
 

 

للخطة العالمیة  قوياتفاق مثیر بشأن التدابیر القائمة على آلیات السوق وتأیید 
  للجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین تاریخينجاز إ

والتي ُتعد للجمعیة العمومیة  الثامنة والثالثین الدورة (ICAO)اختتمت منظمة الطیران المدني الدولي  - ٤/١٠/٢٠١٣ال، ـمونتری
، إْذ تلقت تأییدًا من دولها األعضاء بشأن تخطیط استراتیجي ُیغطي كامل قطاع الطیران ویتجاوز الكثیر من التوقعات دورة تاریخیة

  من أجل الطیران الدولي. (MBM)األسواق  آلیات عالمي قائم علىتدبیر عندما وافقت على وضع 

بیر القائمة على آلیات السوق هو ن هذا االتفاق الخاص بالتداه غونزالیس قائًال " أولقد أّكد رئیس مجلس االیكاو السید روبرتو كوبی
فإن دولنا قد بّینت  ،ومرة أخرى نجاز تاریخي للنقل الجوي ولدور تعددیة األطراف في التصدي للتحدیات العالمیة الخاصة بالمناخ..إ

دمًا معًا من أجل تحقیق ضّینا قُ أثناء مُ  ومراعاتها ظروفنا المتنوعةبعلى االعتراف  ما نوافقأنه ُیمكن تجاوز الحدود الكبیرة عند
ابرة والتوافق من لمراعاة البیئة، وذلك من خالل المث إلى األماملمضي لرنا في نهایة المطاف سبیلنا األهداف المشتركة. ونحن قرّ 

  نهیم".میشیل واشی الفرنسي التنفیذیة ورئیس اللجنة جانب دولنا األعضاء واإلرشاد الذي ُیقدمه رئیس جمعیتنا العمومیة

باقتراح لمخطط عالمي للتدابیر القائمة على آلیات السوق ُیمكن  ٢٠١٦على أن تعود في عام  ووافقت الدول األعضاء باالیكاو
. وسیتعّین االضطالع بجهود كبیرة من أجل التصّدي للتحّدیات وتناول شواغل معینة للبلدان النامیة من ٢٠٢٠تنفیذه بحلول عام 
  أجل الُمضي قُدمًا.

  ضعفالالحركة الجویة إلى  زایدتاألدوات االستراتیجیة الجدیدة إلدارة 

 .أّیدت الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین تأییدًا شدیدًا خطتین منقحتین هامتین من الخطط العالمیة لالیكاو
االستراتیجیة الجدیدة تحظى اآلن بدعم من منهجیة تعاونیة تكمیلیة وأهداف أداء تشغیلي واضحة في  وثائق االیكاووحیث أن 

مجال السالمة والمالحة الجویة، فستكون هذه الوثائق وثائق أساسیة لكیفیة توحید الدول وقطاع الطیران في جهودها خالل 
لتعامل الفّعال مع االزدیاد المرتقب إلى الضعف للحركة الجویة العقود المقبلة من أجل توسیع نطاق قدرات الحركة الجویة وا

  .٢٠٣٠بحلول عام 
قد تلّقت االیكاو دعمًا واضحًا في هذه الجمعیة العمومیة للتخطیط و السید ریمون بنجامان قائًال " لوشّدد األمین العام لالیكا

... وسُتساعدنا هذه القرارات اآلن على ضمان ٢٠١٦- ٢٠١٤العالمي والعملي في جمیع أهدافنا االستراتیجیة الخمسة للفترة 
وتعزیز الدور الحاسم للنقل الجوي في كفالة وتیسیر حریة حركة الناس والبضائع، وتوسیع نطاق األسواق العالمیة وتشجیع 

ذل المزید من الجهود على أوسع نطاق وأكثر استدامة في العالم بأسره. وال یزال یتعّین علینا ب االزدهار االجتماعي واالقتصادي
  ولدینا تفویض واضح جدًا من دولنا لمواصلة التعاون والشراكة لكفالة التقدم العملي والفّعال في جمیع المجاالت".

وفدًا مراقبًا ساعدوا في جعل الدورة الثامنة والثالثین للجمعیة  ٥٤دولة عضو و ١٨٤مشاركًا ینتمون إلى  ١ ٨٤٥وٕاجماًال، فإن 
دورة في تاریخ االیكاو. وسیصدر فیما بعد موجز لنتائج االجتماع فیما یتعلق بمجاالت االیكاو التالیة: السالمة  العمومیة أكبر

  التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وأهداف حمایة البیئة.و األمن والتیسیر و قدرات المالحة الجویة وفعالیتها و 
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  سمو السالمة
وفي مجال السالمة، أّكدت الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثین على أن االلتزام األول للطیران العالمي یتمثل 
في تخفیض معّدل الحوادث وعددها في جمیع أنحاء العالم. وأّكدت كذلك أن هذه األعمال ستسترشد اآلن باألهداف المتزایدة 

تأییدًا  الجمعیة العمومیة أّیدتهاوالتي  (GASP)المنقّحة لخطة االیكاو العالمیة للسالمة الجویة المنصوص علیها في النسخة 
  .قویاً 

وتمنح النسخة المنّقحة لخطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة االیكاو تفویضًا واضحًا لمواصلة إعمال المزید من الشفافیة 
ومزید من المساءلة على الصعید  المناسببالغ والتحلیل في الوقت ات اإلتحسین السالمة من خالل دور  والتعاون في مجال

اإلقلیمي. وهي تقدم رسالة قویة تبین أن التعاون والشراكة بشأن التحدیات الخاصة بالسالمة بالنسبة لكامل قطاع النقل الجوي 
  ساسیة لتقدیم نتائج إیجابیة.األمور من األتظل 

لقته االیكاو من الجمعیة العمومیة، فهي ستمضي في تنفیذ هذه الجهود في السنوات المقبلة من وبناًء على زیادة الدعم الذي ت
  حمایة وتبادل معلومات السالمة الحاسمة، عند االقتضاء.جمیع الجهات اإلقلیمیة، وتعزیز الُمكثف مع  التعاملخالل زیادة 

  قدرات المالحة الجویة وفعالیتها
السالمة بواسطة دورات تكمیلیة لإلبالغ والتحلیل في مجال المالحة الجویة، وذلك  المتواصل في مجالیمكن اآلن تعزیز التقدم 

حسب ما أكّدته الجمعیة العمومیة عندما أّیدت تأییدًا قویًا ومماثًال للنسخة المنقحة لخطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة 
(GANP).  

ة عملیة ومرنة الهدف الذي طالما سعت إلیه والمتمثل في استحداث نظام مالحة وستُتیح هذه الخطة لالیكاو أن تحقق بصور 
منظومة الطیران،  لوحدات حزم التحسینات في جویة ُمّتسق على الصعید العالمي. وٕالى جانب وحداتها المفصلة تفصیًال مسهباً 

فیة والتخطیط للدول ولمجموعات التنفیذ فإن الخطة المنقحة تّوفر مستویات لم یسبق لها مثیل من الیقین في مجال الشفا
الجوي وألصحاب المصلحة بقطاع الطیران. وهي توفر إرشادًا واضحًا بشأن  بالمجالاإلقلیمیة ولمقدمي الخدمات وللمنتفعین 

دة المقبلة، ناهیك عن التكنولوجیات المحد ةخالل السنوات الخمس عشر  الضروریةاألهداف التشغیلیة الالزمة وقواعد الدعم 
  واإلجراءات ولوائح الموافقة التي ستقوم علیها.

  األمن والتیسیر
وٕاْذ أقّرت الجمعیة العمومیة قرارات المجلس بشأن األمن والتیسیر، فقد أّكدت الجمعیة تشدید االیكاو على تحقیق مزید من 

األولویة بناًء على إدارة المخاطر  الة والوصل والفعالیة في كامل المنظومة. وأن اضفاءالتوازن بین تدابیر السیطرة الفعّ 
مثل اآلن عناصر أساسیة لمناقشات االیكاو المقبلة ة وغیرها من المبادئ الرئیسیة سیُ واالعتراف المتبادل بتدابیر األمن المتكافئ

  بشأن األمن والتیسیر. 
رتها السابعة والثالثین لتعزیز أمن الطیران الدول األعضاء باالیكاو بالتقدم الُمحرز منذ انعقاد الجمعیة العمومیة في دو  واعترفت

المدني، سیما من خالل تعزیز القواعد والتوصیات الدولیة الواردة بالملحق السابع عشر والتي تتناول الشحن الجوي، وتقدیم 
  الطیران. تدقیق أمننیة من برنامج المنظمة العالمي لالمساعدة الفنیة والتعاون في جمیع األقالیم، وٕاكمال الدورة الثا

الجمعیة العمومیة أیضًا توجهات جدیدة في مجال األمن والتیسیر، مثل نهج الرصد المستمر إزاء عملیات تدقیق األمن  وأّیدت
إن نتائج الجمعیة العمومیة ُتعید التأكید على أن ، كل ذلك واألهم من. تحدید هوّیة الركابواستراتیجیة االیكاو الجدیدة لبرنامج 

  سیر الطیران یجب أن یقوم على تعاون دولي محّسن.نجاح أمن وتی
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  نقل الجويالتنمیة االقتصادیة لل

 أّیدت. كما إلى التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي الذي یهدف الهدف االستراتیجي الجدید لالیكاوالعمومیة  أّیدت الجمعیة
والتحلیل  التنبؤ في مجاالت في المستقبل المنظمةعمل خطة و  للنقل الجوي المؤتمر العالمي السادس التي قدمها التوصیات

  اإلحصاءات.االقتصادي و 

تنظیمي تحریر وٕاطار للاألجل  رؤیة طویلةلقیادة عملیة وضع  القادمة لفترة الثالث سنوات أقوى تفویضاً  االیكاو ُمنحتوبالتالي 
تحریر  تسهیلبغیة  اتفاقات دولیة إعداد فيهذه الجهود مفتاح ویكمن  ذات الصلة. وتوجیهات في مجال السیاسات عالمي
 وتعزیز توفیرفي  االیكاو فضال عن استمرار، الشحن الجويخدمة و ، والسیطرة علیهمن الناقلین الجویی، وملكیة األسواقدخول 

  الدولي.الجوي  في مجال تحریر النقل الجهود التي تبذلها الدول دعممن أجل  اللجنة الدولیة للمالحة الجویة تسهیالت

، لحمایة المستهلك المبادئ األساسیة تطویر علىأكبر ه یتعین على االیكاو أن تضفي أولویة واعترفت الجمعیة العمومیة بأن
 المنظمةُطلب من . و على النقل الجوي والرسوم األخرى فرض الضرائب بشأن تأثیر كما هو الحال بالنسبة لوضع توجیهات

واألمن  رقابة في مجاالت السالمةال ظائفوو  للطیران؛ تطویر البنیة التحتیةتمویل  :بشأن ما یلي اإلرشادأیضا توفیر 
  .حزمة التحسینات في منظومة الطیران لوحدات التنفیذ في الوقت المناسب لدعم تحفیزاللیات آاالقتصاد، فضال عن و 

  حمایة البیئة

أكدت و  الماضیة، السنوات الثالث خالل االیكاوالهائل الذي أحرزته  تقدمبال ،مجال حمایة البیئة في، العمومیة ت الجمعیةأقرّ و 
والعملیات  التكنولوجیا وهيأال  التدابیر سلة جمیع عناصرب للتقدم استراتیجیة شاملة واتفقت على الطموحة الجماعیة أهدافها

لخفض  خطط عملها وضع وتنفیذ في الدولومساعدة بناء القدرات ل للغایة برنامج عمل طموحنصت على و أنواع الوقود البدیلة و 
  .االنبعاثات

شجیع بالكامل على ، وتم التلضجیج الطائرات ةجدیدقاعدة قیاسیة بمسألة وضع  صریحاً ترحیبًا ورحبت الجمعیة العمومیة 
 الجسیماتبشأن قویة قواعد قیاسیة ل ٢٠١٦عام الثین في التاسعة والثتها دور  العمومیة فيسّن الجمعیة نحو  مواصلة العمل

 تقدیرل أداتهاب سیما فیما یتعلق، األدوات البیئیة في مجال االیكاو إنجازات تم دعمكما  .ثاني أكسید الكربون وانبعاثاتالدقیقة 
 كما حظي بالتأیید القوي عمل االیكاو. البیئةعلى  فوائدمن  لتدابیر التنفیذیةما تعود به اتقییم  سهلمما یُ  الوقودفي رات و وفال

  .أنواع الوقود البدیلة والمستدامةمن أجل توسیع نطاق استعمال المتواصل 

 الدولیة خاللالجویة  الحركة في المائة من ٨٠ أكثر منما یمثل م، الدول خطط عمل تقدیمبواعترفت الجمعیة العمومیة 
 من خالل على تأیید هذا العمل ةوقوی منفصلة إشارات أیضا االیكاو تلقت. و إنجاز كبیرعلى أنه  الماضیة، السنوات الثالث
  .واالتحاد األوروبي البیئة العالمیة من جانب مرفق المالیة ذات الصلة المساعدة اإلعالن عن

التدابیر التنفیذیة، استخدام التكنولوجیات الجدیدة، و المقبلة  بشأن ل اعمواألالحدیثة  االیكاو من إنجازات الكثیر وباإلضافة إلى
آلیات حل العالمي للتدابیر القائمة على ال كان موضوع فقد ،لطیرانل األداء البیئي لتحسین البدیلة والمستدامة وأنواع الوقود

لجمعیة العمومیة آراء ا توافقحیث كان بحاجة إلى  أكثر تعقیدامجاال  الفنیة والتشغیلیةتعزیز هذه الجهود السوق من أجل 
  بالكامل.

، محققة بذلك خطوة دولها بین السوق فیماآلیات في مجال التدابیر القائمة على   تاریخیاً اتفاقا  االیكاوبرمت أ وفي النهایة
الوحید الذي یحظى باتفاق عالمي ومتعدد  الصناعة الرئیسي قطاع اآلن إذ أنه أصبح للنقل الجويهامة أخرى تاریخیة و 
  انبعاثات غازات الدفیئة في المستقبل. تنظیم السوق للمساعدة في آلیات لتدابیر القائمة علىمجال ا في األطراف
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  التطورات القانونیة

. ٢٠١٠توكول بیجین لعام و بیجین وبر  اتفاقیةوفي المجال القانوني، اعتمدت الجمعیة العمومیة قرارًا لتشجیع التصدیق على 
الجدیدتان أسفرتا عن توسیع نطاق النظام العالمي ألمن الطیران وتعزیزه من أجل التصدي للتهدیدات الجدیدة  وهاتان المعاهدتان

  والناشئة. 

والحث على اعتماده على  ١٩٩٩واعتمدت الجمعیة العمومیة أیضًا قرارًا آخر لتشجیع التصدیق على اتفاقیة مونتریـال لعام 
فادة التامة من تنفیذه. ویقوم هذا الصك بتحدیث النظام القانوني فیما یتعلق بمسؤولیة الصعید العالمي، من أجل تحقیق االست

  في مجال النقل الجوي. اإللكترونیةالناقل الجوي وُییسر استخدام الوثائق 
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 وضع وتتولى  .العالم أنحاء جمیع في الدولي المدني للطیران والمنظم اآلمن بالتطور للنهوض ١٩٤٤ عام في ، المتحدة لألمم تابعة متخصصة وكالة وهي االیكاو، أنشئت
 مجاالت جمیع في للتعاون كمنتدى المنظمة وتعمل  .أخرى عدیدة أولویات بین من ،الطیران مجال في البیئة وحمایة والقدرة والكفاءة واألمن للسالمة الالزمة واألنظمة القواعد
 .دولة ١٩١ وعددها فیها األعضاء الدول بین المدني الطیران
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