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  والثالثين للجمعية العموميةالخامسةالقرارات المعتمدة فى الدورة 

 طبعة مؤقتة

 األعمال االرهابية وتدمير طائرتين مدنيتين روسيتين :١-٣٥القرار 
  الركاب وأعضاء الطاقم– شخصا ٩٠نتج عنهما مصرع 

ر على رحالت منتظمة للركاب تمثل       على متن طائرات روسية تطي     ٢٤/٨/٢٠٠٤ األعمال االرهابية المرتكبة يوم      لما كانت 
رهاب الذي يستخدم االنتحاريين الذين يحملون أجهزة متفجرة على أجسـادهم علـى مـتن               المن حيث المبدأ شكال جديدا من أشكال ا       

 .الطائرات

ن الطـائرات   للحاجة الى توحيد الجهود الدولية لمكافحة التهديد الذي يستخدم المنتحرين لتنفيذ أفعال ارهابية على مت              ونظرا  
 .وفي مناطق الجمهور األخرى على حد سواء

 . لجميع الصعوبات في التعرف على االرهابيين االنتحاريين وكشف األجهزة المتفجرة على أجسادهموادراكا

 . بالحاجة الى اعتماد تدابير مالئمة لمواجهة مثل هذه األعمال االرهابيةواقتناعا

 . منظمي ومرتكبي هذه األعمال بعزم جميع الدول على مقاضاةواذ ترحب

 .A33-2و A33-1و A27-9 وA22-5 بقراراتها واذ تذكر

 :فان الجمعية العمومية

 . األعمال االرهابية على متن طائرتي الركاب الروسيتين التي أودت بالعديد من األرواح البشريةتدين بشدة -١

 .رعهم نتيجة لهذه األعمال االرهابية عميق تعاطفها وتعازيها ألسر هؤالء الذين لقوا مصوتعرب عن -٢

 الدول المتعاقدة على التعاون النشط في مساءلة ومعاقبة بشدة المسؤولين عن دعم أو مساعدة أو ايواء هؤالء                  وتحث -٣
 .الذين يرتكبون تلك الهجمات، فضال عن هؤالء الذين ينظمونها ويرعونها

ز األعمال المؤدية الى منع الهجمات االرهابية التي تستخدم فيها  الدول المتعاقدة الى دراسة طرق وسبل تعزي      وتدعو -٤
المتفجرات، وخاصة من خالل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات اليجاد السبل الفنية لكشف المتفجرات، مع زيـادة االهتمـام                   

 .بالكشف عن المتفجرات على جسد االنسان

 قية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهااتفا تطبيق المادة الرابعة من :٢-٣٥القرار 
في منع األفعال غير المشروعة ضد الطيران المدنياتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهابأهمية  اذ تقر . 

ادة الحد األدنى االقتراح الحالي المقدم من اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات بتعديل الملحق الفني لالتفاقية بغرض زيواذ تدرك  
 . في المئة بالكتلة١ الى ٠,١ من DMNBالمطلوب من تركيز مادة الكشف 
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 .الرغبة في االبقاء على طريقة موحدة لنظام كشف المتفجرات، ال سيما بعد تعديل الملحق الفني واذ تضع في اعتبارها

، مع ادخال طبيق المادة الرابعة من هذه االتفاقيةبتوصية اللجنة القانونية التي وافق عليها المجلس بضرورة ت         واذ تأخذ علما  
 . بما يساير التطورات على المتفجرات البالستيكية التي أصبحت غير مميزة بسبب تعديل الملحق الفنيالتعديالت الالزمة،

 :فان الجمعية العمومية
ابعة من هذه االتفاقية في عالقاتها المتبادلة، الدول المتعاقدة لدى االيكاو األطراف في هذه االتفاقية على تطبيق المادة الر تحث

 :وذلك على النحو التالي

يجب أن تخضع المتفجرات التي استوفت في وقت التصنيع المواصفات الواردة في الجزء الثاني من الملحق الفني،  -١
ه على الملحق الفني، أال ولكنها لم تعد مستوفية للمواصفات الواردة في هذا الجزء الثاني نتيجة للتعديل الوارد أعال

 ٣ و ٢ في المئة بالكتلة، ألحكام الفقرتين ١ الى ٠,١ الكاشفة من DMNBوهو زيادة الحد األدنى من تركيز مادة 
 .عتبارا من وقت سريان هذا التعديلمن المادة الرابعة ا

ه يجب على كل دولة طرف لم تبد وبناء على ذلك، عندما يسري هذا التعديل على الجزء الثاني في الملحق الفني، فان -٢
 :معارضة صريحة على هذا التعديل أن تتخذ التدابير الالزمة للتأكد مما يلي

أن جميع المخزونات من المتفجرات المشار اليها في الفقرة السابقة والموجودة في اقليمها قـد تـم اتالفهـا أو        )أ
تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مسـتديمة فـي          استهالكها ألغراض ال تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، أو          

غضون فترة ثالث سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا التعديل، ما لم تكن هذه المتفجرات توجد لدى السلطات 
 .التي تؤدي مهاما عسكرية أو بوليسية

لدى السلطات التي تؤدي    ، والتي توجد    )أ(أن جميع المخزونات من المتفجرات المشار اليها في الفقرة الفرعية            )ب
مهاما عسكرية أو بوليسية، والتي ال تكون مدمجة كجزء ال يتجزأ من آالت عسـكرية مصـرح بهـا حسـب            
األصول قد تم اتالفها أو استهالكها ألغراض ال تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، أو تم تمييزها أو ابطال مفعولها 

 .مفعول هذا التعديل سنة من تاريخ سريان ١٥بصفة دائمة في غضون 

وتنطبق الفقرة السابقة على أي دولة طرف تسحب اعتراضها على هذا التعديل اعتبارا من التاريخ الذي تعرب فيه  -٣
 .عن موافقتها على االلتزام

 وتنطبق الفقرات المذكورة أعاله، مع ادخال التعديالت الالزمة، على أي تعديل الحق على الملحق الفني ما لم تقوم -٤
وينبغي أن يتم هذا . أي دولة متعاقدة باخطار جميع الدول المتعاقدة األخرى والمجلس بأنها ال توافق على هذا التطبيق

 . من المادة السابعة من االتفاقية٣ يوما المذكورة في الفقرة ٩٠االخطار في غضون فترة 

نونية والمؤسسية لنظم   وضع طريقة عملية للسير قدما فيما يتعلق بالجوانب القا         :٣-٣٥القرار 
  )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع

 الذي يرمي، مـن جملـة   )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعلما كان 
ة للطائرات، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشـر           أمور أخرى، الى توفير خدمات أساسية بالنسبة للسالمة في المالحة الجوي          

 .٢٠٠٣ المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام في وحظي بتأييد قوي ١٩٩١للمالحة الجوية في عام 
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، أي اتفاقيـة    )CNS/ATM(ادارة الحركة الجويـة     / االطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       لما كان 
وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات في اطار النظـام العـالمي           (غو ومالحقها، والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية        شيكا

وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصـاالت     (، وارشادات االيكاو ذات الصلة      )للمالحة باألقمار الصناعية  
، وخطط المالحة االقليمية، ومبادالت الرسائل بين االيكاو والدول التي تشغل ))CNS/ATM(حركة الجوية ادارة ال/والمالحة واالستطالع

 .مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمحت ببلوغ مستوى التنفيذ الفني الحالي

ادارة /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية ولما كانت
 في الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة ) CNS/ATM(الحركة الجوية   

شواغل التي تواجه المجتمع  لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل اعداد سجل مفصل والتمكن من فهم القضايا، والتحديات، وال    دراسة
 .العالمي

 هناك حاجة الى النظر في المبادرات االقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية تعوق تنفيذ ولما كانت
 .تفاقية شيكاغوفي االقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع ا) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 :فان الجمعية العمومية
النظر في وضع اطار قانوني فيمـا يتعلـق بـنظم    " من برنامج العمل العام للجنة القانونية ١ بأهمية البند رقم  تقـر  -١

قرارات أو ، و"بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع  
 .مقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك

ادارة / من جديد على عدم وجود حاجة الى تعديل اتفاقية شيكاغو لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع      تؤكد -٢
 ).CNS/ATM(الحركة الجوية 

ية لوضع اآلليات الالزمة لمعالجـة أي قضـايا    الدول المتعاقدة الى النظر أيضا في استخدام المنظمات االقليم      تدعو -٣
 في االقليم، مع (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العام

منظمات االقليمية والصناعة بتيسير المساعدة الفنية في تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة  على أن تقوم االيكاو والتشجع -٤
 ).CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

 الدول المتعاقدة ومختلف الوكاالت المتعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة الى النظر في ايجاد مصـادر                تدعو -٥
ادارة الحركـة الجويـة     /مجموعات االقليمية على تنفيذ نظم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع          تمويل اضافية لمساعدة الدول وال    

)CNS/ATM.( 

 األمين العام برصد، وعند االقتضاء، المساعدة على وضع أطر تعاقدية قد تنضم اليها األطراف، في جملـة                  تكلف  -٦
اللجنة األوروبية للطيران المدني ولجـان الطيـران المـدني          أمور أخرى، على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من األعضاء في           

 .االقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

 . الدول المتعاقدة الى احالة المبادرات االقليمية الى المجلستدعو -٧

 ٥٤طبقا للمواد   ( المجلس بأن يسجل هذه المبادرات االقليمية، للنظر في قيمتها وجعلها علنية بأسرع ما يمكن                تكلف -٨
 ). من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥و
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 قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية :٤-٣٥القرار 

 :الجمعية العمومية تعلن ما يلي ان

 .أدناه) ٢(انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة  -١

 يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشـئة أو عارضـة، أو أي                    هذا االجراء ال   -٢
ترتيبات معقودة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وهو ال يلغي على وجه الخصوص مديونية الدول المتعاقدة التـي                 

 .نشأت عن أي من هذه القرارات وال يقلل منها بأي حال من األحوال
 سبب عدم السريان لموضوعا القرار

A29-2  االنتهاء من التنفيذ )صربيا والجبل األسود(عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية 
   

A22-14 االنتهاء من التنفيذ المشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة بالتشغيل التجاري للطائرات فوق الصوتية 
   

A31-20 التقادم تعاقدة لدى المنظمةتقسيم حصص النفقات بين الدول الم 
   

A32-26  االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات 
   

A33-25  تثبيت اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد السلفيات
 نضمت الى االتفاقيةلصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي ا

 االنتهاء من التنفيذ

   
A33-24  االنتهاء من التنفيذ ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ميزانيات السنوات 

   
A33-30   والنظر ٢٠٠٠  و١٩٩٩ و ١٩٩٨الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية 

 في تقارير المراجعة الخاصة بها
 االنتهاء من التنفيذ

   
A33-31 االيكاو تديره الذيامج األمم المتحدة االنمائي في صدد برن المالية البياناتموافقة على ال 

رير ا والنظر في تق٢٠٠٠ و ١٩٩٩  و١٩٩٨بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
 مراجعة الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

 ياسات وممارسات االيكاو المستمرةبيان موحد بس :٥-٣٥القرار 
 في مجال حماية البيئة

، أن تواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيـان موحـد         A33-7 ية قد قررت، بموجب قرارها    ـ الجمعية العموم  لما كانت 
 .البيئة بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

 .مترابطة دة ولكنها يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محدA33-7 القرار ولما كان

 ))أ(المرفق ( الحاجة الدراج أهداف جديدة لاليكاو في مجال البيئة وبالنظر الى

ـ " بخصوص ضوضاء الطائرات، والسيما       جديدة لاليكاو   مواد ارشادية  البراز الحاجة   وبالنظر الى  فـي  " متـوازن النهج  ال
واالستجابة للتطورات األخرى فـي هـذا        ))و(المرفق  (اضي  تخطيط وادارة استخدام األر   و،  ))ج(المرفق  ( الضوضاء   السيطرة على 

 .المجال منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية
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 والثالثين للجمعية العمومية في مجـال  الثالثة الحاجة الى التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة وبالنظر أيضا الى 
مواد ارشادية جديدة لاليكاو عن التدابير التشغيلية واجراء المزيد من الدراسة عن التـدابير       انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك       

 .))ط(و) ح(المرفقان  ( أو تخفيضها من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيرانالقائمة على آليات السوق للحد

 :فان الجمعية العمومية

بيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة فـي مجـال           أن مرفقات هذا القرار المدرجة أدناه تشكل ال        تقرر -١
 : للجمعية العمومية والثالثينالخامسةالدورة  القائمة عند ختام هذه  التالية في ضوء السياساتوهو محدثحماية البيئة، 

 عام — )أ(المرفق 
 وعية البيئةأو المواد االرشادية بشأن ن/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و — )ب(المرفق 
 للسيطرة على ضوضاء الطائرات "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على  — )ج(المرفق 
 الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في سحب — )د(المرفق 

 عشر  المجلد األول من الملحق السادس
 يلية المحلية المتعلقة بالضوضاء في المطاراتفرض القيود التشغ — )ه(المرفق 
 تخطيط وادارة استخدام األراضي — )و(المرفق 
  مشكلة الفرقعة الصوتية–الطائرات األسرع من الصوت  — )ز(المرفق 
 أثر الطيران المدني على البيئة في الغالف الجوي — )ح(المرفق 
  انبعاثات محركات الطائراتالتدابير القائمة على آليات السوق بشأن — )ط(المرفق 

ي جميع دوراتها العادية بيانا موحدا بسياسات وممارسـات  ـفالعمومية  على الجمعيةالمجلس أن يعرض   تطلب الى    -٢
 .االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة لتستعرضه

 .A33-7 أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  -٣

 )أ(المرفق 

 عـام

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا         " تنص على أن     قية الطيران المدني الدولي   اتفاديباجة  لما كانت   
من تلك االتفاقية تنص على أنه ينبغـي للمنظمـة   ) ٤٤(، وان المادة ...."على ايجـاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه      

تلبية احتياجات ... جوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجلالعمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة ال"
 ".شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد

تحسـينات  من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة، بتطبيق تدابير متكاملة تتضمن ال   ولما كان   
وتخطـيط    واالستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات،     ،التكنولوجية واالجراءات التشغيلية المالئمة، والتنظيم السليم للحركة الجوية       

 .وادارة استخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوق

 . تؤثر في النقل الجوي منظمات دولية أخرى أصبحت تمارس نشاطات تتعلق بسياسات بيئيةولما كانت
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 االيكاو تسعى، في الوفاء بدورها، الى تحقيق التوازن بين المنفعة التي تعود على المجتمع الدولي مـن خـالل                   ولما كانت 
 .الطيران المدني من ناحية، والضرر الذي يلحق بالبيئة في بعض المناطق بفعل التقدم االطرادي للطيران المدني من ناحية أخرى

 المعلومات الموثوق فيها عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد االيكـاو ودولهـا المتعاقـدة السياسـة               تولما كان 
 .بها الخاصة

 المنظمة تعتزم التعاون مع المنظمات الدولية األخرى، حسب الضرورة، بما في ذلك المشاركة المحتملـة فـي   ولما كانـت  
 .للبيئة  التي يمولها صندوق األمم المتحدةالمشاريع

 :فان الجمعية العمومية

تكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في مراعاتها،  أن االيكاو تعي اآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تعلن -١
مدني من  وأنها تدرك مسؤوليتها ومسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران ال                 

 :يلي   وعند اضطالع االيكاو بمسؤولياتها، فانها سوف تسعى للقيام بما.أخرىناحية ونوعية البيئة من ناحية 

 .الحد من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات أو تخفيض عددهم )أ

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

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

الـى المجلـس  أن      تطلب   على اضطالع االيكاو بدور قيادي في كل مسائل الطيران المدني المتعلقة بالبيئة و             تشدد -٢
 . المسائل، وأال يترك زمام هذه المبادرات لمنظمات أخرىيحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات السياسة بشأن هذه

 الى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي، لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركـات الطـائرات،     تطلب -٣
 .واالستمرار في اعداد أدوات لهذا الغرض

 والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات الحالي الى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع تطلب -٤
 من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات الدراسـية علـى   ، بطريقة مالئمة  ةااليكاو وموادها االرشادية في مجال البيئ     وعن سياسة   
 .سبيل المثال

 .المالئمة  الدول الى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة في جميع المناسباتتدعو -٥

 .لية الى تقديم المعلومات العلمية الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في هذا المجال الدول والمنظمات الدوتدعو -٦

المجلس على عقد ترتيبات تعاونية مع برنامج األمم المتحدة للبيئة، لتنفيذ مشروعات بيئية بتمويل من صندوق    تشجع   -٧
 .استصوب ذلك وعندما يراه صوابااألمم المتحدة للبيئة اذا 

التطور المنـتظم     تؤثر سلبا على    انفرادية في مجال البيئة من شأنها أن         تدابيرلدول على االمتناع عن اتخاذ       ا تحث -٨
 . المدني الدوليللطيران
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 )ب(المرفق 

 أو المواد/وضع القواعد والتوصيات واالجراءات و
 االرشادية بشأن نوعية البيئة

كثيرة في العالم ما زالت تثير القلق العام وتحـد مـن     لمطاراتمشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة     لما كانت 
 .بشأنها  وتتطلب اتخـاذ اجراء مالئم،تطوير البنية األساسية للمطارات

، الذي يشتمل على قواعـد      ضوضاء الطائرات :  المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان          ولما كان 
باستثناء الطائـرات قصيرة االقالع والهبوط والطائرات عمودية االقالع (الطائرات دون الصوتية قياسية لترخيص مستويات ضوضاء 

 .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك االجراء)والهبوط

 الرسوم المتعلقة بالضوضاء تفرض في بعض المطارات وكانت االرشادات المرتبطة بالسياسات متوفرة منذ وقت ولما كانت
 ).Doc 9082 ،الجويةسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة (وضوع طويل حول هذا الم

 بالرغم من عدم فهمه بصورة ، على المستويين المحلي والعالمي على البيئة، لها تأثيرانبعاثات محركات الطائراتنت ولما كا
 .للقلق كاملة، يشكل مصدرا

، الذي يشتمل على انبعاثات محركات الطائرات  : ملحق السادس عشر بعنوان   المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من ال       ولما كان 
 .قواعد قياسية بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلك االجراء

ر في  وما بعد ذلك، عقب االنخفاض األخي   ٢٠٠٥ من المتوقع أن يعود الطيران الى معدالت النمو العادية في عام              كان ولما
 .الحركة وانخفاض عدد الرحالت الجوية، الذي أدى بدوره الى تخفيض الشواغل المرتبطة بالبيئة

تطور الطيران في المستقبل يمكن أن يزيد من مشكلتي ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات وتفاقمهما  ولما كان
 .الوضع ما لم يتخذ اجراء للتخفيف من حدة هذا

لتساعده على وضع مزيـد مـن القواعـد    ) CAEP(س قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران        المجل ولما كان 
 .محركاتالأو المواد االرشادية لضوضاء الطائرات وانبعاثات /والتوصيات واالجراءات و

ميم األجيال المقبلة   ، الذي يوجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات الى ضرورة تص         A35-14بالقرار  ) ف(المرفق   واذ تالحظ 
 واحداث أقل يمن الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة من المطارات المستعملة لتشغيل الطائرات النفاثة من الجيل الحال     

 .ازعاج بيئي ممكن

 :فان الجمعية العمومية
بخصوص ضوضاء الطـائرات     القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا       ،٢٠٠١ في يونيو    ، باعتماد المجلس  ترحب -١

، واالقتراح األخير بتنفيذ قواعد أكثر صرامة خاصة بانبعاثات        الدراجها في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر          
 .١/١/٢٠٠٨أكاسيد النيتروجين في 

و المـواد  أ/الى المجلس أن يواصل بنشاط أعماله الخاصة بوضـع القواعـد والتوصـيات واالجـراءات و                تطلب -٢
 .األخرى االرشاديـة التي تعالج تأثير الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية
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 الضوضـاء   ي الى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملهـا فـي مجـال                 تطلب -٣
 .، وأن تتوافر الموارد الالزمة لتحقيق ذلكع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكنواالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وض

 الدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة أو ناقصة التمثيل حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أن                    تحث -٤
 .تشارك في عمل تلك اللجنة

 .من هذا المرفق) ٢( تضاء، األحكام التي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرةالدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب االق تحث -٥

 )ج(المرفق 

 "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 
 للسيطرة على ضوضاء الطائرات

 بما في  أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر درجة ممكنة عمليا من التوافق في مجال الطيران المدني الدولي،        لما كان 
 .ذلك األنظمة البيئية

 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن يعوق ولما كان
 .دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية

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

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

 .لتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع ارشادات بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج

النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في مطار ما ثم ولما كان 
تخفيض الضوضاء عند المصدر، : ير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هيتحليل مختلف التداب

وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف معالجة مشكلة الضوضاء 
 .بأقصى فاعلية وأقل التكاليف

 .عد أداة أساسية لتضع االيكاو ودولها المتعاقدة السياسةيلحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات  تقييم الوقع اولما كان

 اجراءات تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة وكل دولة هي التي تتحمل في          ولما كانت 
 . في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد االيكاونهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء

، لمساعدة الدول في تنفيذ ٢٠٠١أعدت مواد ارشادية صادرة عن االيكاو، بناء على طلب الجمعية العمومية عام ولما كانت 
 ).Doc 9829 ارشادات عن النهج المتوازن الدارة ضوضاء الطائرات،(النهج المتوازن 

ت الضوضاء ينبغي مواءمتها مع الخصائص المحددة للمطار المعني مما يستدعي اتباع نهج  ألن الحلول لمشكالوادراكا
 .يختلف من مطار الى آخر، وألنه يمكن تطبيق حلول مماثلة اذا تم التعرف على مشكالت ضوضاء متماثلة في المطارات
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غيرهم من الشركاء المعنيين والسيما من  ألن تدابير معالجة الضوضاء قد تسفر عن تكاليف كبيرة على المشغلين ووادراكا
 .النامية البلدان

 ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة بالموضوع قد تؤثر على تنفيذها وادراكا
 .لاليكاو" للنهج المتوازن"

 . على الضوضاءألن بعض الدول قد تكون قد وضعت سياسات أوسع للسيطرةوادراكا 

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية لشروط الفصل وبالنظر الى 
الطائرات التي استوفت القواعد القياسية لترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس (الثاني 

) وضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشرعشر، ولكن ض
بطائرات أقل ضوضاء، تحسينات تستحق الحماية بمراعاة استمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمرانية غير 

 .المتوافقة حول المطارات

 :لعموميةفان الجمعية ا
جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لاليكاو في معالجة مشكالت    تناشد -١

 .ضوضاء الطائرات

 :الدول على ما يلي تحث -٢

زامات  وااللت)Doc 9829( اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع المراعاة التامة الرشادات االيكاو )أ
القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بالموضوع، عند معالجة مشكالت 

 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

 :وضع اجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو االشراف على تنفيذ هذه االجراءات، بما في ذلك )ب

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

تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، واختيار التدابير التي تهدف الى تحقيق أقصى  )٢
 . التقييممنفعة بيئية تكون ذات فعالية قصوى من ناحية التكاليف، بناء على هذا

 .التشاور مع الجهات المعنية وحل النزاعاتنشر نتائج التقييم من أجل  )٣

 : الدول على ما يليتشجع -٣

تشجيع ودعم الدراسات وبرامج البحث والتكنولوجيا الهادفة الى تخفيض الضوضاء عند المصدر أو  )أ
 .أخرى بوسيلة

من التعديات العمرانية غير المتوافقة على المناطق تطبيق سياسات تخطيط وادارة استخدام األراضي للحد  )ب
المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع 

 .بهذا القرار) و(المرفق 
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 .ضرار بالسالمةتطبيق االجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء بأقصى قدر ممكن بدون اال )ج

 ق القيود التشغيلية على أنها المالذ األول، بل فقط بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من عناصرعدم تطبي )د
 .بهذا القرار) ه(النهج المتوازن األخرى، بطريقة تتوافق مع المرفق 

 : الى الدولتطلب -٤

 .د ممكنأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتساق بين البرامج والخطط والسياسات، الى أقصى ح )أ

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

 .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان )ج

الحد من مشكلة ضوضاء الطـائرات فـي   الدول الى أن تواصل اعالم المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة ب    تدعو   -٥
 .الطيران المدني الدولي

 :الى المجلستطلب  -٦

 .اجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات )أ

 محدثة وتستجيب لحاجات Doc 9829ضمان أن المواد االرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة  )ب
 .الدول

 .، من خالل حلقات الدراسة على سبيل المثالتعزيز استخدام النهج المتوازن )ج

 . الدول تقديم الدعم المناسب لهذه األعمال بخصوص توجيهات االيكاوتناشد -٧

 )د(المرفق 

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز 
ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في 

 المجلد األول من الملحق السادس عشر

ص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من قواعد ترخي لما كانت
 .عشر السادس الملحق

 تعريف السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليات الدولية ولما كان
 .في كل المطارات في دولة أو أكثر

البلدان  جال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل جميع لجنة حماية البيئة في مولما كانت
 .والمنافع التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر ليس له ما يبرره على أساس التكاليف



- 11 - 

ضاؤها المستويات الواردة في الفصل بعض الدول قد نفذت أو شرعت في تنفيذ سحب الطائرات التي تتجاوز ضو ولما كانت
 .الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول تنظر في عمل ذلك

 .ن القصد من القواعد القياسية للضوضاء في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتأل وادراكا

الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وقد تفرض عبئـا اقتصـاديا ثقـيال،         ن القيود التشغيلية على الطائرات      أل وادراكا
 .سيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة العادة تجهيز أساطيلهم مثل المشغلين من البلدان النامية ال

تند الى اعتراف كل دولة بالمصـاعب التـي          الى ضوضاء الطائرات يجب أن يس      ىأن حل المشاكل التي تعز     وبالنظر الى 
 .المختلفة تواجهها الدول األخرى، والى تحقيق التوازن بين شواغلها

 :فان الجمعية العمومية

ألن ضوضاءها تتجاوز المستويات الواردة في الفصل الثالث مـن  أال تفرض أي سحب للطائرات الدول على   تحـث  -١
 :يلي بل أن تنظر في ماالمجلد األول من الملحق السادس عشر، ق

ما اذا كـان االنقضاء العادي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من  )أ
 .الضوضاء حول مطاراتها

ما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية اما بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من اضافة أي  )ب
لى أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، واما بوضع حوافز لالسراع بتحديث طائرات كهذه ا

 .األساطيل

 على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه فرضهاما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود يقتصر  )ج
ء، وعلى الفترات الزمنية التي تسبب الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضا

 .الضوضاء فيها ازعاجا أكبر

ما يترتـب على أي قيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، واشعارها بنواياها قبل  )د
 .تنفيذها بزمن معقول

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

 :يلي تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر، تحثها على القيام بما

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

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

أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة قيودا على عمليات أي طائرات عريضة الجسم موجودة حاليـا، أو أي  )ج
 .١ الى ٢طائرة مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من 
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 .القيود المفروضةأن تبلغ االيكـاو وجميع الدول المعنية بكل  )د

 :يلي ما  الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي واالقليمي وفيما بين األقاليم بهدف تحقيقبشدة تشجع -٣

تخفيف عبء الضوضاء على المجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك دون فرض معاناة اقتصادية شديدة  )أ
 .على مشغلي الطائرات

مشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاني اقامة االعتبار ل )ب
والمسجلة فيها حاليا، التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب 

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

فـي  المنصوص عليها    الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء              تحث -٤
 .دهاشهادة الضوضاء األصلية أو عند تجديالفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر، من خالل  الفصل الثالث أو

الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لـم يكـن ذلـك                     تحث -٥
 .بهذا القرار) ه(و) ج(من النهج المتوازن الذي وضعته االيكاو للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين  جزءا

رامية الى االسراع بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات الدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم ال تحث -٦
ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم المساعدة 

 .الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

 )ه(المرفق 

 فرض القيود التشغيلية المحلية المتعلقة
 بالضوضاء في المطارات

 ضوضـاء الطـائرات النفاثـة دون الصـوتية مقـررة فـي المجلـد األول مـن                    القواعد القياسية لتـرخيص    لما كانت 
 .عشر السادس الملحق

يقلـل مـن    القيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه اجراء بشأن الضوضاء يحـد أو          تعريفولما كان   
 .المطاراستخدام الطائرة لذلك 

بهذا القرار يدعو الدول الى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت ) ج( المرفق ولما كان
 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

خفـض    النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر ألن التحسينات السابقة في تكنولوجيا              ولما كان 
 .ت تستوعب تدريجيا في األساطيل وليس من المتوقع حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظورالضوضاء أصبح

 ادارة وتخطيط استخدام األراضي واالجراءات التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطـارات كثيـرة،                ولما كانت 
 .رغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينةوكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على ال
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سحب الطائرات التي تمتثل للقواعد القياسية لترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلـد األول     تطبيق   ولما كان 
بالشكل (سادس عشر من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق ال            

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

 . أخرىاجراءات

 هناك اختالفات اقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خـالل العقـدين                  ولما كانت 
المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة للقواعد القياسية للترخيص الواردة                   

 .عشر األول من الملحق السادسفي الفصل الثالث من المجلد 

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

ير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون الى دول غيـر الـدول التـي       لهذه القيود تأث   ولما كان 
 .فرضت فيها هذه القيود

بهذا القرار وارشادات السياسة األخرى ذات الصلة التي ) د( في المرفق    الموضوعة السياسة   ىهذه القيود تتخط   وادراكا ألن 
 .وضعتها االيكاو

 .زم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالثااليكاو ال تل وادراكا ألن

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

 .تخدم أغراض الترخيص فقط

 على وجه الخصوص ألن الدول لديها التزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة قد تنظم السـيطرة                  وادراكا
 .على مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق

 :فان الجمعية العمومية

 تضمن بقدر االمكان أن اعتماد أي قيود تشغيلية ال يتم اال اذا كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع                  الدول على أن   تحث -١
  .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

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

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

اجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا للنهـج  )ب
 ).ج( المبين في المرفق المتوازن
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 من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على          ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة         تحث   -٣
عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر من خالل شهادة الضوضاء األصلية أو عند 

 : أجل ما يليتجديدها، من

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

 .لنهج المتوازنل وفقااعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني  )ب

 .لى القيود الجزئية حسب االمكان بدال من سحب العمليات من الخدمة تماما في المطاراالقتصار ع )ج

 ).مثل الخطوط طويلة المدى(مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة  )د

داعي  تجنيبهم الصعوبات التي المراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون الى البلدان النامية، ل )ه
 .لها، وذلك عن طريق منحهم اعفاءات

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

 .اعطاء مشغلي الطائرات اخطارا مسبقا لمدة معقولة )ز

 . المدنيبيئية على الطيرانمراعاة اآلثار االقتصادية وال )ح

 .ابالغ االيكاو باالضافة الى الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضة )ط

 الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف الى سحب الطائرات التي تمتثل بموجب شهادتها وتحث -٤
 .ع من المجلد األول من الملحق السادس عشراألصلية أو المجددة لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الراب

 )و(المرفق 

 تخطيط وادارة استخدام األراضي

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

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

 من الممكن حدوث زيادة هامة في نشاط معظم المطارات وثمة خطر في أن يتسبب االستخدام غير المالئم ولما كان
 .طارات في تقييد النمو في المستقبللألراضي بالقرب من الم

 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد ولما كان
األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر 
قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، وخفض كذلك العدد 

 .االجمالى للسكان المعرضين للضوضاء
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 . من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحليةوبما أن

 التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس  الجديدةن تؤدي القاعدة القياسيةمن المتوقع أ ولما كان
 .عشر الى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

سلطات المحلية ولكنها تؤثر  أن ادارة استخدام األراضي تشمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية الوادراكا منها
 .مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

دليل تخطيط الصادرة بعنوان  Doc 9184، من الوثيقة استخدام األراضي والقيود البيئية الجـزء الثاني ـ ولما كان
 . تحديثهقد تمبير تخفيض الضوضاء، ، يشمل ارشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتداالمطارات

 :فان الجمعية العمومية

بهذا ) د(  الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني في مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفق              تحث -١
غير المالئم لألراضي أو     حسب االمكان االستخدام     ىالقرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد            

 .التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

 الدول على أن تكفل أن االستخدام غير المالئم لألراضي أو أن التعديات على األراضي لن تنال على نحو يمكن       تحث -٢
ء، وخصوصا الطائرات التي تمتثل تفاديه من التخفيضات المحتملة في مستويات الضوضاء من جراء استخدام الطائرات األقل ضوضا  

 .ألحكام القاعدة الجديدة المدرجة في الفصل الرابع

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

 .لحساسة للضوضاءانشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق ا )أ

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

عداد السكان الحالية والزيادة أتحـديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة  )ج
حسب ارشادات  لمتوقعة باالضافة الى تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيا

 .االيكاو

اصدار التشريعات ووضع االرشادات أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام  )د
 .األراضي

عن عمليات الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية القريبة ضمان اتاحة معلومات سهلة الفهم للقارئ  )ه
 .من المطارات

 : من المجلس ما يليتطلب -٤

 ملبية  وجعلهاDoc 9184األراضي والواردة في الوثيقة ضمان تحديث االرشادات المتعلقة باستخدام  )أ
 .الدول الحتياجات

ز ادارة استخدام األراضي، وال سيما في أجزاء العالم التي قد النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزي )ب
 .تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل
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 )ز(المرفق 

 مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

ارية، لتالفي األوضاع غير المقبولة من الصوت في الخطوط التج  التدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات األسرعلما كانت
لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل اقالق النائمين واصابة األشخاص والممتلكات في البر والبحـر بسـبب تضـخيم الفرقعـة               

 .الصوتية

ـ              ولما كانت  ار الدول القائمة بانتاج هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى اجراء البحوث عـن اآلث
 .الصوتية الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة

 :فان الجمعية العمومية

 على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامـة النـاس بفعـل الفرقعـة           من جديد  تؤكد -١
 .ةالناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاري الصوتية

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

بالفرقعة الصوتية، للتوصل الى اتفاق دولي على قياس الفرقعة الصوتية، وتعريف المصطلحات االجراءات الالزمة، خاصة فيما يتعلق 
 .ووضع الحدود المناظرة" األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"الكمية أو الوصفية لعبارة 

باقتراحات حول  الدول التي تقوم بانتاج الطائرات األسرع من الصوت الى تزويد االيكاو في الوقت المناسب                تدعو -٣
 . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامطريقة 

 )ح(المرفق 

 في الغالف الجوي أثر الطيران المدني على البيئة

 هناك قلق متزايد ازاء مشكالت البيئة في الغالف الجوي العلوي، مثل مشكالت االحتــرار العـالمي واسـتنفاد                   لما كان 
 .األوزون طبقة

 مؤتمر األمم المتحدة المعني ١٩٩٢، التي اعتمدها في عام "جدول أعمال القرن الحادي والعشرين "خطـة عمـل ولما كانت
 .بالبيئة والتنمية، قد دعت الحكومات الى التصدي لهذه المشكالت بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة المعنية

فريق الخبـراء الـدولي      "١٩٩٩ره في عام    الذي أصد " الطيران والغالف الجوي العالمي   " التقرير الخاص عن     ولمـا كان 
بناء على طلب االيكاو وبالتعاون مع فريق التقييم العلمي لبروتوكول مونتريال عن المـواد المسـتنفدة         " الحكومي المعني بتغير المناخ   

 :لطبقة األوزون، هو أشمل تقييم السهام الطيران في تلك المشكالت وأفاد ضمن جملة أمور بما يلي

ئرات غازات وجسيمات تؤثر على نسب تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي، وتؤدي الى تشكيل غيوم تبعث الطا —
 . فيتغير المناخيمكثفة تزيد من السحاب العال
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الناجم عن ) وهو مقياس لتغير المناخ( في المائة من مجموع القسر االشعاعي ٣,٥من المقدر أن الطائرات تسهم بنسبة  —
 .أن تنمو  ومن المتوقعيرية، وهذه النسبة ال تشمل التغيرات الممكنة في السحاب العالجميع األنشطة البش

على الرغم من أن تحسن تكنولوجيا الطائرات ومحركاتها وكفاءة نظام الحركة الجوية سيؤدي الى مزايا بيئية، فان هذا  —
 .وقع في الطيرانالتحسن لن يلغي تماما آثار زيادة االنبعاثات التي سيسفر عنها النمو المت

 التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ يقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثات الطائرات             ولما كان 
مفهومة جيدا، ويكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، ويحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها اليقين العلمي وتحد من         

 .لى توقع آثار الطيران على المناخ واألوزونالقدرة ع

 المزيد من العمل، منذ صدور التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، قد أجري في                  ولما كان 
 وأثر عاليلى السحاب البعض الجوانب الهامة المتعلقة بالشكوك العلمية التي أشير اليها في التقرير، مثل آثار التكثيف والهباء الجوي ع

 .أكاسيد النيتروجين والميثان على المناخ

 االيكاو طلبت من فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ، عند اعداده لتقرير التقييم الرابع الذي من              ولما كانت 
 .لتقرير الخاص، أن يدرج تحديثا عن االستنتاجات الرئيسية الواردة في ا٢٠٠٧المخطط أن يصدر في عام 

 الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ هو تثبيت نسب تركيز غـازات الدفيئـة فـي    ولما كان 
 .الغالف الجوي عند مستوى يمنع التدخل الخطر من جانب االنسان في نظام المناخ

تفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير المناخ قد طلبت مساعدة االيكاو  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الولما كانت
 .بشأن المسائل المنهجية المرتبطة بتجميع معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة واالبالغ بها على المستوى الوطني

المتعلقة بتغيـر المنـاخ فـي       في اتفاقية األمم المتحدة االطارية        بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف      ولما كان 
، "عوادم الطائــرات " ولم يبدأ سريانه بعد، يطلب من الدول المتقدمة مواصلة الحد من أو تخفيض غازات الدفيئة من       ١٩٩٧ ديسمبر

 ).٢-٢المادة (وذلك بالعمل من خالل االيكاو 

الداخلي بأسلوب مختلف، من حيث دعوته  بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران ولمـا كان
الدول المتقدمة الى مواصلة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني الدولي أو تخفيضها بالعمل من خالل االيكاو 

دعو الى تخفيض ، بينما تندرج انبعاثات الطيران الداخلي في األهداف الوطنية للدول المتقدمة التي ت) من البروتوكول٢-٢ المادة(
 واعتمادا ١٩٩٠بالمقارنة بمستويات عام  (٢٠١٢-٢٠٠٨  في المائة على مدى الفترة٥,٢من كل المصادر بنسبة   لالنبعاثاتياجمال

، وقد لوحظت المزايا التي يمكن تحقيقها من جراء تنسيق معاملة انبعاثات الطيران الداخلي )محددة من غازات الدفيئة على ستة غازات
 .ة انبعاثات الطيران الدوليومعامل

أثر انبعاثات محركـات الطـائرات    مجلس االيكاو قد دأب على استطالع الخيارات السياسية للحد من أو تخفيض     ولما كان 
 ، وما زال العمل جاريا بشأن التكنولوجيـا  )ط(و  ) ح(المرفقان   A33-7قرار الجمعية العمومية    ل، وال سيما استجابة     المدنية على البيئة  

القواعد القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية لتخفيض استهالك الوقود وبالتالى تخفيض االنبعاثات، وبشأن التدابير القائمة على آليـات                 و
 .، وتم تقديم تقارير منتظمة الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخ))ط(انظر المرفق (السوق 

 المكانية تحقيق وفورات كبيرة في الوقود وتخفيضات كبيرة في االنبعاثات من خالل ادخال تحسـينات علـى ادارة           وادراكا
 .الحركة الجوية
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الفـرص العمليـة    مرحبة بالخطوات التي اتخذتها االيكاو لتعزيز استخدام التدابير التشغيلية، بما في ذلك صدور      ولما كانت 
 .وعقد حلقتي دراسة عن هذا الموضوع) Circ 303 (النبعاثاتلتخفيض استهالك الوقود وتخفيض ا

 :فان الجمعية العمومية

 : الدول علىتحث -١

تشجيع البحث العلمي الهادف الى معالجة الجوانب التي لم يشملها اليقين العلمي والتي حددها ذلك التقرير  )أ
بشأن الطيران والغالف الجوي اخ الخاص الصادر عن فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المن

 .العالمي

 من أن التقييم الذي سيجرى في المستقبل لتغير المناخ سواء من قبل الفريق الدولي الحكومي المعني التأكد )ب
بتغير المناخ أو أي هيئة معنية أخرى تابعة لمنظومة األمم المتحدة، سوف يشتمل على معلومات محدثة عن 

 .على الغالف الجوياآلثار بسبب الطائرات 

 : الى المجلس ما يليتطلب -٢

أن يواصل التعاون بشكل وثيق مع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ ومع المنظمات األخرى  )أ
المعنية بتحديد المشكالت البيئية في الغالف الجوي، ومع المنظمات المعنية بوضع السياسات في هذا المجال، 

 . مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير المناخوال سيما مع

أن يواصل دراسة البدائل المتاحة لوضع سياسة للحد من اآلثار البيئية النبعاثات محركات الطائرات أو  )ب
مم المتحدة تخفيضها ووضع اقتراحات واقعية وتقديم المشورة بأسرع ما يمكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األ

االطارية المتعلقة بتغير المناخ، والتركيز بصورة خاصة على استخدام الحلول الفنية، مع مواصلة ايالء 
 .االعتبار للتدابير القائمة على آليات السوق، ومع مراعاة اآلثار المحتملة على البلدان النامية والبلدان المتقدمة

شورة العلمية والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة االطارية لتغير االستمرار في مساعدة الهيئة الفرعية للم )ج
 . المناخ، فيما يخص مسائل المنهجية

يشجع على أن يواصل وضع األدوات الضرورية لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات ادارة الحركة الجوية و )د
 كوسيلة للحد من اآلثار البيئية النبعاثات )Circ 203( الواردة في ارشادات االيكاو استخدام التدابير التشغيلية

 .اتخفيضه محركات الطائرات أو

 .المجال هذا الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الى المواظبة على اعالم االيكاو بما يستجد من تطورات في تدعو -٣

 )ط(المرفق 

 انبعاثات محركات الطائرات التدابير القائمة على آليات السوق بشأن

بهذا القرار يضع السياق العام الذي تعتبر بمقتضاه بدائل السياسة، بما فيها التدابير القائمة على آليات ) ح( المرفق  كانلما
 .السوق، وسيلة للحد أو التقليل من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
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يق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر مرونة  التدابير القائمة على آليات السوق هي أدوات سياسية وضعت لتحقولما كانت
 .من التدابير التنظيمية التقليدية

 االدراك قد ازداد في السنوات الماضية من جانب الحكومات للحاجة الى قيام كل قطاع اقتصادي بدفع التكلفة ولما كان
ى آليات السوق لحماية البيئة، بما في ذلك فرض الرسوم الكاملة للضرر البيئي الذي يتسبب فيه، ولما كان موضوع التدابير القائمة عل

 .سياق السيطرة على انبعاثات غازات الدفيئة أو الضرائب على النقل الجوي أو مبادلة االنبعاثات أو التدابير الطوعية، قد أثير مثال في

بغي أن تسعى السلطات الوطنية الى ين"ينص على أنه ) ١٩٩٢( من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٦ المبدأ رقم ولما كان
تشجيع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات االقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث 

 ". واالستثمار الدوليينهو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث، مع ايالء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون االخالل بالتجارة

لمزايا  ولما كانت ا بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي وانبعاثات الطيران الداخلي بأسلوب مختلف،ولما كان
ت أو مجموعاالمتعاقدة التي يمكن تحقيقها من جراء المعاملة المتجانسة لفئتي االنبعاثات قد لوحظت، وكان هناك اقرار بأن بعض الدول 

 .بما فيها انبعاثات الطيران الداخلي القطاعات الداخلية الدول بدأت تتخذ اجراءات من اآلن لوضع بدائل تسمح بخفض انبعاثات

تصمم وتطبق  جباية الرسم" سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم، ومن حيث أن ولما كانت
 االيرادات الوطنية أو المحلية هدفها زيادةلخدمات للطيران المدني، والضريبة هي جباية خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات وا

 ".للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال تحسب على أساس التكاليف

رائب في مجال سياسات االيكاو بشأن الض(بشأن الضرائب للدول المتعاقدة  االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية ولما كانت
 بتبادل االعفاء من كافة الضرائب المفروضة على الوقود — ضمن أمور أخرى —، أوصت فيها )Doc 8632، النقل الجوي الدولي

المشحون على متن الطائرات ألغراض خطوط النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل اتفاقات الخطوط 
 الى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل الجوي الدولي، الى أقصى حد ممكن  المتعاقدةالدولالثنائية، ودعت أيضا  الجوية

 .أو الغائها

 أن سياسة االيكاو بشأن اعفاء وقود الطيران من الضرائب كانت موضع تساؤالت في بعض الدول المتعاقدة التي واذ تالحظ
 .ادر األخرى لغازات الدفيئةتفرض ضرائب على وسائط النقل األخرى وعلى المص

 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، اتفاقية الطيران المدني الدولي من الخامسة عشرة المادة ولما كانت
 رسوم سياسات االيكاو بشأن(بشأن الرسوم المتعاقدة بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية للدول 

 .بما في ذلك ارشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء) Doc 9082، المطارات وخدمات المالحة الجوية

 بيان سياسة مؤقتا، في صورة قرار، بشأن الرسوم والضرائب المتصلة ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
ات يجب أن تكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة ينبغي أن باالنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجباي

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

 ى ينبغي حساب هذه الرسوم على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسنولما كان
 .ذه التكاليف على وجه صحيح من هذه التكاليف وعزوها مباشرة الى النقل الجويتحديد ه

من لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بشأن البدائل الممكنة المتعلقة باستخدام التدابير تقارير  أن المجلس تلقى واذ تالحظ
، مع التركيز في البداية على ثاني أوكسيد الكربون، وأن القائمة على آليات السوق للحد من انبعاثات محركات الطائرات أو تخفيضها

 .من المزمع االضطالع بالمزيد من العمل
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الدولي  المدني  للطيران نظام لمبادالت االنبعاثاتوجود حاجة الى المزيد من الدراسات واالرشادات بشأن استخدام واذ تالحظ
 .أو تخفيضها

 من التدابير الطوعيةنموذج اتفاق وارشادات بشأن استخدام   قد أعدتلطيرانالجنة حماية البيئة في مجال  أن واذ تالحظ
 .جانب الدول المتعاقدة واألطراف المهتمة على األجل القصير

 الدراسات الشاملة التي جرت لتقديم ارشادات اضافية الى الدول المتعاقدة بشأن الجبايات المتصلة وادراكا منها بأن
 .د كبير من المسائل العالقة التي تثير آراء مختلفةباالنبعاثات حددت وجود عد

 . الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررةولما كانت

 :فان الجمعية العمومية

ت السوق تهدف بشأن تطبيق التدابير القائمة على آلياالمتعاقدة  الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول تطلب -١
الى تخفيض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد منه، وال سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران على تغير المناخ، وأن 
 يضع اقتراحات ملموسة وتقديم المشورة في أقرب وقت ممكن الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية المتعلقة بتغير

 .مناخال

بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول  والمجلس، مع مراعاة مصالح كل األطراف المعنية،  المتعاقدة الدولتشجع -٢
بأكثر الطرق جدوى بهدف معالجة انبعاثات محركات الطائرات بما في ذلك التدابير القائمة لتقييم تكاليف ومنافع التدابير المختلفة النامية 

جهودا التخاذ المتعاقدة  وعلى اعتماد اجراءات تتوافق مع االطار الوارد أدناه، في الوقت الذي تبذل فيه الدول تصاديةمن الناحية االق
 :اجراءات بشأن انبعاثات الطيران الداخلي وانبعاثات الطيران الدولي بنهج متسق

 التدابير الطوعية )أ

من انبعاثات الطيران الدولي للحد اتخاذ اجراءات واألطراف المعنية األخرى على المتعاقدة  الدول تشجع )١
 .وابقاء االيكاو على علم بذلكأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية 

الالزمة  وااليكاوالتي أعدتها االرشادات توفير أن يسهل هذه االجراءات من خالل  الى األمين العام تطلب )٢
 والعمل على ضمان تمكين األطراف التي تتخذ وعي،لتلك التدابير، بما في ذلك اعداد نموذج اتفاق ط

 .اجراءات مبكرة من أن تستفيد منها وأال تعرض فيما بعد ألي أضرار نتيجة لذلك

 الجبايات المتعلقة باالنبعاثات )ب

 .ساريا  بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات مازال٩/١٢/١٩٩٦ بأن قرار المجلس الصادر في تقر )١

 .فيه لى اتباع االرشادات الحالية الواردة الدول عتحث )٢

 بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم المتعلقة بانبعاثات غازات تقر )٣
الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من أن فرض هذه الرسوم باالتفاق المشترك بين الدول األعضاء 

ة للتكامل االقتصادي على الناقلين التابعين لهذه الدول هو أمر غير مستبعد في احدى المنظمات االقليمي
 : المجلس بما يليتكلفو
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 .أن يجري المزيد من الدراسات ويضع ارشادات اضافية بشأن هذا الموضوع )أ

 .أن يركز بوجه خاص على المسائل المعلقة التي حددتها الدراسات السابقة وحددتها الجمعية العمومية )ب

 .٢٠٠٧أن يستهدف اتمام هذا األمر بحلول الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية في عام  )ج

على االمتناع عن التطبيق االنفرادي لرسوم انبعاثات غازات الدفيئة قبل الدورة العادية المتعاقدة  الدول تحث )٤
 .اقش هذا الموضوع مرة أخرى، حيث سينظر وين٢٠٠٧القادمة للجمعية العمومية في عام 

 المجلس دراسة مدى فعالية الجبايات على االنبعاثات فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي ووضع تطلب من )٥
 تحث، و٢٠٠٧ المزيد من االرشادات بشأنها بحلول الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية في عام

 .لمعلومات في هذا الجهدالدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط وتقاسم ا

 الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من االتساق مع سياسات االيكاو وارشاداتها بشأن تحث )٦
 .الجبايات على االنبعاثات فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي

 مبادالت حقوق االنبعاثات )ج

 . الدوليت للطيرانلالتجار باالنبعاثانظام مفتوح  االستمرار في تطوير تؤيد )١

في اطار النهج األول، تؤيد .  يركز على نهجين في عمله بشأن هذا الموضوع المجلس أن من تطلب )٢
.   انشاء نظام طوعي لالتجار الذي قد تقترحه الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المهتمة باألمرااليكاو

متعاقدة، حسبما هو مالئم، الدراج انبعاثات وفي اطار النهج اآلخر، تقدم االيكاو ارشادات للدول ال
 الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات والتي تتماشى مع عملية اتفاقية األمم الطيران

  في اطار النهجين، ينبغي أن يضمن المجلس أن االرشادات .المتحدة االطارية ِبشأن تغير المناخ
النبعاثات تتناول األساس الهيكلي والقانوني لمشاركة قطاع الطيران الخاصة بالنظام المفتوح لالتجار با

 .في نظام االتجار المفتوح، بما في ذلك تقديم التقارير والرصد واالمتثال

االنتقال الى نهج نظامي شامل لعمليات التدقيق ضمن  :٦-٣٥القرار 
 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

 . على النطاق العالمي سالمة الطيران المدني الدوليتأمينيسي لاليكاو ال يزال  الهدف الرئلما كان

 . التشجيع على تطبيق القواعد القياسية الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدفولما كان

نة من المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممك            وحيث أن   
 .التوحيد في األنظمة وأساليب العمل في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها

 بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت انشاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمة، يتضمن واذ تـذكر  
 .ات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقةقيام االيكاو بتنفيذ عملي

 أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بها قرار الجمعيـة             اذ تعتبر و
 .A32-11العمومية 
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ى التأكد من أن الدول المتعاقدة تضطلع بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي الواذ تذكر 
 .بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة على النحو الواجب

بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة تتحملها الدول المتعاقدة التي يجب عليها أن تراجع باستمرار قـدراتها                 واذ تذكر   
 .على مراقبة السالمة

 .الطويلاألجل البرنامج على هذا  طلب من المجلس أن يقدم اقتراحات لتمويل A32-11 بأن قرار الجمعية العمومية واذ تذكر

البرنامج ليشمل  هذا  عن توسيع نطاق    دراسة  األمين العام بأن يجري     قد كلف    A33-8بأن قرار الجمعية العمومية     اذ تذكر   و
 .بالسالمةالمتعلقة خرى األمجاالت ال

قدرة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة      أن يضمن   الى المجلس    قد طلب    A33-8بأن قرار الجمعية العمومية      واذ تذكر 
 .الى الميزانية البرنامجية العاديةتدريجيا البرنامج هذا جميع نشاطات ينقل وأن األجل الطويل على االستمرارية المالية على 

توصيات الشواغل السالمة وفي تقديم تحديد ورا فعاال في  دىأدقد  أن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة واذ تدرك
 .لمعالجتهاالالزمة 

 . أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالميةواذ تدرك

 المالحق التي تتضـمن أحكامـا      ليشمل جميع   أن مواصلة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه         واذ تدرك 
 .ذات الصلة بالسالمةالدولية  التطبيق للقواعد والتوصيات  حسن لضمانمن األمور الضرورية متعلقة بالسالمة

 أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان انشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد وتقييم جـودة    واذ تدرك 
 .هذا البرنامج

 :لجمعية العموميةفان ا
 .عن تقديرها لألمين العام على نجاحه في تنفيذ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةتعرب  -١

توسيع نطاق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة بحيث يشمل جميع األحكام المتعلقة بالسالمة فـي                 قررت -٢
 .٢٠٠٥المتعلقة بالسالمة اعتبارا من عام المدني الدولي اتفاقية الطيران جميع مالحق 

، باعادة هيكلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة التباع النهج ١/١/٢٠٠٥األمين العام، اعتبارا من تكلف  -٣
 .النظامي الشامل في عمليات تدقيق مراقبة السالمة في جميع الدول المتعاقدة

ام بضمان أن تكون العناصر األساسية في النهج النظامي الشامل على أحكـام السـالمة الـواردة                  األمين الع  تكلف -٤
 ، للطيـران  صـالحية الطـائرات    —والملحق الثامن   ،  الطائرات تشغيل —، والملحق السادس    اجازة العاملين  —الملحق األول    في

 والملحق الرابـع    ،التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات     — والملحق الثالث عشر     ،خدمات الحركة الجوية   —الحادي عشر    والملحق
، وتقليل الفترة الزمنية بين عمليات التدقيق قدر االمكان اذا سمحت الموارد بذلك، وجعل كل عناصـر عمليـات                   المطارات — عشر

 .التدقيق مرئية بالنسبة للدول المتعاقدة، والتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الدول المتعاقدة



- 23 - 

األمين العام اعادة هيكلة تقارير تدقيق مراقبة السالمة بحيث توضح العناصر الحيوية في نظـم مراقبـة                 تطلب من    -٥
ـ انشاء وادارة نظـام حكـومي   ) أ(، الجزء  الجويةدليل مراقبة السالمة ـ  Doc 9734السالمة، كما هو وارد في وثيقة االيكاو رقم 

 .لمراقبة السالمة

 .لعام اتباع نهج أكثر مرونة ازاء تنفيذ هذا البرنامج على األجل الطويلاألمين اتطلب من  -٦

 األمين العام بأن يجعل التقارير الختامية لتدقيق مراقبة السالمة متاحة لجميع الدول المتعاقدة وأن يتيح أيضـا                  تكلف -٧
ختالفات التدقيق من خالل موقع االيكاو المـؤمن        امكانية االطالع على كل المعلومات ذات الصلة المستمدة من قاعدة بيانات نتائج وا            

 .على شبكة االنترنت

 يحتوي التقرير الختامي لعمليات التدقيق نتائج التدقيق والتوصيات وخطة عمل الدول وتعليقاتها فضال عن               — مالحظة
 .تعليقات قسم تدقيق مراقبة السالمة بشأن خطط عمل الدول

رار تحديث آلية ضمان الجودة المنشأة لرصد وتقييم جودة هذا البرنامج وشفافية          األمين العام بأن يضمن باستم    تكلف   -٨
 .جميع جوانب عملية التدقيق

الدول المتعاقدة القادرة الى اعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة الى االيكاو على المدى الطويل أو       جميع  تدعو   -٩
 .نامج بنجاحالقصير حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنفيذ هذا البر

جميع الدول المتعاقدة على أن تحيل الى االيكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثائق المتعلقة باعداد                تحث   -١٠
 .وتنفيذ بعثات التدقيق، وأن تواظب على تحديث هذه المعلومات، وذلك لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية وكفاءة

لتعاون مع االيكاو، وعلى قبول بقدر المستطاع بعثات التدقيق وفقا للمواعيد التي            جميع الدول المتعاقدة على ا    تشجع   -١١
 .تحددها المنظمة حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة

جميع الدول المتعاقدة على قبول األهمية القصوى لنتائج تدقيق مراقبة السالمة الجوية للوفاء بالقواعد القياسية تحـث    -١٢
 . الدولية عندما تنظر الدول في الحاجة الى اجراء المزيد من التدقيق لمراقبة السالمةوالتوصيات واالجراءات

مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسـيع   ـ  A33-8أن هذا القرار قد حل محل القرار تعلن  -١٣
 .نطاقه

 .ة العمومية تقريرا عن التنفيذ االجمالي لهذا البرنامج الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمعيتطلب -١٤

 استراتيجية موحدة الزالة أوجه القصور المتعلقة بالسالمة :٧-٣٥القرار 

 . أحد األهداف الرئيسية للمنظمة ومازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالميلما كان

 .المدني الدولي هو أيضا ضمن مسؤولية الدول المتعاقدة بشكل جماعي وفردي على السواءتأمين سالمة الطيران  ولما كان
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 كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون من أجـل أقصـى            وبما أن 
شراف فيما يتصل بالطائرات والعاملين والمطـارات والطـرق    والقواعد واالجراءات واال  األنظمةدرجة ممكنة عمليا من التوحيد في       

 .نهايحستل المالحة الجوية ويسهت الىد ي التوحيؤدي فيها هذاالجوية والخدمات المعاونة، وذلك في جميع المسائل التي 

 تحسين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالمي يتطلـب التعـاون النشـط مـن جانـب أصـحاب       ولما كـان  
 .كافة المصلحة

االتفاقية ومالحقها توفر االطار القانوني والتشغيلي للدول المتعاقدة النشاء نظام لسالمة الطيران المدني يستند الى  ولما كانت
ة العملية، الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد القياسية والتوصيات بقدر ما يكون ذلك ممكنا من الناحي

 .والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة

نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة تشير الى أن العديد من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد من وضع نظام  ولما كانت
 .وطني مرضي لمراقبة السالمة

 .ة الالزمة للدول التي تحتاج اليها ادارة التعاون الفني في االيكاو يمكنها أن تقدم المساعدوبما أن

 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقة بالسـالمة          ولما كان 
حصيل الموارد لتصحيح أوجه القصور المحددة أساسا من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة، والتي ال يمكنها تخصيص أو ت

 .المالية الضرورية لها

 بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبـة السـالمة علـى         واذ تقر 
 .المالئم النحو

دا جدا فـي مسـاعدة الـدول         بأن انشاء المنظمات االقليمية واالقليمية الفرعية لمراقبة السالمة يمكن أن يكون مفي            اذ تقر و
 .األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو من خالل وفورات الحجم والتشجيع على التوحيد بشكل أكبر

بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تصحيح أوجه القصور التي تحـددت مـن خـالل                  واذ تقر 
 سوف يتم تعزيزها الى درجة كبيرة من خالل استراتيجية موحدة تضم جميع الدول المتعاقدة وااليكـاو                 عمليات تدقيق مراقبة السالمة   

 .واألطراف األخرى المعنية وذلك في مجال عمليات الطيران المدني

كبرنامج  بالمساهمات في تعزيز السالمة الناجمة عن عمليات التدقيق التي تضطلع بها المنظمات االقليمية والدولية                اذ تقر و
لية لألياتا وبرنامج رصد وتنفيذ ومتابعة الشروط التنظيمية للسالمة في اليوروكنترول وبرنامج تنفيذ رصد ودعم               يتدقيق السالمة التشغ  

 .متطلبات اليوروكنترول

 .  بأن الشفافية والمشاركة في معلومات السالمة تمثل احدى دعائم نظام النقل الجوي اآلمنواذ تقر

 :العموميةفان الجمعية 

 جميع الدول المتعاقدة على أن تقدم الى الدول المتعاقدة األخرى المعلومات الحيوية التي تتعلق بالسالمة والتي تحث -١
 .ربما كان لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر عملية التوصل الى جميع معلومات السالمة ذات الصلة

قدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة لدى القيام بمهامها الخاصـة بمراقبـة    الدول المتعا تشجع -٢
 . من االتفاقيةالسادسة عشرةالسالمة، بما في ذلك أثناء عمليات التفتيش على النحو المنصوص عليه في المادة 
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 معلومات السالمة تلك فيما بين الـدول         المجلس اعداد المزيد من الوسائل العملية لتسهيل التشارك في         تطلب الى  -٣
 .المتعاقدة

 الدول المتعاقدة بالحاجة الى متابعة كل عمليات الطائرات بما في ذلك الطائرات األجنبية داخل اقليمها وباتخاذ تذكر -٤
 .االجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة

من اتفاقية شيكاغو في حالة ) ي ٥٤ جميعا في نطاق المادة ةالمتعاقدالمجلس بوضع اجراءات الخطار الدول تكلف  -٥
 .وجود قصور بالغ في امتثال دولة ما للقواعد القياسية والممارسات الموصى بها المتعلقة بالسالمة لاليكاو

 .المجلس بتعزيز مفهوم المنظمات االقليمية واالقليمية الفرعية لمراقبة السالمةتكلف  -٦

مراقبة السالمة وبـرامج   تدقيق  العام أن يواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي ل          األمين   تطلب الى  -٧
 .التدقيق التابعة لمنظمات أخرى تتصل بسالمة الطيران والسيما مع االتحاد الدولي للنقل الجوي واليوروكنترول

الفرعي، والقيام كذلك كلما كان ذلـك ممكنـا   الدول المتعاقدة على زيادة تطوير التعاون االقليمي واالقليمي        تحث -٨
باعداد مبادرات للشراكة مع الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

أجل االضطالع على نحو لتعزيز القدرات الخاصة بمراقبة السالمة من أجل تعزيز اقامة نظام أكثر أمانا للطيران المدني الدولي ومن              
 .أفضل بمسؤولياتها الفردية

 الدول على تعزيز اقامة شراكات اقليمية أو اقليمية فرعية من أجل التعاون في وضع حلـول للمشـكالت                   تشجع -٩
 . المشتركة لتبني الدول قدراتها الفردية في مجال مراقبة السالمة

 ومساعدة المنظمات االقليمية لمراقبة السالمة أو تقديم الدعم  جميع الدول القادرة على أن تشارك في تعزيز      تشجع -١٠
 .الملموس لها

 الى االستفادة من خدمات ادارة التعاون الفني التابعة لاليكاو الزالة أوجه القصور المحددة من  المتعاقدة الدولتدعو -١١
 .خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لتصحيح أوجه القصور المتعلقة بالسالمة  الدول المتعاقدة تدعو -١٢
والمحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة لالستفادة من فرص التمويل التي يوفرها التسهيل المالي الدولي لسـالمة                   

 ).ايفاس(الطيران 

ية موحدة على أساس مبادئ زيادة الشفافية والتعاون والمساعدة، وأن يشجع،           المجلس أن ينفذ استراتيج   تطلب من    -١٣
كلما كان ذلك مالئما، على الشراكة بين الدول والمنتفعين ومقدمي خدمات المالحة الجوية والصناعة والمؤسسات المالية وغير أولئك                  

ن أجل مساعدة الدول في ازالة أوجه القصور المتعلقـة  من أصحاب المصلحة لتحليل المسببات ووضع وتنفيذ حلول قابلة لالستمرار م 
 .بالسالمة

 لدعم المنظمات االقليمية     لاليكاو  المجلس باعتماد نهج مرن في توفير المساعدة من خالل المكاتب االقليمية           تكلف -١٤
 .راتيجية الموحدةواالقليمية الفرعية المسؤولة عن مراقبة السالمة ولتنفيذ نظام يتسم بالكفاءة لرصد تنفيذ االست

 من األمين العام أن يبحث سبل تحديد االجراءات التي يمكن اتخاذها على المسـتوى الـوطني والمسـتوى     تطلب -١٥
 . االقليمي لمساعدة الدول في تطوير قدراتها واجراءاتها في مجال مراقبة سالمة ادارة الحركة الجوية
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 االجراء المتصل بالقرار

ائل التي يمكن أن تتاح من خاللها كل المعلومات ذات الصلة من قاعدة بيانات النتائج واالختالفات  ينبغي للمجلس ايجاد الوس   
 .المنبثقة عن عمليات التدقيق لجميع الدول المتعاقدة عن طريق استخدام موقع االيكاو المؤمن على الشبكة

 الطيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة  :٨-٣٥القرار 

داف المنظمة بموجب المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو تتمثل، من بين أمور أخـرى، فـي                  غايات وأه  لما كانت 
تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تنمية الطيران المدني الدولي بأمان وانتظام، وتلبية احتياجات شعوب العالم الـى            

 .ز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدوليةنقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد، وتعزي

 المادة التاسعة والستون من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه اذا رأى المجلس أن المطارات وتجهيـزات المالحـة               ولما كانت 
مان واالنتظام والفعالية الجوية في أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمة تشغيال يتسم باأل

وسيلة لمعالجة   واالقتصاد، وجب على المجلس أن يتشاور مع الدولة المعنية مباشرة والدول األخرى المتأثرة بذلك، بغية التوصل الى                
 .الصدد الوضع، وجاز له أن يقدم توصياته في هذا

 برنامجا عالميا لتدقيق مراقبـة      ١/١/١٩٩٩ من    قد أنشأ اعتبارا   A32-11 المجلس، عمال بقرار الجمعية العمومية       ولما كان 
 .تقريبا السالمة الجوية، وتم الحصول على نتائج عمليات التدقيق األولية التي جرت في اطار ذلك البرنامج في جميع الدول المتعاقدة

أولويات وطنية  ا منعمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستسحبه      ولما كانت   
أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة، وأن هذه الدول ستحتاج الى درجات متفاوتة من المساعدة للوفاء بمسؤولياتها فـي مجـال        

 .مراقبة السالمة الجوية

ما أسـواق رأس   معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل الى العديد من مصادر األسواق المالية، ال سي            ولما كانت 
المال األجنبية، للحصول على تمويل لبنيتها األساسية من المطارات وخدمات المالحة الجوية، بما في هذه البنية األساسية من عناصر                   

 .متصلة بالسالمة

دولـي  راضية لدراسة المجلس التي أثبت فيها الحاجة لتسهيل مـالي            والثالثون للجمعية العمومية     الثالثة الدورة   ولما كانت 
 .الطيرانلسالمة الطيران، أيدت انشاء التسهيل المالي الدولي لسالمة 

 لبلوغ أهداف تحسين السالمة الجوية من خالل        ي سيوفر الدعم المال   الطيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة      الى أن    وبالنظر
 . لتدقيق مراقبة السالمة الجويةتنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في اطار برنامج االيكاو العالمي

 :فان الجمعية العمومية

 :ما يلي للمجلس واألمين العام على عن تقديرها تعرب -١

 مع مراعاة المبادئ واألهداف الطيراناعداد واعتماد ميثاق اداري واضح للتسهيل المالي الدولي لسالمة  )أ
كة الدول الطوعية، وأهلية الدولة لالستفادة من ، ال سيما مشارA33-10المحددة في قرار الجمعية العمومية 

التسهيل المالي تعتمد على مساهماتها فيه أو مشاركتها فيه بطريقة أخرى، واالستقالل التام عن الميزانية 
 .البرنامجية لاليكاو
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 .طيرانانشاء تسهيل مالي دولي لسالمة ال )ب

 . يضمن التمثيل المناسب من األطراف المشاركةيرانالطانشاء مجلس ادارة للتسهيل المالي الدولي لسالمة  )ج

 بحيث تكون متسقة مع الطيراناعداد النظام الداخلي واالرشادات لمجلس ادارة التسهيل المالي الدولي لسالمة  )د
 .النظام القانوني لاليكاو

 .٢٠٠٤-٢٠٠٢ ضمن الفترة الثالثية الطيرانضمان البدء بتنفيذ التسهيل المالي الدولي لسالمة  )ه

للتسهيل المالي الدولي لسالمة  للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على مساهماتها وتعهداتها عن تقديرها تعرب -٢
 .الطيران

الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الالزمة لتصحيح أوجه القصور المتعلقـة بالسـالمة                 تدعو -٣
او العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة العالمية لسالمة الطيران لالسـتفادة مـن                المحددة من خالل برنامج االيك    

 في تمويل مثل هذه التدابير عن طريق التمويل المباشر أو عـن  طيرانالمساعدة التي يمكن أن يقدمها التسهيل المالي الدولي لسالمة ال  
در تمويل أخرى بهدف ضمان التقيد الالزم عالميا بالقواعد القياسـية لسـالمة             طريق لعب دور المسهل والمحفز للحصول على مصا       

 .الطيران

 بتقديمها التبرعات المالية أو     طيرانالدول المتعاقدة أن تفكر في المشاركة في التسهيل المالي الدولي لسالمة ال            تحث -٤
 .العينية الى التسهيل

الدولي وشركات الطيران والمطـارات     بالطيران  التي لها ارتباط    ) ةالخاصة والعام (المنظمات الدولية    شجع بقوة ت -٥
ومقدمي خدمات المالحة الجوية وشركات تصنيع هياكل الطائرات والمحركات والكترونيات الطيران واألعضاء اآلخرين في صناعة               

 .المة الطيرانتقديم تبرعات مالية أو عينية للتسهيل المالي الدولي لسلالجو والفضاء، والمجتمع المدني، 

أن يقدم الى الجمعية العمومية في دورتها العادية المقبلة تقريرا عن نشاطات التسـهيل المـالي                لمجلس  الى ا  تطلب -٦
 .المدققة، بما في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية الطيرانالدولي لسالمة 

 .A33-10قرار الجمعية العمومية  هذا القرار يحل محلأن لن تع -٧

المتعلقة بحماية الطيران المدني  بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة :٩-٣٥قرار ال
 من أفعال التدخل غير المشروع الدولي

 الطيران المدني الدولي من أفعال بشأن السياسات المتعلقة بحماية توحيد قرارات الجمعية العمومية المرغوب فيه من لما كان
ا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب الى متناول اليد وأسهل فهما التدخل غير المشروع، وذلك تيسير
 .وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

أن تعتمد في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا عن سياسات  A33-2 الجمعية العمومية قد قررت، في قرارها ولما كانت
 . الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعمايةالمتعلقة بحااليكاو المستمرة 
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 الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات من المجلس بتعديل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة، ولما كانت
 والثالثين الخامسةدورة ، وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عن الA33-2بالقرار ) ح(الى ) أ(الوارد في المرفقات من 

 .للجمعية العمومية

 :فان الجمعية العمومية

 الطيران المدني المتعلقة بحماية أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة تقرر -١
الخامسة والثالثين ت عند ختام الدورة الدولي من أفعال التدخل غير المشروع، وهي مستكملة على النحو الذي كانت عليه هذه السياسا

 .للجمعية العمومية

حماية ب المتعلقة عن سياسات االيكاو المستمرة بيانا موحدا كل دورة عادية أن تطلب الى المجلس أن يقدم الى تقرر -٢
 .، لكي تستعرضهالطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

 .A33-2القرار  أن هذا القرار يحل محل تعلن -٣

 )أ(المرفق 

 سياسة عامة

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

لتطـوره اآلمـن     الرئيسـي    التهديديران المدني الدولي قد أصبحت تشكل        أفعال التدخل غير المشروع ضد الط      لما كانت و
 .والمنظم

جو األخرى، واألسلحة الخفيفة والقنابل -من نظم الدفاع الجوي المحمولة والصورايخ أرض تهديد األفعال االرهابية ولما كان
 من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران  ذلكوغيروالهجوم على المرافق  ،واالستيالء غير المشروع على الطائراتالصاروخية، 

، تؤثر تأثيرا  وأيضا األفعال التي تستخدم فيها الطائرات كأسلحة للتدمير الى تدمير الطائراتتهدفالمدني، بما في ذلك األفعال التي 
على الطائرات ولى متن األشخاص عي الدولي وكفاءته وانتظامه، وتعرض للخطر أرواح ا وخطيرا في سالمة الطيران المدنضار

 .، وتقوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولياألرض

 .كافة أعمال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي تعد جرما جسيما يشكل خرقا للقانون الدولي لما كانت

اري دولي رفيع المستوى ألمن الطيـران        الذي طلب من المجلس عقد مؤتمر وز       A33-1 الجمعية العمومية    بقرارواذ تذكر   
بهدف منع وقوع أفعال ارهابية متعلقة بالطيران المدني ومكافحتها واستئصالها، وتعزيز دور االيكاو في اعتمـاد القواعـد القياسـية                    

 .والتوصيات في مجال األمن واجراء التدقيق فيما يرتبط بالتنفيذ، ولضمان الموارد المالية الالزمة

، باعتماد خطة   ٢٠٠٢توصية المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران، الذي عقد في فبراير             عين االعتبار واذ تأخذ ب  
عمل لاليكاو في مجال أمن الطيران تشتمل، ضمن أمور أخرى، على تقرير وتحليل واعداد استجابة عالمية فعالة للتهديدات الجديـدة                    
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عينة، بما في ذلك المطارات، والطائرات، ونظم مراقبة الحركة الجوية، واعتماد برنـامج    والناشئة، واضافة تدابير تتخذ في مجاالت م      
 .متابعة للمساعدة على تصحيح أوجه القصور المكتشفة

، ٢٠٠٢خطة عمل االيكاو ألمن الطيران في يونيو اده لن، وال سيما اعتم منها للخطوات التي اتخذها المجلس حتى اآلوتأييدا
اتفاقية المتفجرات البالستيكية    المتعلقة بتنفيذ    وتولي المهام للوسائل المتاحة للمنظمة،    وتعزيز   جراءات الوقائية الجديدة  باالضافة الى اال  

 .بغرض كشفها

 :فان الجمعية العمومية

 جميع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها                بشدة تدين -١
 .اب ارتكابهاوأسب

 لمنظمة الطيران المدني الدولي في تسهيل حل المسائل التي قد تنشأ بـين الـدول                المهم على الدور     من جديد  تؤكد -٢
 . للطيران المدني الدولي في العالم أجمعوالمنظم التشغيل اآلمن في األمور التي تؤثر بالعالقة الىالمتعاقدة 

 يحظى باألولوية القصـوى مـن جانـب    أمرا ه معالجة أمن الطيران باعتبار أنه يجب االستمرار فيتؤكد من جديد   -٣
 .منظمة الطيران المدني الدولي ودولها األعضاء

تدمير طائرات مدنية مستخدمة فـي      أفعال التدخل غير المشروع التي تهدف الى        ب بشعور من االشمئزاز     تحيط علما  -٤
 . األرضالمتن وعلى األشخاص على وقتلأسلحة للتدمير كستعمال طائرات مدنية  أثناء طيرانها، بما في ذلك اساءة ارحالت تجارية

 أكثر اجراءات األمن فعالية     الثابتة وذلك بتطبيق   االيكاو   ة جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم لسياس        تناشد -٥
 .رتكبي أي من تلك األفعاللقمع أفعال التدخل غير المشروع ومعاقبة مبشكل أحادي وبالتعاون فيما بينها، 

وخاصة تنفيذ خطـة عمـل       ، منع أفعال التدخل غير المشروع     اجراءات الى المجلس أن يواصل عمله بشأن        تطلب -٦
 .االيكاو ألمن الطيران

 جميع الدول المتعاقدة على المساهمة في خطة عمل االيكاو ألمن الطيران بما أن تنفيذها يعتمد بشكل كبير على  تحث -٧
 .همات الطوعيةالمسا

 )ب(المرفق 

 لقمعوالتشريع الوطني واالتفاقات الثنائية الوثائق القانونية الدولية 
 غير المشروع في الطيران المدني أفعال التدخل

 الوثائق القانونية الدولية )أ

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

بشأن قمع أفعـال العنـف غيـر         والبروتوكول،  )١٩٧١،  مونتريال ( غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني        األفعال
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 في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير المشـروع ضـد سـالمة                     المشروعة
) ١٩٩١، مونتريـال  (االتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالسـتيكية بغـرض كشـفها    فضال عن ،)١٩٨٨،  مونتريال (الطيران المدني 

 .واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال

 :فان الجمعية العمومية

 الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على        بشأناالتفاقية   الدول المتعاقدة التي لم تصبح بعد أطرافا في          تحث -١
واتفاقية قمع األفعـال غيـر      ) ١٩٧٠،  الهاي (واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات      ) ١٩٦٣،  طوكيو (متن الطائرات 
واتفاقيـة   المكمل التفاقية مونتريال     ١٩٨٨ ، وبروتوكول عام  )١٩٧١،  مونتريال (ي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني     المشروعة الت 

 .، أن تنضم اليها)١٩٩١مونتريال،  (تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهابشأن 

، أن تنفذ المبادئ ستيكية بغرض كشفهااتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البال     الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في         تناشد -٢
ع  وتناشد الدول التي تصنّ    ،التصديق على االتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو االنضمام اليها          حتى قبل   التي تتضمنها هذه االتفاقية،     

 . هذه المتفجرات في أسرع وقت ممكنتنفذ تدابير تمييزمتفجرات بالستيكية أن 

 اتفاقيـات طوكيـو والهـاي ومونتريـال     أن تكون طرفا فيبأن يستمر في تذكير الدول بأهمية       األمين العام    تكلف -٣
، وأن يقدم المساعدة التي واالتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها ، المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨وبروتوكول عام 

 .لى هذه الوثائقتطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها ا

 اصدار التشريعات الوطنية واالتفاقات الثنائية )ب

 قيام الدول المتعاقدة باصدار القوانين الجنائية الوطنية التي تقضي بانـزال عقوبات مشددة على مرتكبـي أفعـال                  لما كان 
 .ردع تلك األفعالمن التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا 

 :موميةفان الجمعية الع

 اجراءات وافية ضد األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء اهتماما خاصا العتماد الدول المتعاقدة أن تولي      تناشد -١
غير المشروع على الطائرات أو غير ذلك من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني، وال سيما لتضمين تشريعها قواعـد                     

 . هؤالء األشخاصتقضي بانزال عقوبة مشددة على

 الدول المتعاقدة أن تتخذ اجراءات وافية تتعلق بتسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء غير تناشد -٢
المشروع على الطائرات أو غير ذلك من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني، باعتماد أحكام مالئمة في قانون أو فـي                      

وبابرام اتفاقات مناسبة للقضاء على مثل هذه األفعال التي من شأنها أن تؤدي الـى       لغرض، أو بتعزيز الترتيبات القائمة      معاهدة لهذا ا  
 . الطيران المدني الدوليضدهجمات اجرامية يرتكبون  األشخاص الذين تسليم

 )ج(المرفق 

 االجراءات األمنية الفنيةتنفيذ 

تتطلب من المنظمة ومن دولها المتعاقدة ممارسـة        من أفعال التدخل غير المشروع       الطيران المدني الدولي  حماية   لما كانت 
 .اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ اجراءات ايجابية للحماية
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بنقـل األشـخاص     هناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق اجراءات األمن في جميع المراحل والعمليات المرتبطة              ولما كانت 
 .لبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريعوأمتعتهم اليدوية والمسجلة وا

 الطـائرات   ومشـغلي  الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات              ولما كانت 
 .بتطبيق اجراءات األمن

 .ر المشروع في الطيران المدني تنفيذ اجراءات األمن التي تنادي بها المنظمة هو وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غيولما كان

ال من خالل توظيف أفراد أمن مدربين تدريبا ااالجراءات المضادة لحماية الطيران المدني ال يمكن أن تكون فعالة ولما كانت 
 .عاليا، باالضافة الى اجراء تحريات شخصية، واصدار التراخيص ومراقبة الجودة

 :فان الجمعية العمومية

العتماد اجراءات فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع األولوية القصوى   الستمرار في اعطاء  المجلس على ا   تحث -١
 .تفاقية شيكاغوالبما يتناسب مع التهديد الحالى ألمن الطيران المدني الدولي ولتحديث أحكام الملحق السابع عشر 

 تفاقيةالالمعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في       اللجنة الفنية الدولية ا    تكليف فضال عن    ،الى المجلس أن يقوم    تطلب -٢
، وخصوصا عـن تمييـز      المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد       الدراسات عن  باستكمال ،المتفجرات بغرض كشفها   تمييز بشأن

 .ذلك  الضرورة، وذلك بغرض انشاء نظام قانوني شامل ومالئم اذا اقتضت، غير المتفجرات البالستيكيةالمتفجرات المثيرة للقلق

 جميع الدول على أن تتخذ، على أساس فردي وبالتعاون مع الدول األخرى، كافة االجراءات الممكنة لقمع أفعال تحث -٣
العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، وال سيما االجراءات التي تقتضيها أو توصي بها أحكام الملحق السابع عشر                    

 .المدني الدوليالتفاقية الطيران 

الدول المتعاقدة أن تعزز من جهودها لتطبيق القواعد القياسية القائمة واألساليب واالجراءات الموصـى بهـا                تحث   -٤
المتعلقة بأمن الطيران ومتابعة هذا التطبيق، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران                   

 . على شبكة االيكاوالمؤمن المواد االرشادية الواردة في دليل االيكاو لألمن والمتاحة في الموقع يعوتراالمدني الدولي 

الدول المتعاقدة، مع احترام سيادتها، أن تعزز بشكل كبير من التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تحسين هذا       تناشد   -٥
 .التطبيق

 :ي، بالنسبة للجوانب الفنية ألمن الطيران الى المجلس أن يتأكد من تحقيق ما يلتطلب -٦

 البعض بشرط عدم متوافقة ومكملة لبعضها التسهيالت — أحكام الملحق السابع عشر والملحق التاسع أن تكون )أ
 .االخالل بفعالية التدابير األمنية

 ومتصـلة  الطيران بنودا تتناول أمن ، عندما يعتبر ذلك ضروريا،ول أعمال اجتماعات االيكاو  ا جد تضمنتأن   )ب
 .بمواضيع مثل هذه االجتماعات

طلب من تلك   اقليمية عن أمن الطيران بعد التشاور مع الدول المعنية أو بناء علىندوات االيكاو بعقد أن تقوم  )ج
 .الدول

 تدريبية في مجال أمن     بما في ذلك اعداد برامج     أمن الطيران    على برنامج االيكاو للتدريب     أن يواصل تطوير   )د
 .لطيران لتستخدمها الدولا

 االيكاو بدور المنسق بين مراكز التدريب في مجال أمن الطيران لتأمين الحفاظ على مستويات التدريب أن تقوم )ه
 .وتحقيق المستويات السليمة للتعاون
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الئمة، وهـو  ، على فترات مواعداد مواد ارشادية جديدة وتعديل دليل األمن  األمين العام بأن يواصل استكمال       تكلف -٧
 .الدليل الذي يهدف الى مساعدة الدول المتعاقدة على تطبيق المواصفات واالجراءات المتعلقة بأمن الطيران المدني

 )د(المرفق 

فعال حد أأالمعنية باجراءات الدول 
  غير المشروع التدخل

 أفعال التدخل غير المشروع )أ

ا زالت تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران غير المشروع على الطائرات مالتدخل  أفعال لما كانت
 .الدولي المدني

 في حالة رفض تواجه خطر أكبر االستيالء غير المشروع قد تتعرض ألحد أفعال سالمة رحالت الطائرات التي ولما كانت
 .الق المطارات واقفال المدارج وممرات السير واغ،اتاحة المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية لها

 لخطر أكبرة الركاب والطاقم على متن الطائرة الواقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع يمكن أن تتعرض  سالمولما كانت
 .اذا سمح لتلك الطائرة باالقالع بينما هي واقعة تحت فعل االستيالء

 :فان الجمعية العمومية

دخل غير المشروع، وخاصة الهجوم على المرافق داخل مبنى المطار وبقلق، بالعدد الكبير من أفعال التتأخذ علما،  -١
 .مستهدفة المسافرين وعامة الناس قبل نقاط الفحص األمنية

لمكمل  ا١٩٨٨ عام وبروتوكولاألحكام ذات الصلة في اتفاقيات شيكاغو وطوكيو والهاي ب في هذا الخصوص تذكر -٢
 .التفاقية مونتريال

 .أن تفعل ذلكالتفاقية مونتريال لمكمل  ا١٩٨٨ عام بروتوكوللتي لم تصبح بعد أطرافا في الدول المتعاقدة اتحث  -٣

التدخل  عند وضع سياساتها وخطط الطوارئ للتصدي ألفعال المذكورة أعاله بأن تراعي الدول االعتبارات توصي -٤
 .غير المشروع

، بما في االستيالء غير المشروعأحد أفعال عة تحت الدول المتعاقدة على أن تقدم المساعدة الى أي طائرة واق تحث -٥
 .، واالذن لها بالهبوطت المالحية وخدمات الحركة الجويةذلك اتاحة المساعدا

 وهي واقعة تحت االستيالء غير المشروع يجب قليمهاا الدول المتعاقدة على التأكد من أن أي طائرة هبطت في تحث -٦
 .بح رحيلها ضرورة يمليها الواجب الغالب وهو حماية األرواح البشريةأن تظل محتجزة على األرض، ما لم يص

االستيالء غير المشروع ودولة أحد أفعال  تحت طائرة واقعة بين الدولة التي هبطت فيها  بأهمية المشاوراتتعترف -٧
 . أو المعلن تلك الطائرة فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ دول المقصد المفترضمشغّل
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 الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك تجاه أي فعل من أفعال التدخل غير المشروع، وكذلك تحث -٨
 التدخل غير المشروع، ودولة التصنيع ودولة ألحد أفعالخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت ب، عند الضرورة، االستعانة

 .ر في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمهاالتسجيل مع اتخاذ التدابي

 تعيد بدون تأخير أي طائرة تكون محتجزة احتجازا غير بأن أي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها أي فشل من   تدين -٩
ضية على السلطات  أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني أو أن تعرض القأحدم أي شخص متهم بارتكاب قانوني، أو أن تسلّ

 .المختصة بدون تأخير

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على المسـؤولين              تناشد   -١٠
 .عنها ومحاكمتهم

 االبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع )ب

 :ان الجمعية العمومية

من اتفاقية مونتريال بأن ترسل ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة ) ١١(جب المادة  الدول األطراف بالتزاماتها بموتذكر -١
 .الى المجلس، عقب حدوث وقائع للتدخل غير المشروع، جميع المعلومات ذات الصلة باألمر التي تقتضيها المادتان المذكورتان

عقولة من تاريخ حدوث واقعة محددة من        األمين العام بأن يطلب من الدول األطراف المعنية، في خالل مدة م            تكلف -٢
وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات ذات الصلة باألمر التي تقتضيها المادتـان            

لك مـن االجـراءات   المذكورتان بشأن تلك الواقعة، على أن تتضمن تلك البيانات بصفة خاصة المعلومات المتعلقة بالتسليم أو غير ذ            
 .القانونية

 )ه (المرفق

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن

 . الهدف الرئيسي للمنظمة ما زال هو تأمين سالمة وأمن الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان 

 .لهدفالنهوض بتنفيذ القواعد القياسية ألمن الطيران الدولي يساهم في تحقيق هذا اولما كان 

لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في األنظمة  من االتفاقية تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون ٣٧ المادة ولما كانت
 .واالجراءات في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها

مية كلفت المجلس واألمين العام بالنظر في انشاء برنامج عالمي لاليكاو  بأن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمواذ تذكر
 .لتدقيق مراقبة األمن يتعلق، ضمن أمور أخرى، بترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن الطيران المدني

من ألستوى  رفيع الم عالمي بأن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية كلفت المجلس بعقد مؤتمر وزاريواذ تذكر
 تعزيز دور االيكاو في اعتماد القواعد والتوصيات في مجال األمن وتدقيق تنفيذها، ضمن أمور لطيران في أقرب تاريخ ممكن، بهدفا

 . أخرى
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، ٢٠٠٢من الطيران الذي عقد في مونتريال في فبراير أل توصيات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى واذ تضع في اعتبارها
عتماد خطة عمل لاليكاو في مجال أمن الطيران تشتمل، ضمن أمور أخرى، على انشاء برنامج شامل من عمليات والذي دعا الى ا

 . تدقيق األمن المنتظمة وااللزامية والنظامية والمنسقة تقوم بها االيكاو في جميع الدول المتعاقدة

 .او ألمن الطيران لخطة عمل االيك١٦٦اعتماد مجلس االيكاو في دورته  اذ تضع في اعتبارها

 أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن بدأ تنفيذه بتنظيم أول عملية تدقيق ألمن الطيران تقوم بها اذ تضع في اعتبارها
 .٢٠٠٢االيكاو في نوفمبر 

طة بأمن  بأن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق األمن يبرهن على أهميته الحيوية في التعرف على الشواغل المرتبواذ تقر
 .الطيران وتقديم التوصيات لحلها

 بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق األمن يعتبر أساسيا لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الدول واذ تقر
 .المتعاقدة وضمان التنفيذ المالئم للقواعد المرتبطة باألمن

 . دقيق األمن تمول حاليا من خالل االسهامات الطوعية من الدول المتعاقدة بأن جميع نشاطات البرنامج العالمي لتواذ تقر

 :فان الجمعية العمومية

الى األمين العام االستمرار في برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن، الذي يشتمل على عمليات تدقيق منتظمة تطلب  -١
 عمليات التدقيق هذه على المستويين الوطني ومستوى المطارات بغية تقييم والزامية ونظامية ومنسقة لجميع الدول المتعاقدة، مع اجراء

 .قدرات الدول في مجال مراقبة أمن الطيران، باالضافة الى التدابير األمنية القائمة حاليا في بعض المطارات الرئيسية المختارة

ادرة من االيكاو، ذلك بالتوقيع على مذكرة جميع الدول المتعاقدة على أن توافق على اجراء عمليات التدقيق بمبتحث  -٢
 .١٦٧تفاهم ثنائية مع المنظمة، حسبما وافق عليها المجلس في دورته 

 جميع الدول المتعاقدة على أن تقدم الدعم الكامل لاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق حسب المواعيد التي تحث -٣
وتقديم خطة عمل تصحيحية مالئمة الى االيكاو لمعالجة أوجه القصور التي تم تحددها المنظمة، وتسهيل عمل فرق التدقيق، واعداد 

 .اكتشافها خالل عمليات التدقيق

حية التي تتخذها  جميع الدول المتعاقدة على تقديم نتائج عمليات التدقيق التي تجريها االيكاو واالجراءات التصحيتحث -٤
 .لة أخرى، وذلك حسبما يكون مالئما وبما يتمشى مع سيادة الدولةت للتدقيق في حالة طلبها من دوالدولة التي خضع

 الى المجلس ضمان استمرار القدرة المالية للبرنامج العالمي لتدقيق األمن على األجل الطويل، وذلك بدمج تطلب -٥
 .جميع أنشطته تدريجيا في أقرب وقت ممكن في الميزانية البرنامجية العادية

ديم تقرير الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية عن التنفيذ الشامل للبرنامج العالمي  الى المجلس تقتطلب -٦
 .األمن لتدقيق
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 )و(المرفق 

 مساعدة الدول على تنفيذ االجراءات الفنية
 لحماية الطيران المدني الدولي

 وتدريبا االمدني الدولي يتطلب استثمارا مالي تنفيذ االجراءات الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران لما كان
 .لألفراد

 صعوبات في تنفيذ ، تواجه رغم المساعدة المقدمة لهاما زالت النامية، البلدان، وخصوصا البلدان بعض ولما كانت
 . لعدم كفاية الموارد المالية والفنية والمادية االجراءات الوقائية على نحو كامل

 في جميع لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهاويا لجميع الدول المتعاقدة من أجل التشغيل السليم  أمن الطيران حيولما كان
 .أنحاء العالم

 :فان الجمعية العمومية

 المساعدة للبلدان غير القادرة على تنفيذ برامج االجراءات الفنية المقترحة لحماية تقديم البلدان المتقدمة الى تدعو -١
 البريد وطرود والبريد ،والبضائعوالمسجلة، انهاء اجراءات الركاب، وأمتعتهم المحمولة يدويا في  وال سيما الطائرات على األرض،
 .المستعجل والبريد السريع

 والتوصيات التي توفرها آلية التنفيذ الفعال للقواعد القياسية تأخذ بعين االعتبار االمكانية الدول المتعاقدة الى أن تدعو -٢
برنامج األمم المتحدة االنمائي، والتعاون الفني فيما بين البلدان النامية، لتلبية متطلباتها من المساعدة ولملحق السابع عشر، الواردة في ا

 .الدولي الفنية الناشئة عن الحاجة الى حماية الطيران المدني

من الطيران على األجل القصير  الدول المتعاقدة لالستفادة من المساعدة التصحيحية المتاحة في اطار آلية أتدعو -٣
 .ومشاريع مساعدة الدول على األجل األطول في اطار برنامج التعاون الفني لمعالجة أوجه القصور المكتشفة خالل عمليات التدقيق

لى  المالية والفنية والمادية للبلدان المحتاجة امن المساعدة أن تزيد التي لديها الموارد لهذا الغرض جميع الدول تحث -٤
االيكاو ألمن  لتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائية والمتعددة األطراف، خصوصا من خالل آلية ةهذه المساعد

 .الطيران

 مستويات لغرض رفعتدريب على أمن الطيران االيكاو لل مراكز على االستفادة من توافر جميع الدول المتعاقدة تحث -٥
 .التدريب

وتعزيز التعاون فيما بينها حتى تتمكن من االستفادة من  للدول المساعدةلدولي على النظر في زيادة  المجتمع اتحث -٦
اللجنة الفنية الدولية المعنية ، ال سيما من خالل بغرض كشفها تمييز المتفجرات البالستيكية االتفاقية بشأنوأغراض أهداف  بلوغ

 .بالمتفجرات
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 )ز(المرفق 

تعاون المتعدد األطراف والتعاون اجراءات المجلس ازاء ال
 الثنائي في مختلف مناطق العالم

 أمن بشأن االتفاقيات الدولية والتزامات الدول بموجبحقوق من ز  ويعزيكمل التعاون الثنائي بين الدول يمكن أن لما كان
 .التي اعتمدها المجلس الطيران بشأن أمن القواعد القياسية والتوصيات وبموجبالطيران، 

 االتفاقات الثنائية الخاصة بشركات الطيران تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي للركاب واألمتعة لما كانتو
 .والبضائع والبريد

 . ينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران جزءا ال يتجزأ من االتفاقات الثنائية لشركات الطيرانوبما أنه

 :فان الجمعية العمومية

 مع ،ول المتعاقدة على ادراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقاتها الثنائية الخاصة بالخدمات الجوية جميع الدتحث -١
وعلى أن تأخذ في الحسبان االتفاق النموذجي الذي اعتمده المجلس في  ٢٥/٦/١٩٨٦مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 

٣٠/٦/١٩٨٩. 

 : المجلس بأن يواصل ما يليتوصي -٢

 . الدول من التعاون على قمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدوليخبرةجمع نتائج  )أ

تحليل الوضع الراهن فيما يتعلق بمكافحة أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي في مختلف      )ب
 .مناطق العالم

 .أفعال التدخل غير المشروعاعداد توصيات لتعزيز التدابير الرامية الى قمع  )ج

 )ح(المرفق 

 الدولي واالقليميالتعاون 
 في مجال أمن الطيران

 . الحاجة الى تدابير تعزيزية لمنع جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدنياذ تضع في اعتبارها

الة من الدول باالضافة الى المنظمات الدولية  بأن التهديد الموجه الى الطيران المدني يتطلب اعداد استجابة عالمية فعواذ تقر
 .واالقليمية المعنية

 : الجمعية العموميةفان

ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة ، )انتربول/اكبو( منظمة الشرطة الجنائية الدولية تدعو -١
 لي للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية والمجلس الدو،واالتحاد البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي

، الى أن تواصل التعاون مع االيكاو الى أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا
 .أفعال التدخل غير المشروع
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 الخاصة بالسفر الدولي اآلمن والميسر (G8)ل الثماني  المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة الدوالىتطلب  -٢
وأن يتعاون مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المناسبـة فيما تقوم به من عمل يتصل باعداد التدابيـر المضادة للتهديد 

 . لتلك التدابيروتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة) المانبادز(الذي تمثله أسلحة الدفاع الجوي المحمولة 

 . الى المجلس أن يتعاون مع لجنة األمم المتحدة لمكافحة االرهاب، في الجهد العالمي لمكافحة االرهابتطلب -٣

 االسهامات المالية في خطة عمل أمن الطيران :١٠-٣٥القرار 

لتفاهم بين األمم وشـعوب      تطوير الطيران المدني الدولي يساعد بشكل كبير على اقامة وصون أواصر الصداقة وا             لما كان 
 .العالم، ولما كانت اساءة استخدامه تشكل تهديدا على األمن العام

 خطر األعمال االرهابية واالستيالء غير المشروع على الطائرات وأفعال التدخل غير المشروع األخـرى ضـد                 ولما كان 
مال التي تستخدم الطائرات كسالح للدمار، ينطوي علـى         الطيران المدني، بما في ذلك األعمال التي تستهدف تدمير الطائرات، واألع          

تأثير خطير يناوئ السالمة الجوية وكفاءة وانتظام الطيران المدني الدولي، ويعرض للخطر أرواح األشخاص على مـتن الطـائرات               
 .وعلى األرض، ويقوض بالتالي ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولي

 .A33-2 و A33-1  الى قراريهاواذ تشير

 عن تأييدها لخطة عمل أمن الطيران التي اعتمدها المجلس للتعجيل بالتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة في مجال واذ تعرب
سيما انشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق األمن الذي يتعلق ضمن جملة أمور بترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن  أمن الطيران، ال

 المدني، واستعراض مدى كفاية اتفاقيات أمن الطيران الراهنة، واستعراض برنامج االيكاو ألمن الطيران، بما في ذلك مراجعة الطيران
 .الملحق السابع عشر وغيره من مالحق اتفاقية شيكاغو

ء برامج عمل وتنفيـذها  بأن أمن الطيران سيظل برنامجا حرجا وذا أولوية بالنسبة لاليكاو، وبالحاجة الى انشاواقتناعا منها
 .A33-2 و A33-1 في الفترة الثالثية المقبلة لمعالجة المسائل المحـددة في قراري الجمعية العمومية

أن كثيرا من األموال الالزمة لتنفيذ برنامج عمل أمن الطيران ال يمكن أن يدرج في ميزانية البرنامج العادي  واذ تالحظ
 . للصعوبات المالية والتمويلية نظرا٢٠٠٧-٢٠٠٥للفترة الثالثية 

 :ان الجمعية العموميةف
مليون  ١٢عن تقديرها للدول المتعاقدة التي تبرعت بموارد بشرية ومالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ال يقل عن تعرب  -١

 .٢٠٠٤-٢٠٠٢ من أجل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران على مدى الفتـرة الثالثيـة ٢٠٠٤دوالر أمريكي بحلول نهاية سنة 

على األرقام االرشادية الحتياجات التمويل من خارج الميزانية لتنفيذ برنامج أمن الطيران، وهي تبلغ اجماال  وتوافق -٢
 .٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي للسنوات المالية ٢٠

ن المعززة لتمويل تنفيذ خطة الدول المتعاقدة على تقديم المساهمات الطوعية لصالح آلية أمن الطيرا جميع وتحث -٣
عمل أمن الطيران، ويقترح أن تكون هذه المساهمات متناسبة مع جدول أنصبة االشتراكات الذي اعتمدته الجمعية العمومية لميزانية 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥البرنامج العادي للسنوات 

ن تقدمها في أوائل السنة المالية ضمانا  جميع الدول المتعاقدة على أن تعلن عن مساهماتها الطوعية سلفا وأوتحث -٤
 .لتخطيط وتنفيذ خطة عمل أمن الطيران على النحو السليم
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المجلس على أن يضمن استمرار خطة عمل أمن الطيران على األجل الطويل، وذلك بادراج احتياجاته المالية وتحث  -٥
اء على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددة في هذا  بنتطلبتدريجيا، في أقرب وقت ممكن، في ميزانية البرنامج العادي، و

 .٢٠١٠-٢٠٠٨ ران عند اعداد مشروع الميزانية البرنامجية للفترةاألولوية المحددة ألمن الطيالصدد، مع مراعاة 

التهديدات التي يواجهها الطيران المدني المتمثلة في  :١١-٣٥القرار 
 )المانبادز(استخدام أسلحة الدفاع الجوي المحمولة 

، وخاصة التهديدات المتمثلة  على النطاق العالمي    بشأن األفعال االرهابية التي تهدد الطيران المدني       تعبيرا عن قلقها الشديد   
 . جو واألسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية-، والصواريخ األخرى أرض)المانبادز(في أسلحة الدفاع الجوي المحمولة 

اعالن بشأن اساءة استعمال الطائرات المدنية كأسلحة دمار وبشأن األعمال االرهابية األخرى : A33-1الى قرارها  واذ تشير
 . ، الذي يكلف المجلس واألمين العام بالتصرف على وجه العجلة لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة للطيران المدنيفي الطيران المدني

بشأن التجارة غير المشروعة في األسلحة الصغيرة والخفيفة  ٥٨/٢٤١متحدة رقم  الى قرار الجمعية العامة لألمم الواذ تشير 
 . الشفافية فيما يرتبط بشؤون التسليح عن ٥٨/٥٤ والقرار بكل أشكالها

مراقبة تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات مزدوجة االستخدام، وعناصـر           بشأن   فاسنار باتفاق   واذ تحيط علما  
ط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصـنيع واالتجـار غيـر                 فرض الضواب 

 . المشروع في األسلحة النارية، والذخيرة، والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة

داد استجابة أكثر شموال واتساقا لمواجهـة   بالجهود المستمرة للمنظمات الدولية واالقليمية األخرى الرامية الى اع       واذ ترحب 
 .تهديدات الطيران المدني المتمثلة في المانبادز

 .التهديدات الخاصة المتمثلة في المانبادز تتطلب نهجا شامال وسياسات مسؤولة من جانب الدول بأن واذ تقر

 لم يعد مناسبا والى أن محمولة يدويافرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي ال      :A32-23 أن قرارها    وبالنظر الى 
 .األمر يستدعي قرارا ذا مدى أبعد

 :فان الجمعية العمومية

 جميع الدول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق مراقبة صارمة وفعالة على استيراد وتصدير المانبادز تحث -١
 .ونقلها أو اعادة نقلها اضافة الى تخزينها

دول المتعاقدة الى التعاون على المستويات الدولية واالقليمية وشبه االقليمية بغية تعزيز وتنسيق الجهود  جميع التدعو -٢
الدولية الرامية الى تنفيذ تدابير المكافحة التي يتم اختيارها بعناية، فيما يتعلق بمدى فعاليتها وتكلفتها، والتصدي للتهديد الـذي تمثلـه                     

 .أسلحة المانبادز

يع الدول المتعاقدة التخاذ التدابير الالزمة بضمان تدمير المانبادز غير المصرح بها داخل أراضيها بأسرع              جم تدعو -٣
 .ما يمكن

 الدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط في وضع وثيقة دولية بغرض تحديد واقتفاء أثر األسلحة الصغيرة                جميع تحث -٤
بشأن التجارة غير المشـروعة فـي األسـلحة     ٥٨/٢٤١الجمعية العامة لألمم المتحدة والخفيفة غير المشروعة المشار اليها في قرار        

 .الصغيرة والخفيفة من جميع جوانبها
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 عناصر فرض الضوابط على تصدير المانبـادز       جميع الدول المتعاقدة على تطبيق المبادئ المحددة في وثيقة           تحث -٥
 .في االتفاق المذكور، ان لم تكن بعد قد شاركت اتفاق فاسنارالواردة في 

 .فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا: A32-23هذا القرار يحل محل القرار  أن تعلن -٦

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات ومنع  :١٢-٣٥القرار 
 تفشي األمراض المعدية من خالل السفر الدولي

أن غايات وأهداف المنظمة هي العمل على "تنص على اقية الطيران المدني الدولي اتف المادة الرابعة واألربعين من لما كانت
تلبية احتياجات : ... تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي

 ".صادشعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقت

توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير " تنص على أن اتفاقية الطيران المدني الدولي المادة الرابعة عشرة من ولما كانت
، والجدري، والحمى الصفراء، والطاعون، )الوبائي(الكوليرا، والتيفوس : الفعالة لمنع انتشار األمراض اآلتية بواسطة المالحة الجوية

ألمراض المعدية التي تقرر الدول المتعاقدة تحديدها من وقت آلخر، وتحقيقا لهذا الغرض، تحافظ الدول المتعاقدة على وغيرها من ا
 ".االستمرار في التشاور الوثيق مع الهيئات المعنية باألنظمة الدولية المتعلقة باالجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات

 . المعدية عن طريق النقل الجوي وخطر ذلك، قد تزايد في السنوات الماضية العالمي لألمراضاالنتقالوبما أن 

 يحث جميع الدول المتعاقدة على أن تتخذ التدابير الالزمة لتقييد التدخين تدريجيا A29-15قرار الجمعية العمومية ولما كان 
 .١/٧/١٩٩٦على جميع رحالت الركاب الدولية بهدف تنفيذ حظر تام على التدخين بحلول 

 األعداد المتزايدة من كبار السن واألشخاص المعوقين الذين يسافرون عن طريق الجو وزيادة مدد الرحالت ولما كانت
الجوية الدولية قد تشكل أخطارا اضافية على صحة الركاب وقد تؤدي الى بروز عدد أكبر من حاالت الطوارئ الطبية على متن 

 .الطائرات

دة سنوية قدرها خمسة في المائة في عدد الركاب في المستقبل المنظور، وبالتالي احتمال زيادة االيكاو تتنبأ بزياوبما أن 
 .حدوث الطوارئ الطبية أثناء السفر جوا

تكنولوجيات االتصاالت جعلت من الممكن تشخيص وعالج الركاب أثناء الرحلة من قبل أطباء يعملون في وبما أن 
 .أرضية مرافق

متعلقة بالصحة صارت أمرا يأخذه البعض في االعتبار عند اتخاذهم قرارا بالسفر جوا أو عدمه، المسائل الولما كانت 
 .واحتمال أن يكون لذلك تأثير ضار للغاية على اقتصاد شركات الطيران والمطارات

لصحة التي قامت بها هناك حاجة الى التنسيق من أجل التطبيق العالمي للنشاطات الكثيرة والتقدم الكبير في مجال اولما كانت 
، ومنظمة السياحة (WHO)، ومنظمة الصحة العالمية )ايكاك(االيكاو، وبعض الدول المتعاقدة، واللجنة األوروبية للطيران المدني 

 واألكاديمية الدولية لطب الطيران والفضاء (AsMA) ومنظمات دولية مثل اتحاد طب الطيران والفضاء )WTO-OMT(العالمية 
(IAASM)والمجلس الدولي للمطارات ) اياتا(التحاد الدولي للنقل الجوي ، وا(ACI)دم  والمنظمات المعنية األخرى وما أحرز من تق

 .في المسائل المتعلقة بالصحة

 :فان الجمعية العمومية
أن حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية، هي جزء ال يتجزأ من السفر الجوي           تعلن   -١

 .اآلمن، وينبغي وضع شروط لضمان حمايتها بصورة موقوتة وفعالة من حيث التكلفة



- 40 - 

المجلس باستعراض القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقة بصحة الركاب وطواقم الطائرات ووضع قواعد تكلف  -٢
 العالمية والتطورات الحديثة في عمليات النقل وتوصيات دولية جديدة حيثما يكون ذلك مناسبا مع ايالء االعتبار المناسب لقضايا الصحة

 .الجوي

 المجلس بانشاء ترتيبات تنظيمية مناسبة لتنسيق الجهود التي تقوم بها الدول المتعاقدة واألعضاء اآلخرين فـي     تكلف -٣
 .مجتمع الطيران المدني الدولي الهادفة الى حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات

باألولوية، بوضع قواعد قياسية وتوصيات وادراجها في المالحق المناسبة لالتفاقيـة            المجلس، كمسألة تحظى     تكلف -٤
 .بغرض معالجة خطط الطوارئ لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي

 جميع الدول المتعاقدة، في الوقت الحاضر، على ضمان تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقة بصحة تحث -٥
 .لركاب وطواقم الطائراتا

 . المجلس بتقديم الدعم لمواصلة األبحاث بشأن عواقب النقل الجوي على صحة الركاب وطواقم الطائراتتكلف -٦

 . المجلس بتقديم تقرير حول تنفيذ هذا القرار بجميع جوانبه الى الدورة العادية القادمة للجمعية العموميةتكلف -٧

 تطهير مقصورة الركابكيميائية لاستخدام أساليب غير  :١٣-٣٥القرار 
 المستخدمة في رحالت دولية ومقصورة القيادة في الطائرات

 . كل الدول تنتفع من التشغيل السليم واآلمن والكفء والفعال لشبكة الطيران المدني الدوليلما كانت

 نوعية الحياة والبيئة التي يعملون  دورات الجمعية العمومية قد أظهرت اهتمامها واسهامها في رفاه البشر من حيثولما كانت
فيها ويمارسون أنشطتهم األخرى بما في ذلك األمور المتعلقة بانبعاثات المحركات وطبقة األوزون وضوضاء الطائرات والتدخين 

 .واألنواع الغريبة الخطرة

ة بين تشغيل الطيران المدني  دورات الجمعية العمومية قد أقرت بالمسؤولية عن تحقيق الحد األقصى من المواءمولما كانت
 .ونوعية بيئة االنسان

هناك قلق من أن الممارسة الحالية لبعض الدول التي تشترط استخدام مبيدات الحشرات لتطهير الطائرات من  ولما كان
 .كابهاالحشرات يمكن أن تسفر عن عدم راحة وتثير تساؤالت حول اآلثار الصحية العكسية المحتملة على طواقم الطائرات ور

 األبحاث التي أجريت مؤخرا قد أظهرت أن استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير الطائرات من الحشرات يمكن ولما كانت
 .أن تكون فعالة في منع دخول البعوض والحشرات الطائرة األخرى الى داخل الطائرات

 :فان الجمعية العمومية

العالمية في تقييم األساليب غير الكيميائية لتطهير الطائرات  الى المجلس أن يتعاون مع منظمة الصحة تطلب -١
 .الحشرات من

يشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة أن  الى المجلس تطلب -٢
 .الحشرات من

 .لقادمة للجمعية العمومية الى المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار الى الدورة العادية اتطلب -٣
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 يكاو المستمرةبيان موحد بسياسات اال :١٤-٣٥القرار 
 وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوية على وجه التحديد

موحـدا عـن      أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية، بيانـا           A15-9الجمعية العمومية قد قررت، في القرار       لما كانت   
 .الدورة وجه التحديد، بحيث يكون البيان مستكمال في نهاية تلكالسياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية على 

العمل في مجال    بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب    ،)خ(الى  ) أ( بمرفقاته   A33-14  قد اعتمدت، بموجب القرار    ولما كانت 
 .العمومية عيةللجم والثالثين الثالثةالمالحة الجوية على وجه التحديد، بصيغتها القائمة عند نهاية الدورة 

قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الوارد فـي             الجمعية العمومية    ولما كانت 
 .والثالثين الخامسة، وعدلت البيان بحيث يستوعب القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة )خ(الى ) أ(ومرفقاته  A33-14 القرار

 .A33-14 يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في القرار يحالالبيان ال ولما كان

 :فان الجمعية العمومية

 :تقرر -١

أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل التي تنتهجهـا  )أ
 .والثالثين للجمعية العمومية لخامسةا المنظمة في مجال المالحة الجوية والقائمة في نهاية الدورة

أن أسلوب العمل المرتبط بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات يمثل ارشادات  )ب
 .الغرض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياسات

 .)خ(الى) أ(وجميع مرفقاته  A33-14 هذا القرار يحل محل القرار أن تعلن -٢

 )أ(المرفق 
قواعد القياسية وأساليب العمل صياغة ال
 واجراءات خدمات المالحة الجوية الموصى بها

 تطلب من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعـد القياسـية الدوليـة             اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   ٣٧ المادة   كانتلمـا  
 ٥٤  و٣٨ ولما كانت المـواد .  تي يتناولهامن ذلك العمل واألمور ال وأساليب العمل واالجراءات الموصى بها دوليا، وتحدد الغرض       

 .الصدد  من االتفاقية تتضمن أحكاما اضافية في هذا٩٠  و٥٧ و

 .االتفاقية الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات معينة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من ولما كانت

 :يعنيان ما يلي" وصى بهسلوب العمل المأ"ومصطلح " القاعدة القياسية" مصطلح كانولما 
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 أي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو االجراءات — القاعدة القياسية )أ
أن  ، ويلزم طبقا لالتفاقيةأو كفاءة المالحة الجوية الدوليةلسالمة أو انتظام  ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريا

 .االتفاقية  من٣٨ا بمقتضى المادة وفي حالة استحالة التقيد به يصبح ابالغ المجلس بذلك اجباري. لمتعاقدةتتقيد به الدول ا

 أي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو —أسلوب العمل الموصى به  )ب
، وتسعى الدول أو كفاءة المالحة الجوية الدوليةانتظام  أواالجراءات، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة 

 .المتعاقدة الى التقيد به طبقا لالتفاقية

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
االقتضاء القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واالجراءات في مجال خدمات المالحة الجوية كي تعدل حسب  -١

 . أساسا سليما للتخطيط االقليمي وتوفير التجهيزات والخدمات— ضمن أمور أخرى — والتقنيات وتصبح تواكب تطور االحتياجات
يجب االحتفاظ بقدر عال من االستقرار في القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها لتمكين الـدول المتعاقـدة                   -٢

ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على . ل بأحكام المادة السابقة  االحتفاظ باالستقرار في تنظيماتها الوطنية، وذلك دون االخال        من
 .ما يهم السالمة واالنتظام والكفاءة دون ادخال تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضرورية

وبسـيطة   تصاغ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية بعبـارات واضـحة     -٣
ويجب ـ في حالة نظم الطيران المعقدة ـ أن تشتمل القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها على أحكام عامة وصلت   . وجيزةو

 وتحدد أيضا مسـتويات السـالمة     تحدد المقتضيات على مستوى النظم والمتعلقة بالتشغيل واألداء         وأن الى مرحلة النضج واالستقرار   
الالزمة لتحقيق هذه الشروط في مرفقات  المواصفات الفنية وبالنسبة لمثل هذه النظم، يجب وضع. غيل البينيالمطلوبة والقدرة على التش

، وتوضع اشارات اليها في المالحق من خـالل         وثائق منفصلة في   ويجب أن توضع أي مواصفات فنية تفصيلية ذات صلة        . المالحق
 .مالحظات

تعتمد الى  ياسية وأساليب العمل الموصى بها واالجراءات والمواد االرشادية أنينبغي لاليكاو لدى اعدادها للقواعد الق -٤
وينبغـي  . أقصى حد مالئم ورهنا بوجود عملية كافية للتحقق واالعتماد، على أعمال الهيئات األخرى المعتمدة لوضع القواعد القياسية          

 . المجلس ذلك مناسباىخرى المعنية بوضع القواعد القياسية كلما رأاالشارة في وثائق االيكاو الى المواد التي تصدرها تلك الهيئات األ
في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون القواعد القياسية التي تحدد التجهيزات والخـدمات الواجـب                  -٥

 .وفير من آثار اقتصادية، وليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب على هذا الت توفيرها
يجب أن يستشير المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل القواعد القياسية وأساليب العمـل الموصـى بهـا                   -٦

. عاجل  فيها المجلس أن من الضروري اتخاذ اجراء  ى، باستثناء الحاالت التي ير     واجراءات خدمات المالحة الجوية قبل أن يبت فيها       
ك، ورهنا بوجود عملية كافية للتحقق واالعتماد، يمكن أن يتخذ المجلس اجراء بشأن المواصفات الفنية للنظم المعقـدة          وعالوة على ذل  

 .غير أنه يجب توفير هذه المواد للدول بناء على طلبها. بدون استشارة الدول
يب العمل الموصى بها واجراءات يجب أن تحدد تواريخ بدء سريان التعديالت التي تدخل على القواعد القياسية وأسال -٧

 .ل المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذهاخدمات المالحة الجوية بما يتيح للدو
تضـطر   يجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق واجراءات خدمات المالحة الجوية محددة بطريقة ال               -٨

ويتعـين  . تفرض الظروف االستثنائية غير ذلـك   نة تقويمية ما لم     الدول المتعاقدة الى تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل س           
 .من مرة واحدة في السنة التقويميةحسب االمكان عند تطبيق ما سبق أال يعدل الملحق أو وثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية أكثر 
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 االجراءات المتصلة بالقرار
واعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها وأحكام اجـراءات         ينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام الق         -١

التي تتضمن القواعد    وفضال عن ذلك، يجب أن يحاول المجلس تحسين تجهيز وعرض وفائدة وثائق االيكاو            . خدمات المالحة الجوية  
، وبصفة خاصة للنظم المعقـدة  الصلة لجوية واألحكام األخرى ذات القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة ا        

، ينبغي للمجلس أن ينهض بوضع المقتضيات العامة على مستوى النظم والمتعلقة بالتشغيل وتحقيقا لهذه الغاية. رتبطة بهاوالتطبيقات الم
صفات الفنيـة  وينبغي للمجلس مواصلة السعي نحو ايجاد أفضل السبل المالئمة لوضع ومعالجة ونشر الموا          . واألداء والمحافظة عليها  

 .للنظم المعقدة
ينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة للقواعد القياسية وأسـاليب العمـل                  -٢

ويجب لذلك أن . الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها          
وفضال عن ذلك، ينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها ثالثين يوما على األقل .  لها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقلتتاح

 .بشأنها يلية لم يتم التشاور معهالالبالغ بعزمها على اقرار أو اعتماد أي مواد تفص
أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتهـا علـى التعـديالت    ينبغي اعطاء الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة    -٣

، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقـت  قياسية وأساليب العمل الموصى بها  المعتمدة للقواعد ال  
 .الدول  المعتمدة ووصول بالغات منالالزم الرسال التعديالت

، أال تقل عن ستة أشهر الفترة الفاصلة بين    أعاله ٨س في تطبيق أحكام الفقرة       المجل ينبغي حسب االمكان أن يراعي     -٤
 .الجوية ق واجراءات خدمات المالحةكل موعدين من المواعيد المتوالية المقررة للتطبيق المشترك لتعديالت المالح

 )ب(المرفق 

 اجتماعات المالحة الجوية العالمية
ظمة ، ويقتضي من الدول المتعاقدة والمن هو وظيفة هامة من وظائف المنظمةلجوية العالميةعقد اجتماعات المالحة ا لما كان

 .جهدا كبيرا وصرف أموال كثيرة
 من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون القاء أي عبء ال مبرر له                    ولما كان 

 .لى الدول المتعاقدة وعلى المنظمةع

 :ية العمومية تقرر ما يليفان الجمع
أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى عقدها وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي الوسيلة            -١

األساسية ، بما في ذلك وضع التعديالت للمالحق واعداد غير ذلك من الوثائق      ل المشكالت ذات األهمية العالمية    الرئيسية للتقدم نحو ح   
 .ي مجال المالحة الجويةف

ال التوصل الى اجراء أال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأهمية المشكالت التي ستبحث وما لم يظهر احتم -٢
، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حول األمور التي لم تنضج                    بناء بشأنها 

 . تستوجب اتخاذ اجراء محدد بشأنهاجة التيالى الدر
يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليها وتوفر التنسيق الالزم                  -٣

 .لتخصصات الفنية التي تنطوي عليهافيما بين ا
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، كما يجب أن تمر اثنا عشر شهرا على األقل  يجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقويمية            -٤
 .ذلك ، ما لم تقتض الظروف االستثنائية خالفيعالجان باسهاب نفس التخصص الفنيبين أي اجتماعين متتاليين 

 االجراءات المتصلة بالقرار

ـ        -١ تطاع معالجـة  قبل أن يقرر المجلس احالة أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما اذا كان في المس
وسائل اذا كانت هذه ال الموضوع اما بالمراسالت مع الدول واما باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة الجوية    

 .تسهل البت فيه في االجتماع

ع الخبـرة  ، ويحدد أنوا يحدد المهمة المطلوب القيام بهاينبغي أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث    -٢
، ينبغي الحرص على االستعانة  االجتماع أكثر من تخصص فني واحدوعندما تتضمن أعمال. المتخصصة التي سيحتاج اليها االجتماع    

 .اع الخبرات دون االخالل بالكفاءةبأقل عدد ممكن من أنو

من شأنها أن تختصر الـى      ، ينبغي أن يضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات         هيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة    تس -٣
 .ذلك دون االخالل بكفاءة االجتماعأدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الدول، و

، والنظر في تقرير االجتماع المحرر بلغات عمله فية لبحث جميع بنود جدول األعمالينبغي أن تكون مدة االجتماع كا -٤
 ما قـد  الجتماع تقوم األمانة العامة بادخال التعديالت الصياغية الطفيفة على تقرير االجتماع وبتصحيح           وبعد ا . التقريروالموافقة على   

 .يكون فيه من أخطاء مطبعية

، على أن يرسل جدول األعمال قبل عشرة تنداته الرئيسية بطريق الجو عادةينبغي ارسال جدول األعمال المعتمد ومس -٥
، أما بقية الوثـائق فترسـل       ثة أشهر على األقل من ذلك الموعد      ، وترسل المستندات قبل ثال    جتماعقل من موعد عقد اال    أشهر على األ  

 .بأسرع ما يمكن

 )ج(المرفق 
 فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

 .فنية المتخصصة فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة لالسراع بحل المشكالت الحيث أن

 من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون االفراط بال داع             نوحيث أ 
 . الدول المتعاقدة أو على المنظمةفي القاء أي عبء على

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

المشكالت الفنية المتخصصة التي     فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما يكون من الضروري التقدم في حل              تشكل -١
 . من خالل األجهزة األخرى القائمةال يمكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حال مالئما أو سريعا

 .رامج عمل هذه الفرق واضحة ومحددة، وأن تلتزم الفرق بها أن تكون اختصاصات وبيجب -٢
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جـرد  ، ويجب انهاء عمل الفـرق بم  استعراضا دورياة المالحة الجوية استعراض التقدم الذي تحرزه فرق لجن  يجب -٣
حة الجوية مبررا لهذا    ما لم تر لجنة المال     وال يسمح باالبقاء على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنوات          . انجاز المهمة الموكولة اليها   

 .االستمرار

 االجراء المتصل بالقرار
 موعة الخبراء الى لجنة المالحة الجوية وبحيث ال تفسر علـى ينبغي أن تقدم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة من مج  

 .أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

 )د(المرفق 

تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى 
 واجراءات خدمات المالحة الجوية بها

اون لتحقيق أعلى درجة ممكنة من       تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتع       اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   ٣٧المادة  حيث أن   
 .ى تسهيل المالحة الجوية وتحسينهاالتوحيد في القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في كل المسائل التي يؤدي توحيدها ال

ي اتباع وترى من الضروردولي  أو بأي اجراء  دوليةالدولة المتعاقدة التي ال تقدر على االلتزام بأي قاعدة قياسيةوحيث أن 
 . ، بأن ترسل اخطارا بذلك على الفور الى االيكاو من االتفاقية٣٨زمة طبقا للمادة مل نظم أو أساليب تختلف عنها

من األهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على               وحيث أن   
 .الجوية ا واجراءات خدمات المالحةاعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهالمصاعب التي تعترض تنفيذها للقو

 :ان الجمعية العمومية تقرر ما يليف
يجب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة على تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها  -١

 .واجراءات خدمات المالحة الجوية
ـ             يجب رصد    -٢ ا االختالفات القائمة بين نظم وممارسات الدول المتعاقدة والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى به

وازالة  ، وانتظام المالحة الجوية الدولية ، وذلك بهدف التشجيع على ازالة االختالفات لصالح سالمة        واجراءات خدمات المالحة الجوية   
 .الدولية سيةاالختالفات المخالفة ألهداف القواعد القيا

 االجراءات المتصلة بالقرار
ـ                ينبغي للمجلس  -١ ا ، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة على تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمـل الموصـى به

قليمية ذلك موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب االيكاو اال ، بما فيواجراءات خدمات المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة
 .م المتحدة االنمائيموموارد برنامج األ

، لتطبق في منشآتها التشغيلية أساليب عمل للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء ينبغي   -٢
، ينبغي للـدول  دة، وفي هذا الصد   واجراءات تتفق مع القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوي            

المتعاقدة أن تبحث امكانية تعديل اجراءاتها الداخلية لتنفيذ أحكام القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا واجـراءات خـدمات       
 .المالحة الجوية حتى تصبح االجراءات أسهل أو أبسط أو أكثر فاعلية
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بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارساتها الوطنية       ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على اخطار المنظمة           -٣
وينبغـي أن تنشـر بسـرعة       . فيها بتلك األحكام   خ التي ستلتزم  ، وكذلك بالتواري  قياسية وأساليب العمل الموصى بها    وأحكام القواعد ال  

، على أن يكون هـذا      من الدول   الموصى بها عقب تسلمها    االخطارات التي تبين وجوه االختالف عن القواعد القياسية وأساليب العمل         
كذلك ينبغي أن يطلب الى الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أي . بالمالحق ذات الصلة بالموضوع  اضافات  النشر على صورة    

 .اختالفات هامة عن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية
ده لالختالفات القائمة عن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خـدمات  ينبغي للمجلس، في رص   -٤

المالحة الجوية، أن يطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذها للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها، ومن 
مجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة، التي لم تنشر في أدلة طيرانها معلومات عن لل كذلك ينبغي. الدول التي أرسلت اخطارا غير كامل
 .الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية أن تبادر الى نشرها تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل

 )ه(المرفق 
 األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة

حديثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية لالدارات في التخطيط لتنفيذ القواعد  االرشادات الفنية الحيث أن
 .القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية وكذلك الخطط االقليمية

  معلومات موظفي التشـغيل لمواكبـة   من المهم أيضا اتاحة السبل لتوفير االرشاد الفني لتدريب العاملين وتحديثوحيث أنه 
 .تطورات التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العمليات الجويةال

 .بتوفيرها  ال يوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه االرشادات يمكن أن يكون بديال مقبوال لقيام المنظمةوحيث أنه

ة المنظمة، واصدار أدلة وكتب دورية جديدة حسب االقتضاء، هما مهمة ضـخمة يلزمهـا        التحديث المستمر ألدل   وحيث أن 
في أمانة المنظمة وتنظيم العمل      عاملون فنيون واداريون، وتنطوي على أولويات متضاربة، وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم طاقة العمل            

 .في مجال النشر

ر تحديث محتويات األدلة الفنية الصادرة عن االيكاو، ووضع المـواد            اعطاء األولوية الستمرا   فان الجمعية العمومية تقرر   
االرشادية االضافية التي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفيذها للقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها 

 . والخدماتواجراءات خدمات المالحة الجوية، وكذلك في التخطيط لتنفيذ التجهيزات

 االجراءات المتصلة بالقرار
ينبغي للمجلس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنية والكتب الدورية التي تصدرها المنظمة، وذلك ضـمانا    -١

نات تحسـي ، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من ال الدراج القدر الوافي من االرشادات الالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة     
 .على مستويات السالمة الحالية

 الى توفير السبل التي تتيح اصدار ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دورية دون تـأخير  ىينبغي للمجلس أن يسع    -٢
 .كبير ودون المساس بأولويات المطبوعات الروتينية
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 )و(المرفق 
 وحدات القياس

 .ة العمليات الدولية الجوية واألرضية ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمحيث أنه

عات المالحة الجوية من األهمية بمكان أن يكون النهج الثابت للمنظمة هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبو وحيث أنه
 .الصادرة عنها

 عمليـات   الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القياس في               وحيث أن 
، ويسمح باستخدام بعض الوحدات من خارج هذا النظام الدولي "النظام الدولي للوحدات"الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية، وهو 

 .استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتا

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

 .وممارساتها الوطنية متمشية مع أحكام الملحق الخامس بأسرع ما يمكن اتشجيع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمه -١

أن تكون وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة الجوية الصادرة عن المنظمة هي الوحدات المنصوص عليها في  -٢
 .الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو الذي تضمن الوحدات المالئمة

 )ز(المرفق 

ان وشهادات الكفاءة شهادات الصالحية للطير
 واجازات طواقم قيادة الطائرة

 .غراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازاتأل من االتفاقية لم تحدد صراحة ا٣٣المادة  حيث أن
توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات التي          وحيث أنه 

ات الموصى بها علـى الطـائر   تها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخرى الى أن يبدأ سريان القواعد القياسية وأساليب العمل     أصدر
 .المعنية أو الطيارين المعنيين

 قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها على طرز معينة مـن                   وحيث أنه 
ها لبعض تلك الطرز  بى، أو قد يعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد قياسية وأساليب عمل موص            وفئات معينة من الطيارين   لطائرات  ا

 .أو هذه الفئات

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشـهادات الكفـاءة واجـازات طـواقم                 -١

فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما فـي   ت التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي سجلت      الطائرا
 . من اتفاقية شيكاغو٣٣و) ب( ٣٢ ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتين

بموجب الـنظم    التي أصدرتها أو قررت صالحيتها    يجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات واالجازات          -٢
منها، ريثما    المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع                للدولة الوطنية

 .يبدأ سريان القواعد القياسية الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو بفئات من الطيارين
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 )ح(المرفق 
 التدريب على أعمال الطيران

 توفير وتشغيل التجهيزات والخدمات األرضية، وتنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات               حيث أن 
 .المالحة الجوية بصورة مرضية، أمور مرهونة بتوفير مستوى عال من التدريب للعاملين

 .ات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافياالدول المتعاقدة تعاني من صعوب وحيث أن
من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مستوى عال من التدريب للعاملين ومساعدة الدول المتعاقـدة علـى اشـباع                    وحيث أنه 

 .احتياجاتها من التدريب
قواعد القياسية وأساليب العمل الموصـى بهـا        حلقات التدريب التي تعقدها المنظمة تعد وسيلة فعالة تعين على فهم ال            وحيث أن 

 .واجراءات خدمات المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة
 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية من التدريب للعاملين في مجال الطيران، وخصوصا                -١
وتحقيقا لهذه الغاية، يجب أن تدرج المنظمة في برنامج عملها          . فير وتشغيل خدمات وتجهيزات المالحة الجوية الدولية      من يقومون بتو  

 .*العادي برنامجا تدريبيا متواصال يسمى برنامج االيكاو للتدريب على الطيران

 :العمل بالمبادئ التالية في برنامج االيكاو للتدريب على الطيران -٢

 .متعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال الطيرانالدول ال )أ

 .ينبغي للمنظمة أن تعطى أقصى أولوية لوضع برامج تتعلق بالسالمة واألمن )ب

سيما علـى    جب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدريب العاملين في الطيران، وال              )ج
 . عن أثر مناوئ لسالمة المالحة الجوية الدولية أو أمنها أو انتظامهاااألمور التي قد يسفر نقص التدريب فيه

 .ينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأن االشراف التشغيلي على التجهيزات التدريبية )د

(               علـى   للقـائمين ينبغي أال تشارك المنظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، بل أن تسدي التشجيع واالرشاد 
 .هذه التجهيزاتتشغيل 

 االجراءات المتصلة بالقرار

ينبغي للمجلس أن يضع المواصفات والمواد االرشادية وأن يعقد الدورات التدريبية وأن يقدم المشـورة المباشـرة                  -١
 :متعاقدة على اجراء ما يليويتعامل بالتشاور المباشر بما يساعد الدول ال

الجراء االمتحانات لدورات التدريبية حسب االمكان، ووضع األحكام الوافية توحيد مناهج وأساليب ومحتوي ا )أ
 .وصرف االجازات

                                                   
 . المساعدة التي تقدمها االيكاو في اطار مشروعات برنامج األمم المتحدة االنمائي وغيره من البرامج١٦-٢٦ و٧-١٦  ينظم القراران *
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 .شية مع القواعد القياسية الدوليةجعل مستويات التحصيل متم )ب

يد في ممارسات التشغيل أعاله من أجل تحقيق مزيد من التوح) و ب) استخدام المعايير المذكورة في البندين أ )ج
 .واجراءاته

بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضـاء لتـوفير المهـارات             ينبغي ايالء اهتمام مستمر      )٢
 .يزات والخدمات وتشغيلها وصيانتهاالمطلوبة النشاء التجه

 :ما يليوضع شروط لتحقيق ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على  -)٣

ك التعريف بظروف التشغيل المعنية، للعاملين الذين أكملوا تدريبهم في موقع العمل، بما في ذلالتدريب  )أ
وضعهم في مواقع المسؤولية في الوظائف  األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف التشغيل الفعلية قبل

ن التعاوالتشغيلية، وفي هذا الصدد، ينبغي توجيه عناية الدول الى امكان االستفادة الكاملة من مختلف موارد 
 .الفني وبرامج المساعدة

 .دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات وخصوصا بصدد المعدات أو االجراءات أو األساليب الجديدةعقد  )ب

ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم اليه معلومات عن أنواع الدورات التدريبية في مجال الطيـران     -٤
علـى   من دول أخرى لكي يوزع المجلس هذه المعلومات       توفرة بصورة أخرى في الدولة ويقبل فيها طالب         المالتي تعقد برعايتها أو     

. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توجه اليه االستفسارات للحصول على مزيد من التفاصـيل    . الدول األخرى 
 المفيدة عن المؤسسات التدريبية التي تتلقي المساعدة عن ة كل المعلوماتوبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقد

 .طريق المنظمة وتقبل طالبا من البلدان األخرى

ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستفادة الى أقصى حد ممكن، من مراكز التـدريب الموجـودة فـي           -٥
وتحقيقا لهـذه  .  على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنية مناظرة لتلك المراكز          منطقتها، لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران     

 .الغاية، ينبغي للمجلس أن يشجع الدول على توفير الظروف المؤاتية ليلتحق بها مواطنون من الدول األخرى في المنطقة

 )ط(المرفق 
 تنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث

 يضاحيةوالعروض اال والتطوير والتجارب
 في مجاالت االتصاالت والمالحة

 ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات/واالستطالع

ادارة /االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع   المنظمة تقوم بدور مفيد في تنسيق أعمال البحث والتطوير في مجاالت     حيث أن 
 .الحركة الجوية وخدمات المطارات

ال البحث والتطوير أن تحصل في الوقت المناسب على معلومات من المنظمة عـن         من المهم للدول القائمة بأعم     وحيث أنه 
 .االحتياجات التشغيلية للطيران المدني الدولي في هذه المجاالت
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عمال البحث والتطوير والتجارب والعروض االيضاحية في مجـاالت  ألتشجيع التنسيق الدولي     فان الجمعية العمومية تقرر   
ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات، وذلك دون عرقلة الحرية الضرورية للعمل فـي البحـث     /الستطالعاالتصاالت والمالحة وا  

 .والتطوير

 االجراءات المتصلة بالقرار

ينبغي للمجلس أن يولي االنتباه الواجب لتحديد االحتياجات التشغيلية للطيران المدني الدولي في الوقت المناسب في                 -١
 .ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات/المالحة واالستطالعمجاالت االتصاالت و

ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على تزويد المنظمة بأحدث المعلومات عن طبيعة واتجاه أعمال مشـاريع                  -٢
ـ  البحث والتطوير الحالية والمتوقعة ذات األهمية الملموسة لكي يتسنى للمنظمة رصد وتنسيق ومجانسة هذه ال   ة تلـك  نشـاطات واتاح

 .المعلومات للدول المتعاقدة

 )ي(المرفق 

 واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية
في المنشآت   من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو              حيث أن 

 .اتاألرضية أو الفضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفق

 من الممكن تخفيض درجة التعقيد الكلي في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصفات التشغيلية العامـة     وحيث أن 
 .لألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة اما على متن الطائرات واما في منشآت أرضية أو فضائية

، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكـاليف       قد تعترض هذا التنسيق    نية والتشغيلية من المسلم به أن المصاعب الف      وحيث أن 
 .والحاجة الى التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي له

 لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفة الداخلة في اختصاصها،   وحيث أن 
 .الدول مات الواردة اليها منواضعة في اعتبارها المعلو

تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضع تنسيق دقيق مع  أن فان الجمعية العمومية تقرر
تشـغيل  اقامة االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات التشغيلية والتقدم الفني المتوقـع واعتبـارات ال                 

 .االقتصادية

 )ك(المرفق 
 صياغة الخطط االقليمية بما في ذلك االجراءات االقليمية االضافية

 المجلس يضع خططا اقليمية تبين التجهيزات والخدمات واالجراءات االقليمية االضافية المطلوب من الدول المتعاقدة حيث أن
 . من اتفاقية شيكاغو٢٨توفيرها أو استخدامها وفقا للمادة 
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الخطط االقليمية تقتضي التعديل من حين الى آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد على احتياجات الطيران المدني                 أن وحيث
 .الدولي

 :ان الجمعية العمومية تقرر ما يليف

 .الدولي أن تنقح الخطط االقليمية عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقعة للطيران المدني -١

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية اذا سمحت بذلك طبيعة و بين المنظمةن تعدل الخطط االقليمية، بالمراسلة أ -٢
 .التغيير الالزم

 :هذه عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل -٣

 .شروط التي حددها المجلس في الخطط االقليميةال تمثل تغييرات في ال )أ

 .وال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاو )ب

 .وال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى االقليمي )ج

 .ويجوز للمجلس تفويض الهيئات االقليمية سلطة معالجة واصدار هذه التعديالت

 االجراءات المتصلة بالقرار

وجـود أي    بع تأثير تغير االحتياجات على الخطط االقليمية كي يتحقق في الوقت المناسب من            ينبغي للمجلس أن يتا    -١
 .مة الحاليةحاجة الى تنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السال

الخطط االقليمية، أن يأخذ في اعتباره الوقت       ينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى الحاح الحاجة الى تنقيح أي من              -٢
 .الذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفير تجهيزات وخدمات اضافية ضرورية

ينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط االقليمية لتنفيذ أنواع جديدة من المعـدات تـواريخ              -٣
 .مناسبة لمدى التوافر الفعلى للمعدات المناسبة

ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث الخطط االقليمية                -٤
 .وأي وثائق تكميلية

 )ل(المرفق 
 اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

 المتوقـع أن توفرهـا الـدول    االجتماعات االقليمية للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لتقرير التجهيزات والخدمات    حيث أن 
 . من االتفاقية٢٨المتعاقدة وفقا للمادة 

 .هذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة بذل جهد كبير وانفاق أموال كثيرة وحيث أن
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عاقدة من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون االثقال على الدول المت  وحيث أن 
 .أو على المنظمة

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

اجتماعات المالحة الجوية االقليمية، التي يعقدها المجلس، هي الوسيلة الرئيسية للقيام بالمراجعة والتنقيح الشـاملين                -١
 .للخطط االقليمية لكي تواكب هذه الخطط التغيرات المستجدة في االحتياجات

اعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في الخطـط               تعقد هذه االجتم   -٢
 .االقليمية لألقاليم المعنية

تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي الدولي وعمليـات الطيـران     -٣
 .الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عملهالعام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت 

 بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األعمال وتحقيـق             تنظيم  من هذه االجتماعات   يستخدم لكل  -٤
 .التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع

يتعين حلها، وال سيما المشاكل التـي       تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة             -٥
 .تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اجتماعات المالحة الجوية ذات النطاق االقليمي الشامل

 االجراءات المتصلة بالقرار

قاليم المعنية، وأن يشجع الـدول    ينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعات اقليمية للمالحة الجوية في أماكن داخل األ             -١
 .المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن

ينبغي ارسال جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية، بما في ذلك بيان مقتضيات التشغيل األساسـية ومعـايير                  -٢
 قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المسـتندات            التخطيط بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمال        

 .يمكن قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما بقية الوثائق فترسل بأسرع ما
ينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات االقليمية للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصريف األمور التشـغيلية         -٣

 .ة المتعلقة بجدول أعمالهاوالفني
ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التـي وضـعها ناقلوهـا                     -٤

لعمليات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لديها، وعن التجهيزات  الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي
 .مات التي تحتاجها فئات الطيرانوالخد

ينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية االقليمية على وضع معايير للتخطيط متمشية مع أحدث التطورات  -٥
 لكي تستخدمها ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط االقليمية بمتطلبات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبار الحاجة                

 .الى ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية
ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ في االجتماعات االقليمية                -٦

 .للمالحة الجوية
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 )م(المرفق 
 تنفيذ الخطط االقليمية

دول المتعاقدة بأن توفر حسب االمكان تجهيزات المالحـة الجويـة            تتعهد ال   أن  من االتفاقية نصت على    ٢٨المادة   حيث أن 
 .وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

 .الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي يحتاجها الطيران المدني الدولي وحيث أن

مة العمليات الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها، ؤثر في سالت في تنفيذ الخطط االقليمية قد ةقصور خطيرأوجه أي  وحيث أن
 .ويستحق االزالة بالتالى بأسرع ما يمكن

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

ولوية في تنفيذ برامج الدول المتعاقدة الى توفير واستمرار تشغيل التجهيزات والخدمات التي من              أليجب أن تعطي ا    -١
 . خطير على العمليات الجوية الدوليةالمرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير

القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية والتحري عنها واتخاذ االجـراءات           أوجه  يجب أن تقوم المنظمة بتحديد       -٢
 .الالزمة لها في أقل وقت ممكن

ية وفي تنفيـذها وأن  يجب أن تحدد مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليم       -٣
 .تقترح التدابير العالجية

 االجراءات المتصلة بالقرار

ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسريعا بالتوصيات الخاصة بتوفير تجهيـزات وخـدمات                  -١
ل مزيد من التحسينات على مسـتويات       المالحة الجوية التي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخا             

 .السالمة الحالية

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفيها في حينها، بما في ذلك توفير العاملين الالزمين، مـن             -٢
 .جزاء التي تخصها في الخطط االقليميةألأجل التنفيذ المنتظم ل

 القصور أوجهط االقليمية واصدار تقارير مرحلية دورية تتضمن بيانات عن  ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخط       -٣
 .الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية

ينبغي للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية أن يبلغوا عن أي مشكلة خطيرة يصادفونها بسبب القصور فـي       -٤
. وينبغي ارسال البالغ الى الدول المتعاقدة المسؤولة عن التنفيذ. طط االقليميةتنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة في الخ

وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقارير ما الخطوات الالزمة لحل المشاكل، وعندما ال تتخذ الخطوات العالجيـة ينبغـي،                      
 . هيئة دولية حسب االقتضاءللمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغوا االيكاو عن طريق أي
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نقـص فـي تنفيـذ       ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشاكل الخطيرة التي يصادفها المنتفعون بسبب أي             -٥
 .يمكن تجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة لتصفية هذه المشاكل بأسرع ما

 )ن(المرفق 
 ¬مات الحركة الجوية حدود المجاالت الجوية لخدتعيين

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقليمها التي          حيث أن 
 .تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير الالزمة النشاء هذه الخدمات وتقديمها

ية شيكاغو ينص أيضا على أنه يجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتها عن تقديم               الملحق الحادي عشر باتفاق    وحيث أن 
 .خدمات الحركة الجوية فوق اقليمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما

 .يجوز للدولة المنيبة والدولة النائبة أن تنهيا اتفاق التفويض في أي وقت وحيث أنه
اتفاقية شيكاغو ينص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالى البحار وتقدم اليها الملحق الحادي عشر ب وحيث أن

خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشـورة مـن اجتماعـات           
 .المالحة الجوية االقليمية

 : فيما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجوية،يفان الجمعية العمومية تقرر ما يل

تقرر حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالى                   -١
ي تلـك الخـدمات      أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدم       السالمة وتحقيق  على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمين     البحار،  

 .وللمنتفعين بها
ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو التشـغيلية أو                  -٢

 .ألغراض مرتبطة بالسالمة والكفاءة
دولتين أو أكثر، عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي   -٣

 .، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنيةأو أجزاء منها
على الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتولي هذا التقديم وفقا  -٤

 .لتي يتفق الطرفان على أنها ضرورية للدولة النائبةلما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات ا
على المهـام    تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد للمسؤولية فوق أعالى البحار                -٥

 .الفنية والتشغيلية المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعني
 :ما يليوتعلن باالضافة الى ذلك 

أن كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقليمها الى دولة أخرى، انما  -٦
 .تفعل ذلك دون اخالل بسيادتها

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خـدمات الحركـة الجويـة                     -٧
 .لجوي فوق أعالى البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجويلمجال اا في

                                                   
 .أقاليم معلومات الطيران، والمناطق المراقبة والنطاقات المراقبة" المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية" تشمل عبارة ¬
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 االجراءات المتصلة بالقرار

عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم الحـدود                   -١
 القامة نقاط تحويل المسؤولية وانجاز اجراءات التنسيق األكثـر  ىصاد، وأن تختار المواقع المثلالتي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقت     

 .فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة

، كلمـا   عالى البحار على أن تعقد اتفاقـات      ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجوية فوق أ            -٢
 ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعذر على األولـى تقـديم                      أمكنها

الجوي الذي تقـدم اليـه    خدمات الحركة الجوية فوق أعالى البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد يلزم تعديل حدود المجال   
 .ؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات األصليةخدمات الحركة الجوية تعديال م

 )س(المرفق 
 توفير خدمات البحث واالنقاذ

تنص على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانياتها المسـاعدة الـى                من اتفاقية شيكاغو   ٢٥ المادة   حيث أن 
 . االتفاقيةىأراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوصي بها من وقت الى آخر بمقتضالطائرات المستغيثة فوق 

الملحق الثاني عشر باالتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بانشاء خدمات البحث واالنقاذ وتشغيلها في أراضـي الـدول          وحيث أن 
 .المتعاقدة وفوق أعالى البحار

ر باالتفاقية ينص على أن أجزاء أعالى البحار التي تقدم اليها خدمات البحث واالنقـاذ تحـدد                  الملحق الثاني عش   وحيث أن 
 .بموجب اتفاقات اقليمية للمالحة الجوية، يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

 البحث واالنقاذ متمشية بقدر االمكان مع أقاليم معلومـات           الملحق الثاني عشر باالتفاقية يوصي بأن تكون مناطق        وحيث أن 
 .، وفيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار، مع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذالطيران المناظرة لها
عاقـدة   المجلس أن خدمات المالحة الجوية التي تقدمها الدولة المت         ى من االتفاقية تنص على أنه اذا رأ       ٦٩المادة   وحيث أن 

ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن يتشاور مع الدولة التي                
يعنيها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن يقدم توصـيات                  

 .رضلهذا الغ
 .واالنقاذ  من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحث٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة وحيث أن 

 :ان الجمعية العمومية تقرر ما يليف
 فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة  أو،تحدد مناطق البحث واالنقاذ، سواء كانت فوق أراضي الدول -١

تشغيلية، ومنها مدى استصواب تطابق     الفنية و العتبارات  العلى أساس ا  و ، وفقا التفاق المالحة الجوية االقليمي،     فوق أعالى البحار   أو
  بقصد ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار،       أقاليم معلومات الطيران مع مناطق البحث واالنقاذ      

 .االجمالية بأقل قدر من التكاليف ىتحقيق الكفاءة المثلو ةضمان السالم
يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحرية والجوية للبحث واالنقـاذ عنـدما      -٢

ات الجويـة والبحريـة   تكون تخدم نفس المنطقة، وأن تنشئ عندما يكون ذلك عمليا مراكز مشتركة لتنسيق االنقاذ وذلك لتنسيق العملي        
 .للبحث واالنقاذ
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اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، فينبغي                   -٣
 .االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية

لدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه الدولة      يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي ا             -٤
 .النائبة  ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات المتفق عليها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه الدولة،المنيبة

لمهـام الفنيـة    اسناد المسؤولية فوق أعالى البحار علـى ا رتقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى أخرى، ويقتص    -٥
 .والتشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في المنطقة المعنية

فوق أعالى البحار، ينبغي أن يعالج بالتفاوض علـى         بما في ذلك    كل نقص في كفاءة تقديم خدمات البحث واالنقاذ،          -٦
 . عمليات البحث واالنقاذاتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ

 :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات البحث واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انما تفعـل ذلـك دون           -٧

 .االخالل بسيادتها
 بتقديم خدمات البحث واالنقاذ فـي  ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تقضي بقيام الدولة          -٨

 .مناطق فوق أعالى البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على المنطقة المعنية

 االجراءات المتصلة بالقرار

ينبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الدول األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حدود مناطق البحث واالنقاذ التي  -١
ر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث واالنقاذ أو انشـاء هيئـة    تحقق أكب 

واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليها مسؤولية توفير خدمات البحث واالنقاذ داخل المناطق التي تمتد فوق أراضي أي دولتـين أو          
 .أكثر أو فوق أعالى البحار

فـي مجـال     ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقاذ الداخلة                -٢
مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفاوض لعقد اتفاقات           

 .واالنقاذ  الالزمة طوال القيام بعمليات البحثمع الدول المالئمة للحصول على المساعدة

 )ع(المرفق 
 والحركة الجوية العسكرية التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

 .والخدمات  الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان في استخدام المجال الجوي وكثير من التجهيزاتحيث أن
فاقية شيكاغو تقضي بأن تتعهد الدول المتعاقدة باقامة االعتبار الواجب لسـالمة          من المادة الثالثة من ات    ) د( الفقرة   وحيث أن 

 .مالحة الطائرات المدنية عند اصدار القواعد المنظمة لطائراتها الحكومية
 . الحلول المقبولة لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجوي لم توضع بعد في كل المناطقوحيث أن
ن مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية والعسكرية قد يعتبر الهدف األعلى، وحيث أن تحسين التنسيق  التكامل التام بيوحيث أن

 .بينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا سريعا لحل الصعوبات الراهنة
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 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
 والطيران العسكري في استخدام المجال الجوي وبعـض  يجب وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني     -١

 .اءة لحركة الطيران المدني الدوليالتجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكف
، راتها الحكومية فوق أعالى البحاريجب أن تكفل النظم واالجراءات التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائ           -٢

متمشية بقدر االمكان  ، وأن تكون تلك العملياتلمدني الدولي وانتظامها وكفاءتهامليات ضررا بسالمة حركة الطيران اأال تلحق تلك الع
 .ي الملحق الثاني باتفاقية شيكاغومع قواعد الجو الواردة ف

 االجراءات المتصلة بالقرار

 الطيران المدني والطيـران العسـكري أو أن   ينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر الى تنسيق خدمات الحركة الجوية بين  -١
 .أعاله من المنطوق) ١(تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 

ينبغي أن يكفل المجلس ادراج موضوع تنسيق استخدام المجال الجوي بين الطيران المدني والطيران العسكري فـي    -٢
 .ت االقليمية التي تعقدها المنظمة، وذلك حسب االقتضاءجداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعا

من المنطوق أعاله أن تنسق األمـور  ) ٢(ينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم واالجراءات المذكورة في الفقرة    -٣
 .المعنية مع جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالى البحار في المنطقة

 )ف(المرفق 
 توفير المطارات المالئمة

 . من الضروري في كثير من المواقع ادخال تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطاراتحيث أن
دون مراعـاة    هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل وحيث أن 
 .تطورات المستقبل

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

 كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها اذا كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتصاديا                وحيث أن 
 .الخصائص المادية للمطاراتدون مزيد من الضغط على 

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

ناد تشغيل المطارات الى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السـالمة فـي       االتجاه يتزايد نحو اس    وحيث أن 
 .تجهيزات وخدمات المطارات

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
 .يجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الموضوعة للمطارات -١
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بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل ازعاج بيئي ممكـن مـن           وجود حاجة الى تصميم األجيال الالحقة من الطائرات          -٢
 . الطائراتالمطارات التي يستعملها الجيل الحالى من

 .أن تقوم الدول بترخيص المطارات -٣
 .السالمة أن تضمن الدول أن مطاراتها تعمل بنظم ادارة -٤

 االجراءات المتصلة بالقرار

، يلـي  يقوم بما من المنطوق أعاله، ينبغي للمجلس أن) ١( في الفقرة يهافي ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار ال      -١
 :آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

 .دات اضافية بشأن تطورات المستقبلوضع ارشا )أ

 .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات )ب

 .لمنطوقا من) ٢(جلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينة في الفقرة ينبغي للم -٢

 )ص(المرفق 
 اختبار مساعدات المالحة الالسلكية

 على األرض وفي الجو
 .لها مة من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظحيث أن

 .الجو ة الى اجراء االختبارات في انشاء تجهيزات اختبار على األرض تتميز بتحسينات كبيرة يقلل الحاجوحيث أن
 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

ريثما تتوافر مرافق اختبار  ينبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اختبارات منتظمة في الجو -١
 .تحسينا كبيرارضية محسنة أ

ينبغي تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، وما يتصل بها من تجهيزات االختبار والرصد، بما يضمن األداء    -٢
 .الجو ، وذلك لتقليل الحاجة الى اجراء اختبارات دورية في بنفس المستوى الذي تكفله االختبارات في الجو

 االجراءات المتصلة بالقرار

وافر تجهيزات اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ لنفسها وحدات االختبار               ريثما تت  -١
في الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدول أو الوكاالت التي تملك التجهيزات المناسـبة كـي                     

 .بالنيابة عنها تجري االختبارات في الجو
نبغي للمجلس أن يواصل جهوده لتنسيق الترتيبات المعقودة بين الدول المتعاقدة الجراء اختبارات منتظمة في الجو                ي -٢

 .لمساعداتها المالحية الالسلكية
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ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكية، للتحري عـن السـبل                   -٣
 .الجو هيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دورية فيالممكنة لتحسين تج

تحسين  ينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت في مجال            -٤
، وذلك بقدر اسهام هذه التطـورات فـي      ر والرصد المرتبطة بها   المعدات األرضية للمالحة الالسلكية، بما في ذلك تجهيزات االختبا        
 .التقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء االختبارات في الجو

 )ق(المرفق 
 األرضيين في الطيران شروط مالئمة لتوظيف العاملين

خدمات الطيران األرضية تشـكل  تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في  شروط التوظيف التي ال   حيث أن   
 .سببا رئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي مؤهالت مناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدريبهم

ا واجراءات خدمات هذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى به         وحيث أن   
 .المالحة الجوية

شروط توظيف العاملين في الخدمات األرضية للطيران ينبغـي أن تكـون متناسـبة مـع                ية تقرر ان    فان الجمعية العموم  
 .ة منهم والمسؤوليات التي يؤدونهاالمؤهالت المطلوب

 )ر(المرفق 

 اسهام الدول في النشاط الفني لاليكاو
 .نشاط الفني للمنظمة تقديم الدول المتعاقدة لالسهامات الفنية أمر ضروري الحراز تقدم جيد في الحيث أن

 .في النشاط الفني للمنظمة  يصعب بين حين وآخر الحصول من الدول المتعاقدة على اسهامات سريعة ووافيةوحيث أنه
لى الدول المتعاقـدة   من الضروري الحصول على أقصى منفعة من ذلك االسهام دون فرض عبء ال داعي له ع         وحيث أن 

 .وعلى المنظمة
 .ة فعالة في النشاط الفني للمنظمة ضرورة قيام الدول المتعاقدة بتقديم اسهامات فني تقررفان الجمعية العمومية

 االجراءات المتصلة بالقرار

، مع اقامة المراعاة الواجبـة     الفعال في النشاط الفني للمنظمة     ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على االسهام        -١
 .تكاليف التي تتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بصدد هذا االسهامللحاجة الى االقالل الى أدنى حد من ال

 :ما يلي في حدود امكانيات كل منهاينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم ب -٢

 .لى تقدم المشاريع الفنية للمنظمةأن تساعد، بالمراسلة، ع )أ
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، رية التي تجري قبل االجتماعاتحضيأن تحضر اجتماعات المنظمة وأن تشارك على نحو فعال في األعمال الت )ب
وال سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوي اما على اقتراحات محددة ذات عالقة ببنود جدول 

 .األعمال واما على آرائها بشأن الوثائق المقدمة اليها

لمناسبة وقادرون على أن تشارك في نشاط فرق خبراء المنظمة، وأن تضمن أن مرشحيها متمتعون بالمؤهالت ا )ج
 .االسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء

 .أن تضطلع بالدراسات التخصصية التي تطلبها المنظمة )د
 .أن تساعد المنظمة في نشاطها الفني بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس )ه

 )ش(المرفق 
في المقر  موظفو األمانة العامة الفنيون

 الرئيسي وفي المكاتب االقليمية
 ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط االقليمية والقواعد القياسية وأساليب              يث أن ح

 .الحة الجوية واالجراءات االضافيةالعمل الموصى بها واجراءات خدمات الم

 وفي المكاتب االقليمية استخداما فعاال لمساعدة    من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي          وحيث أن 
 . التنفيذ التي تعترضهاالدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل

 من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتـب       وحيث أن 
 .آخر التطورات في مجاالت تخصصاتهمة وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على االقليمية من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفني

 :ان الجمعية العمومية تقرر ما يليف
 الى ىتوزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية توزيعا فعاال لتقديم المساعدة المثل -١

ي تعترضها في مجال تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد القياسية وأسـاليب العمـل الموصـى بهـا     الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل الت 
 .االجراءات االضافيةواجراءات خدمات المالحة الجوية و

تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من الحفـاظ علـى كفـاءاتهم الفنيـة        -٢
 . على آخر التطورات الفنية الوافيواالطالع

 االجراءات المتصلة بالقرار

ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من القيام بزيارات متكررة لمدد              -١
ـ                دي لمشـاكل التنفيـذ التـي    كافية حين تكون هذه الزيارات ضرورية أو حين تطلبها الدول المتعاقدة لمساعدة هذه الدول على التص

 .تعترضها

ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومن المقر الرئيسي الى المكاتب                  -٢
 .االقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب االقليمية بصفة مؤقتة
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ي وفي المكاتب االقليمية من تحـديث معلومـاتهم فـي           ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيس         -٣
والتطوير، ومشاهدة التجـارب   سيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنية، والقيام بزيارات الى هيئات البحوث  مجاالت تخصصهم، ال  

ى الوظيفة األساسية لألمانة العامة   غير أنه ينبغي أال تحظي الزيارات باألسبقية عل       . التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة     
وعالوة على ذلك ينبغي حسب االمكان الربط بين السفر الذي تستدعيه تلك الزيـارات     . وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتها التداولية     
 .والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة

 )ت(المرفق 
 التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق

 وادث الطائراتفي بعض ح

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

 ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي اشراك خبراء ذوي تخصصات فنية وتشغيلية كثيـرة فـي                  وحيث أن 
 .مال تجهيزات خاصة الجراء التحقيقستعاجراء التحقيق كما يقتضي ا

 .ية المتخصصة والتجهيزات المالئمة الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية والتشغيلوحيث أن
 من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقارير مستفيضـة         وحيث أن 

 .العتبارات المالية عائقا بال داعشكل ادون أن ت عنها
 .الحادث  تكاليف االنقاذ والتحقيق في حوادث الطيران الجسيمة قد تمثل عبئا ماليا جسيما على الدولة التي وقع فيهاوحيث أن

تـي  الحـوادث ال   الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقيق في حوادث الطيران الجسـيمة أو فان الجمعية العمومية توصي  
يقتضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة بما يلي الى الحد الممكن     

 :ضمن ما تقوم به
تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات الجراء التحقيق في حوادث  )أ

 .مةالطيران الجسي
اتاحة الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق في حوادث الطيران  )ب

 .الجسيمة، وذلك من أجل تطوير وتعزيز خبراتها في مجال التحقيق

 االجراءات المتصلة بالقرار

، وذلك لتبادل المعلومـات  التحقيق في الحوادثقليمية بشأن   ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل اال          -١
، وعن كيفية تقاسم المعرفة والخبرة في ادارة وأسـاليب  دولة في مجال التحقيق في الحوادث     عن القوانين واالجراءات التي تتبعها كل       

 .دثالتحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن اجراءات تذليل صعوبات التحقيق في الحوا

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحـوادث، بوصـفهم                  -٢
 .العمل مراقبين، في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعرف على أساليب
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ياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيران ومنع وقوعهـا،           ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احت       -٣
استطالع جميع امكانيات استخدام  وينبغي. في الحوادث ومنع وقوعها وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق

 .موحدا فيها ألنها تمثل تدريبا دوليا" رتريني"مراكز التدريب األقليمية لعقد هذه الدورات فيها وامكانيات ادراج منهجية 

 )ث(المرفق 
 العالقة بين السالمة الجوية والعوامل البشرية

بقصد تعزيـز  "...  أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الدولي                حيث أن 
 ".سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية

 .لمسلم به أن العوامل البشرية لها عالقة بحدود األداء البشري في بيئة الطيران من اوحيث أن
، وان هناك بالتـالى حاجـة   ) في المائة من الحوادث٧٠نحو  (، تأثير العوامل البشرية يتجلي في غالبية الحوادث    وحيث أن 

 .مستمرة الى اتخاذ تدابير مالئمة لتخفيض عدد حوادث الطيران
 في استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيد، سواء في العمليات الجوية أو  االزديادوحيث أن 

 .المالئم األرضية، أمر قد يؤدي الى تفاقم خطورة مسائل العوامل البشرية ما لم تتخذ التدابير الالزمة في الوقت
 بالعوامل البشرية، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلـدان جـديرة        عددا من الدول يقوم فعال بتنفيذ برامج تتعلق        وحيث أن 

 .بالتطبيق لرفع مستوى السالمة في النقل الجوي
 من المسلم به ان احراز تقدم ملموس في رفع مستوى السالمة الجوية يقتضي مزيدا من التخفيض لتأثير العوامل                   وحيث أن 

 .البشرية على حوادث الطائرات

 :عمومية تقرر ما يليفان الجمعية ال

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشرية عند تصميم المعدات واجراءات                 -١
 .أو اجازاتهم/التشغيل وصرف الشهادات، وعند تدريب العاملين و

ن المشاكل المتعلقة بتأثير العوامل البشرية ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على التعاون بعيد المدى وتبادل المعلومات ع -٢
 .على سالمة عمليات الطيران المدني

ينبغي للمجلس أن يتولي تجميع وتحليل الخبرة التي اكتسبتها الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن شتى مسائل  -٣
 .العوامل البشرية

 )خ(المرفق 
 تقديم خدمات الحركة الجوية

ادي عشر باالتفاقية يطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الحركة الجويـة فـي       الملحق الح  حيث أن 
 .المجاالت الجوية وفي المطارات التي تقررت لها هذه الخدمات

 الملحق الحادي عشر باالتفاقية قرر على الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدارة السـالمة فـي خـدمات              وحيث أن 
 .الحركة الجوية
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 . الحركة الجوية ادارة الجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة يمكن أن تؤدي الى مزيد من الكفاءة فيوحيث أن

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

أن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن الخدمات الجاري تقديمها تفي بالمتطلبات القائمـة الخاصـة                   -١
 .لسالمة واالنتظام والكفاءة في الطيران المدني الدوليبا

سيما المجـال    أن تقيم الدول االعتبار للجهود التعاونية الرامية الى العمل بأساليب أكفأ الدارة المجاالت الجوية وال               -٢
ادارة /والمالحـة واالسـتطالع    بعين االعتبار الحاجة الى الشروع في العمل بطريقة اقتصادية بنظم االتصاالت             ةالجوي العلوي، آخذ  

 .الحركة الجوية

الجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية في جميـع           ينبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة        -٣
 .المجاالت الجوية وجميع المطارات التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية

 بالقرارالمتصل االجراء 

 فيما بينها توكل اليها      لخدمات الحركة الجوية    أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هيئة واحدة مشتركة         ينبغي للدول المتعاقدة  
 .تين أو أكثر أو فوق أعالى البحارمسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دول

 المتعلقةرساتها المستمرة بيان موحد بسياسات االيكاو ومما :١٥-٣٥القرار 
االتصاالت والمالحة عالمي الدارة الحركة الجوية وبنظم  مانظب

 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع
 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة وممارساتها في مجال االتصاالت والمالحة             حيث أن 

تيسيرا لتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أسهل فهما وأفضل تنظيمـا مـن               ادارة الحركة الجوية، وذلك     /واالستطالع
 .الناحية المنطقية

 :فان الجمعية العمومية

 أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال االتصاالت                تقرر -١
 . والثالثين للجمعية العموميةالخامسة الجوية، وأنها مستكملة حسبما كانت عند ختام الدورة ادارة الحركة/والمالحة واالستطالع

 االيكاو المستمرة في مجال االتصاالت  وأساليب أن تواصل في كل دورة عادية اعتماد بيان موحد عن سياسات  تقرر -٢
 .ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 .A33-15  القراريجب  أن هذا القرارتعلن -٣
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 )أ(المرفق 
 السياسات العامة

 االيكاو هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على التنسيق الفعال للنشاطات العالمية في مجال االتصاالت والمالحة                حيث أن 
 .ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

الطيران  ادارة الحركة الجوية لخدمة مصالح/تطالع ينبغي تسخير نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة واالسوحيث أنه
 .المدني في العالم وتحقيق أهدافه

 ينبغي أن تتمتع الدول المتعاقدة بحقوق متساوية في االنتفاع بالنظم العالمية الداخلة في نظـم االيكـاو الخاصـة              وحيث أنه 
 .ادارة الحركة الجوية/باالتصاالت والمالحة واالستطالع

ادارة الحركة /سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع" للبيان الصادر عن اروباقامة االعتب
 .٩/٣/١٩٩٤الذي أعده مجلس االيكاو واعتمده في " الجوية

 :فان الجمعية العمومية

نه ما من سبب يحرم أي دولة متعاقدة من حقها في االنتفاع بنظم االيكاو الخاصـة باالتصـاالت والمالحـة                أ تقرر -١
 .ادارة الحركة الجوية، أو يؤدي الى التمييز بين الدول المقدمة للخدمات والدول المنتفعة بها/واالستطالع

ظـم االيكـاو الخاصـة باالتصـاالت والمالحـة           أنه ينبغي أال تتأثر سيادة الدول وحدودها من جراء تنفيذ ن           تقرر -٢
 .ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 على وضع وتطوير األحكام والمواد االرشادية المتصلة بجميع جوانب نظم االيكـاو الخاصـة باالتصـاالت                 تحث -٣
 وانشاء فـرق الخبـراء وتنظـيم    ادارة الحركة الجوية، وذلك من خالل عقد االجتماعات والمؤتمرات المالئمة         /والمالحة واالستطالع 

 .الدورات التدريبية بمشاركة الدول المتعاقدة

 على موافاة جميع الدول المتعاقدة باألحكام المقترحة لجميع جوانب نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة               تحث -٤
 .د بأكبر قدر ممكنادارة الحركة الجوية، في وقت مبكر، وذلك العطائها فرصة كافية لالستعدا/واالستطالع

 )ب(المرفق 
 تنسيق تنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت 

 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 :ان الجمعية العمومية
 . الطابع الدولي للطيران المدني وترابط األعمال االقليمية لخدمات المالحة الجويةاذ تأخذ في اعتبارها

 الصادرة عن المؤتمر العاشر للمالحة 8/5 ورقم  8/4  ورقم 7/1ورقم   6/2 ورقم   4/5 التوصيات رقم    واذ تأخذ في اعتبارها   
وتنسيق االنتقال الـى اسـتخدام    الصادرتين عن االجتماع الثالث للجنة الخاصة المعنية برصد     4/5ورقم   4/4الجوية والتوصيتين رقم    

 الرابع للجنـة    الصادرة عن االجتماع   4/4نتقالية، والتوصية رقم    ووضع الخطط اال  ) المرحلة الثانية (النظم المستقبلية للمالحة الجوية     
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 6/9ورقم  4/1 ورقم 2/8ورقم  1/13ورقم  1/5ورقم  1/1، والتوصيات رقم )المرحلة الثانية(المعنية بالنظم المستقبلية للمالحة الجوية     
 . الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية6/13 ورقم 7/3ورقم 

 أن مجلس االيكاو أحاط علما ببعض هذه التوصيات واعتمد بعضها اآلخر وطلب من األمين العـام                  في اعتبارها  واذ تأخذ 
 .للمنظمة أن يتخذ جميع التدابير المالئمة

ادارة / الدور الذي يجب أن تؤديه األقاليم في مجال تخطيط وتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالسـتطالع           واذ تدرك 
 .لجويةالحركة ا

 . بأن التأخير قد يحدث في بعض المناطق أثناء االنتقال الى تنفيذ هذه النظمووعيا منها
 المتقدمة النظمبتنفيذ  التجارب والعروض االيضاحية والتقدم الجاري احرازه في جميع األقاليم فيما يتعلق      بارتياح واذ تالحظ 
 .الدارة الحركة الجوية
للتجارب وتعزز تطوير نظـم االيكـاو لالتصـاالت والمالحـة            اليم تضمن تقييما أفضل    بأن مساهمة جميع األق    واذ توقن 

 لجعل هذه النظم قابلة للتشغيل البيني ولتسهم في وضع نظام عالمي وبدون انقطاع الدارة الحركـة                 ادارة الحركة الجوية  /واالستطالع
 . بكفاءةالجوية يسمح بالتكيف من أجل الوفاء باالحتياجات االقليمية والمحلية

سيما مسائل تحليـل التكـاليف        أنه ينبغي للدول فرادى وجماعات أن تعالج عدة مسائل اقتصادية وتنظيمية، وال            واذ تالحظ 
 .والمنافع، وتمويل التجهيزات، واسترداد التكاليف، والمسائل التعاونية

 ادارة الحركـة الجويـة  /لمالحة واالستطالع وتنفيذ نظم االتصاالت وا  نتفعين أن تحقيق المنافع في وقت مبكر للم       واذ تالحظ 
، أمران يقتضيان حصول بعـض الـدول علـى           عالميا  بصورة منسقة ومتوافقة   الستخدامها في الشبكة العالمية الدارة الحركة الجوية      

يق ترتيبات التعاون مساعدات فنية ومالية، واذ ال يغيب عن بالها البيان الصادر عن الدور المركزي الذي ينبغي لاليكاو أن تؤديه لتنس          
  .والتعاونية الفني الى جانب تسهيل تقديم المساعدات الى الدول فيما يتعلق بجوانب التنفيذ الفنية والمالية واالدارية والقانونية

 الدول والمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ وصناعة الطيران الى اتباع المفهوم التشغيلي العـالمي الـذي                تدعو -١
اليكاو الدارة الحركة الجوية بوصفه االطار المشـترك لتوجيـه أعمـال تخطـيط وتنفيـذ نظـم االتصـاالت والمالحـة                      وضعته ا 

 .ادارة الحركة الجوية وتركيز كل هذه األعمال على المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية/واالستطالع
يات االنتقالية، وشروط ادارة الحركة الجوية، والقواعد        المجلس على أن يضمن قيام االيكاو بوضع االستراتيج        تحث -٢

 .القياسية والتوصيات الالزمة لدعم تنفيذ نظام عالمي الدارة الحركة الجوية
الجوانب االقتصادية والتنظيميـة والقانونيـة واالسـتراتيجية     المجلس على أن يواصل بدون تأخير استعراض      تحث -٣

 .ادارة الحركة الجوية/االت والمالحة واالستطالعالمتصلة بتنفيذ نظم االيكاو لالتص
 المجلس على اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان جعل النظام العالمي الدارة الحركة الجوية المقبل نظاما مبنيا على تحث -٤

 .األداء، فضال عن وضع األهداف واألغراض بالنسبة ألداء هذا النظام المقبل في الوقت المالئم
 ،القادرة الدول تدعو -٥

 :يلي  المنظمات الدولية المعنية والمنتفعين ومقدمي الخدمات الى ماوتدعو
عدم ادخار أي جهد في سبيل التعاون وتسهيل تنفيذ برنامج البحوث واالختبارات والتجارب بالتعاون عن كثب      )أ

 .مع الدول ذات الموارد المحدودة
 .هوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجويةالتأكد من صالحية العناصر المحددة في هذا المف )ب
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الى المجلس، على سبيل األولوية العالية وفي حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية أن يكفل اتاحـة                  تطلب -٦
م الذي سيطلب من هذه الموارد الكافية لمكاتب االيكاو االقليمية، وبوجه خاص المكاتب المعتمدة لدى الدول النامية، مراعيا زيادة الدع             

المكاتب تقديمه الى المجموعات االقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية، ألنها هي الهيئات الرئيسية التي ستخطط اقليميا االنتقال الى                  
 .الجوية ادارة الحركة/استخدام نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع

دول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على حشد الموارد لمساعدة          الى المجلس أن يواصل حث ال      كذلك تطلب -٧
 .الجوية ادارة الحركة/الدول التي تحتاج الى التعاون الفني لتخطيط وتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع

  تسجيل بيانات الطيرانبأجهزة المواصفات المتعلقة مراعاة تطور :١٦-٣٥القرار 
 :عية العموميةان الجم

 . الجوية المدني في العالم بأسره الهدف األساسي للمنظمة يتمثل في ضمان السالمةاذ تعتبر أن
 . وضع القواعد القياسية يساهم في تحقيق هذا الهدف أنواذ تعتبر
 . بأهمية مسجالت بيانات الطيرانواذ تقر
 . بضرورة اعداد مواصفات تلك النظمواذ تقر

ستئناف عمله بشأن مسجالت الطيران بأسرع وقت ممكن باالستعانة بالوسائل المناسبة وأن يعطـي             المجلس با  تكلف -١
  النظم واستعادتها فضال عن تقادمها وعدم كفاية عدد البارامترات المسجلة وضرورة وجودتلكأولوية للمشاكل الناجمة عن البحث عن 

 .تسجيل بالصورة لمقصورة القيادة
 . يقدم تقريرا عن الدورة القادمة للجمعية العمومية بشأن تنفيذ هذا القرار المجلس أن الىتطلب -٢

حماية معلومات السالمة الجوية لنظم تحصيل  :١٧-٣٥القرار 
 ومعالجة البيانات بغية تحسين سالمة الطيران

 ان الجمعية العمومية،
 .لمدني الدولي في العالم أجمع الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين السالمة الجوية الما كان

 .بأهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين أصحاب المصلحة في نظام الطيران واعترافا منها
 بأن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أساسي لضمان استمرار توافر معلومات السالمة ذات واعترافا منها

 .تدابير وقائية سليمة في الوقت المناسباعتماد  الصلة، وبهدف التمكن من
 ازاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة في االجراءات الجزائية واجراءات انفاذ القوانين، وقبول واذ يساورها القلق

 .هذه المعلومات كأدلة في االجراءات القضائية
ض السالمة قد يعوق توفير مثل هذه المعلومات،  بأن استخدام معلومات السالمة ألغراض أخرى بخالف أغراوادراكا منها

 .مما يؤثر تأثيرا ضارا على السالمة الجوية
أن من الضروري تحقيق توازن بين الحاجة الى حماية معلومات السالمة والحاجة الى تحقيق العدالة على واذ تعتبر 

 .المالئم النحو
نشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج  بأن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن اواعترافا منها

 .عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة، التي تعد ضرورية لتحسين السالمة الجوية
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اف  أن القوانين الدولية الحالية، باالضافة الى القوانين واللوائح الوطنية في كثير من الدول، قد ال تعالج بشكل كواذ تالحظ
 .طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب

 المجلس باعداد االرشادات القانونية المناسبة التي تساعد الدول على سن القوانين واللوائح الوطنية لتوفير حماية تكلف -١
 .عدالة على النحو المالئم في الدولةمالئمة للمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، مع السماح بتحقيق ال

 كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن القوانين واللوائح لتوفير تحث -٢
ادات الحماية المالئمة للمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلك باالستناد، قدر االمكان، الى االرش

 .القانونية التي تعدها االيكاو
 . المجلس بتقديم تقرير مرحلي الى الدورة المقبلة العادية للجمعية العمومية بشأن هذه المسألةتكلف -٣

سياسات االيكاو ببيان موحد  :١٨-٣٥القرار 
 في مجال النقل الجوي المستمرة

 مقدمة
على الحكومات اتباعها لتأمين تطور خطوط النقل الجوي الدولي على           االتفاقية تحدد المبادئ األساسية التي يجب        لما كانت 

نحو منظم ومتناسق، لذلك كان أحد أغراض االيكاو هو دعم المبادئ والترتيبات الرامية الى انشاء خطوط للنقل الجوي الدولي علـى            
 .العام ق الدول ومراعاة الصالحادي، واالحترام المتبادل لحقوـا على أساس سليم واقتصـأساس من تكافؤ الفرص وتشغيله

 النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية المتواصلة على المستوى الوطني باالضافة الـى       ولما كان 
 .المستوى الدولي

 . من الصعب بصورة متزايدة تدبير الموارد الالزمة لتطوير النقل الجوي، وخاصة على البلدان الناميةولما كان

 المنظمة تعد ارشادات ودراسات واحصاءات بشأن تطوير النقل الجوي للدول المتعاقدة على نحو مستمر وينبغي                ولما كانت 
 .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوينبغي توزيعها  أن تواصل االبقاء على حداثة وتركيز وأهمية هذه المواد

ير بيانات احصائية دقيقة وواقعية وغير ذلك من المعلومات األخرى لكـي يتسـنى    مطلوبا من الدول المتعاقدة توف ولما كان 
 .للمنظمة اعداد هذه االرشادات والدراسات واالحصاءات

في وضع السياسات والممارسات التي تسهل متعاقدة دول اللالمنظمة من شأنها أن تساعد ان االرشادات الصادرة ع تولما كان
 .وتحوله الى التشغيل التجاري وتحريرهعولمة النقل الجوي الدولي 

 .من المهم للدول المتعاقدة أن تشـارك في عمل المنظمة في مجال النقل الجوي ولما كان

 :فان الجمعية العمومية
الجوي،  سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبأن المرفقات بهذا القرار والمذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر -١

 : والثالثين للجمعية العموميةة الخامسةتكملة على النحو الذي توجد عليه تلك السياسات عند ختام الدوروالمس
 التنظيم االقتصادي — )أ(المرفق 
 االحصاءات — )ب(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي — )ج(المرفق 
 التسهيالت — )د(المرفق 
 فرض الضرائب — )ه(المرفق 
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 المطارات وخدمات المالحة الجويةخدمات  — )و(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين — )ز(المرفق 
 البريد الجوي — )ح(المرفق 

 الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات واستمرار المجلس في وضعها في الوثائق المذكورة في هذا البيان                 تحث -٢
 .ريةدو الموحد واستمرار األمين العام في وضعها في أدلة وكتب

الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة عن االتفاقية وقرارات الجمعية العموميـة وأن            تحث -٣
تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه األكمل االحصـاءات                    

 .منظمة لدراساتها في مجال النقل الجويوالمعلومات األخرى التي تطلبها ال
 الى المجلس اعطاء أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل اسهام           تطلب -٤

 .النامية ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان
دا لعمله بشأن أي موضوع في مجال النقل الجوي، مشورة الخبـراء   الى المجلس أن يلتمس، اذا رأى ذلك مفي   تطلب -٥

من ممثلي الدول المتعاقدة بأنسب الوسائل، بما في ذلك انشاء فرق من الخبراء المؤهلين ترفع تقاريرها الى لجنة النقل الجوي، أو الى          
 .الجتماعاتمجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو با

 الى المجلس عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية، يجوز لجميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، بوصفها الوسيلة تطلب -٦
الرئيسية الحراز تقدم في حل القضايا ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عـدد وأهميـة                      

 .حلها وحيث يوجد احتمال اتخاذ اجراءات بناءة بصددهاالقضايا التي يتعين 
 الى المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي يتطلبها تطلب -٧

 .نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من ارشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها
 الى المجلس أن يبقى البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي قيـد االسـتعراض وأن يخطـر                   تطلب -٨

 .الجمعية العمومية بالحاجة الى ادخال تغييرات على البيان حسب االقتضاء
 .A33-19 القرارل  أن هذا القرار يحل محتعلن -٩

 )أ(المرفق 

 التنظيم االقتصادي

  االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
 الجمعية العمومية ترى أنه ال توجد حاليا فرصة للتوصل الى اتفاق شامل ودولي متعدد األطراف، بالرغم من أن                   لما كانت 

 .زال يمثل واحدا من أهداف المنظمة مبدأ تعدد األطراف في الحقـوق التجارية الى أقصى حد ممكن ما
مختلفة ضمن اطار االتفاقية، ولكنها تشترك في هدف أساسـي   دافا وسياسات تنظيمية الدول المتعاقدة تتوخى أهولما كانـت  

 .واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه
  أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل خطوط النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصاديا، وفي هذا الخصـوص     ولما كان 

فاقية عبور الخطوط الجوية الدولية تشغيل الخطوط الدولية المنتظمة ويسهل تحقيق هذا الهدف بالنسبة للدول المتعاقـدة التـي           يعزز ات 
 .أصبحت أطرافا فيه
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الثالثة والثمانين مـن    الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن كل دولة متعاقدة ملتزمة بأن تطبق أحكام المادة               ولما كانت 
لقواعد تسجيل كاغو بأن تسجل لدى مجلس االيكاو في أقرب وقت ممكن كل الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا                  اتفاقية شي 

 .اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاو
شـكل   حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل، هو أمر يؤثر ب      ولما كانت 

 .غير مرغوب فيه في دقة واكتمال المعلومات التنظيمية، وفي هدف تعزيز الشفافية
 تحديد أجور وأسعار عادلة ومعقولة للنقل الجوي الدولي بهدف تنمية الخطوط الجوية بشكل مرض هو من األمور       ولما كان 

 .ذات األهمية الكبرى القتصاد الكثير من الدول
واعد والشروط المتعلقة بأجور وأسعار النقل الجوي الدولي التعقيد غير الضـروري، وأن تكون  ينبغي أن تتجنب القوبما أنه

 .موحدة كلما أمكن وأن تحمي مصالح المنتفع بشكل معقول
 الحكومات تتحمل مسؤولية في موضوعات األجور واألسعار طبقا لتشريعاتها الوطنيـة والتزاماتهـا بموجـب                ولما كانت 

 . واتفاقات الخطوط الجوية األخرىاالتفاقات الثنائية

 :فان الجمعية العمومية
 من جديد على الدور القيادي لاليكاو في اعداد ارشادات السياسة بشأن تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تسهيل  تؤكـد  -١

 .التحرير المحمي بالضمانات
ة الدولية أن تنظر على نحـو عاجـل فـي     الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد الى اتفاقية عبور الخطوط الجوي      تحث -٢

 .االنضمام اليها

 كل الدول المتعاقدة على تسجيل اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي لدى االيكاو، وذلك              تحث -٣
 .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدىمن االتفاقية ووفقا ) ٨٣(وفقا ألحكام المادة 

الدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما على نحو كامل بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيـق االتفاقـات                   تحث -٤
 .الثنائية وأي تطورات حاصلة أو متوقعة بهدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجارية

القليمية في قيامها ببحث وتطوير تدابير التعاون،   الى المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات االقليمية ودون ا          تطلب -٥
بما في ذلك الترتيبات المحررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر ان كان من الممكن التوصية في الوقت المالئم بتطبيق تدابير 

 .مماثلة أو أخرى من جانب الدول المتعاقدة على أساس أوسع نطاقا

صل اجراء الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الـدول المتعاقـدة وشـركات الطيـران      الى المجلس أن يوا  تطلب -٦
وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات الخطوط الجوية وأن يقوم باخطار جميع الدول المتعاقدة بأي تطـورات                  

 . تحرراجديدة في التعاون الدولي بالنسبة للحقوق التجارية، بما في ذلك األكثر

 . الى المجلس أن يبحث في جهاز لتحديد التعريفات الدولية والقواعد والشروط المتعلقة بتلك التعريفات الدوليةتطلب -٧

 الى المجلس أن يستعرض بصـفة دوريـة قواعـد التسـجيل بغـرض تبسـيط عمليـة تسـجيل اتفاقـات                 تطلب -٨
 .الطيران وترتيبات

دول المتعاقدة بأهمية تسجيل مثل هذه االتفاقات والترتيبات دون تأخير، وأن يقـدم  األمين العام أن يذكر ال    الى   تطلب -٩
 .الى الدول المتعاقدة ما قد تطلبه من المساعدة في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلس
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الجوية الدولية  ة عبور الخطوط من رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على االنضمام العالمي الى اتفاقي           رجو  وت -١٠
 .االتفاقية هذه  من الدول المتعاقدة أن تبلغ األمانة العامة بنواياها بالنسبة الى االنضمام الىاوتنفيذها، وأن يطلب

 الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —القسم الثاني 
ب واحد على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل  بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانلما كانت

الجوي الدولي، وتنحو الى خلق ممارسات تجارية تمييزية غير عادلة في هذا المجال وقد ال تكون متمشية مـع المبـادئ األساسـية                       
 .لالتفاقية ومع تطور النقل الجوي الدولي على نحو منظم ويسوده االنسجام

وي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية في تطوير اقتصاد الكثير مـن الـدول                 تقديم خطوط نقل ج    ولما كان 
 .النامية، بما فيها الدول التي تعتمد على السياحة

لشركة طيران بممارسـة حقـوق     بخصوص التفويض    والسيطرة الفعلية    الجوهريةالتشدد في تطبيق معيار الملكية       وبما أن 
قل الجوي يمكن أن يحرم الكثير من الدول النامية من فرصة عادلة ومتساوية لتشغيل خطوط جوية دولية الطريق وغيرها من حقوق الن

 .والحصول على الفوائد المثلى التي تنجم عن ذلك

تعيين الناقلين الجويين وترخيص الدخول الى السوق يجب أن يتم تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة                  نظرا ألن و
 .قديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، مع ممارسة الرقابة التنظيمية الفعالة ال سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمنووفقا لت

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص التعيين والتفويض لشركات الطيران يمكن أن يساعد في                ن   أ ونظرا الى 
قل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، وأنه يمكن لذلك االسـهام فيمـا   خلق بيئة تشغيل قد ينمو فيها الن     

 .تستهدفه الدول من مشاركة في عملية التحرير

تحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى التشجيع المتزايد من خالل الترتيبات التعاونية في شكل تجمعات اقتصادية  ولما كان
وفي شكل التعاون الوظيفي تعبيرا عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول النامية التي تنتمي الـى       اقليمية  

 .االقليمي حركات التكامل االقتصادي

النقل الجوي التي تتمتع بها دولة نامية تشارك نفـس هـذه المصـالح،      ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق      وبما أن 
ة وتخضع للسيطرة الفعلية لدولة نامية أو دول نامية أخرى أو رعاياها ممن     جوهريتها من جانب شركة طيران مملوكة بصورة        ممارس

 .لهم نفس المصالح المتماثلة، من شأنه أن يعزز مصالح الدول النامية المذكورة آنفا

 :فان الجمعية العمومية
ير من جانب واحد يكون من شأنهـا أن تؤثر في تطور النقل الجـوي              الدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تداب       تحث -١

الدولي على نحو منظم يسوده االنسجام، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة 
 .الواجبة لسماته الخاصة

ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل       لسماح لها ب  واالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران          تحث -٢
 داخل نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في ذلك اتفاقات         أو دول، والسيما الدول النامية    ألية دولة    الجوي

 .النقل الجوي التي أبرمتها أو تبرمها األطراف المعنية

عتراف بمفهوم المصالح المشتركة داخل التجمعات االقتصادية االقليمية أو دون االقليمية           الدول المتعاقدة على اال    تحث -٣
كأساس سليم لقيام دولة أو دول نامية بتعيين شركة طيران تابعة لدولة نامية أو دول نامية أخرى داخل نفـس التجمـع االقتصـادي                        
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تلك الشركة في أيدي تلك الدولة النامية أو الدول النامية األخـرى أو      والسيطـرة الفعلية على     جوهريةاالقليمي، حيث تكون الملكية ال    
 .رعاياها

 على التفكير في استخدام معايير بديلة لتعيين وتفويض مؤسسات الخطوط الجوية، بما فـي ذلـك      الدول المتعاقدة  تحث -٤
 الدول األخرى في جهودها لتحرير الملكية والسيطرة المعايير التي أعدتها االيكاو وأيضا على اعتماد نهج مرن وايجابي تلبية لمتطلبات

 .فيما يخص الناقلين الجويين دونما اخالل بالسالمة واألمن

 الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية أن تقدم الى المجلس، تدعو -٥
 حتى يصبح لدى المنظمة في هذا المجال بالذات جميع المعلومات التي قد تسـتفيد          بصفة مستمرة، معلومات كاملة بخصوص خبرتها،     

 .منها الدول المتعاقدة

ة الى الدول المتعاقدة التي ترغب في الدخول في مثل          جدي المجلس أن يقدم، عندما يطلب منه، كل مساعدة م         الى تطلب -٦
 .نسبة لتشغيل خطوط جوية دوليةهذه التجمعات االقتصادية االقليمية أو دون االقليمية بال

 الى الدول المتعاقدة التي تبادر باعداد هذه الترتيبات التعاونية          ،ه من طلبي ما عند ، المجلس أن يقدم المساعدة    الى تطلب -٧
 بوضع تلـك    التابعة لها  للملكية المشتركة والتشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية مباشرة فيما بينها أو التي تقوم شركات الطيران              

 . على الدولالترتيبات التعاونيةتلك  المعلومات المتعلقة ببتعميمالترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور 

  نظم الحجز اآللي—القسم الثالث 
هناك حاجة لتعريف المبادئ القابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم بخصوص نظم الحجز اآللي تكون قائمة علـى                 لما كانت 

 وسهولة الوصول اليها وعدم التمييز لتحسين المنافسة بين شركات الطيران وفيما بين هذه النظم، لتمكـين المنتفعـين بالنقـل        الشفافية
الجـوي الدولي من الحصول على أوسع اختيار بين بدائل للوفاء باحتياجاتهم، ولتجنب اساءة استخدام هذه النظم التي يمكن أن تؤدي                    

 .ع منتجات الناقلين الجويينالى ممارسات ضارة في توزي

 :فان الجمعية العمومية
 :الدول المتعاقدة على ما يلي تحث -١

 والتي اعتمدها لقواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللياتباع قواعد السلوك المنقحة الصادرة عن االيكاو  )أ
 .٢٥/٦/١٩٩٦المجلس في 

فس التاريخ، كلما كان ذلك مالئما، لتعزيز القواعد استخدام البندين النموذجيين اللذين اعتمدهما المجلس بن )ب
 .واستكمالها

التعاون على المستويات الثنائية واالقليمية والمشتركة بين األقاليم بغية التقليل من الصعوبات المرتبطة بالبدء في  )ج
 .نظم الحجز اآللي وبتشغيلها في شتى أنحاء العالم استخدام

 .السلوك الصادرة عن االيكاو لقواعد نظم الحجز اآللي عند االقتضاءمن المجلس أن ينقح قواعد  تطلب -٢

 تجارة الخدمات —القسم الرابع 
مسألة ادراج جوانب النقل الجوي الدولي في اطار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات             قامت بخصوص    قد    االيكاو تلما كان 

)GATS(  ،     محـددة  االيكـاو ال   ولوالية،اتفاقية الطيران المدني الدولية ألحكام   تفهم جميع األطراف المعني   بالنهوض في نشاط بتحقيق
 .الدولي ولدورها في مجال النقل الجوي
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 :فان الجمعية العمومية
 على الحاجة الى استمرار المنظمة في بحث الترتيبات التنظيميـة المسـتقبلية واعـداد التوصـيات                تؤكد من جديد   -١

 .داخلية والخارجية التي تؤثر فيهبة للتغيرات اليستجمواجه النقل الجوي الدولي، والمقترحات للتصدي للتحديات التي ت
دف العام المتمثل في االنتقال التدريجي والمطرد والمنظم والمضمون ـالهتبنى على  بأن تلك الترتيبات ينبغي أن تقر -٢

 .الدولي  الفعالة والمستمرة في النقل الجوين مشاركتهاـدول المتعاقدة بتأميـق مصالح جميع الـح األسواق، وتحقيـالى فت
 . على الدور القيادي لاليكاو في وضع االرشادات السياسية بشأن تنظيم النقل الجوي الدوليتؤكد من جديد -٣
 الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي الـدولي                تحث -٤

 : يليعلى ما
أن تكفل التنسيق الداخلي في اداراتها الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة اشتراك سلطات الطيران وصناعة  )أ

 .الطيران اشتراكا مباشرا في المفاوضات
أن تكفل ادراك ممثليها ادراكا تاما ألحكام اتفاقية شيكاغو، وال سيما خصائص النقل الجوي الدولي، وبنيته  )ب

 .ته وترتيباتهالتنظيمية واتفاقا
أن تأخذ في الحسبان حقوقها والتزاماتها تجاه الدول األعضاء في االيكاو من غير األعضاء في منظمة التجارة  )ج

 .العالمية
ي خدمات أو أنشطة اضافية متعلقة بالنقل الجوي مقترح ألادماج أي أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على  )د

 الخدمات آخذة بعين االعتبار، بصفة خاصة، االرتباط الوثيق بين الجوانب في االتفاق العام بشأن تجارة
 .االقتصادية والبيئية وجوانب السالمة والجوانب األمنية للنقل الجوي الدولي

ارشادات السياسة بشأن التنظيم االقتصادي، بما االيكاو في وضع ووالية  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت )ه
 . النقل الجوي الدولي والنظر في استخدام هذه االرشاداتفي ذلك تحرير

من االتفاقية نسخا من أي اعفاءات وأي التزامات محددة تتعلق ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة  )و
 . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتتتمبالنقل الجوي الدولي 

 : األعضاء والمراقبين فيها أن تولي االهتمام الواجب لما يليمنظمة التجارة العالمية والدول من تطلب -٥
الهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة للنقل الجوي الدولي والتحرير االطرادي الذي يجري على المستوى  )أ

 .االقليمي واالقليميدون الثنائي و
 . عن سالمته وأمنهصة مسؤوليتهاالدولي، وخا مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي )ب
 سياسة االيكاو وموادها االرشادية القائمة بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها الدائب في )ج

 . الميدانهذا
 : المجلسالى تطلب -٦

 في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة بدور قيادي عالميأن يستمر في االضطالع  )أ
 .ن وحماية البيئة في النقل الجوي الدوليواألم

التي قد تؤثر في النقل الجوي الدولي، وابالغ الدول وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات  )ب
 .المتعاقدة بها
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ن غيرها م بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال وتشجيع استمرار  )ج
 . مجال تجارة الخدماتتتناولالمنظمـات غير الحكومية التي الدولية والمنظمات الحكومية 

  وضع االرشادات السياسية—القسم الخامس 
 . الحكومات تتحمل المسؤوليات في مجال التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وااللتزامات الدولية في هذا الصددتنلما كا

ت العديد من القضايا التنظيمية المعنية وقامت بتجميع التوصيات والمواد االرشادية األخرى الناجمـة   المنظمة عالجوبما أن 
 .عن ذلك

 :فان الجمعية العمومية
 Doc 9587  التنظيمية، المشورة التي تتضمنها الوثيقةا الدول المتعاقدة على أن تراعي، في االضطالع بمهامهتحث -١

 .الدولي عن تنظيم النقل الجويالسياسات والمواد االرشادية 
 وتأمين استجابتها لمتطلبات الدول Doc 9587الى المجلس التأكد من تحديث االرشادات التي تتضمنها الوثيقة  تطلب -٢

 .المتعاقدة

 )ب(المرفق 
 االحصاءات

 يطلبهـا المجلـس وفقـا    كل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تقدم مؤسسات النقل الجوي التابعة لها االحصاءات التي      لما كانت 
 . من اتفاقية شيكاغو٦٧ للمادة

ن عمليات مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمطارات الدوليـة  ـالحصاءات عل شروطاا ـد أيضـالمجلس قد أع  ولما كان 
 .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و ) ٥٤( الطرق الدولية، طبقا للمادتين جهيزاتوت

نات احصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم             االيكاو قد أنشأت قاعدة بيا     ولما كانت 
 .بالكفاءة الثبات صحة البيانات االحصائية وخزنها واسترجاعها

 .عدد من الدول المتعاقدة لم تقدم بعد االحصاءات التي طلبها المجلس، أو لم تقدمها على نحو كامل ولما كان
تعاون بين المنظمات الدولية النشيطة في مجال جمع احصاءات الطيران وتوزيعها أن يخفف من عبء               من شأن ال   ولما كان 
 .تقديم االحصاءات

 :فان الجمعية العمومية

 في حينها وبشكل الكترونـي كلمـا         الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهدها لتقديم االحصاءات المطلوبة          تحث -١
 .أمكنها ذلك

لس أن يدعو خبراء في االحصاء والمحاسبة حسب الضرورة لبحث المشاكل االحصائية لدى الـدول      الى المج  تطلب -٢
قارير التي اكتمال وسرعة التمدى المتعاقدة وااليكاو بغية تلبية احتياجات المنظمة على نحو أكثر فاعلية، ولتحسين اتساق االحصاءات و

 .مطبوعات، وسرعة توزيعها من جانب المنظمة الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالت والتقدمها
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 : الى المجلس ما يليتطلب -٣
أن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى النشيطة في مجال جمع  )أ

 .احصاءات الطيران وتوزيعها
 بناء على طلبها بواسـطة مـوظفي        أن يضع ترتيبات، على أساس مالئم، لتقديم المساعدة الى الدول المتعاقدة           )ب

 .بها األمانة العامة لتحسين احصاءات الطيران المدني لدى الدول وتحسين عملية ابالغ المنظمة

 )ج(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي

 لمختلـف   ى تنبؤات عالمية واقليمية عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل،          ـالدول المتعاقدة تحتاج ال    تنلما كا 
 .األغراض

من الواجب على المجلس، في اضطالعه بواجباته المستمرة في المجال االقتصادي، أن يتوقع التطورات المستقبلية  ولما كان
 .التي يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

 نبؤات محددة ودعم اقتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية والتخطيط المنظمة تتطلب توافر تولما كانت
 .البيئي

 :فان الجمعية العمومية

دى الطويل والمتوسط لالتجاهـات  ـى المـوم، حسب اللزوم، باعداد وحفظ تنبؤات عل  ـس أن يق  ـ المجل ىلا تطلب -١
ذه التنبؤات ذات طابع عام أو محدد يشمل، ان أمكـن، البيانـات االقليميـة     والتطورات المستقبلية في الطيران المدني، سواء كانت ه       

 .والعالمية، وأن يتيح هذه التنبؤات للدول المتعاقدة
 المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات واالجراءات العداد التنبؤات وتحليل التكاليف والمنافع أو زيادة               الى تطلب -٢

ت األعمال، بحيث تفي باحتياجات المجموعات االقليمية المعنية بتخطيط المالحة الجويـة والـنظم   العائد على التكاليف، واعداد دراسا   
 .األخرى أو هيئات تخطيط البيئة التابعة للمنظمة، حسب الضرورة

 المجلس أن يضع ترتيبات لجمع ووضع المعلومات عن أساليب التنبؤ الجارية لألغراض المحـددة فـي                 الى تطلب -٣
 أعاله وأيضا لتوزيعها على الدول المتعاقدة من آن آلخر لتكون بمثابة ارشادات لها في عمليـات التنبـؤ والتخطـيط     ٢  و ١الفقرتين  

 .بها االقتصادي التي تقوم

 )د(المرفق 
 التسهيالت

  اعداد أحكام التسهيالت—القسم األول 
) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(ول المتعاقدة بموجب المواد كوسيلة لصياغة التزامات الد قد وضع "التسهيالت "الملحق التاسع  لما كان

 ).٣٥(و) ٢٩(و) ١٤(و) ١٣(و) ١٠(من االتفاقية وتوحيد االجراءات الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار اليها في المواد 
 تقوم في نفس من الجوهري أن تواصل الدول المتعاقدة متابعة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن ولما كـان  

 .الوقت بحماية عمليات الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
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 مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد ثبتت فعاليتها في استحداث نظم لالسراع بمـرور                  ولما كانت 
 .في المطارات في الوقت الذي تعزز فيه برامج األمن والهجرةالركاب وأفراد الطواقم الدوليين من خالل مراقبة اجراءات التخليص 

اعداد مجموعة من الالفتات القياسية لتسهيل استخدام محطات المطار بكفاءة من جانب المسـافرين والمسـتفيدين            ولما كان 
 .اآلخرين، قد دل على الفعالية والفائدة

 :فان الجمعية العمومية
ي بالمتطلبات المعاصرة للـدول     ـث يف ـبحي" التسهيالت" الملحق التاسع بعنوان     المجلس أن يكفل تحديث    الى تطلب -١

 .المتعاقدة فيما يتعلق بادارة ضوابط الحدود
وان كليهما " األمن "والملحق السابع عشر " التسهيالت " المجلس أن يكفل التوافق بين أحكام الملحق التاسع تطلب الى -٢
 .يكمل اآلخر
السفر ق وثائ ، بعنوانDoc 9303ن يكفـل مواصلة تحديث المواصفات واالرشادات في الوثيقة  المجلس أالى تطلب -٣
 .، في ضوء التقدم التكنولوجي وأن يستمر في استكشاف الحلول التكنولوجية الرامية الى تحسين اجراءات التخليصالمقروءة آليا
االشارات الدوليـة لتقـديم االرشـادات       "، بعنوان   Doc 9636 المجلس أن يكفل التحديث المستمر للوثيقة        الى تطلب -٤

 .، باضافة البيانات الجديدة اليها وتأمين وفائها بمتطلبات الدول المتعاقدة"لألشخاص في محطات المطار والمحطات البحرية

  تنفيذ أحكام الملحق التاسع—القسم الثاني 
واردة في الملحق التاسع يهدف الى تحسين االجراءات في نقاط  تنفيذ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها ال   لما كان 

 .ضروريا بالنسبة لكفاءة النقل الجويمراقبة الحدود لتسهيل مرور الطائرات، والركاب وأمتعتهم، والبضائع، والبريد مما يعد 

 :فان الجمعية العمومية

من االتفاقية، وأن ) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢( عن المواد  الدول المتعاقدة أن تولي اهتماما خاصا اللتزاماتها الناشئة تحـث  -١
 . الملحق التاسعقواعد وتوصياتتزيد من جهودها لتنفيذ 

مرة كل سنة، في االختالفات التي توجد في داخل أراضيها بين             الدول المتعاقـدة أن تبحث بعناية، على األقل       تحث -٢
 .التاسع وأن تبذل جهودا خاصة لتعديل سياساتها الزالة تلك االختالفاتنظمها وأساليبها الوطنية وأحكام الطبعة الحالية للملحق 

) ٣٨( كل دولة متعاقدة على ابالغ االيكاو بوضع تنفيذ أحكام الملحق التاسع في أراضيها وفقا ألحكام المـادة                تحث   -٣
 .االتفاقية من

ـ            الى تطلب -٤ الث سنوات، حالة تنفيـذ أحكـام        المجلس أن يستعرض، كلما دعت الضرورة أو على األقل مرة كل ث
 .الملحق التاسع، وأن يشير الى تلك الجوانب التي تتطلب جهودا مركزة للتنفيذ من جانب الدول المتعاقدة

  التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر—القسم الثالث 
ص وجنسيته وتـوفر ضـمانا لدولـة العبـور           جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخ           بما أن 

 .السفر المقصد بأن حامله يمكنه أن يعود الى الدولة التي أصدرت جواز أو
 . الثقة الدولية في أمن وسالمة جواز السفر لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليوبما أن
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في سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريـب         الجمعية العامة لألمم المتحدة طلبت الى االيكاو أن تنظر           وبما أن 
 .األجانب، بينما شددت على أن مثل هذه الجهود ينبغي أال تقوض الحماية التي يوفرها القانون الدولي لالجئين

 الجمعية العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي واالجتماعي طلبا الى الدول األعضــاء وضـع أو تحسـين                  وبما أن 
جراءات لتيسير اكتشاف وثائق السفر المزورة، وأن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعـدد األطراف لمنع استخدام وثائق مزورة، اال

 .وأن تتخذ تدابير تكفل توقيع عقوبات النتاج وتوزيع وثائق السفر المزورة واساءة استعمال الطيران التجاري الدولي
 الدول على مستوى عال لتعزيز مقاومة الغش في جوازات السفر، بما في ذلك تزويـر             من المطلوب التعاون بين    ولما كان 

وتزييف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي هويـات     
ع تمهيدا الرتكاب جريمة، واستخدام جوازات السـفر  الغير، واساءة استعمال جوازات السفر الصحيحة من جانب حامليها بشكل مشرو   

 .المنتهية مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع

 :فان الجمعية العمومية
، الدول المتعاقدة على بذل جهود جدية ومخلصة للحفاظ على أمن وسالمة جوازات السـفر الصـادرة عنهـا                  تحث -١

 .ولحماية هذه الجوازات من الغش، والى أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل
 الى المجلس مواصلة األعمال المضطلع بها لتعزيز فعالية عمليات مراقبة الغش في جوازات السفر، بما فـي          تطلب -٢

، لمساعدة الدول المتعاقدة في الحفاظ على سالمة ذلك اعداد ما يلزم من القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والمواد االرشادية
 .عنها وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

  االجراءات الوطنية والدولية والتعاون حول شؤون التسهيالت—القسم الرابع 
 .التخليص مراقبة هناك حاجة الجراءات مستمرة من جانب الدول المتعاقدة لتحسين فعالية وكفاءة اجراءات  كانتالم

 . انشاء لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة الدخال التحسينات الالزمةولما كان
 التعاون حول شؤون التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمهـا شـؤون           ولما كان 

 .ات المعنيةالتسهيالت قد عاد بالنفع على جميع الجه

 :فان الجمعية العمومية
وطنية للتسهيالت وتعتمد سياسات للتعاون على أساس اقليمـي     الدول المتعـاقدة على أن تنشئ وتستخدم لجانا       تحث -١

 .بين الدول المتجاورة
لحكوميـة  الدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت االقليمية ودون االقليمية لمنظمـات الطيـران ا    تحث   -٢

 .الدولية األخرى
 الدول المتعاقدة على أن تتخذ كل التدابير الضرورية، من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل المالئمة                 تحث -٣

 :يلي األخرى، للقيام بما
 :استرعاء اهتمام كل االدارات الحكومية المختصة بانتظام للحاجة الى )أ

 .طنية متمشية مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهجعل األنظمة وأساليب العمل الو )١
 .اعداد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجاالت التسهيالت )٢

 .اتخاذ المبادرة في أي اجراء الزم من اجراءات المتابعة )ب
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لجـان   الدول المتعاقدة على أن تشجع على دراسة مشاكل التسهيالت بواسطة لجان التسـهيالت الوطنيـة أو                  تحث -٤
 .التسهيالت األخرى، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت اليها الدول المتعاقدة األخرى التي تقيم معها صالت جوية

 الدول المتجاورة والمتتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها فـي مجـال                   تحث -٥
 . لتلك المشاكلموحدتلك المشاورات قد تؤدي الى حل  أن كلما ظهرالتسهيالت، 
 الطائرات التابعين لها على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثـف مـع   مشغلي الدول المتعاقدة على أن تشجع   تحث -٦

 :حكوماتهم بشأن
 .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها )أ

نونية وغيرها من المخاطر التي تهدد المصالح وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات والهجرة غير القا )ب
 .الوطنية

ي الـنظم  ـى أقصى حد ممكن فـ الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين واتحاداتهم الى المشاركة ال     تحث -٧
 .االلكترونية لتبادل البيانات لتحقيق مستويات الكفاءة القصوى في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية

 الدول والمشغلين الجويين، بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة، على بذل كل الجهود الممكنة لالسراع فـي      تحث -٨
 .خدمة وتخليص البضائع المنقولة جوا

 )ه(المرفق 
 فرض الضرائب

ضرائب على الطائرات النقل الجوي الدولي يلعب دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، وفرض ال      لما كان 
والوقود واالمدادات الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدولي، والضرائب على ايرادات مؤسسات النقل الجـوي الـدولي               
وعلى الطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي، والضـرائب علـى مبيعاتـه أو       

 .خدامه، ويمكن أن يكون له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولياست
هو جباية تهدف على وجه التحديد " الرسم"سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن لما كانت 

هي جباية تهدف لتحصيل ايـرادات للسـلطات   " الضريبة"ي، بينما  وتستخدم السترداد نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المدن       
 .العامة الوطنية أو المحلية، وهي ال تستخدم عموما ألغراض الطيران المدني سواء بشكل كلي أو على أساس استرداد التكاليف

عض جوانب النقل الجوي من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض ضرائب على نحو متزايد على ب ولما كان
 .الدولي، وفرض الرسوم على الحركة الجوية، التي يمكن تصنيف العديد منها كضرائب على مبيعات النقل الجوي الدولي أو استخدامه

يـان موحـد   ب" A35-5مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات تعالج في قرار الجمعية العمومية  ولما كانـت  
 ."يكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئةبسياسات اال

سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجـال  : بعنوان Doc 8632  القرارات والتوصيات الواردة في الوثيقةولما كانت
 وبالحاجة الى اعفاء بعض من االتفاقية وتستهدف االقرار بالطابع الفريد للطيران المدني الدولي) ٢٤(، تكمل المادة النقل الجوي الدولي

 .جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب

 :فان الجمعية العمومية
 Doc 8632 الدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصـادرة عـن المجلـس حسـبما تـرد فـي الوثيقـة        تحث -١

 .الدولي سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانب
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وتأمين استجابتها لمتطلبات  Doc 8632 المجلس أن يكفل تحديث االرشادات والمشورة الواردة في الوثيقة الى تطلب -٢
 .الدول المتعاقدة

 )و(المرفق 
 خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  سياسة فرض الرسوم—القسم األول 
الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد "يبة باعتبار أن  سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضر لما كانت 

وتستخدم لتغطية نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المدني بينما الضريبة هي جباية تهدف لتحصيل ايرادات للحكومة الوطنية                 
 ".تحديدا تحسب ليف والأو السلطات، المحلية، ايرادات ال تنفق عموما على الطيران المدني بأكملها على أساس التكا

 .A35-5في قرار الجمعية العمومية بصورة منفصلة  مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات تعالج        ولما كانت 
 ".بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئة "

 . رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية واالعالن عنهامن االتفاقية تحدد أساس استخدام) ١٥( المادة ولما كانت
 الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات الرشاد الدول المتعاقـدة فيما يتعلق بالمبادئ التي يمكـن                 ولما كانت 

اد تكـاليف تقـديمها   لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي على أساسها فرض الرسوم السـترد           
 .وتحصيل ايرادات أخرى عن تلك الخدمات، وفيما يتعلق باألساليب التي يمكن استخدامها في تحصيل تلك االيرادات

سياسات االيكاو بشأن رسوم المطـارات خـدمات   بعنوان   Doc 9082 المجلس، قد اعتمد ونقح ونشر في الوثيقة ولما كان
 .المالحة الجوية

 :وميةفان الجمعية العم

 .من االتفاقية) ١٥(الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة  تحث -١
فـي   الدول المتعاقدة، عند اسناد استرداد تكاليف المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو تشـارك               تحث -٢

 Doc  الوثيقـة من االتفاقية والواردة فضال عن ذلك في) ١٥( المبادئ الواردة في المادة اتباعتقديمها للطيران المدني الدولي، على 
 بغض النظر عن الهيئة التنظيمية التي تشغل من خاللها سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية بعنوان 9082

 .المطارات وخدمات المالحة الجوية
ة التكـاليف  ـالمطارات والمالحة الجوية فحسب لتغطيى أن تكفل استخدام رسوم خدمات       ـالدول المتعاقدة عل   تحث -٣

 .المرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني
من االتفاقية لنشر أية رسوم تفرضـها أو تسـمح          ) ١٥(الدول المتعاقدة على بذل قصارى جهدها وفقا للمادة          تحث -٤

 .وابالغها للمنظمة من قبل طائرات أية دولة متعاقدة أخرى طاراتبفرضها دولة متعاقدة نظير استعمال التجهيزات المالحية والم
 حديثة وتستجيب لمتطلبات Doc 9082  الوثيقةالى المجلس أن يكفل أن تكون االرشادات والمشورة الواردة في تطلب -٥

 .الدول المتعاقدة

  االقتصاد واالدارة—القسم الثاني 
لمطارات وخدمات المالحة الجوية تتزايد مع تزايد أحجام الحركة التي تقدم لهـا            التكاليف العالمية لتقديم خدمات ا     تنلما كا 

 .الخدمات هذه
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م خدمات المطارات وخـدمات  ـي تقدي ـى تحسين الكفاءة المالية ف    ـع التركيز المتزايد عل   ـدة تض ق الدول المتعا  ولما كانت 
 .الجوية المالحة

من جهـة   المالية لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية         من الضروري اقامة التوازن بين المصالح        ولما كان 
 .والناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى

 الدول المتعاقدة قد ناشدت المنظمة لتقديم المشورة واالرشادات الرامية الى تشجيع االسترداد المنصف لتكـاليف                ولما كانت 
 .ةخدمات المطارات وخدمات المالحة الجوي

 الدول المتعاقدة تقوم على نحو متزايد باالستعانة بهيئات مستقلة لتشغيل المطارات وخـدمات المالحـة الجويـة             ولما كانت 
 .من االتفاقية) ٢٨( وتستخدم تسهيالت وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسيات للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة

 :فان الجمعية العمومية
 الدول المتعاقدة بأنه فيما يتعلق بالمطارات وخدمات المالحة الجوية تظل هي وحدها مسـؤولة عـن الوفـاء                   تذكر -١

من االتفاقية بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي تقـوم بتشـغيل المطـارات               ) ٢٨(بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة       
 .وخدمات المالحة الجوية المعنية

الدول المتعاقدة على التعاون الفعال من أجل استرداد تكاليف تسهيالت وخدمات المالحـة الجويـة المتعـددة                  تحث -٢
 .الجنسيات

للدول المتعاقدة حول توفير المطـارات وتقـديم   واالدارية   المجلس اسداء المشورة االقتصادية والتنظيمية       الى تطلب -٣
 .خدمات المالحة الجوية

 يستمر في بحث الوضع االقتصادي لخدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية، وتقديم تقارير  المجلس أنالى تطلب -٤
 .عنه الى الدول المتعاقدة على فترات مالئمة

  الدول المتعاقدة أن تبذل قصارى جهدها وبأسرع وقت ممكن في تقديم البيانـات الماليـة المتعلقـة بخـدمات             تحث -٥
 . التابعة لها لكي يتمكن المجلس من اسداء تلك المشورة واعداد تلك التقاريرالمطارات وخدمات المالحة الجوية

 )ز(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين

هناك اهتمام مستمر لدى المستخدمين والمصالح السياحية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها الدوليـة    لما كان 
 .ليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من االيراداتحول مستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدو

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقـوم بهـا                 ولما كانت 
 أكثـر عـدال لتقاسـم       االيكاو لتكاليف ايرادات النقل الجوي الدولي وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت الى نظام               

 .االيرادات
االيكاو تحتاج الى معرفة عائدات الناقلين الجويين وبيانات عن التكاليف ألغراض التخطيط البيئي، والدراسـات              ولما كانت 

 .االستثمارية وألغراض أخرى
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 :فان الجمعية العمومية

ختالفات االقليمية في مسـتوى التكـاليف       دوريا دراسة عن اال     المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدر       الى تطلب -١
التشغيلية للنقل الجوي الدولي، وتحليل أثر االختالفات في العمليات وأسعار المواد على مستوياتها ولذلك األثر الذي يمكن أن يحـدث                 

 .بالنسبة لتعريفات النقل الجوي من جراء التغيرات في التكاليف

ى جهدها للحصول بالسرعة الممكنة مـن النـاقلين الجـويين الـدوليين             الدول المتعاقدة على أن تبذل قصار      تحث -٢
 .االيكاو لها على بيانات عن التكلفة وااليرادات وبيانات أخرى تطلبها التابعين

 )ح(المرفق 

 البريد الجوي
 .الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي لما كانت

 :فان الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة على أن تأخذ في الحسبان اآلثار التي تترتب على الطيران المدني الدولي كلما جرت صـياغة         تحث -١
 .سياسات في مجال البريد الجوي الدولي، وال سيما في اجتماعات اتحاد البريد العالمي

 بناء على طلـب االتحاد، بالمعلومات ذات الطابع الوقائعي التي قد األمين العام بأن يزود اتحاد البريد العالمي تكلف -٢
 .تكون متوفرة بسهولة

 منع ادخال األنواع الغريبة الغازية :١٩-٣٥القرار 
 .المجتمع الدولي يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي تمثله األنواع الغريبة الغازية للتنوع البيولوجيلما كان 

 . محتمال الدخال األنواع الغريبة الغازيةسبيال، يمثل فيه النقل الجوي المدني، بما  النقل الدوليلما كانو

 ومنظمات دولية أخرى حكومية وغير حكومية، تعمل ، اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع الغازيةلما كانتو
 .األخرىالمستوطنة  التي تهدد النظم االيكولوجية والموائل واألنواع األنواع الغريبةوسائل فعالة لتقييم وادارة حاليا على التوصل الى 

 :فان الجمعية العمومية
 استخدام النقل الجوي المدني في ادخال خطر من للحد جهود بعضها البعض مساندة جميع الدول المتعاقدة على      تحث -١

 . الطبيعيخارج نطاقها الى مناطق غازية محتملةأنواع غريبة 

اعداد مواد ارشادية وكذلك قواعد قياسية وتوصيات، اذا كان ذلك مالئما، لمساعدة الدول             لى مجلس االيكاو     ا تطلب -٢
، ومواصلة العمل مع المنظمات  الطبيعينطاقها غازية محتملة الى مناطق خارج  أنواع غريبة   المتعاقدة على التخفيف من خطر ادخال       

 .المختصة في هذا الصدد

 .المقبلة يكاو أن يقدم تقريرا بشأن تنفيذ هذا القرار الى الجمعية العمومية في دورتها العادية الى مجلس االتطلب -٣

 .A33-18 أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  -٤
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 تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني :٢٠-٣٥القرار 
 المجلس باعداد A33-21الفني، وقد كلف القرار تطبيق بعض التدابير من أجل وضع سياسة جديدة بشأن التعاون       تم   هبما أن 

 .قرار موحد عن جميع أنشطة وبرامج التعاون الفني، وذلك بغرض النظر فيه
التوصـيات   الدول المتعاقدة تدعو االيكاو على نحو متزايد الى تقديم المشورة والمعونة في تنفيذ القواعد القياسية و                وبما أن 

 .عزيز ادارتها وتحديث بنيتها األساسية وتطوير مواردها البشريةوتطوير طيرانها المدني من خالل ت
 المؤسسات التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها تنفيذا سريعا وفعاال للمشاريع باالضافة الى معلومـات                 وبما أن 

 .تفصيلية وفورية عن أنشطة المشاريع وأوضاعها المالية
، وأن مساهماته المالية في أنشطة غير الطيران المدنيحدة االنمائي موجه لقطاعات انمائية  تمويل برنامج األمم المتولما كان

 . في المائة من برنامج االيكاو للتعاون الفني٣حتى وصلت الى مستوى يقل عن انخفاضا شديدا الطيران المدني انخفضت 
ويجب وجه الخصوص،   لى أكبر قدر من الدعم على       هي التي تحتاج ا    ادارات الطيران المدني ألقل البلدان نموا        ولما كانت 

 .على المؤسسات المالية وقطاع الصناعة لتمويل مشاريعها للتعاون الفنيفي معظم األحوال  في الوقت ذاته أن تعتمد
، اتبع نهج دمج ادارة التعاون الفني وتنفيذ ٢٠٠٤-٢٠٠٢و ٢٠٠١-١٩٩٩ و ١٩٩٨-١٩٩٦الفترات الثالثية  خالل وبما أنه

 .م العدد األساسي من الموظفين وتحسن الوضع المالي الدارة التعاون الفني بناء على ذلكمفهو
برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة والتصحيح الفعالة في اطار لمتابعة اجراءات على أساس عاجل ال توجد حاجة وبما أنه

 .ي تم تحديدهالمعالجة أوجه القصور التالى الدول دعم ال لتقديمالسالمة الجوية 
دعـم ادارة التعـاون    التمويل األساسي المقدم الى برنامج التعاون الفني من مصادر خارجة عن الميزانية بدأ في            ولما كان 

لمعالجة أوجه القصور المحددة من خالل عمليات التدقيق التي نفذت بموجب برنامج االيكاو العالمي لتـدقيق مراقبـة السـالمة       الفني
 .(USAP) وبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران (USOAP) الجوية

 :فان الجمعية العمومية
أن برنامج التعاون الفني نشاط دائم توليه االيكاو أولوية، ويكمل دور البرنامج العادي في توفير    على   تؤكد من جديد   -١

 االقليمية، وفي تطوير بنيتها األساسية الدارتها للطيران         وخطط المالحة الجوية   التوصياتالدعم الى الدول في التنفيذ الفعال للقواعد و       
 .المدني ومواردها البشرية

أن ادارة التعاون الفني هي احدى الوسائل الرئيسية التي تساعد االيكاو بها الدول في معالجـة                على   تؤكد من جديد   -٢
 .أوجه القصور المحددة من خالل أنشطة االيكاو في مجال التقييم والتدقيق

 على أنه ينبغي تحقيق المزيد من دمج أنشطة االيكاو من خالل تحديد واضح لمهام وأنشطة كل ادارة، وتعزيز                  تؤكد -٣
 .التعاون وتنسيق أنشطة كل منها وتجنب االزدواج والتكرار

ستوى المكتب   على أنه ينبغي تعزيز برنامج االيكاو للتعاون الفني، في حدود الموارد المالية المتوافرة، على م               تؤكد -٤
 .االقليمي وعلى المستوى الميداني، بغرض السماح الدارة التعاون الفني بأداء دورها بمزيد من الكفاءة والفاعلية

بأنه، عن طريق توفير األموال من مصادر خارجة عن الميزانية، ستسمح االيكـاو لبرنـامج التعـاون الفنـي                 تقر -٥
االسهام بقدر أكبر في تنفيـذ  بدول والمرتبطة بالسالمة واألمن والكفاءة في الطيران المدني، وباالستمرار وزيادة خدماته المقدمة الى ال  

 . وتوصيات المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذالتوصيات الصادرة عن االيكاوالقواعد القياسية و
لفني، على أساس استرداد التكاليف،  الدول على االستفادة من خدمات تأمين الجودة التي تقدمها ادارة التعاون اتشجع -٦

 .لالشراف على المشاريع التي تنفذها األطراف األخرى خارج ادارة التعاون الفني في االيكاو
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) العامة أو الخاصة(بالحاجة الى توسيع نطاق توفير االيكاو لخدمات التعاون الفني ليشمل الهيئات غير الحكومية تقر  -٧
اطات الطيران المدني، وذلك تعزيزا ألهداف االيكاو لكي تغطي أمورا كثيرة، من بينها النشاطات التي المشاركة بصورة مباشرة في نش

ما، علـى أن تواصـل الدولـة تحمـل      كانت توفرها تقليديا الهيئات الوطنية للطيران المدني والتي صارت تخصخص حاليا الى حد         
 .مقدمة وامتثالها الى القواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاومسؤوليتها بموجب اتفاقية شيكاغو لضمان نوعية الخدمات ال

 الى برنامج األمم المتحدة االنمائي أن يعطي أولوية أكبر لتطوير قطاع النقل الجوي في البلدان النامية، وتطلب تطلب -٨
ادة مساهمته في مشاريع االيكاو في مجال       الى الرئيس واألمين العام واألمانة تكثيف االتصاالت مع برنامج األمم المتحدة االنمائي لزي            

 .التعاون الفني
على المساهمة في آلية تمويـل      بما في ذلك صناعة الطيران والقطاع الخاص         الدول وشركاء االنماء اآلخرين      تحث -٩

 .تنفيذ أهداف االيكاو التي ستمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع االيكاو االنمائية للطيران المدني
الماليـة مـن    أن تتم تغطية أي عجز مالي قد يحدث في هذه الميزانية في نهاية أي سنة من السـنوات              على  افق  تو -١٠

 .الفائض المتراكم في الصندوق الخاص بها وأال يتم اللجوء للمساعدة من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حل
 .تنفيذ هذا القرارجمعية العمومية بشأن  المجلس بتقديم تقرير الى الدورة العادية المقبلة للتكلف -١١
 . ويلغيهA33-21 أن يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية تقرر -١٢

 توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني لاليكاو :٢١-٣٥القرار 

دور البرنامج العادي  قد أكد أن برنامج التعاون الفني يشكل نشاطا دائما ذا أولوية في االيكاو ويكمل A33-21 القرار لما كان
 وتطـوير البنيـة     (ANPs)وخطط المالحة الجويـة      (SARPs)في تقديم الدعم الى الدول من أجل التنفيذ الفعال للقواعد والتوصيات            

 .األساسية الدارات الطيران المدني والموارد البشرية لهذه االدارات
ي مزيدا من المرونة التشغيلية مع االشـراف والرقابـة           المجلس قد وافق على ضرورة اعطاء ادارة التعاون الفن         ولما كان 

 .المالئمتين على أنشطة التعاون الفني
 قد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان ممارسات ذات توجه تجاري بمـا       A33-21 القرار   ولما كان 

 . يتيح اقامة الشراكات المثمرة مع شركاء التمويل والدول المنتفعة
 قيام ادارة التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج االيكاو بتنسيق المشاريع التي تلتزم تماما بالقواعد والتوصـيات     لما كان و

(SARPs)يسفر عن تعزيز جوهري للسالمة واألمن والفاعلية في الطيران المدني حول العالم ، . 
مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقـدة       ، التي تنفذ    )العامة والخاصة ( الهيئات غير الحكومية     ولما كانت 

تطلب من االيكاو على نحو متزايد، من خالل ادارة التعاون الفني، أن تمدها بالمشورة والمساعدة في مجاالت التعاون الفني التقليديـة      
 . والتأكد من التزام المشاريع بالقواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاو

 :عموميةفان الجمعية ال
 أنه ينبغي لاليكاو أن تتوسع في تقديم خدمات التعاون الفني، بناء على الطلب، الى الهيئات غيـر الحكوميـة                    تقرر -١

التي تنفذ في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران المدني تهدف الى تعزيز السالمة واألمن والفاعلية في النقل ) العامة والخاصة (
 .الجوي الدولي
 . على أن برنامج التعاون الفني ينبغي أن يعمل دائما في حدود قواعد االيكاو ونظمها واجراءاتهاتشدد -٢
 . بأنه عند اعتماد الممارسات ذات التوجه التجاري، ال بد من ضمان الحفاظ على السمعة الطيبة لاليكاوتسلّم -٣
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) العامة والخاصة(تي تقدمها الهيئات غير الحكومية       األمين العام بالنظر في كل طلب على حدة من الطلبات ال           تكلف -٤
التي تنفذ في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران المدني لتقديم مساعدة االيكاو في مجاالت التعاون الفني التقليدية، مـع اقامـة      

 .عن االيكاو اعتبار خاص اللتزام المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانيات السنوات  :٢٢-٣٥القرار 
 :يلي  تحيط علما بما الجمعية العمومية، فان٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ بالميزانية البرنامجية للسنوات فيما يتعلق )أ

تقـديرات  (للميزانيـة   من اتفاقية شيكاغو، تقديرات سنوية ٦١المجلس قد قدم الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة   أن   -١
، وأن الجمعية ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥السنوات المالية كل من ل)  لبرنامج التعاون الفنيادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةارش

 .العمومية قد نظرت فيها
 .االتفاقية من ٦١و ) ه (٤٩ المنظمة وفقا للمادتين يميزانيتأقرت  -٢

 :لعموميةان الجمعية ا ببرنامج التعاون الفني، فيما يتعلق )ب
أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا بايرادات محصلة من تنفيذ المشروعات                اذ تدرك 

 .برنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر أخرىوالمسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات 
رنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحـة والبلـدان                 أنه ال يمكن تحديد ب     واذ تدرك 

 .المستفيدة في المشروعات ذات الصلة
 السنوية المبينة أدناه للسنوات  لبرنامج التعاون الفني أن القيمة الصافية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةواذ تدرك

 : ال تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعاله سوى تقديرات ارشادية٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

٥ ٩٩٣ ٠٠٠ ٦ ٠٥١ ٠٠٠ ٦ ٢٩٩ ٠٠٠ 

 . أن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزيز تنمية الطيران المدني وسالمتهواذ تدرك
 .تخاذ تدابير متواصلة الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اواذ تدرك
 أنه في حالة حدوث أي عجز مالي في هذه الميزانية في نهاية أي سنة من السنوات المالية من الفائض المتراكم في واذ تدرك

 .الصندوق الخاص بها وأال يتم اللجوء للمساعدة من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حل
 لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني على أساس  بموجب هذا اقرار التقديرات االرشادية تقرر

أن تتم التعديالت الالحقة على التقديرات االرشادية للميزانية في اطار التقديرات السنوية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية                 
جاوز االحتياجات االجمالية في أي وقت من األوقات األموال التي توضع تحـت   من النظام المالي، شريطة أال تت٩وفقا ألحكام المادة   

 .تصرف المنظمة لهذا الغرض

 :ان الجمعية العموميةفيما يتعلق بالميزانية العادية،  )ج
 أن زيادة الطلب على الموارد نتيجة الضافة بعض األنشطة أو توسيع نطاقها والزيادات التي ال مفـر منهـا فـي              اذ تدرك 

لتكاليف قد أدت من ناحية الى زيادة الميزانيات من سنة الى سنة، ومن الناحية الثانية أن قدرة الدول المتعاقدة علـى تمويـل هـذه                         ا
 .الزيادات ليست بدون حدود
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وجود مبررات كافيـة  ) ٢(يستمر استعراض تكاليف كل العمليات واالشراف عليها على نحو سليم،          ) ١: ( ما يلي  واذ تدرك 
برامج أو أنشطة جديدة في الميزانية البرنامجية في اطار المستويات المحددة في الميزانية، وسياق األهداف الرئيسية للمنظمة                 الضافة  

تحديد واستخدام مصادر بديلة للتمويـل بـدون   ) ٣(وأن تحصل على تأييد واسع النطاق ويكون تمويلها مضمون من الدول المتعاقدة،      
 .التأثير على طابع المنظمة

 :تقرر
  وفقا للنظـام ي، يرخص بانفاق المبالغ التالية على البرنامج العاد٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥بالنسبة للسنوات المالية   -١

 : من السنوات المذكورةحدة وطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة على يالمال

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

 ١ ٧١٨ ٠٠٠ ١ ١١٨ ٠٠٠ ١ ٠٩٠ ٠٠٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٩ ٥٢١ ٠٠٠ ٩ ٣١٤ ٠٠٠ ٩ ١٣٨ ٠٠٠ المالحة الجوية -٢
 ٥ ٥٦١ ٠٠٠ ٥ ٤٦٨ ٠٠٠ ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ النقل الجوي -٣
 ١ ٠٦٩ ٠٠٠ ١ ١٢٣ ٠٠٠ ١ ١٧١ ٠٠٠ الشؤون القانونية -٤
 ١٦ ٣٩٢ ٠٠٠ ١٦ ٤٩٣ ٠٠٠ ١٧ ١٢٠ ٠٠٠ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
 ٢٦ ٤٠١ ٠٠٠ ٢٦ ٠٤٧ ٠٠٠ ٢٥ ٦٤٦ ٠٠٠ الدعم االداري -٦
المالية، والعالقات الخارجية واالعـالم، وتقيـيم       -٧

 ٤ ١٠١ ٠٠٠ ٤ ٠٨١ ٠٠٠ ٣ ٩٨٤ ٠٠٠ البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
 ٢ ٥٩٩ ٠٠٠ ٣ ٠٢٧ ٠٠٠ ٢ ٠٠٧ ٠٠٠ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية -٨

    
لسـالمة  على أال يؤثر سلبا على أنشطة ا      (تخفيض  

واألمن وحماية البيئة على كل من مسـتوى المقـر    
 )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥٠ ٠٠٠( )الرئيسي والمستوى االقليمي

    
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ االعتمادات المصرح بهامجموع 

 :ي المالوفقا للنظامي يمول مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة، على النحو التال -٢
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

باشتراكات تقرر على الـدول      )أ
المتعاقدة وفقا لقـرار جـدول      

 ٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠ ٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠ ٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠ أنصبة االشتراكات
 ٥ ٧٢٣ ٠٠٠ ٥ ٤١٣ ٠٠٠ ٥ ١٦٢ ٠٠٠ بايرادات متفرقة )ب
بمبلغ محول من خطة الحوافز      )ج

   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ لحساب المتأخرات القديمة

 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ المجموع

 يقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمادات المخصصة في ميزانية البرنامج العادي حسـب البـرامج       -٣
 .٢٠٠٤  مليون دوالر قبل نهاية عام٢,٥٥الرئيسية، والتي تأخذ بعين االعتبار التخفيض المقترح البالغ 
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 اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصـندوق العـام وتحديـد      أكيدت :٢٣-٣٥القرار 
 السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي انضمت الى االتفاقية

  الجمعية العموميةان
 اذ تالحظ -١

اذا لم تكن الجمعية العمومية فـي دور   – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس       ٥-٧ و ٩-٦ن المادتين   أ )أ
المقررة على أي دولة متعاقدة جديدة، لصندوق رأس المال العامل  ة والسلفياتاالشتراكأنصبة  بتحديد –االنعقاد 

 .على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية العمومية في دورتها التالية
 في منظمة الطيـران المـدني       وا التي أصبحت عض   ةلنسبة للدول ن المجلس قد تصرف على هذا النحو با       أو )ب

، على النحـو     واجبا  اشتراكها في الميزانية   وأصبحة والثالثين للجمعية العمومية،     لثالدولي بعـد الدورة الثا   
 .المبين أدناه

النسبة المئويـة   ب ةالي الت ة الدول ة لرأس المال العامل من    ب االشتراك والسلفي  ي اجراء المجلس المتخذ بتحديد نص     تؤكد -٢
 : نسبة االشتراك هذه ابتداء من التاريخ المذكور أدناهتسريالمبينة، بحيث 

 معدل االشتراك  االشتراكسريانتاريخ  تاريخ العضوية اسم الدولة المتعاقدة الجديدة
    

 ٪ ٠,٠٦ ١/٧/٢٠٠٢ ٢٠/٦/٢٠٠٢ سانت كيتس ونيفيس

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥دوق العام للسنوات أنصبة االشتراك في الصن  :٢٤-٣٥القرار 
 :فان الجمعية العمومية

 عمـال  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الـدول المتعاقـدة عـن السـنوات              تقرر   -١
 من الفصل الثاني عشر من االتفاقية يجب أن تحدد وفقا للجدول الوارد أدناه،) ٦١( بالمادة

لمنهجية المستخدمة في حساب جداول األنصبة، وبوجه خاص، مبدأ الحدود، الوارد في منطوق  المجلس ببحث اتكلف -٢
 .، وتقديم تقرير عن استنتاجاتها وتوصياتها الى الجمعية العمومية القادمةA21-33من قرار الجمعية العمومية ) ه١الفقرة 

 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.06 0.06 0.06 أفغانستان
 0.06 0.06 0.06 البانيا

 0.07 0.07 0.07 الجزائر

 0.06 0.06 0.06 اندورا

 0.06 0.06 0.06 أنغوال

    
 0.06 0.06 0.06 أنتيغوا وبربودا

 0.71 0.72 0.72 األرجنتين

 0.06 0.06 0.06 أرمينيا

 1.61 1.61 1.63 استراليا
 0.71 0.71 0.72 النمسا
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 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.06 0.06 0.06 أذربيجان

 0.06 0.06 0.06 ماجزر البها

 0.06 0.06 0.06 البحرين

 0.08 0.08 0.08 بنغالديش
 0.06 0.06 0.06 بربادوس

    

 0.06 0.06 0.06 بيالروس

 0.81 0.81 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 بوليفيا

 0.06 0.06 0.06 البوسنة والهرسك

 0.06 0.06 0.06 بوتسوانا
 1.36 1.37 1.38 البرازيل

 0.06 0.06 0.06 بروناي دار السالم

    
 0.06 0.06 0.06 بلغاريا

 0.06 0.06 0.06 بوركينا فاصو

 0.06 0.06 0.06 بوروندى

 0.06 0.06 0.06 كمبوديا

 0.06 0.06 0.06 الكاميرون

    
 2.48 2.49 2.46 كندا

 0.06 0.06 0.06 ألخضرالرأس ا

 0.06 0.06 0.06 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.06 0.06 0.06 تشاد
 0.30 0.30 0.30 شيلي

    

 2.02 1.84 1.67 الصين

 0.23 0.23 0.23 كولومبيا

 0.06 0.06 0.06 جزر القمر
 0.06 0.06 0.06 الكونغو

 0.06 0.06 0.06 جزر كوك

    

 0.06 0.06 0.06 كوستاريكا

 0.06 0.06 0.06 كوت ديفوار
 0.06 0.06 0.06 كرواتيا

 0.06 0.06 0.06 كوبا

 0.06 0.06 0.06 قبرص
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 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.15 0.15 0.16 الجمهورية التشيكية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية

 0.55 0.55 0.56 الدانمرك
 0.06 0.06 0.06 جيبوتي

    
 0.06 0.06 0.06 الجمهورية الدومينيكية

 0.06 0.06 0.06 اكوادور

 0.18 0.18 0.19 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

 0.06 0.06 0.06 اثيوبيا

 0.06 0.06 0.06 فيجي
 0.44 0.45 0.45 فنلندا

    

 5.06 5.08 5.12 فرنسا

 0.06 0.06 0.06 غابون

 0.06 0.06 0.06 غامبيا
 0.06 0.06 0.06 جورجيا

 7.05 7.09 7.14 المانيا
    

 0.06 0.06 0.06 غانا

 0.43 0.43 0.43 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 هندوراس

 0.12 0.12 0.12 هنغاريا
    

 0.06 0.06 0.06 ايسلندا

 0.45 0.45 0.46 الهند
 0.24 0.24 0.24 اندونيسيا

 0.15 0.15 0.16 ةجمهورية ايران االسالمي

 0.06 0.06 0.06 العراق
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 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.35 0.36 0.35 ايرلندا

 0.51 0.52 0.52 اسرائيل

 3.56 3.57 3.60 ايطاليا

 0.06 0.06 0.06 جامايكا
 14.39 14.46 14.57 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 تيكيريبا
 0.18 0.18 0.18 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

 0.34 0.35 0.31 لوكسمبورج

 0.06 0.06 0.06 مدغشقر
    

 0.06 0.06 0.06 ماالوي

 0.50 0.50 0.51 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 0.07 موريشيوس

 1.22 1.11 1.01 المكسيك

 0.06 0.06 0.06 واليات ميكرونيزيا الموحدة
    

 0.06 0.06 0.06 موناكو

 0.06 0.06 0.06 منغوليا
 0.08 0.08 0.08 المغرب

 0.06 0.06 0.06 موزامبيق

 0.06 0.06 0.06 ميانمار
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 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.06 0.06 0.06 ناميبيا

 0.06 0.06 0.06 ناورو

 0.06 0.06 0.06 نيبال

 1.86 1.87 1.88 مملكة هولندا
 0.34 0.34 0.34 نيوزيلندا

    
 0.06 0.06 0.06 نيكاراغوا

 0.06 0.06 0.06 النيجر

 0.06 0.06 0.06 نيجيريا

 0.53 0.53 0.53 النرويج
 0.09 0.09 0.09 عمان

    
 0.14 0.14 0.14 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
    

 0.09 0.09 0.09 بيرو

 0.18 0.18 0.18 الفلبين

 0.35 0.36 0.36 بولندا
 0.42 0.42 0.42 البرتغال

 0.13 0.13 0.13 قطر
    

 2.40 2.41 2.43 جمهورية كوريا

 0.06 0.06 0.06 لدوفاجمهورية مو

 0.06 0.06 0.06 رومانيا
 0.61 0.61 0.62 االتحاد الروسي

 0.06 0.06 0.06 رواندا
    

 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

 0.69 0.70 0.68 المملكة العربية السعودية

 0.06 0.06 0.06 السنغال
 0.06 0.06 0.06 سيشيل

    
 0.06 0.06 0.06 سيراليون

 1.25 1.26 1.25 سنغافورة

 0.06 0.06 0.06 سلوفاكيا
 0.06 0.06 0.06 سلوفينيا
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 2005 2006 2007 
 % % % 
    

 0.06 0.06 0.06 جزر سليمان
    

 0.06 0.06 0.06 الصومال

 0.43 0.43 0.43 فريقياجنوب أ

 2.06 2.07 2.08 اسبانيا
 0.07 0.07 0.07 سرى النكا

 0.06 0.06 0.06 السودان
    

 0.06 0.06 0.06 سورينام

 0.06 0.06 0.06 سوازيلند

 0.75 0.76 0.76 السويد
 1.12 1.13 1.13 سويسرا

 0.06 0.06 0.06 الجمهورية العربية السورية
    

 0.06 0.06 0.06 طاجيكستان

 0.57 0.57 0.58 تايلند
 0.06 0.06 0.06 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 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
 0.40 0.40 0.40 تركيا

 0.06 0.06 0.06 تركمانستان

 0.06 0.06 0.06 أوغندا
    

 0.06 0.06 0.06 أوكرانيا
 0.53 0.50 0.43 االمارات العربية المتحدة

 5.57 5.60 5.64 المملكة المتحدة

 0.06 0.06 0.06 جمهورية تنزانيا المتحدة

 25.00 25.00 25.00 الواليات المتحدة
    

 0.06 0.06 0.06 أوروغواي
 0.06 0.06 0.06 أوزبكستان

 0.06 0.06 0.06 فانواتو

 0.14 0.14 0.14 فنزويال

 0.06 0.06 0.06 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 
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 تعديل النظام المالي :٢٥-٣٥القرار 
 . من النظام المالي٧-٦ و ٥-٦ المادتين  المجلس قد رفع تقريرا الى الجمعية العمومية عن خبرته في تطبيقلما كان

 . بغرض االيضاح٧-٦ و ٥-٦ المجلس قد الحظ الحاجة الى تعديل المادتين ولما كان

 :فان الجمعية العمومية
 : تثبيت التعديالت المذكورة أدناهتقرر -١

  من النظام المالي٥-٦المادة 
 : العموميةباستثناء أي نص مخالف في هذا النظام أو صادر عن الجمعية  ٥-٦

تعتبر االشتراكات، والمدفوعات المقدمة بموجب شروط اتفاقات تسوية المتأخرات، والسلفيات لصندوق رأس المال            )أ
العامل، مستحقة وواجبة الدفع بالكامل اما بعد انقضاء ثالثين يوما من تاريخ استالم ارسال البالغ من األمين العام                  

 .، واما اعتبارا من أول أيام السنة المالية المعنية، أيهما األخير) ب٤-٧و)  ب٤-٦بموجب القاعدتين الماليتين 
اعتبارا من أول يناير من السنة المالية التالية، يعتبر أي رصيد غير مدفوع من تلك االشـتراكات، والمـدفوعات                    ) ب

 .ا لمدة سنةالمقدمة بموجب اتفاقات تسوية المتأخرات، والسلفيات لصندوق رأس المال العامل، رصيدا متأخر

  من النظام المالي٧-٦المادة 
مدفوعات الدول المتعاقدة، بما في ذلك الدول المتعاقدة التي أبرمت اتفاقات لتسوية متأخراتها، تقيد في المقام األول لحساب  ٦-٦

لقـة باالتفاقـات   السلفيات المستحقة لصندوق رأس المال العامل، ويخصم أي رصيد متبقي بعد ذلك من االشتراكات المسـتحقة، المتع  
 .واالشتراكات، ابتداء بأولها

نحو المنظمة واالجراءات  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية :٢٦-٣٥القرار 
 التي ال تفي بتلك االلتزامات التي يجب اتخاذها تجاه الدول

عمومية أن توقف حق التصـويت فـي         الدولي تقضى بأنه يجوز للجمعية ال      ي من اتفاقية الطيران المدن    ٦٢المادة   لما كانت 
 .الجمعية العمومية وفي المجلس بالنسبة لكل دولة ال تفي، في مدى معقول، بالتزاماتها المالية نحو المنظمة

 :فان الجمعية العمومية
 مستحقة  من النظام المالي تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة تعتبر٥-٦ في اعتبارها أن المادة اذ تضع

 .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 اشتراكات                 واذ تالحظ 
 .سيولة النقديةالسنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب صعوبات خطيرة في ال

 . أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتهامتأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحث

 جميع الدول المتعاقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلس أن تتخذ كافة االجراءات الضرورية لدفع اشتراكاتها                 تحث
 .في مواعيدها المقررة
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 :٢٠٠٥ير  أنه اعتبارا من أول يناتقرر
 فيها واجبة السداد، صبح السنة التي ت بداية بضرورة سداد اشتراكاتها فيأن تقرعلى جميع الدول المتعاقدة يجب  -١

 .العجز حتى ال تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض
جدوال يبيـن فيه المبالغ سنة، على األقل ثالث مرات في ال ، العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدةتكلف األمين -٢

 . ديسمبر من السنة السابقة٣١حتى عن السنة الجارية والواجبة السداد 
لثالث سنوات أو أكثر  مع الدول المتعاقدة المتأخرة في سداد اشتراكاتها سلطة مناقشة وابرام ترتيباتتخول المجلس  -٣

 .ن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية في دورتها التاليةعمع تقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، لتسوية المتأخرات 

 :يالقيام بما يلثالث سنوات  المتعاقدة المتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تزيد على  لجميع الدولينبغي -٤

نة الجارية المبالغ المتأخرة بالنسبة للسلفيات لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السأن تدفع بدون تأخير  )أ
 دوالر أمريكي، على أن تزاد قيمة هذا الحد األدنى ٢ ٠٠٠ال يقل عن واجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 

 .األدنى نصيبها المقرر في جدول اشتراكات االيكاو على الحد بالتناسب في حالة الدول التي يزيد
أعاله، اتفاقا مع ) ليها في الفقرة الفرعية أأن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار ا )ب

على أن ينص ذلك االتفاق على التسديد الكامل سنويا، المنظمة، اذا لم تكن قد فعلت ذلك ، لتسوية متأخراتها 
 عشر سنوات، لىعلى مدى فترة ال تزيد عالشتراكاتها الجارية، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط 

 سنة كحد أقصى بالنسبة للحاالت الخاصة، أي ٢٠تقديره الخاص، تمديد هذه الفترة الى ويجوز للمجلس، وفقا ل
 .للدول المتعاقدة التي تصنفها األمم المتحدة على انها أقل البلدان نموا

ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات بتقديم  -٥
 من المنطوق أعاله، مع األخذ في الحسبان على نحو كامل ٤حات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة مقتر

 من النظام المالي، الى الحد الذي ٦-٦الوضع االقتصادي للدول المعنية، بما في ذلك امكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة 
 .أن يستخدم فيه هذه العمالتيمكن لألمين العام 

يعلق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس بالنسبة للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على  -٦
فقرة مجموع اشتراكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وبالنسبة للدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام ال

  .من المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقات) ب٤ 
 من المنطوق ٦متعاقدة بموجب الفقرة  حق التصويت الذى تتمتع به دولة يجوز للجمعية العمومية أو للمجلس أن يعيد -٧

 :أعاله، شريطة ما يلي
 بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع االشتراكات يدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقضاذا كانت هذه ال )أ

 .الجارية، واذا كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق
أو اذا اقتنعت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل الى تسوية عادلة اللتزاماتها المالية  )ب

 .نحو المنظمة
 من االتفاقية، ٦٢ أي دولة تكون الجمعية العمومية قد قررت تعليق حقها في التصويت بموجب أحكام المادة أن -٨

 من منطوق القرار أعاله، بشرط أن تثبت هذه ) أ٧ يمكنها استرداد هذا الحق بقرار من المجلس في اطار الشروط المحددة في الفقرة
 .سوية التزاماتها المالية نحو المنظمةالدولة استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لت

 : من االتفاقية٦٢تطبق التدابير االضافية التالية على الدول المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة  -٩
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فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو جزئيا من  )أ
 .نامج العاديالبر

استالم الدول فقط الوثائق المجانية نفسها التي تقدم الى الدول غير المتعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة  )ب
 .بصورة الكترونية، وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها

 . التي تشغل باالنتخابفقدان مواطني أو ممثلي الدول أهلية الترشيح للمناصب )ج
ألغراض التوظيف في مناصب ضمن األمانة العامة، واذا كانت كل الظروف األخرى متكافئة، يعتبر  )د

المرشحون من الدول التي عليها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحين من دولة قد حققت مستوى 
 حتى ولو لم تكن هذه الدولة قد حققت هذا )ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(التمثيل المرغوب فيه 

 .المستوى فعليا
 .فقدان الدولة الحق في المشاركة في دورة التعريف بااليكاو )ه

وحدها الدول التي ليس لديها اشتراكات سنوية متأخرة، باستثناء اشتراكات عن السنة الجارية، فهي تتمتع بأهلية  -١٠
 .والهيئاتالمشاركة في انتخابات المجلس واللجان 

 .A31-26 و A21-10 يحل هذا القرار محل قراري الجمعية العمومية -١١

 المتأخرات التي طال تأخرهاحوافز تسوية  :٢٧-٣٥القرار 
 :ان الجمعية العمومية

 . بالقلق الذي أعربت عنه الجمعية العمومية في دوراتها السابقة بشأن ازدياد االشتراكات المتأخرةكراذ تذّ

 .ن جديد على الحاجة الى أن تدفع جميع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في تاريخ استحقاقها مواذ تؤكد

 ].  [ الجمعية العمومية والمجلس وفقا لقرار الجمعية العمومية في  أنه تم تعليق حق تصويت عدد من الدولواذ تالحظ

 .نظمة على األهمية القصوى لمشاركة جميع الدول في أنشطة الممن جديد واذ تؤكد

 أن العرف جرى على توزيع الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية التي واذ تالحظ 
 .تحددت فيها تلك الفوائض

 . في تشجيع الدول على دفع متأخراتها وتقديم حوافز اليها لتبادر الى دفعهاواذ ترغب

 :ما يليتقرر 

اشـتراكاتها عـن     أن يقتصر توزيع الفوائض النقدية على الدول المتعاقدة التي تكون قد دفعت قبل توزيع الفوائض               -١
السنوات المالية التي تحققت فيها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقية الدول التي عليها اشتراكات مستحقة عن السنوات المعنية في الحصول 

 .ول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك االتفاقاتعلى الفوائض، وذلك باستثناء الد

توزيع أنصبة الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي عليها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر عقدت                  -٢
ن لم تكن قد دفعت اشتراكاتها عـن      ترتيبات مع المنظمة لتسوية اشتراكاتها التي طال تأخرها وامتثلت لشروط تلك االتفاقات، حتى وا             

 .السنوات المالية التي تحددت فيها تلك الفوائض
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، فان ذلك الجزء فقط من مدفوعات دولة متعاقدة الذي يزيد على مجموع اشـتراكات               ٢٠٠٥اعتبارا من أول يناير      -٣
 من منطوق قرار الجمعية العمومية ٤موجب الفقرة السنوات الثالث السابقة وجميع األقساط الواجبة السداد بموجب االتفاقات المعقودة ب 

A35-26 لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطـة بالسـالمة   ، يحفظ في حساب مستقل 
يقدم المجلس تقريرا عنـه  تحت اشراف المجلس، وعلى أن االجراء أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك    /الجوية و 

 .الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

توجيه طلب الى المجلس بأن يرصد عن كثب مسألة االشتراكات المتأخرة، وتأثير خطط الحوافز على قيام الـدول                   -٤
تلك الجهود بما في ذلك نتائج التدابير األخرى بدفع المتأخرات، وأن يقدم تقريرا الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشأن نتائج 

 .التي يتعين النظر فيها
 .A33-27يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -٥

 صندوق رأس المال العامل :٢٨-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية
 :اذ تالحظ -١

وى المقرر لصندوق رأس المال العامل تقريرا عن مدى كفاية المست، A33-28أن المجلس قد قدم، وفقا للقرار  )أ
 .ن الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و

، في السنوات األخيرة، والتأخر في سداد اشتراكات العام الجاري شكال  من االشتراكاتأن تراكم المتأخرات )ب
 . نفس الوقت ارتيابا بشأن الحالة الماليةعقبـة متزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل وخلقا في

أن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا، أي ثالث سنوات، تؤثر على تحديد المستوى السديد لصـندوق رأس                  )ج
 اشـتراكات    أنصبة ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنها فرض       أالمال العامـل وسلطة االقتراض، اذ      

 .على الدول المتعاقدة
نه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، فان هناك حدا أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة أن تنفقه أ )د

وال يمكن انقاص هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق . كل شهر للوفاء بالتزاماتها تجاه تكاليف الموظفين
وظائفهم ويجب أن يتقاضـوا أجـرهم فـي كـل     تعديل برنامج العمل طالما أن الموظفين الدائمين باقون في    

 .األحوال
أنه قد تبين أنه بحلول شهر سبتمبر من كل عام، يكون المتوسط التراكمي لتلقي االشتراكات المقررة أنصبتها                  )ه

 . في المائة١٧,٧أقل مما يقدر من المصروفات بما متوسطه 
 التدفق النقدي السنوي والذي يتراكم بنهاية سبتمبر    أنه، استنادا الى التوجهات الماضية، فان متوسط العجز في         )و

 . مليون دوالر١١,٣ مليون و٧,٥ونوفمبر قد يترواح بين 
أن الخبرة أظهرت أن المدفوعات ال تسدد في بداية العام عند استحقاق سداد االشتراكات وأن االيكاو ال يمكنها  )ز

 السنة التي يستحق فيها الدفع وأن تجنب بعـض          أن تعول على دفع جميع االشتراكات ولو حتى بحلول نهاية         
الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في اطار االتفاقية بهذه الصورة غير المقبولة يؤدي الى وقوع أزمة ماليـة                 

 .خطيرة داخل المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدة
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كد، فستحتاج االيكاو الى صندوق رأس المال العامل كصـمام          أنه ما دام تدفق السيولة النقدية سيظل غير مؤ         )ح
  .أمان يمكنها االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها

أن الحاجـة الـى     وخلص الى    ٢٠٠٣نوفمبر  أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال العامل في           )ط
ليست ملحة وال عاجلة   ماليين دوالر أمريكي٨أمريكي الى  ماليين دوالر ٦ من صندوقالمستوى في زيادة ال

 .٢٠٠٤لعام 
 :ما يليتقرر  -٢

 . ماليين دوالر٦عند مبلغ مستوى صندوق رأس المال العامل يظل أن  )أ
أنه يجب على المجلس أن يستعرض مستوى صندوق رأس المال العامل كل عام في موعد أقصاه شهر نوفمبر  )ب

 ليقرر ما اذا كانت الحاجة تدعو الى زيادة أثناء العام أو العـام              ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤من أعوام   
 .الذي يليه بصورة عاجلة

 ماليين دوالر أمريكي اذا ما قـرر        ٨أن يتحدد مستوى صندوق رأس المال العامل عند مستوى ال يزيد عن              )ج
التي تدفعها الدول حديثة العضوية فـي  المجلس أن لذلك ما يبرره وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيات      

وسوف يستند مثل هذا التعديل في صندوق رأس المال العامل          . المنظمة بعد الموافقة على جداول االشتراكات     
 .على جداول االشتراكات السارية للعام الذي تعتمد من أجله زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل

بقة من اللجنة المالية التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمـادات االعتياديـة   يصرح لألمين العام، بعد موافقة مس      )د
واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عـن طريـق االقتـراض      

ذه الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وعلى أن يطلب من األمين العام أن يرد ه               
المبالغ بأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض عـن ثالثـة                  

 .ماليين دوالر في أي وقت خالل الفترة الثالثية
 :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي )ه

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ عامل في ضوء تجربة األعواممدى كفاية مستوى صندوق رأس المال ال )١
ما اذا كان الموقف المالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة الى أن تتقـرر                   )٢

 .أنصبة اشتراكات على الدول المتعاقدة نتيجة للعجوزات النقدية الناشئة عن متأخرات االشتراكات
 .راضمدى مالءمة مستوى سلطة االقت )٣

 .لم يعد ساريا ويحل محله القرار الحالي، A33-28ن القرار ا )و
 :وتحث الجمعية العمومية -٣

كل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها في أسرع وقت ممكن خالل العام الذي يتوجب فيـه دفـع تلـك            )أ
أس المال العامل واللجوء    االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من صندوق ر           

 .الى االقتراض الخارجي
المتأخرة في السداد، على الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة في أسرع وقت ممكن، حسبما يدعو              المتعاقدة  الدول   )ب

 .A35-26 اليه القرار
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 ٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السـنوات الماليـة           :٢٩-٣٥القرار 
 ي تقارير المراجعة الخاصة بها والنظر ف٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و

 وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة من المراجع ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ حسابات المنظمة للسنوات المالية  لما كانت 
 - العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصـة             -العام لحسابات الحكومة الكندية     

 .ة المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضت على الجمعية العمومية بعد تعميمها على الدول المتعاقدةبصف
 . المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الى الجمعية العمومية لكي تنظر فيها أنوبما
 . من االتفاقية من الفصل الثامن٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة  أنهوبما

 :فان الجمعية العمومية
 وتعليقات األمين العام في الرد على       ٢٠٠١ للسنة المالية    المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       تأخذ علما  -١

 .توصيات تقرير المراجعة
مين العام في الرد على      وتعليقات األ  ٢٠٠٢ للسنة المالية    المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       تأخذ علما  -٢

 .توصيات تقرير المراجعة
 في  ذات الصلة وتعليقات األمين العام٢٠٠٣ للسنة المالية المدققة بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات تأخذ علما -٣

 .رجي، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عن المراجع الخاالرد على توصيات تقرير المراجعة
 . األمين العام على اتخاذ االجراءات الضرورية، حسبما هو مالئم، بصدد توصيات المراجع الخارجيتحث -٤
 .٢٠٠١ عن السنة المالية المدققة الحسابات توافق على -٥
 .٢٠٠٢ عن السنة المالية المدققةالحسابات  توافق على -٦
 .٢٠٠٣ عن السنة المالية المدققةعلى الحسابات  توافق -٧

برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتهـا       الحسابات المتعلقة بأنشطة    الموافقة على    :٣٠-٣٥القرار 
 والنظر في  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١ السنوات المالية  فيالمنظمة

 البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج تقارير مراجعة الحسابات عن
  المتحدة االنمائياألمم

التي أدارتها و برنامج األمم المتحدة االنمائي الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير لما كانت
عن البيانات المالية  الحسابات ة مراجعوكذلك تقاريربوصفها وكالة منفذة،  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢و ٢٠٠١ المالية السنواتالمنظمة في 

 عضو فريق - العام للحسابات في حكومة كندا الذي قدمه المراجع  أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيللمنظمة التي تشمل
 بوصفه المراجع الخارجي لحسابات المنظمة ، قد قدمت الى -لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ا

 .لمتعاقدةالجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول ا
 الى مديـر برنامج ا وتقديمهها الى الجمعية العمومية للنظر فيارير مراجع الحسابات وقدمهاقد نظر في تق المجلس ولما كان

 .األمم المتحدة االنمائي
دة المكلفة ينصان على قيام منظمات أسرة األمم المتحلبرنامج األمم المتحدة االنمائي والقواعد المالية النظام المالي  ولما كان

بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي باحالة حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها لها مدير برنامج األمم المتحدة 
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ن االنمائي الى مدير البرنامج لتقديمها الى المجلس التنفيذي، وأنه يجب أن تحمل تلك الحسابات شهادات تدقيق من المراجعين الخارجيي
 .لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقارير هؤالء المراجعين

 :فان الجمعية العمومية
 برنامج األمم للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علماتحيط -١

، وتعليقات األمين العام في الرد على التوصيات  وكالة منفذة بوصفها٢٠٠١المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 
 .الواردة في تقرير المراجعة

 برنامج األمم للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علماتحيط -٢
، وتعليقات األمين العام في الرد على التوصيات ها وكالة منفذة بوصف٢٠٠٢المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 

 .الواردة في تقرير المراجعة
 برنامج األمم للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علماتحيط -٣

، وتعليقات األمين العام في الرد على التوصيات صفها وكالة منفذة بو٢٠٠٣المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة المالية 
 .الواردة في تقرير المراجعة

 . األمين العام على اتخاذ االجراءات الضرورية، حسبما هو مالئم، بصدد توصيات المراجع الخارجيتحث -٤
ديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة  على البيانات المالية في صدد برنامج األمم المتحدة االنمائي الذي تتوافق -٥

 .٢٠٠١المالية 
 على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة توافق -٦

 .٢٠٠٢المالية 
ديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة  على البيانات المالية في صدد برنامج االمم المتحدة االنمائي الذي تتوافق -٧

 .٢٠٠٣المالية 
 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمـة            البيانات المالية  احالة تطلب -٨

 .تقديمها الى المجلس التنفيذيلوتقرير مراجع الحسابات الى مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي 

 تعيين المراجع الخارجي للحسابات :٣١-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية
 :تالحظ -١

أن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة بشـرط تثبيـت الجمعيـة                   )أ
 .العمومية لذلك االجراء

عام لحسابات الحكومة الكندية، والعضو في أن المجلس وافق على تمديد تعيين السيدة شيال فريزر، المراجع ال )ب
المجلس المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، في منصـب             

 من النظام ١-١٣، وذلك بموجب المادة ٢٠٠٤ الى   ٢٠٠٠المراجع الخارجي لحسابات االيكاو للسنوات من       
 .المالي لاليكاو
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 ووافق على تعيين السيدة شيال      ٢٠٠٤ الترشيحات الواردة من الدول المتعاقدة في عام         ان المجلس استعرض   )ج
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥فريزر مراجع الحسابات العام الكندي مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة للسـنوات الماليـة     

 ، ولذا،٢٠٠٧و
ة المسـتوى بصـفتها المراجـع        عن خالص تقديرها للسيدة شيال فريزر لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيع            تعرب  -٢

، وعلى ما قدمته أثناء تلك الفترة من مساعدة فعالة وتعاون لمسؤولي االيكـاو           )٢٠٠٣-٢٠٠٠(الخارجي لحساباتها   
 .وألجهزتها

 :تثبت ما يلي -٣
القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر، المراجع العام لحسابات الحكومة الكنديـة، مراجعـا                 )أ

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠جيا لحسابات االيكاو للسنوات خار
القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر المراجع العام لحسابات الحكومة الكندية مراجعا خارجيا  )ب

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦و٢٠٠٥لحسابات االيكاو للسنوات 
 .A33-22و A29-34هذا القرار يحل محل القرارين  تعلن أن -٤

 دوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصن :٣٢-٣٥القرار 

 ان الجمعية العمومية
 :اذ تشير الى

ان تحسينات نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة وسيلة مهمة لتحسين كفاءة وفعالية المنظمة على النحو المبين                 -١
 .A32-1 و A31-2في قراري الجمعية العمومية 

 سنة من عمره وأن التحسينات ضرورية لتلبية احتياجات الدول المتعاقـدة            ان نظام المحاسبة الجاري يتجاوز ثالثين      -٢
 .من المعلومات للبرامج العادية وبرامج التعاون الفني

 .ان تقديرات الميزانية البرنامجية ال تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات -٣

 أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل تحديث النظم     A33-24انه بموجب قرار الجمعية العمومية       -٤
 .المالية وتعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة الكمبيوتر المركزية للملفات

ـ              تحيط علما  دة  بالتقرير عن صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتقدم المحرز في المشاريع الثالثة والنفقات المتكب
 .فيها حتى اآلن

 ان الجمعية العمومية،

 :تالحظ

 . مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى المتصلة بها٢,٥ان مبلغ  -١

 . مليون دوالر٨تقديرات التكاليف األولية لتنفيذ نظم حديثة متكاملة ونظم ذات صلة تصل الى نحو ان  -٢

 . دوالر ربما لزم لتطوير موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزه٥٠٠ ٠٠٠غا قدره ان مبل -٣
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 ان الجمعية العمومية،
 :تقرر ما يلي

 مليون دوالر من األموال المتجمعة في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنـامج  ٢ذن بتحويل مبلغ    اال -١
 .ت واالتصاالت لتمويل جزء من تكلفة تحديث النظم المالية والنظم ذات الصلةالتعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلوما

االذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبر مالئمة لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى ذات الصلة،                  -٢
ت واالتصاالت، بعد البحث الدقيق في التكاليف من حوافز تسوية حساب االشتراكات التي طال تأخرها الى صندوق تكنولوجيا المعلوما

 .المقدرة ومراعاة احتياجات المنظمة

 ان الجمعية العمومية،
 :تطلب

الى الدول أن تقدم اسهامات طوعية نقدية أو عينية لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وزيادة تطوير مواقـع                    -١
 .االيكاو على االنترنت

التقدم المحرز بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ويقدم تقريـرا الـى    الى المجلس أن يتابع      -٢
 .الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 لتحديث النظام المالي الى المراجع الخارجي للحسابات أن يولي اهتماما خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة -٣
 .والنظم األخرى المرتبطة به في معرض التدقيق الذي يقوم به

 — انتهى —
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