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  والثالثين للجمعية العمومية السابعةالدورة  القرارات المعتمدة خالل

  مؤقتةالطبعة ال

  مبادئ مدونة السلوك بشأن تبادل معلومات السالمة واستخدامها  :١-٣٧القرار 

  الدول األعضاء تتحمل بشكل جماعي وفردي مسؤولية ضمان سالمة الطيران المدني الدولي؛ لما كانت

ألعضاء أن تبني اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغيلي الذي يمكن للدول اولما كانت 
عليه نظاما لسالمة الطيران المدني يقوم على الثقة واالعتراف المتبادلين، وهو ما يقتضي قيام كل الدول األعضاء بواجباتها في 

  تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية، وفي مراقبة السالمة الجوية على النحو المناسب؛

ثقة الجمهور في سالمة النقل الجوي تتوقف على االطالع على المعلومات  بأن الثقة المتبادلة بين الدول، وكذلك وإذ تذكر
  المالئمة في مجال تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية؛

بأن توخي الشفافية وتبادل هذه المعلومات دعامتان أساسيتان إلقامة نظام نقل جوي سليم، وأن أحد أهداف تبادل  وإذ تذكر
  توى الدولة وعلى المستوى العالمي لشواغل السالمة بصورة متسقة وواقعية وشفافة؛المعلومات هو االستجابة على مس

بأنه من شأن معلومات السالمة التي توجد في حوزة الدول كل على حدة ولدى قطاع الطيران ومنظمات  وإذ تسلم
جودة والناشئة، وتتيح فرصة للقيام الطيران والمتعلقة بوجود أخطار تشغيلية تقدم منظورا أكثر وضوحا حول مكامن المخاطر المو

  بتدخالت في الوقت المناسب لتحسين السالمة عندما يتم تبادل تلك المعلومات وتتخذ إجراءات على أساسها بشكل جماعي؛

بأن هناك حاجة لوضع مبادئ خاصة بسرية المعلومات وشفافيتها لضمان استخدام معلومات السالمة استخداما  وإذ تسلم
  ا ومتسقا، لتحسين سالمة الطيران ال غير، وليس ألغراض أخرى غير مالئمة، بما في ذلك لتحقيق مزايا اقتصادية؛مالئما ومنصف

أن استخدام تلك المعلومات ألغراض غير األغراض المرتبطة بالسالمة قد يحول دون تقديم تلك المعلومات، مع  وإذ تدرك
  ؛ما سيترتب علي ذلك من أثر سلبي على سالمة الطيران

   :                    فإن الجمعية العمومية

                                                                                                  إلى المجلس أن يعد مدونة سلوك لتبادل معلومات السالمة واستخدامها، باالستناد إلى المبادئ التالية، فـي       تطلب   - ١
   :         جملة أمور

تجمع الدول األعضاء معلومات السالمة ذات الصلة والمناسبة وتتبادلها لضمان وفائها بمسؤولياتها   )أ
  لية لصالح سالمة الطيران المدني الدولي؛الفردية والجماعية بفعا

                                                                                               تستخدم الدول األعضاء معلومات السالمة لضمان أن العمليات التي تخضع لمراقبتهـا فـي امتثـال تـام        ) ب
                                                        للقواعد والتوصيات الدولية وغير ذلك من اللوائح المنطبقة؛

                          السالمة المتبادلة بطريقـة       ُ                                                             تكفُل الدول األعضاء وصناعة الطيران ومؤسسات الطيران استخدام معلومات   ) ج
                                                           مالئمة ومنصفة ومتسقة، واستعمالها فحسب لتحسين سالمة الطيران؛ 
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                                                                                        تتوخى الدول األعضاء وصناعة الطيران ومؤسسات الطيران الحذر في الكشف عن المعلومات، علـى أن     ) د
        مستقبل؛                                                                               تراعي أيضا الحاجة إلى الشفافية واحتمال أن يعرقل هذا الكشف توفير المعلومات في ال

                                                                                             توافق الدول األعضاء التي لم تستلم المعلومات الخاصة بالسالمة من دولة أخرى، على تـأمين سـريتها      ) ه
  .                                                                            وعلى االمتثال لمبادئ بخصوص السرية توازي تلك التي تطبقها الدولة مصدر المعلومات

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   :٢-٣٧القرار 

                      إن الجمعية العمومية،

   .                                                                             الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم     كان    لما 

   .                             لقاء اللوم أو تحميل المسؤولية إ                                                                من الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس           ولما كان

                        أو العوامل المساهمة في / و      سباب  األ      تحديد                                                      تاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهيل إ      ضرورة           وإذ تدرك
   .               جراءات الوقائية             يتيح اتخاذ اإل                      الحوادث والوقائع بما

   .                                                                        أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي          وإذ تدرك

                           في ذلك طلبات االطـالع علـى                                           جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما إ                                 أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على           وإذ تدرك
   .                     سجالت الحوادث والوقائع

                                  أمر ضروري لضمان التوفير المسـتمر           المناسب                                                   أن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غير           وإذ تدرك
   .                                                    لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل

                                                                   ت في الحوادث، في المحاكمات التأديبية، والمدنية، واالدارية والجنائية                                          أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقيقا         وإذ تدرك 
   .                              ليست طريقة لتحسين سالمة الطيران

               مع اإلحاطة علما                                                                 حتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافية، و                    أن التدابير المتخذة           وإذ تدرك
   .               ول في هذا الصدد                           إلرشادات قانونية لمساعدة الد        االيكاو       بإصدار 

                                           ساعدت دوال عديدة في وضع وتنفيذ وسائل لحماية     ١٣        بالملحق   )  ه (                                        أن اإلرشادات القانونية الواردة في اإلضافة           وإذ تدرك
    .                                                  سجالت بعض الحوادث والوقائع من االستخدام غير المناسب

                                     اجة إلقامة العدل بصورة سليمة، وإلى أن                                                               أن ثمة حاجة لتحقيق توازن بين الحاجة لحماية معلومات السالمة والح            وبالنظر إلى 
                                                                                                                    الحماية ينبغي أن تكون على مستوى يتناسب مع طبيعة المعلومات التي يوفرها كل مصدر، وكذلك مع الهدف من وراء إفشـاء هـذه   

    .          المعلومات

                يكاو بالمزيد من                                                                          أن سلطات التحقيق في الحوادث وسلطات الطيران المدني أقرت بالحاجة ألن تقوم اال                    وإذ تضع في االعتبار
   .                                 الدراسة بشأن حماية معلومات السالمة
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                                             بإنشاء فريق متعدد التخصصات لمعالجة حماية بعض       ٢٠١٠                                                بتوصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام          وإذ تقر
    :               معلومات السالمة

     :                    فإن الجمعية العمومية

                      لى حماية بعـض سـجالت    إ                     ها وسياساتها الرامية      لوائح                 مراجعة قوانينها و          االستمرار ب                    الدول المتعاقدة على      تحث  - ١
                                                                              زالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقـائع، وذلـك امتثـاال                                               الحوادث والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل

                          ومعالجة بيانـات السـالمة                                                                        ، مع مراعاة اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع  ١٣          من الملحق     ١٢- ٥        للفقرة
   .                   التي أصدرتها االيكاو

                                                                                            المجلس بأن ينظر، في ضوء نتائج أعمال الفريق المتعدد التخصصات، في تعزيز األحكام بشـأن حمايـة        تكلف   - ٢
                                                          التي تتناول حماية معلومات السـالمة، آخـذا فـي االعتبـار         ١٣                                                        سجالت بعض الحوادث والوقائع بهدف تسهيل تنفيذ أحكام الملحق 

   .                                                                                        رورة قيام تفاعل بين السلطات المعنية بالسالمة والسلطات القضائية في سياق ثقافة اإلبالغ العلني ض

   . ٨-  ٣٦                             أن هذا القرار يحل محل القرار     علن  ت  - ٣

  حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة من أجل تحسين سالمة الطيران  :٣-٣٧القرار 

                      إن الجمعية العمومية،

   .                                                                                   الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع         لما كان

   .                                                                     أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران          وإذ تدرك

                           رار توافر معلومات السـالمة                                                                     أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر ضروري لضمان استم          وإذ تدرك
   .                                                 واتخاذ التدابير الوقائية السليمة في الوقت المناسب

                                                                                           إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفـرض الجـزاءات وإجـراءات اإلنفـاذ وقبـول هـذه                          وإذ يساورها القلق
   .                                    المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائية

        والتـي     ن                                                              رض فيها الجزاءات نتيجة لإلجراءات التي اتخذها الموظفون التشغيليو                           ُ أهمية وجود بيئة متوازنة ال تُف          وإذ تالحظ
   .                                ُ                                                                   تتناسب مع خبرتهم وتدريبهم ولكن تُفرض عندما يتعذر التسامح في حالة اإلهمال الجسيم أو االنتهاكات المتعمدة

                             علومات بمـا يـؤثر تـأثيرا                                                                          أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه الم         وإذ تعي
   .                      ضارا على السالمة الجوية

                                                                                                     من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية معلومات السـالمة والحاجـة إلـى إقامـة العـدل علـى                 وإذ تعتبر 
         هدف مـن                                                                                                        السليم، وأن الحماية ينبغي أن تكون على مستوى يتناسب مع طبيعة المعلومات التي يوفرها كل مصدر، وكذلك مع ال      النحو

   .                        وراء إفشاء هذه المعلومات

                                                                                                         أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، ممـا نـتج             وإذ تدرك
   .                                                                     عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضرورية لتحسين السالمة الجوية
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                                                                              باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوطنية في كثير من الدول، قـد ال تعـالج بشـكل                                 أن القوانين الدولية الحالية،           وإذ تالحظ
    .                                                       واف طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب

                                                     مساعدة الدول على سن قوانين ولـوائح وطنيـة لحمايـة         إلى                                             قيام االيكاو بإصدار مواد إرشادية قانونية تهدف           وإذ تالحظ
    .                                                                           دة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليم                المعلومات المستم

                                            ساعدت دوال عديدة فـي وضـع وتنفيـذ وسـائل         ١٣        بالملحق   )  ه (                                        أن اإلرشادات القانونية الواردة في اإلضافة           وإذ تدرك
   .                                                           لحماية المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة

                                                                                                طات الطيران المدني أقرت بالحاجة ألن تضطلع االيكاو بالمزيد مـن الدراسـة بشـأن حمايـة معلومـات           أن سل        وإذ تعي 
    .       السالمة

                                              بإنشاء فريق متعدد االختصاصات لمعالجـة حمايـة         ٢٠١٠                                                بتوصيات المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة لعام          وإذ تقر
   :                  بعض معلومات السالمة

     :                    فإن الجمعية العمومية

                                                                                           الدول المتعاقدة على االستمرار في تفحص تشريعاتها الحالية وأن تعـدل حسـب الضـرورة أو تسـن         كل     تحث  - ١
                                                                                                                           القوانين واللوائح لحماية المعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلـك باالسـتناد بقـدر اإلمكـان إلـى      

   .  ١٣        بالملحق   )  ه (        اإلضافة   في                                                       اإلرشادات القانونية الصادرة عن االيكاو بالصيغة الواردة

المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المختصة على إعداد وتنفيذ إرشادات تدعم تحث   -٢
إنشاء نظم فعالة لإلبالغ بشأن السالمة وإيجاد بيئة متوازنة يمكن فيها االطالع بسهولة على المعلومات القيمة المستمدة من كل نظم 

  .معالجة بيانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل وحرية المعلوماتجمع و

                                                                                           المجلس بأن ينظر، في ضوء نتائج أعمال الفريق المتعدد االختصاصات، في تعزيز األحكام بشأن حمايـة       تكلف   - ٣
                                   علومـات السـالمة المطلوبـة إلدارة                                                                                       المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بغية ضمان واسـتدامة تـوافر م  

                                                                                                                       السالمة، مع األخذ في االعتبار وجوب قيام تفاعل بين السلطات المعنية بالسالمة والسلطات القضـائية فـي نطـاق ثقافـة اإلبـالغ      
   .       المفتوح

   . ٩-  ٣٦                             أن هذا القرار يحل محل القرار     علن  ت  - ٤

  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة  :٤-٣٧القرار 

و تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقيق تطور الطيران المدني بشكل سليم ومنظم عبر التعاون بين الدول االيكا لما كانت
  .المتعاقدة والجهات المعنية األخرى

  .المنظمة قد وضعت ، لتحقيق هذا الغرض، أهدافا استراتيجية في مجاالت من ضمنها السالمة والكفاءةكانت  ولما

  .المي لدعم أهداف االيكاو االستراتيجيةأهمية تحقيق إطار ع وإذ تدرك

  .أهمية الخطط والمبادرات اإلقليمية والوطنية على أساس اإلطار العالمي للتنفيذ الفعال وإذ تدرك
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أن أفضل وسيلة لتحقيق المزيد من التقدم فيما يخص تحسين سالمة وكفاءة الطيران المدني هي اتباع نهج تعاوني  وإذ تدرك
  .ي الشراكة مع جميع الجهات المعنية تحت قيادة االيكاووتعاضدي ومتناسق ف

  :فإن الجمعية العمومية

الخطة العالمية للمالحة "و" الخطة العالمية للسالمة الجوية"أنه يجب على االيكاو أن تقوم بتنفيذ وتحديث  تقرر  -١
  .لتحقيق األهداف االستراتيجية ذات الصلة بالمنظمة" الجوية

  .يذ وتحديث هذه الخطط العالمية بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع جميع الجهات المعنيةأنه يجب تنف تقرر  -٢

أنه يجب أن توفر هذه الخطط العالمية اإلطار الذي يتم فيه إعداد وتطبيق خطط التنفيذ اإلقليمية وشبه  تقرر  -٣
  .اءة وسالمة الطيران المدنياإلقليمية والوطنية وبالتالي ضمان تناسق وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين كف

من الجهات المعنية األخرى التعاون على إعداد وتنفيذ خطط إقليمية وشبه إقليمية ووطنية على  وتطلبالدول  تدعو  -٤
  .أساس إطار الخطط العالمية

  . وميةالمجلس بتقديم تقرير عن تنفيذ وتطور الخطط العالمية في الدورات العادية القادمة للجمعية العم تكلف  -٥

األمين العام بالترويج للخطة العالمية للمالحة الجوية والخطة العالمية للسالمة الجوية والخطط العالمية  تكلف  -٦
  .لخريطة الطريق للسالمة الجوية العالمية المرتبطة بها وإتاحتها واإلعالم بها بصورة تتسم بالفعالية

بشأن الخطة العالمية  ٧-٣٦رار الجمعية العمومية أن قرار الجمعية العمومية هذا يحل محل ق تعلنو  -٧
  .الجوية للسالمة

  )أ(المرفق 

  الخطة العالمية للسالمة الجوية

  :إن الجمعية العمومية

من جديد أن الهدف األولي للمنظمة يبقى تحسين السالمة وما يرتبط بذلك من تقليل لعدد الحوادث وما تفضي إليه  إذ تؤكد
  .الطيران المدني الدوليمن وفيات في إطار نظام 

  .أن السالمة الجوية مسؤولية تتقاسمها االيكاو والدول المتعاقدة وجميع الجهات المعنية األخرى وإذ تدرك

أن منافع السالمة الجوية يمكن جنيها من الشراكات بين الدول وصناعة الطيران مثل الفريق المعني بسالمة  وإذ تدرك
وروبية االستراتيجية للسالمة الجوية، والفريق االقليمي المعني بالسالمة الجوية للبلدان األمريكية، الطيران التجاري، والمبادرة األ

  .وفريق أفريقيا وجزر المحيط الهندي المعني بتعزيز السالمة الجوية

االيكاو للسالمة أعاد التأكيد على الحاجة إلى تطور إطار ) ٢٠١٠عام (أن المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة  وإذ تدرك
  .بشكل مستمر لضمان اإلبقاء على فعالية وكفاءة البيئة التنظيمية واالقتصادية والفنية المتغيرة
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أن الزيادة المتوقعة في الحركة الدولية للطيران المدني ستؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطائرات ما لم يتم خفض  وإذ تالحظ
  .معدل الحوادث

  .ى ثقة الجمهور في النقل الجوي عن طريق نشر معلومات السالمةضرورة الحفاظ عل وإذ تدرك

النهج النشط في تحديد وإدارة مخاطر السالمة الجوية له أهمية قصوى لتحقيق مزيد من التحسينات في السالمة  أن وإذ تدرك
  .الجوية

حتياجات األقاليم المختلفة والبناء على                 ّ                                                   أنه ينبغي أن تنف ذ االيكاو مجموعات اقليمية لسالمة الطيران، مع مراعاة ا وإذ تدرك
  .هياكل وأشكال التعاون القائمة فعال

خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية كما أعدها مع االيكاو الشركاء الرئيسيون في صناعة  وإذ تالحظ بشعور من الرضا
  .ل األساس للخطة العالمية للسالمة الجويةوالتي تشك" المجموعة االستراتيجية للسالمة في صناعة الطيران"الطيران بوصفهم 

النية في تطبيق الخطة العالمية للسالمة الجوية بشكل مستمر كأداة لتحسين السالمة الجوية من خالل التركيز على  وإذ تالحظ
  .اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها

  .أوجه القصور المتعلقة بالسالمةباالستراتيجية الموحدة التي وضعتها االيكاو لمعالجة  وإذ تأخذ علما

  :تقرر ما يلي

على الحاجة إلى التحسين المستمر لسالمة الطيران عن طريق خفض عدد الحوادث وما تفضي إليه من  تشدد  -١
ر وفيات في إطار عمليات النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة بالسالمة أسوأ بكثي

  .من المتوسط العالمي

أن الموارد المحدودة لمجتمع الطيران الدولي ينبغي استخدامها أوال لدعم الدول واألقاليم التي أداؤها  وتؤكد على  -٢
  .سياسية لتحسين وظائف مراقبة السالمة الجوية إرادةفي مجال السالمة ليس على مستوى مقبول وحيث توجد 

  :خالل أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية من الدول المتعاقدة على دعم تحث  -٣

  .تنفيذ برنامج الدولة للسالمة  )أ

  .التنفيذ العاجل لنظم إدارة السالمة الجوية في كل صناعة الطيران الستكمال اإلطار التنظيمي الحالي  )ب

نيين في مجال تبادل معلومات االستخبارات للسالمة التشغيلية فيما بين الدول وأصحاب المصلحة المع  )ج
  .الطيران

ضمان وصول جمهور المسافرين إلى المعلومات السهلة الفهم ذات الصلة بالسالمة لتمكينهم من اتخاذ   )د
  .قرارات مستنيرة

                                                          ُ                                     تهيئة بيئة يتم فيها تشجيع وتيسير اإلبالغ وتبادل المعلومات وت تخذ ضمنها اإلجراءات الوقائية في حينها   )ه
  .ثغرات الموجودةعندما يتم اإلبالغ عن ال

  .إبالغ االيكاو عن البيانات المتعلقة بالحوادث والوقائع المطلوبة  )و
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الدول المتعاقدة والمنظمات االقليمية لمراقبة السالمة الجوية والمنظمات الدولية المعنية على العمل مع جميع  تحث  -٤
اف منهجية خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية وتنفيذ أصحاب المصلحة على تطبيق أهداف الخطة العالمية للسالمة الجوية وأهد

  .هذه المنهجيات لخفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات

الدول المتعاقدة على إظهار اإلرادة السياسية الالزمة التخاذ اإلجراءات العالجية لمعالجة مواطن الضعف بما  تحث  -٥
في إطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ومن خالل تطبيق أهداف  في ذلك تلك التي تحددها عمليات التدقيق التي تجري

  .الخطة العالمية للسالمة الجوية وعملية التخطيط اإلقليمي لاليكاو

الدول على القيام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجوية لدى مشغليها لالمتثال الكامل للقواعد والتوصيات  تحث  -٦
طبقة، والتأكد من أن المشغلين األجانب الذي يطيرون فوق أراضيها يخضعون للمراقبة الكافية من دولتهم واتخاذ اإلجراءات الدولية الم

 .المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية

جال الدول على وضع حلول مستدامة تتعلق بالسالمة الجوية من أجل الممارسة الكاملة لمسؤولياتها في م تحث  -٧
أو الخارجية من قبيل المنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية /ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام الموارد الداخلية و.  مراقبة السالمة

 .المعنية بمراقبة السالمة الجوية وكذلك خبرة الدول األخرى

زم للتنفيذ المنسق لخطة االيكاو الدول المتعاقدة وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على تقديم الدعم الال تحث  -٨
  .العالمية للسالمة الجوية، لتفادي ازدواجية الجهود

  نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  :٥-٣٧القرار 

  ؛الهدف الرئيسي للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم لما كان

المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة  وحيث أن
من التوحيد في األنظمة، والقواعد القياسية، واإلجراءات، والتنظيم فيما يتعلق بجميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل 

  ا؛ المالحة الجوية وتحسينه

مسؤولية مراقبة السالمة الجوية وسالمة الطيران المدني الدولي بصورة عامة تقع على الدول المتعاقدة،  ولما كانت
جماعة وفرادى، كما تتوقف أيضا على التعاون الوثيق لاليكاو، والدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وجميع أصحاب المصلحة 

  ؛)GASP(ة للسالمة الجوية اآلخرين في تنفيذ خطة االيكاو العالمي

                                                        قد قد م توصيات إلتاحة وصول الجمهور الى المعلومات المناسبة  ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة  ولما كان
المحددة ) SSCs(بشأن عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية ووضع آليا إضافية للتغلب على الشواغل الرئيسية بخصوص السالمة 

  امج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية؛من خالل البرن

قد رفع توصيات إلى االيكاو ) HLSC 2010( ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام  ولما كان
ومات بوضع معايير للمشاركة في الشواغل البارزة في مجال السالمة مع أصحاب المصلحة المعنيين ولتقييم كيفية تبادل هذه المعل

                            ّ                                                     مع الجمهور بالشكل الذي يمك نه من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بسالمة النقل الجوي؛

                                           قد قد م توصيات إلى االيكاو للدخول في اتفاقات  ٢٠١٠المؤتمر الرفيع المستوى المعني بالسالمة الجوية لعام  ولما كان
بالسالمة الجوية مع كيانات ومنظمات دولية، من أجل تخفيف العبء  جديدة وتعديل اتفاقات قائمة لتبادل المعلومات السرية المتعلقة

  عن الدول، الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛



- 8 - 

 

ة، بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت إنشاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوي        ّ وإذ تذك ر
                                                                                يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة منتظمة، وإلزامية، ومنهجية ومنس قة؛

                                                        ّ                                                 تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد شك ل إنجازا رئيسيا لسالمة الطيران، محققا الوالية التي  ولما كان
  م قدرات الدول المتعاقدة على المراقبة وتحديد مجاالت التحسين؛وموفرا إمكانية تقيي ٦-٣٥و ١١-٣٢منحت له بموجب القرارين 

قد طلب من المجلس أن يضمن قدرة البرنامج العالمي لتدقيق السالمة الجوية على  ٨- ٣٣بأن قرار الجمعية العمومية         ّ وإذ تذك ر
  ى الميزانية البرنامجية العادية؛االستمرارية المالية على األجل الطويل، وأن ينقل جميع نشاطات هذا البرنامج تدريجيا ال

بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي إلى التأكد من أن الدول المتعاقدة تضطلع         ّ وإذ تذك ر
  بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو الواجب؛

لمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في تغطية جميع أحكام الملحق بأنه ألمر أساسي أن يستمر البرنامج العا ومع التسليم
  المتعلقة بالسالمة من أجل تعزيز التنفيذ المناسب للقواعد القياسية والتوصيات الدولية المتصلة بالسالمة؛

صد وتقييم جودة أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان إنشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لر وإذ تدرك
  هذا البرنامج؛

  أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالمية؛ وإذ تدرك

بأن عمليات التدقيق التي تقوم بها المنظمات اإلقليمية والدولية، ومن بينها المنظمات التي لديها اتفاقات مع االيكاو  وإذ تقر
والمنظمة األوروبية لسالمة المالحة الجوية ) األياتا(، واالتحاد الدولي للنقل الجوي )EASA(وكالة السالمة الجوية األوروبية مثل 

  تسهم في تعزيز السالمة؛) يوروكنترول(

  بأن الشفافية ومعلومات السالمة وتبادلها يمثالن إحدى دعائم سالمة شبكة النقل الجوي؛        وإذ تقر 

المنظمات اإلقليمية المشرفة على السالمة لها دور هام في نهج الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  ّ      بأنوإذ تقر
يجب أن تقرأ على أنها تشمل المنظمات اإلقليمية لمراقبة  –وينطبق عليها األمر  –" الدول"السالمة الجوية، وأنه حيثما وردت كلمة 

  .السالمة الجوية

  :موميةفإن الجمعية الع

  عن تقديرها لألمين العام على التنفيذ الناجح لنهج النظم الشامل للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية؛  ُ   ت عرب  -١

بتطوير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة  ٢٠١١يناير /األمين العام بأن يقوم اعتبارا من أول كانون الثاني تكلف  -٢
رصد المستمر، الذي سيتضمن تحليل عوامل مخاطر السالمة ويطبق على أساس عالمي لتقييم قدرات الدول السالمة الجوية إلى نهج ال

  على المراقبة؛

األمين العام بأن يستمر نهج الرصد المستمر بالمحافظة، كعناصر أساسية، على أحكام السالمة  عناية     توج ه  -٣
، الملحق صالحية الطائرات للطيرانـ  ٨، الملحق تشغيل الطائراتـ  ٦لحق الم إجازة العاملين، – ١الرئيسية المتضمنة في الملحق 

  ؛المطاراتـ  ١٤، والملحق التحقيق في حوادث ووقائع الطائراتـ  ١٣، الملحق خدمات الحركة الجويةـ  ١١

وعية األمين العام باالستمرار في ضمان المحافظة على آلية ضمان الجودة التي أنشئت لرصد وتقييم ن تكلف  -٤
  البرنامج، وشفافية جميع جوانب عمليات الرصد المستمر؛ 

لوضع معايير للمشاركة في الشواغل البارزة في مجال السالمة مع أصحاب المصلحة  عناية المجلس توجه  -٥
  الجوي؛المعنيين وتقييم كيفية مشاركة الجمهور بهذه الشواغل بالشكل الذي يسمح له بتكوين قرارات مستنيرة بسالمة النقل 
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عناية األمين العام بوجوب إتاحة كل المعلومات المتعلقة بمراقبة السالمة الناشئة عن نهج الرصد المستمر      توج ه  -٦
                                                                 إلى جميع الدول المتعاقدة من خالل موقع االيكاو المقي د على االنترنت؛

تدقيق مراقبة السالمة الجوية األمين العام بمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي ل تكلف  -٧
                                                                                                                 وبرامج التدقيق للمنظمات األخرى المتصلة بالسالمة الجوية، لتبادل معلومات السالمة الجوية السر ية من أجل تخفيض العبء على 

  الدول الناشئ عن عمليات التدقيق أو التفتيش المتكررة ولخفض تكرار أنشطة الرصد؛

، لغرض تسهيل )FSIX(تمرار في تعزيز تبادل معلومات السالمة الجوية عناية األمين العام إلى االس توجه  -٨
  تبادل معلومات السالمة الحرجة فيما بين الدول المتعاقدة، وصناعة الطيران، وأصحاب المصلحة اآلخرين، حسب االقتضاء؛

كاو ألجل طويل أو الدول المتعاقدة القادرة على إعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة إلى االي إلى تطلب  -٩
  قصير، حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنفيذ هذا البرنامج بنجاح؛

جميع الدول المتعاقدة على أن تحيل إلى االيكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثائق التي تطلبها     ّتحث   - ١٠
لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بفعالية، وأن تواظب  االيكاو لغرض ضمان تنفيذ نهج الرصد المستمر المتعلق ببرنامج اإليكاو العالمي

  على تحديث هذه المعلومات؛

جميع الدول المتعاقدة على أن تتعاون مع االيكاو وأن تقبل بقدر المستطاع أنشطة الرصد المستمر وفقا     ّتحث   - ١١
  ذ البرنامج بسالسة؛للمواعيد التي تحددها المنظمة، بما في ذلك بعثات التدقيق والمصادقة، حتى يسهل تنفي

الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى معلومات السالمة الجوية الحرجة التي يمكن     ّتحث   - ١٢
  أن تؤثر على سالمة المالحة الجوية الدولية وتسهيل الوصول إلى جميع معلومات السالمة الجوية ذات الصلة؛

تفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها بعمليات مراقبة السالمة الدول المتعاقدة على االس     تشج ع  - ١٣
  الجوية، والسيما في سياق عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغو؛

ا في ذلك عمليات الدول المتعاقدة بالحاجة إلى متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل إقليمها، بم  ُ  ّ ت ذك ر  - ١٤
  الطائرات األجنبية، واتخاذ اإلجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية؛

أن يطلع المجلس الدورة العادية للجمعية العمومية على التنفيذ العام لنهج الرصد المستمر المتعلق ببرنامج تقرر   - ١٥
  اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية؛

نهج نظم شامل لعمليات التدقيق في إطار برنامج االنتقال إلى : ٦-٣٥أن هذا القرار قد حل محل القرار   ُ   ت علن  - ١٦
تطبيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة : ٤- ٣٦والقرار  االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

  .اإلستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية: ٢-٣٦من القرار  ٦إلى  ١المواد ، وكذلك ٢٠١٠السالمة الجوية بعد سنة 

  سالمة المدارج  :٦-٣٧القرار 

  حوادث المدارج تشكل نسبة كبيرة من كل الحوادث، وتؤدي الى عدد كبير من الوفيات؛ لما كانت

وقعت مرة واحدة خالل السنوات العشر األخيرة حاالت االنحراف عن المدارج تشكل أعلى فئة من الحوادث التي  ولما كانت
بالنسبة الى كل عمليات الطيران التجاري والعام للطائرات الثابتة الجناحين التي يتجاوز الحد األقصى لكتلتها المرخصة عند اإلقالع 

  كيلوغرام؛  ٥ ٧٠٠
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الخير في منع الحوادث الخطيرة ذات التكنولوجية الجارية في عدة مجاالت من صناعة الطيران تبشر ب التطورات وحيث أن
  :الصلة بالمدارج والتخفيف من آثارها

  :فإن الجمعية العمومية

الدول على اتخاذ التدابير الكفيلة بتعزيز سالمة المدارج، بما في ذلك وضع برامج لسالمة المدارج  تحث  -١
المطارات، ومقدمي خدمات المالحة الجوية،  باستخدام نهج متعدد التخصصات، تشمل، كحد أدنى، واضعي التنظيمات، ومشغلي

ومشغلي المطارات، وصانعي الطائرات لمنع اقتحام المدارج واالنحراف عن المدارج وغيرها من أحداث السالمة المتصلة بالمدارج 
 والتخفيف من آثارها؛

 .أن تعمل االيكاو بنشاط على تعزيز سالمة المدارج باستخدام نهج متعدد التخصصات تقرر  -٢

الدول الى رصد األحداث المتعلقة بسالمة المدارج وما يتصل بها من سالئف كجزء من نظام جمع  تدعو  -٣
 .وتجهيز بيانات السالمة المنشأة في إطار برامج سالمة الدولة لديها

  الممارسات ذات الصلة 

في ذلك إنشاء أفرقة محلية معنية  ينبغي أن تقوم برامج سالمة المدارج على إدارة السالمة فيما بين المنظمات بما  -١
بسالمة المدارج تتولى منع اقتحام المدارج، واالنحراف عن المدارج، وغيرها من أحداث السالمة المرتبطة بالمدارج والتخفيف من 

 .آثارها

 .ينبغي أن يواصل المجلس وضع األحكام الالزمة لمساعدة الدول على إعداد برامج لسالمة المدارج  -٢

    ُ                                                              ُ                          أن ت شج ع الدول على المشاركة في الحلقات الدراسية وحلقات العمل التي ت عقد على المستويين العالمي  ينبغي  -٣
 .واإلقليمي بغرض تبادل المعلومات بشأن السالمة وأفضل الممارسات فيما يتصل بسالمة المدارج

  الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا  :٧- ٣٧القرار

االيكاو مستمرة في أداء دورها القيادي لتقليل جوانب النقص الخطيرة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي مما يضر  ا كانتلم
  تنميته؛ وباستمراربتشغيل الطيران المدني الدولي 

الجوية في أفريقيا  الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة االيكاو في إطار اتخذتهابأن اإلجراءات التي  وإذ تحيط علما
  بدأت تظهر تقدما إيجابيا في تعزيز السالمة الجوية في القارة؛) أفريقيا والمحيط الهندي إقليمخطة (

بأن النجاح في تحقيق كامل أهداف الخطة التنفيذية االقليمية الشاملة للسالمة الجوية في أفريقيا يعتمد أساسا على  وإذ تقرر
  فريقية ذاتها؛الجهود التي تبذلها الدول األ

العديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ال تزال، رغم الجهود التي تبذلها، تحتاج في  وإذ تقر بأن
شيكاغو  اتفاقيةلشروط  لالمتثالأو المالي من االيكاو وغيرها من الجهات المعنية /المستقبل القريب، إلى استمرار الدعم الفني و

 ومالحقها؛

بأنه ليس بوسع العديد من الدول األفريقية، بمفردها، تقديم الدعم إلى نظام وطني لمراقبة السالمة يتسم بالفعالية  وإذ تقر
  واالستدامة، وبالتالي ينبغي حثها ودعمها على إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة؛
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وية ألفريقيا والمحيط الهندي بشأن إنشاء وكاالت إقليمية لالجتماع اإلقليمي الخاص للمالحة الج ٤/٥إلى التوصية  وإذ تشير
ل                                                                                ّ                                            للتحقيق في الحوادث إلى جانب إعداد وإنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة، مما يمك ن الدول من الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجا

  التحقيق في الحوادث عبر المشاركة في الموارد وتبادلها؛

د شرعت في إطار برنامجها للتنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي في تقديم الدعم إلى الكثير أن االيكاو ق وإذ تالحظ
  من الدول األفريقية من أجل إنشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ووكاالت إقليمية للتحقيق في الحوادث؛

و واللجنة األفريقية للطيران المدني بشأن تعزيز سالمة بالتوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكا وإذ تأخذ علما
  ؛١٣/٥/٢٠١٠الطيران في أفريقيا المنعقد في نجامينا بتشاد في 

                             ُ                                                                          أن المنظمات اإلقليمية التي است هل فيها العمل أو أنشئت في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي ستظل تحتاج إلى دعم وإذ تالحظ 
  أن يتوطد إنشاؤها وتعتمد على دعمها الذاتي؛ االيكاو في المستقبل القريب وإلى

بفائدة مواصلة  التنسيق، برعاية االيكاو، بين  أنشطة جميع  الجهات المعنية التي تقدم المساعدة إلى  الدول في إقليم  وإذ تقر
  أفريقيا والمحيط الهندي؛

ر الدعم الذي تقدمه للدول في إقليم أفريقيا بأن االيكاو ستحتاج إلى موارد إضافية لكي تنجح في االضطالع بتوفي وإذ تقر
  والمحيط الهندي؛

 :أن المكاتب اإلقليمية القوية ستكون محفزا إيجابيا لتعزيز سالمة الطيران في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي وإذ تالحظ

  :فإن الجمعية العمومية

  فريقية لتعزيز السالمة الجوية؛بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدول والمنظمات االقليمية األ ترحب  -١

في إطار برنامج عمل المكاتب    ُ    ست واصل أن أنشطة برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي تعلن   -٢
  اإلقليمية ألفريقيا؛

لكفالة األمين العام على ضمان تزويد المكاتب اإلقليمية ألفريقيا بما يلزم من الموظفين والموارد المالية تحث   -٣
  االستمرارية الفعالة لبرنامج العمل الذي بدأه برنامج التنفيذ الشامل إلقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛

جميع الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام، حسب االقتضاء، بإنشاء المنظمات تحث   -٤
تحقيق في الحوادث وتسريع وتيرة هذه العملية، وتعزيز التعاون في جميع أنحاء اإلقليم اإلقليمية لمراقبة السالمة والوكاالت اإلقليمية لل
  من أجل استخدام الموارد المتاحة بطريقة مثلى؛

  المجلس إبالغ الدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة بالمشاريع ذات األولوية الناشئة عن تحاليل الثغرات؛ تكلف  -٥

ة والجهات المانحة على تنفيذ المشاريع ذات األولوية التي حددتها تحاليل الثغرات الدول وقطاع الصناعتحث   -٦
  المنجزة وفقا للخطة العالمية للسالمة الجوية؛

الدول وقطاع الصناعة والجهات المانحة على تقديم المساهمات، النقدية والعينية، لتنفيذ الخطة التنفيذية  تحث  -٧
  المجلس باإلقرار بجميع تلك المساهمات؛ وتكلفمة الجوية في أفريقيا، الشاملة من أجل السال اإلقليمية
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المدني أن تعالج بصورة مشتركة أوجه القصور التي تم  للطيرانالدول األفريقية وااليكاو واللجنة األفريقية  تحث  -٨
مشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية تحديدها من خالل عمليات تدقيق السالمة الجوية وأن تنفذ التوصيات الصادرة عن االجتماع ال

  في أفريقيا؛ الطيرانالمدني بشأن سالمة  للطيران

المدني  للطيرانالمجلس رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع المشترك بين االيكاو واللجنة األفريقية تكلف   -٩
  في أفريقيا؛ الطيرانبشأن سالمة 

بدور قيادي أقوى في تنسيق األنشطة والمبادرات واستراتيجيات التنفيذ  المجلس بضمان اضطالع االيكاو تكلف  -١٠
تنفيذ المشاريع ذات األولوية بما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي  إلىالتي تهدف بالتحديد 

  وتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة وفقا لذلك؛

جلس برصد وقياس حالة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة الثالثية وتقديم تقرير عن الم تكلف  -١١
  التقدم المحرز إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية؛

ّ             أن هذا القرار يحل  محل القرار تعلن   -١٢                 ١- ٣٦.  

  التي تشوب السالمةالتعاون االقليمي والمساعدة على سد الثغرات   :٨-٣٧القرار 

  أحد األهداف الرئيسية للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛  لما كان

  مسؤولية  تأمين سالمة الطيران المدني الدولي تقع أيضا على الدول المتعاقدة، جماعة وفرادى؛  ولما كانت

وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون لبلوغ أقصى درجة  كل دولة متعاقدة تتعهد ولما كانت
 ممكنة عمليا من التوحيد في األنظمة والقواعد القياسية واإلجراءات والتنظيم فيما يتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق الجوية

  تي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها؛ والخدمات الفرعية، وذلك في جميع المسائل ال

تحسين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالمي يتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة  ولما كان
  كافة؛ 

عاقدة جهازا لسالمة الطيران اتفاقية شيكاغو ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المت ولما كانت
المدني يستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك ممكنا من 

  الناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجوية؛ 

اقبة السالمة الجوية تشير إلى أن العديد من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد من نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مر ولما كانت
  وضع نظام وطني مرض لمراقبة السالمة الجوية؛ 

  االيكاو تلعب دورا قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد والتوصيات وسد الثغرات المتعلقة بالسالمة؛  ولما كانت

قد أوصى بأنه ينبغي للدول أن تدعم االيكاو في الجهود  ٢٠١٠بالسالمة لعام المؤتمر الرفيع المستوى المعني  ولما كان
الرامية إلى تعزيز تطوير واستدامة المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة وأن تشارك وتدعم بنشاط المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة 

  متى ما أمكن؛
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تلتزم بأداء المساعدة والمشورة وأي شكل آخر من أشكال الدعم، بقدر  لدى االيكاو سياسة بشأن التعاون اإلقليمي ولما كان
اإلمكان، في الجانبين الفني والخاص بوضع السياسات للطيران المدني الدولي، إلى الدول المتعاقدة في اضطالعها بمسؤولياتها المتعلقة 

أمور، عبر تعزيز التعاون اإلقليمي وعبر إقامة الشراكات وأهداف االيكاو اإلستراتيجية، من جملة  باتفاقية الطيران المدني الدولي
  الوثيقة مع المنظمات اإلقليمية وهيئات الطيران المدني اإلقليمية؛

بأنه قد ال يتوفر للدول المتعاقدة جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السالمة الجوية على  وإذ تقر
  النحو المالئم؛ 

لمراقبة السالمة الجوية وسالمة الطيران، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية  إقليميةبأن إنشاء هيئات إقليمية ودون  وإذ تقر
 لمراقبة السالمة الجوية، يمكن أن يكون مفيد جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو ألنه يحقق لها

  س بفضل وفورات الحجم وتنسيقها على نطاق أوسع؛المزيد من التجان

بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيق مراقبة  وإذ تقر
قدة واإليكاو السالمة الجوية سوف يتم تعزيزها إلى درجة كبيرة من خالل وضع إستراتيجية موحدة تشترك فيها جميع الدول المتعا

  : واألطراف األخرى المعنية بعمليات الطيران المدني

  :فإن الجمعية العمومية

المجلس بتعزيز مفهوم التعاون اإلقليمي بغرض تعزيز السالمة ومراقبة السالمة، بما في ذلك إنشاء  تكلف  -١
  المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة؛ 

مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين وتسهيل تقديم المجلس باالستمرار في الشراكة  تكلف  -٢
المساعدة المالية والفنية إلى الدول وإلى هيئات السالمة اإلقليمية ودون االقليمية ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات 

  لسالمة؛اإلقليمية لمراقبة السالمة، من أجل تعزيز السالمة وتقوية قدرات مراقبة ا

المجلس بمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة واألساسية بالنسبة للسالمة لتحديد الوسائل الفعالة لتقديم  تكلف  -٣
  المساعدة للدول وهيئات السالمة اإلقليمية ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية؛ 

ر في تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية لتقديم المساعدة الى الدول وهيئات السالمة اإلقليمية المجلس باالستمرا تكلف  -٤
  .ودون االقليمية ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

  تعزيز أعلى درجات سالمة الطيران؛ الدول المتعاقدة على زيادة وتعزيز التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، ل تحث  -٥

الدول المتعاقدة على تعزيز إقامة شراكات إقليمية أو دون إقليمية من أجل التعاون على وضع حلول  تشجع  -٦
 للمشكالت المشتركة بما يتيح للدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجوية وعلى أن تشارك في الهيئات اإلقليمية ودون االقليمية
لسالمة الطيران ومراقبة السالمة الجوية، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية وأن تقدم إليها الدعم الملموس 

  لتعزيزها وتوطيدها؛ 

الدول المتعاقدة إلقامة الشراكات مع الدول األخرى، والصناعة، ومقدمي خدمات المالحة الجوية،  تشجع  -٧
وأصحاب المصلحة اآلخرين بغية توطيد قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجوية من أجل اضطالع الدول والمؤسسات المالية 

  بمسؤولياتها على الوجه األمثل وتعزيز نظام الطيران المدني الدولي اآلمن؛
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  امج بشكل شامل؛إلى المجلس أن يقدم تقريرا إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية بشأن تنفيذ البرن تطلب  -٨

  .٣-٣٦و ٢-٣٦أن هذا القرار يحل محل قراري الجمعية العمومية تعلن   -٩

  استبدال الهالونات  :٩-٣٧القرار 

الهالونات تسهم في تغير المناخ وهناك اتفاق عالمي على عدم إنتاجها بسبب موادها الكيميائية التي تستنفد األوزون  لما كانت
 سنة؛ ٤٥رائق في طائرات النقل التجاري على مدار وكانت تستخدم كعامل إلطفاء الح

لضرورة إنجاز الكثير من العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالون المتاحة وازدياد الشواغل لدى الدوائر البيئية إزاء  وإدراكا
  المدنية؛ عدم تطوير بدائل الهالونات بالنسبة لجميع أجهزة إطفاء الحرائق على متن الطائرات

يام الفريق العامل المعني بحماية أجهزة الطائرات من الحرائق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألداء لكل تطبيق من لق وإدراكا
  تطبيقات الهالون بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظيمية؛

ها قبل لوجود شروط صارمة لكل تطبيق من تطبيقات الهالون، في مجال الطائرات على وجه التحديد، يجب تلبيت وإدراكا
  تنفيذ عملية االستبدال؛

استيراد الهالونات بموجب اتفاق دولي، ومن ثم توجد الهالونات في المقام األول من خالل /لحظر إنتاج وتصدير وإدراكا
الهالونات وبناء عليه، ينبغي مراقبة عملية إعادة تدوير غازات الهالونات بصرامة تفاديا إلمكانية تسرب . اعادة تدوير االمدادات القائمة
  الملوثة الى صناعة الطيران؛ 

لضرورة أن تعتمد أي استراتيجية على البدائل التي ال تشكل خطرا غير مقبول على البيئة أو الصحة عند مقارنتها  وإدراكا
  بالهالونات التي تحل محلها؛

في األجهزة المحمولة إلطفاء لوجود بدائل للهالونات في المراحيض، وإحراز تقدم في تطوير بدائل الهالونات  وإدراكا
ووحدات الطاقة /الحرائق، ينبغي تكثيف العمل على تطوير بدائل الهالونات لمقصورة البضائع وأجهزة إطفاء الحرائق بالمحركات

  :المساعدة، وأن عمليات االستعراض المنتظمة ضرورية لتقييم وفهم أثر بدائل الهالونات المحتملة على صناعة الطيران والبيئة

  :فإن الجمعية العمومية

  على الحاجة الملحة إلى مواصلة تطوير وتطبيق بدائل الهالونات في مجال الطيران المدني؛ توافق  -١

الدول على تكثيف تطوير بدائل الهالونات المقبولة في أجهزة اطفاء الحرائق في مقصورات البضائع  تحث  -٢
  ل نحو تحسين مستوى بدائل الهالونات ألجهزة اإلطفاء المحمولة ؛ووحدات الطاقة المساعدة  ومواصلة العم/ والمحركات

  :                                                                      المجلس أن يضع التزام الستبدال الهالونات ي طب ق جدول زمني على النحو التالي تكلف  -٣

في أجهزة إطفاء الحرائق في المراحيض المستخدمة في الطائرات المصنعة بعد تاريخ محدد في سنة   —
٢٠١١.    

  . ٢٠١٦الحرائق المحمولة المستخدمة في الطائرات المصنعة بعد تاريخ محدد في سنة  في أجهزة إطفاء  —
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في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة بالنسبة للطائرات التي يتم التقدم بطلب للحصول على ترخيص    —
 ؛٢٠١٤لطرازها بعد تاريخ محدد في سنة 

ة بدائل الهالونات المحتملة دعما لتواريخ التنفيذ المتفق المجلس بإجراء عمليات استعراض منتظمة عن حالتكلف   -٤
عليها نظرا للحالة المتطورة بخصوص مالءمة عوامل بدائل الهالونات المحتملة ألنه ال يزال يجري تحديدها واختبارها وترخيصها 

  وتنفيذها؛

شغلين الجويين، وموردي المواد على إبالغ مصنعي الطائرات لديها، ومنظمات الصيانة المعتمدة، والمتحث الدول   -٥
الكيميائية، والشركات المعنية بإطفاء الحرائق للتأكد من نوعية الهالونات التي في حوزتهم أو المقدمة من الموردين بواسطة إجراء 

م األجهزة   ُ                                 وت حث الدول أيضا على أن تلزم بأن تقد. اختبار فعال أو ترخيص يصل مستوى أداء دولي أو معترف به على صعيد الدولة
الجيدة للمشغلين الجويين، ومنظمات الصيانة المعتمدة، والمصنعين وسيلة لمطالبة موردي الهالونات بوثائق ترخيص تثبت نوعية 

  الهالونات بما يصل الى مستوى معمول به ومعترف به دوليا؛

ة الطائرات من الحرائق وأمانة االيكاو على مواصلة التعاون مع الفريق العامل الدولي المعني بحماية أجهز تشجع  -٦
جي األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل اللجنة الفنية لبدائل الهالونات التابعة لفريق الخبراء المعني بالتقييم التكنولو

  واالقتصادي بشأن موضوع بدائل الهالونات في الطيران المدني؛

. لونات لديها، وتكلف األمين العام بتقديم تقرير عن النتائج إلى المجلسالدول على إبالغ اإليكاو بمخزون الها تحث  -٧
                                                                                                                          باإلضافة إلى ذلك، ي كلف المجلس بتقديم تقرير عن حالة مخزون الهالونات في الدولة الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية؛

ة العمومية بشأن التقدم المحرز بشأن تطوير بدائل قيام المجلس بتقديم تقرير للدورة العادية المقبلة للجمعي أن تقرر  -٨
وحدات الطاقة المساعدة، وكذلك وضع بدائل الهالونات بالنسبة /الهالونات لمقصورات البضائع، وأجهزة إطفاء الحرائق في المحركات

  ألجهزة اإلطفاء المحمولة؛

  .١٢- ٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن  -٩

  في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية الالسلكيةالكفاءة  :١٠-٣٧القرار 

االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث، أحكاما للكفاءة اللغوية لضمان إتقان مسؤولي الحركة الجوية والطيارين  لما كانت
ر اللغة االنجليزية بناء على الطلب في وفهمهم للغة االنجليزية واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسلكي، تشمل شروط وجوب توف

  .جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تستخدمها الخطوط الجوية الدولية

أن أحكام الكفاءة اللغوية تعزز الشرط الذي وضعته االيكاو باستخدام مصطلحات قياسية في جميع الحاالت التي وإذ تدرك 
  .حددت لها

  .الدول المتعاقدة قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغوية أنوإذ تدرك 

أن بعض الدول المتعاقدة تواجه صعوبات جمة في تنفيذ شروط الكفاءة اللغوية بما في ذلك إنشاء قدرات التدريب وإذ تدرك 
  .واالختبار اللغوية

  .لتنفيذ أحكام الكفاءة اللغوية بعد تاريخ التطبيق أن بعض الدول المتعاقدة احتاجت إلى وقت إضافي وإذ تدرك
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أنه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، فإن على أي دولة متعاقدة يتعذر عليها عمليا االمتثال في وإذ تدرك 
  .الدولي بذلككل الوجوه ألي من القواعد القياسية أو اإلجراءات الدولية، أن تبلغ فورا منظمة الطيران المدني 

من اتفاقية شيكاغو، على أي شخص لديه رخصة ولكنه ال ) يجب، بموجب المادة التاسعة والثالثين بكان ولما 
يستوفي تماما الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي يحملها، يجب أن يدون 

  .كامل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط على رخصته أو في ملحق لها بيان

بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو ال يجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لديهم شهادات أو ولما كان 
  :رخص معتمدة على هذا النحو أن يشترك في المالحة الدولية، إال إذا كان ذلك بإذن من الدولة أو الدول التي يدخل أراضيها

  :ن الجمعية العموميةفإ

  .الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االيكاو القياسية في جميع الحاالت التي خصصت لها تحث  - ١

  .من المجلس مواصلة دعم الدول المتعاقدة في تنفيذها لشروط الكفاءة تطلب  - ٢

  .غويةالدول المتعاقدة على مساعدة بعضها البعض في تنفيذها لشروط الكفاءة الل تحث  - ٣

الدول المتعاقدة التي لم تمتثل لشروط الكفاءة اللغوية في تاريخ االنطباق على أن تنشر على موقع  تحث  - ٤
االيكاو على االنترنت خططها لتنفيذ الكفاءة اللغوية بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليل المخاطر، حسب الطلب، للطيارين 

ت الجوية المعنيين بالعمليات الدولية، بالصورة المبينة وبموجب أساليب العمل المرتبطة ومراقبي الحركة الجوية ومشغلي المحطا
  .بها الواردة أدناه والمادة اإلرشادية الصادرة عن االيكاو

الدول المتعاقدة على التنازل عن شرط السماح بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو، في المجال  تحث  - ٥
طاق واليتها للطيارين الذين لم يفوا بعد بشروط الكفاءة اللغوية الصادرة عن االيكاو لمدة ال تتجاوز ثالث الجوي الواقع ضمن ن

، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجازاتهم أو جعلتها سارية المفعول قد أتاحت ٥/٣/٢٠٠٨سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو 
  .اللغات غت االيكاو بشأن االختالفات المتصلة بأحكامخطط تنفيذها لجميع الدول المتعاقدة األخرى وأبل

الدول المتعاقدة على عدم تقييد مشغليها، الذين يقومون بعمليات طيران تجاري أو عام، بشأن الدخول  تحث  - ٦
و في المجال الجوي الواقع ضمن نطاق والية أو مسؤولية دول أخرى ال يفي مراقبو الحركة الجوية أو مشغلو محطات الرادي

، شريطة أن تتيح تلك ٥/٣/٢٠٠٨فيها بعد بشروط الكفاءة اللغوية، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو 
  .اللغات الدول خطط تطبيقها لجميع الدول المتعاقدة األخرى وأبلغت االيكاو بشأن االختالفات المتصلة بأحكام

على مواصلة تزويد االيكاو بانتظام  ٥/٣/٢٠١١د امتثاال تاما بحلول الدول المتعاقدة التي لم تمتثل بع تحث  - ٧
  .بخطط التنفيذ المستقبلة بما في ذلك التقدم المحرز في الوفاء بالمهل الزمنية لالمتثال التام

                                                   على انتهاج نهج مرن إزاء الدول التي لم تلب  بعد شروط  ٥/٣/٢٠١١الدول المتعاقدة أن تقوم بعد  تحث  - ٨
وينبغي اتخاذ قرارات بشأن العمليات على أساس غير .  اللغوية مع أنها تسجل تقدما وفقا لما تدل عليه خطط تنفيذها الكفاءة

  .تمييزي وأال تتخذ لغرض تحقيق مزايا اقتصادية
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إلى المجلس رصد حالة تنفيذ شروط الكفاءة اللغوية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز السالمة تطلب   - ٩
  .على انتظام الطيران المدني الدوليوالمحافظة 

إلى المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية تقريرا بشأن تنفيذ شروط الكفاءة  تطلب  - ١٠
  .اللغوية التابعة لاليكاو

  .١١- ٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن   - ١١

  أساليب العمل ذات الصلة

  : يلي ما ٥/٣/٢٠٠٨التي لم تف بشروط الكفاءة اللغوية في موعد أقصاه ينبغي على الدول المتعاقدة 

  :وضع خطط تنفيذ لشروط الكفاءة اللغوية تشمل ما يلي  -١

  .خط زمني العتماد شروط الكفاءة اللغوية في قواعدها الوطنية  )أ

  .خط زمني إلنشاء قدرات التدريب والتقييم اللغوية  )ب

يات يستند إلى المخاطر للتدابير االنتقالية الواجب وضعها حتى يتم التحقيق وضع وصف لنظام تحديد األولو  )ج
  .الكامل لالمتثال لشروط الكفاءة اللغوية

  .المهل الزمنية، مع معالم محددة، للتنفيذ التام لشروط الكفاءة اللغوية  )د

  .إجراء العتماد اإلجازات للداللة على مستوى الكفاءة اللغوية لحاملها  )ه

 .ين منسق وطني فيما يتعلق بتنفيذ خطة إتقان اللغة االنجليزيةتعي  )و

جعل خطط تنفيذها إلتقان اللغة متوفرة لجميع الدول المتعاقدة األخرى وذلك بنشرها على موقع االيكاو على   - ٢
  .االنترنت في أقرب وقت ممكن عمليا

  . اللغة إبالغ االيكاو باالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة بإتقان  - ٣

نشر االختالفات عن شروط الكفاءة اللغوية بخصوص تقديم خدمات المالحة الجوية في أدلة الطيران الصادرة   - ٤
  . عنها

  األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء  ١١-٣٧القرار 

  ؛لميةالمالحة الجوية العا لنظامالهدف األساسي لاليكاو هو ضمان األداء اآلمن والفعال  لما كان

المآزرة النشطة من جميع أصحاب يتطلب  أساس متجانس عالمي النطاقالمالحة الجوية على  نظامتحسين أداء  ولما كان
  المصلحة؛
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عشر قد أوصى بأن تقوم االيكاو على وجه االستعجال بمعالجة المسائل المرتبطة  الحاديمؤتمر المالحة الجوية  ولما كان
  ؛والتقدم في هذا المجال (RNP)وباألداء المالحي المطلوب  (RNAV)ببدء استخدام مالحة المنطقة 

عشر قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام  الحاديمؤتمر المالحة الجوية  ولما كان
من الدقة للحفاظ على المسار  ياستوى عالالتي توفر م الجناحين الطائرات الثابتة إلىبالنسبة  (GNSS) بواسطة السواتلالعالمي للمالحة 

  ؛عملية االقترابترتيب والسرعة لإلبقاء على الفصل عند المنحنيات وتوفير المرونة في 

عشر قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام  الحاديمؤتمر المالحة الجوية  ولما كان
على السواء بما يسمح بتخفيض األجنحة والدوارة الجناحين الطائرات الثابتة  إلىبالنسبة  (GNSS) لبواسطة السواتالعالمي للمالحة 

  ؛الحدود الدنيا للتشغيل في المجاالت المليئة بالعوائق أو المجاالت التي توجد بها قيود أخرى

لدول على تنفيذ إجراءات االقتراب طلب من المجلس أن يعد برنامجا لتشجيع اقد  ١٦-٣٣قرار الجمعية العمومية  ولما كان
  ؛وفقا ألحكام االيكاو أجهزة قياس المسافة/ةأو معدات قياس المساف بواسطة السواتلالرأسي باالستعانة بالنظام العالمي للمالحة  باإلرشاد

وأنه ليس بمقدور أن الهياكل األساسية لدعم عمليات االقتراب باإلرشاد الرأسي ليست متوافرة في كل المطارات،  ومع إدراك
  كل الطائرات حاليا أن تقوم بعملية االقتراب باإلرشاد الرأسي؛

أن دوال عديدة لديها بالفعل الهياكل األساسية المطلوبة والطائرات القادرة على أداء االقتراب المباشر باإلرشاد  ومع إدراك
قتراب المباشر توفر تعزيزات مثبتة هامة للسالمة تفوق عمليات الجانبي استنادا إلى مواصفات األداء المالحي المطلوب وإن عمليات اال

  االقتراب الدائري؛

وضع  ية التي ينبغي التركيز عليها عندقد حددت مبادرات السالمة العالم" الخطة العالمية لسالمة الطيران"أن  ومع إدراك
لوجيا لتحسين السالمة واالتساق في اعتماد أفضل الممارسات والتي تتضمن االستخدام الفعال للتكنو للمستقبلإستراتيجية سالمة الطيران 

  ؛في الصناعة والتوحيد ما بين استراتيجيات السالمة العالمية في الصناعة والمراقبة التنظيمية المتجانسة

تقدمة القدرات الم إدماجالخطة العالمية للمالحة الجوية قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيز على  أن ومع إدراك
 عن طريق تحسينللطائرات في مجال المالحة في البنية األساسية لنظام المالحة الجوية، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية 

 اإلدارة واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المغادرة اآللية القياسية والوصول اآللي القياسي وأساليبالتصميم 
باألداء المالحي المطلوب ومالحة المنطقة، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية لتوفير عمليات طيران أكثر اقتصادا من ناحية 

  ؛استهالك الوقود من خالل إجراءات الوصول على أساس نظام إدارة الرحلة

التأثير على السالمة والكفاءة وقد إلى د يؤدي االستمرار في إعداد مواصفات مختلفة في مجال المالحة ق أن ومع إدراك
  ؛تتضرر من ذلك الدول والصناعة

  ؛قائمة على األداءأن المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ قد أكملت خطط التنفيذ اإلقليمية للمالحة البارتياح  ومع المالحظة

 :٢٠٠٩عام حدد وهو ة على األداء في الموعد الملمالحة القائماتنفيذ لخطة     ُ            لم ت ع د ، جميعها، أن الدول  ومع إدراك

  :فإن الجمعية العمومية

كل الدول على تشغيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة الجوية بمالحة المنطقة واألداء المالحي  تحث  -١
  ؛)Doc 9613( حة القائمة على األداءدليل المالالمطلوب وإجراءات االقتراب وفقا لمفهوم االيكاو للمالحة القائمة على األداء الوارد في 
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  :تقرر  -٢

  :ما يليحقيق لتتنفيذ المالحة القائمة على األداء ل طهاعلى وجه السرعة خطالدول أن تكمل   )أ

أثناء الطريق في ) عند االقتضاء(تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب   )١
 ؛احل التنفيذ الوسيطةوالمناطق النهائية وفقا للجدول الزمني ومر

أو النظام /المالحة الرأسية البارومترية و( (APV)تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي   )٢
، بما في ذلك إجراءات استخدام الحد األدنى من )بواسطة السواتلالعالمي المعزز للمالحة 

لى أن تكون هذه الفئة من جميع نهايات مدارج الهبوط اآللية، عإلى بالنسبة  المالحة الجانبية،
إجراءات االقتراب هي اإلجراءات األساسية أو تكون هي اإلجراءات االحتياطية لعمليات 

 ٣٠بنسبة : ، على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي٢٠١٦االقتراب الدقيق بحلول سنة 
  ؛٢٠١٤في المائة بحلول سنة  ٧٠، ونسبة ٢٠١٠في المائة بحلول سنة 

أعاله، للمدارج ) ٢يذ إجراءات االقتراب المباشر باإلرشاد الجانبي فقط كاستثناء، من الفقرة تنف  )٣
توجد طائرات  التي ال تتوافر فيها معدات محلية لتحديد االرتفاع وحيث ال تاآللية في المطارا

ة عند مجهزة بالمعدات المالئمة لعمليات االقتراب باإلرشاد الرأسي تبلغ كتلتها القصوى المرخص
  كيلوغرام أو أكثر؛ ٥٧٠٠اإلقالع 

أن تعد االيكاو خطة عمل منسقة لمساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء لضمان   )ب
القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات لخدمات المالحة الجوية ومادة توجيهية تتضمن  المحافظة علىأو /إعداد و

  ؛ييم السالمة قصد تلبية االحتياجات التشغيليةمنهجية متسقة عالميا لتق

الدول على أن تدرج في خطتها التنفيذية للمالحة القائمة على األداء أحكاما لتنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد  تحث  -٣
للجدول  أكثر، وفقا  كغ أو ٥  ٧٠٠  لإلقالعالرأسي على جميع نهايات المدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة 

  ؛الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة

الدورة العادية المقبلة إلى المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء  تكلف  -٤
  ، حسب االقتضاء؛للجمعية العمومية

ملها استعراض حالة تنفيذ الدول لمفهوم من المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تدرج في برامج ع تطلب  -٥
 ؛طرأيالمالحة القائمة على األداء وفقا لخطط التنفيذ المحددة وإبالغ االيكاو سنويا بأي قصور قد 

  .٢٣-٣٦ هاأن هذا القرار يحل محل قرار تعلن  -٦

  تخطيط االيكاو للسالمة والكفاءة على الصعيد العالمي  :١٢-٣٧ لقرارا

  عمليات الطيران الجوي يشكل عنصرا أساسيا في أهداف االيكاو اإلستراتيجية؛ تعزيز كفاءة لما كان

، بيانا موحدا بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة، المتصلة بنظام عالمي إلدارة الحركة ١٥-٣٥في القرار  وإذ اعتمدت
  إدارة الحركة الجوية؛/الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  للنسخة الجديدة من الخطة العالمية للمالحة الجوية؛ ٣٠/١١/٢٠٠٦بول المجلس في ق وإذ الحظت

  :أن عددا كبيرا من الدول يعد خططا من الجيل الجديد لتحديث المالحة الجوية ومع إدراك
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  :فإن الجمعية العمومية

كاو بسهولة تحليل ما المجلس أن يعدل الخطة العالمية للمالحة الجوية بحيث تتضمن إطارا يتيح لالي تطلب من -١
ينجم عن خطط الدول لتحديث قطاع المالحة الجوية من أثر على النظام العالمي وأن يتخذ، بعد ذلك، ما يلزم من إجراءات مناسبة 

  .لضمان المواءمة على الصعيد العالمي

اإلرشادات الواردة في الدول والمجموعات اإلقليمية المعنية بالتخطيط والتنفيذ وصناعة الطيران إلى استخدام  تدعو -٢
  .الخطة العالمية للمالحة الجوية للتخطيط لألنشطة وتنفيذها

الدول المتعاقدة وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على توفير الدعم الالزم للتنفيذ المنسق للخطة العالمية  تحث -٣
  .للمالحة الجوية لتفادي ازدواجية الجهود

ديد من الخطط بغرض تحديث المالحة الجوية أن تطلع االيكاو في تحث الدول التي هي بصدد وضع الجيل الج -٤
  .حينه على تلك الخطط بغرض تحليلها وتقييمها لضمان المواءمة واالتساق على الصعيد العالمي

المجلس بضمان تحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية بشكل مستمر في ضوء التطورات التشغيلية والفنية  تكلف  -٥
  .ك بالتعاون الوثيق مع الدول والجهات المعنية األخرىاألخرى، وذل

لوضع تخطيط طويل األجل لاليكاو  ٢٠١٢المجلس بتنظيم مؤتمر المالحة الجوية الثاني عشر في عام  تكلف  -٦
  .استنادا إلى تحديث للخطة العالمية للمالحة الجوية

  منع انتشار األمراض السارية من خالل السفر الجوي :١٣-٣٧القرار 

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع "من اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن  ١٤المادة  لما كانت
الكوليرا والتيفوس والجدري والحمى الصفراء والطاعون وغيرها من األمراض المعدية التي : األمراض اآلتية بواسطة المالحة الجوية

دة تحديدها من وقت آلخر، وتحقيقا لهذا الغرض، تحافظ الدول المتعاقدة على االستمرار في التشاور الوثيق مع تقرر الدول المتعاق
  ؛ "الوكاالت الدولية المتعلقة باإلجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات

تتعاون "تنص على أن ) ٢٠٠٥(من اللوائح الدولية للصحة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ) ١( ١٤المادة  ولما كانت
منظمة الصحة العالمية، حسب االقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة األخرى وتتولى تنسيق أنشطتها 

  ؛ "معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك إبرام االتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية جزء ال "ينص على أن  ١٢-٣٥و قرار االيكا ولما كان
  ؛"يتجزأ من السفر الجوي اآلمن وأنه من الضروري وضع شروط لحماية الصحة بصورة موقوتة واقتصادية

لمنظمة هي العمل على تطوير غايات وأهداف ا"من اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن  ٤٤المادة  ولما كانت
تلبية احتياجات شعوب العالم إلى نقل ... مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وتعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل 

  ؛"جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد

 ١٤  ، والملحقخدمات الحركة الجوية — ١١والملحق ، التسهيالت — ٩، والملحق تشغيل الطائرات — ٦الملحق  ولما كان
إدارة  —وإجراءات خدمات المالحة الجوية باتفاقية الطيران المدني الدولي، تصميم وتشغيل المطارات  — ١، المجلد المطارات —

ر الصحة التي ينبغي تحتوي على العديد من القواعد والتوصيات واإلجراءات المتصلة بتدابي) Doc 4444الوثيقة ( الحركة الجوية
تتخذها الدول المتعاقدة إلدارة الحاالت الطارئة ذات البعد الدولي في مجال الصحة العامة، وتفادي انتشار األمراض المعدية عبر   أن

  النقل الجوي؛
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لتحسين  مشروع االيكاو للترتيبات التعاونية لمنع انتشار األمراض المعدية من خالل السفر الجوي أداة مناسبة ولما كان
  :وتنسيق خطط التأهب

  :فان الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة على ضمان تعاون قطاع الصحة العامة وقطاع الطيران لوضع  تحث - ١
أن تتكامل مع الخطة الوطنية خطة وطنية للتأهب خاصة بالطيران، لمواجهة الحاالت الطارئة ذات البعد الدولي في مجال الصحة العامة، على 

 للتأهب؛

الدول المتعاقدة على وضع خطة وطنية للتأهب خاصة بالطيران تمتثل للوائح الصحة الصادرة عن منظمة  تحث -٢
 وتقوم على مبادئ علمية وعلى المواد اإلرشادية لاليكاو ومنظمة الصحة العالمية؛) ٢٠٠٥(الصحة العالمية 

اإلقليمية لمراقبة السالمة على أن تضع، عند االقتضاء، الشروط إلشراك  الدول المتعاقدة والمنظمات تحث -٣
 األطراف المعنية كمشغلي المطارات والطائرات ومقدمي خدمات المالحة الجوية في وضع الخطة الوطنية للتأهب الخاصة بالطيران؛

األمراض المعدية من خالل السفر  الدول المتعاقدة على االنضمام إلى مشروع الترتيبات التعاونية لمنع انتشار تحث -٤
 .الجوي والمشاركة فيه، حيثما يكون ذلك متاحا، لضمان تحقيق أهدافه، ما لم تكن هناك تدابير مماثلة متخذة بالفعل في هذا المجال

  استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة في الرحالت الدولية :١٤-٣٧القرار 

الجمعيات العمومية لإليكاو قد برهنت عن اهتمامها بنوعية الحياة والبيئة التي يعمل ويعيش فيها البشر، بما في ذلك  تلما كان
  بانبعاثات المحركات، وطبقة األوزون، وضوضاء الطائرات، والتدخين واألنواع الغريبة الغازية؛ المسائل المتصلة

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت "العمومية قد أعلنت أن الدورة الخامسة والثالثون للجمعية  ولما كانت
الجوية الدولية هي جزء ال يتجزأ من سالمة السفر جوا، وأنه ينبغي وضع شروط لضمان حمايتها بصورة موقوتة وفعالة من حيث 

  ؛ "التكلفة

صحة العامة أثناء السفر والنقل وتقلل األخطار على للوائح الصحية الدولية، التي تعزز أمن ال ٢٠٠٥تنقيحات سنة  ولما كانت
  الصحة العامة إلى أدنى حد، قد وسعت نطاق تعريف التطهير بحيث يشمل مراقبة وقتل الحشرات الناقلة لألمراض؛

بعض الدول قد أعربت عن شواغل من أن الممارسة الحالية التي تتبعها بعض الدول والتي تقتضي استخدام ولما كانت 
ت الحشرات لتطهير الطائرات يمكن أن تكون مصدر انزعاج وتنجم عنها آثار سلبية على صحة الطواقم والركاب، األمر الذي مبيدا

  يمكن أن تنجم عنه حالة طوارئ طبية؛

ية هناك تقارير متضاربة بشأن فعالية المبيدات الحشرية المستخدمة في التطهير وبشأن فعالية أساليب التطهير الحال ولما كانت
  القائمة على استخدام مبيدات الحشرات؛ 

  ناقالت األمراض عن طريق الحشرات؛الحاالت األخيرة لتفشي األمراض المنقولة تستلزم مراقبة انتقال ولما كانت 

بعض البحوث التي أجريت مؤخرا قد أثبتت أن أساليب التطهير غير الكيميائية فعالة في منع البعوض وغيره من ولما كانت 
  :ات الطائرة من دخول الطائراتالحشر
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  :فإن الجمعية العمومية

إلى المجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على مواصلة استكشاف أساليب تطهير مقصورة الركاب  تطلب  -١
  :ومقصورة القيادة على نحو يشمل ما يلي

  يائي وغير الكيميائي؛استعراض المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي تحقق في مجال كل من التطهير الكيم  )أ

  مقارنة فعالية وأمان التطهير غير الكيميائي بفعالية وأمان التطهير القائم على استخدام مبيدات الحشرات؛  )ب

  تقديم توصيات بشأن ممارسات التطهير المقبولة؛  )ج

  قصورة القيادة؛إلى المجلس أن يشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب وم تطلب  -٢

الدول المتعاقدة على السماح بتقييم تكنولوجيا تطهير الطائرات باألساليب غير الكيميائية في الطائرات التي تشجع   -٣
  تمر عبر أقاليمها، دون المساس بمقتضيات التطهير الحالية؛

اعتماد معايير مستندة إلى الدول المتعاقدة على أن تقوم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بوضع وتشجع   -٤
  األداء فيما يتعلق بمتطلبات التطهير؛

وينبغي أن .  الدول المتعاقدة على أن تكفل توعية مشغلي الطائرات بالمتطلبات الخاصة بتطهير الطائراتتحث   -٥
لتي تستوجب ذلك وأساليب تشير المعلومات المقدمة إلى ما إذا كانت الدولة تقتضي تطهير الطائرات أم ال، والى الطرق الجوية ا

  التطهير المقبولة؛

  أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية؛ من المجلستطلب   -٦

  .٢٤- ٣٦أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن  -٧

  المالحة الجويةالبيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها التي تخص   :٣٧/١٥القرار 

                  موحدا عن السياسات                                                أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا   ٩-  ١٥                                   الجمعية العمومية قد قررت في القرار           لما كانت
   ؛      الدورة           نهاية تلك                 كل ما استجد حتى       البيان     هذا        يتضمن                                                     المستمرة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث 

         العمل في                                   بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب         بأكملها،    ) ث (    إلى  )  أ (         بمرفقاته  ١  ١٣-  ٣٦           جب القرار             قد اعتمدت بمو           ولما كانت
   ؛        العمومية         للجمعية    ٣٦                 عند نهاية الدورة          كما كانت                                     مجال المالحة الجوية على وجه التحديد

                          وأساليب العمل الوارد فـي                                                           قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة                  الجمعية العمومية            ولما كانت
   ؛  ٣٧                                    القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة          لمراعاة       البيان     هذا         ، وعدلت        بأكملها   ) ث (    إلى  )  أ (         ومرفقاته    ١٣-  ٣٦        القرار

  :١٣-٣٦ يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في القرار يالبيان الحال ولما كان

                                                        
معية العمومية الصادرة عن الجمن القرارات السارية المفعول  II-24إلى  II-2ومرفقاته بالصفحات من  ١٣-٣٦يرد النص الكامل للقرار  ١
  ). Doc 9902الوثيقة ) (٢٠٠٧سبتمبر  ٢٨ في(
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   :                  ن الجمعية العمومية إ ف

   :    تقرر  - ١

             التي تنتهجها               أساليب العمل          المستمرة و       االيكاو                                       ا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات   هذ          أن مرفقات    ) أ
   .                للجمعية العمومية    ٣٧  ة               في نهاية الدور          كما كانت                              المنظمة في مجال المالحة الجوية 

      مثـل   ت                                                              بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الـواردة فـي المرفقـات       ة       المرتبط          اإلجراءات   أن    ) ب
   .                                      رض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياسات   الغ         إرشادات

   .       بأكملها   ) ث (    إلى   )  أ (         ومرفقاته     ١٣-  ٣٦  ر                            أن هذا القرار يحل محل القرا      تعلن  - ٢

  )أ(المرفق 

  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد 
  المالحة الجوية خدمات وإجراءات

 ...  

                             خدمات المالحة الجوية بما يتيح           وإجراءات                   والتوصيات الدولية      قواعد   ال                                    يجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت   - ٧
   .                                   للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها

   .                                                        خدمات المالحة الجوية أكثر من مرة واحدة في السنة التقويمية                                       ال يجوز تعديل أي ملحق أو وثيقة إجراءات  - ٨

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

    .                    خدمات المالحة الجوية                            والتوصيات الدولية وإجراءات      قواعد   ال                                               ينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام  - ١
                                والتوصيات الدوليـة وإجـراءات        قواعد   ال           التي تتضمن        االيكاو                  عرض وفائدة وثائق  و      تجهيز       طريقة                            ويجب أن يحاول المجلس تحسين 

                        وتحقيقا لهـذه الغايـة        .   بها       مرتبطة                                             الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة والتطبيقات ال                                       خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى ذات
                                وينبغي للمجلس أن يواصل البحث عن    .                       النظم والتشغيل واألداء                                           شجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمستويات                  ينبغي للمجلس أن ي

   .                                                            أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنية

                              والتوصيات الدولية وإجـراءات       قواعد  ل                                  ملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل                                        ينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كا  - ٢
                                   لذلك أن تتاح لها فسحة مـن الوقـت         نبغي  وي    .                                                                                 خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها

                   اعتمـاد أي مـواد      أو       إقرار           بعزمها على        لإلبالغ              يوما على األقل     ٣٠   ها                                    وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدر    .                         قدرها ثالثة أشهر على األقل
   .      بشأنها                             تفصيلية لم يتم التشاور معها

                                                                                           الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتها على التعـديالت         إعطاء      ينبغي   - ٣
         التعديالت        إلرسال                                                      ده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم                         ، وينبغي للمجلس عند تحدي         والتوصيات       لقواعد  ل         المعتمدة 

   .    لدول ا                     المعتمدة ووصول بالغات 

 ...  
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  )س(المرفق 
  والحركة الجوية العسكرية بين الحركة الجوية المدنيةوالتعاون التنسيق 

                                    ري على حد سواء، ونظرا إلى أن العديد                                                     يعتبر موردا مشتركا بين الطيران المدني والطيران العسك             المجال الجوي         حيث أن
                                                                                          المالحة الجوية  يشترك في توفيرها واستخدامها الطيران المدني والطيران العسكري على حد سواء،         وخدمات        تجهيزات   من 

                اتفقت على مبادئ  "                                                                                         أن اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص في ديباجتها على أن الحكومات الموقعة على االتفاقية قد       وحيث
                                                                                                                    وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنتظم، وتحقق إنشاء خدمات خطوط دولية للنقل الجوي علـى  

   ؛ "                                                  أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة

                       فقط وال تطبق على طائرات                                         تطبق هذه االتفاقية على الطائرات المدنية "                           من االتفاقية تنص على ما يلي   )  أ (   ٣          أن المادة       وحيث
                                                                                                  تتعهد الدول المتعاقدة، عند إصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها، بـأن تأخـذ بعـين     "   أن   )  د (   ٣               ، وتطلب المادة  "      الدولة

   ؛ "                                           االعتبار سالمة المالحة الجوية للطائرات المدنية

                                                           حركة الجوية العسكرية ذات المنحى الذي يهدف إلى انجاز المهام                                                  الستفادة كل من الحركة الجوية المدنية المتزايدة وال         وإدراكا
                                                                                                                     استفادة كبيرة من استخدام أكثر مرونة للمجال الجوي المستخدم لألغراض العسكرية، ونظرا لعدم إيجاد حلول مرضية لمشكلة الدخول 

                                               التعاوني إلى المجال الجوي على جميع المستويات؛

  ،        النهائي            يعتبر الهدف                                                             حركة الجوية المدنية والحركة الجوية العسكرية للمجال الجوي قد                         االستخدام المرن لكل من ال         وحيث أن
                                                                                والتعاون المدني والعسكري فيما بينهما نهجا فوريا إلدارة أكثر كفاءة للمجال الجوي؛        التنسيق             يوفر تعزيز

                                      ضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية قابلة                                                                  بأن المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية الخاص بااليكاو يق          وإذ تذكر
                                                                                                                      لالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي حجم معين من المجال الجوي مرحلة انتقالية، وأنه ينبغي تـوخي  

   :                                    المرونة في إدارة جميع المجاالت الجوية

   :                              ن الجمعية العمومية تقرر ما يلي إ ف

                                                                         ي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدام المجال الجـوي وبعـض                          وضع الترتيبات الالزمة لك  - ١
           العسكرية؛                                                         للطيران المدني ويكفل كذلك الوفاء بمتطلبات الحركة الجوية                                                      التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة

                                         عمليات طائراتها الحكوميـة فـوق أعـالي                                      التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم            واإلجراءات                  يجب أن تكفل النظم   - ٢
            متمشية بقدر                                                                                                              البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك العمليات

   ؛                                                      مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغو        اإلمكان

                                 ق المـدني والعسـكري والتعـاون                                           اد بشأن أفضل الممارسات في مجال التنسـي                             يقدم األمين العام النصح واإلرش    - ٣
         بينهما؛     فيما

                                                                                                    يجوز للدول المتعاقدة أن تضمن، عندما يكون ذلك مناسبا، ممثلين للسلطات العسكرية في وفودها إلى اجتماعات   - ٤
    .       االيكاو

                                          دني والعسكري والتعاضد فيما بينهما، وتبادل                                                              تشكل االيكاو المنتدى الذي يؤدي دورا في تيسير تعزيز التعاون الم  - ٥
                                                                                                                        أفضل الممارسات، واالضطالع بأنشطة المتابعة الضرورية التي تستند إلى نجاح منتدى إدارة الحركـة الجويـة العالميـة للتعـاون     

   .                                    بفضل دعم الشركاء المدنيين والعسكريين  )     ٢٠٠٩ (        العسكري  /      المدني
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

                          خـدمات الحركـة الجويـة                                تعزيز التنسيق والتعاون بين     إلى                    ، كلما دعت الحاجة،                       لدول المتعاقدة أن تبادر       ينبغي ل  - ١
   .    أعاله           من المنطوق  )  ١ (                                                         أو أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة                 ة التابعة لها،        والعسكري   ة      المدني

                 أن تنسق األمور مع   ،           من المنطوق  )  ٢ (                  لمذكورة في الفقرة  ا           واإلجراءات                                      ينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم   - ٢
   .       المعنية                                                                             جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقة

ـ                      استخدام المجال الجوي                                        التنسيق والتعاون المدني والعسكري بشأن      موضوع     أن       المجلس       يضمن         ينبغي أن   - ٣ م     ،درج     
  .    أعاله                   الواردة في المنطوق   ٥ و   ٤ و   ٣     قرات         وفقا للف           اإلقليمية،           واالجتماعات               ُ  اجتماعات الشُعب          اول أعمال      في جد             عند االقتضاء، 

  )ع(المرفق 

  توفير المطارات المالئمة

   .                                                             تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطارات في كثير من المواقع      إدخال            من الضروري         حيث أن

             دون مراعـاة                                                  نفاقا باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل إ    االت                               هذه التحسينات تقتضي في بعض الح         وحيث أن
   .               تطورات المستقبل

                                                         معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات التي يـرجح أن تقتضـيها       إلى                                    الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة          وحيث أن
   .                                        المطارات لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات

                                                           كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتصاديا     إذا                    خطيرة يمكن تفاديها                    كثيرا من المشكالت ال         وحيث أن
   .                                              دون مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات

      بعـض                                                                                                 تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن االعتبارات البيئية قد فرضت قيودا على تشغيل الطائرات فـي          وحيث أن
   .                                                                         لسعة الموجودة حاليا على النطاق العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضوضاء                    المواقع، وأن مشكالت ا

                                                           هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السـالمة فـي       إلى                تشغيل المطارات       إسناد                   االتجاه يتزايد نحو          وحيث أن
   :                       تجهيزات وخدمات المطارات

   :                              ن الجمعية العمومية تقرر ما يلي إ ف

   .                                                   ب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الموضوعة للمطارات           يجب أن تواظ  - ١

                        بيئي ممكن من المطـارات        إزعاج                                                                تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل     يجب   - ٢
   .                                      التي يستعملها الجيل الحالي من الطائرات

   .                             أن تقوم الدول بترخيص المطارات  - ٣

   .      السالمة      إدارة           تعمل بنظم                           أن تضمن الدول أن مطاراتها   - ٤

                                ء درجـة عاليـة مـن األولويـة                                                                           ينبغي أن تركز الدول بقدر أكبر على إدارة عمليات المطـارات، مـع إعطـا     - ٥
   .       المدارج      لسالمة



- 26 - 

 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

    يلي          يقوم بما  ن                               من المنطوق أعاله، ينبغي للمجلس أ  )  ١ (          في الفقرة       إليها                                       في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار   - ١
   :       الحالية       الجوية                                      مزيد من التحسينات على مستويات السالمة           إلى إدخال                        آخذا في االعتبار الحاجة 

   .                    بشأن تطورات المستقبل               إرشادات إضافية     وضع    ) أ

   .                                 وضع إجراءات إلدارة عمليات المطارات   ) ب

   .      تطورات             بما يستجد من                 الدول المتعاقدة      إعالم              المواظبة على    ) ج

  )  ٢ (                                                                                              مجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الـى السياسـة المبينـة فـي الفقـرة             ينبغي لل  - ٢
   .       المنطوق   من

 ...  

  )ش(المرفق 

  في بعض حوادث الطائرات التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق

               مـن اتفاقيـة       ٢٦             ألحكام المادة                                                                        من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري تحقيقا عن ظروف الحادث وفقا         حيث أن
   .      شيكاغو

                                            خبراء ذوي تخصصات فنية وتشغيلية كثيـرة فـي          إشراك                                                 ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي          وحيث أن
   .      لتحقيق ل                               كما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة    ،       التحقيق        إجراءات 

   .                                    لتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمة                                                   الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية وا         وحيث أن

من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقارير مستفيضة  وحيث أن
  .ي لهدون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داع  عنها

   .      الحادث                                          عبئا ماليا جسيما على الدولة التي وقع فيها     لقي      ة قد ت                                والتحقيق في حوادث الطيران الجسيم        اإلنقاذ       تكاليف          وحيث أن

                 الحـوادث التـي                                                                        الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقيق في حوادث الطيران الجسـيمة أو                          ن الجمعية العمومية توصي إ ف
            الحد الممكن     إلى                تعاقدة بما يلي                                                                                          يقتضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول الم

   :              ضمن ما تقوم به

                   التحقيق في حـوادث         إلجراء                                                                           تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات    ) أ
   .               الطيران الجسيمة

             دث الطيـران                                                                                      الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق فـي حـوا         إتاحة   ) ب
   .                                                         الجسيمة، وذلك من أجل تطوير وتعزيز خبراتها في مجال التحقيق
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  بهذا القرارالمتصلة اإلجراءات 

                                               بشأن التحقيق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات           اإلقليمية                                                ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل   - ١
          وأسـاليب        إدارة                                                           ال التحقيق في الحوادث، وعن كيفية تقاسم المعرفة والخبرة في                          التي تتبعها كل دولة في مج           واإلجراءات            عن القوانين 

   .                               تذليل صعوبات التحقيق في الحوادث        إجراءات                                                          التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن 

                  الحوادث، بوصـفهم                                                                                       ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في  - ٢
   .     العمل                                                                                               مراقبين في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعرف على أساليب

                                                                                                        ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيران ومنع وقوعها،   - ٣
        استخدام          إمكانيات             استطالع جميع         وينبغي   .                      في الحوادث ومنع وقوعها                            للدورات األساسية عن التحقيق                              وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح

   . "      ترينير "       منهجية                  وإمكانيات إدراج                      لعقد هذه الدورات فيها   ة      قليمي                مراكز التدريب اإل

      ٢٠٠٧             كاو في عـام                                                                                   ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجية التي وضعتها االي  - ٤
                      والنموذج متـاح علـى     .                                                                                                 لتستخدمها الدول من أجل تشجيع التعاون المتبادل في سياق التحقيق في حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة

  .ICAO FSIX                                           الموقع الشبكي لتبادل معلومات السالمة الجوية 

 ...      

 (SAFE)الصندوق المخصص للسالمة   :١٦-٣٧القرار 

فإن غايات وأهداف االيكاو، ضمن غايات وأهداف أخرى،  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  ٤٤ة بمقتضى الماد حيث أنه
هي تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تحقيق النمو اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي وتلبية احتياجات شعوب 

  وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية؛العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد 

من االتفاقية تنص على أنه يجوز للمجلس وضع ترتيبات حسبما يكون مالئما بغية التوصل  ٧٦إلى  ٦٩المواد من  وحيث أن
الدولية تشغيال يتسم إلى وسائل لتحسين تسهيالت المالحة الجوية للدول المتعاقدة على النحو المطلوب لضمان تشغيل الخدمات الجوية 

  بالسالمة واالنتظام والكفاءة واالقتصاد؛

، وضع ترتيبات ٦٩من االتفاقية، يجوز للمجلس، في الظروف الناشئة بمقتضى أحكام المادة  ٧٠بمقتضى المادة ، وحيث أنه
  مع الدول المتعاقدة  تتعلق بتمويل تسهيالت المالحة الجوية؛

 تحصل الدول المتعاقدة على الموارد الضرورية لتحسينات تسهيالتها للمالحة الجوية، في بعض الحاالت، قد ال، ونظرا ألنه
  وخاصة لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة المحددة من خالل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية؛

مصادر السوق المالية، وخاصة أسواق رأس معظم الدول النامية تواجه صعوبات في الوصول إلى العديد من  وحيث أن
ية المال األجنبية، لتمويل البنية األساسية لخدمات المطارات والمالحة الجوية فيها، بما في ذلك العناصر المتعلقة بالسالمة من تلك البن

  األساسية؛

من العالم تحتاج إلى المساعدة حدد عدة دول وأقاليم  ٢٠١٠لعام  (HLSC)المؤتمر الرفيع المستوى بشأن السالمة  وحيث أن
في تطوير مستويات مستدامة لسالمة الطيران، وباألخص في تطوير نماذج تمويل تضمن االستدامة في توفير البنية األساسية والخدمات 

  لتنفيذ نشاط نقل جوي مناسب؛
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أن تعمل مع الدول والمنظمات  أصدر توصية بأنه ينبغي لاليكاو ٢٠١٠المؤتمر رفيع المستوى بشأن السالمة لعام  وحيث أن
اإلقليمية التي تحتاج إلى مساعدة في تطوير نماذج تمويل مناسبة لضمان التوفير المستدام للبنية األساسية والخدمات باالستناد إلى 

  نشاط نقل جوي مناسب؛ ذمستوى النشاط من أجل تنفي

المة الطيران المدني عن طريق إتباع نهج قائم المجلس قرر إنشاء الصندوق المخصص للسالمة بهدف تحسين س وحيث أن
على األداء سيحد من التكاليف اإلدارية ولن يفرض أي تكاليف على ميزانية البرنامج العادي للمنظمة، بينما يضمن استخدام المساهمات 

  :الطوعية في الصندوق بطريقة تتسم بالمسؤولية وتكون مفيدة وتتم في الوقت المناسب

 :عموميةفإن الجمعية ال

للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية لمساهماتها في صناديق االيكاو المرتبطة بتحسين سالمة  تعرب عن تقديرها -١
 الطيران المدني؛

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية واألطراف العامة والخاصة المرتبطة بالطيران المدني الدولي على تقديم  تحث -٢
 لمخصص للسالمة؛مساهمات طوعية إلى الصندوق ا

من المجلس دعم التشغيل السلس للصندوق المخصص للسالمة عن طريق الرصد المتسق للتقدم الذي يحرزه  تطلب -٣
  الصندوق المخصص للسالمة في تمويل المشاريع المتعلقة بالسالمة؛

ت من المجلس بذل كل جهد الجتذاب المساهمات في الصندوق المخصص للسالمة من الدول والجها تطلب -٤
 .المساهمة األخرى

  البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع  :٣٧/١٧القرار 

                                          الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير                    بشأن سياسات حماية                              توحيد قرارات الجمعية العمومية          المستصوب    من          لما كان
                                 متناول اليد وأسهل فهمـا وأفضـل        إلى                                                               يرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب                  المشروع، وذلك تيس

   ؛                          تنظيما من الناحية المنطقية

         سياسـات   ب                                  في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا      صدر    أن ت    ٢٠-  ٣٦    رقم                                     الجمعية العمومية قد قررت في قرارها           ولما كانت
                                                  طيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع؛  ال        لحماية                االيكاو المستمرة 

                                             البيان الموحد عن سياسات االيكـاو المسـتمرة،       هذا                                                    الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل            ولما كانت
           والثالثـين            السـابعة                                                    وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عن الدورة   ،   ٢٠-  ٣٦    رقم          بالقرار  )  ح (     إلى  )  أ (                   الوارد في المرفقات 

   :                للجمعية العمومية

   :                    فإن الجمعية العمومية

                         الطيران المدني الدولي من         لحماية                                                    القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة      هذا          أن مرفقات       تقرر  - ١
   .              جمعية العمومية  لل                 السابعة والثالثين                                        كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة       حسبما                           أفعال التدخل غير المشروع، 

                 عن سياسات االيكاو              بيانا موحدا      عادية              من دوراتها ال        كل دورة                                     أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر        تقـرر   - ٢
   .                                                       حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع ل         المستمرة 

   .  ٢٠-  ٣٦    رقم                               أن هذا القرار يحل محل القرار      تعلن  - ٣
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  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

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

  ؛لتطوره اآلمن والمنظمالرئيسي  ديدالتهالطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في أفعال التدخل غير المشروع  لما كانتو

                                                                                        اإلرهابية، بما فيها األعمال التي تنطوي على استعمال الطـائرات كسـالح تـدمير أو اسـتهداف             األعمال      تهديد           ولما كان
        القنابل                        جو، أو األسلحة الخفيفة و-                                ، أو القذائف الصاروخية األخرى أرض )       مانبادز (                                                الطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد 

  ،  "                  جهاز متفجر ارتجالي "                                                                                               المقذوفة بالصواريخ أو حمل السوائل والهالميات والرذيذ على متن الطائرات الستعمالها كعناصر في تكوين 
                      والهجوم علـى منشـآت      ،                                االستيالء غير المشروع على الطائرات و  "                   جهاز متفجر ارتجالي "                                      أو التخريب أو محاولة التخريب باستخدام 

                      سالمة الطيران المـدني       على                       ؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا  ت                الطيران المدني،     ضد                            من أفعال التدخل غير المشروع     لك ذ      وغير         الطيران، 
                           قوض ثقة شعوب العـالم فـي    ي و          على األرض          الطائرات و               األشخاص على متن                 عرض للخطر أرواح      مما ي                         الدولي وكفاءته وانتظامه، 

                             سالمة الطيران المدني الدولي؛

  الدولي؛ تشكل جريمة خطيرة تخالف القانونالطيران المدني الدولي  ضدالتدخل غير المشروع كافة أعمال  ولما كانت

وتوصيات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران، الذي  ١٩-٣٦و ١-٣٣قراري الجمعية العمومية  إلىوإذ تشير 
  ؛٢٠٠٢عقد في فبراير 

خطة عمل االيكاو ألمن الطيران في يونيو آلن، وال سيما اعتماده لالتي اتخذها المجلس حتى اوإذ تحيط علما باإلجراءات 
لمجابهة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران  لوسائل المتاحة للمنظمةوتعزيز ا ، باإلضافة إلى اإلجراءات الوقائية الجديدة٢٠٠٢
  :المدني

بعة المتعلقة بها، كما اعتمد االستراتيجي الس إستراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران ومجاالت التركيز وإذ تؤيد
-٢٠١١( التي تقدم إطارا ألنشطة االيكاو في مجال أمن الطيران لفترتي الثالث سنوات المقبلتين، ١٧/٢/٢٠١٠المجلس في  ذلك

  : ، لتحل محل خطة العمل الحالية ألمن الطيران)٢٠١٦

  :الجمعية العمومية فإن

الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها  فيل غير المشروع جميع أفعال التدخ بشدة تدين  -١
   وأسباب ارتكابها؛

تدمير الطائرات المدنية في  إلىالتدخل غير المشروع التي تهدف ومحاوالت أفعال  بشعور من المقت أفعالتالحظ   -٢
 متنها وعلىاألشخاص على  للدمار وقتلأسلحة كمدنية الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك أثناء طيرانها على الخطوط التجارية

  األرض؛

لة أمن الطيران ماالستمرار في معااألعضاء منظمة الطيران المدني الدولي ودولها على أنه يجب  تؤكد من جديد  -٣
  ؛أعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة لهيحظى ب أمرا هباعتبار

 فعاليةاألمن  إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبيقااليكاو  لسياسةالدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم  جميع تناشد  -٤
والمخططين والراعين والممولين  المرتكبين أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبةسواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من 

  ل؛ والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعا
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التي قد تنشأ بين الدول المتعاقدة  الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهيل على مسؤولية االيكاو  تؤكد من جديد  -٥
  ؛للطيران المدني الدولي في العالم أجمع والمنظمالتشغيل اآلمن  فياألمور التي تؤثر في 

، على أساس أفعال التدخل غير المشروع منععمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات  بمواصلةالمجلس  تكلف  -٦
التوجيه االستراتيجي المقدم في إطار إستراتيجية االيكاو الشاملة ألمن الطيران وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة 

  ؛واالستجابة

إلى خطة عمل  للدول األعضاء لما قدمته من اشتراكات طوعية في شكل موارد بشرية وماليةتعرب عن تقديرها   -٧
وتحث على مواصلة هذه االشتراكات الطوعية بغية تمويل مزيد من األنشطة في  ٢٠١٠-٢٠٠٨أمن الطيران خالل الفترة الثالثية 

  مجال أمن الطيران التي تتجاوز تلك المدرجة في الميزانية في إطار البرنامج العادي؛

طة المنظمة في مجال أمن الطيران بواسطة إستراتيجية جميع الدول المتعاقدة على مواصلة دعم تمويل أنش تحث  -٨
  .االيكاو الشاملة ألمن الطيران

  )ب(المرفق 

  وسن التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبةق القانونية الدولية يثاومال
  المدني غير المشروع في الطيران أفعال التدخل لقمع

  المواثيق القانونية الدولية  )أ

األخرى التي  االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتهاحماية  لما كانت
 األفعالقمع   واتفاقية، )١٩٧٠  ،الهاي( واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،طوكيو( ترتكب على متن الطائرات

بشأن قمع أفعال العنف غير المشروعة في  والبروتوكول، )١٩٧١، مونتريال( لطيران المدنيغير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة ا
، مونتريال( المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة الطيران المدني

واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتصلة ) ١٩٩١، مونتريال( كية بغرض كشفهااتفاقية تمييز المتفجرات البالستي، فضال عن )١٩٨٨
).  ٢٠١٠بيجين، ( والبروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات، )٢٠١٠بيجين، (بالطيران المدني الدولي 

  واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال؛

  :الجمعية العمومية فإن

الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن  بشأناالتفاقية  التي لم تنضم بعد إلىالدول المتعاقدة  تحث  -١
واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة  )١٩٧٠، الهاي( واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، طوكيو( الطائرات

واتفاقية تمييز  التفاقية مونتريال المكمل ١٩٨٨  ، وبروتوكول عام)١٩٧١، مونتريال( نيالتي ترتكب ضد سالمة الطيران المد
واتفاقية قمع األفعال غير المشروعة المتصلة بالطيران المدني الدولي ، )١٩٩١مونتريال، ( المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها

، تحثها على االنضمام )٢٠١٠بيجين، (المشروع على الطائرات  البروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير، و)٢٠١٠بيجين، (
 ICAO Treatyتحت عنوان  www.icao.intاألطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية موجودة على موقع االيكاو وقوائم الدول .  إليها

Collection ؛  

، أن تنفذ اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاأطرافا في الدول التي لم تصبح بعد  تناشد  -٢
التي تصنع  الدول وتناشد إليها،االنضمام   أو قبولها أو الموافقة عليها أو يهاالتصديق علحتى قبل المبادئ التي تتضمنها هذه االتفاقية، 

  ؛هاكنما يمأسرع بهذه المتفجرات  تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات ال

http://www.icao.int
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اتفاقيات طوكيو  انضمامها أطرافا فيفي تذكير الدول بأهمية  باالستمراراألمين العام من المجلس أن يكلف تطلب   -٣
التفاقية قمع االستيالء المكمل  ٢٠١٠عام  بروتوكولو ،التفاقية مونتريالالمكمل  ١٩٨٨عام  وبروتوكولوبيجين  والهاي ومونتريال
، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف فاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاتوا الطائرات، غير المشروع على

  .قيثاومهذه ال إلىأي صعوبات في سبيل انضمامها 

  المناسبةاالتفاقات عقد صدار التشريعات الوطنية وإ  )ب

عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل  بإنزالالوطنية التي تقضي  القوانين الجنائية بإصدارقيام الدول المتعاقدة  لما كان
  :غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال

  :الجمعية العمومية فإن

يقومون بارتكاب وافية ضد األشخاص الذين  إجراءات اهتماما خاصا العتمادالدول المتعاقدة أن تولي  تناشد  -١
 هاوغير وأفعال التخريب أو محاولة التخريب أفعال االستيالء غير المشروع على الطائراتعاية أو تمويل أو تسهيل تخطيط أو ر أو

ها قواعد تقضي اتتشريعوأن تدرج على وجه الخصوص في الطيران المدني،  فيالتدخل غير المشروع أو محاوالت أفعال من أفعال 
  مشددة على هؤالء األشخاص؛ اتعقوب بإنزال

تسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء غير لوافية  إجراءاتالدول المتعاقدة أن تتخذ  تناشد  -٢
التدخل غير المشروع ضد أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغير أو أفعال التخريب أو محاولة التخريب المشروع على الطائرات

وإبرام اتفاقات مناسبة للقضاء على معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة  وضعو أ يةأحكام قانونوذلك بسن الطيران المدني، 
  .الطيران المدني الدولي ضد اإلجراميةهجمات يرتكبون الاألشخاص الذين  مثل هذه األفعال، حتى يتسنى ترحيل

  )ج(المرفق 

  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

ممارسة األعضاء تتطلب من المنظمة ومن دولها من أفعال التدخل غير المشروع  الطيران المدني الدوليحماية  لما كانت
  ايجابية للحماية؛ إجراءاتاليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ 

وأمتعتهم اليدوية نقل األشخاص األمن في جميع مراحل وعمليات  إجراءاتهناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق  ولما كانت
  البريد وطرود البريد الخاص والسريع؛المسجلة والبضائع وأمتعتهم و

وثائق السفر المقروءة آليا تسمح بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوية المسافرين وأطقم  ولما كانت
  الطيارين؛

 وثائق السفر المقروءة آليا تسمح أيضا بإقامة تعاون رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة غش ولما كانت
الجوازات، بما في ذلك تزييف أو تزوير الجوازات ومنع المحتالين من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات منتهية 

  ؛الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش  الصالحية أو

ن استخدامه أيضا ألغراض أمنية، مما استعمال وثائق السفر المقروءة آليا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب يمك ولما كان
يضيف مستوى هاما إلى نظام الطيران المدني الدولي، بغية كشف اإلرهابيين ومنع أفعال التدخل غير المشروع قبل عملية الصعود 

  على متن الطائرة بوقت طويل؛
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الطائرات بتطبيق  ومشغليلمطارات الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات ا ولما كانت
  األمن؛ إجراءات

  وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني؛ يشكلاألمن التي تنادي بها المنظمة  إجراءاتتنفيذ  ولما كان

من المدربين تدريبا عاليا، اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األولما كانت 
 :وإجراء التحريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة

  :فإن الجمعية العمومية

فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما  تدابير إعطاء أعلى أولوية العتمادفي  أن يستمرالمجلس على  تحث  - ١
تحديث أحكام الملحق على أن يواظب على وومراعاة طبيعة التهديدات وتطورها لدولي ألمن الطيران المدني ا ييتناسب مع التهديد الحال

  ؛من منظور التهديدات والمخاطر تفاقية شيكاغوباالسابع عشر 

باإلضافة إلى ، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد  دراسات عن ينجزالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
أن و، بغرض كشفهاالبالستيكية المتفجرات  تمييز اتفاقيةبالمتفجرات بالصورة المبينة في  اللجنة الفنية الدولية المعنية صالحيات

نظام  إنشاء، وذلك بغرض غير المتفجرات البالستيكية عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلق ص دراساتخصويجري على وجه ال
  ؛اءقتضحسب االقانوني شامل ومالئم 

أفعال  للوقاية من الممكنة التدابيركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي جميع الدول  تحث  - ٣
باإلضافة  ،تفاقية الطيران المدني الدوليباتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر   التي تقتضيها أو التدابيرسيما   ، والالتدخل غير المشروع

  ؛إلى التدابير التي يوصي بها المجلس

المتعلقة والتوصيات واإلجراءات الدولية الراهنة القواعد الرامية إلى تنفيذ أن تعزز جهودها على اقدة الدول المتعتحث   - ٤
الطيران المدني  في، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع نفيذهذا الت أن ترصدو ،بأمن الطيران

 لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع في دليل األمن الصادر عن االيكاو وأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة ،الدولي
)Doc 8973 ( والمتاحة في موقع االيكاو مقيد الدخول على االنترنت؛  

الدول المتعاقدة على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات الوطنية واالجتماعية  تشجع  - ٥
  ادية وفي التخطيط والعمليات؛واالقتص

الدول المتعاقدة، طبقا لقوانينها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطيران الداخلية ووفقا للقواعد والتوصيات الدولية  تشجع  - ٦
  :القابلة للتطبيق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفيذ تدابير أمن الطيران بطريقة عملية للقيام بما يلي

ات القائمة للتعاون بين الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف توسيع نطاق اآللي  )أ
  المبكر عن التهديدات األمنية لعمليات الطيران المدني؛

تقاسم الخبرات وأفضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابير األمنية الوقائية، بما في ذلك تقنيات الكشف   )ب
كشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على العاملين األمني والتفتيش و

  بالمطارات واعتمادهم وتنمية الموارد البشرية والبحث والتطوير للتكنولوجيات ذات الصلة؛
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االنتفاع بالتكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع   )ج
  رام خصوصية األفراد وسالمتهم؛احت

االستعاضة عن القيود المفروضة على حمل السوائل والرذيذ والهالميات بالكشف األمني عليها عندما يزداد   )د
  .توفر تكنولوجيا مناسبة للكشف عن المتفجرات

عن االتصال والمزيد من الدول المتعاقدة أن تنظر في آليات تبادل المعلومات التي تشمل استخدام المسؤولين  تناشد  - ٧
استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي يقدمها الناقلون الجويون، للتقليل من الخطر على الركاب، مع ضمان حماية الخصوصية 

  والحريات المدنية؛

لتفسير ا  أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو ، مع احترام سيادتها،الدول المتعاقدةتناشد   - ٨
لى غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية واإلرشادات ع

  نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بسهولة لجمهور المسافرين؛

دول المتعاقدة أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق أراضيها، أن ال تناشد  - ٩
 تراعي مراعاة تامة تدابير األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحماية؛  وأن تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك التدابير

  كتدابير مساوية؛

لمتعاقدة التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آليا دون غيرها أن تبدأ ذلك وفقا ا الدولتحث   -١٠
  ؛Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثيقة 

  :يكلف األمين العام بما يليالمجلس أن  إلى تطلب  -١١

بشرط  متوافقة ومكملة لبعضها البعضيالت التسه :والملحق التاسع أحكام الملحق السابع عشر أن يتأكد من أن  )أ
  التدابير األمنية؛ بفعالية اإلخالل عدم

  ؛المسائل التي تتعلق بأمن الطيران في الحاالت المالئمةول أعمال اجتماعات االيكاو اجد        أن يضم ن  )ب

إلذكاء الوعي بأمن أن يستمر في اعتماد عمليات ومفاهيم األمن الفعالة، بواسطة أنشطة إقليمية ودون إقليمية   )ج
  ؛المعنية طلب الدول بناء على الطيران

  ؛، والبرامج التدريبية ألمن الطيرانأمن الطيران علىبرنامج االيكاو للتدريب               أن يطور ويحد ث  )د

 يضمنلويعززها ضمن اإلطار القائم         ويطو رها أمن الطيران علىمراكز التدريب شبكة  أن يشرف على  )ه
  ؛السليمة التدريب وتحقيق مستويات التعاون مستوياتالمحافظة على 

أن يواصل العمل مع فريق خبراء أمن الطيران لمعالجة التهديدات الجديدة والقائمة ضد الطيران المدني وأن   )و
يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل الكشف األمني على موظفي المطارات الذين يحق لهم دخول 

طارات والكشف األمني المعزز على الركاب واألمتعة والضوابط األمنية المناسبة على                     المنشآت المؤم نة بالم
البضائع، وسلسلة اإلمداد، ومقدمي الخدمات، فضال عن اختيار وتدريب األشخاص الذين ينفذون ويطبقون 

  تدابير األمن؛
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يبات ذات نفع متبادل، بما أن يعزز تطوير عمليات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترت  )ز
  . في ذلك ترتيبات أمنية شاملة

وإعداد مواد إرشادية جديدة،  على فترات مالئمة وتعديل دليل األمنبتحديث  األمين العاممن المجلس أن يلزم  تطلب  -١٢
على معالجة  ساعدة الدول المتعاقدةمبما في ذلك إرشادات تفصيلية بشأن السوائل والرذيذ والهالميات والعوامل البشرية، حسب االقتضاء، ل

  المتعلقة بأمن الطيران المدني؛ واإلجراءاتالمواصفات  نفيذعلى تالتهديدات الجديدة والحالية ضد الطيران المدني و

من المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران بتحديد ووضع منهجية تقييم للمخاطر ألمن الطيران وإدراج  تطلب  -١٣
في أي وثيقة أخرى   ى المخاطر في أي توصيات من أجل اعتماد تدابير أمنية للطيران أو تعديلها في الملحق السابع عشر أوتقييم قائم عل

  من وثائق االيكاو؛

إلى المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران بإجراء تقييم مستمر لصالحياته وإجراءاته اإلدارية للتأكد من  تطلب  -١٤
  .تي تحد من قدرة الفريق على النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيرانعدم وجود أي قيود ال

  )د(المرفق 

  مشروعالغير المعنية بأحد أفعال التدخل الدول  إجراءات

                          أفعال التدخل غير المشروع   ) أ

         الدولي؛                                                                 غير المشروع تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدني       التدخل       أفعال           لما كانت

            فـي حالـة                         تتعرض للمزيد من الخطر                     استيالء غير مشروع قد               تتعرض ألي فعل                        سالمة رحالت الطائرات التي            ولما كانت
           المطارات؛     غالق إ                      المدارج وممرات السير و      قفال إ                                        المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية و                تزويدها بخدمات    رفض 

    إذا            لخطر أكبر      تتعرض     قد                                 اقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع    الو    ات                                  سالمة الركاب والطاقم على متن الطائر           ولما كانت
   :                    بينما هي تحت االستيالء     قالع   باإل    ات               سمح لتلك الطائر

   :                الجمعية العمومية     فإن

        وأساليب                                                                                التحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جراء التهديدات الجديدة والقائمة              عن قلقها تجاه       تعرب  - ١
                                             مستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غير المشروع؛                 العمل المتغيرة ال

                  واتفاقية مونتريال      الهاي         اتفاقية        طوكيو و        اتفاقية         شيكاغو و   ة                          األحكام ذات الصلة في اتفاقي ب              في هذا الخصوص      ّ تذكّر  - ٢
                          المكمل التفاقية مونتريال؛      ١٩٨٨              وبروتوكول عام 

                                     سياسات وخطط الطوارئ للتصـدي ألفعـال     ال    ضع ت    ما   عند               المذكورة أعاله                          بأن تراعي الدول االعتبارات       توصي  - ٣
              غير المشروع؛       التدخل 

            ذلك تقـديم                             الستيالء غير المشروع، بما في        خاضعة ل         أي طائرة     إلى                                      الدول المتعاقدة على أن تقدم المساعدة      تحث  - ٤
          بالهبوط؛        لطائرة ل        والسماح                                        المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية 

    تظل  س                   الستيالء غير المشروع  ل       خاضعة    وهي         إقليمها                           كد من أن أي طائرة هبطت في                         الدول المتعاقدة على التأ     تحث  - ٥
                        وهو حماية أرواح البشر؛       األعلى                                                       محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب 
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      تلـك       ّ مشغّل                         الستيالء غير المشروع ودولة  ل               الطائرة خاضعة                                           بأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها      سلم ت  - ٦
         المعلن؛                  المقصد المفترض أو   ة   دول          الخبر إلى                                                  فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ    ،       الطائرة

            االسـتعانة                              أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك      على                                                الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك      تحث  - ٧
          الطائرة،             ودولة تسجيل              إنتاج الطائرة                          لتدخل غير المشروع، ودولة  ل  ت                                         خبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرض ب            عند الضرورة 

                                                               مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها؛

عدم وفاء أي دولة متعاقدة بالتزاماتها التي تقضي بأن تعيد، دون تأخير، الطائرة المحتجزة بصفة غير  تدين  -٨
المختصة، دون تأخير، قضية أي شخص متهم بارتكاب فعل من أفعال التدخل غير المشروع أو  قانونية، وأن تعرض على السلطات

  تسلم ذلك الشخص؛

الدول المتعاقدة إلى مقاضاة مرتكبي هذه  تدعواإلبالغ عن التهديدات الخاطئة التي تستهدف الطيران المدني و تدين  -٩
  األفعال تفاديا لعرقلة عمليات الطيران المدني؛

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على المسؤولين اشد تن  -١٠
  .عنها ومحاكمتهم

                                     اإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع   ) ب

              موثوقة عن هذه                                                                                             التقارير الرسمية التي تقدمها الدول المعنية بأفعال التدخل غير المشروع ينبغي أن توفر معلومات         ما كانت ل
                                       األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها؛

                                                                                                      قاعدة بيانات االيكاو عن أفعال التدخل غير المشروع على الموقع تشكل أداة فعالة للتعجيل بنشـر المعلومـات              ولما كانت
   :                                                                       المرتبطة بوقائع أمن الطيران، ويمكن للدول المتعاقدة أن تطلع عليها بسهولة

  :الجمعية العمومية فإن

   كثيرة ال تقدم في كثير من األحيان تقارير رسمية إلى المجلس عن هذه األفعال؛دوالأن  بقلقالحظ ت  -١

من اتفاقية ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة ) ١١(المادة المنصوص عليها في بالتزاماتها  على الوفاءالدول  تحث  ٢
لتدخل غير المشروع اعقب حدوث وقائع  بأسرع ما يمكن المجلس إلىسل بأن تر ، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،مونتريال

وفي القواعد والتوصيات الدولية، من أجل تمكين األمانة العامة من حفظ  نين المذكورتيالمادتالمقررة في جميع المعلومات ذات الصلة 
  ؛نيمعلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الجديدة ضد الطيران المد

كل األمين العام بأن يطلب من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ حدوث من المجلس أن يوجه  تطلب   -٣
بصفة خاصة و، عن الواقعةالمجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات  إلىواقعة محددة من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل 

  ؛األخرى القانونيةخاص أو اإلجراءات  المتعلقة بتسليم األشالمعلومات 

من المجلس أن يوجه األمين العام بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران برصد وتجميع التقارير عن أفعال  تطلب  -٤
لردع  التدخل غير المشروع والتأكد منها وتحليلها، وإعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة والجديدة وإعداد إرشادات مالئمة

  .التهديدات الجديدة والقائمة
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  )هاء(المرفق 

  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

                  من قرار الجمعيـة    )  ه (                                                                                    برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد نجح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق         لما كان 
   ؛  ٢٠-  ٣٦         العمومية 

                                                         ن سالمة وأمن الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم؛                             الهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمي         ولما كان 

                                                                                                        إنشاء نظام فعال لمراقبة أمن الطيران من قبل الدول يدعم تنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي ويسهم في تحقيق هذا          ولما كان 
        الهدف؛

                 الطيران المدني؛                                                                      بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن          وإذ تذكر

                                                                                                           أن الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية قد طلبت من المجلس أن يكفل مواصلة تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق           وإذ تذكر
   بة                                                         مع التركيز، قدر اإلمكان، على قدرة الدولة على تقديم المراق      ٢٠٠٧                                                           أمن الطيران بعد الدورة األولية لعمليات التدقيق في نهاية عام 

                                      لجهاز مراقبة أمن الطيران؛ وتوسيع نطاق                                                                                   الوطنية المالئمة ألنشطتها في مجال أمن الطيران بواسطة التنفيذ الفعال للعناصر الحاسمة
    ؛         التسهيالت  –   ٩                                                                     عمليات التدقيق في المستقبل بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق 

                                                                     يق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنيـة فـي مجـال                            أن البرنامج العالمي لتدق                     وإذ تضع في اعتبارها
                                                                                                                الطيران وفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج قد حقق زيادة مطردة في مستوى تنفيذ قواعد األمن الصادرة عن االيكاو؛

                                    مليات التدقيق تنفيـذا فعـاال يعـد                                                                         بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها ع          وإذ تسلم
                                                                                            عنصرا أساسيا وحاسما من عملية التدقيق بغية تحقيق الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي؛

                                                                                                     في توخي قدر محدود من الشفافية فيما يخص نتائج تدقيق االيكاو ألمن الطيران، مع إيجاد توازن بين حاجة الدول           وإذ تنظر
                                                                                    منية العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة بعيدا عن عامة الناس؛                       إلى أن تعي بالشواغل األ

                                                                            في موافقة المجلس على آلية لمعالجة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛          وإذ تنظر

س استعراض نتائج التدقيق بأهمية وضع إستراتيجية منسقة تيسيرا للمساعدة المقدمة إلى الدول اعتمادا على مجل وإذ تسلم
  رفيع المستوى التابع لألمانة العامة؛

                                                                                                            بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الدول           وإذ تسلم
                                                 األعضاء والتشجيع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛

ي طبيعة وتوجيه البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المستقبل بعد انتهاء الدورة الحالية بالحاجة إلى النظر فوإذ تسلم 
وتوجيهات المجلس إلجراء دراسة من أجل تقييم جدوى توسيع نطاق نهج الرصد المستمر بحيث يشمل البرنامج  ٢٠١٣للتدقيق في عام 

 :للتدقيق العالمي لتدقيق أمن الطيران بعد انتهاء الدورة الحالية

   :                    فإن الجمعية العمومية

                                                                                           أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنيـة فـي                 تالحظ بارتياح  - ١
                                   مجال الطيران وتقديم توصيات لحلها؛
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                     ين ينبغـي ترخيصـهم                                                                             عن تقديرها للدول األعضاء على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن الذ     تعرب   - ٢
                                                                                                                              كمدققي البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قصيرة األجل للقيام بعمليات التدقيق، وكذلك خبراء لفترات طويلة

                                                               للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

                                                   جراءات التصحيحية التي تقوم بها الدول وذلك من خـالل                                             من المجلس إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ خطط اإل      تطلب  - ٣
                                                                                    مهام المتابعة وغيرها من الوسائل عندما تقدم الدولة األدلة الكافية لتبرير هذه البعثة؛

                                                                                                      سياسة شفافية نتائج التدقيق األمني للدورة الثانية للبرنامج العالمي لتدقيق األمن، وال سيما تلـك المتصـلة          تعتمد  - ٤
   .                             فوري عن وجود شواغل أمنية هامة         باإلبالغ ال

    :                                                        جميع الدول األعضاء على تقديم الدعم الكامل لاليكاو عن طريق     تحث  - ٥

                                                                                قبول بعثات التدقيق في المواعيد التي تحددها المنظمة، بالتنسيق مع الدول المعنية؛   ) أ

                          تسهيل عمل أفرقة التدقيق؛   ) ب

                 قيق إلى االيكاو؛                                             إعداد وتقديم الوثائق المطلوبة قبل عمليات التد   ) ج

                                                                                             إعداد وتقديم خطة إجراءات تصحيحية مالئمة إلى االيكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل التدقيق، وكذلك    ) د
                                   الوثائق األخرى قبل عمليات التدقيق؛

                                                                                                جميع الدول األعضاء، عندما تطلب دولة أخرى ذلك، على أن تتبادل على النحو المالئـم ووفقـا للسـيادة         تحث  - ٦
                                                                                                            تمتع بها نتائج عمليات التدقيق التي تجريها االيكاو واإلجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق؛ ت   تي  ال

                                                                                                         من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام للبرنامج العـالمي        تطلب  - ٧
                                                                                 فيما يخص الدراسة لتقييم جدوى توسيع نطاق نهج الرصد المستمر بحيث يشـمل البرنـامج                                         لتدقيق أمن الطيران، بما في ذلك قراره

   .    ٢٠١٣                                                                  العالمي لتدقيق أمن الطيران بعد انتهاء دورة التدقيق الحالية في عام 

  )و(المرفق 
  تحديد القدرة على مراقبة أمن الطيران مساعدة الدول على 

  لحماية الطيران المدني الدولي

         لألفراد؛        وتدريبا              موارد مالية                                                                    الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب           التدابير  ذ     تنفي         لما كان

            صعوبات فـي                                                      تفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطيران، وال تزال تواجه         النامية،          البلدان         ، وخصوصا        البلدان    بعض            ولما كانت
   .         غير كافية                          المالية والفنية والمادية    ها     موارد  ن  أل                      المساعدة المقدمة لها     رغم             تنفيذا تاما         الوقائية           التدابير      تنفيذ 

  :فإن الجمعية العمومية

                                                                                                  المجلس بأن يطلب إلى األمين العام تسهيل وتنسيق المساعدة والدعم الفنيين للدول التي تحتاج إلى تحسـين        تكلف  - ١
                 مي ألمن الطيران؛                                                          مراقبة األمن وأمن المطارات كما يرد في تقارير البرنامج العال

                               أو التدابير الفنية الموصى بها      برامج   ال                             لبلدان غير القادرة على تنفيذ      إلى ا         المساعدة            إلى تقديم                 البلدان المتقدمة       تدعو  - ٢
      متاز                    والبضائع والبريد الم                 وأمتعتهم المسجلة        يدوية                  الركاب وأمتعتهم ال                     من أجل إنهاء إجراءات                                  لحماية الطائرات على األرض، والسيما 

   ؛   اجل          البريد الع     طرود  و
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               احتياجاتها إلى        لتلبية                                   من االيكاو والمنظمات الدولية األخرى                       تنظر في طلب المساعدة    أن    إلى                 الدول المتعاقدة       تدعو  - ٣
         الدولي؛                      حماية الطيران المدني                   الناشئة عن الحاجة ل                المساعدة الفنية 

                                          ومشاريع المساعدات طويلة األجل للدول التـي                                                        الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األجل      تدعو  - ٤
                                                           تقدمها االيكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل عمليات التدقيق؛

                                                                                       من المجلس أن يطلب من األمين العام تقييم نوعية وفعالية مشاريع المساعدة التابعة لاليكاو؛       تطلب  - ٥

       لبلدان                  التي تقدمها إلى ا                         المالية والفنية والمادية         ساعدات                                        التي لديها الموارد الكافية على زيادة الم           جميع الدول      تحث  - ٦
                        المنسقة بالكامل من خالل                                                                لتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائية ومتعددة األطراف   ة       المساعد                       التي هي بحاجة إلى هذه

         االيكاو؛

   ؛                  لغرض التدريب األمني  ن                     تدريب على أمن الطيرا         االيكاو لل      مراكز             على استخدام                 الدول المتعاقدة      تحث  - ٧

                                                                                                 الدول المتعاقدة والمؤسسات على تبادل المعلومات مع االيكاو بشأن برامجها وأنشطتها الخاصة بالمسـاعدة       تحث  - ٨
                                            بغية تشجيع االستخدام الفعال والكفء للموارد؛

               المعلومات بشأن                                                                              من المجلس أن يطلب من األمين العام تيسير تنسيق برامج أنشطة المساعدة بواسطة جمع      طلب ت  - ٩
                هذه المبادرات؛

                                 وفي العمل على تعزيز التعاون فيما    ،    لدول                 التي يقدمها إلى ا           المساعدات                                  المجتمع الدولي على النظر في زيادة      تحث  -  ١٠
ـ               السيما من خالل  و  ،           بغرض كشفها                                    اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية       وأغراض                            بينها، حتى تستفيد من أهداف    ة                         اللجنة الفنيـة الدولي

   .                  المعنية بالمتفجرات

  )ز(المرفق 
  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات

  في مختلف مناطق العالم

                                            والتزامات الدول المنصوص عليها في المواثيـق         ز حقوق      ويعز      يكمل                  الثنائي بين الدول               متعدد األطراف و        التعاون            لما كـان 
          الطيران؛                            الصادرة عن المجلس بشأن أمن         الدولية                   القواعد والتوصيات    وفي     ران         أمن الطي      بشأن        الدولية           القانونية 

       للركاب          التجاري                                                   الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي                              الخدمات الجوية متعددة األطراف و        اتفاقات            ولما كانت
   ؛            عن طريق الجو                          واألمتعة والبضائع والبريد

   :                                              اتفاقات الخدمات الجوية متعددة األطراف والثنائية                جزءا ال يتجزأ من            غي أن تشكل    ينب                  أحكام أمن الطيران      كانت    ما  ل و

  :فإن الجمعية العمومية

أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع المعنيين تدرك   -١
  ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة؛ ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية

                                 الخدمات الجوية متعـددة األطـراف                                          دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات  إ                         جميع الدول المتعاقدة على      تحث  - ٢
         ذجي الذي                                        وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النمو   ،    ١٩٨٦ / ٦ /  ٢٥                                               مع مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في    ،        الثنائية و

   ؛    ١٩٨٩ / ٦ /  ٣٠                 اعتمده المجلس في 
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      إن لم   —                                                                                            جميع الدول المتعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها االيكاو      تحث  - ٣
          تصاالت أمن                                                                     عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير شبكة دولية ال            أنشئت لإلبالغ        والتي  —                   تكن قد اشتركت فيها 

                          الطيران في داخل كل دولة؛

                                                                                                 المجلس على أن يطلب من األمين العام النهوض بالمبادرات التي تسهل إنشاء منـابر تكنولوجيـة لتبـادل         تحث  - ٤
                                          معلومات أمن الطيران بين الدول المتعاقدة؛

   :                      المجلس أن يواصل ما يلي         تطلب من  - ٥

                                أفعال التدخل غير المشـروع فـي        منع     على           فيما بينها        لتعاون           الدول من ا              التي اكتسبتها         الخبرة          جمع نتائج    ) أ
                        الطيران المدني الدولي؛

                               الطيران المدني الدولي في مختلف                                                            الظروف واالتجاهات المتباينة في منع التهديدات التي يتعرض لها       تحليل    ) ب
               مناطق العالم؛

   ؛   هذه         المشروع                 أفعال التدخل غير          إلى منع                               توصيات لتعزيز التدابير الرامية       إعداد    ) ج

                                                                                              من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديـدة والقائمـة ضـد          تطلب  - ٦
                                                                                                                        الطيران المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيـذ أو التفسـير غيـر المتسـق لإلجـراءات      

                                                                                  مشتركة والمتسقة من الدول، والتشجيع على قيام الدول بإعالم جمهور المسافرين بشكل واضح                                  الضرورية، وذلك بتسهيل االستجابة ال
   :     األمور     بتلك

  )ح(المرفق 

  في مجال أمن الطيرانالدولي واإلقليمي التعاون 

   .         ة المعنية                                                                                               بأن التهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمي        إذ تقر

   :                الجمعية العمومية    إن

                      منظمة الشرطة الجنائية                                    ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و(CANSO)                                  منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية       تدعو  - ١
       ريـدي             واالتحاد الب                                                  ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة،   ،                               ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا   ، )      نتربول ال ا (        الدولية 

              ، وغير ذلك من                                                                    والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية   ،                                   العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي
   .                                                                        أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع    إلى                   التعاون مع االيكاو                            الجهات المعنية إلى مواصلة

                                الخاصة بالسـفر الـدولي اآلمـن      (G8)                                                             إلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية      تطلب   - ٢
                                                                                                                     والميسر، وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل مبادرة التجارة األمنية في منطقـة رابطـة   

                                                                             يما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيـر المضادة للتهديد الذي تمثله الصواريخ  ف  (STAR)                                     التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ 
   .                                                  وتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لتلك التدابير  )          المانبادز (                الجوية المحمولة 

      كافحة                         في إطار الجهد العالمي لم  "                                 لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب "                              إلى المجلس أن يواصل تعاونه مع       تطلب  - ٣
   .      اإلرهاب
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  إعالن بشأن أمن الطيران

بالحاجة إلى تعزيز أمن الطيران في العالم أجمع، وفي ضوء التهديد المستمر الموجه ضد الطيران  إذ تقرإن الجمعية، 
وإذ تسلم ؛ ٢٥/١٢/٢٠٠٩لشركة الطيران نورث ويست في  ٢٥٣المدني بما في ذلك محاولة التخريب التي تعرضت لها الرحلة رقم 

بقيمة اإلعالنات المشتركة بشأن أمن الطيران المدني المنبثقة عن المؤتمرات اإلقليمية التي انعقدت بهدف توثيق عرى التعاون الدولي، 
  :الدول األعضاء على اتخاذ اإلجراءات التالية لتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تواجه الطيران المدني تحث

عال للقواعد القياسية والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو والترويج لها، مع التركيز بوجه خاص على التطبيق الفتعزيز   )١
 وإعداد استراتيجيات لمواجهة التهديدات الحالية والناشئة؛ األمن – ١٧الملحق 

ف عن المواد المحظورة ودعم تعزيز إجراءات الكشف األمني وتعزيز العوامل البشرية واستخدام التكنولوجيات العصرية للكش  )٢
  البحث وتطوير تكنولوجيا الكشف عن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظورة بهدف منع وقوع أفعال التدخل غير المشروع؛

وضع تدابير أمنية معززة لحماية مرافق المطارات وتحسين األمن في أثناء الرحالت الجوية، إلى جانب التحسينات المناسبة في   )٣
  التكنولوجيا والتدريب؛مجال 

وضع وتنفيذ التدابير وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة إلى حماية كامل   )٤
 سلسلة إمداد الشحن الجوي؛

مع  (PKD)ح العامة الترويج لوثائق السفر ذات المعالم األمنية المعززة والتحقق من صحتها باستخدام سجل االيكاو للمفاتي  )٥
االستعانة بالمعلومات البيومترية، وااللتزام باإلبالغ، بصورة منتظمة، عن جوازات السفر المفقودة والمسروقة إلى قاعدة بيانات 
االنتربول الخاصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛ لمنع استخدام وثائق السفر هذه في أفعال التدخل غير المشروع ضد 

  .لمدنيالطيران ا

عن طريق  (USAP)تحسين قدرة الدول األعضاء على تصحيح أوجه القصور التي حددها البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران   )٦
اتاحة نتائج التدقيق على نحو مناسب ضمن الدول األعضاء، مما يجعل من الممكن استهداف بناء القدرات وجهود المساعدة 

 الفنية على نحو أفضل؛

المساعدة الفنية للدول التي تحتاج إليها، بما في ذلك التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا من أجل التصدي الفعال  توفير  )٧
  .للتهديدات األمنية للطيران المدني، وذلك بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولية وشركاء قطاع الطيران

اون بين الدول األعضاء وأيضا مع قطاع الطيران المدني، بغية تبادل المعلومات بشأن الترويج لالستخدام المتزايد آلليات التع  )٨
التدابير األمنية من أجل تفادي اإلسهاب، عند االقتضاء، وللكشف المبكر عن المعلومات بشأن التهديدات األمنية المحدقة بالطيران 

المسبقة عن الركاب وبيانات سجل أسماء الركاب كأداة مساعدة المدني، وتعميم هذه المعلومات، بما في ذلك، تجميع المعلومات 
 لألمن مع ضمان حماية خصوصية الركاب والحريات المدنية؛

تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في طائفة من المجاالت األساسية مثل تقنيات الكشف األمني والتفتيش، بما في ذلك تقييم   )٩
للكشف عن األسلحة والمتفجرات، وأمن الوثائق والكشف عن الوثائق المزورة ورصد تكنولوجيا الكشف األمني المتقدمة 

التصرفات المشبوهة وتحاليل للمخاطر على أساس التهديدات والكشف األمني على العاملين في المطارات واحترام خصوصية 
  .األشخاص وكرامتهم، وأمن الطائرات
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                       األحكام العامة والضوضاء   –                                   يكاو المستمرة في مجال حماية البيئة                              بيان موحد بسياسات وممارسات اال   :  ١٨-  ٣٧       القرار 
                      ونوعية الهواء المحلي

                    عادية اعتماد البيان              من دوراتها ال                      ، أن تواصل في كل دورة   ٢٢-  ٣٦                                        الجمعية العمومية قد قررت، بموجب قرارها          لما كانت
   ،      البيئة                        المستمرة في مجال حماية       االيكاو                         الموحد بسياسات وممارسات 

   ،       مترابطة                                                             يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن   ،  ٢٢-  ٣٦        القرار        ما كان  ول

                                       والثالثين للجمعية العمومية فـي مجـال           السادسة                                           التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة     إلى        الحاجة     إلى          وبالنظر
   .                        انبعاثات محركات الطائرات و       ضوضاء

          بيان موحد     / :   ١٧       القرار  (                                                                  إدراج سياسة محددة لاليكاو لمعالجة تأثير الطيران على المناخ العالمي                إلى الحاجة إلى          وبالنظر
                                                     ، والشاغل المتزايد بشأن الطيران وتغير المناخ كجزء من  )           تغير المناخ  -                                                      بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة 

   .   يئة                                          سياسات وممارسات االيكاو المتعلقة بحماية الب

   :                    فإن الجمعية العمومية

بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة / : ١٧، مع القرار أدناه المذكورةأن مرفقات هذا القرار  تقرر  -١
حسبما كانت المستمرة في مجال حماية البيئة،  االيكاوالبيان الموحد بسياسات وممارسات تشكل  تغير المناخ، -في مجال حماية البيئة 

  :والثالثين للجمعية العموميةالسابعة الدورة  اختتامقائمة عند ه السياسات هذ

   ة   عام     لمحة   —   ) أ (       المرفق 

                   بشأن نوعية البيئة          اإلرشادية        والمواد            واإلجراءات                      وضع القواعد والتوصيات   —   ) ب (       المرفق 

        طائرات                    للسيطرة على ضوضاء ال   "              النهج المتوازن "                              السياسات والبرامج المبنية على   —   ) ج (       المرفق 

                                                                              الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها فـي       سحب  —   ) د (       المرفق 
      عشر                               المجلد األول من الملحق السادس

                    لضوضاء في المطارات         للحد من ا                             فرض القيود التشغيلية المحلية   —   ) ه (       المرفق 

                استخدام األراضي        وإدارة      تخطيط   —   ) و (       المرفق 

                       مشكلة الفرقعة الصوتية  –                        الطائرات األسرع من الصوت   —   ) ز (       المرفق 

                     نوعية الهواء المحلي                أثر الطيران على   —   ) ح (       المرفق 

في  االيكاوسياسات وممارسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعيةالمجلس أن يعرض إلى  تطلب  -٢
  .امجال حماية البيئة لتستعرضه

 - بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة / : ١٧القرار مع  أن هذا القرار تعلن  -٣
  .٢٢- ٣٦ القرار يحل محل ،تغير المناخ
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  )أ(المرفق 

  ةعاملمحة 

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد "تنص على أن  اتفاقية الطيران المدني الدوليديباجة لما كانت 
من تلك االتفاقية تنص على  الرابعة واألربعينالمادة  وأن، ...."الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه وإبقاء ادإيجكثيرا على 

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي "أنه ينبغي للمنظمة 
  ".نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادإلى عالم تلبية احتياجات شعوب ال... من أجل

من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن  ولما كان
ئم آلليات تخطيط المطارات، التحسينات التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، واالستخدام المال

  .وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوق

جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة  ولما كانت
  .أن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرىوالحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بش

  .منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجوي ولما كانت

النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب  ولما كان
  .مم في المستقبل، لذلك يجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارةواأل

عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد وأفضل المعلومات المتوافرة المعلومات الموثوق فيها  ولما كانت
  .بها االيكاو ودولها المتعاقدة السياسة الخاصة

بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركات،  لما كانتو
  .فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي

ت الطيران من غازات الدفيئة إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثا ولما كانت
ل االقتصادية والمؤسسية على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمي، المسائ

  .بذلك المتعلقة

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضع  ولما كان
  .لسياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثارا

بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود وبدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل  إقراراو
  .الجوي الدولي بتأثير أقل على البيئة

  :فإن الجمعية العمومية

تعي ي المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة فأن االيكاو تعلن  - ١
مسؤوليتها تقر بتها، وأنها لجاآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معا

ن ناحية ونوعية مسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني مبو
  :يلي بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بماوالدول المتعاقدة لديها وعند اضطالع االيكاو   .البيئة من ناحية أخرى
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  .الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ

  .الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي  )ب

  .خفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالميالحد أو ال  )ج

المتعلقة بالبيئة الدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات االيكاو لدورها القيادي على  تشدد  -٢
رف بخطورة التحديات التي يواجهها تعت لسياسة بشأن هذه المسائلل إرشادات إعدادالمجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب و

  .القطاع

                                                                                             إلى المجلس أن يقي م بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات  تطلب  -٣
  .واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض

تدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير الالمتعلقة ببمسألة الترابط والتبادل  إبقاء وتحديث المعرفةإلى المجلس  تطلب  -٤
  .بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثل الطيران على البيئة

تقييم أداء التي يمكن أن تستخدمها الدول لإلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران  تطلب  -٥
  .خفيف من تأثير الطيران على البيئةالقواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتوفعالية عمليات الطيران 

إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضوضاء الطائرات وانبعاثات  تطلب  -٦
محركات الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير المنتظمة 

  .لحلقات الدراسيةوا

، وتحث الدول المتعاقدة على دعم المتعلقة بالبيئة االيكاوأن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة إلى الدول  تدعو  -٧
  .األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

ت والبيانات العلمية الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المعلوما تدعو  -٨
  .هذا المجال

وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع الالمجلس على  تشجع  -٩
  .الطيران على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار

التطور المنتظم والمستدام  تؤثر سلبا علىفي مجال البيئة من شأنها أن  تدابيرتناع عن اتخاذ الدول على االم تحث  -١٠
  .المدني الدولي للطيران

  )ب(المرفق 

  واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات 
  بشأن نوعية البيئة اإلرشادية  الموادأو /و

                                                ة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحـد مـن       كثير                                                  مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات          لما كانت
   .      بشأنها  ة     مالئم         إجراءات             وتتطلب اتخاذ    ،                             تطوير البنية األساسية للمطارات
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                    على كل من المستويين             على البيئة                  نبعاثات الطائرات                                                         المجتمع العلمي يحسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بتأثير ا  ن        ولما كا
   .                          ويقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة                 ثير مصدرا للقلق                             المحلي والعالمي، يظل هذا التأ

                                                                                                      بأن ثمة أوجه ترابط متعلقة بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتصلة بالضوضاء ونوعية الهـواء           وإقرارا
   .                   المحلي وتغير المناخ

                      على وضـع مزيـد مـن         عدة          بغرض المسا  ) CAEP (                                                        المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران           ولما كان
   .      محركات  ال                          لضوضاء الطائرات وانبعاثات           اإلرشادية        والمواد            واإلجراءات                  القواعد والتوصيات 

                         ، الذي يشتمل على قواعـد                ضوضاء الطائرات     :                                                       المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان          ولما كان
         اإلقـالع                              والهبوط والطـائرات عموديـة          اإلقالع                   اء الطائـرات قصيرة       باستثن (                                         ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية 

   .                            ، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك )       والهبوط

                 ، الذي يشتمل على                         انبعاثات محركات الطائرات     :                                                         المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوان          ولما كان
   .                      ديدة، وأخطر الدول بذلك                                               قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الج

                                 وأحاط الـدول المتعاقـدة علمـا                                                                           المجلس قد بدأ العمل في وضع واعتماد معيار لثاني أوكسيد الكربون للطائرات           ولما كان
   .      اإلجراء     بهذا

                                                                                                      اإلرشادات السياسية من االيكاو بشأن تدابير معالجة الشواغل البيئية المتعلقة بضوضاء الطـائرات وانبعاثـات              ولما كانت
   .                   حركاتها قد تم نشرها م

                                                                                                 المجلس قد اعتمد أهداف تكنولوجيا متوسطة وطويلة األجل لخفض الضوضاء وأكاسيد النيتروجين مع إحراز تقدم           ولما كان
   .                                                                    كبير في تحقيق األهداف التكنولوجية والتشغيلية لخفض حرق الطائرات للوقود

  :الجمعية العموميةفإن 

في الفصل  إلدراجهالقياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات ابالفوائد المستمرة للقاعدة  ترحب  -١
بشأن  ٢٠١٠وبالعمل الذي بدئ في عام  ١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حيز النفاذ في  الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر

  .تقييم تصورات من أجل قواعد أكثر تشددا للضوضاء

، في القواعد القياسية الجديدة األكثر تشددا النبعاثات أكاسيد النيتروجين التي ٢٠١٠بنظر المجلس، في مايو  ترحب  -٢
فضال عن النظر في وقف إلنتاج محركات الطائرات التي ال تفي بالقواعد القياسية الراهنة  ٣١/١٢/٢٠١٣من المعتزم أن تطبق في 

  .٣١/١٢/٢٠١٢النبعاثات أكاسيد النيتروجين من المعتزم أن يطبق في 

  .لوضع قاعدة قياسية لثاني أوكسيد الكربون للطائرات ٢٠١٠بالخطة التي وافق عليها المجلس في مايو  ترحب  -٣

التي تعالج تأثير  اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءاتالمجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى  تطلب  -٤
  .األخرى األخرى والمنظمات الدوليةالطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة 

األهداف التكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لخفض ضوضاء  ٢٠١٠باعتماد المجلس في مايو      ترح ب  -٥
  .الطائرات وانبعاثات محركاتها من أكاسيد النيتروجين

حتراق وقود الطائرات، إلى المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية متوسطة األجل وطويلة األجل ال تطلب  -٦
إلى جانب أهداف أكاسيد النيتروجين وخفض الضوضاء التي وضعت مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات األخرى في المنظمة 

  .والمنظمات الدولية األخرى
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الضوضاء  يالمجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالإلى  تطلب  -٧
  .، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلكنبعاثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكنواال

على حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران  بالشكل الكافيالدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة  تحث  -٨
  .تلك اللجنة أعمالأن تشارك في 

المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير إلى  تطلب  -٩
  .عمليات الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة

من هذا ) ٤(  بالفقرةعمال االيكاو، األحكام التي وضعتها المالئمةالدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب  تحث  -١٠
  .المرفق

إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة  تطلب  -١١
  .في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولية األخرى في هذا المجال

  )ج(المرفق 

  لسيطرة على ضوضاء الطائراتل" النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

 سيما والمن التوافق في مجال الطيران المدني الدولي،  قدر عملي ممكنهو التشجيع على أكبر  االيكاوأحد أهداف  لما كان
  .األنظمة البيئيةفي 

ق ين يعللتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أ وإقليميةالقيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية  ولما كان
  .دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية

حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقيد عمليات الطائرات، وأثارت  ولما كانت
  .مطارات جديدة إنشاءمعارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو 

كاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو آمن قد قبلت المسؤولية ال االيكاو ولما كانت
" النهج المتوازن"واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم 

  .نهجبشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا ال إرشاداتلتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع 

مطار ثم تحليل اليتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في  االيكاوالنهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته  ولما كان
تخفيض الضوضاء عند المصدر،  : مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي

التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف معالجة مشكلة الضوضاء  اتواإلجراءاستخدام األراضي،  وإدارةوتخطيط 
  .وأقل التكاليف فعاليةبأقصى 

تقييم الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع االيكاو ودولها المتعاقدة السياسات  ولما كان
  .الضرورية

وكل دولة هي التي تتحمل في  ،النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدةتنفيذ عناصر  إجراءات ولما كانت
  .نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد االيكاو
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إرشادات عن النهج المتوازن (النهج المتوازن المواد اإلرشادية التي أعدتها االيكاو لمساعدة الدول على تنفيذ  ولما كانت
  .قد تم تحديثها فيما بعد (Doc 9829)للسيطرة على ضوضاء الطائرات 

نهج  إتباعمما يستدعي  ة،المعني اتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارضرورة مواءمة ل وإدراكا
  .متماثلة في المطاراتالضوضاء الى مشكالت تطبيق حلول مماثلة علوإمكانية يختلف من مطار إلى آخر، 

سيما  تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين وال إلمكانية أن تسفر وإدراكا
  .النامية من البلدان

الموضوع قد تؤثر هذا ت صلة بألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذا وإدراكا
  .لاليكاو" للنهج المتوازن"على تنفيذها 

  .كون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءيألن بعض الدول قد  وإدراكا

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية لشروط وبالنظر إلى 
لطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس ا(الفصل الثاني 

) عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر
 العشوائيةرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمرانية ستمالتحسينات تستحق الحماية  هي بطائرات أقل ضوضاء،

  .حول المطارات

  :الجمعية العموميةفإن 

في معالجة  لاليكاوجميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي  تناشد  -١
  .مشكالت ضوضاء الطائرات

  :يلي الدول على ما تحث  -٢

) Doc 9829( االيكاو إلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
الموضوع، هذا وااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

  .عند معالجة مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية

 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفيذ هذه  اإلشرافشفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو  تإجراءاوضع   )ب
  :ذلك

تقدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس   )١
  .وعوامل أخرى ذات صلة

اختيار التدابير االستناد إلى هذا التقييم في تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و  )٢
  .التكاليفبأقل تحقيق أقصى منفعة بيئية إلى التي تهدف 

  .النزاعات االعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية وعليها نشر نتائج التقييم من أجل التشاور   )٣

   :                الدول على ما يلي      تشجع  - ٣

تخفيض الضوضاء عند المصدر إلى نولوجيا الهادفة ث والتكوتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  )أ
  .مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البيئية األخرى  .أخرى بوسيلةتخفيضها بأي  أو
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المناطق  العشوائية فياستخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية  وإدارةتطبيق سياسات تخطيط   )ب
الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف 

  .بهذا القرار) و(المرفق 

مع وضع أوجه   .بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكانالتشغيلية لتخفيف الضوضاء  اإلجراءاتتطبيق   )ج
  .الترابط مع الشواغل البيئية األخرى في االعتبار

بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من  وعدم تطبيقها إاللمالذ األول، ا باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية   )د
ومع مراعاة التأثير المحتمل  بهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن، األخرى ل عناصرال

  .لهذه القيود على المطارات األخرى

   :     الدول    إلى       تطلب  - ٤

  .قدر اإلمكان هاوسياسات هاوخطط هااق بين برامجأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتس  )أ

تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة  يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .عشرة من اتفاقية شيكاغو

  .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  )ج

                                                               س بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات في      المجل      إعالم         أن تواصل     إلى       الدول      تدعو   - ٥
   .                     الطيران المدني الدولي

   :      المجلس    إلى      تطلب   - ٦

  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ

وجعلها مستجيبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   )ب
  .ولالد

  .تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات دراسية مثال  )ج

                                                                                            الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال االيكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشـأن المنهجيـات          تناشد  - ٧
   .                                                                     وتقييم تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن عند الضرورة

  )د(المرفق 
  طائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليهاسحب ال

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر
                                                                                                   قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصـوتية محـددة فـي المجلـد األول مـن الملحـق                لما كانت

   .   عشر       السادس

                                                             رفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليـات                      السحب، ألغراض هذا الم    هذا       تعريف           ولما كان
   .   كثر  األ   أو         الواحدة      دولة   ال       مطارات      جميع            الدولية في 

                                                                                          حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل جميع         المعنية ب     لجنة   ال           ولما كانت
   .        والمنافع          التكاليف                       ال يمكن تأييده على أساس                                    لى عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر                                  البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية ع
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                                                                       الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث بالمجلد           من الخدمة    ت                بعض الدول قد سحب           ولما كانت
   .         هذا السحب        تنظر في           بعض الدول                       قد شرعت في هذا السحب و                                          األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول 

   .                                                          في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات        الواردة        لضوضاء  ا                 ن القصد من قواعد  أل         وإدراكا

     سيما                                                                                                  ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتصاديا ثقيال، ال أل         وإدراكا
   .               البلدان النامية                    ، مثلما هي الحال في               تجهيز أساطيلهم       إلعادة                                                  الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة           على مشغلي 

                                 اعتراف كل دولة بالمصـاعب التـي       إلى                             ضوضاء الطائرات يجب أن يستند     إلى    ى                      أن حل المشاكل التي تعز            وبالنظر إلى 
   .    منها   كل       شواغل                                            تواجهها الدول األخرى، وإلى تحقيق التوازن بين 

  :فإن الجمعية العمومية

                                        ها المستويات الواردة في الفصل الثالث من  ؤ    ضوضا             التي تتجاوز                                   الدول على أال تفرض أي سحب للطائرات     تحث  - ١
   :   يلي                                                    المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

لطائرات سيوفر الحماية الضرورية من ألجل األساطيل الراهنة من هذه االنهاية الطبيعية  تكانإذا ما   )أ
  .الضوضاء حول مطاراتها

 إضافةبوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من  إماكان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذا ما   )ب
 لإلسراعبوضع حوافز  وإماأساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى أي طائرات كهذه 

  .األساطيل بتحديث

كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها إذا ما   )ج
هذه الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية 

  .أكبر إزعاجاالتي تسبب الضوضاء فيها 

بنواياها  وإشعارهايود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، قال فرضما يترتب على   )د
  .قبل تنفيذها بزمن معقول

             سحب الطائرات    ،                                                                بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار   ،    تقرر      التي      الدول      تحث  - ٢
                 عشر ولكن ضوضاءها                                            فصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس                                                   التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في ال

   :   يلي                على أن تقوم بما     عشر                                                                               تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

إلى أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا   )أ
  .تقل عن سبع سنوات  تدريجيا على مدى فترة من الزمن ال اأقاليمها، سحب

سنة على تاريخ  ٢٥أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور   )ب
   .أول شهادة صالحية لها إصدار

عريضة الجسم موجودة حاليـا،  اتطائرأال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة قيودا على عمليات أي   )ج
  .١إلى  ٢مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من  اتأي طائر أو

  .القيود المفروضة جميعوجميع الدول المعنية ب االيكاوأن تبلغ   )د
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   :   يلي   ما      تحقيق      بهدف   ي        واألقاليم          واإلقليمي                                               الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي       بشدة      تشجع  - ٣

دون فرض معاناة اقتصادية شديدة بالضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك  تأثيرتخفيف   )أ
  .على مشغلي الطائرات

االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل  إقامة  )ب
التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت و، الثاني والمسجلة فيها حاليا

وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، 
  .وبشرط قبول أول تاريخ لتسليم الطائرات

بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة،  ،تثلالدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تم تحث  -٤
  .عشر  الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس في الفصل الثالث أوالمنصوص عليها لقواعد ترخيص الضوضاء 

الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن ذلك  تحث  -٥
  .بهذا القرار) ه(و) ج(للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين  االيكاوالنهج المتوازن الذي وضعته  من جزءا

بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات  إلى اإلسراعالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية  تحث  -٦
ائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم المساعدة ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على ط

  .االقتضاء  الفنية متعددة األطراف حسب

  )ه(المرفق 
  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  .عشر دسالسا ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق قواعد ترخيص لما كانت

يقلل من  بشأن الضوضاء يحد أو إجراءالقيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه  تعريفولما كان 
  .استخدام الطائرة لذلك المطار

الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت  قد دعابهذا القرار ) ج(المرفق  ولما كان
  .طاراتها الدوليةالضوضاء في م

خفض  ألن التحسينات السابقة في تكنولوجيا ،النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر ولما كان
  .حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظور وال يتوقعالضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل 

التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة،  واإلجراءاتدام األراضي وتخطيط استخ إدارة ولما كانت
  .وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

لثاني بالمجلد األول من الملحق سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل اتطبيق  ولما كان
بالشكل المنصوص (السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر 

قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من المتوقع لعدد ) بهذا القرار) د( عليه في المرفق
 إجراءاتاألشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 

  .أخرى
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ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين  إقليميةهناك اختالفات  ولما كانت
لترخيص الواردة في الفصل اعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تب

  .عشر الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

على أساس النهج المتوازن  إالينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة  ولما كان
  .وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني) Doc 9829( االيكاو وإرشادات

دول غير الدول التي إلى لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون  ولما كان
  .فرضت فيها هذه القيود

األخرى ذات الصلة التي  واإلرشاداتبهذا القرار ) د(المرفق  الموضوعة في اتالسياس ىهذه القيود تتخط ألن وإدراكا
  .وضعتها االيكاو

  .ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث االيكاو ألن وإدراكا

 القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات، وان ألن وإدراكا
غراض ألفي الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قد وضعت  على وجه الخصوص المدرجة الجديدةالقواعد 

  .الترخيص فقط

لسيطرة على لالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة مرتبطة بعلى وجه الخصوص ألن الدول  وإدراكا
  .كن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقمشكالت الضوضاء في مطاراتها ويم

  :فإن الجمعية العمومية

كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع إذا  إالتشغيلية ال يتم القيود الأن اعتماد  اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر  تحث  -١
   .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي مطار على  تحث  -٢
  :بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي

االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول   )أ
  .السادس عشر في المطار المعني من الملحق

األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهج  تقييم كامل لجميع التدابير إجراء  )ب
  ).ج(المتوازن المبين في المرفق 

                                        من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطـار     ٢                                                  الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة     تحث   - ٣
                        شهادة الضوضاء األصلية أو        بموجب                         ألول من الملحق السادس عشر                                                            على عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد ا

   :      ما يلي     على  ،        المجددة

الترخيص  إجراءاتاالستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من   )أ
  .عشر  التي أجريت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس

  .لنهج المتوازنل وفقامشكلة الضوضاء في المطار المعني هذه القيود بحيث تتناسب مع  إعداد  )ب

  .المطار منتماما طائرات بدال من سحب ال اإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج
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مثل الخطوط طويلة (مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د
  ).المدى

البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي إلى اصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون مراعاة الظروف الخ  )ه
  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طريق منحهم   ال

، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و
  .الطائرات المعنية

  .مدة معقولةبمسبقا  طاراإخمشغلي الطائرات  إعطاء  )ز

  .المدني مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح

  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو االيكاو إبالغ  )ط

                       التـي تمتثـل بموجـب       ،                                                                 الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائرات      وتحث  - ٤
   .                                                                          لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر   ،      لمجددة                   شهادتها األصلية أو ا

  )و(المرفق 
  استخدام األراضي وإدارةتخطيط 

استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على  وإدارةتخطيط  لما كان
  .الضوضاء

استخدام األراضي  وإدارةعلى الطريقة التي يتم بها تخطيط  يتوقفالمتأثرين بضوضاء الطائرات  عدد األشخاص ولما كان
  .سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء  المحيطة بالمطارات، وال

االستخدام غير المالئم  دييؤوثمة خطر في أن  ،في نشاط معظم المطارات كبيرةمن الممكن حدوث زيادة  ولما كان
  .تقييد النمو في المستقبلإلى لألراضي بالقرب من المطارات 

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد  ولما كان
صل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الف

العدد في تخفيض قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، و
  .للسكان المعرضين للضوضاء اإلجمالي

  .مصلحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من وبما أن

قد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  الجديدة القاعدة القياسية وإقرارا بأن
  .الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها تؤثر مع شمل أنشطة تخطيط قد ياستخدام األراضي  تنظيمن أل وإدراكا
  .ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

 لجزء الثانيوردت في ا بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء أن اإلرشادات إلىبالنظر و
  .مؤخرا ذلك الجزء الذي تم تحديثه، استخدام األراضي والقيود البيئية ان بعنو (Doc 9184) من دليل تخطيط المطارات



- 52 - 

 

  :فإن الجمعية العمومية

) د( مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق منالدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني  تحث  -١
االستخدام غير المالئم لألراضي  اإلمكانحسب  ىعلى أن تتفادبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، 

  .أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

احتمال تخفيض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاء الدول على أن تكفل أن  تحث  -٢
من االستخدام غير المالئم لألراضي أو ويض من جراء وممتثلة لقواعد الفصل الرابع الجديد على وجه الخصوص لن يتعرض للتق

  .التعديات على األراضيجراء 

 كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذا على ما يلي  الدولتحث   -٣
  :الوقائية

  .اسة للضوضاءالمطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحس إنشاء  )أ

 إنشاءاتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من   )ب
  .المطار الجديد أو تطوير المطار الراهن

عداد السكان الحالية والزيادة أتحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة   )ج
حسب  تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى  باإلضافةقعة المتو

  .االيكاو إرشادات

أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة  اإلرشاداتالتشريعات ووضع  إصدار  )د
  .الستخدام األراضي

مليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية معلومات سهلة الفهم للقارئ عن ع إتاحةضمان   )ه
  .القريبة من المطارات

  :من المجلس ما يلي تطلب  -٤

وجعلها ملبية  Doc 9184 الوثيقة رقم والواردة في المتعلقة باستخدام األراضي اإلرشاداتتحديث  أن يضمن  )أ
  .الدول الحتياجات

سيما في أجزاء العالم التي  استخدام األراضي، وال إدارةلتعزيز نظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها أن ي  )ب
  .قد تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل

  )ز(المرفق 
  مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

التجارية، لتالفي األوضاع غير المقبولة  من الصوت في الخطوط التدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات األسرع لما كانت
  .األشخاص والممتلكات في البر والبحر بسبب تضخيم الفرقعة الصوتية وإصابةالنائمين  إقالقلعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل 

        اآلثـار               البحوث عـن        إجراء                                                هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى         بإنتاج              الدول القائمة            ولما كانت
   .       الصوتية                                                      الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة
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  :فإن الجمعية العمومية

                                                                                      على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعـل الفرقعـة                 تؤكد من جديد  - ١
   .      تجارية                                                     الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط ال        الصوتية

                                                                                            المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثـائق        تكلف  - ٢
                                                                                                                     األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصـوت، وأن يتخـذ   

                                 قياس الفرقعة الصـوتية، وتعريـف          طريقة ل               اتفاق دولي على     إلى                              علق بالفرقعة الصوتية، للتوصل                     الالزمة، خاصة فيما يت          اإلجراءات
   .                    ووضع الحدود المناظرة  "                                األوضاع غير المقبولة لعامة الناس "                                   المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة 

                         قت المناسب باقتراحات حول       في الو        االيكاو      تزويد     إلى                         الطائرات األسرع من الصوت         بإنتاج                الدول التي تقوم       تدعو  - ٣
     .                             بالمواصفات التي تقررها االيكاو         االلتزام      طريقة 

  )ح(المرفق 
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به على  لما كان
  .صحة البشر ورفاهيتهم

أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي  لما كانتو
  .ونوعية الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا

لمواد الجسيمية أكاسيد النتروجين وانبعاثات                                                يحس ن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثير من االمجتمع العلمي  وإقرارا بأن
  .من محركات الطائرات على المناخ العالمي

توجد أوجه ترابط تتعلق بتصميم وعمليات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضوضاء ونوعية الهواء  وإقرارا بأنه
  .المحلي وتغير المناخ

لى تخفيض كبير لتلوث نوعية الهواء االيكاو قد وضعت معايير فنية وعززت وضع إجراءات تشغيلية أدت إ وإقرارا بأن
  .المحلي من الطائرات

ملوثات عديدة مثل السخام والهيدروكربونات غير المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعية  ولما كانت
  .الهواء المحلي واإلقليمي قد شهدت انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية

مؤخرا في اإلجراءات التشغيلية مثل عمليات النزول المستمر نتج عنه مزيد من تخفيض االنبعاثات التقدم المحرز  ولما كان
  .من الطائرات

تقييم االتجاهات في انبعاثات أكاسيد النيتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى من الطيران يبين  ولما كان
  .ازديادا في قيم االنبعاثات العالمية

آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد كانت  ولما
  .من التقييم والفهم

القوي المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية بينما تستمر األعمال العلمية  وإقرارا بالتقدم
  .تقييم المكون المتطاير النبعاثات المواد الجسيمية على نحو أفضلوالفنية بشأن 
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آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق المتأثرة ولما كانت 
  .عية الهواءوينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نو

نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها اإلسهام ولما كانت 
  .في التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر

تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة،  دولياتفاقية الطيران المدني المن  الخامسة عشرةالمادة  ولما كانت
بشأن رسوم  االيكاوسياسات   (بشأن الرسوم المتعاقدة سياسية للدول  إرشاداتقد أعدت  االيكاوبما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت 

المتصلة والرسوم  م المتصلة بالضوضاءمحددة بشأن الرسو إرشاداتبما في ذلك  )Doc 9082 ، المطارات وخدمات المالحة الجوية
  .نوعية الهواء المحلي من أجلباالنبعاثات 

على الرسوم والضرائب فرض بشأن  قرارا فيه السياسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦قد اعتمد في  االيكاومجلس  ولما كان
ئب، وبأن األموال المحصلة ينبغي أن كون في صورة رسوم ال ضراياالنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن 

  .تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة

 ىعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنينبغي أن تحسب هذه الرسوم  نتولما كا
  .النقل الجويإلى عزوها مباشرة صحيح والوجه التحديد هذه التكاليف على 

مجلس االيكاو قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر انبعاثات  ولما كان
  .محركات الطائرات في المطارات أو حولها

  .خدمها أصحاب المصلحة في الطيرانأن مجلس االيكاو قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي يستوإذ تالحظ 

  .مجلس االيكاو قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في وقت الحق وتالحظ أن

  :الجمعية العموميةفإن 

أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران من المواد الجسيمية وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى المجلس  من تطلب  -١
فته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر ويطور معر

  .وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد

من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي  تطلب  -٢
  .يض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائراتفي تخف

المجلس وضع متطلبات لترخيص انبعاثات المواد الجسيمية غير المتطايرة مع مواصلة رصد التقدم في  تطلب من  -٣
  .الفهم العلمي والفني للمكونات المتطايرة وغير المتطايرة النبعاثات المواد الجسيمية

الواجبة ألوجه الترابط بين التدابير لتخفيض ضوضاء الطائرات وانبعاثات  المجلس أن يكفل المراعاة تطلب من  -٤
  .محركاتها التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية تطلب   -٥
  .ذلك انبعاثات أكاسيد النتروجين من الطائراتللطيران، بما في 
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من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء  تطلب  -٦
  .المحلي من الطائرات

التي الدولي من انبعاثات الطيران للحد  إجراءاتواألطراف المعنية األخرى على اتخاذ المتعاقدة الدول  تشجع  -٧
  .والمواظبة على إبالغ االيكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية تؤثر على نوعية الهواء المحلي 

بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات وتطلب من  ترحب  -٨
  .٢٠١١ف إكمال إرشادات نوعية هواء المطارات في عام المجلس أن يتابع هذا النشاط على نحو فعال، بهد

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل المطبقة تطلب   -٩
  .بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي

من المجلس أن يواصل  وتطلببشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي بوضع اإلرشادات  ترحب  -١٠
  .الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم وتحثتحديث هذه اإلرشادات 

االيكاو الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سياسات  تحث  -١١
  .وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي

             تغير المناخ  –                                                                بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة    :  ١٩-  ٣٧       القرار 

المدني الدولي في مجال االيكاو والدول األعضاء فيها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران  لما كانت
  الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغير المناخ العالمي؛

من جديد على الدور الحيوي الذي يضطلع به الطيران الدولي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية على  وإذ تؤكد
  ؛المستوى العالمي والحاجة الى تأمين استمرار نمو الطيران الدولي بطريقة مستدامة

الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ يتمثل في تحقيق استقرار تركزات غازات الدفيئة  ولما كان
  في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون وقوع تدخل يشكل خطرا على نظام المناخ؛

 ١٩٩٧م المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في ديسمبر كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األم لبروتوكو ولما كان
الى العمل على الحد من انبعاثات ) األطراف المذكورة في الملحق األول(، يدعو البلدان المتقدمة ٢٠٠٥فبراير  ١٦ودخل حيز النفاذ في 

  ؛)٢-٢المادة (بالعمل من خالل االيكاو  أو تخفيضها، وذلك) الطيران الدولي" (وقود صهاريج الطائرات"غازات الدفيئة المتأتية من 

من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  ٪٢تدرك أن انبعاثات الطيران الدولي، والتي تسهم حاليا بنسبة تقل عن  ولما كانت
  في العالم، من المتوقع أن تزيد نتيجة لنمو القطاع المطرد؛

، والذي أعده، بناء على طلب من لطيران والغالف الجوي العالمياعن  ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام  ولما كان
، بتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عن )IPCC(االيكاو، فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ 

  ف الجوي؛ المواد المستنفذة لطبقة األوزون، يتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على الغال
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فريق الخبراء الحكومي الدولي قد سلم في تقريره الخاص بأن آثار بعض أنواع االنبعاثات المتأتية من الطائرات  ولما كان
مفهومة جيدا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غير مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التي تتسم بعدم اليقين العلمي مما يحد 

   توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناخ واألوزون؛من القدرة على 

االيكاو قد طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يدرج تحديثا لالستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص في  ولما كانت
  ؛٢٠١٤وتقرير التقييم الخامس الذي سيصدر في عام  ٢٠٠٧تقرير التقييم الرابع الذي أصدره في عام 

الى الرأي العلمي القائل بأن الزيادة في متوسط درجة الحرارة في العالم فوق المستويات السابقة لعصر النهضة  يروإذ تش
  الصناعية ينبغي أال تتجاوز درجتين مئويتين؛

بالمبادئ واألحكام الخاصة بالمسؤوليات المشتركة لكن المتباينة وقدرات كل دولة، على أن تتولى الدول  أيضا وإذ تقر
  لمتقدمة الريادة بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو؛ا

  بمبادئ عدم التمييز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمية الطيران الدولي، المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛ وإذ تقر

ضات في اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية وبروتوكول بأن هذا القرار ال يشكل سابقة أو يستبق نتائج المفاو وإذ تسلم
  كيوتو، كما أنه ال يمثل مواقف األطراف في تلك االتفاقية وذلك البروتوكول؛

أيد، تمشيا مع قرار  ٢٠٠٩أن اإلجتماع الرفيع المستوى المعني بالطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في أكتوبر  وإذ تالحظ
برنامج العمل بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ الذي تضمن أهدافا عالمية طموحة تتمثل في كفاءة الوقود،  ٢٢-٣٦الجمعية العمومية 

  وسلة تدابير ووسائل قياس التقدم المحرز؛

سنويا الى تحقيق التخفيض % ٢بأنه من غير المرجح أن يؤدي الهدف الطموح المتمثل في زيادة كفاءة الوقود بنسبة  وإذ تسلم
أكثر  بالمستوى الالزم الستقرار حصة الطيران المطلقة من االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وتقليصها الحقا، وبأنه يتعين النظر في أهداف

  طموحا لرسم مسار مستدام للطيران؛

يا ووضع القواعد الى أن النهوض بالنمو المستدام للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتمثل في تطوير التكنولوج وإذ تشير
  القياسية وتحديد التدابير التشغيلية والقائمة على السوق لخفض االنبعاثات؛

أعلن أن االيكاو ستباشر عملية  ٢٠٠٩أن االجتماع الرفيع المستوى بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ المنعقد في عام  وإذ تالحظ
ان الدولي، مع أخذ استنتاجات االجتماع الرفيع المستوى ونتائج المؤتمر الخامس عشر لوضع اطار للتدابير القائمة على السوق في مجال الطير

التعجيل  لألطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في الحسبان ومراعاة قرارات الجمعية العمومية لاليكاو وتذييالتها بغية
  بإتمام تلك العملية؛

أيد استخدام أنواع وقود الطيران  ٢٠٠٩المعني بالطيران وأنواع الوقود البديلة المنعقد في نوفمبر الى أن المؤتمر  وإذ تشير
البديلة والمستدامة، خاصة استخدام أنواع الوقود القابلة لإلحالل على األمدين القصير والمتوسط، كوسيلة مهمة لخفض انبعاثات 

  الطائرات؛

الطيران وأنواع الوقود البديلة وضع إطارا عالميا تابعا لاليكاو يتعلق بأنواع وقود أيضا الى أن المؤتمر المعني ب وإذ تشير
  الطيران البديلة؛



- 57 - 

 

باختالف الظروف فيما بين الدول فيما يتعلق بقدرتها على رفع التحديات المقترنة بتغير المناخ، وبضرورة توفير الدعم  وإذ تسلم
  تي لديها احتياجات خاصة؛الالزم، وال سيما للبلدان النامية والدول ال

أنه ينبغي وضع تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وتيسير الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجيا، وبناء  وإذ تؤكد
  القدرات؛

  بروتوكول كيوتو ينص على أدوات مرنة مختلفة كآليات التنمية النظيفة، مثال تفيد مشاريع تهم الدول النامية؛ ولما كان

أن التصدي النبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من الطيران الدولي تقتضي المشاركة والتعاون الفاعلين من جانب الدول  وإذ تؤكد
االلتزامات الجماعية التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية واتحاد  تالحظ إذوقطاع الطيران، و

الدولي، ومجلس التنسيق الدولي التحادات صناعة الطيران والفضاء نيابة عن صناعة النقل الجوي الدولي، بمواصلة تحسين الكفاءة  النقل الجوي
، بغية تحقيق النمو غير المتأثر بالكربون ٢٠٢٠حتى عام  ٢٠٠٩سنويا من عام  %١,٥فيما يتعلق بثاني أكسيد الكربون بنسبة متوسطة قدرها 

  ؛٢٠٠٥مقارنة بمستويات عام  ٢٠٥٠بحلول عام  %٥٠وتقليص انبعاثاتها من الكربون بنسبة  ٢٠٢٠ ابتداء من عام

الصلة  بالحاجة الى رصد اآلثار المحتملة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي والهياكل األساسية ذات وإذ تسلم
  واإلبالغ عن تلك اآلثار؛

تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا وبالدعم الكبير الذي قدمته االيكاو لهذه  بما أحرزته االيكاو من تقدم في وإذ تسلم
  المبادرة، وال سيما من خالل وضع منهجية مشتركة لحساب انبعاثات غازات الدفيئة المتأتيـة من السفر الجوي؛

  :فإن الجمعية العمومية

يان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال ب: ١٧/١بأن يحل هذا القرار، الى جانب القرار  تقرر  -١
للجمعيـة العمومية، ويشكل  ٢٢- ٣٦األحكام العامة، والضوضاء ونوعية الهـواء المحلي، محـل القـرار  –حماية البيئة 

 البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة؛

 :المجلستطلب من   -٢

ل اضطالع االيكاو بدورها القيادي المستمر في المسائل البيئية المتصلة بالطيران المدني الدولي، بما أن يكف  )أ
 في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة؛

أن يواصل دراسة الخيارات في مجال السياسة العامة للحد من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة   )ب
وإسداء مشورة، في أقرب وقت ممكن، لمؤتمر األطراف في اتفاقية  ملموسة تأو تخفيضه وإعداد اقتراحا

األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد 
 يكون لهذه التدابير من آثار محتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء؛

لتعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف أن يواصل ا  )ج
 في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

  :على ما يليتؤكد مجددا   -٣

المتخذة ينبغي أن تواصل االيكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران وبفهم واإلجراءات   )أ
 لمعالجة انبعاثات الطيران، وتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات بشأن حلول لمعالجة انبعاثات الطيران؛

ينبغي أن يتم التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات   )ب
  لجوي، وال سيما في االقتصادات النامية؛الطائرات، دون أن يكون لتلك الخيارات أثر سلبي على نمو النقل ا
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أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل االيكاو لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة  تقرر  -٤
٪ سنويا من عام ٢ولتحقيق هدف عالمي طموح في مجال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  ٢٠٢٠سنويا حتى عام % ٢متوسطة قدرها 

    ُ                                                                          ، ت حسب على أساس حجـم الوقـود المستخدم مقابـل ايرادات كل طن كيلومتري يتم نقله؛٢٠٥٠عام  حتى ٢٠٢١

أعاله، لن يعزو التزامات لدول بمفردها، وأن الظروف وقدرة ومساهمة  ٤على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  -٥
الدفيئة المتأتية من الطيران في الغالف الجوي هي التي تقرر                                                 ّ                كل دولة من الدول النامية والمتقدمة النمو في ترك ز انبعاثات غازات

  كيف تتبرع كل دولة في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

، دون عزو أي التزامات محددة لدول بمفردها، أن تواصل االيكاو والدول األعضاء فيها، الى جانب المنظمات أيضا تقرر  - ٦
ي طموح، على المدى المتوسط، يتمثل في اإلبقاء على صافي االنبعاثات العالمية من الكربون المتأتية ذات الصلة، السعي الى تحقيق هدف جماع

  :على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان ما يلي ٢٠٢٠من الطيران الدولي ابتداء من عام 

  الظروف الخاصة لكل بلد من البلدان النامية وقدراته؛  )أ

                            ّ                                             لة وقدراتها ومساهمتها في ترك ز انبعاثات غازات الدفيئة المتأتية من الطيران أن الظروف المختلفة لكل دو  )ب
  في الغالف الجوي هي التي تقرر كيف تتبرع كل دولة لتحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

، وهو ما قد يقابل زيادة االنبعاثات الناجمة ٢٠٢٠ربما تتخذ بعض الدول إجراءات أكثر طموحا قبل عام   )ج
  و النقل الجوي في الدول النامية؛ عن نم

  نضج أسواق الطيران؛  )د

  النمو المستدام لصناعة الطيران الدولي؛  )ھ

أن االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في حركة المرور الجوي الدولي، حتى يتم تطوير ونشر   )و
  تكنولوجيات وأنواع وقود أقل انبعاثا، واتخاذ تدابير أخرى مخففة؛

أعاله على ضوء الدراسات  ٥على أن تستعرض، في دورتها الثامنة والثالثين، الهدف المذكور في الفقرة  تتفق  -٧
 الجديدة حول إمكانية بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول؛

طيران من المجلس أن يستكشف الجدوى من وضع هدف عالمي طموح على المدى البعيد في مجال ال تطلب  -٨
الدولي، بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم امكانية تحقيق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو، وكذلك التكاليف 
في جميع البلدان، ال سيما البلدان النامية، بخصوص التقدم المحرز بشأن العمل الذي ينبغي تقديمه الى الجمعية العمومية لاليكاو في 

وينبغي أن يشمل تقييم األهداف طويلة األجل معلومات عن الدول األعضاء من حيث خبراتها في العمل على .  تها الثامنة والثالثيندور
 .تحقيق هدف متوسط األجل

الدول على تقديم خطط عملها التي تبين سياساتها وإجراءاتها، وعلى إبالغ االيكاو سنويا عن انبعاثات ثاني  تشجع  -٩
 كربون الناشئة عن الطيران الدولي؛أكسيد ال

، لكي يتسنى ٢٠١٢الدول، التي تود أن تعد خطط عملها، إلى عرض تلك الخطط على االيكاو بنهاية يونيو  تدعو  -١٠
التدابير التي   من خطط العمل تلك معلومات عن سلةلاليكاو أن تجمع المعلومات بشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة، على أن تتض

 رت فيها الدول والتي تعكس قدراتها وظروفها الوطنية الخاصة، وكذا معلومات عن أي مساعدة معينة قد تحتاج إليها؛نظ
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                                                                                          من المجلس أن ييس ر تعميم الدراسات االقتصادية والفنية وأفضل الممارسات ذات الصلة بأهداف طموحة  تطلب  -١١
، على أساس طوعي، ٢٠١٢لالزمة وتقدم خطط عملها، قبل نهاية شهر يونيه وأن يقدم إرشادا لكي يتسنى للدول أن تجري الدراسات ا

 لاليكاو وغير ذلك من أنواع المساعدة الفنية للدول في إعداد خطط عملها؛

في المائة من مجموع إيرادات نقل األطنان الكيلومترية  ١أن الحد األدنى لعتبة نشاط الطيران الدولي البالغة  تقرر  -١٢
  :على خطط العمل التي تقدمها الدول على النحو التالييجب أن تطبق 

  ال يتوقع من الدول التي يقل نشاطها عن العتبة أن تقدم خطط عمل لتحقيق األهداف العالمية؛  )أ

الدول التي يقل نشاطها عن العتبة، لكنها وافقت سبب آخر على التبرع بمساهمة في تحقيق األهداف   )ب
  دم خطط عمل؛العالمية، يتوقع منها أن تق

من المجلس أن يضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال بغية إعداد اطار عالمي للتدابير القائمة على  تطلب  -١٣
آليات السوق في مجال الطيران الدولي، بما في ذلك زيادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق، كي تنظر فيها الجمعية 

  ا الثامنة والثالثين؛العمومية لاليكاو في دورته

الدول على احترام المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق، لدى تصميم تدابير جديدة قائمة على السوق وتنفيذ  تحث  -١٤
  اتفاق؛ أو متعددة األطراف للتوصل إلى/و التدابير الموجودة ألغراض الطيران الدولي، وعلى الدخول في مفاوضات بناءة ثنائية

في المائة من  ١العتبة الدنيا لنشاط الطيران الدولي، وفقا للمبادئ التوجيهية الواردة في الملحق، بنسبة أن  تقرر  -١٥
  :مجموع إيرادات األطنان الكيلومترية يجب أن تطبق على التدابير القائمة على آليات السوق، على النحو التالي

ل نشاطها عن العتبة مؤهلة لإلعفاء من تطبيق ينبغي أن تكون عمليات الطائرات التجارية للدول التي يق  )أ
  التدابير القائمة على آليات السوق التي وضعت على مستويات وطنية واقليمية وعالمية؛

ربما ترغب الدول واألقاليم التي تطبق تدابير قائمة على آليات السوق في أن تنظر أيضا في إعفاء صغار   )ب
  المشغلين اآلخرين للطائرات؛

مكررا، مع  ١٥ن المجلس أن يستعرض العتبة الدنيا للتدابير القائمة على آليات السوق الواردة في الفقرة م تطلب  -١٦
مراعاة الظروف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطيران وأسواقه، وفيما يخص المبادئ التوجيهية المدرجة في الملحق، 

  ؛٢٠١١وذلك بنهاية عام 

ستعراض التدابير القائمة على آليات السوق المعمول بها والمزمعة في مجال الطيران الدولي الدول على ا تحث  -١٧
  أعاله ؛  ١٦و ١٥لضمان مطابقتها للمبادئ التوجيهية المدرجة في الملحق واألحكام الواردة في الفقرتين 

استطالع جدوى إعداد خطة من المجلس أن يقوم، بدعم من الدول األعضاء والمنظمات الدولية، بمواصلة  تطلب -١٨
ة لتلك عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق، بواسطة إجراء مزيد من الدراسات بشأن الجوانب الفنية والفوائد البيئية واآلثار االقتصادي

والتطورات الدولية األخرى،  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخالخطة وطرائقها، مع مراعاة نتائج المفاوضات بموجب 
  عند االقتضاء، واإلبالغ عن التقدم المحرز كي تنظر فيه الجمعية العمومية لاليكاو في دورتها الثامنة والثالثين؛

بأن الخطط الطوعية لمقابلة الكربون تشكل، على المدى القصير، وسيلة عملية مقابلة لالنبعاثات ثاني أكسيد تسلم   -١٩
لدول الى تشجيع المشغلين المنتمين إليها، الذين يرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة على استخدام مقابلة الكربون، ال سيما ا وتدعو الكربون،

 بواسطة استخدام االعتمادات المتأتية من الخطط المعترف بها دوليا مثل آلية التنمية النظيفة؛

ابلة للكربون التي تم شراؤها فيما يتصل بالنقل الجوي، من المجلس أن يجمع المعلومات عن حجم الوسائل المق تطلب  -٢٠
وأن يواصل إعداد األدوات ونشر أفضل الممارسات، مثل آلية االيكاو لحساب انبعاثات الكربون، التي ستساعد على تأمين االتساق في 

 تنفيذ برامج مقابلة الكربون؛ 
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مم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ عن انبعاثات ثاني                                              من المجلس أن ي بلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقية األ تطلب  -٢١
 أكسيد الكربون المتأتية من الطيران الدولي، كجزء من إسهامه في تقييم التقدم المحرز إزاء اجراءات التنفيذ في ذلك القطاع، وبناء على

  المعلومات التي أقرتها الدول األعضاء في االيكاو؛

  :ا يليالمجلس القيام بمتطلب من   -٢٢

أن يدرس ويحدد ويضع عمليات وآليات لتيسير تقديم المساعدة الفنية والمالية إلى البلدان النامية، وكذلك   )أ
تيسير وصولها الى الموارد المالية القائمة والجديدة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واإلبالغ عن التقدم 

، والنتائج المحققة، والتوصيات األخرى، وذلك بصورة                                          ُ    المحرز، بما في ذلك العمليات واآلليات التي أ عدت
 وخالل الدورة الثامنة والثالثين للجمعية العمومية؛ ٢٠١٢أولية قبل نهاية عام 

أن يشرع في اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الدول النامية وكذلك تيسير حصولها على الموارد المالية، ونقل   )ب
  التكنولوجيا وبناء القدرات؛

  :الدول القيام بما يليلب من تط  -٢٣

أن تنهض بالبحث العلمي الذي يهدف الى استمرار معالجة أوجه الريبة المحددة في التقرير الخاص لفريق   )أ
الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي صدر 

 مؤخرا؛

يم الدولي المقبلة لتغير المناخ، التي يضطلع بها فريق الخبراء الحكومي أن تكفل أن تتضمن عمليات التقي  )ب
الدولي وهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة، معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على 

 الغالف الجوي؛

 ؛٢٠٢٠عام                                           ُ                               أن تعجل باالستثمار في البحث والتطوير كيما ت سو ق تكنولوجيا أكثر كفاءة بحلول   )ج

أن تعجل بتطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من   )د
 االنبعاثات المتأتية من الطيران؛

أن تعجل بالجهود الرامية الى تحقيق الفوائد البيئية عن طريق استخدام التكنولوجيا التي تستند الى األقمار   )ه
يد من كفاءة المالحة الجوية، وأن تعمل مع االيكاو على تعميم هذه الفوائد على جميع االصطناعية والتي تز

 األقاليم والدول؛

أن تقلل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغير ذلك من العوائق المؤسسية بما يتيح تطبيق المفاهيم   )و
  دام المجال الجوي بكفاءة من حيث البيئة؛التشغيلية الجديدة في إدارة حركة المرور الجوي بغرض استخ

أن تعد اجراءات تتصل بالسياسة العامة للتعجيل بتطوير أنواع الوقود البديلة المستدامة للطيران ونشرها   )ز
  واستخدامها؛

  أن تعمل معا، من خالل االيكاو والهيئات الدولية ذات الصلة، من أجل تبادل المعلومات وأفضل الممارسات؛  )ح

تنظر في اتخاذ تدابير لدعم أعمال البحث والتطوير فيما يتعلق بأنواع وقود الطيران البديلة المستدامة،  أن  )ط
وفي االستثمار في مواد أولية وفي مرافق إنتاج جديدة، ومنح حوافز لتشجيع تسويق واستخدام أنواع وقود 

  ربون المتأتية من الطيران؛بديلة مستدامة للطيران بغرض التعجيل بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الك
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  :المجلس القيام بما يليتطلب من   -٢٤

أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفيذ سياسات وتدابير ترمي الى   )أ
تخفيض األثر البيئي النبعاثات الطيران أو الحد منها، ويجري مزيدا من الدراسات بهدف تخفيف 

 غير المناخ؛الطيران على ت أثر

 أن يشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثار الطيران؛  )ب

أن يواصل تقييم تكلفة ومنافع مختلف التدابير، بما فيها التدابير القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات   )ج
الح جميع األطراف المعنية، بما محركات الطائرات بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، مع مراعاة مص

 في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامية؛

أن يقدم اإلرشاد والتوجيه الالزمين لمكاتب االيكاو اإلقليمية لمساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقييمات   )د
الدفيئة أو ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقليم، بغرض الحد من انبعاثات غازات 

تخفيضها على الصعيد العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي 
 يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

  ؛٢٠١٣أن يعد قاعدة قياسية عالمية للطائرات خاصة بثاني أكسيد الكربون، بحلول عام   )ه

ن اآللية ذات الصلة لقياس كفاءة الوقود، بما في ذلك وقود طيران األعمال أن يقوم بمزيد من العمل بشأ  )و
  الدولي، وتحديد أهداف تكنولوجية وتشغيلية على المدى المتوسط والبعيد، في مجال حرق وقود الطائرات؛

وقود أن يشجع الدول األعضاء ويدعو صناعة الطيران الى المشاركة الفعالة في العمل على توفير أنواع ال  )ز
  البديلة المستدامة للطيران؛

أن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول الى تمويل مشاريع تطوير الهياكل األساسية المكرسة   )ح
  ألنواع الوقود البديلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولية؛

حسين إدارة الحركة الجوية، ويكثف جهوده من أن يواصل إعداد األدوات الالزمة لتقييم المنافع المقترنة بت  )ط
  أجل إعداد إرشادات جديدة بشأن التدابير التشغيلية لتخفيض االنبعاثات المتأتية من الطيران الدولي؛

أن ينفذ تركيزا على زيادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية، ويشجع الدول   )ي
                                                                       تطوير إدارة حركة المرور الجوي بما ي حقق أقصى منفعة بيئية من حركة المرور وأصحاب المصلحة على 

الجوي ونشر وتبادل أفضل الممارسات المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبية النبعاثات غازات 
  الدفيئة المتأتية من الطيران المدني؛

االنبعاثات العالمية من غازات الدفيئة الناجمة تقدير، ورصد /                                          أن يع ين منهجيات معيارية مناسبة وآلية لقياس  )ك
عن الطيران الدولي والتحقق منها، ودعم الدول لعمل اإليكاو في قياس التقدم المحرز وذلك بواسطة اإلبالغ 

  عن البيانات السنوية المتعلقة بحركة المرور الجوي واستهالك الوقود؛

تقدير االنبعاثات /لها اإليكاو لتعزيز موثوقية قياسأن يطلب من الدول أن تواصل دعم الجهود التي تبذ  )ل
  العالمية من غازات الدفيئة، الناجمة عن الطيران الدولي؛
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  أن يجري دراسة المكانية تطبيق آلية التنمية النظيفة الواردة في بروتوكول كيوتو على الطيران الدولي؛  )م

ة لتغير المناخ على عمليات الطيران الدولي وما أن يرصد وينشر المعلومات ذات الصلة عن اآلثار المحتمل  )ن
  يرتبط بها من هياكل أساسية، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة ومع صناعة الطيران؛

                                                                                           أن يواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا، ويحرص على تصد ر الجهود الرامية إلى   )س
د كمية انبعاثات غازات الدفيئة في مجال الطيران بخصوص تلك المبادرة، إعداد أساليب وأدوات لتحدي

الممارسات  والمضي قدما في إعداد وتنفيذ اإلستراتيجية الخاصة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز
  .اإلدارية المستدامة المتبعة داخل المنظمة

  الملحق
  :على السوق في مجال الطيران الدوليالمبادئ التوجيهية لتصميم وتطبيق التدابير القائمة 

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الدولي؛  )أ

ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تدعم التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران   )ب
  الدولي؛

  وق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛ينبغي للتدابير القائمة على الس  )ج

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتسم بالشفافية والبساطة من الناحية اإلدارية؛  )د

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تكون فعالة من حيث التكاليف؛  )ه

وال ينبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسيد  ال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتصف باالزدواجية  )و
  الكربون الناجمة عن الطيران الدولي إال مرة واحدة؛

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛  )ز

اس اإلنصاف فيما ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الدولي على أس  )ح
  يتعلق بالقطاعات األخرى؛

ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تقر باالنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود   )ط
  الطائرات وفي التدابير األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطيران؛

  قتصاديا غير مناسب على الطيران الدولي؛ال ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تفرض عبئا ا  )ي

  ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تيسر الوصول إلى جميع أسواق الكربون بشكل مالئم؛  )ك

نادا إلى ما تم قياسه من أداء ينبغي تقييم التدابير القائمة على السوق فيما يتعلق بمختلف التدابير است  )ل
  الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛ حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد  من

  ؛ "الحد األدنى"ينبغي للتدابير القائمة على السوق أن تتضمن أحكام   )م
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       ُ                                                                                       عندما ت سفر التدابير القائمة على السوق عن إيرادات، يوصى بقوة بأنه ينبغي تطبيقها في المقام األول   )ن
يها تخفيف اآلثار والتكيف معها، وكذلك في للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، بما ف

  .تقديم المساعدة والدعم إلى الدول النامية

عند تحقيق خفض االنبعاثات اعتمادا على التدابير القائمة على السوق، ينبغي تحديدها في تقارير الدول عن   )س
  .االنبعاثات

  ١٩-٣٧التحفظات على قرار الجمعية العمومية 

ويمكن االطالع .  ١٩-٣٧الوفود المذكورة أدناه فيما يتعلق ببنود محددة من قرار الجمعية العمومية ها تلية التي أبدلت التحفظات التا ج  س 
  .\http://www.icao.int\Assembly37\docxعلى هذه التحفظات في موقع االيكاو 

ورية إيران االسالمية، رجنتين، وبوليفيا، والبرازيل، وكوبا، والهند، وجمهاال    ١٦ و    ١٥ و    ١٤ و    ١٢ و   ٦        الفقرات 
والعراق، والجماهيرية العربية الليبية، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، 

  وفنزويال
    

  استراليا    ١٥          ، والفقرة  ) ج   ٦       الفقرة 
    

األخرى في عضاء الدول األبلجيكا بالنيابة عن االتحاد األوروبي ودوله األعضاء و   ٧ ١ و    ١٥ و    ١٤ و   ٦        الفقرات 
  كاكاإلي

    
  كندا    ١٥          ، والفقرة  ) ج   ٦       الفقرة 

    
  الصين    ١٥ و    ١٤ و   ٦        الفقرات 

    
  اليابان   ) ج   ٦       الفقرة 

    
  االتحاد الروسي   ٥ ١ و    ١٢        الفقرات 

    
  سنغافورة، واإلمارات العربية الموحدة    ١٥       الفقرة 

    
  الواليات المتحدة    ١٥ و   ٦        الفقرات 

  

http://www.icao.int
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  في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات االيكاو بموحد البيان ال  :٢٠-٣٧القرار 

  مقدمةال

ر خطوط النقل يتباعها لتطوإالمبادئ األساسية التي يجب على الحكومات  تحددقد  الطيران المدني الدولياتفاقية  لما كانت
دئ هو دعم المبالذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانس واالستدامةالجوي الدولي على نحو 

 مع اديـواقتص ا على أساس سليمـعلى تكافؤ الفرص وتشغيلهتقوم للنقل الجوي الدولي دمات نشاء خإلى إوالترتيبات الرامية 
  .العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح

إلى ضافة إلى الوطني باعلى المستو ستدامةالنقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية الم ولما كان
  .المستويات الدولية

والتصدي للتحديات التي  تطوير النقل الجويلالستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها تدبير الموارد الالزمة  ولما كان
  .لبلدان الناميةبالنسبة ل، وخاصة ينطوي عليها وتلك الناجمة عنه يزداد صعوبة

لدول المتعاقدة على نحو مستمر في ابشأن تطوير النقل الجوي  وإحصاءاتاسات ودر إرشاداتالمنظمة تعد  ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وأهمية هذه الموادوينبغي 

ن المعلومات األخرى لكي يتسنى م وغيرهادقيقة وواقعية  إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على من  ولما كان
  .اإلرشاداتهذه  إعدادللمنظمة 

  .المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعها ولما كانت

هدافها اإلستراتيجية تساعد المنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أ هذه ناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
  .                                                                                                 على وضع السياسات والممارسات التي تسه ل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل التجاري وتحريرهمتعاقدة دول اللا

  .المنظمة في مجال النقل الجوي هذه لاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان

  :الجمعية العمومية فإن

الجوي،  سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر  -١
  :والثالثين للجمعية العموميةة السابعة عند ختام الدورقائمة تلك السياسات كما كانت 

  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي): أ(المرفق 

  اإلحصاءات): ب(المرفق 

  والتخطيط والتحليل االقتصاديالتوقعات ): ج(رفق الم

  التسهيالت): د(المرفق 

  فرض الضرائب): ه(المرفق 

  خدمات المطارات والمالحة الجوية): و(المرفق 



- 65 - 

 

  اقتصاديات الناقلين الجويين): ز(المرفق 

  البريد الجوي): ح(المرفق 

                                         المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان             التي يعدها           تجديداتها                                         الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات و     تحث  - ٢
   .     دورية  ال    كتب  ال     دلة و  األ               األمين العام في                       تجديداتها التي يعدها        الموحد و

                    وقـرارات الجمعيـة            شـيكاغو            ن اتفاقية  م                                                              الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة      تحث  - ٣
                                                                               نظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه األكمل                       وأن تدعم كذلك نشاط الم   ،        العمومية

   .                                                                  والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي          اإلحصاءات

     ضـل                                                                            أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيـق أف        إعطاء       المجلس     إلى       تطلب  - ٤
   .       النامية                                                          ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان       إسهام

                الدول المتعاقدة     ون   مثل ي                  النقل الجوي خبراء                        في كل المسائل المتصلة ب                      يستشير بأنسب الوسائل          المجلس أن     إلى       تطلب  - ٥
                مجموعات الدراسة     إلى                     لجنة النقل الجوي أو     إلى          تقاريرها      قدم                         فرق من الخبراء المؤهلين ت       إنشاء                                رأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك     إذا 

   .                                                                 التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

           باعتبارها                                    جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها،         يستطيع                               عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية     أن ي       المجلس      إلى      تطلب  - ٦
                                                                                   ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد وأهميـة         مسائل     حل ال        تقدم في   لل                 الوسيلة الرئيسية 

   .          اءة بصددها  ّ بنّ         إجراءات      اتخاذ          إمكانية    وجد  ت                     التي يتعين حلها وحيث        مسائل  ال

                مماثلـة التـي                                                                                 المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات ال    إلى       تطلب  - ٧
   .                                                                                                     يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها

                                                          البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر                      واظب على مراجعة هذا           المجلس أن ي    إلى       تطلب  - ٨
   .  يه          تغييرات عل      دخال     إلى إ       الحاجة          كلما دعت                  الجمعية العمومية 

   .  ١٥-  ٣٦        القرار  ل                     أن هذا القرار يحل مح      تعلن  - ٩

  )أ( المرفق

  للنقل الجوي الدولي التنظيم االقتصادي

  االتفاقات والترتيبات —القسم األول 

المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واإلنصاف والمساواة في الفرص، وعدم  لما كانت
  .تمييز، والترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في المستقبلال

  .أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل واحدا من أهداف المنظمة إلىتعدد األطراف  ولما كان
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ولكنها تشترك في هدف  شيكاغو اتفاقية إطارمختلفة ضمن  تنظيميةالدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات  ولما كانت
  .أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه

اتفاق عبور  وكانأحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل خطوط النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصاديا،  ولما كان
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل ي في هذا الخصوص لدوليةالخطوط الجوية ا

الثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن  ولما كانت
لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات تعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا الترتيبات الم جميع سرع ما يمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو و

  .الطيران لدى االيكاو

                    غير مستصوب ألنه يقو ض التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل أمر  ولما كان
  .دقة واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافية

  .حديد أسعار أجور النقل الجوي الدولي بطريقة عادلة وشفافة تهدف إلى تطوير الخدمات الجوية على نحو مرضت ولما كان

ينبغي ايالء االعتبار الواجب لمصالح المستهلكين لدى رسم السياسات وإصدار التنظيمات في مجال النقل الجوي  ولما كان
  . الدولي

التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة  ولما كانت
وضعت بناء على ذلك إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جوية نموذجية 

  .في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية –حسب رغبتها  –لكي تستعين بها الدول 

إلى أن المنظمة قد استحدثت وأتاحت للدول وسيلة ابتكاريه لاللتقاء، هي مؤتمر االيكاو للتفاوض بشأن الخدمات  وباإلشارة
  .                                                                       الجوية، الذي ييس ر التفاوض والتشاور بشأن الخدمات الجوية ويزيد من كفاءتها

  :الجمعية العمومية فإن

تنظيم النقل الجوي الدولي وفي  اتسياسعن  اإلرشادات عدادإلاليكاو في  األساسيمن جديد على الدور  تؤكد  -١
  .المساعدة في تحريره وتيسيره، حسب االقتضاء

بادر على وجه السرعة أن تعلى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية  إلىالدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد  تحث  -٢
  .إليهفي االنضمام إلى النظر 

اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لدى االيكاو تسجل أن على  الدول المتعاقدة جميع تحث  -٣
  .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدىووفقا  شيكاغو من اتفاقية) ٨٣(وذلك وفقا ألحكام المادة 

اتفاقات أو ترتيبات الناشئة عن تطبيق الخطيرة بالمشاكل  تاماالدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث  -٤
  .هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاريةفي بلوغ  تفيدأي تطورات بوالخدمات الجوية 

  .المتعاقدة على المشاركة في مؤتمر االيكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجوية واإلفادة منه الدول شجعت  -٥

تدابير التعاون،  على دراسة وإعداد اإلقليمية شبهو اإلقليميةتعاون مع الهيئات المجلس أن يواصل ال إلى تطلب  -٦
في الوقت المالئم بتطبيق الدول المتعاقدة توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تبما في ذلك الترتيبات الم

  .نطاق أوسعتدابير مماثلة أو أخرى على 
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الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات الطيران  إجراءيواصل  المجلس أن إلى تطلب  -٧
جميع الدول المتعاقدة بأي تطورات جديدة في  يخطروأن  ،وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات الخطوط الجوية

  .بات أكثر تحرراسيما بأي ترتي  واللحقوق التجارية، على تبادل االتعاون الدولي 

واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي المجلس أن ي إلى تطلب  -٨
  .               ّ                         الدولي، وأن ينق حها أو يحد ثها حسب االقتضاء

الطيران بغرض تبسيط عملية  المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات إلى تطلب  -٩
  .تسجيلال

دون تأخير، بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية                   ّاألمين العام أن يذك  إلى تطلب  -١٠
  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلسلالدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة  إلىوأن يقدم 

الجوية الدولية  اتفاق عبور الخطوط إلىام أن يشجعا على االنضمام العالمي من رئيس المجلس واألمين العتطلب   -١١
  .االتفاقإلى هذا االنضمام  بمدى اعتزامهااألمانة العامة  على إبالغ الدول المتعاقدة يحثا وتنفيذه، وأن

                     الترتيبات التنظيمية     مجال            التعاون في   —             القسم الثاني 

                                                                              لية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل                           بعض القيود االقتصادية والما          لما كانت
     تطور                   شيكاغو كما تنافي                        المبادئ األساسية التفاقية         وتنافي              في هذا المجال        مجحفة                       ممارسات تجارية تمييزية      إلى                    الجوي الدولي، وتنحو 

   .              بانتظام وتوافق                   النقل الجوي الدولي 

  ،                               تطوير اقتصاد الكثير من الـدول  ل                                                 جوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية   ال    نقل  ل ا     خطوط       شغيل ت          ولما كان
   .                              ، الدول التي تعتمد على السياحة                منها، بما في ذلك         النامية         وال سيما

          يق وغيرها                        طيران بممارسة حقوق الطر  ال     شركة           عند اإلذن ل   لة  ا             والسيطرة الفع          الغالبية                            التشدد في تطبيق معيار ملكية      كان   ما  ل و
            على الفوائد      منها               دولية والحصول   ال     جوية   ال     خطوط   ال      تشغيل  ل                              كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة      نامية    ال       يحرم دو    قد                    من حقوق النقل الجوي 

   .      المثلى

                                                                                                     تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق يجب تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كـل دولـة ووفقـا              ولما كان
   .                             سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن                                                                      ذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة وال           لتقديرها، و

                                                                                                    توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على تهيئة بيئـة              ولما كـان 
                                                                          صورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف مشاركة الدول في عمليـة                                               تشغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر ب

   .                                                                التحرير، بدون المساس بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه

         تجمعـات                 التـي تنشـئ                               من خالل الترتيبات التعاونيـة     ا      متزايد   ا                                            تحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع          ولما كان
                                                                             ر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول النامية التـي     عب      الذي ي                التعاون الوظيفي       تسهل و         إقليمية          اقتصادية

   .       اإلقليمي                        حركات التكامل االقتصادي     إلى      تنتمي 
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    متع        التي تت      نامية   ال                  تعزز مصالح الدول      النقل                             حقوق الطريق وغيرها من حقوق               أي شركة طيران ل       ممارسة            ولما كانت
                                                                                                                    بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها في يد دولة 

   .                                                     نامية أو أكثر أو في يد مواطنيها ممن لهم مصالح متماثلة

   :                الجمعية العمومية     فإن

          بانتظـام                       ر النقل الجوي الدولي  ي   تطو     على    ؤثر  ت          انفرادية                                          الدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير      تحث  -  ١
   .                                                                                                           ، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة      وتناسق

                               ممارسة حقوق الطريق وغيرها مـن               والسماح لها ب                                             الدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران      تحث  -  ٢
                                                        نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما     في                    سيما الدول النامية            أو دول، وال        ألي دولة             لنقل الجوي      حقوق ا

   .              األطراف المعنية       عقدها    أو ت        عقدتها                                في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي 

       شـبه    أو             اإلقليميـة   ة                 لتجمعات االقتصادي ل                                                    الدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة        تحـث   -  ٣
                    نفس التجمع االقتصادي     من                دولة نامية أخرى    ألي                               نامية بتعيين شركة طيران تابعة   ال     دولة   ال      لقيام    ا    سليم   ا    أساس      بوصفه           اإلقليمية
    أو                 الواحدة أو األكثر                                                  لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى  ا              والسيطـرة الفع         األغلبية           تكون ملكية     ما   حيث         اإلقليمي

   .              في يد مواطنيها

                                                                            على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في                  الدول المتعاقدة     تحث  -  ٤
                                                                                                                ذلك إتباع معايير االيكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من معياري 

   .                                          الناقلين الجويين، دونما إخالل بالسالمة واألمن                          الملكية والسيطرة فيما يخص 

   أن     إلى                                                                                      الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية       تدعو  -  ٥
  ه              بالذات لما في                                المنظمة جميع معلومات هذا المجال      تجمع                                                   المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى      إلى     تقدم 
   .               الدول المتعاقدة      فائدة 

        االنضمام                              الدول المتعاقدة التي ترغب في      إلى  ة    جدي           كل مساعدة م                بناء على الطلب               المجلس أن يقدم      إلى      تطلب  -  ٦
   .     دولية  ال     جوية   ال     خطوط   ال       لتشغيل           اإلقليمية     شبه   أو           اإلقليمية                   التجمعات االقتصادية     إلى 

              هذه الترتيبات            إلى إعداد                           الدول المتعاقدة التي تبادر      إلى                بناء على الطلب                        المجلس أن يقدم المساعدة      إلى      تطلب  -  ٧
        التابعة                          التي تقوم شركات الطيران                    إلى الدول المتعاقدة    أو    ،                    لخطوط الجوية الدولية ا             ملكية وتشغيل                    مشاركة المباشرة في             التعاونية لل

   .         على الدول                     الترتيبات التعاونية   لك  ت                    المعلومات المتعلقة ب        بتوزيع                                                  لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور 

                            توزيع منتجات شركات الطيران  —             القسم الثالث 

                                                                                                 تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترونية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات          لما كان
   .                       سيما على توزيع منتجاتها             الطيران، وال

                                                                 لتنظيم وتشغيل نظام الحجز اآللي لتتبعها الدول، ووضعت بندين نموذجين                            االيكاو قد وضعت مدونة سلوك          ولما كانت 
   .                                                                      مرتبطين بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات الجوية
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   :                الجمعية العمومية     فإن

 لى المجلس أن يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها، وأن ينشرإلب طت  -١
  .على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات

                                                                              يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحجز اآللي والبنود           المجلس أن     إلى      تطلب   - ٢
   .                                              النموذجية في ضوء التغييرات في التنظيم والصناعة

               تجارة الخدمات  —             القسم الرابع 

                                      طار االتفاق العام بشأن تجارة الخـدمات   إ   في            التي أدرجت                              ألة جوانب النقل الجوي الدولي   مس       اهتمت ب   قد         االيكاو   ت       لما كان
) GATS(    وللصالحية والدور اللذين تنفرد                                اتفاقية الطيران المدني الدولي                                                    وعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام                             

   .                                      بهما االيكاو في مجال النقل الجوي الدولي

   :       لعمومية         الجمعية ا     فإن

           التوصـيات             وأن تضـع                                            المنظمة الترتيبات التنظيميـة المسـتقبلية                            أن من الضروري أن تستطلع              تؤكد من جديد  - ١
   .                                         للتغيرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيه         استجابة                                               للتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي،        الالزمة            والمقترحات 

                                                                       تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحـو     ن       ينبغي أ                  بأن تلك الترتيبات     ّ سلّم ت  - ٢
           مشـاركتها   و                دول المتعاقـدة  ـ              مصالح جميع ال                                                                         يتسم باالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمان 

   .      الدولي                في النقل الجوي      دامة              الفعالة والمست

   .                        تنظيم النقل الجوي الدولي    ات    سياس   عن           اإلرشادات                      القيادي لاليكاو في وضع           على الدور               تؤكد من جديد  - ٣

                                                                                                     الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات واالتفاقات والترتيبات التجارية التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي      تحث  - ٤
   :          على ما يلي

                       سلطات الطيران وصـناعة     ة ك  ار ش م                           الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة          هيئاتها                           أن تكفل التنسيق الداخلي في    ) أ
   .            في المفاوضات   ة     مباشر        مشاركة        الطيران 

                       سيما خصائص النقل الجوي    وال   ،                     الطيران المدني الدولي         اتفاقية           تاما ألحكام         إدراكا        ممثليها        إدراك        أن تكفل    ) ب
   .                                           الدولي وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

   .                                           االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية         ضاء لدى   األع      الدول       إزاء                   حقوقها والتزاماتها        تراعي   أن    ) ج

                            ضافية متعلقة بالنقل الجـوي   إ               خدمات أو أنشطة                 اقتراح إدراج أي                                      أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على    ) د
                                   االرتبـاط الوثيـق بـين الجوانـب              الخـاص                    آخذة بعين االعتبار   ،                                  في االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات

   .            الجوي الدولي          في النقل      األمن                       البيئية وجوانب السالمة و           االقتصادية و

                                  اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في        في وضع         االيكاو         وصالحيات                        تحقيق الفهم التام لدور         شجع على    أن ت   ) ه
   .                                                            ذلك تحرير النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات
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                   وأي التزامات محددة          إعفاءات           نسخا من أي        شيكاغو            من اتفاقية   )   ٨٣ (                                 أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة    ) و
   .                                     بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات        عقدتها                          تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

   :                      االهتمام الواجب لما يلي      ايالء                والمراقبين فيها        األعضاء                                منظمة التجارة العالمية والدول    من      تطلب  - ٥

                                                        الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المسـتوى الثنـائي           بالنقل       الخاصة                               الهياكل والترتيبات التنظيمية   ) أ
   .           شبه اإلقليمي و          واإلقليمي

   .                                      الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه                                        مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي   ) ب

                     الدولي وعملها الدائب                                    بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي          الراهنة          اإلرشادية                     سياسة االيكاو وموادها    ) ج
   .       الميدان     هذا    في

   :      المجلس     إلى      تطلب  - ٦

                                                                                       أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة    ) أ
   .                                         واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي

         وإبـالغ                     النقل الجوي الدولي،      على     تؤثر          التي قد و                                                  أن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات    ) ب
   .                   الدول المتعاقدة بها

      غيرها                                     بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية و   ة    فعال      بصورة                  التعاون والتنسيق         االتصال و        استمرار          أن يشجع   ) ج
   .                  مجال تجارة الخدمات         تعمل في                  غير الحكومية التي  و         الحكومية          الدولية          المنظمات   من 

  عن السياسات رشاداتاإلوضع  —القسم الخامس 

   .                                   التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي    في                                عليها التزامات ومسؤوليات دولية          الحكومات         لما كانت 

                                                                                                  التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات والمسائل في مجال           ولما كان
   .                        تنظيم النقل الجوي الدولي

   .                  اإلرشادية ذات الصلة       المواد           السياسات و                           مسائل تنظيمية كثيرة وجمعت      عالجت    قد      نظمة    الم           ولما كانت

   :                الجمعية العمومية     فإن

                                                                     السياسات والمواد اإلرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن التنظيم االقتصـادي                                الدول المتعاقدة على أن تراعي     تحث  - ١
                                                    السياسات والمواد اإلرشادية عن التنظيم االقتصادي للنقل                الصادرة بعنوان   Doc 9587         الوثيقة                                       للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 

   .                            عند االضطالع بمهامها التنظيمية              الجوي الدولي

                   الدول المتعاقـدة                       جعلها ملبية الحتياجات و                          السياسات والمواد اإلرشادية      هذه       تحديث        أن يضمن        المجلس     إلى       تطلب  - ٢
   .                                     مسائل التنظيم الناشئة التي تهم الجميع                                  وأن يعد حسب االقتضاء إرشادات بشأن
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  )ب(المرفق 
  اإلحصاءات

                          ّ                                                                         برنامج االيكاو لإلحصاءات يمث ل أساسا مستقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي وتنميته  لما كان
  .المستدامة

التي يطلبها المجلس وفقا  بتقديم اإلحصاءات النقل الجوي التابعة لها شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانتو
  .من اتفاقية شيكاغو ٦٧  للمادة

الطرق  جهيزاتوالمطارات الدولية وت الخطوط الجوية الداخليةعمليات  شروطا إلحصاءاتالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و) ٥٤(الدولية، طبقا للمادتين 

   .                 من اتفاقية شيكاغو    ٢١                                                         طا لجمع البيانات عن الطائرات المدنية المسجلة طبقا للمادة                  المجلس قد أعد شرو          ولما كان

                                                                                                 يتعين على االيكاو أن تجمع البيانات من الدول عن االستهالك السنوي للوقود في مجال الطيران بغرض استخدام           ولما كان
   .  وي                                                                    هذه البيانات لمواجهة التحديات الناشئة عن التنمية المستدامة للنقل الج

                                                                                                  تعيين جهات اتصال تعنى بإحصاءات الطيران في الدول سييسر تقديم ما تطلبه االيكاو من إحصاءات وبيانات في          وحيث أن
   .             الوقت المناسب

                                                                                                       المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها لقياس           ولما كان
   .                                                            ل وأداء مكوناتها من حيث بلوغ األهداف اإلستراتيجية الموضوعة لها               أداء المنظمة كك

                                                                                                             قاعدة البيانات اإلحصائية المتكاملة التي أنشأتها االيكاو لخزن البيانات والتحقق منها تزود الدول المتعاقدة وغيرها            ولما كانت
   .                                                                من المنتفعين بنظام مباشر يتسم بالكفاءة السترجاع البيانات اإلحصائية

   .                    أنه يقدمها غير كاملة   و أ                   التي طلبها المجلس،           اإلحصاءات                     مستمرا في عدم تقديم                       عدد من الدول المتعاقدة        ا كان   ولم

   .        اإلحصاءات                  يخفف من عبء تقديم    قد                 الطيران وتوزعها          إحصاءات    جمع  ت      التي                             التعاون بين المنظمات الدولية           ولما كان

   :                الجمعية العمومية     فإن

               دهـا لتقـديم    و             ذل قصـارى جه        ُ                         اتصال تُعنى بإحصاءات الطيران، وتب   ت        تعين جها   أن                     الدول المتعاقدة على      تحث  - ١
   .                                                        تي تطلبها االيكاو في حينها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك  ال          اإلحصاءات

                                                                       الخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة حسب االقتضاء ليدرسوا بصـفة                 المجلس أن يدعو     إلى       تطلب  - ٢
                 وليضعوا المقاييس              أكثر فاعلية،                     ودولها األعضاء تلبية                         تلبية احتياجات المنظمة                                 حصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل                  منتظمة البيانات اإل

     مـن                    وموقوتية تقديمها    ها      اكتمال    مدى  و          اإلحصاءات      اتساق                                                                    الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها اإلستراتيجية وتحسين
   .            توى التحليالت                         الدول المتعاقدة، وشكل ومح     جانب 

   :             المجلس ما يلي     إلى      تطلب  - ٣

 إحصاءاتفي جمع  العاملةأن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى   )أ
  .الطيران وتوزيعها
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ا الدول المتعاقدة بناء على طلبهإلى المساعدة  المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة العامة ترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها المنظمة إبالغالطيران المدني وتحسين عملية  إحصاءاتلتحسين 

  )ج(المرفق 
  القتصادياوالتحليل والتخطيط  التوقعات

استقاللية االيكاو في تتبع االتجاهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا ضروريا يوفر لتعزيز التخطيط  لما كانت
  .دوليوالتنمية المستدامة للنقل الجوي ال

الستخدامها  عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل وإقليميةعالمية  توقعاتالدول المتعاقدة تحتاج إلى  تنلما كاو
  .مختلف األغراض في

المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي يحتمل أن  إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان
  .تخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسبتتطلب ا

                                مع تركيز خاص على السالمة واألمـن                                                                     المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا ألهدافها اإلستراتيجية    ت        ولما كان
   .                                            وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي

لمطارات ونظم المالحة الجوية لتخطيط القتصادي ألغراض الدعم االى المحددة و ج إلى توقعاتتحتاالمنظمة  ولما كانت
  .وألغراض الرصد والتخطيط في مجال حماية البيئة

   :                الجمعية العمومية     فإن

                المسـتقبل فـي       في        تطورات  ال        تجاهات و   باال          التوقعات        وتحديث        بإعداد         االقتضاء                   المجلس أن يقوم حسب     إلى       تطلب  - ١
                 والعالميـة، وأن                     المحلية واإلقليمية         البيانات              هذه التوقعات      شمل           ة، على أن ت       أو محدد   ة   عام          التوقعات                        ن المدني، سواء كانت هذه       الطيرا
   .                                                                     ، وأن يلبي الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئة والكفاءة               للدول المتعاقدة    ها    يتيح

                         وتحليل التكاليف والمنافع           التوقعات              الالزمة إلعداد           واإلجراءات                                  المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات    إلى       تطلب  - ٢
          وغيرها من                     تخطيط المالحة الجوية  ل          اإلقليمية          المجموعات  و         المنظمة          احتياجات                        سيناريوهات للعمل لتلبية         وإعداد          التكاليف،         مردودية    أو 

   .                ، إذا اقتضى األمر                            تخطيط البيئة التابعة للمنظمة                النظم أو أجهزة

                       الجارية لألغراض المحددة           التوقعات          عن أساليب            إعداد مواد       لجمع و       الالزمة         ترتيبات   ال              المجلس أن يضع      إلى      تطلب  - ٣
                      توقعاتهـا وتخطيطهـا            لها فـي           إرشادات             لتكون بمثابة          إلى آخر                             ها على الدول المتعاقدة من آن  ع  وز    أن ي و   ،    أعاله   ٢ و   ١            في الفقرتين

   .                   وتحليالتها االقتصادية

  )د(المرفق 
  التسهيالت

  أحكام التسهيالت إعداد وتنفيذ —م األول القس

  )   ٢٤ ( و  )   ٢٣ ( و  )   ٢٢ (                                      التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد              للتركيز على    ضع     قد و  "         التسهيالت "  ـ                  الملحق التاسع         لما كان
    ).  ٣٥ ( و  )   ٢٩ ( و  )   ١٤ ( و  )   ١٣ ( و  )   ١٠ (          في المواد        إليها                 القانونية المشار          بالشروط              الالزمة للوفاء           اإلجراءات      توحيد  ل و        شيكاغو،            من اتفاقية 
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تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أساسيا لتيسير التصريح للطائرات وتخليص الركاب  ولما كان
وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات التي تطرحها مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بغية الحفاظ على كفاءة عمليات النقل 

  .الجوي

    .                  عمليات الخلوص هذه   في       واألمن                                                    أن تواصل الدول المتعاقدة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة       حيوي     من ال          ولما كان

                                                                                                    اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر           ولما كانت 
   .    ٢٠٠٨     مايو    ٣                       قد دخلت حيز النفاذ يوم       ٢٠٠٦       ديسمبر 

         تخلـيص  ب        تعجـل                في استحداث نظم           فاعليتها     ثبتت  أ                                                         مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد            ولما كانت
   .                                                     وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرة           ي المطارات  ف                        الدوليين وأفراد الطواقم         الركاب        إجراءات 

       اآلخرين         نتفعين              المسافرين والم    على     ات      المطار      باني م                     التي تسهل الحركة في         القياسية                    مجموعة من الالفتات       إعداد          ولما كان
   .  ته     وفائد    ته   علي ا ف      أثبت   قد

   :                الجمعية العمومية     فإن

الدول المتعاقدة على ايالء عناية خاصة لزيادة جهودها من أجل تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة  تحث  -١
  .في الملحق التاسع

بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول المتعاقدة  "التسهيالت " ـ تحديث الملحق التاسعيكفل المجلس أن  تطلب  -٢
  .والبضائع والركاب، وحماية صحة الركاب والطواقم وتيسير السفر الجوي لألشخاص المعوقين الحدودالمراقبة على  بإدارةفيما يتعلق 

   . ن   األم  ـ                    والملحق السابع عشر           التسهيالت  ـ                         ين أحكام الملحق التاسع ب         والتكامل                        المجلس أن يكفل التوافق      تطلب   - ٣

          بعنـوان          الصادرة  Doc 9303             الوثيقة رقم    في        الواردة            واإلرشادات                تحديث المواصفات      يكفل           المجلس أن      إلى      تطلب  - ٤
         تخلـيص                التـي تحسـن       يـة                          استكشاف الحلول التكنولوج      واصل     وأن ي   ،                        في ضوء التقدم التكنولوجي     وذلك   ،                    السفر المقروءة آليا  ق     وثائ

   .        اإلجراءات

         إلرشـاد           الدوليـة           اإلشارات "       بعنوان          الصادرة  Doc 9636     رقم        لوثيقة ا      تحديث           واظب على           المجلس أن ي     إلى      تطلب  - ٥
   .               الدول المتعاقدة          احتياجات               وتأمين وفائها ب   ، "       البحرية      وانئ    والم    ات      المطار      باني          ألشخاص في م ا

  أمن وسالمة جوازات السفرالتعاون الدولي على حماية  —القسم الثاني 

                دولـة العبـور                   وتهدف إلى إبالغ                                                                      جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته         بما أن
   . ه                      الدولة التي أصدرت جواز    إلى               حامله أن يعود      بوسع            المقصد بأن    أو

   .                 نظام السفر الدولي                              جواز لها أهمية فائقة في تشغيل    كل                       الثقة الدولية في سالمة          وبما أن

                                                                                                  صحة وصالحية وثائق السفر المقروءة آليا تعتمد على المستندات المستخدمة للتحقق من هوية الشخص والتأكـد             ولما كانت
    ).                  مثال مستندات الهوية (                                      طنيته أو جنسيته وتقييم حق طالب الجواز    موا    من
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                التي أصدرتها في   "                                راتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب    اإلست "      بموجب   –                                     الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت    ت        ولما كان
                                                                                                       أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وإصدار وثائق الهوية والسـفر    –      ٢٠٠٦ / ٩ / ٨

   .                                   ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير

                                ينص على أن تمنع الدول كافة تنقل       ٢٠٠١       سبتمبر     ٢٨     ة في                                   الذي اعتمده مجلس األمن باألمم المتحد      ١٣٧٣       القرار         وحيث أن 
                                                                                                                    اإلرهابيين أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثائق الهوية ووثائق السفر، ومن خالل تدابير 

   .                                                          لمنع تزييف هذه الوثائق وتزويرها أو استخدامها بطرق احتيالية

             تزوير وتزييف             بما في ذلك                      الغش في جوازات السفر،         مكافحة                             اون بين الدول على مستوى عال ل               من المطلوب التع          ولما كان
                هويات، واستخدام   ال                                                                                                     جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي 

   .              بشكل غير مشروع                                  جوازات السفر التي تم الحصول عليها                                                         جوازات السفر المنتهية مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام

  .لتزايد استخدام جوازات السفر المسروقة الفارغة من طرف األشخاص الذين يريدون الدخول إلى البلدان بهويات مزيفةونظرا 

لتي تشمل تخطيط المشاريع االيكاو تقدم المساعدة للدول في جميع المسائل ذات الصلة بجوازات السفر المقروءة آليا اولما كانت 
اسات وتنفيذها والتعليم والتدريب وخدمات تقييم النظم، ووضعت دليل المفاتيح العامة لزيادة أمن جوازات السفر المقروءة آليا المعززة بالقي

  ).الجوازات االلكترونية(البيولوجية 

   :                الجمعية العمومية     فإن

  .مستندات الهويةوسالمة أمن  لضمان تكثيف جهودهاالدول المتعاقدة على  تحث  -١

                      الصادرة عنها، ولحماية                                                    أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة جوازات السفر                     الدول المتعاقدة على      تحث  - ٢
   .                                  أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل     على                       هذه الجوازات من الغش، و

                                           يا طبقا للمواصفات الواردة في الجزء األول من                                                          الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آل   حث  ت  - ٣
   .                    أن تبادر إلى إصدارها  Doc 9303            الوثيقة رقم 

   .    ٢٠١٥       نوفمبر     ٢٤                                                                    الدول المتعاقدة أن تكفل انتهاء صالحية الجوازات غير المقروءة آليا قبل      تحث  - ٤

السفر المقروءة آليا على  الدول المتعاقدة التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ معايير ومواصفات وثائقتحث   -٥
  .االتصال بااليكاو دون تأخير

   .                                                                                      إلى المجلس أن يتخذ التدابير المناسبة إلعداد اإلرشادات والمواصفات فيما يخص مستندات الهوية      تطلب  - ٦

             من خالل تنفيذ                       الغش في جوازات السفر،         مكافحة              فعالية عمليات                 العمل على تعزيز      واصل     أن ي       المجلس     إلى       تطلب    - ٧
                الحفاظ على سالمة      على                        لمساعدة الدول المتعاقدة           اإلرشادية       المواد                                                    والتوصيات الدولية ذات الصلة في الملحق التاسع، ووضع      واعد    الق

   .    عنها                                             وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

كاو، وتحث كل الدول الدول التي تصدر جوازات سفر الكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لالي تحث  -٨
  .التي تستلم تلك الجوازات أن تتحقق من التوقيعات الرقمية الخاصة بتلك الجوازات

                                                                                                 الدول المتعاقدة التي ال تقدم بشكل منتظم وموقوت بيانات عن جوازات السفر الضائعة أو المسـروقة إلـى        تحث  - ٩
   .                                                         السفر الضائعة أو المسروقة، على القيام بتقديم تلك البيانات                                                            االنتربول إليداعها في قاعدة البيانات المؤتمتة للبحث عن وثائق
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  التسهيالت على مسائلالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات — لثاثالقسم ال

   .                     عمليات تخليص اإلجراءات                            مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة          إجراءات                الدول المتعاقدة               تقضي بأن تتخذ      حاجة   ال      كانت   ا  لم

   .                التحسينات الالزمة       إلدخال                                                 وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة       لجان       إنشاء          ولما كان

                                                                                   التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمهـا شـؤون              على مسائل        التعاون           ولما كان
   .  ين                                      التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعني

                                                                                   حيويا بعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل المعلومات عن الركاب مما أثر سلبيا على جدوى                     هذا التعاون قد أصبح          وحيث أن
   .                 صناعة النقل الجوي

   :                الجمعية العمومية     فإن

                           تعتمـد سياسـات للتعـاون                       أن تستعين بها، وأن                 وطنية للتسهيالت و                                    الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجانا     تحث  - ١
   .              الدول المجاورة    مع         اإلقليمي

                     الدوليـة الحكوميـة            لمنظمات ل          اإلقليمية     شبه و          اإلقليمية                                               الدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت   ث   تح  - ٢
   .                المعنية بالطيران       األخرى

                                                                 التدابير الضرورية من خالل لجان التسـهيالت الوطنيـة أو بالوسـائل          جميع                            الدول المتعاقدة على أن تتخذ      تحث  - ٣
   : ي  يل                         المالئمة األخرى للقيام بما

   :   يلي       إلى ما       للحاجة                   ، كل في حكومتها،       المختصة              جميع الهيئات               استرعاء اهتمام              المواظبة على    ) أ

  .مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده متوافقةالوطنية  القواعد والممارساتجعل   )١

  .الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالت إيجاد  )٢

   .        الضرورية        متابعة  ال                   إلى تنفيذ إجراءات         المبادرة    ) ب

                                                                                             الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهيالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخرى على دراسـة مشـاكل        تحث  - ٤
   .        صالت جوية ب     معها        ترتبط                           الدول المتعاقدة األخرى التي       إليها                                                             التسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت 

                                                                                     والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها فـي مجـال                    الدول المتجاورة     تحث  - ٥
   .            لتلك المشاكل      موحد   حل     إلى                          أن تلك المشاورات قد تؤدي            كلما تبين          التسهيالت، 

                                                  على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع حكومـاتهم                   مشغليها الجويين                            الدول المتعاقدة على أن تشجع        تحـث   - ٦
   :   يلي   ما   ن   بشأ

   .                          تحديد مشاكل التسهيالت وحلها   ) أ

          التي تهدد         األخطار                               الهجرة غير القانونية وغيرها من     منع                                          وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و   ) ب
   .               المصالح الوطنية
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ظم الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الدوليين واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن في الن تحث  -٧
  .االلكترونية لتبادل البيانات، وذلك لتحقيق مستويات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية

                                                                                       أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبادل البيانات االلكترونية، أن اشـتراطاتها فيمـا                       تحث الدول المتعاقدة   - ٨
   .                                                           الدولية التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لهذا الغرض                                            يتصل بالبيانات عن الركاب تتماشى مع المعايير 

       تعجيل                الجهود الممكنة ل      جميع                                     بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة                على أن يبذلوا                         الدول والمشغلين الجويين     تحث  - ٩
   . ة                                               إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولي      تخليص         الجوية و        البضائع               عمليات مناولة 

  )ه(المرفق 

  فرض الضرائب

                        لما كان فرض الضرائب على                                                     دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، و     ؤدي                    النقل الجوي الدولي ي           لما كـان 
                         النقـل الجـوي الـدولي           شركات         إيرادات    على  و                                                   الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدولي           واإلمدادات                 الطائرات والوقود 

       ، لـه                            وعلى مبيعات وخدمات الطيران                                                                                   ائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي    والط
   .                                                       تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي

          تميز مـن              جوي الدولي                                 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل ال  Doc 8632                   المضمنة في الوثيقة                سياسات االيكاو         لما كانت  و
                                                                               الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات  "                                            ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن 

ـ      ران                                                                                                                   إلى الطيران المدني، بينما الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تسري على الطي
    ".                                        المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة

                                         على نحو متزايد على بعض جوانب النقل الجوي         جبايات                                                    من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض           ولما كان
       وخدمات     عات              ضرائب على مبي                الرسوم على أنها     ذه ه     بعض           يمكن تصنيف     حيث                               فرض الرسوم على الحركة الجوية،        انتشار          الدولي، و

   .                  النقل الجوي الدولي

      يـان     الب "    ... -  ٣٧                          في قرار الجمعية العمومية          قد عولجت    رات ـ                                               مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائ           ولما كانت
   . "                                                            موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة  ال

                   بالطـابع الفريـد              التسـليم       ستهدف  ي و       شيكاغو            من اتفاقية   )   ٢٤ (       المادة    ل   كم ي  Doc 8632   ةـ                 الوارد في الوثيق        القرار          ولما كان
   .                                              بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب          إلى إعفاء                                للطيران المدني الدولي وبالحاجة 

   :                الجمعية العمومية     فإن

       عنوان         الصادرة ب  Doc 8632               رد في الوثيقة و                                                          الدول المتعاقدة على أن تطبق القرار الصادر عن المجلس حسبما      تحث  - ١
   .      الدولي                                                    سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي

                     وتـأمين اسـتجابتها     Doc 8632                                والمشورة الواردة فـي الوثيقـة             اإلرشادات                     المجلس أن يكفل تحديث     إلى       تطلب  - ٢
   .               الدول المتعاقدة          الحتياجات
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  )و(المرفق 

  خدمات المطارات والمالحة الجوية

  سياسة فرض الرسوم —ول القسم األ

                                                     سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجـوي    "   Doc 8632                   المضمنة في الوثيقة               سياسات االيكاو           لما كانت
              نفقات تقـديم           استرداد     إلى                                    الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد  "                                                    تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن   "       الدولي
  ال           وهي عموما                     الوطنية أو المحلية،     ات      للحكوم         إيرادات                              بينما الضريبة هي جباية لتحصيل    ،      المدني             إلى الطيران         والخدمات     ات       التجهيز

    ".                                                          تسري على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة 

        على حدة                       آليات السوق قد عولجت                       والخيارات القائمة على                                                  مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات            ولما كانت
    ".      البيئة                                                      موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية   ال     بيان   ال  "    ... -  ٣٧                           في قرار الجمعية العمومية 

   .    عنها       واإلعالن                                    رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية      فرض     أساس                 شيكاغو قد حددت           من اتفاقية   )   ١٥ (       المادة            ولما كانت

                           المبادئ التي يمكن لمقـدمي      إلى                  الدول المتعاقـدة        إلرشاد                                              الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات            ولما كانت
                              السترداد تكاليف تقديمها وتحصيل        رسوما           على أساسها           أن يفرضوا                                                           خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي 

   .        اإليرادات          تحصيل تلك  ل         إتباعها   كن                األساليب التي يم    الى    ، و    منها     أخرى          إيرادات

               خدمات المالحـة   و                                 سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات    "        بعنوان        الصادرة   Doc 9082                        المجلس قد اعتمد الوثيقة           ولما كان
   .                  حسب االقتضاء ونشرها "       الجوية

   :                الجمعية العمومية     فإن

   .      شيكاغو         اتفاقية    من  )   ١٥ (                                                 الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة     تحث  - ١

في  تشارك المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو خدمات الدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليف تحث  -٢
الصادرة  Doc 9082الوثيقة  فيشيكاغو ومن اتفاقية ) ١٥( المبادئ الواردة في المادة إتباعالمدني الدولي، على  إلى الطيرانتقديمها 
المطارات  لتشغيل خدماتالتنظيمي  الهيكلبغض النظر عن  ،ت االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةسياسابعنوان 
  .الجوية  والمالحة

ة التكاليف المرتبطة ـتغطيلأن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية  علىالدول المتعاقدة  تحث  -٣
  .طيران المدنيلا إلى بتقديم التجهيزات والخدمات

 نشر أي رسوم تفرضهاشيكاغو على من اتفاقية ) ١٥(  دها وفقا للمادةوالدول المتعاقدة على بذل قصارى جه تحث  -٤
 على إبالغو، طائرات أي دولة متعاقدة أخرىإلى  المطاراتخدمات التجهيزات المالحية و لقاء تقديممتعاقدة أو تسمح بفرضها الدولة ال
  .ومبهذه الرس لمنظمةا

الدول المتعاقدة على اعتماد مبادئ عدم التمييز، وتناسب التكاليف، والشفافية والتشاور مع المنتفعين، كما  تشجع  -٥
، في تشريعاتها أو لوائحها أو سياساتها الوطنية وكذا في اتفاقات الخدمات الجوية، لضمان االمتثال Doc 9082تنص على ذلك الوثيقة 

  .خدمات المالحة الجوية من جانب المطارات ومقدمي
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                     وتـأمين اسـتجابتها     Doc 9082           الوثيقـة                        والمشورة الواردة فـي           اإلرشادات            يكفل تحديث          المجلس أن     إلى       تطلب  - ٦
   .               الدول المتعاقدة         الحتياجات 

  واإلدارةاالقتصاد  —القسم الثاني 

   .      الجوية             أحجام الحركة        زدياد ا                        المالحة الجوية تتزايد مع  و                                        التكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات    ت ن      لما كا

                 وفعاليتها من حيث         الجوية       المالحة و               خدمات المطارات       كفاءة         ى تحسين ـ   عل   ا      متزايد   ا     تركيز    صب    دة ت ق            الدول المتعا           ولما كانت
   .       التكلفة

                من جهة والمصالح                                                                  التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية        إقامة           من الضروري           ولما كان
                                                                                                                        مالية للناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعـاون بـين مقـدمي الخـدمات       ال

   .              والمنتفعين بها

                              تشجيع االسترداد المنصف لتكاليف     إلى         الرامية            واإلرشادات              تقديم المشورة     إلى         المنظمة      دعت                   الدول المتعاقدة قد            ولما كانت
   .                ت والمالحة الجوية             خدمات المطارا

إلى هيئات تجارية ومخصخصة المالحة الجوية خدمات المطارات وتشغيل  أصبحت تكثر من إسنادالدول المتعاقدة  ولما كانت
قد تكون أقل إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإرشادات االيكاو في المجال االقتصادي، وتستخدم 

  .شيكاغو من اتفاقية) ٢٨(  بموجب المادة الدول للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهازات وخدمات متعددة الجنسيات تجهي

                                                                                                       المجلس قد اعتمد إرشادات مؤقتة في مجال السياسة العامة بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمـار           ولما كان 
   .  ين                                        الصناعية لضمان معاملة منصفة لكل المستخدم

   :                الجمعية العمومية     فإن

   من   )   ٢٨ (                                                        مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة   ال         هي وحدها        بأنها                الدول المتعاقدة       تذكر  - ١
                 المطارات والمالحة             تشغل خدمات                                     بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي                                                     اتفاقية شيكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجوية،

   .       المعنية        الجوية

                                  وخدمات المالحة الجويـة المتعـددة           جهيزات                                                          الدول المتعاقدة على التعاون الفعال من أجل استرداد تكاليف ت     تحث  - ٢
                                                                                                               وأن تنظر في إمكانية استخدام اإلرشادات المؤقتة في مجال السياسة العامة التي وضعها المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام           الجنسيات

   .           ار الصناعية                    العالمي للمالحة باألقم

                                                                                  أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى االقتصادية        المجلس      إلى      تطلب  - ٣
   .                                                                سيما إرساء األساس السليم للتعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها     ، وال             المالحة الجوية و         المطارات                        في تقديم وتشغيل خدمات

                                                                                   يواصل تنقيح إرشادات االيكاو في مجال السياسة العامة بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي     أن        المجلس     إلى      تطلب  - ٤
   .                                                                                                                          للمالحة باألقمار الصناعية وتنسيق الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك تبادل التشغيل المشترك الفعال من حيث التكلفة

                                                             االيكاو بشأن رسوم االنتفاع، بما في ذلك تقديم المشورة التنظيمية                           أن يروج لسياسات وإرشادات        المجلس     إلى      تطلب  - ٥
   .                                                                                                                   واإلدارية، بما يزيد الوعي والدراية بها لدى الدول والهيئات التجارية والمخصخصة التي تقدم خدمات المطارات والمالحة الجوية

قدم أن يمالحة الجوية، والوضع االقتصادي لخدمات المطارات وال دراسة يواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  -٦
  .الدول المتعاقدة على فترات مالئمةإلى تقارير عنه 
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                                            تقديم البيانات المالية المتعلقـة بخـدمات             ما يمكنها ل           دها وبأسرع  و                أن تبذل قصارى جه    على                 الدول المتعاقدة      تحث  - ٧
   .            تلك التقارير    اد    وإعد            تلك المشورة        إسداء                                                        المطارات والمالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من 

  )ز(المرفق 

  اقتصاديات الناقلين الجويين

                            يبـدون اهتمامـا متزايـدا                                                                         والمصالح السياحية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها الدولية            المنتفعون         لما كان
   .        اإليرادات                                                          مستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وعائداتهم المالئمة من  ب

                                                                                        اقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقـوم بهـا              الدول المتع           ولما كانت
   .        اإليرادات       لتقاسم         إنصافا          نظام أكثر      إلى      وأفضت         الحياد                           وهي الدراسات التي شجعت على    ،                  النقل الجوي الدولي         إيرادات               االيكاو لتكاليف 

                                                             تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية التي تساعد على تقيـيم فعاليـة               ين الجويين و      الناقل         إيرادات      معرفة      إلى             االيكاو تحتاج            ولما كانت
   .                                والدراسات االستثمارية وألغراض أخرى   ة      البيئي                                                                  التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو اإلستراتيجية ولتخطيط المسائل 

   :                الجمعية العمومية     فإن

             فـي مسـتوى             اإلقليمية                  دراسة عن االختالفات    ة    دوري      بصفة                                     المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدر     إلى      تطلب  - ١
          التكاليف             على مستويات            المستلزمات       وأسعار                                             أن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العمليات                                         التكاليف التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و

   .           النقل الجوي            على تعريفات  و

                                   من النـاقلين الجـويين الـدوليين             ما يمكن       بأسرع           دها للحصول  و                                    الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه     تحث  - ٢
   .      االيكاو       تطلبها     التي     خرى   األ       بيانات   ال و           واإليرادات  ف  ي ل ا                   لها على بيانات التك          التابعين

  )ح(المرفق 

  البريد الجوي

   .                                                                                     الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي          لما كانت

   :     مومية           الجمعية الع     فإن

               سياسات في مجال       صيغت                           الطيران المدني الدولي كلما                          تراعي األثر الذي يقع على                       الدول المتعاقدة على أن      تحث  - ١
   .       العالمي   ي           تحاد البريد ال                  سيما في اجتماعات ا                        البريد الجوي الدولي، وال

المنصوص عليه في ترتيبات وعلى النحو  ه،العالمي بناء على طلب يتحاد البريدالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  -٢
  .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعيالتعاون ذات الصلة بين االتحاد البريدي العالمي وااليكاو 
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  التعاون مع المنظمات االقليمية وهيئات الطيران المدني االقليمية  :٢١-٣٧القرار 

وال يزال ساريا،  ١٩٤٧العمومية في عام  ، الذي اعتمد في الدورة األولى للجمعية١٠-١قرار الجمعية العمومية  لما كان
يصرح للمجلس بعمل الترتيبات المالئمة مع المنظمات الدولية العامة التي ترتبط نشاطاتها بالطيران المدني الدولي، في شكل ترتيبات 

  .غير رسمية للعمل، وذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية

تصل بالعالقة بين االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية يبين، ضمن أمور ، الم١٧-٢٧قرار الجمعية العمومية  ولما كان
أخرى، أن االيكاو تدعم عمل وأنشطة أي هيئة إقليمية للطيران، سواء كانت قائمة حاليا أو ستقام مستقبال، ويكلف المجلس بأن يعقد مع 

  .كل هيئة إقليمية للطيران المدني ترتيبات مالئمة للعمل

  .طبقا لهذين القرارين، وضعت االيكاو ترتيبات مختلفة للتعاون مع هيئات الطيران المدني االقليمية  وحيث أنه

سياسة االيكاو بشأن التعاون اإلقليمي تنص على أن االيكاو ملتزمة بتقديم المساعدة والمشورة وأشكال الدعم  ولما كانت
ع بمسؤولياتها المتعلقة باتفاقية الطيران المدني الدولي واألهداف االستراتيجية األخرى، بقدر اإلمكان، إلى الدول المتعاقدة في االضطال

  .لاليكاو

االيكاو ستنفذ سياستها بشأن التعاون اإلقليمي عن طريق شراكات وثيقة مع المنظمات االقليمية وهيئات الطيران  وحيث أن
  .المدني االقليمية

  :فإن الجمعية العمومية

  .اليكاو بشأن التعاون اإلقليميسياسة وإطار ا تؤيد  -١

المنظمات اإلقليمية وهيئات الطيران المدني االقليمية على الدخول في ترتيبات مناسبة مع االيكاو، وفقا  تشجع  -٢
  .لسياسة وإطار االيكاو بشأن التعاون اإلقليمي

الدخول في ترتيبات مناسبة مع الدول على دعم منظماتها االقليمية وهيئاتها االقليمية للطيران المدني في  تحث  -٣
  .االيكاو

بصورة  اتفاقية الطيران المدني الدوليالدول على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الواردة في مالحق  تشجع  -٤
  .منفردة وعن طريق التعاون اإلقليمي على السواء

  .الهيئةالدول التي ليست لديها بعد هيئة إقليمية على السعي إلى تشكيل هذه  تشجع  -٥

المجلس بأن يكفل، عن طريق ترتيبات تعاونية، أن كال من االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية تشجع تكلف   -٦
  .الدول على تنسيق األنظمة التشغيلية والمتطلبات واالجراءات باالستناد إلى القواعد والتوصيات الدولية

افق عليها المجلس لتحسين التعاون مع المنظمات االقليمية وهيئات من األمين العام تنفيذ خطة العمل التي و تطلب  -٧
  .الطيران المدني االقليمية

من األمين العام أن يقيم تآزرا بين االيكاو وكل هيئة إقليمية للطيران المدني وفقا للترتيبات المنصوص عليها  تطلب  -٨
  .اج العملفي مذكرات التفاهم المبرمة فيما بينها، وبذلك يتم تفادي ازدو

من األمين العام أن ينظم اجتماعات دورية بين االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية ودراسة دورية  تطلب  -٩
  .للتقدم المحرز
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من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ اإلجمالي لسياسة االيكاو  تطلب  -١٠
  .إلقليمي والتقدم المحرزبشأن التعاون ا

  بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة في المجال القانوني  :٢٢-٣٧القرار 

من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لتنفيذها  لما كان
  .وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب إلى متناول اليد

  :فإن الجمعية العمومية

 والمستكملة القانوني، المجال في المستمرة االيكاو لسياسات الموحد البيان تشكل القرار بهذا التذييالت أن تقرر  -١
  .العمومية للجمعية والثالثين السابعة الدورة ختام عند السياسات تلك عليه كانت الذي النحو على

  .القانوني المجال في المستمرة االيكاو لسياسات موحد بيان اعتماد لها عادية دورة كل في ستواصل أنها تقرر  -٢

  .محله ويحل ٢٦-٣٦: القرار يلغي القرار هذا أن تعلن  -٣

  )أ(التذييل 
  السياسة العامة

وإبقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه،  تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد لما كان
  .يمكن إلساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العام بينما

  .العالم من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد سالم ولما كان

  :فإن الجمعية العمومية

لدور المهم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة على ا مجددا تؤكد
  .ألهدافها وأغراضها

  )ب(التذييل 
  إجراءات الموافقة على مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي

  :تقرر الجمعية العمومية

  :ع االتفاقياتاستخدام اإلجراءات التالية في الموافقة على مشاري

 المجلس إلى يرفع نهائي، كمشروع الدول إلى للتقديم جاهز أنه القانونية اللجنة تعتبر اتفاقية أي مشروع يرفع  -١
  .عنه بتقرير مصحوبا

 من يحدده من وعلى المتعاقدة الدول على المشروع توزيع ذلك في بما مالئما، يراه الذي اإلجراء يتخذ أن للمجلس  -٢
  .األخرى الدولية ماتوالمنظ الدول
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 تعليقاتها تقديم فرصة والمنظمات للدول يتيح وأن تعليقات أي يضيف أن االتفاقية، مشروع توزيع عند للمجلس  -٣
  .أشهر أربعة عن تقل ال فترة غضون في للمنظمة

 انعقاد فترة نفس في المؤتمر ذلك يعقد أن ويجوز اعتماده، بغرض فيه للنظر مؤتمر إلى االتفاقية مشروع يقدم  -٤
 تقتضيه لما وفقا المشروع إحالة تاريخ من أشهر ستة عن المؤتمر ذلك افتتاح موعد يقل ال أن ويجب. العمومية الجمعية دورات إحدى
 فيه، مرغوبا أمرا فيه اشتراكها أن يري متعاقدة غير دولة أية المؤتمر ذلك إلى يدعو أن للمجلس ويجوز. أعاله ٣و ٢ الفقرتين أحكام
 المؤتمر لحضور دولية منظمات يدعو أن أيضا للمجلس ويجوز. التصويت بحق مصحوبة المشاركة تلك كانت إذا ما يقرر أن يهوعل

  .مراقب بصفة

  )ج(التذييل 

  الدولية االيكاوالتصديق على وثائق 

  :إن الجمعية العمومية

عديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت ت) ج(، التذييل ٢٦- ٣٦بقرارها  إذ تذكر
  .الخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة

بقلق استمرار بطء التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت  وإذ تالحظ
  . التفاقية شيكاغو) المتعلقتين بالنصين العربي والصيني(ين الختاميتين مكرر والفقرت ٨٣مكرر والمادة  ٣الخاصة بإدخال المادة 

ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، السيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على االستمرار، وما  وإدراكا منها
  .د حيز النفاذيستتبع ذلك من حاجة ملحة لإلسراع في دخول هذه التعديالت غير السارية بع

للحاجة إلى التعجيل في التصديق على وسريان مفعول وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعاية  وإدراكا منها
  .المنظمة

أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخرى هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع  وإذ تدرك
  . اعد الدولية الواردة في تلك االتفاقياتالمترتبة على توحيد القو

يسر  كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم تحث
  .أقرب وقت ممكنفي ] على الفقرة األخيرة إلضافة النصين العربي والصيني إلى النصوص األصلية لالتفاقيةأي التعديالت [مفعولها بعد 

) أ(٥٠مكرر والمادة  ٨٣مكرر والمادة  ٣كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على التعديالت بإدخال المادة  تحث
  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩( ٥٦والمادة ) ١٩٩٠(

وخصوصا اتفاقية مونتريال للعام  كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الدولي، تحث
على  ،٢٠١٠واتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام  ٢/٥/٢٠٠٩، واتفاقيتي مونتريال بتاريخ ٢٠٠١  ووثيقتي كيب تاون للعام ١٩٩٩

  .القيام بذلك في أقرب وقت ممكن

لمستندات التي استعملتها في عملية الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص وا تحث
  .التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس العملية
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 من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود إمكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، عند تطلب
الطلب، إلى الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم وحضور الحلقات أو 

  . الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدولي

  )د(التذييل 

  تدريس قانون الجو

همية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة والدول، ، إذ تأخذ بعين االعتبار األإن الجمعية العمومية
  .والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع المهم

  .المجلس إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا التدريس تدعو

  .أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله لمالئمة التي من شأنهاالدول على اتخاذ التدابير ا تحث

  .الدول المتعاقدة واألطراف المعنية إلى المساهمة في صندوق أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العليا تدعو

  )ه(التذييل 

  اعتماد تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب 
  )الركاب المشاغبين أو غير المنضبطينمسألة (على متن الطائرات المدنية 

  :إن الجمعية العمومية

 تلك من ٤٤ المادة وفي الدولي المدني الطيران اتفاقية ديباجة في عليها المنصوص المنظمة ومقاصد أهداف بأن منها إدراكا
 باألمان يتسم جوي نقل إلى العالم شعوب احتياجات تلبية أجل من الدولي الجوي النقل وتطوير تخطيط تعزيز تتضمن االتفاقية
  .واالقتصاد والفاعلية واالنتظام

 أو مشاغبون ركاب مدنية طائرات متن على ارتكبها والتي عنها المبلغ الوقائع وخطورة عدد في الملموسة الزيادة تالحظ وإذ
  .منضبطين غير

  . متنها على الذين موالطاق الركاب وسالمة الطائرات سالمة على الوقائع تلك آلثار االعتبار تقيم وإذ

 مالئمة ليست كثيرة دول في الوطنية التنظيمية والقواعد الوطنية والقوانين الراهن الدولي القانون أن بالها عن يغيب ال وإذ
  .فعال بشكل المشكلة هذه لمعالجة الكافي بالقدر

 القانون خالل من مالئمة تدابير اعتماد إلى ةوالحاج طيرانها، أثناء للطائرات فيها الكامنة والمخاطر الخاصة البيئة تدرك وإذ
  .الطائرات متن على انضباط عدم أو شغبا تشكل التي واالعتداءات اإلجرامية األفعال على المحاكمة من الدول لتمكين الوطني

على على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة  وإذ تشجع
  .األفعال اإلجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا أو عدم انضباط على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى
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  :لهذا

 المشاغبين، الركاب مشكلة بفاعلية تعالج وطنية وقواعد قوانين يمكن ما بأسرع تعتمد أن على المتعاقدة الدول جميع تحث
  .أدناه الواردة نصوصال عمليا ممكن حد أقصى إلى فيها تدرج وأن

جميع الدول المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جميع األشخاص الذين تتوافر لديها أسس وتدعو 
معقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو ويدخل في اختصاص 

  .والقواعد  طات بموجب هذه القوانينتلك السل

  تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المدنية 

  االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية   :القسم األول

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية

االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة إذا كان هذا الفعل   )١
  .تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامه

طائرة بالنيابة عنه لتأمين سالمة رفض إتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم ال  )٢
  .الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط على متن الطائرة

االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على متن أي طائرة   :القسم الثاني
  مدنية

با لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال العنف البدني ضد أي شخص، أو باالعتداء الجنسي يعد مرتك  )١
  .بالتحرش بأي طفل أو

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية، إذا كان من المحتمل أن يعرض الفعل   )٢
  :على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على متن الطائرةسالمة الطائرة أو سالمة أي شخص 

  .بالقول، ضد شخص آخر االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو  )أ

  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب

  . تعاطي الخمور أو العقاقير إلى حد الثمالة  )ج

  مدنية  ي ترتكب على متن أي طائرةالجرائم األخرى الت  :القسم الثالث

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية

  .التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل أن يهدد سالمة الطائرة  )١

  .المة على متن الطائرةالعبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة بالس  )٢
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  .تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا  )٣

  االختصاص  :القسم الرابع

ليشمل أي جريمة منصوص عليها في األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون إذا كان  )اسم الدولة( يمتد اختصاص   -١
  :ن الطائرات التاليةالفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي م

  .)اسم الدولة( أي طائرة مدنية مسجلة في   )١

أو أي  )الدولة  اسم(                                                  ّ                              أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم ألي مشغ ل جوي يقع مقر عمله الرئيسي في   )٢
  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة )الدولة  اسم(مشغل جوي ليس له مقر في 

  .فوقه أو تطير )اسم الدولة( أي طائرة مدنية في إقليم  )٣

  :، إذا توافر الشرطان التاليان)اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

  )اسم الدولة(أن يكون الهبوط التالى للطائرة في   )أ

وطلب من هذه  )الدولة  اسم(وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى السلطات المختصة في   )ب
ات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل الطائرة قد قدم طلبا مماثال أو سيقدم السلط

  .طلبا مماثال الى أي دولة أخرى

تعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض اإلقالع وانتهاء باللحظة التي " أثناء الطيران"إن عبارة   -٢
  .الطائرة عن الحركة بعد الهبوط تتوقف فيها

  )و(التذييل 

  وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية
  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

الذي يرمي، ضمن جملة ) CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع لما كان
 ١٩٩١أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في عام 

  .٢٠٠٣وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام 

، والذي يتكون من )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالعاإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت  ولما كان
وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات في إطار النظام العالمي للمالحة باألقمار (اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية 

كاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة وبوجه خاص بيان سياسات اإلي(، وإرشادات اإليكاو ذات الصلة )الصناعية
وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بين االيكاو والدول التي تشغل مجموعات األقمار )) CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع

  .الحالي  الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني

إدارة /اإليكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع ولما كانت
في إطار الجمعية العمومية لإليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين، ) CNS/ATM(الحركة الجوية 

الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل والتحديات والشواغل التي تواجه المجتمع ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا 
  .العالمي تمهيدا لفهمها

هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية تعيق تنفيذ  ولما كانت
  .في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو) CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /العنظم االتصاالت والمالحة واالستط
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  :العمومية الجمعية فإن

 االتصاالت لنظم قانوني إطار وضع في النظر" القانونية للجنة العام العمل برنامج من ٣ رقم البند بأهمية تقر  -١
الصناعية والهيئات االقليمية المتعددة  باألقمار للمالحة العالمي النظام فيها بما) CNS/ATM( ةالجوي الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة

  .بذلك يتعلق فيما والمجلس العمومية الجمعية أو مقررات وقرارات ،"األطراف، وإقامة إطار عمل قانوني

 /واالستطالع والمالحة تصاالتاال نظم لتنفيذ شيكاغو اتفاقية تعديل إلى حاجة وجود عدم على جديد من تؤكد  -٢
  ).CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة

 قضايا أي لمعالجة الالزمة اآلليات لوضع اإلقليمية المنظمات استخدام في أيضا النظر إلى المتعاقدة الدول تدعو  -٣
 مع اإلقليم، في (CNS/ATM) لجويةا الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت نظم تنفيذ تعوق أن شأنها من مؤسسية أو قانونية
  .العام الدولي والقانون شيكاغو اتفاقية مع اآلليات هذه توافق ضمان

 نظم لتنفيذ الالزمة الفنية والمساعدات التسهيالت تقديم على والصناعة اإلقليمية والمنظمات اإليكاو تشجع  -٤
  .)CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت

 تمويل مصادر إيجاد في النظر إلى الخاصة التمويل وجهات األطراف متعددة والوكاالت المتعاقدة الدول تدعو  -٥
  ).CNS/ATM( الجوية الحركة إدارة/واالستطالع والمالحة االتصاالت نظم تنفيذ على اإلقليمية والمجموعات الدول لمساعدة إضافية

 إليها، األطراف انضمام يسهل تعاقدية أطر وضع على االقتضاء عند يساعد أنوب بل يسهر، بأن العام األمين تكلف  -٦
 المدني الطيران ولجان المدني للطيران األوروبية اللجنة أعضاء من المقترحين والنموذج الهيكل أساس على أمور جملة ضمن وتعتمد
  .الدولي القانون أساس وعلى األخرى، اإلقليمية

  .اإلقليمية بالمبادرات المجلس إفادة لىإ المتعاقدة الدول تدعو  -٧

طبقا (المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن  تكلف  -٨
  ).من اتفاقية شيكاغو ٨٣و ٥٥و ٥٤للمواد 

      ٢٠١٠                                         تعزيز اتفاقية بيجين وبروتوكول بيجين لعام    :    ٢٣-  ٣٧       القرار 

      مية،                إن الجمعية العمو

                                 ُ                     المتعلق بالتصديق على الصكوك التي ُأعدت واعتمـدت تحـت     )  ج (         ، المرفق   ٢٦-  ٣٦                          إلى قرار الجمعية العمومية          إذ تشير
                رعاية المنظمة؛

                                                                                      بأهمية توسيع نطاق نظام أمن الطيران العالمي وتعزيزه لمواجهة المخاطر الجديدة والناشئة؛           وإذ تعترف

                                                        التفاقية قمع األفعال غير المشـروعة المتعلقـة بـالطيران                ماد العالمي                               جميع الدول على دعم وتشجيع االعت     تحث  - ١
               بروتوكول بيجين  (                                                                 والبروتوكول المكمل التفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات  )     ٢٠١٠                   اتفاقية بيجين لعام  (               المدني الدولي

   ؛ )    ٢٠١٠     لعام 

                   في أسرع وقت ممكن؛      ٢٠١٠                وكول بيجين لعام                                                   الدول على التوقيع والتصديق على اتفاقية بيجين وبروت     تحث  - ٢
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   .                                                                                           لى األمين العام تقديم المساعدة، حسب االقتضاء، في عملية التصديق إذا طلبت ذلك إحدى الدول األعضاء إ     تطلب   - ٣

      ١٩٩٩                            تعزيز اتفاقية مونتريال لعام    :  ٢٤-  ٣٧       القرار 

                      إن الجمعية العمومية،

                                                            ق بالتصديق على الصكوك التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة؛      المتعل  )  ج (          ، التذييل   ٢٦-  ٣٦           إلى قرارها          إذ تشير

                                                                                                      بأهمية تحقيق نظام عالمي ليحكم مسؤولية شركات الطيران إزاء الركاب والشاحنين على الرحالت الجوية الدولية؛        وإذ تقر 

                                                                       باستصواب وجود نظام منصف وعادل ومناسب يتيح التعويض الكامل عن الخسائر ؛        وإذ تقر 

           المبرمة في                                              التفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي،                                        يع الدول على دعم وتشجيع االعتماد العالمي   جم     تحث  - ١
   ؛ )    ١٩٩٩                      اتفاقية مونتريال لعام  (      ١٩٩٩     مايو  /    أيار    ٢٨            مونتريال في 

                    في أقرب وقت ممكن؛       ١٩٩٩                                                              جميع الدول التي لم تفعل ذلك ألن تنضم إلى اتفاقية مونتريال لعام      تحث  - ٢

   .                                                                                           لى األمين العام تقديم المساعدة، حسب االقتضاء، في عملية التصديق إذا طلبت ذلك إحدى الدول األعضاء إ   لب   تط  - ٣

                                سياسة االيكاو بشأن خدمات اللغات    :  ٢٥-  ٣٧       القرار 

ة وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة التي أصدرتها الجمعي االيكاوتوفر مستويات مالئمة من الخدمة بلغات عمل  لما كان
، وكذلك لحسن سير أعمال والتوصيات الدوليةما نشر القواعد                                                                   العمومية أمرا مهما للغاية لنشر وثائق المنظمة على نطاق العالم، والسي 

  .الدائمة المنظمة وهيئاتها

  .اللغات نوعية الخدمة التي تقدم بهذهعلى الحفاظ على المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة و يمن الضرور ولما كان

                         ً      ّ                                                              من المهم جد ا  توفير فهم موح د ومت سق لمطبوعات االيكاو من قبل جميع الدول المتعاقدة بجميع لغات عمل ولما كان 
  .     ّ                                                                                                 المنظ مة، وبهدف الحفاظ على سالمة وأمن الطيران المدني الدولي وتقليل أثر الطيران على البيئة إلى الحد  األدنى

  :ن الجمعية العموميةإف

                                                                                      لى أن  تعد د اللغات هو أحد المبادئ األساسي ة لبلوغ أهداف االيكاو بصفتها وكالة متخص صة تابعة ع تعيد التأكيد  -١
 .لألمم المتحدة

  .على قراراتها السابقة بشأن تعزيز لغات عمل المنظمة تعيد التأكيد  -٢

 .                                                            بأن  خدمات اللغات هي جزء ال يتجز أ من أي  برنامج من برامج االيكاو    تقر   -٣

  .أن المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات يشكالن الهدف المستمر للمنظمة تقرر  -٤
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  .أن العمل بأي لغة جديدة ينبغي أال يؤثر في نوعية الخدمة التي تقدم بلغات العمل األخرى في المنظمة تقرر  -٥

  .ون خاضعا لالستعراضسيك ذيال اتأن يواصل المجلس رصد خدمات اللغ تقرر  -٦

 .                                       ً                             من األمين العام أن يضع ويطب ق نظاما  إلدارة النوعي ة في مجال خدمات اللغات تطلب  -٧

                                                  ّ                ّ                              من األمين العام لاليكاو االلتزام بأفضل الممارسات المت بعة في األمم المت حدة بشأن خدمات اللغات، بما في  تطلب  -٨
ديد مستوى االستعانة بالمصادر الخارجية في مجالي الترجمة التحريرية ذلك تعيين موظفين مؤقتين في أوقات الذروة وتح

 .والشفوية

إلتاحة نشر " لوائح مطبوعات االيكاو"بعنوان  Doc 7231/11من المجلس النظر في ضرورة تعديل الوثيقة يطلب   -٩
 .مطبوعات االيكاو بجميع لغات عمل المنظمة

                                            ّ                مل االيكاو، إذا ما رغبت في ذلك، إلى دعم المنظ مة من خالل إقامة                      ّ        الدول األعضاء التي تمث ل لغات ع تدعو  -١٠
                     ً                                          ّ                                          مراكز معترف بها رسمي ا  لترجمة مطبوعات االيكاو ومن خالل إعارة الموظ فين الكفوئين إلى أمانة االيكاو، بما في ذلك 

 .      الخاص ة                                                                               المكاتب اإلقليمي ة، وذلك بهدف خفض األعمال المتأخرة في الترجمة والدعم في المناسبات 

ّ                       أن  هذا القرار يحل  محل  قرار الجمعي ة العمومي ة تعلن  -١١     ّ                 A31-17 .  

      ٢٠١٣ و      ٢٠١٢ و      ٢٠١١                 ميزانيات السنوات    :  ٢٦-  ٣٧       القرار 

   :      ما يلي      تالحظ  ،     ٢٠١٣-    ٢٠١٢-    ٢٠١١                           ، بالنسبة لميزانية السنوات                    إن الجمعية العمومية  - أ

          تقـديرات   [                                           معية العمومية في تقديرات الميزانية السنوية                                  من االتفاقية، قدم المجلس ونظرت الج    ٦١             بموجب المادة   - ١
   ؛    ٢٠١٣ و      ٢٠١٢ و      ٢٠١١                           لكل سنة من السنوات المالية    )] AOSC (                                                               داللية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني 

   . ة                                                       من االتفاقية، توافق الجمعية العمومية على ميزانيات المنظم    ٦١ و  )  ه (    ٤٩                وبموجب المادتين   - ٢

   :                                فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني   ،                   إن الجمعية العمومية  - ب

                                                                                                        أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول بصورة رئيسية من رسوم على تنفيذ مشـاريع           إذ تدرك
                         دة االنمائي ومصادر أخرى؛                                                                                موكلة الى االيكاو للتنفيذ من قبل مصادر تمويل خارجية، كالحكومات وبرنامج األمم المتح

                                                                                                            أن برنامج التعاون الفني ال يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة الى حين تقرير الحكومات المانحة والبلدان المتلقية           وإذ تدرك
                          بشأن المشاريع ذات الصلة؛

                             والتشغيلية لبرنامج التعـاون                                                                                في ضوء الحالة اآلنفة الذكر، أن األرقام السنوية الصافية لتكاليف الخدمات االدارية          وإذ تدرك
   :                                تمثل تقديرات داللية للميزانية فقط      ٢٠١٣ و      ٢٠١٢ و      ٢٠١١                                           الفني المبينة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات 

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  
  ١١ ٦٠٠ ٠٠٠  ١١ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠ ٧٠٠ ٠٠٠  
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                                                                    أن التعاون الفني يشكل أداة هامة لتعزيز تنمية وسالمة الطيران المدني؛          وإذ تدرك

                                                                               الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة إتخاذ تدابير مستمرة؛         إذ تدرك و

                                                                                                        أنه في حال انتهت تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية في احدى السنوات المالية بعجز مالي، ينبغي تغطية هـذا            وإذ تدرك
                                                         الخدمات االدارية والتشغيلية وسوف تكون الدعوة للحصول علـى                                                            العجز أوال من الفائض المتراكم في الصندوق االحتياطي لتكاليف

   .                                            الدعم من ميزانية البرنامج العادي المالذ األخير

                                                                                                             الموافقة هذه على التقديرات الداللية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تقوم على          تقرر أن
                                                                                              على التقديرات الداللية للميزانية في إطار التقديرات السنوية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية،                               أساس أن تتحقق التعديالت الالحقة 

   .                                          وفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي

   :                       بالنسبة للبرنامج العادي   ،                   إن الجمعية العمومية  - ج
  :أن يتم تقرر

، كل على حدة، فإن المبالغ التالية بالدوالر ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالية   -١
الكندي التي تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقا للنظام المالي ورهنا بأحكام 

  :القرار  هذا

  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البرنامج
          

  ٧١ ١٦٥ ٠٠٠  ٢٤ ٩١٣ ٠٠٠  ٢٣ ٤٣٧ ٠٠٠  ٢٢ ٨١٥ ٠٠٠  السالمة

  ٤١ ٠٤٠ ٠٠٠  ١٣ ٨٦٦ ٠٠٠  ١٣ ٧٧١ ٠٠٠  ١٣ ٤٠٣ ٠٠٠  األمن

البيئة والتنمية المستدامة حماية 
  الجوي للنقل

٣٥ ٥٨٥ ٠٠٠  ١٢ ٣١١ ٠٠٠  ١١ ٨٤٣ ٠٠٠  ١١ ٤٣١ ٠٠٠  

  ٦٢ ٦٠٥ ٠٠٠  ٢٢ ١٤٣ ٠٠٠  ٢٠ ٧١٤ ٠٠٠  ١٩ ٧٤٨ ٠٠٠  دعم البرنامج

  ٤٠ ٨٢٠ ٠٠٠  ١٤ ٠٨٠ ٠٠٠  ١٣ ٤٧٥ ٠٠٠  ١٣ ٢٦٥ ٠٠٠  التنظيم واالدارة

  ٢١ ٨٨٧ ٠٠٠  ٧ ٩٥١ ٠٠٠  ٧ ٠٠٤ ٠٠٠  ٦ ٩٣٢ ٠٠٠  التنظيم واالدارة ـ الهيئات االدارية

  ٢٧٣ ١٠٢ ٠٠٠  ٩٥ ٢٦٤ ٠٠٠  ٩٠ ٢٤٤ ٠٠٠  ٨٧ ٥٩٤ ٠٠٠  مجموع االعتمادات الموافق عليها

          
  ٢٧٠ ٧٩٠ ٠٠٠  ٩٤ ٦٨١ ٠٠٠  ٨٩ ٥٥٤ ٠٠٠  ٨٦ ٥٥٥ ٠٠٠  تشغيل
  ٢ ٣١٢ ٠٠٠  ٥٨٣ ٠٠٠  ٦٩٠ ٠٠٠  ١ ٠٣٩ ٠٠٠  رأسمال

  

   :                                                                                                       تمويل اإلعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على النحو التالي  - ٢



- 90 - 

 

  
  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  
  ٢٥٥ ٠٠٧ ٠٠٠  ٨٨ ٧٢٧ ٠٠٠  ٨٤ ٢٥٦ ٠٠٠  ٨٢ ٠٢٤ ٠٠٠  األنصبة المقررة على الدول  )أ

تحويالت من فائض الصندوق   )ب
  )ARGF(االيرادات لفرعي الدرار ا

١٤ ١٤٠ ٠٠٠  ٥ ٠٨٢ ٠٠٠  ٤ ٦٨٨ ٠٠٠  ٤ ٣٧٠ ٠٠٠  

  ٣ ٩٥٥ ٠٠٠  ١ ٤٥٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٠ ٠٠٠  ١ ٢٠٠ ٠٠٠  إيرادات متنوعة  )ج

  ٢٧٣ ١٠٢ ٠٠٠  ٩٥ ٢٦٤ ٠٠٠  ٩٠ ٢٤٤ ٠٠٠  ٨٧ ٥٩٤ ٠٠٠  المجموع

  
فإن المبالغ التالية بالدوالر  ، كل على حدة،٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالية   -٣

الكندي التي تقتضي عرضا مفصال لألموال، قد جرى التفويض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقا للنظام المالي ورهنا بأحكام هذا 
القرار الواجب تمويلها بدون زيادة األنصبة المقررة على الدول من خالل صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 

  :دوالر ٢ ٢٠٢ ٢٠٠دوالر وبواسطة تحويل من خطة الحوافز لحساب االشتراكات التي طال تأخرها بمبلغ  ٥ ٣١١ ٥٠٠  بمبلغ

  المجموع  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  البرنامج
  ١ ٩٨٤ ٠٠٠  ٨٨٨ ٠٠٠  ٩٧٧ ٠٠٠  ١١٩ ٠٠٠  السالمة

  ٢٢٠ ٠٠٠  ٧٦ ٠٠٠  ٧٣ ٠٠٠  ٧١ ٠٠٠  األمن
حماية البيئة والتنمية المستدامة 

  الجوي للنقل
١٤٨ ٠٠٠  ٥١ ٠٠٠  ٤٩ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  

  ١ ٢١١ ٠٠٠  ٤٢٥ ٠٠٠  ٣٩٩ ٠٠٠  ٣٨٧ ٠٠٠  دعم البرنامج

  ٣ ٩٠٦ ٠٠٠  ١ ٣٤٩ ٠٠٠  ١ ٢٩٥ ٠٠٠  ١ ٢٦٢ ٠٠٠  التنظيم واالدارة

  ٤٥ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠  ١٤ ٠٠٠  التنظيم واالدارة ـ الهيئات االدارية

  ٧ ٥١٤ ٠٠٠  ٢ ٨٠٥ ٠٠٠  ٢ ٨٠٨ ٠٠٠  ١ ٩٠١ ٠٠٠  مجموع االعتمادات الموافق عليها

          

      ٢٠١٣  و       ٢٠١٢  و       ٢٠١١                                       أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات    :  ٢٧-  ٣٧       القرار 

   :                الجمعية العمومية    إن

      عمـال        ٢٠١٣  و       ٢٠١٢  و       ٢٠١١                                                                 أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الدول المتعاقـدة عـن السـنوات         تقرر   - ١
  .                                                قية شيكاغو يجب أن تحدد وفقا للجدول الواردة أدناه                           من الفصل الثاني عشر من اتفا  )   ٦١ (        بالمادة



- 91 - 

 

  2011  2012  2013 
  %  %  % 
       

 0.06  0.06  0.06  أفغانستان
 0.06  0.06  0.06   ألبانيا
 0.11  0.11  0.11  الجزائر
 0.06  0.06  0.06  أندورا
 0.06  0.06  0.06  أنغوال

       
 0.06  0.06  0.06   أنتيغوا وبربودا

 0.25  0.25  0.25   األرجنتين
 0.06  0.06  0.06   أرمينيا
 1.72  1.72  1.72   أستراليا
 0.65  0.65  0.65   النمسا

       
 0.06  0.06  0.06   أذربيجان

 0.06  0.06  0.06   جزر البهاما
 0.13  0.13  0.13   البحرين
 0.06  0.06  0.06   بنغالديش
 0.06  0.06  0.06   بربادوس

        
 0.06  0.06  0.06   بيالروس
 0.82  0.82  0.82   بلجيكا
 0.06  0.06  0.06   بليز
 0.06  0.06  0.06   بنن

 0.06  0.06  0.06   بوتان
        

 0.06  0.06  0.06   دولة بوليفيا المتعددة القوميات
 0.06  0.06  0.06   البوسنة والهرسك

 0.06  0.06  0.06   بوتسوانا
 1.33  1.33  1.33   البرازيل
 0.06  0.06  0.06   ي دار السالمبرون

       
 0.06  0.06  0.06   بلغاريا

 0.06  0.06  0.06  بوركينا فاسو
 0.06  0.06  0.06  بوروندي
 0.06  0.06  0.06  كمبوديا

 0.06  0.06  0.06  الكاميرون
       

 2.55  2.55  2.55   كندا
 0.06  0.06  0.06   الرأس األخضر

 0.06  0.06  0.06   جمهورية أفريقيا الوسطى
 0.06  0.06  0.06   تشاد
 0.28  0.28  0.28   شيلي

        
 4.06  4.06  4.06   الصين
 0.22  0.22  0.22   كولومبيا
 0.06  0.06  0.06   جزر القمر
 0.06  0.06  0.06   الكونغو

 0.06  0.06  0.06   جزر كوك
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  2011  2012  2013 
  %  %  % 
       

 0.06  0.06  0.06   كوستاريكا
 0.06  0.06  0.06   كوت ديفوار

 0.07  0.07  0.07   كرواتيا
 0.07  0.07  0.07   كوبا

 0.06  0.06  0.06   قبرص
        

 0.27  0.27  0.27   الجمهورية التشيكية
 0.06  0.06  0.06   جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 0.06  0.06  0.06   ونغو الديمقراطية الشعبيةجمهورية الك
 0.56  0.56  0.56   الدنمارك
 0.06  0.06  0.06   جيبوتي

        
 0.06  0.06  0.06   الجمهورية الدومينيكية

 0.06  0.06  0.06   اكوادور
 0.17  0.17  0.17   مصر

 0.06  0.06  0.06   السلفادور
 0.06  0.06  0.06   غينيا االستوائية

        
 0.06  0.06  0.06   اريتريا
 0.06  0.06  0.06   استونيا
 0.08  0.08  0.08   اثيوبيا
 0.06  0.06  0.06   فيجي
 0.50  0.50  0.50   فنلندا

       
 4.92  4.92  4.92   فرنسا
 0.06  0.06  0.06   غابون
 0.06  0.06  0.06   غامبيا
 0.06  0.06  0.06   جورجيا

 6.56  6.56  6.56   لمانياأ
        

 0.06  0.06  0.06   غانا
 0.50  0.50  0.50   اليونان
 0.06  0.06  0.06   غرينادا
 0.06  0.06  0.06   غواتيماال
 0.06  0.06  0.06   غينيا

       
 0.06  0.06  0.06   غينيا بيساو

 0.06  0.06  0.06   غيانا
 0.06  0.06  0.06   هايتي

 0.06  0.06  0.06   ندوراسه
 0.22  0.22  0.22   هنغاريا

        
 0.06  0.06  0.06   آيسلندا
 0.73  0.73  0.73   الهند

 0.26  0.26  0.26   اندونيسيا
 0.20  0.20  0.20   جمهورية ايران االسالمية

 0.06  0.06  0.06   العراق



- 93 - 

 

  2011  2012  2013 
  %  %  % 
       

 0.65  0.65  0.65   آيرلندا
 0.39  0.39  0.39   اسرائيل
 3.52  3.52  3.52   ايطاليا
 0.06  0.06  0.06   جامايكا
 9.08  9.08  9.08   اليابان

        
 0.06  0.06  0.06   األردن

 0.06  0.06  0.06   كازاخستان
 0.06  0.06  0.06   كينيا

 0.06  0.06  0.06   كيريباتي
 0.23  0.23  0.23   الكويت

        
 0.06  0.06  0.06   قيرغيزستان

 0.06  0.06  0.06   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 0.06  0.06  0.06   التفيا
 0.06  0.06  0.06   لبنان

 0.06  0.06  0.06   ليسوتو
       

 0.06  0.06  0.06   ليبيريا
 0.09  0.09  0.09   الجماهيرية العربية الليبية

 0.06  0.06  0.06   ليتوانيا
 0.31  0.31  0.31   بورجلوكسم
 0.06  0.06  0.06   مدغشقر

        
 0.06  0.06  0.06   ماالوي
 0.47  0.47  0.47   ماليزيا
 0.06  0.06  0.06   ملديف
 0.06  0.06  0.06   مالي
 0.06  0.06  0.06   مالطة

       
 0.06  0.06  0.06   جزر المارشال

 0.06  0.06  0.06   موريتانيا
 0.06  0.06  0.06   ريشيوسمو

 1.72  1.72  1.72   المكسيك
 0.06  0.06  0.06   واليات ميكرونيزيا الموحدة

       
 0.06  0.06  0.06  موناكو
 0.06  0.06  0.06  منغوليا

 0.06  0.06  0.06   مونتينيغرو
 0.10  0.10  0.10  المغرب

 0.06  0.06  0.06  موزامبيق
        

 0.06  0.06  0.06  ارميانم
 0.06  0.06  0.06   ناميبيا
 0.06  0.06  0.06   ناورو
 0.06  0.06  0.06   نيبال

 1.85  1.85  1.85   مملكة هولندا
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  2011  2012  2013 
  %  %  % 
       

 0.30  0.30  0.30   نيوزيلندا
 0.06  0.06  0.06  نيكاراغوا
 0.06  0.06  0.06  النيجر
 0.06  0.06  0.06  نيجيريا
 0.61  0.61  0.61  النرويج

       
 0.07  0.07  0.07  عمان

 0.15  0.15  0.15  باكستان
 0.06  0.06  0.06  باالو
 0.06  0.06  0.06  بنما

 0.06  0.06  0.06  بابوا غينيا الجديدة
       

 0.06  0.06  0.06  باراغواي
 0.10  0.10  0.10  بيرو

 0.16  0.16  0.16  الفلبين
 0.59  0.59  0.59  بولندا

 0.48  0.48  0.48  البرتغال
       

 0.41  0.41  0.41  قطر
 2.41  2.41  2.41  جمهورية كوريا

 0.06  0.06  0.06  جمهورية مولدوفا
 0.15  0.15  0.15  رومانيا

 1.46  1.46  1.46  االتحاد الروسي
       

 0.06  0.06  0.06  رواندا
 0.06  0.06  0.06  سانت كيتس ونيفيس

 0.06  0.06  0.06  سانت لوسيا
 0.06  0.06  0.06  سانت فنسنت وغرينادين

 0.06  0.06  0.06  ساموا
       

 0.06  0.06  0.06  سان مارينو
 0.06  0.06  0.06  سان تومي وبرينسيبي

 0.77  0.77  0.77  المملكة العربية السعودية
 0.06  0.06  0.06  السنغال
 0.06  0.06  0.06   صربيا

        
 0.06  0.06  0.06  سيشيل

 0.06  0.06  0.06  سيراليون
 1.07  1.07  1.07  سنغافورة
 0.11  0.11  0.11  سلوفاكيا
 0.07  0.07  0.07  سلوفينيا

 
 0.06  0.06  0.06   جزر سليمان
 0.06  0.06  0.06   الصومال

 0.42  0.42  0.42   جنوب أفريقيا
 2.47  2.47  2.47   اسبانيا

 0.07  0.07  0.07   سرى النكا
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  2011  2012  2013 
  %  %  % 
       

 0.06  0.06  0.06  السودان
 0.06  0.06  0.06  سورينام
 0.06  0.06  0.06  سوازيلند
 0.74  0.74  0.74  السويد
 0.95  0.95  0.95  سويسرا

       
 0.06  0.06  0.06  الجمهورية العربية السورية

 0.06  0.06  0.06  يكستانطاج
 0.50  0.50  0.50  تايلند

 0.06  0.06  0.06  جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 0.06  0.06  0.06  ليشتي - تيمور 

       
 0.06  0.06  0.06  توغو
 0.06  0.06  0.06  تونغا

 0.06  0.06  0.06  ترينيداد وتوباغو
 0.06  0.06  0.06  تونس
 0.63  0.63  0.63  تركيا

       
 0.06  0.06  0.06  تركمانستان

 0.06  0.06  0.06  أوغندا
 0.10  0.10  0.10  أوكرانيا

 1.07  1.07  1.07  االمارات العربية المتحدة
 5.68  5.68  5.68  المملكة المتحدة

       
 0.06  0.06  0.06  جمهورية تنزانيا المتحدة

 25.00  25.00  25.00  ت المتحدةالواليا
 0.06  0.06  0.06  أوروغواي
 0.06  0.06  0.06  أوزبكستان
 0.06  0.06  0.06   فانواتو

       
 0.22  0.22  0.22  جمهورية فنزويال البوليفارية

 0.10  0.10  0.10  فيتنام
 0.06  0.06  0.06  اليمن
 0.06  0.06  0.06  زامبيا

 0.06  0.06  0.06  زمبابوي
        
   100.00  100.00  100.00 

                        صندوق رأس المال العامل   :  ٢٨ /  ٣٧       القرار 

   :                الجمعية العمومية    إن

  :تالحظ إذ  -١

تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل  ٣٤-٣٦أن المجلس قد قدم وفقا للقرار   )أ
  .الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعن أوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و
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شكال عقبـة  ةالجاري سنةاشتراكات ال دفعوالتأخر في  الماضيةفي السنوات  االشتراكات المتأخرةأن تراكم   )ب
  .الحالة المالية زعزعتمتزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و

تؤثر على تحديد المستوى السديد لصندوق ثالث سنوات،  نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،   )ج
 أنصبة ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنها فرضأ إذرأس المال العامـل وسلطة االقتراض، 

  .شتراكات على الدول المتعاقدةالا

 يجب على المنظمة أن تنفقه إنقاصهأنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن   )د
هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنامج  إنقاصوال يمكن  . تكاليف الموظفين دفعكل شهر ل

  .في كل األحوال رواتبهمن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقون الدائموالموظف مادامالعمل 

النفقات التقديرية أن متوسط االشتراكات التراكمية المحصلة حتى سبتمبر من كل سنة كانت أقل من   )ه
  .في المائة في الفترة الثالثية السابقة ٥,٠في المائة مقارنة بنسبة  ١٠,٠ بنسبة

أن االتجاهات الماضية دلت على أن ليس هناك سوى مجازفة محدودة فيما قد يكون صندوق رأس المال   )و
  .العامل غير كاف لتغطية االحتياجات في المستقبل القريب

 أن االشتراكات ال تدفع في بداية السنة عند استحقاق دفع االشتراكات، وأن االيكاو ال يمكنها أن الخبرة أظهرت  )ز
أن تعول على جميع االشتراكات المدفوعة حتى وان دفعت بحلول نهاية سنة استحقاق الدفع، وأن عدم وفاء 

غير المقبولة يؤدي إلى أزمة  بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة
  .مالية خطيرة في المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدة

صندوق رأس المال العامل كصمام أمان يمكنها  إلىااليكاو  أجلست ةالسيولة النقدية غير مؤكد تأنه مادام  )ح
   .االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها

قرر أن زيادة مستواه البالغ و ٢٠٠٩نوفمبر أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال العامل في   )ط
  .ماليين دوالرات أمر غير ضروري في الوقت الحالي ٦

  :ما يلي تقرر  -٢

  .ماليين دوالرات ٦ عند مستوى صندوق رأس المال العامليظل أن   )أ

ال العامل كل سنة في موعد أقصاه شهر نوفمبر من أن يستعرض المجلس مستوى صندوق رأس الم  )ب
ليقرر مدى الحاح الحاجة الى زيادته في أثناء السنة أو في  ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠السنوات 

  .السنة الالحقة

ماليين دوالرات اذا قرر المجلس  ٨أن يرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل الى مستوى ال يزيد على   )ج
ه، وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الدول حديثة العضوية في أن لذلك ما يبرر

وسوف يستند هذا التعديل في صندوق رأس المال العامل . المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات
  .على جدول االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل

يصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمادات االعتيادية أن   )د
واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طريق االقتراض 

ن األمين العام رد هذه المبالغ الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب م
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ماليين  ٣ لىبأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض ع
  .في أي وقت خالل الفترة الثالثيةدوالرات 

  :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي  )ه

 ٢٠١٠المكتسبة في السنوات الخبرة صندوق رأس المال العامل في ضوء مدى كفاية مستوى   )١
  .٢٠١٢و ٢٠١١و

 تحميللى إالمالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة  وضعذا كان الإما   )٢
  .االشتراكات في دفع تأخرالالنقدي الناشئ عن  قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول المتعاقدة 

  .مالءمة مستوى سلطة االقتراضمدى   )٣

  .حل محله القرار الحالي انلم يعد ساريا و ٣٤-٣٦ القرارن ا  )و

  :ثوتح  -٣

دفع تلك  ستحق فيهاي يتال سنةخالل ال هامكنما يأسرع بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها   )أ
ندوق رأس المال العامل االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من ص

  .واللجوء الى االقتراض الخارجي

، حسبما هامكنما يأسرع بعلى الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول   )ب
  .٣٢-٣٧ القرار جاء في

                     تعديل النظام المالي   :  ٢٩-  ٣٧       القرار 

  اعتبارها الهيئة التي تعتمد ميزانيات ومخصصات المنظمة؛المجلس يحترم مكانة الجمعية العمومية ب لما كان

  المجلس قادرا على االجتماع بشكل منتظم لمعالجة المتطلبات والتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة؛ ولما كان

  على االحتياجات المالية؛المجلس في حاجة إلى المرونة فيما بين دورات الجمعية العمومية لمعالجة التغيرات التي تطرأ  ولما كان

  :فإن الجمعية العمومية تقرر

من النظام المالي ودخولها حيز  ٢-٥على المادة  A37-WP/57, AD/14إعتماد التعديالت المبينة في تذييل الورقة   -١
  .من النظام المالي ١-١٤، وتأكيد التعديالت على المواد األخرى من النظام المالي بموجب المادة ٢٠١١يناير  ١التطبيق ابتداء من 

                     والنظر فـي تقـارير         ٢٠٠٩ و      ٢٠٠٨ و      ٢٠٠٧                                               الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية    :  ٣٠ /  ٣٧       القرار 
                     المراجعة الخاصة بها

وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة من المراجع  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧أن حسابات المنظمة للسنوات المالية  حيث
العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم  - )٢٠٠٩و ٢٠٠٨(وديوان الحسابات لفرنسا  )٢٠٠٧(العام لكندا 

بصفة المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضت على الجمعية العمومية بعد تعميمها على  -المتحدة والوكاالت المتخصصة 
  .الدول المتعاقدة



- 98 - 

 

  .الجمعية العمومية لكي تنظر فيها إلىالمراجعة وقدمها المجلس قد نظر في تقارير  وحيث أن

  .من الفصل الثامن من االتفاقية ٤٩من المادة ) و(جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة  وحيث أنه

  :الجمعية العمومية فإن

العام في الرد وتعليقات األمين  ٢٠٠٧بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  -١
  .على توصيات تقرير المراجعة

وتعليقات األمين العام في الرد  ٢٠٠٨بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  -٢
  .على توصيات تقرير المراجعة

في الرد  ذات الصلة ات األمين العاموتعليق ٢٠٠٩بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية  تأخذ علما  -٣
  .، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عن المراجع الخارجيعلى توصيات تقرير المراجعة

  .٢٠٠٧الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  -٤

  .٢٠٠٨الحسابات المراجعة عن السنة المالية  توافق على  -٥

   .    ٢٠٠٩                                   الحسابات المراجعة عن السنة المالية            توافق على  - ٦

                                تعيين المراجع الخارجي للحسابات   :  ٣١-  ٣٧       القرار 

  :إن الجمعية العمومية

  :بما يلي إذ تحيط علما  -١

ينص النظام المالي على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة رهنا بتأكيد الجمعية العمومية   )أ
 .على ذلك اإلجراء

المجلس على تمديد تعيين الرئيس األول لديوان المحاسبة بوصفه مراجعا خارجيا لحسابات االيكاو وافق   )ب
 .بنفس الرسوم المفروضة على فترة السنوات الثالث الحالية ٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١للسنوات 

سبة، بوصفه مراجعا على اإلجراء الذي اتخذه المجلس بتعيين السيد ديدييه ميغو، الرئيس األول لديوان المحا تؤكد  -٢
  .٢٠١٣و ٢٠١٢و ٢٠١١خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات المالية 

                                                     نحو المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها تجاه الـدول                                            اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية   :  ٣٢ /  ٣٧       القرار 
           االلتزامات                التي ال تفي بتلك

تقضي بأنه يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت في  الدولي ياتفاقية الطيران المدنمن  ٦٢المادة  لما كانت
  .معقول بالتزاماتها المالية نحو المنظمة أجلال تفي في  متعاقدة الجمعية العمومية وفي المجلس لكل دولة
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  :ن الجمعية العموميةفإ

اكات المقررة على الدول المتعاقدة تنص على أن االشتر لاليكاو النظام الماليمن  ٥- ٦في اعتبارها أن المادة  اذ تضع
  .تعتبر مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية التي تخصها

أن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة الماضية قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير في دفع  واذ تالحظ
  .ب صعوبات خطيرة في السيولة النقدية                  ذ برنامج العمل وسب اشتراكات السنة الجارية عقبة في سبيل تنفي

  .أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتها متأخراتجميع الدول المتعاقدة التي عليها  تحث

أن تتخذ كافة االجراءات الضرورية لدفع  ،جميع الدول المتعاقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلس تحث
  .دها المقررةاشتراكاتها في مواعي

  :٢٠١١ما يلي أنه اعتبارا من أول يناير  تقرر

، فعفيها واجبة الد صبحالسنة التي ت بداية اشتراكاتها في دفعجميع الدول المتعاقدة بضرورة  أن تسلم ينبغي  - ١
  .العجز حتى ال تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض

جدوال ثالث مرات على األقل في السنة،  ،يرسل الى جميع الدول المتعاقدة األمين العام بأن يكلف المجلس  - ٢
  .ديسمبر من السنة السابقة ٣١حتى عن السنة الجارية و فعيبيـن فيه المبالغ الواجبة الد

لثالث سنوات اشتراكاتها  فعفي د تأخري تمع الدول المتعاقدة الت سلطة مناقشة وعقد ترتيباتل المجلس    تخو   - ٣
عن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية في وتقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، ثر، لتسوية المتأخرات أو أك

  .دورتها التالية

  :يالقيام بما يلثالث سنوات المتعاقدة المتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تزيد على  ينبغي لجميع الدول  - ٤

لمتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجارية، المبالغ اأن تدفع بدون تأخير   )أ
  .في المائة من االشتراكات المتأخرة السداد ٥وإجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ يساوي 

أعاله، اتفاقا ) في الفقرة الفرعية أ إليهاأن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار   )ب
على أن ينص ذلك االتفاق على دفع كل قيمة  ،لم تكن قد فعلت ذلك إذا ،ة لتسوية متأخراتهامع المنظم

عشر  لىعلى مدى فترة ال تزيد عاشتراكاتها الجارية، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط 
سنة كحد أقصى بالنسبة  ٢٠ إلىسنوات، ويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاص، تمديد هذه الفترة 

  .حاالت الخاصة، أي للدول المتعاقدة التي صنفتها األمم المتحدة في عداد أقل البلدان نموالل

ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات   - ٥
من المنطوق أعاله، مع المراعاة الكاملة  ٤ة بتقديم مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقر

الحد  من النظام المالي، إلى ٦- ٦لألوضاع االقتصادية للدول المعنية، بما في ذلك إمكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة 
  .الذي يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت
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لس للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على مجموع    ّ                                      يعل ق حق التصويت في الجمعية العمومية والمج  -٦
من المنطوق ) ب ٤  اشتراكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وللدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام الفقرة

   .بموجب هذه االتفاقات أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة

                 ّ                        المتعاقدة التي ع ل ق حقها في التصويت بموجب دولة لحق التصويت ل يجوز للجمعية العمومية أو للمجلس إعادة  -٧
  :يلي من المنطوق أعاله، شريطة ما ٦ الفقرة

ع بتسوية التزاماتها القائمة وبدف يكانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقض إذا  )أ
  .كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق وإذااالشتراكات الجارية، 

تسوية عادلة اللتزاماتها  إلىاقتنعت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل  إذاأو   )ب
  .المالية نحو المنظمة

 من اتفاقية ٦٢المادة حقها في التصويت بموجب أحكام  علقتأي دولة تكون الجمعية العمومية قد بوسع أن   -٨
منطوق أعاله، بشرط أن تثبت هذه المن  )أ ٧ الشروط المحددة في الفقرة إطارهذا الحق بقرار من المجلس في  أن تسترد، شيكاغو

  .اتفاق عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو المنظمة إلىالدولة استعدادها للتوصل 

من اتفاقية  ٦٢  ل المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادةتطبق التدابير اإلضافية التالية على الدو  -٩
  :شيكاغو

فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو   )أ
  .جزئيا من البرنامج العادي

المتعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة استالم الدولة فقط الوثائق التي تقدم بالمجان إلى الدول غير   )ب
  .بصورة الكترونية، وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها

  .فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلية الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب  )ج

لظروف األخرى متكافئة، يعتبر ألغراض التوظيف في مناصب األمانة العامة، وإذا كانت كل ا  )د
المرشحون من الدول التي عليها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحين من دولة قد حققت 

، حتى ولو لم تكن هذه الدولة قد )ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(مستوى التمثيل المستصوب 
  .فعليا حققت هذا المستوى

  .دورة التعريف بااليكاوفقدان الدولة حق المشاركة في   )ه

ال تتمتع بأهلية المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات سوى الدول التي ليس لديها اشتراكات سنوية   -١٠
  .متأخرة باستثناء اشتراكات السنة الجارية

ي حق تصويت يكلف المجلس األمين العام بأن يقدم تقارير الى المجلس عن أي حق تصويت يعتبر معلقا وعن أ  -١١
  .٩، وبأن يطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة ٦ ألغي تعليقه بموجب الفقرة

  .٣٣-٣٦ يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -١٢

 ـ انتهى ـ
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