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  ادسة والثالثين للجمعية العمومية الدورة السارات المعتمدة خاللالقر

  طبعة مؤقتة

  شاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقياالقليمية اإل يةتنفيذالخطة ال  :١-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية
 إقليم أفريقيا  الخطيرة فيلتقليل الثغرات من الضروري تكثيف الجهود المنسقة تحت قيادة االيكاو لما كان

  والمحيط الهندي مما يضر بتشغيل الطيران المدني الدولي وباستمرار تنميته؛
 بأن مجلس االيكاو قد اتخذ بالفعل خطوات لمعالجة مسائل السالمة من خالل إعداد خطة تنفيذ وإذ تحيط علما

  ؛)الخطة (إقليمية شاملة من أجل السالمة الجوية في أفريقيا
د من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي قد ال تتوفر لديها الموارد الفنية أو المالية  بأن العديوإذ تقر

وعلى أصحاب المصلحة اآلخرين تعتمد بالتالي على االيكاو عليها أن شروط اتفاقية شيكاغو ومالحقها ول لالمتثال
  ؛ للحصول على الخبرة والمساعدة

التنسيق، برعاية االيكاو، بين أنشطة جميع الجهات المعنية التي توفر المساعدة الى  بالحاجة الى أن يتم وإذ تقر
  الدول في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي؛

  ؛االضطالع بدورها التنسيقي بأن االيكاو قد تحتاج إلى موارد إضافية لكي تنجح في وإذ تقر
إعطاء مضمون ملموس ا والمحيط الهندي في  استعداد المجتمع الدولي لمساعدة إقليم أفريقيوبالنظر الى

  ؛وجوهري للخطة في أقرب وقت ممكن

  :تقرر ما يلي

 هذه الخطة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام بتحقيق غايات وأهداف الدول المتعاقدة تحث  -١
  ؛المحرزوبالشفافية المستمرة فيما يتعلق بالتقدم 

 من ز التعاون في جميع أنحاء اإلقليمليم أفريقيا والمحيط الهندي على تعزيفي إق الدول المتعاقدة تشجع  -٢
أجل استخدام الموارد المتاحة بطريقة مثلى من خالل المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية في جميع قطاعات الطيران 

  ؛المدني، مع إعطاء أولوية عالية لمجال مراقبة السالمة

الصناعة والجهات المانحة بالمشاريع ذات األولوية الناشئة عن تحليل بإخطار الدول و المجلس تكلف  -٣
  ؛الثغرات

 جميع الدول المتعاقدة والصناعة والجهات المانحة على االضطالع بمشاريع تعالج األولويات التي تشجع  -٤
  ؛عليها في الخطة مع المبادئ المنصوص وبما يتماشى تحت إشراف الخطة الثغرات المنفذ عن طريق تحليل تحديدهاتم 

 المجلس بإنشاء آلية الستالم المساهمات الطوعية من األطراف الراغبة في المساهمة في تنسيق االيكاو تكلف -٥
  للخطة أو في األنشطة التنفيذية المضطلع بها في إطار الخطة؛

  .من أجل تنفيذ الخطةالمقدمة المجلس بتنسيق المساهمات تكلف   -٦
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تنسيق األنشطة والمبادرات واستراتيجيات اضطالع االيكاو بدور قيادي أقوى في  المجلس بضمان تكلف  -٧
 بما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم  التي تهدف بالتحديد الى تحقيق غايات وأهداف الخطةالتنفيذ

  ؛وتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة وفقا لذلكأفريقيا والمحيط الهندي 

  . المجلس بتنفيذ الخطة وفقا لمبادئ وممارسات إدارة البرامج وتخطيط األعمالتكلف  -٨

 المجلس برصد وقياس حالة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة الثالثية وتقديم تكلف  -٩
  تقرير الى دورة الجمعية العمومية المقبلة عن التقدم المحرز؛

 االستمرار في بناء عالقات عمل جديدة تجمع بين القدرات المتوفرة لدى المكاتب  المجلس بضمانتكلف  -١٠
  .في المقر وموارد المكاتب اإلقليمية للدول المتعاقدة والجهات المعنية في الصناعة

  اإلستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  ٢-٣٦القرار 

  الجمعية العمومية،إن 
سية للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء أحد األهداف الرئيلما كان 

  .العالم
  .ى وفرادةأيضا على الدول المتعاقدة، جماعمسؤولية تأمين سالمة الطيران المدني الدولي تقع ولما كانت 

 لبلوغران المدني الدولي بالتعاون كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتفاقية الطيلما كانت و
 فيما يتعلق بالطائرات التنظيموواإلجراءات   القياسيةوالقواعد األنظمةأقصى درجة ممكنة عمليا من التوحيد في 

إلى ، وذلك في جميع المسائل التي يؤدي فيها هذا التوحيد الفرعيةخدمات ال والمطارات والطرق الجوية وواألفراد
  .وية وتحسينهاتسهيل المالحة الج

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

لسالمة جهازا القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة اإلطار اتفاقية شيكاغو ومالحقها توفر  ولما كانت
ة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما  الثقإلىالطيران المدني يستند 

  .يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجوية
لمتعاقدة لم يتمكن أن العديد من الدول اإلى نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تشير  ولما كانت

  .بعد من وضع نظام وطني مرض لمراقبة السالمة الجوية
 قد قدم توصيات التاحة وصول الجمهور إلى المعلومات ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة ولما كان 

لسالمة المناسبة بشأن عمليات تدقيق مراقبة السالمة ووضع آليات اضافية للتغلب على الشواغل الرئيسية بخصوص ا
  .المحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 من المحددة بغرض سد الثغرات الدول التي تحتاجهاتنسق وتيسر تقديم المساعدة إلى أن  بوسع االيكاو ن كامالو
  .خالل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

ولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقة  التسهيل المالي الدولما كان
بالسالمة الجوية لسد الثغرات المحددة أساسا من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، والتي ال يمكنها 

  .تخصيص الموارد المالية الضرورية لها أو الحصول عليها
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 قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السالمة  بأنهتقروإذ 
  .المالئم الجوية على النحو

، بما في ذلك المنظمات االقليمية لمراقبة  لمراقبة السالمة الجويةإقليمية ودون إنشاء أجهزة إقليمية بأن  تقروإذ
لتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو ألنه الأن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال  يمكن السالمة الجوية،

  .الحجموفورات بفضل  التجانسيحقق لها المزيد من 
بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيق       تقر وإذ

 جميع الدول تشترك فيها موحدة إستراتيجية درجة كبيرة من خالل وضع إلىية سوف يتم تعزيزها مراقبة السالمة الجو  
  .الطيران المدنيعمليات المتعاقدة وااليكاو واألطراف األخرى المعنية ب

قات المنظمات التي لديها اتفاومن بينها  ، والدوليةاإلقليميةالمنظمات  عمليات التدقيق التي تقوم بها       بأن    تقر وإذ
منظمـة  ال وبرنـامج    )ياتااأل(واالتحاد الدولي للنقل الجوي      (EASA)مع االيكاو مثل وكالة السالمة الجوية األوروبية        

  .سهم في تعزيز السالمة، ت)يوروكنترول(األوروبية لسالمة المالحة الجوية 
  . قل الجوي النشبكة دعائم سالمة إحدىمثالن تبادلها ي بأن شفافية معلومات السالمة و تقروإذ
التي يتم تشغيلها في إحدى الدول توفر جنبية للطائرات األالتسجيل ودولة المشغل هوية دولة  بأن معرفة  تقروإذ
  .عملياتتلك الية لمراقبة حيومعلومات 

  :تقرر ما يلي
علـق   جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى المعلومات الحيوية التي تت              تحث  -١

بالسالمة والتي لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر االطالع على جميع معلومات السالمة ذات 
  .الصلة

مراقبـة  عمليات   الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها ب            تشجع  -٢
 .ت التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغوعملياسياق السالمة الجوية، والسيما في 

 بما فيهـا عمليـات      إقليمها متابعة جميع عمليات الطائرات في داخل        إلى الدول المتعاقدة بالحاجة     تذكر  -٣
  . المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجويةاإلجراءالطائرات األجنبية واتخاذ 

الواحدة  أن تتبادل بياناتها المرتبطة بتسجيل الطائرات لدى االيكاو وفقا للمادة             على لمتعاقدةالدول ا تحث    -٤
  . نظام تبادل المعلوماتترعىالمجلس التي طبقا لقواعد  من اتفاقية شيكاغو ووالعشرين
قبة السالمة   األمين العام أن يواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي لتدقيق مرا            إلىتطلب    -٥

  .الجوية وبرامج التدقيق التي تؤديها منظمات أخرى في مجال سالمة الطيران
 فـي سـياق   جراءات إلخطار الدول المتعاقدة،     بتطبيق واستعراض، حسب االقتضاء، اإل    المجلس  تكلف    -٦

قواعـد  خـص ال  فيمـا ي  أي دولـة    لدى  وجود قصور بالغ     من اتفاقية شيكاغو، في حالة    ) ي الرابعة والخمسين  المادة
 لكي تتخذ الدول األخرى ما يلزم مـن اجـراءات    والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو بخصوص السالمة الجوية       

  .بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب
  .لمراقبة السالمة الجويةاإلقليمية دون  واإلقليميةالمجلس بأن يستمر في النهوض بمفهوم المنظمات تكلف   -٧
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 بمبادرات اإلمكان، والقيام حسب اإلقليميدون  واإلقليميالتعاون وتعزيز  ى زيادة المتعاقدة علالدول تحث  -٨
الشراكة مع الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين 

مانا للطيران المدني الدولي واالضطالع علـى   نظام أكثر أ  إقامة إلىلتعزيز قدرات مراقبة السالمة الجوية بما يفضي        
  .كدولةنحو أفضل بمسؤولياتها 

 من أجل التعاون علـى وضـع حلـول          إقليمية  دون  أو إقليمية شراكات   إقامة الدول على تعزيز     تشجع  -٩
 ة اإلقليميةاألجهزأن تشارك في  وعلى في مجال مراقبة السالمة الجوية للمشكالت المشتركة بما يتيح للدول بناء قدراتها

 الدعم الملموس لتعزيزها إليها وأن تقدم ، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجويةلمراقبة السالمة الجوية
  .وتوطيدها
 الدول المتعاقدة على تعزيز سالمة الطيران باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصـر األولويـات               تشجع  -١٠

  .وأعمال التخطيط والتشغيل ديةالوطنية واالجتماعية واالقتصا
  .اليكاو لسد ثغرات السالمة الجويةا االستفادة من خدمات إلى الدول المتعاقدة تدعو  -١١
 إلى الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لسد ثغرات السالمة الجوية  تدعو  -١٢

  .المالية، بحيث تشمل بنوك التنمية والجهات المانحة األخرى المؤسسات وفرهاتاالستفادة من فرص التمويل التي 
بنوك التنمية والجهات المانحة األخرى، أن يعد تقريـرا سـنويا عـن             بالتعاون مع   المجلس،  من   بلطت  -١٣

لى إالثغرات في البنية األساسية للطيران وآليات المراقبة في العالم، وعلى وجه الخصوص تحديد الثغرات التي تحتاج        
 وتخصيص الدعم المقدم من التحسنمساعدة الجهات المانحة على تحديد فرص من أجل  على سبيل األولوية،   لمعالجةا

  . الدول المتعاقدة
 التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني اإلجراءات تحديد كيفية من األمين العام أن يواصل بحث تطلب  -١٤
 النقـل  إدارة في مجال مراقبة السالمة الجوية في        وإجراءاتهار قدراتها    لمساعدة الدول على تطوي    اإلقليميوالمستوى  

  .الجوي
المثالية لتوظيف  اوضع إرشادات بشأن مستويات     تحديد مهمة   المجلس بأن يكلف األمين العام ب      إلىتطلب    -١٥
  . الطيران المدنيفي سلطاتلمهام المتعلقة بالسالمة داء االالزمة أل
  . لضمان استمرار فعاليتهدعم التنفيذ والتنميةز برنامج  المجلس بأن يعزتكلف  -١٦
  .٧-٣٥ قرار الجمعية العمومية يحل محل أن هذا القرار تعلن  -١٧

  السالمة — تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية  :٣-٣٦القرار 
  الجمعية العمومية،إن 

   وفرادى على حد سواء؛جماعة ،دةالدول المتعاقهو مسؤولية دولي الالطيران المدني تأمين سالمة  لما كان
   سالمة الطيران المدني الدولي تعتمد أيضا على التعاون النشط من أصحاب المصلحة كافة؛ولما كانت
 التنفيذ الفعال لخطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية يتطلب تعزيز جهود التعاون من قبل االيكاو ولما كان

  :مصلحة كافةوالدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب ال
  . الثغرات المتعلقة بالسالمةسدااليكاو تلعب دورا قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية و نتلما كاو
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، اإلستراتيجية الموحدة لسد ٧-٣٥ بأن الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين اعتمدت القرار وإذ تقر
  .ثغرات السالمة الجوية

  .االيكاو في "الموحدةاإلستراتيجية برنامج "قد اتخذ خطوات لتأسيس األمين العام  بأن وإذ تقر
  :تقرر ما يلي

  :على أساس ما يلي دعم التنفيذ والتنميةبرنامج باستمرار تنفيذ المجلس  كلفت  -١
  .الشفافية وتبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة  )أ
  .إلقليمية وتقديم المساعدة إلى الدولتعزيز إنشاء أجهزة مراقبة السالمة ا  )ب
  .تحليل وتبادل معلومات السالمة  )ج
الشراكة مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنسيق وتيسير تقديم   )د

المساعدة المالية والفنية الى الدول التي تحتاجها بغرض سد الثغرات التي تحدد عن طريق 
  .ي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةبرنامج االيكاو العالم

عن طريق تحديد وإعادة تخصيص الموارد داخـل         دعم التنفيذ والتنمية  برنامج  مجلس بتعزيز   الكلف  ت  -٢
  .المنظمة ووضع أهداف محددة بوضوح

 المجلس بزيادة تشجيع الدول القادرة على أن تدعم برنامج دعم التنفيذ والتنمية من خالل اعارة                تكلف  -٣
  .ء وتوفير موارد أخرى حتى يتم تنفيذه بنجاحالخبرا
 )FSIX( "تبادل معلومات السالمة الجوية" قاعدة بيانات المجلس بتأييد األعمال المؤدية إلى تحسين تكلف  -٤

والـصناعة وأصـحاب   ل المتعاقدة ، بين الدوحسبما يكون مالئماتسهيل تبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة،     بغرض  
  . كافةالمصلحة
 اإلجـراءات بمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة واألساسية بالنسبة للسالمة لتحديد            المجلس تكلف  -٥

  .التي يمكن اتخاذها إزاء الدول التي لم تعمل على سد ثغرات السالمة
نامج بـشكل    الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية بشأن تنفيذ البر        إلىالمجلس أن يقدم تقريرا     إلى   تطلب  -٦
  .شامل

تطبيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية   :٤-٣٦القرار 
(USOAP) ٢٠١٠ بعد سنة 

  إن الجمعية العمومية،
  ؛ في جميع أنحاء العالم سالمة الطيران المدني الدوليتأمين ال يزال يتمثل فيلهدف الرئيسي لاليكاو ا لما كان

  ؛ الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدف القياسية تطبيق القواعدتعزيز كانولما 
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،  الجوية برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمةإنشاء بأن الدورة الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت  تذكروإذ
  سالمة؛ لمراقبة ال ومنهجية ومنسقةوإلزاميةيتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة 

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بهـا    ولما كان 
  ؛٦-٣٥ و١١-٣٢  الجمعية العموميةاقرار

ن بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة الجوية تتحملها الدول المتعاقدة ألنها هي التي يجب عليها أ  وإذ تذكر   
  ؛تراجع باستمرار قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

 بأن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية أقرت بأن إنشاء المنظمات االقليمية وشـبه االقليميـة                واذ تذكر 
فاقيـة  لمراقبة السالمة الجوية يمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتهـا بموجـب ات         

  شيكاغو ألنه يحقق لها وفورات كبيرة ويشجع على المزيد من التوحيد؛
 في المـستقبل   برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية         طبيعة وتوجه  الحاجة الى معالجة     وإذ تدرك 

  ؛٢٠١٠عقب إتمام دورة التدقيق الحالية في سنة 
برنـامج االيكـاو    ل  النهج التجميعي الشامل   في تنفيذ المستمر   النجاحعن تقديرها لألمين العام على      تعرب   -١

  .العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية
بإدخال التغييرات المالئمة على البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من أجل دمج المجلس تكلف  -٢

 وتطبيقها علـى المـستوى      ية المتعلقة بذلك،  ، بما في ذلك المواد اإلرشاد     مبادئ تحليل عوامل الخطورة على السالمة     
، وذلك لتقييم مدى امتثال الدول اللتزاماتها في مجال المراقبة ٢٠١٠العالمي، عقب إتمام دورة التدقيق الحالية في سنة 

 .وتعديل عمليات تخطيط التدقيق ونطاقها بناء على ذلكبصفة مستمرة 

ختلف الخيارات التي يمكن النظر فيها، يقوم علـى      بين م من  يدرس جدوى نهج جديد،      المجلس بأن    تكلف -٣
 وخالل ذلـك، يجـب أن       .٢٠١٠  نهاية دورة التدقيق الحالية في سنة      في على أن يبدأ تنفيذه    الرصد المستمر،    مفهوم

 — بالعناصر األساسية التي تشكلها أحكام السالمة الرئيسية المتضمنة فـي الملحـق األول   االحتفاظيواصل المجلس  
، والملحـق   صالحية الطائرات للطيران   —، والملحق الثامن    تشغيل الطائرات  —، والملحق السادس    عاملينإجازة ال 

، والملحـق  التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات    —، والملحق الثالث عشر     خدمات الحركة الجوية   —الحادي عشر   
 .المطارات —الرابع عشر 

 لنهج ة التنفيذ العامة للجمعية العمومية تقريرا عن خطةمقبل الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية التطلب -٤
  .٢٠١٠يبدأ بعد سنة التدقيق الجديد هذا الذي ينبغي أن 

  )إيفاس (التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  :٥-٣٦القرار 

 ، جملة أمور ضمن، غايات وأهداف المنظمة بموجب المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو تتمثل           لما كانت 
 وانتظـام، وتلبيـة   بسالمة الطيران المدني الدولي ضمان نموفي تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل   

 واالنتظام واالقتصاد، وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية    بالسالمة نقل جوي يتسم     إلىاحتياجات شعوب العالم    
  .الدولية

الستون من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه اذا رأى المجلس أن المطارات وتجهيـزات      المادة التاسعة و   ولما كانت 
المالحة الجوية في أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمة تشغيال يتـسم        

الدول األخرى المتأثرة   مع  معنية مباشرة و   مع الدولة ال   بالتشاور المجلس   يقوم واالنتظام والفعالية واالقتصاد،     بالسالمة
  .الصدد  أن يقدم توصياته في هذاويجوز لهوسيلة لمعالجة الوضع،  إلىبذلك، بغية التوصل 
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 برنامجا عالميا لتدقيق مراقبة السالمة الجوية عمـال بقـرار           ١/١/١٩٩٩قد أنشأ اعتبارا من       المجلس ولما كان 
 ذلك البرنامج في جميع الدول      إطار التي جرت في     ئج عمليات التدقيق األولية   وحصل على نتا  ،  ١١-٣٢ الجمعية العمومية 

  .تقريبا المتعاقدة
 عمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستـسحبها مـن                 ولما كانت   

 درجات متفاوتة من المساعدة     إلىتحتاج  أولويات وطنية أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة، وأن هذه الدول س           
  .للوفاء بمسؤولياتها في مجال مراقبة السالمة الجوية

سـيما   يد من مصادر األسواق الماليـة، ال       العد إلى معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل         ولما كانت 
 وخدمات المالحة الجوية، بما في هذه تمويل لبنيتها األساسية من المطاراتالأسواق رأس المال األجنبية، للحصول على 
  .البنية األساسية من عناصر متصلة بالسالمة

أعربت عن ارتياحها لدراسة أثبت فيها المجلـس الحاجـة           والثالثون للجمعية العمومية     الثالثة الدورة   ولما كانت 
  .)إيفاس (انلتسهيل مالي دولي لسالمة الطيران، وأيدت إنشاء التسهيل المالي الدولي لسالمة الطير

تحسين السالمة الجويـة   إلى أن المساعدة التي قدمها اإليفاس قد ساهمت إلى حد كبير في تحقيق أهداف     وبالنظر
 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبـة الـسالمة     إطارمن خالل تنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في          

  .الجوية
ة بالسالمة بموجب إرشادات المجلس ومازال المجلـس        مويل للمشاريع المرتبط   الت مازال يوفر  اإليفاس ولما كان 

  .يتلقى تقارير سنوية من مجلس إدارة اإليفاس بشأن تنفيذ المشاريع
  : الجمعية العموميةفإن
 للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على المساهمات التي دفعتهـا وتعهـدت بـدفعها       عن تقديرها  تعرب  -١
التي لها ارتباط بالطيران الـدولي وشـركات الطيـران          ) الخاصة والعامة (المنظمات الدولية   الدول و  وتحث لإليفاس

والمطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية وشركات إنتاج هياكل الطائرات والمحركـات والكترونيـات الطيـران               
  .لإليفاس مالية أو عينية  على تقديم تبرعاتء اآلخرين في صناعة الجو والفضاء والمجتمع المدنيواألعضا
الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الالزمة لسد ثغرات السالمة الجوية التـي          تدعو  -٢

 أن تستفيد إلىحددها برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة العالمية للسالمة الجوية         
بقيامه بدور الميسر والمحفـز لـدى       لتمويل هذه التدابير إما مباشرة وإما       اإليفاس  يقدمها   أنمن المساعدة التي يمكن     
  . المحافظة على االلتزام الدولي بقواعد سالمة الطيرانإلى، بما يؤدي مصادر التمويل األخرى

رتبطـة   المـشاريع الم لتنفيذ المقدمة    القيمة  والخدمات إنشائه منذ   اإليفاس أحرزه يالتقدم المطرد الذ   تالحظ  -٣
  .ةبالسالم
  . ةالمتكبد في ذلك التكاليف اإلدارية الباهظة  بمااإليفاستحد من عمل مختلف القيود التي تالحظ   -٤
يفاس من خالل المتابعة المنتظمة للتقدم الذي يحققه لإلالعمل السلس يساعد في تأمين  إلى المجلس أن     تطلب  -٥

في الوقت نفسه تخفيض و اإليفاس تعزيز وتوسيع يفبالسالمة وأن يواصل جهوده     في مجال تمويل المشاريع المرتبطة      
  . الى الحد األدنىالتكاليف
  .إليفاس من الدول والمساهمين اآلخرينللجذب المساهمات  المجلس أن يبذل قصارى جهده إلى تطلب  -٦
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 بما اإليفاس،قبلة تقريرا عن نشاطات  الجمعية العمومية في دورتها العادية المإلىأن يقدم لمجلس  اإلى تطلب  -٧
  .في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية المدققة

  .٨-٣٥ قرار الجمعية العمومية هذا القرار يحل محلأن  لنتع  -٨

  ومراقبة عملياتهمالجويين األجانب  ين المشغلاتاعتراف الدول بشهاد  :٦-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية
طار القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة نظاما لسالمة  اإلتشكلكاغو ومالحقها تفاقية شي الما كانت

بقدر الدولية ، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات ثقة واالعترافالتبادل الطيران المدني يستند إلى 
  . على النحو الوافيراقبة السالمة الجويةاإلمكان وبتنفيذ م

بلوغ أقصى درجة ممكنة على الدول أن تتعاون ب ستوجكاغو ت السابعة والثالثون من اتفاقية شي المادة كانتولما
  . هذا التوحيد المالحة الجويةفيهاويحسن سهل  في جميع األمور التي يوالممارساتمن التوحيد في القواعد 

االعتراف بصحة نظمت  طبقةنقواعد القياسية المتفاقية شيكاغو والان من  أن المادة الثالثة والثالثي إلىوإذ تشير
  .خرىت الصادرة عن الدول المتعاقدة األجازات واإلالشهادا

هي التي يجب عليها ، و هي المسؤولة أوال وأخيرا عن مراقبة السالمة الجويةالدول المتعاقدة أن  إلىوإذ تشير
  . الجويةسالمةال أن تراجع باستمرار قدراتها على مراقبة

  .نحاء العالمأو تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع ه الهدف الرئيسي للمنظمة كانولما 

، على أن تتبادل فيما ضمن جملة أمور الذي حث الدول المتعاقدة، ٧-٣٥ قرار الجمعية العمومية  إلىوإذ تشير
  .يرانعمليات الطبضرورة مراقبة جميع رها السالمة وذكّعن بينها المعلومات الحيوية 

 ٢٠٠٦الجوية لسنة لسالمة لاالستراتيجية العالمية الخاص بلطيران المدني رؤساء امؤتمر أن إلى  وإذ تشير
ساس اعتبارات السالمة دون ات الصادرة عن الدول األخرى على أجازلدول أن تعترف بصحة الشهادات واإلناشد ا
  : ضمن جملة أمور وأوصى بما يلي،االقتصاديةالمزايا غرض تحقيق ل وليسسواها 

د في أعلى درجة ممكنة من التوحيضمان اليكاو مبادئ توجيهية وإجراءات لمساعدة الدول على اأن تضع   ) أ
  . عمليات الطائرات األجنبية في أراضيهامراقبةجازات واالعتراف بصحة الشهادات واإل

 مراقبة قبول وتنظيملتفاقية شيكاغو، وعلى أساس غير تمييزي طبقا ال يةلدول قواعد تشغيلأن تضع ا  ) ب
 .راضيهاأالمشغلين الجويين األجانب في 

بند الباالستناد إلى الجوية الجوية بندا يتعلق بالسالمة للخدمات االتفاقات الثنائية في لدول أن تدرج ا  ) ج
  . للسالمة الجوية وضعته االيكاويالذالنموذجي 

ر خدمات النقل يتطولضمان تباعها  على الدول إ األساسية التي يجبالمبادئأرست تفاقية شيكاغو قد ا ولما كانت
بالتالي من بين أهداف االيكاو أن تدعم وضع المبادئ والترتيبات التي كان  بصورة منتظمة ومتجانسة والدوليةالجوي 

 حقوق تبادل احترام و،واالقتصاديالسليم  الفرص والتشغيل تكافؤ النقل الجوي الدولية على أساس إنشاء خطوطتتيح 
  .العامة، ومراعاة المصلحة ولالد
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انعدام التوافق بين الشروط والتدابير التشغيلية التي تنظّم قبول المشغلين من دول أخرى يمكن أن  بأن وإذ تسلم
  .تكون له آثار ضارة على سالمة وكفاءة وانتظام عملياتهم

يعرقل الدور األجانب يمكن أن ين  الجويلمراقبة المشغلينالسياسات والبرامج الوطنية عدم تنسيق  بأن وإذ تسلم
  .الذي تضطلع به منظمة الطيران المدني الدولي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

 للقواعد  التاممتثاللالمشغليها الجويين الجوية لدى مراقبة السالمة بضرورة الدول المتعاقدة  تذكر -١
موضوعون  أراضيهافي شغلون طائراتهم ويين األجانب الذين ي والتأكد أيضا من أن المشغلين الج،والتوصيات الدولية
عند الجوية  على السالمة ةظفاالمالئمة للمحجراءات إلامن أن دولهم تتخذ دولهم وفي مناسبة تحت المراقبة ال

  .الضرورة

بالترخيص ومراقبة مسائل السالمة الالزمة جراءات واإل  الشروط جميع الدول المتعاقدة على وضعتحث -٢
 واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند من دول متعاقدة أخرىبشهادات بعمليات المشغلين المرخصين وية المرتبطة الج

 .الضرورة للمحافظة على السالمة الجوية

سالمة الالجوية بندا يتعلق بللخدمات االتفاقات الثنائية تدرج في  جميع الدول المتعاقدة على أن تحث -٣
 .١٣/٦/٢٠٠١المجلس في أصدره بند النموذجي المرفق بالقرار الذي في االعتبار الواضعة ، الجوية

عتراف بصحة شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخرى  الدول المتعاقدة على االتحث -٤
الشروط التي أعطيت بموجبها  لغرض الطيران فوق أراضيها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، على أن تكون

القسم الثاني من  الجزء األول ولقواعد القياسية المحددة فيالذي نصت عليه االحد األدنى ال تقل عن هادات هذه الش
 .الملحق السادسمن الجزء الثالث، 

شروط  من الالزمة للتحققواصل وضع المبادئ التوجيهية واإلجراءات ي نألى األمين العام ا تحث -٥
 .طبقةنتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية المبالمادة الثالثة والثالثين من ا جازات، عمالاالعتراف بصحة الشهادات واإل

ين األجانب في داخل جويالمشغلين القبول تنظم  الدول المتعاقدة على أن تضع قواعد تشغيلية تحث -٦
الصادرة  ءاتإلجراالتوجيهية واوالخطوط  وبالتوافق مع القواعد القياسية بدون تمييزتفاقية شيكاغو وأراضيها طبقا ال

 .عباء على الدول المتعاقدة والمشغلينالتكاليف واألخفض الحاجة إلى االيكاو مع مراعاة ن ع

قبول المشغلين االنفرادية لتشغيلية الجراءات اإلشروط والعن تنفيذ تمتنع  الدول المتعاقدة على أن تحث -٧
  . ني الدوليللطيران المد  المنتظمتطورالسلبا على األجانب ألنها تؤثر الجويين 

  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة  :٧-٣٦القرار 
اإليكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقيق تطور الطيران المدني بشكل سليم وآمن ومستدام عبر  لما كانت

  .التعاون بين الدول المتعاقدة والجهات المعنية األخرى
  .ا استراتيجية في مجاالت من ضمنها السالمة والكفاءة المنظمة، لتحقيق هذا الغرض، أهدافوضعت ولما

  . تحقيق إطار عالمي لدعم أهداف اإليكاو االستراتيجيةأن أهمية وإذ تدرك
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  .لتنفيذا  لفعالية الخطط والمبادرات اإلقليمية والوطنية على أساس اإلطار العالميأن أهمية وإذ تدرك
تباع إ هيتقدم فيما يخص تحسين سالمة وكفاءة الطيران المدني مزيد من الال  أفضل وسيلة لتحقيقأن وإذ تدرك

  . المعنية تحت قيادة اإليكاونهج تعاوني وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جميع الجهات
  :فإن الجمعية العمومية

ة الخطة العالمي" و"الخطة العالمية للسالمة الجوية" أنه يجب على اإليكاو أن تقوم بتنفيذ وتحديث تقرر  -١
  . األهداف االستراتيجية ذات الصلة بالمنظمةلتحقيق "للمالحة الجوية

  .التعاون والتنسيق الوثيقين مع جميع الجهات المعنيةب يجب تنفيذ وتحديث هذه الخطط العالمية أنه تقرر  -٢
قليمية يتم فيه إعداد وتطبيق خطط التنفيذ اإلهذه الخطط العالمية اإلطار الذي  يجب أن توفر أنه تقرر  -٣

  . اإلقليمية والوطنية وبالتالي ضمان تناسق وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة وسالمة الطيران المدنيوشبه
 إقليمية وشبه إقليمية رى التعاون على إعداد وتنفيذ خطط من الجهات المعنية األخوتطلب الدول تدعو  -٤

  .طار الخطط العالميةووطنية على أساس إ
لس بتقديم تقرير عن تنفيذ وتطور الخطط العالمية في الدورات العادية القادمة للجمعية  المجتكلف  -٥
  . العمومية
  . على شبكة اإلنترنت العام األمين العام بإتاحة الخطط العالمية على موقع اإليكاوتكلف  -٦
لخطة العالمية  بشأن ا١٦-٣٣ قرار الجمعية العمومية يحل محل أن قرار الجمعية العمومية هذا تعلن  -٧
  .الجوية للسالمة

  )أ(المرفق 

  الخطة العالمية للسالمة الجوية
  :إن الجمعية العمومية

  . أن الهدف األولي للمنظمة يبقى تحسين سالمة الطيران المدني الدولي عبر العالممن جديد إذ تؤكد

  .ع الجهات المعنية األخرى أن السالمة الجوية مسؤولية تتقاسمها اإليكاو والدول المتعاقدة وجميوإذ تدرك

 أن منافع السالمة الجوية يمكن جنيها من الشراكات بين الدول وصناعة الطيران مثل الفريق وإدراكا منها
المعني بسالمة الطيران التجاري، والمبادرة األوروبية االستراتيجية للسالمة الجوية، وفريق البلدان األمريكية المعني 

  . وجزر المحيط الهندي المعني بتعزيز السالمة الجويةفريقياأبالسالمة الجوية، وفريق 

 فعالية وكفاءة البيئة التنظيمية االبقاء على حاجة إلى تطور إطار السالمة بشكل مستمر لضمانال وإذ تدرك
  .المتغيرةواالقتصادية والفنية 
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ى زيادة عدد حوادث الطائرات ما لم أن الزيادة المتوقعة في الحركة الدولية للطيران المدني ستؤدي إل وإذ تالحظ
  . الحوادثمعدليتم خفض 

  .النقل الجويضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في  وإذ تدرك
تحقيق مزيد من التحسينات ل مخاطر السالمة الجوية له أهمية قصوى في تحديد وإدارة النشطالنهج   أنوإذ تدرك

  .في السالمة الجوية
خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية كما أعدها الشركاء الرئيسيون في أن  وإذ تالحظ بشعور من الرضا

 مع اإليكاو والتي تشكل األساس للخطة " صناعة الطيران فيسالمةللستراتيجية المجموعة اال"صناعة الطيران بوصفهم 
  .العالمية للسالمة الجوية

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

  . باالستراتيجية الموحدة التي وضعتها االيكاو لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمةوإذ تأخذ علما
  .ة المعدلة للخطة العالمية للسالمة الجوي٢٠٠٧يو ل يو١٨ قبول المجلس في وإذ تالحظ

  :تقرر ما يلي
 في عمليات النقل الجوي في جميع أنحاء المميتةعلى الحاجة إلى خفض عدد ومعدالت الحوادث  تشدد  -١

  . أعلى بكثير من المتوسط العالميمعدالتالعالم وبوجه خاص في األقاليم التي تشهد 
لسالمة الجوية وخريطة الطريق الدول المتعاقدة وصناعة الطيران على تطبيق الخطة العالمية ل تحث  -٢

شراكة مع جميع الجهات المعنية لخفض عدد ومعدالت حوادث ما في العالمية للسالمة الجوية وأهدافهما وتنفيذ منهجيته
  .الطائرات
الدول المتعاقدة على إظهار الرغبة السياسية الالزمة التخاذ اإلجراءات العالجية لمعالجة مواطن  تحث  -٣

ك تلك التي تحددها عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ومن خالل تطبيق الضعف بما في ذل
  .منهجيات الخطة العالمية للسالمة الجوية وعملية التخطيط اإلقليمي لاليكاو

  : الدول المتعاقدة على تعزيز اإلطار العالمي للسالمة الجوية من خاللتحث  -٤
مالئمة المرتبطة بالسالمة الجوية بين البلدان وجميع الجهات المعنية بالطيران  المعلومات التبادل  )أ

  .والجمهور
 صناعة الطيران الستكمال اإلطار التنظيمي في كل لنظم إدارة السالمة الجوية العاجلالتنفيذ   )ب

  .الحالي
تخذ المعلومات وتُل وتبادالترويج لثقافة عادلة من خالل إيجاد بيئة يتم فيها تشجيع وتيسير اإلبالغ   ) ج

  .الثغرات الموجودةئية في حينها عندما يتم اإلبالغ عن ضمنها اإلجراءات الوقا
  .علقة بالحوادث والوقائع المطلوبةالبيانات المت عن  االيكاوإبالغ  ) د

المتثال الكامل للقواعد لدى مشغليها لمراقبة السالمة الجوية القيام على نحو كامل ب الدول على تحث  -٥
 فوق أراضيها يخضعون للمراقبة الكافية من يطيرون أن المشغلين األجانب الذي والتأكدصيات الدولية المطبقة، والتو

 . اإلجراءات المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجويةواتخاذدولتهم 
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سؤولياتها في  الدول على وضع حلول مستدامة تتعلق بالسالمة الجوية من أجل الممارسة الكاملة لمتحث  -٦
أو الخارجية من قبيل المنظمات /ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام الموارد الداخلية و.  مجال مراقبة السالمة

 . اإلقليمية المعنية بمراقبة السالمة الجوية وكذلك خبرة الدول األخرىوشبهاإلقليمية 

ديم الدعم الالزم للتنفيذ المنسق لخطة  الدول المتعاقدة وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على تقتحث  -٧
 .تفادي ازدواجية الجهود لااليكاو العالمية للسالمة الجوية

  
  )ب(المرفق 

  الخطة العالمية للمالحة الجوية

  :إن الجمعية العمومية
  . اإليكاو االستراتيجيةفي أهداف تعزيز كفاءة عمليات الطيران الجوي يشكل عنصرا أساسيا لما كان

، وهو بيان موحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة لوضع نظم االتصاالت ١٥-٣٥ القرار ذ اعتمدتاو
  .إدارة الحركة الجوية العالمية/والمالحة واالستطالع

  .لخطة العالمية للمالحة الجويةا للنسخة الجديدة من ٣٠/١١/٢٠٠٦ قبول المجلس في ذ الحظتاو

  :تقرر ما يلي
 اإلقليمية المعنية بالتخطيط والتنفيذ وصناعة الطيران الستخدام اإلرشادات  والمجموعاتدول التدعو  -١

  .الواردة في الخطة العالمية للمالحة الجوية للتخطيط لألنشطة وتنفيذها
 للخطة  وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على توفير الدعم الالزم للتنفيذ المنسقة  الدول المتعاقدتحث  -٢

  .تفادي ازدواجية الجهودوية للعالمية للمالحة الج
 المجلس بضمان تحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية بشكل مستمر في ضوء التطورات التشغيلية تكلف  -٣

  .والفنية األخرى، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول والجهات المعنية األخرى
 اإلقليمية والوطنية وشبهط اإلقليمية لخط بالنسبة لتنفيذال ورصد  عمليات اإلعدادالمجلس على تيسير تحث  -٤

  . الخطة العالمية للمالحة الجويةعلى أساس

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   :٨-٣٦القرار 
  إن الجمعية العمومية،

  . الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان
لقـاء اللـوم أو تحميـل    إلتسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس   من الضروري ا   ولما كان 

  .المسؤولية
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تاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهيل تحديد أسباب الحوادث والوقائع إ ضرورة   وإذ تدرك 
  .جراءات الوقائيةيتيح اتخاذ اإل بما

  .للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري وإذ تدرك
جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلـك طلبـات           إ أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على        وإذ تدرك 

  .االطالع على سجالت الحوادث والوقائع
مان التوفير   أن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غير الالئق أمر ضروري لض             وإذ تدرك 

  .المستمر لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل
مع وحتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافية، أن التدابير المتخذة    وإذ تدرك 

  .لمساعدة الدول في هذا الصدد قانونية  إلرشاداتااليكاو بإصداراإلحاطة علما 
   :يتقرر ما يل

لى حمايـة بعـض سـجالت       إها وسياساتها الرامية    لوائح الدول المتعاقدة على مراجعة قوانينها و      تحث  -١
زالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقـائع،          الحوادث والوقائع وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل      

اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم ، مع مراعاة  من الملحق الثالث عشر١٢-٥ للفقرةوذلك امتثاال 
  .بالملحق الثالث عشر) هجمع ومعالجة بيانات السالمة التي أصدرتها االيكاو بالصيغة الواردة في اإلضافة 

  . المجلس بأن يقدم تقريرا مرحليا عن هذه المسألة الى الدورة العادية القادمة للجمعية العموميةتكلف  -٢
  .١٧-٣٣ القرار يحل محلأن هذا القرار  علنت  -٣

حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة   :٩-٣٦القرار 
  من أجل تحسين سالمة الطيران

  إن الجمعية العمومية،
  . الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمعلما كان

  .أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران  تدركوإذ
 أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر ضـروري لـضمان اسـتمرار تـوافر         وإذ تدرك 

  .معلومات السالمة واتخاذ التدابير الوقائية السليمة في الوقت المناسب
 االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وإجراءات اإلنفاذ وقبول هذه  إزاءوإذ يساورها القلق

  .المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائية
 اتخـذها الموظفـون    التـي إلجـراءات ل نتيجة  ال تُفرض فيها الجزاءات    أهمية وجود بيئة متوازنة      وإذ تالحظ 

 عندما يتعذر التسامح فـي حالـة اإلهمـال الجـسيم أو             تُفرضكن  تتناسب مع خبرتهم وتدريبهم ول    والتي   نالتشغيليو
  .االنتهاكات المتعمدة
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 أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه المعلومات بما يؤثر        وإذ تعي 
  .تأثيرا ضارا على السالمة الجوية

حماية معلومات السالمة والحاجة إلى إقامة العدل على من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى وإذ تعتبر 
  .السليم النحو

 أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها،             وإذ تدرك 
  .مما نتج عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضرورية لتحسين السالمة الجوية

 أن القوانين الدولية الحالية، باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوطنية في كثير من الدول، قد ال تعالج         ظوإذ تالح 
  .  طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسبوافبشكل 

ح وطنية  مساعدة الدول على سن قوانين ولوائإلى تهدف  قانونية قيام االيكاو بإصدار مواد إرشاديةوإذ تالحـظ  
  . لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليم

  :تقرر ما يلي

 كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن القـوانين             تحث  -١
نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلك باالستناد بقدر اإلمكان إلـى           واللوائح لحماية المعلومات المستمدة من جميع       

  .بالملحق الثالث عشر)  هاإلضافةاإلرشادات القانونية الصادرة عن االيكاو بالصيغة الواردة في 

المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المختصة على إعداد وتنفيذ إرشادات             تحث    -٢
شاء نظم فعالة لإلبالغ بشأن السالمة وإيجاد بيئة متوازنة يمكن فيها االطالع بسهولة على المعلومـات القيمـة   تدعم إن 

  .المستمدة من كل نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل وحرية المعلومات

معية العمومية تقريرا عن التقدم المحرز في هـذه          المقبلة للج   العادية  المجلس بأن يقدم إلى الدورة     تكلف  -٣
  .المسألة

  .١٧-٣٥ القرار يحل محل أن هذا القرار تعلن  -٤

  المدني تحسين سبل تفادي الحوادث في الطيران  :١٠-٣٦القرار 
  . الهدف األساسي للمنظمة ال يزال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمعبما أن
 عنهـا، أينمـا     واإلبالغ تحقيقات فورية ومتعمقة في حوادث ووقائع الطائرات         إجراء من الضروري    كانولما  

 على الدول المتعاقدة ، ومن بينها توصيات السالمة الجوية  ، الدروس المستفادة من التحقيقات    وقعت، والقيام فورا بتعميم   
  .يكاو ألغراض منع الحوادثالاألخرى التي يعنيها األمر وعلى ا

  . غير كافية في حد ذاتها لخفض معدل الحوادثاللوائح التنظيمية الجهود المبذولة لتنفيذ ولما كانت
  . استمرار وقوع أنواع متكررة من الحوادث في عمليات النقل الجوي في مختلف أنحاء العالم تالحظذاو
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  .ل السنوات القادمة أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم عمليات النقل الجوي خال تدركذاو
ماضية قد يؤدي مع الزيادة المتوقعة السنوات ال أن االتجاه الثابت نسبيا في معدل الحوادث خالل بضع درك تذاو

  .في العمليات الى حدوث زيادة في عدد الحوادث السنوية
ديد وتصحيح أكثر    تح إجراء وجود العديد من التحديات أمام المنع الفعال لوقوع الحوادث، وأنه يلزم              تدرك ذاو

فعالية لألخطار التي يتعرض لها الطيران، وأوجه القصور في النظم، بغية تعزيز الجهود التنظيمية الرامية الى المزيد                
  .من الخفض في عدد الحوادث ومعدل الحوادث في مختلف أنحاء العالم

  . وضمانات السريةالعقابيةغير النظم المفتوحة لتحقيقات السالمة تعتمد على مبادئ اإلجراءات ذ تدرك أن او
 الى برامجها التنظيمية إضافة لمنع وقوع الحوادث عقابية غير إجراءات أن عددا من الدول قد وضع      تدرك ذاو

  .الخاصة بالسالمة الجوية
أن تقاسم معلومات السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة تعتمد على احترام جميـع الـدول     وإذ تدرك   

  . وضمانات السرية التي يستند اليها الحصول على تلك المعلوماتالعقابيةغير للمبادئ 

  : الجمعية العموميةفإن
  . الى الدول المتعاقدة أن تؤكد من جديد التزامها بسالمة الطيران المدنيتطلب  -١
دولي، على أن    الدول المتعاقدة، في امتثالها ألحكام الملحق الثالث عشر التفاقية الطيران المدني ال            تحث  -٢

 المعلومات بما فيها توصيات السالمة الجوية بإبالغ فوريا للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وأن تقوم          إجراءتتخذ  
وتعميمها على الدول المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر وعلى المنظمة، وذلك بهدف زيادة فعالية الجهود التي تبذلها                 

  .الحوادثالدول وايكاو في منع وقوع 
 الدول المتعاقدة على بذل كافة الجهود لتعزيز التدابير الخاصة بمنع الحوادث، ال سيما في مجاالت       تحث  -٣

، بغية التصدي للتحديات الجديدة     عقابية طوعية وغير    إبالغ المعلومات وتحليلها، وأن تنفذ نظم       وإبالغتدريب العاملين   
  .ت عن النمو والتعقيد المتوقعين في الطيران المدني سالمة الطيران والتي نشأإدارةالتي تعترض 

 إجراءات وتنفيذ إعداد الدول المتعاقدة على التعاون مع المنظمة، ومع الدول األخرى القادرة، على       تحث  -٤
لمنع وقوع الحوادث، من شأنها أن تجمع بين المهارات والموارد لتحقيق مستوى عال ومستمر من السالمة في كافـة                   

  .المدني لطيرانقطاعات ا
 جميع الدول التي تتلقى معلومات السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة في دولة أخـرى                 تحث  -٥

  . التي أصدرت بمقتضاها الدولة تلك المعلومات ومبادئ إفشاء المعلومات السريةنظامباحترام ضمانات 
  .١٠-٣١ قرار الجمعية العمومية يحل محل أن هذا القرار تعلن  -٦
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  الهاتفية الالسلكية في االتصاالت اللغة االنجليزية المستخدمة الكفاءة في  :١١-٣٦القرار 

الحركة  مسؤولي كفاءة لضمان للكفاءة اللغوية االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث أحكاما لما كانت
تشمل شروط وجوب توفر اللغة غة االنجليزية في اتصاالت الهاتف الالسلكي، للا واستخدام وفهموالطيارين الجوية 

االنجليزية بناء على الطلب في جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تستخدمها الخطوط 
  .الجوية الدولية

 تعزز الشرط الذي وضعته االيكاو باستخدام مصطلحات قياسية في جميع الكفاءة اللغويةأن أحكام وإذ تدرك 
  .ت لهاالحاالت التي حدد

  .٥/٣/٢٠٠٨ بحلول الكفاءة اللغويةأن الدول المتعاقدة قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشروط أحكام وإذ تدرك 

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

  . بعد تاريخ التطبيقالكفاءة اللغوية وقت إضافي لتنفيذ أحكام إلىول المتعاقدة ستحتاج  أن بعض الدوإذ تدرك

 على أي دولة متعاقدة ترى أنه يتعذر يتعينأنه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، وإذ تدرك 
الدولية، أن تبلغ فورا منظمة الطيران عليها عمليا االمتثال في كل الوجوه ألي من القواعد القياسية أو اإلجراءات 

  .المدني الدولي بذلك

 على أي شخص لديه رخصة ولكنه  يتعينمن اتفاقية شيكاغو،)  بموجب المادة التاسعة والثالثين بولما كان
ا، أن ال يستوفي تماما الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي يحمله

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

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

  .التي يدخل أراضيها

  :فإن الجمعية العمومية

  .لهاالحاالت التي حددت  الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االيكاو القياسية في جميع تحث  -١

 معايير متسقة بوضع وذلك الكفاءة اللغوية دعم الدول المتعاقدة في تنفيذها لشروط إلى المجلس توجه  -٢
  .الختبارات اللغويةعالميا ل

 التطبيق في تاريخ الكفاءة اللغوية الدول المتعاقدة التي ليست في وضع يسمح لها باالمتثال لشروط تحث  -٣
 بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليل الكفاءة اللغويةعلى أن تنشر على موقع االيكاو على االنترنت خططها لتنفيذ 

ومشغلي المحطات الجوية المعنيين بالعمليات الدولية، الحركة الجوية ن ومراقبي ، للطياريحسب االقتضاءالمخاطر، 
  . اإلرشادية الصادرة عن االيكاووالموادساليب العمل المرتبطة بها الواردة أدناه أل وفقابالصورة المبينة 
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دابير تقليل ، تشمل تفسيرا لتتنفيذية الدول حول إعداد خطط إلى تقديم اإلرشادات إلى المجلس توجه  -٤
  .٥/٣/٢٠٠٨المخاطر بحيث تمكن الدول المتعاقدة من نشر خططها في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن قبل تاريخ 

لدول المتعاقدة على التنازل عن شرط السماح بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو، في ا تحث  -٥
 الصادرة عن االيكاو لمدة الكفاءة اللغويةيفوا بعد بشروط المجال الجوي الواقع ضمن نطاق واليتها للطيارين الذين لم 

، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجازاتهم أو ٥/٣/٢٠٠٨ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو 
  . متاحة لجميع الدول المتعاقدة األخرىيةتنفيذال هااعتبرتها سارية المفعول قد جعلت خطط

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

ريخ التطبيق الث سنوات بعد تا، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالكفاءة اللغويةمحطات الراديو فيها بعد بشروط 
  .لجميع الدول المتعاقدة األخرىالتنفيذية  ها، شريطة أن تتيح تلك الدول خطط٣/٥/٢٠٠٨ وهو

 عندما تطلبها الكفاءة اللغوية الدول المتعاقدة على توفير البيانات المتعلقة بمستويات تنفيذها لشروط تحث  -٧
  .االيكاو

تقريرا بخصوص تنفيذ شروط للجمعية العمومية مة  الدورة العادية القادإلىالمجلس بأن يقدم تكلف   -٨
  .للكفاءة اللغويةااليكاو 

   .١٦-٣٢الجمعية العمومية رقم أن هذا القرار يحل محل قرار  تعلن  -٩

  أساليب العمل ذات الصلة

  : القيام بما يلي ٥/٣/٢٠٠٨ بحلولالكفاءة اللغوية لدول المتعاقدة التي يتعذر عليها الوفاء بشروط لينبغي 

  :تشمل ما يليالكفاءة اللغوية لشروط وضع خطط تنفيذية   -١

  .في قواعدها الوطنيةالكفاءة اللغوية خطا زمنيا العتماد شروط   )أ

  .خطا زمنيا إلنشاء قدرات التدريب والتقييم اللغوية  )ب

 حتى لتدابير االنتقالية الواجب وضعهاا  فيما بين المخاطرعلى أساس لنظام تحديد األولويات اوصف  )ج
  .الكفاءة اللغوية الكامل لشروط يتحقق االمتثال

  .لحاملهاالكفاءة اللغوية  للداللة على مستوى الرخص اعتماد اتإجراء  )د

 .اللغة االنجليزيةلكفاءة في ل بالنسبةالتنفيذية خطة لل ة وطنيجهة اتصالتعيين   )ه

لدول المتعاقدة األخرى وذلك بنشرها متوفرة لجميع افي مجال الكفاءة اللغوية  يةتنفيذال هاجعل خطط  -٢
  .٥/٣/٢٠٠٨على موقع االيكاو على االنترنت في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن قبل تاريخ 
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  . بالكفاءة اللغويةإبالغ االيكاو باالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة   -٣

 الجوية في أدلة الطيران بخصوص تقديم خدمات المالحةالكفاءة اللغوية نشر االختالفات عن شروط   -٤
  .عنها ةالصادر

  استبدال الهالون  :١٢-٣٦القرار 

 الهالونات تسهم في تغير المناخ وهناك اتفاق عالمي على عدم إنتاجها بسبب موادها الكيميائية التـي                 لما كانت 
  ة؛ سن٤٥ األوزون وكانت تستخدم كعامل إلطفاء الحرائق في طائرات النقل التجاري على مدار تستنفد

 لضرورة إنجاز الكثير من العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالون المتاحة وازدياد الشواغل لدى الدوائر    وإدراكا
  البيئية بسبب عدم إحراز تقدم جوهري في مجال الطيران؛

كـل  اء ل الطائرات من الحرائق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألد  أجهزة لقيام الفريق العامل المعني بحماية       وإدراكا
   بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظيمية؛تطبيق من تطبيقات الهالون

 لوجود شروط صارمة لكل تطبيق من تطبيقات الهالون، في مجال الطائرات على وجه التحديد، يجـب        وإدراكا
  ؛االستبدالتلبيتها قبل تنفيذ عملية 

في مقصورة البضائع كونهـا أكبـر تطبيقـات      لغياب التقدم الحقيقي في إيجاد بدائل الهالون المستخدم          وإدراكا
  استخدام عوامل اإلطفاء، بينما حدث تقدم في تطوير بدائل له تستخدم في جوانب عديدة في تشغيل الطائرات؛

 على البيئة غير مقبول استراتيجية لبدائل الهالون على البدائل التي ال تشكل خطرا أن تعتمد أي لضرورة وإدراكا
  . التي تحل محلهاتها بالهالوناتأو الصحة عند مقارن

  :فإن الجمعية العمومية

  . في مجال الطيران المدنيالهالونات على الحاجة الملحة الى تطوير وتطبيق بدائل توافق  -١

 الدول على إبالغ مصنعي الطائرات وشركات الطيران وموردي المواد الكيميائية وشركات معدات تحث  -٢
 في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة وأجهزة اإلطفاء اتيع نحو تطبيق بدائل الهالونإطفاء الحرائق بإحراز تقدم سر

 تستخدم فـي المحركـات ووحـدات الطاقـة المـساعدة            اتالمحمولة والمراحيض وأن تدرس بدائل إضافية للهالون      
  .ومقصورات البضائع

  :تخدام الهالون في كل من باستبدال اس٢٠١١ الى المجلس أن يدرس وضع التزام يسري في سنة تطلب  -٣

  .مراحيض الطائرات الجديدة  —

المراحيض وأجهزة اإلطفاء المحمولة والمحركات ووحدات الطاقة المساعدة للطائرات التي يـتم       —
  .التقدم بطلب جديد للحصول على ترخيص لطرازها
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جهزة اإلطفـاء    باستبدال الهالون في أ    ٢٠١٤ الى المجلس أن يدرس وضع التزام يسري في سنة           تطلب  -٤
  .المحمولة للطائرات الجديدة

 الطـائرات مـن   أجهـزة  االيكاو على مواصلة التعاون مع الفريق العامل الدولي المعني بحماية          تشجع  -٥
 التابعة لفريق الخبراء اتالحرائق وأمانة األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل اللجنة الفنية لبدائل الهالون

  . في الطيران المدنيات الهالونبدائللتقييم التكنولوجي واالقتصادي بشأن موضوع المعني با
 قيام المجلس بتقديم تقرير للدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشأن التقدم المحرز في شأن               أن تقرر   -٦

  . في الطيران المدنياتبدائل الهالون

  المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجويةموحد بسياسات االيكاو البيان ال  :١٣-٣٦القرار 
موحدا  أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا          ٩-١٥ الجمعية العمومية قد قررت في القرار        ا كانت لم

 نهاية  كل ما استجد حتى   البيان  هذا   يتضمنعن السياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث            
  .دورةال تلك

 بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب،  بأكملها)خ( إلى) أ( بمرفقاته ١٤-٣٥  قد اعتمدت بموجب القرارولما كانت
  .العمومية للجمعية الخامسة والثالثينعند نهاية الدورة  كما كانت العمل في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد

راحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل        قد استعرضت اقت  الجمعية العمومية    ولما كانت 
 القرارات التي اتخذت في أثنـاء      لمراعاةالبيان  هذا  ، وعدلت   بأكملها )خ( إلى) أ( ومرفقاته ١٤-٣٥ الوارد في القرار  

  .والثالثينالسادسة الدورة 
  .١٤-٣٥ قرار يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في اليالبيان الحال ولما كان

  :ن الجمعية العموميةإف
  :تقرر  -١

 التـي   أساليب العمل ا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة و         هذأن مرفقات     )أ
 للجمعية السادسة والثالثين  في نهاية الدورةكما كانتتنتهجهـا المنظمة في مجال المالحة الجوية 

  .العمومية
مثـل  تت المستمرة الواردة في المرفقات       بكل جانب من جوانب السياسا     ة المرتبط االجراءاتأن    )ب

  . الغرض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياساتإرشادات
  .)خ(إلى ) أ(وجميع مرفقاته  ١٤-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  -٢

  )أ(المرفق 
  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد 

  المالحة الجوية  خدماتوإجراءات
 من المنظمـة أن تـصدر وتعـدل القواعـد     تطلبقد ت  اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   ٣٧ المادة   لما كانت 

 ٥٧ و٥٤ و٣٨ ولم كانت المواد ،ذلك العمل واألمور التي يتناولهامن  ، وتحدد الغرضالدولية والتوصيات واإلجراءات
  .الصدد  في هذاإضافيةاالتفاقية تتضمن أحكاما تلك  من ٩٠و
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  .االتفاقية الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات معينة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من لما كانتو
  :يعنيان ما يلي" توصية"ومصطلح " القاعدة القياسية" مصطلح ولما كان
لين لمعدات أو األداء أو العام أي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو ا— القاعدة القياسية  )أ

لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجوية   ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريااإلجراءات أو
وفي حالة استحالة التقيد به  .  بالتقيد بها بموجب اتفاقية شيكاغو الدول المتعاقدةوالتزمتالدولية، 
  .االتفاقية  من٣٨  بمقتضى المادةإجباريا المجلس بذلك إبالغيصبح 

 يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو نص أي — توصيةال  )ب
انتظام أو كفاءة المالحة الجوية  ، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أواإلجراءات
  . شيكاغواتفاقيةبموجب  الدول المتعاقدة التقيد به حاولالدولية، وت

  :تقرر ما يلي الجمعية العمومية فإن

 خدمات المالحة الجوية كي تواكب التوصيات الدولية وإجراءات حسب االقتضاء القواعد ويجب أن تعدل  -١
 وتـوفير التجهيـزات     اإلقليمـي  أساسا سليما للتخطيط     —أمور  جملة   ضمن   — االحتياجات والتقنيات وتصبح     تغير

  .والخدمات

علـى    المحافظة لتمكين الدول المتعاقدة منالتوصيات و  قدر عال من االستقرار في القواعد      توفيريجب    -٢
ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على ما  .  السابقةفقرة بأحكام ال  اإلخاللاستقرار تنظيماتها الوطنية، وذلك دون      

  . تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضروريةإدخاليهم السالمة واالنتظام والكفاءة دون 

 خـدمات المالحـة الجويـة بعبـارات     وإجراءاتقواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها      تصاغ ال   -٣
 مرحلـة النـضج     إلـى  على أحكام عامة وصـلت       والتوصياتأن تشتمل القواعد    ويجب  . وبسيطة ووجيزة  واضحة

ويجب بالقدر . والكفاءة السالمة المطلوبة مستويات وتحدد أيضا  المتعلقة بالتشغيل واألداءالشروط تحدد  وأنواالستقرار
  .الداعمة، عند وضعها من قبل االيكاوالمواصفات الفنية في وثائق منفصلة  الممكن أن توضع

 إلـى تعتمـد     أن اإلرشادية والمواد   واإلجراءات والتوصيات الدولية  للقواعد   إعدادهاينبغي لاليكاو لدى      -٤
 بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحو        قواعدوضع ال ب المكلفةأقصى حد مالئم على أعمال الهيئات األخرى        

مـواد مناسـبة،     األخرى المعنية بوضع القواعد      المواد التي تصدرها تلك الهيئات     ويمكن أن يعتبر المجلس     .الوافي
  .وينبغي في تلك الحالة اإلشارة إليها في وثائق االيكاو

اعد التي تحدد التجهيزات والخدمات الواجب      في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون القو          -٥
توفيرها وليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب على هذا التوفير مـن آثـار           

  .اقتصادية

 والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  اليجب أن يستشير المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل            -٦
إجـراء   فيها المجلس أن من الضروري اتخـاذ   ىمالحة الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير         خدمات ال 

، وذلك بـشرط     بشأن المواصفات الفنية بدون استشارة الدول      أن يتخذ قراره  لمجلس  ل جوزوعالوة على ذلك ي    . عاجل
  . هذه المواد للدول بناء على طلبها يجب توفير ومع ذلك. التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي
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 خدمات المالحة الجوية والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد اليجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت   -٧
  .بما يتيح للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها

ددة بطريقـة   خدمات المالحة الجوية محوإجراءاتيجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق           -٨
 ما لـم تفـرض الظـروف      ، تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل سنة تقويمية          إلىتضطر الدول المتعاقدة     ال

 خدمات المالحـة  إجراءات عند تطبيق ما سبق أال يعدل الملحق أو وثيقة اإلمكانويتعين حسب  . االستثنائية غير ذلك  
  .يةالجوية أكثر من مرة واحدة في السنة التقويم

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 خدمات المالحة والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام   -١
قواعـد  الالتـي تتـضمن      عرض وفائدة وثـائق اإليكـاو     وتجهيز  طريقة  ويجب أن يحاول المجلس تحسين       . الجوية

ـ  ت المالحة الجوية واألحكام األخرى ذات     خدما والتوصيات الدولية وإجراءات   نظم المعقـدة  الصلة، وبصفة خاصة لل
شجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمـستويات        وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للمجلس أن ي        .بها والتطبيقات المرتبطة 

 ومعالجـة ونـشر     وينبغي للمجلس أن يواصل البحث عن أفضل السبل المالئمـة لوضـع           .  النظم والتشغيل واألداء  
  .المواصفات الفنية

والتوصـيات  قواعـد  لينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل             -٢
 .  خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتهـا علـى مـضمونها          الدولية وإجراءات 

وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلـة قـدرها       . ة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل        لذلك أن تتاح لها فسح     نبغيوي
  .بشأنها  أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معهاإقرار بعزمها على لإلبالغثالثين يوما على األقل 

ن عدم موافقتهـا علـى    الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ ع إعطاءينبغي    -٣
، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت             والتوصياتلقواعد  لالتعديالت المعتمدة   

  .لدولا التعديالت المعتمدة ووصول بالغات إلرسالالالزم 
الفترة الفاصلة بين كل  أعاله، أال تقل ٨ في تطبيق أحكام الفقرة اإلمكانينبغي أن يراعي المجلس حسب   -٤

 .الجوية عن ستة أشهر  خدمات المالحةوإجراءاتللتطبيق المشترك لتعديالت المالحق مقرر وآخر يليه موعد 

  )ب(المرفق 
  اجتماعات المالحة الجوية العالمية

عاقدة همة من وظائف المنظمة، ويقتضي من الدول المتمعقد اجتماعات المالحة الجوية العالمية وظيفة      لما كان 
  .والمنظمة جهدا كبيرا وصرف أموال كثيرة

 أي عبء إلقاء من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون           ولما كان 
  .ال مبرر له على الدول المتعاقدة وعلى المنظمة

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 عقدها وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة       أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى        -١

 الوثـائق  وإعـداد لمالحـق  اهي الوسيلة الرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية، بما في ذلك تعديل       
  .في مجال المالحة الجويةاألخرى األساسية 
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 التوصل امكانيةظهر تالت التي ستبحث وما لم مية المشكأال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأه  -٢
 بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات اسـتطالعية                  قرارالى  

  . محدد بشأنهاقراراتخاذ ب تسمححول األمور التي لم تنضج الى الدرجة التي 
ئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليهـا وتـوفر   يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مال   -٣

  .التنسيق الالزم فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي عليها
 اثنا عشر شهرا يمريجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقويمية، كما يجب أن         -٤

نفس التخصص الفني، ما لـم تقـتض الظـروف االسـتثنائية      بإسهابعلى األقل بين أي اجتماعين متتاليين يعالجان    
  .ذلك خالف

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما اذا كان في المستطاع إحالةقبل أن يقرر المجلس   -١
جموعات الدراسة المعنية بالمالحة     باستخدام فرق الخبراء أو م     وإما بالمراسالت مع الدول     إماالموضوع  ذلك  معالجة  
  . االجتماعخالل  الموضوعاذا كانت هذه الوسائل تسهل البت في الجوية

ينبغي أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث يحدد المهمة المطلوب القيام بها، ويحـدد                   -٢
االجتماع أكثر من تخصص فني واحد،      وعندما تتضمن أعمال    . أنواع الخبرة المتخصصة التي سيحتاج اليها االجتماع      

  . بالكفاءةاإلخاللينبغي الحرص على االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون 
تسهيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ينبغي أن يضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شـأنها أن                  -٣

  . بكفاءة االجتماعاإلخاللالذين توفدهم الدول، وذلك دون تختصر الى أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين 
ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود جدول األعمال، والنظر في تقرير االجتماع المحرر   -٤

 تقرير  التعديالت الصياغية الطفيفة على  بإدخالوبعد االجتماع تقوم األمانة العامة      . بلغات عمله والموافقة على التقرير    
  .االجتماع وبتصحيح ما قد يكون فيه من أخطاء مطبعية

 جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية بطريق الجو عادة، علـى أن يرسـل جـدول          إرسالينبغي    -٥
األعمال قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك                   

  .ما بقية الوثائق فترسل بأسرع ما يمكنالموعد، أ

  )ج(المرفق 
  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

  . بحل المشكالت الفنية المتخصصةلإلسراع فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة حيث أن
الحـة الجويـة دون    من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء الم   وحيث أن 

  . أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمةإلقاء بال داع في اإلفراط
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  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما يكون من الضروري التقدم في حل المـشكالت               يجب أن     -١

 سريعا من خـالل األجهـزة األخـرى     أو أن تحلها حال مالئماالفنية المتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية    
  .القائمة

، وأن تكون   مناسبة ألغراض خطة أعمال اإليكاو     اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق       كونتيجب أن     -٢
  .ويجب االلتزام بها مع وضع مهلة زمنية واضحة ومحددة

 عمل الفرق إنهاءاستعراضا دوريا، ويجب يجب استعراض التقدم الذي تحرزه فرق لجنة المالحة الجوية   -٣
ما لم تـر لجنـة        على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنوات        باإلبقاءوال يسمح   . إليهابمجرد انجاز المهمة الموكولة     

  .المالحة الجوية مبررا لهذا االستمرار
هج القائم على األداء  موجهة قدر اإلمكان نحو النق خبراء لجنة المالحة الجويةيفريجب أن تكون أنشطة   -٤

  .خالل إعداد القواعد والتوصيات الدولية

  اإلجراء المتصل بهذا القرار
 لجنة المالحة الجويـة     إلىمن مجموعة الخبراء    مقدمة  ينبغي أن تقدم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة          

  .وبحيث ال تفسر على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

  )د(المرفق 
  الجوية المالحة  خدماتوإجراءات والتوصيات الدولية قواعدالتنفيذ 

 تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة اتفاقية الطيران المدني الدولي من ٣٧المادة حيث أن 
 تسهيل المالحـة الجويـة      إلى كل المسائل التي يؤدي توحيدها       التي تخص  والتوصياتممكنة من التوحيد في القواعد      

  .نهاوتحسي
وترى من الضروري   دولي،   إجراء أو بأي    دولية االلتزام بأي قاعدة     تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال     وحيث أن   

 إلى بذلك على الفور     إخطارا بأن ترسل     شيكاغو  من اتفاقية  ٣٨ملزمة طبقا للمادة    ،  أساليب تختلف عنها   اتباع نظم أو  
  .اإليكاو

لمنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على من األهمية بمكان أن تستخدم ا   وحيث أن   
  .الجوية  خدمات المالحةالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد وللالتغلب على المصاعب التي تعترض تنفيذها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
والتوصـيات الدوليـة    قواعد  ال تنفيذ   المتاحة على  يجب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل        -١
  . خدمات المالحة الجويةوإجراءات
والتوصيات قواعد  الالدول المتعاقدة و  ممارسات   و قواعداالختالفات القائمة بين     المجلسرصد  أن ي يجب    -٢

 المالحة  االختالفات لصالح سالمة وانتظام  إزالة خدمات المالحة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على         الدولية وإجراءات 
  . ألهداف القواعد الدوليةنافية االختالفات الم وإزالةالجوية الدولية،

  . يجب أن يقوم المجلس بتحليل السبب الرئيسي وراء عدم التنفيذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة  -٣
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 والتوصيات الدولية وإجـراءات واعد قالينبغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة على تطبيق      -١

ذلك موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب اإليكـاو         خدمات المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في         
  .اإلنمائيم المتحدة م وموارد برنامج األاإلقليمية
تطبق في منشآتها التشغيلية    ينبغي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء، ل             -٢

 خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الصدد ينبغي والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال تتفق مع وإجراءاتأساليب عمل 
 خدمات المالحة والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال الداخلية لتنفيذ إجراءاتها تعديل إمكانيةللدول المتعاقدة أن تبحث 

  . أسهل أو أبسط أو أكثر فاعليةاإلجراءاتصبح الجوية حتى ت
 المنظمة بأي اختالفـات موجـودة بـين نظمهـا           إخطارينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على          -٣

وينبغـي    .فيها بتلك األحكـام    ، وكذلك بالتواريخ التي ستلتزم    والتوصيات الدولية وممارساتها الوطنية وأحكام القواعد     
تي تجد نفسها غير قادرة على االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية أن تخطر االيكاو بسبب عدم تنفيذها للدول المتعاقدة ال

 وينبغـي أن تنـشر بـسرعة      .لها، بما في ذلك أي لوائح وممارسات وطنية مطبقة تختلف من حيث الشكل أو المبدأ              
 عقب تسلمها من الدول، على أن يكون      الدولية والتوصيات التي تبين وجوه االختالف عن القواعد القياسية         اإلخطارات

 الدول المتعاقدة أن تنشر في      إلىينبغي أن يطلب    و.  بالمالحق ذات الصلة بالموضوع   إضافات  هذا النشر على صورة     
  . خدمات المالحة الجويةوإجراءات والتوصيات الدوليةأدلة طيرانها أي اختالفات هامة عن القواعد القياسية 

 خدمات المالحة والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد اللس، في رصده لالختالفات القائمة عن ينبغي للمج  -٤
 ومن الدول التي    والتوصياتلقواعد  هذه ا الجوية أن يطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذها ل            

قدة، التي لم تنشر في أدلة طيرانها معلومات للمجلس أن يطلب من الدول المتعا كذلك ينبغي.  غير كاملإخطاراأرسلت 
  . نشرهاإلى خدمات المالحة الجوية أن تبادر والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد العن تنفيذ 

  )ه(المرفق 
  األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة

 في التخطيط   لهيئاتقيمة للغاية ل   الفنية الحديثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة           اإلرشادات حيث أن 
  .اإلقليمية خدمات المالحة الجوية والخطط والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد  اللتنفيذ

  لتدريب العاملين وتحديث معلومات موظفي التشغيل لمواكبـة ة الفنينشر اإلرشادات  من المهم أيضا     وحيث أنه 
  .قاء بمستوى السالمة في العمليات الجويةتطورات التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتال

  .غير اإليكاو اإلرشاداتوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه ت ال وحيث أنه
 مهمـة   يشكالن أدلة وكتب دورية جديدة حسب االقتضاء،        وإصدار،  اإليكاو التحديث المستمر ألدلة     وحيث أن 

في   العمل قدرةيات متضاربة وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم        وتنطوي على أولو   وإداريونضخمة يلزمها عاملون فنيون     
  .النشرأساليب أمانة المنظمة وتنظيم 

 األولوية الستمرار تحديث محتويات األدلة الفنية الصادرة عـن اإليكـاو،            إعطاء  الجمعية العمومية تقرر   فإن
قواعـد  لا الدول المتعاقدة فـي تنفيـذها ل   التي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعه     اإلضافية اإلرشاديةووضع المواد   

  . خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات والخدماتوالتوصيات الدولية وإجراءات
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للمجلس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنية والكتب الدورية التي تصدرها المنظمة، وذلك   -١

 إدخال إلى الالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة اإلرشادات القدر الوافي من     إلدراجا  ضمان
  .مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

 ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دوريـة دون تـأخير   إصدارينبغي للمجلس أن يوفر السبل التي تتيح     -٢
  . المساس بأولويات المطبوعات الروتينيةكبير ودون

  )و(المرفق 
  وحدات القياس

  . أنه ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمة العمليات الدولية الجوية واألرضيةحيث
أنه من األهمية بمكان أن يكون النهج الثابت للمنظمة هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبوعـات                وحيث  

  .درة عنهاالمالحة الجوية الصا
 أن الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القياس في وحيث

، ويسمح باستخدام بعض الوحدات من "النظام الدولي للوحدات"عمليات الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية، وهو 
  .دام بعضها اآلخر استخداما مؤقتاخارج هذا النظام الدولي استخداما دائما واستخ

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
وممارساتها الوطنية متمشية مع أحكام الملحـق الخـامس          تشجيع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمها        -١
  .يمكن بأسرع ما
أن تكون وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة الجوية الصادرة عـن المنظمـة هـي الوحـدات                    -٢

  . تضمن الوحدات المالئمةبقدر ماالملحق الخامس باتفاقية شيكاغو  المنصوص عليها في

  )ز(المرفق 
  لصالحية للطيران وشهادات الكفاءةشهادات ا

  اتواجازات طواقم قيادة الطائر
غراض المـستهدفة مـن االعتـراف بالـشهادات       أللم تحدد صراحة ا   شيكاغو   من اتفاقية    ٣٣المادة   حيث أن 

  .واالجازات
توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة بـاالعتراف بالـشهادات            وحيث أنه 

 على والتوصيات الدوليةقواعد الواالجازات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخرى الى أن يبدأ سريان 
  .الطيارين المعنيين الطائرات المعنية أو
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على طـرز معينـة مـن       والتوصيات الدولية   ي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد          قد تمض  وحيث أنه 
لبعض تلك  وتوصيات دولية    قد يعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد         حيث أنه الطائرات وفئات معينة من الطيارين، و     

  .الطرز أو هذه الفئات
  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة واجازات طواقم على كل الدول المتعاقدة  -١

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

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

  .قواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو بفئات الطيارينمنها، ريثما يبدأ سريان ال واالقالع

  )ح(المرفق 
  التدريب على أعمال الطيران

واجراءات خـدمات  والتوصيات الدولية قواعد ال توفير وتشغيل التجهيزات والخدمات األرضية، وتنفيذ حيث أن 
  . للعاملينالمالحة الجوية بصورة مرضية، أمور مرهونة بتوفير مستوى عال من التدريب

  .الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافيا وحيث أن
من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مستوى عال من التدريب للعاملين ومساعدة الدول المتعاقدة               وحيث أنه 

  .على اشباع احتياجاتها من التدريب
والتوصـيات الدوليـة    قواعد  الي تعقدها المنظمة تعد وسيلة فعالة تعين على فهم          حلقات التدريب الت   وحيث أن 

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

ال الطيران، تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية من التدريب للعاملين في مج             -١
وتحقيقا لهذه الغاية يجب أن تـدرج  . وخصوصا من يقومون بتوفير وتشغيل خدمات وتجهيزات المالحة الجوية الدولية    

  .∗ الطيرانفي مجالالمنظمة في برنامج عملها العادي برنامجا تدريبيا متواصال يسمى برنامج االيكاو للتدريب 
  :او للتدريب على الطيرانالعمل بالمبادئ التالية في برنامج االيك  -٢

  .الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال الطيران  )أ
  .من الطيرانع برامج تتعلق بالسالمة الجوية وأينبغي للمنظمة أن تعطي أقصى أولوية لوض  )ب

                                                        
  . المساعدة التي تقدمها االيكاو في اطار مشروعات برنامج األمم المتحدة االنمائي وغيره من البرامج١٦-٢٦ و٧-١٦ينظم القراران  ∗
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 جب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدريب العـاملين فـي الطيـران،    ي  )ج
الحة الجويـة    عن أثر مناوئ لسالمة الم     سيما على األمور التي قد يسفر نقص التدريب فيها         وال

  .انتظامها الدولية أو أمنها أو
ينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأن اإلشراف التـشغيلي علـى التجهيـزات                 )د

  .التدريبية
للقائمين  واإلرشادت التدريبية، بل أن تسدي التشجيع ينبغي أال تشارك المنظمة في تشغيل التجهيزا  )ھ

  .هذه التجهيزات تشغيل على

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 وأن يعقد الدورات التدريبية وأن يقدم المـشورة         اإلرشاديةينبغي للمجلس أن يضع المواصفات والمواد         -١

  :قدة على اجراء ما يليالمباشرة ويتعامل بالتشاور المباشر بما يساعد الدول المتعا
توحيد مناهج وأساليب ومحتوي الدورات التدريبية حسب االمكان، ووضع األحكام الوافية الجراء   )أ

  .االجازاتمنح االمتحانات و
  . مع القواعد القياسية الدوليةاالرتقاء بمستويات اإلنجاز إلى مستوى يتماشى  )ب
أعاله من أجل تحقيق مزيد مـن التوحيـد فـي          )  ب و) استخدام المعايير المذكورة في البندين أ       )ج

  .ممارسات التشغيل واجراءاته
بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتـضاء لتـوفير           ينبغي ايالء اهتمام مستمر       -٢

  . التجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتهاإلنشاءالمهارات المطلوبة 
  :ما يليوضع شروط لتحقيق اقدة على ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتع  -٣

في موقع العمل، بما في ذلك التعريف بظروف التشغيل المعنية، للعاملين الذين أكملـوا              التدريب    )أ
وضعهم فـي مواقـع    تدريبهم األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف التشغيل الفعلية قبل       

توجيه عناية الدول الى امكان االستفادة  المسؤولية في الوظائف التشغيلية، وفي هذا الصدد ينبغي         
  .التعاون الفني وبرامج المساعدةالكاملة من مختلف موارد 

دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات وخصوصا بـصدد المعـدات أو االجـراءات أو          عقد    )ب
  .األساليب الجديدة

ن أنواع الدورات التدريبية في مجال ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم اليه معلومات ع  -٤
 لكي يوزع المجلس ،من دول أخرىالمتوفرة بصورة أخرى في الدولة وتقبل فيها طالبا الطيران التي تعقد برعايتها أو 

وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توجه اليه االستفسارات  . على الدول األخرى هذه المعلومات
وبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كـل المعلومـات       . مزيد من التفاصيل  للحصول على   

  . المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبا من البلدان األخرىىالمفيدة عن المؤسسات التدريبية التي تتلق
مراكز التدريب الموجودة ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستفادة الى أقصى حد ممكن من   -٥

في منطقتها لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنيـة منـاظرة لتلـك                    
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمجلس أن يشجع الدول على توفير الظروف المؤاتية ليلتحق بها مواطنون مـن                 . المراكز

  .الدول األخرى في المنطقة
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  )ط( مرفقال

  واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية

من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على مـتن الطـائرات          حيث أن 
  .في المنشآت األرضية أو الفضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفقات أو

في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بـين المواصـفات           من الممكن تخفيض درجة التعقيد الكلي        وحيث أن 
 في منشآت وإما على متن الطائرات إماالتشغيلية العامة لألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 

  .أرضية أو فضائية

اجب مراعاة جدوى من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد تعترض هذا التنسيق، وأن من الو وحيث أن
  . التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي لهإلىالتكاليف والحاجة 

 لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفة الداخلة في   وحيث أن 
  .الدول  منإليهااختصاصها، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة 

تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضـع      أن   ة تقرر  الجمعية العمومي  فإن
 االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات التشغيلية والتقدم الفنـي              إقامةتنسيق دقيق مع    

  .المتوقع واعتبارات التشغيل االقتصادية

  )ي( المرفق

  اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات ميةاإلقليصياغة الخطط 

 المطلوب من   اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات تبين التجهيزات والخدمات     إقليمية المجلس يضع خططا     حيث أن 
  . من اتفاقية شيكاغو٢٨الدول المتعاقدة توفيرها أو استخدامها وفقا للمادة 

واكبة التغييرات التي تستجد علـى احتياجـات    آخر لمإلى تقتضي التعديل من حين   اإلقليميةالخطط   أن وحيث
  .الطيران المدني الدولي

أن اإليكاو وضعت نهجا لتخطيط التجهيزات والخدمات يرتكز على المفهوم التـشغيلي العـالمي إلدارة        وحيث  
  .الحركة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجوية

ت على النهج القائم علـى األداء فـي عمليـات            أنه ينبغي أن تستند أعمال تخطيط التجهيزات والخدما        وحيث
   .التخطيط

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف

 عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقعة للطيران اإلقليميةأن تنقح الخطط   -١
  .الدولي المدني
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 سمحت إذاقدة والمنظمات الدولية المعنية الدول المتعاو بين المنظمة بالمراسلة اإلقليميةن تعدل الخطط أ  -٢
  .بذلك طبيعة التغيير الالزم

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

  .اإلقليميةال تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط   )أ

  .ابتة لاليكاووال تتعارض مع السياسة الث  )ب

  .اإلقليميوال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى   )ج
  . هذه التعديالتوإصدار سلطة معالجة اإلقليميةيجوز للمجلس تفويض الهيئات 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للمجلس أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط االقليمية متمشيين مع خطة المالحـة الجويـة                   -١

  .عالمية وأن يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيطال
  كي يتحقق في الوقت المناسب من      اإلقليميةينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على الخطط            -٢

ينات على مستويات السالمة  مزيد من التحسإدخال إلى تنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة إلىوجود أي حاجة 
  .الحالية

، أن يأخـذ فـي   اإلقليمية تنقيح أي من الخطط إلى الحاجة إلحاحينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى    -٣
  .ضروريةال اإلضافيةخدمات التجهيزات والاعتباره الوقت الذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفير 

 لتنفيذ أنواع جديدة من المعدات اإلقليمية المقررة في الخطط ينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ   -٤
  . بالفعل في حينهالمعدات المناسبةتوفير امناسبة ل
ينبغي للمجلس أن يضمن اعداد قواعد بيانات الكترونية بالنسبة للخطط االقليمية، ومعها أدوات التخطيط            -٥

  .الالزمة، من أجل تحسين الكفاءة وتعجيل دورة التعديل
ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة علـى تحـديث                  -٦
  . وأي وثائق تكميليةاإلقليميةالخطط 

  )ك( المرفق
  اإلقليميةاجتماعات المالحة الجوية 

لمتوقع أن توفرها  التجهيزات والخدمات احديد للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لتاإلقليميةاالجتماعات  حيث أن
  . من االتفاقية٢٨الدول المتعاقدة وفقا للمادة 

  . أموال كثيرةوإنفاقهذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة بذل جهد كبير  وحيث أن
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 علـى  اإلثقالمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون          وحيث أن 
   .قدة أو على المنظمةالدول المتعا

أن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجزه المجموعات اإلقليميـة للتخطـيط             وإذ تأخذ في اعتبارها     
  . والتنفيذ

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 االقليميـة   أال تُعقد اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية إال لمعالجة القضايا التي يتعذّر على المجموعات              -١

  .للتخطيط والتنفيذ معالجتها بشكل واف
تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في        -٢
  . لألقاليم المعنيةاإلقليميةالخطط 
الدولي وعمليات  تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي                -٣

  .الطيران العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عمله
 بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األعمال  تنظيم من هذه االجتماعاتيستخدم لكل  -٤

  .وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع
 اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلهـا، وال سـيما               تعقد  -٥

المشاكل التي تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اجتماعات المالحة الجوية ذات 
  . الشاملاإلقليميالنطاق 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنيـة، وأن          إقليميةأن يحاول المجلس عقد اجتماعات      ينبغي    -١

  .يشجع الدول المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن
لى األقل من    قبل عشرة أشهر ع    متاحا إلكترونيا جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية،       جعلينبغي    -٢

  .بالنسبة للمستندات الرئيسية قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعدو، بالنسبة لجدول األعمال موعد عقد االجتماع
 للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصريف األمور اإلقليميةينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات   -٣

  .الهاالتشغيلية والفنية المتعلقة بجدول أعم
ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضـعها              -٤

لعمليات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة  ناقلوها الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي
  .ت الطيرانلديها، وعن التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئا

 على وضع معايير للتخطيط متمـشية مـع         اإلقليميةينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية          -٥
 بمتطلبات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في اإلقليميةأحدث التطورات ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط 

  .مستويات السالمة الحالية مزيد من التحسينات على إدخال إلىاالعتبار الحاجة 
ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ في االجتماعات   -٦
  . للمالحة الجويةاإلقليمية
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  )ل(المرفق 
  اإلقليميةتنفيذ الخطط 

المكان تجهيزات  تتعهد الدول المتعاقدة بأن توفر حسب ا      أن نصت على شيكاغو   من اتفاقية    ٢٨المادة   حيث أن 
  .المالحة الجوية وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

  .الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي يحتاجها الطيران المدني الدولي وحيث أن
ؤثر في سالمة العمليـات الجويـة الدوليـة         ت في تنفيذ الخطط االقليمية قد       ةقصور خطير أي أوجه    وحيث أن 

  . بأسرع ما يمكنيستحق االزالة بالتالتانتظامها وكفاءتها، وو

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
ولوية في تنفيذ برامج الدول المتعاقدة الى تـوفير واسـتمرار تـشغيل التجهيـزات               أل ا ىيجب أن تعط    -١

  .دوليةوالخدمات التي من المرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير خطير على العمليات الجوية ال
القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية والتحري عنها واتخـاذ          أوجه  يجب أن تقوم المنظمة بتحديد        -٢

  .االجراءات الالزمة لها في أقل وقت ممكن
يجب أن تحدد مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية وفـي      -٣

  .دابير العالجيةتنفيذها وأن تقترح الت
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسريعا بالتوصيات الخاصة بتوفير تجهيـزات           -١
وخدمات المالحة الجوية التي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيـد مـن     

  .مستويات السالمة الحاليةالتحسينات على 
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفيها في حينها، بما في ذلك تـوفير العـاملين                  -٢

  .جزاء التي تخصها في الخطط االقليميةألالالزمين، من أجل التنفيذ المنتظم ل
ر مرحلية دورية تتضمن بيانات عـن       ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخطط االقليمية واصدار تقاري           -٣

  . القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليميةأوجه
ينبغي للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية أن يبلغوا عن أي مشكلة خطيرة يصادفونها بـسبب         -٤

ال البالغ الى الـدول  وينبغي ارس. القصور في تنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة في الخطط االقليمية      
وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقارير الخطوات الالزمة لحل المـشاكل،               . المتعاقدة المسؤولة عن التنفيذ   

وعندما ال تتخذ الخطوات العالجية ينبغي للمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغوا االيكاو عن طريق أي هيئـة                  
  .دولية حسب االقتضاء

نقص في  ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشاكل الخطيرة التي يصادفها المنتفعون بسبب أي   -٥
  .يمكن تنفيذ تجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة لتصفية هذه المشاكل بأسرع ما
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  )م(المرفق 
  ∗ حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجويةتعيين

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

يجوز لكـل لدولـة متعاقـدة أن تنيـب          الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا على أنه           وحيث أن 
  .مسؤوليتها عن تقديم 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
جزاء المجال الجوي التي توجد فـوق أعـالي   الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص على أن أ   وحيث أن 

البحار وتقدم اليها خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء 
  .على مشورة من اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

  :ية للمالحة الجوية فيما يتعلق بالخطط االقليم الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الـدول أو                 إن  -١

 أقصى درجة مـن الكفـاءة    السالمة وتحقيق على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمين     تقرر  فوق أعالي البحار،    
  .بهاواالقتصاد لمقدمي تلك الخدمات وللمنتفعين 

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنيـة أو                 -٢
  .التشغيلية أو األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة

عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتـشمل أراضـي         -٣
  .اء منها، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنيةدولتين أو أكثر، أو أجز

 هذا ىعلى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتول  -٤
نها التقديم وفقا لما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات التي يتفق الطرفان على أ       

  .ضرورية للدولة النائبة
 تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد للمسؤولية فوق أعالي البحـار                  -٥

  .على المهام الفنية والتشغيلية المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعني
  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي

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

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركـة           -٧
  .البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجويالمجال الجوي فوق أعالي  الجوية في

                                                        
  .أقاليم معلومات الطيران، والمناطق المراقبة والنطاقات المراقبة" المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية"بارة تشمل ع ∗
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  االجراءات المتصلة بهذا القرار
عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم   -١

 القامة نقاط تحويل المسؤولية وانجـاز       ىواقع المثل الحدود التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار الم          
  .اجراءات التنسيق األكثر فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة

ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحـار علـى أن تعقـد                     -٢
عنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا اتفاقات، كلما أمكنها ذلك، مع الدول الم

تعذر على األولى تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد يلزم تعديل           
ط الطوارئ بموافقـة مجلـس   الجوي الذي تقدم اليه خدمات الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خط       حدود المجال 

  .المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات األصلية

  )ن(المرفق 
  توفير خدمات البحث واالنقاذ

تنص على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم في حـدود امكانياتهـا     من اتفاقية شيكاغو٢٥ المادة حيـث أن  
 بها من وقـت  ىن على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوصالمساعدة الى الطائرات المستغيثة فوق أراضيها، وأن تتعاو       

  .االتفاقيةتلك  ىالى آخر بمقتض
االتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بانشاء خدمات البحث واالنقاذ وتشغيلها في          تلك  الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

  .أراضي الدول المتعاقدة وفوق أعالي البحار
تفاقية ينص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم اليها خدمات البحث            االتلك   الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

واالنقاذ تحدد بموجب اتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة 
  .الجوية االقليمية

بحث واالنقاذ متمشية بقدر االمكان مع      االتفاقية يوصي بأن تكون مناطق ال     تلك   الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 
، وأن تكون فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مع األقاليم البحريـة             أقاليم معلومات الطيران المناظرة لها    

  .للبحث واالنقاذ
مها  المجلس أن خدمات المالحة الجوية التي تقـد ىاالتفاقية تنص على أنه اذا رأتلك   من   ٦٩المادة   وحيث أن 

الدولة المتعاقدة 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 العثـور علـى                    

  .توصيات لهذا الغرضوسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن يقدم 
 من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتـضمنه خـدمات      ٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة       وحيث أن   

  .واالنقاذ البحث

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 بأقـل قـدر مـن التكـاليف         ىتحقيق الكفاءة المثل  و  ضمان السالمة  بقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ     -١

 فوق  فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة أو أو،فوق أراضي الدولهذه المناطق ، سواء كانت ماليةاالج
تشغيلية ومنها مدى استصواب    الفنية و العتبارات  العلى أساس ا  و ، وفقا التفاق المالحة الجوية االقليمي،     أعالي البحار 
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 ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق النقاذتطابق أقاليم معلومات الطيران مع مناطق البحث وا
  .أعالي البحار

يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحريـة للبحـث واالنقـاذ                  -٢
نقاذ كلما كان ذلك والخدمات الجوية للبحث واالنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسيق اال        

  .عمليا وذلك للتنسيق بين العمليات الجوية والعمليات البحرية للبحث واالنقاذ
اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أكثر، أو جـزءا مـن تلـك                     -٣

  .األراضي، فينبغي االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية
لة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقـا لمـا   يجب على الدو    -٤

 ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات المتفق عليها مع الدولة النائبة               ،تقتضيه الدولة المنيبة  
  .النائبة لكي تشغلها هذه الدولة

 اسناد المسؤولية فوق أعالي البحار على المهام رة الى أخرى، ويقتصتقتصر انابة المسؤولية من أي دول  -٥
  .الفنية والتشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في المنطقة المعنية

فوق أعالي البحار، ينبغي أن يعالج بما في ذلك تقديمها كل نقص في كفاءة تقديم خدمات البحث واالنقاذ،   -٦
  .ت مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقاذبالتفاوض على اتفاقا

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

  .ذلك دون االخالل بسيادتها
لمجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحـث   ان موافقة ا    -٨

  .واالنقاذ في مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على المنطقة المعنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ل األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حدود مناطق البحث      ينبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الدو         -١

واالنقاذ التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صـندوق مـشترك                 
للبحث واالنقاذ أو انشاء هيئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليها مسؤولية توفير خدمات البحث واالنقاذ داخـل                  

  .لمناطق التي تمتد فوق أراضي أي دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحارا
في  ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقاذ الداخلة  -٢
الوضع، وعلى  مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا مناطق

  .واالنقاذ التفاوض لعقد اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام بعمليات البحث
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  )س(المرفق 
  والحركة الجوية العسكرية التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

وكثيـر مـن    الطيران المدني والطيـران العـسكري يـشتركان فـي اسـتخدام المجـال الجـوي               حيث أن 
  .والخدمات التجهيزات

 االعتبـار  بإقامـة من المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو تقضي بأن تتعهد الدول المتعاقدة ) د( الفقرة وحيـث أن  
  . طائراتها الحكوميةتنظم قواعد إصدارالواجب لسالمة مالحة الطائرات المدنية عند 

ب على الحركة الجوية، من زيادة القدرة على دخول المجال للقدرة على االستفادة، في سياق زيادة الطل     وإدراكا  
الجوي المستخدم لألغراض العسكرية ونظرا لعدم ايجاد حلول مرضية لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجوي على 

  .جميع المستويات
علـى، وحيـث أن    التكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية والعسكرية يعتبر الهدف األ           وحيث أن 

  . لحل الصعوبات الراهنةفورياتحسين التنسيق بينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا 
 أن المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية الخاص بااليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت       وإذ تذكر 

 مفروضة على استخدام أي حجم معين من المجال الجوي مرحلة    الجوية قابلة لالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود        
  .انتقالية، وأنه ينبغي توخي المرونة في ادارة جميع المجاالت الجوية

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
يجب وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في اسـتخدام المجـال                 -١

  .جهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة لحركة الطيران المدني الدوليالجوي وبعض الت
 التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فـوق           واإلجراءاتيجب أن تكفل النظم       -٢

امها وكفاءتها، وأن تكون تلك أعالي البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المدني الدولي وانتظ  
  . مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغواإلمكانمتمشية بقدر  العمليات
يجب أن يعمل المجلس من أجل مساعدة الدول في إبرام اتفاقات مدنية عسكرية وذلك بتقـديم النـصح                     -٣

  .واإلرشاد لتلك الدول
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

 تنسيق خدمات الحركة الجوية بـين الطيـران المـدني والطيـران     إلىينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر       -١
  .أعاله من المنطوق) ١(العسكري أو أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 

دني والطيـران    موضوع تنسيق استخدام المجال الجوي بين الطيران الم        إدراجينبغي أن يكفل المجلس       -٢
  . التي تعقدها المنظمة، وذلك حسب االقتضاءاإلقليميةالعسكري في جداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعات 

من المنطوق أعـاله أن     ) ٢( المذكورة في الفقرة     واإلجراءاتينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم         -٣
  .المعنية  خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقةتنسق األمور مع جميع الدول المسؤولة عن تقديم
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  )ع(المرفق 

  توفير المطارات المالئمة

  . من الضروري ادخال تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطارات في كثير من المواقعحيث أن

 تخطـيط هـذا    هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا باهظا وأن من غيـر المستـصوب            وحيث أن 
  .دون مراعاة تطورات المستقبل العمل

 الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة الى معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات التي يرجح أن               وحيث أن 
  .تقتضيها المطارات لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات

شغيل الطـائرات الجديـدة تـسمح        كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها اذا كانت مقتضيات ت          وحيث أن 
  .بتشغيلها اقتصاديا دون مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات

 تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن االعتبارات البيئية قد فرضت قيودا على تشغيل الطائرات                وحيث أن 
ي تقتضي تـشغيل طـائرات جديـدة أقـل     بعض المواقع، وأن مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق العالم    في

  .ضوضاء

االتجاه يتزايد نحو اسناد تشغيل المطارات الى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بـضمان                وحيث أن 
  .السالمة في تجهيزات وخدمات المطارات

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف

  .وضوعة للمطاراتيجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الم  -١

تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل ازعاج بيئي ممكـن مـن       يجب    -٢
  .المطارات التي يستعملها الجيل الحالي من الطائرات

  .أن تقوم الدول بترخيص المطارات  -٣

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

  متصلة بهذا القراراالجراءات ال

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

  .وضع ارشادات اضافية بشأن تطورات المستقبل  )أ

  .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات  )ب

) ٢( ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينة في الفقرة                -٢
  .المنطوق من
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  )ف(المرفق 
   الجومنعلى األرض و اختبار مساعدات المالحة الالسلكية

  .لها  أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظمة من الضروري التحقق منحيث أن
االختبـارات  هذه  على األرض يقلل الحاجة الى اجراء       المساعدات  ختبار  محسنة ال  انشاء تجهيزات    وحيث أن 

  .الجو من
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
ريثما تتوافر    الجو منطريق اختبارات منتظمة    ينبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن           -١

  .مرافق اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا
ينبغي تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، وما يتصل بها من تجهيزات االختبار والرصد، بما                -٢

جـراء اختبـارات دوريـة     الجو، وذلك لتقليل الحاجة الـى ا منيضمن األداء بنفس المستوى الذي تكفله االختبارات      
  .الجو من

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ريثما تتوافر تجهيزات اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا، ينبغي للدول المتعاقـدة أن تنـشئ لنفـسها          -١

 الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدول أو الوكـاالت التـي   منوحدات اختبار  
  .بالنيابة عنها  الجومنلك التجهيزات المناسبة كي تجري االختبارات تم

ينبغي للمجلس أن يواصل جهوده لتنسيق الترتيبات المعقودة بين الدول المتعاقـدة الجـراء اختبـارات                -٢
  . الجو لمساعداتها المالحية الالسلكيةمنمنتظمة 
بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكية، للتحري عن ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة   -٣

السبل الممكنة لتحسين تجهيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبـارات    
  .الجو مندورية 

ينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت فـي       -٤
تحسين المعدات األرضية للمالحة الالسلكية، بما في ذلك تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر                مجال

  . الجومناسهام هذه التطورات في التقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء االختبارات 

  )ص(المرفق 
  األرضيين في الطيران شروط مالئمة لتوظيف العاملين

تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خـدمات الطيـران            ط التوظيف التي ال   شروحيث أن   
  .مناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدريبهمالمؤهالت الاألرضية تشكل سببا رئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي 

جراءات خـدمات المالحـة    واوالتوصياتهذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد         وحيث أن   
  .الجوية
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شروط توظيف العاملين في الخدمات األرضية للطيران ينبغي أن تكون متناسبة ن الجمعية العمومية تقرر ان إف
  .مع المؤهالت المطلوبة منهم والمسؤوليات التي يؤدونها

  )ق(المرفق 
   الفنيةاليكاوا أعمالاسهام الدول في 

  . الفنيةلمنظمةا أعمال الدول المتعاقدة أمر ضروري الحراز تقدم جيد في المشاركة الفنية من جانب حيث أن
 لمنظمةا أعمالفي   سريعة ووافيةمشاركة يصعب الحصول بين حين وآخر من الدول المتعاقدة على وحيث أنه

  .الفنية
ل  ال داعي له علـى الـدو  اثقال دون هذه المشاركة  من الضروري الحصول على أقصى منفعة من         وحيث أن 

  .المتعاقدة وعلى المنظمة
  . الفنيةلمنظمةا أعمالفعالة في الفنية المشاركة ال ضرورة قيام الدول المتعاقدة بن الجمعية العمومية تقررإف

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
، مـع اقامـة      الفنية لمنظمةأعمال ا  في   ة الفعال المشاركةينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على          -١

ه  الواجب للحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بـصدد هـذ                  عتباراال
  .المشاركة
  :ينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما يلي في حدود امكانيات كل منها  -٢

  .أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية للمنظمة  )أ
تماعات المنظمة وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضيرية التي تجري  اجتشارك فيأن   )ب

سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوي على اقتراحات محددة            قبل االجتماعات، وال  
  .على آرائها بشأن الوثائق المقدمة اليهاأو التي تحتوي بنود جدول األعمال بشأن 

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

  .أن تضطلع بالدراسات التخصصية التي تطلبها المنظمة  )د
  . بأي وسيلة أخرى يحددها المجلسة الفنيأعمالهاأن تساعد المنظمة في   )ه

  )ر(المرفق 
  في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية  العامة الفنيونموظفو األمانة

قواعـد  ال ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط االقليميـة و               حيث أن 
  .واجراءات خدمات المالحة الجوية واالجراءات االضافيةوالتوصيات الدولية 
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 األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية اسـتخداما   من المهم استخدام موظفي وحيث أن 
  .فعاال لمساعدة الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها

 من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيـسي                 وحيث أن 
قليمية من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات                وفي المكاتب اال  

  .في مجاالت تخصصاتهم
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
توزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية توزيعا فعاال لتقـديم  يجب    -١

 الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل التي تعترضها في مجال تنفيـذ الخطـط االقليميـة والقواعـد        ىلمثلالمساعدة ا 
  .االجراءات االضافيةواجراءات خدمات المالحة الجوية ووالتوصيات الدولية 

 تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من الحفـاظ علـى         يجب    -٢
  .كفاءاتهم الفنية واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من القيام بزيارات                 -١

لتصدي لمـشاكل  لالدول هذه و حين تطلبها حين تكون هذه الزيارات ضرورية أفي الدول المتعاقدة متكررة لمدد كافية  
  .التنفيذ التي تعترضها

ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومن المقر الرئيسي                  -٢
  .الى المكاتب االقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب االقليمية بصفة مؤقتة

امة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتـب االقليميـة مـن تحـديث              ينبغي تمكين موظفي األمانة الع      -٣
سيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنيـة، والقيـام بزيـارات الـى هيئـات       معلوماتهم في مجاالت تخصصهم، ال  

 تحظـي   نه ينبغي أال  اغير  . والتطوير، ومشاهدة التجارب التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة         البحوث
وعالوة على  . الزيارات باألسبقية على الوظيفة األساسية لألمانة العامة وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتها التداولية            

  .ذلك ينبغي حسب االمكان الربط بين السفر الذي تستدعيه تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة

  )ش(المرفق 
  في بعض حوادث الطائرات تعاقدة على التحقيقالتعاون بين الدول الم

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

 ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي اشراك خبراء ذوي تخصصات فنية وتـشغيلية               وحيث أن 
  .لتحقيقل كما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة ، التحقيقاتي اجراءكثيرة ف

  . الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية والتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمةوحيث أن
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ر  من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقاريوحيث أن
  .ي لهدون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داع مستفيضة عنها

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

يـران الجـسيمة    الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقيـق فـي حـوادث الط          فان الجمعية العمومية توصي   
الحوادث التي يقتضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول                 أو

  :المتعاقدة بما يلي الى الحد الممكن ضمن ما تقوم به
قيـق  تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات الجراء التح        )أ

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

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

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
م حلقات العمل االقليمية بشأن التحقيق في الحوادث، وذلك لتبادل          ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دع       -١

المعلومات عن القوانين واالجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في الحوادث، وعن كيفية تقاسم المعرفـة                
تذليل صعوبات والخبرة في ادارة وأساليب التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن اجراءات 

  .التحقيق في الحوادث
ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحوادث،                -٢

بوصفهم مراقبين في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعـرف علـى                 
  .العمل أساليب

لدول المتعاقدة على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيران ومنع ينبغي تشجيع ا   -٣
 وينبغـي  . في الحوادث ومنـع وقوعهـا      وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق         

" ترينيـر "وامكانيات ادراج منهجية    استطالع جميع امكانيات استخدام مراكز التدريب األقليمية لعقد هذه الدورات فيها            
  .موحدا فيها ألنها تمثل تدريبا دوليا

  )ت(المرفق 
  العالقة بين السالمة الجوية والعوامل البشرية

"...  أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الـدولي                 حيث أن 
  ".الجوية الدوليةبقصد تعزيز سالمة الطيران في المالحة 

  . من المسلم به أن العوامل البشرية لها عالقة بحدود األداء البشري في بيئة الطيرانوحيث أن
ن هنـاك   فـإ ،  ) في المائة من الحوادث    ٧٠نحو   (، في غالبية الحوادث   ى تأثير العوامل البشرية يتجل    وحيث أن 

  .ادث الطيرانبالتالي حاجة مستمرة الى اتخاذ تدابير مالئمة لتخفيض عدد حو
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 االزدياد في استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيـد، سـواء فـي                  وحيث أن 
العمليات الجوية أو األرضية، أمر قد يؤدي الى تفاقم خطورة مسائل العوامل البشرية ما لم تتخذ التدابير الالزمة فـي          

  .المالئم الوقت
 يقوم فعال بتنفيذ برامج تتعلق بالعوامل البشرية، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلدان  عددا من الدولوحيث أن

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

  .وادث الطائراتلتأثير العوامل البشرية على ح

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشرية عند تصميم المعدات            -١

  .أو اجازاتهم/الشهادات، وعند تدريب العاملين ومنح واجراءات التشغيل و
بعيد المدى وتبادل المعلومات عن المشاكل المتعلقة بتـأثير         ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على التعاون         -٢

  .العوامل البشرية على سالمة عمليات الطيران المدني
 تجميع وتحليل الخبرة التي اكتسبتها الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن ىينبغي للمجلس أن يتول  -٣

  .شتى مسائل العوامل البشرية

  )ث(المرفق 
  حركة الجويةتقديم خدمات ال

يطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتيبات الالزمة لتقديم خـدمات         شيكاغو   الملحق الحادي عشر باتفاقية      حيث أن 
  .الحركة الجوية في المجاالت الجوية وفي المطارات التي تقررت لها هذه الخدمات

من انشاء برامج الدارة السالمة قرر على الدول المتعاقدة أن تضشيكاغو  الملحق الحادي عشر باتفاقية وحيث أن
  .في خدمات الحركة الجوية

  . الحركة الجوية ادارةمزيد من الكفاءة فيال الجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة تؤدي الى وحيث أن
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليفإ
ـ أن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن الخدمات الجاري تقديمها      -١  الـسالمة  شروط تفي ب

  .واالنتظام والكفاءة في الطيران المدني الدولي
 ادارة الحركة الجويـة /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعحاجة الى تشغيل    أن تقيم الدول االعتبار لل      -٢

يما المجال الجوي س  ادارة المجاالت الجوية والكفاءةبطريقة اقتصادية، وأن تقيم االعتبار للجهود التعاونية التي تحسن 
  .العلوي

الجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية        ينبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة         -٣
  . اليها خدمات الحركة الجويةونقدمي جميع المجاالت الجوية وجميع المطارات التي على
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  االجراء المتصل بهذا القرار
 فيمـا   لخدمات الحركة الجويـة   حسب االقتضاء في انشاء هيئة واحدة مشتركة      ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر      

 توكل اليها مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فـوق أراضـي أي                   ،بينها
  .دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحار

  لقطبيةللمنطقة ااستخدام الطرق الجوية العابرة   :١٤-٣٦القرار 
هيكل الطرق الجوية الجديدة فوق القطب الشمالي قد أنشئ في اطار االيكاو للربط بين قـارة أمريكـا         لما كان   

  . الشمالية وجنوب شرق آسيا واقليم المحيط الهادئ
يابان  انشاء هذا الهيكل هو نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها كندا والصين وفنلندا والمانيا وايسلندا والولما كان

 في التعاون الدولي في أداء      غير مسبوق  روحا   التي أظهرت ومنغوليا والنـرويج واالتحاد الروسي والواليات المتحدة       
  .المعقدة للغايةهذه المهمة 

 باعالن سلطات الطيران الروسية عن تنفيذ نظـام         ١/٢/٢٠٠١ هذا الهيكل قد دخل حيز التشغيل في         ولما كان 
  . طب الشمالي التي تقطع مياه المحيط القطبي الشماليالطرق الجوية العابرة للق

 تنفيذ هيكل هذه الخطوط الجوية باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطـب الـشمالي هـو حـدث ذو                   ولما كان 
خاصة حيث أنه يسمح بتقليص مدة الطيران بين جهات السفر في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسـيا واقلـيم                    أهمية

  .الهادئ المحيط
استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي سيفتح أمام طائرات كل الدول المتعاقدة وفقا ألحكـام             ولما كان 

  .اتفاقية الطيران المدني الدولي
 استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي يحمل في طياته منافع بيئية كبيرة فيما يتعلق بحمايـة            ولما كان 

  . عظيمة للركاب وشركات الطيرانالبيئة وفوائد اقتصادية
 تحليل نمو كثافة الحركة وتنبؤاتها في الخطوط الجوية العابرة للقطب الشمالي تشير الـى أنـه مـن           ولما كان 

  .الضروري اتخاذ اجراءات لتحسين السمات التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي
للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي تنطوي على نفقـات          تحسين السمات التشغيلية     متطلبات تلبية ولما كانت 

  .مالية ومادية كبيرة لضمان مستوى السالمة الجوية المالئم
  : الجمعية العموميةفإن
 للدول التي تقدم خدمات الحركة الجوية في اطار الهيكل الجديد للخطوط الجوية     أنه من الضروري   تعلن  -١

المنسق   أن تبذل ما في وسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطيط        ابرة للقطب الشمالي  رق الجوية الع  الدولية باستخدام الط  
لزيادة الطاقة االستيعابية لهذا الهيكل، وذلك بغية حصاد أقصى منافع ممكنة من تنفيذ الطرق الجوية العابرة للمنطقـة                  

  .القطبية
ات الدولية والمؤسسات الماليـة      من المجلس اتخاذ اجراءات مالئمة لتعبئة موارد الدول والمنظم         تطلب  -٢

  .لتكفل التطوير الديناميكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي
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من المجلس أن يرصد تطور هيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجويـة               تطلب    -٣
  .لوية وأن يصدر توصيات تتعلق بتشغيل وتطوير هذا الهيكل عند الضرورة كأوللمنطقة القطبيةالعابرة 
 من المجلس أن يواصل دوره التنسيقي وأن يدعم مبادرات تنظيم األنشطة المشتركة بين األقـاليم               تطلب  -٤

قطبية واألنـشطة   والمتعلقة بتشغيل هيكل الطرق الدولية العابرة لألقاليم الذي تُستخدم فيه المسارات العابرة للمنطقة ال             
  .المتعلقة بتحديث نظم إدارة الحركة الجوية الالزمة لهذه المسارات الجوية

  .١٣-٣٣ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  -٥
  في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات االيكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  مقدمةال

ر يتباعها لتطوإ المبادئ األساسية التي يجب على الحكومات تحددالطيران المدني الدولي قد  اتفاقية لما كانت
هو لذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسالنقل الجوي الدولي على نحو  خدمات
ا على ـه للنقل الجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلخدماتنشاء إ إلىالمبادئ والترتيبات الرامية  دعم

  .العام  االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح معواقتصادي أساس سليم

 على المستوى الوطني ستمرة النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية المولما كان
  .ة الدوليياتلى المستوإضافة إلبا

طوير  المتاحة إلى أقصى حد والتصدي للتحديات التي تجابه تستغالل الفرص تدبير الموارد الالزمة الولما كان
  .، وخاصة على البلدان النامية ولمواكبة التحديات التي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبةالنقل الجوي

لدول المتعاقدة على نحو في ا بشأن تطوير النقل الجوي وإحصاءات ودراسات إرشادات المنظمة تعد ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها   هذه الموادوتكييفأن تواظب على تحديث وتركيز مستمر وينبغي 

 من المعلومات وغيرها دقيقة وواقعية إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
  .اإلرشادات هذه إعداداألخرى لكي يتسنى للمنظمة 

 المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من انتولما ك
  .وضعها

المنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهدافها   هذهناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
ارسات التي تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله على وضع السياسات والمممتعاقدة دول اللاالستراتيجية تساعد ا

  .إلى التشغيل التجاري وتحريره

  . المنظمة في مجال النقل الجوي هذهلاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان
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  : الجمعية العموميةفإن

االيكاو المستمرة في مجال سياسات بأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  تقرر  -١
  : والثالثين للجمعية العموميةة السادسةعند ختام الدورقائمة تلك السياسات كما كانت الجوي،  النقل

  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  ):أ(المرفق 
  اإلحصاءات  ):ب(المرفق 
  التوقعات والتخطيط االقتصادي  ):ج(المرفق 
  التسهيالت  ):د(المرفق 
  فرض الضرائب  ):ه(ق المرف

  خدمات المطارات والمالحة الجوية  ):و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين  ):ز(المرفق 
  البريد الجوي  ):ح(المرفق 

 المجلس في الوثائق المذكورة في تجديداتها التي يعدها الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات وتحث  -٢
  .دوريةال كتبالدلة واأل األمين العام في تي يعدهاتجديداتها الهذا البيان الموحد و

وقرارات شيكاغو ن اتفاقية مالدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة  تحث  -٣
 وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى ،الجمعية العمومية

  . والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوياإلحصاءاتاألكمل سرعة وعلى الوجه 
 أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق إعطاء المجلس إلى تطلب  -٤

  .ميةالنا  ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدانإسهامأفضل 
 ونمثلي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء لكل  بأنسب الوسائل المجلس أن يلتمسإلى تطلب  -٥

 لجنة النقل إلى تقاريرها قدم فرق من الخبراء المؤهلين تإنشاء رأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك إذاالدول المتعاقدة 
  .مة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العاإلىالجوي أو 
 جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، تستطيععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن ي المجلس إلى تطلب  -٦
 ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه مسائلتقدم في حل اللل الوسيلة الرئيسية باعتبارها

  . بناءة بصددهاإجراءات اتخاذ توجد امكانية التي يتعين حلها وحيث مسائلالجتماعات عدد وأهمية الا
 المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة إلى تطلب  -٧

  . إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينهاالتي يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من
 البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي واظب على مراجعة هذا المجلس أن يإلى تطلب  -٨

  .يه تغييرات علإدخال إلىالحاجة كلما دعت وأن يخطر الجمعية العمومية 
  .١٨-٣٥ القرارل  أن هذا القرار يحل محتعلن  -٩
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  )أ(المرفق 
   للنقل الجوي الدوليالتنظيم االقتصادي

   االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واالنصاف والمساواة في  لما كانت

دولي ومازالت تشكل الفرص، وعدم التمييز، والترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي ال
  .أساس تطوره في المستقبل

  . أهداف المنظمةأحد أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل إلىتعدد األطراف  ولما كان
 ولكنها تشترك في  شيكاغو اتفاقيةإطارمختلفة ضمن   الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت

  .ركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليههدف أساسي واحد هو المشا
 وكان تشغيال سليما واقتصاديا، ة النقل الجوي الدوليخدمات أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل ولما كان

  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل  يفي هذا الخصوص  الجوية الدوليةالخدماتاتفاق عبور 
الثالثة والثمانين من  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم  الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن لما كانتو

 الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا جميع سرع ما يمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو واتفاقية شيكاغو 
  .االيكاولقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى 

غير  أمور حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل ولما كانت
  .دقة واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافية حيث انها تقوض مستصوبة

 الجوية الخدماتتنمية شفافة ل وعادلةينبغي أن يتم بطريقة لنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان
  .بشكل مرض

الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت  ولما كانت
اتفاقات خدمات جوية وبنود نموذجية بما في ذلك المنظمة قد وضعت إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، 

  . في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية— حسب رغبتها —ستعين بها الدول نموذجية لكي ت
  : الجمعية العموميةفإن
 تنظيم النقل الجوي الدولي اتسياسعن  إرشادات إعداد لاليكاو في األساسي من جديد على الدور تؤكد  -١

  .وفي تسهيل التحرير
على وجه بادر أن تعلى  الجوية الدولية الخدمات  اتفاق عبورإلى الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد تحث  -٢

  .إليهفي االنضمام سرعة إلى النظر ال
اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران لدى االيكاو تسجل أن  الدول المتعاقدة على جميع تحث  -٣

اتفاقات وترتيبات الطيران لقواعد تسجيل  ووفقا  شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(المدني الدولي، وذلك وفقا ألحكام المادة 
  .االيكاو لدى
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اتفاقات أو  بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق تاماالدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث  -٤
هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل في بلوغ   وتفيد أو متوقعةمستجدةوأي تطورات ترتيبات الخدمات الجوية 

  .الحقوق التجارية
 تدابير على دراسة وإعداد اإلقليمية شبه واإلقليمية المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات إلى تطلب  -٥

في الدول المتعاقدة توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تالتعاون، بما في ذلك الترتيبات الم
  .أوسع نطاقالوقت المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أو أخرى على 

 الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات إجراء المجلس أن يواصل إلى تطلب  -٦
 جميع الدول المتعاقدة يخطر وأن ، الجويةالخدماتالطيران وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات 

  .متحررةسيما بأي ترتيبات  وال التجارية، لحقوقعلى تبادل ابأي تطورات جديدة في التعاون الدولي 
واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل  المجلس أن يإلى تطلب  -٧

  .الجوي الدولي، وأن ينقحها أو يحدثها حسب االقتضاء
رض تبسيط الطيران بغ  المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيباتإلى تطلب  -٨

  .تسجيلالعملية 
تسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلى تطلب  -٩

تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى ل الدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة إلىدون تأخير، وأن يقدم ب
  .المجلس

الجوية الخدمات  إلى اتفاق عبور الجميعيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على انضمام من رئتطلب   -١٠
  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامها األمانة العامة  على إبالغ الدول المتعاقدة يحثاالدولية وتنفيذه، وأن

  الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —القسم الثاني 
ود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على  بعض القيلما كانت

 المبادئ األساسية وتنافي في هذا المجال مجحفةاستقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو إلى ممارسات تجارية تمييزية 
  .بانتظام وتوافق تطور النقل الجوي الدولي شيكاغو كما تنافيالتفاقية 

تطوير اقتصاد الكثير لجوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية النقل ال خدمات شغيل تما كانول
  . الدول التي تعتمد على السياحةسيما والمن الدول النامية، 

طيران بممارسة حقوق الشركة عند اإلذن للة ا والسيطرة الفعالغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
جوية ال الخدماتتشغيل ل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة نامية ال يحرم دوقدطريق وغيرها من حقوق النقل الجوي ال
  .على الفوائد المثلىمنها دولية والحصول ال

 تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ينبغيتعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق  ولما كان
سيما فيما يتعلق بالسالمة  ها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة والووفقا لتقدير

  .واألمن
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توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على  ولما كان
دهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف تهيئة بيئة تشغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويز

  .مشاركة الدول في عملية التحرير بدون المساس بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه
 التي تنشئ من خالل الترتيبات التعاونية ا متزايداتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع ولما كان
عبر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة الذي ي التعاون الوظيفي تسهل وإقليميةادية تجمعات اقتص

  . اإلقليميبين الدول النامية التي تنتمي إلى حركات التكامل االقتصادي
 التينامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقأي شركة طيران لممارسة  ولما كانت

تتمتع بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها 
  . ممن لهم مصالح متماثلةمواطنيهافي يد دولة نامية أو أكثر أو في يد 

  : الجمعية العموميةفإن
بانتظام ر النقل الجوي الدولي ي تطوعلى تؤثر ةانفراديالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير  تحث  -١
، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته وتناسق
  .الخاصة

ممارسة حقوق الطريق وغيرها من والسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث  -٢
 نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها في سيما الدول النامية أو دول، والألي دولة  ق النقل الجويحقو

  . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتهااألطراف، بما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي 
 شبه أو اإلقليميةادية لتجمعات االقتصلالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  -٣
 نفس التجمع مندولة نامية أخرى ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة ال لقيام ا سليماأساسبوصفه  اإلقليمية

لة على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى ا والسيطـرة الفعاألغلبية تكون ملكية ما حيثاإلقليمياالقتصادي 
  .مواطنيهافي يد أو  الواحدة أو األكثر

 على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في الدول المتعاقدة تحث  -٤
ذلك إتباع معايير االيكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من 

  .خص الناقلين الجويين، دونما إخالل بالسالمة واألمنمعياري الملكية والسيطرة فيما ي
 الجوية الدولية إلى أن للخدمات الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك تدعو  -٥

المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع تقدم إلى المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى 
  .الدول المتعاقدةا فيه فائدة بالذات لم
ة إلى الدول المتعاقدة التي ترغب في جدي كل مساعدة مبناء على الطلب المجلس أن يقدم إلى تطلب  -٦

  .دوليةالجوية ال الخدمات لتشغيل اإلقليمية شبه أو اإلقليميةالتجمعات االقتصادية االنضمام إلى 
 هذه إعداد إلى الدول المتعاقدة التي تبادر إلى الطلببناء على  المجلس أن يقدم المساعدة إلى تطلب  -٧

التي تقوم الدول المتعاقدة  أو إلى ، الجوية الدوليةالخدماتملكية وتشغيل مشاركة المباشرة في الترتيبات التعاونية لل
تلك لقة ب المعلومات المتعبتوزيعالتابعة لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور  شركات الطيران
  . على الدولالترتيبات التعاونية
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   توزيع منتجات شركات الطيران—القسم الثالث 

تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترونية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة  لما كان
  .سيما على توزيع منتجاتها شركات الطيران، وال

ة سلوك لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي لتتبعها الدول ووضعت بندين  االيكاو قد وضعت مدونولما كانت
  . مرتبطين بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات الجويةننموذجيي

  : الجمعية العموميةفإن

يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها وأن  المجلس أن الى تطلب  -١
  .ينشر على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات

 المجلس أن يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحجز اآللي إلى تطلب  -٢
  .  النموذجية في ضوء التغييرات في التنظيم والصناعةوالبنود

  تجارة الخدمات —القسم الرابع 

طار االتفاق العام بشأن تجارة إفي التي أدرجت مسألة جوانب النقل الجوي الدولي ت باهتم قد  االيكاوتلما كان
 اتفاقية الطيران المدني الدولي وعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام )GATS(الخدمات 

  .وللصالحية والدور اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل الجوي الدولي

  :عية العمومية الجمفإن

 وأن تضع المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية أن من الضروري أن تستطلع على تؤكد من جديد  -١
 للتغيرات الداخلية استجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة التوصيات والمقترحات 
  .والخارجية التي تؤثر فيه

تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره  أنلترتيبات تلك ال ه ينبغي بأنسلمت  -٢
دول ـمصالح جميع العلى نحو يتسم باالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمان 

  .الدولي مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل الجويوالمتعاقدة 

  . تنظيم النقل الجوي الدولياتسياسعن  اإلرشاداتلى الدور القيادي لاليكاو في وضع  عتؤكد من جديد  -٣

 الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي تحث  -٤
  :الدولي على ما يلي

 سلطات الطيران وصناعة ةكارشمفة خاصة  الوطنية وأن تكفل بصهيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ
  . في المفاوضاتة مباشرمشاركةالطيران 
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سيما خصائص النقل  ، والالطيران المدني الدولي تاما ألحكام اتفاقية إدراكا ممثليها إدراكأن تكفل   )ب
  .الجوي الدولي وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

 االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة المتعاقدة لدىلدول  اإزاء حقوقها والتزاماتها تراعيأن   )ج
  .العالمية

ضافية متعلقة بالنقل الجوي في إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية اآلثار المترتبة على   )د
تصادية  االرتباط الوثيق بين الجوانب االق الخاص آخذة بعين االعتبار،االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات

  . الجوي الدوليفي النقل األمنوالبيئية وجوانب السالمة و
اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما االيكاو في وضع وصالحيات  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه

  .في ذلك تحرير النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات
 التزامات وأي إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو من اتفاقية ) ٨٣(دة أن تودع لدى االيكاو بمقتضى الما  )و

  . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتعقدتهامحددة تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  : االهتمام الواجب لما يليإيالءمنظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمراقبين فيها  من تطلب  -٥
 الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى بالنقللتنظيمية الخاصة الهياكل والترتيبات ا  )أ

  .شبه اإلقليمي وواإلقليميالثنائي 
  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي  )ب
ل الجوي الدولي  بخصوص التنظيم االقتصادي للنقالراهنة اإلرشاديةسياسة االيكاو وموادها   )ج

  . الميدان هذاوعملها الدائب في

  : المجلسإلى تطلب  -٦
أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع   )أ

  .ضمان السالمة واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي
 النقل الجوي الدولي، علىالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب

  .وابالغ الدول المتعاقدة بها
 بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية ةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار أن يشجع  )ج

  . مجال تجارة الخدماتتعمل فيغير الحكومية التي و الحكومية  الدوليةالمنظماتغيرها من و

  عن السياسات اإلرشادات وضع —القسم الخامس 
  . التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليفي  التزامات ومسؤوليات دوليةعليها الحكوماتلما كانت 
التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات  ولما كان

  .والمسائل في مجال تنظيم النقل الجوي الدولي



- 50 - 
 

 

  . األخرىاالرشاديةالمواد السياسات و مسائل تنظيمية كثيرة وجمعتعالجت قد  المنظمة كانتولما 

  : الجمعية العموميةفإن

 السياسات والمواد االرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن التنظيم  الدول المتعاقدة على أن تراعيتحث  -١
  اإلرشاديةالسياسات والموادالصادرة بعنوان  Doc 9587 ةالوثيقاالقتصادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 

  . التنظيميةا االضطالع بمهامه عندالدولي لنقل الجوياالقتصادي لتنظيم العن 

 الدول جعلها ملبية الحتياجاتوالسياسات والمواد االرشادية   هذهتحديثأن يضمن المجلس  إلىتطلب   -٢
  . بشأن مسائل التنظيم الناشئة التي تهم الجميع وأن يعد حسب االقتضاء إرشاداتالمتعاقدة

  )ب(المرفق 
  اإلحصاءات

 يمثل أساسا مستقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي ات برنامج االيكاو لإلحصاءلما كان
  .الدولي

 التي يطلبها ءاتبتقديم اإلحصا النقل الجوي التابعة لها شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانتو
  . من اتفاقية شيكاغو٦٧ المجلس وفقا للمادة

 والمطارات الدولية الخدمات الجوية الداخلية عمليات إلحصاءات شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و ) ٥٤( الطرق الدولية، طبقا للمادتين جهيزاتوت

 من اتفاقية ٢١انات عن الطائرات المدنية المسجلة طبقا للمادة المجلس قد أعد شروطا لجمع البيولما كان 
  .شيكاغو

 المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي قياس أداء المنظمة ككل ولما كان
  .وأداء مكوناتها من حيث بلوغ األهداف االستراتيجية الموضوعة لها

عدة بيانات إحصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام  االيكاو قد أنشأت قاولما كانت
  .مباشر يتسم بالكفاءة إلثبات صحة البيانات اإلحصائية وخزنها واسترجاعها

  .قدمها عدد آخر غير كاملة التي طلبها المجلس، واإلحصاءاتقدم بعد يعدد من الدول المتعاقدة لم  ولما كان

 الطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم إحصاءاتجمع ت التيعاون بين المنظمات الدولية الت ولما كان
  .اإلحصاءات

  : الجمعية العموميةفإن

 في حينها وبشكل  المطلوبةاإلحصاءاتدها لتقديم و الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهتحث  -١
  .الكتروني كلما أمكنها ذلك
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راء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة ليدرسوا بصفة منتظمة لخب المجلس أن يدعو إلى تطلب  -٢
وليضعوا أكثر فاعلية، تلبية   ودولها المتعاقدةتلبية احتياجات المنظمةالبيانات اإلحصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل

مدى  وإلحصاءاتا اتساق المقاييس الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها االستراتيجية وتحسين
  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالتمن جانب  وموقوتية تقديمها هااكتمال

  : المجلس ما يليإلى تطلب  -٣

 في جمع العاملةأن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى   )أ
  . الطيران وتوزيعهاإحصاءات

 المساعدة إلى الدول المتعاقدة بناء على طلبها  لكي يقدم موظفو األمانة العامة المالئمةترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها  المنظمةإبالغ الطيران المدني وتحسين عملية إحصاءاتلتحسين 

  )ج(المرفق 
   والتخطيط االقتصاديالتنبؤات

ضروريا لتعزيز تخطيط  استقالل االيكاو في تتبع التوجهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا لما كان
  .وتطوير النقل الجوي الدولي

  عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبلوإقليمية عالمية تنبؤات الدول المتعاقدة تحتاج إلى تنلما كاو
  . مختلف األغراضالستخدامها في

التطورات المستقبلية  المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان
  .التي يحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا لألهداف االستراتيجية مع التركيز الخاص على  تولما كان
  .  السالمة واألمن والبيئة والكفاءة

قتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الدعم االى ال محددة وتنبؤاتتحتاج إلى  المنظمة  كانتولما
  .ةالبيئ حماية الجوية وتخطيط

  : الجمعية العموميةفإن
وتحديث التنبؤات باالتجاهات والتطورات في المستقبل  بإعداد االقتضاء المجلس أن يقوم حسب إلىتطلب   -١

 المحلية واإلقليميةالبيانات  التنبؤات هذه شملة، على أن ت أو محددة عامالتنبؤات، سواء كانت هذه في الطيران المدني
  .، وأن يلبي الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئة والكفاءة للدول المتعاقدةهاوالعالمية، وأن يتيح

 وتحليل التكاليف التنبؤات الالزمة إلعداد ءاتواإلجرا المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات إلى تطلب  -٢
المجموعات و  المنظمةباحتياجاتحسب االقتضاء  دراسات األعمال، بحيث تفي وإعداد التكاليف، مردوديةوالمنافع أو 

  . تخطيط البيئة التابعة للمنظمةأجهزة وغيرها منتخطيط المالحة الجوية والنظم األخرى ل اإلقليمية
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 الجارية التنبؤاتلجمع ووضع المعلومات عن أساليب الالزمة ترتيبات اللس أن يضع  المجإلى تطلب  -٣
 إرشادات لتكون بمثابة آخرها على الدول المتعاقدة من آن إلى عوزأن ي و، أعاله٢ و١ لألغراض المحددة في الفقرتين

  . وتخطيطها االقتصاديتنبؤاتهالها في 

  )د(المرفق 
  التسهيالت

  أحكام التسهيالتوتنفيذ  دإعدا —القسم األول 
) ٢٣(و) ٢٢( التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد  للتركيز علىضعقد و" التسهيالت"الملحق التاسع  لما كان

) ١٣(و) ١٠( الالزمة للوفاء بالشروط القانونية المشار اليها في المواد اإلجراءاتتوحيد لوشيكاغو، من اتفاقية ) ٢٤(و
  ).٣٥(و) ٢٩(و) ١٤(و

 تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أمرا أساسيا لتيسير تخليص الطائرات ولما كان
والركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات في مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بما يحافظ على كفاءة 

  .عمليات النقل الجوي
لدول المتعاقدة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن تقوم في  أن تواصل احيويمن ال ولما كان

  .نفس الوقت بحماية الطيران المدني الدولي
 تعجل في استحداث نظم فاعليتهاثبتت أ مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد ولما كانت

االمتثال لالجراءات التي تضعها سلطات ز برامج يتعزوي المطارات ف الدوليين وأفراد الطواقم الركابإجراءات  تخليصب
  .الهجرة

المسافرين على  ات المطارباني مالتي تسهل الحركة في مجموعة من الالفتات القياسية إعداد ولما كان
  .ته وفائدتهعليا فأثبت  اآلخرين قدنتفعينوالم

  : الجمعية العموميةفإن
ن تعطي اهتماما خاصا لزيادة جهودها لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة  الدول المتعاقدة على أتحث  -١

  .في الملحق التاسع
ي بالمتطلبات المعاصرة ـث يفـبحي" التسهيالت" تحديث الملحق التاسع يواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  -٢

  .ماية صحة الركاب والطواقم، والبضائع والركاب، وح ضوابط الحدودبإدارةللدول المتعاقدة فيما يتعلق 
 والملحق السابع عشر "التسهيالت"بين أحكام الملحق التاسع والتكامل  المجلس أن يكفل التوافق إلىتطلب   -٣

  ."األمن"
 Doc 9303  الوثيقة رقمفيالواردة  واإلرشاداتتحديث المواصفات يواظب على  المجلس أن إلى تطلب  -٤
 استكشاف الحلول واصل وأن ي،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، روءة آلياالسفر المقق وثائ  بعنوانالصادرة

  . اإلجراءات تخليصالتي تحسنالتكنولوجية 
 الدولية اإلشارات" بعنوان  الصادرةDoc 9636  رقملوثيقةا تحديث واظب على المجلس أن يإلى تطلب  -٥
 احتياجات وتأمين وفائها بإليها البيانات الجديدة إضافةوذلك ب، " البحريةوانئ والمات المطاربانيألشخاص في ما إلرشاد

  .الدول المتعاقدة
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   التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر—  الثانيالقسم
دولة وتهدف إلى إبالغ  جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته بما أن

  .هحامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازسع بوالمقصد بأن  العبور أو
  .جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليكل  الثقة الدولية في سالمة وبما أن
التي " االستراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب" بموجب –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان

 تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج  أن– ٨/٩/٢٠٠٦اعتمدتها في 
  .وإصدار وثائق الهوية والسفر ولتحول دون تغيرها ولكشف استخدامها بالتزوير

 تزوير بما في ذلك الغش في جوازات السفر، مكافحة من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال لولما كان
 السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي وتزييف جوازات

 مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها التي انتهتهويات، واستخدام جوازات السفر ال
  .بشكل غير مشروع
  .سروقة يتزايد في أنحاء العالم ممن يحاولون دخول بلد بهوية مزورة استعمال جوازات سفر فارغة مولما كان

 لمساعدة الدول في المسائل التي تشمل "التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا" االيكاو قد أنشأت مشروع ولما كانت
 إلصدار ٢٠١٠اللتزام بموعد سنة تخطيط المشاريع وتنفيذها والتعليم والتدريب وخدمات تقييم النظم بحيث تستطيع الدول ا

جوازات السفر المقروءة آليا ووضعت دليل المفاتيح العامة لتعزيز أمن جوازات السفر المقروءة آليا المعززة بالقياسات 
  .)الجوازات االلكترونية( البيولوجية

  : الجمعية العموميةفإن
وسالمة جوازات السفر الصادرة عنها، أمن للمحافظة على  أن تكثف جهودهاالدول المتعاقدة على  تحث  -١

  . أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائلعلىولحماية هذه الجوازات من الغش، و
الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في  إلى تطلب  -٢

  .١/٤/٢٠١٠ في موعد أقصاه رها أن تبادر إلى إصداDoc 9303الجزء األول من الوثيقة رقم 
  .٢٤/١١/٢٠١٥ الدول المتعاقدة على أن تكفل انتهاء صالحية جوازات السفر غير المقروءة آليا قبل تحث  -٣
 الدول المتعاقدة التي تطلب المساعدة في إطار مشروع التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا أن تحث  -٤

  .تتصل بااليكاو على وجه السرعة
من  الغش في جوازات السفر، مكافحةفعالية عمليات العمل على تعزيز واصل أن ي المجلس إلى تطلب  -٥

 لمساعدة الدول المتعاقدة اإلرشاديةالمواد والتوصيات الدولية ذات الصلة في الملحق التاسع، ووضع القواعد خالل تنفيذ 
  .عنها خرى الصادرة الحفاظ على سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األعلى

  . الدول التي تصدر الجوازات االلكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لاليكاوتحث  -٦
 الدول المتعاقدة التي ال تفعل ذلك على أن تقدم بيانات روتينية ومحدثة عن الجوازات المفقودة تحث  -٧

بيانات الخاصة بوثائق السفر المسروقة القاعدة /لبحث اآلليل )انتربول(الشرطة الجنائية الدولية والمسروقة إلى آلية 
  .والمفقودة
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   التسهيالتعلى مسائل الوطنية والدولية والتعاون اإلجراءات — الثالث القسم

عمليات تخليص  مستمرة لتحسين فعالية وكفاءة إجراءاتالدول المتعاقدة تقضي بأن تضع حاجة ال  كانتالم
  .اإلجراءات

  . التحسينات الالزمةإلدخال لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة اءإنش ولما كان

 التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها على مسائل التعاون ولما كان
  .ينشؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعني

  : الجمعية العموميةفإن

تعتمد سياسات للتعاون أن تستعين بها، وأن وطنية للتسهيالت و  الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجاناتحث  -١
  . الدول المجاورةمع اإلقليمي

الدولية  لمنظماتل اإلقليمية شبه واإلقليميةالدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت تحث   -٢
  .ن المعنية بالطيراالحكومية األخرى

 التدابير الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو جميع الدول المتعاقدة على أن تتخذ تحث  -٣
  :يلي بالوسائل المالئمة األخرى للقيام بما

  :يلي ما للحاجة إلى ، كل في حكومتها، المختصةجميع الهيئاتاسترعاء اهتمام المواظبة على   )أ

  . مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهمتوافقة  الوطنيةالقواعد والممارساتجعل   )١

  . الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالتإعداد  )٢

  . الضرورية المتابعةتنفيذ إجراءاتالمبادرة إلى   )ب

 الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهيالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخرى على دراسة تحث  -٤
 ترتبط الدول المتعاقدة األخرى التي إليهات، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت مشاكل التسهيال

  .صالت جويةبمعها 

 الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها في تحث  -٥
  . لتلك المشاكلموحدتؤدي إلى حل  أن تلك المشاورات قد كلما تبينمجال التسهيالت، 

 على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع مشغليها الجويين الدول المتعاقدة على أن تشجع تحث  -٦
  :يلي  ماحكوماتهم بشأن

  .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها  )أ

 التي خطاراألالهجرة غير القانونية وغيرها من منع وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و  )ب
  .تهدد المصالح الوطنية



- 55 - 
 

 

ي ـ الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن فتحث  -٧
 مستويات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات  أقصى لتحقيق، وذلكالنظم االلكترونية لتبادل البيانات

  .الدولية
 الجهود جميع بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة  على أن يبذلواوالمشغلين الجويين الدول تحث  -٨
إجراءاتها، وأن يضمنوا في الوقت ذاته أمن سلسلة اإلمدادات تخليص الجوية والبضائع عمليات مناولة  تعجيلالممكنة ل
  .الدولية

  )ه(المرفق 
  فرض الضرائب

لما كان فرض  رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، و دوراؤديالنقل الجوي الدولي ي لما كان
 إيراداتعلى  و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدوليواإلمداداتالطائرات والوقود الضرائب على 

 النقل الجوي  النقل الجوي الدولي والطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات فيشركات
  . له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي وعلى مبيعات وخدمات الطيرانالدولي

 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي تميز (Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة لما كانت و
 هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم الرسم"من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن 

التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، 
  ".تكلفة محددةوهي عموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس 

 على نحو متزايد على بعض جوانب جباياتقلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض من دواعي ال ولما كان
ضرائب الرسوم على أنها  ذه هبعضيمكن تصنيف وفرض الرسوم على الحركة الجوية، انتشار النقل الجوي الدولي، و

  .النقل الجوي الدوليوخدمات على مبيعات 
-٣٦  في قرار الجمعية العموميةقد عولجتات محركات الطائرات مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاث ولما كانت

  ."االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات ن موحد بسياسات ياب "٢٢
 بالطابع التسليمستهدف يوشيكاغو من اتفاقية ) ٢٤(كمل المادة  يDoc 8632  في الوثيقة القرار الواردولما كان

  . بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائبإعفاءي وبالحاجة إلى الفريد للطيران المدني الدول
  : الجمعية العموميةفإن
 Doc 8632  في الوثيقةتردوالدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن المجلس حسبما  تحث  -١
  .يالدول سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانالصادرة ب
 تلبيتهاوتأمين  Doc 8632 والمشورة الواردة في الوثيقة اإلرشادات المجلس أن يكفل تحديث إلى تطلب  -٢
  . الدول المتعاقدةالحتياجات
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  )و(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية

   سياسة فرض الرسوم—القسم األول 
ضرائب في مجال النقل الجوي الدولي تميز  بشأن فرض ال(Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة لما كانت و

الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم "من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة باعتبار أن 
التجهيزات والخدمات إلى الطيران المدني، بينما الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، 

  ".تكلفة محددةعموما ال تنفق على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس وهي 
والخيارات القائمة على آليات السوق قد  مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات ولما كانت

ة في مجال  المستمر االيكاوبيان موحد بسياسات وممارسات" ٢٢-٣٦في قرار الجمعية العمومية على حدة  عولجت
  ".حماية البيئة

 رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية فرض أساس شيكاغو قد حددتمن اتفاقية ) ١٥( المادة ولما كانت
  .عنها واإلعالن

 الدول المتعاقـدة إلى المبادئ التي إلرشاد الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصيات ولما كانت
 رسوماعلى أساسها أن يفرضوا  وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي يمكن لمقدمي خدمات المطارات

  .لذلك الغرض إتباعهااألساليب التي يمكن الى ، ومنها أخرى إيراداتالسترداد تكاليف تقديمها وتحصيل 
خدمات و سياسات االيكاو بشأن رسوم المطاراتبعنوان  الصادرة Doc 9082 المجلس قد اعتمد الوثيقة ولما كان
  . ونشرها حسب الضرورة ونقحهاالمالحة الجوية

  : الجمعية العموميةفإن
  . شيكاغومن اتفاقية) ١٥( الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة تحث  -١
 المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها  خدماتالدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليف تحث  -٢

 فيشيكاغو ومن اتفاقية ) ١٥(  المبادئ الواردة في المادةإتباع على  المدني الدوليالطيران تقديمها إلى في تشارك أو
 بغض النظر عن ،سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةبعنوان الصادرة  Doc 9082الوثيقة 
  .الجوية  المطارات والمالحةلتشغيل خدمات التنظيمي الهيكل

ة ـتغطيلمجرد  أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية علىالدول المتعاقدة  تحث  -٣
  .طيران المدني إلى الالتكاليف المرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات

لنشر أي رسوم شيكاغو من اتفاقية ) ١٥( دها وفقا للمادةوالدول المتعاقدة على بذل قصارى جه تحث  -٤
طائرات أي دولة  إلى المطاراتخدمات  التجهيزات المالحية ولقاء تقديممتعاقدة أو تسمح بفرضها الدولة  التفرضها

  . بهذه الرسوملمنظمةا على إبالغو، متعاقدة أخرى
 تلبيتهاوتأمين  Doc 9082  الوثيقة والمشورة الواردة فياإلرشادات يكفل تحديث المجلس أن إلى تطلب  -٥

  .عاقدةالدول المتالحتياجات 
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  واإلدارة االقتصاد —القسم الثاني 
  .الجوية أحجام الحركة ازديادالمالحة الجوية تتزايد مع والتكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات  تنلما كا

خدمات المطارات لى تحسين الكفاءة المالية ـ علا متزايدا تركيزصبدة تق الدول المتعاولما كانت
  .الجوية المالحةو

من جهة  التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية إقامة من الضروري نولما كا
والمصالح المالية للناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعاون بين 

  .مقدمي الخدمات والمنتفعين بها
 الرامية إلى تشجيع االسترداد واإلرشادات المنظمة إلى تقديم المشورة دعتدة قد  الدول المتعاقولما كانت

  .المنصف لتكاليف خدمات المطارات والمالحة الجوية
هيئات تجارية المالحة الجوية إلى خدمات المطارات وتشغيل أصبحت تكثر من اسناد  الدول المتعاقدة ولما كانت

التزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإراشادات ومخصخصة قد تكون أقل إدراكا ووعيا ب
  الدولللوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهاااليكاو في المجال االقتصادي، وتستخدم تجهيزات وخدمات متعددة الجنسيات 

  . شيكاغومن اتفاقية) ٢٨( بموجب المادة
لمؤقتة لتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار  المجلس قد اعتمد اإلرشادات عن السياسات اولما كان

  .الصناعية بما يكفل المعاملة العادلة لجميع المنتفعين

  : الجمعية العموميةفإن
مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة ال هي وحدها بأنها الدول المتعاقدة تذكر  -١

تشغل  بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي ات المطارات والمالحة الجوية،اتفاقية شيكاغو إزاء خدممن ) ٢٨(
  . المطارات والمالحة الجوية المعنيةخدمات

 وخدمات المالحة الجوية المتعددة جهيزاتالدول المتعاقدة على التعاون من أجل استرداد تكاليف ت تحث  -٢
ؤقتة التي أصدرها المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي  ودراسة استخدام اإلرشادات عن السياسات المالجنسيات

  .للمالحة باألقمار الصناعية
أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى  المجلس إلى تطلب  -٣

 السليم للتعاون بين مقدمي سيما إرساء األساس ، والالمالحة الجويةو المطارات االقتصادية في تقديم وتشغيل خدمات
  .الخدمات والمنتفعين بها

 المجلس أن يواصل تنقيحه إلرشاداته عن السياسات بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي تطلب إلى  -٤
للمالحة باألقمار الصناعية وتنسيق الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك التشغيل المشترك المجدي 

  .اقتصاديا
 المجلس أن ينشر سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع واإلرشادات ذات الصلة، بما فيها تطلب إلى  -٥

المشورة التنظيمية واإلدارية بغية زيادة الوعي واإللمام بها لدى الدول وهيئات المطارات وخدمات المالحة الجوية 
  .التجارية والمخصخصة

أن لوضع االقتصادي لخدمات المطارات والمالحة الجوية، و ادراسة يواظب على المجلس أن إلى تطلب  -٦
  .قدم تقارير عنه إلى الدول المتعاقدة على فترات مالئمةي
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تقديم البيانات المالية المتعلقة ما يمكنها لدها وبأسرع وأن تبذل قصارى جهعلى  الدول المتعاقدة تحث  -٧
  . تلك التقاريروإعداد تلك المشورة إسداءن المجلس من المطارات والمالحة الجوية التابعة لها لكي يتمك بخدمات

  )ز(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين

هناك اهتمام مستمر لدى المنتفعين، بما في ذلك المنظمات الدولية التي لها مصالح في قطاعات السياحة  لما كان
  .اإليراداتأسعارهم وعائداتهم المالئمة من مستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم و بوالطيران والتجارة

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي  ولما كانت
 وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت إلى ، النقل الجوي الدوليإيراداتتكاليف عن تقوم بها االيكاو 

  .اإليرادات لتقاسم اإنصافنظام أكثر 

تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية التي تساعد المجلس  الناقلين الجويين وإيراداتااليكاو تحتاج إلى معرفة  ولما كانت
 والدراسات االستثمارية ةالبيئيعلى تقييم فعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االستراتيجية ولتخطيط المسائل 

  .وألغراض أخرى

  : الجمعية العموميةفإن

 في اإلقليمية دراسة عن االختالفات ةدوري بصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرإلى تطلب  -١
وأسعار   التشغيليةأن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العملياتمستوى التكاليف التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و

  .النقل الجويعلى تعريفات  و التكاليف على مستوياتالمستلزمات

 من الناقلين الجويين بأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  -٢
  .االيكاو تطلبهاالتي خرى األبيانات ال وواإليراداتف يلالها على بيانات التك الدوليين التابعين

  )ح(المرفق 
  البريد الجوي

 بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي مستمرةد أعطت توجيهات الجمعية العمومية ق لما كانت
  .العالمي

  : الجمعية العموميةفإن

 سياسات صيغت الطيران المدني الدولي كلما تراعي األثر الذي يقع علىالدول المتعاقدة على أن  تحث  -١
  .المي العيتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا في مجال البريد الجوي الدولي، وال

  .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيه العالمي بناء على طلبيتحاد البريدالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  -٢
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  التي لم تعد سارية العمومية قرارات الجمعية  :١٦-٣٦القرار 

  :العموميةتعلن الجمعية 
 شريطة مراعـاة أحكـام      ه سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدنا          انتهاء -١

  .التالية) ٢( الفقرة
عدم تأثير هذا االجراء على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي  -٢

 التزاماتترتيبات مبرمة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من                    
  . التي نشأت عن أي من هذه القراراتالدول المتعاقدة

   السريانانتهاءسبب   الموضوع  *القرار
٨-٢٤ 

(II-19)  
فحص برنامج العمل فـي مجـال       إعادة  

  المالحة الجوية
انتقل اآلن برنامج العمل الفني إلى برنـامج        . إتمام اإلجراء 

الستخدامه المالحة الجوية المتكامل الذي يتخذ شكال الكترونيا 
وهو أداة إداريـة ديناميكيـة      . عمال المنظمة  دعم خطة أ   في

تتضمن كل ممارسات األعمال الحديثة بما فيها كل المعايير         
  .٨-٢٤من منطوق القرار ) ١(المحددة في الفقرة 

٢٦-٣٣  
(X-9)  

أنصبة االشتراك فـي الـصندوق العـام        
  ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢للسنوات 

  . إتمام اإلجراء

٢٣-٣٥  
(X-11)  

لس بشأن تحديد أنـصبة      المج إجراء أكيدت
االشتراك في الصندوق العـام وتحديـد       
السلفيات لصندوق رأس المـال العامـل       

 إلـى المقررة على الدول التي انـضمت       
  االتفاقية

  .إتمام اإلجراء

٢٣-٣٣  
(X-13)  

ــسنوات   ــات ال  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ميزاني
  ٢٠٠٤و

  .إتمام اإلجراء

٢٩-٣٥  
(X-18)  

الموافقة على حـسابات المنظمـة عـن        
 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و٢٠٠١وات المالية السن

  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

  .إتمام اإلجراء

                                                        
 .Doc 9848يشير الرقم بين األقواس الى الصفحة التي يوجد بها القرار ذو الصلة في الوثيقة  *
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   السريانانتهاءسبب   الموضوع  *القرار
٣٠-٣٥  

(X-19)  
الحسابات المتعلقة بأنـشطة    الموافقة على   

 التي أدارتها اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
 ٢٠٠١ الـسنوات الماليـة       فـي  المنظمة

  بوصفها وكالـة منفـذة  ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و
  مراجعة الحسابات عن   والنظر في تقارير  

البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا      
  حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  .إتمام اإلجراء

  موحد بسياسات االيكاو في مجال التعاون الفنيالبيان ال  :١٧-٣٦القرار 
كلفت ت الجمعية العمومية قد  وضع سياسة جديدة للتعاون الفني قد نفذت، ولما كانإلىالتدابير الرامية لما كانت 

 أن يعد ويعرض على نظرها قرارا ٢٠-٣٥ الذي أكدت عليه من جديد بقرارها ٢١-٣٣ بموجب قرارها المجلس
  .موحدا عن جميع أنشطة وبرامج التعاون الفني

  : الجمعية العموميةفإن
ي كما كانت عند انتهاء أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد بسياسات االيكاو للتعاون الفن تقرر -١

  .الدورة السادسة والثالثين
 ٢٠-٣٥ و٢٠-٢٧ و١٨-٢٧ و١٦-٢٦ و١٧-٢٤ و٧-١٦ القرارات يحل محـل أن هذا القرار تعلن -٢

  .٢١-٣٥و

  )أ(المرفق 

  برنامج االيكاو للتعاون الفني

  .نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية االقتصادية للدوللما كان 
الطيران المدني يمثل عنصرا مهما للتقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في جميع ا كان ولم
  .سيما البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعالمي البلدان، ال

لنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف بوسع االيكاو أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني واولما كان 
  .االستراتيجية

 عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم ١٩٤٩ أغسطس ١٥ الصادر في A(IX) 222 القرار رقم ولما كان
 وأيدته الجمعية ١٩٤٩ نوفمبر ١٦ الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ أقرتهالمتحدة، والذي 

، قد طلب من جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في ٢٠-٤يكاو في قرارها رقم العمومية لال
البرنامج الموسع لتقديم المساعدة الفنية من أجل التنمية االقتصادية، ولما كانت االيكاو بوصفها الوكالة المتخصصة 

 مشاريع التعاون الفني بتمويل من حساب ١٩٥١نة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني قد بدأت تنفذ منذ س
  .األمم المتحدة الخاص للمساعدة الفنية والذي نشأ بموجب القرار أعاله
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 قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون ١٩٩٥ إلى سنة ١٩٨٣العجز الكبير الذي حدث من سنة ولما كان 
  .الفني وتجديد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني

واستندت لجمعية العمومية ل  الدورة الحادية والثالثون الفني التي أيدتهاللتعاون تنفيذ السياسات الجديدة كانولما 
 آلية االيكاو وإنشاء التعاون الفني في هيكل المنظمة، إدارةالعدد األساسي من الموظفين، ودمج ب  االكتفاء مفهومإلى

 إلى قد أدت التعاون الفني في التسعينات، إلدارةيكل التنظيمي الجديد  الهتنفيذ  باإلضافة إلىلتمويل تنفيذ األهداف،
  . التعاون الفنيفي إدارة المالية  ملحوظ لألوضاع التكاليف بدرجة كبيرة وإلى تحسينخفض

تنفيذ القواعد والتوصيات ل على أهمية برنامج التعاون الفني قد شددتأهداف السياسات الجديدة  ولما كانت
 النامية التي تحتاج في الدولي والموارد البشرية ن ولتطوير البنية األساسية للطيران المد،ط المالحة الجويةالدولية وخط
  . االيكاوات منإلى مساعد

 قد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية ٢١-٣٥القرار  ولما كان
  . مويل والدول المنتفعةقامة شراكات مثمرة مع شركاء التإل

 اإلشراف التعاون الفني مزيدا من المرونة التشغيلية في ظل إدارة إعطاءالمجلس قد وافق على  ولما كان
  .والمراقبة المالئمين على أنشطة التعاون الفني

تدابير لخفض  على مبدأ استرداد التكاليف، وأنه ينبغي اتخاذ جميع أنشطة التعاون الفني للمنظمة مبنية ولما كانت
  .والتشغيلية بقدر اإلمكان اإلداريةالتكاليف 

 من الوظائف المهمة للمنظمة وإذ تم التشديد على هما توحيد ورصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية ولما كان
  .دور االيكاو إزاء التنفيذ ودعم الدول المتعاقدة

  : الجمعية العموميةفإن
  برنامج التعاون الفني

  . األهداف االستراتيجية للمنظمةتحقيقالتشجيع على بأهمية برنامج التعاون الفني في  تسلِّم  -١
 الذي ينفذ وفقا للقواعد واألنظمة واإلجراءات التي وضعتها  على أن برنامج التعاون الفنيتؤكد من جديد  -٢

 يالدول بالدعم لك تزويددي في  االيكاو، ويكمل دور البرنامج العاضمن أنشطة أولوية ا وذا دائما نشاطااليكاو يشكل
 البنية األساسية لهيئات الطيران وتنمي اإلقليمية تنفيذا فعاال والتوصيات الدولية وخطط المالحة الجوية القواعد تنفذ

  .المدني ومواردها البشرية
ة، وذلك  تعزيز برنامج االيكاو للتعاون الفني في حدود الموارد المالية الراهنضرورةعلى جديد تؤكد من   -٣

 التعاون الفني أداء دورها بمزيد من الكفاءة إلدارة وعلى المستوى الميداني، بما يتيح اإلقليميةعلى مستوى المكاتب 
  . مع الفهم أنه لن تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريعوالفاعلية
 لمساعدة االيكاو دمهاتستخ األدوات الرئيسية التي إحدى التعاون الفني هي إدارة على أن تؤكد من جديد  -٤

  .الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران المدني بكاملهالدول على سد الثغرات في مجال 
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أن تحسين تنسيق التعاون الفني ألنشطة االيكاو ينبغي أن يتم من خالل تحديد واضح لصالحية  على تؤكد  -٥
ق لبرنامج التعاون الفني وبرامج المساعدات األخرى وأنشطة كل إدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوث

  .تجنب االزدواج والتكرارفي االيكاو ل
 في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن  التكاليف على أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانيةتؤكد من جديد  -٦

 اللجوء إلى على أن يكون ،غيلية والتشاإلداريةيمول في المقام األول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات 
  .هو المالذ األخيرتمويله من ميزانية البرنامج العادي 

 من األمين العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري تطلب  -٧
  .المحملة على مشاريع التعاون الفني

  ان المدني المعترف بها في الطيروكالةالبوصفها االيكاو 
سيما صناعة الطيران والقطاع  وغيرها من شركاء التنمية، والالتمويل ؤسسات مالدول المانحة و توصي  -٨

في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع  ، في الحاالت المناسبة،الخاص، بإعطاء األفضلية لاليكاو
 يمكنهاتي بهذه الهيئات وبالدول الاألمين العام االتصال   يواصل أنوتطلب ،المساعدة الفنية المدني في مجالالطيران 

  .مع االعتماد على االيكاو بوصفها الوكالة التنفيذية الطيران المدني لتنميةصيص األموال  لتخأن تتلقى المساعدة، وذلك
مة بأن تقيم معونة تحت رعاية الحكو ثنائية أو برامج معونة الدول المتعاقدة التي لديها برامج توصي  -٩

االعتبار ألهمية االستعانة ببرنامج االيكاو للتعاون الفني من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى تقديم المساعدات إلى 
  .الطيران المدني

  توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني
 ي ضمانعلى أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية في إدارة التعاون الفني يقتض تؤكد من جديد  -١٠

  .المحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها االيكاو
 توسيع نطاق خدمات التعاون الفني التي تقدمها االيكاو ليشمل الهيئات إلىالحاجة على  تؤكد من جديد  -١١

  أهداف االيكاوللمساهمة في تحقيقالمعنية مباشرة بالطيران المدني، وذلك ) الخاصة العامة أو(غير الحكومية 
لطيران اهيئات  توفرها عادةكانت  التي األنشطة  منهاتشمل جملة أموروينبغي لهذه المساعدات أن ، االستراتيجية

 ضمان  مسؤوليةالدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحملحيث تظل ما   حدإلى حاليا تها خصخصوالجاريالوطنية  المدني
 إلى األمين العام إبالغ سلطة وتطلب،  الصادرة عن االيكاودولية النوعية الخدمات المقدمة وامتثالها للقواعد والتوصيات

  .بالجوانب الفنية للمشروع فور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكوميةالطيران المدني المعنية 
 بناء على الطلب  التي تقدمها االيكاو خدمات التعاون الفنيعلى ضرورة توسيع نطاق تؤكد من جديد  -١٢

 في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران ذالتي تنفّ) العامة والخاصة( الهيئات غير الحكومية طاقليشمل هذا الن
 األمين العام بالنظر في كل طلب على حدة وتكلف ، وفاعلية النقل الجوي الدوليوأمن تعزيز سالمة إلىالمدني تهدف 

 إقامة في مجاالت التعاون الفني التقليدية، مع ى المساعداتللحصول من االيكاو عل الهيئات  هذهمن الطلبات التي تقدمها
وللسياسات واللوائح الوطنية  االيكاو اعتبار خاص لاللتزام في المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن

  .السارية ذات الصلة التي تصدرها الدولة المتلقية
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  اتفاقات التعاون الفني
 برنامجها للتعاون الفني اتفاقات الصناديق االئتمانية إطارااليكاو في تخدم تسأن على  تؤكد من جديد  -١٣

 وترتيبات التمويل حسب األخرى اإلطاريةتفاقات ال وخدمة مشتريات الطيران المدني وااإلداريةواتفاقات الخدمات 
  . مشاريع الطيران المدنيينفذوناالقتضاء لتقديم أقصى مساعدة ألصحاب المصلحة الذين 

 للحصول االعتماد بصورة أكبر على هذه الترتيبات الرامية إلىمبادرات الدول إلى بعين االرتياح تنظر   -١٤
  .على المساعدة الفنية والتشغيلية في مجال الطيران المدني

  )ب(المرفق 
  تمويل برنامج التعاون الفني

 احتياجات الطيران إلشباعر كافية  الفنية في مجال الطيران المدني غيات األموال المتاحة للمساعدلما كانت
  .سيما في البلدان النامية المدني، وال

 أكبر قدر من إلى هيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي التي تحتاج على وجه الخصوص ولما كانت
  .الفني لتعاونلا  لتمويل مشاريعهوصناعة القطاععلى المؤسسات المالية في الوقت ذاته   أساساالدعم، وهي التي تعتمد

 قطاعات غير الطيران إلى تنمية  بصفة رئيسية يوجهاإلنمائي التمويل الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة ولما كان
 أقل من واحد إلى حتى وصلت  قبلن ذيأقل بكثير ع مساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني وأصبحتالمدني، 

اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لاليكاو برنامج األمم المتحدة ، ولكن يواصل ن الفنيالمائة من برنامج االيكاو للتعاوفي 
  .على المستوى الوطني

تجهيزات  على  أن تنفق مبالغ كبيرة من الدول الناميةتقتضيالتطور الفني في الطيران المدني سرعة  ولما كانت
 الوطنيين وهذا تدريب موظفي الطيرانل متزايدد  بذل جه وأن تواصل لمواكبة ذلك التطورتوخيا األرضية الطيران
  .ية التدريبوتجهيزاتها يفوق مواردها المالية الجهد

 لمشاريع إضافية بقصد تعبئة موارد "آلية تمويل تنفيذ أهداف االيكاو"وضعت  الجمعية العمومية قد ولما كانت
 في خطط المالحة الجوية، المقررةزات والخدمات  القواعد والتوصيات الدولية والتجهيالضرورية لتنفيذالتعاون الفني 

  . الثغرات المكتشفةوسدوبقصد تنفيذ توصيات االيكاو المرتبطة بعمليات التدقيق 

المؤسسات التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها أن ينفذوها بسرعة وفاعلية وأن يقدموا  ولما كانت
  .لمشاريع وأوضاعها المالية ا هذهمعلومات تفصيلية وفورية عن أنشطة

التبرعات لمشاريع بغية تشجيع " طيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة ال" الجمعية العمومية قد وضعت ولما كانت
  .ةالمتعلقة بالسالمسد الثغرات  إلىتهدف 

  : الجمعية العموميةفإن

األموال المحدودة المتاحة، وب ليةبفاع التعاون الفني لتنفيذ التي اتخذها المجلس اإلجراءات تقر وتشجع  -١
  .والتجهيزات السليمةاستخدام جميع مصادر التمويل بو
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، بما في ذلك قطاع الصناعة وشركاء التنمية اآلخرينإلى مؤسسات التمويل والدول المانحة طلب ت  -٢
 واألمين  المجلس رئيسىإل وتطلب قطاع النقل الجوي في البلدان النامية، لتنميةأولوية والقطاع الخاص، إعطاء أقصى 

  . في مشاريع االيكاو للتعاون الفنيإسهامه لزيادة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة بالعام واألمانة العامة تكثيف االتصال 

هي الوكالة  أن االيكاو إلى وشركاء التنمية اآلخرين  والدول المانحة التمويلمؤسسات تسترعي انتباه  -٣
لمتحدة والمعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة المتخصصة التابعة لألمم ا

  .التي توفر التعاون الفني للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع الطيران المدني الخبيرةبوصفها السلطة 

ثليها في تلك المنظمات إلى  تسترعي انتباه مم على أن الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويلتحث  -٤
 للنقل ة الحيوية األساسيالبنية إلنشاء الضروريةسيما المشاريع  الومشاريع الطيران المدني، إلى أهمية تقديم المساعدة 

  .في البلدلتنمية االقتصادية الضرورية لأو /الجوي و

وعلى أن تبادر عندما تلتمس  الطيران المدني، لتنمية أولوية عالية إعطاء الدول المتعاقدة على تحث  -٥
 إشراك التمويل برغبتها في مؤسسات  إلى إفادةمالئمالحكومي ال المستوى الخارجية لهذا الغرض من خالل المساعدات

  . تمولها تلك المنظماتالتي قد في مشاريع الطيران المدني منفذةوكالة بوصفها االيكاو 

  المدني منطيرانها لتنمية  الالزمة للحصول على األموال البلدان الناميةاإلجراءات التي تتخذها تشجع  -٦
 وشركاء  والدول المانحة التمويل ومؤسسات الميزانيات الوطنيةفي المصادر األخرى الستكمال األموال المتاحة جميع

  . معدل ممكنحتى تتقدم هذه التنمية بأقصىالتنمية اآلخرين، 

 الميزانية تتيح لبرنامج التعاون الفني أن يوسع اطارن خارج  المقدمة من المانحيالمساهمات بأن متسلِّ  -٧
نطاق الخدمات التي يقدمها إلى الدول بخصوص سالمة وأمن وكفاءة الطيران المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في 

  .ت التدقيق الثغرات التي كشفتها عملياوسد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وخصوصا ،ةاالستراتيجي األهداف بلوغ

 العينية إلى تقدم إلى أو المساهمات المالية لألمين العام بأن يتلقى باسم برنامج االيكاو للتعاون الفني تأذن  -٨
 ومعدات التدريب وأموال تدريبيةعلى شكل منح دراسية ومنح سيما التبرعات التي تقدم  ، والمشاريع التعاون الفني

 بين الدول وسيطامن المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأن يعمل غيرها  التمويل ومؤسساتتدريب من الدول وال
  .والمنح التدريبية ومعدات التدريب المنح الدراسية تقديمبخصوص 

تقديم المنح على يكاو القادرة على توفير أموال إضافية لبرنامج التعاون الفني التابع لال الدول تحث  -٩
  .عينا ني نقدا أوالتدريبية في مجال الطيران المد

 في آلية اإلسهام صناعة الطيران والقطاع الخاص، على سيما وال الدول وشركاء التنمية اآلخرين، شجعت  -١٠
  .تمويل تنفيذ أهداف االيكاو ألنها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع االيكاو للطيران المدني

والدول المانحة  التمويل مؤسساتدعم ل النامية لبلدانإلى ا المجلس أن يقدم المشورة والمساعدة إلى تطلب  -١١
 للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج شبه اإلقليمية واإلقليمية البرامج من أجل تنفيذوشركاء التنمية اآلخرين 

ألمن الطيران  والبرنامج التعاوني (COSCAP)التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 
(CASP).  
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  )ج(المرفق 

  تنفيذ برنامج التعاون الفني

  . تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران المدني الدولي في العالم أجمع هو هدف االيكاولما كان

 أهداف االيكاو الرامية إلى بلوغ البرنامج العادي  أنشطة تنفيذ مشاريع التعاون الفني يكملولما كان
  .االستراتيجية

 لتنفيذ والمساعدة الالزمة المشورة للحصول على االيكاو تعتمد أكثر فأكثر على الدول المتعاقدة  كانتولما
 مواردها وتنميةتها األساسية ا طيرانها المدني من خالل تعزيز هيئاتها وتحديث بنيوتنميةالقواعد والتوصيات الدولية 

  .البشرية

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة إطار الفعال في لتصحيحوا المتابعة إجراءحاجة ملحة إلى ال ولما كانت
  .المكتشفةتقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات حتى يتسنى  أمن الطيرانالسالمة الجوية والبرنامج العالمي لتدقيق 

عم األولي إلى  أن تقدم الديتيح لاليكاو التمويل المقدم إلى برنامج التعاون الفني من خارج الميزانية ولما كان
وبرنامج   برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةكشفهاالمساعدة لسد الثغرات التي الى  تحتاجالدول التي 

  .لطيرانااليكاو العالمي لتدقيق أمن ا

ا بالقواعد  تماممع االلتزام التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج االيكاو بتنفيذ المشاريع إدارة قيام ولما كان
  . وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالمأمنوالتوصيات الدولية يسفر عن تعزيز جوهري لسالمة و

تخطيط  و المشاريع على الطيرانتأثيرلتحديد  يمكن أن تشكل أداة قيمة التالية للتنفيذ أعمال التقييم ولما كانت
  .المشاريع في المستقبل

التي تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول ) العامة والخاصة(كومية  الهيئات غير الحولما كانت
المشورة والمساعدة في مجاالت على  التعاون الفني إدارة أكثر فأكثر للحصول من خالل االيكاو على تعتمدالمتعاقدة 

  .االيكاو صادرة عنال الدولية  المشاريع بالقواعد والتوصياتوتضمن التزامالتعاون الفني التقليدية 

  : الجمعية العموميةفإن

مشاريع ال من تحصيلهامزايا التي يمكن ال إلى الدول المتعاقدة التي تطلب المساعدة انتباه تسترعي  -١
  .والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدني بوضوحمحددة ال

 والمشاريع اإلقليمية  شبهمشاريع من خالل الالتي تقدم ات المساعدإلى الدول المتعاقدة تسترعي انتباه  -٢
برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات " االيكاو، مثل مشاريع تنفذها التي اإلقليمية
 إعطاء على أن يواصل المجلس وتحث، (CASP) ألمن الطيران ومشاريع البرنامج التعاوني (COSCAP) "للطيران

  .ألن فوائد هذه المشاريع عظيمة وتنفيذ هذه المشاريع من خالل برنامج التعاون الفني ةإلدارأسبقية عالية 

 إعداد من خالل واإلداريين الفنيين والتشغيليين موظفيها عالية لتدريب أولوية إعطاء الدول على تحث  -٣
مناسبة الحوافز ال تقديم إلىاجة الحوب، الوافينحو ال التدريب على تقديم هذا الدول بأهمية تذكربرنامج تدريب شامل، و

  . تدريبهماكتمالهؤالء الموظفين، كل في مجال تخصصه، بعد ب لالحتفاظ
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 مراكز التدريب دعم، وعلى الراهنة الدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب تشجع  -٤
غير متوفر  هذا التدريب كلما كانن  لموظفي الطيران المدني الوطنييالعالي التدريب حتى توفر في منطقتها اإلقليمية

  .على الذات في اإلقليم، وذلك من أجل النهوض بقدرة االعتماد على المستوى الوطني

وذلك  ، في تنفيذ المشاريعالتأخير من خالل االيكاو على أن تتفادى ات الدول التي تتلقى المساعدتشجع  -٥
  .اء المكونات طبقا التفاقات المشاريع وشر الخبراء والتدريبفي حينها بشأنقرارات ال باتخاذ

 خدمة مشتريات الطيران المدني، وهي خدمة تقدمها االيكاو للبلدان إلى الدول المتعاقدة تسترعي انتباه  -٦
  . الخدمات الفنيةعلى  والتعاقد الطيران المدنيمعداتالنامية لشراء المعدات ذات القيمة العالية من 

 على تماماهلين ؤ الم الفنيين، أن تشجع الخبراء منها البلدان الناميةوخصوصا  الدول المتعاقدة،إلى تطلب  -٧
  . في قائمة خبراء برنامج التعاون الفنيإلدراجهمالتقدم بطلبات 

على أساس   التعاون الفنيإدارة الدول على االستفادة من خدمات ضمان الجودة التي تقدمها تشجع  -٨
، بما في  التعاون الفني في االيكاوإدارةشاريع التي تنفذها أطراف أخرى خارج  على الملإلشراف ،استرداد التكاليف

  . الصادرة عن االيكاوقواعد والتوصيات الدوليةذلك استعراض مدى امتثالها لل

 مشاريع الطيران المدني الخاصة بها التالية لتنفيذ أعمال التقييم  إدراج الدول والجهات المانحة علىتشجع  -٩
  .موال لها، بوصفها جزءا ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريعوتوفير األ

  المساهمات المالية في خطة عمل أمن الطيران  :١٨-٣٦القرار 

  ، الجمعية العموميةإن
 تطوير الطيران المدني الدولي يساعد بشكل كبير على إقامة وصون أواصر الصداقة والتفاهم بين األمم إذ تعتبر

  .ما كانت إساءة استخدامه تشكل تهديدا على األمن العاموشعوب العالم، ول
 خطر األعمال اإلرهابية واالستيالء غير المشروع على الطائرات وأفعال التدخل غيـر المـشروع               ولما كان 

األخرى ضد الطيران المدني، بما في ذلك األعمال التي تستهدف تدمير الطائرات، واألعمال التي تستخدم الطـائرات           
، ينطوي على تأثير خطير يناوئ السالمة الجوية وكفاءة وانتظام الطيران المدني الدولي، ويعرض للخطر دميرت أسلحةك

أرواح األشخاص على متن الطائرات وعلى األرض، ويقوض بالتالي ثقة شعوب العالم في سالمة الطيـران المـدني          
  .الدولي

  .١٠-٣٥القرار  الى وإذ تشير
 للقيام علـى نحـو عاجـل بالتـصدي     مل أمن الطيران التي اعتمدها المجلس،  عن تأييدها لخطة ع    وإذ تعرب 

سيما إنشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران الذي يتعلق   الللتهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، 
ية اتفاقيات أمن الطيران ضمن جملة أمور بترتيبات أمن المطارات وبرامج أمن الطيران المدني، واستعراض مدى كفا       

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

 بـرامج  وضع بأن أمن الطيران سيظل برنامجا حرجا وذا أولوية بالنسبة لاليكاو، وبالحاجة الى             واقتناعا منها 
  .١٠-٣٥فترة الثالثية المقبلة لمعالجة المسائل المحددة في قرار الجمعية العمومية عمل وتنفيـذها في ال
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 في المائة من خطة عمل أمن الطيران في الميزانية العادية،   ٥٠ أن األمين العام قد أدرج ما يقارب         وإذ تالحظ 
 الميزانيـة العاديـة للفتـرة       ة لتنفيذ برنامج عمل أمن الطيران ال يمكن أن تدرج بالكامل فـي            ـاألموال الالزم  وأن

  . المالية والتمويليةللقيود نظرا ٢٠١٠-٢٠٠٨ الثالثية
عن تقديرها للدول المتعاقدة التي تبرعت بموارد بشرية ومالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ال يقل عن         تعرب    -١

ى مدى الفتـرة الثالثيـة خطة عمل أمن الطيران عل  من أجل تنفيذ٢٠٠٨ مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية سنة ٤,٦
 ٢٠١٠-٢٠٠٨.  

الدول المتعاقدة على تقديم التبرعات في أقرب وقت ممكن، ويحبذ أن تكون هذه التبرعـات                جميع تحث  -٢
ويقترح أن تكون هذه التبرعات على .  ، لتمويل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران٢٠٠٨ المقررة لسنة اشتراكاتهاجزءا من 

  .٢٠٠٨رة الذي اعتمدته الجمعية العمومية للميزانية العادية لسنة أساس جدول األنصبة المقر
 ٢٠٠٨ سـنة    أوائل في    تعلن سلفا عن تبرعاتها وأن تقدم إسهاماتها        جميع الدول المتعاقدة على أن     تحث  -٣

  .على نحو يكفل التخطيط والتنفيذ المالئمين لخطة عمل أمن الطيران
عمل أمن الطيران على األجـل الطويـل بمواصـلة إدراج           المجلس على أن يدعم استدامة خطة       تحث    -٤

 من أجل  بناء على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددةتطلباالحتياجات التمويلية تدريجيا في الميزانية العادية، و
  .٢٠١٣-٢٠١١  للفترةدمجها الكامل في الميزانية البرنامجية

  .١٠-٣٥ة العمومية  قرار الجمعييحل محل أن هذا القرار تعلن  -٥

  )أسلحة المانبادز(الصواريخ الجوية المحمولة  األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء  :١٩-٣٦القرار 
  إن الجمعية العمومية

جميع أنحـاء العـالم، وخاصـة        إزاء األفعال اإلرهابية التي تهدد الطيران المدني في          قلقها الشديد  عنإذ تعبر   
جو واألسلحة الخفيفة والقـذائف      -، والصواريخ األخرى أرض   )المانبادز(الصواريخ الجوية المحمولة    األخطار المتمثلة في    

  .الصاروخية

االتجار غير المشروع باألسلحة الـصغيرة  " بشأن  ٦١/٦٦ الى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم         وإذ تشير 
النقل غير المشروع لصواريخ الدفاع الجوي التـي يحملهـا           بشأن منع    ٦٠/٧٧والقرار  " واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه    

 بشأن تقديم المساعدة الى الدول من أجل كبح االتجار غيـر    ٦١/٧١األفراد والحصول عليها واستخدامها دون إذن، والقرار        
عالمية لمكافحـة    بشأن استراتيجية األمم المتحدة ال     ٦٠/٢٨٨المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وجمعها والقرار        

  .اإلرهاب

بالصك الدولي الذي يمكن الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غيـر               "وإذا تحيط علما  
) ٦٠/٨٨(، المرفق بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم "المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها

تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات مزدوجة االسـتخدام وعناصـر فـرض            واتفاق فاسنار بشأن مراقبة     
الضوابط على تصدير الصواريخ الجوية المحمولة يدويا واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصنيع واالتجار غير        

  . المشروع في األسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة

 بارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى إلعداد رد أكثر شـموال               إذ تالحظ و
  .واتساقا لمواجهة األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء أسلحة المانبادز
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  .وسياسات مسؤولة بأن األخطار الخاصة التي تمثلها أسلحة المانبادز تتطلب من الدول نهجا شامال وإذ تقر

 جميع الدول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق ضوابط صارمة وفعالة علـى اسـتيراد                تحث  -١
أسلحة المانبادز وتصديرها ونقلها أو إعادة نقلها وإدارة المخزونات منها وعلى التدريب عليهـا والتكنولوجيـات ذات               

  .إنتاج أسلحة المانبادزالصلة بها باإلضافة الى الحد من نقل قدرات 

 جميع الدول المتعاقدة الى التعاون على المستويات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية بغية تعزيـز               تدعو  -٢
وتنسيق الجهود الدولية الرامية الى تنفيذ تدابير المكافحة التي يتم اختيارها بعناية حسب فاعليتها وتكلفتها، والتـصدي                 

  .سلحة المانبادزلألخطار التي تمثلها أ

 جميع الدول المتعاقدة الى أن تبادر بأسرع ما يمكن الى اتخاذ التدابير الالزمـة لتـدمير أسـلحة            تدعو  -٣
  .المانبادز غير المصرح بها والموجودة في أراضيها

الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسلحة الـصغيرة  " جميع الدول المتعاقدة على تنفيذ    تحث  -٤
كما هو مذكور في قرار الجمعيـة  " سلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها       واأل

  ".االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه" بشأن ٦١/٦٦العامة لألمم المتحدة 

عناصـر فـرض    ددة في الوثيقة الصادرة بعنوان       جميع الدول المتعاقدة على تطبيق المبادئ المح       تحث  -٥
  .ضوابط اتفاق فاسنار على تصدير أسلحة المانبادز

 المجلس بأن يطلب من األمين العام أن يقوم بعملية رصد مستمرة للخطر الـذي تمثلـه أسـلحة                   تكلف  -٦
خطر وأن يطلب بصورة دورية     المانبادز على الطيران المدني واالستمرار في إعداد األساليب المناسبة لمكافحة هذا ال           

  .من الدول المتعاقدة إبالغ المنظمة بشأن حالة تنفيذ هذا القرار واإلجراءات المتخذة لالستجابة الى أحكامه

  .١١-٣٥  الجمعية العمومية قراريحل محل هذا القرار أن تعلن  -٧

دني الـدولي مـن أفعـال التـدخل         الم االيكاو المستمرة لحماية الطيران   موحد بسياسات   البيان  ال  :٢٠-٣٦القرار 
  المشروع غير

 الطيران المدني الدولي من أفعال بشأن سياسات حمايةتوحيد قرارات الجمعية العمومية المستصوب  من لما كان
 متناول  إلىالتدخل غير المشروع، وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب                

  . وأفضل تنظيما من الناحية المنطقيةاليد وأسهل فهما

 في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا    صدرأن ت  ٩-٣٥ رقم    الجمعية العمومية قد قررت في قرارها      ولما كانت 
  . الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعلحمايةسياسات االيكاو المستمرة ب

البيان الموحد عن سياسات االيكـاو   هذا  احات المجلس بتعديل     الجمعية العمومية قد استعرضت اقتر     ولما كانت 
وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الـصادرة عـن   ،  ٩-٣٥  رقم بالقرار) ح (إلى) أ(المستمرة، الوارد في المرفقات     

  .والثالثين للجمعية العموميةالسادسة الدورة 
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  : الجمعية العموميةفإن

 الطيران المدني   لحماية البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة         القرار تشكل  هذا أن مرفقات    تقرر  -١
للجمعية السادسة والثالثين   كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة         حسبماالدولي من أفعال التدخل غير المشروع،       

  .العمومية

 عن سياسات  موحدابياناعادية من دوراتها ال كل دورة أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر  تقرر  -٢
  .حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعلااليكاو المستمرة 

  .٩-٣٥ رقم  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  -٣

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

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

لتطوره  الرئيسي التهديدالطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في  أفعال التدخل غير المشروع لما كانـت  و
  .اآلمن والمنظم

طوي على استعمال الطائرات كـسالح تـدمير أو         اإلرهابية، بما فيها األعمال التي تن      األعمال تهديد   ولما كان 
جو، أو -، أو القذائف الصاروخية األخرى أرض)مانبادز(استهداف الطائرات بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد 

 على متن الطائرات الستعمالها يروسولاألسلحة الخفيفة والقنابل المقذوفة بالصواريخ أو حمل السوائل والهالميات واال   
والهجوم على منشآت الطيران،  ،االستيالء غير المشروع على الطائرات، و"جهاز متفجر ارتجالي  "كعناصر في تكوين    

 سـالمة الطيـران     علىؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا     ت الطيران المدني،    ضد من أفعال التدخل غير المشروع        ذلك وغير
قوض ثقة ي وعلى األرضالطائرات وشخاص على متن األعرض للخطر أرواح مما يالمدني الدولي وكفاءته وانتظامه،    

  .شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولي
 القانونتخالف  تشكل جريمة خطيرة     الطيران المدني الدولي     ضدكافة أعمال التدخل غير المشروع       ولما كانت 

  .الدولي
لوزاري رفيع المستوى ألمـن      وتوصيات المؤتمر ا   ١١-٣٥ و ١-٣٣ الجمعية العمومية    قراري الىتشير  وإذ  

  .٢٠٠٢الطيران، الذي عقد في فبراير 
خطة عمل االيكاو ألمن الطيران التي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سيما اعتماده لوإذ تحيط علما باإلجراءات 

تهديدات الجديدة  لمجابهة اللوسائل المتاحة للمنظمةوتعزيز ا  الى اإلجراءات الوقائية الجديدة، باإلضافة٢٠٠٢في يونيو 
  .والناشئة ضد الطيران المدني

  : الجمعية العموميةفإن
 الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية في جميع أفعال التدخل غير المشروع بشدة تدين  -١

   .مرتكبيها وأسباب ارتكابها
الطائرات المدنية في أثنـاء  تدمير  التدخل غير المشروع التي تهدف الى بشعور من المقت أفعالتالحظ    -٢

متنها  األشخاص على للدمار وقتلأسلحة كمدنية الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك طيرانها على الخطوط التجارية
  . األرضوعلى
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لة أمن م االستمرار في معالمتعاقدةمنظمة الطيران المدني الدولي ودولها ا    على   أنه يجب    تؤكد من جديد    -٣
  .أعلى درجات األولوية وينبغي توفير الموارد المناسبة له يحظى بأمرا هارالطيران باعتب

 إجـراءات  أكثر الثابتة وذلك بتطبيق االيكاو لسياسة جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم       تناشد  -٤
  المـرتكبين  ومعاقبـة أفعال التدخل غير المـشروع   سواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من           فعاليةاألمن  

  . والمخططين والراعين والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعال
 التي قد تنشأ بـين      الحل المنسق والموحد للمسائل   في تسهيل   على مسؤولية االيكاو     تؤكد من جديد      -٥

  .ولي في العالم أجمع للطيران المدني الدوالمنظم التشغيل اآلمن فياألمور التي تؤثر في الدول المتعاقدة 
،  أفعال التدخل غير المـشروع  عمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع       بمواصلة المجلس   تكلف  -٦

  .وخاصة تنفيذ خطة عمل االيكاو ألمن الطيران وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة
تطلب إلى المجلـس أن  يران في البرنامج العادي و في المائة من خطة عمل أمن الط       ٤٨ بإدماج   ترحب  -٧

  .٢٠١٣-٢٠١١ رئيسيا في إعداد ميزانية الفترة الثالثية عنصرايعتبر اإلدماج الكامل 
مواصلة دعم خطة عمل االيكاو ألمن الطيران بعقد مـذكرات تمويـل     جميع الدول المتعاقدة على   تحث  -٨

 لحين دمجها كليا في ميزانية البرنامج معتمدا على المساهمات الطوعيةطوعية مع المنظمة حيث أن تنفيذها التام سيبقى 
  .العادي

  )ب(المرفق 
أفعال  لقمع وسن التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبةق القانونية الدولية يثاومال

  المدني غير المشروع في الطيران التدخل

  المواثيق القانونية الدولية  )أ
االتفاقية بشأن الجـرائم وبعـض     ن المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد عززتها        حماية الطيرا  لما كانت 

 واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،طوكيو (األخرى التي ترتكب على متن الطائرات األفعال
، )١٩٧١،  مونتريال ( المدني  غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران       األفعالواتفاقية قمع   ،  )١٩٧٠ ،الهاي(

بشأن قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية  والبروتوكول
اتفاقيـة تمييـز   ، فضال عـن   )١٩٨٨،  مونتريال (بشأن قمع أفعال التدخل غير المشروع ضد سالمة الطيران المدني         

  .واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال) ١٩٩١، مونتريال (رض كشفهاالمتفجرات البالستيكية بغ

  : الجمعية العموميةفإن
 الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب       بشأناالتفاقية   التي لم تنضم بعد الى     الدول المتعاقدة    تحث  -١

واتفاقية ) ١٩٧٠،  الهاي (طائراتواتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على ال      ) ١٩٦٣،  طوكيو (على متن الطائرات  
 ١٩٨٨ ، وبروتوكول عـام   )١٩٧١،  مونتريال (قمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني         

تحثها على االنضمام ، )١٩٩١مونتريال،  (واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها  التفاقية مونتريالالمكمل
 تحـت عنـوان   int.icao.wwwاألطراف في مواثيق أمن الطيران القانونية موجودة على موقع االيكـاو     قائمة الدول .  اليها

ICAO Treaty Collection.  
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، أن  اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها       الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في         تناشد  -٢
 وتناشـد  ،االنضمام اليها   أو قبولها أو الموافقة عليها أو      يهاالتصديق عل حتى قبل   ادئ التي تتضمنها هذه االتفاقية،      تنفذ المب 
  .هاكنما يمأسرع ب هذه المتفجرات تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات ال التي تصنع الدول

 انـضمامها أطرافـا فـي    الدول بأهمية    في تذكير  باالستمراراألمين العام    من المجلس أن يكلف   تطلب    -٣
فاقيـة تمييـز المتفجـرات      توا ، المكمل التفاقية مونتريال   ١٩٨٨اتفاقيات طوكيو والهاي ومونتريال وبروتوكول عام       

، وأن يقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها الـى       البالستيكية بغرض كشفها  
  .قيثاومهذه ال

  المناسبةاالتفاقات عقد دار التشريعات الوطنية وصإ  )ب
 عقوبات مشددة على مرتكبي     بإنزال القوانين الجنائية الوطنية التي تقضي       بإصدار قيام الدول المتعاقدة     لما كان 

  .أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال

  : الجمعية العموميةفإن
يقومـون   وافية ضد األشخاص الـذين       إجراءات العتماداهتماما خاصا    المتعاقدة أن تولي      الدول تناشد  -١

 مـن أفعـال   هاأفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وغيرتخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل        بارتكاب أو 
 ات عقوببإنزالاعد تقضي ها قواتتشريعوأن تدرج على وجه الخصوص في  الطيران المدني، فيالتدخل غير المشروع 

  .مشددة على هؤالء األشخاص
تسليم أو محاكمة األشخاص الـذين يرتكبـون أفعـال          ل وافية   إجراءات الدول المتعاقدة أن تتخذ      تناشد  -٢

وذلـك بـسن    من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني،         هااالستيالء غير المشروع على الطائرات وغير     
وإبرام اتفاقات مناسبة للقضاء على مثل هـذه         معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة         ضعو أو   يةأحكام قانون 

  . الطيران المدني الدوليضد اإلجراميةهجمات يرتكبون ال األشخاص الذين األفعال، حتى يتسنى ترحيل

  )ج(المرفق 
  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

تتطلب من المنظمة ومن دولها المتعاقدة  أفعال التدخل غير المشروع منالطيران المدني الدولي حماية  لما كانت
  . ايجابية للحمايةإجراءاتممارسة اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ 

نقـل األشـخاص     األمن في جميع مراحل وعمليات       إجراءات هناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق       ولما كانت 
  .لبريد وطرود البريد الخاص والسريعالمسجلة والبضائع واأمتعتهم وأمتعتهم اليدوية و
وثائق السفر المقروءة آليا تسمح بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوية المسافرين                ولما كانت 
  .وأطقم الطيارين

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

  .الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش الجوازات منتهية الصالحية أو
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 ومـشغلي المطارات   الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات             ولما كانت 
  . األمنإجراءاتالطائرات بتطبيق 

 وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في يشكل األمن التي تنادي بها المنظمة     إجراءات تنفيذ   ولما كان 
  .الطيران المدني

ألمـن  اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيـف أفـراد ا               ولما كانت   
 .المدربين تدريبا عاليا، وإجراء التحريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة

  : الجمعية العموميةفإن

 فعالة لمنع أفعـال التـدخل غيـر    تدابير العتمادإعطاء أعلى أولوية   في   أن يستمر المجلس على    تحث  -١
تحديث أحكـام الملحـق   على أن يواظب على    الدولي و  ألمن الطيران المدني     يالمشروع بما يتناسب مع التهديد الحال     

  .تفاقية شيكاغوباالسابع عشر 

باإلضـافة الـى    ،  المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد        دراسات عن  ينجزالى المجلس أن     تطلب  -٢
بغـرض  سـتيكية  البالالمتفجرات  تمييز اتفاقية اللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في  صالحيات

، وذلك  غير المتفجرات البالستيكية عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلقص دراساتخصوأن يجري على وجه الو، كشفها
  .اءقتضحسب اال نظام قانوني شامل ومالئم إنشاءبغرض 

لوقاية  ل الممكنةالتدابيركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي  جميع الدول تحث  -٣
تفاقيـة  باتوصي بها أحكام الملحق السابع عـشر         التي تقتضيها أو   التدابيرسيما   ، وال التدخل غير المشروع   أفعال   من

  .، باإلضافة إلى التدابير التي يوصي بها المجلسالطيران المدني الدولي

 واإلجراءات الدوليـة  والتوصياتالقواعد الرامية الى تنفيذ أن تعزز جهودها    على  الدول المتعاقدة   تحث    -٤
، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التـدخل           نفيذ هذا الت  أن ترصد  و ،المتعلقة بأمن الطيران  الراهنة  

وأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في دليل األمن الصادر عن االيكـاو             ، الطيران المدني الدولي   فيغير المشروع   
  . قيد الدخول على االنترنتوالمتاحة في موقع االيكاو م

 الدول المتعاقدة على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا فـي األولويـات الوطنيـة        تشجع  -٥
  .واالجتماعية واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات

ط اب في السفر الجوي بسبب الخلأن تقلل من حدوث اضطر   ، مع احترام سيادتها،   الدول المتعاقدة تناشد    -٦
التفسير غير المتسق للقواعد القياسية، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التـدابير المتخـذة لتنفيـذ القواعـد                    أو

والتوصيات الدولية واإلرشادات على نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت               
  .والمتاحة بسهولة لجمهور المسافرين

 المتعاقدة التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آليا دون غيرها أن تبدأ ذلك وفقا الدولحث  ت -٧
  .١/٤/٢٠١٠ في موعد أقصاه Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثيقة 
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  :يكلف األمين العام بما يلي الى المجلس أن تطلب  -٨

متوافقة ومكملة لبعـضها     التسهيالت :والملحق التاسع   السابع عشر   أحكام الملحق  أن يتأكد من أن     )أ
  . التدابير األمنيةبفعالية اإلخالل بشرط عدم البعض

  . في الحاالت المالئمةالمسائل التي تتعلق بأمن الطيرانول أعمال اجتماعات االيكاو ا جدأن يضمن  )ب

  . المعنيةالدولطلب   عن أمن الطيران بناء علىإقليمية ندوات أن يعقد  )ج

  .، والبرامج التدريبية ألمن أمن الطيرانعلى برنامج االيكاو للتدريب أن يطور ويحدث  )د

مستويات المحافظة على  يضمن لويطورها  أمن الطيرانعلىمراكز التدريب شبكة   أن يشرف على    )ه
  . السليمةالتدريب وتحقيق مستويات التعاون

تملة ضد الطيران المدني واإلجراءات الوقائية المالئمة التي تشمل، أن يواصل تحليل التهديدات المح  )و
، دخول الموظفين الى المنشآت المؤمنة، والتهديدات ضد المناطق غير المؤمنـة،  ضمن جملة أمور 

، والكشف الفعال علـى الركـاب واألمتعـة     )المانبادز(وأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد       
  .مداد األمني، ومقدمي الخدماتوالبضائع، وسلسلة اإل

وإعداد مـواد     على فترات مالئمة   وتعديل دليل األمن   بتحديث   األمين العام من المجلس أن يكلف      تطلب  -٩
مساعدة  حسب االقتضاء، ل    والهالميات، رشادية تفصيلية بشأن السوائل وااليروسول     بما في ذلك مواد إ     إرشادية جديدة، 
 المتعلقة بأمن واإلجراءات المواصفات نفيذعلى ت لتهديدات الجديدة ضد الطيران المدني و      على معالجة ا   الدول المتعاقدة 
  .الطيران المدني

 إلى المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران باستعراض صالحياته وإجراءاته اإلدارية فـي               تطلب  -١٠
  .نطاق الكامل لقضايا أمن الطيرانلى النظر في العفريق التاريخ مبكر بهدف إزالة القيود التي تحد من قدرة 

  )د(المرفق 

  مشروعالغير بأحد أفعال التدخل  المعنية الدول إجراءات

  أفعال التدخل غير المشروع  )أ

  .الدولي غير المشروع تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدنيالتدخل  أفعال لما كانت

تتعرض للمزيد من الخطـر   استيالء غير مشروع قد تعرض ألي فعلت سالمة رحالت الطائرات التي     ولما كانت 
 غالقإالمدارج وممرات السير و قفالإ المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية وتزويدها بخدمات في حالة رفض    

  .المطارات

 تتعـرض  قـد  الواقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع   ات سالمة الركاب والطاقم على متن الطائر      ولما كانت 
  .بينما هي تحت االستيالء قالع باإلاتسمح لتلك الطائرإذا  لخطر أكبر
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التحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جـراء التهديـدات الجديـدة                عن قلقها تجاه   تعرب  -١

  .لمشروعوالناشئة وأساليب العمل المتغيرة المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غير ا
واتفاقية الهاي اتفاقية طوكيو و اتفاقية   شيكاغو و  ةاألحكام ذات الصلة في اتفاقي    ب في هذا الخصوص     تذكّر  -٢

  . المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨مونتريال وبروتوكول عام 
سياسات وخطط الطوارئ للتـصدي  الضع ت ما عندالمذكورة أعاله بأن تراعي الدول االعتبارات      توصي  -٣
  .غير المشروعالتدخل  ألفعال

ذلك الستيالء غير المشروع، بما في ل خاضعةأي طائرة إلى الدول المتعاقدة على أن تقدم المساعدة  تحث  -٤
  . بالهبوطلطائرةلوالسماح المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية تقديم 

السـتيالء غيـر   ل خاضـعة ي وهإقليمها  الدول المتعاقدة على التأكد من أن أي طائرة هبطت في            تحث  -٥
  . وهو حماية أرواح البشراألعلىتظل محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب سالمشروع 
الستيالء غير المـشروع ودولـة   ل خاضعةالطائرة  بأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها  سلمت  -٦
  .المعلن  المقصد المفترض أوةدولالخبر إلى تي هبطت فيها الطائرة بتبليغ  فضال عن قيام الدولة ال، تلك الطائرةمشغّل

 أي فعل تدخل غير مشروع، وكـذلك  على الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك        تحث  -٧
إنتـاج  لتدخل غير المـشروع، ودولـة   لخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت      ب عند الضرورة    االستعانة

  . مع اتخاذ التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها الطائرة،ودولة تسجيلطائرة ال
محتجـزة  الطائرة  ال تعيد بدون تأخير     التي تقضي بأن  أي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها       فشل   تدين  -٨

 أو أن ، المشروع في الطيران المدني أفعال التدخل غيرأحد أي شخص متهم بارتكاب رحل، أو أن تةغير قانونيبصفة 
  .تعرض القضية بدون تأخير على السلطات المختصة

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على               تناشد    -٩
  .المسؤولين عنها ومحاكمتهم

   اإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع  )ب
ر الرسمية التي تقدمها الدول المعنية بأفعال التدخل غير المشروع ينبغي أن تـوفر معلومـات      التقاري ما كانت ل

  .موثوقة عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها
  : الجمعية العموميةفإن
  . كثيرة ال تقدم في كثير من األحيان تقارير رسمية الى المجلس عن هذه األفعالدوالأن  بقلقالحظ ت  -١
من ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة ) ١١(المادة المنصوص عليها في  بالتزاماتها على الوفاءالدول  تحث  ٢

 عقب حدوث وقائع  بأسرع ما يمكن بأن ترسل الى المجلس، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،اتفاقية مونتريال
 وفي القواعد والتوصيات الدولية،     نين المذكورت يلمادتاالمقررة في   لتدخل غير المشروع جميع المعلومات ذات الصلة        ا

من أجل تمكين األمانة العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الناشئة ضـد الطيـران                  
  .المدني
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األمين العام بأن يطلب من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ       من المجلس أن يكلف      تطلب   -٣
واقعة محددة من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات كل حدوث 

  . األخرىالقانونيةالمتعلقة بتسليم األشخاص أو اإلجراءات  بصفة خاصة المعلومات و، عن الواقعة
من الطيران برصد وتجميع التقارير    من المجلس أن يكلف األمين العام بالتنسيق مع فريق خبراء أ           تطلب  -٤

عن أفعال التدخل غير المشروع والتأكد منها وتحليلها، وإعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة والناشئة وإعداد        
  .إرشادات مالئمة لردع التهديدات الجديدة والناشئة

  )ه (المرفق
  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

من قرار ) ه( الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق نجح فيمج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد برنالما كان 
  .٩-٣٥الجمعية العمومية 

  .ني الدولي في جميع أنحاء العالمالهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة وأمن الطيران المدما كان ول

  .لي يسهم في تحقيق هذا الهدفالنهوض بتنفيذ قواعد أمن الطيران الدوولما كان 

  . بأن الدول المتعاقدة هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن الطيران المدنيوإذ تذكر

 أن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد طلبت من األمين العام أن يواصل تنفيذ البرنـامج                 وإذ تذكر 
عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة ألمن الطيران في جميع الدول  لذي يشملالعالمي لتدقيق أمن الطيران ا

  .المتعاقدة

المخاوف األمنية في  أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد واذ تضع في اعتبارها  
دة مطردة في مستوى تنفيذ قواعد األمن الصادرة الطيران وفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج قد حقق زيا         مجال  

  .عن االيكاو
 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيـذ   ١٧٦ توجيهات مجلس االيكاو الصادرة في أثناء دورته         وإذ تضع في اعتبارها   

  .٢٠٠٧ عمليات تدقيق أمن الطيران في المستقبل في أعقاب الدورة األولى لتدقيق أمن الطيران في نهاية سنة
 بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق تنفيـذا               تسلموإذ  

  .فعاال يعد عنصرا أساسيا وحرجا من عملية التدقيق ولتحقيق الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي
لتوفير الثقة المتبادلة في مـستوى أمـن         بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي          واذ تسلم 

  . التنفيذ المالئم لقواعد األمنوالتشجيع علىالطيران بين الدول المتعاقدة 
بأهمية استراتيجية منسقة للعمل مع الدول التي تبين لديها ثغرات هامة في االمتثال للقواعد والتوصيات  تسلموإذ 

بإنشاء مجلس رفيع المستوى تابع لألمانة العامة الستعراض نتائج التدقيق          وإذ تحيط علما  الدولية التي وضعتها االيكاو     
  .لمساعدة المجلس في االضطالع بمسؤولياته
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المخاوف األمنية بارتياح أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد  تالحظ  -١
  .توصيات لحلها الطيران وتقديم في مجال
الـذين ينبغـي    عن تقديرها للدول المتعاقدة على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن             تعرب    -٢

  .عمليات التدقيقلفترات قصيرة األجل للقيام بخبراء ليعملوا كمن الطيران ألالبرنامج العالمي ترخيصهم كمدققي 
بعد دورة التدقيق األولى في     المي لتدقيق أمن الطيران،      الع البرنامجضمان استمرار    المجلسالى   تطلب  -٣

 مسترشدا في ذلك بمبدأ العالمية ومدركا لتفاوت حاجة الدول الى التدقيق، ومع التركيز على قـدرة                 ٢٠٠٧نهاية سنة   
حرجة لنظام  من خالل التنفيذ الفعال للعناصر ال    الدول على توفير المراقبة الوطنية المالئمة ألنشطة أمن الطيران لديها         

:   بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحـق التاسـع          مراقبة األمن وتوسيع نطاق عمليات التدقيق في المستقبل       
  .التسهيالت
  التي تقوم بها الـدول      التحقق من تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية      ةواصلمن المجلس ضمان م    تطلب  -٤

  .وسائلوذلك من خالل مهام المتابعة وغيرها من ال
م الدعم الكامل لاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق في المواعيد           ي جميع الدول المتعاقدة على تقد     تحث  -٥

واعداد وتقديم خطة عمـل تـصحيحية        وتسهيل عمل فرق التدقيق،   بالتنسيق مع الدول المعنية،     التي تحددها المنظمة،    
  .لتدقيقمالئمة الى االيكاو لسد الثغرات المكتشفة من خالل ا

 جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل على النحو المالئم ووفقا للسيادة التي تتمتع بها نتائج عمليات           تحث  -٦
أي  من قبل  طلبهافي حالةالتدقيق التي تجريها االيكاو واالجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق 

  .دولة أخرى
سة لتوفير مستوى محدود من الشفافية في نتائج تدقيق أمن الطيران الذي تقوم       المجلس بإجراء درا  تكلف    -٧

به االيكاو بما يوازن بين حاجة الدول الى الوعي بالمخاوف األمنية التي لم يتم تبديدها والحاجة الى إبقاء معلومـات                    
  .األمن الحساسة بعيدة عن متناول الجمهور

 العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام للبرنامج   الى المجلس أن يقدم الى الدورة      تطلب  -٨
  .العالمي لتدقيق أمن الطيران

  )و(المرفق 
   الفنيةالتدابيرمساعدة الدول على تنفيذ 

  لحماية الطيران المدني الدولي
 موارد ماليـة  لي يتطلب    الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدو          التدابير تنفيذ   لما كان 

  .لألفرادوتدريبا 
 رغم  تنفيذا تاما  الوقائية   التدابير صعوبات في تنفيذ     تواجه النامية،   البلدان، وخصوصا   البلدان بعض   ولما كانت 

  . غير كافية المالية والفنية والماديةهامواردن أل المساعدة المقدمة لها
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 إلى األمين العام تسهيل وتنسيق المساعدة والدعم الفنيين للدول التي تحتاج إلى  المجلس بأن يطلب   تكلف  -١

  .تحسين مراقبة األمن وأمن المطارات كما يرد في تقارير البرنامج العالمي ألمن الطيران
الفنيـة  أو التدابير   برامج  اللبلدان غير القادرة على تنفيذ      إلى ا  المساعدة   إلى تقديم  البلدان المتقدمة    تدعو  -٢

وأمتعـتهم   يدويـة الركاب وأمتعـتهم ال من أجل إنهاء إجراءات  لحماية الطائرات على األرض، والسيما  الموصى بها 
  .اجلالبريد العطرود  ومتازوالبضائع والبريد المالمسجلة 
يـة   والمنظمات الدولالتنميةمن فرع دعم التنفيذ و  تنظر في طلب المساعدةأنإلى  الدول المتعاقدة  تدعو  -٣

الناشئة عن  المساعدة الفنية   احتياجاتها إلى   التعاون الفني، لتلبية    برنامج  نمائي، و برنامج األمم المتحدة اإل   األخرى مثل   
  .الدولي حماية الطيران المدنيالحاجة ل
 دعم التنفيذ والتنمية الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األجل التي يقدمها برنامج تدعو  -٤

  .ومشاريع المساعدات طويلة األجل التي يقدمها برنامج التعاون الفني لسد الثغرات المكتشفة من خالل عمليات التدقيق
التي تقدمها إلى  المالية والفنية والمادية التي لديها الموارد الكافية على زيادة المساعدات جميع الدول تحث  -٥

 حسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائية ومتعـددة األطـراف    لت ة المساعد التي هي بحاجة الى هذه    لبلدان  ا
  . في االيكاودعم التنفيذ والتنميةبرنامج  المنسقة بالكامل من خالل

  .التدريب األمني لغرضتدريب على أمن الطيران االيكاو للمراكز على استخدام  الدول المتعاقدة تحث  -٦
وفي العمل على تعزيـز   ،لدولالتي يقدمها إلى ا المساعداتزيادة  المجتمع الدولي على النظر في      تحث  -٧

السيما مـن  و، بغرض كشفها اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكيةوأغراض التعاون فيما بينها، حتى تستفيد من أهداف     
  .اللجنة الفنية الدولية المعنية بالمتفجراتخالل 

  )ز(المرفق 
دد األطراف والتعاون الثنائي في  التعاون المتعإزاء المجلس إجراءات

  مختلف مناطق العالم
والتزامات الدول المنصوص عليها في المواثيق القانونية ز حقوق  ويعز يكمل التعاون الثنائي بين الدول      لما كان 

  . الطيرانالصادرة عن المجلس بشأن أمن  الدوليةالقواعد والتوصياتوفي  أمن الطيران بشأنالدولية 
 للركـاب    التجـاري  الثنائية تشكل األساس القانوني الرئيسي للنقل الدولي       الجوية   الخدماتتفاقات   ا ولما كانت 

  . عن طريق الجوواألمتعة والبضائع والبريد
  . الجوية الثنائيةالخدماتاتفاقات جزءا ال يتجزأ من ينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران كانت ما لو



- 78 - 
 

 

  : الجمعية العموميةفإن
نجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدني لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع أن التدرك   -١

  .المعنيين ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة
 مع ،الثنائية الجوية الخدماتاقات دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتف     إ جميع الدول المتعاقدة على      تحث  -٢

وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذي  ،٢٥/٦/١٩٨٦مراعاة البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 
  .٣٠/٦/١٩٨٩اعتمده المجلس في 

ا االيكاو  جميع الدول المتعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتهتحث  -٣
عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير          أنشئت لإلبالغ     والتي — إن لم تكن قد اشتركت فيها        —

  .شبكة دولية التصاالت أمن الطيران في داخل كل دولة
وجية  المجلس على النهوض، من خالل المكاتب اإلقليمية، بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنول     تحث  -٤

  .لتبادل معلومات أمن الطيران بين الدول المتعاقدة
  : المجلس بأن يواصل ما يليوصيت  -٥

 أفعـال التـدخل غيـر     منـع علىفيما بينها الدول من التعاون    التي اكتسبتها    الخبرةجمع نتائج     )أ
  .المشروع في الطيران المدني الدولي

الطيران المدني الدولي   يدات التي يتعرض لها     الظروف واالتجاهات المتباينة في منع التهد     تحليل    )ب
  .في مختلف مناطق العالم

  . هذه أفعال التدخل غير المشروعإلى منعتوصيات لتعزيز التدابير الرامية إعداد   )ج
 من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديدة والناشئة            تطلب  -٦

والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيجة للخلط أو التنفيذ أو التفسير غير المتسق                ضد الطيران المدني    
لإلجراءات الضرورية، وذلك بتسهيل االستجابة المشتركة والمتسقة من الدول، والتشجيع على قيام الدول بإعالم جمهور 

  .المسافرين بشكل واضح بتلك األمور

  )ح(المرفق 
  في مجال أمن الطيرانقليمي الدولي واإلالتعاون 

  : الجمعية العموميةإن
 بأن التهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية              إذ تقر 

  .المعنية
رطة منظمة الش، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و(CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  تدعو  -١

ومكتب األمم المتحدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع         ،   ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا     ،)نتربولالا(الجنائية الدولية   
 والمجلس الدولي للمطـارات، واالتحـاد الـدولي         ،واالتحاد البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي      الجريمة،  

أقصى درجـة   إلى   التعاون مع االيكاو     لجهات المعنية إلى مواصلة   ، وغير ذلك من ا    لرابطات طياري الخطوط الجوية   
  .ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
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 الخاصة بالسفر الـدولي     (G8)إلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية           تطلب    -٢
 المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل مبادرة التجارة األمنية اآلمن والميسر، وأن يواصل تعاونه مع تلك

 فيما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيــر          (STAR)في منطقة رابطة التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ         
الـدول المتعاقـدة لتلـك      وتشجع على تنفيذ جميع     ) المانبادز(المضادة للتهديد الذي تمثله الصواريخ الجوية المحمولة        

  .التدابير

في إطار الجهد العالمي " لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب" الى المجلس أن يواصل تعاونه مع       تطلب  -٣
  .لمكافحة اإلرهاب

  منع إدخال األنواع الغريبة الدخيلة  :٢١-٣٦القرار 

  .ألنواع الغريبة الدخيلة للتنوع البيولوجي يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي تمثله االمجتمع الدولي لما كان

  . النقل الدولي، بما فيه النقل الجوي المدني، يمثل سبيال محتمال إلدخال األنواع الغريبةلما كان

 اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع الدخيلة، ومنظمات دولية أخرى حكومية وغيـر      ولما كانت 
 التوصل إلى وسائل فعالة لتقييم ومراقبة األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل حكومية، تعمل حاليا على

  . واألنواع المستوطنة األخرى

  : الجمعية العموميةفإن

 للحد من خطر استخدام النقل الجوي المدني البعضبعضها على مساندة جهود  جميع الدول المتعاقدة تحث  -١
  .ة دخيلة محتملة إلى مناطق خارج نطاقها الطبيعيفي إدخال أنواع غريب

  .مواصلة العمل مع المنظمات في هذا الصددإلى مجلس اإليكاو  تطلب  -٢

  .١٩-٣٥ القرار يحل محل أن هذا القرار تعلن  –٣

   المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات االيكاوبيان موحد بسياسات   :٢٢-٣٦ القرار

عاديـة  من دوراتها ال  ، أن تواصل في كل دورة       ٥-٣٥ ية قد قررت، بموجب قرارها    ـ الجمعية العموم  لما كانت 
  ،البيئة اعتماد بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية

  ،مترابطة ولكنيتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة  ٥-٣٥ القرار ولما كان

 والثالثين للجمعية العمومية في الخامسة التعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة         ىإل الحاجة   إلى وبالنظر
المواد االرشادية الجديدة لاليكاو عن التدابير القائمة علـى  انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك   و  ضوضاء مجال

   أو تخفيضها، الطيران انبعاثات منآليات السوق للحد
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ة الى إدراج مرفقات محددة للتعبير عن سياسة االيكاو في معالجة تأثير الطيران على نوعية  الى الحاج  وبالنظر
  ،))ل( و)ك(و ) ي(و ) ط(المرفقات (والمناخ العالمي )) ح(المرفق (الهواء المحلي 

  : الجمعية العموميةفإن
ارسات االيكاو المستمرة  أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممالمذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  -١

  : للجمعية العمومية والثالثينالسادسةالدورة  اختتامقائمة عند حسبما كانت هذه السياسات في مجال حماية البيئة، 

  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 
  وضع القواعد والتوصيات واالجراءات والمواد االرشادية بشأن نوعية البيئة  —  )ب(المرفق 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات "النهج المتوازن"والبرامج المبنية على السياسات   —  )ج(المرفق 
 الطائرات النفاثة دون الصوتية التـي تتجـاوز ضوضـاؤها المـستويات             سحب  —  )د(المرفق 

  عشر  المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس
  مطاراتلضوضاء في الللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 
  تخطيط وادارة استخدام األراضي  —  )و(المرفق 
   مشكلة الفرقعة الصوتية–الطائرات األسرع من الصوت   —  )ز(المرفق 
  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 
   الفهم العلمي—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ط(المرفق 
   التعاون من األمم المتحدة والهيئات األخرى—لعالمي أثر الطيران على المناخ ا  —  )ي(المرفق 
  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ  —  )ك(المرفق 
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات  —  )ل(المرفق 

بيانا موحدا بسياسات لعمومية ا على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعية المجلس أن يعرض إلى تطلب  -٢
  .تستعرضهكي وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة ل

  .٥-٣٥  القراريحل محل أن هذا القرار تعلن  -٣

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن       " تنص على أن     اتفاقية الطيران المدني الدولي   ديباجة  لما كانت   
من تلـك  ) الرابعة واألربعين( المادة وأن، ...." الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه  وإبقاءعد كثيرا على ايجاد     يسا

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط           "االتفاقية تنص على أنه ينبغي للمنظمة       
 نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعاليـة  إلىة احتياجات شعوب العالم تلبي... وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل   

  ".واالقتصاد
 بتطبيق تدابير شاملة تتـضمن     لضارة للطيران المدني على البيئة     العديد من اآلثار ا    تقليل من الممكن    ولما كان 

ة، واالستخدام المالئم آلليات تخطـيط      التحسينات التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واالجراءات التشغيلية األكثر كفاء        
  .المطارات، وتخطيط وإدارة واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوق

 جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة ولما كانت
 ارشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثـل هـذه المبـادرات     بالبيئة والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع      

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

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

عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد وأفضل المعلومات المتوافرة  المعلومات الموثوق فيها ولما كانت
  .بها سياسة الخاصةااليكاو ودولها المتعاقدة ال

وانبعاثـات   معترف بها بين آثار الطيران على البيئة، مثـل الـضوضاء   ترابط بقدر ما توجد أوجه ولما كانت 
  .، فثمة حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيليالمحركات

معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات       إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في           ولما كانت 
الدفيئة على المناخ العالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس اقليمي، المـسائل االقتـصادية                   

  .والمؤسسية المتعلقة بذلك

لبيئة ومن أجل  التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما الحراز تقدم في فهم آثار الطيران على اولما كـان  
  .وضع السياسات المالئمة لمعالجة هذه اآلثار

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

  : الجمعية العموميةفإن

تعي م المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األم أن االيكاوتعلن  -١
مسؤوليتها تقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معااآلثار الضارة بالبيئة والتي قد 

ظم للطيران المدني من ناحية مسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنبو
بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام والدول المتعاقدة لديها   وعند اضطالع االيكاو .أخرىونوعية البيئة من ناحية 

  :يلي بما

  . عدد المتأثرين بضوضاء الطائراتأو الخفض منالحد   )أ

  .محليأثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء ال أو الخفض منالحد   )ب

  .أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناخ العالمي أو الخفض منالحد   )ج

المتعلقة الدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات االيكاو لدورها القيادي  على تشدد  -٢
 تعترف بخطورة  المسائلشأن هذهلسياسة بل المجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات إلىتطلب بالبيئة و

  .التحديات التي يواجهها القطاع

ائرات وانبعاثات محركات  لضوضاء الطبانتظام الوقع الحالي والمستقبلي إلى المجلس أن يقيم تطلب  -٣
  . واالستمرار في اعداد أدوات لهذا الغرضالطائرات
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التدابير المؤدية إلى التخفيف المتعلقة بالتبادل مسألة الترابط وب معرفةالابقاء وتحديث  إلى المجلس تطلب  -٤
  . بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثلمن تأثير الطيران على البيئة

تقييم التي يمكن أن تستخدمها الدول ل إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران تطلب  -٥
  .التدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةالقواعد والسياسات ووفعالية أداء عمليات الطيران 

 إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات تطلب  -٦
من خالل تقديم مثال محركات الطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها االرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، 

  .تظمة والحلقات الدراسيةالتقارير المن

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

الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في لمعلومات العلمية  الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم اتدعو  -٨
  .هذا المجال

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

التطور المنتظم  تؤثر سلبا على في مجال البيئة من شأنها أن تدابيرع عن اتخاذ الدول على االمتناتحث   -١٠
  . المدني الدوليوالمستدام للطيران

  )ب(المرفق 
  االرشادية بشأن نوعية البيئة والمواد ضع القواعد والتوصيات واالجراءاتو

عالم مازالت تثير القلق العـام  كثيرة في ال  مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطارات       لما كانت 
  .بشأنهاة  مالئمإجراءات وتتطلب اتخـاذ ،وتحد من تطوير البنية األساسية للمطارات

، الذي يشتمل   ضوضاء الطائرات   : المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوان          ولما كان 
 والهبـوط   اإلقـالع تثناء الطائـرات قـصيرة     باس(على قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية         

  .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك) والهبوطاإلقالعوالطائرات عمودية 

 رشـادات  اإل أن في بعض المطـارات و      ونوعية الهواء المحلي   الرسوم المتعلقة بالضوضاء   الستخدام وإدراكا
بشأن رسوم المطـارات وخـدمات المالحـة     سياسات االيكاو   ( متوفرة حول هذا الموضوع      بسياسات االيكاو  الخاصة
  ).Doc 9082 ،الجوية

 بالرغم مـن     المحلية والعالمية تشكل مصدرا للقلق      على البيئة  لها آثار  انبعاثات محركات الطائرات   نتولما كا 
  . بصورة كاملةاعدم فهمه

، الذي ركات الطائراتانبعاثات مح  :ن المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوانولما كا
  .يشتمل على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلك
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 على وضـع  بغرض المساعدة  )CAEP( المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران            ولما كان 
  .محركاتالاء الطائرات وانبعاثات  لضوضاإلرشادية والمواد واإلجراءاتمزيد من القواعد والتوصيات 

 ضـرورة تـصميم     إلـى ، الذي وجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات        ١٤-٣٥بالقرار  ) ف(مرفق  ل ل مراعاةو
تـي   من المطـارات ال  وبأقل إزعاج بيئي ممكناألجيال المقبلة من الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة   

  .ي الحال الطائرات النفاثة من الجيلتشغل منها

  :ن الجمعية العموميةفإ

 القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء ،٢٠٠١ في يونيو ، باعتماد المجلسترحب  -١
كثر تشددا الجديدة األقواعد وتطبيق ال،  في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشرإلدراجهاالطائرات 

  .١/١/٢٠٠٨في النبعاثات أكاسيد النيتروجين 

 التي اإلرشادية والمواد واإلجراءات المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والتوصيات إلى تطلب  -٢
  .األخرى تعالج تأثير الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية

ية متوسطة األجل وطويلة األجل ألكاسيد ألهداف التكنولوجا ٢٠٠٧ في مارس  باعتماد المجلسترحب  -٣
  .النيتروجين

لضوضاء لطويلة األجل متوسطة األجل و المجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية  إلىتطلب  -٤
 مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات األخرى توضعالتي واحتراق الوقود، إلى جانب أهداف أكاسيد النيتروجين 

  . الدولية األخرىفي المنظمة والمنظمات

 ي المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالإلى تطلب  -٥
 الموارد الالزمة واتاحة، الضوضاء واالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن

  .لتحقيق ذلك

 حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال بالشكل الكافي غير الممثلة  الدول المتعاقدة من أقاليم العالمتحث  -٦
  . تلك اللجنةأعمالأن تشارك في على الطيران 

 المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير بكافةإلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية تطلب   -٧
  . المالئمةالفعالةستخدام التدابير  باعمليات الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات

من ) ٢( ، األحكام التي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرةالمالئمة الدول المتعاقدة على أن تتبع، حسب تحث  -٨
  .هذا المرفق

 إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران تطلب  -٩
  . بتغير المناخ في هذا المجالالفريق الحكومي الدولي المعنيتقبل والتعاون مع على البيئة في المس
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  )ج(المرفق 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات" النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

 من التوافق في مجال الطيـران المـدني         قدر عملي ممكن   أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر         لما كان 
  .األنظمة البيئيةفي  سيما والدولي، ال

 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطـائرات   ولما كان 
  .ق دور الطيران المدني في التنمية االقتصاديةييمكن أن يع

ـ              ولما كانت  دابير تقيـد عمليـات      حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت الى اتخاذ ت
  .الطائرات، وأثارت 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 ولما كانت
من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق نحو آمن واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة 

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

 النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء فـي                ولما كان 
تخفيض  : لتدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي     مطار ثم تحليل مختلف ا    ال

الضوضاء عند المصدر، وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود             
  . وأقل التكاليففعاليةالتشغيلية، بهدف معالجة مشكلة الضوضاء بأقصى 

لوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع االيكاو ودولها المتعاقـدة          تقييم ا  ولما كان 
  .السياسات الضرورية

 وكل دولة هـي  ، تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة          إجراءات ولما كانت 
ة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسـات  التي تتحمل في نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئم        

  .وقواعد االيكاو

ارشادات عن النهج   (االيكاو لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن        التي أعدتها   رشادية  االمواد  ال ولما كانت 
  .فيما بعدقد تم تحديثها ) Doc 9829المتوازن للسيطرة على ضوضاء الطائرات، 

 مما يـستدعي    ة، المعني اتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطار      ءمة  ضرورة موا  ل وادراكا
  .متماثلة في المطاراتالضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت امكانية اتباع نهج يختلف من مطار الى آخر، و

 مـن الـشركاء      تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم         المكانية أن تسفر   وادراكا
  .النامية سيما من البلدان المعنيين وال

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

  .على الضوضاءكون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة ي ألن بعض الدول قد وادراكا

 أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في مجال الضوضاء باالستعاضـة عـن الطـائرات                وبالنظر الى 
الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثـاني مـن    (المستوفية لشروط الفصل الثاني     

 مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفـصل  المجلد األول من الملحق السادس عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز        



- 85 - 
 

 

سـتمرار  ال تحسينات تستحق الحماية      هي بطائرات أقل ضوضاء،  ) الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر       
  . حول المطاراتالعشوائيةالنمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها بالتعديات العمرانية 

  : الجمعية العموميةفإن

ع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لاليكـاو فـي                جمي تناشد  -١
  .معالجة مشكالت ضوضاء الطائرات

  : الدول على ما يليتحث  -٢

 )Doc 9829(  االيكاوإلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
هذا فاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة بوااللتزامات القانونية واالت

  .الموضوع، عند معالجة مشكالت الضوضاء في مطاراتها الدولية

 على تنفيذ هذه اإلشراف شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو إجراءاتوضع   )ب
  :ذلك ، بما فياإلجراءات

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

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

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

  : الدول على ما يليتشجع  -٣

 تخفيض الضوضاء عند المصدر إلىث والتكنولوجيا الهادفة وتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  )أ
  .أخرى بوسيلةتخفيضها بأي  أو

 العشوائية في من التعديات العمرانية  استخدام األراضي للحدوإدارةتطبيق سياسات تخطيط   )ب
المناطق المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، 

  .بهذا القرار) و(بما يتوافق مع المرفق 

  . بالسالمةاإلضرار بدون قدر اإلمكان التشغيلية لتخفيف الضوضاء اإلجراءاتتطبيق   )ج

 بعد دراسة المنافع الممكن وعدم تطبيقها إال المالذ األول، باعتبارهاد التشغيلية عدم تطبيق القيو  )د
 ومع بهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن،  األخرى لعناصرالتحقيقها من 

  .مراعاة التأثير المحتمل لهذه القيود على المطارات األخرى

  : الدولإلى تطلب  -٤

  .قدر اإلمكان ها وسياساتها وخططهالى نحو وثيق لضمان االتساق بين برامجأن تعمل معا ع  )أ
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 تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو

  .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  )ج
 المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مـشكلة ضوضـاء           إعالم أن تواصل    إلىالدول  تدعو    -٥

  .الطائرات في الطيران المدني الدولي
  : المجلسإلىتطلب   -٦

  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ
جعلها  وDoc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   )ب

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

وأي أعمـال إضـافية بـشأن      الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال االيكاو على وضع اإلرشادات   تناشد  -٧
  .ضرورة ضمن إطار النهج المتوازن عند الفعاليتهاتقييم تأثير التدابير أو ومنهجيات ال

  )د(المرفق 
سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات 

  المنصوص عليها في المجلد األول من الملحق السادس عشر
 قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من الملحق لما كانت

  .عشر السادس
السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من    ذا  ه تعريف   ولما كان 

  .كثراألأو الواحدة دولة المطارات جميع العمليات الدولية في 
حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت الى أن السحب العام لطـائرات الفـصل         المعنية ب لجنة  ال ولما كانت 

ال يمكن تأييده على    لتي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر           البلدان ا  الثالث من قبل جميع   
  .والمنافع التكاليف أساس

الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل    من الخدمة    تبعض الدول قد سحب    ولما كانت 
تنظر في  شرعت في هذا السحب وبعض الدول قدالثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول           

  .هذا السحب
في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية علـى          الواردة  لضوضاء  ان القصد من قواعد     أل وإدراكا

  .الطائرات
ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتـصاديا               أل وإدراكا

، مثلما هـي     تجهيز أساطيلهم  إلعادةسيما على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة             ، ال ثقيال
  .البلدان الناميةالحال في 

 اعتراف كل دولة بالمصاعب إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى ىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر إلى
  .منها  كلى تحقيق التوازن بين شواغلالتي تواجهها الدول األخرى، وال
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  :ن الجمعية العموميةإف
ها المستويات الواردة في الفصل    ؤضوضا  التي تتجاوز  أال تفرض أي سحب للطائرات    الدول على    تحث  -١

  :يلي الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
طيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية ألجل األساالنهاية الطبيعية  ت كانإذاما   )أ

  .من الضوضاء حول مطاراتها
 بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها إما كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذاما   )ب

 بوضع وإما أساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى أي طائرات كهذه إضافةمن 
  . بتحديث األساطيللإلسراعحوافز 

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

  . أكبرإزعاجاالفترات الزمنية التي تسبب الضوضاء فيها 
قيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، ال فرضما يترتب على   )د

  . بنواياها قبل تنفيذها بزمن معقولوإشعارها
 سحب ، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار، تقررالتي الدول تحث  -٢

 المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول مـن الملحـق         الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء     
عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحـق     السادس
  : على أن تقوم بما يليعشر السادس

وي والتي تطير أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل ج  )أ
  .تقل عن سبع سنوات  تدريجيا على مدى فترة من الزمن الا أقاليمها، سحبإلىحاليا 

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

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

  . القيود المفروضةجميعأن تبلغ االيكاو وجميع الدول المعنية ب  )د
 بهـدف   ي واألقـاليم  ليمـي واإلق الدول على أن تواصل تعاونها على المـستوى الثنـائي            بشدة تشجع  -٣
  :يلي ما تحقيق

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

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

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

بموجب شهادة الـضوضاء األصـلية أو        ،سحب الطائرات التي تمتثل    الدول على أال تفرض تدابير ل      تحث  -٤
الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق  في الفصل الثالث أوالمنصوص عليها لقواعد ترخيص الضوضاء  ،المجددة
  .عشر السادس
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ا لم يكن ذلك  الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، متحث  -٥
  .بهذا القرار) ه(و) ج(من النهج المتوازن الذي وضعته االيكاو للسيطرة على الضوضاء ووفقا للمرفقين  جزءا

 بتحديث أساطيلهم بما يزيل     اإلسراع إلىالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية           تحث  -٦
ار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالـث،  العقبات ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئج    

  .بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

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

 األول مـن الملحـق     ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة فـي المجلـد             قواعد ترخيص  لما كانت 
  .عشر السادس

 بـشأن الـضوضاء يحـد    إجراءالقيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه  تعريفولما كان  
  .يقلل من استخدام الطائرة لذلك المطار أو

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

 ألن التحـسينات الـسابقة فـي        ، النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر         ولما كان 
 حـدوث طفـرات مهمـة فـي هـذه      وال يتوقعخفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل     تكنولوجيا

  .التكنولوجيا في المستقبل المنظور
 التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات واإلجراءات وتخطيط استخدام األراضي إدارة نتولما كا

  .كثيرة، وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة
ء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاتطبيق  ولما كان

من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس 
قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو         ) بهذا القرار ) د(بالشكل المنصوص عليه في المرفق      (عشر  

ران من المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن   في أنشطة الطي  
  . أخرىإجراءاتيزداد نتيجة لنمو حركة الطيران ما لم تتخذ 

 ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل            إقليمية هناك اختالفات    ولما كانت 
أت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات الممتثلـة لقواعـد                 العقدين المقبلين وبد  

  .عشر لترخيص الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادسا
 على أساس النهج إال ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة ولما كان

وينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجـات المطـار            ) Doc 9829(  االيكاو وإرشاداتازن  المتو
  .المعني

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

 األخـرى ذات    واإلرشـادات بهذا القرار   ) د( في المرفق    الموضوعة اتالسياس ىهذه القيود تتخط    ألن وإدراكا
  .الصلة التي وضعتها االيكاو
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  .االيكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث  ألنوإدراكا
ية علـى   القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيل              ألن وإدراكا

في الفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق الـسادس           على وجه الخصوص   المدرجة الجديدةالطائرات، وان القواعد    
  .غراض الترخيص فقطألعشر قد وضعت 

التزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسـات ثابتـة         مرتبطة ب  على وجه الخصوص ألن الدول       وإدراكا
  .وضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفقلسيطرة على مشكالت الضل

  :ن الجمعية العموميةإف
 كان مـدعوما بتقيـيم   إذا إالتشغيلية ال يتم القيود ال أن اعتماد اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر      تحث  -١

   .مسبق للمنافع المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة
يلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفـصل            الدول على عدم فرض أي قيود تشغ       تحث  -٢

  :الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي
االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث   )أ

  .السادس عشر في المطار المعني بالمجلد األول من الملحق
 كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني  تقييمإجراء  )ب

  ).ج(وفقا للنهـج المتوازن المبين في المرفق 
 من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث   -٣

 شهادة بموجبلفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر مطار على عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام ا     
  : ما يليعلى، المجددةالضوضاء األصلية أو 

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

  .لنهج المتوازنل وفقالقيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني  هذه اإعداد  )ب
  . المطارمنتماما طائرات  بدال من سحب الاإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج
مثل الخطوط (مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د

  ).طويلة المدى
 البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات إلىمراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون   )ه

  .إعفاءاتداعي لها، وذلك عن طريق منحهم  التي ال
، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و

  .مشغلي الطائرات المعنية
  .مدة معقولةب مسبقا إخطارا مشغلي الطائرات طاءإع  )ز
  . المدنيمراعاة اآلثار االقتصادية والبيئية على الطيران  )ح
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  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو االيكاو إبالغ  )ط
 التـي تمتثـل     ، الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف الى سحب الطائرات             وتحث  -٤

 لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس ،ب شهادتها األصلية أو المجددةبموج
  .عشر

  )و(المرفق 
  تخطيط وادارة استخدام األراضي

 استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية فـي الـنهج المتـوازن              وإدارة تخطيط   لما كان 
  .للسيطرة على الضوضاء

 وإدارة على الطريقة التي يـتم بهـا تخطـيط           يتوقف عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات       ولما كان 
سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخـرى الحـساسة            استخدام األراضي المحيطة بالمطارات، وال    

  .للضوضاء

 االستخدام غيـر  يؤدي وثمة خطر في أن ،رات في نشاط معظم المطا  كبيرة من الممكن حدوث زيادة      ولما كان 
  . تقييد النمو في المستقبلإلىالمالئم لألراضي بالقرب من المطارات 

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

من الملحق السادس عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات 
  .العدد االجمالي للسكان المعرضين للضوضاءفي تخفيض ضوضاء غير مقبولة، و

  .صى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقوبما أن

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

شمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ي استخدام األراضي ظيمتنن ألوادراكا 
  .ولكنها تؤثر مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

وردت في   رشادات بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء        أن اال  بالنظر الى و
ي تـم  الذذلك الجزء ، استخدام األراضي والقيود البيئية     بعنوان   (Doc 9184)  من دليل تخطيط المطارات    يلجزء الثان ا

  .مؤخرا تحديثه

  :ن الجمعية العموميةإف

 مطاراتها، بالصورة المنصوص عليهـا فـي   من الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني    تحث  -١
 اإلمكـان  حـسب  ىمنافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد    بهذا القرار مع الحفاظ على      ) د( المرفق

  .االستخدام غير المالئم لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء
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احتمال تخفيض مستويات الضوضاء الناجم عن تـشغيل طـائرات أقـل          الدول على أن تكفل أن       تحث  -٢
االستخدام غيـر   على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء          لرابع الجديد ضوضاء وممتثلة لقواعد الفصل ا    

  .التعديات على األراضيمن جراء المالئم لألراضي أو 
  كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتـدابير إذاعلى ما يلي  الدولتحث    -٣
  :الوقائية

  .ئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء المطارات الجديدة في أماكن مالإنشاء  )أ
اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من   )ب

  . المطار الجديد أو تطوير المطار الراهنإنشاء
عداد السكان أراعاة تحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع م  )ج

 تقديرات نمو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم إلى باإلضافةالحالية والزيادة المتوقعة 
  . االيكاوإرشاداتحسب  لتلك األراضي

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

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

  : من المجلس ما يليتطلب  -٤
 Doc 9184  الوثيقة رقـم   والواردة في   المتعلقة باستخدام األراضي   اإلرشادات تحديث   أن يضمن   )أ

  .الدول وجعلها ملبية الحتياجات
سيما في أجزاء   استخدام األراضي، والإدارةنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز أن ي  )ب

  .العالم التي قد تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل

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

من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع   تشغيل الطائرات األسرع  التدابير قد اتخذت، منذ    لما كانت 
 األشخاص والممتلكات في البر والبحر      وإصابة النائمين   إقالقغير المقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل         

  .بسبب تضخيم الفرقعة الصوتية

 البحـوث   إجراءالصوت، تواصل هي ودول أخرى       هذه الطائرات األسرع من      بإنتاجالدول القائمة    ولما كانت 
  .الصوتية عن اآلثار الجسمانية والفسيولوجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعة

  :ن الجمعية العموميةإف

 على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولة لعامة الناس بفعـل  من جديـد   تؤكد  -١
  .غيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاريةالناتجة عن تش الفرقعة الصوتية
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المجلس، في ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحـق             تكلف  -٢
والوثائق األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من 

طريقـة   اتفاق دولي على     إلى الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتوصل         اإلجراءات، وأن يتخذ    الصوت
ووضع " األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"قياس الفرقعة الصوتية، وتعريف المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة ل

  .الحدود المناظرة

 تزويد االيكاو فـي الوقـت المناسـب    إلىت األسرع من الصوت      الطائرا بإنتاجالدول التي تقوم     تدعو  -٣
   . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامباقتراحات حول طريقة 

  )ح(المرفق 
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

ثـار  هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهـواء المحلـي واآل        لما كان 
  .المرتبطة به على صحة البشر ورفاهيتهم

ملوثات عديدة تؤثر على نوعية الهواء المحلي واالقليمي وتصدر عن محركات الطائرات قد شهدت              ولما كانت 
  .انخفاضا كبيرا خالل العقود القليلة الماضية

ثات الغازية األخرى في حاجة  واالنبعاوالمواد الجسيميةآثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين ولما كانت 
  .إلى مزيد من التقييم والفهم

آثار انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واالقليمي هي جزء من االنبعاثات االجمالية فـي              ولما كانت   
  .واءالمناطق المتأثرة وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية اله

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

يلية التي أحدثت تخفيضا كبيرا في      يكاو قد وضعت معايير فنية وعززت تطوير اإلجراءات التشغ        االولما كانت   
  .تلوث نوعية الهواء المحلي من الطائراتمدى 

 تتضمن أحكاما تتعلق برسـوم المطـارات   اتفاقية الطيران المدني الدولي من الخامسة عشرة  المادة   ولما كانت 
بشأن الرسوم المتعاقدة لدول والرسوم المماثلة، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات سياسية ل

 بما في ذلك ارشادات محددة بـشأن        )Doc 9082 ،  سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية        (
  . نوعية الهواء المحليمن أجلباالنبعاثات المتصلة  والرسوم الرسوم المتصلة بالضوضاء

الرسوم والضرائب فرض  بشأن  فيه السياسات المؤقتةقرارا ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال يبأن أيا من تلك الجبايات يجب أن       االنبعاثات، أوصي فيه بشدة     على  

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

على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات         ينبغي أن تحسب    لرسوم   هذه ا  نتولما كا 
  . النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىبقدر ما يتسن



- 93 - 
 

 

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

أن المجلس قد وافق على أنه سيكون من المفيد إعداد تقرير ينظر في تطبيق جميع التدابير المتعلقة                  تالحظ وإذ
 وأن االيكاو لسوق، باتباع نهوج تكنولوجية وتشغيلية وقائمة على آليات اباالنبعاثات التي تؤثر في نوعية الهواء المحلي،

  .تعمل حاليا على هذه المسألة

  : الجمعية العموميةفإن

أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران والجسيمات وأكاسـيد النتـروجين والغـازات              المجلس   من تطلب  -١
ار على  من آث،األخرى ويطور معرفته بها، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية

  .رفاهية البشر وصحتهم وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد

 من المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيـدة بيئيـا ومعقولـة                  تطلب  -٢
  .اقتصاديا للمضي في تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

 تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجـل فيمـا يتعلـق          من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف      تطلب    -٣
  .بالمسائل البيئية للطيران، بما في ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائرات

 من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث              تطلب  -٤
  .الهواء المحلي من الطائرات

من انبعاثات الطيران الدولي للحد واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ اجراءات لمتعاقدة ا الدول تشجع  -٥
  .والمواظبة على إبالغ االيكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي 

هواء المتـصلة بالمطـارات      بوضع وترويج مواد ارشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية ال          ترحب  -٦
  .٢٠١٠وتطلب من المجلس أن يتابع هذا النشاط على نحو فعال، بهدف اكمال ارشادات نوعية هواء المطارات في عام 

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل              تطلب    -٧
  .ر الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحليالمطبقة بالمطارات في التقليل من اآلثا

 من المجلس أن    وتطلب بوضع االرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي           ترحب  -٨
  . الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوموتحثيواصل تحديث هذه االرشادات 

قدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي علـى النحـو الواجـب            الدول المتعا  تحث  -٩
  .سياسات االيكاو وارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي
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  )ط(المرفق 
   الفهم العلمي—المناخ العالمي على أثر الطيران 

 وأعده، بناء علـى     يران والغالف الجوي العالمي   الط عن   ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام        لما كان 
بالتعاون مع فريق خبراء التقييم     ) الفريق الحكومي الدولي  (طلب االيكاو، الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ         

ف  الطيران على الغـال    لتأثيرالعلمي لبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، يتضمن تقييما شامال            
  .الجوي

لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي أقر بأن آثار بعض أنواع انبعاثات الطائرات مفهومة            ا ولما كان 
 ال يشملها اليقين العلمي  التيجيدا، وكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية

  . على المناخ واألوزون من القدرة على توقع آثار الطيرانمما يحد

االيكاو طلبت من فريق الخبراء الحكومي الدولي أن يحدث االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص في  تولما كان
  .٢٠٠٧تقرير التقييم الرابع الذي أصدره في عام 

  :ن الجمعية العموميةإف

  : من المجلس ما يليتطلب -١

فهم العلمي ألثر الطيران واالجراءات المتخـذة  مواصلة اتخاذ مبادرات لتشجيع المعلومات عن ال        ) أ
ل لتسهيل المناقشات بشأن الحلول من أجل لمعالجة انبعاثات الطيران واالستمرار في توفير المحف      

  .معالجة انبعاثات الطيران

مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي والمنظمات األخرى المشتركة في تقييم اسهام   ) ب
 .آلثار البيئية على الغالف الجويالطيران في ا

  : الدول على ما يليتحث -٢

تعزيز البحث العلمي الذي يهدف الى مواصلة معالجة أوجه عدم اليقين المحـددة فـي التقريـر              ) أ
الخاص للفريق الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع             

  .الذي أصدره مؤخرا

 التقييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي ضمان أن عمليات  ) ب
وهيئات األمم المتحدة المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات 

 .على الغالف الجوي

 يتصل بذلك مـن      المجلس على تحسين فهم امكانيات استخدام أنواع بديلة من وقود الطيران وما            تشجع -٣
  .آثار على االنبعاثات

 اعداد نماذج تحليلية تنبؤيـة لتقيـيم         في  المجلس والدول على مواصلة أعمال التحديث والتعاون       تشجع -٤
 .الطيران آثار
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  )ي(المرفق 
  التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى —أثر الطيران على المناخ العالمي 

األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق استقرار تركيـز غـازات              التفاقية   النهائي الهدف   لما كان 
  .ينظام المناخالالدفيئة في الغالف الجوي على مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطير في 

ارد عدم التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة والعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النحو الو         بمبادئ وإقرارا
في اتفاقية شيكاغو فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة 

  .التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
 بشأن تغير المناخ  ألمم المتحدة االطارية    في اتفاقية ا   بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف      ولما كان 

) األطراف في المرفـق األول    (، يطلب من الدول المتقدمة      ١٦/٢/٢٠٠٥دخل حيز النفاذ بتاريخ     و ١٩٩٧ في ديسمبر 
، وذلك بالعمل من خالل االيكاو )الطيران الدولي (" الطائـراتوقود" غازات الدفيئة من الخفض من أو    الحد مواصلة

  . )٢-٢ المادة(
من شأنها أن تفيد المشاريع ) مثل آلية التنمية النظيفة( بروتوكول كيوتو ينص على وسائل مرنة مختلفة ولما كان

  .التي تشترك فيها دول نامية

 وتجري مباحثات بشأن متابعة هذه      ٢٠١٢ بروتوكول كيوتو تنتهي في عام        فترة االلتزام األولى في    ولما كانت 
صلة النهوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدني الدولي الوثيقة وستحتاج االيكاو لموا

  .أو تخفيضها واثبات دورها القيادي في ذلك

 جميع المعنيين باألمر يتوقعون من االيكاو أن تثبت دورها القيادي في التخفيف من اآلثـار الـسلبية                  ولما كان 
الغايات البيئية في خطة أعمال االيكـاو وبـرامج        هذه    إلدماج  وأن تحدد رؤية   دفيئة من الطيران،  النبعاثات غازات ال  
  .المنظمة األخرى
 بمالءمة موضوعي تغير المناخ والتنمية االقتصادية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية ودور الطيـران   واقرارا

  .في المساعدة على تحقيق هذه األهداف

 انبعاثات الطائرات بدون إغفال إطارها الخاص لدى تقييم انبعاثات غازات بأن من المهم معالجةوإذ تحيط علما 
  .الدفيئة االجمالية من الطيران وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام

 بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيران وإذ تحيط علما
  . ات الطيران دوليا وداخليا على السواءومعدالت ازدياد انبعاث

  :ن الجمعية العموميةإف

  :ما يلي المجلس من تطلب  -١

دورها القيادي بصورة مستمرة في المسائل البيئية المتعلقة بـالطيران  ب االيكاو  تضطلعضمان أن     )أ
  .ا في ذلك انبعاثات غازات الدفيئةالمدني الدولي، بم

 أثر انبعاثات محركات الطائرات علـى       للحد أو الخفض من   سية  مواصلة دراسة الخيارات السيا     )ب
البيئة ووضع اقتراحات محددة واسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية              
األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على آليات الـسوق،             

  .ه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواءوتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذ
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مواصلة التعاون مع المنظمات المشتركة في صنع السياسات في هذا المجال، وخاصة مع مؤتمر              )ج
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وهيئتها الفرعية للمشورة العلميـة              

  .والتكنولوجية

  )ك(لمرفق ا
  برنامج عمل االيكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

 للطيران المـدني    لالضطالع بدور قيادي مستمر    تدرك األهمية البالغة     االيكاو والدول المتعاقدة لديها    لما كانت 
  الدولي في مجال الحد أو الخفض من انبعاثاتها التي تسهم في تغير المناخ العالمي،

  .السريع للطيران المدني قد زاد بوجه عام من مساهمة الصناعة في انبعاثات غازات الدفيئة النمو  ولما كان

 في على النحو الواردبمبادئ عدم التمييز واتاحة فرص متكافئة وعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي        وإقرارا
 متباينة والقدرات ذات الـصلة إن كانت  واتفاقية شيكاغو، فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة       

  التي تنص عليها اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو،

 مجلس االيكاو قد وضع خيارات سياسية للحد أو الخفض من األثر البيئي لالنبعاثات الصادرة عـن                 ولما كان 
ل يتقدم بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية محركات الطائرات من الطيران المدني، وكان العم

  والتدابير القائمة على آليات السوق لخفض االنبعاثات، 

 ان تعزيز النمو المستدام للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من العمـل بـشأن التكنولوجيـا         وبالنظر الى 
  الرامية الى خفض االنبعاثات،و السوق  آلياتشغيلية والتدابير القائمة علىوالقواعد القياسية، وبشأن التدابير الت

 التشديد على خيارات السياسة العامة التي تخفض من االنبعاثات الصادرة عن محركات             أنه ينبغي  الى وبالنظر
  الطائرات دون أن يكون لها أثر سلبي على نمو النقل الجوي ال سيما في البلدان النامية،

 كفاءة استهالك الوقود لكل راكب كيلـومتري        ارتفعت المحرز في قطاع الطيران، حيث       الكبير بالتقدم   اوإقرار
 سنة، وحيث حققت شركات الطيران التابعة لبعض ٤٠ عليه منذ ت في المائة عما كان٧٠للطائرات المنتجة حاليا بنسبة 

ليلة الماضية على الرغم من حدوث زيادة في نفس          االنبعاثات خالل السنوات الق    فيالدول المتعاقدة تخفيضات صافية     
، وحيث تلتزم صناعة الطيران الدولية بتحقيق تحسن في كفاءة استهالك الوقود بنسبة إضافية قدرها  في العملياتالوقت
  ، ٢٠٢٠ و ٢٠٠٥ في المائة بين سنتي ٢٥

وتحديث نظم الحركة الجوية الـى       أن من المتوقع أن يحقق الجيل المقبل من تكنولوجيا الطائرات            وبالنظر الى 
اليكاو تشجيعها من خالل الخطة العالمية للمالحة الجوية ا تستطيعتحسينات اضافية في كفاءة الطيران واستهالك الوقود 

  الخاصة بها،

 ألن القواعد القياسية لاليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النيتروجين، على الرغم من أن المقـصود بهـا                 وإدراكا
  .جة نوعية الهواء المحلي، ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخمعال

  :ن الجمعية العموميةإف

خيارات الـسياسة  العمل بهمة على وضع عن طريق  من المجلس تسهيل اتخاذ الدول لالجراءات       تطلب  -١
ات محددة وإسداء المشورة في     أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، ووضع اقتراح       من  خفض  للحد أو ال  العامة  

أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، تتـضمن حلـوال فنيـة                   
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قائمة على آليات السوق، وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو  وتدابير
  .سواءال على

  : إلى المجلس ما يليتطلب  -٢
تشكيل فريق جديد معني بالطيران الدولي وتغير المناخ يتألف من كبار المـسؤولين الحكـوميين          )أ

 وتقدم بلدان النامية والبلدان المتقدمةالممثلين لجميع أقاليم االيكاو، تشارك فيه على نحو متكافئ ال         
، بغرض أن يعد ويعـرض علـى المجلـس    الفني له الدعم لجنة حماية البيئة في مجال الطيران  

برنامج عمل قويا بشأن الطيران المدني وتغير المناخ، يستند إلى توافق اآلراء، ويعكس الرؤيـة               
  :المشتركة واالرادة القوية لجميع الدول المتعاقدة، ويشمل ذلك ما يلي

من تنفيذ لل وقابلةصادية وضع إطار تنفيذي يتضمن استراتيجيات وتدابير تتسم بالكفاءة االقت  )١
 تستطيع الدول المتعاقدة استخدامها لتحقيـق تخفيـضات فـي            بحيث التكنولوجيةالناحية  

  :االنبعاثات، ويتضمن ذلك ما يلي من جملة أمور
  ).مثل التعويض(التدابير الطوعية   —
وجه التقدم التكنولوجي في كل من معدات الطـائرات والمعـدات           أل  الفعال نشرال  —

  .ةاألرضي
  اتخاذ تدابير تشغيلية أكثر كفاءة؛  —
  إجراء تحسينات في ادارة الحركة الجوية؛  —
  تقديم حوافز اقتصادية ايجابية؛  —
  .اتخاذ تدابير قائمة على آليات السوق  —

   قياس التقدم المحرز؛من خاللهاتحديد الوسائل التي يمكن   )٢
فاءة استهالك الوقود في الطيران     طموحة ممكنة تتمثل في تحقيق ك     و  عالمية تحديد أهداف   )٣

  الدولي ووضع خيارات ممكنة لتنفيذها؛
االبالغ عن التقدم المترتب على االجراءات التي تنفـذها الـدول المتعاقـدة وأصـحاب                 )٤

  .المصلحة
الدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل الذي يوصي به الفريق، يعقد فـي                 )ب

مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة          مراعاة أن    معمناسب،  الوقت  ال
  .٢٠٠٩ في ديسمبر سوف ينعقدالمتعلقة بتغير المناخ 

من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، أن يواصل تطوير وتحـديث االرشـادات                تطلب    -٣
لحد أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، المقدمة للدول المتعاقدة بشأن تطبيق تدابير ترمي إلى ا

  واجراء مزيد من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران على تغير المناخ؛
 الدول المتعاقدة والمجلس على تقييم أو مواصلة تقييم تكاليف وفوائد التدابير المختلفة، بما فيهـا                تشجع  -٤

عاثات محركات الطائرات على أكفأ نحو من حيث التكاليف مع مراعاة مصالح جميع التدابير القائمة، لمعالجة مسألة انب
  .األطراف المعنية، بما في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامية
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 من المجلس توفير االرشادات والتوجيه الالزمين لمكاتب االيكـاو االقليميـة لمـساعدة الـدول                تطلب  -٥
ع االجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى في االقليم، للحد أو الخفض من انبعاثـات   بالدراسات وعمليات التقييم ووض   

غازات الدفيئة على أساس عالمي، والعمل معا بصورة تعاونية لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكـن                  
  تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛

أهداف طموحة من أجل التحسين المطرد ألدائهـا فـي   الصناعة على وضع   أن تشجعمن الدول تطلب    -٦
  مجال تخفيض انبعاثات الطيران؛

 من الدول المتعاقدة التعجيل باالستثمارات في مجال البحث والتطوير كيما تطـرح فـي الـسوق        تطلب  -٧
  ؛٢٠٢٠تكنولوجيا أكثر كفاءة بحلول عام 

 مـن   ٢٠٢٠ أن تخفض بحلول سـنة        بهدف والخطط من الدول أن تعد مجموعة من االجراءات         تطلب  -٨
  ازدحام المجال الجوي الذي يسهم في التأخيرات وحرق الوقود بال داع، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن؛ 

 تحسين كفاءة عمليات الجانب الجوي وتنفيذ تـدابير          على  مشغلي المطارات   الدول أن تشجع    من تطلب  -٩
  ؛ثافة الكربونرضي من أجل تخفيض كتحقق الكفاءة في الجانب األ

  : من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، القيام بما يليتطلب  -١٠

أن يقدم، على أساس سنوي، تقارير عن التقدم المحرز في المتوسط في مجال كفـاءة اسـتهالك            )أ
يران الوقود في أسطول الطائرات العاملة والكميات السنوية االجمالية من الوقود التي يحرقها الط      

  المدني الدولي، وذلك بالتعاون الوثيق مع الصناعة،

  التنبؤ باالحتماالت االجمالية لتخفيض انبعاثات الطيران في أسطول الطائرات العاملة،  )ب

تقييم وقياس أي فرص أخرى لتخفيض االنبعاثات كيما تنظر فيها الجمعية العمومية في دورتهـا                 )ج
  القادمة؛

خذ االجراءات الالزمة لدعم مبادرة االيكاو المتعلقة باالنبعاثات، بما في ذلـك             أن يت  س من المجل  تطلب  -١١
متابعة تنفيذ أهداف االيكاو الرامية إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الدول المتعاقدة 

 وجه الخصوص، أن يقوم المجلـس       ، على وينبغي.  لديها، ورصد التقدم المحرز في هذا المجال وتقديم تقارير بشأنه         
  :يلي بما

استكشاف البارامترات المالئمة ووضع أهداف تكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لحـرق              )أ
  . بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية عن ذلكوقود الطائرات وتقديم تقرير

تحسينات ادارة الحركة الجوية، والتشجيع مواصلة إعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة ب    )ب
للحد كوسيلة  ) ٣٠٣الكتاب الدوري   (على استخدام التدابير التشغيلية المبينة في ارشادات االيكاو         

  . أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئةأو الخفض من

 .ةالتركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوي  )ج

 حسبما يكون مالئما، المبادرات اإلقليمية والمبادرات بين األقاليم والمبادرات العالمية مع            ،تشجيع  )د
  .الدول المتعاقدة لرفع كفاءة الحركة الجوية من أجل خفض استهالك الوقود
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قديم تشجيع الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية مما يؤدي الى تقليل االنبعاثات، وت               )ھ
  .تقرير عن التقدم المحرز في هذا المجال

  .الطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم قائمة باإلجراءات التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيران فيها  )و

 استخدام اإلجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي لها القدرة على تحقيق فوائد بيئية بالنسبة             تشجيع  )ز
  .لتشغيل الطائرات

 من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على نشر وتبادل أفضل الممارسات المطبقـة فـي    تطلب  -١٢
  .المطارات لخفض اآلثار السلبية النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني

 من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على إعداد نماذج مراقبة التـدفق وإدارة الحركـة                 تطلب  -١٣
  .حقيق الفوائد البيئية المثلىالجوية لت

  : من الدول المتعاقدة ما يليتطلب  -١٤

تشجيع أعمال البحوث والتنمية الالزمة لجعل تصميمات المحركات والطائرات أكثر كفاءة بالنسبة    )أ
  .للبيئة

 الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تخفـض            وتشغيلتعجيل تطوير     )ب
  . الطيرانانبعاثات

تعجيل الجهود الرامية الى تحقيق الفوائد البيئية من خالل تطبيق التكنولوجيات المبنية على األقمار   )ج
الصناعية من أجل تحسين كفاءة المالحة الجوية والعمل مع االيكاو على تعميم هذه الفوائد علـى      

  .جميع األقاليم والدول

ملة في قطاع الطيران لدى رسم الطرق الجوية التي تحقق    تشجيع فعالية التنسيق بين سلطاتها العا       )د
  .نتائج أفضل بالنسبة للبيئة وتحسين اإلجراءات التشغيلية في الطيران المدني الدولي

التقليل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من العوائق المؤسسية بما يسمح بتنفيذ               )ھ
  .إدارة الحركة الجوية الستخدام المجال الجوي بكفاءة بالنسبة للبيئةالمفاهيم التشغيلية الجديدة في 

التعاون في بناء قدرات القياس والرصد اإلقليمية بما يسمح بتقييم الفوائد البيئيـة الناجمـة عـن               )و
  .التدابير المذكورة أعاله

 الخفض من انبعاثـات   الدول المتعاقدة واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد أو تـشجع   -١٥
 من المجلس أن يكلف األمين وتطلبالطيران الدولي من خالل التدابير الطوعية، وإحاطة االيكاو علما بهذه اإلجراءات، 

العام بتحديث اإلرشادات التي أعدتها االيكاو لمثل هذه التدابير، بما في ذلك االتفاق الطوعي النموذجي، وتوفير هـذه                  
  .ف المعنيةالتجارب لجميع األطرا
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  )ل(المرفق 
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات

هي أدوات سياسية وضعت    ، بما فيها استخدام االتجار باالنبعاثات،       التدابير القائمة على آليات السوق     تلما كان 
  .ية التقليديةلتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر مرونة من التدابير التنظيم

 الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن األهداف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثات وإذ تدرك أن
  . غازات الدفيئة من الطيران، مع مراعاة االرشادات الصادرة عن االيكاو

ن المدني الدولي، الواردة في اتفاقية والمنصفة لتطوير الطيرابمبادئ عدم التمييز واتاحة الفرص العادلة وإذ تقر 
متباينة والقدرات ذات الصلة وفقا التفاقية األمم إن كانت لمبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة واشيكاغو، و

  .المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو

نبعاثات على الطيران الدولي على أساس االتفـاق        أن غالبية الدول المتعاقدة تؤيد تطبيق االتجار باال       وإذ تدرك   
 أي نظـام مفتـوح لالتجـار    ه ينبغي أن يؤسـس ، وأن الدول المتعاقدة األخرى ترى أندون غيرهالمتبادل بين الدول   

  .باالنبعاثات على مبدأ عدم التمييز

تدابير المتخـذة التـي   ضرورة االشتراك البناء في العمل على تحقيق درجة كبيرة من التنسيق في ال         وإذ تدرك   
  تستهدف التصدي على نحو مالئم لتحديات الطيران وتغير المناخ، مع احترام المبادئ المذكورة أعاله،

تصمم وتطبـق    جباية الرسم" أن   اذ سياسات االيكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم،           ولما كانت 
 االيـرادات   هدفها زيادة يران المدني، والضريبة هي جباية      خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للط      

  ".تكلفة محددةالوطنية أو المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال على أساس 

سياسات االيكاو بشأن الضرائب (بشأن الضرائب للدول المتعاقدة  سياسية إرشادات االيكاو قد أعدت    ولما كانت 
 من كافة الضرائب اإلعفاء بتبادل — ضمن أمور أخرى —، أوصت فيها )Doc 8632،   النقل الجوي الدولي   في مجال 

 النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خدمات الطائرات ألغراض    فيالمفروضة على الوقود المشحون     
 الى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل ة المتعاقد أيضا الدولوتدعوالثنائية،   الجويةالخدماتخالل اتفاقات 

  .إلغائهاالجوي الدولي، الى أقصى حد ممكن أو 

الرسوم والضرائب  بفرض   بيانا مؤقتا بالسياسات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في       ولما كان 
  تستخدمورة رسوم ال ضرائب، وبأن تلك الجبايات في صتكون فيه بشدة بأن يوصي،  في صورة قراراالنبعاثاتعلى  

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

على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات         ينبغي أن تحسب     هذه الرسوم    نتولما كا 
  ، النقل الجويإلىصحيح وعزوها مباشرة الوجه ال تحديد هذه التكاليف على ىبقدر ما يتسن

 رسـوم   فـرض  بخصوص   والسياسي لعدد من المسائل ذات الطابع القانوني        إيجاد حل  عدم وجود    وإذ تالحظ 
  غازات الدفيئة، وإدراج الطيران في النظم الراهنة لالتجار باالنبعاثات،
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  ،)Doc 9885 ("لطيرانااثات  االتجار بانبعبشأنمشروع ارشادات "أن االيكاو قد أصدرت وإذ تالحظ 

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

وضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة الوعي العام بتغير المناخ، وقد يـسهم فـي                ولما كان   
  .تخفيضات االنبعاثات في األجل القصير

  :ية العموميةن الجمعإف

  : الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تدابير تتوافق مع االطار الوارد أدناهتشجع  -١

  رسوم وجبايات االنبعاثات  )أ

 بشأن الجبايات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في     استمرار صالحية   تؤكد    )١
  .باالنبعاثات

 في الوقت الراهن لتطبيـق الرسـوم علـى           بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية      تقر  )٢
انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من عدم استبعاد فرض هذه الرسوم   

على االقليمية لتكامل االقتصادي اباالتفاق المشترك بين الدول األعضاء في إحدى منظمات 
  . الناقلين التابعين لهذه الدول

ثات غازات الدفيئة من جانـب   رسوم انبعاتطبيقن تمتنع عن    الدول المتعاقدة على أ    تحث  )٣
  .واحد

  االتجار باالنبعاثات  )ب

التجار باالنبعاثات على مشغلي طائرات دولة االدول المتعاقدة على عدم تنفيذ نظام تحث   )١
  .متعاقدة أخرى إال على أساس االتفاق المشترك بين تلك الدولتين

  .عن التطورات والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجال من الدول تقديم تقارير تطلب  )٢

  : من المجلستطلب  -)٣

تها االيكاو إلدراج االنبعاثات أن يعمل على استيفاء وتحديث اإلرشادات التي وضع  )أ
 الطيران الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات، المتوافقة مـع            نم

طارية بشأن تغير المناخ بما يمكـن تلـك الـدول           اتفاقية األمم المتحدة اإل    عملية
المتعاقدة من استخدام هذه االرشادات حسب المالءمة وبما يتواءم مع هذا القـرار         

  . له والقرارات التالية

، عن مختلف الجوانـب المتعلقـة     حسبما يكون مالئما  أن يجري دراسات أخرى،       )ب
ة تكاليف أي نظم موضـوعة، مـع     بتنفيذ نظم االتجار باالنبعاثات، وأن يقيم فعالي      

 ونموه في النظم االقتصادية النامية بما يتواءم مع الطيرانمراعاة األثر الواقع على 
  .المبادئ المذكورة أعاله
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 الدولي في   الطيرانأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي إلدراج االنبعاثات من            )ج
 تكاليف ومنافع نظم االتجار     خطط االتجار القائمة واستعراض ما كُتب عن تحليل       

 على قطاعات أخـرى بغيـة    تطبيقهاالقائمة مع التركيز بصفة خاصة على كيفية        
  .استخالص بعض الدروس المستفادة المالئمة لقطاع الطيران

  عمليات تعويض الكربون  )ج

 إيجاد آليات لتعويض الكربون كوسيلة أخرى لتخفيف أثر امكانية المجلس دراسة تطلب من  )١
  .بعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي وتغير المناخان

 من المجلس جمع ونشر معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التـي نفـذتها      تطلب  )٢
  .شأن انبعاثات الطيرانبالدول والمنظمات األخرى 

  آلية التنمية النظيفة  )د

النظيفة في المجـاالت المتعلقـة    الدول المتعاقدة الى استكشاف استخدام آلية التنمية  تدعو  )١
  .بالطيران الدولي

  لمالحة القائمة على األداءلالعالمية هداف األ  :٢٣-٣٦القرار 

  . الهدف األساسي لاليكاو هو ضمان األداء اآلمن والفعال لشبكة المالحة الجوية العالميةلما كان

ورة متجانسة يتطلب التعاون النشط بين  تحسين أداء شبكة المالحة الجوية على الصعيد العالمي وبصولما كان
  .جميع الجهات المعنية

 المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تقوم االيكاو على وجه االستعجال بمعالجة ولما كان
  . والتقدم في هذا المجال(RNP) وباألداء المالحي المطلوب (RNAV)المسائل المرتبطة ببدء استخدام مالحة المنطقة 

 المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة ولما كان
 بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي توفر (GNSS)باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

على الفصل عند المنحنيات وتوفير المرونة لالصطفاف في مستوى عال من الدقة للحفاظ على المسار والسرعة لإلبقاء 
  .عملية االقتراب

المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة  ولما كان
بتة والدوارة على  بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثا(GNSS)باستخدام النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

  .السواء بما يسمح بتخفيض الحدود الدنيا للتشغيل في المجاالت المليئة بالعوائق أو المجاالت التي توجد بها قيود أخرى

 طلب من المجلس أن يعد برنامجا لتشجيع الدول على تنفيذ إجراءات ١٦-٣٣ قرار الجمعية العمومية ولما كان
عانة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية أو معدات قياس المسافات وفقا ألحكام  الرأسي باالستباالرشاداالقتراب 
  .االيكاو

  . مازال غير منتشر الرأسيباالرشادأن تنفيذ االقتراب  تدركوإذ 



- 103 - 
 

 

د قد حددت مبادرات السالمة العالمية التي ينبغي التركيز عليها عن" الخطة العالمية لسالمة الطيران" أن وإذ تدرك
وضع إستراتيجية سالمة الطيران في المستقبل والتي تتضمن االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين السالمة واالتساق 
في اعتماد أفضل الممارسات في الصناعة والتوحيد ما بين استراتيجيات السالمة العالمية في الصناعة والمراقبة 

  .التنظيمية المتجانسة
ة للمالحة الجوية قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيز على اعتماد القدرات الخطة العالمي أن وإذ تدرك

المتقدمة للطائرات في مجال المالحة في إطار البنية األساسية لنظام المالحة الجوية، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة 
لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المغادرة النهائية من خالل التصميم المحسن وتقنيات اإلدارة واالستخدام األمثل 

اآللية القياسية والوصول اآللي القياسي باألداء المالحي المطلوب ومالحة  المنطقة، واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة 
اس نظام النهائية لتوفير عمليات طيران أكثر اقتصادا من ناحية استهالك الوقود من خالل إجراءات الوصول على أس

  .إدارة الرحلة
د مواصفات مختلفة في مجال المالحة قد يؤدي الى التأثير على السالمة اعدإاالستمرار في  أن وإذ تدرك

  .والكفاءة وقد تتضرر من ذلك الدول والصناعة
  :فإن الجمعية العمومية

لمنطقة واألداء  كل الدول على تشغيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة الجوية  بمالحة اتحث  -١
دليل المالحة القائمة المالحي المطلوب وإجراءات االقتراب وفقا لمفهوم االيكاو للمالحة القائمة على األداء الوارد في 

  ).Doc 9613( على األداء
  : ما يليتقرر  -٢

لمفهوم المالحة  خطة تنفيذية ية للتخطيط والتنفيذ أن تضعقليمالمجموعات اإليجب على الدول و  )أ
  : لتحقيق األهداف التالية٢٠٠٩بحلول سنة لقائمة على األداء ا
أثناء الطريق ) عند االقتضاء(تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب   )١

 والمناطق النهائية وفقا للجدول الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة، 

أو /ة الرأسية البارومترية والمالح ((APV)تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي   )٢
بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط ) النظام العالمي المعزز للمالحة باألقمار الصناعية

اآللية، على أن تكون هذه الفئة من إجراءات االقتراب هي اإلجراءات األساسية أو تكون 
ى أن تكون ، عل٢٠١٦هي اإلجراءات االحتياطية لعمليات االقتراب الدقيق بحلول سنة 

 في ٧٠، ونسبة ٢٠١٠ في المائة بحلول سنة ٣٠بنسبة : مواعيد التنفيذ على الشكل التالي
  .٢٠١٤المائة بحلول سنة 

 على ةيجب على االيكاو أن تعد خطة عمل منسقة لمساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحة القائم  )ب
وإجراءات لخدمات المالحة الجوية ية أو تحديث القواعد والتوصيات الدول/األداء لضمان إعداد و

  .تلبية االحتياجات التشغيليةومادة توجيهية تتضمن منهجية متسقة عالميا لتقييم السالمة قصد 
 أن تدرج في خطتها التنفيذية للمالحة القائمة على األداء أحكاما لتنفيذ إجراءات  على الدولتحث  -٣

لمدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة لالقالع االقتراب باإلرشاد الرأسي على جميع نهايات ا
  .لتنفيذ الوسيطةا أكثر، وفقا للجدول الزمني ومراحل  كغ أو٥٧٠٠

الى الدورة العادية المالحة القائمة على األداء   المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ مفهوم تكلف  -٤
  .المقبلة للجمعية العمومية

 من المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تدرج في برامج عملها استعراض حالة تنفيذ الدول تطلب  -٥
  .لمفهوم المالحة القائمة على األداء وفقا لخطط التنفيذ المحددة وإبالغ االيكاو بأي قصور قد يطرأ
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 القيادة فـي طـائرات   ومقصورة استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب   :٢٤-٣٦القرار 
  الرحالت الدولية

 الجمعيات العمومية لإليكاو قد برهنت عن اهتمامها بنوعية الحياة والبيئة التي يعمـل ويعـيش فيهـا    لما كانت 
 بانبعاثات المحركات، وطبقة األوزون، وضوضاء الطائرات، والتـدخين واألنـواع           البشر، بما في ذلك المسائل المتصلة     

  ؛غازيةالغريبة ال
ئرات حماية صحة الركاب وطواقم الطـا " للجمعية العمومية قد أعلنت أن      والثالثون الدورة الخامسة    لما كانت و

 هي جزء ال يتجزأ من سالمة الطيران، وينبغي وضع شروط لضمان حمايتها بـصورة               على الرحالت الجوية الدولية   
  ؛ "موقوتة وفعالة من حيث التكلفة

نظمة الصحية الدولية، التي تعزز أمن الصحة العامة أثناء الـسفر والنقـل        لأل ٢٠٠٥ تنقيحات سنة    ولما كانت 
وتقلل األخطار على الصحة العامة إلى أدنى حد، قد وسعت نطاق تعريف التطهير بحيث يشمل مراقبة وقتل الحشرات      

  الناقلة لألمراض؛
لتي تقتضي اسـتخدام مبيـدات    من دواعي االنشغال أن الممارسة الحالية التي تتبعها بعض الدول وا         ولما كان 

  الحشرات لتطهير الطائرات يمكن أن تكون مصدر انزعاج وتنجم عنها آثار سلبية على صحة الركاب والطواقم؛
 البحوث التي أجريت مؤخرا قد أثبتت أن أساليب التطهير غير الكيميائية فعالة في منـع البعـوض                 ولما كانت 

  ات؛ وغيره من الحشرات الطائرة من دخول الطائر
  :فإن الجمعية العمومية

 بشأن تطهير مقصورة الركاب     ات المجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على عقد مشاور          إلى تطلب  -١
  :ومقصورة القيادة يتم فيها

  استعراض المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي تحقق  في مجال التطهير غير الكيميائي؛  )أ(
 مبيـدات    استخدام ر الكيميائي بفعالية وأمان التطهير القائم على      مقارنة فعالية وأمان التطهير غي      )ب(

  الحشرات؛
  تقديم توصيات بشأن ممارسات التطهير المقبولة؛  )ج(

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

  .نفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية المجلس أن يقدم تقريرا عن ت إلىتطلب  -٣

  تأييد سياسة االيكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  :٢٥-٣٦القرار 
 التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن سالمة الطيران المدني الـدولي  المتخصصةااليكاو هي الوكالة  لما كانـت  

  .وكفاءته وانتظامه
  .دولية لنظم اتصاالت الطيران والمساعدات المالحية الالسلكيةوتوصيات  االيكاو تعتمد قواعد ولما كانت
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 التابعة لألمم المتحدة التي تنظم اسـتخدام طيـف          المتخصصةاالتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة       ولما كان 
  .الالسلكية الترددات

 المجلس، بالنسبة للمؤتمرات الالسلكية العالمية التابعة لالتحـاد         يقرها موقف االيكاو، بالصورة التي      وبمـا أن 
  . تنسيق متطلبات الطيران الدولي من طيف الترددات الالسلكية لعمليةالدولي لالتصاالت هو نتيجة

 وسـالمة   (CNS/ATM) دارة الحركة الجوية   وإ وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    إعداد   بأن وإقرارا
 في حالة عدم تلبية متطلبات الطيران بتحديد مخصصاته من طيف           كبيرةالمدني الدولي قد يتعرضان ألخطار      الطيران  

  .الترددات الالسلكية وحماية تلك المخصصات
الدعم من الهيئات األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت لضمان دعم المؤتمر العـالمي    إلى   بالحاجة   وإقرارا

  .قف االيكاو والوفاء بمقتضيات الطيرانلالتصاالت الالسلكية لمو
زيادة ذلك الدعم نظرا لتزايد الطلب على طيف الترددات والمنافسة الـشرسة مـن              إلى   للحاجة الملحة    ونظرا

  . خدمـات االتصاالت التجارية
تحـاد الـدولي    العالمي لالتصاالت الالسلكية الذي يعقـده اال      زدياد مستوى أنشطة التحضير للمؤتمر      الونظرا  

باإلضافة  (RF)والمرتبط بالطلب المتزايد على سعة النطاق من جميع المستخدمين لطيف الترددات الالسلكية لالتصاالت 
، مثـل مجتمـع اتـصاالت        اإلقليمية لالتـصاالت   من جانب الهيئات   المواقف اإلقليمية    إلعداداألهمية المتزايدة   الى  
والمؤتمر (ATU)  لالتصاالت األفريقي واالتحاد (ASMG)رة الطيف  والمجموعة العربية إلدا(APT)الهادئ المحيط /آسيا

  والكومنولث اإلقليمـي   (CITEL) ولجنة البلدان األمريكية لالتصاالت      (CEPT)األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت     
  .١(RCC)لالتصاالت 

العمليـات  /تـصاالت  الخاص لشعبة اال    العالمي  عن االجتماع  تين الصادر ٧/٦ و ٧/٣ تينلتوصيا وبالنظر الى 
)١٩٩٥ ((SP COM/OPS/95)  للمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية ٥/٢وكذلك التوصية )٢٠٠٣.(  

  : الجمعية العموميةفإن
  الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على أن تؤيد بحزم موقف االيكاو فـي المـؤتمرات العالميـة            تحث  -١

 واألنشطة الدولية األخرى التي تنفذ من أجل التحضير للمؤتمرات الالسلكية اإلقليميةالالسلكية وفي األنشطة لالتصاالت 
  :العالمية، وذلك بالوسائل التالية

مواقفها المعروضة في المحافل    إعداد   في   بشكل تام مصالح الطيران    دمجأن تتعهد بالعمل على       )أ
ـ     مقترحاتإعداد  لالتصاالت التي تشارك في     اإلقليمية   المي لالتـصاالت   مشتركة للمـؤتمر الع
  .الالسلكية

 تتوافق  التيموادال العالمي لالتصاالت الالسلكية، بالقدر الممكن، للمؤتمرأن تدرج في اقتراحاتها   )ب
  .االيكاو مع موقف

ـ ات وبيانات سياسة االيكاو التي تقدم في المـؤتمر أن تدعم موقف االيكاو   )ج  لالتـصاالت  ة العالمي
دليـل  في  الدولي لالتصاالت والتي يوافق عليها المجلس والواردة        الالسلكية الذي يعقده االتحاد     

  .(Doc 9718) طيف الترددات الالسلكية الالزمة للطيران المدني
إعداد  في على نحو كاملللمشاركة   المدني التابعة لهاالطيرانبإيفاد خبراء من سلطات أن تتعهد    )د

  .لطيران في االتحاد الدولي لالتصاالتمصالح اب والنهوض والمواقف اإلقليمية مواقف الدول

                                                        
1 APT :المحيط الهادئ؛ / مجتمع اتصاالت آسياASMG :ة إلدارة الطيف؛ المجموعة العربيATU : االتحاد األفريقي لالتصاالت؛CEPT :

  .الكمنولث االقليمي لالتصاالت: RCCلجنة البلدان األمريكية لالتصاالت؛ : CITELالمؤتمر األوروبي الدارات البريد واالتصاالت؛ 
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المؤتمرات اإلقليمية وأفرقة الدراسات التابعة  قدر ممكن، اشتمال وفودها في أقصىإلى أن تكفل،   )ه
خبراء من سلطات الطيـران المـدني    الالسلكية  لالتحاد الدولي لالتصاالت والمؤتمرات العالمية    

مصالح   على استعداد تام لتمثيلايكونوالذين  طيرانفي مجال الأو المسؤولين اآلخرين التابعة لها 
  .الطيران

  والحمايـة  أهميـة التخـصيص   إلى   يوجه عناية االتحاد الدولي لالتصاالت       أنمن األمين العام     بتطل  -٢
  . سالمة الطيرانمن أجل تأمينالطيران إلى  لطيف الترددات الالسلكية ينالمالئم

 توفير الموارد الالزمة، على سبيل األولوية العالية في الميزانية    انضمإلى   العام   واألمين المجلس   هتوج  -٣
 بإدارةالخاصة واإلقليمية التي تعتمدها الجمعية العمومية، لدعم المشاركة المتزايدة من جانب االيكاو في األنشطة الدولية 

  .الترددات طيف
  .١٣-٣٢ القرار يحل محلأن هذا القرار  تعلن  -٤

  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونبموحد الان بيال  :٢٦-٣٦القرار 
 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القـانوني، وذلـك             لما كان 

 وأسهل فهما وأفضل تنظيمـا مـن الناحيـة          تيسيرا لتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب متناوال         
  .المنطقية

  : الجمعية العموميةفإن
سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني لأن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد تقرر  -١

  .والثالثين للجمعية العمومية السادسةوالمستكملة على النحو الذي كانت عليه عند ختام الدورة 
سياسات االيكاو المستمرة في المجال ل  أنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان موحدتقرر -٢
  .القانوني
 ٤-٣٣ و١٥-٣١و ٣-٢٧ و٣٦-١٦و ٤٠-١٠ و٦-٧ : يحل محل قراراتها أن هذا القرار تعلن -٣

 .٣-٣٥و

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

م بقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العال     إ تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد و           لما كان 
  .ساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العاميمكن إل وشعوبه، بينما

 من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمـد    لما كان 
  .العالم سالم

  : الجمعية العموميةفإن
ات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق هم للقانون في تجنب وحل النزاعم على الدور المن جديد تؤكد

  .المنظمة ألهدافها وأغراضها
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  )ب(المرفق 

  ي مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدوللموافقة على اإجراءات

  :تقرر الجمعية العمومية

  : مشاريع االتفاقياتالموافقة على التالية في اإلجراءاتاستخدام 

 إلى الدول كمشروع نهائي، يرفع إلىة تعتبر اللجنة القانونية أنه جاهز للتقديم يرفع مشروع أي اتفاقي  -١
  .المجلس مصحوبا بتقرير عنه

 الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من اإلجراءللمجلس أن يتخذ   -٢
  .يحدده من الدول والمنظمات الدولية األخرى

يع مشروع االتفاقية، أن يضيف أي تعليقات وأن يتيح للدول والمنظمات فرصة تقديم عند توزللمجلس   -٣
  .تعليقاتها للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

 مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، ويجوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة إلىيقدم مشروع االتفاقية   -٤
 إحالةويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تاريخ . ية دورات الجمعية العمومىحدإانعقاد 

 ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة إلىويجوز للمجلس أن يدعو .  أعاله٣ و٢ضيه أحكام الفقرتين تالمشروع وفقا لما تق
ويجوز . صحوبة بحق التصويتكانت تلك المشاركة مإذا يري أن اشتراكها فيه أمرا مرغوبا فيه، وعليه أن يقرر ما 

  .للمجلس أيضا أن يدعو منظمات دولية لحضور المؤتمر بصفة مراقب

  )ج(المرفق 
  يةالدولااليكاو التصديق على وثائق 

  : الجمعية العموميةإن

المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون  )ج(، المرفق ١٥-٣١ بقرارها  تذكرإذ
  .لخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمةالجو ا

التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المـذكورة أعـاله، وخـصوصا            ء   بقلق استمرار بط    تالحظ وإذ
ـ   (والفقرتين الختاميتين    مكرر   ٨٣ مكرر والمادة    ٣دخال المادة   إالبروتوكوالت الخاصة ب   ي المتعلقتين بالنـصين العرب

   .التفاقية شيكاغو )والصيني

سيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو علـى      ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، ال         منها وإدراكا
  .حيز النفاذ غير السارية بعد في دخول هذه التعديالت لإلسراعاالستمرار، وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة 

سريان مفعول وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمـدت         التصديق على و  لتعجيل في    ا إلى للحاجة    منها وإدراكا
  .تحت رعاية المنظمة
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 هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من ى أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخر تدركوإذ
   .المنافع المترتبة على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات

 كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو تحث
في أقرب  ]الفقرتين الختاميتين المتعلقتين بالنصين العربي والصيني بإدخالأي التعديالت [يسر مفعولها بعد  التي لم

  .وقت ممكن، ما لم تكن قد فعلت ذلك
على و  مكرر٨٣ مكرر والمادة ٣لمادة ا بإدخالت بروتوكوالالالتي لم تصدق بعد على تعاقدة  كل الدول المتحث

  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩ (٥٦والمادة ) ١٩٩٠) (أ(٥٠المادة تعديل 
اتفاقيـة   كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الـدولي، وخـصوصا         تحث

  .على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن ،٢٠٠١  ووثيقتا كيب تاون لعام١٩٩٩نتريال لعام مو
 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص والمـستندات التـي                   تحث

مساعدة الدول األخرى فـي     استعملتها في عملية التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال ل              
  .القيام بنفس العملية

مكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم إ من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود تطلب
 الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في إلىالمساعدة، عند الطلب، 

   .ظيم وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدوليذلك تن

  )د(المرفق 
  تدريس قانون الجو

 تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة إذ،  الجمعية العموميةإن
  . الموضوع المهمللمنظمة والدول، والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا

اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا إلى  المجلس تدعو
  .التدريس

  .أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله الدول على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأنها تحث
  .المساهمة في صندوق أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العلياإلى المتعاقدة واألطراف المعنية  الدول تدعو

  )ه(المرفق 
   تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب علىعتمادإ

  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (متن الطائرات المدنية 

  : الجمعية العموميةإن
لطيران المـدني الـدولي وفـي     عليها في ديباجة اتفاقية ابأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص منها  إدراكا

 من تلك االتفاقية تتضمن تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم                 ٤٤ المادة
  . نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفاعلية واالقتصادإلى
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قائع المبلغ عنها والتي ارتكبها على متن طائرات مدنية ركاب الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الو تالحظ وإذ
  .غير منضبطينمشاغبون أو 

   .آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة الركاب والطاقم على متنها  تقيم االعتباروإذ

نية في دول كثيـرة   أن القانون الدولي الراهن والقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية الوط    تضع في اعتبارها   وإذ
  .ليست مالئمة بالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال

 اعتماد تدابير مالئمة من إلى البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيرانها، والحاجة            تدرك وإذ
 عدم انضباط التي تشكل شغبا أو ةاإلجرامي واالعتداءاتخالل القانون الوطني لتمكين الدول من المحاكمة على األفعال 

  .على متن الطائرات

 على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختـصاصها فـي الحـاالت المناسـبة           تشجع وإذ
 على متن الطائرات المسجلة في دول عدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو     اإلجراميةبالمحاكمة على األفعال    

  .أخرى

  :لهذا

بأسرع ما يمكن قوانين وقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركـاب  عتمد جميع الدول المتعاقدة على أن تتحث  
  .أدناه أقصى حد ممكن عمليا النصوص الواردة إلىالمشاغبين، وأن تدرج فيها 

 الذين  سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جميع األشخاصإلى أن تقدم إلىجميع الدول المتعاقدة وتدعو 
تتوافر لديها أسس معقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة 

  .والقواعد على هذا النحو ويدخل في اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين

  على متن الطائرات المدنية تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب

   وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنيةاتاالعتداء  :ولالقسم األ

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية

 كان إذااالعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة   )١
  . الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامههذا

التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة بالنيابة عنـه               إتباع  رفض    )٢
ط لتأمين سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنـضبا                 

  .على متن الطائرة
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االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على متـن : القسم الثاني
  أي طائرة مدنية

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال العنف البدني ضـد أي شـخص، أو      )١
  .رش بأي طفلبالتح باالعتداء الجنسي أو

 كان من المحتمل أن إذايعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية،             )٢
يعرض الفعل سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على                

  :متن الطائرة

  .بالقول، ضد شخص آخر واء بالفعل أواالعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، س  )أ

  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب

   .حد الثمالةإلى تعاطي الخمور أو العقاقير   )ج

  مدنية الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث

  : مدنيةيعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة

  .التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل أن يهدد سالمة الطائرة  )١

  .العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة بالسالمة على متن الطائرة  )٢

  .تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا  )٣

  االختصاص  :القسم الرابع
 ليشمل أي جريمة منصوص عليها في األقسام األول والثاني والثالث مـن هـذا               )اسم الدولة (اختصاص  يمتد    -١

  : كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التاليةإذاالقانون 

  ).اسم الدولة(أي طائرة مدنية مسجلة في   )١

) الدولة اسم(قم ألي مشغّل جوي يقع مقر عمله الرئيسي في أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطا  )٢
  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة) الدولة اسم(أو أي مشغل جوي ليس له مقر في 

  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (إقليمأي طائرة مدنية في   )٣

  : توافر الشرطان التاليانإذا، )اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

  )اسم الدولة( للطائرة في التاليأن يكون الهبوط   )أ

وطلب ) الدولة اسم(وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى السلطات المختصة في   )ب
ل الطائرة قد قدم من هذه السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغ

  .ثال الى أي دولة أخرىسيقدم طلبا مما طلبا مماثال أو
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 وانتهاء اإلقالعتعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض " أثناء الطيران" عبارة إن  -٢
  .باللحظة التي تتوقف فيها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

  )و(المرفق 
  وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية

  )CNS/ATM( إدارة الحركة الجوية/لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
 الذي يرمي،   )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      لما كان 

ـ     ؤتمر العاشـر  ضمن جملة أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في الم
  .٢٠٠٣ وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام ١٩٩١للمالحة الجوية في عام 

، )CNS/ATM(إدارة الحركة الجويـة  / اإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    ولما كان 
وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات فـي  (العمومية والذي يتكون من اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية       

وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو     (، وإرشادات االيكاو ذات الصلة      )إطار النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية     
مية وخطط المالحة اإلقلي) )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

والرسائل المتبادلة بين االيكاو والدول التي تشغل مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ           
  .الحالي مستوى التنفيذ الفني
 االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتـصاالت والمالحـة               ولما كانت 

 في إطار الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق )CNS/ATM(حركة الجوية إدارة ال/واالستطالع
الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل 

  .والتحديات والشواغل التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمها
مبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قـضايا قانونيـة أو    هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ     ولما كانت 

 في اإلقليم، مع ضـمان     )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /مؤسسية تعيق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      
  .توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو

  :ميةفإن الجمعية العمو
النظر في وضع إطـار قـانوني لـنظم        " من برنامج العمل العام للجنة القانونية        ٣ بأهمية البند رقم     تقر  -١

 عالمي للمالحة باألقمار الصناعية بما فيها النظام ال)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع
  .المتعلقة بهومقررات الجمعية العمومية والمجلس ، وقرارات "والهيئات اإلقليمية المتعددة األطراف

 على عدم وجود حاجة إلى تعديل اتفاقية شيكاغو لتنفيـذ نظـم االتـصاالت والمالحـة             من جديد  تؤكد  -٢
  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع
اآلليـات الالزمـة    المنظمات اإلقليمية لوضـع  االستفادة من الدول المتعاقدة إلى النظر أيضا في        تدعو  -٣

إدارة الحركـة   /لمعالجة أي قضايا قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع              
  . في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العام(CNS/ATM)الجوية 

صناعة على تقديم التسهيالت والمساعدات الفنية الالزمة لتنفيذ نظم  االيكاو والمنظمات اإلقليمية والتشجع  -٤
  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع
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 الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة إلى النظر في ايجاد مصادر              تدعو  -٥
إدارة الحركـة   / اإلقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       تمويل إضافية لمساعدة الدول والمجموعات    

  .)CNS/ATM(الجوية 

 على وضع أطر تعاقديـة يـسهل        في الحاالت المالئمة  ، بل وبأن يساعد     يرصد األمين العام بأن     تكلف  -٦
 أعضاء اللجنة األوروبية انضمام األطراف إليها، وتعتمد ضمن جملة أمور على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من

  .للطيران المدني ولجان الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

  . الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليميةتدعو  -٧

ما يمكن  المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع              تكلف  -٨
  .) من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و٥٤طبقا للمواد (

  المساواة بين الجنسين  :٢٧-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية

 بمختلف إعالنات واتفاقيات األمم المتحدة التي تطالب الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتـدعو،     إذ تذكر 
ت وتطالب الدول على وجه الخصوص بأن تكفل مشاركة المرأة          المرأة في جميع المجاال   تقدم  ضمن جملة أمور، الى     

في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها وشغل المناصب العامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع المـستويات                
  .الحكومية

  : قامت بما يلي ضمن جملة أموربأن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قدإذ تذكر 

  المرتبطـة  أن المجلس سيواصل رصد الخطوات المتخذة لتنفيذ األهداف وخطة العمـل          ب طت علما أحا  )أ
  .توظيف النساء ووضع المرأة في االيكاوب

 األمين العام لألمم المتحدة قد حث المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعـة لألمـم              أحاطت علما بأن    )ب
 في المائـة  ٥٠ الوصول الى النسبة المثالية وقدرها       المتحدة، مثل االيكاو، على وضع البرامج من أجل       

  .لتمثيل اإلناث في منظومة األمم المتحدة

  .كلفت األمين العام بإعداد برنامج عمل ايجابي على غرار البرنامج الخاص بالتمثيل الجغرافي العادل  )ج

مج العمل االيجابي الـذي   من قانون الخدمة في االيكاو ليبين برنا  ١-٤كلفت المجلس بأن يعدل القاعدة        )د
  .تدعو الحاجة اليه بإلحاح حسبما طلب أمين عام األمم المتحدة

  . في سياق األمانة العامة لاليكاوالمواتية لألسركلفت األمين العام بأن يدرس بعناية ويضع السياسات   )ھ

 ١-٤ وخصوصا تعديل القاعدةالتوجيهات،  اإلجراءات التي اتخذها األمين العام بالفعل وفقا لهذه تحيط علماوإذ 
عند النظر في تعيين الموظفين وترقيتهم، وأنه " التمثيل المتساوي للجنسين "أنه ينبغي أيضا تأمين يبينمن قانون الخدمة ل

  .قد تم تعيين نساء في هيئات استشارية

  .٢٠٠٦ ألول مرة في سنة تعيين امرأة في منصب مدير إقليميب تحيط علماوإذ 
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 زيـادة   إلـى  ىدأ ، مما    ٢٠٠٧ سنةفي المقر في     مدير بدرجة   تعيين ثالث نساء في مناصب    ب اتحيط علم وإذ  
  . ٪٦٠ إلى ٪ صفرمن  مديرالمناصب بدرجة على مستوى نساء مستوى تمثيل ال

 ٣١/١٢/٢٠٠٤  بين ٦ إلى   ٢الالتي تم تعيينهن في مناصب فنية قد ارتفع من          عدد النساء   أن  ب تحيط علما وإذ  
  .٪ في مجموع التعيينات المنفذة٣٥٪ إلى ٢٢بما يمثل زيادة من ، ٣١/١٢/٢٠٠٦و

واإلنصاف بين الجنسين،  بشأن المساواة ة العام هيئة استشاري أنشأ األمين٢٠٠٦نه في سنة بأ تحيط علمـا وإذ  
، ذه السياسةة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم هساسية إطار الاالستشارييئة هذه الهقدمت  ٢٠٠٧يناير  وأنه في     

  . الموجهة إلى األمين العامعددا من التوصياتتي شملت وال

، وتشجيعهن النساء المؤهالت تحديدطلبا لتعاونها في  ةجميع الدول المتعاقده قد تم االتصال ب    نبأ تحيط علما وإذ  
  .على التقدم بطلبات لشغل الوظائف في أمانة االيكاو

  :بناء عليه

  :تقرر ما يلي  )١

في المتخذة بالعالقة الى تحسين المساواة بين الجنسين     الخطوات   ودعمل المجلس رصد    يواصأن    )أ
 يدعم اقتراحات األمين العام المقدمـة عمـال بتوصـيات الهيئـة            أن  على  أيضا ويشجعيكاو  اال

  .االستشارية المعنية بالمساواة واإلنصاف بين الجنسين

متثال بين الجنسين مع اال واإلنصاف   المساواة   جل تحقيق أمن  جهود  بذل كل ال   االيكاو   صلأن توا   )ب
 المتحدة قد حث لمنظومة األمم العام األمينن ل، مع مراعاة أ  الكامل لمبدأ التمثيل الجغرافي العاد    

وضع بـرامج  على ،  االيكاومثل ، المتحدةلألمم التابعة ةالمنظمات الدولية والوكاالت المتخصص 
 .تمستوياالجميع على الجنسين جل تحقيق هدف التوازن التام بين أمن 

برنـامج العمـل    أن يواصل المجلس واألمين العام جهودهما إلحراز التقدم في األعمال بـشأن               )ج
التطورات  ةمع مراعا" برنامج المساواة بين الجنسين"الذي يجب أن تعاد تسميته ليصبح      االيجابي  

 .ينالجنساة بين ساوألمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بتعميم الماالمستمرة في 

 األمانة العامة   سياق الجاري وضعها وذلك ضمن      المواتية لألسر تطوير السياسات   االستمرار في     )د
 .ويكالال

 وغايات هدافأتمشيا مع التزامها القوي بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف بين الجنسين،  من جديدتؤكد   )٢
 االيكاو، وتطلب إلى المجلس أن يرفع تقريـرا  ومجلس العمومية لاليكاو جمعية وال  المتحدة كل من األمم  

  .إلى الدورة القادمة للجمعية العمومية عن التطورات في هذا الخصوص

 لها في الجمعية العمومية والمجلس واالجتماعـات أو الهيئـات   نساء كممثالت الدول على تعيين   تشجع  )٣
 .األخرى في المنظمة
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   األمين العام ورئيس المجلسوضع حد أقصى لمدد عمل  :٢٨-٣٦القرار 

، الذي أصدرته الجمعية "تعزيز منظومة األمم المتحدة" بعنوان ٥١/٢٤١ لقرار الجمعية العامة  االعتبارإقامةبعد 
، وأوصت فيه بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبرامج األمم المتحدة ١٩٩٧العامة لألمم المتحدة باإلجماع في سنة 

ا األخرى التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتماعي بحيث تكون مدة وصناديقها وهيئاته
العمل أربع سنوات وقابلة للتجديد مرة واحدة، وشجعت فيه الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على النظر في 

  .وضع أحكام وحدود قصوى موحدة لمدد عمل رؤسائها التنفيذيين

، )١٩٤٤ شيكاغو، سنة (دوليالاتفاقية الطيران المدني  من ٥٨ بوسع الجمعية العمومية، عمال بالمادة كانولما 
  .تحديد طريقة تعيين األمين العام وإنهاء تعيينهبشأن  المجلس عملأن تضع قواعد تنظم 

عمل محددة من ، أن يعين األمين العام لمدة ٩/٦/٢٠٠٦ و٢ أن المجلس قد قرر، في وإذ تضع في اعتبارها
  . كان قد عمل لمدتينإذا أربع سنوات، وأن األمين العام ال يعين لمدة ثالثة إلىثالث 

 انتخاب رئيس المجلس، وتركت بذلك الباب إعادة عدد مرات تحدد من اتفاقية شيكاغو لم ٥١المادة  ولما كانت
  .مفتوحا أمام أي حد أقصى معقول يمكن تطبيقه في الواقع

 تحديد حيث أنلحد األقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس، تحديد المستصوب والمالئم ألن ا وإدراكا
هذا الحد األقصى سيعطي شاغلي هذين المنصبين مدة زمنية معقولة لبلوغ األهداف التي وضعها المجلس قبل شغلهما 

ار الجديدة والخبرة على أعلى على ضمان استفادة االيكاو بصفة دورية من حقن األفكأيضا يساعد والمنصبين، 
 أكبر من أساليب القيادة والتنوع الثقافي واإلقليمي الذي سيأتي به التغيير المنتظم مجموعةالمستويات، واستفادتها من 

  .لشاغلي هذين المنصبين األعلى

ن مدتين ، تطبيق هذا الحد األقصى بحيث ال يمكن العمل ألكثر ممماثلة ألن من المستصوب، ألسباب وإدراكا
  : أو كليهمافي أي من منصبي رئيس المجلس واألمين العام

  :فإن الجمعية العمومية

وضع حد أقصى ال يتجاوز مدتي عمل لمنصب األمين العام، مع اإلبقاء على ب بقرار المجلس تحيط علما  -١
ساس أن مدة  كل منهما لتتراوح بين ثالث سنوات وأربع سنوات، على أ مدةالمرونة الالزمة لتغيير طول

  .  في الحاالت االستثنائيةإالاألربع سنوات ال تنطبق 

  .المجلس أن يبقي قراره هذا ساريا تطلب من  -٢

 خص أي ش،المجلس أال يقبل لمنصب رئيس المجلسمن وتطلب  أال ترشح،  علىالدول المتعاقدةتحث   -٣
  .سكان عند حلول تاريخ بدء العمل قد قضى مدتين كاملتين في منصب الرئي

 من المجلس أال يقبل لمنصب رئيس المجلس وال لمنصب األمين وتطلبالدول المتعاقدة أال ترشح، تحث   -٤
 مدتين كاملتين في اجماال أكثر من يكون عند حلول تاريخ انتهاء مدة العمل قد قضى خص أي ش،العام

  .كال المنصبين مجتمعين
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  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ميزانيات السنوات   :٢٩-٣٦ القرار

  :يليما ب ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨يزانية السنوات لم  بالنسبةتحيط علما  العمومية الجمعيةنإ  )أ
ـ  يـة ميزانتقـديرات ال   اتفاقية شيكاغو  من   ٦١ قدم المجلس الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة        -١ سنوية ال

السنوات المالية  كل من    ل ] لبرنامج التعاون الفني    والتشغيلية اإلدارية لتكاليف الخدمات    تقديرات إرشادية [
  .، وأن الجمعية العمومية نظرت فيها٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨

  .ت المنظمةاميزانيعلى  اتفاقية شيكاغو من ٦١و) ه (٤٩ للمادتين  الجمعية العمومية وفقافقاوت  -٢
  :الجمعية العمومية فإنفيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني،   )ب

 تنفيـذ  من الرسوم مقابـل  والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا        يةاإلدارأن تكاليف الخدمات     إذ تدرك 
 اإلنمـائي برنامج األمـم المتحـدة    و المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات            ريعالمشا

  .ومصادر أخرى
حكومات البلدان المانحة تتخذ  أن  أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى       تدركإذ  و

  . ذات الصلةعيراالمشقرارا بشأن والبلدان المستفيدة 
 اإلداريـة الخـدمات  ه بسبب الوضع المذكور أعاله، فإن صافي أرقام الميزانية السنوية لتكـاليف       أن تدركإذ  و
  :إرشادية تقديرات  ال تمثل سوى٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات  بالدوالر الكندي المبينة أدناه والتشغيلية

  ٢٠١٠سنة   ٢٠٠٩سنة   ٢٠٠٨سنة 
١٠ ٣٢٨ ٠٠٠  ٩ ٨٢٧ ٠٠٠  ٩ ٧٢٣ ٠٠٠  

  . لتعزيز تنمية الطيران المدني وسالمتهمهمة أن التعاون الفني وسيلة تدركإذ و
  . الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةتدركإذ و
المتراكم في  مالية ينبغي أن يمول أوال من الفائض        مالي في الميزانية في نهاية أي سنة        أي عجز     أن تدركإذ  و

سيكون بمثابـة الملجـأ      من ميزانية البرنامج العادي      أن طلب المساندة  صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية و     
  .األخير

 ية والتشغيلية التابعة لبرنامج التعاون الفنـي       اعتماد التقديرات اإلرشادية لميزانية تكاليف الخدمات اإلدار       تقرر
التقديرات أن يكون مفهوما أن أي تعديالت الحقة على التقديرات اإلرشادية ستتم ضمن إطار ، على بموجب هذا القرار

جاوز شرط أال تت  ب من النظام المالي،     ٩ ة والتشغيلية وذلك وفقا ألحكام المادة     السنوية لميزانية تكاليف الخدمات اإلداري    
  . تحت تصرف المنظمة لهذا الغرضموضوعةاالحتياجات اإلجمالية في أي وقت األموال ال
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  :الجمعية العمومية فإن، برنامج العاديبالفيما يتعلق   )ج
  :تقرر
 وفقـا  ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨للسنوات الماليـة     ي المبالغ التالية على البرنامج العاد     بإنفاقالترخيص    -١

  : أدناه من السنوات المذكورةعلى حدةحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة  وطبقا أليللنظام المال
 2008 2009 2010 

     البرنامج
 16,185,000 15,014,000 14,415,000  السالمة   -  )أ
 8,778,000 6,532,000 5,019,000  األمن   -  )ب
 1,755,000 1,672,000 1,674,000  البيئة  -  )ج
 21,304,000 21,436,000 20,640,000  الكفاءة  -  )د
 2,046,000 2,114,000 1,951,000  االستمرارية  -  )ه
 790,000 658,000 607,000  القانون  -  )و
     

 19,638,000 18,582,000 18,670,000  التنظيم واإلدارة
 14,871,000 14,001,000 14,086,000  البرامجدعم 

    
 140,000 76,000 2,889,000 إعادة الهيكلة التنظيمية

    
 85,507,000 80,085,000 79,951,000  االعتمادات المصرح بهامجموع 

     
 85,371,000 79,692,000 79,386,000  المصروفات التشغيلية

 136,000 393,000 565,000  رأس المال

وفقـا    بالدوالر الكنـدي،   ي مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة على النحو التال           تمويل  -٢
  :يللنظام المال

  2008 2009 2010 

 لقرارل على الدول المتعاقدة وفقا مقررةباشتراكات  )أ
 79,204,000 74,060,000 74,060,000  جدول االشتراكاتب المتعلق

 1,917,000 1,917,000 1,917,000  متفرقةال باإليرادات )ب

 4,386,000 4,108,000 4,108,000  بفائض الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات )ج

 85,507,000 80,085,000 79,951,000 المجموع

من النظـام    ٦-٦ المادة المجلس طريقة قسمة األنصبة على الدول المتعاقدة، بما يتمشى مع            يستعرض  -٣
بارا ثر من عملة واحدة اعت    االشتراكات بأك ، لتحديد ما إذا كان ينبغي لألمين العام أن يطلب، كممارسة اعتيادية          المالي  
، بالنظر إلى الحاجة إلدارة مخاطر سعر الصرف بفعالية، وكذلك ضرورة تجنب تحميل الدول المتعاقدة ٢٠٠٨ من عام

  .واألمانة العامة أعباء إدارية مفرطة



- 117 - 
 

 

ات المقرر أن تدفعها الدول التـي        المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك     إجراء أكيدت  :٣٠-٣٦القرار 
 إلـى التي تقـدم    في الصندوق العام وتحديد السلفيات       اتفاقية شيكاغو  إلىانضمت  

  صندوق رأس المال العامل

   الجمعية العموميةإن
  :بما يليتحيط علما  إذ  -١

 لـم تكـن الجمعيـة    إذا – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس  ٥-٧ و ٩-٦ن المادتين   أ  )أ
لصندوق رأس المـال العامـل    ات وسلفي اتاالشتراكأنصبة   بتحديد   –العمومية في دور االنعقاد     

المقررة على أي دولة متعاقدة جديدة، على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية       
  .العمومية في دورتها التالية

فـي منظمـة   عـضوين   ا أصبحتنتيلالتين ن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسبة للدول  أو  ) ب
أصـبح معـدل    والثالثين للجمعيـة العموميـة، و     لخامسة  االطيران المدني الدولي بعـد الدورة      

  .على النحو المبين أدناه قابال للتقرير ا في الميزانيةماشتراكه
 إلـى اشتراكي الدولتين التاليتين ومقدار السلفيتين اللتـين تقـدمانها         تحديد  ل المجلس المتخذ    إجراء تؤكد  -٢
  :أدناهالتاريخ المذكور اعتبارا من رأس المال العامل صندوق 

  المتعاقدة الجديدة اسم الدولة
  تاريخ

  العضوية بالمنظمة
  تاريخ

  الشتراكا معدل  سريان االشتراك
        

  ٪ ٠,٠٦  ١/١٠/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ليشتي -تيمور
  ٪ ٠,٠٦  ١/٤/٢٠٠٧  ١٤/٣/٢٠٠٧  الجبل األسود

أن تطبـق عنـد     المبادئ التي يجب    (قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة          :٣١-٣٦القرار 
  )تحديد جداول أنصبة االشتراكات

  :ان الجمعية العمومية تقـرر
  :أن تحدد جداول أنصبة االشتراكات لقسمة نفقات المنظمة على أساس المبادئ المذكورة أدناه  -١

  :فيما يلي بيان المبادئ العامة التي تحدد قسمة النفقات بين الدول المتعاقدة  )أ
على الدفع، مقيمة بالدخل القومي مع األخذ في االعتبار نصيب الفرد قدرة الدول المتعاقدة   -١

  .يمن الدخل القوم
  .يشأن الدول المتعاقدة وأهميتها في الطيران المدن  -٢
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استعمال نظام من النسب المئوية لتحديد حصة كل دولة من نفقات المنظمة من رقم كلي   -٣
  . في المائة١٠٠قدره 

  .ى لالشتراكتحديد حد أدنى وحد أقص  -٤

  :أعاله) فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرة أ  )ب

  .يحدد نظام النسبة المئوية اشتراكات الدول حتى رقمين عشريين  -١

  . في المائة عن كل سنة مالية كاملة٠,٠٦يكون الحد األدنى الشتراك أية دولة متعاقدة   -٢

 ٢٥ ال يفوق، من حيث المبدأ، نسبة  سنة الشتراك أية دولة متعاقدة في أيالحد األقصى  -٣
  . االشتراكاتإجماليفي المائة من 

  :أعاله) يؤخذ ما يلي في الحسبان عند تطبيق المبادئ الواردة في الفقرة أ  )ج

 في المائة، ٧٥في احتساب جدول األنصبة، يكون لشرط القدرة على الدفع وزن بنسبة   -١
 في المائة، ويتم الحصول منهما ٢٥ن بنسبة ويكون للشأن واألهمية في الطيران المدني وز

  .الكل على رقمي المعاملين لكل دولة في صورة نسب مئوية من

عند احتساب قدرة الدول المتعاقدة على الدفع يجب النظر فحسب الى الدخل القومي الكلي   -٢
 في جدول وإدخالهما ي للتقييم الكموإخضاعهماونصيب الفرد من الدخل القومي وحدهما 

  .ألنصبة المحسوبا

الترتيبات السارية في هذا الصدد في تعديل للدخل القومي لكل دولة استنادا الى  يجرى  -٣
 األمين العام بإعداد جداول أنصبة اشتراكات هاألمم المتحدة في الوقت الذي يقوم في

  .المنظمة

لومترية على يقاس الشأن واألهمية في الطيران المدني بالحمولة المتاحة باألطنان الكي  -٤
  .خطوط النقل الجوي المنتظمة للدولة

 في المائة للخطوط الجوية ٧٥بنسبة  تعطى الحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية وزنا  -٥
  . في المائة للخطوط الجوية الداخلية٢٥ الدولية و

ى الثابت يوزع الفرق بين الحد األقصى لالشتراك المحسوب وفقا للمبادئ المذكورة والحد األقص  )د
  .لالشتراك على الدول المتعاقدة المتبقية وفقا لنفس المبادئ
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الزيادة في اشتراك دولة ما عن اشتراكها في السنة السابقة، والمعبـر عنها بنسبة مئوية من   )ه
 ولن ٢٠٠٨ لعام  في المائة من اشتراك السنة السابقة٢٠االشتراكات الكلية، يجب أال تتعدى نسبة 

  . للسنوات التاليةمبدأ الحدودن تطبيق يتم المزيد م

 اشتراكات الدول األعضاء الجدد التي إدخالبغية  أال تخضع جداول أنصبة االشتراكات المعتمدة للتعديل    -٢
تنضم لعضوية المنظمة في خالل الفترة الفاصلة بين دورات الجمعية العمومية، بل يجب أن تظل اشـتراكات الـدول            

  .العام  القائم وترفع تلك االشتراكات الى حساب الصندوقيول المئوالجديدة مضافة الى الجد
 مشروع جداول أنصبة االشتراكات لكل فترة من فترات الـسنوات الـثالث   بإعدادأن يقوم األمين العام     -٣

  . أعاله١المتتالية، وذلك على أساس المبادئ المذكورة في الفقرة 
اعتبارا من أول ، ما يتعلق بأنصبة االشتراكات في المنظمة، ويحل  القرار يوحد المبادئ القائمة في     إن هذا   -٤

  .٢٤-٢٣ و٣٣-٢١، محل القرارين ٢٠٠٨ يناير

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   :٣٢-٣٦القرار 
  :إن الجمعية العمومية تقرر

 من ٦١ عمال بالمادة ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ المبالغ المتوجبة على الدول المتعاقدة للسنوات   أن تحسب   -١
  .الفصل الثاني عشر من اتفاقية شيكاغو وفقا للجداول المحددة أدناه

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أفغانستان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ألبانيا
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  الجزائر
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أندورا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أنغوال

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوداأنتيغوا وبر
  ٠,٣١  ٠,٣١  ٠,٣٣  األرجنتين
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أرمينيا
  ١,٧١  ١,٧١  ١,٧٧  أستراليا
  ٠,٧١  ٠,٧١  ٠,٧٤  النمسا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أذربيجان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  البهاماجزر 
  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٧  البحرين
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  بنغالدش
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بربادوس

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الروسبي

  ٠,٨٠  ٠,٨٠  ٠,٨٣  بلجيكا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بليز
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بنن

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوتان
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوليفيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  البوسنة والهرسك

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوتسوانا
  ٠,٨٩  ٠,٨٩  ٠,٩٢  البرازيل

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بروني دار السالم
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بلغاريا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوركينا فاصو

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوروندي
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كمبوديا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الكاميرون
        

  ٢,٣٩  ٢,٣٩  ٢,٤٨  كندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الرأس األخضر

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تشاد
  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٦  شيلي

        
  ٣,٦٧  ٣,٦٧  ٢,٤٢  الصين

  ٠,٢٠  ٠,٢٠  ٠,٢١  كولومبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر القمر

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كونغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر كوك

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كوستا ريكا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كوت ديفوار

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كرواتيا
  ٠,٠٧  ٠,٠٧  ٠,٠٧  كوبا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  قبرص
        
  ٠,٢٢  ٠,٢٢  ٠,١٨  يةجمهورية التشيكال

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  ٠,٥٤  ٠,٥٤  ٠,٥٦  الدنمارك
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جيبوتي

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجمهورية الدومنيكية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اكوادور
  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,١٧  رمص

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السلفادور
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غينيا االستوائية

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اريتريا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  استونيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  اثيوبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  فيجي
  ٠,٤٧  ٠,٤٧  ٠,٤٨  فنلندا

        
  ٥,٠٠  ٥,٠٠  ٥,١٧  فرنسا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الغابون
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مبياغا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جورجيا
  ٦,٨٥  ٦,٨٥  ٧,٠٨  ألمانيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غانا

  ٠,٤٤  ٠,٤٤  ٠,٤٦  اليونان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غرينادا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غواتيماال

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غينيا
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦   بيساو-غينيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غيانا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  يتيها

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  هندوراس
  ٠,١٩  ٠,١٩  ٠,١٤  هنغاريا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  ايسلندا
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٤  الهند

  ٠,٢٨  ٠,٢٨  ٠,٢٩  أندونيسيا
  ٠,١٩  ٠,١٩  ٠,١٨  جمهورية ايران االسالمية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  العراق
        

  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٤٢  ايرلندا
  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٧  اسرائيل

  ٣,٥٩  ٣,٥٩  ٣,٧١  الياايط
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جامايكا
  ١١,٧٥  ١١,٧٥  ١٢,١٦  اليابان

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  األردن

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كازاخستان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كينيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كيريباتي
  ٠,١٨  ٠,١٨  ٠,١٩  الكويت

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  قيرغيزستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بيةجمهورية الو الديمقراطية الشع
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  التفيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  لبنان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليسوتو
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليبيريا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجماهيرية العربية الليبية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليتوانيا
  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٨  لكسمبورغ
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مدغشقر

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالوي
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٧  ماليزيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ملديف
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالي
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالطة
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر المارشال
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  موريتانيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  موريشيوس
  ١,٦٣  ١,٦٣  ١,٤٦  المكسيك

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  واليات ميكرونيزيا الموحدة
        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ناكومو

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  منغوليا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجبل األسود

  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٩  المغرب
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  موزمبيق

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ميانمار
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ناميبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ناورو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيبال
  ١,٩٠  ١,٩٠  ١,٩٦  هولندا

        
  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٧  نيوزيلندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيكاراغوا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  النيجر
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيجيريا
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٧  النرويج

        
  ٠,١١  ٠,١١  ٠,١١  عمان

  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,١٦  باكستان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  باالو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بنما

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بابوا غينيا الجديدة
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  باراغواي
  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  بيرو

  ٠,١٧  ٠,١٧  ٠,١٨  الفلبين
  ٠,٤١  ٠,٤١  ٠,٤٢  بولندا

  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٧  البرتغال
        

  ٠,٢٤  ٠,٢٤  ٠,١٦  قطر
  ٢,٣٧  ٢,٣٧  ٢,٤٥  جمهورية كوريا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية مولدوفا
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٧  رومانيا

  ٠,٧٩  ٠,٧٩  ٠,٧٣  االتحاد الروسي
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  رواندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سانت لوسيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غرينادينالسانت فنسنت و

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ساموا
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سان مارينو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تومي وبرينسيبي ساو

  ٠,٦٩  ٠,٦٩  ٠,٧١  العربية السعوديةالمملكة 
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السنغال
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  صربيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سيشيل

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سيراليون
  ١,٢٠  ١,٢٠  ١,٢٤  سنغافورة
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سلوفاكيا
  ٠,٠٧  ٠,٠٧  ٠,٠٧  سلوفينيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر سليمان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الصومال

  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٦  جنوب أفريقيا
  ٢,٣٠  ٢,٣٠  ٢,٣٨  اسبانيا

  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  سري النكا
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السودان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سورينام
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ندسوازيل
  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٧  السويد
  ٠,٩٧  ٠,٩٧  ١,٠٠  سويسرا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجمهورية العربية السورية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كستانيطاج
  ٠,٥٤  ٠,٥٤  ٠,٥٦  تايلند

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليشتي -تيمور

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  توغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تونغا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تونس
  ٠,٤٣  ٠,٤٣  ٠,٤٤  تركيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تركمنستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نداأوغ
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوكرانيا

  ٠,٨٨  ٠,٨٨  ٠,٦٤  االمارات العربية المتحدة
  ٥,٧٤  ٥,٧٤  ٥,٩٤  المملكة المتحدة

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  الواليات المتحدة
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوروغواي
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوزبكستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ونواتاف
        

  ٠,١٥  ٠,١٥  ٠,١٦  فنزويال
  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٧  فيتنام
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اليمن
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  زامبيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  زمبابوي
        
  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  

 يجب اتخاذها تجاه نحو المنظمة واالجراءات التي اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  :٣٣-٣٦القرار 
  االلتزامات التي ال تفي بتلك الدول

 حـق   تعلـق  تقضي بأنه يجوز للجمعية العموميـة أن          الدولي ياتفاقية الطيران المدن   من   ٦٢المادة   لما كانت 
  . معقول بالتزاماتها المالية نحو المنظمةأجلالتصويت في الجمعية العمومية وفي المجلس لكل دولة ال تفي في 

  :عية العموميةن الجمفإ

 تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول         لاليكاو النظام المالي  من   ٥-٦ في اعتبارها أن المادة      تضعإذ  
  .ذات الصلةالمتعاقدة تعتبر مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية 

ضية قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير         أن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة الما      ب تحيط علما وإذ  
  .في دفع اشتراكات السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب صعوبات خطيرة في السيولة النقدية

  . أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتهامتأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحث

الضرورية لدفع اإلجراءات وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلس أن تتخذ كافة  جميع الدول المتعاقدة، تحث
  .اشتراكاتها في مواعيدها المقررة

  :١/١/٢٠٠٨ اعتبارا من ما يلي تقرر

 فيها واجبة صبح السنة التي ت بداية اشتراكاتها فيدفع جميع الدول المتعاقدة بضرورة أن تسلم ينبغي -١
  .العجز  للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض، حتى ال تضطر المنظمةفعالد

ثالث مرات على األقل في السنة،  ، األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدة المجلسكلفي -٢
  . ديسمبر من السنة السابقة٣١حتى عن السنة الجارية و فعجدوال يبيـن فيه المبالغ الواجبة الد

لثالث  اشتراكاتها فع في دتأخري ت مع الدول المتعاقدة التتيباتسلطة مناقشة وعقد ترخول المجلس ي -٣
عن تلك التسويات أو الترتيبات الى الجمعية وتقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، سنوات أو أكثر، لتسوية المتأخرات 

  .العمومية في دورتها التالية

  :يالقيام بما يلثالث سنوات مدة تزيد على  المتعاقدة المتأخرة في دفع اشتراكاتها لينبغي لجميع الدول  -٤
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المبالغ المتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجارية أن تدفع بدون تأخير   )أ
 قيمة هذا الحد األدنى ترفع دوالر ، على أن ٢ ٠٠٠ال يقل عن وإجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 

  .األدنى  الحدعننصيبها المقرر في جدول اشتراكات االيكاو   يزيدبالتناسب في حالة الدول التي

 اتفاقا مع أعاله)  في الفقرة الفرعية أإليهاأن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار   )ب
 االتفاق على دفع كل قيمة هذاعلى أن ينص  ، لم تكن قد فعلت ذلكإذاالمنظمة لتسوية متأخراتها 

 عشر سنوات، لىعلى مدى فترة ال تزيد عها الجارية، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط اشتراكات
 سنة كحد أقصى بالنسبة للحاالت ٢٠ إلىويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاص، تمديد هذه الفترة 

  . أقل البلدان نمواعلى أنها منها األمم المتحدة تالخاصة، أي للدول المتعاقدة التي صنف

ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات   -٥
 من المنطوق أعاله، مع المراعاة ٤بتقديم مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة 

 من النظام ٦-٦امكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة الكاملة لألوضاع االقتصادية للدول المعنية، بما في ذلك 
  .المالي، الى الحد الذي يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت

يعلق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على   -٦
الثالث السابقة، وللدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام مجموع اشتراكاتها عن السنوات المالية 

   .من المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقات) ب٤ الفقرة

 من المنطوق ٦ دة بموجب الفقرةالمتعاقدولة ل حق التصويت ليجوز للجمعية العمومية أو للمجلس اعادة  -٧
  :يلي أعاله، شريطة ما

 بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع االشتراكات ي كانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقضإذا  )أ
  . كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاقوإذاالجارية، 

 تسوية عادلة اللتزاماتها إلىعدادها للتوصل  اقتنعت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استإذاأو   )ب
  .المالية نحو المنظمة

 من ٦٢ حقها في التصويت بموجب أحكام المادة علقتأي دولة تكون الجمعية العمومية قد بوسع أن   -٨
، منطوق أعالهال من ) أ٧  هذا الحق بقرار من المجلس في اطار الشروط المحددة في الفقرةأن تسترد  شيكاغواتفاقية

  .بشرط أن تثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو المنظمة

 ٦٢ تطبق التدابير االضافية التالية على الدول المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة  -٩
  :من اتفاقية شيكاغو

 والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات  )أ
  .جزئيا من البرنامج العادي
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الدول غير المتعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة إلى استالم الدولة الوثائق التي تقدم بالمجان   )ب
بصورة الكترونية، وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها 

  .هاوكفاءت
  .فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلية الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب  )ج
كانت كل الظروف األخرى متكافئة، يعتبر وإذا ألغراض التوظيف في مناصب األمانة العامة،   )د

المرشحون من الدول التي عليها اشتراكات متأخرة كأنهم في وضع المرشحين من دولة قد حققت 
حتى ولو لم تكن هذه الدولة ) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(مثيل المستصوب مستوى الت

  .فعليا قد حققت هذا المستوى
  .فقدان الدولة حق المشاركة في دورة التعريف بااليكاو  )ه

الدول التي ليس لديها اشتراكات سوى  تتمتع بأهلية المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات ال  -١٠
  .سنوية متأخرة باستثناء اشتراكات السنة الجارية

 أثناء الفترة الثالثية المقبلة، الحوافز القائمة لتسديد لمجلس األمين العام برصد ومراجعة،يكلف ا  -١١
، حسب االقتضاء، للجمعية العموميةاالشتراكات المتأخرة لفترة طويلة ويقدم اقتراحات إلى الدورة العادية المقبلة 

   .التدابير المتخذة لتخفيض االشتراكات المتأخرةلتعزيز 
يكلف المجلس األمين العام بأن يقدم تقارير الى المجلس عن أي حق تصويت يعتبر معلقا وعن أي حق   -١٢

  . من المنطوق٩  من المنطوق، وبأن يطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة٦ تصويت ألغي تعليقه بموجب الفقرة
  .٢٦-٣٥ رار محل قرار الجمعية العموميةيحل هذا الق  -١٣

  صندوق رأس المال العامل  :٣٤-٣٦القرار 
  : الجمعية العموميةإن

  :بما يلي تحيط علمااذ   -١
تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لـصندوق رأس          ٢٨-٣٥أن المجلس قد قدم وفقا للقرار         )أ

عية العمومية قد نظـرت فـي هـذا         ن الجم أالمال العامل وعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و       
  .الموضوع

ـ  سنة اشتراكات ال  دفع والتأخر في    الماضية في السنوات    االشتراكات المتأخرة أن تراكم     )ب  ة الجاري
  . الحالة الماليةزعزعتشكال عقبـة متزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و

 على تحديد المستوى السديد  ثالث سنوات، تؤثرنهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،   )ج
ن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنها أ إذلصندوق رأس المال العامـل وسلطة االقتراض، 

  .شتراكات على الدول المتعاقدةال ا أنصبةفرض
أنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة   )د

وال يمكن انقاص هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن  .  تكاليف الموظفيندفعشهر لأن تنفقه كل 
ن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقون الدائمو الموظفمادامطريق تعديل برنامج العمل 

  . في كل األحوالرواتبهم
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فقات  كانت أقل من النسبتمبر من كل سنة حتى المحصلةالتراكمية أن متوسط االشتراكات   )ه
  . في الفترة الثالثية السابقةفي المائة ١٧,٧مقارنة بنسبة فقط في المائة  ٥,٠ التقديرية بنسبة

أن االتجاهات الماضية دلت على أن المجازفة بعدم كفاية صندوق رأس المال العامل لتغطية   )و
  . مجازفة محدودة٢٠٠٧االحتياجات في سنة 

دفع في بداية السنة عند استحقاق دفع االشتراكات، وأن  أظهرت أن االشتراكات ال تالتجربةأن   )ز
 جميع االشتراكات حتى وان دفعت بحلول نهاية سنة استحقاق  دفعااليكاو ال يمكنها أن تعول على

الدفع، وأن عدم وفاء بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه 
زمة مالية خطيرة في المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الصورة غير المقبولة يؤدي إلى أ

  .الدول المتعاقدة
 صندوق رأس المال العامل كصمام أمان إلى االيكاو أجل ستة السيولة النقدية غير مؤكدتأنه مادام  )ح

   .يمكنها االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها
 زيادة قرر أنو ٢٠٠٦نوفمبر ى صندوق رأس المال العامل في أن المجلس استعرض مستو  )ط

  .أمر غير ضروري في الوقت الحاليماليين دوالرات  ٦مستواه البالغ 
  :ما يلي تقرر  -٢

  .اتماليين دوالر ٦  عندمستوى صندوق رأس المال العامليظل أن   )أ
 أقصاه شهر نوفمبر    مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد        المجلس  يستعرض   أن  )ب

 الى زيادته   ما اذا كانت هناك حاجة ملحة      ليقرر   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧من السنوات   
  .في أثناء السنة أو في السنة الالحقة

 اذا  ات ماليـين دوالر   ٨أن يرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل الى مستوى ال يزيد على               )ج
الزيادات الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الـدول        قرر المجلس أن لذلك ما يبرره، وذلك رهنا ب        

وسوف يستند هذا التعديل في     . حديثة العضوية في المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات        
صندوق رأس المال العامل على جدول االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مـستوى      

  .صندوق رأس المال العامل
ن العام، بعد موافقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمادات االعتيادية يصرح لألميأن   )د

واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عـن طريـق    
االقتراض الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمين            

 رد هذه المبالغ بأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا العام
  .في أي وقت خالل الفترة الثالثية ماليين دوالرات ٣ لىاالقتراض ع

  :يقدم المجلس الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلي  )ه
 الـسنوات  فـي المكتسبة الخبرة ل العامل في ضوء مدى كفاية مستوى صندوق رأس الما    )١

  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧
لى إ المالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة وضعذا كان الإما   )٢

 فـي  تأخرال النقدي الناشئ عن قيمة العجزب الدول المتعاقدة     على  أنصبة اشتراكات  تحميل
  . االشتراكاتدفع
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  .ستوى سلطة االقتراضمدى مالءمة م  )٣
  . حل محله القرار الحاليانلم يعد ساريا و ٢٨-٣٥ القرارن ا  )و

  :ثتح  -٣
 دفع  ستحق فيها ي ي ت ال سنة خالل ال  هامكنما ي أسرع  بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها          )١

المال تلك االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من صندوق رأس 
  .العامل واللجوء الى االقتراض الخارجي

، هامكنما يأسرع ب على الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول   )٢
  .٣٦/٣٣  القرارجاء فيحسبما 

 تعديل النظام المالي  :٣٥-٣٦القرار 

 إلضفاء المزيد من الزخم وكفالة اإليراداتالصندوق الفرعي إلدرار  المجلس قد وافق على إنشاء حيث أن
  استدامة األنشطة المدرة للدخل، وفي الوقت نفسه لزيادة الشفافية والمساءلة في مجال العمليات؛

 المجلس قد وافق على مبدأ الميزنة على أساس النتائج من أجل المواءمة بشكل أفضل بين االحتياجات وحيث أن
  ططة؛المالية للمنظمة والنتائج المخ

 المجلس قد وافق على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية التي اعتمدتها األمم المتحدة ومجلس الرؤساء وحيث أن
 أو قبل ذلك من أجل تحسين نوعية التقارير ١/١/٢٠١٠التنفيذيين المعني بالتنسيق في األمم المتحدة وتطبيقها في 

  تها للمقارنة وتعزيز مصداقيتها؛المالية في منظومة األمم المتحدة وزيادة قابلي
 المجلس قد وافق على تعديالت أخرى على النظام المالي للمزيد من التوضيح وتسليط الضوء بقدر وحيث أن

أكبر على اإلجراءات والممارسات الجاري تطبيقها واإلجراءات والممارسات التي ستطبق في المستقبل عندما ينفذ 
  النظام المالي الجديد؛

  :عية العموميةفإن الجم
 قد تم إقرارها وستصبح ٢-٦ و٢-٥أن التعديالت الواردة أدناه المدخلة على القاعدتين الماليتين تقرر   -١

  .١/١/٢٠٠٨نافذة اعتبارا من 
 بصيغته الواردة في المرفق ١/١/٢٠٠٨ النظام المالي الذي أقره المجلس وسيصبح نافذا اعتبارا منتؤكد   -٢

  .A36-WP/45, AD/11بورقة العمل 
، محل جميع القرارات السابقة بشأن النظام ١/١/٢٠٠٨تحيط علما بأن هذا القرار يحل، اعتبارا من   -٣

  ).٢٥-٣٥ و٢٩-٣٣ و٢٩-٣٢ و٢٩-٢٤ و٣٥-٢١ و٢٧-١٨ و٥٥-١٤ و٥٤-١٤ و٣٥-١٢(المالي 
 :A36-WP/45, AD/11وتوافق على التغييرات التالية في ورقة العمل   -٤

  ٢-٥القاعدة المالية 
حتى المبلغ الذي يمثل الزيادة في االيرادات المتفرقة الفعلية في أي سنة مالية أو أكثر لم تعرض              )ج

بعد على الجمعية العمومية عن مبلغ االيرادات الذي أخذته في االعتبار الجمعية العمومية عنـد               
) وب) تين أ اقرار اعتمادات تلك السنة الواحدة أو األكثر، وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقـر             

  .أعاله، لتمويل اإلنفاق على مشاريع مرتبطة بكفاءة تنفيذ خطة أعمال المنظمة
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  ٢-٦القاعدة المالية 
الصندوق " على أنه الفرق بين الفائض المتراكم المقيد في البيانات المالية تحت بند               النقدي يحدد الفائض 

ويجوز استخدام الفائض النقـدي للوفـاء       . وبين االشتراكات واجبة التحصيل من الدول المتعاقدة      " العام
، بـشرط  ٨-٧بالمصروفات وتمويل حاالت العجز في الصندوق المتجدد المنشأ بموجب القاعدة المالية            

 أنه يتم التصرف في الفائض النقدي المتبقي في نهاية السنة الـسابقة لـسنة انعقـاد              إالموافقة المجلس   
  .الجمعية العموميةالجمعية العمومية على النحو الذي تقرره 

والنظر  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   :٣٦-٣٦القرار 
  في تقارير المراجعة الخاصة بها

 وتقارير مراجعة الحسابات عنها المقدمة ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ حسابات المنظمة للسنوات المالية   أن حيث
و بالفريق المشترك للمراجعين الخـارجيين لحـسابات األمـم المتحـدة والوكـاالت        العض - العام لكندا من المراجع   
 بصفة المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضت على الجمعية العمومية بعد تعميمها على الدول             -المتخصصة  

  .المتعاقدة

  .ظر فيها المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الى الجمعية العمومية لكي تنث أنوحي

  . من الفصل الثامن من االتفاقية٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة وحيث أنه

  : الجمعية العموميةفإن

 وتعليقات األمين العام ٢٠٠٤ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية تأخذ علما  -١
  .في الرد على توصيات تقرير المراجعة

 وتعليقات األمين العام ٢٠٠٥ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية تأخذ علما  -٢
  .في الرد على توصيات تقرير المراجعة

  وتعليقات األمين العام٢٠٠٦ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية تأخذ علما  -٣
، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عن          ت تقرير المراجعة   في الرد على توصيا    ذات الصلة 

  .المراجع الخارجي

  .٢٠٠٤ الحسابات المراجعة عن السنة المالية علىتوافق   -٤

  .٢٠٠٥الحسابات المراجعة عن السنة المالية   علىتوافق  -٥

  .٢٠٠٦ الحسابات المراجعة عن السنة المالية علىتوافق   -٦
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 التي أدارتهـا  اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة الحسابات المتعلقة بأنشطة الموافقة على    :٣٧-٣٦لقرار ا
 والنظر  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ السنوات المالية     في المنظمة

 البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات        في تقارير مراجعة الحسابات عن    
  لمتحدة اإلنمائيبرنامج األمم ا

التي و اإلنمائي برنامج األمم المتحدة الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير لما كانت
 الحسابات  ة مراجع وكذلك تقارير بوصفها وكالة منفذة،     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ المالية   السنواتأدارتها المنظمة في    

العام للحسابات  المراجع التي قدمها يضا حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائيعن البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أ
 بوصفه المراجع -لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة ا عضو فريق - في حكومة كندا

  .متعاقدةالخارجي لحسابات المنظمة ، قد قدمت الى الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول ال

 الى مديــر  ا وتقديمهها الى الجمعية العمومية للنظر في  ا وقدمه ةمراجعالرير  ا المجلس قد نظر في تق     ولما كان 
  .اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

ينصان على قيام منظمات أسرة األمـم    اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة    والقواعد المالية    النظام المالي    ولما كان 
لفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإحالة حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها المتحدة المك

لها مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الى مدير البرنامج لتقديمها الى المجلس التنفيذي، وأنه يجب أن تحمـل تلـك                 
  .ات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقارير هؤالء المراجعينالحسابات شهادات تدقيق من المراجعين الخارجيين لحساب

  : الجمعية العموميةفإن

 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علمـا  تحيط  -١
، وتعليقات األمين العام منفذة بوصفها وكالة ٢٠٠٤ التي أدارتها المنظمة في السنة المالية اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  .في الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علمـا  تحيط  -٢
، وتعليقات األمين العام ة منفذة بوصفها وكال٢٠٠٥ التي أدارتها المنظمة في السنة المالية اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  .في الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

 للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علمـا  تحيط  -٣
، وتعليقات األمين العام الة منفذة بوصفها وك٢٠٠٦ التي أدارتها المنظمة في السنة المالية اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 

  .في الرد على التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

 الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن الـسنة          اإلنمائي برنامج األمم المتحدة     حسابات على   توافق  -٤
  .٢٠٠٤ لماليةا

ها وكالة منفذة عن الـسنة      يكاو بوصف  الذي تديره اال   اإلنمائي المتحدة   األمم برنامج   حسابات على   توافق  -٥
  .٢٠٠٥ المالية

 الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن الـسنة          اإلنمائي المتحدة   األمم برنامج   حسابات على   توافق  -٦
  .٢٠٠٦ لماليةا
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لمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي التـي أدارتهـا             ا حسابات إحالة تطلب  -٧
  .تقديمها الى المجلس التنفيذيل اإلنمائيلى مدير برنامج األمم المتحدة إوتقرير مراجع الحسابات نظمة الم

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  :٣٨-٣٦القرار 
  : الجمعية العموميةإن
  : تالحظإذ  -١

يد ذلك بشرط تأكأن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة   )أ
  .االجراء من قبل الجمعية العمومية

السيد ، ووافق على تعيين ٢٠٠٧في الدول المتعاقدة أن المجلس استعرض الترشيحات المقدمة من   )ب
فريق المراجعين الخارجيين لحسابات " عضو فيليب سيغان، الرئيس األول لديوان المحاسبة بفرنسا

 لسنوات عن اااليكاو المراجع الخارجي لحسابات بفي منص" األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة
  .للمنظمة من النظام المالي ١-١٣لمادة ل وفقا ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ المالية

 لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيعة ، المراجع العام لكندا تقديرها للسيدة شيال فريزر خالص عنتعرب  -٢
ولهيئاتها  لمسؤولي االيكاو وتعاونا قدمته من مساعدة فعالة ، وعلى مفتها المراجع الخارجي لحساباتهاالمستوى بص

خالل فترة واليتها، وتغتنم هذه الفرصة لتعرب مجددا عن خالص شكرها ألسالفها الذين كانوا مراجعين عامين لكندا 
  .أيضا

 فرنساالسيد فيليب سيغان، الرئيس األول لديوان المحاسبة بالذي اتخذه المجلس بتعيين القرار  تؤكد  -٣
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨االيكاو عن السنوات المالية  خارجيا لحسابات امراجع

 (AOSC)صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية دراسة عن توزيع التكاليف بين   :٣٩-٣٦ القرار
  وميزانية البرنامج العادي

ف وأن يعمل مع األمانة العامة  من المجلس أن ينظر ويقـر سياسة استرداد التكاليالعمومية تطلب الجمعية
  .لضمان أن يوفر المشروع التجريبي معلومات دقيقة وفي حينها كي يتخذ المجلس قرارا على أساسها

 ـ انتهى ـ
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