
 

 

 
 

 قرار حول السياسات الجويّة 
ًعلىًدورهًفيًتشجيعًوتيسيرًًًإقراراً  ًٍللتنميةًاإلقتصاديةًبناء  ًرئيسي  بدورًقطاعًالنقلًالجويًكعنصٍر

 السياحةًوالتجارةً؛
 

ًمعاهدةًشيكاغوًلعامًًوتذكيراً  واتفاقياتًالخدماتًالجويةًالثنائيةًوضعاًمبادئًتأس ستًعليها1944ًًًبأن 
  شبكةًالنقلًالجويًالعالمية؛

 
ًالدولًلهاًالسلطةًعلىًمجالهاًالجويًًًوتـأكيداً  ًعلىًأن  علىًالمبادئًاألساسيةًالتفاقيةًشيكاغوًالتيًتنص 

ًالمتعل قةًبأنشطةًالنقلًالجويًًوعلىًحقوقًالنقلًالجويًالممنوحةًللدولًاأل خرىًوعلىًجميعًالقضايا
ً الخاصةًبها؛

ً
ًعلىًالدولًًًوإقراراً  ًشروطها ًوتفرضًمنًخاللها ًالدول، ًالجانبًالتيًتتبن اها ًالمبادراتًاألحادية بأن 

ًعلىًالتنميةًالمستدامةًللنقلًالجويًالدولي؛ ً األخرى،ًلهاًتأثيٌرًسلبي 
ً

ًمصلحةًالمسًوتـأكيداً  تهلك،ًبالتوازنًمعًالخدماتًالجويةًالمستدامة،ًينبغيًأنًتُعطىًاألولويةًًعلىًأن 
ً عندًتطويرًسياساتًوأنظمةًالنقلًالجويًالدوليً؛

ً

ًشركاتًالطيرانًتعانيًمنًانتشارًأنظمةًحقوقًًًًومعًمالحظًة المسافرينًالتيًتتعارضًفيًالكثيرًأن 
ًالًن ًتنظمًمسؤولية ًالتي ًالدولية ًاالتفاقيات ًالحاالتًمع ًالقضائيةًمن ًالس لطة ًالجويًوتتخطى اقل

ًشركاتً ًللمسافرينًالًتسب بها ًالمالئمة ًاألحداثًغير ًأن  للدولًاألخرىًوالًتعكسًحقيقة
وتفرضًمستوياتًتعويضًومتطلباٍتًصارمةًتصع بًعلىًشركات الطيرانًًًالطيرانًدائماً 

ً مواصلةًتلبيةًالطلبًعلىًالسفر؛
ً

ًللركابًًًومعًتسليطًالضوًء وأذى  ًالسلوكًالمشاغبًعلىًمتنًالطائراتًيمكنًأنًيسب بًإزعاجاً  علىًأن 
ًولشركاتًالطيرانًكماًمنًالممكنًأنًيهد دًسالمةًالرحالتًالمعني ةً؛

ً
تشّجع الجمعية العامة الثانية والخمسون لإلتحاد العربي للنقل الجوي الحكومات في جميع أنحاء العالم، 

 :ن بالطيران، على أخذ ما يلي بعين اإلعتباربالتشاور مع المعنيّي
ً

ً تجن بًفرضًالسياساتًالحمائيةًفيًالنقلًالجوي؛ .1
وتجنبًاعتمادًتدابيرًأحاديةًالجانبًتتخط ىًالحقًالسياديًللدولًاألخرىًوالتيًقدًتؤث رًعلىًً .2

ً التنميةًالمنظمةًوالمستدامةًوالمتناغمةًللنقلًالجويًالدولي؛
ًللمستهلكًًواالستمرارًبسياسةً .3 ًذلكًمنًفائدة ًيؤديه ًيتعلقًبالدخولًإلىًاألسواقًلما مرنةًفيما

ً وللنموًاالقتصاديًالمستدامًوحتىًفاعليةًتشغيلًشركاتًالطيرانً؛
ًالنقلًً .4 ًبخدمات ًتتعلق ًقضايا ًأي ًعلى ًلالتفاق ًنهج ًوالمشاوراتًكأفضل ًالحوار ًإلى واللجوء

ً الجوي؛
نًحقوقًالمسافرين:ًالتشاورًالمسبقًمعًجميعًالمعنيين،ًًوااللتزامًبالمبادئًالتاليةًعندًوضعًقواني .5

ًاإلمتثالًبالمعاهداتًً ًالمشتركة، ًالمسؤولية ًالدولًاألخرى، ًسيادة ًإحترام التوافقًبينًالقوانين،
الدولية،ًقدرةًشركاتًالطيرانًعلىًالتمي زًفيًالخدمة،ًالنظرًفيًاألسبابًالمحيطةًبحدثًعدمًً



 

 

ارجةًعنًسيطرةًشركةًالطيرانًأوًمتعلقةًبأولويةًالسالمة،ًًانتظامًالخدماتًوخاصةًإذاًكانتًخ
ًالتناسبًبينًالضررًوالتعويض،ًوالوضوح؛ًًو

ًمونتلايرًً .6 ًبروتوكول ًالطائراًت2014ًًوالمصادقةًعلى ًالمشاغبًعلىًمتن ًللسلوك ًقانوني ً.كرادع
ً

 قرار حول البيئة والطيران 
ًللدورًالفع الًالذيًتلعبهًصناعةًالنقلًالجويًفيًدفعًعجلةًالتنميةًاإلقتصاديةًواإلجتماعيةً؛ًتأكيداً 
ً

اًيعطيهًدورا ًأساسيا ًفيًتنميةًقطاعيًًًوإدراكا ً ًحيويةًللنقلًالعالمي،ًمم  ًقطاعًالطيرانًيوف رًشبكة  بأن 
ًالن ًيساهم ًالسياحة، ًتسهيل ًخالل ًمن ًوبأن ه ًالعالميين. ًوالسياحة ًالتنميةًًالتجارة ًفي ًأيضا  ًالجوي قل

 اإلقتصاديةًوتخفيفًحد ةًالفقرًباإلضافةًإلىًتوفيرًفرصًالعمل؛
ً

ًالنقلًالجويًًًًوإقراراً  الستمرارًنمو  بأن هًمنًالمتوقعًأنًتزدادًاإلنبعاثاتًالناتجةًعنًالطيرانًالدوليًنتيجةً 
ًبالنظرًإلىًدورهًالحيويًفيًالتنميةًاإلقتصاديةً؛

ً
ضًالحكوماتًالستخدامًالطيرانًالدوليًكمصدٍرًمنًمصادرًجمعًاإليراداتًلتمويلًًالت جاهًبعًوبالنظًر
ًخزائنهاً؛

ً
وبماًأن هًالًينبغيًتطبيقًالتدابيرًالقائمةًعلىًآلياتًالسوقًعلىًنحٍوًمزدوجًوالًينبغيًأيضا ًاحتسابًً

واحدةً؛ ةً  ًانبعاثاتًثانيًأكسيدًالكربونًالناتجةًعنًالطيرانًالدوليًإالًمر 
ً

،ًودورتهاًالثامنة2010ًًبقراراتًالجمعيةًالعموميةًلإليكاوًفيًدورتهاًالسابعةًوالثالثينًفيًعامًًًًاً وتذكير
،ًالتيًأك دتًعلىًاألهدافًالبيئية2016ًً،ًودورتهاًالتاسعةًوالثالثينًفيًعام2013ًوالثالثينًفيًعامً

ً :العالميةًلقطاعًالطيرانًالدوليًعلىًالنحوًالتالي
ً
ً%ًسنويا ً؛2بنسبةًًزيادةًكفاءةًالتشغيلًً •
منًخاللًتطبيق2020ًًًتثبيتًسقفًانبعاثاتًثانيًأكسيدًالكربونًالصافيةًعلىًنفسًمستوىًعامً •

تدابيرًتعتمدًعلىًآلياتًالسوقًمنًخاللًنظامًالتعويضًعنًانبعاثاتًالكربونًوخفضهاًفيًمجالًً
ًالطيرانًالدوليً)كورسيا(ً؛

2050ًًتخفيضًصافيًانبعاثاتًثانيًاكسيدًالكربونًالناتجةًعنًقطاعًالطيرانًالدوليًبحلولًعامً •
ًً؛2005%ًمقارنةًبمستوياتًعام50ًبنسبةًً

ً
ًأهدافًالصناعةًالمذكورةًأعاله،ًوالتيًاعتُمدتًمنًقبلًاإليكاوًكجزٍءًمنًسل ةًتدابيرًًًوتأكيداً  علىًأن 

ًتكنولوجياتًالطائراتًوالتحسي ًتشمل ًحيثًيلعبًنظامًًأوسع ًالُمستدام، ًالطيران ًووقود ناتًالتشغيلية
لتلكًالتدابيرًلتحقيقًهذهًاألهدافً؛  ً مكمال  ًالتعويضًالعالميً)كورسيا(ًدوراً 

ً
 :وعليه، فإّن الجمعية العامة الثانية والخمسين لإلتحاد تقّرر ما يلي

ً
ماًنص تًعليهًقراراتًالجمعيةًالعموميةًاألربعينًلإليكاوًوخاصة ًفيماًيتعل قًًً،ًاألخذًبعينًاإلعتبارأولا 

ً.2050بدراسةًالتأثيرًاإلقتصاديًللهدفًالطويلًاألمدًلعامً
ً

ا  ،ًإعادةًالتأكيدًعلىًالتزامًشركاتًالطيرانًاألعضاءًبالعملًبزخٍمًمعًجميعًالمعنيينًلتخفيفًتأثيرًًثانيا
ً.انبعاثاتًالطيرانًعلىًالبيئًة

ً



 

 

ا  ،ًدعوةًجميعًالمعنيينًالعتبارًالنظامًالعالميًللتعويضًعنًانبعاثاتًالطيرانًالدوليً"كورسيا"ًاآلليةًًثالثا
الوحيدةًللطيرانًالدوليًالمبنيةًعلىًآلياتًالسوق،ًمنًدونًفرضًأعباٍءًإقتصاديةًإضافيةًوغيرًمناسبةًً

ً.علىًالطيرانًالدولي
ً

ا  ًتطويررابعا لتوفيرًنقلًجويًأكثرًسالمةًًً،ًلفتًنظرًالحكوماتًإلىًأن   ً أساسيا البنيةًالتحتيةًيلعبًدوراً 
ًوتسهيلًانسيابي تهاًً ًالجوية ًالسعة ًيجبًأنًيشملًتوسيع ًالتحتية ًالبنية ًفتطوير ًعلىًالبيئة. وأقلًتأثيرا 

ً.والتخفيفًمنًتجزئتهاًإضافةً ًإلىًتطويرًوتوسعةًالمطاراًت
ً

ا  ًبتخصيخامسا ًلإللتزام ًالمعني ين ًالمفروضةًً،ًدعوةًجميع ًالبيئية ًاإلجراءات ًناتجةًعن ًإيراداتًمالية ًأي ة ص
لإلستخدامًالتجاريًمنًقبلًً علىًالطيرانًلتطويرًوقودًذوًانبعاثاٍتًصافيةًقليلةًلجعلًهذاًالوقودًُمتاحاً 

ً.صناعةًالطيراًن
ً

ا  ديًالتكنولوجياًلإلستثمارًفيًتكنولوجياٍتًتُغي رًالوضعًالحاليًسادسا وتحافظًعلىًً،ًدعوةًالشركاءًمزو 
ًالبيئًة ًالطيرانًعلى ًانبعاثات ًتأثير ًتخف فًمن ًالوقت ًنفس ًإقتصاديًوفي ًبشكٍل ًالجوي ًالسفر ًاستخدام ً.قدرة

 
ا  ًالبيئةًوالطيرانًفيًالمستقبل،ًووضعًًسابعا ًالتركيزًعلىًتطويرًالقدراتًالبشريةًللتعاملًمعًقضايا ،

الجويًحولًكيفيةًالتعاملًمعًموضوعًتأثيرًًًالئحةًاسترشاديةًلألجيالًالمقبلةًالعاملةًفيًصناعةًالنقل
ًالطيرانًعلىًالبيئةً.

 
 


