موقع اإليكاو اإللكتروني معلومات حديثة بشأن الدول التي تطوعت للمشاركة في   (د وستضع األمانة 
 المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى 

  في   يها حصة فردية على جميع الدول التي لد  2035وحتى نهاية عام    2027الثانية من عام    المرحلة  وتنطبق (ه
األطنان  ٪  0.5  يتجاوز  بما  2018  عام  في  اإليرادية  الكيلومترية  باألطنان  الدولي  الطيران  أنشطة إجمالي  من 

األطنان الكيلومترية اإليرادية إلى    اتكمي  أكبرالتراكمية في قائمة الدول من    حصتهاتبلغ    أوالكيلومترية اإليرادية،  
، باستثناء أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية يلومترية اإليراديةمن إجمالي األطنان الك٪  90  أقلها

 والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة  

سيما   ، والالتي لم تشارك بعد تشجيعا قويا على المشاركة في الخطة في أقرب وقت ممكنأو    المعفّيةالدول    وُتشج ع (و
التي تقرر المشاركة   الدول   أّماتلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.  

الطوعية في الخطة، أو تقرر عدم مواصلة المشاركة الطوعية في الخطة، ال يجوز لها أن تقوم بذلك إاّل اعتبارا 
 يونيو من السنة السابقة.  30قرارها في موعد ال يتعدى يناير في أي سنة ما وينبغي أن ُتخطر اإليكاو ب 1من 

، سُيجري المجلس استعراضا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  2022واعتبارا من عام   (ز
كل ثالث سنوات، بما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي، والذي سيشكل أساسا هاما للمجلس للنظر في ما  
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ن الضروري إدخال تعديالت على المرحلة المقبلة أو دورة االمتثال وكذلك لكي يقوم، عندما يكون ذلك إذا كان م
 مناسبا، بالتوصية بهذه التعديالت للجمعية العمومية بغية اتخاذ قرار بشأنها. 

 

ن الكربون وخفضه في مجال  ق خطة التعويض عأنه يجب أن ُتطب  أثناء الدورة التاسعة والثالثين ببقرارها المتخذ  تذّكرو  - 10
تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى    أجل   من الدول    بينلي الطائرات على نفس الطرق  الطيران الدولي على جميع مشغّ 

 حدها األدنى، على النحو التالي: 
الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في   جميع (أ

الفقرة   بموجب  الدولي  الطيران  تشملها    9مجال  الكربون   شروطأعاله،  عن  التعويض  بخطة  الخاصة  التعويض 
 وخفضه في مجال الطيران الدولي.

ين دولة مدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق ب (ب
التعويض الخاصة    شروط أعاله، معفاة من    9الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة  

 التعويض المبسطة؛  شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

هما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  تاتندرج كل الالرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين،  جميع (ج
أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع الحفاظ    9الفقرة    بموجبفي مجال الطيران الدولي  

 على شروط التعويض المبسطة؛ 

كل عام كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   تحتسب  وتقرر أيضًا أن   التاسعة والثالثين أثناء الدورةبقرارها المتخذ    تذّكرو  - 11
 على النحو التالي:   2021دة اعتبارًا من عام المطلوبة للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة محدّ 

القطاعية  =    التعديل الخاص بمشغل الطائرات (أ الانبعاثات  )  ×]النسبة المئوية  خطة   تغطيها  تيمشغل الطائرات 
معينة([ + عامل نمو القطاع في سنة  مُ ×    معينةالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة  

  ×   في سنة معينة  خطة التعويض عن الكربون   )انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها   ×]النسبة المئوية الفردية  
  ؛معامل نمو مشغل الطائرات في سنة معينة([

= )إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن    2023وحتى    2021من    عامل نمو القطاع يكون مُ   حيث  (ب 
إجمالي االنبعاثات التي / 2019التي تغطيها خطة الكربون في عام    إجمالي االنبعاثات   – معينة  الكربون في سنة  

= )إجمالي االنبعاثات التي تغطيها   2035لى  إ   2024ومعامل نمو القطاع من  المعينة،  سنة  ال تشملها هذه الخطة في  
٪ من إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة التعويض عن 85  – خطة التعويض عن الكربون في السنة المعينة  

 ؛ (/إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في السنة المعينة 2019الكربون في  

الطائرا (ج = )مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي    2035وحتى    2033من  ت  عندما يكون معامل نمو مشغل 
معينة   سنة  في  الكربون  عن  التعويض  خطة  خطة 85–تغطيها  تغطيها  التي  الطائرات  مشغل  انبعاثات  من   ٪

/مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في  2019التعويض عن الكربون في 
 السنة المعينة؛

 النسبة المئوية الفردية(؛  -  ٪100عندما تكون النسبة المئوية القطاعية = )  (د
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 عندما تسري النسبة المئوية القطاعية والنسبة المئوية الفردية على النحو التالي:  (ه

قطاعية وصفر ٪ فردية، رغم أن كل دولة مشاركة   ٪100، بنسبة  2023وحتى نهاية عام    2021من عام   -1
 مرحلة التجريبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:قد تختار أثناء هذه ال

 انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة حسب ما ورد أعاله؛  (أ

 . 2019أو انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في عام  (ب

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪ 100، بنسبة 2026وحتى نهاية  2024من عام   -2

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪ 100، بنسبة 2029وحتى نهاية  2027من عام   -3

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪ 100، بنسبة 2032وحتى نهاية  2030من عام   -4

 ٪ فردية؛ 15قطاعية ونسبة  ٪85، بنسبة 2035وحتى نهاية عام  2033من عام   -5

ي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي  إجمال و   مشّغل الطائرات  انبعاثات (و
 ؛في سنة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة

الطرق   لمراعاة   كل سنة أعاله في بداية  ج(    11و ب(    11  تين الفرعيتين في الفقر   الوارد احتساب نطاق االنبعاثات    سُيعاد  ( ز 
  نظرا لمشاركتها الطوعية أو بداية مرحلة جديدة أو دورة امتثال؛   التي ستضاف ومنها  إلى جميع الدول  الجوية  

ُيستثنى من تطبيق خطة التعويض   10الجديد   الوافد  أن  وتقرر أيضا  أثناء الدورة التاسعة والثالثين  بقرارها المتخذ    تذّكرو  - 21
٪  0.1عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة  

إجمالي االنبعاثات في عام   الخطة ويعام ل 2019من  في  الجديد  الناقل  يندرج  التالية،  السنة  وابتداًء من  أواًل.  أيهما يحدث   ،  
 . الطائرات بالطريقة ذاتها التي يعام ل بها غيره من مشغلي

أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة التعويض ب   أثناء الدورة التاسعة والثالثين بقرارها المتخذ    تذّكر و  - 13
تفادي األعباء اإلدارية:    أجل   من ولي  عن الكربون وخفضه في مجال الطيران على مستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الد 

طنًا متريًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران   10  000مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عنها  
نية والطبية وعمليات كغ؛ أو العمليات اإلنسا  5  700الدولي في السنة؛ أو الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع  

 ؛ إطفاء الحريق 
المتخذ    تذّكرو  - 14 التاسعة والثالثينبقرارها  أن االنبعاثات التي ال تشملها الخطة، وكذلك نتائج االضطالع ب  أثناء الدورة 

 المدرجين في الخطة؛   الطائرات التعويض ألي من مشغلين شروط نطاق في  تدخلبالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال 
دءًا من الدورة األولى  االمتثال لمدة ثالث سنوات، ب  دورة  تكون   أثناء الدورة التاسعة والثالثين بأنبقرارها المتخذ    تذّكرو  - 15

في إطار    التعويض  شروط  من  عليهم  ينطبق  ماالطائرات تلبية    يمشغلل  يتسنى  لكي،  2023إلى عام    2021الممتدة من عام  
 

نطاق المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر عند سريان   ُيعر ف "الناقل الجديد" بأي مشغل طائرات يستهل نشاطًا في مجال الطيران يقع في  10
  مفعوله أو بعده وال يتمثل نشاطه في االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا مشغل طائرات آخر، أكان هذا النشاط كامالً 

 .  جزئياً  أم 
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 كل عام؛   الطائرات لمشّغل السجل دولة تعّينها التيسلطة  الالبيانات المطلوبة إلى  وتقديمالخطة، 
ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في  أثناء الدورة التاسعة والثالثين  بقرارها المتخذ    تذّكرو  - 16

مجال الطيران الدولي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران  
لزم من أساس ومعايير للشروع في هذه اإلجراءات وأن يحدد السبل الممكنة لمعالجة  إلى المجلس أن يقّرر ما ي  وتطلب  ، الدولي

  األمور؛هذه 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه  لإجراء عملية استعراض دورية  أثناء الدورة التاسعة والثالثين ببقرارها المتخذ    تذّكرو  - 17

  ابتداءً كل ثالث سنوات    من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران،، مع مساهمة فنية  المجلس  يتوالهافي مجال الطيران الدولي  
  في قطاع الطيران الدولي و لتنمية المستدامة  الالمساهمة في    )ز( أعاله ومن أجل  9للغرض المشار إليه في الفقرة    2022من عام  

وجدول زمني إلجراء عمليات  ، وتطلب من المجلس وضع منهجية  الجمعية العمومية للنظر فيها  على  وُتعرض،  الخطةفعالية  
 . وسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي: االستعراض هذه

التكلفة    آثارسوق الخطة و و   ؛طموحالعالمي  اليكاو  ألمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق هدف اإلل  تقييمال أ(
 الخطة؛ على الدول ومشغلي الطائرات وعلى الطيران الدولي؛ وعمل عناصر تصميم 

  الخاصة   ها من شأنها أن تدعم الغرض من اتفاقية باريس، وال سيما أهداف   الخطة النظر في إدخال تحسينات على   ب(
 انحرافادة الفعالية وتقليل تنفيذ وزي ال لتحسين  الخطة عناصر تصميم  وتحديث درجة الحرارة على المدى الطويل. ب 

الرصد  على سبيل المثال متطلبات    منها ، و خطة تغيير عناصر تصميم ال   على   المترتبة   اآلثار   مراعاة السوق، مع  
 واإلبالغ والتحقق ؛

أو   2035عام  بعد لما تمديدهاأو  الخطةإنهاء  بشأن 2032بحلول نهاية عام  ةعملية استعراض خاص إجراء (ج
التحسينات و مها تقنيات الطائرات  إدخال أي تحسينات أخرى عليها، بما في ذلك النظر في المساهمة التي تقدّ 

   ؛يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل إلى سعياً  المؤهل لكورسيا التشغيلية وأنواع الوقود 
أن خطة التعويض عن الكربون هي الخطة العالمية الوحيدة القائمة على آليات السوق والمنطبقة على انبعاثات    تحدد - 18

ليتسنى بذلك تفادي احتماالت اهور مزيج من التدابير الوطنية أو اإلقليمية ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي،  
 احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي مرة واحدة فقط؛  المكررة القائمة على السوق، وبالتالي ضمان

 لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي: اتخاذ اإلجراءات التالية وتطلب - 19
ملحق السادس عشر  اضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بتحديث المجّلد الرابع من ال (أ

 والمجلد الرابع من الدليل الفني للبيئة، حسب االقتضاء؛
بمواصلة إعداد وتحديث وثائق خطة كورسيا المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،    اضطالع (ب

يد الكربون واإلبالغ  المشار إليها في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر والمتعلقة بأداة تقدير انبعاثات ثاني أكس 
عنها في إطار خطة كورسيا؛ وأنواع الوقود المؤهلة في إطار كورسيا؛ ومعايير وحدات االنبعاثات في إطار كورسيا؛ 

 والسجل المركزي لخطة كورسيا، حسب االقتضاء؛

السادس عش  (ج الملحق  الرابع من  المجلد  إليها في  المشار  المجلس بإعداد وتحديث وثيقة كورسيا  ر بشأن  اضطالع 
 ؛ االستشارية الفنية الهيئة    وحدات االنبعاثات المؤهلة الستخدامها في إطار خطة كورسيا، مع مراعاة توصيات 
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اضطالع المجلس بصون وتحديث السجل المركزي لخطة كورسيا تحت رعاية اإليكاو لتمكين الدول األعضاء من   (د
 إبالغ اإليكاو بالمعلومات ذات الصلة؛ 

 

اإلشر  (ه المجلس  بدعم منمواصلة  البيئة، حسب   اف على تنفيذ خطة كورسيا،  والبيئة ولجنة حماية  المناخ  لجنة 
 االقتضاء؛

اتخاذ الدول األعضاء ما يلزم من إجراءات لضمان وضع السياسات واألطر التنظيمية الوطنية لالمتثال ألحكام   (و
 عشر.  ملحق السادس خطة كورسيا وإعمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المجلد الرابع من ال

بأن وحدات اإلنبعاثات الناتجة عن آليات منشأة بموجب اتفاقية األمم أثناء الدورة التاسعة والثالثين بقرارها المتخذ  تذّكر - 20
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس يمكن استخدامها في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  
المدني الدولي بشرط أن تتمشى مع قرارات المجلس، مع المساهمة الفنية من الهيئة االستشارية الفنية ولجنة حماية البيئة في  

 مجال الطيران، بما في ذلك ما يتعلق بتجنب العّد المزدوج وعلى أساس ميزة مؤهلة وإطار زمني.
المساعدة وبناء الشراكات    وتقديم القدرات    بناء   إمكانية الالزمة لتوفير    أن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات   تقرر  - 21

وفقًا لآلجال الزمنية المحددة في المجلد الرابع من الملحق السادس    فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي 
( الذي يشمل  ACT-CORSIAريب في إطار خطة كورسيا ) عشر، بما في ذلك من خالل برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتد 

تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خّطة كورسيا ما بين الدول، مع التشديد على أهمية اتباع نهج منّسق  
 ؛  تحت مظّلة اإليكاو لالضطالع بأنشطة بناء القدرات والمساعدة 

ت ستخدم خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال    الدورة التاسعة والثالثين بأن   بالقرار الذي اعتمدته في   تذّكرو - 22
الواردة  وثيقة اإليكاو "معايير أهلية وحدات االنبعاثات في إطار خطة كورسيا"    ييرالتي تفي بمعا  الطيران الدولي وحدات االنبعاثات 

 ؛أعاله 19 في الفقرة
وتشجع الدول على إعداد    ،الدول النامية  منها  تستفيدمجلس تعزيز استخدام وحدات االنبعاثات الناتجة التي  إلى ال  تطلب - 23

 في مجال الطيران؛  داخليةمشاريع 

استكشاف    وتطلب - 24 المجلس  برامج    أخرى   منهجيات  إعداد  إمكانيات  من  المزيدإلى  في  الستخدامها  بالطيران  متعلقة 
المنهجيات في   هذهالدول على استخدام    عوتشجّ   اتفاق باريس،  التعويض، بما في ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار

عن    جمةالنا  الوحدات  استخدام  نطاقإلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي يمكن أن تزيد من    الرامية  اإلجراءاتاتخاذ  
 تخفيض  لعمليات  مزدوج  حساب  بدون   ،خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي  تنفيذ  في  البرامج  هذه

   .االنبعاثات
— — — — —  — —  — 
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خطة التعويض عن   –د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة موحّ البيان  عديالت على ال ت
 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(، الذي قدمه مجلس اإليكاو 

 11)مقدمة من الصين(
قد نص  على وضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض   18- 38قرار الجمعية العمومية    كان  لما

 الطيران الدولي، لكي تعتمد الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية قرارًا بشأنها؛  
ألعضاء، تحديد القضايا والمشاكل  قد طلب إلى المجلس، بدعٍم من الدول ا   18- 38بأن قرار الجمعية العمومية  وتذكيرا   

الرئيسية، بما في ذلك ما يتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصية بشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعالجها 
بارًا من  مراعاة الظروف والقدرات الخاصة، وآليات تنفيذ الخطة اعت بما في ذلك سبل  بشكل مالئم وتتناول عناصر التصميم الرئيسية،  

كجزء من مجموعة تدابير تتضمن أيضًا التكنولوجيات والتحسينات التشغيلية وأنواع الوقود البديل المستدام لتحقيق   2020  عام 
  األهداف الطموحة العالمية لإليكاو؛

بشكل   السوق عالمية للتدابير القائمة على آليات  قد نّص على تطبيق خّطة    3- 39  قرار الجمعية العمومية  كان  لماو 
خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا( كجزء من سّلة تدابير تشمل أيضًا تكنولوجيات  

 الطائرات والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام لبلوغ أهداف اإليكاو الطموحة؛ 
 العمل،   من  الكبير  بالقدرو   الدولي،  الطيران  عن  الناجمة  النبعاثاتا  مسألة  لتناول  المالئم  المنتدى  هي  اإليكاو  بأنوتسليما   

  ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران(  TABوالهيئة االستشارية الفنية )  (CEC)المجلس ولجنة المناخ والبيئة    به  اضطلع  الذي
(CAEPالمنبثق )؛ لدعم تنفيذ خّطة كورسيا عنه ة 

خّطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران   – باعتماد الطبعة األولى من المجّلد الرابع  تحيط علما     وإذ   وترحيبا  
( MRVالبيئة، والذي تشمل أحكامه إجراءات الرصد واإلبالغ والتحقق )حماية  – كورسيا( من الملحق السادس عشر خطة الدولي ) 

  ؛كورسيا خطة  الخاّصة ب 
إجراءات إثبات االمتثال لخّطة التعويض عن    –بصدور الطبعة الثانية من المجّلد الرابع    أيضا  تحيط علما     وإذ   وترحيبا  

 (؛  ETM, Doc 9501من الدليل الفني للبيئة ) –الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي 
وثيقة صادرة عن   14ا، الواردة في  بالتقّدم المحرز في إعداد وتحديث عناصر تنفيذ خّطة كورسيتحيط علما     وإذ  وترحيبا  

اإليكاو مشار إليها بصورة مباشرة في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر تتضّمن مواد أقّرها المجلس، وهي ضرورية لتنفيذ 
 خّطة كورسيا؛ 

ات االنبعاثات ( المكّلفة برفع توصيات إلى المجلس بشأن وحدTABبإنشاء المجلس للهيئة االستشارية الفنية )وترحيبا   
 المؤّهلة بموجب خطة كورسيا؛ 

بأهمية اتباع نهج منّسق في أنشطة بناء القدرات من جانب اإليكاو ودولها األعضاء، بالتعاون مع قطاع الطيران،    وإقرارا  
-ACT)ورسيا  برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خّطة كسّيما من خالل   لدعم تنفيذ خّطة كورسيا، ال

 
(، 20-18المقترح )انظر الفقرة   1/ 18مالحظة: يبين النص التالي التعديالت التي اقترحها وفد جمهورية الصـــين الشـــعبية شـــفويا على مشـــروع القرار   11

 (. A41-WP/659 P/55وكانت مرفقًة في األصل بالتقرير الختامي المقدم من اللجنة التنفيذية إلى الجلسة العامة )ورقة العمل  
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CORSIA)    كانت الذي يشمل تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خّطة كورسيا ما بين الدول، والتي
ثاني أكسيد السنوية من  نبعاثات  اال  ، واإلبالغ عن الرصد واإلبالغ والتحققأدت إلى نجاح تنفيذ الدول الشتراطات    أساسيًة في 

 في السجل المركزي لخطة كورسيا؛  الكربون 
بالعدد المتزايد للدول التي أعلنت عن نّيتها المشاركة طوعًا في خّطة كورسيا في المرحلة التجريبية اعتبارًا من   وترحيبا  

   ؛ 2023دولة في  115و  2022دول في   107و 2021دولًة في   88، والتي بلغ عددها  2021

فبأن    وإقرارا   عادل ومنصف  التنفيذ و وضع نهج  المتينة من  ي  القدرات  بناء  الدول    شأنهما   شأنهاأنشطة  اتخاذ  تيسير 
 األعضاء قرار المشاركة طوعًا في خطة كورسيا؛

لتنفيذ عناصر تصميم    2020بداًل من انبعاثات    2019( بشأن استخدام انبعاثات  2020بقرار المجلس )يونيو    وتذكيرا  
مشغلي  على  المفروضة  التعويض  اشتراطات  الحتساب  المرجعية  والسنة  كورسيا،  خطة  في  األساس  خط  )أي  كورسيا  خطة 

جريبية، في ال جائحة فيروس كورونا، وإلتاحة الضمانات لتفادي الطائرات، والعتبة المحددة للوافدين الُجدد( أثناء المرحلة الت
 ؛ تحميل مشّغلي الطائرات أعباًء اقتصادية غير مناسبة

في ال المساهمة الفنية المقدمة    2022االستعراض الدوري لخطة كورسيا لعام    انتهاء المجلس منب  وتذكيرا  أيضا    وإقرارا  
وسيناريوهات  (، بما في ذلك تحليالت اآلثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  CAEP)من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران  

 التعافي منها واألثر المترتب على خط األساس في خطة كورسيا بعد انتهاء المرحلة التجريبية؛
دة للتعويض عن الكربون، في مقابل خطة عالمية موحّ خّطة كورسيا باعتبارها    أن قطاع الطيران يدعم وجود  إلى  وإشارة

، باعتبار ذلك  بشأن مشغلي الطائرات الخارجيين  التابعة للدول واألقاليم والقائمة على آليات السوق   االنفراديةالتدابير    شتات من
بالتكنولوجبمثابة إجراء يحقّ  المتعلقة  التدابير  الشاملة، بما فيما  التدابير  التكاليف ويكّمل مجموعة  فعالية  يا والعمليات والبنى ق 

 التحتية؛ 
انبعاثات ثاني   احتساببأنه ال ينبغي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطب ق على نحو مزدوج وال ينبغي    وإقرارا  

 أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛  
دعم    يبين  بشأن تنفيذ خّطة كورسيا  والثالثين  دورتها التاسعة  في  العمومية  الجمعية  اتخذته  الذي  القرار  أن  على  وتشديدا  

التدابير    خليط محتمل منالدول األعضاء القوي إليجاد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق بقطاع الطيران الدولي، في مقابل  
 ؛ يينبشأن مشغلي الطائرات الخارج القائمة على آليات السوق الخاصة بالدول واألقاليم  االنفرادية

أجل تمويل شؤون المناخ    منالناجم عن استخدام الطيران المدني الدولي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات    للشاغل  وتأكيدا  
و   في األخرى،  العادلة    لوجوب القطاعات  المعاملة  السوق  آليات  على  القائمة  التدابير  تكفل  الدولي  لأن  الطيران    مقارنةً قطاع 

 القطاعات األخرى؛ ب
وتسليمًا بمبدئه الخاص بالمسؤوليات المشتركة   باريس  وباتفاق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ب  وتذكيرا  

 ؛ الوطنية الظروف باختالف تختلف التيولكن المتباينة وقدرات كل دولة،  
اتفاقية   وتسليما   التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي المنصوص عليها في  أيضًا بمبادئ عدم 

 شيكاغو؛ 
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في اّل    المعتمد  سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق باريس  اوتنفيذه  بخطة كورسيا  بأن العمل المتعلق  وإقرارا  
 ؛ ّير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغ

المناخ    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  تكان  ولما التنمية النظيفة آلياتعلى    اننّص ت  واتفاق باريسبشأن تغير  ، كالية 
 التنمية لدعم  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفيض  في  لمساهمةا  من أجلإطار اتفاق باريس    فيآلية سوق جديدة    وضععلى  و   ،مثالً 

 الدول النامية على وجه الخصوص؛   منه تستفيد يالذ األمر المستدامة،
ة فاإليكاو بشأن إعداد منهجيات آلية التنمية النظيو بالتعاون بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ    وترحيبا  

 الطيران؛   ألغراض
المفاوضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  بأن هذا القرار ال يرسي سابقة أو يحكم مسبقًا على نتيجة  وتسليما   

، وال يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيير المناخ أو  بشأن تغيير المناخ أو اتفاقات دولية أخرى 
 ؛اتفاقية باريس أو اتفاقات أخرى 

 : العمومية الجمعية فإن
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  بيان موحّ ": X-41 رقراال معأن هذا القرار يحل،  رتقرّ  - 1
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال  بيان موحّ ":  X-41قرار  الو   "أحكام عامة والضوضاء ونوعية الهواء المحلي  -

د بسياسات القرارات معًا البيان الموحّ   هذهل  وتشكّ   19-40و  18-40و  17- 40  اتقرار ال، محل  "تغير المناخ  - حماية البيئة  
 ؛وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة

  عن   الناجمة   الكربون   أكسيد   ثاني   انبعاثات   لمعالجة   المتاحة   التدابير   بسلة   الخاصة   العناصر   جميع   بشأن   المحرز   بالتقّدم   وتسّلم  - 2
، وتؤكد إعطاء  كورسيا   المستدامة وخطة الطيران  والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود    الطيران   تكنولوجيات   ذلك   في   بما   الدولي،   الطيران 

 ؛المستدامة التي توفر فوائد بيئية في قطاع الطيران   الطيران األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات والتحسينات التشغيلية وأنواع وقود  
ينات بأنه، على الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات والتحس  أيضا    وتسّلم  - 3

حركة النقل   نمو   لمواكبة المستدامة قد ال تحقق ما يكفي من تخفيضات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون    الطيران   التشغيلية وأنواع وقود 
الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلبقاء على الصافي العالمي    التنمية المستدامة للطيران تحقيق  ل الجوي الدولي في الوقت المناسب  

 ؛على المستوى نفسه   2020النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي اعتبارًا من عام  
به  وتشدد - 4 تضطلع  الذي  الدور  كورسيا  على  نطاقًا،    لحزمة  استكماالً   خّطة  األوسع  أجلالتدابير  التنمية تحقيق    من 

 الطيران الدولي؛   على مناسبةقتصادية غير دون فرض أعباء اب، الهدف الطموح العالمي المستدامة للطيران 
تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل    بقرارها المتخذ أثناء الدورة التاسعة والثالثين بشأن وتذّكر   - 5

ي ألي زيادة سنوية في إجمالي انبعاثات ثاني ( للتصدّ CORSIAخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ) 
بلد آخر( بما    إلى   وتصل أحد البلدان    من   تغادر التي    المدني   الطيران الدولي )أي رحالت    المدني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  

قائمة على آليات السوق  الخطة العالمية للتدابير الالدول وضع خطط مقررة وطنيًا لتنفيذ    وتطلب من  ، 2020يتجاوز مستويات عام  
، ليصبح ذلك مساهمتها في األهداف العالمية  ( كورسيا في شكل خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي ) 

   ، الظروف الخاصة وقدرات كل منها مسؤولياتها المشتركة ولكن متباينة و مع مراعاة   الطموحة التي اتفقت عليها اإليكاو، 
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الطائرات    وتطلب - 6 تكنولوجيات  في  التقدم  من  المزيد  تحقيق  إلى  الرامية  الجهود  كافة  ضمان  مواصلة  المجلس  إلى 
التشغيلية   للتصدي  لكورسيا    المستدامة   الطيران  أنواع وقودو والتحسينات  الدول األعضاء وتنعكس في خطط عملها  التي تبذلها 

  هذا   فيالعمل وتقديم تقرير    خططدولي، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ  النبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران ال
في سنة   ة خطالفي إطار  الطائرة لدى مشغل التعويضيكون خفض متطلبات  أن منهجية لضمان   وضع ينبغي ه أنب علماً ، الشأن

المنخفض الكربون في  نواع وقود الطيران الوقود المؤهل لخطة كورسيا )مثاًل أنواع وقود الطيران المستدام وأ استخدامب ممكناً معينة 
 عناصر سلة التدابير؛   من عنصر أي ُيغفل ال بحيث، إطار خطة كورسيا(

إلى المجلس مواصلة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة التدابير، والنظر في السياسات واإلجراءات الضرورية من    تطلب - 7
أجل ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر بطريقة متوازنة مع زيادة النسبة المئوية لحاالت تخفيض االنبعاثات الناجمة عن  

 التدابير غير القائمة على آليات السوق عبر الزمن. 
  المناخ  بتغير  للتأثر  قابليتها   حيث  من  النامية،  الدول  سيما  وال  الدول،  من  دولة  كل  وقدرات  الخاصة  بالظروف  وتسّلم - 8

مع اإلقرار بأن الدول  ومستويات التنمية االقتصادية والمساهمة في االنبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي، وغير ذلك من األمور،  
هداف قاطعة أكثر طموحًا من حيث خفض انبعاثات الطيران لديها للتعويض عن الزيادة في االنبعاثات  المتقدمة ينبغي أن تتعهد بأ

 ؛  حد األدنىالإلى  السوق  في خفض أوجه الخلل الناشئة عن نمو قطاع النقل الجوي في الدول النامية بهدف 
خطة التعويض عن  ب   يتعلق  فيما  تدريجي  بتنفيذ  االضطالعأثناء الدورة التاسعة والثالثين بشأن  بقرارها المتخذ    تذّكرو  - 9

في مجال الطيران الدولي لمراعاة الظروف الخاصة وقدرات كل دولة من الدول، وال سيما الدول النامية، مع   وخفضهالكربون  
 على النحو التالي:   ،تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى حدها األدنى

على الدول التي تطوعت بالمشاركة في الخطة.   2023حتى نهاية عام    2021من عام    التجريبي   التنفيذ   مرحلة   تنطبق  (أ
 ؛ه( و ط( أدناه   11ويجوز للدول المشاركة في هذه المرحلة تحديد أساس شروط التعويض لمشغلي طائرتها من الفقرتين  

ة في المرحلة التجريبية، على الدول التي شاركت طواعي   2026حتى نهاية عام    2024تنطبق المرحلة األولى من عام   (ب 
 ؛  أ( أدناه   9فضال عن أي دول أخرى تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة، مع احتساب شروط التعويض في الفقرة 

تشّجع جميع الدول بقوة على المشاركة الطوعية في المرحلة التجريبية والمرحلة األولى، مع مالحظة أن الدول   (ج
 تأخذ بزمام القيادة، وأن العديد من الدول األخرى قد تطوعت أيضًا؛ المتقدمة، التي تطوعت بالفعل، 

العامة على موقع اإليكاو اإللكتروني معلومات حديثة بشأن الدول التي تطوعت للمشاركة في   (د وستضع األمانة 
 المرحلة التجريبية وفي المرحلة األولى 

  في   جميع الدول التي لديها حصة فردية   على  2035وحتى نهاية عام    2027الثانية من عام    المرحلة  وتنطبق (ه
من إجمالي األطنان ٪    0.5  يتجاوز  بما  2018  عام   في  اإليرادية  الكيلومترية  باألطنان  الدولي   الطيران  أنشطة

األطنان الكيلومترية اإليرادية إلى    اتكمي  أكبرالتراكمية في قائمة الدول من    حصتهاتبلغ    أوالكيلومترية اإليرادية،  
، باستثناء أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من إجمالي األطنان الكيلومترية اإليرادية٪    90  أقلها

 والبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة  

سيما   ، والممكنالتي لم تشارك بعد تشجيعا قويا على المشاركة في الخطة في أقرب وقت  أو    المعفّيةالدول    وُتشج ع (و
التي تقرر المشاركة   الدول   أّماتلك الدول التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي.  
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الطوعية في الخطة، أو تقرر عدم مواصلة المشاركة الطوعية في الخطة، ال يجوز لها أن تقوم بذلك إاّل اعتبارا 
   يونيو من السنة السابقة؛ 30اإليكاو بقرارها في موعد ال يتعدى  يناير في أي سنة ما وينبغي أن ُتخطر 1من 

، سُيجري المجلس استعراضا لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران  2022واعتبارا من عام   (ز
التوجيهية لتصميم وتنفيذ    استناداً كل ثالث سنوات،   المبادئ  القائمة على آليات السوق واستعراض  إلى  التدابير 

بما في ذلك تأثيره على نمو الطيران الدولي، والذي سيشكل أساسا هاما للمجلس للنظر في ما إذا   ،للطيران الدولي
المقبلة أو دورة االمتثال وكذلك لكي يقوم، عندما يكون ذلك  المرحلة  إدخال تعديالت على  كان من الضروري 

   مناسبا، بالتوصية بهذه التعديالت للجمعية العمومية بغية اتخاذ قرار بشأنها

ق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  أنه يجب أن ُتطب  أثناء الدورة التاسعة والثالثين ببقرارها المتخذ  تذّكرو  - 10
تخفيض أوجه الخلل الخاصة بالسوق إلى    أجل   من الدول    بينلي الطائرات على نفس الطرق  الطيران الدولي على جميع مشغّ 

 حدها األدنى، على النحو التالي: 
الرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين تندرج كلتاهما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في   يعجم (أ

الفقرة   بموجب  الدولي  الطيران  تشملها    9مجال  الكربون    شروط أعاله،  عن  التعويض  بخطة  الخاصة  التعويض 
 وخفضه في مجال الطيران الدولي.

بين دولة مدرجة في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال    جميع الرحالت الجوية الدولية على الطرق  (ب
التعويض الخاصة    شروط أعاله، معفاة من    9الطيران الدولي وأخرى غير مدرجة في هذه الخطة بموجب الفقرة  

 التعويض المبسطة؛  شروطبهذه الخطة، مع الحفاظ على 

هما في خطة التعويض عن الكربون وخفضه  تاتندرج كل الالرحالت الجوية الدولية على الطرق بين دولتين،  جميع (ح
أعاله، معفاة من شروط التعويض الخاصة بهذه الخطة، مع الحفاظ    9الفقرة    بموجبفي مجال الطيران الدولي  

 على شروط التعويض المبسطة؛ 

كل عام كمية انبعاثات    تحتسب  ه ُيستحب وبشدة أنوتقرر أيضًا أن  التاسعة والثالثين  أثناء الدورةبقرارها المتخذ    تذّكرو  - 11
وإن  ، على النحو التالي  2021دة اعتبارًا من عام  ثاني أكسيد الكربون المطلوبة للتعويض من قبل مشغل الطائرات في سنة محدّ 

 : ا المقررة وطنيًا لتنفيذ خطة كورسياكان يحق لكل دولة مشاركة أن تعتمد وتعلن عن منهجيات للحساب في خططه
القطاعية  =    التعديل الخاص بمشغل الطائرات (أ المئوية  خطة   تغطيها  مشغل الطائرات التيانبعاثات  )  ×]النسبة 

معينة([ +  عامل نمو القطاع في سنة  مُ ×    معينةالتعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي في سنة  
 ×  في سنة معينة  خطة التعويض عن الكربون   )انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها   ×  ]النسبة المئوية الفردية

  ؛معامل نمو مشغل الطائرات في سنة معينة([

= )إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن   2023وحتى    2021من   عامل نمو القطاعيكون مُ   حيث (ب
إجمالي االنبعاثات التي  /2019التي تغطيها خطة الكربون في عام    إجمالي االنبعاثات–معينة  الكربون في سنة  

= )إجمالي االنبعاثات التي   2035إلى    2024ومعامل نمو القطاع من  المعينة،  سنة  التشملها هذه الخطة في  
٪ من إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة التعويض 85  –التعويض عن الكربون في السنة المعينة  تغطيها خطة  

 ؛ (/إجمالي االنبعاثات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في السنة المعينة2019عن الكربون في 
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الطائرات   (ج لطائرات التي  = )مجموع انبعاثات مشغل ا  2035وحتى    2033من  عندما يكون معامل نمو مشغل 
معينة   سنة  في  الكربون  عن  التعويض  خطة  خطة 85–تغطيها  تغطيها  التي  الطائرات  مشغل  انبعاثات  من   ٪

/مجموع انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في  2019التعويض عن الكربون في 
 السنة المعينة؛

 النسبة المئوية الفردية(؛  -  ٪100عندما تكون النسبة المئوية القطاعية = )  (د

 عندما تسري النسبة المئوية القطاعية والنسبة المئوية الفردية على النحو التالي:  (ه

قطاعية وصفر ٪ فردية، رغم أن كل دولة مشاركة    ٪ 100، بنسبة  2023وحتى نهاية عام    2021من عام   -1
 قد تختار أثناء هذه المرحلة التجريبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:

 انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن الكربون في سنة معينة حسب ما ورد أعاله؛  (أ

 . 2019الكربون في عام  أو انبعاثات مشغل الطائرات التي تغطيها خطة التعويض عن (ب

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪ 100، بنسبة 2026وحتى نهاية  2024من عام   -2

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪ 100، بنسبة 2029وحتى نهاية  2027من عام   -3

 قطاعية ونسبة صفر ٪ فردية؛  ٪100، بنسبة 25203وحتى نهاية  2030من عام   -4

 ٪ فردية؛ 15قطاعية ونسبة  ٪85سبة ، بن2035وحتى نهاية عام  2033من عام   -5

إجمالي االنبعاثات التي تشملها خطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي  و   مشّغل الطائرات  انبعاثات (و
 ؛في سنة محددة ال تشمل االنبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة

 لمراعاة   كل سنة أعاله في بداية  ج(    11وب(    11  الفرعيتينتين  في الفقر   الوارد احتساب نطاق االنبعاثات    سُيعاد (ز
  نظرا لمشاركتها الطوعية أو بداية مرحلة جديدة أو دورة امتثال؛   التي ستضافومنها  إلى جميع الدول  الجوية  الطرق  

ُيستثنى من تطبيق خطة التعويض  12الجديد  الوافد  أنب  وتقرر أيضا  أثناء الدورة التاسعة والثالثين  بقرارها المتخذ    تذّكرو  - 21
٪    0.1عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي لثالث سنوات أو حتى السنة التي تتجاوز فيها االنبعاثات السنوية نسبة  

إجمالي االنبعاثات في عام   الخطة ويعام  2019من  في  الجديد  الناقل  يندرج  التالية،  السنة  وابتداًء من  أواًل.  أيهما يحدث  ل  ، 
 . الطائرات بالطريقة ذاتها التي يعام ل بها غيره من مشغلي

أنه على الرغم من األحكام الواردة أعاله، ال تنطبق خطة التعويض ب   أثناء الدورة التاسعة والثالثين بقرارها المتخذ    تذّكر و  - 13
تفادي األعباء اإلدارية:    أجل   من عن الكربون وخفضه في مجال الطيران على مستويات النشاط المنخفضة في مجال الطيران الدولي  

اثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران طنًا متريًا من انبع  10  000مشغلو الطائرات التي ال تتجاوز االنبعاثات الصادرة عنها  

 

أو الناقل الجديد" بأي مشغل طائرات يستهل نشاطًا في مجال الطيران يقع في نطاق المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر عند سريان مفعوله ُيعر ف "  12
 . جزئياً  بعده وال يتمثل نشاطه في االستمرار بأداء نشاط في مجال الطيران اضطلع به سابقًا مشغل طائرات آخر، أكان هذا النشاط كاماًل أم
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كغ؛ أو العمليات اإلنسانية والطبية وعمليات   5  700الدولي في السنة؛ أو الطائرات التي ال تتجاوز كتلتها القصوى عند اإلقالع  
 ؛ إطفاء الحريق 

المتخذ    تذّكرو  - 14 التاسعة والثالثينبقرارها  شملها الخطة، وكذلك نتائج االضطالع أن االنبعاثات التي ال تب  أثناء الدورة 
 المدرجين في الخطة؛   الطائرات التعويض ألي من مشغلين شروط نطاق في  تدخلبالتنفيذ التدريجي واإلعفاءات ال 

االمتثال لمدة ثالث سنوات، بدءًا من الدورة األولى    دورة  تكون   أثناء الدورة التاسعة والثالثين بأنبقرارها المتخذ    تذّكرو  - 15
في إطار    التعويض  شروط  من  عليهم  ينطبق  ماالطائرات تلبية    يمشغلل  يتسنى  لكي،  2023إلى عام    2021لممتدة من عام  ا

 كل عام؛   الطائرات لمشّغل السجل دولة تعّينها التيسلطة  الالبيانات المطلوبة إلى  وتقديمالخطة، 
ضرورة توفير ضمانات في خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال  أثناء الدورة التاسعة والثالثين  بقرارها المتخذ    تذّكر و  - 16

  ، الطيران الدولي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي والتصدي لألعباء االقتصادية غير المالئمة على الطيران الدولي 
   األمور؛ يير للشروع في هذه اإلجراءات وأن يحدد السبل الممكنة لمعالجة هذه  إلى المجلس أن يقّرر ما يلزم من أساس ومعا   وتطلب 

خطة التعويض عن الكربون وخفضه  لإجراء عملية استعراض دورية  أثناء الدورة التاسعة والثالثين ببقرارها المتخذ    تذّكرو  - 17
  ابتداءً كل ثالث سنوات    ، مع مساهمة فنية من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران،المجلس  يتوالهافي مجال الطيران الدولي  

  في المساهمة في تنمية قطاع الطيران الدولي المستدامة و   ز( أعاله ومن أجل  9للغرض المشار إليه في الفقرة    2022من عام  
 الجمعية العمومية للنظر فيها. وسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي:  على وُتعرض، الخطة الية فع

  آثار سوق الخطة و و   ؛ةطموحال  ةعالميال  يكاواإلأهداف    هدفألمور التالية: التقدم المحرز نحو تحقيق  ل  تقييمال أ(
وعلى الطيران الدولي؛ وعمل عناصر   فيهاومشغلي الطائرات  ال سيما الدول النامية،، الدول جميعالتكلفة على 

 الخطة؛ تصميم 
  الخاصة   ها من شأنها أن تدعم الغرض من اتفاقية باريس، وال سيما أهداف   الخطة النظر في إدخال تحسينات على   ب(

 انحرافوتقليل تنفيذ وزيادة الفعالية ال لتحسين  الخطة عناصر تصميم  وتحديث درجة الحرارة على المدى الطويل. ب 
الرصد  على سبيل المثال متطلبات    منها ، و خطة تغيير عناصر تصميم ال   على   المترتبة   اآلثار   مراعاة السوق، مع  

 واإلبالغ والتحقق ؛
أو   2035عام  بعد لما تمديدهاأو  الخطةإنهاء  بشأن 2032بحلول نهاية عام  ةخاص عملية استعراض إجراء (ج

التحسينات و مها تقنيات الطائرات  إدخال أي تحسينات أخرى عليها، بما في ذلك النظر في المساهمة التي تقدّ 
   ؛يكاوتحقيق األهداف البيئية لإل إلى سعياً  المؤهل لكورسيا التشغيلية وأنواع الوقود 

ائمة على آليات السوق والمنطبقة على انبعاثات  أن خطة التعويض عن الكربون هي الخطة العالمية الوحيدة الق  تحدد - 18
الوطنية أو االنفرادية  التدابير    مزيج منليتسنى بذلك تفادي احتماالت اهور  ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران الدولي،  

ت ثاني أكسيد الكربون  ، وبالتالي ضمان احتساب انبعاثابشأن مشغلي الطائرات الخارجيين  اإلقليمية المكررة القائمة على السوق 
 الناجمة عن الطيران الدولي مرة واحدة فقط؛ 

 لتنفيذ خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي: اتخاذ اإلجراءات التالية وتطلب - 19
السادس عشر  اضطالع المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة، بتحديث المجّلد الرابع من الملحق   (أ

 والمجلد الرابع من الدليل الفني للبيئة، حسب االقتضاء؛
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بمواصلة إعداد وتحديث وثائق خطة كورسيا المجلس، مدعومًا بمساهمة فنية من لجنة حماية البيئة،    اضطالع (ب
كربون واإلبالغ  المشار إليها في المجّلد الرابع من الملحق السادس عشر والمتعلقة بأداة تقدير انبعاثات ثاني أكسيد ال

عنها في إطار خطة كورسيا؛ وأنواع الوقود المؤهلة في إطار كورسيا؛ ومعايير وحدات االنبعاثات في إطار كورسيا؛ 
 والسجل المركزي لخطة كورسيا، حسب االقتضاء؛

السادس عشر بشأ  (ج الملحق  الرابع من  المجلد  إليها في  المشار  المجلس بإعداد وتحديث وثيقة كورسيا  ن  اضطالع 
 ؛ االستشارية الفنية الهيئة    وحدات االنبعاثات المؤهلة الستخدامها في إطار خطة كورسيا، مع مراعاة توصيات 

اضطالع المجلس بصون وتحديث السجل المركزي لخطة كورسيا تحت رعاية اإليكاو لتمكين الدول األعضاء من   (د
 إبالغ اإليكاو بالمعلومات ذات الصلة؛ 

على  (ه اإلشراف  المجلس  من  مواصلة  بدعم  كورسيا،  خطة  كورسيا   تنفيذ  بخّطة  المختصة  االستشارية  المجموعة 
(AGC) ولجنة حماية البيئة، حسب االقتضاء؛  لجنة المناخ والبيئة 

استحداث المجلس لبرنامج أو آلية إلجراء استعراض فني لخطط الدول المقررة وطنيًا ألغراض تنفيذ خطة كورسيا،  (و
ستشارية من الخبراء الذين ترشحهم الدول، بحيث ُتدلي هذه المجموعة باقتراحات وذلك عن طريق إنشاء مجموعة ا 

 للتحسين كي تنظر فيها الدول. ولن ُتدان أي دولة لخرقها القرار إن عجزت عن تنفيذ االقتراحات؛ 

جراءات مواصلة الدول األعضاء تحسين خططها المقررة وطنيًا ألغراض تنفيذ خطة كورسيا، ويشمل ذلك اتخاذها اإل (ز
الالزمة إلرساء سياسات أو أطر تنظيمية وطنية وفقًا لظروفها الوطنية وقدرات كل منها، وذلك في ضوء االشتراطات  
المنصوص عليها في المجلد الرابع من الملحق السادس عشر، مع اإلقرار بالحاجة إلى دعم الدول النامية كي  

عضاء ما يلزم من إجراءات لضمان وضع السياسات واألطر اتخاذ الدول األيتسنى لها تنفيذ خطة كورسيا بكفاءة 
التنظيمية الوطنية لالمتثال ألحكام خطة كورسيا وإعمالها، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المجلد الرابع من الملحق  

 . عشر السادس
المتخذ    تذّكر - 20 التاسعة والثالثين  بقرارها  الدورة  آليات منشأة بموجب    تقرر  بأثناء  الناتجة عن  أن وحدات االنبعاثات 

يمكن استخدامها في خطة    و/أو تلك المعتمدة من جانب الدولاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس  
بشرط أن تتمشى مع قرارات المجلس، مع المساهمة الفنية من  ، التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي

الهيئة االستشارية الفنية ولجنة حماية البيئة في مجال الطيران، بما في ذلك ما يتعلق بتجنب العّد المزدوج وعلى أساس ميزة مؤهلة  
 وإطار زمني.

المساعدة وبناء الشراكات    وتقديم القدرات    بناء   إمكانية أن تتخذ اإليكاو والدول األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير    تقرر  - 21
وفقًا لآلجال الزمنية المحددة في المجلد الرابع من الملحق السادس    فيما يتعلق بخطة التعويض عن الكربون في مجال الطيران الدولي 

( الذي يشمل  ACT-CORSIAل برنامج اإليكاو للمساعدة وبناء القدرات والتدريب في إطار خطة كورسيا ) عشر، بما في ذلك من خال 
تنظيم ندوات، وإعداد مواد للتوعية، وإقامة شراكات في إطار خّطة كورسيا ما بين الدول، مع التشديد على أهمية اتباع نهج منّسق  

 ؛  ت والمساعدة تحت مظّلة اإليكاو لالضطالع بأنشطة بناء القدرا 
  وحدات االنبعاثات   األولوية الستخدامخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي   تعطي  أن  وتقرر - 22

 ؛ أعاله 19 الواردة في الفقرةوثيقة اإليكاو "معايير أهلية وحدات االنبعاثات في إطار خطة كورسيا"  ييرالتي تفي بمعا
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وتشجع الدول على إعداد    ،الدول النامية  منها  تستفيدإلى المجلس تعزيز استخدام وحدات االنبعاثات الناتجة التي    تطلب - 23
 في مجال الطيران؛  داخليةمشاريع 

استكشاف    وتطلب - 24 المجلس  برامج    أخرى   منهجيات  إعداد  إمكانيات  من  المزيدإلى  في  الستخدامها  بالطيران  متعلقة 
واتفاق باريس    اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  ذلك آليات أو برامج أخرى مندرجة في إطار التعويض، بما في  

إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون،   الرامية  اإلجراءاتالمنهجيات في اتخاذ    هذهالدول على استخدام    عوتشجّ   ،المرتبط بها
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال    تنفيذ  في  البرامج  هذهعن    الناجمة  الوحدات  استخدام  نطاقالتي يمكن أن تزيد من  

  .االنبعاثات  تخفيض لعمليات مزدوج حساب بدون  ،الطيران الدولي

 ----------------------------- 

 التعددية اللغوية في اإليكاو  من جدول األعمال:  19البند 

العمل   19-1 ورقة  اللجنة  يعترف  A41-WP/44استعرضت  الذي  اللغوية،  األساسية  بالتعددية  المبادئ  أحد   باعتبارها 
التكافؤ وجودة الخدمات، اإليكاو، استنادًا إلى  في    التعددية اللغويةلتعزيز    المنفذةحددت الورقة التدابير  و يكاو.  لتحقيق أهداف اإل

األمم المتحدة في مجال الخدمات   المعمول بها في  ممارساتالاالستفادة من الموارد المتاحة، وااللتزام بأفضل  بلوغ الحد األمثل من  و 
 للتعددية اللغوية تيجية اإليكاو  الموافقة على إسترا  وقد أدرجت.  والمحّسنةمبتكرة  الدوات  األتطوير واستخدام    فضاًل عن اللغوية،  

 على أنها إنجاز رئيسي في هذا المجال.

الصين. وسلطت الورقة الضوء على أهمية التعددية   التي قدمتها  A41-WP/117ستعرضت اللجنة ورقة العمل  وا 19-2
ت خدمات المالحة الجوية  ( وإجراءاSARPs)  القواعد والتوصيات الدولية يكاو وتنفيذ  اللغوية في تحقيق األهداف االستراتيجية لإل

(PANSومبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وقدمت )  لمحة عامة عن فعالية اتفاقية الطيران المدني الدولي بست لغات،    الورقة
دعم اإليكاو  ينبغي أن تواصل  والحظت اللجنة أنه  داعية إلى تصديق الدول األعضاء على النصين العربي والصيني لالتفاقية.  

بما  والترويج،    والتواصل  التوعية  نشرفضال عن  المعنية،  االستراتيجية  تنفيذ  ددية اللغوية كمبدأ أساسي للمنظمة، من خالل  التع
 لدعم التعددية اللغوية.  العامة الدول األعضاء على التعاون مع األمانةكما حثت اللجنة المعاهدات.  فعاليات  في ذلك

الورقة    وعرضتالمقدمة من االتحاد الروسي.    A41-WP/343العمل  عالوة على ذلك، استعرضت اللجنة ورقة   19-3
وزيادة   الفوريةبشأن انخفاض جودة الترجمة    شواغلثيرت  . وأُ كورونالمحة عامة عن خدمات اإليكاو اللغوية في سياق جائحة  

 ضرورتها لخدمات اللغوية  ول.  اإليكاوالفوريين من موافي  المترجمين  الواقع على  يكاو وعبء العمل  اإل  التي تتكبدها  تكاليفال
إجراءات خدمات المالحة الجوية و   الدوليةيكاو وضمان تنفيذ القواعد والتوصيات  لتجنب التمييز وتحقيق األهداف اإلستراتيجية لإل

ن المؤهلين  ومبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب". وفي هذا الصدد، يجب تزويد هذه الخدمات بالموافين المناسبين من المهنيي
  بالجائحة التدابير المتعلقة    أال تؤدي  ينبغي لألمين العام أن يضمنو .  هدراية بمواضيع الطيران ومصطلحاتوذوي التأهيال عاليا  

 الجديدة. كنولوجياتاإلنتاجية والت زيادةيكاو في سياق اإل هاتقويض التعددية اللغوية، وينبغي أن تدعم إلي

في   ا دولة عضو   22التي قدمتها شيلي وشاركت في رعايتها  A41-WP/365عمل ورقة ال كذلك  استعرضت اللجنة و  19-4
( نظرا GANPلجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية وغيانا. وسلطت الورقة الضوء على أهمية الخطة العالمية للمالحة الجوية )

المالحة الجوية.    أنشطةأثيرها على تخطيط وتنفيذ  وت  ،يكاوفيما يتعلق باألهداف االستراتيجية لإللعدة مجاالت  لطبيعتها الشاملة  
تفسير صحيح وموحد وواضح  أن يكون هناك    فإن من الضرورة بمكان،  الخطة  هذه  بالنظر إلى العناصر المهمة الواردة فيو 

 لشروطها.
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  20بدعم من    ،البوليفارية، التي قدمتها جمهورية فنزويال  A41-WP/426، استعرضت اللجنة ورقة العمل  اً أخير و  19-5
في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية. وسلطت الورقة الضوء على الدور الحاسم للتعددية اللغوية في تعزيز التنوع    ادولة عضو 

دم ترك أي يكاو ومبادرة عاللغوي والثقافي والكفاءة والشفافية ومبادئ القانون الدولي، وكذلك في تحقيق األهداف االستراتيجية لإل
السلس بجميع اللغات   من أجل ضمان التواصل يكاو  يجب الحفاظ على المساواة بين اللغات الرسمية الست لإلو بلد وراء الركب.  

المناسب ومبدو الرسمية.   تكافؤ الفرص   أينبغي اقتراح مبادرات ملموسة لمعالجة أوجه القصور في نشر المعلومات في الوقت 
  والتدريب والمبادرات األخرى. والفعاليات المقدمةية بهدف تحسين الخدمات اللغو 

 التي قدمتها الدول.  ورقات العمل أحاطت اللجنة علما بورقة عمل المجلس فضال عن و  19-6

.  25- 37يكاو وفقا لقرار الجمعية العمومية  وشددت اللجنة على أن تعدد اللغات مبدأ أساسي لتحقيق أهداف اإل 19-7
اللغوية جزء ال يتجو  للمنظمة   اإليكاو،زأ من كل برنامج من برامج  تعد الخدمات  وهي ضرورية لتحقيق األهداف االستراتيجية 

لمبادرة    رئيسياً   طلباً تة مويخدمات اللغالعالوة على ذلك، تعد  و خدمات المالحة الجوية.    وإجراءاتوتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية  
 ع الدول األعضاء. م اإليكاو ومراسالت( NCLBعدم ترك أي بلد وراء الركب )

األمم   كل من  يكاو الجديدة لتعدد اللغات، والتي تستند إلى قراراتالستراتيجية اإل التام  تأييدهاوأعربت اللجنة عن   19-8
ات الكبيرة على مر السنين لدعم التعددية اللغوية. والحظت  صعوبعلى ال   هاعلى تغلبالعامة  األمانة    ت. وشكر واإليكاوالمتحدة  

في تعزيز التعددية اللغوية. ومع ذلك،    الدورة األربعين للجمعية العموميةاللجنة أيضا أن األمانة العامة قد أحرزت تقدما كبيرا منذ  
يكاو، بما في ذلك كفاءة وفعالية اإل  ستكون هناك حاجة إلى مزيد من اإلجراءات والموافين والموارد في هذا المجال لتحسين

 المبتكرة.  والتكنولوجياتاستخدام أفضل الممارسات 

تشمل تنمية قدرات الموافين حيث  تتجاوز الخدمات اللغوية  التعددية اللغوية في اإليكاو  استراتيجية  تم توضيح أن  و  19-9
. بلوغ أهدافهاعلى    اإليكاوبهدف تعزيز قدرة    ةالعقلي  إلى تغيير فيويدعو ذلك  على خدمة عالم الطيران المدني الدولي بكل تنوعه.  

  القادمة  يةفترة الثالثالخطة عمل تنفذ خالل  وطالبت اللجنة إعداد. قيمًة أساسيةوفي هذا الصدد، ينبغي اعتبار الخدمات اللغوية 
 المقبلة.العمومية تقرير عنها في الجمعية  تقديمو 

لتوفير خدمات لغوية جيدة في الوقت الذي تواجه فيه   اإليكاولتي تبذلها  علما بالجهود المتواصلة ا  وأحاطت اللجنة 19-10
والعمليات   اإلجراءاتالتحدي المتمثل في زيادة الطلب وتناقص الموارد، والحظت مع التقدير الجهود المتواصلة المبذولة لتبسيط  

 من أجل زيادة الكفاءة والفعالية. 

في الواقع، أوصى المؤتمر الثالث عشر للمالحة  و   للمالحة الجوية.  دمت إيضاحات بشأن ترجمة الخطة العالميةقُ و  19-11
لخطة العالمية للمالحة الجوية بلغات من ا  )القابل للطباعة(  اإليكاو المستوى االستراتيجي العالمي ( بأن "تتيح  2019الجوية )

المستويين   العالمي أو  فنيلب ترجمة المستوى التتطو العالمية للمالحة الجوية.    الخطةعلى بوابة    ُأتيحو   ُترجم  والذياإليكاو الست"،  
 موارد هائلة، ليس فقط من حيث الترجمة ولكن أيضا من حيث تطوير من الخطة العالمية للمالحة الجوية    اإلقليمي والوطني

 . تكنولوجيا المعلومات وتحديث

التفاقية  و  19-12 والصيني  العربي  النصين  على  التصديق  على  نظرائها  الدول  بعض  الدولي  شجعت  المدني  الطيران 
التطوير السليم والمنظم والفعال ألنشطة الطيران   لتعزيز اللغتين وحماية  فهم وتنفيذ أهدافها ومبادئها من قبل مستخدمي هاتين 
 الدولي.  المدني
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العامة  األمانة    سلمتضافة اللغة البرتغالية كلغة عمل لدعم عمل االيكاو. و عالوة على ذلك، طلبت بعض الدول إ و  19-13
ترحب اإليكاو  سوى لغات األمم المتحدة الست. ومع ذلك،  تكفي  يكاو الحالية ال  الطلب، لكنها أشارت إلى أن سياسات وميزانية اإلب
 خاصة. اللمشاريع ل ويين ودعم مالي من الدول األعضاء في شكل إعارة لمتخصصين لغ المقدمة الطوعية المساهماتب

المدنيو  19-14 للطيران  العربية  اللجنة بأن المنظمة  ُأبلغت  الختام،  الأول قاموس    قد أصدرت  في   طيران لمصطلحات 
 .باللغتين العربية واإلنجليزية

 أوصت،  التي جرت على ضوء المناقشات، و 426و   365و  343و  117و  A41-WP/44وعقب النظر في ورقات العمل   19-15
  يلي: المبادئ األساسية لبلوغ أهداف اإليكاو، بما باعتبارها أحد ويةاللغ يةتعددال، إقرارًا منها بتقوم الجمعية  العمومية بأن اللجنُة 

طلب من المجلس أن يرصد عن كثب تنفيذ السياسات والقرارات التي اتخذها لتعزيز الكفاءة والفعالية في أن ت (أ
 أمور خدمات اللغات؛

التعددية اللغوية، والتي تشمل خطة عمل ترمي إلى تنفيذها، استراتيجية    بالكامل  اإليكاو أن تطبِّق  أن تطلب من  (ب
 ؛وأن تقدم تقريرًا عن التقدم المحرز إلى الجمعية العمومية في دورتها الثانية واألربعين

التعدد (ج التعاون النشط مع اإليكاو من أجل تعزيز  جزءًا    اباعتباره  ةياللغو   يةأن تحث الدول األعضاء على 
 يتجزأ من برامج المنظمة وأنشطتها، وذلك من خالل الشراكات أو اإلعارات أو المساهمات الطوعية. ال

 ------------------------- 

   زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها من جدول األعمال:  20البند رقم 

فعالية   1- 20 في تعزيز  العامة  واألمانة  اإلدارية  الهيئات  أحرزته  الذي  والتقدم  الرئيسية  اإلنجازات  إلى  اللجنة  أشارت 
. وأعربت عن تقديرها للجهود المستمرة في مجال العمل   Revision No. 1WP/43لورقة العمل    1المنظمة، المقدمة في التنقيح رقم  

من خالل نهج اإلدارة القائمة على النتائج، وإطار المساءلة، وإدارة المخاطر المؤسسية،   هذا، بما في ذلك وضع خطة عمل اإليكاو
 . 2025- 2024- 2023والتدابير الالزمة من أجل مواصلة التحسينات خالل الفترة الثالثية 

التعديالت المقترحة في مشروع القرار الوارد في المرفق    باعتماد  العمومية  الجمعية  توصي  أن  على  اللجنة   واتفقت 2- 20
 . A41-WP/43 Revision No.1باء بورقة العمل 

العالمية المتصلة    WP/389ونظرت اللجنة في ورقة العمل   3- 20 القياسية  المقدمة من إندونيسيا فيما يخص "القواعد 
ري بالفعل وأن لجنة المالحة الجوية سوف تستعرض في وعمليات المطارات العائمة". والحظت أن العمل يج  بتصميم وترخيص

 نتائجه وفقًا لإلجراءات المحددة. مهل الزمنية المقترحة لوقت الحق من هذا العام مشروعًا شاماًل وال
المقدمة من جمهورية كوريا فيما يخص "التظر في التوزيع اإللكتروني    WP/332ونظرت اللجنة في ورقة العمل   4- 20

المنظمة التحليل على التوصيات كجزء من   لكتب  الموجهة إلى الدول". وأوصت اللجنة الجمعية العامة بأن تجري المزيد من 
 مبادرتها للتحول الرقمي.

المقدمة من المملكة العربية السعودية فيما يخص "اإلطار التنظيمي   WP/543أحاطت اللجنة علمًا بورقة المعلومات   5- 20
هرمس فيما يتعلق "بالمرونة والكفاءة  من    - المقدمة من منظمة النقل الجوي    WP/604لمعلومات  للمطارات العائمة"، وورقة ا 

 خالل القيادة والتعاون".  
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   وافقت اللجنة على أن تقدم القرار التالي إلى الجلسة العامة لكي تعتمده:وفي ضوء المناقشة التي دارت،   6- 20
 وفعاليتها زيادة كفاءة المنظمة : 20/1القرار
"  الدولي  المدني  الطيران  اتفاقية"  من  الثاني  الجزء  في  عليها  المنصوص  بواائفها  وكفاءة  بفعالية  اضطلعت  قد  اإليكاو  كانت  لما

 ؛ (شيكاغو اتفاقية)
  في   الواردة  المجلس،  وواائف  شيكاغو،  اتفاقية  من  واألربعين  الرابعة  المادة  في  الواردة  للمنظمة،  األساسية  األهداف  كانت  ولما

 األهمية؛  فائقة تزال ال االتفاقية، من والخمسين والخامسة والخمسين الرابعة المادتين
 وقانونية؛  وبيئية واقتصادية تكنولوجية طبيعة ذات التطور وسريعة جديدة تحديات اآلن تجابه المنظمة كانت ولما
 الطيران   مجتمع  فيه  يعاني  وقت  في  التحديات  هذه  مع  وفعالية  بكفاءة   تتجاوب  أن  المنظمة  من   تقتضي  الضرورة  كانت  ولما
 مالية؛  مصاعب من

  األداء  وبروح والحماس بالمرونة وتتصف عالية   مؤهالت ذات عاملة  قوى  واستبقاء ورعاية توايف إلى بحاجة اإليكاو كانت ولما
 للدول؛  المتغّيرة االحتياجات وتلبية والناشئة التقليدية القضايا   معالجة أجل  من العالية،
  عاملين   يشكالن  والخاصة   العامة  المصادر   من  إضافي  تمويل  على   الحصول   على  وقدرتها  لإليكاو  التنظيمي  األداء  كان  ولما

 الدول؛  إلى المساعدة وتقديم القدرات وبناء التدريب  وأنشطة للبرامج تنفيذها حسن على  يؤثران رئيسيين
 وسياساتها  اإليكاو  أنشطة  عن  شاملة  ودقيقة  موقوتة  معلومات  تتطلب  الممولة  والمنظمات  المعنية  والجهات  الدول  كانت  ولما

 ، وأدائها
 فإن الجمعية العمومية: 

التقدم المحرز في وضع خطة أعمال اإليكاو    تعرب عن تقدير ا -1   2025-2023للفترة  للمجلس ولألمين العام على 
 ؛باتباع مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج واستنادًا إلى الجهود التي ُبذلت لتحسين إطار رصد األداء وتقديم التقارير عنه

أعمال لكل فترة ثالثية، من أجل مواصلة مساعيه الرامية    القرارات التي سبق أن اتخذها المجلس بشأن إعداد خطة  تؤيد - 2
بواسطة  إلى انتقال اإليكاو نحو نهٍج اإلدارة القائمة على النتائج وإنشاء آلية لإلشراف تشمل إجراء استعراض سنوي للتقدم المحرز  

 ؛أداة اإلدارة واإلبالغ المؤسسية
 ، بما يلي: المجلس واألمين العام، كل في نطاق اختصاصه تكلِّف - 3

إعداد إطار قوي للمساءلة، وما يشمله من آليات للتنفيذ والمراقبة، مع مراعاة ضرورة ضمان االتساق بين العناصر التي  (أ
يتألف منها نظام المساءلة، بما في ذلك اإلطار العام االستراتيجي وإدارة األداء، والضوابط الداخلية، ومعايير األخالقيات  

 بة؛ والنزاهة، ومهام الرقا

وضع خطة أعمال مرة واحدة كل ثالث سنوات، مصحوبة بعملية تنظيم منهجية ونهج اإلدارة القائمة على النتائج الذي   (أ ب
 من شأنه تحسين الفعالية والشفافية والمساءلة والذي ُيسترشد به في وضع ميزانية البرنامج العادي؛

 تتواءم مع التطورات الجديدة التي تطرأ أثناء الفترة الثالثية؛استحداث عملية لمراجعة خطة األعمال كي  ج(

وضع خطة األعمال في متناول الدول المتعاقدة، وعرض الصيغة المحّدثة لهذه الخطة، خالل الفترة الثالثية المحددة،   (ب د
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 إلى كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية؛

لشفافية، وتحسين بيئة مكان العمل، وإقامة شراكات مبتكرة جديدة مع أصحاب  اتخاذ مزيد من الخطوات الجادة لزيادة ا (ج ه
المصلحة الخارجيين، وزيادة الفعالية التنظيمية، وضمان أن تظل النتائج القائمة على توافق اآلراء قيمة أساسية وهدفًا  

 زيد من اإلنجازات؛لإليكاو وهيئات الخبراء المتخصصين لديها، وتعبئة موارد إضافية من أجل تحقيق الم
 في المصالح عند إقامة الشراكات والحصول على التمويل الطوعي.  ُمالحكأو محتمل أو  فعليتجنب أي تضارب  (د و
 المجلس بما يلي: تكلِّف - 4
 والكفاءة؛  والتبسيط  والشفافية  المساءلة من مزيداً  يحقق  بما العمومية الجمعية عمل  وإجراءات أساليب ترشيد مواصلة  (أ

 الترشيد   تحقيق  إلى  سعيا  المساعدة،  وهيئاته  المجلس  عمل  وإجراءات  وألساليب  القرار،  صنع  لعمليات  متعمقة  دراسة  إجراء (ب
  المنظمة؛ كفاءة وتحسين السلطة وتفويض

  والمشاركة   والثقة  وشفافيتها  البرامج  فعالية   يضمن  بما  المجلس،  إلى   مستقلة  تقارير  يقدم  الذي  اإلشرافي  الجهاز   فاعلية   كفالة (ج ب
 عنها؛ والمساءلة فيها،

وقدرته على توفير آليات التخاذ القرار تتسم بقدر أكبر من الفاعلية    باإليكاو  اإلدارية  الُنُظم  هيكل  استعراض  مواصلة  (ج
ة الرئاسية، وكيف أن استعراض  والمساءلة والشفافية، بما في ذلك تحديد وتوزيع المسؤوليات فيما بين األمانة العامة والهيئ

 عقد الجمعية العمومية وإعداد ميزانية المنظمة مرة كل ثالث سنوات يمكن أن يدعم هذه اآللية المحّسنة التخاذ القرار؛
األمين العام، في حدود اختصاصها، إلى أن يواصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها    تدعو - 5

 من خالل تنفيذ إصالحات في األساليب اإلجرائية والتنظيمية واإلدارية، وأن يقدم تقارير في هذا الشأن إلى المجلس؛ 
الواردة في القائمة غير الحصرية في مرفق هذا القرار، لدى تنفيذ   المجلس واألمين العام إلى مراعاة االعتبارات،  تدعو - 6

 أعاله؛  5إلى   3الفقرات 
 بشأن "زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها".  20-40 2- 31أن هذا القرار يحل محّل قرار الجمعية العمومية  تعلن - 7

 قائمة من االعتبارات لجعل اإليكاو  
 أكثر كفاءة وفعالية  

 ب( من منطوق القرار(  ) 3)الفقرة  عملية التخطيط المنتظمة
 إنشاء ربط مباشر وواضح بين خطة األعمال وميزانية البرنامج العادي؛ أ(

وضع إجراءات إلعداد ميزانية البرنامج العادي بطريقة تركز على تخصيص الموارد على المستوى االستراتيجي القائم على   ب(
 النتائج المنشودة ال على مستوى التفاصيل اإلدارية )"من القمة إلى القاعدة" ال من "القاعدة إلى القمة"(؛

لتحديد األهداف االستراتيجية والنتائج المتوقعة واألنشطة الرئيسية والنواتج واألولويات والغايات المستهدفة،  وضع إجراءات   ج(
التقارير التي تركز على النتائج بما يتماشى مع األهداف االستراتيجية والنتائج   من أجل إعداد   األداء مع استخدام مؤشرات

 ؛ المتوخاة وذلك استنادًا إلى مؤشرات األداء والمحطات الرئيسية والغايات على النحو الذي تحدده خطة األعمال
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تنسيق واتخاذ اإلجراءات المشتركة وضع خطط أكثر تحديدًا لكل هدف استراتيجي، في إطار خطة أعمال اإليكاو؛ وضمان ال د(
 ؛ فيما بين األهداف االستراتيجية واإلدارات والمكاتب اإلقليمية

والهيئات   ه( المجلس  من  دوري  وبشكل  العامة  األمانة  من  مستمر  بشكل  األعمال  خطة  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  استعراض 
 الفرعية؛ 

 ث سنوات. تحديث خطة األعمال وتجديدها مرة على األقل كل ثال و(
 أ( من منطوق القرار(   4أساليب واجراءات عمل الجمعية العمومية )الفقرة 

تبسيط جدول األعمال وتقليل الوثائق، مع التركيز على مسائل االستراتيجية والسياسة العليا وعلى المجاالت الرئيسية ذات   ز(
الوثا ز( األولوية وعلى تخصيص الموارد؛  وتقليل  األعمال  جدول  االستراتيجية  تبسيط  مسائل  على  التركيز  مع  ئق، 

 والسياسة العليا وعلى المجاالت الرئيسية ذات األولوية وعلى تخصيص الموارد؛ 
 احترام المهل المحددة إلعداد الوثائق وتوزيعها؛  ح(
 تقديم معلومات أكثر إسهابا إلى المسؤولين المنتخبين؛  ط(
ة خاصة على تفادي االزدواج في التقارير، وتفادي النظر في الوثيقة الواحدة في  ترشيد إجراءات تقديم التقارير، والعمل بصف ي(

ترشيد إجراءات تقديم التقارير، والعمل بصفة خاصة على تفادي االزدواج في    ( ح ضروريا؛ هيئات مختلفة، ما لم يكن ذلك
 ضروريا؛ التقارير، وتفادي النظر في الوثيقة الواحدة في هيئات مختلفة، ما لم يكن ذلك  

 ؛ إلغاء شرط إعداد المحاضر الجتماعات اللجان )مثلما حدث في الدورة الحالية( ك(
   ؛تحسين إجراءات إلقاء الكلمات االفتتاحية، وتحسين االلتزام بالوقت المحدد لالجتماعات ل(
 وضع إجراءات عصرية وفعالة للتصويت، ال سيما النتخاب أعضاء المجلس. م(

، فانه ينبغي Doc 7600إذا اقتضى األمر إدخال تعديالت على النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية    —  مالحظة
إخطار الدول بذلك قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية بوقت كاف حتى يتسنى اعتماد التعديالت في مستهل الدورة وبدء  

 سريانها على الفور. 
 ج( من منطوق القرار(  3 )الفقرة لعملية مراجعة خطة األعما

 يجب أن تتناول عملية مراجعة خطة األعمال، بعد إقرارها، ما يلي:
 أّي العناصر في خطة األعمال تخضع للمراجعة ومن يجوز له اقتراحها وقبولها؛  أ(

 ينات ورصدها.  العناصر الُمسببة التي يلزم وجودها لتبرير إخضاع الخطة للمراجعة، وكيف يتعين تسجيل التحس ب(
 ج( من منطوق القرار(  4الجهاز اإلشرافي )الفقرة 

إلى المجلس عن الفاعلية والوضوح والمساءلة    بصورة مستقلة ومباشرةقوية لتقديم التقارير    إجراءاتيتركز االهتمام هنا على وضع  
في جميع برامج المنظمة. ووفقًا لألسلوب الشائع في تدقيق الحسابات سُتتاح لألمين العام فرصة التعقيب على ما ورد في التقارير 

 المستقلة دون أن يكون له الحق في تغييرها. 
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 من منطوق القرار(  5)الفقرة  تدابير أخرى لتحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها
 وضع إجراءات تكفل إصدار وتعديل اتفاقات قانون الجو والقواعد والتوصيات وخطط المالحة الجوية اإلقليمية في حينها؛ أ(

زيادة التركيز على تشجيع الدول على التصديق على اتفاقات قانون الجو وتنفيذ القواعد والتوصيات الصادرة عن المنظمة   ب(
 ع نطاق ممكن في جميع أنحاء العالم؛تنفيذًا على أوس

سيما حين تتعلق هذه االتصاالت بالقواعد والتوصيات، وذلك من خالل   تحسين وتشهيل االتصاالت مع الدول المتعاقدة، ال ج(
 تدابير منها التوسع في استخدام أجهزة اإلرسال االلكتروني؛ 

ي ودرجة السلطة والموارد التي تمنح لمكاتب اإليكاو االقليمية، مع توطيد درجة االستقالل الذاتي في عملية التخطيط االقليم د(
 العمل على كفالة التنسيق المناسب على المستوى العالمي؛ 

دراسة العالقة بين اإليكاو وغيرها من الهيئات )العاملة في مجال الطيران أو في مجاالت أخرى ذات صلة، على المستويين  ه(
واالقليمي( سعيًا إلى تحديد مجال مسؤولية كل منها والقضاء على التداخل في المسؤوليات، وتنظيم برامج مشتركة العالمي  

 حيثما كان ذلك مناسبًا؛ 
وأسر ضحايا حوادث  توفير فرصة أمام جميع أطراف مجتمع الطيران المعنية، بمن فيهم مقدمو الخدمات وأهل الصناعة   و(

 طات المنظمة على النحو المالئم؛، للمشاركة في نشاالطيران
 ترشيد الجداول الزمنية والوثائق وتقليل مدة عقد اجتماعات اإليكاو بوجه عام؛  ز(
 حماية الملكية الفكرية لإليكاو باستخدام ُنُظم إدارة الحقوق الرقمية؛  ح(
ي تنفيذ أي من المهام المذكورة النظر في مدى استصواب وجدوى االستعانة بخبرات خارجية حسب االقتضاء للمساعدة ف (ط ح

 أعاله.
 ------------------ 

 ( SDGs) أ داف التنمية المستدامة – 2030خطة األمم المتحدة لعام   :جدول األعمال من  21بند ال
مها المجلس    WP/55ورقة العمل    اللجنة التنفيذية  استعرضت 21-1 والتي تعرض األنشطة التي اضطلعت بها  التي قد 

، فضاًل عن  2030إلبراز فوائد الطيران في دعم أهداف التنمية المستدامة في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام اإليكاو 
   .في مجال الشراكات طوات الكبيرة التي تحققتالخ
ق في دعم تحقي  االضطالع بدورها القياديالعام للورقة، وشجعت اإليكاو على مواصلة    تأييدهاعن    اللجنةأعربت  و  21-2

 عدم ترك أي بلد وراء الركب.الخاصة ب، بما يتماشى مع مبادرة اإليكاو 2030خطة التنمية المستدامة لعام  

قين على العمل مع نظام التنسيق اإلنمائي لألمم المتحدة تحت القيادة االستراتيجية للمنسّ   اإليكاو  اللجنةعت  كما شج   21-3
تيجية بشأن الطيران وكذلك كيفية دمج الطيران بشكل أفضل من خالل التخطيط  المقيمين لألمم المتحدة لتيسير المحادثات االسترا

 .(UNSDG)الوطني ومجموعة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

وأحاطت اللجنة علمًا بمقترح تقدمت به إحدى الدول األعضاء بتضمين مشروع القرار المنق ح، إشارة مرجعية إلى   21-4
 ولكن لم تؤيد اللجنة هذا االقتراح.. A/RES/70/1امة لألمم المتحدة من قرار الجمعية الع 30الفقرة 
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المستدامة السبعة عشر.    التنميةدت اللجنة على أهمية تحليل آثار الطيران على التنمية المستدامة وأهداف  شد  و  21-5
األهداف االستراتيجية الخمسة للمنظمة يدعم   بشأنلتوضيح كيف أن عملها    اإليكاوالذي أجرته    االستقصائيتحليل  الب  ُذكِّرت كما  

 . 2023في عام   سيخضع للتحديث التحليل المذكور أعاله  أن  بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وُأبلغت اللجنة 

تحديات  الارة إلى  ليشمل إش  WP/55بورقة العمل    المرفقةوافقت اللجنة كذلك على تعديل مشروع القرار بصيغته  و  21-6
 في أفريقيا.نموًا البلدان الخاصة بأقل حتياجات االو 

في   21-7 الوارد  المنق ح  العمومية  الجمعية  قرار  باعتماد  العمومية  الجمعية  التنفيذية  اللجنة  الصدد، أوصت  هذا  وفي 
 . WP/55المرفق بالورقة 

متها بنغالدي   WP/149كما استعرضت اللجنة التنفيذية الورقة   21-8 ش فيما يتعلق بأهمّية سياسات الطيران الوطنية التي قد 
أو التخطيط الرئيسي في القطاع من أجل تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول. وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على ما  

التي قدمتها بنغالديش، وشجعت اإليكاو على إعداد مواد إرشادية بشأن التخطيط   WP/149ورد من إجراءات في ورقة العمل  
للطيران المدني، وعلى تقديم المساعدة للدول من خالل حلقات دراسية شبكية عالمية وإقليمية بغرض تحسين بناء قدراتها على  

نة أيضًا بأن العمل جاٍر لتنفيذ اإلجراءات المقترحة، إعداد وتنفيذ خططها واستراتيجياتها في مجال الطيران المدني. وُأبِلغت اللج
 ، وكذلك أنشطة التدريب ذات الصلة. طر تخطيط الطيران الوطنيةبشأن أُ ال سيما فيما يتعلق بالمواد اإلرشادية 

مها اتحاد النقل الجوي الدولي وورقة المعلومات    WP/71كما أحاطت اللجنة علمًا بورقة المعلومات   21-9   WP/178التي قد 
ومنظمة خدمات المالحة الجوية    (ACI)التي قّدمها بشكل مشترك اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا( والمجلس الدولي للمطارات  

والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء  (IBAC) والمجلس الدولي لطيران األعمال  (CANSO) المدنية  
(ICCAIA)    وورقة المعلوماتWP/540    التي قّدمتها منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية واالتحاد

، فقد أثيرت مسألة مدى وجاهة اقتصاد التدوير باعتباره بندًا مهمًا WP/71النقل. أما فيما يتعلق بورقة المعلومات   الدولي لعمال
 يتطلب من اإليكاو المزيد من العمل بشأنه.

 المناقشات، وافقت اللجنة على تقديم القرار التالي إلى الجلسة العامة كي تعتمده:وعلى ضوء   21-10

 2030: مسا مة الطيران في خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 21/1القرار 
بالنسبة إلى أقل البلدان نموًا، وال سيما إلى    اً حياة أساسي  ل شريان  النقل الجوي يعد حافزًا للتنمية المستدامة ويمثِّ   إقرارا  بأن

 البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية من أجل التواصل مع العالم؛ 
 

بأن لتوف  وإقرارا   األهمية  أقصى  تكتسي  الجوي  النقل  للدول  روابط  والقطري  واالجتماعي  االقتصادي  التماسك  ير 
 وشعوبها؛  األعضاء

النقل الجوي إال إذا امتلكت الدول نُ ال يمكن تحقيق المزايا التي ييسّ   وإقرارا  بأنه  الة وسالمة  ظم نقل جوي آمنة وفع  رها 
 ومستدامة اقتصاديًا وسليمة بيئيًا؛ 

ال للقواعد والتوصيات الدولية  الركب" تستهدف مساعدة الدول في التنفيذ الفع  مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء    ولما كانت
على    لإليكاو وخططها وسياساتها وبرامجها، وفي معالجة الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن، لضمان حصول الدول كافةً 
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 المزايا االجتماعية واالقتصادية الهامة للنقل الجوي؛
" الذي  2030العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت قرار "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام    الجمعية  لما كانتو

غايًة تحقق التوازن بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية   169يشمل مجموعة تتألف من سبعة عشر هدفًا عالميًا وتحويليًا تدعمها  
 والبيئية للتنمية المستدامة؛

بأن لعام    اتساع  وتذكيرا   المستدامة  التنمية  بين   2030نطاق خطة  إقامة شراكة عالمية تجمع  ومدى طموحها يستلزم 
من  المتاحة  الموارد  جميع  لتعبئة  أخرى  فاعلة  وجهات  المتحدة  األمم  ومنظومة  المدني  والمجتمع  الخاص  والقطاع  الحكومات 

 تنفيذها؛ أجل
تنفيذ األهداف االستراتيجية لإليكاو بشأن السالمة، وسعة المالحة الجوية وكفاءتها، واألمن والتسهيالت، والتنمية   ولما كان

 االقتصادية للنقل الجوي، وحماية البيئة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة؛ 
بشأن التنمية المستدامة هو المحفل الرئيسي الذي تقّدم فيه    المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة  وإقرارا  بأن

ز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  الدول، من خالل االستعراضات الوطنية الطوعية، معلومات محّدثة عن التقدم السنوي المحر  
 على المستوى الوطني وما يعترض تنفيذها من تحديات؛ 

 العالمية لدعم األهداف االستراتيجية لإليكاو؛ طر األُ  بأ ميةوإقرارا  
 طر العالمية؛ ال للخطط والمبادرات الوطنية واإلقليمية استنادًا إلى هذه األُ التنفيذ الفع   بأ ميةوإقرارا  
بأن الصالت الواضحة بين الخطط واالستراتيجيات الوطنية العامة وبين السياسات والخطط وُأطر العمل الوطنية    وإقرارا  

 الخاصة بالطيران مسألة ضرورية للتمّكن من ترتيب األولويات وتخصيص الموارد للطيران على النحو األمثل؛
باألزمة العالمية غير المسبوقة التي سب بتها جائحة فيروس كورونا، التي أّدت إلى زعزعة استقرار قطاع الطيران،    وتذكيرا  

 وإحراز التقّدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 2030العاملة، وأعاقت تنفيذ خطة عام بما في ذلك تأثيرها العميق على قواه 
 ؛في أفريقيا ال سيمافي جميع المناطق، نموًا  البلدان ألقلالتحديات واالحتياجات المستمرة ب وتذكيرا  
نتعاش االقتصادي الشامل والُمستدام القادر  بأهمية التضامن الدولي والشراكات واآلليات المتعددة األطراف دعمًا لال  وإقرارا  

 على الصمود في وجه األزمات والذي يعّزز التنمية المستدامة للطيران المدني الدولي وينهض بأهداف التنمية المستدامة؛ 
 إن الجمعية العمومية: ف 

ق من خالل  الدول األعضاء على أن تعترف باإلسهامات الكبيرة للطيران في التنمية المستدامة التي تتحق    تحثّ  -1
التنمية االقتصادية األخرى على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وكذلك من  تشجيع العمالة والتجارة والسياحة ومجاالت 

 اإلنسانية والكوارث في حاالت األزمات والطوارئ المتعلقة بالصحة العامة؛صة لألغراض  خالل تيسير تقديم االستجابة المخص  
المجلس واألمين العام، في حدود اختصاصات كل منهما، إلى تأكيد أن اإليكاو تواصل دورها في مناصرة   توّجه -2

جهات المعنية األخرى،  الطيران من خالل إذكاء وعي الدول األعضاء، ومنظومة األمم المتحدة، ومجموعة المانحين وجميع ال
 بشأن مساهمات الطيران في التنمية المستدامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة؛  

الدول األعضاء على إدراج الطيران في تقارير االستعراض الوطني الطوعي، باعتباره عنصرًا فاعاًل في دعم    تحث -3
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 ستدامة األخرى ذات الصلة؛ التنمية المستدامة، من خالل الربط بينه وبين أهداف التنمية الم
المتحدة   تشّجع -4 األمم  أهداف  إلى  إشارات واضحة  الصلة  ذات  الوطنية  الدول األعضاء على تضمين خططها 

 للتنمية المستدامة، بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق هذه األهداف وفي االقتصادات الوطنية؛ 
الدول األعضاء على أن ترتقي بنظم النقل الجوي فيها من خالل التنفيذ الفعال لتوصيات اإليكاو وقواعدها   تحثّ  -5

النقل الجوي ضمن أهم أولويات خططها اإلنمائية الوطنية مشفوعا  الدولية وسياساتها، مع العمل في الوقت ذاته على إدماج 
 ئيسية للطيران المدني، بما ُيفضي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ بخطط استراتيجية محكمة لقطاع النقل الجوي، وخطط ر 

النظر في إقامة عالقة واضحة المعالم بين خططها اإلنمائية الوطنية وسياساتها    تشّجع -6 الدول األعضاء على 
 ؛ وخططها واستراتيجّياتها في مجال الطيران المدني، وكذلك الخطط والبرامج األساسية ذات الصلة

الدول األعضاء على كفالة إعداد وتنفيذ ما يلزم من ُأطر عامة وقدرات وإنشاء الهياكل إلقامة الشراكات تحّث   -7
التحديات  الصمود في مواجهة  المدني على  الطيران  قطاع  قدرة  والدولية لضمان  الوطنية واإلقليمية  المستويات  والتعاون على 

 يق أهداف التنمية المستدامة؛ العالمية في المستقبل كي يظل الطيران يساهم في تحق
الة لدعم تنمية الطيران المدني  تشّجع   -8 الدول األعضاء على تكثيف جهودها على صعيد التعاون والشراكات الفع 

النامية، وال سيما من خالل المساعدات اإلنمائية   النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة  البلدان نموًا والبلدان  في أقل 
 فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي؛  والتعاون 

الدول األعضاء على تعزيز قدرة شبكة الطيران لديها على الصمود من خالل إدراج خطط التأهب لألزمات    تشّجع -9
وتدابير إدارة المخاطر في سياساتها وتخطيطها وعملّياتها في مجال الطيران من أجل المساعدة في الحفاظ على الحركة الضرورية  

اب الجويين ونقل البضائع الحيوية في ال األزمات مع ضمان سالمة القوى العاملة في مجال الطيران؛ ل  لرك 
، والبلدان النامية أخذ في الحسبان الخصائص واالحتياجات الخاصة ألقل البلدان نمواً ين  أل  األمين العام  توّجه   -10 6

النامية، كما تم تحديدها في إطار األمم المتحدة، عند تنسيق برامج المساعدة الرامية إلى  غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة  
 تها وتيسيرها وتنفيذها؛اظم النقل الجوي فيها، وترتيب أولويتعزيز نُ 

مة واصل، حسب االقتضاء، رصد واستعراض ما يترتب على ذلك من مساهمات مقد  ياألمين العام ألن    توّجه - 11 7
 لبلوغ أهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ أهداف اإليكاو االستراتيجية وبرامج عملها؛ 

كفل مشاركة اإليكاو، حسب االقتضاء وبما يتواءم مع أهدافها االستراتيجية، في اآلليات ياألمين العام ألن    وّجهي   -12 8
 طرها اإلنمائية؛لكي تعترف الدول األعضاء بأهمية الطيران في أُ   2030المستدامة لعام  مة لدعم تنفيذ خطة التنمية  المناسبة المصم  

برم شراكات جديدة مع الدول األعضاء، وصناعة الطيران،  يز الشراكات القائمة و عزّ يإلى األمين العام أن    تطلب   - 13 9
والمؤسسات المالية، والمانحين والجهات المعنية األخرى، لمساعدة الدول  ومنظومة األمم المتحدة، والمنظمات الدولية واإلقليمية،  

 ظم النقل الجوي فيها بغرض اإلسهام، في نهاية المطاف، في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛ األعضاء في النهوض بنُ 
العمومية  تعلن     - 14 10 الجمعية  قرار  محل  يحل  القرار  هذا  "  21-40  25-39أن  المتحدة  بشأن  األمم  للتنمية خطة 

 .أهداف التنمية المستدامة –"2030لعام  المستدامة
 مبادرات الدول وأفضل الممارسات
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المدني على الصعيد  بشأن "ترسيخ التعاون البراغماتي في مجال الطيران    A41-WP/150اللجنة الورقة    استعرضت 21-11
 " التي قّدمتها الصين. 2030العالمي والتعجيل بتنفيذ "خطة التنمية المستدامة لعام 

وأكدت اللجنة على أهمية الطيران بوصفه عنصرًا مساهمًا في التنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف "خطة التنمية  21-12
 ".2030المستدامة لعام 

في مساعدة الدول األعضاء، ال سيما البلدان    القيادييكاو دورها  اإل  اصلضرورة أن تو طت اللجنة الضوء على  وسل   21-13
 . لتنمية الشاملة والمستدامة لصناعة الطيران العالميةل تعزيزاً النامية، من خالل بناء القدرات 

فيما ول  المنتدى العالمي للد  ستظلمن جديد أن اإليكاو    ، مؤكدةً بالمبادرة التي تقودها الصين  أحاطت اللجنة علماً و  21-14
، واالضطالع بأنشطة المساعدة وبناء القدرات  والقواعد األساسيةوضع السياسات  في  والية الولها    ، لطيران المدني الدولييتعلق با

 على الصعيد العالمي.لتنمية المستدامة دعمًا للتطوير الطيران المدني الدولي 

التي قّدمتها الصين بشأن "نظام المؤشرات اإلطاري لتحقيق تنمية   WP/484وأحاطت اللجنة علمًا بورقة المعلومات   21-15
المعلومات   العالية الجودة وتطبيقه" وورقة  التي قّدمتها إندونيسيا بشأن "مساهمة إندونيسيا في   WP/562قطاع الطيران المدني 

 تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة".

------------------- 
   تعبئة الموارد والصناديق الطوعيةمن جدول األعمال:  22م البند رق

العمل   1- 22 ورقة  في  اللجنة  الثالثية  –  WP/47نظرت  للفترة  الطوعية  والصناديق  الموارد  تعبئة  عن   "تقرير 
"، المقد مة من المجلس لعرض الجهود التي تبذلها اإليكاو لزيادة المساهمات الطوعية من أجل تسهيل تنفيذ خطة 2021- 2019 

األعمال لصالح الدول األعضاء. والحظت اللجنة أن االشتراكات المقررة المقدمة من الدول األعضاء ليست كافية لتحقيق النتائج  
المقدمة من الدول  المالية والعينية  للمساهمات الطوعية  . وأعربت عن تقديرها  2022- 2020رة  المدرجة في خطة األعمال للفت

  تعبئة الموارد اإليكاو لتعكف على إعداد استراتيجية  كإضافة إلى الميزانية العادية. وأشارت اللجنة إلى أن األمانة العامة والمانحين 
الموارد البشرية وغيرها  إضافة إلى مواصلة العمل على تعبئة    ص تلقي التبرعات فيما يخ التنازلي  التي تهدف إلى عكس مسار االتجاه  

  . من الموارد التي تتسم بالمرونة 
المالية والعينية لإليكاو. وُأشير  في هذا السياق  لمساهمات الطوعية  مواصلة تقديم ا  على المانحين  اللجنة وشج عت 2- 22

 األموال من دولة عضو إلى اإليكاو. إلى الصعوبات التي تعترض تحويل 

أنشطة التوعية التي تقوم بها اإليكاو مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف  وتدعو اللجنة الدول األعضاء إلى دعم   3- 22
 ظم الطيران المدني لديها.في تطوير نُ اإلنمائية المتعددة األطراف، بهدف تنويع قاعدة المانحين ودعم الدول األعضاء  

المقدمة من باكستان، أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للمبادرة التي قامت   WP/549وعطفًا على ورقة العمل   4- 22
. في جميع دوراتها التدريبيةن اثنْين بالمجان  ًْ في باكستان بتقديم مقعدي  )CATI (بها مؤسسة التدريب على أعمال الطيران المدني  

لنظام   (TPEMS)اإللكترونية من خالل نظام اإلدارة اء وسوف تدعم اإليكاو هذا المسعى بتعميم هذه المعلومة على الدول األعض
 . (ATED) "دليل التعليم والتدريب في مجال الطيران"و ((TRAINAIR PLUS "ترينير المتقدم"

--------------------- 
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 االبتكار في مجال الطيران من جدول األعمال:  23البند رقم 

 اإليكاو القياسية استعراض عمليات اإليكاو وإعداد قواعد 
االبتكار   27-40 تقرير عن تنفيذ قرار الجمعية العموميةورقة عمل بعنوان "   WP/42 قدمت األمانة العامة لإليكاو 23-1

العمومية الجمعية  قرار  لتنفيذ  الماضية  الثالثية  الفترة  خالل  المتخذة  التدابير  على  الضوء  سلطت  حيث  الطيران"،  مجال   في 
للجمعية  االبتكار في مجال    27- 40 األربعين  الدورة  ُنفذ منذ  الذي  بالعمل  التنفيذية عن ترحيبها  اللجنة  أعربت  الطيران. وقد 

بشأن   اإليكاو  أولويات  اعتمدت  االستراتيجية وللدول  العمومية. كما  اإليكاو  الطيران دعمًا ألهداف  في مجال  االبتكار  تشجيع 
الدول األعضاء  األعضاء في اإليكاو أنشطة أخرى تنشأ . وُيستحب أن تنظر  في مشاركتها في مثل هذه األولويات وفي أي 

أهمية بو   ، دة في الورقةحد  ألبعاد األربعة لالبتكار المُ بجدوى امستقباًل عن مداوالت مجلس اإليكاو. وأخيرًا، أقرت اللجنة التنفيذية  
 . الطيران على الصمودمنظومة  ودعم قدرة    27-40  والُنُظم والتكنولوجيات لتسهيل تنفيذ القرارأساليب العمل  االبتكار في مختلف  

العمل   23-2 المتحدة، ورقة  اليابان والواليات  بالتعاون مع  "  WP/200وقدمت كندا،  عمليات  بعنوان   اإليكاواستعراض 
المجلس التنسيقي الدولي  و وسنغافورة  "، والتي ُقدمت بتأييد من نيوزيلندا  للمساعدة في االستجابة التجاهات الطيران الجديدة والناشئة

الطيران والفضاء ) للتشجيع على  ICCAIAالتحادات صناعات  المباشر  إلى االنتهاء من عملية اإلبالغ  الورقة  (. ودعت هذه 
التنفيذ المبكر واالستفادة بشكل أسرع من مزايا االبتكار. وبعد اإلحاطة علمًا والترحيب بأن اإليكاو تقوم حاليا باستعراض عملية 

الغ المباشر، أيدت اللجنة مفهوم اإلبالغ المباشر ووافقت على أن تنظر الجهة القائمة باالستعراض في المبادئ الواردة في  اإلب
خبراء اإليكاو، إلى  لتفاعل مع أفرقة  من اتحديد المستوى المناسب  ضرورة  بما في ذلك  ،  WP/200في ورقة العمل    4-2الفقرة  

تعرض اإليكاو على الدول عملية  واقترحت اللجنة أن    .اإليكاو  ية، وأهمية استقالليلتكنولوجاجانب الحاجة إلى االتسام بالحياد  
 اإلبالغ المباشر فور االنتهاء منها.

العمل    وأيدت 23-3 ورقة  التنفيذية  واإلجراءات  "  WP/325اللجنة  القياسية  اإليكاو  قواعد  إلعداد  الُمثلى  الطريقة  اتباع 
المجلس  وسنغافورة وماليزيا ونيوزيلندا و   الواليات المتحدة بدعم مشترك من تايلند"، التي قدمتها  عالالمرتبطة بها من أجل التنفيذ الف

والفضاء الطيران  صناعات  التحادات  الدولي  العمومية التنسيقي  الجمعية  قرار  على  التعديالت  إدخال  إلى  الورقة  ودعت   . 
القواعد والتوصيات الدولية "  22-39رقم   إلبالغ عن وا   (PANS) جراءات خدمات المالحة الجويةإو   (SARPs)  صياغة وتنفيذ 

" من أجل إعادة دراسة الطريقة الحالية المستخدمة لتحديد تواريخ وجوب التطبيق، وتحسين عملية إعداد القواعد القياسية،  االختالفات
 وتعزيز االمتثال لتواريخ وجوب تطبيقها. 

التوصيات الدولية"، اقترح كل  و القواعد القياسية  إلمكانية تطبيق  نهج متدرج المراحل  "  WP/111وفي ورقة العمل   23-4
االتحاد الدولي لرابطات طياري ، واتحاد النقل الجوي الدولي، و المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاءمن 

إدخال تعديالت على قرار الجمعية العمومية   ، والرابطة الدولية لمراقبي الحركة الجوية، والمجلس الدولي للمطارات،الخطوط الجوية
الدولية "   22- 39 والتوصيات  القواعد  وتنفيذ  الجويةإو   (SARPs)  صياغة  المالحة  خدمات  عن   (PANS) جراءات  واإلبالغ 

ًء من بهدف تحسين االمتثال لتواريخ وجوب تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية من خالل اتباع نهج متدرج بد "االختالفات
دة في إطار البند   من جدول األعمال، بما في ذلك التحليل الذي    31تاريخ تنفيذ القواعد والتوصيات. وتسليمًا بأن التحديات الُمحد 

المشروع    –القواعد القياسية  إعداد  مبادرات التوحيد القياسي الجديدة لإليكاو لتحسين فعالية عملية  "  WP/58جاء في ورقة العمل  
"، فقد وافق االجتماع على أن تنظر مجموعات خبراء اإليكاو في (ICNSSالمتكامل لالتصاالت والمالحة واالستطالع والطيف ) 

، على أن يجري تقديم مقترح بتعديل القرار المذكور للجمعية العمومية في دورتها 22-39التعديالت المقترح إدخالها على القرار 
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القواعد  تطبيق بعض  وجوب  للوفاء بالمواعيد النهائية ل  قطاع الطيرانواجهها  يمت اللجنة بالتحديات التي  سل    وبينماالثانية واألربعين.  
األمر  إجراء مزيد من المناقشات بشأن النهج المقترح في الورقة، وأوصت بإحالة  رأت ضرورة  ، فقد  القياسية والتوصيات الدولية

 . للنظر فيه إلى المجلس
"، التي قدمها كل من  صنع سياسات االبتكار وعملياته"  WP/112 Revision No. 1قة العمل  ونظرت اللجنة في ور  23-5

الطيران والفضاء الدولي التحادات صناعات  التنسيقي  الحركة  المجلس  لمراقبي  الدولية  للمطارات، والرابطة  الدولي  ، والمجلس 
و إلى النظر في وضع آليات لالستفادة من خبرات وموارد  . ودعت اللجنة اإليكامنظمة خدمات المالحة الجوية المدنيةالجوية، و 

 . التوصياتمشروعات وتيرة تطوير القطاع لإلسراع ب
 وفي ضوء هذه المداوالت، دعت اللجنة الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: 23-6

تيجية وللدول  إليكاو بشأن تشجيع االبتكار في مجال الطيران دعمًا ألهداف اإليكاو االستراأولويات اد  اعتما  (أ
وتتسق معه، يكاو  إللطة طريق تنظيمية تستند إلى العمل الحالي  ياألعضاء في اإليكاو، بما في ذلك وضع خر 

 ؛قطاع الطيرانبين اإليكاو و التشاور وتنظيم المزيد من اجتماعات منتدى 

ار في مجال الطيران"  "االبتك  27  - 40 دعم العمل الذي تقوم به اإليكاو في تنفيذ قرار الجمعية العمومية رقم (ب
وفي أي    WP/42وتشجيع الدول األعضاء على النظر في مشاركتها في األولويات المحددة في ورقة العمل  

 أنشطة تنشأ مستقباًل عن مداوالت مجلس اإليكاو؛ 

بجدوى  (ج مختلف    اإلقرار  في  االبتكار  العملوأهمية  القرار   ،والُنُظم  ،أساليب  تنفيذ  لتسهيل   والتكنولوجيات 
 ؛الطيران على الصمودمنظومة ودعم قدرة   27- 40

التنفيذ  (د لدعم  المباشر كوسيلة  الذي تضطلع به اإليكاو بشأن استعراض عملية اإلبالغ  الجاري  العمل  دعم 
 4-2دة في الفقرة  المبكر واالبتكار، والطلب بأن تتولى الجهات القائمة باالستعراض النظر في المبادئ الوار 

 ، بشأن ضرورة الحياد التكنولوجي وأهمية استقاللية اإليكاو؛ WP/200من ورقة العمل 

وجوب بتواريخ  االلتزام  للتحديات العالمية في  الجذرية  تقييم األسباب  (  1المجلس القيام بما يلي:    منأن تطلب   (ه
لقواعد والتوصيات التي ينبغي النظر فيها؛ ( تحديد وتعريف أنواع ا2  التطبيق المحددة لقواعد قياسية معينة؛

( تحديد وتطبيق ووضع نموذج أولي للتحسينات على العملية، وتحديدًا األحكام المتأثرة بالتحديات المذكورة، 3
(  5( تقييم مدى فعالية التغييرات اإلجرائية؛  4بما في ذلك تطبيق نهج متدرج إزاء تواريخ وجوب التطبيق؛  

وتقديمها إلى الجمعية في دورتها    22- 39قتراح تعديالت على قرار الجمعية العمومية  وعلى هذا األساس، ا
 الثانية واألربعين؛

لالستفادة من خبرات  (و آليات جديدة  بالفعل واستحداث  الموجودة  التعاون  آليات  استخدام  اإليكاو  إلى  الطلب 
 وموارد القطاع بهدف تحقيق الكفاءة في عملية إعداد القواعد القياسية والتوصيات الدولية؛  

بهدف تيسير اإلقبال  الطلب إلى اإليكاو دعم الدول األعضاء في تبسيط وتنسيق عمليات الترخيص والتدقيق (ز
 على االبتكارات وتشغيلها.  

 



 - 157 -  
 

 

 

 نظم اإلدارة والتخطيط االستراتيجي  

" "خارطة طريق الصناعة الخاصة بمستقبل الطيران" التي قدمتها منظمة WP/356استعرضت اللجنة ورقة العمل "  23-7
  ،(IATAواالتحاد الدولي للنقل الجوي )،  (ACI(، بالنيابة عن المجلس الدولي للمطارات )CANSOخدمات المالحة الجوية المدنية ) 

واالتحاد   ،(ICCAIAوالمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء )  ،(IBACوالمجلس الدولي لطيران األعمال )
( الجوية  الخطوط  طياري  لرابطات  أعّدها  (IFALPAالدولي  التي  الطريق  خارطة  الورقة  فعرضت  لخدمات ،  العالمي  المجلس 

، وهي الرؤية التي  2045رؤية مستقبل الطيران لعام  ، والتي تضمنت أبرز األنشطة نحو تحقيق  (CATSالمالحة الجوية الكاملة )
العمل   العالمية للمالحة الجو WP/360تناولتها ورقة  الخطة  اللجنة علما بأن  إدارة  هي خطة    ية. وقد أحاطت  لتحديث  اإليكاو 

من خالل آليات اإليكاو  القطاع الخاصة بمستقبل الطيرانطة طريق يإلى تقديم محتوى خر قطاع الطيران الحركة الجوية، ودعت 
 مالحة الجوية. عالمية للخطة الالالمناسبة لتحديث 

واالجتماعية للتنقل الجوي الناشئ في    المخاطر القانونية"  WP/110 Revision No. 1وناقشت اللجنة ورقة العمل    23-8
المجلس   ، نيابًة عن(ICCAIAالمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء )"، التي قدمها  المناطق الحضرية
ية داخل  ، وبرعاية مشتركة من البرازيل. وأبرزت الورقة الحاجة إلى العمل على مستوى جميع النظم اإلدار (ACIالدولي للمطارات )

(. وأقرت اللجنة بأن الدور الذي تلعبه اإليكاو UAM)  التنقل الجوي في المناطق الحضريةالدول لضمان التعميم المنّسق لمبدأ  
التنقل الجوي في المستقبل على   ُيعد حرج األهمية في الوصول إلى توافق دولي في اآلراء لدعم التنسيق بين مختلف جوانب 

التنقل الجوي في المستقبل سيستلزم معالجة مختلف المسائل، ومنها المسائل المتعلقة بالقبول االجتماعي،    الصعيد العالمي. وبما أن 
  WP/110واعترافًا بأن اإليكاو مهيئة لحشد جميع الجهات المعنية، فقد وافقت اللجنة على االقتراحات التي وردت في ورقة العمل  

التنقل الجوي في المناطق ة الفنية القوي لفكرة إنشاء مجموعة خبراء للعمل على مفهوم . ومع اإلحاطة علمًا بتأييد اللجن1التنقيح 
(، فقد أوصت اللجنة بإحالة هذا االقتراح إلى مجموعة الخبراء تلك، وكذلك إلى المجلس للنظر فيه بشكل أوسع،  AAM)  المتقدمة

الفتر  الميزانية. وأخذت    2025- 2023ة  مع مراعاة األولويات الحالية التي يجري تمويلها من ميزانية  وتوافر الموارد من خارج 
ربما تكون مناسبة لتيسير مشاركة الجهات المعنية ذات   WP/42اللجنة علمًا أيضًا بأن األنشطة التوعوية التي ترد في ورقة العمل  

 الصلة بهذا الموضوع.  
(، بالنيابة عن  CANSOالتي قدمتها منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )   WP/360وُأحيط علمًا بورقة المعلومات   23-9

والمجلس   ، ( IBACوالمجلس الدولي لطيران األعمال )   ، ( IATAواالتحاد الدولي للنقل الجوي ) (،  ACIالمجلس الدولي للمطارات ) 
 .( IFALPAرابطات طياري الخطوط الجوية ) واالتحاد الدولي ل   ،( ICCAIAالتنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء ) 

المعلومات   23-10 بورقة  علمًا  ُأحيط  منظمة    WP/481كذلك  قدمتها  الدوليالتي  واالبتكار يالشركاء  الطيران  لتطوير  ن 
 .(iPADISواالستدامة )

 قدمتهما جمهورية الصين الشعبية.   ناللتي WP/498و WP/483وُأحيط علمًا بورقتي المعلومات  23-11

 اللجنة الجمعية العمومية إلى القيام بما يلي: دعت لمداوالت، وعلى ضوء هذه ا 23-12

أن تطلب من اإليكاو النظر في التعاون مع الهيئات الحكومية المعنية بالتنقل الجوي في المناطق الحضرية،   (أ
بشأن التنقل الجوي في المناطق المتقدمة، ومجموعة الخبراء الُمزمع إنشاؤها   المقبل للمنظمة في سياق العمل

 ؛WP/42، فضال عن استخدام اآلليات التي تدرجها ورقة العمل  التنقل الجوي في المناطق المتقدمةللعمل بشأن  
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أن تطلب من اإليكاو النظر في تطوير أنشطة ضمن خارطة طريق القطاع من أجل مستقبل الطيران ومنح  (ب
 . 2025- 2023الثالثية األولوية لهذه األنشطة، وذلك في إطار برنامج عمل اإليكاو للفترة 
 ---------------------- 

 برنامج المساعدة الفنية    من جدول األعمال: 24البند رقم 

العمل   24-1 ورقة  اللجنة  اإليكاو  A41-WP/24استعرضت  برنامج  عن  تقريرًا  تتضمن  والتي  المجلس،  من  المقدمة   ،
في مجاالت السالمة الجوية وسعة وكفاءة المالحة الجوية واألمن والتسهيالت والتنمية االقتصادية للنقل الجوي  للمساعدة الفنية  

الفترة الثالثية،   لالعمل الذي اضطلعت به اإليكاو خال. وأحاطت اللجنة علمًا بتنفيذ  (2022- 2020للفترة الثالثية الراهنة )  والبيئة
مع أخذ جائحة فيروس كورنا في االعتبار، وشجعت الدول على االستمرار في دعم عمل اإليكاو بالشراكة مع الدول والمنظمات  

كاو بتقديم المساعدة للدول  التأكيد على استمرار التزام اإلي  A41-WP/24الدولية واإلقليمية وأوساط الصناعة. وأعادت ورقة العمل  
في االعتبار. كما أحاطت   مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"التي تواجه صعوبات في تحسين منظومة الطيران لديها، مع أخذ  

المساعدة جميع أنشطة    التوفيق بين إدارةعلمًا بسياسة اإليكاو الجديدة لدعم التنفيذ لمساعدة الدول وتأييد هذه السياسة الرامية إلى  
الدعم المتواصل والمساهمات المقدمة من وخلصت اللجنة إلى أن    التعاون الفني في إطار نهج "اإليكاو الواحدة".أنشطة  الفنية و 
معالجة مواطن القصور الوشيكة والضخمة  وفي    تعزيز منظومة الطيران في الدولة  حاسم في  تقوم بدور  وأوساط الصناعةالدول  

وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة من الجمعية العمومية   في مجال السالمة والشواغل البارزة في مجال األمن.مثل الشواغل البارزة  
حث الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية والصناعة على دعم هذه العملية ومواصلة المساهمة بتبرعات طوعية كي يتسنى تقديم  

   المساعدة الفنية.

العمل    اللجنة   واستعرضت 24-2 القوميات A41-WP/310ورقة  متعددة  بوليفيا  دولة  بتأييد من  إكوادور،  المقدمة من   ،
والبرازيل وكولومبيا وغواتيماال وغويانا والمكسيك وبنما وباراغواي وبيرو وسورينام وأورغواي وجمهورية فنزويال البوليفارية، والتي  

مية للطيران في أمريكا الالتينية، التي أعّدها الجهاز اإلقليمي للتعاون في  في تنسيق اللوائح التنظيتتضمن مناقشة للتقدم المحرز 
كما تعرض الورقة المنافع التي تعود    .بوصفه المنظمة اإلقليمية لمراقبة السالمة في أمريكا الالتينية(  SRVSOP)مراقبة السالمة  

الجهاز اإلقليمي للتعاون في مراقبة  الهام الذي يضطلع به  وأشادت اللجنة بالعمل    على الدول من اعتماد و/أو تنسيق هذه اللوائح.
وشجعت الدول على    اللوائح التنظيمية في أمريكا الالتينيةوالدول األعضاء فيه من أجل وضع وتنسيق لوائحها في إطار    السالمة

  مواصلة تنسيق لوائحها التنظيمية إلى الحد المستطاع. 

العمل    اللجنة  واستعرضت 24-3 من  A41-WP/240ورقة  بتأييد  غويانا  من  المقدمة  متعددة    األرجنتين،  بوليفيا  ودولة 
الدومينيكيةوشيلي  والبرازيل    القوميات وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وبنما وباراغواي وبيرو وسورينام وأوروغواي    والجمهورية 

وجمهورية فنزويال البوليفارية، والتي تؤكد على أن الرقابة الكافية على عمليات نظم الطائرات غير المأهولة هي قدرة هامة تتحقق 
اللجنة علمًا بعمل اإليكاو في الفترة األخيرة وتوافر اللوائح  عن طريق اإلرشادات والتدريبات والمساعدة الفنية المناسبة. وأحاطت  

التنظيمية النموذجية الصادرة عن اإليكاو لنظم الطائرات غير المأهولة، باإلضافة إلى دورة اإليكاو التدريبية عن أسس الطيران  
مليات الطائرات غير المأهولة. وفي إشارتها  غير المأهول، باعتبارها أدوات تمكن الدول من واائف التنظيم والرقابة فيما يتعلق بع

المنظمة  التي تبذلها  بالجهود  اللجنة  المأهولة، رحبت  المتعلقة بالطائرات غير  التنفيذ  أدوات  إلى أن اإليكاو وضعت مجموعة 
 رقابية. وطلبت من اإليكاو مواصلة تطوير األدوات وشجعت الدول على استخدام هذه الموارد لبناء قدراتها التنظيمية وال
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، المقدمة من منغوليا بمشاركة من أرمينيا، والتي تسلط الضوء على  A41-WP/61ورقة العمل    اللجنة   واستعرضت 24-4
لتطوير نظام للنقل الجوي يتسم بالسالمة واالنتظام والموثوقية الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية في وضع نظم  

البلدان النامية  تأثير جائحة فيروس كورونا على هذه الدول. وأقرت اللجنة بأهمية تحديد احتياجات    وعلى  التكلفةمن حيث  فعالية  الو 
غير الساحلية واعترفت بأن الجهود سوف تبذل في إطار سياسة اإليكاو الجديدة لدعم التنفيذ للمساعدة على تحديد وتلبية هذه  

 ة. االحتياجات عندما تتوفر الموارد مثل الصناديق الطوعي

، المقدمة من نيوزيلندا، والتي تتضمن تقريرًا عن دعم ومساعدة الدول  A41-WP/270ورقة العمل    اللجنة  واستعرضت 24-5
، يكاواقتراح إجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق لكي تنفذها اإلالجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ. وأحاطت اللجنة علمًا ب

في تنفيذ القواعد    ئالدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط الهادالتحديات األساسية التي تواجهها  وال سيما النظر في  
، وشجعت الدول على مواصلة دعم نهج اإليكاو المنسق مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية  والتوصيات الدولية المتعلقة باألمن

 ، وأوساط الصناعة من أجل منع ازدواجية الجهود في المساعدة. (PASO)لطيران للمحيط الهادئ مثل مكتب سالمة ا

، المقدمة من ساموا بمشاركة من جزر كوك وكيريباتي وناورو وبابوا A41-WP/261ورقة العمل    اللجنة  واستعرضت 24-6
، والتي تعرض المستجدات  (PASO)حيط الهادئ  مكتب سالمة الطيران للمغينيا الجديدة وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو و 

فيما يتعلق بالتوصيات التي خلصت إليها دراسة الجدوى التي أجرتها اإليكاو بشأن الدول الجزرية الصغيرة التقدم المحرز  بشأن  
والبيان الوزاري المرتبط به. وأشارت    "إعالن بورت مورسبي لسالمة وأمن الطيران"بعنوان    (PSIDS)النامية في المحيط الهادئ  

ة سالمة وأمن الطيران المدني لجزر المحيط  اللجنة إلى التقدم بشأن بعض التوصيات األساسية، وال سيما تلك المتعلقة بمعاهد
اإليكاو . كما أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بالعمل الذي تضطلع به  إنشاء منظمة إقليمية محسنةوتقييم    (PICASST)الهادئ  

منصب مسؤول اتصال لوضع خريطة طريق للتنفيذ الكامل تركز على توصيات الدراسة، بما في ذلك العمل الجاري بالفعل إلنشاء  
م إلى هذه الدولالصغيرة النامية في المحيط الهادئ    بالدول الجزرية  يمعنفي اإليكاو   وشجعت اللجنة اإليكاو،   .لتيسير الدعم المقد 

موارد، على مواصلة دعم توصيات الدراسة بشأن هذه الدول. وحثت اللجنة الجمعية العمومية على دعم العمل الجاري  رهنًا بتوفر ال
 في اإليكاو لتحسين القواعد القياسية للطيران في المنطقة واالستمرار بالمساهمة فيه.

ساموا بمشاركة من جزر كوك وكيريباتي  ، المقدمة من  A41-WP/301لورقة العمل    1التقيح رقم    اللجنة  واستعرضت 24-7
، التي تعرض  (PASO)مكتب سالمة الطيران للمحيط الهادئ وناورو وبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو و 

المحيط الهادئ.   في دولالعمل القائم في سبيل معالجة النتائج الرئيسية لالجتماع اإلقليمي األول لوزراء الطيران    المستجدات بشأن
. وحثت الجمعية العمومية A41-WP/261وأشادت اللجنة بالتقدم المحرز حتى اآلن، باإلضافة إلى المستجدات الواردة في الورقة 

مراقبة سالمة  مكتب سالمة الطيران للمحيط الهادئ بالتقرير الفني الالزم لمواصلة إنشاء منظمة إقليمية محسنة لدعم  على تزويد  
الصغيرة في المحيط الهادئ، وبالتالي دعم الجهود نحو التعافي اآلمن للطيران وإمكانية التواصل    الدول الجزريةفي    ران وأمن الطي

 بين هذه الدول. 

، المقدمة من الواليات المتحدة بمشاركة من الجمهورية الدومينيكية  A41-WP/60ورقة العمل    اللجنة  واستعرضت 24-8
بإ اقتراحًا  تتضمن  والتي  التنظيمية  وتايلند،  للوائح  الرئيسية  المجموعات  امتثال  لتوثيق  اإليكاو  في  مركزية  بيانات  قاعدة  نشاء 

إحالة   على  اللجنة  ووافقت  المختلفة.  اإلقليمية  والمنظمات  الدول  تستخدمها  التي  إقليميًا  المنسقة  التنظيمية  واللوائح  النموذجية 
 لويات القائمة وقيود الميزانية.التوصيات إلى المجلس لمواصلة النظر فيها رهنًا باألو 
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من    54، المقدمة من اللجنة األفريقية للطيران المدني بالنيابة عن  A41-WP/290ورقة العمل    اللجنة  واستعرضت 24-9
، والتي تعرض نشاط المساعدة الفنية الذي يرمي إلى دعم المطارات األفريقية فيما يتعلق بتعزيز عمليات أكثر  13الدول األعضاء

السالمة األفريقية في الطيران. كما   -فرع أفريقيا واالتحاد األوروبي    –أمنًا للمطارات، بالشراكة مع المجلس الدولي للمطارات  
األخرى على تيسير ودعم هذه األنواع من المبادرات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين    شجعت الدول األعضاء والمنظمات الدولية

 الدول والقطاع والتي ُيمكنها أيضًا أن تأتي بمنفعة كبيرة لمناطق  أخرى، على غرار الدول الجزرية في المحيط الهادئ. 

والدول   14األوروبي والدول األعضاء فيهوأحيط علمًا بورقات المعلومات المقدمة من تشيكيا بالنيابة عن االتحاد   24-10
، (EUROCONTROL)في اللجنة األوروبية للطيران المدني، والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية   15األعضاء األخرى 

فنزويال  ؛ ومن إكوادور بتأييد من دولة بوليفيا متعددة القوميات وبنما وأوروغواي وجمهورية  (A41-WP/283)بمشاركة من البرازيل  
 . (A41-WP/587)البوليفارية 

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة لسالمة الطيران في أفريقيا

المجلس، التي تتضمن تقريرًا عن خطة التنفيذ اإلقليمية      ، المقدمة منA41-WP/103استعرضت اللجنة ورقة العمل   24-11
أن التقدم الكبير في تعزيز سالمة الطيران في أفريقيا قد    . وأشارت اللجنة إلى(AFI plan)الشاملة لسالمة الطيران في أفريقيا  

تحقق نتيجة للعمل الهام واإلجراءات المتخذة من خالل الخطة بالتعاون مع الشركاء في الطيران. كما اعترفت بأن الوضع الحالي  
ن، وذلك من خالل تقديم المساعدة  بحاجة إلى بذل جهود إضافية وإلى الموارد والوقت لدعم وتعزيز اإلنجازات التي تحققت حتى اآل

والخطة    (GASP)الفنية للدول من أجل تعزيز قدراتها الرقابية في مجال السالمة ودعم بلوغ أهداف الخطة العالمية لسالمة الطيران  
 في المنطقة.  (GANP)العالمية للمالحة الجوية 

ريقية للطيران المدني بالنيابة عن الدول  ، المقدمة من اللجنة األفA41-WP/265واستعرضت اللجنة ورقة العمل   24-12
، التي تؤكد على اإلنجازات الكبيرة التي تحققت من خالل تنفيذ خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة لسالمة الطيران في  1األعضاء فيها

أفريقيا، والتشديد في الوقت نفسه على الدور الذي تقوم به الدول األفريقية واللجنة األفريقية للطيران المدني والمنظمات اإلقليمية 
في االستفادة من قنوات التعاون مع اإليكاو من أجل معالجة أوجه القصور وتعزيز القدرات   (RSOOs)لرقابة السالمة الجوية  

  الرقابية في مجال السالمة في الدول. وأيدت اللجنة بالتالي االستمرار في تنفيذ الخطة باعتبارها إطارًا رئيسيًا لمعالجة أوجه القصور 
، وبمقتضى ذلك حثت الدول  2030إلى عام    2024افة إلى تمديد فترتها من عام  المتصلة بالسالمة في القارة األفريقية، باإلض

والمنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات المالية وأوساط الصناعة على مواصلة تقديم المساهمات المالية والعينية وغيرها لدعم  
 تنفيذ خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة لسالمة الطيران في أفريقيا.
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دولة    54المقدمة من اللجنة األفريقية للطيران المدني بالنيابة عن    (A41-WP/300)علمًا بورقة المعلومات  وأحيط   24-13
 من الدول األعضاء. 

 خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 

عن خطة التنفيذ اإلقليمية   ، المقدمة من المجلس، والتي تتضمن تقريراً A41-WP/40استعرضت اللجنة ورقة العمل   24-14
. واعترفت اللجنة بأن هذه الخطة قد أاهرت بشكل تدريجي درجة  (AFI SECFAL)الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 

 النضج لتحقيق طموحاتها وأهدافها المتمثلة في دعم الزيادة المستدامة في مستوى التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة ألنظمة مراقبة
"التسهيالت"، بالرغم من التحديات    —"أمن الطيران"، والملحق التاسع    —أمن الطيران واالمتثال ألحكام الملحق السابع عشر  

الخبراء   العمليات من خالل مخطط  الفنية والتوفيق بين  الخبرة  التي تشكلها جائحة فيروس كورونا. وقد تحقق ذلك عبر بناء 
ومات، وتبني التطورات التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات. وقد وضع مخطط الخبراء التعاوني التعاوني، وتبادل الموارد والمعل

التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران  المنطقة لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل خطة  مع مجموعة من الخبراء الموجودين في 
 خبراء متخصصين موجودين بالفعل في أفريقيا. والتسهيالت في أفريقيا وتنفيذ مشاريع خاصة بالدول باستخدام

الخاصة   24-15 المشاريع  بالتالي من إنجاز  للخطة، تمّكن  آلية تمويل مستدامة  اللجنة أيضًا على أهمية وضع  وأكدت 
ي بالدول وبدء أنشطة جديدة لمعالجة األسباب الجذرية لمجاالت القصور المستمرة، كما حددها تحليل نتائج تدقيق البرنامج العالم

التعاون  وتعزيز  االزدواجية،  وإلغاء  الكفاءات  تحسين  من  كل  يساهم  وسوف  المستمر.  الرصد  لنهج  وفقًا  الطيران  أمن  لتدقيق 
المتعلقة به   التخطيط الطويل األجل ورسم االستراتيجيات  والتعاضد اإلقليمي، والدعوة لزيادة أنشطة التحقق، في تحديد سمات 

  2030إلى عام    2024صلة بالواقع. كذلك أشارت اللجنة إلى أن تمديد فترة الخطة من عام  ضمانًا ألن تظل الخطة وثيقة ال 
، على أساس توفير التمويل الكافي، أمر أساسي للحفاظ على  (GASeP)تمشيًا مع خريطة طريق الخطة العالمية ألمن الطيران  

 تنسيق تطوير وتعزيز أمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا.

------------ ----- 

 السياسة العامة واألنشطة  – التعاون الفني من جدول األعمال:  25البند رقم 
السياسة العامة واألنشطة، بناء    –نظرت اللجنة التنفيذية أثناء جلستها الحادية عشرة في موضوع التعاون الفني   1- 25

 المقدمة من مجلس اإليكاو.  A41-WP/28على ورقة العمل 

، عرض المجلس آخر المستجدات بشأن السياسة العامة واالستراتيجية في مجال  A41-WP/28في ورقة العمل   2- 25
ضمان توزيع أكثر  و  لتجّنب االزدواجية والتكرار على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق  التعاون الفني والمساعدة الفنية. وأكدت الورقة

ارد المحدودة المتاحة للمنظمة من أجل تنفيذ دعمها للدول. وقد نتج عن ذلك أن المجلس أيد االقتراح الذي يقضي  فاعلية للمو 
"إيكاو موحدة"، واعتمد، في مارس   نهج  الفنية ضمن  الفني والمساعدة  بالتعاون  المتعلقة  اإليكاو  برامج  إدارة  ،  2022بمواءمة 

م المقدم للدول" بهدف تحقيق نهج منسق ومتسق لجميع برامج ومنتجات وخدمات وأنشطة السياسة الجديدة بشأن تنفيذ اإليكاو للدع 
دعم التنفيذ، وتعزيز التعاون بين اإليكاو والجهات المعنية الداخلية والخارجية، وتسهيل تعبئة الموارد. وعلى المستوى االستراتيجي،  

موذج عمل جديدين إلدارة التعاون الفني، وتطوير وتوفير منتجات  شددت الورقة على أن يقوم المجلس بوضع وإقرار استراتيجية ون 
جديدة استنادًا إلى القواعد والتوصيات الدولية كجزء من استراتيجية تنويع اإليرادات. كما وفر التقرير معلومات بشأن التطورات 

يكاو بتعزيز دور اإليكاو بوصفه مقدم خدمات الهامة التي جرت داخل إدارة التعاون الفني خالل الفترة الثالثية وعززت التزام اإل
ذات قيمة مضافة. ومع التذكير بأن برنامج التعاون الفني هو نشاط دائم يحظى باألولوية في المنظمة، عرضت ورقة العمل، في  
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ذلك مقارنة مع الفترتين ، مقدمًا ب2021إلى    2019المرفق )أ(، تحلياًل لنتائج األداء التشغيلي والمالي للبرنامج للفترة الثالثية من  
بعد  المرفق )ب(،  في  بالتقرير  المشمولة  للفترة  والتشغيلية  اإلدارية  الخدمات  تكاليف  نتائج صندوق  السابقتين، وقدم  الثالثيتين 
 استكمالها بمعلومات عن تخصيص التكاليف بين صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية والميزانية العادية. ويقترح المرفق

البيان الموحد    –الصادر عن الجمعية العمومية    24-40)ج( بورقة العمل إجراء تحديثات مطلوبة وتغييرات صياغية على القرار  
 بسياسات اإليكاو في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية، لكي تعتمده الجمعية العمومية.

- 2019برنامج التعاون الفني في اإليكاو في الفترة الثالثية    تعترف اللجنة التنفيذية بأن التحدي الكبير الذي يواجهه 3- 25
يكمن في تعامله مع االنخفاض الشديد غير المسبوق لحجم التنفيذ، الذي تفاقم نتيجة لألثر السلبي لجائحة فيروس كورونا    2021

هور كبير في الوضع المالي لصندوق على استثمارات تنمية الطيران المدني واالنتعاش البطيء للقطاع. وقد أدى ذلك بدوره إلى تد
تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية. مع ذلك، لوحك أنه، على غرار ما حدث في الفترة الثالثية السابقة، جرى تنفيذ ما يقرب من 

ضافة إلى  مشروع في السنة في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنية وبرنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران. باإل  100
دولة وعشر منظمات في جميع المناطق. ومن وجهة نظر   138مجموعة من مجموعات أدوات التنفيذ، استفادت منها    32نشر  

خبير وطني،   1  709خبيرًا ميدانيًا دوليًا، وتوايف    1  181تشغيلية، أدى البرنامج دورًا هامًا في دعم الدول األعضاء بنشر  
  92.2موافًا، وشراء معدات رئيسية للطيران المدني بلغت قيمتها    23  372الطيران المدني بلغ   وتوفير التدريب لعدد من موافي  

 مليون دوالر أمريكي في الفترة الثالثية.

يحظى بأولوية دائمة في اإليكاو ويشّكل   وكّررت اللجنة التنفيذية األهمّية المتواصلة لبرنامج التعاون الفني الذي   4- 25
ّية من أجل توفير الدعم للدول فيما يخص التنفيذ الفعال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية، وإجراءات خدمات  أداًة تشغيلية أساس

المالحة الجوية، وخطط الطيران العالمية واإلقليمية والوطنية، فضاًل عن تطوير الموارد البشرية والُبنى األساسية إلدارة الطيران  
للجنة التنفيذية الدول األعضاء والمؤسسات التمويلية وقطاع الطيران والجهات المعنّية األخرى  المدني لديها. وبالتالي، أوصت ا

 بالنظر في فوائد استخدام برنامج التعاون الفني لإليكاو لدعم برامج تطوير الطيران المدني لديها.

وإدراكًا منها للتعقيد الذي يّتسم التعاون الفني به والذي يتطّلب أساليب مبتكرة من أجل التصّدي للتحديات المتأصلة   5- 25
بشكل فّعال وتحسين جودة النواتج ورفع السعة والكفاءة وضمان قدر أكبر من الموثوقية في االمتثال للقواعد القياسية والتوصيات 

أسواق الطيران العالمية، أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرها للتدابير المستمرة التي اتخذتها األمانة الدولية وتعزيز التنافسية في  
العامة أثناء الفترة الثالثّية من أجل إدخال التحسينات الالزمة. وأحاطت اللجنة علمًا، بشكل خاص، باعداد المجلس واعتماده  

التعاون الفني، بهدف تحسين الخدمات المقّدمة بالشراكة مع إدارات اإليكاو األخرى الستراتيجية جديدة ونموذج أعمال جديد إلدارة  
ومكاتبها اإلقليمية وتقديم قيمة أكبر للدول األعضاء في اإليكاو، بما في ذلك المنتجات الجديدة القائمة على القواعد القياسية  

يكاو، التي ُتغّطي مجاالت عّدة في الطيران المدني وتشّكل والتوصيات الدولية للمنظمة، على غرار مجموعات أدوات التنفيذ لإل
 جزءًا من استراتيجية تنويع اإليرادات. 

وأحاطت اللجنة التنفيذية علمًا، مع االرتياح، بالموافقة على "سياسة اإليكاو الجديدة بشأن دعم التنفيذ المقدم إلى   6- 25
التنفيذ في المنظمة، وتعزيز   دعم  وأنشطة  وخدمات  ومنتجات  ومشاريع  برامج  وإدارة  تنسيق  ومواءمة  تعزيز  إلى الدول" والتي تهدف  

  وتخصيص  الموارد، تعبئة وتيسير ممكن، حد أدنى االزدواجية إلى وتقليل والخارجية،  الجهات المعنية الداخلية تعاون اإليكاو مع
األمثل. وبالتالي، خلصت اللجنة إلى أن قيام اإليكاو بإنشاء برنامج مشترك لدعم التنفيذ المقّدم إلى الدول،    النحو  على  الموارد

باعتباره إحدى ركائز المنظمة، سيسهم في تقوية أنشطة دعم التنفيذ التي تقّدمها المنظمة لتلبية احتياجات الدول األعضاء على  
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تعاون الفني باعتبارها اإلدارة الرئيسية المسؤولة عن  تنفيذ هذه السياسة، رّحبت اللجنة بالتزام نحو أفضل. وإقرارًا منها بدور إدارة ال
 األمين العام المستمر بتحديث إدارة التعاون الفني وإعادة صياغة دورها باعتبارها إدارة اإليكاو المسؤولة عن دعم التنفيذ.

على تقديم القرار التالي "البيان الموحد بسياسات اإليكاو في مجال  وعلى ضوء مداوالتها، وافقت اللجنة التنفيذية   7- 25
 ، إلى الجلسة العامة العتماده.A41-WP/28التعاون الفني والمساعدة الفنية"، على النحو الذي عرضه المجلس في ورقة العمل 

 

   في مجال التعاون الفني والمساعدة الفنيةد بسياسات وممارسات اإليكاو موحَّ البيان ال: 25/1 القرار
والتعاون   الفنية  المساعدة  أشكال  من  شكل  ألعمال التنفيذ فيجديدة من أجل تقديم الدعم    سياساتالمجلس قد اعتمد    كانلما  

 الثامنة والثالثين؛  الدورةالفني، والتي حّلت محل سياسة المساعدة الفنية، وأقرتها الجمعية العمومية في 
"التعاون الفني" هو أي شكل من أشكال المشاريع المطلوبة والممولة من الدول و/أو المنظمات، والمنفذة بواسطة إدارة   ولما كان

 التعاون الفني على أساس استرداد التكاليف، حيث يتم استرداد جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بالمشروع؛ 
"المساعدة الفنية" هي أي شكل من أشكال المساعدة المقدمة من اإليكاو إلى الدول، والممولة من الميزانية العادية و/أو    ولما كانت

 الصناديق الطوعية، والمنفذة بواسطة أي إدارة أو مكتب وفقا لطبيعة المشروع ومدته. 
 فإن الجمعية العمومية: 

كما كانت عند   والمساعدة الفنية  لبيان الموحد بسياسات اإليكاو للتعاون الفنيأن مرفقات هذا القرار تشكل ا  تقرر - 1
 الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية.انتهاء 

   . 24- 40يحل محل القرار أن هذا القرار  تعلن - 2

 المرفق )أ( 
 والمساعدة الفنية  اإليكاو للتعاون الفني ابرنامج

 نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية االقتصادية للدول.  كان لما
البلدان، ال  كان  ولما والثقافي في جميع  التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي  للتقدم  يمثل عنصرا مهما  المدني  سيما  الطيران 

 مي والعالمي. البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقلي
 بوسع اإليكاو أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني والنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف االستراتيجية. ولما كان

  أقّرته عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والذي    8/1949/ 15الصادر في    A(IX) 222القرار رقم    كان  ولما
،  20-4وأيدته الجمعية العمومية لإليكاو في قرارها رقم    1949/ 16/11الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ  

لتقديم المساعدة الفنية من أجل التنمية    قد طلب من جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في البرنامج الموسع
االقتصادية، ولما كانت اإليكاو بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني قد بدأت تنفذ منذ سنة 

الفني  1951 التعاون  الفنية  مشاريع  الفنية والذي  والمساعدة  الخاص للمساعدة  المتحدة  نشأ بموجب   بتمويل من حساب األمم 
 أعاله.  القرار
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والمساعدة    قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون الفني  1995إلى سنة    1983العجز الكبير الذي حدث من سنة    ولما كان
 وتجديد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني.  الفنية

واستندت  لجمعية العمومية ل الدورة الحادية والثالثون  هاالتي أيدت والمساعدة الفنية الفني للتعاون تنفيذ السياسات الجديدة   ولما كان
آلية اإليكاو لتمويل تنفيذ    وإنشاءالتعاون الفني في هيكل المنظمة،    إدارةالعدد األساسي من الموافين، ودمج  ب  االكتفاء  مفهوم  إلى

التكاليف بدرجة   خفضإلى    قد أدت التعاون الفني في التسعينات،    إلدارةالهيكل التنظيمي الجديد    تنفيذ  باإلضافة إلى  األهداف،
 .والمساعدة الفنية التعاون الفني في برنامجيالمالية  ملحوظ لألوضاع كبيرة وإلى تحسين

لدولية  تنفيذ القواعد والتوصيات ال  والمساعدة الفنية  على أهمية برنامج التعاون الفني  قد شددتأهداف السياسات الجديدة    كانت  ولما
تعاون فني    النامية التي تحتاج إلى  في الدولي والموارد البشرية  نولتطوير البنية األساسية للطيران المد  ، وخطط المالحة الجوية

 اإليكاو. ة فنية منمساعد أو
ر اإليكاو إزاء توحيد ورصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية هما من الواائف المهمة للمنظمة وإذ تم التشديد على دو ولما كان  

 التنفيذ ودعم الدول المتعاقدة. 
 المجلس قد أقّر اعتبار المساعدة الفنية والتعاون الفني اتجاهًا استراتيجيًا جديدًا ُينف ذ في سياق نهج "اإليكاو الواحدة"؛ ولما كان 
المجلس، تهدف إلى تعزيز واتساق ُسبل   ، والتي اعتمدهام إلى الدولسياسة اإليكاو الجديدة بشأن دعم التنفيذ المقد  ولما كانت  

إلى الدول في كافة مجاالت الطيران  م  المقد  تنسيق وإدارة برامج ومشاريع وخدمات وأنشطة دعم التنفيذ، وضمان أن يكون الدعم  
عدة أو  المدني وثيق الصلة بالواقع ويتسم بالكفاءة واالتساق من حيث المحتوى وُسبل التنفيذ، بصرف النظر عن مصدر المسا

 آلية التمويل المرتبطة به؛ 
قامة شراكات  إلقد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية    21-35القرار  ولما كان  

 مثمرة مع شركاء التمويل والدول المنتفعة. 
المالية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين  الدول األعضاء والصناعة والمؤسسات  قد حث    23-39  القرارولما كان  

يكاو،  على التنسيق والتعاون فيما بينهم ودعم تنفيذ أنشطة المساعدة بما يتماشى مع األولويات العالمية واإلقليمية التي حددتها اإل
 جنب ازدواج الجهود؛ بما ي

والمراقبة المالئمين على    اإلشرافالمرونة التشغيلية في ال    التعاون الفني مزيدا من  إدارة  إعطاءالمجلس قد وافق على  ولما كان  
 .والمساعدة الفنية أنشطة التعاون الفني

التعاون الفني مجااًل يتسم بالديناميكية والتعقيد في سياق بيئة تكنولوجية سريعة التطّور، بما يؤثر على احتياجات الدول  ولما كان  
مبتكرة من أجل التصدي للتحديات المتأصلة بشكل فّعال وتحسين جودة النواتج ورفع    ومصالح شركاء التنمية، مما يتطلب أساليب

السعة والكفاءة وضمان قدر أكبر من الموثوقية نحو االمتثال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية وتعزيز التنافسية في أسواق  
 الطيران العالمية؛ 

مة  نموذج أعمال جديد إلدارة التعاون الفني تهدفان إلى تحسين الخدمات المقد  و استراتيجية جديدة  المجلس قد صّدق على  ولما كان  
 بالشراكة مع إدارات اإليكاو األخرى ومكاتبها اإلقليمية وتقديم قيمة أكبر للجهات المستفيدة من الدول والهيئات غير الحكومية؛
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الفني للمنظمة مبنيةلما كانت  و التعاون  التكاليف، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير لخفض  على مبدأ استرد  جميع أنشطة  التكاليف اد 
 .والتشغيلية بقدر اإلمكان اإلدارية
  والتشغيلية  اإلدارية  الفنية وما يتصل بهما من إيرادات في صندوق تكاليف الخدمات  والمساعدة   برنامجا التعاون الفني  ولما كان

 متباينة تخرج عن سيطرة   يتفاوت بشكل كبير بناًء على عوامل  أن   بدقة، ويمكنتقديره    يمكن  ال  بعدها  وما  السنوات الثالث  لفترة
 .  اإليكاو

تكاليف    حجم برنامج التعاون الفني قد تقّلص بشكل بالغ خالل الفترة الثالثية الحالية وتدهور الوضع المالي لصندوق ولما كان  
الوضع بسبب االنعكاسات غير المسبوقة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا  والتشغيلية تدهورًا بالغًا، مع تفاقم    اإلدارية   الخدمات

 ؛وبطء وتيرة تعافي قطاع النقل الجوي 
 تكاليف الخدمات  وصندوق   العادية  الميزانية  بين  فيما  التكاليف  التكاليف، معنية بتوزيع  السترداد  قد اعتمد سياسة  المجلس  ولما كان
المتكبدة مقابل  اإلدارية التعاون   العادي  البرنامج  يقدمها  التي  الخدمات  والتشغيلية  إدارة  إدارة   تقدمها  التي  والخدمات  الفني   إلى 

 .التعاون الفني إلى البرنامج العادي
 فإن الجمعية العمومية:

 والمساعدة الفنية التعاون الفني  ا برنامج
 ؛ األهداف االستراتيجية للمنظمة التشجيع على تحقيقفي  والمساعدة الفنية التعاون الفني يبأهمية برنامج تسلِّم - 1
والمساعدة الفنية اللذين ينفذا وفقا للقواعد واألنظمة واإلجراءات   التعاون الفني  يعلى أن برنامج   جديد  تؤكد من - 2

الدول بالدعم    تزويد  ل دور البرنامج العادي فياإليكاو، ويكمّ   ضمن أنشطةأولوية    اوذ  اً دائم  اً نشاط  التي وضعتها اإليكاو يشكالن
الدولية    سياسات اإليكاو والقواعد  لكي تنفذ المالحة اإلقليمية والوطنية وإجراءات خدمات والتوصيات  العالمية وخطط  والخطط 

 ؛ البشرية البنية األساسية لهيئات الطيران المدني ومواردها وتنّمي المالحة الجوية والمواد اإلرشادية تنفيذًا فعاالً 
برنامج  ضرورةعلى  جديد  تؤكد من   - 3 الفني  يتعزيز  للتعاون  الفنية  اإليكاو  المالية    والمساعدة  الموارد  في حدود 

أداء دورها بمزيد للمنظمة    التعاون الفني  إلدارةوعلى المستوى الميداني، بما يتيح    اإلقليميةالراهنة، وذلك على مستوى المكاتب  
 مع الفهم أنه لن تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريع؛ من الكفاءة والفاعلية

الدول    لمساعدةاإليكاو    تستخدمهااألدوات الرئيسية التي    إحدى التعاون الفني هي    إدارةعلى أن    تؤكد من جديد - 4
 الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران المدني بكامله؛ على سد الثغرات في مجال 

تحسين تنسيق التعاون الفني والمساعدة الفنية ألنشطة اإليكاو ينبغي أن يتم من خالل  أن  على    من جديدتؤكد   - 5
تحديد واضح لصالحية وأنشطة كل إدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوثق لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة  

 ؛تجنب االزدواج والتكرارالفنية وبرامج المساعدات األخرى في اإليكاو ل
، التي اعتمدها المجلس، والتي تهدف إلى تعزيز  سياسة اإليكاو الجديدة بشأن دعم التنفيذ المقّدم إلى الدولتقّر   - 6

م إلى   وتسّلمواتساق ُسبل تنسيق وإدارة برامج ومشاريع وخدمات وأنشطة دعم التنفيذ،  بأن وجود برنامج مشترك لدعم التنفيذ المقد 
 أنشطة دعم التنفيذ التي تقدمها المنظمة لتلبية احتياجات الدول األعضاء على نحو أفضل؛  الدول سيسهم في زيادة تقوية
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إلى األمين العام تحسين عملية تخصيص الموارد وتوزيع األدوار والمسؤوليات ألغراض أنشطة دعم التنفيذ،   تطلب - 7
وذلك مع مراعاة اعتبارات التخصص والمؤهالت والخبرات ومحدودية الموارد المالية والبشرية وفصل الواجبات ومهمة كل جهة  

 تنظيمية داخل األمانة العامة؛ 
في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن يمول   التكاليف  أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانية  على  تؤكد من جديد - 8

اللجوء إلى تمويله من    على أن يكون   ،والتشغيلية  اإلداريةفي المقام األول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات  
 هو المالذ األخير؛ميزانية البرنامج العادي 

ام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري المحملة األمين الع  تطلب من - 9
 على مشاريع التعاون الفني والمساعدة الفنية؛ 

 الفني،  إلى إدارة التعاون   المقدمة   الدعم   مقابل خدمات  منظمةالتي تستردها ال  التكاليف  هذه  أن  جديد  من  تؤكد - 10
 عند أدنى حد.  الدعم اإلداري  لكي يتسنى الحفاظ على تكاليف المشروع اتصااًل مباشرًا وحصريًا بعملياتمتصلة  تكون  أن يجب

 بوصفها الوكالة المعترف بها في الطيران المدني اإليكاو  
الدول المتعاقدة الراغبة في تطوير أو تحسين بنيتها األساسية في مجال الطيران المدني بأن تدرس مزايا   تذّكر   -11

 استخدام "برنامج اإليكاو للتعاون الفني" ألغراض مشاريعها في مجال الطيران المدني؛  
ال  تطلب - 12 الطيران والقطاع  الدول وقطاع  إذكاء وعي  العام االستمرار في  الدولية  إلى األمين  خاص والمؤسسات 

القدرات  لتنفيذ وتمويل مشاريع بناء  المتحدة بشأن مزايا االستعانة باإليكاو  المانحة واألمم  المالية والجهات  واإلقليمية والهيئات 
 وتطوير البنية األساسية في مجال الطيران المدني؛

سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص،   والوغيرها من شركاء التنمية،  التمويل  ؤسسات  مالدول المانحة و   توصي - 13
في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع الطيران المدني في بإعطاء األفضلية لإليكاو، في الحاالت المناسبة،  

الفني  مجال الفنية، التعاون  العام االتصال    أن يواصل  وتطلب  والمساعدة  التي يمكناألمين  الهيئات وبالدول  ها أن تتلقى  بهذه 
 مع االعتماد على اإليكاو بوصفها الوكالة التنفيذية؛الطيران المدني  لتنميةصيص األموال المساعدة، وذلك لتخ

معونة تحت رعاية الحكومة بأن تقيم االعتبار ثنائية أو برامج    معونةالدول المتعاقدة التي لديها برامج    توصي - 14
ببرنامجي   االستعانة  إلى  ألهمية  المساعدات  تقديم  إلى  الرامية  البرامج  تنفيذ  أجل  من  الفنية  والمساعدة  الفني  للتعاون  اإليكاو 

 المدني.   الطيران

 والمساعدة الفنية توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني 
اون الفني  على أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية لتحقيق االستدامة المالية في إدارة التع من جديد تؤكد - 15

التعاون مع الجهات المستفيدة المحتملة في إطار المشاريع الجديدة لتطوير الطيران المدني،  يقتضي إنشاء آليات مرنة تيّسر 
األمين العام إلى   وتدعو،  والشراكات المبرمة مع الدول والجهات المانحة والجهات المختصة األخرى بشأن فرص تعبئة الموارد

من شأنها أن تسمح لإليكاو بالمشاركة في مناقصات مشاريع تطوير الطيران المدني التي تصدرها المؤسسات تحديد اآلليات التي  
المانحة ومصارف التنمية والهيئات المالية الدولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي تطبقها األمم المتحدة، وتنّظم الطريقة 
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النماذج القائمة التي تستخدمها هيئات الطيران المدني الدولية األخرى، ومع ضمان    التي تعمل بها اإليكاو مع القطاع مع مراعاة
 وجود الضوابط المالئمة والحفاظ على السمعة الطيبة التي تتمتع بها اإليكاو؛ 

التي تقدمها اإليكاو ليشمل  والمساعدة الفنية توسيع نطاق خدمات التعاون الفني  إلىالحاجة على  تؤكد من جديد - 16
أو )العامة  الحكومية  غير  وذلك   الهيئات  المدني،  بالطيران  مباشرة  المعنية  تحقيقالخاصة(  في  اإليكاو   للمساهمة   أهداف 

لطيران  اتوفرها عادة هيئات  كانت  التي    األنشطة  منها  تشمل جملة أمور وينبغي لهذا التعاون وتلك المساعدة أن  ،  االستراتيجية
ضمان نوعية   مسؤولية  الدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحملحيث تظل  ما    حد  إلىحاليا    تهاخصخص  والجاري الوطنية    يالمدن

إلى األمين العام إبالغ سلطة الطيران المدني   وتطلب،  الصادرة عن اإليكاو  الدولية  الخدمات المقدمة وامتثالها للقواعد والتوصيات
 ور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكومية؛المعنية بالجوانب الفنية للمشروع ف

بناء على    والمساعدة الفنية التي تقدمها اإليكاو  خدمات التعاون الفني  على ضرورة توسيع نطاق  تؤكد من جديد - 17
في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران    ذالهيئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنفِّ   ليشمل هذا النطاقالطلب  

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

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

فيق التدريجي بين برنامجي المساعدة  إلى األمين العام اتخاذ إجراءات منّسقة ومستدامة تهدف إلى ضمان التو   تطلب - 18
على وضع حلول جديدة مبتكرة لمشاريع وأنشطة   وتدعم وتشجعالفنية والتعاون الفني كي يؤديا مهمتهما بصورة متسقة ومتوائمة،  

 دعم التنفيذ ضمن نهج "اإليكاو الواحدة" المعزز لتحقيق قدر أكبر من التازر؛ 
وتطلب إلى    التي من شأنها أن تدعم تخطيط دعم التنفيذ وتطويره وإدارته،على استخدام النظم واألدوات  تشجع   - 19

 األمين العام توفير الوسائل الالزمة إلتاحة هذه التكنولوجيات من أجل دعم الدول األعضاء بشكل أفضل؛ 

 والمساعدة الفنية اتفاقات التعاون الفني  
اتفاقات الصناديق   والمساعدة الفنية  ها للتعاون الفنييبرنامج  إطاراإليكاو في  تستخدم  أن  على    تؤكد من جديد - 20

الخدمات   واتفاقات  وا  اإلداريةاالئتمانية  المدني  الطيران  مشتريات  حسب   األخرى   اإلطاريةتفاقات  الوخدمة  التمويل  وترتيبات 
 ؛يمشاريع الطيران المدن ينفذون مساعدة ألصحاب المصلحة الذين و  تعاون  االقتضاء لتقديم أقصى

االرتياح  تنظر - 21 الدول  إلى    بعين  إلىمبادرات  الترتيبات  الرامية  أكبر على هذه    للحصول على   االعتماد بصورة 
 في مجال الطيران المدني.  والمساعدة الفنية التعاون الفني

 المرفق )ب( 
 الفنية  والمساعدةالتعاون الفني  يتمويل برنامج

دول أعضاء كثيرة تفتقر إلى األموال الالزمة لتطوير واستدامة بنيتها األساسية ومواردها البشرية في مجال الطيران وسّد  لما كانت  
 الثغرات المكتشفة على نحو يتسم بالكفاءة واالتساق؛  
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سيما في   احتياجات الطيران المدني، وال  إلشباعفي مجال الطيران المدني غير كافية  لدعم التنفيذ    األموال المتاحة  كانت  ولما
 ؛ البلدان النامية

 لألموال الالزمة لمشاريعها؛ النامية البلدان توفير خالل من ، باستثناءات صغيرة،الفني مموالً  التعاون  برنامج لما كانو 
  التبرعات ومن خالل الميزانية العادية للمنظمة؛صناديق  من الفنية مموالً  المساعدة برنامج ولما كان
أكبر قدر من الدعم، وهي التي    إلىهيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي التي تحتاج على وجه الخصوص    ولما كانت

 ؛الفني لتعاون للتمويل مشاريعها  وصناعة القطاععلى المؤسسات المالية في الوقت ذاته  أساسا تعتمد
كان المتحدة    ولما  األمم  برنامج  يقدمه  الذي  رئيسية  يوجه  اإلنمائيالتمويل  تنمية  بصفة  المدني،    إلى  الطيران  غير  قطاعات 
المائة من  في    أقل من واحد  إلىحتى وصلت    أقل بكثير عن ذي قبلمساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني    وأصبحت

اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لإليكاو على  برنامج األمم المتحدة  ة الفنية، ولكن يواصل  والمساعد  اإليكاو للتعاون الفني  يبرنامج
 المستوى الوطني؛ 

 تجهيزات الطيرانعلى    أن تنفق مبالغ كبيرة  من الدول النامية  تقتضيفي الطيران المدني  التكنولوجي  التطور  سرعة    ولما كانت
التطور  توخيااألرضية   يفوق مواردها    الوطنيين وهذا الجهد  تدريب موافي الطيرانل  متزايدبذل جهد    وأن تواصل  لمواكبة ذلك 

 ية؛التدريب وتجهيزاتهاالمالية 
الفني   إضافيةبقصد تعبئة موارد    "آلية تمويل تنفيذ أهداف اإليكاووضعت "  الجمعية العمومية قد  ولما كانت التعاون   لمشاريع 

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

كان النهوض   ولّما  في  األعضاء  الدول  مساعدة  بهدف  المانحين  ومتعّددة  الغرض  محّددة  اتئمانية  صناديق  أنشأ  قد  المجلس 
 المدني؛ بالطيران
وتفادي   تنفيذدعم المن أجل  للحصول على تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به  مسألًة ضروريًة  الموارد    تعبئةبناء الشراكات و كان  ولما  

  ؛تكرار الجهود
المؤسسات التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها أن ينفذوها بسرعة وفاعلية وأن يقدموا معلومات تفصيلية   ولما كانت

 المشاريع وأوضاعها المالية.   هذه وفورية عن أنشطة
 : فإن الجمعية العمومية

المانحة    إلى  طلبت - 1 والدول  التمويل  اآلخرينمؤسسات  التنمية  بما  وشركاء  والقطاع  ،  الصناعة  قطاع  ذلك  في 
واألمين العام واألمانة   المجلس  رئيس  إلى  وتطلبقطاع النقل الجوي في البلدان النامية،    لتنميةأولوية  الخاص، إعطاء أقصى  
 اإليكاو للتعاون الفني وبرامج  في مشاريع  إسهامهما    لزيادة  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  باألمم المتحدة، وبالعامة تكثيف االتصال  

 والمساعدة الفنية؛
هي الوكالة المتخصصة  أن اإليكاو    إلىوشركاء التنمية اآلخرين    والدول المانحة  التمويل  مؤسسات  انتباه  تسترعي - 2

لسلطة الخبيرة  التابعة لألمم المتحدة والمعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة بوصفها ا
 التي توفر التعاون الفني والمساعدة الفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع الطيران المدني؛
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تسترعي انتباه ممثليها في تلك المنظمات إلى أهمية   على أن  الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويل  تحث - 3
للنقل الجوي   ةالحيوي  ةاألساسي  البنية  إلنشاء  الضرورية سيما المشاريع   الو ني،  مشاريع الطيران المدإلى  المساعدة  التعاون و تقديم  
 في البلد؛ لتنمية االقتصادية الضرورية ل و/أو 

المتعاقدة على    تحث - 4 المدني،    لتنميةأولوية عالية    إعطاءالدول  التعاون  الطيران  وعلى أن تبادر عندما تلتمس 
اإليكاو   إشراكالتمويل برغبتها في    مؤسسات  إلى إفادة  مالئمالحكومي  ال  المستوى لهذا الغرض من خالل    ينالخارجي  والمساعدة 
 ؛ تمولها تلك المنظمات التي قدفي مشاريع الطيران المدني  منفذةوكالة بوصفها 

 جميع  ني منالمد   قطاعات طيرانهالتنمية    الالزمة  على األموالعلى أن تطلب الحصول  البلدان النامية    تشجع - 5
وشركاء التنمية اآلخرين،    والدول المانحة  التمويل  ومؤسسات  الميزانيات الوطنية  في المصادر األخرى الستكمال األموال المتاحة  

 بأسرع ما يمكن؛ حتى تتقدم هذه التنمية 
التعاون الفني والمساعدة الفنية المساهمات المقدمة من المانحين خارج اطار الميزانية تتيح لبرنامجي  بأن    متسلِّ  - 6

أن يوسع نطاق الخدمات التي يقدمها إلى الدول بخصوص السالمة وأمن المالحة الجوية والحماية البيئية والكفاءة فيما يتعلق 
دولية  تنفيذ القواعد والتوصيات ال  وخصوصا   ،ةاالستراتيجياألهداف   بمجال الطيران المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في بلوغ 

 ؛الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق وسد
العينية أو    المساهمات المالية  والمساعدة الفنية  اإليكاو للتعاون الفني  يسم برنامجإ تلقى بتبأن    ةالعام  ةلألمين  تأذن - 7

منح دراسية ومنح  خبرات فنية و شكل  على  سيما التبرعات التي تقدم   والمساعدة الفنية، وال  مشاريع التعاون الفني  التي تقدم إلى 
من المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأن يعمل غيرها  التمويل و   مؤسساتتدريب من الدول و ال ومعدات التدريب وأموال    تدريبية
 والمنح التدريبية ومعدات التدريب؛ المنح الدراسية  تقديمبين الدول بخصوص  وسيطا

عن طريق يكاو  ضافية لبرنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية التابعين لإلالقادرة على توفير أموال إالدول    تحث - 8
، أو مجموعات أدوات التنفيذ أو أي مساهمات  صناديق التبرعات الخاصة باإليكاو من أجل تنفيذ مشاريع في مجال الطيران المدني

والتوصيات للقواعد  لالمتثال  جهود  من  تبذله  فيما  الدول  دعم  على  تساعد  المتعلقة   أخرى  الُمكّملة  احتياجاتها  وتلبية  الدولية 
 المدني؛ بالطيران

في آلية تمويل    اإلسهامصناعة الطيران والقطاع الخاص، على    سيما والالدول وشركاء التنمية اآلخرين،    شجعت - 9
 ؛ تنفيذ أهداف اإليكاو ألنها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع اإليكاو للطيران المدني

إلى    تدعو - 10 المتعاقدة  مجال  الدول  في  للمتطوعين  اإليكاو  "برنامج  خالل  من  دائمة  وبشرية  مالية  موارد  توفير 
الدولية وكذلك تعزيز نموها وقدرتها    هاوتوصياتاإليكاو  نفيذ قواعد  الطيران"، من أجل تطوير قدرات الدول المستفيدة في مجال ت

 ؛على االعتماد على النفس
وشركاء والدول المانحة  التمويل    مؤسساتدعم  ل النامية    إلى البلدان المجلس أن يقدم المشورة والمساعدة    إلى  تطلب - 11

للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج التنمية التعاونية للسالمة   اإلقليميةشبه  و   اإلقليميةالبرامج    من أجل تنفيذالتنمية اآلخرين  
 .(CASP)والبرنامج التعاوني ألمن الطيران  (COSCAP)التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 
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 المرفق )ج( 
 الفنية  والمساعدة التعاون الفني يتنفيذ برنامج

 ؛هدف اإليكاو هو تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران المدني الدولي في العالم أجمع لما كان
 ؛ تنفيذ مشاريع التعاون الفني والمساعدة الفنية يكمل أنشطة البرنامج العادي الرامية إلى بلوغ أهداف اإليكاو االستراتيجية  ولما كان
الدول المتعاقدة تعتمد أكثر فأكثر على اإليكاو للحصول على المشورة والتعاون الفني والمساعدة الفنية الالزمة لتنفيذ   ولما كانت

 ؛القواعد والتوصيات الدولية وتنمية طيرانها المدني من خالل تعزيز هيئاتها وتحديث بنياتها األساسية وتنمية مواردها البشرية
برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  بإجراء المتابعة والتصحيح الفعال فيما يتعلق  الحاجة ملحة إلى    ولما كانت

حتى يتسنى تقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات المكتشفة، بما وفقًا لنهج الرصد المستمر  والبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران  
 ؛ ألمنفي ذلك الشواغل البارزة في مجال السالمة وا

قيام إدارة التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج اإليكاو بتنفيذ المشاريع مع االلتزام تماما بالقواعد والتوصيات الدولية    ولما كان
، ويدعم بشكل فع ال بلوغ أهداف التنمية يسفر عن تعزيز جوهري لسالمة وأمن وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم

 وضعتها األمم المتحدة من خالل مبادرة اإليكاو "عدم ترك أي بلد وراء الركب"؛المستدامة التي 
جائحة فيروس كورونا وبطء وتيرة تعافي قطاع النقل الجوي كان لهما بالغ األثر على الطيران المدني وعلى اإلمكانيات    ولما كانت

ستثمارات في تطوير الطيران المدني ومشاريع البنية المادية لدى الدول ومصادر التمويل األخرى، من حيث إيالء األولوية لال
 األساسية حول العالم، مما أدى إلى إلغاء مشاريع التعاون الفني التي تجريها اإليكاو أو تعطيلها؛

لين في القطاع بقصد إعادة تشغيل قط  ولما كانت اع  اإليكاو قد أعّدت موادًا إرشاديًة عمليًة وموائمًة لصالح الحكومات والمشغِّ
النقل الجوي الدولي والتعافي من تداعيات الجائحة على مستوى عالمي منّسق وجعل الطيران أكثر استدامًة ومرونًة فيما بعد 

 الجائحة؛ انتهاء
  مجموعات اإليكاو ألدوات التنفيذ قد أُعد ت وُنفِّذت بما يتفق تمامًا مع التدابير والتوصيات الواردة في تقرير فرقة عمل  ولما كانت

 ، التي شكلت عنصرًا رئيسيًا في تنفيذها؛ (CART)المجلس إلنعاش قطاع الطيران 
أن تقدم الدعم األولي إلى    التمويل المقدم إلى برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية من خارج الميزانية يتيح لإليكاو  ولما كان

كشفتها عمليات التدقيق التي تجريها اإليكاو، وأن تساعد في الجهود التي تبذلها الدول التي تحتاج الى المساعدة لسد الثغرات التي  
 الدول إلعادة التشغيل والتعافي ومواجهة األزمات المتعلقة بفيروس كورونا؛

المشاريع على الطيران وتخطيط المشاريع فرادى  تأثير  لتقييم ورصد  ل أداة قيمة  للتنفيذ تشكِّ التالية  المشاريع  أعمال تقييم    ولما كانت
 ؛في المستقبل
الهيئات غير الحكومية )العامة والخاصة( التي تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقدة تعتمد   ولما كانت

رة التعاون الفني على المشورة والتعاون الفني والمساعدة الفنية في مجاالت التعاون على اإليكاو أكثر فأكثر للحصول من خالل إدا
 اإليكاو.  الفني والمساعدة الفنية التقليدية وتضمن التزام المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن 
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 : فإن الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة التي تطلب التعاون الفني والمساعدة الفنية إلى المزايا التي يمكن تحصيلها من المشاريع    انتباه  توّجه - 1
 ؛المحددة بوضوح والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدني

المتعاقدة، عند تنفيذ مشاريع تطوير الطيران المدني من خالل اإليكاو، على إيالء األولوية إ  تحثّ    -2 النتائج  الدول  لى 
( والبرنامج العالمي لتدقيق أمن  USOAPالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية )والتوصيات التي يخُلص إليها كل من  

( وقرارات    (USAPالطيران  استنتاجات  مثل  المستمر،  الرصد  لنهج  والتنفيذ  وفقًا  للتخطيط  اإلقليمية  المجموعات و المجموعات 
الشواغل البارزة في مجالي السالمة واألمن واالستفادة من فرص    ، بهدف سّد الثغرات المكتشفة ومعالجة  اإلقليمية للسالمة الجوية

  تراتيجية؛التحسين في كافة مجاالت الطيران المدني، مع المساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف اإليكاو االس
الدول المتعاقدة إلى التعاون والمساعدة التي تقدم من خالل المشاريع شبه اإلقليمية والمشاريع اإلقليمية التي    انتباه   توّجه - 3

للطيران"   الطائرات  صالحية  واستمرار  التشغيلية  للسالمة  التعاونية  التنمية  "برنامج  مشاريع  مثل  اإليكاو،   (COSCAP)تنفذها 
إلدارة وتنفيذ هذه المشاريع األولوية  المجلس على أن يواصل إعطاء    وتحث،  (CASP)رنامج التعاوني ألمن الطيران  ومشاريع الب

  جّمة مرتبطة بها؛فوائد لما لها من  من خالل برنامجي التعاون الفني والمساعدة الفنية 
الدول والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال الطيران المدني على أن تطلب الدعم من اإليكاو، عند االقتضاء،    تشجع - 4

من خالل ما لديها من برامج وأنشطة لدعم التنفيذ، بهدف التصدي للتحديات التي خل فتها جائحة فيروس كورونا على الطيران  
 للتعجيل بإعادة التشغيل والتعافي؛ 

إلىتطل - 5 أن    ب  العام  ز  األمين  أنشطة  يعزِّ حيال  شامل  لنهج  المنظمة  التنفيذ  تطبيق  قوية  دعم  رقابة  نظم  بناء  بغية 
 ومستدامة في الدول؛ 

الدول على إعطاء أولوية عالية لتدريب موافيها الفنيين والتشغيليين واإلداريين من خالل إعداد برنامج تدريب   تحث - 6
ديم هذا التدريب على النحو الوافي، وبالحاجة إلى تقديم الحوافز المناسبة لالحتفاظ بهؤالء الموافين،  الدول بأهمية تق  تذكرشامل، و

 ؛ كل في مجال تخصصه، بعد اكتمال تدريبهم
الدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب الراهنة، وعلى دعم مراكز التدريب اإلقليمية في منطقتها   تشجع - 7

يب العالي لموافي الطيران المدني الوطنيين كلما كان هذا التدريب غير متوفر على المستوى الوطني، وذلك من  حتى توفر التدر 
 ؛ أجل النهوض بقدرة االعتماد على الذات في اإلقليم

ريع، الدول التي تتلقى التعاون الفني والمساعدة الفنية من خالل اإليكاو على أن تتفادى التأخير في تنفيذ المشا  تشجع - 8
 ؛ التفاقات المشاريع  وذلك باتخاذ القرارات في حينها بشأن الخبراء والتدريب وشراء المكونات طبقاً 

انتباه - 9 لشراء   توّجه  النامية  للبلدان  اإليكاو  تقدمها  خدمة  وهي  المدني،  الطيران  مشتريات  خدمة  إلى  المتعاقدة  الدول 
 ؛ ني والتعاقد على الخدمات الفنيةالمعدات ذات القيمة العالية من معدات الطيران المد
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الدول المتعاقدة وشركاء التمويل وغيرها من الجهات المعنية في مجال الطيران إلى مجموعات أدوات التنفيذ   توّجه انتباه - 10
التي أعدتها اإليكاو، والتي تتيح حاًل جاهزًا للتطبيق وفعااًل وموّحدًا يتضمن المواد اإلرشادية والتدريب واألدوات ودعم الخبراء، 

 او وإرشاد الهيئات الحكومية من خالل إتاحة حلول تتسم باالتساق والمرونة؛ ويهدف إلى تيسير تنفيذ أحكام اإليك
على التقدم بطلبات إلدراجهم في قائمة خبراء    الدول المتعاقدة، أن تشجع الخبراء الفنيين المؤهلين تماماً جميع  إلى    تطلب - 11

 ؛ التعاون الفنيإدارة 
العام  تطلب - 12 ع  أن    إلى األمين  اليشجِّ لتأثير االستخدام  النطاق لمؤشرات األداء من أجل إجراء تقييم موضوعي  واسع 

 ؛التعاون الفني والمساعدة الفنية على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو
الدول على االستفادة من خدمات ضمان الجودة التي تقدمها إدارة التعاون الفني على أساس استرداد التكاليف،   عتشجِّ  - 13

ذلك   في  بما  اإليكاو،  في  الفنية  والمساعدة  الفني  التعاون  برنامجي  خارج  أخرى  أطراف  تنفذها  التي  المشاريع  على  لإلشراف 
 ؛ ية الصادرة عن اإليكاواستعراض مدى امتثالها للقواعد والتوصيات الدول

الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشاريع الطيران المدني الخاصة بها وتوفير   عتشجِّ    -14
 ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريع. األموال لها، بوصفها جزءاً 

 ------------------ 

 برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران  من جدول األعمال:  26البند رقم 

برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في من جدول األعمال " 26، نظرت اللجنة التنفيذية في البند  جلساتها الثالثة عشرةفي  
 مجال الطيران"

 التدريب وبناء القدرات
اإليكاو موجزًا ألنشطة برنامج التدريب على الطيران المدني المقدمة من مجلس    A41-WP/29عرضت ورقة العمل   1- 26

م"الدولي منذ الدورة األربعين للجمعية العمومية. كما قدمت تقريرًا عن إنجازات " وشبكة مراكز التدريب  (TPP)   برنامج ترينير الُمتقد 
ر الدعم للدول األعضاء خالل الفترة الثالثية على أمن الطيران، باإلضافة إلى األولويات األخرى في مجال التدريب من أجل توفي

التابع إلدارة التعاون الفني في اإليكاو في إدراج مكونات التدريب في   (GAT)المقبلة. ويستمر قسم التدريب العالمي على الطيران  
في الدول األعضاء، ومواصلة    مختلف طرائق التنفيذ الواردة في برامج التخطيط والتنفيذ المتعلقة ببناء القدرات والموارد البشرية 

متوسيع العضوية والشراكات واتفاقات إدارة التدريب في   بهدف تعزيز إمكانية الوصول إلى التدريب وشموليته.   برنامج ترينير الُمتقد 
ل الرقمي وتعزيزه تمشيًا مع ب اللجنة استراتيجيات اإليكاو لتوجيه المستفيدين من أجل توسيع نطاق التحو  المنظمة. وأي دت  اقي 

ها مجموعة عمل التدريب التابعة لفريق  توأحاطت اللجنة علمًا بالمقترحات الداعية إلى استخدام مواد ضمان الجودة التي وضع
خبراء أمن الطيران للمساعدة على ضمان أن أنشطة التدريب وتنمية القدرات في مجال أمن الطيران التي تضطلع بها اإليكاو  

 ة فيما يخص ضمان الجودة لضمان أنها ال تزال تفي بالغرض منها. تخضع إلجراءات متين
، المقد مة من االتحاد الروسي، الضوء على االقتراحات والتوصيات الرامية  A41-WP/344وسلطت ورقة العمل   2- 26

لبرنامج   الناجح  التنفيذ  مإلى  الُمتقد  الطي  ترينير  المعنيين بأمن  الدولي  المدني  الطيران  اللجنة على أن  لدى مهنيي  ران. ووافقت 
برنامج الذين هم أيضا مراكز للتدريب على أمن الطيران فيما يتعل ق بتحديد االحتياجات  التواصل اإليكاو جمع آراء وتعليقات أعضاء  
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يكاو لمساعدة التدريبية بشأن أمن الطيران. كما أي دت اللجنة النظر في استخدام شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران التابعة لإل
 األمانة العامة عند إعداد المواد التدريبية الخاصة بأمن الطيران في شكلها النهائي، ومن ثم ترجمتها الحقًا.

، المقد مة من سنغافورة وشارك في تقديمها جزر البهاما وبوتان وفيجي A41-WP/135وأوضحت ورقة العمل   3- 26
فلبين وساموا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايلند وتيمور ليشتي والمملكة وميانمار وباالو وبابوا غينيا الجديدة وال

ن  المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وجمهورية فنزويال البوليفارية، كيف أن البرنامج المشترك بين اإليكاو والمديرية العامة للطيرا
د يشكِّل منصة مفيدة للمدراء العامين لتبادل الخبرات والعمل معًا لوضع نظام  المدني في سنغافورة بشأن قدرة الطيران على الصمو 

للطيران   أكاديمية سنغافورة  للتنسيق مع  اللجنة جهود اإليكاو  أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة. ودعمت  الدولي  للطيران 
(SAA)  درة الطيران على الصمود، وشجعت اإليكاو على من أجل تطوير برنامج المديرية العامة للطيران المدني بشأن تعزيز ق

 تعزيز هذه المبادئ وتنفيذها من خالل حلقات العمل التي تنظمها المديرية العامة للطيران المدني. 

، المقد مة من أوروغواي وشارك في تقديمها غويانا واألرجنتين ودولة بوليفيا A41-WP/375وعرضت ورقة العمل   26-4
القوميات والبراز  الدومينيكية وإكوادور والسلفادور وغواتيماال وبنما وباراغواي وبيرو وجمهورية  متعددة  يل وكولومبيا والجمهورية 

فنزويال البوليفارية والدول األعضاء في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية، فرص بناء القدرات التي أوجدتها لجنة الطيران  
ة علمًا بأهمية إقامة وتعزيز الشراكات من أجل التدريب على الطيران من خالل تبادل  المدني ألمريكا الالتينية. وأحاطت اللجن

برنامج المعارف، وضمان إتاحة موارد اإليكاو واستخدامها. وأقرت اللجنة بأن اإليكاو تروج ألفضل الممارسات هذه من خالل  
م من خالل توحيد عملية إعداد الدورات التدريبية وتدريسها، ووضع قوائم بالمدربين المؤهلين لدى اإليكاو، ومطوري    ترينير الُمتقد 

الدورات التدريبية، ومصممي الُنُظم التعليمية، ومدققي تصميم الُنُظم التعليمية، وخبراء الموضوعات، وذلك من أجل تعزيز جودة  
الطيران المدني ألمريكا الالتينية وعلى الصعيد العالمي. وشجعت اللجنة على االلتزام ببذل  التدريب في الدول األعضاء في لجنة  

الة وقائمة على المخاطر لتعزيز أمن الطيران وتقديم المساعدة أينما تشتد إليها الحاجة. كما جرى تسليط الضوء   جهود دولية فع 
بما في ذلك   (ISD-SEC) "دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمنيكاو لعلى موارد المساعدة الفنية الُمتاحة من خالل "برنامج اإل

 مكاتب اإليكاو اإلقليمية، وذلك من أجل المساعدة على تحقيق أهداف ورقة العمل هذه. 
،  16دولة أفريقية  54، المقد مة من اللجنة األفريقية للطيران المدني نيابة عن  WP-A41/367وأفادت ورقة العمل   26-5

عن النمو المتوقع لصناعة الطيران في أفريقيا، التي تلقى صعوبات في تلبية طلبات الرأسمال البشري في قطاع الطيران في  
فيما يقوم به من تنفيٍذ اتحاد المنظمات األفريقية للتدريب على الطيران  المنطقة. وأي دت اللجنة الجهود التي تبذلها اإليكاو لدعم  

على الطيران للدول األفريقية، وذلك من أجل تحديد احتياجات بناء القدرات وتعزيز االستقالل الذاتي من  لخريطة طريق التدريب
دة في  الخطة  خالل برامج تدريب الُمدرِّبين. وحثت اللجنة اإليكاو على مواصلة تقديم المساعدة من خالل مختلف األنشطة الُمحد 

 .ة في أفريقياالتنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوي
،  1دولة أفريقية  54، المقد مة من اللجنة األفريقية للطيران المدني نيابة عن  WP-A41/376وتناولت ورقة العمل   26-6

ضرورة وضع خريطة طريق للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران من أجل تلبية التزاماتها الوطنية والعالمية في النقل الجوي،  
 . وأي دت اللجنة ورقة العمل هذه. 25- 40لتدريب العالمي على الطيران في تنفيذ القرار باإلضافة إلى دور قسم ا 

 
فوار، جمهورية  الجزائر، أنغوال، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، كابو فيردي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، كوت دي 16

بيساو، كينيا،  –غينيا، غينيا  الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جيبوتي، مصر، غينيا االستوائية، إريتريا، إسواتيني، إثيوبيا، غابون، غامبيا، غانا، 
ي وبرنسيبي، السنغال،  ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، مالوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، ناميبيا، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، رواندا، سان توم

 يا، زمبابوي.  سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامب 
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العمل   26-7 لرابطات  A41-WP/354وقدمت كل من ورقة  الدولي  للمطارات واالتحاد  الدولي  المجلس  المقد مة من   ،
طياري الخطوط الجوية واالتحاد الدولي لمراقبي الحركة الجوية ومنظمة العمل الدولية التابعة لألمم المتحدة واالتحاد الدولي لعمال  

الطيران والفضاء والرابطة ا الدولي التحادات صناعة  التنسيقي  المالحة النقل والمجلس  الجوي ومنظمة خدمات  للشحن  لدولية 
، المقد مة من الجمعية الملكية للمالحة الجوية، تقريرًا عن التأثيرات الكبيرة لجائحة A41-WP/361الجوية المدنية، وورقة العمل  

يران. وأحاطت اللجنة  فيروس كورونا على توافر عدٍد كاٍف من العمال الذين يتمتعون بمهارات كافية لتلبية متطلبات إنعاش الط
الصعوبات المتعلقة بالموارد  العمل مع الدول والقطاع لتحديد  علمًا بالتأييد الساحق لورقات العمل هذه، وشجعت اإليكاو على  

ي لها، كما أحاطت علمًا بالحاجة إلى تطوير قوى عاملة متنوعة وماهرة لدعم مستقبل قطاع الطيران، وجذب  البشرية والتصدِّ
من الشباب إليه، وتعزيز التنوع وأهداف التخلص من االنبعاثات الكربونية. وأقرت اللجنة أيضًا بمساهمة أنشطة اإليكاو  المزيد  

مي التدريب  التدريبية بشأن مبادرة الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران من خالل إقامة شراكات مكر سة مع ُمقدِّ
ات األكاديمية، مع اإلحاطة علمًا أيضا بأن الجهات التنظيمية وأوساط قطاع الطيران يضطلعون بدور والمنظمات الدولية والمؤسس

ي لهذه   الصعوبات.في التصدِّ
، المقد مة من إندونيسيا، المساهمات الهامة التي قدمتها إندونيسيا فيما A41-WP/577وعرضت ورقة المعلومات   26-8

الموارد. وقد تلقت إندونيسيا مؤخرًا "جائزة اإليكاو البالتينية لمراكز التميز في التدريب" تقديرًا  يتعلق ببناء القدرات واستراتيجية نهج  
مألنشطتها الفاعلة في مجال   ، التي تشمل "أكبر عدد من المتدربين على مجموعة اإليكاو للتدريب االفتراضي برنامج ترينير الُمتقد 

عامي   في  م  الجائ2021-2020المقد  وتؤكد  التميز ".  لمراكز  العالميين  الرواد  وكأحد  اإليكاو  تجاه  القوي  إندونيسيا  التزام  زة 
 التدريب. في

 تطوير الكفاءات التدريبية

، المقد مة من جمهورية الصين الشعبية وشارك في تقديمها كولومبيا وجمهورية  A41-WP/140تضمنت ورقة العمل   26-9
وتايلند،   ومنغوليا  الديمقراطية  واإليكاو  لمحة  الو  الجوية  لألرصاد  العالمية  للمنظمة  الراهنة  الممارسات  عن  عن  عامة  فضال 

مساهمات الصين الرامية إلى تحسين كفاءات ومؤهالت العاملين في مجال األرصاد الجوية ألغراض الطيران. والحظت اللجنة  
م إلى الدول األ ن الذي طرأ على الدعم الجماعي الُمقد  وتوطيد أواصر التعاون مع المنظمة العالمية عضاء  في هذا الصدد التحس 

 لألرصاد الجوية وضرورة تفادي ازدواج الجهود.

العمل   26-10 قدرة مؤسسات  A41-WP/385وعبرت ورقة  تقييم  إلى  الحاجة  الدومينيكية، عن  الجمهورية  المقد مة من   ،
رات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا في صناعة  التدريب المعتمدة على إدارة معلومات التدريب على الطيران استجابة للتغي

 الطيران. وشج عت اللجنة على مواصلة استخدام البيانات لدعم التدريب واتخاذ القرارات القائمة على األدلة. 

، المقد مة من الجمهورية الدومينيكية، أن التدريب من أجل تطوير الكفاءات A41-WP/392وأفادت ورقة العمل   26-11
ا  إدارة  في قطاع  على  التنفيذ  الكبير من مشاريع  العدد  إلى  بالنظر  التنفيذية واإلدارية،  للواائف  بالنسبة  باألهمية  يتسم  لتغيير 

 الطيران، وإلى األوضاع غير المواتية في البيئة )التي تسببها العوامل البشرية والظواهر الطبيعية(. وأي دت اللجنة ورقة العمل هذه. 

العمل   26-12 ورقة  تحديد A41-WP/425وأوصت  في  د  وموح  فع ال  نهج  باتباع  الدومينيكية،  الجمهورية  من  المقد مة   ،
الكفاءات الضرورية للعاملين في الطيران. وأقّرت اللجنة بطلب الجمهورية الدومينيكية إلى اإليكاو بأن تعتمد هذا النهج لتحديد  

أجل مواف ليس من  التدريب،  هذا  مثل  وتوفير  التدريبية  ألصحاب  االحتياجات  أيضًا  بل  فحسب،  المدني  الطيران  سلطات  ي 
 المصلحة في قطاع الطيران. واقترحت اللجنة أن ُتطبِّق اإليكاو هذه المنهجية بطريقة كلية.
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البوليفارية وبتأييد من بنما  A41-WP/414و  A41-WP/393ولخصت الورقتان   26-13 ، المقدمتان من جمهورية فنزويال 
ائد المتنامية من جراء استخدام الواقع المعزز واالفتراضي في التدريب وبناء القدرات، وحثت الدول  ، الفو 17والجمهورية الدومينيكية 

وأوساط الصناعة على دعم اإليكاو في صياغة قواعد وتوصيات دولية بشأن استخدام هذه التكنولوجيا. وقد أحاطت اللجنة علمًا  
 بهذه التوصية.

العمل   26-14 ورقة  المقد مةWP/414-41Aورمت  الجوية   ،  المالحة  لخدمات  الوسطى  أمريكا  هيئة  تسليط  18من  إلى   ،
للتدريب   الوسطى  أمريكا  الجوية/معهد  المالحة  لخدمات  الوسطى  أمريكا  هيئة  قدمتها  التي  والجهود  المساهمات  على  الضوء 

لشمالية وأمريكا الوسطى في تطوير النهج القائم على الكفاءة لعمليات التدريب في أمريكا ا   (ICCAE)المتخصص على الطيران  
للتدريب   المطول  االنقطاع  يسّببها  التي  السالمة  على  المحتملة  التشغيلية  المخاطر  من  التخفيف  أجل  من  الكاريبي،  ومنطقة 
الحضوري بسبب جائحة فيروس كورونا، والتأكيد على التدريب الحضوري واالفتراضي لضمان االستمرارية. والحظت اللجنة سعي 

ن استمرارية التدريب من خالل قيامها منذ بداية الجائحة بتحويل دوراتها التدريبية المقد مة داخل القاعات الدراسية  اإليكاو لضما
 افتراضية.  إلى دورات

، المقد مة من االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات، الدورة التدريبية A41-WP/62وعرضت ورقة العمل   26-15
ت اإليكاو والمنظمات على تعزيز هذه الدورة  ًّ وحث  (AAAVF)عدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم"  الجديدة لإليكاو بعنوان "مسا

التدريبية الجديدة التي ستساعد هيئات الطيران المدني والجهات الفاعلة على فهم وتنفيذ سياسة اإليكاو في مساعدة الضحايا. وقد  
التعاون مع خبراء  جرى إعداد الدورة المتعلقة بمساعدة ضحايا حوادث   الطائرات وأسرهم باالستناد إلى إرشادات اإليكاو بشأن 

واتفقت اللجنة على أن تدعو الجمعية العمومية إلى تعديل اإليكاو، وإلى مساهمات االتحاد الدولي ألسر ضحايا تحطم الطائرات.  
عترف بخبرتهم فيما يخص سياسة اإليكاو بشأن  الفقرة )ب( من اإلجراءات وأن "تطلب من اإليكاو أن تسهل مشاركة الخبراء الم

 مساعدة الضحايا." 

المعلومات   26-16 ورقة  مهارات  A41-WP/350وعرضت  تعزيز  بشأن  توصيات  الدومينيكية،  الجمهورية  من  المقد مة   ،
االستراتيجية في القيادة واإلدارة لدى موافي مراقبة السالمة التشغيلية من أجل تحسين فعالية مهمة السالمة التشغيلية والنتائج  

 مناطق خدمة المطارات والمساعدات األرضية. 

، المقد مة من الجمهورية الدومينيكية، تقريرًا بشأن الحاجة إلى وضع وتنفيذ A41-WP/352وقدمت ورقة المعلومات   26-17
ارة التعاونية لخدمات تدريب يتيح لموافي اإلدارة والتنفيذ في خدمات المالحة الجوية اكتساب المعارف والمهارات الالزمة لإلد

 المالحة الجوية من أجل تحقيق مستوى مقبول من السالمة باستخدام األدوات واإلجراءات التي تقترحها اإليكاو. 

، المقد مة من جمهورية الصين الشعبية، كيف استمر الطيران المدني في  A41-WP/478وأبرزت ورقة المعلومات   26-18
ذوي التوجه البحثي في سياسة الطيران المدني، ووضعت نموذجًا منهجيًا وعلميًا ومستدامًا الصين بتعزيز اختيار وتدريب الموافين  

 الختيار وتدريب الموافين ذوي التوجه البحثي وتطبيق النتائج ذات الصلة. 

 
 دولتان عضوتان في لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية.   17

 .بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا  18
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، المقد مة من جمهورية الصين الشعبية إصالح تدريب المفتشين الذي  A41-WP/479وعرضت ورقة المعلومات   26-19
كومة الصينية في الطيران المدني في السنوات األخيرة، وذلك من أجل تبادل الخبرات مع الدول األخرى وتعزيز قامت به الح

 مؤهالت المفتشين وبناء قدراتهم في الطيران المدني بحيث تواصل ضمان التشغيل اآلمن للطيران المدني في دول مختلفة. 

هورية كوريا، على الحاجة إلى التعاون في قطاع التدريب ، المقد مة من جمA41-WP/578وأكدت ورقة المعلومات   26-20
وتقديم الدعم إلنشاء أكاديمية الطيران الكورية من ِقبل جمهورية كوريا، وسط مخاوف من ضعف التدريب لدى الموافين الفنيين  

 أثناء الجائحة.

 وأحاطت اللجنة علمًا بورقات المعلومات المذكورة أعاله.  26-21

 أوراق العمل وفي ضوء المناقشات، توصي اللجنة الجمعية العمومية بما يلي:وبعد النظر في  26-22

 تشجيع الدول األعضاء على دعم اإليكاو في متابعة عمليات التعاون في التدريب في جميع المناطق؛ (أ

عة لدى اإليكاو باستخدام أحدث التكنولوجيات  (ب وتوصية الدول األعضاء باالستفادة من حافظة التدريب الموس 
 والتطبيقات في أشكال التعلم المتنوعة؛ 

وتشجيع المجلس على االنخراط بنشاط في تعزيز أنشطة التدريب في اإليكاو لدى الدول األعضاء من أجل   ( ج
   زيادة التوعية اإلقليمية.

-------------------- 

التدابير الُمتخذة للمساواة بين الجنسين في اإليكاو وقطاع الطيران العالمي بحلول    : من جدول األعمال   27بند  ال
 2030 عام

 تعزيز المساواة بين الجنسين في المنظمة وقطاع الطيران

تدابير من أجل المساواة بين الجنسين في اإليكاو " -   NO.1 evisionRWP/48 استعرضت اللجنة التنفيذية الورقة  27-1
مها المجلس"2030الطيران العالمي بحلول وقطاع    وأحاطت اللجنة علمًا باألعمال التي نف ذتها اإليكاو في هذا الصدد . ، التي قد 

  والدول األعضاء وجميع الجهات المعنية على إبداء قدر أكبر من الطموح   خالل فترة الثالث سنوات الحالية، وشج عت اإليكاو
 . ات من خالل اتباع نهج كلي إزاء تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال الطيرانوتكثيف العمل على جميع المستوي

ز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال الطيران، وذك رت  27-2 م الُمحر  التقد  اللجنة علمًا بعدم كفاية  وأحاطت 
ووضع أهداف وغايات قابلة للقياس من أجل  بأهمية تعزيز االلتزام، والسياسات الطموحة، بما في ذلك سياسات الموارد البشرية،  

وعالوة على ذلك، فقد شج عت على زيادة .  تقليص الفجوة بين الجنسين، وتعزيز تمثيل المرأة في القوى العاملة في قطاع الطيران
صة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك تقديم مساهمات مالية لدعم الجهود المب ذولة من أجل  الموارد الُمخص 

 .مجال الطيران، ال سيما في البلدان الناميةفي  برامج التدريب وبناء القدرات للمرأة 

من أجل فهم الصورة الكاملة للفجوة المستمرة بين الجنسين   وشد دت اللجنة على أن جمع البيانات يظل أمرًا ضرورياً  27-3
ز على   م الُمحر  . صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال الطيرانفي مجال الطيران، فضاًل عن قياس التقد 

وعلى نفس المنوال، أي دت اللجنة الخطط الرامية إلى قيام اإليكاو بإجراء تحليل حول أهمية البيانات ألغراض وضع السياسات  
 .  sion No.1ReviWP/48 المستنيرة واتخاذ القرارات عن علم، وذلك على النحو المبي ن في الورقة
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من أجل عمل المنظمة بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين   وأي دت اللجنة كذلك المجاالت المستقبلية ذات األولوية 27-4
خطط تعميم مراعاة المنظور الجنساني في اإليكاو من خالل خطة العمل على    ويشمل ذلك   .على النحو المبي ن في ورقة العمل

أفضل الممارسات من    وحث ت اإليكاو على االستفادة  ،تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة   بشأن  منظومة األمم المتحدة  نطاق
 . األمم المتحدة للمرأة  هيئة ، ال سيما بالتعاون معاألمم المتحدة في منظومة

في مدريد    2023ورح بت اللجنة بتنظيم القمة العالمية الثانية للمساواة بين الجنسين في مجال الطيران في عام   27-5
 . بإسبانيا، وشج عت الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في هذا الحدث الهام ودعمه

بصيغته المرفقة بالورقة    وأعربت اللجنة عن تأييدها القوي لورقة العمل، ووافقت على مواصلة تعديل مشروع القرار 27-6
Revision No.1WP/48     زيادة حجم   فيمن منطوقه، كي يعكس دور العمل الالئق    14في الفقرة السابعة من ديباجة القرار والبند

 . وأهمية إقامة شراكات أقوى مع المنظمات الدولية على التوالي الموارد البشرية المؤه لة المتاحة للطيران،

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الجمعية العمومية إلى أن تعتمد القرار المنق ح للجمعية العمومية الوارد في المرفق   27-7
 .  Revision No.1WP/48بالورقة 

 :   وفي ضوء المناقشة التي دارت، وافقت اللجنة على أن تقدم القرار التالي إلى الجلسة العامة كي تعتمده 27-8

 
 "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين": تعزيز مشاركة المرأة في قطاع الطيران العالمي 27/1 القرار

 : إّن الجمعية العمومية
 أن النساء يمّثلن نصف سكان العالم؛  إذ تدرك

   أن تعزيز المساواة بين الجنسين يدخل في صميم مكافحة جميع أنواع التمييز ويسهم في المزيد من التنوع؛ وتدرك أيضا  
، وخالل استعراض 2000بأنه في الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة لألمم المتحدة التي ُعقدت في يونيو  وتقرّ 

، التزمت الحكومات  1995تنفيذ "إعالن ومنهاج عمل بيجين" اللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الرابع بشأن المرأة في سبتمبر 
تنفيذ منهاج العمل وضمان التنفيذ الكامل لاللتزامات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين  بمواصلة اإلجراءات لتسريع

 والسالم؛  والتنمية
، يبرز الحاجة التي أثيرت في  2014/ 12/ 18، الذي اعُتمد في A/RES/69/151أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وترى 

ية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" ويدعو جميع الجهات الفاعلة، بما القرارات السابقة بشأن "تعزيز الترتيبات المؤسس
وكاالت األمم المتحدة المتخصصة والقطاع الخاص، إلى تكثيف وتسريع اإلجراءات المتخذة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل  في ذلك

 بيجين بشكل شامل وفعال؛
، اجتمع زعماء 2015مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ، وخالل انعقاد 2015إلى أنه في شهر سبتمبر  وتشير

" حيث تعّهدت بموجبها دولهم 2030العالم في مقر األمم المتحدة بنيويورك العتماد "خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 
والغايات التي ُتعرف باسم "أهداف التنمية بإقامة شراكة عالمية جديدة للحّد من الفقر المدقع وتحديد مجموعة من األهداف  

 المستدامة"، علمًا بأن الهدف الخامس منها ينص على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات؛ 
، حيث 2015بنتائج اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: االلتزام بالعمل المنعقد في سبتمبر  وترّحب



 - 178 -  

 

 

 

قائدًا من القادة العالميين بالقضاء على التمييز ضد المرأة وباتخاذ المزيد من التدابير وتحقيق المزيد من   80التزم أكثر من 
 األهداف لتعجيل عملية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ 

 ؛بشرية المؤهلة المتاحة لقطاع الطيرانأّن من شأن تحقيق المساواة بين الجنسين أن يزيد من حجم الموارد ال وتدرك
سنويًا باليوم الدولي للمرأة والتي تجعل من ذلك اليوم   لالحتفالع التي حددتها هيئة األمم المتحدة للمرأة يضابالمو  وترّحب أيضا  

ها بصالحيات اتخاذ مناسبًة للتضافر من أجل بناء الدعم لحقوق المرأة ومشاركتها في الميادين السياسية واالقتصادية واضطالع
: "لنستحث الخطى" من أجل المساواة بين الجنسين"، 2030"تحقيق المناصفة في العالم بحلول عام   – 2016لعام    القرار

كمبادرة جاءت في الوقت المناسب لمساعدة قادة الدول على تعزيز التزاماتهم بمسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
 ؛ق التنفيذ الفعالومضاعفة الزخم لتحقي

عامًا على اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجين، ال يزال مستوى   27  21، وبعد مرور  2022في عام   ،2016على أنه   وتشّدد
عدم المساواة بين النساء والرجال مرتفعًا في مجاالت حيوية تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، إمكانية الحصول على فرص  

 في األجور بين الجنسين؛عمل الئقة وسّد الفجوة  
)ب( من منطوق هذا القرار، التي   1: المساواة بين الجنسين، ال سيما الفقرة 27- 36إلى قرار الجمعية العمومية لإليكاو  وتشير

تنّص على "أن تواصل اإليكاو بذل كل الجهود من أجل تحقيق المساواة واإلنصاف بين الجنسين مع االلتزام الكامل بمبدأ 
 التمثيل الجغرافي العادل"؛ 

، الذي حّث في إطاره األمين العام لألمم المتحدة المنظمات الدولية  1995إلى "منهاج عمل بيجين" لعام  وتشير أيضا  
  50/50والوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة، مثل اإليكاو، على وضع البرامج لتحقيق هدف إقامة التوازن بين الجنسين بنسبة 

 المستويات؛ على جميع
ن الجنسين في مجال الطيران يتطلب التعبئة على أربعة مستويات مختلفة، هي الدول األعضاء  أن تحقيق المساواة بي وتالحظ

والهيئات اإلدارية والفنية في اإليكاو، واألمانة العامة لإليكاو، وقطاع الطيران، وأن على اإليكاو أن تأخذ ذلك في االعتبار على  
 واة بين الجنسين وعند اإلبالغ عن نتائجها؛نحو شامل وكامل عند وضع برامجها وسياساتها بشأن المسا

أن سياسة اإليكاو بشأن المساواة بين الجنسين يجب أن تقوم على أساس بيانات وإحصاءات شاملة تتصل بالمستويات   وتدرك
 األربعة المشار إليها أعاله، والمجّمعة والمقّدمة على أساس متعدد السنوات ومصحوبة بتوزيع جغرافي؛

سياسات اإليكاو وبرامجها ينبغي أن يستند إلى تبادل اآلراء على نطاق أوسع بين الجهات المعنية، مثل الدول  أن وضع  وتدرك
 والمنظمات الدولية األخرى وقطاع الطيران والجامعات والمجتمع المدني؛

عية العمومية من خالل  ، بناًء على تعليمات الجم2017أن برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين، قد ُوضع في عام  وتالحظ
، على أن يكون هدفه الرئيسي تيسير وتنسيق البرامج والمشاريع الموجهة وإعداد تقارير منتظمة عن التقدم  30- 39قرارها 

، ال سيما فيما يخص الواائف من الفئة الفنية والفئات العليا، 2030المحرز نحو بلوغ هدف المساواة بين الجنسين بحلول عام 
 في الدول وقطاع الطيران العالمي؛في اإليكاو و 

، مع اإلعراب  30-39  27-36بالتقّدم الذي حققته اإليكاو والدول األعضاء بناًء على قرار الجمعية العمومية لإليكاو  وترّحب
 عن األسف لكون التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين ما زال محدودًا ويسير ببطء شديد؛ 
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مانة العامة لإليكاو تستند إلى مبدأ الجدارة، مع إيالء االهتمام الواجب ألهمية تعيين موافين على بأن التعيينات في األ وتقرّ 
 أوسع نطاق جغرافي ممكن وضمان المساواة في تمثيل الجنسين؛

ة بأنه، على الرغم من الصعوبات القائمة، ينبغي أن تواصل اإليكاو تركيز اهتمامها أكثر على مسألة حقوق المرأ  وتسّلم
والمساواة بين الجنسين من خالل الدور الذي تضطلع به فيما يخص تحقيق أهداف إعالن ومنهاج عمل بيجين والهدف الخامس  

وأّن هناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات جديدة وطموحة من أجل  من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة، 
 ؛ الهدف بلوغ هذا

يونيو بوصفه  24الذي كّرس تاريخ   2022/ 20/7ار الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في بأن القر  وتحيط علما  
 "اليوم الدولي للمرأة في العمل الديبلوماسي"؛ 

 ما يلي: تقّرر
التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بوضع المرأة من خالل العمل على دعم تحقيق الهدف    تؤّكد مجّددا   -1

الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة: "تحقيق المساواة بين الجنسين" وتمكين جميع  
)بين الرجال والنساء( بحلول   50/ 50في نسبة  النساء والفتيات، بما في ذلك السعي لتحقيق الهدف الطموح المتمثل 

 على جميع مستويات الواائف من الفئة الفنية والفئات العليا في قطاع الطيران العالمي؛ 2030عام 
على الدور األساسي والمحّفز للجمعية العمومية ومجلس اإليكاو في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين    وتؤكد أيضا   -2

النساء والفتيات، وتشجع الدول األعضاء على أن تضع في االعتبار توصيات "اإلعالن بشأن تحسين تمثيل المرأة  
جب لضمان تكافؤ الفرص في ترشيح نساٍء مؤهالت  في الهيئات اإلدارية والفنية لإليكاو"، وأن تولي االعتبار الوا

 ؛لدى تسمية ممثلين وخبراء ومسؤولين في هيئات اإليكاو ومجموعاتها وللمشاركة في اجتماعاتها

م للمجلس    وتطلب -3 من األمين العام أن يدرج تقييمًا للتقدم المحرز استنادًا إلى هذا اإلعالن في تقريره السنوي المقد 
 ؛ المساواة بين الجنسين وخطة تنفيذه بشأن تنفيذ برنامج

ْين عند اقتراح المرّشحين للمناصب العليا ومناصب وتشّجع   -4 الدول على التشديد بشكل خاص على المساواة بين الجنس 
 صنع القرار في األمانة العامة لإليكاو؛  

ور قيادي قّوي وحاسم وااللتزام  الدول ومؤسسات الطيران اإلقليمية والدولية وقطاع الطيران الدولي على أداء د  وتحثّ  -5
بالنهوض بحقوق المرأة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل دعم السياسات، وكذلك 
عملية وضع وتحسين البرامج والمشاريع من أجل تحقيق التقدم الوايفي للنساء في الهيئات الرئاسية والفنية واألمانة 

 قطاع الطيران العالمي؛العامة لإليكاو و 
الدول إلى النظر في وضع أهداف وغايات طموحة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في القوى العاملة في    وتدعو -6

مجال الطيران لديها، ال سيما في المناصب التخصصية والفنية واإلدارية، فضاًل عن ضرورة أن تكون هذه االلتزامات 
 ؛ خالل تخصيص ميزانية كافية وتعبئة الموارد المالية من جميع المصادر مصحوبة بما يفي من التمويل من

" الذي وضعته األياتا، ويقضي بأن يزيد  25بحلول    25، في هذا الصدد، على أن  هدفًا وسيطًا مثل هدف "وتوافق -7
التمثيل بنسبة   المنخفضة  العليا والمجاالت  النساء في المناصب  لول عام  بح  ٪25أو بما ال يقل عن    ٪25عدد 

 ؛ ، ينبغي أن يكون مصدر إلهام لجميع فئات الجهات المعنية في قطاع الطيران، بما في ذلك اإليكاو2025
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اتخاذ    وتحث -8 وعلى  والصعوبات،  الثغرات  معالجة  على  الحالة،  حسب  المعنية،  الجهات  وتشجع  األعضاء  الدول 
لموارد المالية من أجل النهوض بالمساواة بين إجراءات محددة وقابلة للقياس وموقوتة، وعلى تعبئة ما يكفي من ا 

الجنسين، وتعزيز فعالية المؤسسات وخضوعها للمساءلة على جميع المستويات، تعزيزًا للمساواة بين الجنسين وتمكينًا  
منظور   إدراج  على  الحالة،  حسب  والعمل،  كافة،  والفتيات  المدني  للنساء  الطيران  سياسات  في  الجنسين  تمثيل 

 ؛ ملياتهوع وخططه

الدول على شحذ الوعي بفرص العمل المتاحة للفتيات والنساء في مجال الطيران واالستفادة في هذا اإلطار    وتدعو -9
 ؛من نساء يمثلن قدوات ُيحتذي بنجاحهن في قطاع الطيران

تبادل أفضل  الدول، في إطار االلتزامات الوطنية بالمساواة بين الجنسين، على التعاون مع اإليكاو من خالل    وتحثّ  -10
الطيران   إلى تعزيز دور المرأة في قطاع  الرامية  البرامج والمشاريع  الممارسات والعمل بالشراكة مع اإليكاو بشأن 
وتشجيع المرأة على مواصلة تطوير عملها الوايفي في مجال الطيران، بما في ذلك تشجيعها على ممارسة العمل 

 لحكومية المسؤولة عن التعليم العالي؛ الوايفي في مجال الطيران من جانب الوزارات ا
األمينة العامة بأن ُتيّسر أعمال اإليكاو من خالل إعداد "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين" بحلول   وتكّلف 

على أن يكون هدفه الرئيسي تيسير وتنسيق البرامج والمشاريع الموجهة وإعداد تقارير منتظمة   2017منتصف عام 
، ال سيما فيما يخص الواائف من  2030ز نحو بلوغ هدف المساواة بين الجنسين بحلول عام عن التقدم المحر 

 الفئة الفنية والفئات العليا، في اإليكاو وفي الدول وقطاع الطيران العالمي؛

من اإليكاو أن تعد إحصاءات متعددة السنوات ومفصلة عن المساواة بين الجنسين تبين التقدم المحرز على   وتطلب -11
سنوات، هذه اإلحصاءات في تقريرها السنوي للجمعية العمومية عن تنفيذ برنامج   3يع المستويات وأن تقّدم، كل جم

 ؛ المساواة بين الجنسين وخطة تنفيذه، وتدعو الدول إلى دعم اإليكاو في هذا المسعى

لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين    ( 2.0) من اإليكاو وضع خطة تنفيذ جديدة لبرنامج المساواة بين الجنسين    وتطلب -12
 ؛المرأة على المستوى التنظيمي وقطاع الطيران

من اإليكاو إدراج المساواة بين الجنسين باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استراتيجيتها وسياساتها المتعلقة    وتطلب كذلك -13
والتقدم المهني والترقِّي والتدريب بالموارد البشرية، من خالل وضع نهج شامل يتضمن على وجه الخصوص التوايف  

 ؛ واروف العمل من أجل تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والحياة الشخصية

تعزيز الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين بين اإليكاو وقطاع الطيران والدول األعضاء والمجتمع المدني    وتقترح  -14
 .مها لآلخرين وتبادلهاللتشجيع على اعتماد الممارسات السليمة وتقدي

وتطلب إلى األمينة العامة أن ُتقدم سنويًا إلى المجلس تقريرًا عن التدابير المتخذة والتقدم المحرز في النهوض 
بالمساواة بين الجنسين على جميع مستويات فئات الموافين في األمانة العامة لإليكاو، وعن اإلحصاءات بشأن  

لطيران، ضمن حدود ما يتوافر منها بصورة طوعية، في الدول وقطاع الطيران المساواة بين الجنسين في مجال ا 
 الدولي؛ 
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اإليكاو على تعزيز مساءلة األمانة العامة عن تنفيذ االلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء  وتشجع -15
ال سيما بصفتها جزءًا من منظومة األمم  والفتيات من خالل استمرار تنفيذ "برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين"،

 ؛المتحدة

 . 30-39  27- 36أن هذا القرار يحّل محّل قرار الجمعية العمومية  ُتعِلن -16

 
 أنشطة الدول ومبادراتها 

متها بنغالديشWP/219استعرضت اللجنة الورقة   27-9 فيما يتعلق بتعزيز برنامج اإليكاو للمساواة بين الجنسين   ، التي قد 
يا مع برنامج وأي دت اللجنة اإلجراءات المبي نة في ورقة العمل وأقر ت  ". الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران" تمشِّ

بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتبادل أفضل الممارسات بشأن التطوير الوايفي  بأهمية زيادة القيادة من جانب الدول فيما يتعل ق
الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال "  أهداف برنامج  وتعزيز تمثيلها، وأحاطت اللجنة علمًا بالعالقة بين  بناء قدرتهاللمرأة و 
 .وضرورات المساواة بين الجنسين" الطيران

متها الهند فيما يتعلق بالسياسات والمبادرات التي تقود العمل اWP/263  واستعرضت اللجنة الورقة 27-10 لمتعلِّق ، التي قد 
م في هذا الشأن، وشد دت على    ورح بت اللجنة .  بالمساواة بين الجنسين في الهند بالجهود التي تبذلها الهند وما أحرزته من تقد 

سياسات من أجل اتباع نهج كلي ونظامي لضمان تحقيق المساواة بين   أهمية قيام الدول األعضاء وكذلك قطاع الطيران بوضع
 . قطاع الطيران على الصعيد الوطنيالجنسين في 

متها جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة فيما يتعل ق بتعزيز المساواة بين  WP/564  واستعرضت اللجنة الورقة  27-11 ، التي قد 
التقدير، بالمبادرات التي.  الجنسين في مجال الطيران على الصعيد العالمي اللجنة علمًا، مع  اتخذتها جنوب أفريقيا   وأحاطت 

وأقّرت اللجنة بأن عدم المساواة بين الجنسين ال يزال يشكِّل قضيًة هامًة، .  لمملكة المتحدة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسينوا
  األعضاء إلى   االقتراح الوارد في ورقة العمل الذي يدعو الدول  وأي دت اللجنة .  وذك رت بأهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب

ز في هذا الشأن  جداول زمنية محددة واإلبالغ خالل الدورات الالحقةوضع خطط عمل ذات   م الُمحر  .  للجمعية العمومية عن التقد 
وفي هذا الصدد، شج عت اللجنة اإليكاو على مواصلة العمل مع الدول في مساعيها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ال 

 . 2018 لعام ئج القمة العالمية للمساواة بين الجنسين في مجال الطيرانسيما االستفادة من الدروس المستخلصة ونتا

متها أوروغواي، والمتعلِّقة بتعزيز مشاركةWP/220  واستعرضت اللجنة الورقة 27-12 الطيران   في قطاع  المرأة   ، التي قد 
المساواة في الحصول على  المدني على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، وذلك من خالل عدد من المسارات الممكنة مثل تعزيز  

والتعليم والتدريب، وتمثيل المرأة ومشاركتها في عملية صنع القرار، وإذكاء الوعي، وجمع البيانات، وتعزيز التعاون   فرص العمل،
يكاو  برنامج اإل" ورح بت اللجنة بالمقترحات الُمقد مة لحفز المساواة بين الجنسين في قطاع الطيران عن طريق تعزيز  .  والشراكات

كما شجعت اللجنة اإليكاو على النظر  ".  الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران"وبرنامج    "للمساواة بين الجنسين
 .في وضع دراسات وتحليالت يمكن أن تساعد الدول في جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين

متها فنزويال، وأيدتها األرجنتين وبنما وبوليفيا والجمهورية الدومينيكية ، التي قد  WP/563  واستعرضت اللجنة الورقة 27-13
ورح بت اللجنة بجهود فنزويال الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، ال .  وكوستاريكا، فيما يتعل ق بدور المرأة في قطاع الطيران

ربت اللجنة عن تأييدها للمقترحات الُمتعلِّقة بإذكاء الوعي بشأن  وأع.  سيما تحقيق التكافؤ بين الجنسين على مستوى اإلدارة العليا
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وتبادل  الوطني،  الصعيد  على  الجنسين  بين  بالمساواة  الُمتعلِّقة  القضايا  لمعالجة  برنامجي  نهج  واتباع  الجنسين،  بين  المساواة 
 . المعارف والتجارب بين القيادات النسائية في قطاع الطيران إللهام الجيل القادم

متها اللجنة األفريقية للطيران المدني )لجنة أفكاك(WP/264  استعرضت اللجنة كذلك الورقة و  27-14   54باسم    ، التي قد 
د األنشطة الُمتعلِّقة بمراعاة المنظور الجنساني الُمضطلع بها في اإلقليم، وتحث الدول األعضاء واإليكاو   دولة أفريقية، والتي ُتحدِّ

ز في اإلقليم، وأي دت المقترحات الرامية إلى تشجيع الدول  .  قوة  على إبداء التزام وقيادة أكثر م الُمحر  وأحاطت اللجنة علمًا بالتقد 
على وضع خرائط طريق وخطط تنفيذ وتعزيز تمثيل المرأة في المناصب العليا، فضال عن مشاركتها في المنتديات واالجتماعات 

كما طلبت اللجنة إلى اإليكاو أن تواصل دعم الدول من  .  في مجال الطيران  في مجال الطيران، وكذلك تسهيل بناء قدرات المرأة 
وعالوة على ذلك، فقد شد دت  .  خالل مشايعة التحليالت والتقارير واإلرشادات، وإعدادها ونشرها، فضال عن تسهيل جمع البيانات

وأقّرت اللجنة كذلك بضرورة  .  ية في برامج االنتعاشاللجنة على أهمية مراعاة آثار جائحة فيروس كورونا على المرأة ومنحها األولو 
ص الدول مزيدًا من الموارد لتحديد أولويات برامج المساواة بين الجنسين  .أن تخصِّ

 المبادرات التي يقودها قطاع الطيران

مها اتحاد النقل الجوي الدولي واالتحاد الدولي  WP/67  استعرضت اللجنة الورقة 27-15 لرابطات مراقبي الحركة  ، التي قد 
 باعتبارها خطوة مهمة ومثااًل ممتازاً   "2025بحلول    25"  واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، وأشادت بمبادرة  الجوية

 . يؤازره قطاع الطيران في سياق تعزيز المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة 

األعضاء واإليكاو   في قطاع الطيران بوصفهم شركاء رئيسيين للدول  بالدور القيادي للجهات المعنية  وأقر ت اللجنة  27-16
الدول األعضاء إلى تشجيع جهاتها   وفي هذا الصدد، دعت اللجنة.  بتعزيز المساواة بين الجنسين في هذا القطاع  فيما يتعل ق

فضال عن المبادرات   "2025حلول  ب  25" الفاعلة في قطاع الطيران على المشاركة النشطة في حملة اتحاد النقل الجوي الدولي  
 .المماثلة

 -------------------- 
المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر   من جدول األعمال:  28البند رقم 

 اللجنة التنفيذية 

الوفود   28-1 أحد  التالي:  طلب  وبالترتيب  حدة  على  كل  العمل  ورقات  في   WP/429و  WP/295و  WP/284النظر 
. ووافقت اللجنة على النظر في ورقات العمل الُمقد مة في إطار هذا البند من جدول األعمال،  WP/430و  WP/456و  WP/455و

كل واحدة على حدة.    WP/456و  WP/455و  WP/430و  WP/295و  WP/284و  WP/429كل على حدة، ولكن بالترتيب التالي:  
، المقدمة من المجلس، والتي قدمت تقريرا إلى الجمعية عن WP/429وبالتالي، بدأت اللجنة النظر فيها باستعراض ورقة العمل  

المجال الجوي    (" في(FR4978  4978انتهاك التفاقية شيكاغو ارتكبته جمهورية بيالروس فيما يتصل بواقعة رحلة "رايان إير رقم  
، ارتكبت 5/2021/ 23. وفي أعقاب إجراء تحقيق لتقصي الحقائق، قرر المجلس أّنه في تاريخ  23/5/2021لبيالروس بتاريخ  

" وأرواح جميع  4978حكومة بيالروس فعال من أفعال التدخل غير المشروع، أدى إلى تعريض سالمة وأمن رحلة "رايان إير رقم  
لخطر عمدًا. كما قرر المجلس أّن األفعال التي ارتكبتها حكومة بيالروس وصلت إلى حد االنتهاك  من كانوا على متنها إلى ا

ك( من االتفاقية. لذلك، دعت ورقة    54الصارخ والخطير التفاقية شيكاغو، وينبغي إبالغ الجمعية العمومية عنه، بموجب المادة  
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روس النتهاك التفاقية شيكاغو، واعتماد قرار في هذا الشأن، على  الجمعية العمومية إلى اإلقرار بارتكاب بيال  WP/429العمل  
 النحو الوارد بالمرفق بالورقة. 

، ومشروع قرار الجمعية العمومية WP/429أيدت الغالبية العظمى من الوفود التي ُأتيحت لها الكلمة ورقة العمل   28-2
تي قامت بها حكومة بيالروس، والتي أدت إلى تحويل مسار  الُمرفق بها، موافقًة بذلك على ما قرره المجلس وهو أّن األفعال ال 

تشكل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا التفاقية شيكاغو، وُتعد   2021/ 23/5" لتهبط في مطار مينسك في  4978رحلة "رايان إير رقم  
بفريق التحقيق لتقصي   فعاًل من أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة وأمن الطيران المدني الدولي. وأشاد العديد من الوفود

( إلجرائه التحقيق على نحو مهني ونزيه، معربين عن تقديرهم لتقرير الفريق الذي استند إلى دالئل موضوعية  FFITالحقائق )
 وعكس منهجية متوازنة.

شدد أحد الوفود على أنه في حين ُيفضل حل الصراعات بشكل دبلوماسي ،  WP/429وفي معرض تأييد ورقة العمل   28-3
ضايا المتعددة األطراف، تعذر التوصل إلى حل وّدي في هذه الحالة في ال االنتهاك الصارخ التفاقية شيكاغو من جانب  في الق

حكومة بيالروس. وأكدت بعض الوفود على أّن المجتمع الدولي ينبغي أاّل يتسامح في مثل هذا السلوك الذي قامت به حكومة  
إذا انتهكت إحدى الدول المتعاقدة اتفاقية شيكاغو. ودعا وفد واحد الوفود األخرى    بيالروس، وأّنه ينبغي أن تكون هناك عواقب

إلى تأييد مشروع قرار الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه يتعلق بمسألة ذات أهمية ووثيقة الصلة بالطيران المدني الدولي، وعليه،  
 يتعين على الجمعية العمومية معالجتها.

، وال مشروع قرار الجمعية العمومية WP/429لوفود التي ُأتيحت لها الكلمة ورقة العمل  ولم يؤيد عدد قليل من ا 28-4
المرفق بها. وذكرت بعض الوفود أّن منهجية فريق التحقيق واالستنتاجات الواردة في التقرير الصادر عن الفريق كانت غير مهنية  

المطروحة للنقاش هي مسألة سياسية، وأنه خالفًا لسمعة اإليكاو ومنحازة وافتقدت إلى الموضوعية. ورأت بعض الوفود أّن المسألة  
الطويلة األمد بوصفها هيئة فنية، استخدمت بعض الوفوُد الجمعية  العمومية كمنصة لخدمة مصالحها السياسية وتهميش الدول 

مثل خرقًا للمبادئ التي تقوم عليها اتفاقية شيكاغو،    WP/429األخرى. وفي حين الحظت هذه الوفود أّن القرار المرفق بورقة العمل  
فقد حثت الجمعية العمومية على االبتعاد عن السياسة، وتركيز مداوالتها على المسائل الفنية الهادفة إلى تعزيز الطيران المدني  

الصالحية لديه  ليست  التحقيق  فريق  بأّن  الوفود  األمم. واحتج أحد  بين  الصداقة  االختصاص إلجراء هذا    الدولي وأواصر  أو 
التحقيق المزعوم الذي ادعى الفريق القيام به. ففي نظر هذا الوفد، رغم أّن فريق التحقيق زعم أنه أجرى مقابلة مع مراقب الحركة  
الجوية الذي غادر بيالروس بعد الحدث، لم يتم تقديم أي دليل يثبت بأنه تم الحصول على شهادته دون أي ضغط، أو لتأكيد 

ة ما جاء في التسجيل الصوتي الذي زعم أنه أجراه عبر هاتفه الجوال داخل مركز مراقبة الحركة الجوية تزامنا مع وقوع  صح
ومشروع القرار المرفق بها يستندان إلى معلومات غير مثبتة،    WP/429الحدث. وعلى ضوء ما تقدم، استنتج الوفد أّن ورقة العمل  

الستفزاز المباشر لسيادة بيالروس، وتساءل الوفد عن سبب عدم قيام اإليكاو بإجراء تحقيق في وبالتالي، فهما يرتقيان إلى حد ا 
 واقعة حدثت قبل بضع سنوات عندما هبطت طائرة تحمل رئيس بوليفيا في دولة أوروبية. 

ادية قسرية ضد بيالروس  ثماني دول أوروبية إجراءات انفر وأشار أحد الوفود إلى أنه بعد الواقعة بيوم ، فرضت   مكرراً  4- 28
 بدون أي تحقيق سابق. 

( على المادة  FFITوأشار أحد الوفود إلى أّنه على عكس ما ُذكر، اعتمدت مهّمة فريق التحقيق لتقصي الحقائق ) 28-5
من اتفاقية شيكاغو التي حّددت اختصاصاته بشكل واضح والتي وافق المجلس عليها. كما شّدد هذا الوفد على أن التقرير   55

صادر عن فريق التحقيق يحتوي على أّدلة واضحة ُتشير إلى انتهاك بيالروس التفاقية شيكاغو و"اتفاقية قمع األفعال غير  ال
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. وذّكر وفد آخر أن المجلس أقّر ورقة  9/1971/ 23المشروعة الموّجهة ضد سالمة الطيران المدني" الموقعة في مونتريال في  
حيص مكّثفة حيث أعربت غالبية ساحقة من أعضاء المجلس عن دعمها لإلجراءات  إثر مداوالت وعمليات تم  WP/429العمل  

إشارة هذا الوفد إلى الطابع االتهامي والمتحيز  وذّكر أحد الوفود بأنه خالل المناقشة في المجلس،  الموصى بها في هذه الورقة.  
الحالة التي تنطوي على هبوط طائرة ُتقّل رق بين بين  لتقرير فريق التحقيق لتقصي الحقائق. وأشار أحد الوفود إلى أّنه هناك ف

من    3رئيس بوليفيا إلى أوروبا والحالة الراهنة، بما أن الطائرة المعنّية كانت طائرة دولة، ال طائرة مدنية. وبالتالي، فوفقا للمادة  
 اتفاقية شيكاغو، فإن أحكامها ال تسري على هذه القضية. 

بيرًا من الدول قد أقّر وأدان مخالفات جمهورية بيالروس التفاقية شيكاغو. وقد وخلصت اللجنة إلى أن عددًا ك 28-6
. وكان هناك عدد  WP/429أعربت غالبية واضحة من الدول عن تأييدها لمشروع القرار إلى الجمعية العمومية المرفق بالورقة  

ة العمومية المرفق بالورقة. ووافقت اللجنة بعد ذلك  وال لمشروع القرار إلى الجمعي  WP/429قليل من الدول غير مؤّيد لورقة العمل  
 على أن توصي الجلسة العامة باعتماد نص مشروع القرار التالي: 

 : مخالفة جمهورية بيالروس التفاقية الطيران المدني الدولي 28/1القرار 
 إن الجمعية العمومية: 

في المجال الجوي لبيالروس    4978رحلة رايان إير رقم  بشأن واقعة    27/5/2021إلى قرار مجلس اإليكاو الصادر في    إذ تشير
 ؛ 2021/ 23/5يوم 

وإذ تضع ( الذي شكله األمين العام عماًل بقرار مجلس اإليكاو،  FFITعلى تقرير فريق التحقيق لتقصي الحقائق )  وبعد اال الع
ي لإليكاو هو ضمان سالمة وأمن الطيران  أحكام ومبادئ اتفاقية الطيران المدني الدولي، بينما يظل الهدف األساس  في اعتبار ا

 المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛
"اتفاقية   وتأخذ في االعتبار المنصوص عليه في  النحو  الدولي على  المدني  الطيران  للمحافظة على سالمة  القصوى  األهمية 

 الطيران المدني الدولي" ومالحقها؛
، بناًء على الحقائق التي أثبتها فريق التحقيق لتقصي الحقائق، أن عددًا  7/2022/ 18أن مجلس اإليكاو قد قرر في   إلى وتشير

من كبار المسؤولين في حكومة بيالروس قد شاركوا عن قصد أو تورطوا في تقديم معلومات عن تهديد كاذب بوجود قنبلة على  
 مينسك؛ مما أدى إلى تحويل مسارها للهبوط في مطار  4978متن طائرة رحلة رايان إير رقم 

إلى أن مجلس اإليكاو قد خُلص بقلق بالغ إلى أنه بناًء على الحقائق التي أثبتها فريق التحقيق لتقصي الحقائق،    وتشير كذلك
قد تعرضت للخطر عندما تم إبالغ طاقم الطائرة بتهديد كاذب بوجود قنبلة بناًء على    4978فإن سالمة رحلة رايان إير رقم  

ين الحكوميين في بيالروس، وأن ما قامت به حكومة بيالروس بارتكابها فعاًل من أفعال التدخل غير  تعليمات من كبار المسؤول
وأرواح جميع من كانوا على متنها إنما يشكل انتهاكًا    4978المشروع عّرض للخطر عمدًا سالمة وأمن رحلة رايان إير رقم  

 صارخًا وخطيرًا لـ "اتفاقية الطيران المدني الدولي"؛ 
أن استخدام الطيران المدني من قبل أي دولة ألي غرض يتعارض مع أهداف اتفاقية الطيران المدني الدولي إنما    إلى  تشيرو

 يتنافى مع روح االتفاقية المذكورة وديباجتها وكذلك مع المادة الرابعة منها؛ 



 - 185 -  
 

 

 

ية واألربعين للجمعية العمومية لإليكاو،  أن مجلس اإليكاو قد قرر كذلك عرض هذه المسألة على الدورة الحاد  في االعتبار  وتأخذ
 )ك( من "اتفاقية الطيران المدني الدولي"؛  54وفقًا للمادة 

االستنتاجات التي خُلص إليها تقرير فريق التحقيق لتقصي الحقائق، فإن ما قرار مجلس اإليكاو، أنه استنادًا إلى    تؤيد - 1
قامت به حكومة بيالروس من المشاركة عن علم أو التورط في تقديم معلومات عن تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة 

مسارها للهبوط في مطار مينسك، وبالتالي تعريض سالمة وأمن طائرة ركاب   مما أدى إلى تحويل  4978رحلة رايان إير رقم  
تجارية وحياة جميع من كانوا على متنها للخطر عمدًا، يشكل استخدامًا للطيران المدني من جانب بيالروس لغرض يتنافى مع 

 الرابعة من االتفاقية؛  أهداف اتفاقية الطيران المدني الدولي، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للمادة
ما قامت به حكومة جمهورية بيالروس بارتكابها فعاًل من أفعال التدخل غير المشروع عّرض للخطر عمدًا سالمة    تدين - 2

 وأرواح جميع من كانوا على متنها؛  4978وأمن رحلة رايان إير رقم 
بمخالفتها للمادة الرابعة من "اتفاقية الطيران  من أن جمهورية بيالروس، على الرغم من إخطارها    عن استيائها  تعرب - 3

 المدني الدولي"، لم تتخذ اإلجراءات المالئمة في غضون مدة معقولة بعد إخطارها بوقوع المخالفة؛ 
اتفاقية  بصفة عاجلة جمهورية بيالروس إلى اتخاذ اإلجراءات المالئمة بالنظر إلى هذه المخالفة للمادة الرابعة من "  تدعو - 4

 ان المدني الدولي"؛ الطير 
 إلى المجلس إبقاء هذه المسألة قيد نظره وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية حسب االقتضاء؛ تطلب - 5
 األمين العام بأن يوجه على الفور عناية جميع الدول المتعاقدة إلى هذا القرار.  تكّلف - 6

 ------------ 
المقّدمتين   WP/295إلى جانب ورقة العمل    WP/284وبناًء على طلب بعض الوفود، نظرت اللجنة في ورقة العمل   28-7

 من بيالروس.
ا دول أخرى، بأنها ترقى إلى مستوى فرض ، وصفت بيالروس بعض اإلجراءات التي اتخذتهWP/284وفي الورقة   28-8

العقوبات واتخاذ التدابير االنفرادية، التي ادعت أنها تنتهك أحكام اتفاقية شيكاغو أو ال تتماشى معها، ودعت الجمعية العمومّية 
زمة من أجل إدانة  إلى إقرار نص القرار الذي يرد في المرفق والذي يدعو الدول األعضاء في اإليكاو إلى اتخاذ التدابير الال

، أشارت بيالروس إلى أن بعض دول  WP/295ووضع حّد لفرض وتطبيق العقوبات والتدابير االنفرادية األخرى. وفي الورقة  
تصميم الطائرات المسّجلة في بيالروس ال تمتثل لواجباتها وفقًا للملحق الثامن من اتفاقية شيكاغو من حيث توفير المعلومات  

لى صالحية الطائرات للطيران وتشغيل الطائرات تشغياًل آمنًا. ودعت هذه الورقة الجمعية العمومّية إلى إقرار  الضرورية للحفاظ ع
نص القرار الذي يرد في المرفق والذي يدعو الدول األعضاء في اإليكاو إلى اتخاذ التدابير الالزمة من أجل وضع حد لهذه  

من شأنها أن تجعلها متقاعسة عن االمتثال لواجباتها القاضية بتطبيق الشروط  األنشطة المزعومة من جانب دول التصميم والتي 
المنصوص عليها في القواعد القياسية والتوصيات الدولية الواردة في الملحق الثامن من اتفاقية شيكاغو والتي من شأنها أن تتجاوز  

 اآللية التي حّددتها اتفاقية شيكاغو.
. WP/295و  WP/284فود التي تحدثت في الجلسة اإلجراءات الواردة في الورقت ْين  ولم تؤّيد غالبية كبيرة من الو  28-9

، اعترض عدد من دول التصميم على االدعاء بأّنها رفضت توفير المعلومات الضرورية للحفاظ  WP/295وفيما يتعل ق بالورقة  
على أساس أّنها   WP/295الوفود على الورقة    على صالحية الطائرات للطيران وتشغيل الطائرات تشغياًل آمنًا. كما اعترض أحد
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تخلط بين واجبات الدولة من جهة وواجبات الُمصّنع من جهة أخرى. وأشار هذا الوفد إلى جانب دول تصميم أخرى إلى أن كثيرًا  
قدم مباشرًة إلى كافة  من المعلومات المنطبقة والتي ُتعنى بالحفاظ على صالحية الطائرات للطيران وتشغيل الطائرات تشغياًل آمنًا تُ 

وأشار أحد الوفود إلى وجود قيود على  دول السجل، بما في ذلك بيالروس، وهي متاحة لالطالع من خالل مواقعها اإللكترونّية. 
  إمكانية االطالع على هذه المعلومات بالنسبة للدول الخاضعة للعقوبات أو التي تنطبق عليها إجراءات انفرادية قسرية نظرا لتجميد 

 حقها في الدخول على حساباتها.
للورقت ْين   28-10 تأييدها  عن  الوفود  بعض  هذا   WP/295و  WP/284وأعربت  وفي  بهما.  المرفقة  القرارات  ومشروعات 

السياق، أعرب أحد الوفود عن قلقه إزاء فرض دول أخرى لتدابير انفرادية وقسرّية على دول أخرى. وأبلغ هذا الوفد اللجنة بأّنه  
حول الموضوع نفسه لتنظر اللجنة فيها، بما أّن دولته قد وقعت ضحّية لمثل هذه التدابير االنفرادية   WP/366عمل  قّدم ورقة ال

الورقت ْين   ع م  د  آخر  وفد  االقتصادّية. وأشار  اللجنة  إلى  ُحّولت  قد  العمل  ورقة  أن  المؤسف  من  أنه  ورأى    WP/284والقسرية. 
نفرادية ضد بيالروس الواردة في ورقتي العمل المذكورت ْين فرضتها دول بعينها في أعقاب إلى أن العقوبات والتدابير اال  WP/295و

وتساءل أحد الوفود لماذا لم تجِر  مباشرًة في وقت لم يكن التحقيق في الواقعة قد بدأ حتى.    4978واقعة رحلة رايان إير رقم  
 في كييف وُألقي القبض على أحد الركاب. 2016  ( في عامBelaviaتحقيقًا عندما هبطت طائرة بيالفيا ) اإليكاو 

لم تصُدر    WP/284من الورقة    3-2وجرى التوضيح بأن اإلشارة إلى اتحاد النقل الجوي الدولي )أياتا( في الفقرة   28-11
 بأي شكل من األشكال عن معلومات من اتحاد النقل الجوي الدولي أو مبادالت معه.

باإلجراءات   28-12 يتعلق  فيما  تصويت  إجراء  على  اللجنة  آخر، وافقت  وفد  من  وبدعم  الوفود  أحد  طلب  على  وبناًء 
على التوالي. وبعد إجراء تصويتين برفع األيدي، لم تكن هناك أغلبية واضحة    WP/295و  WP/284المطلوبة في ورقتي العمل  

وال قراري الجمعية العمومية المرفقين بهما. وبناء على ذلك، لم توافق  ،  WP/295أو    WP/284من الدول تؤيد أيًا من ورقتي العمل  
 . WP/295و  WP/284اللجنة على توصية الجلسة العامة باعتماد نصي قراري الجمعية العمومية المقترحين في مرفقي ورقتي العمل  

دين في مرفقيهما؛ كما  ومشروعي قراري الجمعية الوار  WP/295و WP/284وأيد عدد قليل من الدول ورقتي العمل  28-13
أعرب عدد قليل من الدول عن قلقه من أن العقوبات والتدابير االنفرادية التي تتخذها الدول ال تتوافق مع مبادئ وأحكام اتفاقية  
شيكاغو. وطلبت اللجنة من الجمعية العمومية أن تحث جميع دول التصميم على مواصلة االمتثال للشروط ذات الصلة الموجهة  

 في الملحق الثامن. إليها 
. WP/456و  P/455طلب أحد الوفود استعراض ورقتي العمل  ،  WP/430قبل االنتقال إلى النظر في ورقة العمل   28-14

، التي أبلغت عن انتهاك WP/430ثم استعرضت اللجنة ورقة العمل  وتمشيًا مع الممارسة المقررة في اللجنة، لم ُيقبل هذا الطلب.  
الحصرية للمجال الجوي األوكراني، وكذلك التسجيل المزدوج للطائرات والسماح للطائرات بالتحليق دون  االتحاد الروسي للسيادة  

من اتفاقية الطيران المدني   31و   29و  19و  18و  1المستندات المطلوبة على متنها، والتي اعتبرها المجلس مخالفات للمواد  
الجمعية    WP/430)ك( من االتفاقية. وتدعو ورقة العمل    54وجب المادة  الدولي والتي سُيرفع بها تقرير إلى الجمعية العمومية بم

م  إلى إدانة تلك المخالفات، ودعوة االتحاد الروسي إلى وقف المخالفات على الفور، واعتماد مشروع قرار الجمعية العمومية الُمقد 
 في المرفق )ج(. 

لجنة في مسألة "هل تؤيد اإلجراءات الواردة في ورقة  وقدم أحد الوفود، مؤيدا بوفدين آخرين، اقتراحا بأن تفصل ال 28-15
التي قد مها مجلس اإليكاو؟". وطلب الوفد ذاته، مؤيدا بوفد آخر، إجراء التصويت على هذه المسألة باالقتراع   WP/430العمل  

  124قد ُأدلي بما مجموعه  من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية. ولم يلق هذا الطلب اعتراضا. و   47السري وفقا للمادة  
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مشاركا عضوا عن التصويت. وبما أن أغلبية واضحة في    27رافضا وامتناع    15صوتا مؤيدا مقابل    82صوتا صحيحا، بأغلبية  
، فقد أوصت اللجنة الجلسة العامة باعتماد تلك اإلجراءات، WP/430اللجنة قد أعربت عن دعمها لإلجراءات الواردة في ورقة العمل  

 ، والذي يرد نصه على النحو التالي: WP/430ذلك مشروع قرار الجمعية العمومية المقترح في المرفق "ج" بورقة العمل  بما في

 
 : مخالفات االتحاد الروسي ألحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي 28/2القرار 

 إن الجمعية العمومية 
 في البند المتعلق بمخالفات االتحاد الروسي ألحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي،  إذ نظرت
بشأن العدوان على أوكرانيا، التزامها   A/ES-11/L.1بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة أكدت مجددا، لدى اعتماد القرار    وإذ تذكر

بأشد العبارات العدوان الذي شنه االتحاد الروسي ضد أوكرانيا في    بسيادة أوكرانيا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها، وشجبت
 انتهاك لمبادئ ميثاق األمم المتحدة؛

الطيران    وإذ تأخذ في االعتبار الهدف األساسي لإليكاو هو ضمان سالمة  الدولي وأن  المدني  الطيران  اتفاقية  أحكام ومبادئ 
 المدني الدولي في أرجاء العالم؛ 

إلى األهمية القصوى للحفاظ على سالمة الطيران المدني الدولي، وإلى أنه بمجرد أن تعمد دولة متعاقدة إلى تسجيل   وبالنظر
 من االلتزامات المتصلة بالسالمة، بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها؛  طائرة، يقع عليها عدد

، انتهاك السالمة اإلقليمية ألوكرانيا وسيادتها، بما في ذلك مجالها 2022/ 25/2أن مجلس اإليكاو أدان، في    وإذ تشير إلى
دولي، وحث االتحاد الروسي على الوقف الفوري ألنشطته من اتفاقية الطيران المدني ال  1الجوي، وهو ما يتنافى وأحكام المادة  

غير المشروعة ضمانا لسالمة وأمن الطيران المدني الدولي في جميع المناطق المتضررة والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الطيران 
 المدني الدولي؛ 
ة لم ُيحل من جانب االتحاد الروسي،  وجود شاغل بارز من شواغل السالم  6/2022/ 15أن اإليكاو أكدت في    وإذ تشير إلى

دولة من الدول األعضاء في مجلس اإليكاو، فضال عن    19، في ورقة عمل قدمتها  22/6/2022وأن مجلس اإليكاو نظر، في  
المتصلة بازدواجية تسجيل الطائرات من    31و  29و  19و  18من االتفاقية والمخالفات المبينة ألحكام المواد    1مخالفة المادة  

االتحاد الروسي بما يسمح بتشغيل تلك الطائرات دون شهادات صحيحة لصالحية الطيران. وإلى أن المجلس دعا، بهذا    جانب
 الخصوص، االتحاد الروسي إلى الوقف الفوري لتلك المخالفات ألحكام االتفاقية والتعجيل بتقويمها؛

منّية معقولة بعد اإلبالغ عن المخالفات، على الرغم من  االتحاد الروسي لم يتخذ اإلجراءات المالئمة ضمن مهلة ز   وحيث إنّ 
 اإلدانات الشديدة من طرف المجلس والدعوات التي وجهها لالمتثال التفاقية الطيران المدني الدولي؛

مجلس اإليكاو قرر أيضا عرض هذه المسألة على الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها الحادية واألربعين، عمال   وحيث إن
 )ك( من اتفاقية الطيران المدني الدولي؛  54كام المادة بأح

 تقرر ما يلي:
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قرار مجلس اإليكاو بأن قيام االتحاد الروسي بانتهاك السالمة اإلقليمية ألوكرانيا وسيادتها، بما في ذلك مجالها    تؤيد - 1
ة لصالحية الطيران، يشكالن مخالفات الجوي، والتسجيل المزدوج للطائرات بما يسمح بتشغيل تلك الطائرات دون شهادات صحيح

 )ك(؛  54من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وهو قرار يتماشى والمادة    31و 29و 19و 18و 1للمواد  
من اتفاقية الطيران المدني    31و  29و  19و  18و  1مواصلة االتحاد الروسي ارتكاب تلك المخالفات للمواد    تشجب - 2

 اإليكاو من شواغل وإدانات؛ الدولي، متجاهال ما أبداه مجلس
قيام االتحاد الروسي بانتهاك سيادة المجال الجوي ألوكرانيا والتسجيل المزدوج للطائرات بما يسمح بتشغيل تلك   تدين - 3

الطائرات دون شهادة صالحية طيران صحيحة، وهو ما يشكل مخالفات التفاقية الطيران المدني الدولي وتهديدا خطيرا لسالمة  
 طيران المدني الدولي؛ وأمن ال

المدني   توجه - 4 الطيران  اتفاقية  التي تنطوي على مخالفات ألحكام  الروسي لوقف اإلجراءات  إلى االتحاد  نداًء عاجاًل 
 الدولي حتى يمتثل امتثاال صارما ألحكام االتفاقية ومالحقها؛ 

ت المستأجرة المسجلة في الدول المتعاقدة األخرى نداًء عاجاًل إلى االتحاد الروسي لحل المسائل المتعلقة بالطائرا  توجه - 5
والتي أعيد تسجيلها في االتحاد الروسي، ومنع تشغيل تلك الطائرات دون شهادات صالحية طيران صحيحة، بغية تقويم المخالفات 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي؛  31و 29و  19و 18للمواد  
 قيد نظره ويرفع تقارير إلى الجمعية العمومية حسب االقتضاء؛إلى المجلس أن ُيبقي هذه المسألة  تطلب - 6
 األمين العام إلى استرعاء اهتمام جميع الدول المتعاقدة فورا لهذا القرار.  توجه - 7

 -------------- 
العمل   28-16 ورقة  أيضا  اللجنة  العمل  WP/455 Revision no. 1واستعرضت  وورقة  الروسي،  االتحاد  قد مها  التي   ،

WP/456    التي قد مها االتحاد الروسي وشاركت نيكاراغوا في رعايتها. وتصف ورقة العملWP/455    اإلجراءات الُمت خذة من قبل
  4ها مخالفات للمواد  مجموعة من الدول األعضاء في اإليكاو بأنها تدابير تقييدية من جانب واحد والتي أك د االتحاد الروسي أن

بعض اإلجراءات التي تتخذها عدة دول بأنها تدابير تقييدية   WP/456من االتفاقية. بينما تصف ورقة العمل    82و  44و  22و  9و
 انفرادية والتي أك د االتحاد الروسي أنها تقوِّض أسس االتفاقية، وتقترح الورقة قرارا يغطي الموضوع ذاته. 

 تفصلقدم أحد الوفود، بتأييد من وفد آخر، اقتراحا بأن  ،  WP/456و  P/455ورقتي العمل  ن  وقبل بدء المناقشة بشأ 28-17
اللتين قد مهما االتحاد الروسي؟". وطلب   WP/456و  WP/455اللجنة في مسألة "هل تؤيدون اإلجراءات الواردة في ورقتي العمل  

اقترح وفد آخر إجراء التصويت على كل ورقة من ورقتي العمل    أحد الوفود إجراء التصويت على هذه المسألة بنداء األسماء، بينما
على حدة، معربًا عن تخوفه من أن تكون للدول مواقف متباينة بشأن الورقتين. وعلى الرغم من تأييد عدد من الوفود لهذا الرأي، 

ألة "هل توافقون على أنه ينبغي فقد رأى وفد آخر أنه ينبغي التصويت على الورقتين معا. وبعد التصويت برفع األيدي على مس
النظر في ورقتي العمل بشكل منفصل؟"، كانت هناك أغلبية واضحة لصالح التصويت على الورقتين معا. وجرى التوضيح الحقا 
أنه لم تكن هناك نية لتقديم اقتراح للنظر فيه، بل مجرد طلب لتوضيح ما إذا كان التصويت على ورقتي العمل سيجري بشكل 

وأّيد عدد  قبل االنتقال إلى عملية التصويت.    WP/456و  WP/455وطلب أحد الوفود اإلدالء ببيان بشأن ورقتي العمل  منفصل.  
وذلك تماشيا مع  من الوفود هذا الطلب حيث أعربت عن تخوفها إزاء عدم مناقشة الورقتين نظرا لالقتراح الذي لم ُيبت فيه بعد،  

بشكلها المقروء ال المعروض واالنتقال لجنة على العمل وفقا للممارسة المقررة بأن تؤخذ الورقات واتفقت الالنظام الداخلي الدائم. 
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  62أصوات، ومعارضة    8صوتًا على االلتماس األصلي بموافقة    97مباشرة بالتالي إلى عملية التصويت. وقد ُأدلي بما مجموعه  
ضحة في اللجنة قد قررت عدم تأييد اإلجراءات الواردة في ورقة  مشاركا عن التصويت. وبما أن أغلبية وا   27صوتا، وامتناع  

الجلسة العامة بعدم تأييد تلك اإلجراءات، وبعدم  أوصتفإن اللجنة  ،WP/456وفي ورقة العمل   WP/455 Revision no. 1العمل 
التصويت، أشار أحد الوفود أن هذا  وبعد عملية  .  WP/456اعتماد مشروع قرار الجمعية العمومية المقترح في المرفق بورقة العمل  

 التصويت يعني فعليًا تصويتًا ضد االتفاقية وقرارات الجمعية العمومية وغير ذلك من المواثيق الدولية في هذا الشأن. 
المقدمة من المجلس، التي تدعو الجمعية العمومية إلى االعتراف بخرق    WP/78واستعرضت اللجنة ورقة العمل   28-18

مقراطية الشعبية التزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو وتأييد مشروع قرار الجمعية العمومية بشأن عمليات إطالق  جمهورية كوريا الدي
الصواريخ غير المعلنة من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على النحو المقترح في المرفق. وفي الوقت نفسه، استعرضت 

ورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ودعت ورقة العمل الجمعية العمومية إلى اإلحاطة  المقدمة من جمه  WP/191اللجنة ورقة العمل 
علمًا بالمخاوف المتعلقة بتوفير الطيران المدني في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. كما دعت الجمعية العمومية إلى تفويض 

دول األعضاء المسؤولة في اإليكاو ولجنة العقوبات التي ُأنشئت  األمانة العامة لإليكاو باتخاذ تدابير، في إطار التنسيق بين ال
،  Collinsو  JEPPESENو  SADISو  SITA، تضمن استئناف خدمات الطيران من قبيل  1718في األمم المتحدة بموجب القرار  

 المدنية/العسكرية المقررة.المعلقة حاليًا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك حلقات العمل  
واعترفت أغلبية كبيرة من المندوبين الذين تناوبوا الكلمات باالنتهاكات التفاقية شيكاغو من جانب جمهورية كوريا  28-19

، وأيدت مشروع قرار الجمعية العمومية المرفق بها. WP/78الديمقراطية الشعبية، وأعربت عن إدانتها لها، كما ورد في ورقة العمل  
اللجنة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التقّيد بدقة بأحكام اتفاقية شيكاغو، ومالحقها، واإلجراءات المتعلقة بها وحثت  

باإلضافة إلى قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، من أجل التوقف عن تكرار هذه األعمال التي تشكل خطرًا محتماًل. كما  
مليات األخيرة غير المعلنة إلطالق الصواريخ من جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ولم يبّلغ أشار عدة مندوبين إلى الع

 عنها في ورقة العمل. 
وأكد أنه أولي اعتبار مسبق   WP/78وأعرب وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن رفضه الشديد لورقة العمل   28-20

كامل لسالمة الطيران المدني وأنه لم تقع حوادث أو وقائع مميتة نتيجة لعملياتها إلطالق الصواريخ. وأشير أيضًا إلى أن هذه  
الصواريخ تهدف إلى ضمان إحالل السالم اإلقليمي. كذلك أكد الوفد أن دولته هي عمليًا منذ أكثر من نصف قرن في حالة حرب  

ع الواليات المتحدة وأن الصواريخ أطلقت في محيط شبه الجزيرة الكورية لضمان األمن. وعّبر بعض المندوبين عن رأي مفاده  م
أن اللجنة التنفيذية تتناول مسألة تقع خارج نطاق صالحيتها وأن على المجلس المنتخب حديثًا أن يعيد النظر في هذا الموضوع  

دة. وذكر الوفد أيضًا أنه يتبين من خالل دراسة هذه المسألة أن الجمعية العمومية ال تساهم  بحيث يمكن معالجته بطريقة محاي
في أهداف اتفاقية شيكاغو. وحظي هذا الرأي بتأييد وفد آخر أشار إلى أنه، بالرغم من عدم تأييده ألي عمليات إطالق صواريخ  

ولم يؤيد ة الشعبية قد تكون له تأثيرات سلبية على تلك الدولة.  غير المعلنة، فإن فرض عقوبات على جمهورية كوريا الديمقراطي
الشعبية لمحاولة حل هذه   الديمقراطية  العمل مع جمهورية كوريا  المسألة واقترح أن تواصل اإليكاو  التصويت على هذه  أيضا 

 المسألة. 
المندوبين أن الجمعية العمومية ليست المحفل المناسب لمناقشة العقوبات 28-21 المفروضة على جمهورية    ورأى أحد 

الديمقراطية الشعبية. وأكد وفد آخر على أن عمليات إطالق الصواريخ غير المعلنة كانت تجري في الماضي في عدة   كوريا 
 مناسبات وأن هذه األفعال كانت ذات طبيعة همجية.
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من وكاالت األمم  وذكر أحد المندوبين أنه لوحك وجود مواقف متباينة ودعا اإليكاو بوصفها وكالة متخصصة   28-22
المتحدة إلى تعزيز التنمية المنتظمة للطيران المدني الدولي. كما أعرب ذلك المندوب عن رأي مفاده أنه ال ينبغي تسييس الطيران 
المدني وال ينبغي أن تكون العقوبات هي الهدف. وبما أن صناعة الطيران هي بصدد التعافي من جائحة فيروس كورونا، ينبغي  

 دول إلى التعاون وإقامة حوار بّناء.أن تدعى ال
، أحاطت اللجنة علمًا بالمخاوف التي عبرت عنها جمهورية كوريا الديمقراطية WP/191وفيما يتعلق بورقة العمل   28-23

م  الشعبية في ورقتها، بينما لم تؤيد اإلجراءات الواردة فيها. وفي هذا الصدد، ذّكر أحد المندوبين أن جميع الدول األعضاء في األم
المتحدة وكذلك الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة عليها التزامات دولية قانونية بتنفيذ الجزاءات التي يفرضها مجلس  

 األمن التابع لألمم المتحدة، وال يمكن لإليكاو وال الدول األعضاء فيها رفع هذه التدابير. 
من وفد آخر، على أن الواليات المتحدة قد علقت خدمات بتأييد  وشدد وفد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية،   28-24

وأن ذلك يشكل خرقًا واضحًا   2017في دولته منذ عام    JEPPERSENالمالحة الجوية مثاًل للشركة الدولية التصاالت الطيران و
د هذا الوفد على أن  ك(. كما أك  54من اتفاقية شيكاغو، وينبغي إبالغ الجمعية العمومية به بموجب المادة    44و  28للمادتين  

 .مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" ال يمكن أن تتحقق من دون أي دعم لألنشطة الفنية.
 وافقت اللجنة التنفيذية بعد ذلك على أن توصي الجلسة العامة باعتماد القرار التالي:  28-25

 

 بية الديمقرا ية  : عمليات إ الق الصواريخ غير المعلنة من جانب جمهورية كوريا الشع28/3القرار 
 إن الجمعية العمومية 

 في البند المتعلق بعمليات إطالق الصواريخ غير المعلنة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛  إذ نظرت
 بشأن سالمة المالحة؛  6-32بقرار الجمعية العمومية رقم  تذكِّرو
رية كوريا الشعبية الديمقراطية، بموجب الفصل الثامن من "ميثاق بأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد طالب جمهو   تذكِّرو

للصواريخ   بأي عملية إطالق  القيام  باالمتناع عن  المتحدة"،  إقدام  األمم  الباليستية، وأدان بشدة  الصواريخ  تكنولوجيا  باستخدام 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة   سافرًا لقرارات  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على القيام بذلك، ما يشكِّل انتهاكًا وتجاهالً 

 (، من ضمن قرارات أخرى؛  2017)  2371( و2016)  2321( و2016) 2270( و2013)  2087( و2006) 1718أرقام 
أحكام ومبادئ "اتفاقية الطيران المدني الدولي"، بينما يظل الهدف الرئيسي لإليكاو هو ضمان سالمة الطيران المدني    مراعاة  ومع

 الدولي حول العالم؛ 
األهمية القصوى التي يّتسم بها التنسيق مع كافة األطراف المعنية بشأن األنشطة التي ُيحتمل أن تشكِّل خطورًة على   وبالنظر إلى

"خدمات الحركة الجوية"(، وضرورة تعميم المعلومات على النحو الواجب متى لم    —المدنية )الملحق الحادي عشر  الطائرات  
"خدمات معلومات الطيران"(،   — يكن هناك مفر من إنشاء المناطق المحّرمة أو المقّيدة أو مناطق الخطر )الملحق الخامس عشر  

بهذه المتعلقة  للبنود  الفّعال  التنفيذ  في    وأهمية  والواردة  الجوية  المسألة  المالحة  خدمات  "إجراءات  معلومات   – وثيقة  إدارة 
 ؛ (Doc 10066) الطيران"
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عن إدانته القوية لمواصلة إطالق الصواريخ الباليستية من جانب   6/10/2017أن مجلس اإليكاو قد أعرب في    مالحظة  ومع
ولية أو بالقرب منها بدون إعطاء إخطار مسبق، مما يشكِّل تهديدًا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية فوق الطرق الجوية الد

 خطيرًا لسالمة الطيران المدني الدولي؛

أعرب عن قلقه إزاء الوقائع التي انطوت على قيام جمهورية  أن هذه القضية تظل قيد النظر في مجلس اإليكاو، الذي    إلى  وبالنظر
يخ دون سابق إنذار، مما يشكِّل خطرًا جسيمًا على الطيران المدني الدولي وهو األمر  كوريا الشعبية الديمقراطية بإطالق الصوار 

الذي حدث في تحٍد لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، وأكد أنه ينبغي لألمانة العامة لإليكاو أن تتجنب القيام بأي أنشطة  
 رية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ فنية، سواء كانت ذات طبيعة مباشرة أو غير مباشرة، مع جمهو 

، وبأشد العبارات، السلسلة األخيرة من عمليات إطالق الصواريخ غير  6/2022/ 1بأن مجلس اإليكاو قد أدان في    وتحيط علما  
القياسية المعلنة وحّث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على احترام أحكام "اتفاقية الطيران المدني الدولي" واالمتثال للقواعد  

 والتوصيات الدولية السارية الصادرة عن اإليكاو؛
  54أن مجلس اإليكاو قد قرر إحالة هذه المسألة إلى الدورة الحادية واألربعين للجمعية العمومية، بموجب المادة  إلى    وبالنظر

 )ك( من "اتفاقية الطيران المدني الدولي"؛ 
 تقرر ما يلي:

مع القرارات السارية لمجلس قرار مجلس اإليكاو بأنه، إلى جانب تعارض عمليات إطالق الصواريخ الباليستية    تؤيِّد -1
األمن التابع لألمم المتحدة، تشّكل عمليات إطالق الصواريخ غير المعلنة من جانب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتهاكًا  

 )ك( في االتفاقية؛  54اًل بالمادة لـ"اتفاقية الطيران المدني الدولي"، عم
من مواصلة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عمليات إطالق الصواريخ غير المعلنة،    وتعرب عن استيائها العميق -2

 ضاربًة عرض الحائط بالشواغل التي أبداها مجلس اإليكاو واإلدانات التي أعرب عنها؛

اكًا التفاقية  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لقيامها بإطالق الصواريخ دون إشعار مسبق، بما يشكل انته  وتدين بشدة  -3
 الطيران المدني الدولي وتهديدًا خطيرًا لسالمة الطيران المدني الدولي؛

إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بضرورة االلتزام بدقة بأحكام اتفاقية الطيران المدني ومالحقها    وتوّجه نداء  عاجال   -4
 محتملة؛ تنطوي على أخطار  واإلجراءات المتصلة بها، لمنع تكرار وقوع هذه األنشطة التي

على اعتزام اإليكاو مواصلة إقامة عالقات تعاونية وثيقة مع األمم المتحدة في هذا الصدد، لتحقيق األهداف   وتعيد التأكيد -5
 المنصوص عليها في االتفاق المبرم بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي؛ 

 النظر وإبالغ الجمعية العمومية بشأنها حسب االقتضاء؛ إلى المجلس إبقاء هذه المسألة قيدوتطلب  -6

 .األمين العام بأن يبادر فورًا إلى إبالغ جميع الدول المتعاقدة بهذا القرار وتكلف -7

 --------------- 

الوثيقة   28-26 اللجنة في  التي تواجهها  WP/225نظرت  الصعوبات  الضوء على  فيها  نيوزيلندا وسلطت  قدمتها  التي   ،
الوفود في تقديم أوراق اعتماد ورقية للجمعية العامة، مشيرًة إلى أنه يمكن التخفيف من حدة المشكلة بالسماح باستخدام التكنولوجيا.  

ة العامة أن ورقة العمل لم تدُع الجمعية إلى اتخاذ  وفي أعقاب عدد من المداخالت المؤيدة من قبل المندوبين، أوضحت األمان
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قرار فوري بشأن استخدام الوسائل التكنولوجية، بل طلبت من المجلس النظر في البدائل التكنولوجية ألوراق االعتماد الورقية. 
تضمن اليقين ورهنًا بتوافر ومن رأي األمانة العامة أنه ينبغي النظر في مثل هذه البدائل في ضوء التكنولوجيا القياسية التي  

أن شروط اإليكاو الحالية المتعلقة بالنسخ األصلية، والتي تتماشى مع اإلجراءات   التمويل الالزم. وأشارت األمانة العامة كذلك إلى
، مثل  المعمول بها في الجمعية العامة لألمم المتحدة، توفر بالفعل درجة جيدة من المرونة من خالل الخيارات المتاحة محلياً 

 إصدار أوراق االعتماد من قبل السفراء في كندا أو المندوبين الدائمين لدى األمم المتحدة أو لدى اإليكاو. 
وبينما أشار أعرب الوفود عن شواغله وتحفظاته فيما يخص المسائل المالية واألمنية المتعلقة بالبدائل التكنولوجية،  28-27

، وأوكلت إلى المجلس مهمة النظر في تنفيذ هذه البدائل في الوقت المناسب من  أيدت الغالبية العظمى من الوفود ورقة العمل
 ، مع الحفاظ على الموثوقية الالزمة لوثائق التفويض.2025أجل الدورة المقبلة للجمعية العمومية في عام 

العمل   28-28 ورقة  اللجنة  واإلقلي   WP/232واستعرضت  العالمية  المبادرات  في  المحرز  بالتقدم  والقطاعية  المتعلقة  مية 
الرامية إلى تخفيف المخاطر في مناطق النزاعات على الطيران المدني كما قدمتها كندا وشاركت في رعايتها أستراليا واألردن  
وكينيا ونيوزيلندا وجمهورية كوريا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه والدول األعضاء في اللجنة األوروبية  

)للطير  المدنية  الجوية  المالحة  المدني، ومنظمة خدمات  ) CANSOان  الدولي  الجوي  النقل  واليوروكنترول، واتحاد   ،)IATA  ،)
التي قدمتها أوكرانيا بشأن التفاصيل   WP/155(، إلى جانب ورقة العمل  IFALPAواالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية ) 

 ألمن الطيران المدني وسالمة عمليات الطائرات المدنية في مناطق النزاع المسلح أو بالقربالمتعلقة بتقييم المخاطر والتهديدات  
 منها وفي سياق إعالن األحكام العرفية في إحدى الدول. 

العمل   28-29 بورقة  يتعلق  الماليزيةWP/232وفيما  الخطوط  رحلة  إلسقاط  استجابة  أنه  إلى  اللجنة  أشارت   ، 
إعداد ونشر "دليل تقييم المخاطر لعمليات الطيران المدنية فوق مناطق النزاعات أو بالقرب  ، قامت اإليكاو ب2014عام    17رقم  

، رحب مجلس اإليكاو "بمبادرة  2020في عام    752(. وإثر إسقاط رحلة الخطوط األوكرانية الدولية رقم  Doc 10084منها" )الوثيقة  
اطر التي تشكلها مناطق النزاعات. والحظت اللجنة أنه بالتوازي مع األجواء األكثر أمانًا" ووضع برنامج عمل محّدث يتعلق بالمخ

هذه الجهود، اُتِخذت العديد من المبادرات العالمية واإلقليمية األخرى لتعزيز اإلدارة الفعالة لمخاطر المجال الجوي، ولكن ال يزال  
المدني وأمنها فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها.    هناك الكثير من العمل الذين يتعين القيام به لتحسين سالمة عمليات الطيران

وأيدت اللجنة اقتراح إعطاء األولوية الستعراض دليل تقييم  .  WP/232وتناولت أغلبية كبيرة من الوفود الكلمة لتأييد ورقة العمل  
 (. Doc 10084المخاطر لعمليات الطائرات المدنية فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها )

، والحظت أن النزاعات المسلحة تتسبب في مخاطر لعمليات الطيران WP/155ضت اللجنة ورقة العمل  واستعر  28-30
المدني ال يمكن توقعها أو التخطيط لها. واتفقت اللجنة على ضرورة إجراء تحليل مناسب لتقييم المخاطر، ال سيما فيما يتعلق  

جال الجوي فوقها. والحظت اللجنة أن هناك أنواعًا معينة من المعلومات، بعدم قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها السيادية والم
وهي في معظم الحاالت معلومات عسكرية سرية، تجعل من الصعب إجراء تقييم سليم للمخاطر في مناطق النزاعات أو بالقرب  

مجلس استكشاف إمكانيات تقييم المخاطر منها، وبخاصة عند إعالن األحكام العرفية في دولة ما. ووافقت اللجنة على أنه ينبغي لل
 والتهديدات التي تتعرض لها عمليات الطيران المدني فوق مناطق النزاعات أو بالقرب منها. 

 --------------------- 
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 مساعدة ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم 

(02/08/2022) 
A41-WP/312 

EX/133 
 عمليات تدقيق على المستوى الوطنيتطبيق الملحق التاسع والبدء في وضع األسس في تنفيذ 

(02/08/2022) 

A41-WP/313 

EX/134 
 اء التسهيالتر في فريق خب  (CMC) وتعزيز قيمة شهادات أعضاء الطاقم راضاستع

(01/08/2022) 
A41-WP/315 

EX/135 
 وضع سياسة عامة بشأن صالحية جوازات السفر 

(01/08/2022) 
A41-WP/318 

EX/136 
 استراتيجية شاملة لمكافحة االتجار بالبشر في مجال الطيرانأهمية وضع 

(02/08/2022) 



 - 197 -  
 

 

 

A41-WP/339 

EX/161 
 تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات وأسرهم 

(02/08/2022) 
A41-WP/340 

EX/144 
وممارسات قابلية الوصول والتصميم العالمي في مجال تسهيالت النقل الجوي إعداد مبادئ توجيهية عامة 

 فضلى بشأن الركاب ذوي القدرة المحدودة على التنقل
(02/08/2022) 

A41-WP/345 

EX/147 
 بيانات الركاب التي تطلبها الدول: كفاءة استخدام المعلومات المتاحة وفق منصة دخول واحدة 

(02/08/2022) 
A41-WP/358 

EX/156 
 تنفيذ قرارات حظر السفر في حاالت الجوائح

(02/08/2022) 
A41-WP/359 

EX/157 
 مساعدة األشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة

(02/08/2022) 
A41-WP/390 

EX/179 
 وضع تعريف للتسهيالت 

(02/08/2022) 
A41-WP/397 

Revision No.2 

EX/182 

لين الجويين في   جمهورية فنزويال البوليفارية القيود المفروضة على تنفيذ برنامج الرقابة الحكومية على المشغِّ
(20/09/2022) 

A41-WP/412 

EX/183 
 إجراءات مشغلي المطارات لمنع ومكافحة االتجار باألشخاص في المنطقة والتعاون الدولي 

(02/08/2022) 
A41-WP/420 

EX/188 
 على السلوك غير الطبيعياإلرشادات واألنشطة التدريبية المقترحة لمكافحة االتجار بالبشر، بناًء على التعرف 

(02/08/2022) 
A41-WP/461 

EX/212 

ENHANCING ACCESSIBILITY AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN AVIATION 

 *المعلومات ورقات  (02/08/2022)

A41-WP/494 
Revision No.1 

EX/238 

CONTRIBUTIONS OF PAPERLESS TRAVEL TO CHINA’S COVID-19 RESPONSE 
EFFORTS 

 *المعلومات ورقات  (15/09/2022)

A41-WP/527 

EX/253 
 تجربة المملكة في التعامل مع األشخاص الممنوعين من الدخول أثناء فترة جائحة كورونا

  *المعلومات ورقات  (12/09/2022)
A41-WP/533 

EX/254 

BIOMETRIC TECHNOLOGY TO IMPROVE FACILITATION AND INCREASE 
SECURITY IN AIR TRANSPORT 

 *المعلومات ورقات  (13/09/2022)

A41-WP/544 

EX/258 

IMPROVING ACCESSIBILITY IN BRAZIL CIVIL AVIATION 

 *المعلومات ورقات  (13/09/2022)
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A41-WP/619 

EX/291 
 من جدول األعمال  13مشروع نص التقرير عن البند 

(02/10/2022) 
  

 السياسة العامة –الطيران : أمن 14البند 
A41-WP/4 

EX/1 
 تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران 

(27/06/2022) 
A41-WP/5 

EX/2 
 البيان الموّحد بسياسات اإليكاو المستمّرة المتعلقة بأمن الطيران

(11/07/2022) 
A41-WP/22 

EX/10 
 األمن اإللكتروني في الطيران المدني

(07/07/2022) 
A41-WP/23 

EX/11 
 2021تقرير عن "عام ثقافة األمن" في اإليكاو 

(30/05/2022) 
A41-WP/25 

EX/13 
 نتائج االجتماع اإلقليمي األول لوزراء الطيران  –آخر مستجدات اإلقليم 

(01/08/2022) 
A41-WP/64 

EX/33 
 تكامل وتنسيق استراتيجيات وخطط عمل األمن السيبراني لإليكاو 

(22/07/2022) 
A41-WP/74 

EX/36 
 إنشاء إطار عام لألمن اإللكتروني 

(26/07/2022) 
A41-WP/75 

EX/37 
 ضمان فعالية أمن الطيران في مرحلة تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا 

(27/07/2022) 
A41-WP/130 

EX/54 
 العوامل البشرية في مجال أمن الطيران

(02/08/2022) 
A41-WP/137 

EX/56 
 الخطة العالمية للمالحة الجويةتحديث 

(02/08/2022) 
A41-WP/151 

EX/66 
 صعوبة معالجة األمن اإللكتروني في مجال الطيران المدني

(02/08/2022) 
A41-WP/152 

EX/67 
 الفوائد المحتملة للتقنيات البعيدة كوسيلة إضافية إلجراء مراقبة أمن الطيران بصورة فعالة 

(02/08/2022) 
A41-WP/154 

EX/68 
 األهمية المتواصلة لثقافة األمن مع تعافي السفر الجوي 

(02/08/2022) 
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A41-WP/156 

EX/70 
 أهمية التعاون والشراكة لتعزيز ثقافة األمن

(01/08/2022) 
A41-WP/158 

EX/72 
 تقديم التدريب على بناء القدرات واألمن اإللكتروني للدول

(02/08/2022) 
A41-WP/189 

EX/85 
 تقييم وابتكار خطط اإليكاو وبرامجها في مجال أمن الطيران

(02/08/2022) 
A41-WP/222 

EX/102 
 اعتماد تدابير جديدة للتصدي الرتفاع عدد الركاب المشاغبين 

(02/08/2022) 
A41-WP/231 

EX/104 
 استراتيجية ثقافة األمن السيبراني 

(02/08/2022) 
A41-WP/238 

Revision No. 2 

EX/106 

مة في مجال أمن الطيران   توطيد التعاون الدولي لتعزيز تطوير واستخدام المعدات المتقدِّ
(23/08/2022) 

A41-WP/241 

EX/108 
 تأمين الطيران من خالل نهج الثقة الصفرية

(02/08/2022) 
A41-WP/243 

EX/109 
 زيادة فعالية أمن الطيران تعزيز التعاون بين المنظمات والهيئات اإلقليمية بهدف 

(02/08/2022) 
A41-WP/267 

EX/116 

CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL EN 
REPÚBLICA DOMINCANA 

 *المعلومات ورقات  (02/08/2022)

A41-WP/271 

EX/118 
 تصور لإلطار التنظيمي المقترح للدرونات المارقة

(02/08/2022) 

A41-WP/281 

EX/121 
 حوكمة األمــن السيبـــراني لقطاع الطيران المدني

(28/07/2022) 
A41-WP/282 

Revision No. 1 

EX/122 

وتحسين نظام   (ASVR)تقديم مقترح إلعداد قواعد قياسية دولّية لنظام اإلبالغ الطوعي في مجال أمن الطيران
 التصنيف

(10/08/2022) 

A41-WP/293 

EX/126 

SANCIONES APLICABLES A PERSONAS DISRUPTIVAS 

 *المعلومات ورقات  (08/08/2022)
 

A41-WP/302 

EX/130 
 تعزيز الدعم والتعاون الدولي واإلقليمي في مجال أمن الطيران المدني

(02/08/2022) 
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A41-WP/330 

EX/140 
 الطيرانتقييم التهديدات والمخاطر في مجال أمن 

(02/08/2022) 

A41-WP/331 

EX/141 
باالستناد إلى خريطة   (GASeP) جربة إقليم أمريكا الجنوبية التابع لإليكاو في تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيرانت 

تها المجموعة اإلقليمي  (LACAC) الطريق المشت ر كة بين اإليكاو ولجنة أمريكا الالتينية للطيران المدني ة والتي أعد 
المعنية بالتسهيالت وأمن الطيران ألمريكا الشمالية والكاريبي/أمريكا الجنوبية، وتم االتفاق عليها في بنما في عام 

2018 
(02/08/2022) 

A41-WP/333 

EX/143 
 إعادة صياغة الجداول الزمنية والنسب المئوية للخطة العالمية ألمن الطيران

(02/08/2022) 

A41-WP/347 
Revision No. 1 

EX/149 

THREAT POSED TO CIVIL AVIATION BY MAN-PORTABLE AIR DEFENCE 
SYSTEMS (MANPADS) 

 *المعلومات ورقات  (01/09/2022)

A41-WP/349 

EX/150 
 في تنفيذ برامج الكشف عن السلوك الشاذ ضد أمن الطيران المدني والتصدي له المساعدة

(02/08/2022) 

A41-WP/374 

EX/170 
مدى استعداد العاملين لتحقيق األمــن اإللكترونــي فـي خدمات المالحة الجوية في األوقات العادية وأثناء 

 (02/08/2022) األزمات
A41-WP/387 

EX/176 
 (GASep)  تصميم آلية لتقييم تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران

(02/08/2022) 

A41-WP/388 

EX/177 
 تعزيز االستجابة للتهديد الداخلي في الطيران المدني

(02/08/2022) 

A41-WP/416 

EX/187 
ــاعـدة اـلدول في تنفـيذ اســــــــــــــتراتيجـية األمن اإللكتروني التي  (iPACK) إعـداد مجموعـة من أدوات التنفـيذ لمســــــــــــ

 تشترطها اإليكاو
(02/08/2022) 

A41-WP/422 

EX/189 

DESARROLLO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 *المعلومات ورقات  (08/08/2022)

A41-WP/423 

EX/190 

AVANCES EN CIBERSEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 *المعلومات ورقات (02/08/2022) 

A41-WP/480 

EX/228 

 

CONTINUOUS IMPLEMENTATION AND MONITORING OF SECURITY CULTURE 
ACTIVITIES 

 *المعلومات ورقات (02/09/2022) 

A41-WP/517 

EX/249 

DEVELOPMENT OF GENERAL AVIATION SECURITY CAPABILITIES THROUGH 
THE EU-WCO-COLIBRI PROJECT 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022) 

A41-WP/518 

EX/250 

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)
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A41-WP/524 

EX/252 

BEST PRACTICES AND ACHIVEMENTS OF PROMOTING SECURITY CULTURE IN 
THE REPUBLIC OF KOREA 

 *المعلومات ورقات  (13/09/2022)

A41-WP/539 

EX/255 

UPDATE ON THE UNITED STATES FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION’S 
UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS SECURITY ACTIVITIES 

 *المعلومات ورقات (13/09/2022) 

A41-WP/613 

EX/286 
 من جدول األعمال  14مشروع نص التقرير عن البند 

(04/10/2022) 

  

 نهج الرصد المستمر -التدقيق  امج: بر 15البند 
A41-WP/7 

EX/3 
  (CMA) التدقيق وفقًا لنهج الرصد المستمرتنفيذ برامج 

(16/06/2022) 

A41-WP/27 

EX/15 
المســــــــــــــتمر الرصــــــــــــــــــد  لنهج  ــًا  ــة وفقــ الجويــ ــة  الســــــــــــــالمــ ــة  ــدقيق مراقبــ لتــ ــالمي  العــ ــامج  البرنــ   تقرير عن تطوير 

(USOAP CMA)  واستعراض ما بعد التنفيذ 
(09/06/2022) 

A41-WP/59 

EX/28 
 البروتوكول على النسبة المئوّية للتنفيذ الفّعال في الدول التي خضعت للتدقيقأثر تحديث أسئلة 

(25/07/2022) 

A41-WP/202 

EX/90 
 تحديد الجدول الزمني لقبول اإليكاو خطة العمل التصحيحية

(02/08/2022) 

A41-WP/212 

EX/98 
 صد المستمرالتحسين المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وفقًا لنهج الر 

(02/08/2022) 

A41-WP/309 

EX/131 
 استخدام نهج نظري وعملي شامل لتدريب األفراد المشاركين في التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات 

(02/08/2022) 

A41-WP/379 

EX/173 
المستمر للبرنامج  رصد وتقييم خطط اإلجراءات التصحيحية الحكومية عبر الموقع اإللكتروني لنهج الرصد 

 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
(02/08/2022) 

A41-WP/386 

EX/175 

REVAMPING OF REGULATORY OVERSIGHT SYSTEM IN PAKISTAN 

 *المعلومات ورقات 02/08/2022)

A41-WP/457 

EX/211 
اإللكتروني لنهج الرصد المستمر للبرنامج  رصد وتقييم خطط اإلجراءات التصحيحية الحكومية عبر الموقع 

 العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
(02/08/2022) 

 

A41-WP/488 

EX/235 
ــد المســــــــــــــتمر  (USAP-CMA) تعزيز أفرقـة الـتدقيق للبرـنامج العـالمي لـتدقيق أمن الطيران وفقـا لنهج الرصــــــــــــ

 لملحق السابع عشرألغراض تقييم وتنفيذ مقتضيات األمن السيبراني الواردة في ا
(02/08/2022) 
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A41-WP/558 

EX/262 

STATUS OF PROGRESS TO ADDRESS DEFICIENCIES IDENTIFIED BY ICAO 
DURING ITS SAFETY OVERSIGHT ACTIVITIES 

(12/09/2022) *Information Paper 

A41-WP/598 

EX/276 

USOAP PROTOCOL QUESTIONS TO INCLUDE FLIGHT DISPATCH 

 *المعلومات ورقات  (14/09/2022)

A41-WP/612 

EX/285 

 

 من جدول األعمال  15مشروع نص التقرير عن البند 
(04/10/2022) 

  

 أحكام عامة، ضوضاء الطائرات ونوعية الهواء المحلي –: حماية البيئة 16البند 
A41-WP/93 

Revision No. 1 

EX/45 

 الطيران المدني والبيئة
(31/08/2022) 

A41-WP/95 

EX/46 
والضوضاء ونوعية  أحكام عامة  –بيان موّحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

 الهواء المحلي 
(22/08/2022) 

A41-WP/163 

EX/73 

ASSESSMENT OF NOISE POLLUTION IN AIRCRAFT HANGARS 

 *المعلومات ورقات (22/07/2022) 

A41-WP/168 

EX/75 
 "تعزيز الشفافية في عملية وضع القواعد القياسية التي تطبقها لجنة حماية البيئة ألغراض "الصرامة المزدوجة 

(01/08/2022) 
A41-WP/209 

EX/95 
والتقدم مســـــــــاهمات أمريكا الالتينية فيما يتعلق بالضـــــــــوضـــــــــاء ونوعية الهواء المحلي في مجال الطيران المدني 

 المحرز في هذا الشأن

(02/08/2022) 

A41-WP/601 

EX/278 
 من جدول األعمال 16مشروع نص التقرير عن البند  

(28/09/2022) 

  

 الطيران الدولي وتغير المناخ –: حماية البيئة 17البند 
A41-WP/167 

Revision No. 1 

EX/74 

لتســـــــهيل تطورات تكنولوجيا الطائرات والمحركات للحد من انبعاثات اإلطار التنظيمي   -تقنية الحد من الكربون  
 الكربون 

(29/08/2022) 

A41-WP/169 

EX/76 
قضــــــــايا التنفيذ المتعلقة بالســــــــيناريوهات فيما يتصــــــــل بهدف طموح طويل األجل لخفض انبعاثات ثاني أكســــــــيد  

التعويض عن الكربون وخفضــــــــــــــه في مجـال الطيران  الكربون في الطيران الـدولي وعالقـاتهـا المتبـادلـة مع خطـة 
 الدولي )كورسيا(
(01/08/2022) 

A41-WP/172 

EX/77 
تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الحرائق جوًا كعامل بالغ الفعالية في إحداث خفض حقيقي في انبعاثات 

 غازات الدفيئة العالمية وتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن 
(01/08/2022) 
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A41-WP/173 

EX/78 
 خطة كورسيا واالعتراف بالوقود المؤهلة وفقا لها  تنفيذ

(02/08/2022) 

A41-WP/206 

EX/94 
 تعزيز مخطط تنظيمي شامل لتطوير أنواع وقود الطيران المستدام

(02/08/2022) 
A41-WP/210 

EX/96 
الكربون، الـدعم الالزم، ونهج التعـاون مع الحكومـات وأصــــــــــــــحـاب  جهود المطـارات الراميـة إلى خفض انبعـاثـات  

 الشأن
(02/08/2022) 

A41-WP/280 

EX/120 

REDUCTION OF CO2 EMISSIONS THROUGH THE IMPLEMENTATION OF 
OPERATIONAL MEASURES 

 *المعلومات ورقات  (05/08/2022)

A41-WP/351 

EX/152 

CLIMATE ACTION FROM ANSPs IN SUPPORT OF INDUSTRY DECARBONISATION 

 *المعلومات ورقات (18/07/2022) 

A41-WP/362 

EX/160 

AVIATION DECARBONIZATION PATHWAYS PLACED IN THE CONTEXT OF PARIS 
AGREEMENT TEMPERATURE TARGETS 

 *المعلومات ورقات  (30/08/2022)

A41-WP/368 

EX/166 
 تغير المناخ

(26/08/2022) 
A41-WP/369 

EX/167 
د بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية البيئة  تغير المناخ -البيان الُموح 

(27/08/2022) 
A41-WP/413 

EX/184 
ــتدام حول الهدف الطموح طويل األجل لخفض انبعاثات  (ICSA) وجهات نظر التحالف الدولي للطيران المســــــــ

 ن في الطيران الدوليثاني أكسيد الكربو 
(30/08/2022) 

A41-WP/415 

EX/186 
 التنمية الناجحة لصناعة الطيران المستدام تحتاج إلى االنتقال العادل نحو مستقبل خاٍل الكربون 

(31/08/2022) 
A41-WP/428 

EX/194 
الكربون الناجمة عن اتفاق بشـــــــــأن تحديد هدف طموح طويل األجل لدى اإليكاو لخفض انبعاثات ثاني أكســـــــــيد 

 أنشطة الطيران الدولي
(31/08/2022) 

A41-WP/431 

EX/197 

 

 مبادرات الحد من الكربون في المطارات
(31/08/2022) 

A41-WP/432 

EX/198 
 ضرورة االتفاق على خطة كورسيا طموحة

(31/08/2022) 
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A41-WP/434 

EX/200 
 اعتبارات تتعل ق بالهدف الطموح طويل األجل

(31/08/2022) 
A41-WP/435 

EX/201 
 تمويل وتنفيذ هدف طموح طويل األجل ودعم بناء القدرات

(31/08/2022) 
A41-WP/436 

EX/202 
وجهات نظر بشــــــــأن الطيران المســــــــتدام بما في ذلك الهدف الطموح طويل األجل بشــــــــأن خفض انبعاثات ثاني 

 أكسيد الكربون في الطيران الدولي
(31/08/2022) 

A41-WP/438 

EX/204 
  (LTAG) آراء الدول األعضاء في اللجنة األفريقية للطيران المدني بشأن الهدف الطموح الطويل األجل

(31/08/2022) 
A41-WP/439 

EX/205 

CLIMATE ACTION FROM MANUFACTURING INDUSTRY IN SUPPORT OF 
INDUSTRY DECARBONISATION 

 *المعلومات ورقات  (30/08/2022)

A41-WP/440 

EX/206 

CONTRIBUTION OF THE BUSINESS AVIATION SECTOR TO ENVIRONMENTAL 
PROTECTION AND IN ADDRESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE 

 *المعلومات ورقات 30/08/2022)

A41-WP/466 

Revision No. 1 

EX/214 

 للطيران األجلقطاع الطيران حول تحقيق هدف مناخي طويل  نظر وجهات
(16/09/2022) 

A41-WP/469 

EX/217 
المواقف والتوصيات بشأن األهداف والتدابير المت خذة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  

 الدولي
(31/08/2022) 

A41-WP/470 

EX/218 
 آليات مساعدة قائمة على احتياجات الدول الناميةوجهات النظر بشأن إنشاء 

(31/08/2022) 
A41-WP/471 

EX/219 
 نهج شامل للجميع لتحقيق الهدف الطموح الطويل األجل الجماعي

(31/08/2022) 
A41-WP/472 

EX/220 

 

 تعزيز االستدامة البيئية: أهمية وقود الطيران الُمستدام
(30/08/2022) 

A41-WP/473 

EX/221 
 تقديم التمويل ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية –أنواع وقود الطيران الُمستدام 

(31/08/2022) 
A41-WP/474 

EX/222 
 بناء المهارات وأدوات تنفيذ التدابير التشغيلية الخاصة بالهدف الطموح الطويل األجل

(31/08/2022) 
A41-WP/475 

EX/223 

CLIMATE ACTION FROM AIRLINES IN SUPPORT OF INDUSTRY 
DECARBONISATION 

 *المعلومات ورقات (31/08/2022) 
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A41-WP/476 

EX/224 

ICAO’S ROLE IN SUPPORTING THE ENERGY TRANSITION TO SUSTAINABLE 
AVIATION FUELS 

 *المعلومات ورقات (02/09/2022)

A41-WP/477 

EX/225 

THE COST OF ACHIEVING NET-ZERO CARBON IN AVIATION 

 *المعلومات ورقات  (02/09/2022)

A41-WP/486 

EX/233 
 قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن مركبات دخول المطار

(31/08/2022) 
A41-WP/489 

EX/236 
 الناجم عن أنشطة الطيراناألدوار المحلية والدولية لخرائط الطريق الُمتعلِّقة بتعزيز الحد من الكربون 

(31/08/2022) 
A41-WP/490 

EX/237 

WFP OPERATIONAL MEASURES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION IN 
AVIATION ACTIVITIES 

 *المعلومات ورقات (08/09/2022)

A41-WP/495 
Revision No.1 

EX/239 

الطيران حول الهدف الطموح الطويل األجل  نظر أعضـــــــــــاء التحالف الدولي للطموح المناخي في مجال    وجهات
 وخطة كورسيا

(27/09/2022) 

A41-WP/502 

EX/241 

HOW AIRPORTS CAN SUPPORT THE DECARBONIZATION OF THE AVIATION 
ECOSYSTEM – A HOLISTIC APPROACH 

 *المعلومات ورقات (08/09/2022) 

A41-WP/503 

EX/242 

NEW CERTIFICATION PROCEDURES FOR SUSTAINABLE AVIATION FUELS 

 *المعلومات ورقات  (13/09/2022)

A41-WP/504 

EX/243 

A POLICY VISION FOR PROMOTING THE SCALE-UP OF SUSTAINABLE AVIATION 
FUELS (SAFs) 

 *المعلومات ورقات (09/09/2022)

A41-WP/509 

EX/244 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/510 

EX/245 

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY - LOW EMISSION TECHNOLOGIES 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/514 

EX/246 

HYDROGEN, A KEY SOLUTION TO DECARBONIZE AVIATION 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/515 

EX/247 

EUROPEAN AVIATION ENVIRONMENTAL REPORT 2022 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)
 

A41-WP/516 

EX/248 

EUROPEAN POLICY ACTIONS TO PROMOTE SUSTAINABLE AVIATION FUELS 
(SAF) 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/545 

EX/259 

MEANS OF IMPLEMENTATION OF A LONG-TERM ASPIRATIONAL GOAL FOR AIR 
TRANSPORT 
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 *المعلومات ورقات (13/09/2022) 

A41-WP/568 

EX/266 

 

 الطيران الدولي بحاجة إلى االتفاق بشأن تدابير طموحة للتصدِّي لتغي ر المناخ وااللتزام باالنتقال العادل
(31/08/2022) 

A41-WP/581 

EX/270 

APPROACH TO MITIGATE CO2 EMISSIONS FROM AVIATION 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/594 

EX/274 

A MORE CO-ORDINATED APPROACH TO SHARING INFORMATION RELATED TO 
SUSTAINABLE AVIATION FUELS DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT 

 *المعلومات ورقات (12/09/2022)

A41-WP/602 
Revision No.1 

EX/279 

 من جدول األعمال 17مشروع نص التقرير عن البند  
(06/10/2022) 

  

 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(  –: حماية البيئة 18البند 
A41-WP/169 

EX/76 
انبعاثات ثاني أكســــــــيد  قضــــــــايا التنفيذ المتعلقة بالســــــــيناريوهات فيما يتصــــــــل بهدف طموح طويل األجل لخفض 

الكربون في الطيران الـدولي وعالقـاتهـا المتبـادلـة مع خطـة التعويض عن الكربون وخفضــــــــــــــه في مجـال الطيران  
 الدولي )كورسيا(
(01/08/2022) 

A41-WP/174 

EX/79 
 التعاونيةالتقدم المحرز بخصوص المشاركة في أنشطة حماية البيئة في مجال الطيران بجمهورية غيانا 

(02/08/2022) 
A41-WP/181 

EX/82 
الكربون وخفضــــــــه في مجال الطيران الدولي )خطة  مســــــــاهمات أمريكا الوســــــــطى في تنفيذ خطة التعويض عن  

 كورسيا(
(02/08/2022) 

A41-WP/211 

EX/97 
 كورسيا(تجربة سلطنة عمان في تطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة 

 *المعلومات ورقات (02/08/2022)
A41-WP/370 

EX/168 
 خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(

(27/08/2022) 
A41-WP/371 

EX/169 
خّطة التعويض عن الكربون    -البيان الموّحد بســـــياســـــات اإليكاو وممارســـــاتها المســـــتمرة في مجال حماية البيئة 

 وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(
(27/08/2022) 

A41-WP/427 

EX/193 
مي الورقة حول استعراض خطة كورسيا  وجهات نظر مقدِّ

(31/08/2022) 
A41-WP/432 

EX/198 
 ضرورة االتفاق على خطة كورسيا طموحة
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(31/08/2022) 
A41-WP/433 

EX/199 
ــه في مجـال الطيران اـلدولي )خطـة  إعـادة تعريف االســــــــــــــتعراض اـلدوري لخطـة   التعويض عن الكربون وخفضــــــــــــ

 كورسيا(
(31/08/2022) 

A41-WP/437 

EX/203 
 وجهات نظر حول استعراض خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(

(31/08/2022) 
A41-WP/465 

EX/213 
للطيران المدني )لجنة أفكاك( بشـأن تنفيذ خطة التعويض عن وجهات نظر الدول األعضـاء في اللجنة األفريقية 

 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )خطة كورسيا(
(31/08/2022) 

A41-WP/468 

EX/216 
مقترحات بشــأن تنفيذ خطة كورســيا من خالل المســاهمات المقررة وطنيا ووضــع منهجيات لعمليات االســتعراض  

 الدورية لكورسيا
(31/08/2022) 

A41-WP/469 

EX/217 
المواقف والتوصيات بشأن األهداف والتدابير المت خذة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطيران  

 الدولي
(31/08/2022) 

A41-WP/485 

EX/232 
 الترويج لهيئات التحّقق الخاّصة بخّطة كورسيا في البلدان النامية

(31/08/2022) 
A41-WP/487 

EX/234 
 بناء القدرات لمشاريع الطيران المدني الدولي لتعويض الكربون 

(31/08/2022) 
A41-WP/495 

Revision No.1 

EX/239 

ــاء التحالف الدولي للطموح المناخي في مجال الطيران حول الهدف الطموح الطويل األجل   وجهات نظر أعضـــــــــ
 وخطة كورسيا

(27/09/2022) 
A41-WP/568 

EX/266 
 الطيران الدولي بحاجة إلى االتفاق بشأن تدابير طموحة للتصدِّي لتغي ر المناخ وااللتزام باالنتقال العادل

(31/08/2022) 
A41-WP/581 

EX/270 

APPROACH TO MITIGATE CO2 EMISSIONS FROM AVIATION 

 *المعلومات ورقات  (12/09/2022)
 

A41-WP/603 
Revision No.1 

EX/280 

 من جدول األعمال 18مشروع نص التقرير عن البند  
(01/10/2022) 

  

 : تعدد اللغات في اإليكاو19البند 
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A41-WP/44 

EX/22 
د اللغات في اإليكاو  تعد 

(06/07/2022) 
A41-WP/117 

EX/53 
تعدد اللغات في  الدعوة للتصــــــــــــــديق على بروتوكول اتفاقية الطيران المدني الدولي بلغات العمل الســــــــــــــت ومبدأ  

 اإليكاو
(01/08/2022) 

A41-WP/343 
Revision No. 1 

EX/145 

د اللغات  ــفتها وكالة متخصـــصـــة لألمم  –تعد  ــاهم في تحقيق أهداف اإليكاو بصـ ــية التي تسـ ــاسـ أحد المبادئ األسـ
 المتحدة

(01/09/2022) 
A41-WP/365 

EX/163 
 ترجمة الخطة العالمية للمالحة الجوية

(02/08/2022) 
A41-WP/426 

EX/192 
 تعدد اللغات: مبادرة من اإليكاو لترسيخ ثقافتها المؤسسية والنهوض بالمساواة في الفرص

(02/08/2022) 
A41-WP/639 

EX/293 
 من جدول األعمال 19مشروع نص التقرير عن البند  

(04/10/2022) 
  

 : زيادة كفاءة اإليكاو وفعاليتها20البند 
A41-WP/43 

Revision No. 1 

EX/21 

 زيادة كفاءة المنظمة وفعاليتها
(02/08/2022) 

A41-WP/332 

EX/142 
 النظر في تيسير التوزيع االلكتروني لكتب المنظمة الموجهة إلى الدول

(02/08/2022) 
A41-WP/389 

EX/178 
 المطارات العائمة الخاصةالقواعد القياسية العالمية المتصلة بتصميم وترخيص وعمليات 

(27/07/2022) 
A41-WP/543 

EX/257 

WATER AERODROMES REGULATORY FRAMEWORK 

 *المعلومات ورقات  (12/09/2022)

A41-WP/604 

EX/281 

RESILIENCE AND EFFICIENCY THROUGH LEADERSHIP AND COOPERATION 

 *المعلومات ورقات  (28/08/2022) *
 

A41-WP/609 

EX/283 
 من جدول األعمال 20مشروع نص التقرير عن البند  

(04/10/2022) 
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 (SDGs) أ داف التنمية المستدامة – 2030: خطة األمم المتحدة لعام 21البند 

A41-WP/55 

EX/26 
 أهداف التنمية المستدامة – 2030المتحدة لعام  مماألخطة 

 (18/07/2022) 
A41-WP/71 

EX/35 
 يرتحسين إعادة استخدام نفايات المقصورة وأداء إعادة التدو 

 *المعلومات ورقات  (25/07/2022)

A41-WP/149 

EX/64 
 للطيران المدنيلحاجة الى االرشادات إلعداد سياسة الطيران الوطنية أو التخطيط الرئيسي ا

(02/08/2022) 

A41-WP/150 

EX/65 
ترســــــــــــــيخ التعـاون البراغمـاتي في مجـال الطيران المـدني، على الصــــــــــــــعـيد العـالمي والتعجـيل بتنفـيذ خطـة التنمـية  

 2030 المستدامة لعام

(02/08/2022) 

A41-WP/178 

EX/81 

AVIATION’S CONTRIBUTION TOWARDS THE UNITED NATIONS 2030 AGENDA 
FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 *المعلومات ورقات  (04/08/2022)

A41-WP/484 

EX/231 

THE INDEX FRAMEWORK SYSTEM FOR CIVIL AVIATION HIGH-QUALITY 
DEVELOPMENT AND ITS APPLICATION 

 *المعلومات ورقات  (30/08/2022)

A41-WP/540 

EX/256 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 8 – RECOGNISING THE ROLE AND 
OPPORTUNITIES FOR COLLABORATION WITH THE INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION 

 *المعلومات ورقات  (13/09/2022)

A41-WP/562 

EX/263 

INDONESIA’S CONTRIBUTION TO THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS 

 *المعلومات ورقات  (06/09/2022)

A41-WP/617 

EX/289 
 من جدول األعمال 21مشروع نص التقرير عن البند  

(04/10/2022) 

  

 : تعبئة الموارد والصناديق الطوعية22البند 
A41-WP/47 

EX/23 
 تقرير عن تعبئة الموارد والصناديق الطوعية

(30/05/2022) 

A41-WP/549 
Revision No.1 

EX/261 

تقديم خدمات التدريب عالية الجودة للدول   –التدريب على أعمال الطيران المدني في باكســـــــتان  ور مؤســـــــســـــــة د
 األعضاء في اإليكاو

(23/09/2022) 

A41-WP/615 

EX/288 
 من جدول األعمال 22مشروع نص التقرير عن البند  

(04/10/2022) 
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 : االبتكار في مجال الطيران23البند 
A41-WP/42 

EX/20 
 االبتكار في مجال الطيران 27-40تقرير عن تنفيذ قرار الجمعية العمومية 

(11/07/2022) 

A41-WP/110 
Revision No. 1 

EX/50 

  المخاطر القانونية واالجتماعية للتنقل الجوي الناشئ في المناطق الحضرية

(17/08/2022) 

A41-WP/111 

EX/51 
 المعايير والممارسات الموصى بهانهج متدرج المراحل إلمكانية تطبيق 

(02/08/2022) 

A41-WP/112 

Revision  No. 1 

EX/52 

 صنع سياسات االبتكار وعملياته
(15/08/2022) 

A41-WP/200 

EX/88 
 استعراض عمليات االيكاو للمساعدة في االستجابة التجاهات الطيران الجديدة والناشئة

(02/08/2022) 

A41-WP/325 

EX/138 
 اتباع الطريقة الُمثلى إلعداد قواعد اإليكاو القياسية واإلجراءات المرتبطة بها من أجل التنفيذ الفعال

(02/08/2022) 

A41-WP/356 

EX/155 
 خارطة طريق الصناعة الخاصة بمستقبل الطيران

(02/08/2022) 

A41-WP/360 

EX/158 

INDUSTRY CONSENSUS ON A FUTURE SKY VISION 

 *المعلومات ورقات (02/08/2022)

A41-WP/481 

EX/229 

ENHANCING INNOVATION IN AVIATION 

 *المعلومات ورقات (02/09/2022)

A41-WP/483 

EX/230 

ROADMAP FOR BUILDING SMART CIVIL AVIATION 

 *المعلومات ورقات (30/08/2022)

A41-WP/498 

EX/240 

FULLY DEEPENING A MECHANISM FOR THE ORGANIZATION AND 
EVALUATION OF REFORM IN CIVIL AVIATION 

 *المعلومات ورقات (30/08/2022)

A41-WP/605 

EX/282 

DIGITALIZATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN AVIATION AND THE 
HUMAN FACTOR 

 *المعلومات ورقات (28/08/2022)

A41-WP/614 

EX/287 
 من جدول األعمال 23نص التقرير عن البند  مشروع 

(04/10/2022) 

  

 : برنامج المساعدة الفنية24البند 
A41-WP/24 

EX/12 
 برنامج اإليكاو للمساعدة الفنية ودعم التنفيذ

(30/06/2022) 
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A41-WP/40 

EX/19 
  (AFI SECFAL PLAN) أفريقياتقرير عن "خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في 

(30/05/2022) 

A41-WP/60 

EX/29 
 النموذجية واللوائح المنسقة إقليميًا في قاعدة بيانات تابعة لإليكاو  اللوائح  توثيق

(02/08/2022) 

A41-WP/61 

EX/30 
 تحسين الربط الجوي في البلدان النامية غير الساحلية

(25/07/2022) 

A41-WP/103 

EX/49 
  AFI PLANأفريقياتقرير عن "الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في 

(03/08/2022) 

A41-WP/240 

EX/107 
ــغيرة   ــبة للدول الصـــــ ــتراتيجي آللية مراقبة نظم الطائرات غير المأهولة بالنســـــ ــلة التطوير االســـــ الدعوة إلى مواصـــــ

 والنامية
(02/08/2022) 

A41-WP/261 
Revision No. 1 

EX/112 

 (PSIDS) الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ -تحديث بشأن منطقة المحيط الهادئ 

(18/08/2022) 

A41-WP/265 

EX/115 
وأهداف أبوجا للسالمة الجوية،   (AFI PLAN) أثر الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا

 المنق حة، على تنفيذ برامج وأنشطة السالمة الجوية في القارة األفريقيةفي صيغتها 
(03/08/2022) 

A41-WP/270 

EX/117 
ــتيفاء مراحل أداء   ــغيرة النامية في منطقة المحيط الهادي لكي تتمكن من اســـ ــاعدة الدول الجزرية الصـــ دعم ومســـ

والتحضــير لنهج الرصــد المســتمر للبرنامج العالمي لتدقيق أمن العناصــر الحاســمة للخطة العالمية ألمن الطيران 
 الطيران وغير ذلك من المتطلبات

(02/08/2022) 

A41-WP/283 

EX/123 

 

AVIATION SECURITY CAPACITY BUILDING THROUGH THE CASE I AND CASE II 
PROJECTS 

 *المعلومات ورقات (27/07/2022)

A41-WP/290 

EX/125 
 التعاون مع الشركاء الدوليين –المساعدة الفنية للمطارات في أفريقيا برنامج  

(02/08/2022) 

A41-WP/300 

EX/128 

UPDATE ON THE AVIATION INFRASTRUCTURE GAP ANALYSIS IN THE AFI 
REGION AND SEAMLESS AIRSPACE ARCHITECTURE FOR THE AFI REGION 

 *المعلومات ورقات (08/08/2022)

A41-WP/301 
Revision No. 1 

EX/129 

 نتائج االجتماع اإلقليمي األول لوزراء الطيران –آخر مستجدات اإلقليم 
(18/08/2022) 

 

A41-WP/310 

EX/132 
 تنسيق اللوائح التنظيمية للطيران في أمريكا الالتينية

(01/08/2022) 

A41-WP/587 

EX/272 

EXPERIENCIA CON EL PAQUETE DE IMPLEMENTACIÓN (iPACK) TITULADO 
“COVID 19 AVIATION SECURITY QUALITY CONTROL OVERSIGHT” 

 *المعلومات ورقات (13/09/2022)
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A41-WP/628 

EX/292 
 من جدول األعمال 24مشروع نص التقرير عن البند  

(06/10/2022) 

  

 واألنشطةالسياسة العامة  –: التعاون الفني 25البند 

A41-WP/28 

EX/16 
 السياسات واألنشطة -برنامج اإليكاو في مجال التعاون الفني 

(01/06/2022) 

A41-WP/643 

EX/296 
 من جدول األعمال 25مشروع نص التقرير عن البند  

(05/10/2022) 

  

 : برامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران26البند 
A41-WP/29 

EX/17 
 رامج اإليكاو للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران المدنيب 

(29/06/2022) 

A41-WP/62 

EX/31 
ــحايا حوادث   ــاعدة لضــ ــأن تقديم المســ ــات اإليكاو بشــ ــياســ ــأن ســ دورة تدريبية في إطار برنامج "ترينير المتقدم" بشــ

 الطيران وأسرهم
(19/07/2022) 

 

A41-WP/135 

EX/55 
رنامج رؤســـــــاء الطيران المدني المشـــــــترك بين اإليكاو وســـــــنغافورة بشـــــــأن تعزيز القدرة على الصـــــــمود في مجال  

 الطيران
(02/08/2022) 

A41-WP/140 

EX/57 
 تعزيز كفاءات ومؤهالت العاملين في مجال األرصاد الجوية للطيران

(02/08/2022) 

A41-WP/344 

EX/146 
 الطيرانمشاكل التدريب في مجال أمن 

(02/08/2022) 

A41-WP/350 

EX/151 

IMPACTO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LIDERAZGO DEL PERSONAL DE 
VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL SNA/AGA 

 *المعلومات ورقات (05/08/2022)

A41-WP/352 

EX/153 

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN COLABORATIVA DE LA AFLUENCIA DEL 
TRÁNSITO AÉREO (ATFM/CDM) 

 *المعلومات ورقات (02/08/2022)
 

A41-WP/354 

EX/154 
جذب وتطوير القوى العاملة في منظومة الطيران لضــــــــــــمان اســــــــــــتدامة القطاع وقدرته على التحمل على األجل  

 الطويل
(02/08/2022) 

A41-WP/361 

EX/159 
 وتعزيزها في القرن الحادي والعشرين على الصعيد العالمياستعادة القوى العاملة 

(02/08/2022) 
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A41-WP/367 

EX/165 
 مبادرات بناء القدرات في أفريقيا

(08/08/2022) 

A41-WP/375 

EX/171 

 

 بناء القدرات في دول أمريكا الالتينية بمساعدة لجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية
(26/07/2022) 

A41-WP/376 

EX/172 
في الدول األعضــــــــاء في االتحاد االقتصــــــــادي والنقدي لغرب أفريقيا وخارطة    25-40نهج إقليمي لتنفيذ القرار  

 الطريق للتدريب وبناء القدرات في مجال الطيران المدني
(03/08/2022) 

A41-WP/385 

EX/174 
  (ATOs) كجزء من هيكل مؤسسات التدريب على الطيرانمفهوم الذكاء في التدريب على الطيران 

(02/08/2022) 

A41-WP/392 

EX/180 
 كفاءات الالزمة إلدارة التغيير في اروف الطيران السلبية

(02/08/2022) 

A41-WP/393 

EX/181 
المهنيين العـاملين في مجـال  لواقع المعزز كـاســــــــــــــتراتيجـية لتطوير الـتدرـيب الموحـد لبـناء ـقدرات الجـيل الـقادم من  ا

 الطيران
(02/08/2022) 

A41-WP/414 

EX/185 
 قتراح اعتماد أجهزة الواقع االفتراضي في تعليم وتدريب الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانا

(02/08/2022) 

 

A41-WP/425 

EX/191 
 أسلوب تحليل االحتياجات من التدريب

(02/08/2022) 

A41-WP/441 

EX/207 
ــطى لخدمات المالحة الجوية ــة أمريكا الوســ ــســ ــاهمة مؤســ ــطى للتدريب م/ (COCESNA) مســ عهد أمريكا الوســ

ص في مجال الطيران في تدريب موافي الطيران المدني خالل فترة جائحة فيروس كورونا  (ICCAE) الُمتخصـِّ
 (19-)كوفيد

(02/08/2022) 

A41-WP/478 

EX/226 

TRAINING MODEL AND EFFECT OF HIGH-LEVEL WORKSHOP FOR CHINA´S 
CIVIL AVIATION DEVELOPMENT POLICY 

 *المعلومات ورقات (30/08/2022)

A41-WP/479 

EX/227 

A SUMMARY OF REFORM OF CIVIL AVIATION INSPECTOR TRAINING IN CHINA 

(30/08/2022) *Information Paper 

A41-WP/577 

EX/268 

AVIATION CAPACITY BUILDING DURING COVID-19 PANDEMIC 

 *المعلومات ورقات (06/09/2022)

A41-WP/578 

EX/269 

COOPERATION TO STRENGTHEN PROFESSIONAL TRAINING FOR AVIATION 
SAFETY AND SECURITY OVERSIGHT PERSONNEL 

 *المعلومات ورقات (13/09/2022)

A41-WP/644 

EX/297 
 من جدول األعمال 26مشروع نص التقرير عن البند  

(05/10/2022) 
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 2030: التدابير الُمتخذة للمساواة بين الجنسين في اإليكاو وقطاع الطيران العالمي بحلول عام 27البند 
A41-WP/48 

Revision No. 1 

EX/24 

 2030الجنسين في اإليكاو وقطاع الطيران العالمي بحلول تدابير من أجل المساواة بين  

(27/09/2022) 

A41-WP/67 

EX/34 
 2030تعزيز المبادرات الصناعية التي تدعم هدف اإليكاو الطموح لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 

(25/07/2022) 
A41-WP/219 

EX/100 
الجنسـين بما يتماشـى مع مبادرة الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال  تعزيز برنامج اإليكاو للمسـاواة بين  

  (NGAP) الطيران
(02/08/2022) 

A41-WP/220 

EX/101 
 فرص متساوية للنساء في الطيران المدني الدولي

(02/08/2022) 

A41-WP/263 

EX/113 
 جهود تحقيق المساواة بين الجنسين في الطيران في الهند

(02/08/2022) 

A41-WP/264 

EX/114 
ْين وتمكين المرأة في إقليم أفريقيا والمُحيط الهندي  التدابير المتخذة للمساواة بين الجنس 

(02/08/2022) 
A41-WP/563 

EX/264 
 دور المرأة في مجال الطيران المدني

(02/08/2022) 

A41-WP/564 

EX/265 
 الطيران على مستوى العالمالمساواة بين الجنسْين في قطاع 

(02/08/2022) 

A41-WP/611 

EX/284 
 من جدول األعمال 27مشروع نص التقرير عن البند  

(04/10/2022) 

  

 : المسائل األخرى الرفيعة المستوى المتعلقة بالسياسة العامة والمعروضة على نظر اللجنة التنفيذية28البند 
A41-WP/78 

EX/40 
 الصواريخ غير المعل نةعمليات إطالق 
(11/08/2022) 

A41-WP/155 

EX/69 
التفاصــــــــــــــيل المتعلقة بتقييم المخاطر والتهديدات ألمن الطيران المدني وســــــــــــــالمة عمليات الطائرات المدنية في  

 مناطق النزاع المسلح أو بالقرب منها وفي سياق إعالن األحكام العرفية في إحدى الدول
(03/08/2022) 

A41-WP/191 

EX/86 
ــات الموصـــى   ــعبية الديمقراطية في تنفيذ المعايير والممارسـ ــواغل التي تواجهها جمهورية كوريا الشـ التحديات والشـ

 بها لإليكاو
(01/08/2022) 

A41-WP/225 

EX/103 
 اعتماد التكنولوجيا في تقديم وثائق االعتماد للجمعية العمومية

(02/08/2022) 
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A41-WP/232 

EX/105 
ييـد المبـادرات العـالميـة واإلقليميـة والقطـاعيـة الراميـة إلى تخفيف المخـاطر في منـاطق النزاعـات على الطيران  تـأ

 المدني
(02/08/2022) 

A41-WP/284 

EX/124 
 تحدٍّ عالمي ُيهّدد أمن الطيران المدني ويشّكل خرقًا ألحكام اتفاقية الطيران المدني –العقوبات 

(29/07/2022) 

A41-WP/295 

EX/127 
رفض دول تصـــــميم الطائرات االمتثال اللتزاماتها بالحفاظ على صـــــالحية الطائرات للطيران، في انتهاك ألحكام  

 اتفاقية الطيران المدني الدولي
(29/07/2022) 

A41-WP/429 

EX/195 
  مخالفات جمهورية بيالروس التفاقية الطيران المدني الدولي

(31/08/2022) 

A41-WP/430 

EX/196 
 مخالفات االتحاد الروسي ألحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي

(01/09/2022) 

A41-WP/442 

EX/208 
 الحقوق األساسية للركاب في المطارات الدولية

  *المعلومات ورقات (02/09/2022)

A41-WP/455 
Revision No. 1 

EX/209 

 يكاو ألحكام اتفاقية شيكاغومجموعة من الدول األعضاء في اإلتقرير عن مخالفة 

(08/09/2022) 

A41-WP/456 

EX/210 
تعـارض الـتدابير التقيـيدـية االنفرادـية التي تؤثر على أنشــــــــــــــطـة الطيران المـدني اـلدولي مع أحكـام اتفـاقـية الطيران  

 المدني الدولي
(01/08/2022) 

A41-WP/662 

EX/298 
 من جدول األعمال 28التقرير عن البند  مشروع نص 

(06/10/2022) 

 -  انتهى -
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