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 عن أنشطة المنظمة تقرير تكميلي
 2019النصف األول من عام  خالل

 القرارات الصادرة عن واستعراض اإلجراءات المتخذة بشأن
 الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية

 
  قضايا الطيران الناشئة

 (RPAS) وُنظم الطائرات الموّجهة عن ُبعد (UAS) استخدام ُنظم الطائرات غير المأهولةتزايد 

 يملجهات التنظ مما يشكل تحديا   ،نحاء العالمأبمعدل غير مسبوق في جميع غير المأهولة يتزايد استخدام الطائرات الصغيرة 
ء وقد طلبت الدول األعضا. للصناعةفرص االزدهار إتاحة مالئمة تكفل السالمة واألمن مع  ةوضع لوائح تنظيميبفيما يتعلق 

ويتولى هذه المهمة المجموعة . ليات المحلية والدوليةملتيسير الع. تناغمطار تنظيمي مإوضع  علىالمساعدة  يكاومن اإل
نسانية المساعدات االأهولة في غير الماالستشارية لنظم الطائرات غير المأهولة وفرقة العمل المعنية باستخدام نظم الطائرات 

 .(رةبواسطة الطائرات المسي  )التمكين  Drone Enable( وندوات TF-UHADوألغراض التنمية )
لة و ارشادات أولية بشأن إطار إلدارة حركة نظم الطائرات غير المأه االنترنتوأنهت المجموعة االستشارية ونشرت على 

(UTM وتنكب فرقة العمل على إعداد مواد إرشادية .) سوف تساعد الدول ومؤسسات منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير
لوقت بسالمة وكفاءة في ظروف يكتسي فيها االحكومية التي تتعاقد معها األمم المتحدة، في الموافقة على العمليات وتسييرها 

مأهولة على المستوى أهمية حاسمة. وسوف يفضي هذا العمل إلى وضع إطارات تنظيمية أساسية لنظم الطائرات غير ال
 الوطني إلى جانب إجراءات الموافقة العاجلة على العمليات اإلنسانية.

وجد ( قيد الموافقة بينما تC2بشأن صالحية الطيران ووصلة القيادة والتحكم )اسية والتوصيات المقترحة القيوتوجد القواعد 
 المواضيع األخرى قيد اإلعداد.

اد هذا متاح للدول الستخدامه في تسجيل الطائرات غير المأهولة. ويمكن ألي دولة اعتم جديدا   رقميا   وأعد ت اإليكاو تطبيقا  
ن عمن بدايتها إلى نهايتها. وقد تم  الكشف رقمنة التسجيل اليومية، من خالل عملية مالتطبيق بالمجان من أجل أداء مهام 

، وتحاول اإليكاو البحث عن دول ترغب في اعتماد ني الصيالثانية المنعقدة ف Drone Enableنموذج هذا التطبيق في ندوة 
 التطبيق.

 إطار الثقة
 ،اجتماعها السادس في تل أبيب، إسرائيل (SSGC) عقدت مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني

ألمن إعداد استراتيجية ل العمل التابعة لهامجموعة الدراسة وأفرقة اجتماعات ، ومن بين مخرجات 21/3/2019إلى  19من 
من  ةاإللكتروني سُتعرض على الجمعية العمومية في دورتها األربعين. عالوة على ذلك، أصدرت مجموعة الدراسة مجموع
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ة لتبادل معلومات األمن اإللكتروني ذات الصلة بين خبراء  التوصيات بشأن استحداث قاعدة بيانات لألمن اإللكتروني ومنص 
 أمن الطيران اإللكتروني في الدول.

 بيئة موصولة رقميا  
افر أوصى المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية بأن تباشر اإليكاو وضع سياسة عامة وإعداد مواد إرشادية وإجراءات لضمان تو 

 قد تختل أو تضطرب جراء أحداث إلكترونية. تبادله من معلومات في بيئة موصولة رقميا  يتم  وسالمة ما
ة ولهذا الغرض، يجري إنشاء فريق من الخبراء إلعداد إطار للثقة يتيح تبادل المعلومات بين الجهات المعنية كافة في بيئ

 موصولة رقميا.
 الفني العام ألغراضسيما متطلبات األداء لحكامة والسياسات واإلجراءات والوينبغي أن يتضمن إطار الثقة هذا مقتضيات ا

التي  الربط وقابلية التشغيل البيني. ويرمي أيضا إلى زيادة القدرة على التكيف لدى منظومات الطيران، مع مراعاة التهديدات
 حددتها الدراسات األمنية. 

-وجوا   جوا  – ا  وأـرض أرضا  -ق، أرضا  على إتاحة تبادل المعلومات بشكل موثو  ،وسوف ينصب التركيز، لدى إعداد إطار الثقة
م لمواصلة ر إطار الثقة بلوغ مستوى القدرة على التكيف وقابلية التشعيل البيني الالز بين جميع الجهات المعنية. وسوف ييس   جوا  

 تشغيل منظومة الطيران على نحو آمن.

ين فيما يخص المستخدمين الحاليين للمجال الجوي أو الوافد اءسو  احتياجات القطاع مستقبال  ويتضمن راعى هذا العمل يوسوف 
ة الجوية ، ألغراض تبادل المعلومات دعما إلدارة الحركاالنترنتالجدد، مع أخذ التكنولوجيات الجديدة في اإلعتبار، بما في ذلك 

 وعمليات الطيران.
ني أن وهذا يع .جوانب السياساتية والفنية والتشغيليةومن خارجه ممن لديهم دراية بالوسوف يتم إشراك خبراء من قطاع الطيران 

 سالمة وكفاءة العمليات. زيادةالتكنولوجيا التي لم تكن موجهة لخدمة القطاع أصبحت ُتستخدم من جانب أسرة الطيران في 
 ( وهي الهيئةICANNة االنترنت لألسماء واألرقام المخصصة )ئولهذا الغرض، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اإليكاو وهي

 الرئاسية لالنترنت، تنص  على إنشاء آلية للتعاون بين أسرتي الطيران واالنترنت.
 ةكترونيلالتجارة اإل 

قد عبر النقل الجوي، ف تمت (B2C)بين قطاع األعمال والمستهلكين  العابرة للحدود ةكترونيلمن التجارة اإل ٪90ن أل نظرا  
قد . و ةكترونيلتحقيق النمو المتوقع في التجارة اإلمن أجل الشحن الجوي أصبحت السرعة والموثوقية سمتان ضروريتان لخدمات 

رة مشروع مشترك باستخدام قاعدة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات التجا تنفيذ شرعت اإليكاو واالتحاد البريدي العالمي في
تحتوي و . ة اإللكترونيةالتجار  التي تعوق لتحديد وقياس القيود اللوجستية اإللكترونية وبيانات التجارة  (UN Comtrade)الدولية 

كلفة والمقصد والت أ، بما في ذلك بلدان المنشةساسيباليين السجالت الخاصة بحركات السلع األقاعدة البيانات المذكورة على 
لطرود اب الخاصة معامالتالبيانات  ةكترونياإللسجالت التجارة بينما تتضمن ، التجارية ملةونوع المعا النقل ةمين وطريقأوالت

 .زوج مدن المنشأ والمقصدوالوزن ورقم الفئة حسب التاريخ والوقت و 
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 البنية األساسية للطيران منظومة الطيران /تمويل 
عمل مع تفإن اإليكاو . ولذلك، نتيجة لتسارع نمو الحركة الجويةيتوقع أن يتزايد الضغط على البنية األساسية الحالية للطيران 

 ال سيما من خالل منتدى اإليكاو العالميلبنية أساسية للطيران تتسم بالجودة، تطوير عمليات الدول األعضاء على تمويل 
تهدف رية والمالية. و التنمية والمؤسسات االستثماوشركاء  السياسات في الدول مقرري ، وهو منبر يجمع (IWAF)للطيران 

م عن االستخدا دور القطاع الخاص، فضال  االرتقاء بمن خالل  تنويع مصادر التمويلعزيز تشجيع وتاإليكاو من وراء ذلك إلى 
ن بمستوى ة األساسية للطيرابنيال / منظومة الطيرانمن أجل تطوير وتحديث  يدولالمحلية والتمويل اإلنمائي الال للموارد الفع  

 العالمية. اإليكاو إلى خطط استنادا  ة الجوية و حركالمتوقع للنمو اليتناسب مع مستوى من الجودة 
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 اإليكاو االستراتيجيةف اهدالتقدم الُمحرز بشأن تحقيق أ
 السالمة

 (GASP)الخطة العالمية للسالمة الجوية 
من الخطة  2022-2020األربعين للجمعية العمومية، أقر  المجلس طبعة لدورة ، وفي إطار التحضير ل2019في يونيو 

مة اللسالعالمية للسالمة الجوية، آخذا في اإلعتبار كل التعديالت التي اقترحتها مجموعة الدراسة المعنية بالخطة العالمية ل
  .الجوية استجابة لتوصية المؤتمر الثالث عشر للمالحة الجوية

 رصد السالمة
 (USOAP CMA)نهج الرصد المستمر وفقا  ل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

، اإلضطالع (USOAP CMA) "نهج الرصد المستمروفقا  ل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية"تم ، في إطار 
 :2019باألنشطة أدناه خالل النصف األول من سنة 

 أربع عمليات تدقيق، (أ

ق تابعة لإليكاو ) 10 (ب  (،ICVMsبعثات تحقق منس 

 .وقعأنشطة للتحقق خارج الم 6 (ج

لة من الدول بشأن مسائل محددة ( للحصول على معلMIRتم  إصدار طلبين للمعلومات اإللزامية ) ،عالوة على ذلك ومات مفص 
 تتعلق بالسالمة الجوية.

، بعد صدور أول تقرير غير سري بعد عملية تقييم لتنفيذ برنامج وطني للسالمة. 2019في فبراير  معلمة أخرى  وكان هناك
 .2019ومن المزمع إجراء عمليتين أخريين لتقييم تنفيذ البرامج الوطنية للسالمة خالل النصف الثاني من سنة 

نهج  –وفيما يخص بناء القدرات والتوحيد ُنظ مت أربع حلقات عمل للتعريف بالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
(، في كل من باريس وبانكوك ونيروبي وجوهانسبرغ. وخالل نفس الفترة، ُنظ مت خمس دورات USAP-CMAالرصد المستمر )

 .(USAPرؤساء أفرقة البرنامج العالمي )للتدريب أثناء العمل لتأهيل أعضاء أو 
ج وتواصل العمل بشأن إعداد خطة عمل لمعالجة التوصيات الصادرة عن مجموعة الخبراء المعنية باالستعراض الهيكلي للبرنام

 (.GEUSRالعالمي )

 سعة وكفاءة المالحة الجوية 
 (GANP)أولويات المالحة الجوية العالمية 

، وتحضيرا للدورة األربعين للجمعية العمومية، أقر  المجلس الطبعة السادسة للخطة العالمية للمالحة الجوية 2019في يونيو 
ر إيصال محتواها إلى جميع  التي تنتقل في اتجاه منصة إلكترونية من شأنها أن تبرز على نحو أفضل مضمون الخطة وتيس 
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مانة العامة الصيغ المحدثة من الخطة العالمية بمساعدة خبراء رجه. وقد أعد ت األاع الطيران وخاأصحاب المصلحة داخل قط
من الدول والمنظمات الدولية الممثلة داخل مختلف أفرقة الخبراء التابعة لإليكاو. كما تم  إشراك خبراء من المجاالت المعنية 

 داخل القطاع.
 2019( لعام GRFنموذج اإلبالغ العالمي )

ج ندوة بشأن إعمال نموذج اإلبالغ العالمي الجديد عن أحوال أسطح المدار  28/3/2019و 27و 26أيام اإليكاو  ُعِقَدت بمقر
من الخبراء وكبار  325. وقد حضر تلك الندوة 2020لتيسير تطبيق القواعد والتوصيات التي ستصبح سارية في نوفمبر 

يذ. بين الجهات المعنية وإعدادها للتنف بها منها هو نشر الوعي دولة عضوا وسبع منظمات دولية. وكان الغرض 48المدراء من 
 الخروج عن المدارج فحسب وإنما يحد  من حاالتنه لن إويمث ل نموذج اإلبالغ العالمي تطورا مهما في مجال السالمة حيث 

ليمية من طرف المكاتب عقد مجموعة من الندوات اإلق 2019سيسهم أيضا في تحسين كفاءتها. وسيترتب على نجاح ندوة عام 
 .2020وفي سنة  2019اإلقليمية خالل ما تبقى من سنة 

 األمن والتسهيالت 
 األمن

الطيران المدني اإلجراءات التي يتعين على الدول وأصحاب المتعلق باألمن اإللكتروني في مجال  19-39 القراريحدد 
 . نيفقي وتعاو أنهج شامل و اتباع طيران المدني من خالل مجال الاإللكترونية في المصلحة اآلخرين اتخاذها للتصدي للتهديدات 

 يينجميع أصحاب المصلحة المعنقيادة بالثالثين اإليكاو التاسعة و  تهادور الجمعية العمومية في  وجهتفقد  وعالوة على ذلك،
 أنشأت اإليكاو هذه الغاية،ل وتحقيقا  . للحكامةهيكل اإللكتروني وإعداد  لألمن ةعمل شامل ةخطوضع السعي إلى في إطار 

. تسهيالتالالطيران و من ألمدير النائب تحت قيادة  (SSGC)مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني 
لت مجموعة  ةخمسعقدت هذه المجموعة وقد  لة العام ةفرقعن األ للبحوث بشأن الجوانب القانونية، فضال  ة فرعياجتماعات وشك 

ي مداوالتها ف كبيرا   العاملة تقدما   ةفرقاألحرز وتُ . لطيران ونظم المالحة الجوية الحالية والمقبلةاالمعنية بالمطارات وصالحية 
ويشمل عمل . هذه المسائل ةمعالج ةبشأن كيفي ةووضع توصيات مناسباإللكتروني من األالمتعلقة بتحديد المسائل المتصلة ب

يات لآووضع اإللكتروني ، وضع مشروع استراتيجية لألمن التابعة لها العاملةة فرقاألبما في ذلك المذكورة، مجموعة الدراسة 
ارة دإل ةمنهجي إعداد العمل علىبدأت مجموعة الدراسة  ذلك، فضال عن. اإللكترونيلتبادل المعلومات ذات الصلة باألمن  ةهام

 .تكنولوجيات جمع البيانات ودمجها وتشمل مختلففية، ائالمجاالت الوظ تغطي كل ،البياناتإلى  باالستنادالمخاطر 

األمن، الذي  –على الملحق السابع عشر  17الثالثين، التعديل المقترح رقم استعرض فريق خبراء أمن الطيران، في اجتماعه 
ادل المعلومات، والكشف الهشاشة، وتبيتضمن أحكاما جديدة و/أو منقحة بخصوص التحريات الشخصية، وعمليات تقييم 

األمني على األشخاص. وكانت مجموعة عمل الملحق السابع عشر قد أوصت بتلك التقييمات، استنادا إلى اقتراح باستعراض 
جميع التدابير ذات الصلة بالتهديدات الراهنة، المنصوص عليها في الملحق السابع عشر، وفقا للمناقشات التي دارت خالل 

، في هذه المقترحات ووافق 217العشرين لفريق خبراء أمن الطيران. وقد نظر مجلس اإليكاو، خالل دورته االجتماع التاسع و 
على الدول والمنظمات الدولية المعنية إلبداء تعليقاتها بحلول  17على أن تقوم األمينة العامة بتعميم مقترح التعديل 
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التي ستنعقد في  218جلس، بغرض اعتماده، في دورته على الم 17. ومن المزمع عرض مقترح التعديل 2019 سبتمبر
 .2020يو لخ االنطباق يو ي، ومن المتوقع أن يكون تار 2019نوفمبر 

لى عوأقر  فريق خبراء أمن الطيران، في اجتماعه الثالثين، مواد إرشادية جديدة ومحدثة، ثم وافق عليها المجلس حيث ستعمم 
الجهات المعنية. وتشمل المجاالت التي تغطيها المواد اإلرشادية، الكشف األمني باستخدام معدات كشف آثار المتفجرات، 

تموين و تقييم التهديدات المتأتية من األشخاص عن طريق فحص السلوك، و إلشعاعية، الحوادث الكيميائية والبيولوجية واو 
ة وسُتدرج أفضل الممارسات الجديدة والمحدثة هذه في الطبعالحساسة. معلومات أمن الطيران و الرحالت وإمدادات المطارات، 

 .2019الفصل الرابع من عام  (، خاللDoc 8973 - Restrictedالقادمة لـ"دليل أمن الطيران" ) الحادية عشرة
ثة الطبعة الثانية  2019وصدرت في يونيو   من "بيان اإليكاو بشان سياق المخاطر العالمية في مجال أمن الطيران" المحد 

(Doc 10108 - Restricted.يأخذ في االعتبار التهديدات المحتملة في مجال األمن والوضع العالمي من حيث المخاطر ،) 
 (USAPالمي لتدقيق أمن الطيران)البرنامج الع
(، حيث بلغ مجموع USAP-CMAأربعة عشر عملية تدقيق في إطار البرنامج العالمي ) 2019م ايونيو من ع 30 ُأجريت حتى

عملية. وخالل األشهر الستة  95عملية وعمليات تدقيق في الموقع  24ما أجري من عمليات تدقيق على أساس المستندات 
امج العالمي كما ُنظ مت دورة تدريبية لمدق قي البرن ،حلقة عمل/ندوة إقليمية واحدة في بانكوك، بتايلنداألولى من السنة، ُنظ مت 

 بدعم من سلطة الطيران المدني في الكاميرون، لضمان توافر ما يكفي من المدق قين لتنفيذ البرنامج.
قةوُأوفدت بعثة تحق   البارزة  التي اتخذتها إحدى الدول لحل  شواغلها، للتحقق من اإلجراءات 2019في عام  تابعة لإليكاو ق منس 

ت ، وُأزيلللبرنامج العالمي في مجال أمن الطيران. وعلى مدى العام، تم  نشر شاغل بارز واحد على الموقع الشبكي المأمون 
ا ، اثني عشر شاغال بارز 30/6/2019تي لم تحل  حتى عدد الشواغل البارزة الرى. وبلغ أربعة شواغل بارزة أخرى في دولة اخ

 في خمس دول.
 التسهيالت

 ذات الصلة التسهيالت واإلرشادات  —لحق التاسع متعلقة بالمالالتطورات 

. 13/9/2018-10كندا في الفترة -مونتريـالفي  مقر اإليكاو في (FALP/10)فريق خبراء التسهيالت اجتماعه العاشر  عقد
رات ، وكذلك بالتطو (2016 عام في)منذ اجتماعه التاسع سهيالت في اإليكاو بالتطورات المتصلة بالت الخبراء فريقُأخطر وقد 

لدولية قواعد والتوصيات انظر الفريق في المقترحات المتعلقة بالوقد  .األخرى  الدوليةالمماثلة في األمم المتحدة والمنظمات 
(SARPs) من بينها تبادل بيانات الركاب اتعو موض والذي يتناوللحق التاسع على الم 27تعديل من أجل الالمنقحة /الجديدة 

ية ومجموعة العمل المعن (WGGM)مجموعة عمل المواد اإلرشادية نظر الفريق في تقارير كما . وازدواج الجنسية ووثائق السفر
بشأن  إلى تقديم أفكارالخبراء دعيت الدول المشاركة في فريق وقد  له.التابعتين  (GAFP)بالخطة العالمية لتسهيالت الطيران 

لحق التاسع، القواعد والتوصيات الدولية الواردة في المتنفيذ  علىالدول  ةن تعزز بها اإليكاو جهودها لمساعدأالكيفية التي يمكن 
م نظا ضمنقائمة مراجعة االمتثال المتعلقة بالملحق التاسع ات المحتملة، بما في ذلك التدريب، مثل و داأل/جو النه ةومناقش

 . ألحكام الملحق التاسعاالمتثال مستوى زيادة من أجل وذلك  (EFOD)الختالفات عن الكتروني إلابالغ اإل
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  عبر الرابط: FALP/10اجتماع  ويمكن االطالع على وثائق
2018.aspx-https://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP10  
(، أنشأت لجنة النقل الجوي، في 13/9/2018إلى  10االجتماع العاشر لفريق خبراء التسهيالت )المنعقد من في أعقاب 

تابعة لفريق الخبراء، مهمتها النظر في اقتراح قواعد وتوصيات دولية بشأن جمع بيانات سجالت  ، مجموعة عمل23/1/2019
م تقرير 2017) 2396وحمايتها، بما يتماشى وقرار مجلس األمن  ( واستخدامها وتجهيزهاPNRأسماء الركاب ) (. وسُيقد 

إلى لجنة النقل الجوي في  ،(PNR-TFء الركاب )وتسمى فرقة العمل المعنية بسجالت أسما –يتضمن توصيات هذه المجموعة 
. ووافقت اللجنة أيضا على إنشاء مجموعة عمل أخرى تابعة لفريق خبراء التسهيالت للنظر في أعمال فريق 2019أكتوبر 
، لطلب التعليقات بشأن  EC 6/3-19/15، تم  تعميم كتاب المنظمة 2019في مجال االتجار بالبشر. وفي فبراير الخبراء 

 .2019على الملحق التاسع. وقد نظر المجلس في التعديل المقترح في يونيو  27مقترحات التعديل 
ن مالملحق التاسع ضمن مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" في كل  منُعقدت ندوات إقليمية بشأن تنفيذ أحكام التسهيالت 

ر، في كل من داكا 2018والمحيط الهادئ بعد أن ُعقدت ندوات مماثلة في عام  لفائدة دول آسيا 2019تايلند في عام ، بانكوك
( والشرق األوسط ESAFأفريقيا )( والقاهرة، مصر لفائدة دول شرقي وجنوب WACAFالسنغال لدول غربي ووسط أفريقيا )

(MID) ( وفي ليما، بيرو لدول أمريكا الجنوبيةSAMوأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ) (NACCوتمحورت تلك الندوات .) 
 .(NATFPs( وإعداد البرامج الوطنية لتسهيالت النقل الجوي )EFODحول اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات )

 (TRIP)استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين 
 اوفي مقر اإليك (TAG/TRIP/2) اجتماعها الثاني برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرينت المجموعة االستشارية الفنية لعقد
ة الواسعة من طائفبالفي هذا االجتماع االستشارية قد ُأخطرت المجموعة و . 26/4/2018-24في الفترة  كندا-مونتريـالفي 

عات بناء الممولة من المانحين، ومشرو  اتوالمساعد ،السياسة العامةتطورات ما يتعلق بالمبادرات التي تنسقها األمانة العامة في
ة لتحديد هويالعمل المقبل  برنامجعن  فضال  إرشادات، نية و فمقترحات وتقارير أقرت المجموعة في هذا االجتماع و . القدرات

ق بين  المسافرين  القدراتالتنفيذ وبناء ومجموعة عمل  (NTWG) مجموعة عمل التكنولوجيات الجديدةاألمانة العامة و المنس 
(ICBWG). 

ثة عدد من  قد جرى نشرو  على النحو الذي أقرته  برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرينبشأن اإلرشادات الجديدة أو الُمحد 
تشمل هذه و . لإليكاواإللكتروني العام على الموقع وذلك  ،اجتماعها الثانيفي  (TAG/TRIP/2) المجموعة االستشارية الفنية

الضوئية، آلالت المصادقة بأفضل الممارسات رشادات المتعلقة بشأن إثبات الهوية، ودليل اإليكاو لإل دليل اإليكاواإلرشادات 
 من التعديالت ةكذلك مجموعو  معلومات سجل أسماء الركاب،منشور قة عن المسافرين، و المعلومات المسب  نظام وخطوات تنفيذ 

مجموعات نيين في فبدعم من الخبراء الاإلرشادات  هذه أُعد توقد . (Doc 9303) مواصفات في وثائق السفر المقروءة آليا  لل
 ة عبر الرابط:متاح، وهي (TAG/TRIP) برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرينالعمل التابعة للمجموعة االستشارية الفنية ل

.aspx2018 -10https://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP . 

ألحكام  وثائق سفرهاالتقييم عدم امتثال  بي ن رسالة إلى الدول التي 11رسلت التنفيذ وبناء القدرات، أُ مجموعة عمل وبدعم من 
 وُأرسلت .أوجه القصور هذهويب قد اتخذت إجراءات لتص االدول بالفعل، وأبلغت بأنههذه وقد أجابت بعض . Doc 9303الوثيقة 

 .2019أربع رسائل أخرى في النصف األول من 

https://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP10-2018.aspx
https://www.icao.int/Meetings/FALP/Pages/FALP10-%202018.aspx
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 (PKD)دليل المفاتيح العامة لإليكاو 

 إلى 2018 يوليو أرسلت األمانة العامة رسائل فيدليل المفاتيح العامة لإليكاو، المشاركة في الدول على تشجيع في إطار 
وحتى . ات سفر إلكترونية ولكنها لم تشترك بعد في دليل المفاتيح العامة لإليكاوالدول األعضاء التي تصدر جواز من  73
ن ع ةضافيإطلب معلومات ، وتالمستقبل القريبفي هذا الدليل االنضمام إلى  ةُتشير إلى ني  ردود  ةثماني، وردت 31/12/2018

، انضم ثالثة مشاركين جدد هم كوت ديفوار ومالي وصربيا إلى دليل 2018وفي عام  .ة الالزمة للعضويةداريالخطوات اإل
 وع، حيث بلغ مجم2019المفاتيح العامة، بينما انضم إليه مشاركان جديدان هما إيطاليا وكرواتيا في الفصل األول من عام 

  .65األعضاء في دليل المفاتيح العامة 

 تنمية االقتصادية للنقل الجوي ال
 قل الجوي نالسياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بال

، (، ُأنيطت الكثير من المهام بفريق خبراء تنظيم النقل الجوي 18/3/2013-22عمال بتوصيات المؤتمر السادس للنقل الجوي )
 بعضها ال يزال قيد اإلنجاز.

ل اإليكاو ترو ج للرؤية طويلة األجل لتحرير النقت ئنظرة اإليكاو طويلة المدى لتحرير النقل الجوي: ما فت (أ
ة دراسالجوي التي اعتمدتها الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين وترصد إعمالها. وُأجريت مؤخرا 

اساتها العامة ولوائحها التنظيمية. وكانت استقصائية لتحديد مدى دمج هذه الرؤية من جانب الدول ضمن سي
عة إلى حد ما، ويتم حاليا تجميع وتحليل تلك الردود.  الردود الواردة من الدول مشج 

دخول األسواق والشحن الجوي وملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم: استعرض فريق خبراء تنظيم النقل  (ب
م المحَرز  2019( في اجتماعه الخامس عشر المنعقد في أبريل ATRPالجوي ) منذ االجتماع السابق التقد 

دة اتفاق تكميلي بشأن  بخصوص إعداد اتفاقية بشأن االستثمارات األجنبية في شركات الطيران وصياغة مسو 
ت في سياق تحرير خدمات الشحن الجوي في النقل الجوي الدولي، فضال عن مسائل الضمانات/والتطمينا

 لدول بموجبه أن تحرر دخول األسواق. وتمث لت مخرجات االجتماع فيما يلي:لالنظر في اتفاق دولي يمكن 

النظر في إعداد اتفاق دولي يتيح للدول تحرير دخول األسواق: أنهى فريق خبراء تنظيم النقل الجوي  (1
لآلراء بخصوص المضي قدما على إلى توافق لتوصل لآفاق النظر في إعداد اتفاق دولي في غياب 

مسائل حقوق الحركة والضمانات/التطمينات والعمالة والمسائل االجتماعية. لجة اعم المدى القصير في
ومع ذلك، ارتأى الفريق أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتعريف أكثر بفوائد التحرير وبالعوائق 

 األسواق. فتحأمام 

 ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم: نظر فريق الخبراء في مشروعاعداد اتفاق دولي بشأن تحرير  (2
 امتالك أغلبية"" كأداة تتيح التنازلاتفاقية بشأن االستثمار األجنبي في شركات الطيران تنص  على "

من جانب مواطني أي  فعليا" افي االتفاقية والسيطرة عليهرأسمال شركات الطيران للدول األطراف 
 واالشراف التنظيمي عالقتين، بيد أن (free riders) "االنتهازيةاالتفاقية. وظلت مسألة " طرف آخر في

 فريق الخبراء اتفق على مواصلة العمل على وضع الوثيقة في صيغتها النهائية.
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إعداد اتفاق دولي محدد لتيسير مزيد من التحرير لخدمات الشحن الجوي: وكان فريق الخبراء منقسما  (3
دة اتفاق تكميلي بشأن تحرير خدمات الشحن الجوي في النقل الجوي الدولي، ينص   بخصوص مسو 

 بالنظر إلىنظام حر  فيما يتعلق بحقوق الحركة حتى الحرية السابعة والسعة والمرونة الشغيلية. و على 
دة االتفاق التكميلي  في صيغتها النهائية. ذلك االنقسام في اآلراء، لم يتسن وضع مسو 

 دد لجنة النقل الجوي المهام المقبلة لفريق خبراء تنظيم النقل الجوي بخصوص هذه المسائل.حوست

 اجتماع النقل الجوي 
 شاركت اإليكاو بشأن السياحة والنقل الجوي في أفريقيا:أول مؤتمر وزاري مشترك بين اإليكاو ومنظمة السياحة العالمية 

 واعترافا   .29/3/2019إلى  27حكومة الرأس األخضر من  هذا الحدث الذي استضافتهومنظمة السياحة العالمية في تنظيم 
شة سبل نظمتين لمناقبالروابط الوثيقة بين النقل الجوي والسياحة، اجتمع وزراء النقل الجوي والسياحة من الدول األعضاء بالم

جوي واعتمد المؤتمر اعالنا وزاريا وإطارا لخطة عمل لتطوير النقل ال .زيادة تطوير هذين المجالين االقتصاديين الرئيسيين
 (.2019-2021والسياحة في أفريقيا)

 اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية
ن في مجال اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية وكذا بشأ واصلت اإليكاو عملها لرسم وتحديث سياساتها وارشاداتها

تحديث إدارة وتمويل البنى التحتية للطيران. وتمحور العمل حول معالجة المسائل المتصلة بالمطارات غير المجدية اقتصاديا، و 
، وتوفير ارشادات (Doc 7100) "السياسات واإلرشادات الحالية وتحديث وثيقة "تعريفات المطارات وخدمات المالحة الجوية

ي إعداد وأدوات جديدة تيسيرا التخاذ قرارات االستثمار لتمويل البنى التحتية للطيران. عالوة على ذلك، هناك عمل جار للنظر ف
 .مزيد من اإلرشادات بخصوص استرداد التكلفة لدى توفير خدمات المطارات والمالحة الجوية

 (AEP-ANSEP/7) المطارات وفريق خبراء اقتصاديات المالحة الجوية اجتماعهما المشترك السابععقد فريق خبراء اقتصاديات 
تها لجنة النقل الجوي. وقد وافقت اللجنة على  28/3/2019إلى  26من  على أساس االختصاصات الجديدة التي أقر 

 .التوصيات الصادرة عن االجتماع
 على: كان من نتائج االجتماع وضع اللمسات األخيرة

 بإدارة وتشغيل المطارات غير المجدية اقتصاديا )شبكات المطارات(؛  المواد اإلرشادية ذات الصلة (أ

 (؛Doc 9562الطبعة الرابعة لدليل اقتصاديات المطارات ) (ب

الية وتحليل األثر االقتصادي وتحليل فع مواد إرشادية قائمة بذاتها بشأن دراسة الجدوى وتحليل فائدة التكلفة (ج
 ؛التكلفة

 ؛تطبيق إلكتروني جديد لتحليل فائدة التكلفة لتحليل االستثمارت في مشاريع منتقاة للبنى التحتية للطيران (د

المعالم الرئيسية ، الذي تستعين به الدول وسائر المنتفعين في بلورة AeroTarrifتحسين التطبيق اإللكتروني  (ه
 .المطارات والمالحة الجويةوم لسياسات رس
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حة يف توفير خدمات المالالسيتولى الفريقان مهام النظر في إمكانية استحداث آلية و/أو نهوج السترداد تك عالوة على ذلك،
 ، وكذا توفير خدمات األرصاد الجوية ألغراض الطيران.(UASالجوية لعمليات نظم الطائرات غير المأهولة )

ن خالل منصة منتدى ماإليكاو العمل مع الدول األعضاء بشأن تمويل إنشاء بنى تحتية جيدة للطيران، وال سيما  لوتواص
 والتمويل. مائيين ومؤسسات االستثماراإليكاو العالمي للطيران الذي يجمع مقرري السياسات في الدول والشركاء اإلن

 والتحليل االقتصادي بيانات الطيران

 اإليكاوة اإللكترونية الخاصة بالمنصة اإلحصائي (أ

 إليكاوالخاصة باالجديدة ُأدخلت تحسينات على المنصة اإلحصائية اإللكترونية 
).icao.int/newdataplus4https://www( نظرة سريعة للمستخدمين ة تتيح بصري ةوظائف تحليليإضافة ب

ُأضيفت أدوات كما . ت المعايرةتحليالللتمكن من إجراء  مختارة والتشابه بين بيانات االختالفأوجه ات و هالتجا
تعريفات "من  ةلكترونياإل ةنسخبتحسين الاألمانة العامة  كما قامت. ةلكترونيإلات او دمنصة األجديدة تعزز 

لدعم  ةجديد اة دأك (ACI)المجلس الدولي للمطارات  بالتعاون مع (Doc 7100)"لمطارات وخدمات المالحة الجويةا
؛ واستحدثت أداة لتحليل فائدة التكلفة تكون بمثابة ى األساسيةوتطوير البن القدراتبناء اتخاذ القرارات بشأن 

ة تتيح لمستخدميها تقييم مختلف خيارات االستثمار في مشاريع البنى التحتية للطيران من خالل المقارنة  منص 
 .ووفرت األمانة العامة دورات تدريبية للدول. سيناريوهات الفوائد والتكاليفبين 

 اتالتنبؤ  وضع (ب

مجموعة  (MDWG-LTF)أعد  فريق العمل المتعدد التخصصات المعني بالتنبؤات طويلة األجل للحركة الجوية  
 خطك 2016اتخاذ عام ب الجوية وتم تحديث التنبؤات بالحركةواحدة من التنبؤات الطويلة األجل للحركة الجوية. 

وغذ ت االمانة العامة التطبيق الخاص  .(CAEP)أساس، حسب ما طلبته لجنة حماية البيئة في مجال الطيران 
 .تنبؤات األساطيل والعاملين )الطيارون ومراقبو الحركة الجوية وعاملو الصيانة(ببوضع التنبؤات، 

 (ASAحساب الطيران الفرعي ) (ج

الفرعي لقياس اسهام  الطيران لمنهجية حساب ا  إطار الفرعي  الطيران حسابالخبراء االستشاري المعني بريق أعد  ف 
مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي وفي خلق فرص ومن ذلك مثال الطيران المدني في االقتصاد الوطني، 

نة الذي اعتمدته اللج 2008لوطنية، العمل. ويتوافق إطار المنهجية مع المعيار المت فق عليه لنظام الحسابات ا
ن الدول من رسم سياسات ووضع تقييمات تستند إلى البيانات للتخطيط  اإلحصائية باألمم المتحدة. كما سيمك 

 .لتطوير الطيران

 التعاون مع األمم المتحدة (د

م المحَرز نحو تحقيق الهدف  1-9 الغاية ،9 وف رت اإليكاو مؤشرات النقل لرصد التقد 
(development/Pages/SDG.aspx-icao/aviation-https://www.icao.int/about :من أهداف التنمية المستدامة )

نى التحتية اإلقليمية والعابرة الببالجودة والموثوقية واالستدامة والمرونة، بما في ذلك إنشاء بنية تحتية تت سم 
 للحدود، دعما للتنمية االقتصاية والرفاه مع التركيز على توفيرها للجميع بانصاف وبأسعار معقولة.

https://www4.icao.int/newdataplus
https://www.icao.int/about-icao/aviation-development/Pages/SDG.aspx
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 حماية البيئة

 (CAEPللجنة حماية البيئة في مجال الطيران )االجتماع الحادي عشر 

 31خبيرا من  250. وحضر االجتماع 15/2/2019إلى  4( بمونتريـال، كندا من CAEPُعقد االجتماع الحادي عشر للجنة )
ي توصية فنية تتناول ضجيج الطائرات وأثر الطيران على نوعية الهواء المحل 29منظمات دولية، وافقوا على  10دولة عضوا و

 والمناخ العالمي.
ضوضاء الطائرات، والمجلد  –حماية البيئة، المجلد األول  –وتضمنت تلك التوصيات مقترحا بتعديل الملحق السادس عشر 

ية الكربون من الطائرات، بما في ذلك التوص أكسيدانبعاثات ثاني  –انبعاثات محركات الطائرات، والمجلد الثالث  -الثاني 
لمجلد المحركات، كي ُتدَرج في اتطايرة المنبعثة من مبقاعدة قياسية جديدة بشأن عدد وكتلة الجسيمات الدقيقة غير الالخاصة 

تعديالت على جميع المجلدات ادخال ني من الملحق السادس عشر. عالوة على ذلك، وافق االجتماع على التوصية بالثا
 ( لتيسير تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق السادس عشر.Doc 9501األربعة لدليل حماية البيئة )

ت أيضا عددا من التوصيات تتعلق بالمطارات والعمليات، بما في ذلك المجموعة اإللكترونية ألدوات المطاراع أصدر االجتما
تدويرها،  دورة حياة الطائرات وإعادة فيما يخص حالةالالمراعية للبيئة، وأول تحليل عالمي لكفاءة الطيران األفقي، وتقارير عن 

فضل لبيئة والعمليات، باكبيرة في مجال حماية  تمعات المحلية. وقطعت أشواطلمجا الحة القائمة على األداء ومشاركةموعن ال
( لتيسير ASBUفي منظومة الطيران )من حزم التحسينات  B1و B0المشترك للحزمتين التوصية باستخدام نتائج التحليل البيئي 

لتعزيز تغير المناخ  التجميعية عن التكيف معالوثيقة . كما أوصى بالموافقة على اتخاذ القرار بخصوص تطبيق الحزمتين
 . جاهزية قطاع الطيران الدولي في مواجهة آثار تغير المناخ

 ل ومستقل لألهداف التكنولوجيةموافقت لجنة حماية البيئة في اجتماعها الحادي عشر على التوصية بأول تقييم خبراء متكا
 أوصتئرات وانبعاثات أكاسيد النتروجين وتكنولوجيا كفاءة الوقود. و وأوصت نتيجة لذلك بأهداف جديدة بالنسبة لضجيج الطا

ات المؤثرة ي، واالنبعاثلحالمؤثرة على نوعية الهواء الم بيئية يشمل ضجيج الطائرات واالنبعاثاتأيضا بتقييم محد ث لالتجاهات ال
 التخاذ مزيد من القرارات في مجال البيئة من جانب اإليكاو. كأساسعلى المناخ العالمي، 

ألسرع اواصلت لجنة حماية البيئة االهتمام بالنقل بالطائرات األسرع من الصوت، ووافقت على إجراء دراسة استكشافية للطائرات 
قعة الصوتية، أوصت . وبخصوص الفر طاراتمالللجنة، بغية التعرف أكثر على آثار ضجيج  12من الصوت خالل الدورة 

في تكنولوجيا المحركات فوق تجاهات االالعمل على إعداد قاعدة قياسية بشأن الفرقعة الصوتية، مع رصد  بمواصلة اللجنة
 الصوتية وتقييم انعكاساتها بالنسبة لمعايير الترخيص لإلنبعاثات.

لمعلومات العلمية المتفق عليها عن آثار وأوصت اللجنة بإصدار "كتاب أبيض بشأن آثار ضجيج الطائرات" يتضمن آخر ا
ستكشاف جدوى تحديد هدف طموح عالمي على المدى االتقدم المحرز والخطوات المنجزة نحو  أيضا  وناقشت  ضجيج الطائرات.

شوطا بعيدا بشأن عناصر تنفيذ خطة التعويض عن الطويل للطيران الدولي. وقد قطعت اللجنة خالل اجتماعها الحادي عشر 
 الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )كورسيا(،
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لقيم افوائد استخدامه في سياق "كورسيا". وشمل االتفاق ب والمطالبةحساب الوقود المستدام للطيران لتم  االتفاق على أسلوب 
ختلف مطوال دورة حياة  الكربون  أكسيدوالمنهجيات الستخالص القيم الفعلية الالزمة لحساب فوائد خفض انبعاثات ثاني البديلة 

( وعلى إجراء لتقييم واقتراح SCSsالمواد األولية. واتفقت اللجنة أيضا على مقتضيات خطط الترخيص ألغراض االستدامة )
)كورسيا( لالستدامة. عالوة على ذلك، أصدرت اللجنة معايير  مقارنة معمجموعة من الخطط ذات األهلية للترخيص للوقود 

الهيئة االستشارية الفنية التابعة لمجلس اإليكاو، التي ستتولى تقييم أهلية وحدات عمل توصية بخصوص قواعد وإجراءات 
 االنبعاثات بغرض استخدامها في كورسيا.

في  217نظر فيه خالل دورته لى المجلس للسُيعرض التقرير الكامل لالجتماع الحادي عشر للجنة حماية البيئة ع
 .2019 يونيو

 د الكربون، ألغراض الطيران الدوليسيخطط عمل الدول الخاصة بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أوك
دولة عضوا. وهذا دليل على اهتمام  111، 2019الدول التي أعد ت وقدمت خطط عمل طوعية لإليكاو بحلول أبريل بلغ عدد 

بها  تضطلع والتزامها على أعلى المستويات بهذه المبادرة، وكذا على أثر أنشطة المساعدة وبناء القدرات التيالدول األعضاء 
 2018، إلى تحديث خططها بحلول يونيو 2016في أكتوبر  قد ُدعيت، في آخر دورة للجمعية العمومية اإليكاو. وكانت الدول

 ت.مل وتحديثها الحقا ضروريا للتأكد من تجديد المعلومات مع مرور الوقويعتبر تقديم خطة الع ثم بعد ذلك كل ثالث سنوات.
ع الدول التي قد مت  2-39 لجمعية العموميةاوبخصوص برنامج األصدقاء إلعداد خطط العمل الوطنية، فإن قرار  يشج 

ي لم ها دعما لتلك الدول التخططها الوطنية على تبادل المعلومات الواردة فيها مع الدول األعضاء األخرى وإقامة شراكات مع
 وقد ُأقيمت لحد اآلن سبع شراكات في إطار برنامج األصدقاء. ُتِعد بعد خططها الوطنية.

 التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا( ةخط
 دولة نيتها المشاركة طوعا في كورسيا منذ البداية. 79، أعلنت 25/4/2019بتاريخ 
خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران )كورسيا( ثر اعتماد المجلس الطبعة األولى من المجلد الرابع: إوعلى 

خ بتاري ةساري ت أحكامهلتنفيذ كورسيا، أصبححماية البيئة، الذي يتضمن القواعد والتوصيات الدولية  –للملحق السادس عشر 
 .1/1/2019لالنطباق بتاريخ  وقابلة 22/10/2018

بحيث  2019بنهاية  المهمةنجاز من جانب مورد مختار وعد بإ 2019س وبوشر إعداد السجل المركزي لكورسيا في مار 
 . وفي انتظار السجل، أعد ت اإليكاو جدول بيانات إلكتروني تستخدمه الدول في2020يصبح السجل قابال للتشغيل في بداية 

دولة قد استخدمت ذلك الجدول لتقديم المعلومات عن  99، كانت 30/4/2019وبحلول . 2019و 2018اإلبالغ خالل سنتي 
 هيئة تحقق من الهيئات التي اعتمدتها. 13عن دول قد قدمت معلومات  6المشغلين التابعين لها. وفي نفس التاريخ كانت 
وكلفها بتقديم توصيات إليه بخصوص وحدات االنبعاثات المؤهلة التي  (TAB)أنشأ مجلس اإليكاو الهيئة االستشارية الفنية 

عضوا وأقر  اختصاصات الهيئة. كما وافق المجلس على  19ستستخدم في إطار كورسيا. ووافق المجلس على قائمة تتضمن 
برامج وحدات االنبعاثات  معايير وحدات االنبعاثات التي ستستخدمها الهيئة االستشارية في أداء مهمتها المتمثلة في تقييم

 باالستناد إلى تلك المعايير.
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 . 2019خالل شهري مارس وأبريل من عام  دول خمسكورسيا في  مت اإليكاو حلقات عمل إقليمية عننظ
 ( إلقليمي أمريكا الشمالية والكاريبي أمريكا الجنوبية؛22/3/2019إلى  21أسونسيون، باراغواي ) 

 ( إلقليم أوروبا وشمال األطلنطي؛27/3/2019إلى  26هلسنكي، فنلندا ) 

 ( إلقليم آسيا والمحيط الهادئ؛2/4/2019إلى  1سيول، جمهورية كوريا ) 

 ( إلقليم الشرق األوسط؛8/4/2019إلى  7القاهرة، مصر ) 

 ( إلقليمي أفريقيا الشرقية والجنوبية وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى.12/4/2019إلى  11داكار، السنغال ) 

، بما في ذلك 2019التركيز في حلقات العمل على المسائل العالقة بخصوص رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام  وتم
، وكذا على اإلبالغ عن انبعاثات الطائرات من ثاني أكسيد 30/4/2019الموافقة على خطط الدول لرصد االنبعاثات بحلول 

ل لألحكام ذات الصلة في القواعد والتوصيات الخاصة بكورسيا، وذلك في وقت في االمتثاالكربون والتحقق منها دعما للدول 
 .20201مبكر من عام 

 (ACT-CORSIAبرنامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب ألغراض كورسيا )

ريب القدرات والتدته برنامج المساعدة وبناء سعيا من اإليكاو إلى مساعدة الدول األعضاء على نحو أفضل، أعدت برنامجا سم  
اإليكاو من أجل  إطار اعتماد نهج منسق في. وأك د المجلس على أهمية 2018 ألغراض كورسيا، أقر ه المجلس في يونيو

مواءمة وتناغم الجهود وحشدها في مجال بناء القدرات. وطلب المجلس أيضا تنسيق جميع الشراكات مع اإليكاو سواء أكانت 
 ثنائية أو متعددة األطراف، بما يتيح رصد مدى نجاح تلك الجهود المنسقة، على الصعيد العالمي.

ن م(. وسيتولى الخبراء الفنيون ACT-CORSIA)قات بين الدول في إطار برنامج كما اسُتحِدثت في األقاليم كافة برنامج الصدا
توفير التدريب في الموقع، بمعية جهات االتصال الخاصة (، ACT-CORSIAالدول المانحة، خالل المرحلة األولى من برنامج )

وال )وتنفيذه في تلك الدول  (MRVلتحقق )عن كثب إعداد نظام الرصد واإلبالغ واكما سيتابعون  .بكورسيا في الدول المستفيدة
 سيما وضع خطة رصد االنبعاثات والموافقة عليها، فضال عن استحداث إطارات تنظيمية وطنية و/أو إقليمية(.

 98دولة مانحة و 15، أقيمت شراكات األصدقاء ألغراض كورسيا في مختلف أقاليم اإليكاو، بمشاركة 2019بحلول أبريل 
ويتضمن الموقع الشبكي لكورسيا في اإليكاو أحدث المعلومات عن أنشطة التدريب في الموقع التي اضطلع بها دولة مستفيدة. 

 .2خبراء الدول المانحة وهو ما يثبت الشفافية الكاملة بخصوص ما يقدم من مساعدة تحت مظلة اإليكاو
ى ، مع التركيز عل2019ة من الشراكات في منتصف وبناء على هذا النجاح والتنسيق في إطار اإليكاو، بوشرت المرحلة الثاني

ومي والتحقق في إطار المجلد الرابع للملحق السادس عشر. وقامت اإليكاو بتدريب خبراء فنيين من الدول المانحة، ياإلبالغ 
 التي ستبدأ على توفير التدريب في الموقع في الدول المستفيدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الشراكات 14/5/2019و 13

 .2019في يوليو 

 
                                                 

1 Pages/default.aspx/2019www.icao.int/Meetings/RS 
2 Partnerships.aspx-Buddy-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-www.icao.int/environmental 
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 ت بها اإليكاو في مجال بناء القدراتعاألنشطة األخرى التي اضطل
له االتحاد األوروبي ونفذته اإليكاو، في عام البر اسُتكِمل  دولة  حيث قدم المساعدة ألربعة عشر 2019نامج المشترك الذي مو 

 يدأكسنظم لرصد انبعاثات ثاني إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية وإنشاء  علىتم  اختيارها من بين دول إفريقيا والكاريبي 
 الكربون ألغراض الطيران الدولي.

 
ت حقق المشروع نتائج تتجاوز المتوقع. فقد استطاعت الدول األربعة عشر إعداد وتقديم خطط عمل مشفوعة باألرقام، واستحدث

 ن قطاع الطيران لإلشراف على تنفيذ تلك الخطط. وقد أقيم في كل واحدةأفرقة وطنية لخطط العمل بمعية الجهات المعنية م
 من الدول نظام خاص بالبيئة والطيران كأداة لرصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي.

سية ومعدات تم  تنفيذ مشروعين نموذجيين للطاقة الشمسية في البوابة يتمثالن في استخدام نظام كهروضوئي بالطاقة الشم
ا. وتبلغ لكهربة البوابة لتزويد الطائرة بالطاقة خالل العمليات األرضية في مطارين دوليين بدواال، الكاميرون ومومباسا، كيني

ومن المتوقع أن يساهم المشروعان في منع  تباعا. KWPكيلوواط  500و MWPاواط غمي 1.25القدرة االنتاجية للمشروعين 
 رحلة سنويا. 7500وتستفيد منهما اثات ثاني أكسيد الكربون طن من انبع 4000تسر ب 

ل المشروع المشترك أيضا أربع دراسات جدوى بشأن استخدام وقود الطيران المستدام )الجمهورية الدومينيكية، ترينيداد  ومو 
 .3وتوباغو(وتوباغو، كينيا وبوركينا فاسو(، وكذا بشأن استخدام الطاقة الشمسية في مطار واحد )ترينيداد 

(/ UNDPاالنمائي )الذي تتول ى اإليكاو تنفيذه والمشترك بينها وبين برنامج األمم المتحدة  المشروع 2019اسُتكِمَل في عام 
م الدعم للدول، وال سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تطبيق تدابير GEFمرفق البيئة العالمية ) (، حيث قد 

ل من مرفق البيئة العالمية تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية عند البوابة في للحد  م ن االنبعاثات. ويشمل هذا المشروع الممو 
عالوة على ذلك، أعد ت  لتقليل من االنبعاثات.امطارين دوليين في جامايكا، تحوال إلى نموذج للمطارات األخرى في استراتيجية 

ادية في إطار هذا المشروع تتعلق بالتمويل؛ والطاقة المتجددة؛ ووقود الطيران المستدام؛ اإليكاو مجموعة من أربع وثائق ارش
تقليل االنبعاثات  ( للمقارنة بين مبادراتMACتكلفة التخفيض الهامشي )منحنى واستحدثت أيضا أداة  .4وتدابير التقنين والتنظيم

 من حيث فعالية التكلفة.

 وأنشطة التواصل 2019عام  المناسبات التي نظمتها اإليكاو في
بمقر  1/5/2019و 30/4فيما يخص أنواع الوقود البديل المستدام، يومي  2050ندوة تقييمية لرؤية عقدت اإليكاو أول 

. وقد الحظ 6في مؤتمر اإليكاو الثاني حول الطيران وأنواع الوقود البديل 2050. وجاءت هذه الندوة نتيجة إلقرار رؤية 5اإليكاو
تستند إلى فرضية زيادة تدريجية في استخدام الوقود البديل المستدام، وبالتالي يتعين استعراضها  2050الثاني أن رؤية المؤتمر 

                                                 
3 protection/Pages/ICAO_EU.aspx-https://www.icao.int/environmental 
4 protection/Pages/ICAO_UNDP.aspx-nmentalhttps://www.icao.int/enviro 
5 https://www.icao.int/Meetings/SAFStocktaking/Pages/default.aspx 
6 pages/default.aspx/2https://www.icao.int/meetings/caaf 

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/ICAO_EU.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/ICAO_UNDP.aspx
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في تطوير استخدام الوقود المستدام في الطيران. وتشمل عملية التقييم  ما ُأحِرز من تقدملبشكل دوري من خالل عملية تقييم 
وفي  .2025تحضيرا للمؤتمر الثالث حول الطيران وأنواع الوقود البديل في موعد أقصاه عقد حلقات عمل وندوات بشكل منتظم 

الندوة األولى مناسبة لتبادل المعلومات فيما بين الدول والجهات المعنية، وشكلت أساسا للمؤتمر الثالث هذا السياق، وف رت هذه 
  .2050بوضع لبنات التقييم الكم ي لرؤية 

، ُعِقَدت ندوة ثانية في ليما، بيرو يومي 2017، التي انعقدت في عام 7اإليكاو األولى بشأن المطارات الخضراءبعد نجاح ندوة 
هذه الندوة، جرت مناقشات وتم  تبادل أفضل الممارسات في اإلدارة البيئية للمطارات، حيث ثم  . وخالل 9/5/20198و 8

( SAMألمريكا الجنوبية )ت هذه الندوة بالتعاون مع المكتب اإلقليمي االطالع على آخر التطورات في هذا المجال. وُعِقدَ 
 والمجلس الدولي للمطارات.

وكانت مناسبة لالطالع على األنشطة  .16/5/2019إلى  14في مقرها بمونتريـال من  2019لعام  9عقدت اإليكاو ندوة البيئة
الرئيسية لحماية البيئة التي تضطلع بها اإليكاو وفي مجاالت رئيسية منها الضجيج ونوعية الهواء المحلي وتغير المناخ، 

بما في ذلك تحضيرا للدورة األربعين للجمعية العمومية. كما عرضت مخرجات المناسبات البيئية الرئيسية التي نظمتها اإليكاو، 
وكذا الندوة  2019اإلقليمية الخاصة بكورسيا لعام ية البيئة في مجال الطيران وحلقات العمل االجتماع الحادي عشر للجنة حما

 والندوة الثانية بشأن المطارات الخضراء. 2050التقييمية األولى لرؤية 
ثية ة الثالالطبعة الخامسة لتقرير البيئة بغرض تبادل المعلومات عن التقدم المحرز خالل الفتر  2019أصدرت اإليكاو في عام 

لسابقة، على نجاح الطبعات ا بناء   الجمهور، هذه الطبعةالسابقة في تنفيذ أنشطة حماية البيئة في المجاالت الرئيسية. وُتطلع 
ساسية في األمانة العامة لإليكاو والدول األعضاء وسائر الجهات المعنية. وُيعد  التقرير الوثيقة المرجعية األعلى ما تقوم به 

 الطيران الدولي والبيئة ويتضمن التطورات الرئيسية في هذا المجال حتى الدورة األربعين للجمعية العمومية.مجال 
  

                                                 
7 https://www.icao.int/Meetings/greenairports/Pages/default.aspx 
8 Pages/default.aspx/2019https://www.icao.int/Meetings/GREENAIRPORTS 
9 https://www.icao.int/meetings/ENVSymposium/Pages/default.aspx 
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 دعم التنفيذ
 التعديالت واألدلة

 2019التعديالت المعتمدة خالل عام 

 التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات  -للملحق الثالث عشر 17التعديل 

امية؛ الوقائع وتعميم التقارير الخت شملخطار لت"الممثل المعتمد"؛ ومواءمة األحكام الخاصة باإليتعلق هذا التعديل بتعريف 
دة توصيات  والتحقيق الموقوت في الوقائع الخطيرة واإلفراج عن التقارير الختامية؛ وتسهيل دخول المحققين؛ والتشاور بشأن مسو 

ن عفي اإلضافة )ج(؛ وإدراج إضافة جديدة )و( وإدراج إرشادات جديدة السالمة؛ وتعديل قائمة األمثلة عن الوقائع الخطيرة 
 تفويض عمليات التحقيق.

 األدلة )بما في ذلك االصدارات المسبقة وغير المنقحة(

  الوثيقةDoc 10003 – غير منقحة( دليل التبادل الرقمي لمعلومات األرصاد الجوية ألغراض الطيران( 

  الوثيقةDoc 10103 –  بشأن تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن اإليكاو من أجل الطائرات إرشادات
 )غير منقحة( ذات المراوح القال بة

  الوثيقةDoc 9859 – إدارة السالمة، الطبعة الرابعة دليل 

 مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب"

 السالمة
شهر َمت في األ، ُنظ ِ 2018التي انعقدت في مقر اإليكاو خالل عام  بعد الندوات وحلقات العمل اإلقليمية بشأن إدارة السالمة

، 15/2إلى  11ثالث حلقات عمل لبناء القدرات في مجال إدارة السالمة )األولى في بانكوك من  2019م الست األولى من عا
 (.5/4/2019إلى  2، والثالثة في باريس من 28/3إلى  24والثانية في القاهرة من 

ج من تلك الحلقات مساعدة الدول والقطاع وموظفي اإليكاو ممن لديهم دور في مساعدة الدول في اإللمام ببرناموكان الغرض 
"عدم  تنفيذه بشكل فعال تحقيقا ألهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية. وفي إطار مبادرةفي السالمة الوطني وبناء القدرات 

د إلى الدول باالستنادوالر أمريكي. وقد تم  انتقاء  300حلقات العمل في حدود  ترك أي بلد وراء الركب"، يتحمل الرعاة رسوم
وهي  ،(ASIAPجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية )داة لترتيب أولويات الشراكة من أتحليل ُأجري باستخدام أ

 (:iSTARSواإلبالغ )مة المتاحة على الموقع الشبكي للنظام المتكامل لتحليل اتجاهات الس
https://portal.icao.int/space/Pages/ASIAP.aspx 

  

https://portal.icao.int/space/Pages/ASIAP.aspx
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 األمن والتسهيالت
وير الخاص والتطالمكاتب اإلقليمية، بالتنسيق مع برنامج دعم التنفيذ  تقوم، مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" تنفيذفي إطار 

قصيرة  وهي خطط ،(ASIPs)إعداد خطط لتحسين أمن الطيران ب ،المساعدة ممن يقدمون وشركاء آخرين  (ISD-SEC) باألمن
ا في التزام الدول بتحسين قدراتهعلى تقييم االحتياجات و  تعتمد على األجل، متعددة المراحل لبناء قدرات الدول ةإلى متوسط

نشاطا هادفا  13ونف ذ خطط لتحسين أمن الطيران، في تنفيذ  فعاليةب ةدول 26انخرطت ، 2019ام . وفي عأمن الطيرانمجال 
 .نشاطا آخر من أنشطة المساعدة على أساس استرداد التكلفة خالل نفس الفترة 12، و30/6/2019للمساعدة حتى 

من  14ما مجموعه  نظم، 2019يونيو  30 . وبحلولعضوا   35حاليا  (ASTC) مركز التدريب على أمن الطيران ةشبك وتضم
 ومن المزمع تنظيم تدريب تحت رعاية اإليكاو في كل واحد من مراكز التدريب خاللالتدريب التي ترعاها اإليكاو فعاليات 

 السنة.

إدارة حلقة عمل  ،30/6/2019حتى  ،، ُعقدت(GASeP)ة للخطة العالمية ألمن الطيران ولويالهدف األكثر أمع  وتماشيا  
 .2019مرات في عام  8 ثةمخاطر أمن الطيران المحد  

 ، على وجهأبرمتو أمن الطيران. ب مؤسسات أكاديمية للنهوض،مع وكاالت دولية و  اتاإليكاو شراك تقامإلى ذلك، أ ةضافاإلوب
ى ذلك، . وعالوة علةدفاهلتقديم مساعدة  ةمريكيووزارة الخارجية األالمتحدة النقل في المملكة  ةوزار اتفاق شراكة مع  الخصوص،

ثالث  من خالل عقد اإلدارة المهنية ألمن الطيران تنفيذ برنامج تدريبي في مجالكونكورديا ل ةواصلت اإليكاو شراكتها مع جامع
يذ وتنف عدادسنغافورة إلأكاديمية الطيران في مع  ةاإليكاو شراكبرمت أكما . يونيو من هذا العام 30بحلول دورات تدريبية 

لطيران الفهم لإلطار الدولي ألمن ازيادة الوعي و إلذكاء أمن الطيران، على طيران المدني بالالمديرين العامين دريب تبرنامج 
 .2019احتضنت األكاديمية الدورة الثانية من هذا البرنامج في أبريل المدني ومتطلبات االمتثال له. وقد 

 التسهيالت
، (TRIP)ين ة الدول على تنفيذ استراتيجية برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافر لمساعد نهج أكثر انتظاما   اعتماد يكاووتواصل اإل

له من فيما تبذ لدعم الدول ضعت مؤخرا  التي وُ برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين طة طريق يخر ل الترويجال سيما عن طريق 
ج لتنفيذ برنام، خارطة الطريق المنق حة 216في دورتها  ، أقر ت لجنة النقل الجوي،2019وفي يناير  جهود في هذا المجال.

 حكما 16اإليكاو لتحديد هوية المسافرين حتى تتمكن الدول من تنفيذ استراتيجية البرنامج، حيث أدرجت في خارطة الطريق 
 .الهوية نامجالتسهيالت )الطبعة الخامسة عشرة( تتصل باستراتيجية بر  –جديدا و/أو منق حا من أحكام الملحق التاسع 

وية في إطار برنامج اإليكاو لتحديد ه الندوة اإلقليمية حول إدارة هوية المسافرين 2019واستضافت حكومة بنين، في فبراير 
 المسافرين.

ون يستخدمها العاملو  ،جهة اتصال وطنية 124لديها  منصة آمنة خاصة ببرنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافريناإليكاو  ىولد
برنامج اإليكاو لتحديد هوية كل المعنيين بمستخدما آخر من دول ومنظمات دولية و  220التسهيالت إضافة إلى  في مجال

 المسافرين.
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ف األمم ومساهمتها في تحقيق أهدااستراتيجية "برنامج اإليكاو لتحديد هوية المسافرين" وكجزء من مشاركتها المستمرة في تنفيذ 
لدول مساعدة امن أجل جهودها من تكثف ال تفتأ إليكاو فإن األمانة العامة لة الحدود واألمن، بشأن إدارة مراقبككل المتحدة 

ما و ، (iAPI)الركاب قة عن المسبَ التفاعلية المعلومات  وُنظم (API)الركاب قة عن المعلومات المسبَ  ُنظم تطبيق علىاألعضاء 
المشاركة في: يتعلق بذلك من قواعد وتوصيات دولية واردة في الملحق التاسع. وقد أمكن تحقيق ذلك بشكل رئيسي من خالل 

 ابالركقة عن لمعلومات المسبَ لحلقة عمل وطنية معنية بإنشاء نظام في ، و (OSCE) منظمة األمن والتعاون في أوروبافعاليات 
كاب في حلقة دراسية بشأن تبادل بيانات الر لوالتنظيم المشترك مع المنظمة الدولية للهجرة  مولدوفا وتركمانستان، جمهورية في

 (ESAF)أفريقيا الشرقية والجنوبية السنغال )كل من في سهيالت تنفيذ التلإليكاو فيما يتعلق ب إقليمية ندواتالنمسا، وتنظيم 
مريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي أوبيرو )(، (MID)(، ومصر )الشرق األوسط (WACAF)وغرب ووسط أفريقيا 

(NACC)  وأمريكا الجنوبية(SAM).) 

 (، أقامت اإليكاو شراكة مع مكتب األم المتحدة لمكافحة2017) 2396مم المتحدة القرار ألثر اعتماد مجلس األمن باإعلى 
يرمي إلى مساعدة الدول في تنفيذ برنامجي أسماء الركاب " الذي goTravel" المكتب اإلرهاب ومنظمات أخرى لتنفيذ مشروع

(PNR( و/ أو المعلومات المسبقة عن الركاب )API حسب االقتضاء. وقد بوشر رسميا بمقر األمم المتحدة يوم ،)7/5/2019 
 برنامج األمم المتحدة المشترك للسفر في مجال مكافحة اإلرهاب.

 تدامة الشراكات العالمية ألغراض التنمية المس

 المناصرة والتواصل مع الجمهور

، 18/1/2019و 17دعت مجموعة البنك الدولي، إلى جانب معهد الموارد العالمية ومركز )روس( للمدن المستدامة، يومي 
جديد ال باالتجاهالبراز كيفية استيعاب الطيران لالبتكارات والنهوض  "النقل"التحول في مجال خالل مؤتمر لى جلسة إاإليكاو 

ة نها المرة األولى التي ُيضاف فيها الطيران كعنصر من عناصر برنامج التحول في مجال النقل، فإن مناقشإوحيث للحركية. 
لطيران موضوع "االبتكار في مجال الطيران = قيمة مضافة للحركية الجديدة" يبين أن التطورات التكنولوجية الطليعية في قطاع ا

ب الصناعات ووسائل النقل كافة. وارتأت اإليكاو أن تطبيق األسالي( تحدث أثرا على UASالمأهولة )مثل نظم الطائرات غير 
ق،  بة بإجراء عمليات تقييم مشتركة لألثر من حياالبتكارية في التنقل ينبغي، في أحسن األحوال، أن يتم بشكل منس  ث مرح 

 مساهمة قطاع النقل في التنمية وإسهامه في النهوض بها.
 على إحياء الذكرى الخامسة والسبعين استعدادا للدورة األربعين للجمعية العمومية. 2019زت أنشطة التواصل في عام ورك  

ل وشمل ذلك وضع اللمسات األخيرة على الموقع الشبكي "مستقبل الطيران"، وإصدار مواد للتواصل مع الشباب، وإرشادات للدو 
 ، وتحضير طائفة واسعة من موارد التسويق ذات الصلة.2019بخصوص مسابقات اإليكاو اإلبداعية لعام 

وبوشر أيضا التخطيط االستراتيجي للتواصل مع الجمهور بخصوص أنشطة الدورة األربعين للجمعية العمومية ومخرجاتها 
 المتوقعة. ويتضمن ذلك إعداد الوثائق، والتعامل مع وسائل اإلعالم وتنسيق األنشطة واألحداث االحتفالية.

حيث نشرت وحدة االتصاالت ما  ،2019واصلت اإليكاو حضورها في الحقل اإلعالمي خالل النصف األول من عام و 
رسالة على وسائل  2 000صف األول من السنة وحوالي نإصدارا جديدا وقصاصات أخبار جديدة خالل ال 25مجموعه 
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ووكاالت األنباء مرة في وسائل اإلعالم اإللكترونية  10 000التواصل االجتماعي. وبفضل ذلك، ُذكر اسم المنظمة أكثر من 
. واقترن اسم اإليكاو، في معظم األحوال، لدى الصحفيين وغيرهم من مصادر األخبار، مرة على تويتر 45 000و ةالمشهور 

 بالتحقيق في الحوادث وحل المسائل المتعلقة بالمجال الجوي وإدماج الطائرات المسيرة.
 لألمينة العامة أو أشرفت 11مداخلة لرئيس المجلس و 15مكتب التنفيذي، فإن وحدة االتصاالت أعد ت وفيما يتعلق بدعم ال

 وضعتها في صيغتها النهائية.على تنسيقها أو 

 تنمية الموارد البشرية 

 التدريب
 تقييم مؤسسات التدريب واعتمادها

قلة توفر عمليات التقييم التي ُيضطلع بها في إطار البرنامج المتقدم للتدريب في مجال الطيران "ترينير" رؤية واضحة ومست
ومن  1/1/2019عمليات تقييم منذ  9وتبين المجاالت الحساسة التي تحتاج إلى تحسين. وُأجريت لعمليات مؤسسات التدريب 

 .2019يونيو  المزمع إجراء اثنتين أخريين مع نهاية
 مؤسسة عضو. 100ويضم برنامج "ترينير" أكثر من 

 منهجية إعداد وتنظيم الدورات التدريبية.
 إعداد أو تحديث عشر مجموعات مواد تدريبية معتمدة من اإليكاو.تم ، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، 

 (ITPSمجموعات المواد التدريبية الصادرة عن اإليكاو و)
إعداد مجموعة مواد تدريبية جديدة هي "الدورة التدريبية  2019( في عام GATالتدريب العالمي على الطيران )باشر مكتب 

 .للتحقق بخصوص كورسيا"
ها مشغلو الطائرات  ا وفقوالغرض من تلك الدورة هو التحقق من التقارير الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتي أعد 

 ت الدولية بشأن كورسيا. ألحكام القواعد والتوصيا
ق من ( باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية، ودورة التحقTDCوجرى تحديث أربع دورات قائمة هي: دورة تدريبية لمصممي التدريب )

 باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية. (VCT) مواءمة التدريب القائم على األداء
 مع المجلس الدولي للمطارات وهما:( PTPsالتدريبية المعدة في إطار شراكات )وتم  كذلك التحقق من مجموعتين من المواد 

 .(GRFتصميم وتشغيل المطارات؛ ودورة إلكترونية على استخدام نموذج اإلبالغ العالمي ) –تطبيق أحكام الملحق الرابع عشر 
 (STPsمجموعات المواد التدريبية الموحدة )

 مجموعات مواد تدريبية موحدة .أُعد ت خالل فترة اإلبالغ ثالث 
 مشاركة المتدربين في دورات اإليكاو

 متدربا. 975، 2019بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية حتى نهاية أبريل 
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 (PTPsالمواد التدريبية المعد ة في إطار شراكات )
و، المعدة في إطار شراكات مع كل من جامعة واترلتم  خالل الفترة المشمولة بالتقرير استخدام مجموعات المواد التدريبية 

 والمدرسة الوطنية للطيران المدني بفرنسا، وكلية جون مولسون إلدارة األعمال التابعة لجامعة كونكورديا.
 مبادئ توجيهية إلعداد دورات التدريب اإللكترونية 

د دورات إلكترونية، جرى تعميم المبادئ التوجيهية إلعدافي إعداد دورات تدريبية  (TPPالمتقدم ) "ترينير"دعما ألعضاء برنامج 
 وادلم ةالجديد الطبعة، وُأدرَجت تلك المبادئ التوجيهية في 2019التدريب اإللكترونية على جميع الدول األعضاء في فبراير 

 (.TDCدورات مصممي التدريب )
 تحليل االحتياجات من التدريب

أداة تحليل االحتياجات من التدريب ألغراض تقييم االحتياجات من التدريب ، بلغ مجموع مستخدمي 30/4/2019حتى 
 منتفعا. 114وتحسين التدريب في مجال الطيران 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشراكات في مجال التدريب
 .(يوروكنترولالمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية )تم  إبرام شراكة جديدة مع 

12 (10.5%)

25 (22%)

31 (27%)

10 (9%)

10 (9%)

14 (12%)

12 (10.5%)
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وتركز هذه الشراكة على إعداد وتنظيم دورات تتصل بالمالحة الجوية من جانب معهد خدمات المالحة الجوية التابع 
 وال سيما إدارة األمن ضمن دورات إدارة الحركة الجوية.لليوروكنترول 

 مشروع التدريب الصيني
لت حكومة الصين الشعبية الدورة التدريبية لمديري اإلدارة العليا وا ( CAA SMMTCلمتوسطة لدى هيئة الطيران المدني )مو 

ة الخاصة الدوليلالرتقاء بمهارات مديري اإلدارة العليا والمتوسطة لدى الهيئة على اإلدارة الفعالة لتنفيذ القواعد والتوصيات 
 .بمجاالت السالمة والمالحة الجوية واألمن والتسهيالت

منظمات إقليمية لمراقبة السالمة  6دولة و 121أصحاب الطلبات من قدمت منح لستمائة وأربعة من  30/4/2019وحتى 
 .2019و 2018دورة خالل عامي  25لحضور 

 ( NGAPالجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران )

 لمهنيين العاملين في مجال الطيران أولا بالجيل القادم منالمعنية  المهام، عقدت فرقة 2019خالل النصف األول من عام 
نامج بإعداد إطار للبرنامج ليشكل أساسا لتحديد استراتيجيات لمعالجة المسائل المتصلة ببر  المهاماجتماع لها. وتعنى فرقة 

لوفاء لالمهنيين. وسوف ُيستخدم ذلك اإلطار لهيكلة دليل تنفيذ البرنامج لمساعدة الدول في إعداد خططها الوطنية واإلقليمية 
ج التوقعات المحدثة للحركة الجوية على المدى الطويل ضمن باحتياجاتها في هذا المجال. كما جرى خالل نفس المدة، إدما

برنامج تفاعلي حديث يتيح للدول وغيرها من المنتفعين إصدار توقعات للحركة والعمليات مصممة خصيصا بمستويات مختلفة 
 عاملين المجازينمن التفصيل )حسب الطرق الجوية وأزواج المطارات(. ويتيح هذا التطبيق إعداد توقعات لالحتياجات من ال

بمن فيهم الطيارون ومراقبو الحركة الجوية وعمال الصيانة وطواقم المقصورة. عالوة على ذلك، استحدثت عملية لرصد 
لواقع" وأخيرا يجري التنسيق لتنظيم حدث خاص بالشباب تحت عنوان "بين الحلم وابين العاملين المجازين. االتجاهات الجنسانية 

 ارات الذي ستنظمه اإليكاو في سبتمبر.في إطار معرض االبتك

 المساواة بين الجنسين

ي إحياء فتحت عنوان "فك ر بالمساواة، ابن بذكاء، وأبدع إلجل التغيير"، وشارك  8/3/2019إحياء اليوم العالمي للمرأة يوم  تم  
ي مقر فيث اجتمع موظفو هذه المنظمات هذه المناسبة اإليكاو واتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" والمجلس الدولي للمطارات، ح

 الحالة فيما يخص   نظرة المرأة إلىاإليكاو. وشارك في الفعاليات قادة نسوة من المنظمات الثالث وقطاع الطيران، عرضن 
 المساواة بين الجنسين في القطاع.

 برنامج التعاون الفني
ر إجمالي  فيذ، في دوالر أمريكي. وتوجد قيد التن مليون  28.5، 30/6/2019برنامج التعاون الفني الذي تنفذه اإليكاو، حتى ُقدِ 

لة من الدولة المستفيدة نفسها، ضمن صناديق استئمانية مختلفة، فضال 90إطار هذا البرنامج،   عن مشروعا للتعاون الفني ممو 
نفيذ بلدا. ومن المزمع ت 141ابعة لبرنامج المتطوعين في مجال الطيران، وذلك في مشروعين للمساعدة الفنية وثالثة مشاريع ت

 .2019في  مليون دوالر أمريكي 92.3بلغ مشاريع أخرى بم



 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 برنامج التعاون الفني حسب األقاليم )بماليين الدوالرات األمريكية( 
 

 30/6/2019حتى  30/6/2018حتى  اإلقليم 
 5.49 5.44 أفريقيا

 18.71 29.39 ناألمريكتا
 1.40 1.23 أسيا والمحيط الهادئ

 0.23 0.18 أوروبا
 2.65 3.43 الشرق األوسط

 28.48 39.67 المجموع
 

 والمشاريع المحّدثة حديثا  المشاريع المعتمدة 
ثة   ما يلي: 2019خالل النصف األول من سنة من مشاريع التعاون الفني الضخمة المعتمدة والمحد 

  الصومال– ( المساعدة من أجل تعزيز منظومة الطيران المدني في الصومالSOM18801) 

  أثيوبيا– ( اتفاق بشأن خدمة مشتريات الطيران المدنيCAPS( )ETH19701) 

  إقليمي مشروع– ( البرنامج التعاوني ألمن الطيرانRAS04901) 

 :ما يلي خالل هذه الفترة المعتمدة الطيرانمتطوعين في مجال لل اإليكاو الجديد برنامج مشاريع تشمل
 ساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية فيمساعدة برنامج المتطوعين في مجال الطيران للدراسة بشأن م — المشروع اإلقليمي 

 .(RAS19301)( PSIDSالمحيط الهادئ )

 أموال الجهات المانحة
 التعاون الفني اآلتية:وردت إسهامات من الجهات المانحة لتمويل مشاريع 

  شمالي آسيا  –برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطيران  –مشروع إقليمي 
(COSCAP-NA )(RAS02901)–  دوالر أمريكي 50 000بمبلغ  إيرباصمنحة من 

  جنوبي أسيا  –برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطيران  –مشروع إقليمي 
(COSCAP-SA( )RAS97902 )– دوالر أمريكي 50 000يرباص بمبلغ منحة من إ 

  جنوب شرقي آسيا  –برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطيران  –مشروع إقليمي
(COSCAP-SEA( )RAS97903 )- 3 750دوالر أمريكي ومن بوينغ بمبلغ  100 000يرباص بمبلغ منحة من إ 

 دوالر أمريكي



 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 الصنادق الطوعية لإليكاو
لفنية اتقدم، خالل الفترة المشمولة بالتقرير، أي مساهمات إضافية من الصناديق الطوعية لإليكاو ألغراض مشاريع المساعدة لم 

 RAS18801دوالر أمريكي من المشروع رقم  20 000ل إدارة التعاون الفني. لكن تم تحويل أموال بمبلغ الممولة من خال
 ضمن برنامج المتطوعين. RAS19301)المساعدة الفنية( لتنفيذ المشروع 

 توظيف الخبراء
من  155من اإلناث و 6) 161منهم  ،30/6/2019حتى  ين الدوليينياالستشاريين الميدانو  من الخبراء 167تم  توظيف 

ا مسؤوال  عامال ، بم 983من موظفي المشاريع المحليين ليصبح المجموع  743الذكور( تم نشرهم في الميدان، باإلضافة إلى 
عاملين في  أصال  من الذكور( من الخبراء واالستشاريين الميدانيين الدوليين الذين كانوا  71من اإلناث و 8) 79في ذلك 

 المشاريع الجارية. علىدان المي

 التدريب في مجال الطيران المدني 
جائزة وذلك  156شهر/عمل، منها  89.6ذكور( لمدة  271إناث ومستفيدين من ال 52زمالة ) 323هذه الفترة تقديم تم  خالل 

دارة من في إطار مذكرة تفاهم أبرمتها اإليكاو مع جمهورية كوريا وسنغافورة تتعلق بتوفير التدريب بتمويل من هذين البلدين بإ
  .اإليكاو

 1748عالوة على ذلك، ساهمت برامج التدريب المحلي التي يشرف عليها متدربون في إطار مشاريع التعاون الفني في تدريب 
من  206من اإلناث و 37فردا  ) 243و (،من الذكور 1381و من اإلناث 367) موظفي إدارة الطيران المدني  منشخصا  

 موردين في إطار المكون الخاص بالمشتريات من مشاريع التعاون الفني. الذكور( من جانب

 المعدات والعقود من الباطن
مليون دوالر  13.5الخاصة بشراء المعدات الميدانية إذن شراء وعقود من الباطن حيث بلغ إجمالي النفقات  159صدر 

 أمريكي.

 ميزانية تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
دوالر أمريكي، بينما  ماليين 5.4، 30/6/2019إيرادات صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية، حتى  تقديرات بلغت

 مليون دوالر أمريكي. 0.3اإليرادات النفقات بمبلغ  تقديرات دوالر أمريكي، وبذلك تجاوزت ماليين 5.1بلغت النفقات 
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 الدعم  اتاستراتيجي

 الخدمات القانونية والعالقات الخارجية

 الخالفات ةتسوي

 ( 2016)البرازيل والواليات المتحدة 

م الُمحرز  مرحلية تقارير 215و 214و 213ُعرض على المجلس في دوراته  المفاوضات بين الطرف المد عي  فيبشأن التقد 
، 2018م بأن ممثلي الطرفين قد عقدا اجتماعين موضوعيين في عا المجلس وُأبلغ(. الواليات المتحدة)والمد عى عليه ( البرازيل)

في أقرب  المناقشات بهدف اختتام المفاوضاتن السيواصوية للنزاع فيما بينهما، و طيبا  نحو التوصل إلى تس تقدما   اأحرز  اوبأنهم
إلى مواصلة مفاوضاتهما بغية التعجيل بالتوصل إلى تسوية مرضية  وفي ضوء ما تقدم، دعا المجلس الطرفين. وقت ممكن

بتعليق  فيما يتصل ال يزال ساريا 212وكرر المجلس التأكيد على أن القرار الذي اتُّخذ في الجلسة الثامنة من دورته . لخالفهما
مها المد عى عليه في   .31/8/2017تسجيل رد المد عي على المذكرة المضادة التي قد 

م إلى المجلس تقرير مرحلي عن الحالة فيما يخص  المفاوضات بين الطرف المد  216الدورة  لوخال لطرف رازيل( وابعي )ال، ُقدِ 
 ن الطرفين اتخذا خطوات إلنشاء مجموعة عمل تتشكل من خبراءيفيد، في جملة أمور، بأ (الُمد عى عليه )الواليات المتحدة

من  12فنيين من البرازيل والواليات المتحدة مهمتها إعداد مشروع تعاوني لتحديد أفضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق المادة 
ن التقرير أيضا بأن الطرفي دللجمعية العمومية. وأفا 39اتفاقية شيكاغو، بما يتماشى والمناقشات التي جرت إبان الدورة 

ر المجلس  ءسيواصالن محادثاتهما لحل خالفهما وأنهما يرغبان في إنها إبقاء تلك المحادثات  في أقرب وقت ممكن، وقر 
  .المعلومات بشأن أحدث التطوراتآخر ن األمينة العامة في دورة الحقة على م يحصلالمسألة قيد نظره على أساس أن 

 من اتفاقية شيكاغو ( ن) 54الطلب المقد م بموجب المادة 

، في طلب قدمته دولة اإلمارات العربية 17/5/2018، التي عقدها في 214 نظر المجلس، في الجلسة األولى من دورته
فاثة نمقاتالت ب تتعلق" حوادث خطيرة في مجال السالمة الجوية" ثالثة بشأنمن اتفاقية شيكاغو، ( ن) 54المتحدة عمال بالمادة 

وقام المجلس، . 26/3/2018و 15/1/2018قطرية وطائرات مدنية مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقعت يومي 
من أمة و على مواصلة التعاون، ال سيما من أجل تعزيز سال تينالمعني وينالعض تينبعد نظره في الطلب المذكور، بحث الدول

 .ءته واستدامتهالطيران المدني الدولي وكفا

؛ قطر والبحرين (أ) الطلب —( 2017)قطر والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
 (ب) الطلب —( 2017)ومصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

م المد عى عليهم في كل من الطلب 19/3/2018في  لي التي ( ب)والطلب ( أ)، قد  بصورة مشتركة بيانات االعتراض األو 
، قدم المد عي تعليقات ردا  1/5/2018وفي (. قطر)تشكك في اختصاص المجلس في معالجة المسائل التي أثارها المد عي 

لية م 12/6/2018وعالوة على ذلك، في (. ب)و( أ)بشأن كال الطلبين ( الدفوع االبتدائية) على بيانات االعتراض األو  ، قد 
وبعد االستماع إلى المرافعات (. ب)و( أ)المد عى عليهم بصورة مشتركة مذكرتين تعقيبيتين على رد المد عي على كال الطلبين 

التي عقدها في  214الشفوية من األطراف المعنية بشأن الدفوع االبتدائية، قرر المجلس، في جلسته الثامنة من دورته 
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، 215وُأبلغ المجلس، في الجلسة األولى من دورته . بتدائية للمد عى عليهم في كلتا القضيتين، رفض الدفوع اال26/6/2018
محكمة العدل  ىأودعوا لد( ب)و( أ)محكمة العدل الدولية قد أخطر اإليكاو رسميا  بأن المد عى عليهم في كال الطلبين قلم بأن 

 84المادة  الطعن المتعلق باختصاص مجلس اإليكاو بموجب، طلبات إقامة دعوى في القضية بشأن 4/7/2018الدولية، في 
، وكذلك قطر ضد البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة)من اتفاقية الطيران المدني الدولي 

من المادة الثانية من اتفاق عبور الخطوط القسم الثاني جب الطعن المتعلق باختصاص مجلس اإليكاو بمو في القضية بشأن 
 .(قطر ضد البحرين ومصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة) 1944الجوية الدولية لسنة 

م إلى المجلس، في دورته  من  84ادة م، بموجب ال2017، تقرير شفوي عن الدعويين المودعتين من قطر، في أكتوبر 216ُقدِ 
ى قدما طعنين لد -الطلب )أ( والطلب )ب( –تم  التذكير بأن المد عى عليهم، كل على حدة، في الدعويين و اتفاقية شيكاغو، 

في محكمة العدل  تال يزاالن قيد الب . وحيث إن الطعنين29/6/2018خ محكمة العدل الدولية بشأن قرار المجلس المؤر 
 على تعليق النظر في هذه المسألة لحين ،قيد نظرهظر عن قراره السابق بإبقاء المسألة بصرف الن ،الدولية، اتفق المجلس

 صدور حكم من محكمة العدل الدولية بخصوص الطعنين.

 الجوانب القانونية للطائرات بدون طيار

برنامج عمل ، على إضافة هذا البند إلى 7/11/2018التي عقدها في 215مجلس، في الجلسة الخامسة من دورته وافق ال
وطنية بشأن التشريعات ال( LE 4/63-16/77كتاب المنظمة ) 2016 واستنادا  إلى ردود الدول على استبيان عام. اللجنة القانونية

هة عن ُبعد  نونية ، خُلصت اللجنة إلى أن الجوانب القا(RPAS)والمسائل القانونية الدولية ذات الصلة بُنظم الطائرات الموج 
هة عن ُبعد جديرة بمواصلة النظر فيها، وأنشأت فريقلعمليات ُنظم ا دولية عمل لمعالجة الجوانب القانونية ال لطائرات الموج 

ومن المقرر أن تتزامن اجتماعات الفريق مع . ودمجها في الطيران المدني (بدون طيار) غير المأهولةلعمليات الطائرات 
هة عن بُ  جاري في للمواءمة والتآزر مع العمل الفني والقانوني ال عد، وذلك تعزيزا  اجتماعات فريق خبراء ُنظم الطائرات الموج 

 .المنظمة

 إرشادات بشأن تضارب المصالح

، الذي حدد االعمال المقبلة للمنظمة بشأن موضوع تضارب المصالح في الطيران المدني 8-39عمال  بقرار الجمعية العمومية 
مب خالصة وافيةوضعت األمانة العامة  ت إلى أحكام اإليكاو )"إرشادات اإليكاو بشأن تضارب المصالح في الطيران المدني"( ُقد 

تعلقة من أحكام اإليكاو المتعلقة بتضارب المصالح الم الخالصةاللجنة القانونية في دورتها السابعة والثالثين. وتتألف هذه 
في  سياسة النقل الجوي الواردةب األحكام الخاصة فضال  عنبالسالمة الجوية وأمن الطيران والتحقيق في الحوادث والوقائع، 

الخالصة وسوف ُتتاح هذه  المالحق الثالث عشر والسابع عشر والتاسع عشر وأيضا  في أكثر من دزينة من أدلة اإليكاو.
 شكل دائم بجميع لغات عمل اإليكاو عمال  بطلب اللجنة القانونية. في  الوافية

 ضد الطيران المدني التهديدات اإللكترونية 

بعد أن ُأدرج في برنامج عمل اللجنة القانونية بند "النظر في مدى كفاية مواثيق قانون الجو الدولي القائمة في التصدي 
في االجتماع األول لمجموعة الدراسة التابعة  (LEB)للتهديدات اإللكترونية ضد الطيران المدني"، شاركت اإلدارة القانونية 
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، (RSGLEG)والمجموعة الفرعية للبحوث المعنية بالجوانب القانونية  — (SSGG)مة والمعنية باألمن اإللكتروني لألمانة العا
لي للردود التي وردت من  22/11/2018في  المنعقد وساعدت المجموعة الفرعية على تحديد نطاق عملها، وإجراء تحليل أو 

ام القانونية المحلية المنطبقة على األمن اإللكتروني واالتفاق على منهجية دولة وإقليما  على دراسة استقصائية بشأن األحك 61
إلجراء المزيد من التحليل للردود. كما عرضت اإلدارة القانونية معاهدات قانون الجو الدولي المنطبقة على الهجمات اإللكترونية 

ُيعد خطوة إلى األمام نحو إيجاد إطار قانوني  2010ضد الطيران المدني، وخُلصت إلى أن التصديق على اتفاقية بيجين لعام 
مناسب للتصدي للتهديدات اإللكترونية. وقد وافقت المجموعة الفرعية للبحوث المعنية بالجوانب القانونية على مواصلة دراسة ما 

استنتاجاتها إلى  الةوعلى إحإذا كان هناك حاجة إلى وضع مواثيق دولية جديدة لمعالجة األمن اإللكتروني وبأي شكل ستكون، 
اللجنة القانونية. ووافقت مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني، في اجتماعها الخامس الذي عقدته 

، على إدراج إجراءات بشأن التشريعات واللوائح والعمل على الترويج للتصديق على مواثيق بيجين في إطار 23/11/2018في 
 يجية األمن اإللكتروني.استرات

 21تنفيذ المادة 

 10 يومياجتماعها الثاني في مونتريـال  (A21TF)من اتفاقيه شيكاغو  21عقدت فرقة العمل المعنية بتنفيذ المادة 
. وقد وافقت فرقة العمل، بعد مداوالتها، على أن توصي اللجنة القانونية بدعم العمل الجاري الذي تقوم به 11/4/2018و

كحل طويل األجل ممكن لمساعدة الدول األعضاء على الوفاء  (ARN)األمانة العامة من أجل تطوير شبكة تسجيل الطائرات 
 (ARNSG)قدم، أنشأت فرقة العمل المجموعة الفرعية التابعة لشبكة تسجيل الطائرات . وعمال  بما ت21بالتزاماتها بموجب المادة 

من أجل مساعدة األمانة العامة على تطوير شبكة تسجيل الطائرات. وكحل مؤقت، وافقت فرقة العمل أيضا  على التوصية 
 المبدأ. وأكدت فرقة العمل على ضرورة ، وهو ما أقرته اللجنة القانونية من حيثلشطب الطائرة من السجلبشهادة نموذجية 

فريق و  (XBT)عبر الحدود  بقابلية النقلالعمل في تعاون مع الهيئات األخرى ذات الصلة في اإليكاو، مثل فرقة العمل المعنية 
 خبراء صالحية الطائرات للطيران.

ي يوم( المنعقد A21TFمن اتفاقية شيكاغو ) 21ثر صدور توصيات االجتماع الثاني لفرقة العمل المعنية بتنفيذ المادة إعلى 
شطب نية في دورتها السابعة والثالثين، عرضت االمانة العامة نموذج شهادة ، التي أي دتها اللجنة القانو 11/4/2018و 10

حدود ال على فرقة العمل المعنية بقابلية النقل عبر 21المعنية بتنفيذ المادة ، الذي اقترحته فرقة العمل الطائرة من السجل
(XBT-TF للنظر فيه في اجتماعها الثالث المنعقد في مونتريـال من )1/2/2019إلى  29/1. 

 المسائل القانونية المتصلة بالركاب غير المنضبطين 

 - 288أنجزت فرقة العمل المعنية بالجوانب القانونية للركاب غير المنضبطين عملها على تحديث كتاب اإليكاو الدوري 
بروتوكول تعديل االتفاقية "اعتماد  بعد ،"المشاغبين/نغير المنضبطيبشأن الجوانب القانونية لمشكلة الركاب  رشاديةالمواد اإل"

عمال بقرار المؤتمر ( 2014 لعامبروتوكول مونتريـال " )المتعلقة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على متن الطائرات
م مشروع دليل لتحديث الكتاب الدوري  . الدبلوماسي ، مشفوعا  بتقرير عن أعمال فرقة العمل على مدى أربع جلسات، 288وُقدِ 

مع التقدير، العمل الذي تقوم به فرقة  وأيدت اللجنة القانونية،(. 7/9/2018-4)إلى الدورة السابعة والثالثين للجنة القانونية 
وأن تنشئ اإليكاو  في شكل دليل؛ 288 اإلرشادات المتعلقة بتحديث الكتاب الدوري تكون : العمل، ووافقت على توصياتها بأن
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مع ربطها بالمواقع )المشاغبين غير المنضبطين و قاعدة بيانات للتشريعات الجنائية للدول بشأن الجرائم التي يرتكبها الركاب 
دراسة استقصائية تستفسر فيها من الدول األعضاء وأن ُتجري األمانة العامة  ؛(اإللكترونية ذات الصلة لدى الدول األعضاء

؛ وأن ُتجري اإليكاو المشاغبينغير المنضبطين و عن الجزاءات اإلدارية أو النظم المماثلة التي وضعتها للتعامل مع الركاب 
. يكاو، بهدف تحقيق االتساق بين مطبوعات اإل"مشاغب"و" غير منضبط"استعراضا  للنهج المتبع بشأن استخدام مصطلحي 

 الذي سُينشر في عام ، أحاط المجلس علما  بتقرير اللجنة القانونية دون إبداء تعليق على مشروع الدليل7/11/2018وفي 
2019. 

ة باللغة اإلنجليزي (Doc 10117وصدرت نسخة مسبقة من الدليل بشأن الجوانب القانونية للركاب غير المنضبطين والمشاغبين )
ير المواد اإلرشادية بشأن الجوانب القانونية للركاب غ – 288. ويحد ث هذا الدليل كتاب اإليكاو الدوري 6/5/2019بتاريخ 

ن المنضبطين/المشاغبين بعد اعتماد بروتوكول تعديل االتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض األفعال األخرى المرتكبة على مت
 11وتصديق على البروتوكول  اتعملي 8، كانت هناك 1/5/2019(. وبحلول 2014وكول مونتريـال لعام الطائرات )بروت

 كي يدخل البروتوكول حي ز النفاذ.فقط انضمام. وهناك حاجة إلى ثالث عمليات تصديق/انضمام أخرى  عملية

 مكررا   83التحرير االقتصادي والمادة جوانب السالمة من عملية 

شأن . واستمر العمل ب(Doc 10059)" من اتفاقية الطيران المدني ا  مكرر  83"دليل تنفيذ المادة  21/3/2018في نشرت اإليكاو 
ع ، م207المجلس في جلسته السابعة من دورته  بها ، بصيغتها التي اعتمدهامكررا   83توصيات فرقة العمل المعنية بالمادة 
لمبرمة نشاء نظام تسجيل ونشر تفاعلي قائم على اإلنترنت لالتفاقات والترتيبات األخرى اإلإحراز تقدم في األعمال التحضيرية 
ة ، بما في ذلك العمل االبتدائي بشأن تصميم النظام. وقد وافقت لجنة المالحمكررا   83في مجال الطيران في إطار المادة 

المدخلة على الملحق السادس من اتفاقية شيكاغو،  ، على التعديالت2018التي عقدتها في يونيو  208الجوية، في جلستها 
 واحالتها إلى الدول األعضاء والمنظمات الدولية المختصة للتعليق عليها.

، باالستعراض النهائي للتعديالت على الملحق 2019، المنعقدة في مارس 210وقامت لجنة المالحة الجوية، في دورتها 
إلى المجلس باعتماد تلك التعديالت على أن تكون قابلة لالنطباق بتاريخ باتفاقية شيكاغو، وأصدرت توصية السادس 

5/11/2020. 
 لدولة لتابعة  /مدنية  -تحديد وضع الطائرة 

 المتعلق بالمشاكل العملية التي تواجهها (LE 4/50-16/86كتاب المنظمة ) 2016 استنادا إلى ردود الدول على استبيان عام
 :قررت اللجنة القانونية في دورتها السابعة والثالثين ما يلي ،"التابعة للدولة/الطائرات المدنية"الدول بسبب تصنيف 

 1993 آلراء والتوصيات الواردة في الدراسة التي أجرتها األمانة العامة عاماإلشارة إلى استمرار صالحية ا (أ
لة، لدو لبالنسبة لمسألة تحديد وضع الطائرة بوصفها مدنية أو تابعة  التابعة للدولة /بشأن الطائرات المدنية

 أيسر مناال ؛ التي يتعين إتاحتها للدول بطريقةو 



 

 

 

 

 

 

 

 

28 

وضع الطائرة ب توصي المجلس بتشجيع الدول على التعاون فيما بينها لمعالجة المسائل التشغيلية المتصلة (ب
ء من اتفاقية شيكاغو، سوا( ب 3ات لتنفيذ المادة أو تبادل أفضل الممارس/لدولة ولبوصفها مدنية أو تابعة 

 من خالل المشاورات المباشرة أو من خالل منتديات اإليكاو أو المجموعات اإلقليمية المناسبة؛

 .من برنامج العمل العام للجنة القانونية" لدولةلتابعة  /مدنية  -تحديد وضع الطائرة "إزالة البند  (ج

 المنقولة )معدات الطائرات(الضمانات الدولية على المعدات 

السجل  أمينبوصفها  .Aviareto Ltdعلى إعادة تعيين شركة  ،2018التي عقدها في يونيو  214في دورته  وافق المجلس،
 نةونظرا  ألن فترة الثالث سنوات لعضوية لج. 1/3/2021الدولي للضمانات على معدات الطائرات لفترة والية رابعة تبدأ في 

، فقد عي ن المجلس خمسة عشر عضوا  1/7/2018قد انتهت في  (CESAIR) عة للسلطة اإلشرافية للسجل الدوليالخبراء التاب
أفريقيا  يرلندا وكينيا والكويت والمكسيك ونيجيريا واالتحاد الروسي وسنغافورة وجنوبإالبرازيل وكندا والصين وفرنسا و  رشحتهم

و في اجتماعها الثامن في مقر اإليكا CESAIRوعقدت لجنة . والواليات المتحدةواإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة 
الئحة "في  أمين السجل، وذلك بغرض النظر أساسا  في التغييرات التي اقترحها 31/8/2018-29خالل الفترة  مونتريـال

م التغييرات الموص. (Doc 9864) اته"ءالسجل الدولي وإجرا المقرر عقدها في  216دورته  بها إلى المجلس في ىوسُتقد 
ها رئيسة ل( الصين)يانغ . الخبراء التابعة للسلطة اإلشرافية للسجل الدولي السيدة ي لجنة وقد انتخبت. 2019مارس /فبراير

 74كان هناك  ،31/12/2018وفي . نائبة للرئيسة لفترة الثالث سنوات التالية( سنغافورة)تان . ه.وأعادت انتخاب السيدة س
على  وبروتوكول اتفاقية الضمانات الدولية (اتفاقية كيب تاون )اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة "طرفا  في 

 (. بروتوكول الطائرات" )المعدات المنقولة بشأن المسائل الخاصة بمعدات الطائرات

 
سجل وصت لجنة الخبراء التابعة للسلطة اإلشرافية لل، التغييرات التي أ2019المنعقدة في مارس  216وافق المجلس، في دورته 

. وقد بلغ عدد 2018(، في اجتماعها الثامن المنعقد في أغسطس Doc 9864دخالها على الوثيقة )بإ (CESAIRالدولي )
 .1/5/2019طرفا حتى  76األطراف في اتفاقية كيب تاون والبروتوكول الخاص بالطائرات 

 قانون الجو الدوليلتصديق على مواثيق ل الترويج

اء لتصديق على مواثيق قانون الجو الدولي أثناء زياراتهما إلى الدول األعضل الترويجواصل رئيس المجلس واألمينة العامة 
 واجتماعاتهما مع مسؤولي الحكومات رفيعي المستوى.

ي إقليم آسيا والمحيط الهادئ حلقة دراسية قانونية ف 2018مايو  25و 24وكانت جمهورية كوريا قد استضافت خالل يومي 
لها ، واتفاقية كيب تاون وبروتوكو 1999مونتريـال لعام  ، واتفاقية2014لعام  للترويج لمواثيق بيجين وبروتوكول مونتريـال

ا موحضر الحلقة الدراسية . من اتفاقية شيكاغو 56و( أ) 50، والبروتوكوالت المعدلة للمادتين 2001الخاص بالطائرات لعام 
 .دولة عضوا   30مشارك ينتمون إلى أكثر من  600يقرب من 

الدورة التدريبية  إعداد وتنظيممن أجل  (GATالمساعدة لمكتب التدريب العالمي على الطيران ) (LEB)وقدمت اإلدارة القانونية 
وقد استفاد من هذه . مواثيق قانون الجو الدولي ، للتصديق علىضمن جملة أمور في مجال قانون الجو الدولي، التي تروج،

 .مشاركا   150قرابة  2018الدورة التدريبية التي ُقد مت في مقر اإليكاو وفي األقاليم خالل عام 
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إلى المشاركة في الحدث األول  18/4/2019المؤرخ  LE 4/75.1-19/37وُدعيت الدول األعضاء بواسطة كتاب المنظمة 
 25/9/2019و 24الخاص بمعاهدات اإليكاو تحت عنوان "قرن من المعاهدات الدولية لقانون الجو" الذي سُينظ م يومي 

 ،بعيناألر على هامش الدورة  ،الدورة األربعين للجمعية العمومية. والغرض من هذه المناسبة هو الترويج للتصديقبالموازاة مع 
على المعاهدات متعددة األطراف لقانون الجو من خالل توفير تسهيالت إليداع صكوك التصديق أو االنضمام إلى المعاهدات 

 الدولية لقانون الجو التي تعمل اإليكاو وديعا لها.
 باإليكاو 193الدولة العضو الـ –دومينيكا 

النضمام إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي لدى حكومة الواليات ، اشعارا با14/3/2019أودعت كومنولث دومينيكا، يوم 
 باإليكاو. 193مما جعل من دومينيكا الدولة العضو الـ 13/4/2019المتحدة. وأصبح االنضمام ساريا بتاريخ 

 1999استعراض حدود المسؤولية بموجب اتفاقية مونتريـال لعام 
تراجع  كأداة لمنعستخدم آلية ذاتية لالستعراض الدوري، تُ  1999ة مونتريـال لعام تتضمن حدود المسؤولية المقررة بموجب اتفاقي

االستعراض  ةحدود المسؤولية بسبب ظروف التضخم مع مرور الزمن. وبناء عليه، أجرت اإليكاو، بوصفها وديعا لالتفاقي
 من االتفاقية. 24الثالث لحدود المسؤولية، عمال بالمادة 

كلفة بإدارة وُيعب ر عن تلك الحدود بحقوق السحب الخاصة. واستنادا إلى البيانات الواردة من صندوق النقد الدولي وهو الهيئة الم
غ ويبلحقوق السحب الخاصة، إرُتئي أنه تم  إعمال العتبة المحددة في االتفاق التي يتعين عندها مراجعة الحدود تصاعديا. 

ا م األطرافاالتفاقية على أن ذلك التعديل سيكون ملزما لجميع الدول  ( من2) 24المادة  . وتنص  %14معامل التعديل المقرر 
 لم تعترض أغلبيتها لدى اإليكاو ضمن فترة محددة تقررها المنظمة. وسيصدر عما قريب كتاب منظمة يشرح اإلجراء أعاله.

 
 استعراض قواعد اإليكاو لتسوية الخالفات

فريق عامل الستعراض قواعد اإليكاو  2019(، أنِشئ في عام 4/9/2018-7للجنة القانونية ) 37الدورة على إثر انعقاد 
 المقارنة المعمول بها ألغراض مماثلة في هيئات أخرى لتسوية الخالفات مع مراعاة أمور منها أفضل الممارسات، والوثائق 

ل في قواعد محكمة العدل الدولية. وعقد الفريق العامل اجتماعه األو بمنظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية، وال سيما 
 إلقرار أساليب عمله وإعداد خارطة طريق ألداء مهامه. 9/5/2019إلى  7مونتريـال من 

 إدارة الموارد البشرية
 وظيفة من الفئة الفنية والفئات العليا 309، منها 2019وظيفة في نهاية يونيو  597 كان عدد الوظائف الثابتة بالمنظمة

 .في المئة 30. وبلغت نسبة النساء في الظائف من الفئتين وظيفة من فئة الخدمات العامة 288و
استمر العمل على أول استراتيجية للموظفين باإليكاو، باالستناد إلى أفضل الممارسات المتبعة داخل منظومة األمم المتحدة 

ية بمشاركة اإلدارة العليا وسائر الموظفين األساسين فضال عن مجموعة تركيز منتقاة من بين العاملين ومن خالل عملية تشاور 
بما يتوافق على نحو كامل مع خطة األعمال  2019في مختلف وحدات المنظمة. وسينتهي إعداد االستراتيجية في عام 

ل االستراتيجية مخطط2022-2020وميزانية الفترة الثالثية  اإليكاو في دعم القوى العاملة  ا يبين األساليب التي ستتبعها. وتشك 
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ل اإليكاو إلى منظمة تتمحور حول موظفيها وتركز على االرتقاء  وزيادة عددهم واالحتفاظ بهم واإلفادة منهم، بحيث تتحو 
 الكفاءة والفعالية.ببواليتها على نحو يت سم بقدراتهم من أجل الوفاء 

هري على مدونة الخدمة حيث أصبح النص محايدا من حيث الجنس بغية استكمال الخطة التنفيذية وقد ُأدخل تغيير غير جو 
 في إطار برنامج المساواة بين الجنسين الذي أقر ه المجلس.

 الخدمات اللغوية
سيجرى سيتم، في إطار مشروع نظام إدارة الخدمات اللغوية، وضع االختصاصات في صيغتها النهائية لطلب العروض، حيث 

بعد و . وبالموازاة مع ذلك، يتم تقييم األدوات المستخدمة في األمم المتحدة. 2019م اتحليل الردود خالل النصف الثاني من ع
 إدارة الوثائق باإليكاو.ذلك، سيتخذ القرار بخصوص أفضل الحلول فيما يخص 

د انعق(، الذي IAMLADPات والوثائق والمنشورات )شاركت اإليكاو في اإلجتماع المشترك بين الوكاالت المعني بترتيبات اللغ
منظمة دولية. ونوقشت  50. واستضاف االجتماع االتحاد األوروبي، بمشاركة أكثر من 29/5/2019إلى  27في بروكسل من 

ات طائفة واسعة من المواضيع وتم تبادل أفضل الممارسات بشأن إدارة شؤون الترجمة التحريرية والفورية وخدمات المؤتمر 
د المشاركون، بالنظر إلى الطبيعة المعقدة لتعددية األطراف والتعاون الدولي د اللغات، تعد إبااللتزام بمبد ،والوثائق. وقد تعه 

ت وتعزيز تبادل المعارف بخصوص التكنولوجيات الجديدة في المجال اللغوي، واغتنام الفرض السانحة التي تتيحها االبتكارا
 والذكاء االصطناعي.محورة حول االنسان تالم

ي ففي االجتماع السنوي الدولي المشترك بشأن االستعانة بالحاسوب في الترجمة والمصطلحات المنعقد  وشاركت اإليكاو أيضا  
. ويمثل هذا االجتماع منتدى للتعاون وتبادل الخبرات في مجال الترجمة باالستعانة 15/5/2019إلى  13من  غكسمبر و ل

ية. درس االجتماع كيفية اسهام التكنولوجيات واالبتكار في تغيير طبيعة المهن اللغو قد و  .والوثائق بالحاسوب، والمصطلحات
ن لإلفادة معلى أهمية التعاون فيما بين المنظمات ومع األوساط األكاديمية لتيسير تبادل المعارف والخبرات  وأك د أيضا  

 يون.: اللسانمراتيجيات شاملة تستند إلى رأسمال الخدمات اللغوية وهاإلمكانات التي توفرها هذه التكنولوجيات مع تصميم است

 إدارة المعلومات
(، الذي يدعم جميع األنشطة ERP، عملية تطوير نظام تخطيط الموارد المؤسسية )2019اسُتكملت في وقت مبكر من عام 

لبائع. التطوير في آخر نسخة حظيت بالدعم الكامل من االمالية وأنشطة المشتريات والموارد البشرية بالمنظمة. وتمث لت عملية 
الستعراض إجراءات العمل في ربوع وبوشر مشروع  .وتتضمن هذه النسخة واجهة بينية تفاعلية مع المستخدم ووظائف جديدة

ى مات. كما جر المنظمة وترشيدها وأتمتتها. ومن المتوقع أن تفضي عملية التطوير إلى زيادة االنتاجية وضمان استمرار الخد
( التي يستند إليها مضمون البوابة وتطبيقاتها في كل وحدات المنظمة في صيغة جديدة تحظى SharePointتطوير خدمة )

 بالدعم الكامل من جانب ناشرها على مدى السنوات الخمس القادمة.
ى تصويت اإللكتروني، بث الجلسات علاألربعين للجمعية العمومية: نظام الزمة النعقاد الدورة الكل األنشطة ال جرى تحضير

 االنترنت ونشر المواضيع المحددة. وتواصلت الجهود من أجل زيادة المرونة في مجال األمن اإللكتروني عبر تطبيق الحلول
ل م بحائط إلكتروني واق من الجيل المقبو وخادتم تزويد كل محطة عمل  الخاصة بأمن تكنولوجيا المعلومات. عالوة على ذلك،

 ل وقائي أخير.كح
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 ويجري تقييم الشبكة وإعادة تصميمها مع مراعاة التوصيات العديدة الصادرة عن القطاع وخبراء األمم المتحدة على النحو
رة المتوقع في خطة عمل أمن المعلومات. وسعيا إلى الحفاظ على القدرة والتوافر، سيتم بشكل تدريجي تجديد الحواسيب والقد

 والمكاتب اإلقليمية.التخزينية في المقر 
ُأنشئ مكتب جديد إلدارة كل مشاريع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عبر المنظمة، بغرض تحسين االشراف والحكامة 

ة بالنسبة لذلك النوع من المشاريع بصرف النظر عن الوحدة المسؤولة عن أصل المشروع أو ملكيته. وسُتسَند إلى وحدة جديد
 ين من خالل االشراف على الهيكل المؤسسي وإدارة المشاريع.يات الصلة وشؤون الموظفين المعنمهمة إدارة الخدمات ذ

 األنشطة المدّرة لاليرادات
 إلى أن الوحدات الخاصة ببيع 2019تشير النتائج التي حققها الصندوق الفرعي لدر  اإليرادات خالل النصف األول من سنة 

 لىعالمنشورات وتنظيم األحداث وترخيص المنتجات والتدريب، حققت النتائج المتوقعة في الميزانية. وينصب التركيز حاليا 
 دعم ميزانية المنظمة.مواصلة ن المنشورات والمناسبات لفرص جديدة لتحقيق العائدات ماستكشاف 

ناسبات اقُتني برنامج رقمي جديد لبيع وتوزيع منشورات اإليكاو ووثائقها مع حماية الملكية الفكرية للمنظمة. وُيسهم تنظيم م
التوازن من حيث در   ( في إقامةSkyTalksجديدة في المقر وفي األقاليم والبث المباشر عبر االنترنت لألحداث وعروض )

لموظفين من حيث الكفاءة مع اكتساب ا نا  ل تحس  وال تزال مطبعة اإليكاو تسج   العائدات مع دعم األهداف االستراتيجية للمنظمة.
لجديدة المقترنة بها. عالوة على ذلك، من المتوقع ان تسهم المنشورات التجارية االخبرة في مجال الطباعة الرقمية والعمليات 

 ب أخرى لإليرادات.اوإضافة قدرة جديدة لدعم هذه األنشطة في فتح أبو 
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 30/6/2019استعراض اإلجراءات المتخذة حتى 
 والثالثين للجمعية العموميةالتاسعة الدورة  الصادرة عن قراراتبشأن ال
 –يئة حماية الب يكاو المستمرة في مجالموحد بسياسات وممارسات اإلالبيان ال :1-39قرار الجمعية العمومية 

 األحكام العامة والضجيج ونوعية الهواء المحلي
في  الذي تضطلع به اإليكاوعمل المقاالت عن  تشر ، نُ اإلرشاديةوموادها  اإليكاوسياسات عن من أجل تعزيز نشر المعلومات 

د الطيران"الموقع اإللكتروني ؛ و ICAO Journalالبيئة في مختلف طبعات مجال  والموقع اإللكتروني لإليكاو وتقارير البيئة  "لنوح 
الطيران عن  العمل والندوات حلقاتم العديد من الندوات البيئية و ظ  نُ والعديد من المنشورات األخرى. كما  2019و 2016لعامي 

سائر يكاو و في المقر الرئيسي لإل (Events.aspx-protection/Pages/Meetings-https://www.icao.int/environmentalوالبيئة )
  .أقاليمها

 (.ICAO) لإليكاواالتجاهات البيئية العالمية  ، فضال  عنالطائرات واالنبعاثاتبشأن ضجيج التوقعات وُوضعت أحدث 

. مية لإليكاوالعمو جمعية لالقرارات في األمور المتعلقة بالبيئة خالل الدورة األربعين القادمة لالتخاذ  ا  أساساعتبارها بوسُيوصى 
رنة  مقاوأكاسيد النيتروجين  جيجحرق الوقود والضفيما يخص  ة األجلطويلالالتوقعات  ا  فيانخفاض ثةيظهر االتجاهات الحدتُ و 
ذات  طائراتعاملين هما: انضمام عزى ذلك إلى يُ أن  ويمكنة العمومية، التي ُقدمت في الدورة التاسعة والثالثين للجمعيتلك ب

 أن تظهر االتجاهات أيضا  و على المدى الطويل. الجوية حركة العلى المتوقع األسطول، وانخفاض الطلب إلى تكنولوجيا أفضل 
 أبطأ من تستقبل، ولكن بمعدالالنمو في المتواصل انبعاثات محركات الطائرات من المتوقع أن و  اتالطائر مستويات ضجيج 

 .الجوية حركةالالنمو في 
لدقيقة كتلة الجسيمات ا( القاعدة األولية بشأن CAEP/10واقترحت لجنة حماية البيئة في مجال الطيران خالل اجتماعها العاشر )

انبعاثات محركات "المجلد الثاني ضمن  2017وطرق قياسها، وقد اعتمد المجلس هذه القاعدة في مارس  غير المتطايرة
( CAEP/11". وكخطوة تالية، أوصت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر )حماية البيئة" من الملحق السادس عشر "الطائرات

 تن.كيلو نيو  26.7قوة الدسر فيها للمحركات التي تتجاوز  قواعد قياسية لكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرةبأول 
رازات ة المقترحة حدودا  مفروضة على كتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة بهدف تطبيقها على طوشملت القواعد القياسي

 كيلو 150، مع إتاحة قدر من التخفيف عن المحركات التي تقل قوة الدسر بها عن 1/1/2023المحركات الجديدة اعتبارا  من 
ير غدة ترد مشفوعة  بقاعدة قياسية لكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة نيوتن. وهذه القواعد والتوصيات الخاصة بالطرازات الجدي

 . وُيوصى بالقواعد القياسية الجديدة1/1/2023المتطايرة بالنسبة للطرازات قيد اإلنتاج، ويحل تاريخ وجوب تطبيقها في 
 لسادس عشر.الخاصة بكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة كتعديل على المجلد الثاني من الملحق ا
القواعد والتوصيات الدولية المتعلقة كما اقُترح إدخال تعديالت أخرى على المجلد الثاني من الملحق السادس عشر كي تظل 

. ويجري حاليا  العمل على إدخال التعديالت على المجلد الثاني من الملحق السادس ومواكبة آلخر المستجدات حديثةبالبيئة 
ة القياسية الجديدة المتعلقة بكتلة وعدد الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة، عبر مراحل عملية اعتماد عشر، والتي تشمل القاعد

الدليل " من وثيقة "إجراءات ترخيص انبعاثات محر كات الطائرات"المجل د الثاني القواعد والتوصيات الدولية. وجرى أيضا  تحديث 
 . (Doc 9501) "الفني للبيئة

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Meetings-Events.aspx
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اثات انبعإدراج معلومات حديثة منها ما يتعلق ب(، بDoc 9889) "هواء المطاراتنوعية دليل لى تحديث وثيقة "كذلك تم االتفاق ع
 .الجسيمات الدقيقة غير المتطايرة

 –يئة يكاو المستمرة في مجال حماية البموحد بسياسات وممارسات اإلالبيان ال :2-39قرار الجمعية العمومية 
 تغّير المناخ

من  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطيران الدوليمسألة معالجة بنشاط على والدول األعضاء فيها تعكف اإليكاو 
اع لقطالطموحة العالمية اإليكاو أهداف من أجل بلوغ لتخفيف من تأثير االنبعاثات، لتنفيذ سلة تدابير يسير خالل تطوير وت
بون مستوى صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكر بواالحتفاظ  في المائة سنويا   2 تحسين كفاءة الوقود بنسبةوهي الطيران الدولي 

 (.2020عام للكربون من الصفري ، )النمو عند المستوى ذاته 2020من عام  اعتبارا  
لسادس الملحق بافي مجلد جديد تم تضمينها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و القاعدة القياسية الجديدة المتعلقة باعتمد المجلس و 

القاعدة  ههذو اتفاقية الطيران المدني الدولي. ب( "انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الطائرات"المجلد الثالث وهو )عشر 
ي أي قطاع، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فلتصميم الطائرات تعالج مسألة أول قاعدة قياسية عالمية التي ُتعد ، ةالجديدالقياسية 

. 2023عام في  اإلنتاجوعلى طرازات الطائرات قيد  2020من عام  طرازات الطائرات الجديدة المصممة ابتداء   ستنطبق على
للقاعدة  هذه الطائرة تعين امتثالسي، 2023نتاج في وقت ما بعد عام ر تصميم طائرة قيد اإليتغيفي حالة أنه ذلك ويعني 

طائرات كآخر أجل لإلنتاج، مما يعني أنه لن يسمح بإنتاج ال 2028دد عام حُ . و الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون القياسية 
  . قياسيةللقاعدة ال مها ألغراض االمتثاليما، ما لم يتم تغيير تص2028نتاج التي ال تمتثل للقاعدة القياسية بحلول عام قيد اإل

 راجعتتحقيق إمكانية يتيح ( GANPلمالحة الجوية )العالمية لخطة المع إدراك أن العديد من التحسينات التشغيلية المحددة في و 
ابير خالل ة عن تنفيذ هذه التدمالوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فقد استمر تحليل الفوائد البيئية الناجمستويات حرق في 

نشر لتطوير و  افي جهودهالجهات المعنية لدول و لدعم تقديم اليكاو واصلت اإلكما الحادي عشر للجنة حماية البيئة. االجتماع 
نتظام با( GFAAF) اإلطار العالمي ألنواع الوقود البديلة للطيرانتحديث أنواع وقود الطيران المستدامة، بما في ذلك استخدام 

 مؤتمر أقر  و . اتهدورة حياالناجمة عنها خالل فوائد البيئية الو مستقبال  الوقود من نواع هذه األبشأن إنتاج تحديث التوقعات و 
"، بخصوص أنواع الوقود المستدام 2050( "رؤية اإليكاو لعام CAAF/2, 2017اإليكاو الثاني للطيران وأنواع الوقود البديل )

 وقود الطيرانالتي يتعين استبدالها بمحددة الكمية من وقود الطيران التقليدي  صا  تشمل حصبحيث بهدف تحديث هذه الرؤية 
 انبعاثات الكربون بفضل استخدام وقود الطيران المستدام.في ما يتحقق من خفض و ، 2050مالمستدام بحلول عا

م ر المناخ، ال سيما اتفاقية األماستمر التعاون مع المنظمات الدولية األخرى المشاركة في صنع السياسات في مجال تغي  و 
قدمت بيانات و بيكاو اإلأدلت (، COPاألطراف )خالل اجتماعات مؤتمر و (. UNFCCCالمتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )

ي مصغ رة فجانبية ومعارض ، كما نظ مت فعاليات ر المناخالتطورات في مجال الطيران الدولي وتغي  آخر متعلقة بالتقارير ال
كة مع الشراار أيضا  في إطر المناخ التعاون بشأن قضايا البيئة وتغي  جرى الشراكة مع العديد من الدول والمنظمات. كما سياق 

ة هيئوال (UNEP( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )IMOاألمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية مثل المنظمة البحرية الدولية )
التنقل بادرة ومالبنك الدولي و ( EMGلألمم المتحدة )فريق اإلدارة البيئية التابع ( و IPCCالحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ )

 (.WHO( ومنظمة الصحة العالمية )SUM4Allالمستدام للجميع )



 

 

 

 

 

 

 

 

34 

طاع التأثيرات المناخية المتوقعة على قعن نطاق المناخ يحتوي على معلومات تغي ر ف مع لتكي  عن اتقرير تجميعي إعداد تم و 
 .هموتوقعاتالتأهب لديهم ومستوى  همعملياتتبعات ذلك على حول الدولي مجال الطيران آراء الجهات المعنية في الطيران و 

رة "، والتي تشمل الطاقة المتجددة في المطارات، وإدااإليكولوجية"مجموعة أدوات المطارات التي تراعي االعتبارات  تطور و 
ات مجموعة أدو كذلك فإن "مباني المطارات. مراعاة االعتبارات البيئية في تصميم أقسام النفايات، ونظم اإلدارة البيئية، و 

د ت التي تراعي االعتبارات المطارا  معلومات عملية وجاهزة لالستخدام. ب مجتمع الطيران الدولياإليكولوجية" تزو 
لسماح ( لAPI) البرامج التطبيقيةتطوير واجهة قامت بانبعاثات الكربون و أداة اإليكاو الحتساب تحديث العامة األمانة وواصلت 

 والخدمات الخارجية.ة لكترونيمواقع اإلالبسهولة في إدراج األداة ب

ي ، بما في ذلك نظام البيئة فالدولعمل  طخطاإليكاو الخاصة ببمبادرة ترتبط تطوير أدوات  أيضا  العامة واصلت األمانة و 
 التكلفة الحدية.خفض البيئية، وأداة منحنى المنافع (، وأداة AESمجال الطيران )

خطط وتنفيذ وضع الالزم كي تتمكن من على التمويل  هاوتسهيل حصول لمساعدة الدولها اإليكاو بذلتي تالجهود الفي إطار و 
 يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ( و GEF) مرفق البيئة العالميةو يكاو شراكات مع المفوضية األوروبية ت اإلبرم، ألهاعمل 

(UNDP) . ي لة من أفريقيا والكاريبي فدو  ةمشروعين لمساعدة أربع عشر وإتمام تنفيذ النجاح في أدت هذه الشراكات إلى وقد
ومشروعات وتنفيذ إجراءات  ورصد انبعاثات الطيران لديها،( AES) م البيئة في مجال الطيراناوضع خطط عملها وإنشاء نظ

 الطيران.الناجمة عن نبعاثات تجريبية بهدف خفض اال

ولية نظرة عامة على السياسات الد طرحتقرير يفيما يتعلق بالعمل المتعلق بنهاية عمر الطائرات وإعادة تدويرها، تم إعداد و 
 باإلدارة البيئية إلجراءات نهاية عمر الطائرة.وإرشادات القطاع المتعلقة 

 –بيئة يكاو المستمرة في مجال حماية الموحد بسياسات وممارسات اإلالبيان ال: 3-39قرار الجمعية العمومية 
 خطة التدابير العالمية القائمة على آليات السوق 

بتنفيذ خطة  2016ُبذلت جهود ضخمة لتلبية الطلب الذي أعربت عنه الجمعية العمومية في دورتها التاسعة والثالثين في 
 .كورسيا(خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي )

لة تطوعت للمشاركة في المرح الدول التيعن و خطة كورسيا معلومات محدثة عن تنفيذ على الموقع اإللكتروني لإليكاو  تشر نُ و 
خطة في  ا  المشاركة طوعاعتزامها دولة  79، أعلنت 25/4/2019وحتى  .(www.icao.int/corsiaلتنفيذ الخطة )التجريبية 

 منذ بدايتها. كورسيا 
الدولي يكاو الطبعة األولى من المجلد الرابع "خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران اعتمد مجلس اإلو 

د وقالذي يتضمن القواعد والتوصيات الدولية لتنفيذ أحكام خطة كورسيا.  )كورسيا(" من الملحق السادس عشر "حماية البيئة"
 .1/1/2019 فيواجب التطبيق ، وأصبح 22/10/2018في حيز النفاذ المجلد الرابع من الملحق السادس عشر دخل 

إجراءات إثبات االمتثال لخطة التعويض عن الكربون "–المجلد الرابع ن الطبعة األولى م 2018وُنشرت في شهر يوليو 
 الدليل الفني للبيئة ويشجع (.Doc 9501) (ETM"الدليل الفني للبيئة" )وثيقة " من )كورسيا( وخفضه في مجال الطيران الدولي

لحق السادس عشر من خالل عدة إجراءات من على توحيد عمليات تنفيذ اإلجراءات الفنية الواردة في المجلد الرابع من الم
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ضمنها تقديم اإلرشادات إلى الدول ومشغلي الطائرات واألطراف المعنية األخرى فيما يتعلق بالمقصود من القواعد القياسية 
لمجلد ن المجلد الرابع من الملحق السادس عشر واكما إ لملحق السادس عشر.با الواردة في الطبعة األولى من المجلد الرابع

من خالل الموقع اإللكتروني العام لإليكاو الخاص بكافة لغات اإليكاو ( متاحان لجميع الدول Doc 9501الرابع من الوثيقة )
 . بخطة كورسيا

لي لمشغاألداة تم تطوير وقد (. CERT) أداة تقييم ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنهيكاو رت اإلطو  وفي إطار خطة كورسيا، 
إليكاو على الموقع اإللكتروني العام ل وأتيح لهم استخدامها لدعم رصد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واإلبالغ عنها الطائرات

تبسيط عملية تقييم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن في من هذه األداة ويتمثل الغرض الخاص بخطة كورسيا. 
الوفاء في هؤالء المشغلين  ةساعدمرات ذوي مستويات األنشطة المنخفضة، و الرحالت الدولية واإلبالغ عنها لمشغلي الطائ

 بمتطلبات الرصد واإلبالغ المطلوبة منهم بموجب خطة كورسيا.

(، واختارت األمانة CCR) كورسيا شتراطات الوظيفية المتعلقة بوظائف السجل المركزي لخطةإلعلى ا اإليكاووافق مجلس و 
 .2020من أوائل عام اعتبارا  لتشغيل بهدف بدء ا 2019بحلول نهاية عام األداة  لتطويرالعامة إحدى الجهات 

م توصيات إلى المجلس بشأن وحدات االنبعاثات المؤهلة تقد  كي ( TABالهيئة االستشارية الفنية ) اإليكاوأنشأ مجلس و 
على أيضا  وافق كما ، إلى الهيئةلالنضمام  عضوا   19وافق المجلس على قائمة تضم و . خطة كورسيالالستخدام بموجب 

وهي  افي االضطالع بمهامهالهيئة ستخدمها التي ست( EUCمعايير وحدات االنبعاثات )كذلك المجلس وأقر . هااختصاصات
 .هذه المعاييرتقييم برامج وحدات االنبعاثات مقابل 

لقات العمل هذه هو توفير مزيد من كان الهدف من حو . بشأن خطة كورسياعمل إقليمية سنوية حلقات يكاو مت اإلنظ  و 
، ورصد 3-39العمومية بشكل خاص على قرار الجمعية حلقات العمل تركيز وانصب . خطة كورسيالمعلومات حول تنفيذ ا

 هاقق منن الطيران الدولي والتحثاني أكسيد الكربون الناجمة عانبعاثات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكذلك على اإلبالغ 
وفي القواعد  3-39العمومية رقم الواردة في قرار الجمعية بهذه المسألة و الدول في االمتثال لألحكام ذات الصلة لدعم 

 .المتعلقة بخطة كورسيا والتوصيات الدولية
 ACTCORSIAباسم لبناء القدرات  برنامجا  أنشأت المنظمة بشكل أفضل،  اإليكاو من أجل دعم الدول األعضاء فيو 

جميع للتوفيق بين ( من أجل اتباع نهج منسق تحت إشراف اإليكاو لصالح خطة كورسيا)المساعدة وبناء القدرات والتدريب 
سيق تنوتولت األمانة العامة لإليكاو اإلجراءات والجمع بينها والعمل على تعزيز االتساق فيما يتعلق بجهود بناء القدرات. 

 إطار، حتى يتسنى رصد التقدم العالمي المحرز في فيما يخص خطة كورسيااف بين الدول ثنائية أو متعددة األطر الشراكات ال
ول التي تم إنشاؤها بحل ات الصداقة في إطار خطة كورسيا"،شراك"شملت و . إتاحة االطالع عليها علنا  و  هذه الجهود المنسقة

لمساعدة المقدمة والمواد ذات الصلة المستخدمة لضمان اتساق او دولة متلقية.  98دولة مانحة وأكثر من  15 ،2019أبريل 
ما والتنسيق فيتدريب الخبراء التقنيين من الدول المانحة قامت اإليكاو ب، ات الصداقة في إطار خطة كورسيا"شراكفي إطار "

 كورسيا أحدثوُنشر على الموقع اإللكتروني لإليكاو الخاص بخطة الدول المتلقية. داخل تدريب في الموقع الإلجراء بينهم 
فافية الكاملة الدول المتلقية، مما يتيح الشداخل خبراء الدول المانحة التي يجريها المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريب في الموقع 

 .إشراف اإليكاو لتقدم المحرز في تقديم المساعدة تحتفيما يخص ا
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 الطيران المدني الدولي)أ( من اتفاقية 50: تعديل المادة 4-39قرار الجمعية العمومية 
 اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  56: تعديل المادة 6-39قرار الجمعية العمومية 

  2017في الربع األول من  من اتفاقية الطيران المدني الدولي 56)أ( و 50البروتوكوالن الخاصان بتعديل المادتين ُنشر 
 على التوالي(.  10076Docو  10077Doc)في الوثيقتين 

 دني الدولي)أ( من "اتفاقية الطيران الم 50: التصديق على بروتوكول تعديل المادة 5-39قرار الجمعية العمومية 
 لدوليامن "اتفاقية الطيران المدني  56: التصديق على بروتوكول تعديل المادة 7-39قرار الجمعية العمومية 

 وُأرفق به القراران، وحزم اإلجراءات اإلدارية الرامية إلى 20/1/2017في  LE 3/1.20, LE 3/1.21-17/2صدر كتاب المنظمة 
دولة بالتصديق  39، قامت 1/5/2019وحتى  .ونسخ معتمدة من الوثيقتين ،التصديق على البروتوكولينمساعدة الدول على 

 البروتوكولين. على هذين

 الطيران المدنيضارب المصالح في ت: 8-39قرار الجمعية العمومية 
وقد ُعرضت على  مجموعة من أحكام اإليكاو )إرشادات اإليكاو بشأن تضارب المصالح في مجال الطيران المدني(تم إعداد 

تعلق ييكاو بشأن تضارب المصالح فيما أحكام اإلالتي تشمل ، . وهذه المجموعة من األحكام37نظر اللجنة القانونية في دورتها 
ابع السو الثالث عشر ، وكذلك سياسة النقل الجوي الواردة في المالحق وقائعمن والتحقيق في الحوادث والبسالمة الطيران واأل

بنسخة يمكن حفظها واالطالع يكاو بجميع لغات عمل اإلُتتاح ، سوف ومختلف أدلة اإليكاويكاو من اإل التاسع عشرو عشر 
  بناء  على طلب اللجنة القانونية.عليها في أي وقت، وذلك  

 1999الترويج التفاقية مونتريـال  لعام : 9-39قرار الجمعية العمومية 
صدر الذي ( ، LE 3/38.1‐17/25) كتاب المنظمة من خالل  1999ال لعام ـلتصديق على اتفاقية مونتريعلى ات المنظمة حث  

ومسؤولو  ةالعام ةاألمينو رئيس المجلس من جانب  هذه االتفاقيةعلى تصديق العلى وهناك تشديد مستمر . 2/3/2017في 
ليات عمفي الندوات القانونية وأثناء على االتفاقية التصديق إلى المنظمة كما تدعو ن خالل زياراتهم للدول. ييكاو اآلخر اإل

اتفاقية إلى  دولة   136انضمت ، 1/5/2019وحتى الدول وفي اجتماعات اإليكاو.  ومسؤولالتي يقوم بها اإليداع الشخصية 
 .1999ال لعام ـمونتري

 2010: تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام 10-39قرار الجمعية العمومية 
( ، الذي LE 3/44, LE 3/45‐17/26)كتاب المنظمة من خالل  2010بيجين لعام ميثاقي التصديق على على عت المنظمة شج  

ين حيز التنفيذ في يج، بينما دخل بروتوكول ب1/7/2018التنفيذ في ين حيز يجدخلت اتفاقية بو . 2/3/2017صدر في 
ومسؤولو  ةالعام ةاألمينو رئيس المجلس على هذين الميثاقين من جانب تصديق العلى وهناك تشديد مستمر . 1/1/2018

ليات عملقانونية وأثناء في الندوات اعلى الميثاقين التصديق إلى المنظمة كما تدعو ن خالل زياراتهم للدول. ييكاو اآلخر اإل
اتفاقية إلى  دولة   28انضمت ، 1/5/2019وحتى الدول وفي اجتماعات اإليكاو.  ومسؤولالتي يقوم بها اإليداع الشخصية 

  دولة  طرفا . 31بيجين، أما بروتوكول بيجين فيضم 
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 القانونييكاو المستمرة في المجال البيان الموحد بسياسات اإل :11-39الجمعية العمومية  قرار

 التصديق على وثائق اإليكاو الدولية - المرفق )ج(

ن تواصل التركيز على التصديق على وثائق قانون الجو الدولي من جانب رئيس المجلس واألمينة العامة وغيرهما من المسؤولي
بها  ع الشخصي ة التي يقومفي اإليكاو أثناء زياراتهم إلى الدول. كما ترو ج المنظ مة أيضا  للتصديق أثناء عمليات اإليدا 

الجنوبية، و المسؤولون من الدول وخالل اجتماعات اإليكاو والندوات القانونية. وقد نظ م مكتب اإليكو اإلقليمي ألفريقيا الشرقية 
ونية في ان، كما ُعقدت ندوة ق2017نوفمبر  28و 27بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية والعالقات الخارجية، ندوة  قانونية  في 

 ، استضافتها جمهورية كوريا.2018مايو  25و 24إقليم آسيا والمحيط الهادئ في 

 تدريس قانون الجو - المرفق )د(
 لتمكين موظفي إدارات الطيران المدني والمطارات 2017ُأطلقت دورة اإليكاو التدريبية بشأن قانون الجو الدولي في عام 

ومقد مي خدمات المالحة الجوية في الدول األعضاء سواء أكانت لديهم معارف قانونية أم ال، باإلضافة إلى المسؤولين 
ن سياسات الطيران المدني والتشريع واإلنفاذ من دعم مؤسساتهم في تطبيق قانو  الحكوميين الذين أوكلت إليهم مسؤوليات عن

ها مكتب اإليكاو للتدريب العالمي على الطيران  رة الشؤون بالتنسيق مع إدا (GAT)الجو الدولي. وقد ُقد مت تلك الدورة التي أعد 
قيمة الدورة مشاركا . وقد ُأشيد ب 180وشارك فيها أكثر من  القانونية والعالقات الخارجية، منذ مباشرتها في جميع أقاليم اإليكاو

و التدريبية العظيمة من حيث مد  المشاركين بمعلومات عن مختلف نواحي قانون الجو الدولي، بما في ذلك مواثيق قانون الج
 ها.، سُتترجم الدورة إلى اللغات األخرى لإليكاو لتوسيع نطاق انتشارها وفعاليت2019الدولي. وخالل 

ر على متن الطائرات المدنية )مسألة الركاب غي اعتماد تشريع وطني بشأن بعض الجرائم التي ترتكب  - )ه(المرفق 
 المنضبطين أو المشاغبين(

ية )المواد اإلرشاد 288أنجزت فرقة عمل الجوانب القانونية لمشكلة الركاب غير المنضبطين أعمالها لتحديث الكتاب الدوري 
ن للجنة القانونية لمشكلة الركاب غير المنضبطين/المشاغبين(، وُرفع تقرير بشأنها إلى الدورة السابعة والثالثيبشأن الجوانب 

(. وقد صدرت نسخة مسبقة عن "الدليل بشأن النواحي القانونية لمشكلة الركاب غير 2018سبتمبر  7إلى  4القانونية )
 .6/5/2019ة اإلنكليزية في ( باللغ 10117Docالمنضبطين والمشاغبين" )الوثيقة 

 يكاو العالمي للسالمة والمالحة الجويةتخطيط اإل :12-39 الجمعية العمومية قرار

عين بغرض تأييدها الحقا  من جانب الدورة األرب (GASP)أقر  المجلس الطبعة الثالثة من الخط ة العالمي ة للسالمة الجوية 
ة ، التي تستخدم منص  (GANP)للجمعية العمومية. كما أقر  المجلس أيضا  الطبعة السادسة للخط ة العالمية للمالحة الجوية 

 قائمة على شبكة اإلنترنت، بغرض تأييدها من طرف الجمعية العمومية.

 
 ل الهالوناتاستبدا :13-39الجمعية العمومية قرار 

تواصل اإليكاو تعاونها مع الدول واتحادات صناعة الطيران التي أنشأها المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران 
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ومقصورة  (HAAPS)بدائل الهالونات لنظم دفع الطائرات  – (APU)لوحدة المحركات/الطاقة اإلضافية  (ICCAIA)والفضاء 
بشأن حالة بدائل الهالونات. ولم  (CCHRAG)ي المعني باستبدال الهالونات في مقصورة البضائع الفريق االستشار  –البضائع 

يتم  التعر ف على أي  بدائل للهالونات قابلة للتطبيق من أجل استخدامها في نظم إخماد الحرائق في حجرة المحرك/وحدة الطاقة 
ريق االستشاري المعني باستبدال الهالونات في مقصورة البضائع (. وفيما يتعل ق بمقصورة البضائع، فإن  الفAPUاإلضافية )

(CCHRAG)  التي وضعتها اإليكاو الستبدال الهالونات بالنسبة إلى طلبات ترخيص طرز الطائرات  2024ملتزم بدعم مهلة
مة بعد   .28/11/2024الجديدة المقد 

هالونات ديد ما إذا كان هناك نظام إلخماد الحرائق خاٍل من الوأجرى الفريق مؤخرا  تقييما  فنيا  للتكنولوجيات المحتملة لتح
لمعني امصادق عليه من الناحية النظرية سيكون متوفرا  في الوقت المناسب للتقي د بالمهلة الزمني ة تلك. والفريق االستشاري 

ح للتقي د (CCHRAG)باستبدال الهالونات في مقصورة البضائع  دتها اإليكا متفائل بشأن توف ر نظام مرش  و. بالمهلة التي حد 
م المجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفضاء ) ثا  عن الحالة بشكل ورقة ICCAIAوسيقد  ( تقريرا  محد 

 معلومات ُترفع إلى الدورة األربعين للجمعية العمومية. 
ق التابعة لفري (HTOC)، ُأجريت دراسة بالتعاون مع أمانة األوزون، عبر لجنة الخيارات التقنية للهالونات 2018وفي عام 

بة  الخاص ببروتوكول مونتريال، لتحديد الكميات الحالية والمتوق عة من الهالونات (TEAP)التقييم التكنولوجي واالقتصادي  المرك 
ة بالطيران المدني، وما يرتبط بها من وجهات استخدام وإطالق الهالونات من تلك النضمن نظم الحماية من الحريق  ظم. الخاص 

ل إلى النتائج المتوخاة.  وكانت نتائج تلك الدراسة غير حاسمة ويتواصل العمل للتوص 

حديد في مجال السالمة مع تالتعاون االقليمي والمساعدة على سد الثغرات  :14-39 الجمعية العمومية قرار
 األولويات ووضع أهداف قابلة للقياس

ل واصلت اإليكاو دعمها للدول التي تواجه صعوبات في سد  الثغرات في مجال السالمة، بما في ذلك الشواغل البارزة في مجا
في إطار البرنامج العالمي لتدقيق  (CMA)، المكتشفة بشكل رئيسي من خالل أنشطة نهج الرصد المستمر (SSCs)السالمة 

لطيران، . وقد ُأنجز هذا الدعم عبر الشراكات مع الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية وقطاع ا(USOAP)مراقبة السالمة الجوية 
 .(ASIAP)وهو مطب ق في ظل  الشراكة من أجل تقديم المساعدة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية 

نشطة على تنفيذ أنشطة السالمة الجوية في تبادل المعلومات بشأن أ وتكمن األنشطة الرئيسية للشراكة من أجل تقديم المساعدة
تفاق المساعدة الفنية من جانب كل  عضو لتفادي االزدواجية، وتحديد الدول التي تحظى باألولوية من حيث تلق ي المساعدة واال

مة إلى صندوق سالمة الطيران ز أنشطة المساعدة من خالل التبرعات المقد  ن اإليكاو من ت(SAFE) عليها. وُتعز  عبئة ، ما يمك 
إلقليمية اموارد إضافية لتنفيذ برامج المساعدة الفنية للدول، باإلضافة إلى المنظمات اإلقليمية. وتعمل اإليكاو مع المنظ مات 

ة التعاونية ل(RSOOs)وبعض الدول بهدف تقوية المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية  لمنظمات . ومع إنشاء المنص 
لى ذلك، عاإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية، تعمل اإليكاو على تعزيز التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات اإلقليمية. وعالوة 

ليمية ، تنشئ اإليكاو أداة  أخرى لمساعدة الدول والمنظ مات اإلق(GASOS)مع تطوير النظام العالمي لمراقبة السالمة الجوية 
 الجوية على تقوية قدراتها في مجال مراقبة السالمة. لمراقبة السالمة
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 البيان الموحد بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال النقل الجوي  :15-39الجمعية العمومية  قرار

 التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي - المرفق )أ(

النقل  الترويج الستخدام رؤيتها الطويلة األجل لتحريررؤية اإليكاو الطويلة األجل لتحرير النقل الجوي: لقد واصلت اإليكاو 
ى استخدام الجوي التي اعتمدتها الدورة التاسعة والثالثون للجمعية العمومية ورصده. وُأجريت مؤخرا  دراسة استقصائية لتحديد مد

عة ملردود الواردة من الدول رؤية اإليكاو الطويلة األجل من جانب الدول في رسم السياسات والممارسات التنظيمية. وكانت ا شج 
 جدا  ويجري جمع الدراسات االستقصائية وتحليلها.

م دخول األسواق والشحن الجوي وملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم: استعرض االجتماع الخامس عشر لفريق خبراء تنظي
م المحرز في أعمال ا 2019المنعقد في أبريل  (ATRP/15)النقل الجوي  فيما  (ATRP/14)لفريق منذ االجتماع األخير التقد 

ات في يتعل ق بوضع اتفاقية بشأن االستثمار األجنبي في شركات الطيران، باإلضافة إلى المسائل المتعل قة بالضمانات/التطمين
ن الدول من تحرير دخول األسواق.  سياق النظر في اتفاق دولي يمك 

ز األعمال المقبلة في هذا المجال عل م المحرز في وضع مشروع اتفاقية بشأن االستثمار األجنوسترك  بي في ى البناء على التقد 
( ”free riders“شركات الطيران، وسيتواصل العمل لمعالجة الشواغل المتبقية بشأن "المستفيدين من الخدمة بدون مقابل" )

 كور. والمراقبة التنظيمية من أجل وضع اللمسات األخيرة على مشروع االتفاقية المذ
لك ذوسُتبذل جهود إضافية بشأن إنشاء وتعزيز الممارسات التنظيمية واإلدارة الجيدة في مجال النقل الجوي الدولي، بما في 

 تحديث وتنسيق النهج التنظيمية في الدول األعضاء.
 المنافسة في الدول،  المنافسة العادلة: انصب ت جهود اإليكاو على إعداد أدوات لتحسين الشفافية في القواعد التي ترعى

 وتعزيز التعاون والحوار واالتساق التنظيمي. وفي هذا الصدد، تم  إعداد الخالصة الوافية للسياسات والممارسات 
  129المتعل قة بالمنافسة المطب قة وطنيا  أو إقليميا  وتقوم األمانة العامة بتحديثها دوريا . وتغط ي قاعدة البيانات حاليا  

بالمائة من الدول األعضاء في اإليكاو. والخالصة الوافية متوف رة عبر الرابط التالي:  68أو  دولة،
http://www.icao.int/sustainability/compendium/Pages/default.aspx. 

صلت اإليكاو الترويج لمبادئها الرئيسية بشأن حماية المستهلك. وتهدف هذه المبادئ الرئيسية إلى توفير حماية المستهلك: لقد وا
إرشادات رفيعة المستوى للدول وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان الحماية المناسبة للركاب الجويين خالل مراحل سفرهم 

التنظيمية التي ترعى حماية المستهلك في الدول وهي اآلن متاحة عبر  الثالث. وقد ُأنشئت قاعدة بيانات بشأن القواعد واللوائح
ع الدول وأصحاhttps://www.icao.int/sustainability/Pages/ConsumerProtectionRules.aspxالرابط التالي:  ب . ونشج 

م بردود فعلهم إلى اإليكاو فيما يتعل ق بقاعدة البيانات وتجاربهم في تطبيق اإلرشادات.  المصلحة المعنيين على التقد 
ة  لتحسين كفاءة المفاوضات والمشاورات  (ICAN)وما زالت مؤتمرات اإليكاو للمفاوضات بشأن الخدمات الجوية  توف ر منص 

 ، وكولومبو، بسري النكا، في2016في كل  من ناسو، بالبهاما، في عام  (ICAN)رات بشأن الخدمات الجوية. وقد ُعقدت مؤتم
بالمائة من إجمالي عدد  74دولة تمث ل  142، كانت 2018. وفي نهاية 2018، ونيروبي، بكينيا، في عام 2017عام 

. (ICAN)األعضاء في اإليكاو قد استخدمت مؤتمرات   مر ة واحدة على األقل 

http://www.icao.int/sustainability/compendium/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/sustainability/Pages/ConsumerProtectionRules.aspx
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 فرض الضرائب - المرفق )ب(

رات والترويج الستخدام سياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب الواردة في وثيقة اإليكاو  واصلت األمانة العامة رصد التطو 
(، من خالل التواصل مع الدول األعضاء Doc 8632"سياسات اإليكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي" )

 التي انعقدت في إنتشون، (IATS/4)وتنظيم المؤتمرات. وأحد تلك المؤتمرات كان ندوة اإليكاو الرابعة بشأن النقل الجوي 
، حيث ُخصصت إحدى الجلسات لمناقشة أثر فرض الرسوم على 2019مايو  10إلى  8بجمهورية كوريا، في الفترة من 

 نقل الجوي.استدامة ال
 خدمات المطارات والمالحة الجوية - المرفق )ج(

ذات الصلة  واصلت المنظ مة أعمالها المتعل قة بسياسة فرض الرسوم واقتصاديات البنى األساسية للطيران وإدارتها، وفقا  للقرارات
ة ث السياسات واإلرشادات القائمالصادرة عن الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية. وقد ترك زت األعمال على تحدي

(، ووضع إرشادات وأدوات جديدة لدعم قرارات Doc 7100وتحديث الوثيقة "تعريفات المطارات وخدمات المالحة الجوية" )
 االستثمار بشأن تمويل البنى األساسية للطيران.

ة براء اقتصاديات خدمات المالحة الجويوفريق خ (AEP)وانعقد االجتماع السابع المشترك لفريق خبراء اقتصاديات المطارات 
(ANSEP) (AEP‐ANSEP/7)  تها لجنة النقل الجوي. وأي دت اللجنة 2019في مارس ، وفقا  لالختصاصات الجديدة التي أقر 

 التوصيات الصادرة عن االجتماع.
اللمسات األخيرة على الطبعة  تحديث سياسات اإليكاو وإرشاداتها بشأن اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية: ُوضعت

م كمواد مرجعية للدورة األربعين للجمعية العمومية. وأنشأ Doc 9562الرابعة األولي ة "لدليل اقتصاديات المطارات" )الوثيقة  ( وسُتقد 
 Doc)مجموعة عمل جديدة إلجراء استعراض شامل "لدليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية"  (AEP‐ANSEP/7)اجتماع 

 .Doc 9562باتباع الممارسة عينها المتبعة في مراجعة الوثيقة  (9161
نت على شبكة اإلنتر  Aero Tariff(: تم  تحسين تطبيق Doc 7100تحديث الوثيقة "تعريفات المطارات وخدمات المالحة الجوية" )

ة بالمطارات والمالحة  ة تحليل قوي ة تساعد الدول والمنتفعين اآلخرين في وضع سياسات فرض الرسوم الخاص  لتوفير منص 
 الجوي ة ومقارنتها.

م فريقا الخبراء توصيات بهذا الصدد،  وضع إرشادات بشأن استرداد التكلفة لتوفير خدمات المطارات والمالحة الجوية: قد 
وُأنشئت مجموعتا عمل للنظر في آليات محتملة السترداد التكلفة و/أو نهج لتوفير خدمات المالحة الجوية لعمليات نظم 

 ، باإلضافة إلى توفير خدمات األرصاد الجوية ألغراض الطيران.(UAS)الطائرات غير المأهولة 
تها بشأن للطيران: كانت المواد اإلرشادية القائمة بحد  ذاوضع إرشادات وأدوات لدعم قرارات االستثمار لتمويل البنى األساسية 

ذلك،  تحليل دراسة الجدوى، وتحليل األثر االقتصادي، وتحليل الجدوى االقتصادية في مرحلة اإلعداد النهائية. وباإلضافة إلى
ة ستثمارات في مشاريع محددمن أجل تحليل اال (CBA)تم  إعداد تطبيق جديد على شبكة اإلنترنت لتحليل التكاليف والمنافع 

ة بالبنى األساسية للطيران.  خاص 
 إحصاءات وبيانات الطيران - المرفق )د(

 . 2017في مارس  (ADAP/2)انعقد االجتماع الثاني لفريق خبراء بيانات وتحليالت الطيران 
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 ل قة بالتجارة ووسائل النقل علىمع األمم المتحدة إلتاحة البيانات المتع COMTRADEوبوشر مشروع مشترك ُأطلق عليه اسم 
 الصعيد القطري للدول لتيسير وضع السياسات العامة لمواكبة النمو السريع للتجارة اإللكترونية والشحن.

صفها بو  (UNCTAD)وانضم ت اإليكاو إلى مبادرة "التجارة اإللكترونية للجميع" بريادة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
والمعنية  (WCO)عضو مؤسس. كما تول ت اإليكاو الريادة ضمن مجموعة القياس والتحليل التابعة لمنظمة الجمارك العالمية 

 بمبادرة التجارة اإللكترونية العابرة للحدود.
مة التنمية المستداوواصلت اإليكاو توفير البيانات والقياسات المتعل قة بالنقل الجوي لألمم المتحدة من أجل دعم أهداف 

(SDGs) م المحرز نحو تحقيق الهدف إقامة بنى تحتية جيدة النوعية ) 1-9، المقصد 9، السي ما مؤشرات النقل لرصد التقد 
ة ورفاه ذلك البنى التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود، لدعم التنمية االقتصادي في وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، بما

لمتحدة وبوصفها وكالة األمم ا(. التركيز على تيسير ُسُبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة  اإلنسان، مع
ر العالمي ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة   عدد الركاب وحجم الشحنات، بحسب وسيلة) 2-1-9القي مة على المؤش 

ث(النقل  .2019و 2018ة لألمم المتحدة في مارس ، ُقد مت البيانات والمؤشرات المحد 
با، ؛ وفي هافانا، بكو 2017وُعقدت دورات تدريب عملي وندوات بشأن بيانات وتحليالت الطيران في طهران، بإيران، في فبراير 

 . 2018؛ وفي نيروبي، بكينيا، في ديسمبر 2018؛ وفي باريس، بفرنسا، في أبريل 2017في يوليو 
ة باإليكاو  وي. من أجل نماذج إحصاءات النقل الج (ISDB)وُأنجزت إعادة هيكلة قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة الخاص 

ة اإليكاو إلدارة بيانات المؤسسات  د ى هذا . وأ(EDM)وقد تم  بنجاح إدماج جميع البيانات الواردة ضمن قاعدة البيانات في منص 
ر إلى تحسين الكفاءة  ودعم الجودة الرفيعة في معالجة البيانات واإلحصاءات. التطو 

ة اإليكاو لحلول بيانات الطيران المدني  ت التي تتضم ن أحدث تطبيقات البيانات باإلضافة إلى أدوا (iCADS)وُأطلقت منص 
التخاذ القرارات التصوير. ويمكن للدول والجهات المعنية في مجال الطيران الوصول إلى أحدث التكنولوجيات والتطبيقات 

 القائمة على اإلثباتات لوضع السياسات العامة.

 التوقعات والتخطيط والتحليل االقتصادي  –المرفق )ه( 
عة ( والدول األعضاء  في مجمو ITF-OECD) بالتعاون مع منتدى النقل الدولي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

، تم  تحديث تنبؤات الحركة طويلة األجل (MDWG-LTF) تنبؤات الحركة الجوية طويلة األجلالعمل متعددة التخصصات بشأن 
ثة إلى مجموعة الدعم بالتنبؤات والتحلي2018 أبريل على أساس مجموعات الطرق الجوية. وفي ل ، تم  تقديم التنبؤات المحد 

 البيئة في مجال الطيران. نماذج وقواعد البيانات التابعين للجنة حمايةالاالقتصادي وفريق وضع 
لقد تم  تحديث ودمج المجموعة الواحدة لتنبؤات الحركة طويلة األجل التي أُعدت من خالل عمل مجموعة العمل متعددة 

ة حديوتحليالت الطيران في الوصلة اإل ( التابعة لفريق خبراء بياناتMDWG-LTFالتخصصات ) ثا، مما سمح لكترونية الُمعد 
  التفاصيل من مختلفة مستويات علىو خرين بإعداد تنبؤات بالحركة والعمليات تتواءم مع احتياجاتهان اآلللدول والمنتفعي

ن المدن وأزواج المطارات(. وُيتيح هذا التطبيق التنبؤ باالحتياجات م الطريق الجوي وأزواج خالل من المثال، سبيل على)
 لحركة الجوية وعاملو الصناعة( في كل دولة.المجازين )الطيارون ومراقبو ا المدني الطيران عاملي
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لحساب الطيران الفرعي وثيقة تسمح بتقدير اسهام  إطار منهجي وقد أعد ت مجموعة استشارية من الخبراء المعنيين بتطوير
 الطيران المدني من حيث النسبة المئوية إلجمالي الناتج المحلي وعدد الوظائف. ويمكن للدول أن تستخدم منهجية حساب

د لقياس األثر االقتصادي واالجتماعي المترتب عن نشاطات الطيرانASAالطيران الفرعي )  ( من أجل إعداد إطار قياسي موح 
 المدني ولتوفير التمويل واالستثمارات في قطاع النقل الجوي.

، 2013لية للسنوات تم تنفيذ دراسات بشأن االختالفات اإلقليمية القتصاديات شركات الطيران المشغلة لخطوط جوية دو 
. وستصدر النتائج في الكتب الدورية مرة كل سنتين. وعلى أساس 2017وُتنف ذ حاليا دراسة لعام  2016، 2015، 2014

رجحة عالميا القيم بشأن األوزان الم( األياتا) الدولي الجوي  النقل اتحاد في النسب تحديد وكالة نتائج تلك الدراسات، ُقد مت إلى
رجحة للمناطق، على أساس سنوي، من أجل وضع عوامل إيرادات الركاب النسبية من الرحالت بين ناقلين واألوزان الم

 متعددين. 
تحديد قيمها و وقد أعد ت األمانة العامة تطبيقا ُيتيح تحليل التكلفة والمنافع بحيث يتمكن المنتفعون من تقييم التكاليف والمنافع 

ملت مسبقا المتعددة لالستثمارات في مشاريع معينة للبنية األساسية في مجال الطيران. وقد ح القابلة للمقارنة من خالل الخيارات
ل ( ومعIRR( والمعدل الداخلي للعائد )NPVاألمانة العامة تحاليل متعددة في هذا التطبيق، مثل القيمة الحالية الصافية ) د 

 التكلفة مقابل المنفعة.
ل الوثيقة "تعريفات المطارات وخدمات المالحة الجوبة" )واعُتمد تطبيق الكتروني باسم "التع إلى  (Doc 7100ريفات الجوية" حو 

أداة شبكية تتيح منصة تحليلية لصياغة سياسات فرض الرسوم على خدمات المطارات والمالحة الجوية ووضع أسس للمقارنة 
 فيما بينها.

بالتعاون مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية  (Big Dataوتطورت األعمال في المشاريع المتعلقة بالبيانات الضخمة )
ستخدام ( التحليل للربط الجوي وشبكة النقل الجوي والمنافسة بين شركات الطيران با1واألكاديميات. وتتضمن المشاريع ما يلي: 

لتتبع التابع التلقائي في آلية ا( إدراج البيانات الناتجة عن إذاعة استطالع 2(؛ وMIDTاألسواق ) عن المعلومات نقل بيانات
 الوقود كفاءة الفوري وفي الوقت الحقيقي للتغيرات في السعة والرسوم المفروضة على خدمات المالحة الجوية وأدوات حساب

كة لكترونية العالمية من الشر ( قياس حجم المعامالت التجارية اإل3(؛ وASBUوتنفيذ حزمة التحسينات في منظومة الطيران )ِ 
 المستهلك. إلى

ي تستخدم ( البيانات والتحاليل السنوية عن الحركة والبيانات المالية لشركات الطيران لكUPUُقدمت إلى اتحاد البريد العالمي )
 من اتفاقية البريد العالمية. 53في احتساب معدالت عمليات ارسال البريد الجوي بموجب المادة 

 ة د لسياسات اإليكاو بشأن التعاون الفني والمساعدة الفنيالبيان الموح 16-39قرار الجمعية العمومية 
من أجل إذكاء وعي الدول بمنافع استخدام إدارة التعاون الفني لإليكاو لتنفيذها لمشاريع التعاون والمساعدة الفنيين، ُطلب من 

على مستويات سلطات  الطيران المدني، اإليكاو استخدام كامل الموارد المتاحة لديها للترويج لخدمات إدارة التعاون الفني على أ 
وذلك أثناء البعثات واالجتماعات التي ينظمها ويحضرها المسؤولون في اإليكاو. وعلى وجه الخصوص، تم  تعزيز مهام 
المكاتب اإلقليمية في أحدث نسخة لدليل المكاتب اإلقليمية، وذلك باستحداث عملية جديدة لضمان الجودة. وقد تم ابراز دور 

رة التعاون الفني على الموقع الشبكي  العام لإليكاو ومن خالل المناقشات مع األطراف المعنية المشاركة في مؤتمرات إدا
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 اإليكاو وتوزيع المواد الترويجية. وتجدر االشارة الى الندوة العالمية الثانية للتعاون في مجال الطيران المنعقدة في أثينا، اليونان
 . 2019العالمية الثالثة للتعاون المنعقدة في فوكت، بتايلند في شهر يوليو  والندوة 2017في أكتوبر 

دنى حد باإلضافة إلى ذلك، استمرت إدارة التعاون الفني في اإلبقاء على تكاليف الدعم اإلداري )الرسوم العامة( منخفضة الى أ
ليص اآليلة إلى تعزيز الفعالية واالنتاجية وتق بدون أن يؤثر ذلك سلبا على نوعية خدماتها، وذلك من خالل اتخاذ التدابير

ة النفقات، قدر اإلمكان، مع مراعاة اإليرادات األخرى المحصلة من خارج اطار تنفيذ العمليات. ولهذا الغرض، واصلت إدار 
كتفاء مفهوم اال التعاون الفني رصدها بتأٍن للصحة المالية لبرنامج التعاون الفني، وظلت مسيطرة على النفقات من خالل تطبيق

 بالعدد األساسي من الموظفين من أجل اإلبقاء على ميزانية متوازنة.

 (IPAVبرنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران ) 17-39قرار الجمعية العمومية 
ع المسؤولون العاملون في إدارة التعاون الفني بصورة روتينية الدول والمؤسسات المالية وصناعة الطيران  وأصحاب يشج 

ية المصلحة اآلخرين على المشاركة في برنامج اإليكاو للمتطوعين في مجال الطيران من خالل توفير الموارد المالية والبشر 
والدول  من الزبائن جالمقدمة الى هذا البرنام ت( إليداع االشتراكاIPAVبشكل مستدام. وقد تم  إنشاء الصندوق الطوعي لبرنامج )

 100، تم  تخصيص مبلغ قيمته 2016دة وقطاع الطيران والهيئات الدولية واألطراف الثالثة. وفي عام ومنظمات األمم المتح
ذلك (، و IPAVمن صندوق إدارة التعاون الفني للكفاءة والفعالية لغرض استخدامه في برنامج ) واحدة مرة ألف دوالر كندي ُنقل

تها تعاون الفني في سد  الثغرات في مجال األمن والسالمة التي كشفمن أجل مساعدة الدول النامية والمشارِكة في برنامج ال
َذة بموجب  العالمي امجالجوية والبرن السالمة مراقبة لتدقيق العالمي البرنامج إطار في المستمر الرصد نهج عمليات التدقيق المنف 

 اريةاالد الخدمات تكاليف اإليجابية لصندوق  المستمر. وتبعا لذلك وفي ضوء الحالة المالية الرصد نهج – الطيران أمن لتدقيق
ن في المائة من األموال في صندوق إدارة التعاو  50(، وافق المجلس على اقتراح األمينة العامة بتخصيص AOSCوالتشغيلية )

لمبلغ يتخطى االفنية، شريطة أال  المساعدة التعاون  لمشاريع أو/و( IPAV) برنامج صندوق الى  الفني للكفاءة والفعالية لنقلها
 ألف دوالر كندي بالسنة.  125

ريكي تم  دوالر أم 123 100( بلغ مجموعها IPAVوفي أثناء الفترة التي يشملها التقرير، تم  تنفيذ تسعة مشاريع تابعة لبرنامج )
 ( أما من خالل اسهامات الحكومات المتلقية لتلك المشاريع.IPAVتمويلها إما من خالل حساب صندوق برنامج )

 البيان الموّحد بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بأمن الطيران 18-39قرار الجمعية العمومية 

 المرفق )أ(
 السياسة العامة

في مونتريـال، اعتمدت  7/10/2016إلى  27/9/2016في الدورة التاسعة والثالثين لجمعية اإليكاو العمومية المنعقدة من 
د بشأن سياسات اإليكاو المستمرة  18-39 األول الطيران، القرار الدول األعضاء قرارين بخصوص أمن وهو البيان الموح 

المتعلقة بأمن الطيران. ومع األخذ علما  بالتقدم المرضي في تنفيذ استراتيجية اإليكاو الشاملة ألمن الطيران، وافقت الجمعية 
الخطة  –ال وهي إلطار استراتيجية عالمية جديد، أ لكاملالعمومية على تمديد العمل بهذه االستراتيجية حتى يتم التطوير با

، وافق مجلس اإليكاو على خطة 2017فيصبح جاهزا لالعتماد والتنفيذ. وفي شهر نوفمبر  –( GASePالعالمية ألمن الطيران )
(GASePالتي توفر ) تحقيق نحو السعي إطار في معا   األساس للدول وقطاع الطيران وأصحاب المصلحة واإليكاو للعمل 
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 االرتقاء( أ: )التالية وهي أساسية، نتائج خمسة وتحقيق العالم أنحاء شتى في الطيران أمن تعزيز في المتمثل المشترك الهدف
( د) واالبتكار؛ التكنولوجية الموارد تحسين( ج) البشرية؛ والقدرات األمن ثقافة توفير( ب) لها؛ والتصدي بالمخاطر بالوعي
والدعم. ويشكل ذلك خطة طموحة قائمة على تحقيق األهداف تلتزم بموجبها  التعاون  زيادة( ه) الجودة؛ وضمان الرقابة تحسين

مع التوجهات  ق، وذلك باالتسا2030اإليكاو والدول والصناعة مشتركة تحسين تحسينا ملحوظا  مستوى أمن الطيران بحلول 
 و العمومية.التي حددتها الدورة التاسعة والثالثون لجمعية اإليكا

 حية" وستبقى على هذا الحال مع ة( قد اعُتمدت للتنفيذ المباشر، إال انها ُأقر ت "كوثيقGASePوعلى الرغم من أن خطة )
هذه  مواصلة اإليكاو ترحيبها بردة فعل الدول وتعليقاتها التي ستمكنها من تقييم التحسينات الواجب ادخالها عليها. وتعتبر

 الطريقة من المقاربات الواجب اتباعها بما أن هذه الخطة قد تم  تطويرها بصورة سريعة. 
( من أجل التركيز على المساءلة GASePأربعة مؤتمرات إقليمية خاصة بـخطة ) ، ُعقدت2018و 2017وبين السنتين 

م على واألولويات اإلقليمية المشتركة وتحديد التهديدات والتحديات الفريدة من نوعها وتطوير خرائط الطريق الخاصة بكل إقلي
كبير من الدول وأصحاب المصلحة. ويجري حدة. وقد شارك في كل مؤتمر العديد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي عدد 

يق. حاليا تنفيذ االجراءات لصقل اآلجال الزمنية واستكمال المهام والمبادرات الخاصة التي تم  تحديدها في كل خارطة الطر 
 او.وللمؤتمرات اإلقليمية دور هام في تعزيز تبادل المعارف والتعلم المتبادل واستعراض النظراء عبر جميع أقاليم اإليك

(. AVSEC2017( إلى المجلس لالعتماد، عقدت اإليكاو الندوة األولى ألمن الطيران العالمي )GASePوبموازاة تقديم خطة )
األول لسلسلة من الندوات السنوية التي تركز، على وجه الخصوص، على جوانب  2017وكان الحدث الذي انعقد في عام 

رسمية لمجموعة الخبراء ورشات عمل وعروض تفاعلية وتمارين عملية. وقد (. ورافقت المناقشات الGASePهامة في خطة )
رات افتتاح اليوم المكرس لمشاركة قطاع الطيران والذي تم  التركيز فيه على االبتكا 2018سبق عقد ندوة أمن الطيران لعام 

 (. HLCAS/2بشأن أمن الطيران )الحالية والمستقبلية في التكنولوجيا والعمليات تاله المؤتمر الثاني رفيع المستوى 
( مقر ا GASeP، عن دعمه الكامل لخطة )30/11/2018-29وأعرب المؤتمر رفيع المستوى الثاني ألمن الطيران المنعقد من 

ي فبامتنان بأهمية المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران التي استضافتها كل من مصر وبنما والبرتغال وتايلند والتي ساهمت 
( في خمسة بنود HLCAS/2(. ونظر المؤتمر رفيع المستوى )GASePالدول على تعميق فهمها لخطة أمن الطيران )مساعدة 

ة التوصيات الموجهة مباشر  توصية. وتم  تقسيم هذه التوصيات إلى فئتين عامتين أال وهما: )أ( 21على جدول األعمال وصاغ 
ة إلى اإليكاو التخاذ اإلجراءات. وستعمم التوصيات الموجهة إلى إلى الدول و/أو قطاع الطيران و)ب( التوصيات الموجه

يا أصحاب المصلحة من خالل إرسال كتب المنظمة، أما تلك الموجهة إلى اإليكاو فسيعالجها المجلس و/أو األمانة. وتعمل حال
 لمعنيةا ولجانه غ األمانة المجلس. وستبل  2019األمانة على متابعة العديد من نتائج المؤتمر بحيث يتم استكمال غالبيتها عام 

 .2019بنتائج أعمالها في أثناء دورات 
من (: ستعم م الوثيقة التي هي قيد اإلعداد على كل مسؤول في المكاتب اإلقليمية معني باألGASePمجموعة أدوات تنفيذ خطة )

نشاط من النشاطات ذات األولوية على  والتسهيالت لترشيد النشاطات وتركيزها. وتوفر مجموعة االدوات تفصيال شهريا لكل
( USAPأساس المهام األساسية والمهام الفرعية، مما سيسهل تنفيذ النتائج في نهاية كلى عام. أما نتائج وتحاليل البرنامج )

م الدول في تحقيق أهداف م إلى المكاتب اإلقليمية حتى يتم رصد تقد  ل تنفيذ الفعاال والرسوم البيانية المرافقة فستحد ث شهريا وتقد 
. وستتضمن البيانات التصنيف دون االقليمي الفرعي، حسب االقتضاء، وستسلط 2020( لعام GASePالمحددة في خطة )

 األضواء على مواضيع األمن مع التركيز الخاص على التدريب والمبادرات األخرى اآليلة إلى بناء القدرات.



 

 

 

 

 

 

 

 

45 

ـ"بيان ل(. وقد ساهم التوزيع المناسب GASePلتعزيز القدرات دعما إلجراءات خطة )قد تم  إعداد وتنفيذ عدد كبير من المبادرات 
مة أثناء ورشات العمل إلدارة المخاطر في كل -Doc 10108 اإليكاو لسياق مخاطر األمن" )الوثيقة   مقيدة( والعروض المقد 

اد النهج والتدابير المضادة القابلة للتنفيذ واعتمإقليم مساهمة قيمة في إذكاء الوعي بمنهجية تحديد المخاطر وفهم التهديدات 
داخل المبتكرة للتخفيف من حدة تلك المخاطر. وقد تم إعداد ورشات العمل والمواد الداعمة بشأن ثقافة األمن والتهديد من ال

ث وتمت ترجمتها إلى لغات اإليكاو الرسمية ذ نهج ة عن نتائج تنفيالست. وتتلقى مكاتب اإليكاو اإلقليمية شهريا معلومات محد 
سب ( من أجل تحديد مجاالت التركيز الخاصة بكل إقليم وتحديد المساعدة، حUSAPالرصد المستمر للبرنامج العالمي للتدقيق )

 االقتضاء. 
لعمل ابفرض القيود على نقل األجهزة اإللكترونية المحمولة، سعت مجموعتان من الخبراء، أال وهما فرقة  الدول وبعد قيام بعض

 داعتما( ومجموعة سالمة الشحن، الى معالجة الجوانب المتعددة لهذه المسألة بIEDاالرتجالية ) المتفجرة الخاصة بشأن األجهزة
تخدام نهج متكامل وشامل. وكنتيجة لذلك، قامت األمانة بالتعاون مع فريق خبراء أمن الطيران بتطوير مواد إرشادية من أجل اس

ة في األمتعة الشخصية. ولهذا الغIEDللتخفيف من التهديدات التي قد تتسبب بها أجهزة ) منهجية الفرز األمني رض، ( المندس 
على أفضل الممارسات بشأن استخدام أجهزة الكشف عن آثار المتفجرات إلدماجها في الطبعة  217وافق المجلس في دورته 

 مقيدة(. - Doc 8973الحادية عشرة المقبلة لـ"دليل اإليكاو ألمن الطيران" )

 المرفق )ب(
لطيران المواثيق القانونية الدولية، وسن  التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبة لقمع أعمال التدخل غير المشروع في ا

 المدني.
رات مؤتمواصلت اإليكاو تركيزها على أهمية االنضمام إلى اتفاقية أمن الطيران من خالل جلسات اإلحاطة غير الرسمية وعقد ال

 رفيعة المستوى.

 المرفق )ج(
 تنفيذ تدابير األمن الفنية

ثة المتاحة من أجل النهوض بكفاءة وفاعلية التدابير األمنية، واصلت اإليكاو عملها على إعداد المواد اإلرشادية الجديدة والمحد  
 خالل الفترة الثالثية. 

مقيدة( في جميع اللغات الرسمية في شهر  - Doc 8973)الوثيقة  وقد صدرت الطبعة العاشرة لـ"دليل اإليكاو ألمن الطيران"
ثت اإليكاو ذلك الدليل بالتعاون مع فريق خبراء أمن الطيران لمساعدة الدول في تنفيذ األحكام الجديدة 2018يناير  . وقد حد 

ثة في ، وأدمجت فيه جميع المواد 16و 15، بما في ذلك تلك التي وردت في التعديلين األمن — عشر السابع الملحق والمحد 
التي أُعد ت منذ إصدار الطبعة التاسعة. وجدير باإلشارة إلى المواد اإلرشادية الجديدة و/أو المحدثة بشأن المواضيع التالية: أمن 

 ةالمنطقة المفتوحة للجمهور في المطارات والكشف االمني المفروض على الموظفين والمركبات والتهديدات اإللكتروني
السيبرانية( لنظم الطيران الحساسة والفرز األمني باستخدام أجهزة الكشف عن آثار المتفجرات وتقييم التهديد الذي يتسبب به  )

األشخاص من خالل الكشف عن السلوك واإلمدادات أثناء الرحلة وفي المطارات والمعلومات الحساسة في مجال أمن الطيران 
 وية والبيولوجية واالشعاعية. والوقائع المرتبطة بالمواد الكيما



 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 ( في أثناء1944 ،باتفاقية الطيران المدني الدولي )شيكاغو -"األمن"  –للملحق السابع عشر  16واعتمد المجلس التعديل 
ثة2018، وأصبح هذا التعديل منطبقا في شهر نوفمبر 2018دورته المنعقدة في مارس   . ويتضمن التعديل أحكاما جديدة ومحد 

والتهديدات  ادل المعلومات والتدابير المرتبطة بالركاب واألمتعة اليدوية وتلك المرتبطة بالبضائع والبريد والسلع األخرى بشأن تب
ثر، ولكن للملحق السابع عشر، قد ُرعيت المشاكل التي قد تطرأ عند التنفيذ وتقييم األ 16السيبرانية. وفي أثناء صياغة التعديل 

د تقييم إيجابيا على تعزيز أمن الطيران والتسهيالت. أما فيما يتعلق باألثر من حيث التكلفة، فسيحد أظهر هذا االستعراض أثرا
يدات المخاطر في كل دولة استراتيجيات التخفيف التي ينبغي تطبيقها، وسيعتمد األثر العام من حيث الموارد على تقييم التهد

أمن  ق مع مجموعة العمل بشأن التهديدات والمخاطر التابعة لفريق خبراءوالمخاطر وفئات التدابير المطبقة. وبالتشاور الوثي
منطقة الطيران، واصلت اإليكاو رصد التهديدات المحتملة في مجال أمن الطيران )مثال، األمن االلكتروني "السيبراني" وأمن ال

لجوي االتي يحملها األشخاص وأسلحة الدفاع المفتوحة للجمهور ونظم الطائرات الموجهة عن بعد واألجهزة المتفجرة االرتجالية 
 المحمولة" المانبادز"(.

 المرفق )د(
 اجراءات الدول المعنية بفعل من أفعال التدخل غير المشروع 

دول إْذ يقر  المجلس بالتهديدات المستمرة بارتكاب أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، فقد طلب وجوب تذكير ال
، بأسرع السبل الممكنة، حسبما ينص  عليه الملحق اماتها بإبالغ المجلس بشأن أفعال التدخل غير المشروعاألعضاء بالتز 

م، هذا االلتزا السابع عشر والمواد العديدة من اتفاقية الهاي واتفاقية مونتريـال واتفاقية بيجين. ويجوز للدول من أجل تيسير تنفيذ
سطة مه والتعجيل بتقديمه بوااستخدام نموذج اإليكاو لإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع، والذي يرمي إلى تبسيط استخدا

 التركيز على جمع البيانات الرئيسية والمعلومات الحاسمة فيما يتعلق بالحادثة. 

 المرفق )ه(
 برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

مة مانة العابشأن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، فقد قامت األ 18-39وفيما يتعلق بتناول قرار الجمعية العمومية 
ستعراض لإليكاو باستشارة مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة بشأن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وذلك من أجل ا

ا نهج الرصد المستمر، وذلك بهدف ضمان تقديم معلومات موثوقة فيم -نطاق ومنهجية البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران 
راسة فعال لتدابير أمن الطيران على األرض ومراعاة النهج القائم على المخاطر. ورك زت أعمال مجموعة الديتعلق بالتنفيذ ال

 ق في التنفيذالتابعة لألمانة العامة على أربعة مجاالت هامة رئيسية، أال وهي: تفسير القواعد القياسية وتدريب المدققين؛ والتدقي
 الوقت المناسب؛ والنهج القائم على المخاطر بشأن إضفاء األولويات.التشغيلي؛ والتصدي للثغرات الخطيرة في 

الطيران  ولقد اقُترحت توصيات في هذا الشأن، إلى جانب فوائدها وتأثيراتها المتوقعة، على االجتماع الثالثين لفريق خبراء أمن
هج ن –نامج العالمي لتدقيق أمن الطيران وعلى المجلس من أجل النظر فيها. وسُتعرض النتائج النهائية لعملية استعراض البر 

 الرصد المستمر على الدورة األربعين للجمعية العمومية لإليكاو من أجل اعتمادها.
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 المرفق )و(
 برنامج اإليكاو لدعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن.

ة رقم مجلس األمن التابع لألمم المتحد ، والذي جرى التأكيد عليه بواسطة اعتماد قرارات18-39عمال بقرار الجمعية العمومية 
(، فضال عن األهداف ذات 2017) 2396( و2017) 2368( و2016) 2322( و2016) 2309( و2014) 2178

معالجة  األولوية الواردة بالخطة العالمية ألمن الطيران، فإن اإليكاو تسعى إلى تنفيذ المساعدة ذات األهداف المحددة من أجل
من الدول األعضاء. ويتمث ل الهدف الرئيسي للمساعدة في مجال تسهيالت وأمن الطيران في دعم الدول الثغرات المحددة ض

دول األعضاء على تسوية الشواغل البارزة في مجال األمن المحددة من خالل برنامج اإليكاو لتدقيق أمن الطيران ولمساعدة ال
من" "األ –"التسهيالت"، وفي الملحق السابع عشر  –الملحق التاسع  على تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية المنصوص عليها في

 .حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع -
عدة ولقد ُصممت خطة تحسين أمن الطيران تصميما محددا بالنسبة لدولة ما بناء على نتائج تقييم االحتياجات ومتطلبات المسا

ناء على بجوز الشروع في تنفيذها بعد عملية التدقيق في إطار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أو الخاصة بتلك الدولة، وي
طلب من الدولة. وتتضمن كل مرحلة من مراحل خطة تحسين أمن الطيران مؤشرات أداء وشروط وتدابير لضمان الجودة التي 

ال خطة خطة تحسين أمن الطيران. ومن ثم، تقوم قدرة الدولة على إكميجب الوفاء بها قبل الشروع في تنفيذ المرحلة التالية من 
اء تحسين أمن الطيران على عوامل عديدة، بما فيها قدرة اإليكاو على تزويد الدولة بالمساعدة وعلى قدرة الدولة على الوف

نة تنفيذا فعاال.  وأثناء فترة السنوات الثالث بشروط خطة تحسين أمن الطيران من أجل ضمان تنفيذ تدابير األمن المحس 
خطة منها. وبالنسبة للمستقبل فقد ُقد مت طلبات  11خطة لتحسين أمن الطيران قائمة، مع إكمال  25الماضية، كانت هناك 

 لثمان خطط إضافية لتحسين أمن الطيران.
ع الخاص بأمن الطيران. ويضطل ويضطلع برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن في إدارة النقل الجوي بإدارة التدريب

ويقوم  حلقات عمل ألمن الطيران. 7دورات تدريبية ألمن الطيران و 6برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن بإدارة تنظيم 
ي ا فعضو  35برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن بإدارة شبكة اإليكاو لمراكز التدريب على أمن الطيران. وثمة اآلن 

ء في هذه الشبكة يعملون في جميع أقاليم اإليكاو السبعة، وذلك بغية توفير تدريب في مجال أمن الطيران لجميع الدول األعضا
ث مراكز جديدة اعتمدتها اإليكاو إلى الشبكة في فترة السنوات الثال 5إطار مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب، وانضمت 

دورة وحلقة عمل ألمن الطيران برعاية اإليكاو من  69، ُأجري ما مجموعه 2018و 2017. وفي السنتين 2017-2019
ص في أمن الطيران من  119خالل شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران، وشملت  دولة عضو استفادوا من  128متخص 

 هذا التدريب.
الجوي من أجل إعمال االت ساق في برنامج اإليكاو  وفي إطار ترتيبات العمل بين التدريب العالمي على أمن الطيران وإدارة النقل

 للتدريب على أمن الطيران، فإن تنسيق شبكة مراكز التدريب على أمن الطيران سيظل تحت رعاية برنامج دعم التنفيذ
والتطوير الخاص باألمن. ومع ذلك يجب على أي جهات جديدة تقدم طلبات لالنضمام إلى شبكة مراكز التدريب على أمن 

لطيران أن تنضم أوال إلى شبكة برنامج "ترينير" المتقدم. وسينف ذ برنامج دعم التنفيذ والتطوير الخاص باألمن آليات تقييم خاصة ا
 بأمن الطيران بعد االعتراف بمركز التدريب كعضو في برنامج "ترينير" المتقدم. وباإلضافة إلى ذلك ُتقر  األمانة العامة 

 األمن، واألمن  –ث التدريب القائم من أجل االتساق مع التوجه الحالي للملحق السابع عشر بالحاجة إلى مواصلة تحدي
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 التسهيالت، ودليل أمن الطيران الصادر عن اإليكاو  –المتصل بالقواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع 
(Doc 8973 - Restrictedوإلعداد تدريب جديد لتسهيالت الطيران وأ ،) منه يتناول الثغرات الكامنة في الوضع الحالي فضال عن

 التهديدات الجديدة والناشئة.

 المرفق )ز(
 إجراء المجلس فيما يتعلق بالتعاون المتعدد األطراف والثنائي األطراف.

م ن خالل تعميُبذلت جهود متواصلة لتعزيز مبادئ التعاون المتعدد األطراف والثنائي األطراف في مجال أمن الطيران وذلك م
لدول، بند نموذجي ُمحدث بشأن أمن الطيران من أجل إدراجه في االتفاقات الثنائية بشأن خدمات الطيران لتعزيز التعاون بين ا

ة وبالتحديد لتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بأمن الطيران. وباإلضافة إلى ذلك، ُأحرز تقدم كبير في مجال مساعد
عادل اإلقرار المتبادل لعمليات أمن الطيران من خالل تعميم إرشادات اإليكاو الُمحدثة بشأن االعتراف بتالدول على اعتماد 

لرسمية االتدابير األمنية ووضع ترتيبات لنقطة التفتيش األمني الواحدة لكي تشمل ترتيبات متعددة األطراف. وُتعد  االتفاقات 
 أساسيا في إدارة شؤون أمن الطيران الثنائية األطراف. لالعتراف المتبادل في مجال أمن الطيران أمرا

 المرفق )ح(
 التعاون الدولي واإلقليمي في مجال أمن الطيران.

زت اإليكاو التعاون فيما بين الدول  ألعضاء ومع افي الفترة منذ انعقاد الدورة التاسعة والثالثين للجمعية العمومية لإليكاو، عز 
جل تحسين أمن الطيران وتسهيالت النقل الجوي، على المستويين اإلقليمي والعالمي على حد الجهات المعنية األخرى من أ

 سواء.
ألمم اوتتعاون اإليكاو مع مختلف مكاتب األمم المتحدة والمديريات التابعة لها والوكاالت المتخصصة التابعة لها )مثل مركز 

معني فحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة ومكتب األمم المتحدة الالمتحدة لمكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكا
لبحرية ا)مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )االنتربول( والمنظمة  بالمخدرات والجريمة فضال عن المنظمات الدولية األخرى 

تابعة لألمم جية العالمية لمكافحة اإلرهاب الالدولية ومنظمة الجمارك العالمية( من أجل الوفاء بااللتزامات المحدد في االستراتي
قرارات  المتحدة. وتتصل األنشطة التعاونية اتصاال مباشرا بأمن تسهيالت الطيران والهوية وإدارة مراقبة الحدود حسبما يرد في

 2341( و2016) 2309( و2014) 2178( و2005) 1624( و2001) 1373مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 
 (.2017) 2396( و2017)

يبا بشأن ، وقعت األمانة العامة لإليكاو والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة ترت2018وفي مايو 
ية التعاون، وهو ُيرسي أساسا للتعاون بين المنظمتين. وباإلضافة إلى ذلك، تواصل األمانة العامة لإليكاو مساعدة المدير 

ييم تنفيذ ة للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة من خالل المشاركة في تنفيذ زيارات قطرية بالموقع من أجل تقالتنفيذي
لوائح الدول األعضاء في األمم المتحدة للقرارات المتصلة بمكافحة اإلرهاب في مجال الطيران المدني، ولتحديد كفاءة أنظمة و 

من أجل  المديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة دعم جهود اإليكاو وسياسات الطيران بالدول. وتواصل
 ضمان اإلبقاء على تطبيق نظم المعلومات المسبقة عن الركاب في صدارة أولويات الدول.
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ن ، وقعت ترتيبا بشأ2018وتواصل األمانة العامة لإليكاو التعاون مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب، وفي ديسمبر 
ز أحكام التعاون بين المنظمتين من أجل تعزيز توفير المساعدة لبناء قدرات مكافحة اإلرهاب. ويشم ل ذلك: التعاون، والذي يعز 

البرامج تطوير القدرات ذات األهداف المحددة والتدريب وغير ذلك من الموارد الالزمة مثل المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا و 
، اتفاق تكنولوجية. ولقد وقعت اإليكاو، كإحدى الكيانات المشتركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة اإلرهابال

رهاب في التنسيق العالمي لمكافحة اإلرهاب التابع لألمم المتحدة وشاركت في المؤتمر الرفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة اإل
 .2018الدول األعضاء في يونيو 

عة لألمم وشاركت اإليكاو، بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التاب
 حماية البنى التحتية الحاسمة من الهجمات اإلرهابية واالستخدام المسؤول -المتحدة، في إعداد موجز للممارسات الحسنة 

 ي في مكافحة اإلرهاب.لتقنيات القياس البيولوج

 معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني. - 19-39قرار الجمعية العمومية 
التحتية  أعادت الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها التاسعة والثالثين التأكيد على أهمية وضرورة حماية البيانات ونظم البنى

لمعنية ااإللكترونية ونيل التزام عالمي إلجراء بواسطة اإليكاو ودولها األعضاء والجهات الحاسمة للطيران المدني ضد الهجمات 
ت في قطاع الطيران، من أجل معالجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني معالجة تعاونية ومنتظمة والتخفيف من التهديدا

د قرار الجمعية العمومية  ات لجة األمن اإللكتروني في الطيران المدني، اإلجراء، معا19-39والمخاطر المرتبطة به. وُيحد 
سعة الواجب أن تتخذها الدول وغيرها من الجهات المعنية في هذا المضمار. وطلبت الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها التا

 والثالثين من اإليكاو إعداد خطة عمل شاملة بشأن األمن اإللكتروني وهيكل إلدارته.
تروني تحت من أجل الوفاء بهذه األهداف، بإنشاء مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكوقامت اإليكاو، 

منظمة دولية،  13دولة و 20قيادة نائب مدير أمن الطيران والتسهيالت. وتتكون عضوية مجموعة الدراسة المذكورة من 
طة باألمن دارة العليا التابعة لألمانة والمعنية بالمسائل المشتركة المرتبواألمانة العامة لإليكاو، وتقوم برصدها مجموعة اإل

 والسالمة، والتي تترأسها األمينة العامة لإليكاو.
، ستة 2017ولقد عقدت مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية باألمن اإللكتروني، منذ انشائها في أغسطس 

لت وصيات لمعالجة المسألة الناشئة المتمثلة في األمن اإللكتروني في مجال الطيران. وتمثاجتماعات وأعد ت مجموعة من الت
ن أجل مالنتيجة الرئيسية في وضع استراتيجية أمن إلكتروني شاملة. وتهدف هذه االستراتيجية إلى توجيه أعمال الدول واإليكاو 

طار صارم معني باألمن اإللكتروني. ووافق المجلس، في ضمان سالمة وأمن واستمرارية الطيران المدني من خالل تطبيق إ
، من حيث المبدأ، على عرض استراتيجية األمن اإللكتروني في مجال الطيران على الدورة األربعين للجمعية 217دورته 

 العمومية لإليكاو.

 سهيالت.يما يخص التالبيان الموّحد لسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة ف – 20-39قرار الجمعية العمومية 
 التسهيالت، ووافق على أن توضع في موقع االنترنت التابع لإليكاو المواد الخاصة، –قام المجلس بتحديث الملحق التاسع 

شخاص في اإلرشادات والموارد المتعلقة بـ"أفضل الممارسات"، من أجل تكملة المعلومات الواردة في اإلشارات الدولية إلرشاد األ
 (.Doc 9957(. ويجري اآلن إعداد الطبعة الثانية من دليل التسهيالت )Doc 9636المحطات البحرية )المطارات و 
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جهة معالجة المعدل المنخفض الستجابة الدول األعضاء لكتب المنظمة المو  – 21-39قرار الجمعية العمومية 
 إلى الدول.

بير الرامية إلى التخفيف من إجمالي عدد كتب المنظمة ( قرارا بشأن التداC-DEC 215/6اتخذ المجلس )انظر قرار المجلس 
لة وأحاط علما بالتعديل المقترح بشأن شكل كتب المنظمة من أجل تيسير معالجة الدول لكتب المنظمة. ويكمل هذا القرار سلس

على. أ شجيع معدل ردود من التدابير التي اتخذتها األمانة العامة في السنوات الماضية من أجل تحسين تتب ع مستوى الردود ولت
 وعملية بذل الجهود في هذا المضمار متواصلة ولم تتوقف.

مالحة ( وإجراءات خدمات الSARPsصياغة وتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ) – 22-39قرار الجمعية العمومية 
 ( واإلبالغ عن االختالفات.PANSالجوية )

(، وهي تسعى جاهدة إلى تحسين نظام اإلبالغ Doc 10055وإصدارها )أصدرت اإليكاو دليل اإلبالغ عن االختالفات 
 اإللكتروني عن االختالفات. 

 عدم ترك أي بلد وراء الركب"."مبادرة  – 23-39قرار الجمعية العمومية 
دة لى مساع: "مبادرة عدم ترك أي بلد وراء الركب" كوسيلة لتحفيز الجهود الرامية إ23-39اعتمدت الجمعية العمومية القرار 

لى عاالقتصادية المستدامة  -الدول في تعزيز نظمها الخاصة بالطيران المدني، والتي تدعم في المقابل التنمية االجتماعية 
 المستويين الوطني واإلقليمي.

. وتشجع طيرانوتتمث ل إحدى أولويات هذه المبادرة في تعزيز اإلرادة السياسية الالزمة لدعم االلتزامات والتحسينات في مجال ال
ريقي اإليكاو هذا األمر بواسطة المشاركة في األحداث واالجتماعات الدولية الرئيسية مثل، في جملة أمور، مؤتمر القمة اإلف

 ( والمؤتمر العالمي المعني بالنقل المستدام والمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس للفترة2016السادس والعشرين )
، فضال عن المنتديات العالمية للرؤساء التنفيذيين للطيران 2019-2017لدولية للنقل للفترة ، والمنتديات ا2017-2019

هي تعمل المدني ومؤتمرات قمة قادة الطيران. وإْذ تشجع اإليكاو فوائد الطيران بالنسبة للتنمية المستدامة في هذه المحافل، ف
ران في لرغبة السياسية من أجل تخصيص الموارد الكافية لتنمية الطيالمستوى وتوليد ا وعية المسؤولين الحكوميين الرفيعيعلى ت

 إطار مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب".
ل منتدى اإليكاو العالمي للطيران، الذي انعقد كل سنة في فترة السنوات الثالث الماضية، مثاال على جهود اإليكا و للجمع ويشك 

إليكاو ول وأوساط الطيران والمؤسسات المالية. وبي نت اإليكاو، أثناء انعقاد منتدى ابين المشاركين الرفيعي المستوى من الد
ن وكفوء العالمي للطيران، كيفية تعزيز تنفيذ السياسات والقواعد القياسية الدولية في مجال الطيران لنظام نقل جوي مأمون وآم

ات يئية. ولقد استخدم المجلس نتائج كل اجتماع من اجتماعوقابل لالستمرار من الناحية االقتصادية ومسؤول من الناحية الب
يجية منتدى اإليكاو العالمي للطيران أثناء تنفيذه الستراتيجية "عدم ترك أي بلد وراء الركب" والمضي في صقل هذه االسترات

 األمر.ولضمان كونها قائمة على المعلومات والتعقيبات التي أعربت عنها جميع األطراف المشتركة في هذا 
ولقد بي ن التناوب اإلقليمي لمنتدى اإليكاو العالمي للطيران أيضا التزام اإليكاو الحازم بتحقيق أهداف مبادرة عدم ترك أي بلد 

، بأبوجا في نيجيريا( ومنتدى اإليكاو الرابع 2017وراء الركب. ولقد أتاح انعقاد منتدى اإليكاو الثالث العالمي للطيران )نوفمبر 



 

 

 

 

 

 

 

 

51 

زا، البرازيل( للمنظمة معالجة االحتياجات والتحديات اإلقليمية في مجال تنمية الطيران، ، فورتالي2018للطيران )سبتمبر العالمي 
في الوقت الذي تقوم فيه بتحديد وإعداد حلول ملموسة تت سق مع البرامج واألولويات واألطر المشتركة العالمية في مجال 

 الطيران.
التابعة  مبادرة "عدم ترك أي بلد وراء الركب" وبالتزامن مع برامج التعاون الفني والمساعدة والتدقيقوقامت المنظمة، في إطار 

ضال لإليكاو، بتحصيل الدعم من الدول من أجل تسوية شواغلها البارزة في مجال السالمة وشواغلها البارزة في مجال األمن، ف
ع بتنفيذ جميع هذه الجهود من أجل تمكين جميع الدول من جني عن تعزيز نظمها الخاصة بالطيران. ولقد جرى االضطال

 الفوائد الناجمة عن قطاع طيران مدني قوي.

 طيران استراتيجية الحّد من مخاطر الكوارث وآليات التصدي لها في قطاع ال – 24-39قرار الجمعية العمومية 
التصدي لها في قطاع الطيران"،  تمخاطر الكوارث وآليا، "استراتيجية الحد  من 24-39اعتمدت الجمعية العمومية القرار 

والذي يطلب من المجلس وضع سياسة للتصد ي لألزمات واستراتيجية للحد  من الكوارث في قطاع الطيران. وسيؤدي ذلك إلى 
د قطاع  يه هذا الطيران وتوجإضفاء الصبغة الرسمية على النهج االستراتيجي للمنظمة واستجاباتها التكتيكية لألزمات التي تتهد 

الجمعية  النهج واالستجابات المذكورة وهي األزمات التي قد تؤثر على سالمة أو استمرارية الطيران المدني الدولي. وإْذ اعتمدت
ا، العمومية هذا القرار، فهي تراعي كون الدول هي الجهة المسؤولة أساسا عن الوقاية من مخاطر الكوارث والتخفيف من حدته

 استجابة تقوم بها المنظمة ينبغي أن تسترشد بتوجيهات الدول المتضررة وبالتنسيق معها.وأن أي 
دا لتصدي المنظمة لألزمات، بما في ذلك حوادث  ولقد أقر  المجلس سياسة اإليكاو للتصدي للكوارث التي توفر هيكال موح 

لى النقل ر المشروع واألوبئة التي تؤثر تأثيرا كبيرا عالطائرات والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر وأفعال التدخل غي
عينة مإجراءات مؤسسية  2018الجوي الدولي والتي تنال من ثقة الجمهور في سالمة النقل الجوي وأمنه. ولقد أُعد ت أثناء عام 

ث خفيف من مخاطر الكوار وتعليمات إدارية محددة في هذا الشأن. ولقد اعتمد المجلس أيضا، من حيث المبدأ، استراتيجية للت
من أجل مساعدة الدول في انتهاج نهج استباقي من أجل تحديد المخاطر وأوجه الضعف في هياكلها الخاصة بالطيران المدني 

 وتعزيز تحصين نظام الطيران التابع لها.
 رة على مواجهتها لمعرفةوباإلضافة إلى ذلك ووفقا لخطة عمل األمم المتحدة للحد  من مخاطر الكوارث من أجل زيادة القد

ترأس بالمخاطر والنهج المتكامل بشأن التنمية المستدامة، فقد قامت اإليكاو ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ي اجتماع لفرقة عمل بشأن كفاءة المطارات من أجل المساعدة اإلنسانية الفعالة والتصدي للكوارث انعقد في مقر اإليكاو ف

 .2018أغسطس 
الدول  وإْذ تم  االعتراف في االجتماع بالدور الحاسم لإلرشادات المناسبة في التخطيط والتأهب للكوارث المتصلة بالطيران في

حديد توالمطارات، فقد شجع المجتمعون وضع وثيقة ارشادية باإليكاو. وهي تدعو إلى استخدام المواد واالدوات الحالية من أجل 
دعم  الحالية والنتائج الواجب إدراجها في الوثيقة الجديدة. وأمعن المجتمعون النظر في اقتراح بشأن الثغرات في اإلرشادات

ى التأهب الشامل للكوارث بالنسبة للمطارات من أجل التصدي الفعال للكوارث. وكجزء من هذا المجهود، فقد تم  التركيز عل
 الدعم المؤسسي والمالي من أجل مواصلة تنفيذ البرنامج الحالي برنامج إعداد المطارات للتصد ي للكوارث على أنه يقتضي

 وتيسير تطويره في المستقبل، فضال عن دعم الدول بإجراءات المتابعة الناجمة عن حلقات العمل التي ستنظمها.
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ي سيقتضي ولقد تحقق توافق في اآلراء بشأن الحاجة إلى وضع نهج استراتيجي إلعداد وصيانة خطط طوارئ اإليكاو، والذ
تفاق نجاحها مشاركة المكاتب اإلقليمية للمنظمة وغيرها من الجهات المعنية مشاركة فعالة. وستراعي خطط الطوارئ في ظل  اال

 المقترح، الكوارث الطبيعية التي من المرجح أن تحدث بناء على البيانات التاريخية. وستضفي خطط الطوارئ األولوية على
 م المجاورة، وستقوم على تدفقات الحركة الجوية الرئيسية.احتياجات الدول واألقالي

 2030م مساهمة الطيران في خّطة عمل األمم المّتحدة للتنمية المستدامة لعا: 25-39قرار الجمعية العمومية 
للمساهمة يا  سائر الجهات المعنية عالموثيق مع الدول و البالتعاون  تاما   التزاما   اإليكاو، التزمت 25-39رقم منذ اعتماد القرار 
ق من تحقين تمك  أداة الوعي العالمي بالطيران كوإلذكاء . 2030لعام  األمم المتحدة للتنمية المستدامةعمل في تحقيق خطة 

أنشطة  اللأهداف التنمية المستدامة من خمن حيث بلوغ فوائد الطيران  أبرزت اإليكاوأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 
 .خصيصا  لهذا الغرضالمصممة  التوعية االستراتيجية والرسائل والشراكات

لشؤون األمم المتحدة ل( ودعت إدارة APSDيكاو شراكات الطيران من أجل التنمية المستدامة )، أطلقت اإل2016في عام و 
جزرية لبلدان النامية غير الساحلية والدول ال( ومكتب الممثل السامي للبلدان األقل نموا  واDESAاالقتصادية واالجتماعية )

 ( لالنضمامATAG( ومجموعة العمل المعنية بالنقل الجوي )WBG) ( ومجموعة البنك الدوليOHRLLS) الصغيرة النامية
لطيران في تحقيق خطة األمم الذي يؤديه اعن الدور األساسي في شركات الطيران عضاء يدافع األ، 2016منذ عام و . إليها

جهات الالدول واألمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية و  ، وذلك بالتعاون مع2030متحدة للتنمية المستدامة لعام ال
 2019-2018النقل تغيير مفهوم ، مثل مؤتمر ةاستراتيجيذات أهمية مختارة فعاليات خالل ذلك حدث وقد . المعنية األخرى 

 ةالمنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامو  2018لعام البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل الذي نظ مه 
 منتدى بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي بشأنو  2018منتدى آسيا والمحيط الهادئ للتنمية المستدامة لعام و  2016-2018

 .2019-2017لفريق عمل النقل الجوي والقمة العالمية  2018عالمي لعام والمنتدى الحضري ال 2018لعام التنمية المستدامة 

( CANSO( ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية )ACIلمطارات )لمجلس الدولي المع  اإليكاو، تعاونت  2017في عام و 
 من أجل إعداد( ICCAIAضاء )( والمجلس التنسيقي الدولي التحادات صناعات الطيران والفIATAواتحاد النقل الجوي الدولي )

 (.SDGsهداف التنمية المستدامة )أل ا  الطيران التقدم االجتماعي واالقتصادي دعميعزز يوضح كيف الذي الطيران، فوائد تقرير 
ز ، وافقت اللجنة االقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة على قرار يركز على تعزي2017في ديسمبر و 

ضطلع به تالذي  عملالبأهمية الطيران و إقرارا  القرار تضمن يو ابط بين جميع وسائل النقل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الرو 
لساحلية ابشكل خاص على أقل البلدان نموا  والبلدان النامية غير القرار يركز كما لنهوض بأهداف التنمية المستدامة. ليكاو اإل

ميعها جهي  ربطوالنقل المتعدد الوسائط وال ساسيةالنامية، ويؤكد أن زيادة االستثمار في البنية األوالدول الجزرية الصغيرة 
 ساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يالنمو و بعجلة دفع يسما لدمج االقتصادات العالمية،  ةجوهريمسائل 

دعا البنك  ،2030لتنمية المستدامة لعام عمل األمم المتحدة ل خطةتنفيذ أمران ضروريان ل ينن النقل والتنقل المستداموإدراكا  أل
ائدة ر منظمة ووكالة  50من تتألف وهي مجموعة  -( SuM4All) "التنقل المستدامة للجميع"لالنضمام إلى مبادرة اإليكاو الدولي 

ي. التنقل على نطاق عالممفهوم تحدث تغييرا  شامال  في أن من شأنها دعم سياسات ونظم النقل التي بلتزم تفي قطاع النقل 
قد و . ا  استراتيجي ا  موقع هالطيران فيواحتل على اإلطالق عن التنقل، لها أول تقرير عالمي المبادرة  ت، أصدر 2017في عام و 

 ماليين شخص. 3ووصل إلى أكثر من  رئيسيا   إعالميا   منفذا   40التقرير في ُنشر 
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إدراج الطيران في كما يتناول ، القواعد والتوصيات الدوليةإلى التنفيذ الفعال للسياسات و  25-39العمومية يشير قرار الجمعية و 
توجيهات للدول األعضاء  اإليكاوهذا الهدف، وضعت وسعيا  لتحقيق لدعم أهداف التنمية المستدامة.  10خطط التنمية الوطنية

تنسيق وإيالء نمية المستدامة للنقل الجوي من خالل يضمن الت 11وضع إطار عمل وطني لتخطيط الطيرانلمساعدتها في فيها 
هذا النهج من و . لديها نظم النقل الجوي في كفاءة الو السعة و  تتسهيالالمن و األسالمة و جوانب التنفيذ مبادرات تحسين ل ةولوياأل

فوائد اجتماعية تحقق ى واإلقليمي والعالمي، مما يؤدي إل قطري مستدام للنقل الجوي على المستوى الالنمو الحقق شأنه أن ي
 ة، بما في ذلك زيادة إمكانية التنبؤ بتمويل الطيران المستدام.جم  اقتصادية و 

ا كم، 2030لتنمية المستدامة لعام عمل األمم المتحدة لخطة المبذولة في إطار جهود البشكل مستمر في رصد  اإليكاوتساهم و 
ة، فريق الخبراء المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامو بين الوكاالت  ةالمشتركفي المجموعة مراقب رسمي أن لديها صفة 

 أعداد المسافرين وحجم الشحن حسب وسائل النقل" 2-1-9لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الراعية وكالة هي أيضا  الو 
مستدامة، السنوي عن أهداف التنمية ال لمساهمة في التقرير المرحليافرصة  تتسنى لإليكاوهذه الصفة، استنادا  إلى و  "المختلفة.

 التمويل واالستثمارات فيفي عرض مبررات ومسوغات فيد يبدوره  وذلكالمؤشر. المرتبطة بوثائق الفضال  عن توفير وتحديث 
 نوهي من المتوقع أ النقل متعدد الوسائط.الربط بواسطة وصياغة السياسات التي تعمل على تعزيز  ،للنقلساسية البنية األ

ية تعمل على تعزيز النمو المستدام لقطاع النقل واستيعاب الزيادة المنتظرة في حركة الركاب والبضائع في األقاليم النام
 واالقتصادات سريعة النمو. 

مي إلى يرد في خطة أعمال اإليكاو باعتبار نشاطا  رئيسيا  ير  25-39كذلك فإن مبدأ "تعزيز الشراكات" الذي يؤكد عليه القرار 
متعلقة . وسعيا  لتوفير اإلرشادات بشأن السياسات والعمليات واإلجراءات الحسين مستوى كفاءة وفعالية وتأثير أعمال اإليكاوت

بأنشطة الشراكات التي تضطلع بها اإليكاو، أنشأت األمانة العامة لإليكاو إطار عمل للشركات من أجل تحديد الشراكات 
 لتنمية المستدامة. المستهدفة التي تتيح تحقيق أهداف ا

 تعبئة الموارد :26-39الجمعية العمومية قرار 
المرجوة  يحدد القرار األهداف: تعبئة الموارد. و 26-39الجمعية العمومية لإليكاو في دورتها التاسعة والثالثين القرار اعتمدت 

تيح ما يبستدامة أكثر او نبؤ بها إلى جلب تبر عات كافية وأكثر قابلية للت رميتالتي القدرات الالزمة لتعبئة الموارد وهي بناء 
ال الموارد المتاحة والمتوق عة ضمن خط ة أعمإدراج ر يمهم تها من خالل توسيع قاعدة المانحين وُتيساالضطالع بلمنظمة ل

 .متكاملة للمنظ مة
، 2018-2016الفترة مستويات قياسية. فخالل  2018-2016 الفترة اإليكاو فيتعبئة موارد صناديق التبرعات في وبلغت 

  معدلمليون دوالر كندي، ما يمثل زيادة ب 32.4يكاو مساهمات تراكمية بقيمة تلقت جميع صناديق التبرعات التابعة لإل
 بمبلغ، ساهمت الدول 2018-2016خالل الفترة و مليون دوالر كندي(.  14.5) 2015-2013في المائة عن الفترة  123

أما أكبر ثالث (. 34.6٪مليون دوالر كندي ) 11.2 قدمت جهات أخرى تبرعات بقيمة( و 65.4٪مليون دوالر كندي ) 21.2

                                                 
 قد تعتمد اإلحصاءات على مصطلحات مختلفة لتعريف الخطط وأطر العمل الوطنية.  10
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مليون دوالر  3.8الصين )و مليون دوالر كندي(  5.1هي الواليات المتحدة )فالمساهمة في صناديق التبرعات من حيث دول 
 مليون دوالر كندي(. 3.4كندي( وكندا )

ط تبسيكما ُأنشئت منصة اإليكاو لتعبئة الموارد من أجل يكاو. باإلإنشاء عدد من األدوات لدعم أنشطة تعبئة الموارد  تمو 
وق اتفاقات للمساهمات المقدمة إلى صند صةضم المنوتفي أنحاء المنظمة. لتعبئة الموارد  الساعية جهود المشتركةالوتيسير 

هم من ذلك، تعبئة الموارد لها، واأليتعين والمكاتب اإلقليمية والتي اإلدارات من جميع سة قيد الدرا وعاتمشر التعبئة الموارد، و 
 يكاو.عزز التنسيق داخل اإلمما يذلت لتعبئة الموارد لمشروع معين، لمحاوالت التي بُ سجل با

 وأسرهم رانيطلا وادثحضحايا إلى قديم المساعدة : ت27-39الجمعية العمومية قرار 
 46-8على دعوة المجلس إلى النظر مرة أخرى في مقترح ترقية التوصية في دورتها التاسعة والثالثين وافقت الجمعية العمومية 

مستمر نتائج األنشطة المنفذة في إطار نهج الرصد اللالملحق التاسع إلى مرتبة قاعدة قياسية، وذلك عقب استعراض الواردة في 
رار قبعد ذلك، وافق المجلس على أن اإلطار الزمني/الموعد المستهدف لتنفيذ  مراقبة السالمة. لبرنامج العالمي لتدقيقضمن ا

ي فالواردة المتثال مراجعة امن قوائم المأخوذة تقييم لمدى تنفيذ خطط مساعدة األسر  ُيحدد بعد إجراءسالعمومية الجمعية 
 2018(، وذلك في الربع الثالث من عام EFODاالختالفات ) والمستمدة من في نظام اإلبالغ اإللكتروني عنالتاسع الملحق 

نهج  – بالنسبة إلى البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 2020بالنسبة إلى الملحق التاسع والربع الرابع من عام 
 .الرصد المستمر

مة العااألمانة  تهاقدمتي ، في المعلومات ال217، نظرت لجنة النقل الجوي، في اجتماعها الثاني من الدورة 2019في أبريل و 
ن شركات الطيراقيام بجمع معلومات حول العامة أن تقوم األمانة ه ينبغي على أناللجنة  تقرر و . 46-8التوصية  بشأن تنفيذ

للمطارات  والمجلس الدولي (IATA)اتحاد النقل الجوي الدولي المستمدة من ، لديهاخطط مساعدة األسر بتنفيذ والمطارات 
(ACI) ، نهج –البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية المأخوذة من  46-8تنفيذ التوصية وتقديم تقرير عن حالة 

 .219جدت؛ وتقديم هذه المعلومات خالل الدورة ، إن وُ الرصد المستمر

رات وإجراءات اإلرشادية بشأن تطهير الطائالمعايير المستندة إلى األداء والمواد : 28-39الجمعية العمومية قرار 
 مكافحة ناقالت األمراض

تي عمل حول حلقاستضافت كما ، وأجرت مشاورات مع الجهات المعنية في القطاعمنظمة الصحة العالمية مع  اإليكاوتعاونت 
اد إعدت األمراض. وشمل ذلك مواد إرشادية حول تطهير الطائرات وتدابير مكافحة ناقالوإعداد المعايير القائمة على األداء 

ييم "أداة تق شروعيكاو ومألمراض المعدية على الموقع اإللكتروني العام لإلا، وتطبيق األمراضمكافحة ناقالت اإليكاو لسجل 
 اتبرنامج الترتيباجتماعات من خالل أحدث المستجدات على الجهات المعنية الدول و اطالع تم و المخاطر واتخاذ القرارات". 

 (.CAPSCAلمنع وإدارة أحداث الصحة العمومية في مجال الطيران المدني ) ةونيالتعا

 الجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيران: 29-39الجمعية العمومية قرار 
إلشراك  2018و 2017في عامي  لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال الطيرانلقمة عالمية  ي مؤتمر  اإليكاوأجرت 

جذب وتعليم الجيل القادم من المتخصصين في بهدف مجتمع الطيران وقطاعي التعليم والعمل في وضع استراتيجيات وإجراءات 
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إنشاء رابطة دولية جديدة مستدامة للتعليم في مجالي  أيضا   اإليكاورت يس  و ، وإقامة شراكات للتنفيذ. واالحتفاظ بهمجال الطيران 
لجيل القادم من المهنيين العاملين في مجال افي أنشطة  اتتعزيز مشاركة الجامعمن أجل ( ALICANTOالطيران والفضاء )

حت الطيران على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية.  تي عمل الالإلى فرقة لالنضمام  الدول والمنظمات الدولية أعضاء  ورش 
ج لمساعدة الدول في هُ تعمل فرقة العمل على تطوير أدوات ونُ و الجيل القادم لمهني الطيران. والمعنية ب حديث ا تها اإليكاونشأأ

يسمح للدول بالتنبؤ باحتياجاتها  كمبيوترمؤخرا  تطبيق للاإليكاو من األدوات التي طورتها و تلبية احتياجاتها من القدرات البشرية. 
التدريب من  ؤسساتالعمل مع م اإليكاوتواصل و . مقصورةظفي الصيانة وطاقم المن الطيارين ومراقبي الحركة الجوية ومو 

 مهنيين متخصصين في مجال الطيران.إعداد ومع الجامعات لتقديم دورات تهدف إلى  TrainAir Plusخالل برنامج 

 العالمي لطيرانرنامج المساواة بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة في قطاع ا: ب30-39الجمعية العمومية قرار 
الث الذي تاله، تم البدء في تنفيذ خطة عمل مدتها ث المساواة بين الجنسينتطبيق برنامج و  30-39عمال  بأحكام القرار رقم 

 إجراء. 61سنوات تتضمن 

ت التي يجب اضطالع الدول األعضاء بااللتزامات المالية تجاه المنظمة واإلجراءا :31-39قرار الجمعية العمومية 
 اتخاذها حيال الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

 واجبة السدادمنظمة تتضمن جداول بالمبالغ للأربعة كتب بإلى جميع الدول األعضاء  ةالعام ةاألمينبعثت ، 2018خالل عام 
ول للد ا  واحد ا  خطاب ةالعام ةاألمينوج هت ، 2019حتى اآلن، في عام و من السنة السابقة.  31/12 عن السنة الحالية ولغاية

 الموضوع.هذا حول 

ألعضاء . ويواصل المجلس تعزيز سياسته بدعوة الدول االعمومية لم يتم اقتراح أي ترتيبات جديدة منذ الدورة األخيرة للجمعيةو 
 .31-39رقم يكاو مستحقة منذ زمن طويل وفقا  لقرار اإلاالشتراكات التسوية متأخرات للى تقديم اقتراحات إالتي عليها متأخرات 

بالنظر لبلوغ دولة  عضوا   22 لبالنسبة اعُتبر حق التصويت معلقا  في الجمعية العمومية  ،16/5/2019من  اعتبارا  و 
عضاء للدول األكذلك بالنسبة االشتراكات للسنوات الثالث السابقة، و ما يعادل أو يزيد عن مجموع عليها االشتراكات المتأخرة 

 . 31-39رقم ب( من قرار الجمعية العمومية  4إليها وفقا  لمنطوق الفقرة التي انضمت التفاقات التي ال تمتثل ل
ل ناء الفترة على الدو في أث 31-39رقم من القرار  10ضافية المنصوص عليها في منطوق الفقرة ُطب قت أيضا  التدابير اإلو 

بة عليها أنص تمن االتفاقية. وُتعتبر فقط الدول التي ليس 62األعضاء التي اعُتبر حقها في التصويت معلقا  بموجب المادة 
 لى عضوية المجلس واللجان والهيئات.إاشتراكات سنوية متأخرة، فيما عدا أنصبة السنة الحالية، مؤهلة لكي ُتنَتخب 

 2019و 2018و 2017أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات : 32-39العمومية قرار الجمعية 
هة إلى  2018أبلغت األمينة العامة الدول األعضاء باالشتراكات المطلوب سدادها عن العام  لدول ابموجب ُكُتب المنظمة الموج 

A1/8‐ 18/62  وA 1/8‐18/94 و A1/8‐18/108 لمنظمة بموجب كتاب ا 2019، وعن العامA1/8‐19/47 . 

 رأس المال العامل صندوق : 33-39قرار الجمعية العمومية 
 ال داعي التخاذ إجراء آخر.
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 : تعديل النظام المالي 34-39قرار الجمعية العمومية 
 .(Doc 7515) "النظام المالي لإليكاوُنشرت نسخة أحدث من وثيقة "

 والنظر 2015و 2014و 2013المنظمة عن السنوات المالية إقرار حسابات : 35-39قرار الجمعية العمومية 
 في تقارير المراجعة الخاصة بها

 ال داعي التخاذ إجراء آخر.

 عيين المراجع الخارجي للحسابات : ت36-39قرار الجمعية العمومية 
 ال داعي التخاذ إجراء آخر.

  2019و 2018و 2017 ميزانيات السنوات :37-39قرار الجمعية العمومية 
 القسم )أ(: ال إجراء مطلوب.

 القسم )ب(: ال إجراء مطلوب.

 القسم )ج(: ال إجراء مطلوب.

 اخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقي :38-39قرار الجمعية العمومية 
ن معلى برنامج عمل  (AFI SECFAL Plan)يرتكز تطبيق خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران والتسهيالت في أفريقيا 

طة لخلعقدت اللجنة التوجيهية وقد األجل( وافقت عليه اللجنة التوجيهية للخطة.  ةوطويل ةومتوسط ةقصير مرحلة ثالث مراحل )
. وكان 2019الثامن في أوغندا في مايو  ها، ومن المقرر عقد اجتماع2015حتى اآلن سبعة اجتماعات منذ إنشائها في عام 

 دىلالطيران أمن مراقبة تأثير إيجابي على التنفيذ الفعال لنظم  31/12/2017لخطة في من االنتهاء المرحلة قصيرة األجل 
 -سع تاالالملحق االمتثال ألحكام و " األمن" - السابع عشرملحق قواعد والتوصيات الدولية الواردة في اللدول، واالمتثال للا
في ير من الخطة إلى حد كبجل المرحلة قصيرة األتمام إوقد نجح التي تدعم كال  من أهداف إدارة الحدود واألمن.  ت"التسهيال"

 2020-2018منصة جيدة لتنفيذ المرحلتين المتوسطة والطويلة األجل )كما أتاح األنشطة واألهداف المخطط لها، تحقيق 
برنامج فإن كال  من االستراتيجية، اإليكاو اتباع نهج منسق في تحقيق أهداف صا  على وحر على التوالي(.  2023-2021و

تمت مواءمتها وندهوك وخريطة الطريق ألمن الطيران في أفريقيا والشرق األوسط ومقاصد وإعالن  AFI SECFALعمل خطة 
 .(GASeP)مع الخطة العالمية ألمن الطيران جميعها 

 
 —انتهــــى  —

 


