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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  اللجنة القانونية

  قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها  :٤٨ رقم البند

  في المجال القانونيالمتخذة لقرارات اوحيد اقتراح بت

  )المجلسمقدمة من ورقة (

  الملخص التنفيذي

قرارات الجمعية العمومية التي يجب توحيدها أو إعالن انتهاء سريانها في المجال تتضمن هذه الورقة تقريرا عن 
باإلضافة و.  سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونيلبيان موحد يحتوي على  ا محدثاقترح قرارتالقانوني و

توي الباب الخامس من بيان موحد عن سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني، يح: ١٥-٣١القرار إلى 
 انتهاء سريان أي من هذه إعالنال ينبغي أنه المجلس رأى و.   على خمسة قراراتDoc 9848 الوثيقة

غير أنه، .  ألنها تتناول مسائل مختلفة بقدر كافعلى نحو جوهري لقرارات ا يمكن توحيد ال وأنه القرارات
ا فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار ميثاق حقوق الدول والتزاماته :١٩-٣٢باستثناء القرار 

ة ـام العالمي للمالحـوضع وتطوير إطار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظ: ٢٠-٣٢الصناعية، والقرار 
شركات الطيران في مجال إلى إتباع نهج منسق لتقديم المساعدة : ٢٠-٣٣والقرار ، (GNSS)باألقمار الصناعية 

سياسات االيكاو المستمرة ل تم تجميع القرارات األخرى في البيان الموحد ،لى الطيران ضد مخاطر الحربالتأمين ع
  .هذا البيان حسب الضرورةعلى  ةتحريريدخلت تعديالت وُأ.  في المجال القانوني

  ).أ( في المرفق يرجى من الجمعية العمومية بحث واعتماد القرار المقترح : المعروض على الجمعية العموميةاإلجراء
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
 ينجم عنها تشجيع الدول على التصديق على وثائق إذ Fلهدف االستراتيجي باترتبط هذه الورقة 

فعالية ومالءمة وثائق مدى فظ على احإذ ت ٣دعم التنفيذ رقم استراتيجية ترتبط بقانون الجو، و
  .المنظمة

اآلثار 
  :المالية

  أي موارد إضافيةهذا العمل ال يقتضي 

 )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في  (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848الوثيقة   :المراجع
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 ةمقدمال - ١

 االستعراض – C-WP/9978، في ورقة العمل ١٤٢نظر المجلس، في الجلستين السابعة والثامنة من دورته  ١- ١
يع رامكان، مشأن تعد، بقدر اإلاألمانة العامة طلب من "ية المفعول، وسارالجمعية العمومية الجوهري لجميع قرارات 

قرارات موحدة في مجالي النقل الجوي والمسائل القانونية، ال تنطوي على تغيير في السياسة، على أساس البابين الثالث 
في  ( العموميةلجمعيةالقرارات سارية المفعول الصادرة عن ا [Doc 9602 الوثيقة من والسادس على التوالي

وفيما يتعلق بالقرارات في ". ١٤٣والمجلس في الدورة ) الباب الثالث(النقل الجوي ، لكي تستعرضها لجنة )]١٩٩٢  أكتوبر  ٨
 ،(C-WP/10035) في الورقة الناتجة عن ذلك ١٤٣المجال القانوني، نظر المجلس في الجلسة الثانية والعشرين من دورته 

ناء وب.  باعتماد التوحيد المقترح للقرارات سارية المفعولللجمعية العمومية  الحادية والثالثين وصي الدورةأن يووافق على 
وتعرض .  المستمرة في المجال القانونيااليكاو سياسات لبيان موحد : ١٥-٣١القرار الجمعية العمومية اعتمدت عليه، 

 .المجال القانونيهذه الورقة بيانا موحدا محدثا عن سياسات االيكاو المستمرة في 

 القرار الموحد المقترح - ٢

 القرارات سارية المفعول الصادرة بعنوان Doc 9848 من الوثيقة ،المسائل القانونية: يحتوي الباب الخامس ١- ٢
على ستة قرارات، وترد في الباب الخامس إحاالت فرعية إلى ثمانية قرارات ) ٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (الجمعية العمومية عن 

 :ستةالهذه القرارات بيان وفيما يلي .   أخرىأخرى من أبواب

  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونلبيان موحد   :١٥-٣١  )١

ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار   :١٩-٣٢  )٢
  الصناعية

النظام العالمي للمالحة باألقمار  لتنفيذ  قانوني مالئم طويل األجلإطاروضع وتطوير   :٢٠-٣٢  )٣
  )GNSS(الصناعية 

 تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب على متن الطائرات المدنية إصدار  :٤-٣٣  )٤
  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (

ضد الطيران على  تأمينال شركات الطيران في مجال إلىتقديم المساعدة ل نهج منسق إتباع  :٢٠-٣٣  )٥
  مخاطر الحرب

 الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت  تحديدوضع طريقة عملية للسير قدما في  :٣-٣٥  )٦
  )CNS/ATM(  الحركة الجويةإدارة/والمالحة واالستطالع

لقرارات بصفة عامة ونظرا ألن ا.  إعالن انتهاء سريانهاينبغي هذه القرارات أنه ال توجد أي قرارات بحث  يتبين من
توحيد حاجة إلى ال يمكن من حيث الجوهر فة، وال يوجد أساسا ازدواج بينها، عبارات مماثلتتناول نفس الموضوع ب ال

موحد البيان ال"في معا تم تجميعها  فقد  المذكور أدناهاالستثناءمع مراعاة بيد أنه توخيا للتيسير، و.  القرارات المنفردة
  ".مستمرة في المجال القانونيسياسات االيكاو الل

فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار ميثاق حقوق الدول والتزاماتها : ١٩-٣٢ القرار أما ٢- ٢
سيتعرض هذا الطابع المميز طبقا لذلك، فإن و.   فهو، كما يدل على ذلك عنوانه، ميثاق يقصد أن يكون له وضع خاصالصناعية
  وقرر المجلس .الستق م١٩- ٣٢القرار بقاء على يوصى باإللذلك  و،البيان الموحد العامار إلى أضيف القرإذا للطمس 
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لكل من القرار طابع المستقل ، أنه ينبغي اإلبقاء على ال٥/٣/٢٠٠٧، المنعقدة في ١٨٠ تهدورمن  التاسعة ةجلسالأيضا، في 
 والقرار (GNSS)م العالمي للمالحة باألقمار الصناعية وضع وتطوير إطار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظا: ٢٠-٣٢
 .شركات الطيران في مجال التأمين على الطيران ضد مخاطر الحربإلى  نهج منسق لتقديم المساعدة إتباع: ٢٠-٣٣

 ولكن ال يدخل أي تغيير في السياسة، تمشيا مع المبادئ ة التحريرييتضمن التوحيد أيضا بعض التعديالت ٣- ٢
 .هذه المهمةالتي تحكم 

 الخالصة - ٣

سياسات االيكاو المستمرة في المجال لهذه الورقة التوحيد المقترح للقرارات في بيان موحد ب اترفقالم قدمت ١- ٣
، ويرد على هامش النص المقارن بيان مصدر النص أو ])ب(المرفق [ ونص مقارن ])أ(المرفق [القانوني في نص نظيف 

 .لتغييرا مبرر

— — — — — — — — — 
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  )أ(مرفق ال

  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونلبيان موحد   :-٣٦القرار 

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لما كان
  . تنظيما من الناحية المنطقية متناول اليد وأسهل فهما وأفضلإلىلتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب 

  : الجمعية العموميةفإن

سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني، والمستكملة لأن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد تقرر  - ١
  .والثالثين للجمعية العمومية السادسةعلى النحو الذي كانت عليه تلك السياسات عند ختام الدورة 

  .سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونيلتواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان موحد  أنها ستقرر - ٢

ويحل  ٣-٣٥ و٤-٣٣ و١٥-٣١و ٣- ٢٧ و٣٦-١٦و  ٤٠-١٠ و٦- ٧:  أن هذا القرار يلغي القراراتتعلن - ٣
  .محلها

  )أ(المرفق 

  السياسة العامة

بقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم إيرا على ايجاد و تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثلما كان
  .ساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العاميمكن إل وشعوبه، بينما

يعتمد  من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه لما كان
  .العالم سالم

  : الجمعية العموميةفإن

هم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة              م على الدور ال   اجددم تؤكد
  .ألهدافها وأغراضها

  )ب(المرفق 

  ي مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدوللموافقة على اإجراءات

  :تقرر الجمعية العمومية

  : مشاريع االتفاقياتة علىالموافق التالية في اإلجراءاتاستخدام 

 المجلس إلى الدول كمشروع نهائي، يرفع إلىيرفع مشروع أي اتفاقية تعتبر اللجنة القانونية أنه جاهز للتقديم   - ١
  .مصحوبا بتقرير عنه
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 الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من يحدده اإلجراءللمجلس أن يتخذ   - ٢
  .لدول والمنظمات الدولية األخرىمن ا

عند توزيع مشروع االتفاقية، أن يضيف أي تعليقات وأن يتيح للدول والمنظمات فرصة تقديم تعليقاتها للمجلس   - ٣
  .للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

تمر في نفس فترة انعقاد  مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، ويجوز أن يعقد ذلك المؤإلىيقدم مشروع االتفاقية   - ٤
 المشروع إحالةويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تاريخ .  دورات الجمعية العموميةىحدإ

 ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة يري إلىويجوز للمجلس أن يدعو .  أعاله٣ و٢ضيه أحكام الفقرتين توفقا لما تق
ويجوز . كانت تلك المشاركة مصحوبة بحق التصويتإذا با فيه، وعليه أن يقرر ما أن اشتراكها فيه أمرا مرغو

  .للمجلس أيضا أن يدعو منظمات دولية لحضور المؤتمر بصفة مراقب

  )ج(المرفق 

  يةالدولااليكاو التصديق على وثائق 

  : الجمعية العموميةإن
توكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو المتعلق بالتصديق على برو )ج(، المرفق ١٥-٣١ بقرارها  تذكرإذ

  .الخاص وغير ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة

 في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت التقدمء  بقلق استمرار بط تالحظوإذ
التفاقية  )المتعلقتين بالنصين العربي والصيني(والفقرتين الختاميتين ر  مكر٨٣ مكرر والمادة ٣دخال المادة إالخاصة ب
   .شيكاغو

سيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على  ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، ال منهاوإدراكا
  .حيز النفاذ لسارية بعدغير ا في دخول هذه التعديالت لإلسراعاالستمرار، وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة 

سريان مفعول وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت التصديق على و التعجيل في إلى للحاجة  منهاوإدراكا
  .رعاية المنظمة

 هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع ى أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخر تدركوإذ
   .وحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقياتالمترتبة على ت

 كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي تحث
ت ممكن، في أقرب وق ]الفقرتين الختاميتين المتعلقتين بالنصين العربي والصيني بإدخالأي التعديالت [يسر مفعولها بعد  لم

  .ما لم تكن قد فعلت ذلك
) أ(٥٠والمادة   مكرر٨٣ مكرر والمادة ٣لمادة ا بإدخالالتعديالت التي لم تصدق بعد على  كل الدول المتعاقدة تحث

  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩ (٥٦والمادة ) ١٩٩٠(
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اتفاقية مونتريال لعام نون الجو الدولي، وخصوصا   كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقا           تحث
  .على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن ،٢٠٠١  ووثيقتا كيب تاون لعام١٩٩٩

 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في                تحث
  .فيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس العمليةعملية التصديق على هذه الوثائق وفي تن

مكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، إ من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود تطلب
قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم  الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق إلىعند الطلب، 

   .وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدولي

  )د(المرفق 

  تدريس قانون الجو

 تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة إذ،  الجمعية العموميةإن
  .دول، والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع المهموال

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 وتدع

  )ه(المرفق 

   تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب علىعتمادإ
  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (متن الطائرات المدنية 

  : الجمعية العموميةإن
 ٤٤بأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي وفي المادة ها  منإدراكا

 نقل جوي إلىمن تلك االتفاقية تتضمن تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم 
  .يتسم باألمان واالنتظام والفاعلية واالقتصاد

الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ عنها والتي ارتكبها على متن طائرات مدنية ركاب   تالحظوإذ
  .غير منضبطينمشاغبون أو 

   .آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة الركاب والطاقم الذين على متنها تقيم االعتبار وإذ
 والقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية الوطنية في دول كثيرة ليست عن بالها أن القانون الدولي الراهن ال يغيب وإذ

  .مالئمة بالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال
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 اعتماد تدابير مالئمة من خالل إلى البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيرانها، والحاجة  تدركوإذ
 على متن عدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو اإلجرامية المحاكمة على األفعال القانون الوطني لتمكين الدول من

  .الطائرات
  
 على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على  تشجعوإذ
  .لى متن الطائرات المسجلة في دول أخرى ععدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو اإلجراميةاألفعال 
  :لهذا

بأسرع ما يمكن قوانين وقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركاب عتمد جميع الدول المتعاقدة على أن تتحث 
  .أدناه أقصى حد ممكن عمليا النصوص الواردة إلىالمشاغبين، وأن تدرج فيها 

لطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جميع األشخاص الذين تتوافر لديها  سإلى أن تقدم إلىجميع الدول المتعاقدة وتدعو 
أسس معقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو 

  .والقواعد ويدخل في اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين

   على متن الطائرات المدنية لتي ترتكبتشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم ا

  االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية : القسم األول
  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية

 كـان هـذا   إذاقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بال        )١
  .الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامه

التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة بالنيابة عنه لتأمين إتباع رفض   )٢
  .كية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط على متن الطائرةسالمة الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي مل

االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على متـن أي : القسم الثاني
  طائرة مدنية

ي ضد أي شخص، أو باالعتداء يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال العنف البدن  )١
  .بالتحرش بأي طفل الجنسي أو

 كان من المحتمل أن يعرض إذايعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية،   )٢
  :الفعل سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على متن الطائرة

  .بالقول، ضد شخص آخر العتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أوا  )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
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  :تكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنيةيعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بار

  .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

  .ن تشغيله محظوراتشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكو  )٣

  االختصاص  :القسم الرابع

 إذاليشمل أي جريمة منصوص عليها في األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون ) اسم الدولة( يمتد اختصاص   - ١
  :كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية

  ).اسم الدولة( أي طائرة مدنية مسجلة في   )١

أو أي ) الدولة اسم(أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم ألي مشغّل جوي يقع مقر عمله الرئيسي في   )٢
  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة) الدولة اسم(مشغل جوي ليس له مقر في 

  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (إقليمأي طائرة مدنية في   )٣

  : توافر الشرطان التاليانإذا، )سم الدولةا(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤
  )اسم الدولة(أن يكون الهبوط التالى للطائرة في   )أ

وطلب من هذه ) الدولة اسم(وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى السلطات المختصة في   )ب
لطائرة قد قدم طلبا مماثال أو السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل ا

  .سيقدم طلبا مماثال الى أي دولة أخرى
 وانتهاء باللحظة اإلقالعتعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض " أثناء الطيران" عبارة إن  - ٢

  .التي تتوقف فيها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

  )و(المرفق 

   قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسيةوضع طريقة عملية للسير
  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 الذي يرمي، ضـمن  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية  / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      لما كان 
الحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية            جملة أمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة الم       

  .٢٠٠٣ وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام ١٩٩١في عام 
، والـذي   )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    / اإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       ولما كان 

وبوجه خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات في إطار النظـام     (ن اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية        يتكون م 
وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل        (، وإرشادات االيكاو ذات الصلة      )العالمي للمالحة باألقمار الصناعية   
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وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بـين  ) )CNS/ATM(حركة الجوية إدارة ال/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع  
  .الحالي االيكاو والدول التي تشغل مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني

ـ              ولما كانت  نظم االتـصاالت والمالحـة      االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانـب القانونيـة والمؤسـسية ل
 في إطار الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة القانونيـة، وفريـق            )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /واالستطالع

الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفـصل بالمـسائل                
  .التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمهاوالتحديات والشواغل 

 هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسـسية            ولما كانت 
 في اإلقليم، مع ضـمان توافـق هـذه      )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /تعيق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     

  .اآلليات مع اتفاقية شيكاغو

  :فإن الجمعية العمومية
النظر في وضع إطار قانوني لنظم االتـصاالت    " من برنامج العمل العام للجنة القانونية        ٣ بأهمية البند رقم     تقر  -١

، وقـرارات  "مي للمالحة باألقمار الـصناعية     بما فيها النظام العال    )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /والمالحة واالستطالع 
  .ومقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك

 من جديد على عدم وجود حاجة إلـى تعـديل اتفاقيـة شـيكاغو لتنفيـذ نظـم االتـصاالت والمالحـة                       تؤكد  -٢
  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع

ضا في استخدام المنظمات اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة لمعالجة أي قضايا            الدول المتعاقدة إلى النظر أي     تدعو  -٣
 في  (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية    /قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع           

  .اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العام
 االيكاو والمنظمات اإلقليمية والصناعة على تقديم التسهيالت والمساعدات الفنية الالزمـة لتنفيـذ نظـم                تشجع  -٤

  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع
 تمويـل   الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة إلى النظر في ايجاد مصادر             تدعو  -٥

إدارة الحركـة الجويـة     /إضافية لمساعدة الدول والمجموعات اإلقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع           
)CNS/ATM(.  

 األمين العام بأن يسهر، بل وبأن يساعد عند االقتضاء على وضع أطر تعاقدية يسهل انضمام األطـراف   تكلـف   -٦
اس الهيكل والنموذج المقترحين من أعضاء اللجنة األوروبيـة للطيـران المـدني             إليها، وتعتمد ضمن جملة أمور على أس      

  .ولجان الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي
  . الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليميةتدعو  -٧
طبقا ( في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن  المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظرتكلف - ٨
  .) من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و٥٤للمواد 

— — — — — — — — — 
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  )ب (المرفق

سياسات االيكاو المستمرة في المجال لبيان موحد  :-٣٦ ١٥-٣١القرار 
  يالقانون

    

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن لما كان
 وتطبيقها ا في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لتنفيذهسياسات المنظمة

 متناول اليد وأسهل فهما إلىالعملي من خالل جعل نصوصها أقرب 
  .وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

  : الجمعية العموميةفإن

الموحد لسياسات أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان تقرر  - ٤
، والمستكملة على النحو الذي كانت االيكاو المستمرة في المجال القانوني

والثالثين للجمعية  السادسة الحاديةعليه تلك السياسات عند ختام الدورة 
  .العمومية

 أنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان موحد تقرر - ٥
  .عن سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني

 ٣٦-١٦و  ٤٠-١٠ و٦-٧:  يلغي القرارات أن هذا القرارتعلن - ٦
  .ويحل محلها ٣-٣٥ و٤-٣٣ و١٥-٣١و ٣-٢٧و

    

      

  المصدر    )أ(المرفق 

  )أ(، المرفق ١٥-٣١القرار     السياسة العامة

 تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على لما كان
ساءة يمكن إل بقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، بينماإايجاد و

  .ن تشكل خطرا على األمن العاماستعماله أ

 من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب لما كان
  .العالم سالم يعتمدعليه والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي 

  :  الجمعية العموميةفإن

هم للقانون في تجنـب وحـل النزاعـات    م على الدور ال مجددا تؤكد
  .تحقيق المنظمة ألهدافها وأغراضهاوالخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي 
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  المصدر     )ب(المرفق 

  )ب(، المرفق ١٥-٣١القرار     ي مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدوللموافقة على اإجراءات

  :تقرر الجمعية العمومية

  : مشاريع االتفاقياتلموافقة على التالية في ااإلجراءاتاستخدام 

ي اتفاقية تعتبر اللجنة القانونية أنه جاهز للتقديم يرفع مشروع أ  -١
  . المجلس مصحوبا بتقرير عنهإلى الدول كمشروع نهائي، يرفع إلى

 الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع اإلجراءللمجلس أن يتخذ   -٢
المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من يحدده من الدول والمنظمات 

  .الدولية األخرى

عند توزيع مشروع االتفاقية، أن يضيف أي تعليقات  للمجلس  -٣
وأن يتيح للدول والمنظمات فرصة تقديم تعليقاتها للمنظمة في 

  .غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

 مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، إلىيقدم مشروع االتفاقية   -٤
 دورات  إحدىويجوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد

ويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن . ة العموميةالجمعي
ضيه أحكام ت المشروع وفقا لما تقإحالةستة أشهر من تاريخ 

 ذلك المؤتمر أية إلىويجوز للمجلس أن يدعو .  أعاله٣ و٢ الفقرتين
 أن اشتراكها فيه أمرا مرغوبا فيه، وعليه أن ىدولة غير متعاقدة ير

ويجوز . مشاركة مصحوبة بحق التصويتكانت تلك الإذا يقرر ما 
للمجلس أيضا أن يدعو منظمات دولية لحضور المؤتمر بصفة 

  .مراقب

    

      

  المصدر     )ج(المرفق 

  )ج(، المرفق ١٥-٣١القرار     يةالدولااليكاو التصديق على وثائق 

  : الجمعية العموميةإن
ق المتعلق بالتصدي )ج(، المرفق ١٥-٣١ ٣-٢٧بقرارها   تذكرإذ

على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو الخاص وغير 
  .ذلك من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمة
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التقدم في التصديق على بروتوكوالت بطء  بقلق استمرار  تالحظوإذ
دخال المادة إالتعديل المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت الخاصة ب

المتعلقتين بالنصين (والفقرتين الختاميتين  مكرر ٨٣لمادة  مكرر وا٣
   .التفاقية شيكاغو )العربي والصيني

إلبراز أن الفقرتين الختاميتين المتعلقتين   
 لم تصبحا والصينيبالنصين العربي 

  ساريتين بعد

 ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي،  منهاوإدراكا
لقدرة اتفاقية شيكاغو على االستمرار، وما يستتبع ذلك من سيما بالنسبة ال

  .حيز النفاذ غير السارية بعد في دخول هذه التعديالت لإلسراعحاجة ملحة 

    

سريان مفعول التصديق على و التعجيل في إلى للحاجة  منهاوإدراكا
 وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعاية التعديالت على

  .المنظمة

تشجيع على التصديق حتى على تلك لل  
  السارية المفعول

أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق   تدركوإذ
 هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع المترتبة على توحيد ىاألخر

   .القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات

    

الخطوات الضرورية  كل الدول المتعاقدة على اتخاذ جميع تحث
أي [للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم يسر مفعولها بعد 

 مكرر فضال عن البنود ٨٣ مكرر والمادة ٣لمادة ا بإدخالالتعديالت 
الفقرتين الختاميتين  )١٩٩٠) (أ(٥٠والمادة ) ١٩٨٩ (٥٦الختامية، والمادة 

أقرب وقت ممكن، ما لم تكن قد  في ]المتعلقتين بالنصين العربي والصيني
  .فعلت ذلك

  

هاتان الفقرتان الختاميتان فقط غير 
  ساريتين بعد

 بإدخالالتعديالت التي لم تصدق بعد على الدول المتعاقدة  كل تحث
 ٥٦والمادة ) ١٩٩٠) (أ(٥٠والمادة   مكرر٨٣ مكرر والمادة ٣لمادة ا
  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩(

 أهمية هذه التعديالت وإلدراجها إلبراز  
  بعد حذفها أعاله مباشرة

 كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخـرى            تحث
بروتوكولي مونتريال الثالث والرابع لعام     لقانون الجو الدولي، وخصوصا     

 ووثيقتا كيـب    ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام     "نظام وارسو "  لتعديل   ١٩٧٥
  .، على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن٠٠١٢ تاون لعام
 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمـين            تحث

العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في عملية التصديق على           
هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثـال لمـساعدة الـدول              

  .يةاألخرى في القيام بنفس العمل
 من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود تطلب

 إلىمكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، عند الطلب، إ
الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو 
 وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم وحضور الحلقات أو الندوات للتشجيع على

   .عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدولي

، ١٩٩٩باعتماد اتفاقية مونتريـال لعـام         
ينصب التركيز اآلن على التصديق على      

ـ  بـدال    ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام     ن م
  ١٩٧٥بروتوكولي عام 
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  المصدر     )د(المرفق 

  )د(، المرفق ١٥-٣١القرار     تدريس قانون الجو

 تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس إذ ، الجمعية العموميةإن
قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة والدول، والرغبة في تعزيز 

  .المعرفة بهذا الموضوع المهم

    

اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون إلى  المجلس تدعو
  .الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا التدريس

    

أن تعزز من  الدول على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأنها تحث
  .تنفيذ الهدف المذكور أعاله

    

المساهمة في صندوق إلى المتعاقدة واألطراف المعنية  الدول تدعو
  .أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العليا

 TC 600.9/1-06/40كتاب المنظمة رقم      
ــؤرخ  ـ ٢٦/٤/٢٠٠٦الم ــذي يبلـ غ  ال

المنظمة بإنشاء هذا الصندوق وكتاب      الدول
ــم ــؤرخTC 9/1.600-06/44 رقـ   المـ

 المساهمة   الذي يشجعها على   ٢٨/٤/٢٠٠٦
  .فيه

      

  المصدر     )ه(المرفق 

 تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي عتمادإ  :٤-٣٣القرار 
أو مسألة الركاب المشاغبين (ترتكب على متن الطائرات المدنية 

  )نضبطينغير الم

  ٤-٣٣القرار   

  : الجمعية العموميةإن
بأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديباجة  منها إدراكا

 من تلك االتفاقية تتضمن ٤٤اتفاقية الطيران المدني الدولي وفي المادة 
تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب 

  .تسم باألمان واالنتظام والفاعلية واالقتصاد نقل جوي يإلىالعالم 
الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ عنها  تالحظ وإذ

  .غير منضبطينوالتي ارتكبها على متن طائرات مدنية ركاب مشاغبون أو 
آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة  تقيم االعتبار وإذ

   .تنهاالركاب والطاقم الذين على م

    

عن بالها أن القانون الدولي الراهن والقوانين الوطنية  ال يغيب وإذ
والقواعد التنظيمية الوطنية في دول كثيرة ليست مالئمة بالقدر الكافي 

  .لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال
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 البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء  تدركوإذ
اد تدابير مالئمة من خالل القانون الوطني  اعتمإلىطيرانها، والحاجة 

 واالعتداءات التي تشكل اإلجراميةلتمكين الدول من المحاكمة على األفعال 
  . على متن الطائراتعدم انضباطشغبا أو 
  
 على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة  تشجعوإذ

 اإلجراميةال اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على األفع
 على متن الطائرات المسجلة عدم انضباطواالعتداءات التي تشكل شغبا أو 

  .في دول أخرى

  :لهذا

جميع الدول المتعاقدة على أن تصدر بأسرع ما يمكن قوانين تحث 
 إلىوقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركاب المشاغبين، وأن تدرج فيها 

  .أدناه في مرفق هذا القرارواردة أقصى حد ممكن عمليا النصوص ال
 سلطاتها المختصة، إلى أن تقدم إلىجميع الدول المتعاقدة وتدعو 

بغرض المحاكمة، جميع األشخاص الذين تتوافر لديها أسس معقولة 
العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد 

صاص تلك السلطات الوطنية الصادرة على هذا النحو ويدخل في اخت
  .والقواعد بموجب هذه القوانين

    

  الضميمة
على متن الطائرات  تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب

   المدنية

    

االعتداء وأفعال التدخل األخرى ضد أحد أعضاء الطاقم : القسم األول
   على متن أي طائرة مدنية

لتالية على متن طائرة يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال ا
  :مدنية

االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سـواء بالفعـل أو          )١
 كان هذا الفعل تدخال إذابالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة 

في أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرتـه علـى أداء             
  .مهامه

طائرة أو رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد ال  )٢
أي عضو من طاقم الطائرة بالنيابة عنه لتأمين سالمة الطائرة 
أو سالمة أي شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ 

  .النظام واالنضباط على متن الطائرة
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االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة : القسم الثاني
  تـن أي طائرة مدنيةللخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على م

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد   )١
 أي شخص، أو باالعتداء الجنسي أفعال العنف البدني ضد

  .بالتحرش بأي طفل أو

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن   )٢
سالمة  كان من المحتمل أن يعرض الفعل إذاأي طائرة مدنية، 

الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل 
  :بالنظام واالنضباط على متن الطائرة

رهيب أو التهديد، سواء بالفعـل    االعتداء الجسماني أو الت     )أ
  .بالقول، ضد شخص آخر أو

  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب

   .تعاطي الخمور أو العقاقير الى حد الثمالة  )ج

    

  مدنية الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن 
  :أي طائرة مدنية

التدخين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل   )١
  .أن يهدد سالمة الطائرة

 أو غيره من األجهزة المتعلقة العبث بجهاز الكشف عن الدخان  )٢
  .بالسالمة على متن الطائرة

تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله   )٣
  .محظورا

  االختصاص  :القسم الرابع

ليشمل أي جريمة منصوص عليها في ) اسم الدولة( يمتد اختصاص   -١
ذي  كان الفعل الإذااألقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون 

  :يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية

  ).اسم الدولة( أي طائرة مدنية مسجلة في   )١

أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم ألي مشغّل   )٢
أو أي مشغل ) الدولة اسم(جوي يقع مقر عمله الرئيسي في 

ولكنه يقيم فيها بصفة ) الدولة اسم(جوي ليس له مقر في 
  .دائمة
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  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (إقليمأي طائرة مدنية في   )٣
 توافر إذا، )اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

  :الشرطان التاليان
  )اسم الدولة(أن يكون الهبوط التالى للطائرة في   )أ

وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الـى             )ب
وطلب مـن هـذه     ) الدولة اسم(في  السلطات المختصة   

السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه         
ال هو وال مشغل الطائرة قد قدم طلبا مماثال أو سـيقدم            

  .طلبا مماثال الى أي دولة أخرى
تعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من " أثناء الطيران" عبارة إن  -٢

 وانتهاء باللحظة التي تتوقف فيها عاإلقاللحظة تشغيل القدرة بغرض 
  .الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

      
  المصدر     )و(المرفق 

 وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب ٣-٣٥القرار 
إدارة الحركة /القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  )CNS/ATM( الجوية

  ٣-٣٥القرار   

إدارة /لتنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      ا لما كان 
 الذي يرمي، ضمن جملة أمور، إلى تـوفير         )CNS/ATM(الحركة الجوية   

خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منـذ طرحـه فـي           
 وحظي بتأييد قـوي فـي       ١٩٩١المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في عام       

  .٢٠٠٣ر للمالحة الجوية لعام المؤتمر الحادي عش
 اإلطار القانوني الـراهن لـنظم االتـصاالت والمالحـة           ولما كان 

، والذي يتكون من اتفاقيـة  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية  /واالستطالع
وبوجـه خـاص ميثـاق      (شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية      

، ) باألقمار الصناعية  الحقوق وااللتزامات في إطار النظام العالمي للمالحة      
وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بـشأن  (وإرشادات االيكاو ذات الصلة     

إدارة الحركة الجوية   /تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     
)CNS/ATM( (         وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المتبادلة بـين االيكـاو

ة المستخدمة في المالحة، قد والدول التي تشغل مجموعات األقمار الصناعي
  .الحالي سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني

 االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية         ولما كانت 
إدارة الحركة الجويـة    /والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    

)CNS/ATM(       في إطار الجمعية العمومية لاليكـاو، والمجلـس، واللجنـة 
قانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين، ومجموعة دراسـة أنـشئت          ال

لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سـجل مفـصل بالمـسائل             
  .والتحديات والشواغل التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمها
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 هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ المبادرات إقليمية لوضع          ولما كانت 
 تعالج أي قضايا قانونيـة أو مؤسـسية تعيـق تنفيـذ نظـم               التدابير التي 

 فـي   )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /االتصاالت والمالحة واالستطالع  
  .اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو

  : الجمعية العموميةفإن
 من برنامج العمل العـام للجنـة        ٣ ١ بأهمية البند رقم     تقر  -١

لنظر في وضع إطار قـانوني لـنظم االتـصاالت والمالحـة       ا"القانونية  
 بما فيها النظام العـالمي      )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية    /واالستطالع

، وقرارات ومقـررات الجمعيـة العموميـة        "للمالحة باألقمار الصناعية  
  .والمجلس فيما يتعلق بذلك

 من جديد على عدم وجود حاجة إلـى تعـديل اتفاقيـة             تؤكد  -٢
إدارة الحركة الجوية /و لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعشيكاغ

)CNS/ATM(.  
 الدول المتعاقدة إلى النظر أيضا في استخدام المنظمات         تدعو  -٣

اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة لمعالجة أي قضايا قانونية أو مؤسسية من 
إدارة الحركة  /شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       

 في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية          (CNS/ATM)الجوية  
  .شيكاغو والقانون الدولي العام

 االيكاو والمنظمات اإلقليمية والصناعة علـى تقـديم         تشجع  -٤
التسهيالت والمساعدات الفنية الالزمة لتنفيذ نظم االتـصاالت والمالحـة     

  .)CNS/ATM(جوية إدارة الحركة ال/واالستطالع
 الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهـات        تدعو  -٥

التمويل الخاصة إلى النظر في ايجاد مصادر تمويل إضـافية لمـساعدة            
الدول والمجموعات اإلقليمية على تنفيـذ نظـم االتـصاالت والمالحـة            

  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع
أن يسهر، بل وبأن يساعد عند االقتضاء  األمين العام ب تكلـف   -٦

على وضع أطر تعاقدية يسهل انضمام األطراف إليها، وتعتمد ضمن جملة 
أمور على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من أعضاء اللجنة األوروبية 
للطيران المدني ولجان الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أسـاس          

  .القانون الدولي
  .ول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليمية الدتدعو  -٧
 المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر تكلف  -٨

 ٨٣ و ٥٥  و٥٤طبقا للمواد (في قيمتها ويجعلها علنية بأسرع ما يمكن 
  .)من اتفاقية شيكاغو

  — انتهى —




