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  والثالثین للجمعیة العمومیة الثامنةالدورة القرارات المعتمدة خالل 

  مؤقتةالطبعة ال

  تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطیران وأسرهم  :١-٣٨
التامة الحتماالت  اإلزالةقطاع النقل الجوي الدولي حتى وان كان أكثر وسائل النقل سالمة، فال یمكن ضمان  بالنظر إلى أن

  ؛وقوع الحوادث الخطیرة
  ؛المدني أهم احتیاجات المتضررین من حوادث الطیران تلبيغي لدولة وقوع الحادث أن ینب ولما كان
 عضاءینبغي أن ترمي سیاسة منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) إلى العمل على أن تراعي اإلیكاو والدول األ وبما أنه

  ؛ي وأسرهم، وأن تلبي ما یتطلبه ذلكلدیها الحالة الذهنیة والبدنیة والمعنویة لضحایا حوادث الطیران المدن
أسر الضحایا بحوادث الطیران المدني في حینها،  إبالغلدیها أن تسلم بأهمیة  عضاءمن الضروري لإلیكاو والدول األ ولما كان

  ؛أسرهم  والعثور على الضحایا بسرعة والتعرف علیهم بدقة، وتسلیم أمتعتهم الشخصیة، وتوفیر المعلومات الدقیقة ألفراد
  ؛أسر الضحایا ومساعدتهم إبالغالطیران المدني في  لدور حكومات المواطنین من ضحایا حوادث منهاوٕادراكًا 

بنشر  واإلسراعمن الضروري توفیر الدعم ألفراد أسر ضحایا حوادث الطیران المدني، أیًا كان مكان وقوع الحادث،  ولما كان
األخرى واإلیكاو  عضاءوالسیاسات الفعالة، نشرها على الدول األ إلجراءاتاالدروس المستفادة من مقدمي الدعم، بما في ذلك 

  ؛لتحسین عملیات دعم األسر لدى الدول
ومهمة إنسانیًا أن تنسیق القواعد التي تنظم تلبیة احتیاجات ضحایا حوادث الطیران المدني وأسرهم یعد أیضًا واجبًا  وبالنظر إلى

  ؛(ج) من اتفاقیة شیكاغو ٥٥في المادة  اختیاریة لمجلس اإلیكاو مشار إلیها
  ؛ضحایا حوادث الطیران المدني وأسرهم  أنه ینبغي للدول أن توفر حًال متجانسًا لمعاملة وبالنظر إلى

  ؛الحادث بأن الناقل الجوي المعني بحادث الطیران المدني یكون غالبًا في أفضل موقع لمساعدة األسر فور وقوع منهاوٕادراكًا 
أساسیة، بغض النظر عن مكان وقوع  إنسانیةن ألفراد أسر ضحایا حوادث الطیران المدني احتیاجات ومشاعر أ وٕاذ تالحظ

  ؛الحادث والموطن األصلي للضحایا
 اإلنسانيالتحقیق التي تتخذها الدول، وكذلك على جوانب االهتمام  إجراءاتالعام سیركز اهتمامه على  يبأن الرأ منهاوٕادراكًا 

  ؛ن المدنيلحوادث الطیرا
 )(إرشادات لمساعدة ضحایا حوادث الطیران وأسرهم ٢٨٥للكتاب الدوري رقم  ٢٠٠١إصدار االیكاو في عام  وٕاذ  ُتشیر إلى

من أجل تسریع عملیة دخول أفراد أسر ضحایا حوادث  ٢٠٠٥في عام  التسهیالت –الملحق التاسع وٕالى إضافة أحكام إلى 
  الطیران إلى دولة وقوع الحادث؛

سیاسات االیكاو بشأن تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطیران الوثیقة المعنونة " ٢٠١٣بأن المجلس قد أقّر في مارسلم وتس
  .)Doc 9998" (وأسرهم
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  فإن الجمعیة العمومیة:
  ضحایا حوادث الطیران المدني وأفراد أسرهم. مساعدةأن تؤكد مجددًا على التزامها ب عضاءالدول األ تناشد  - ١
مساعدة ضحایا الطیران المدني و/أو السیاسات لالقواعد وضع التشریعات و على  عضاءالدول األ تحث  -٢

  .Doc 9998، في ضوء سیاسات االیكاو الواردة في الوثیقة أسرهم وأفراد
على  ،ایا حوادث الطیران المدني وأسرهمضح مساعدةو/أو سیاسات لقواعد تشریعات و الدول التي لدیها  تشجع  - ٣
  .Doc 9998عراض هذه الوثائق، عند الضرورة، في ضوء سیاسات االیكاو الواردة في الوثیقة است
تشریعات  بخصوص قیام الدول بإعداد، وتوصیات دولیةقواعد إمعان النظر في وضع المجلس على  تحث  - ٤
  لمساعدة ضحایا حوادث الطیران المدني وأفراد أسرهم.و/أو سیاسات قواعد و 
   .٧-٣٢لقرار یحل محل القرار أن هذا ا تعلن  - ٥

  تخطیط االیكاو العالمي للسالمة والمالحة الجویة  :٢-٣٨
ومنظم عبر التعاون بین الدول  آمن االیكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقیق تطور الطیران المدني بشكللما كانت 

  ؛األعضاء والجهات المعنیة األخرى
  ؛والكفاءة القدراتا الغرض، أهدافا استراتیجیة، بما في ذلك أهداف للسالمة و المنظمة قد وضعت، لتحقیق هذولما كانت 
  ؛أهمیة تحقیق أطر عالمیة لدعم أهداف االیكاو االستراتیجیةوٕاذ تدرك 
  ؛أهمیة التنفیذ الفعال للخطط والمبادرات اإلقلیمیة والوطنیة على أساس األطر العالمیةوٕاذ تدرك 

ق المزید من التقدم فیما یخص تحسین سالمة وكفاءة وسعة الطیران المدني هي اتباع نهج أن أفضل وسیلة لتحقیتدرك ٕاذ و 
  ؛تعاوني وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جمیع الجهات المعنیة تحت قیادة االیكاو

لطبعة الرابعة بإقرار الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة وٕاقرار ا ٣٠/٧/٢٠١٣قیام المجلس في وٕاذ تشیر إلى 
  ؛٢٩/٥/٢٠١٣من الخطة العالمیة للمالحة الجویة في 

  فإن الجمعیة العمومیة:
الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للسالمة  تقر  - ١

  ؛ستراتیجیة العالمیة للمالحة الجویة.والطبعة الرابعة للخطة العالمیة للمالحة الجویة باعتبارها التوجیهات اال
أنه یجب على االیكاو أن تقوم بتنفیذ وتحدیث "الخطة العالمیة للسالمة الجویة" و"الخطة العالمیة للمالحة  تقرر  - ٢

  ؛الجویة" لتحقیق األهداف االستراتیجیة ذات الصلة بالمنظمة
  ؛والتنسیق الوثیقین مع جمیع الجهات المعنیةأنه یجب تنفیذ وتحدیث هذه الخطط العالمیة بالتعاون  تقرر  - ٣
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أنه یجب أن توفر هذه الخطط العالمیة اإلطار الذي یتم فیه إعداد وتطبیق خطط التنفیذ اإلقلیمیة وشبه  تقرر  - ٤
  الدولي؛ اإلقلیمیة والوطنیة وبالتالي ضمان تناسق وتنسیق الجهود الرامیة إلى تحسین كفاءة وسالمة وسعة الطیران المدني

الدول األعضاء على إیجاد حلول مستدامة كي تمارس بالكامل مسؤولیاتها المتعلقة بالسالمة والمالحة  تحث  - ٥
الجویة والتي یمكن تحقیقها من خالل تقاسم الموارد واالستعانة بالموارد الداخلیة و/أو الخارجیة مثل المنظمات اإلقلیمیة ودون 

  ؛االقلیمیة وخبرة الدول األخرى
السیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة  أن تثبث تمتعها باإلرادةالدول األعضاء على  تحث  - ٦

أوجه القصور في السالمة والمالحة الجویة، بما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة، من خالل 
  ؛لخطة العالمیة للمالحة الجویة وعملیة تخطیط االیكاو على الصعید اإلقلیميتطبیق أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة وا

الدول األعضاء وقطاع الطیران والمؤسسات المالیة على تقدیم الدعم المطلوب لتحقیق التنفیذ المنسق  تحث  - ٧
  ؛لجهودللخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة، مع تفادي االزدواجیة في ا

الدول وتطلب من الجهات المعنیة األخرى التعاون على إعداد وتنفیذ خطط إقلیمیة وشبه إقلیمیة ووطنیة  تدعو  - ٨
  ؛على أساس أطر الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة

والخطة العالمیة للمالحة الجویة في  المجلس بتقدیم تقریر عن تنفیذ وتطور الخطة العالمیة للسالمة الجویة تكلف  - ٩
   ؛الدورات العادیة القادمة للجمعیة العمومیة

األمین العام بالترویج للخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة وٕاتاحتها واإلبالغ  تكلف  -١٠
  ؛عنها بفعالیة

بشأن تخطیط االیكاو العالمي  ٤- ٣٧معیة العمومیة أن قرار الجمعیة العمومیة هذا یحل محل قرار الج تعلن  -١١
  بشأن تخطیط االیكاو لالستدامة على الصعید العالمي. ١٢-٣٧للسالمة وقرار الجمعیة العمومیة 

  المرفق (أ)
  الخطة العالمیة للسالمة الجویة

  إن الجمعیة العمومیة:
یرتبط بذلك من تقلیل لعدد الحوادث وما تفضي إلیه من  من جدید أن الهدف األولي للمنظمة یبقى تحسین السالمة وما إذ تؤكد

  ؛وفیات في إطار نظام الطیران المدني الدولي
  ؛أن السالمة الجویة مسؤولیة تتقاسمها االیكاو والدول األعضاء وجمیع الجهات المعنیة األخرى وٕاذ تدرك
  ؛قطاع الطیرانأن منافع السالمة الجویة یمكن جنیها من الشراكات بین الدول و  وٕاذ تدرك
) أعاد التأكید على الحاجة إلى تطور إطار االیكاو للسالمة ٢٠١٠أن المؤتمر الرفیع المستوى بشأن السالمة (عام  وٕاذ تدرك

  ؛بشكل مستمر لضمان اإلبقاء على فعالیة وكفاءة البیئة التنظیمیة واالقتصادیة والفنیة المتغیرة
ستؤدي إلى زیادة عدد حوادث الطائرات ما لم یتم  الدولي الدولیة للطیران المدني أن الزیادة المتوقعة في الحركة وٕاذ تالحظ

  ؛خفض معدل الحوادث
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  ؛بضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجوي من خالل تیسیر الحصول على معلومات السالمة ذات الصلة وٕاذ تسلم
في إدارة مخاطر والمؤشرات جیة لتحدید األولویات واألهداف أن النهج االستباقي الذي یتم بمقتضاه وضع استراتی وٕاذ تدرك

  ؛السالمة له أهمیة قصوى لتحقیق مزید من التحسینات في السالمة الجویة
إنشاء االیكاو لمجموعات اقلیمیة لسالمة الطیران، مع مراعاة احتیاجات األقالیم المختلفة والبناء على هیاكل وأشكال وٕاذ تدرك 

  ؛عالالتعاون القائمة ف
النیة في تطبیق مبادئ إلدارة السالمة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة بشكل مستمر كأداة لتحسین السالمة  وٕاذ تالحظ

  ؛الجویة من خالل التركیز على اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها
فیف من المخاطر المتعلقة بمسائل تشغیلیة إلى ضرورة مساعدة الدول األعضاء على تنفیذ مبادئ إدارة السالمة والتختشیر وٕاذ 

  محدَّدة؛
  تقرر ما یلي:

على الحاجة إلى التحسین المستمر لسالمة الطیران عن طریق خفض عدد الحوادث وما تفضي إلیه من  تشدد  - ١
السالمة وفیات في إطار عملیات النقل الجوي في جمیع أنحاء العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة ب

  ؛أسوأ بكثیر من المتوسط العالمي
على أن الموارد المحدودة لمجتمع الطیران الدولي ینبغي استخدامها استراتیجیا لدعم الدول واألقالیم التي  تؤكد  - ٢

یكون نضجها في مجال مراقبة السالمة لیس على مستوى مقبول وحیث توجد إرادة سیاسیة لتحسین وظائف مراقبة السالمة 
  ؛ةالجوی
  ؛الدول األعضاء على دعم أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة من خالل تنفیذ مبادرات السالمة المبیَّنة فیها تحث  - ٣
الدول األعضاء والمنظمات االقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة  تحث  - ٤

متسقة مع ومؤشرات ع أصحاب المصلحة من أجل تحدید أولویات وأهداف والمنظمات الدولیة المعنیة على العمل مع جمی
  ؛أهداف الخطة العالمیة للسالمة الجویة بغرض خفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات

الدول على القیام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجویة لدى مشغلیها لالمتثال الكامل للقواعد والتوصیات  تحث  - ٥
والتأكد من أن كل مشغل أجنبي یحلق فوق أراضیها یخضع للمراقبة الكافیة من دولته واتخاذ اإلجراءات  الدولیة المطبقة،

  ؛المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجویة
االیكاو على استكمال عملیة إعداد خرائط الطریق الخاصة بالسالمة من أجل استخدامها في الخطة  تحث  - ٦

للمساعدة في التخفیف من حدة المخاطر بالنسبة للمسائل التشغیلیة التي تم  ٢٠١٤ویة بحلول نهایة عام العالمیة للسالمة الج
 تحدیدها.

  (ب) المرفق
  )GANP(العالمیة للمالحة الجویة  الخطة

  تعزیز سالمة وسعة وكفاءة عملیات الطیران الجوي یشكل عنصرا أساسیا في أهداف االیكاو االستراتیجیة؛  كان لما
  بیانا موحدا بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة المتصلة تحدیدا بالمالحة الجویة؛ ،١٥-٣٧في القرار  اعتمدت دوق
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التدابیر المتاحة لحمایة  مجموعةهمیة الخطة العالمیة للمالحة الجویة بوصفها استراتیجیة تشغیلیة وجزءًا من أل وٕادراكا منها
  البیئة؛

  ؛را من الدول واألقالیم یعد خططا من الجیل الجدید لتحدیث المالحة الجویةعددا كبی أنّ  وٕادراكا منها
  الجمعیة العمومیة: فإن
المجلس أن یستخدم اإلرشادات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة من أجل وضع برنامج العمل  تّكلف - ١

  ؛وتحدید أولویاته في مجال المالحة الجویة لالیكاو الفني
س على أن یزود الدول األعضاء بخارطة طریق موحدة، على النحو المعلن في الخطة العالمیة المجلتحث  - ٢

 للمالحة الجویة، لتشكل أساسا لبرنامج عمل االیكاو؛

 الدول والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بالتخطیط والتنفیذ وصناعة الطیران إلى استخدام اإلرشادات الواردة في تدعو -٣
المتسقة مع األهداف والمؤشرات حة الجویة لتخطیط وتنفیذ األنشطة التي تحدد األولویات واألهداف العالمیة للمال الخطة

  ؛المنسقة على المستوى العالمي، مع مراعاة االحتیاجات التشغیلیة

ة الدول إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة بوصفها من اإلجراءات التشغیلی تدعو  - ٤
  التي تتسم بالكفاءة لحمایة البیئة؛

في الوقت وبعضها البعض الدول ومجموعات االیكاو للتخطیط والتنفیذ وقطاع الطیران إلى تزوید االیكاو  تدعو - ٥
 المناسب بالمعلومات عن تنفیذ حالة الخطة العالمیة للمالحة الجویة، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفیذ أحكامها؛

دة أو األدوات اإلقلیمیة المماثلة  الیكاوأدوات ات االیكاو للتخطیط والتنفیذ إلى استخدام مجموعا تدعو - ٦ من الموحَّ
  ؛وتحلیلها بالتعاون مع اإلیكاوتنفیذ نظم المالحة الجویة  حالةأجل رصد 

نوي للمالحة متابعة األداء على المستوى اإلقلیمي وفي تقریر س لوحاتالمجلس بنشر نتائج التحلیل بشأن  تكلف   - ٧
الجویة العالمیة یشمل، كحد أدنى، أولویات التنفیذ األساسیة والمنافع البیئیة المحققة باستخدام الوسائل التي تعترف بها لجنة 

  حمایة البیئة؛
الدول التي هي بصدد وضع الجیل الجدید من الخطط بغرض تحدیث المالحة الجویة أن تنسق مع االیكاو  تحث  - ٨

  ن أجل ضمان المواءمة واالتساق على الصعید العالمي.وتوائم خططها م

  حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع  :٣- ٣٨
  الغرض الرئیسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛ لما كان
  للوم أو تحمیل المسؤولیة؛من الضروري التسلیم بأن الغرض من التحقیق في الحوادث والوقائع لیس إلقاء ا ولما كان
ضرورة إتاحة جمیع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهیل تحدید األسباب و/أو العوامل المساهمة في  وٕاذ تدرك

  الحوادث والوقائع بما یتیح اتخاذ اإلجراءات الوقائیة؛



- 6 - 

 

  نقل الجوي؛أن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة على الثقة المستمرة في ال وٕاذ تدرك
أن انتباه الجمهور سیظل مركزا على إجراءات التحقیق التي تجریها الدولة، بما في ذلك طلبات االطالع على سجالت  وٕاذ تدرك

  الحوادث والوقائع؛
أن حمایة بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غیر المناسب أمر ضروري لضمان التوفیر المستمر لجمیع  وٕاذ تدرك

  مات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل؛المعلو 
أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقیقات في الحوادث، في المحاكمات العقابیة، والمدنیة، واالداریة والجنائیة وٕاذ تدرك 

  لیست طریقة للحفاظ على السالمة الجویة أو تحسینها؛
ة بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافیة، ومع اإلحاطة علما أن التدابیر المتخذة حتى اآلن لضمان حمای وٕاذ تدرك

  بإصدار االیكاو إلرشادات قانونیة وغیر ذلك من اإلرشادات لمساعدة الدول في هذا الصدد؛
اصل بالملحق الثالث عشر، واإلضافة (ب) بالملحق التاسع عشر ستو (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك

  مساعدة دول عدیدة على وضع وتنفیذ وسائل لحمایة سجالت بعض الحوادث والوقائع من االستخدام غیر المناسب؛
أن ثمة حاجة لتحقیق توازن بین الحاجة لحمایة معلومات السالمة والحاجة إلقامة العدل بصورة سلیمة، وٕالى أن وبالنظر إلى 

طبیعة المعلومات التي یوفرها كل مصدر، وكذلك مع الهدف من وراء إفشاء  الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع
  هذه المعلومات؛

أن سلطات التحقیق في الحوادث وسلطات الطیران المدني أقرت بالحاجة ألن تقوم االیكاو بالمزید من  وٕاذ تضع في االعتبار
  الدراسة بشأن حمایة معلومات السالمة؛

نیة بحمایة المعلومات المنشأة عمال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران بأن فرقة العمل المع وٕاذ تقر
والتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب لمعلومات  االستنتاجاتقد أصدرت عددًا من  ٢- ٣٧وطبقا للقرار  ٢٠١٠لعام 

  السالمة وحمایتها بغرض النظر فیها: 
  فإن الجمعیة العمومیة: 

على االستمرار بمراجعة قوانینها ولوائحها وسیاساتها الرامیة إلى حمایة بعض سجالت  عضاءالدول األ تحث  - ١
 الحوادث والوقائع وعلى تعدیلها حسب االقتضاء إلزالة العوائق التي تعرقل عملیات التحقیق في الحوادث والوقائع، وذلك

رشادات القانونیة لحمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة ، مع مراعاة اإل١٣من الملحق  ١٢-٥امتثاال للفقرة 
  بیانات السالمة التي أصدرتها االیكاو؛

المجلس بأن یقوم، مع األخذ في االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات  تكلف  - ٢
اذ ما یلزم من خطوات إلحراز تقدم حقیقي نحو إعداد أحكام ومواصلة العمل استنادا إلى هذه االستنتاجات والتوصیات، باتخ

المواد اإلرشادیة ذات الصلة قبل ووضع المالحق األخرى، حسب االقتضاء، و جدیدة و/أو معدلة في الملحق الثالث عشر 
  انعقاد الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة.

  .٢-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٣
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السالمة حمایة المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بیانات   :٤- ٣٨
  على السالمة الجویة وتحسینها من أجل الحفاظ

  الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمین سالمة الطیران المدني الدولي في العالم أجمع؛ لما كان

  عنیة في شبكة الطیران؛أهمیة التبادل الحر لمعلومات السالمة بین الجهات الموٕاذ تدرك 

أن حمایة معلومات السالمة من االستعمال غیر المالئم أمر ضروري لضمان استمرار توافر معلومات السالمة  وٕاذ تدرك
  واتخاذ التدابیر الوقائیة السلیمة في الوقت المناسب؛

ءات اإلنفاذ العقابیة وقبول هذه إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وٕاجرا وٕاذ یساورها القلق
  المعلومات كأدلة في اإلجراءات القضائیة؛

أهمیة وجود بیئة متوازنة ال ُتفرض فیها الجزاءات نتیجة لإلجراءات التي اتخذها الموظفون التشغیلیون والتي  وٕاذ تالحظ
  جسیم أو االنتهاكات المتعمدة؛تتناسب مع خبرتهم وتدریبهم ولكن ُتفرض عندما یتعذر التسامح في حالة اإلهمال ال

أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غیر أغراض السالمة قد یعیق توفیر هذه المعلومات بما یؤثر تأثیرا ضارا  وٕاذ تعي
  على السالمة الجویة؛

 ى النحومن الضروري تحقیق التوازن بین الحاجة إلى حمایة معلومات السالمة والحاجة إلى إقامة العدل علوٕاذ تعتبر 
السلیم، وأن الحمایة ینبغي أن تكون على مستوى یتناسب مع طبیعة المعلومات التي یوفرها كل مصدر، وكذلك مع الهدف 

  من وراء إفشاء هذه المعلومات؛

أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جدیدة لجمع بیانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج  وٕاذ تدرك
  ه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعد ضروریة للحفاظ على السالمة الجویة وتحسینها؛عن

أن القوانین الدولیة الحالیة، باإلضافة إلى القوانین والقواعد والسیاسات والممارسات الوطنیة في كثیر من الدول،  وٕاذ تالحظ
  ستخدام غیر المناسب؛ قد ال تعالج بشكل واف طریقة حمایة معلومات السالمة من اال

قیام االیكاو بإصدار ومواصلة إعداد مواد إرشادیة قانونیة تهدف إلى مساعدة الدول على سن قوانین ولوائح  وٕاذ تالحظ
جمع ومعالجة بیانات السالمة  وطنیة، الستحداث سیاسات وممارسات داعمة، لحمایة المعلومات المستمدة من نظم

  نحو السلیم؛ یسمح بإقامة العدل على ال  بما

واإلضافة (ب) بالملحق التاسع عشر بالملحق الثالث عشر (ه) أن اإلرشادات القانونیة الواردة في اإلضافة  وٕاذ تدرك
  دول عدیدة على وضع وتنفیذ وسائل لحمایة المعلومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة؛ستواصل مساعدة 

  ي أقرت بالحاجة ألن تضطلع االیكاو بدراسات متواصلة بشأن حمایة معلومات السالمة؛أن سلطات الطیران المدنوٕاذ تعي 
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بأن فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات المنشأة عمال بالتوصیات الصادرة عن المؤتمر الرفیع المستوى ألمن الطیران  وٕاذ تقر
لتوصیات فیما یتعلق باالستخدام المناسب لمعلومات قد اصدرت عددًا من االستنتاجات وا ٣- ٣٧وطبقًا للقرار  ٢٠١٠لعام 

  السالمة وحمایتها بغرض النظر فیها:
  فإن الجمعیة العمومیة: 

على االستمرار في فحص تشریعاتها الحالیة وأن تعّدل حسب الضرورة أو تسن  عضاءكل الدول األ تحث  - ١
المعلومات المستمدة من جمیع نظم جمع ومعالجة بیانات  القوانین واللوائح وتستحدث السیاسات والممارسات الداعمة لحمایة

  السالمة، وذلك باالستناد قدر اإلمكان إلى اإلرشادات القانونیة وغیر ذلك من اإلرشادات الصادرة عن االیكاو.
مع والمنظمات الدولیة المختصة على إعداد وتنفیذ إرشادات،  عضاءالمجلس على التعاون مع الدول األتحث   - ٢

في االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات واألعمال األخرى المستندة إلى هذه  األخذ
، لالستفادة منها في إنشاء نظم فعالة لإلبالغ عن أمور السالمة وٕایجاد بیئة متوازنة یمكن فیها االستنتاجات والتوصیات

من كل نظم جمع ومعالجة بیانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ االطالع بسهولة على المعلومات القیمة المستمدة 
  إقامة العدل وحریة المعلومات.

قواعد وتوصیات االیكاو الواردة في الملحق المجلس بأن یتخذ الخطوات المالئمة للتأكد من تعزیز تكلف   - ٣
علومات التي تجمع من نظم جمع ومعالجة أحكام حمایة المالتاسع عشر وفي المالحق األخرى، حسب االقتضاء، وتعزیز 

مع األخذ في االعتبار استنتاجات وتوصیات فرقة العمل المعنیة بحمایة المعلومات واألعمال األخرى بیانات السالمة، 
، من أجل ضمان واستدامة توافر معلومات السالمة المطلوبة إلدارة السالمة المستندة إلى هذه االستنتاجات والتوصیات

ظ علیها وتحسینها، مع األخذ في االعتبار وجوب قیام تفاعل بین السلطات المعنیة بالسالمة والسلطات القضائیة في والحفا
  نطاق ثقافة اإلبالغ المفتوح.

   .٣- ٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن   - ٤

المساعدة على سد الثغرات في مجال السالمة و التعاون االقلیمي  :٥- ٣٨
  یات ووضع أهداف قابلة للقیاستحدید األولو  مع

  أحد األهداف الرئیسیة للمنظمة مازال یتمثل في تأمین سالمة الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛  لما كان
  ، جماعة وفرادى؛ عضاءمسؤولیة  تأمین سالمة الطیران المدني الدولي تقع أیضا على الدول األ ولما كانت
تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثین من اتفاقیة الطیران المدني الدولي بالتعاون لبلوغ أقصى درجة  أعضاءكل دولة  ولما كانت

ممكنة عملیا من التوحید في األنظمة والقواعد القیاسیة واإلجراءات والتنظیم فیما یتعلق بالطائرات واألفراد والمطارات والطرق 
  ائل التي یؤدي فیها هذا التوحید إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ الجویة والخدمات الفرعیة، وذلك في جمیع المس

  تحسین سالمة الطیران المدني الدولي على النطاق العالمي یتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة كافة؛ ولما كان
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جهازا لسالمة الطیران المدني  عضاءاأل اتفاقیة شیكاغو ومالحقها توفر اإلطار القانوني والتشغیلي لكي تنشئ الدول ولما كانت
بتنفیذ القواعد والتوصیات بقدر ما یكون ذلك ممكنا من  عضاءیستند إلى الثقة واالعتراف المتبادلین، وتلزم جمیع الدول األ

  الناحیة العملیة، والقیام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجویة؛ 
حقق المنسقة التابعة لالیكاو التي ُتجرى وفقًا لنهج الرصد المستمر في إطار البرنامج نتائج عملیات التدقیق وبعثات الت ولما كانت

لم یتمكن بعد من وضع نظام  عضاءتشیر إلى أن العدید من الدول األ (USOAP-CMA)العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة 
  ؛(SSCs) عضاءل السالمة لدى بعض الدول األوطني مرض لمراقبة السالمة الجویة، وأنه تم تحدید شواغل بارزة في مجا

االیكاو تلعب دورا قیادیا في تسهیل تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وسد الثغرات المتعلقة بالسالمة بواسطة تنسیق  ولما كانت
  الدعم وتسخیر الموارد بین الشركاء في مجال سالمة الطیران؛

الفرادى تستخدم كقواعد لتقدیم المساعدة المباشرة واإلرشادات،  عضاءها للدول األبأن خطط عمل اإلیكاو التي تم إعداد وٕاذ تقر
 (EI)بتنسیق مع أصحاب المصلحة اآلخرین، للتصدي للشواغل البارزة في مجال السالمة وأیضا لمعالجة قلة التنفیذ الفعال 

  للعناصر الحاسمة؛ 
زم بأداء المساعدة والمشورة وأي شكل آخر من أشكال الدعم، بقدر لدى االیكاو سیاسة بشأن التعاون اإلقلیمي تلت ولما كان

في اضطالعها بمسؤولیاتها  عضاءاإلمكان، في الجانبین الفني والخاص بوضع السیاسات للطیران المدني الدولي، إلى الدول األ
عبر تعزیز التعاون اإلقلیمي وعبر إقامة ستراتیجیة، من جملة أمور، وأهداف االیكاو اال باتفاقیة الطیران المدني الدوليالمتعلقة 

  الشراكات الوثیقة مع المنظمات اإلقلیمیة وهیئات الطیران المدني اإلقلیمیة؛
جمیعها الموارد البشریة والفنیة والمالیة المطلوبة للقیام بمراقبة السالمة الجویة على  عضاءبأنه قد ال یتوفر للدول األ وٕاذ تقر

  النحو المالئم؛ 
بأن إنشاء هیئات إقلیمیة ودون إقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة وسالمة الطیران، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة  وٕاذ تقر

، یمكن أن یكون مفیدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقیة شیكاغو (RSOOs)السالمة الجویة 
 عضاءنس بفضل وفورات الحجم وتنسیقها على نطاق أوسع نتیجة للتعاون فیما بین الدول األألنه یحقق لها المزید من التجا

  على إنشاء وتشغیل أجهزة مشتركة لمراقبة السالمة؛ 
مسؤولة عن تنفیذ قواعد اإلیكاو القیاسیة وأنها قد تقرر، في هذا الصدد على أساس طوعي،  عضاءوٕاذ تذكر بأن الدول األ
لمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، وأن من المفهوم أن كلمة "الدول" تتضمن المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة تفویض مهام معینة ل

  السالمة في الحاالت التي ینطبق فیها ذلك.
 وٕاذ تُقر باالعتراف بالمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة في الملحق التاسع عشر وبدورها في االضطالع بالمهام المفوضة إلیها

  في مجال إدارة الدولة لشؤون السالمة بالنیابة عن الدول؛
التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عملیات تدقیق مراقبة السالمة  عضاءبأن المساعدة المتاحة للدول األ وٕاذ تقر
وف یتم تعزیزها إلى درجة كبیرة س ، ال سیما مع إیالء األولویة للدول التي توجد لدیها شواغل بارزة في مجال السالمة،الجویة

واالیكاو واألطراف األخرى المعنیة بعملیات الطیران  عضاءمن خالل وضع استراتیجیة موحدة تشترك فیها جمیع الدول األ
  المدني؛
ووضع بأن المجموعات اإلقلیمیة القائمة المعنیة بسالمة الطیران هدفها هو تحدید األهداف، واألولویات، والمؤشرات،  وٕاذ تقر

  أهداف قابلة للقیاس للتصدي ألوجه القصور المتعلقة بالسالمة في كل إقلیم مع ضمان اتساق اإلجراءات وتنسیق الجهود؛ 
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  فإن الجمعیة العمومیة:
المجلس، في شراكة مع جمیع الشركاء في مجال سالمة الطیران، بتنفیذ برنامج شامل للمساعدة من شأنه  تكلف  - ١

على سد الثغرات التي تم تحدیدها من خالل نهج الرصد المستمر في إطار البرنامج العالمي لتدقیق  عضاءمساعدة الدول األ
  مراقبة السالمة الجویة، مع إیالء األولویة إلى تسویة الشواغل البارزة في مجال السالمة؛

لمراقبة السالمة الجویة  المجلس بتعزیز مفاهیم التعاون اإلقلیمي، بما في ذلك تعزیز المنظمات اإلقلیمیة تكلف  - ٢
والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران، فضال عن تحدید األهداف واألولویات والمؤشرات، ووضع أهداف قابلة للقیاس 

  لمعالجة الشواغل البارزة وسد الثغرات في مجال السالمة.
حاب المصلحة اآلخرین وتسهیل تقدیم والصناعة وأص عضاءالمجلس باالستمرار في الشراكة مع الدول األ تكلف  - ٣

بما في ذلك المنظمات المساعدة المالیة والفنیة إلى الدول وٕالى هیئات السالمة اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة ومراقبة السالمة الجویة، 
  ؛لقدرات على مراقبة السالمةاإلقلیمیة لمراقبة السالمة والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران، من أجل تعزیز السالمة وتقویة ا

المجلس بمواصلة تحلیل المعلومات ذات الصلة واألساسیة بالنسبة للسالمة لتحدید الوسائل الفعالة لتقدیم  تكلف  - ٤
المساعدة للدول وهیئات السالمة ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة والمجموعات 

  میة المعنیة بسالمة الطیران؛ اإلقلی
تكلف األمین العام بمواصلة تشجیع التنسیق والتعاون بین االیكاو والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران   - ٥

والمنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة، وغیرها من المنظمات التي تضطلع بأنشطة مرتبطة بسالمة الطیران من أجل تخفیض 
  الدول بسبب عملیات التدقیق أو التفتیش المتكررة والتقلیل من االزدواج في أنشطة الرصد؛العبء على 

على إیالء األولویة القصوى لتسویة الشواغل البارزة في مجال السالمة لضمان عدم  عضاءالدول األتحث   - ٦
لمحددة في القواعد القیاسیة الواردة في حدوث مخاطر مباشرة لسالمة الطیران المدني الدولي وتلبیة الحد األدنى من الشروط ا

  مالحق اإلیكاو؛
على استخدام برنامج إجراءات الطیران، حیثما یكون ذلك متاحًا، لتنفیذ المالحة القائمة  عضاءالدول األتحث   - ٧

  على األداء؛
  المة الطیران؛ على إقامة وتوطید التعاون اإلقلیمي ودون اإلقلیمي لتحقیق أعلى درجات س عضاءالدول األ تحث  - ٨
والشركاء المعنیین في مجال سالمة الطیران، حیثما أمكن، مساعدة الدول التي  عضاءجمیع الدول األ من تطلب  - ٩

تطلب المساعدة بواسطة الموارد المالیة والفنیة لضمان التسویة الفوریة للشواغل البارزة المحددة في مجال السالمة واالستدامة 
  ولة في مجال مراقبة السالمة؛ األطول أجًال لنظام الد

على إقامة الشراكات مع الدول األخرى، والصناعة، والمؤسسات المالیة وغیرها من  عضاءالدول األ تشجع  -١٠
الشركاء في مجال سالمة الطیران بغیة توطید قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة من أجل اضطالع الدول بمسؤولیاتها 

  عزیز نظام الطیران المدني الدولي اآلمن؛على الوجه األمثل وت
على تعزیز إقامة شراكات إقلیمیة أو دون إقلیمیة من أجل التعاون على وضع حلول  عضاءالدول األ تشجع  -١١

للمشكالت المشتركة بما یتیح للدول بناء قدراتها في مجال مراقبة السالمة الجویة وعلى أن تشارك في الهیئات اإلقلیمیة ودون 
  ؛ (RSOOs)لیمیة لسالمة الطیران ومراقبة السالمة الجویة، بما في ذلك المنظمات اإلقلیمیة المعنیة بمراقبة السالمة الجویة اإلق
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األمین العام أن یضطلع بدور قیادي في تنسیق الجهود لمساعدة الدول على تسویة الشواغل البارزة تطلب من   -١٢
یكاو و/أو مقترحات مشاریع محددة ومساعدة الدول للحصول على الموارد في مجال السالمة من خالل وضع خطط عمل اإل

  المالیة الضروریة لتمویل مشاریع المساعدة هذه؛
إلى المجلس أن یقدم تقریرا إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن التنفیذ اإلجمالي لبرنامج  تطلب  -١٣

  المساعدة الشامل؛
  .٨-٣٧ر یحل محل قرار الجمعیة العمومیة أن هذا القرا تعلن  -١٤

  تأیید سیاسة االیكاو في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة  :٦-٣٨
  ؛االیكاو هي الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن سالمة الطیران المدني الدولي وانتظامه وكفاءته لما كانت
  ؛توصیات دولیة لنظم اتصاالت الطیران والمساعدات المالحیة الالسلكیةاالیكاو تعتمد قواعد و  ولما كانت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة التي تنظم استخدام طیف الترددات  ولما كان
  ؛الالسلكیة
لكیة العالمیة التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت موقف االیكاو، بالصورة التي یقرها المجلس، بالنسبة للمؤتمرات الالس وبمـا أن

  ؛هو نتیجة لعملیة تنسیق متطلبات الطیران الدولي من طیف الترددات الالسلكیة
من الضروري إعداد استراتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات من جانب قطاع الطیران إلتاحة طیف الترددات في  ولما كان

   ؛الكافيالوقت المناسب وحمایته على النحو 
من الضروري إیجاد بیئة مستدامة لتحقیق النمو والتنمیة التكنولوجیة من أجل تحقیق السالمة والفعالیة التشغیلیة  ولما كان

  ؛ألجهزة التشغیل الحالیة والمستقبلیة وٕاتاحة االنتقال من التكنولوجیات الحالیة إلى التكنولوجیات المستقبلیة
) إلى جانب سالمة الطیران CNS/ATMاالتصاالت والمالحة واالستطالع وٕادارة الحركة الجویة ( بأن إعداد وتنفیذ نظم وٕاقراراً 

المدني الدولي قد یتعرضان ألخطار كبیرة في حالة عدم تلبیة متطلبات المخصصات المالئمة من طیف الترددات لتحقیق 
  ؛سالمة الطیران وحمایة تلك المخصصات

رددات بكفاءة واستخدام أفضل الممارسات بما یضمن االستخدام األمثل لطیف الترددات المخصصة بأنه البد من إدارة التوٕاقرارًا 
  ؛للطیران
بالحاجة إلى الدعم من الهیئات األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت لضمان دعم المؤتمر العالمي لالتصاالت  وٕاقراراً 

  ؛الالسلكیة لموقف االیكاو والوفاء بمقتضیات الطیران
  ؛للحاجة الملحة إلى زیادة ذلك الدعم نظرًا لتزاید الطلب على طیف الترددات والمنافسة الشرسة من خدمـات االتصاالت التجاریة ظراً ون

الزدیاد مستوى أنشطة التحضیر للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة الذي یعقده االتحاد الدولي لالتصاالت والمرتبط  ونظراً 
) باإلضافة الى األهمیة المتزایدة إلعداد RFى سعة النطاق من جمیع المستخدمین لطیف الترددات الالسلكیة (بالطلب المتزاید عل

) المجموعة العربیة APTالمواقف اإلقلیمیة من جانب الهیئات اإلقلیمیة لالتصاالت، مثل مجتمع اتصاالت آسیا/المحیط الهادئ (
) ولجنة CEPTوالمؤتمر األوروبي إلدارات البرید واالتصاالت ( )ATUصاالت () واالتحاد األفریقي لالتASMGإلدارة الطیف (

  ؛)RCC) والكومنولث اإلقلیمي لالتصاالت (CITELالبلدان األمریكیة لالتصاالت (
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 )١٩٩٥ات (ــاالت/العملیـة االتصـي الخاص لشعبـاع العالمــن االجتمـن عــالصادرتی ٧/٦و ٧/٣ن ــالى التوصیتی رــــوبالنظ
)SP COM/OPS/95 ،( ٥/٢التوصیة و ) الصادرة عن المؤتمر  ١/١٢) والتوصیة ٢٠٠٣للمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجویة

  ؛)٢٠١٢الثاني عشر للمالحة الجویة (
  فإن الجمعیة العمومیة:

د بحزم الجهات المعنیة األخرى في مجال الطیران المدني على أن تؤیو والمنظمات الدولیة  عضاءالدول األ تحث  - ١
استراتیجیة االیكاو بشأن طیف الترددات وموقف االیكاو في المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الالسلكیة وفي األنشطة اإلقلیمیة 

  واألنشطة الدولیة األخرى التي تنفذ من أجل التحضیر للمؤتمرات الالسلكیة العالمیة، بما في ذلك الوسائل التالیة:
ة الترددات في مجال الطیران بكفاءة وتقدیم "أفضل الممارسات" بما یبرهن على أن تعمل معًا من أجل إدار   أ)

   ؛فعالیة وأهمیة صناعة الطیران في إدارة طیف الترددات
أن تدعم أنشطة االیكاو المتعلقة باالستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن طیف الترددات في مجال الطیران   ب)

   ؛رقة التخطیط اإلقلیمیة ذات الصلة بهذا الموضوعمن خالل اجتماعات أفرقة الخبراء وأف
أن تتعهد بالعمل على دمج مصالح الطیران بشكل تام في إعداد مواقفها المعروضة في المحافل اإلقلیمیة   ج)

  ؛لالتصاالت التي تشارك في إعداد مقترحات مشتركة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة
مر العالمي لالتصاالت الالسلكیة، بالقدر الممكن، المواد التي تتوافق مع أن تدرج في اقتراحاتها للمؤت  د)

  ؛موقف االیكاو
أن تدعم موقف االیكاو وبیانات سیاسة االیكاو التي تقدم في المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الالسلكیة   ه)

یل طیف الترددات الذي یعقده االتحاد الدولي لالتصاالت والتي یوافق علیها المجلس والواردة في دل
  ؛)Doc 9718الالسلكیة الالزمة للطیران المدني (

أن تتعهد بإیفاد خبراء عن الطیران المدني للمشاركة على نحو كامل في إعداد مواقف الدول والمواقف   و)
  ؛اإلقلیمیة والنهوض بمصالح الطیران في االتحاد الدولي لالتصاالت

وفودها في المؤتمرات اإلقلیمیة وأفرقة الدراسات التابعة لالتحاد أن تكفل، إلى أقصى قدر ممكن، اشتمال   ز)
الدولي لالتصاالت والمؤتمرات العالمیة الالسلكیة خبراء من سلطات الطیران المدني التابعة لها أو 

  الجهات المعنیة األخرى في مجال الطیران الذین یكونوا على استعداد تام لتمثیل مصالح الطیران.
مین العام أن یوجه عنایة االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أهمیة التخصیص والحمایة المالئمین من األ تطلب  - ٢

  لطیف الترددات الالسلكیة من أجل تأمین سالمة الطیران.
المجلس واألمین العام إلى ضمان توفیر الموارد الالزمة، على سبیل األولویة العالیة في المیزانیة التي  توجه  - ٣

عیة العمومیة، لدعم إعداد وتنفیذ استراتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات في مجال الطیران والمشاركة المتزایدة من تعتمدها الجم
  ؛الخاصة بإدارة طیف الترددات اإلقلیمیةجانب االیكاو في األنشطة الدولیة و 

  .٢٥-٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٤
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  املة للسالمة الجویة في أفریقیاالخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الش  :٧-٣٨
ضر ت التيالخطیرة في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي  أوجه القصوراالیكاو مستمرة في أداء دورها القیادي لتقلیل  لما كانت

  بتشغیل الطیران المدني الدولي وباستمرار تنمیته؛
لتنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا (خطة بأن اإلجراءات التي اتخذتها االیكاو في إطار الخطة ا وٕاذ تحیط علما

  إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي) بدأت تظهر تقدما إیجابیا في تعزیز السالمة الجویة في القارة؛
  بارتیاح التقدم الكبیر الذي حققته الدول األفریقیة فیما یتعلق بتحسین مستواها في مجال مراقبة السالمة؛وتسجل 

بأن النجاح في تحقیق كامل أهداف الخطة التنفیذیة اإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا یعتمد أساسا على الجهود  وتقر
  التي تبذلها الدول األفریقیة ذاتها؛

المستقبل  في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ال تزال، رغم الجهود التي تبذلها، تحتاج في عضاءبأن العدید من الدول األوتقر 
القریب، إلى استمرار الدعم الفني و/أو المالي من االیكاو وغیرها من الجهات المعنیة لالمتثال لشروط اتفاقیة شیكاغو 

  ومالحقها؛
وأنه لمراقبة السالمة یتسم بالفعالیة واالستدامة،  اً وطنی اً نظام أن تدعمبأنه لیس بوسع العدید من الدول األفریقیة، بمفردها،  وتقر

 ؛(RSOOs)مراقبة السالمة لنبغي بالتالي حثها ودعمها على إنشاء منظمات إقلیمیة ی

لالجتماع اإلقلیمي الخاص للمالحة الجویة ألفریقیا والمحیط الهندي بشأن إنشاء وكاالت إقلیمیة  ٤/٥إلى التوصیة  وتشیر
بما یمّكن الدول من الوفاء  (RSOOs)مة إلى جانب إعداد منظمات إقلیمیة لمراقبة السال (RAIAs)للتحقیق في الحوادث 

  بالتزاماتها الدولیة في مجال التحقیق في الحوادث من خالل التعاون وتبادل الموارد؛
 إقلیمیةووكاالت  (RSOOs)لدول األفریقیة إلنشاء منظمات إقلیمیة لمراقبة السالمة ابأن االیكاو تدعم العدید من  وتحیط علما

  ؛ (RAIAs)للتحقیق في الحوادث 
سالمة الطیران في أفریقیا الذي تم اعتماده خالل المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران المعقود شأن بإعالن أبوجا بوتحیط علما 

  ؛٢٠١٢في أبوجا في یولیو 
جیریا بأهداف سالمة الطیران التي اعتمدت أثناء المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي ُعقد في أبوجا في نی وتحیط علما

  ؛٢٠١٣وأیدته الجمعیة العمومیة لالتحاد اإلفریقي في ینایر  ٢٠١٢في یولیو 
ستكون بمثابة منطلق لتقدیم المساعدة المباشرة،  عضاءبأن خطط عمل االیكاو التي وضعت لبعض الدول األوتحیط علما 

باإلضافة إلى الثغرات الرئیسیة األخرى في  بالتنسیق مع الجهات المعنیة األخرى لحل الشواغل البارزة في مجال السالمة لدیها
  مجال السالمة؛

نشئت في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي ستظل تحتاج إلى أُ  التي أو على إنشائها العمل بدأأن المنظمات اإلقلیمیة التي وتالحظ 
  دعم االیكاو في المستقبل القریب وٕالى أن یتوطد إنشاؤها وتعتمد على دعمها الذاتي؛

بفائدة مواصلة  التنسیق، برعایة االیكاو، بین أنشطة جمیع الجهات المعنیة التي تقدم المساعدة إلى الدول في إقلیم أفریقیا  وتقر
  والمحیط الهندي؛

بأن االیكاو ستحتاج إلى موارد إضافیة لكي تنجح في االضطالع بتوفیر الدعم الذي تقدمه للدول في إقلیم أفریقیا والمحیط  وتقر
  الهندي؛
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  ؛أن المكاتب اإلقلیمیة القویة ستكون محفزا إیجابیا لتعزیز سالمة الطیران في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي وتالحظ
 فإن الجمعیة العمومیة:

  بالجهود الكبیرة التي بذلتها الدول والمنظمات اإلقلیمیة األفریقیة لتعزیز السالمة الجویة؛ ترحب  - ١
أفریقیا والمحیط الهندي التي قبلت خطط عمل االیكاو على االلتزام بتحقیق  في إقلیم عضاءالدول األ تحث  - ٢

األهداف المبینة في الخطط من خالل حل الثغرات الرئیسیة ذات الصلة بالسالمة بما في ذلك الشواغل البارزة في مجال 
  السالمة؛

بإنشاء المنظمات اإلقلیمیة المعنیة  في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االلتزام عضاءجمیع الدول األتحث   - ٣
، حسب االقتضاء، وتسریع وتیرة هذه (RAIAs)والوكاالت اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث  (RSOOs)بمراقبة السالمة الجویة 

  ؛ممكنةطریقة أفضل العملیة وتعزیز التعاون في جمیع أنحاء اإلقلیم من أجل استخدام الموارد المتاحة ب
في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على االمتناع عن ازدواجیة الخدمات المقدمة نتیجة  عضاءالدول األ تحث  - ٤

  لالنضمام إلى أكثر من منظمة إقلیمیة واحدة معنیة بمراقبة السالمة الجویة؛
نفیذ في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على تنفیذ توصیات المجموعة اإلقلیمیة للتخطیط والت عضاءالدول األ تحث  - ٥

  ؛(RASG-AFI)واجتماعات الفریق اإلقلیمي للسالمة الجویة ألفریقیا  (APIRG)في أفریقیا والمحیط الهندي 
الصناعة والهیئات المانحة على دعم تنفیذ األنشطة ذات األولویة التي حددتها المجموعة اإلقلیمیة و الدول تحث   - ٦

  ؛(RASG-AFI) والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بسالمة الطیران (APIRG) للتخطیط والتنفیذ في أفریقیا والمحیط الهندي
الدول وقطاع الطیران والجهات المانحة على تقدیم المساهمات، النقدیة والعینیة، لتنفیذ الخطة التنفیذیة  تحث  - ٧

  المجلس باإلقرار بجمیع تلك المساهمات؛ وتكلفاإلقلیمیة الشاملة للسالمة الجویة في أفریقیا، 
الدول األفریقیة واالیكاو واللجنة األفریقیة للطیران المدني أن تعالج بصورة مشتركة أوجه القصور في مجال  تحث  - ٨

  السالمة التي تم تحدیدها؛
المجلس برصد مدى تحقیق أهداف سالمة الطیران التي حددها المؤتمر الوزاري بشأن سالمة الطیران الذي  تكلف  - ٩

  ؛٢٠١٢ُعقد في أبوجا في یولیو 
المجلس بضمان استمرار اضطالع االیكاو بدور قیادي في تنسیق األنشطة والمبادرات واستراتیجیات  تكلف  -١٠

التنفیذ التي تهدف بالتحدید إلى تنفیذ المشاریع ذات األولویة بما یحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقلیم أفریقیا 
  لیمیة ذات الصلة وفقا لذلك؛والمحیط الهندي وتخصیص الموارد للمكاتب اإلق

برصد وقیاس حالة التنفیذ في إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي على مدى فترة السنوات الثالث وتقدیم  المجلستكلف   -١١
  تقاریر إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة بشأن التقدم المحرز؛

خاص الدي أن تدعم إنشاء مكتب برنامج إجراءات الطیران في إقلیم أفریقیا والمحیط الهن عضاءالدول األ تحث  -١٢
  موظفین معارین ومساعدة مالیة كمسألة عاجلة لإلسراع بتنفیذ مفهوم المالحة القائمة على األداء في المنطقة؛بباإلقلیم 

   .٧-٣٧أن هذا القرار یحّل محل القرار تعلن  -١٣



- 15 - 

 

  التصاالت الهاتفیة الالسلكیةالكفاءة في اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في ا  :٨-٣٨
االیكــاو قــد وضــعت لمنــع وقــوع الحــوادث، أحكامــا للكفــاءة اللغویــة لضــمان إتقــان مســؤولي الحركــة الجویــة والطیــارین  لمــا كانــت

وفهمهم للغة اإلنجلیزیة واستخدامهم لها في اتصاالت الهاتف الالسـلكي، تشـمل شـروط وجـوب تـوفر اللغـة اإلنجلیزیـة بنـاء علـى 
  في جمیع المحطات األرضیة التي تخدم مطارات ومسارات جویة معینة تستخدمها الخطوط الجویة الدولیة.الطلب 

أن أحكــام الكفــاءة اللغویــة تعــزز الشــرط الــذي وضــعته االیكــاو باســتخدام مصــطلحات قیاســیة فــي جمیــع الحــاالت التــي  وٕاذ تــدرك
  حددت لها.
  لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغویة. قد بذلت جهودا كبیرة عضاءأن الدول األ وٕاذ تدرك
تواجــه صــعوبات جمــة فــي تنفیــذ شـروط الكفــاءة اللغویــة بمــا فــي ذلــك إنشــاء قــدرات التــدریب  عضــاءأن بعــض الــدول األ وٕاذ تـدرك

  واالختبار اللغویة.
علیها عملیا االمتثال في كل  یتعذر أعضاءأنه بموجب المادة الثامنة والثالثین من اتفاقیة شیكاغو، فإن على أي دولة  وٕاذ تدرك

  الوجوه ألي من القواعد القیاسیة أو اإلجراءات الدولیة، أن تبلغ فورا منظمة الطیران المدني الدولي بذلك.
یجب، بموجب المادة التاسعة والثالثین ب) من اتفاقیة شیكاغو، على أي شخص لدیه رخصـة ولكنـه ال یسـتوفي  كانولما 

القاعدة القیاسیة الدولیة فیما یتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي یحملهـا، یجـب أن یـدون  تماما الشروط المفروضة في
  على رخصته أو في ملحق لها بیان كامل بتفاصیل عدم استیفائه لهذه الشروط.

رخص بموجب المادة األربعین من اتفاقیة شیكاغو ال یجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لدیهم شهادات أو  ولما كان
  معتمدة على هذا النحو أن یشترك في المالحة الدولیة، إال إذا كان ذلك بإذن من الدولة أو الدول التي یدخل أراضیها:

  :فإن الجمعیة العمومیة
  على استعمال مصطلحات االیكاو القیاسیة في جمیع الحاالت التي خصصت لها. عضاءالدول األ تحث  - ١
 في تنفیذها لشروط الكفاءة اللغویة. عضاءدول األمن المجلس مواصلة دعم ال تطلبو  - ٢

على استخدام خدمة االیكاو الختبار اللغة اإلنجلیزیة في مجال الطیران للتحقق من  عضاءوتشجع الدول األ  - ٣
  أدوات اختبار اللغة؛

  غویة؛بشروط االیكاو والكفاءة الل –على استخدام أداة التدریب بعینات المخاطبة  عضاءوتحث الدول األ  - ٤
  على مساعدة بعضها البعض في تنفیذها لشروط الكفاءة اللغویة؛ عضاءالدول األ تحثو  - ٥
   .١٠- ٣٧تعلن أن هذا القرار یحل محل القرار   - ٦
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  استبدال الهالونات  :٩-٣٨
  بأهمیة أجهزة إطفاء الحرائق لسالمة الطیران؛تسلیمًا 
تظل العامل الرئیسي المستخدم إلطفاء الحرائق في أجهزة إطفاء الحریق على بأن الهیدروكربونات المهلجنة (الهالونات) وٕادراكًا 

  ؛متن الطائرات المدنیة منذ أكثر من خمسین عاماً 
 الهالونات لم تعد ُتنتج باتفاق عالمي ألن استخدامها یسهم في استنفاد طبقة األوزون وتغیر المناخ؛ ولما كانت

بسبب انخفاض إمدادات الهالونات المتاحة وعدم التیقن منها وازدیاد الشواغل لدى لضرورة إنجاز الكثیر من العمل وٕادراكًا 
  المدنیة؛ الدوائر البیئیة إزاء عدم تطویر بدائل الهالونات بالنسبة لجمیع أجهزة إطفاء الحرائق على متن الطائرات

د قاعدة الحد األدنى لألداء لكل تطبیق من لقیام الفریق العامل المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحرائق بإعداوٕادراكًا 
  تطبیقات الهالونات بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظیمیة؛

لوجود شروط صارمة لكل تطبیق من تطبیقات الهالونات، في مجال الطائرات على وجه التحدید، یجب تلبیتها قبل وٕادراكًا 
  تنفیذ عملیة االستبدال؛

وضع آلیات تسمح بمشاركة الجهات المعنیة في إیجاد حلول مشتركة الستبدال الهالونات في  وٕاقرارا منها بأن قطاع  تصنیع
  إطفاء الحرائق في المحرك/وحدة الطاقة الثانویة ووضع اطارا زمنیا واقعیا لمثل هذا االستبدال في تطبیقات مقصورة البضائع؛ 

على الهالونات حالیًا حصریًا من خالل أنشطة االسترداد  لحظر إنتاج الهالونات بموجب اتفاق دولي، یتم الحصولوٕادراكًا 
واالستصالح وٕاعادة التدویر. وبالتالي، ینبغي مراقبة عملیة إعادة تدویر غازات الهالونات بصرامة تفادیًا إلمكانیة تسرب 

  الهالونات الملوثة إلى صناعة الطیران المدني؛
دائل التي ال تشكل خطرًا غیر مقبول على البیئة أو الصحة عند مقارنتها لضرورة أن تعتمد أي استراتیجیة على البوٕادراكًا 

  بالهالونات التي تحل محلها؛
  فإن الجمعیة العمومیة:

الدول وقطاعات الطیران لدیها على تكثیف تطویر وتطبیق بدائل الهالونات المقبولة في أجهزة إطفاء ومنع  تحث  - ١
ووحدات الطاقة المساعدة ومواصلة العمل نحو تحسین مستوى بدائل الهالونات  الحرائق في مقصورات البضائع والمحركات/

  ألجهزة اإلطفاء المحمولة؛
  على تحدید ورصد مخزون ونوعیة الهالونات؛  تحث الدول  - ٢
االیكاو على مواصلة التعاون مع الفریق العامل الدولي المعني بحمایة أجهزة الطائرات من الحرائق وأمانة  تشجع  -٣
وزون لدى برنامج األمم المتحدة للبیئة من خالل اللجنة الفنیة لبدائل الهالونات التابعة لفریق الخبراء المعني بالتقییم األ

  التكنولوجي واالقتصادي بشأن موضوع بدائل الهالونات في الطیران المدني؛
الثانویة وفریق عمل استبدال تشجع الدول على التعاون مع المجموعة الصناعیة لتطبیقات محرك وحدة الطاقة   - ٤

  الهالونات في مقصورة البضائع الذي أنشأه المجلس التنسیقي الدولي التحادات صناعات الطیران والفضاء؛
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الدول على إبالغ اإلیكاو بمخزون الهالونات لدیها، وتكلف األمین العام بتقدیم تقریر عن النتائج إلى  تحث  - ٥
   المجلس.

تقریر للدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بشأن وضع إطار زمني الستبدال الهالونات المجلس بتقدیم  تكّلف -٦
  في أجهزة إطفاء الحرائق في مقصورات البضائع؛ 

  .٩-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٧

  االعتراف بالموافقة على أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة  :١٠-٣٨
المجلد دلیل معاییر تأهیل أجهزة محاكاة الطیران المستخدمة ألغراض التدریب،  -  Doc 9625 إلیكاونشرت وثیقة افي حین 

، (الطبعة األولى) لتوفیر وسیلة لسلطات الدول األخرى لقبول، المروحیات - (الطبعة الثالثة) والمجلد الثانيالطائرات،  - األول
ا الدولة التي أجرت التقییمات األولیة والمتكررة لجهاز التدریب على الطیران دون القیام بتقییمات متكررة، المؤهالت التي تمنحه

  بالمحاكاة؛
، یعّزز غیاب Doc 9625أنه على الرغم من وجود آلیة متفق علیها دولیًا للتنسیق المنصوص علیه في الوثیقة  وٕاذ تدرك

  یم المتعددة ویتسّبب بتكالیف مرتفعة للدول وللصناعة؛االعتراف بمؤهالت أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة عملیات التقی
أن هناك تقدمًا بطیئًا نحو تنفیذ نظم للتعرف على الموافقة على أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة بناء على  وٕاذ تدرك

  ؛Doc 9625التوجیهات الواردة في الوثیقة 
  فإن الجمعیة العمومیة:

ظم لالعتراف بالموافقة على أجهزة التدریب على الطیران بالمحاكاة بناء على على وضع ن عضاءالدول األ تحث  - ١
  ؛Doc 9625التوجیهات المتوفرة باستخدام الوثیقة 

على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في عضاءلدول األل من المجلس مواصلة الدعم تطلب  - ٢
  و؛ محاكاةالطیران بال

على  تدریبال أجهزةعلى  موافقةبال لالعتراف إنشاء نظم في بعضها البعض مساعدةعلى  ءعضاالدول األ تحث  - ٣
  .محاكاةالطیران بال

) SARPsصیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة (  :١١-٣٨
) واإلبالغ PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجویة (

  االختالفات عن
أن تتعاون لتحقیق أعلى درجة من التوحید في  عضوتطلب من كل دولة  لدوليمن اتفاقیة الطیران المدني ا ٣٧أن المادة  حیث

  القواعد والتوصیات التي تخص كل المسائل التي یؤدي توحیدها إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ 
یة، وتحدد الغرض تطلب من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد والتوصیات واإلجراءات الدول االتفاقیة من ٣٧المادة  ولما كانت

من تلك االتفاقیة تتضمن أحكامًا إضافیة في هذا  ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨من ذلك العمل واألمور التي یتناولها، ولما كانت المواد 
  الصدد؛ 
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ترى من الضروري اتباع نظم أو أسالیب  أوال تستطیع االلتزام بأي قاعدة دولیة أو إجراء دولي،  عضوأن أي دولة  وحیث
  من االتفاقیة بأن ترسل إخطارًا بذلك على الفور إلى االیكاو؛ ٣٨ملزمة طبقًا للمادة  تختلف عنها،

  الجمعیة العمومیة قد استصوبت وضع سیاسات معینة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من االتفاقیة؛ ولما كانت
لمالحة الجویة یعزز سالمة الطیران المدني الدولي بأن التنفیذ الفعال للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات اوٕاذ تسلِّم 

  وأمنه وتنمیته المستدامة؛
بأهمیة تیسیر حصول جمیع الجهات المعنیة على المعلومات عن االختالفات في التوقیت المناسب لتعزیز سالمة وتسلِّم 

  الطیران المدني الدولي وانتظامه وكفاءته؛
من االتفاقیة ومواكبة  ٣٨و ٣٧ه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتین تواج عضاءأن العدید من الدول األ وتالحظ

  وتیرة التعدیالت في المالحق؛
للقواعد  الفعال فیما یتصل بالتنفیذ عضاءاإلرشادات الفنیة الحدیثة التي توفرها االیكاو تشكل مساعدة قیمة للدول األ بأن وتسّلم

  المالحة الجویة والخطط اإلقلیمیة؛والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات 
بأن هناك حاجة إلى الكثیر من الموارد من أجل إعداد ومتابعة جمیع مواد االیكاو اإلرشادیة الفنیة الخاصة بالقواعد  وتسلِّم

  والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛ 
  زیادة عدد االختالفات الُمبلغ عنها إلى االیكاو؛ وتالحظ

ومساعدتها على التغلب على  عضاءبأن هناك حاجة ماسة اللتماس واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجیع الدول األ لموتس
  المصاعب التي تعترض تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛ 

   :فإن الجمعیة العمومیة
من  ٣٨و ٣٧ا باالمتثال لاللتزامات التي تنص علیها المادتان إلى إعادة تأكید التزامه عضاءتدعو الدول األ - ١

 االتفاقیة؛

تقرر أن ُتعدل حسب االقتضاء القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة كي تواكب تغیر  - ٢
 لمي واإلقلیمي؛والتنفیذ على الصعیدین العااالحتیاجات والتقنیات وتصبح، ضمن جملة أمور، أساسًا سلیمًا للتخطیط 

دون اإلخالل بأحكام المادة السابقة، على أنه یجب توفیر قدر عاٍل من االستقرار في القواعد والتوصیات  توافق، - ٣
لوائحها الوطنیة. ولهذه الغایة یجب أن تقتصر التعدیالت على ما یهم  من المحافظة على استقرار عضاءلتمكین الدول األ

  ن إدخال تعدیالت على أسلوب التحریر ما لم تكن ضروریة؛السالمة واالنتظام والكفاءة دو 
یجب أن تصاغ القواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها بعبارات واضحة وبسیطة  من جدید على أنهتؤكد   - ٤

ووجیزة. ویجب أن تشتمل القواعد والتوصیات على أحكام عامة وصلت إلى مرحلة النضج واالستقرار، وأن تحدد الشروط 
والكفاءة. ویجب أن تُترجم في التوقیت المناسب  واالنتظاملمتعلقة بالتشغیل واألداء وتحدد أیضًا المستویات المطلوبة  للسالمة ا

إلى جمیع لغات عمل المنظمة المواصفات الفنیة الداعمة، عند إعدادها من ِقبل االیكاو، وأن وتوضع في وثائق منفصلة بقدر 
 المستطاع؛
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ومواد االیكاو  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، لدى إعداد القواعد والتوصیات الدولیة بأن یعتمدالمجلس  تكلف  - ٥
اإلرشادیة الفنیة، إلى اقصى حد مالئم، على أعمال الهیئات األخرى المكلفة بوضع القواعد بشرط التحقق من صحتها 

تصدرها تلك الهیئات المعنیة بوضع القواعد مواد مناسبة من  واعتمادها على النحو الوافي. ویمكن للمجلس أن یعتبر المواد التي
 حیث استیفائها لشروط االیكاو؛ وینبغي في تلك الحالة اإلشارة إلیها في وثائق االیكاو؛

، یجب أن تكون القواعد والتوصیات الدولیة التي تحدد والكفاءةأنه في حدود مقتضیات السالمة واالنتظام  تقرر  - ٦
دمات الواجب توفیرها ولیدة توازن سلیم بین ما یقتضیه التشغیل من تجهیزات وخدمات وبین ما یترتب على هذا التجهیزات والخ

 التوفیر من آثار اقتصادیة؛

بشأن اقتراحات تعدیل القواعد والتوصیات وٕاجراءات خدمات المالحة  عضاءیستشیر الدول األالمجلس بأن  تكلف  - ٧
اء الحاالت التي یرى فیها المجلس أن من الضروري اتخاذ إجراء عاجل. وعالوة على ذلك، الجویة قبل أن یبت فیها، باستثن

، وذلك بشرط التحقق من صحتها واعتمادها عضاءاأل یجوز للمجلس أن یتخذ قراره بشأن المواصفات الفنیة بدون استشارة الدول
 ء على طلبها.بنا عضاءاألعلى النحو الوافي. ومع ذلك یجب توفیر هذه المواد للدول 

أنه یجب أن تحدد تواریخ بدء سریان تعدیالت القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة  تقرر  - ٨
 مهلة كافیة لتنفیذها.  عضاءبما یتیح للدول األ

مرة  ال یجوز تعدیل أي ملحق أو وثیقة من وثائق إجراءات خدمات المالحة الجویة أكثر من على أنه توافق  - ٩
 واحدة في السنة التقویمیة.

وأن أي اختالفات هامة  بأن تنشر في أدلة طیرانها ١٥بالشرط المفروض بموجب الملحق  عضاءالدول األ تذكِّر  -١٠
 رًا عنها بصیاغة واضحة.تدرج ترجمة إنجلیزیة لألجزاء معبّ 

عند إبالغ االیكاو عن  (EFOD)الفات على استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االخت عضاءالدول األع تشجّ   -١١
 اختالفاتها.

ومساعدة الدول  (EFOD)األمین العام بمواصلة تحسین نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات ف تكلّ   -١٢
 على التحول من العملیات القائمة على الورق إلى استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات. عضاءاأل

والقواعد  عضاءاالختالفات القائمة بین قواعد وممارسات الدول األ وتحلیللس بأن یقوم برصد المج هتوجّ   -١٣
والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، وذلك بهدف التشجیع على إزالة االختالفات لصالح سالمة وانتظام 

 واتخاذ اإلجراءات المناسبة. ، وكفاءة المالحة الجوبة

مجلس بأن یستكشف إمكانیات إتاحة الحصول بمزید من السهولة على المعلومات عن االختالفات لجمیع ال لفتكّ   -١٤
  الجهات المعنیة وتقییم اآللیة والشكل المناسبین لتقدیم المعلومات. 

ة ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولی عضاءأنه یجب تشجیع الدول األ رتقرّ   -١٥
  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة وتزویدها بأسرع ما تیسر بالمزید من اإلرشادات فیما یتعلق باإلبالغ عن االختالفات ونشرها.

القادرة على أن تقدم للدول الطالبة للمساعدة تعاونًا فنیًا في شكل موارد مالیة وفنیة،  عضاءبجمیع الدول األ تهیب  -١٦
  من االتفاقیة. ٣٨و ٣٧اماتها بموجب المادتین لتمكینها من االضطالع بالتز 
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تحدیث محتویات األدلة الفنیة الصادرة عن االیكاو، ووضع المواد  االیكاو بترتیب األولویات لالستمرار في فتكلّ   -١٧
یة تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولتخطیطها و في  عضاءألبما یحقق أقصى قدر من الفائدة للدول ااإلرشادیة اإلضافیة 

  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة.
  أن اإلجراءات المرتبطة بهذا القرار تمثل إرشادات الغرض منها تسهیل وضمان تنفیذ هذا القرار. رتقرّ   -١٨
   .١٥- ٣٧من القرار المرفقات (أ) و(د) و(هـ) هذا القرار یحل محل تعلن أن  -١٩

  اإلجراءات المتصلة بالقرار
لتناسق الكامل بین أحكام القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة ینبغي للمجلس أن یحقق ا  - ١

الجوبة. ویجب أن یحاول المجلس تحسین طریقة تجهیز وعرض وفائدة وثائق االیكاو التي تتضمن القواعد والتوصیات الدولیة 
المعقدة والتطبیقات المرتبطة بها. وتحقیقًا  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات الصلة، وبصفة خاصة للنظم

لهذه الغایة, ینبغي للمجلس أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات العامة لمستویات النظم والتشغیل واألداء. وینبغي للمجلس أن 
 یواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة.  

أن تبدي تعلیقات كاملة ومفصلة على التعدیالت المقترحة للقواعد والتوصیات الدولیة  ضاءعینبغي للدول األ  - ٢
وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها. وینبغي لذلك أن تتاح 

یومًا على األقل لإلبالغ  ٣٠مهلة قدرها  عضاءل األلها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل. وینبغي منح الدو 
  بعزمها على إقرار أو اعتماد أي مواد تفصیلیة لم یتم التشاور معها بشأنها. 

فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبلیغ عن موافقتها على التعدیالت  عضاءینبغي إعطاء الدول األ  - ٣
لمجلس عند تحدیده لموعد التبلیغ عن عدم الموافقة أن یراعي الوقت الالزم إلرسال المعتمدة للقواعد والتوصیات، وینبغي ل

 التعدیالت المعتمدة ووصول بالغات الدول.

ینبغي ان یراعي المجلس حسب اإلمكان، أال تقل الفترة الفاصلة بین كل موعد مقرر وآخر یلیه للتطبیق المشترك   - ٤
  حة الجویة عن ستة أشهر.لتعدیالت المالحق وٕاجراءات خدمات المال

القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، أن  علىللمجلس، قبل اعتماده تعدیالت  ینبغي  - ٥
  في التواریخ المحددة لوجوب التطبیق. یأخذ في الحسبان إمكانیة تنفیذ القواعد والتوصیات واإلجراءات المذكورة

عاریف المصطلحین "القواعد" و"التوصیات"، أن یتأكد من أن أحكام الملحق الجدیدة، ینبغي للمجلس، مع مراعاة ت  - ٦
التي ُیعترف بأن تطبیقها الموحد ضروري، قد اعتمدت بوصفها "قواعد"، وأن األحكام الجدیدة، التي ُیعترف بأن تطبیقها الموحد 

 مرغوب فیه، قد اعتمدت بوصفها "توصیات".

على إخطار المنظمة بأي اختالفات موجودة بین نظمها وممارساتها  عضاءول األینبغي للمجلس أن یحث الد  - ٧
التي تجد  عضاءالوطنیة وأحكام القواعد والتوصیات الدولیة، وكذلك بالتواریخ التي ستلتزم فیها بتلك األحكام. وینبغي للدول األ

كاو بسبب عدم تنفیذها لها، بما في ذلك اي لوائح نفسها غیر قادرة على االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أن تخطر االی
 وممارسات وطنیة مطبقة تختلف من حیث الشكل أو المبدأ. 

على وجه  عضاءینبغي تیسیر إتاحة االختالفات عن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة المتلقاة لألطراف األ  - ٨
 السرعة.



- 21 - 

 

تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات  على عضاءالدول األ ویساعد ینبغي للمجلس، وهو یشجع  - ٩
المالحة الجویة، أن یستعین بجمیع الوسائل المتاحة وأن یعزز شراكاته مع الهیئات التي توفر الموارد والمساعدة لتطویر الطیران 

 المدني الدولي.

 القواعد مع تتفق أحكام تنفیذ إعمالب بموجبها تقوم داخلیة وٕاجراءات عملیات تستحدث أن عضاءینبغي للدول األ  -١٠
  .فاعلیة وأكثر وأبسط أسهل اإلجراءات تصبح حتى الدولیة المالحة خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات

ینبغي لالیكاو أن تقوم بتحدیث وتطویر اإلرشادات الفنیة وفقًا لألولویات المتفق علیها لتغطیة جمیع المجاالت   -١١
  ي. الفنیة على النحو الواف

  البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجویة  :١٢-٣٨
أن تعتمد في كل دورة تنشأ فیها لجنة فنیة بیانا موحدا عن السیاسات  ٩-١٥الجمعیة العمومیة قد قررت في القرار  لما كانت

  ن هذا البیان كل ما استجد حتى نهایة تلك الدورة؛المستمرة في مجال المالحة الجویة على وجه التحدید، بحیث یتضم
ومرفقاته (أ) إلى (ث) بأكملها، بیانا بالسیاسات المستمرة وأسالیب العمل في  ١٥- ٣٧قد اعتمدت بموجب القرار  ولما كانت

  للجمعیة العمومیة؛ ٣٧المالحة الجویة على وجه التحدید كما كانت عند نهایة الدورة  مجال
یة العمومیة قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعدیل بیان السیاسات المستمرة وأسالیب العمل الواردة في القرار الجمع ولما كانت

  ؛٣٨ومرفقاته (أ) إلى (ث) بأكملها، وعدلت هذا البیان لمراعاة القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة  ١٥-٣٧
بیقًا مستمرًا لفترة تتجاوز ثالث سنوات ینبغي اعتبارها سیاسات السیاسات أو األسالیب ذات الصلة التي تقتضي تط ولما كانت

  مستمرة أو أسالیب ذات صلة؛
التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة، مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة والتوجیهات  بالوثائقالمواد الواردة  ولما كانت

في العادة من البیانات الموحدة. ویّتصل هذا األمر، على وجه الخاصة باجتماعات المالحة الجویة ینبغي استبعادها 
  الخصوص، باإلجراءات المتصلة بالقرارات؛

، المرفقات (أ) و(د) و(ه)، ١٥-٣٧قائم على القرار  ١١- ٣٨الجمعیة العمومیة قد وافقت على وضع قرار جدید  ولما كانت
ات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلبالغ عن كسیاسة مستمرة فیما یتعلق بصیاغة وتنفیذ القواعد والتوصی

  االختالفات التي قد تنطبق على جمیع مالحق االتفاقیة واإلرشادات الفنیة؛ 
  فإن الجمعیة العمومیة:

  :تقرر  - ١
أن مرفقات هذا القرار تشكل البیان الموحد عن سیاسات االیكاو المستمرة وأسالیب العمل التي تنتهجها   أ)

  ؛للجمعیة العمومیة ٣٨مة في مجال المالحة الجویة كما كانت في نهایة الدورة المنظ
أن اإلجراءات المرتبطة بكل جانب من جوانب السیاسات المستمرة الواردة في المرفقات تمثل إرشادات   ب)

  ؛الغرض منها تسهیل وضمان تنفیذ تلك السیاسات
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قاته باستثناء المرفقات (أ) و(د) و(ه) التي حل محلها القرار ومرف ١٥-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٢
  .١١-٣٨الجدید 

  المرفق (أ)
 اجتماعات المالحة الجویة العالمیة

والمنظمة  عضاءعقد اجتماعات المالحة الجویة العالمیة وظیفة مهمة من وظائف المنظمة، ویقتضي من الدول األ لما كان
 ؛یرةواالیكاو جهدا كبیرا وصرف أموال كث

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون إلقاء أي عبء ال مبرر له  ولما كان
 ؛وعلى االیكاو عضاءعلى الدول األ

 ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

دم المساواة هي على ق عضاءأن تكون االجتماعات التي یدعو المجلس الى عقدها وتشارك فیها كل الدول األ  - ١
الوسیلة الرئیسیة للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمیة العالمیة، بما في ذلك تعدیل المالحق وٕاعداد الوثائق األساسیة األخرى 

 ؛في مجال المالحة الجویة

لى مكانیة التوصل اإأال تعقد هذه االجتماعات ما لم یسوغها عدد وأهمیة المشكالت التي ستبحث وما لم تظهر   - ٢
قرار بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعیة حول األمور 

 ؛التي لم تنضج الى الدرجة التي تسمح باتخاذ قرار محدد بشأنها

وتوفر التنسیق  یجب تنظیم هذه االجتماعات بحیث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكلة الیها  - ٣
 ؛الالزم فیما بین التخصصات الفنیة التي تنطوي علیها

یجب أال یعقد أكثر من اجتماعین من هذا النوع خالل السنة التقویمیة، كما یجب أن یمر اثنا عشر شهرا على   - ٤
 .ئیة خالف ذلكاألقل بین أي اجتماعین متتالیین یعالجان بإسهاب نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنا

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ذا كان في المستطاع إقبل أن یقرر المجلس إحالة أي موضوع الى اجتماع عالمي، ینبغي له أن یحدد ما   - ١
ذا إمعالجة ذلك الموضوع إما بالمراسالت مع الدول وٕاما باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنیة بالمالحة الجویة 

 انت هذه الوسائل تسهل البت في الموضوع خالل االجتماع.ك

ینبغي أن یكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحیث یحدد المهمة المطلوب القیام بها، ویحدد أنواع   - ٢
الخبرة المتخصصة التي سیحتاج الیها االجتماع. وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ینبغي الحرص 

 على االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون اإلخالل بالكفاءة.

، ینبغي أن یضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر عضاءتسهیال لمشاركة كل الدول األ  - ٣
 جتماع.لى أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفین الفنیین الذین توفدهم الدول، وذلك دون اإلخالل بكفاءة االإ

ینبغي أن تكون مدة االجتماع كافیة لبحث جمیع بنود جدول األعمال، والنظر في تقریر االجتماع المحرر بلغات   - ٤
عمله والموافقة على التقریر. وبعد االجتماع تقوم األمانة العامة بإدخال التعدیالت الصیاغیة الطفیفة على تقریر االجتماع 

 ء مطبعیة.وبتصحیح ما قد یكون فیه من أخطا
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ینبغي إرسال جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئیسیة بطریق الجو عادة، على أن یرسل جدول األعمال قبل   - ٥
عشرة أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما بقیة 

 الوثائق فترسل بأسرع ما یمكن.

 )المرفق (ب

 فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجویة

 ؛فرق خبراء لجنة المالحة الجویة أثبتت أنها أداة قیمة لإلسراع بحل المشكالت الفنیة المتخصصة حیث أنّ 

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجویة دون اإلفراط بال داع في  وحیث أنّ 
 ؛أو على االیكاو عضاءعبء على الدول األإلقاء أي 

 ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

یجب أن تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجویة عندما یكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنیة   - ١
 ؛األخرى القائمةالمتخصصة التي ال یمكن للجنة المالحة الجویة أن تحلها حال مالئما أو سریعا من خالل األجهزة 

تكفل لجنة المالحة الجویة أن تكون اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق مناسبة ألغراض األهداف االستراتیجیة   - ٢
 ؛لإلیكاو، وأن تكون واضحة ومحددة مع وضع مهلة زمنیة ویجب االلتزام بها

وریًا، ویجب إنهاء عمل الفرق بمجرد تستعرض لجنة المالحة الجویة التقدم الذي تحرزه فرق الخبراء استعراضًا د  - ٣
 ؛انجاز األنشطة الموكلة إلیها. وال یسمح باإلبقاء على أي فریق ما لم تر لجنة المالحة الجویة مبررا لهذا االستمرار

یجب أن تكون أنشطة فریق خبراء لجنة المالحة الجویة موجهة قدر اإلمكان نحو النهج القائم على األداء خالل   - ٤
 واعد والتوصیات الدولیة.إعداد الق

 اإلجراء المتصل بهذا القرار

ینبغي أن تقدم التقاریر بشكل واضح على أنها مشورة مقدمة من مجموعة الخبراء إلى لجنة المالحة الجویة وبحیث ال تفسر 
 .عضاءعلى أنها وجهات نظر الدول األ

  المرفق (ج)
  اقم قیادة الطائراتجازات طو إ و  شهادات الصالحیة للطیران وشهادات الكفاءة

  ؛من اتفاقیة شیكاغو لم تحدد صراحة األغراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازات ٣٣المادة  حیث أنّ 
جازات التي باالعتراف بالشهادات واإل عضاءلتزام على الدول األاتوجد عدة تفسیرات بشأن وجود أو عدم وجود وحیث أّنه 

 أن یبدأ سریان القواعد والتوصیات الدولیة على الطائرات المعنیة أو إلىأخرى  أعضاءل أصدرتها أو قررت صالحیتها دو 
  ؛طواقم قیادة الطائرات
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إجازات  قد تمضي سنوات عدیدة قبل أن یبدأ سریان القواعد والتوصیات الدولیة على طرز معینة من الطائرات أو أّنه وحیث
صدار قواعد وتوصیات دولیة لبعض تلك الطرز أو إجازات طواقم إاألنسب عدم  طواقم قیادة الطائرات. وحیث أّنه قد یعتبر من

  ؛القیادة
  ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

جازات طواقم قیادة إ أن تعترف بصحة شهادات الصالحیة للطیران وشهادات الكفاءة و  عضاءعلى كل الدول األ  - ١
التي سجلت فیها الطائرة، وذلك لغرض الطیران فوق أقالیمها، بما  عضاءاألالطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحیتها الدولة 

  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٣٣(ب) و ٣٢في ذلك الهبوط فیها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتین 
أن تعترف بالشهادات التي أصدرتها أو قررت صالحیتها بموجب النظم الوطنیة  عضاءیجب على الدول األ  - ٢
التي سجلت فیها الطائرة، وذلك لغرض الطیران فوق أقالیمها، بما في ذلك الهبوط فیها واالقالع منها، ریثما  عضاءولة األللد

  یبدأ سریان القواعد الدولیة التي تتعلق بفئات معینة من الطائرات أو طواقم قیادة الطائرات.

  المرفق (د)
  موظفو الطیران المؤهلون واألكفاء

العاملین  بوجودالقواعد والتوصیات الدولیة واجراءات خدمات المالحة الجویة بصورة مرضیة هو أمر مرهون تنفیذ  أنّ  حیث
  المؤهلین األكفاء؛

تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملین األكفاء لخدمة منظومة النقل الجوي الحالیة  عضاءالدول األ أنّ  وحیث
  ؛والمقبلة
  ؛على الوفاء باحتیاجاتها من الموارد البشریة عضاءبذل جهد خاص من أجل مساعدة الدول األمن الضروري  أّنه وحیث
أنشطة التعلیم التي تنفذها االیكاو هي من الوسائل الفعالة التي تعین على فهم القواعد والتوصیات الدولیة واجراءات  أنّ  وحیث

  ؛خدمات المالحة الجویة وعلى تطبیق الجمیع لها بطریقة موحدة
  ما یلي:ن الجمعیة العمومیة تقرر إف
على تحقیق كفاءة العاملین في مجال الطیران والمحافظة على هذه الكفاءة من  عضاءتساعد االیكاو الدول األ  - ١

  خالل برنامج االیكاو للتدریب في مجال الطیران؛
  العمل بالمبادئ التالیة في برنامج االیكاو للتدریب على الطیران:  - ٢

  ؛هي المسؤولة عن موظفي الطیران المؤهلین عضاءاألالدول   أ)
  نشطة التعلم التي تدعم تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة؛ألتضفي أولویة قصوى   ب)
وقطاع الطیران أمر أساسي لوضع وتنفیذ أنشطة التعلم لدعم تنفیذ القواعد  عضاءالتعاون مع الدول األ  ج)

  ؛والتوصیات الدولیة
  على رعایة األجیال المقبلة من المهنیین في مجال الطیران. تضفى األولویة   د)

  لكنها تقوم بإرشاد القائمین على تشغیل هذه التجهیزات.و ال تشارك المنظمة في تشغیل التجهیزات التدریبیة،   - ٣
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بعضها البعض لتحقیق القدر األمثل من االستفادة من أنشطة التعلم لصالح موظفي  عضاءتساعد الدول األ  - ٤
  یرانها.ط

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
لطیران. وتقوم هذه الجهود على على اتساق مستویات كفاءة موظفي ا عضاءینبغي للمجلس أن یساعد الدول األ  - ١
  یلي: ما

  تحلیل البیانات لتحدید األولویات واالحتیاجات؛  أ)
  تحدید احتیاجات التدریب لتنفیذ أحكام االیكاو؛  ب)
  .الكفاءة نهج قائم على  ج)

  المرفق (ه)
  صیاغة وتنفیذ الخطط اإلقلیمیة واإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة

 عضاءالمجلس یضع خططا إقلیمیة تبین التجهیزات والخدمات واإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة المطلوب من الدول األ أنّ  حیث
  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٢٨توفیرها أو استخدامها وفقا للمادة 

لخطط اإلقلیمیة تقتضي التعدیل من حین إلى آخر لمواكبة التغییرات التي تستجد على احتیاجات الطیران المدني ا أنّ  وحیث
  ؛الدولي
اإلیكاو وضعت نهجا لتخطیط التجهیزات والخدمات یرتكز على المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة  أنّ  وحیث

  ؛والخطة العالمیة للمالحة الجویة
أي عیوب جسیمة في تنفیذ الخطط اإلقلیمیة من شأنه أن یؤثر على سالمة العملیات الجویة الدولیة وانتظامها  نّ أ وحیث

  ، وأّنه من ثم ینبغي تالفیه بأسرع وقت ممكن؛وكفاءتها
  ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

الجاریة والمتوقعة للطیران المدني أن تنقح الخطط اإلقلیمیة عندما یتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضیات   - ١
  ؛الدولي

والمنظمات الدولیة المعنیة إذا سمحت بذلك  عضاءأن تعدل الخطط اإلقلیمیة بالمراسلة بین االیكاو والدول األ  - ٢
  ؛طبیعة التغییر الالزم

  هذه: عندما تتعلق اقتراحات التعدیل بخدمات وتجهیزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعدیل  - ٣
  ؛ال تمثل تغییرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط اإلقلیمیة  أ)

  ؛وال تتعارض مع السیاسة الثابتة لالیكاو  ب)
  ؛وال تتضمن مسائل یتعذر حلها على المستوى اإلقلیمي  ج)
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  یجوز للمجلس تفویض الهیئات اإلقلیمیة سلطة معالجة وٕاصدار هذه التعدیالت.
تناول إال توالخدمات، ال  التجهیزاتالحة الجویة اإلقلیمیة، رغم أنها أدوات مهمة في تحدید إّن اجتماعات الم  - ٤

  القضایا التي ال یمكن معالجتها عبر المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ؛
لتي الى توفیر واستمرار تشغیل التجهیزات والخدمات ا عضاءیجب أن تعطى األولویة في تنفیذ برامج الدول األ  - ٥

  من المرجح أن یؤدي نقصها الى تأثیر سلبي على العملیات الجویة الدولیة؛
جراءات قلیمیة والتحري عنها واتخاذ اإلیجب أن تقوم االیكاو بتحدید أوجه القصور الخطیرة في تنفیذ الخطط اإل  - ٦

  ؛الالزمة لها في أقل وقت ممكن
قلیمیة وفي تنفیذها المشاكل وأوجه القصور في الخطط اإلقلیمیة یجب أن تحدد مجموعات التخطیط والتنفیذ اإل  - ٧

  وأن تقترح التدابیر العالجیة.
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

قلیمیة متمشیین مع خطة المالحة الجویة العالمیة ینبغي للمجلس أن یضمن أن یكون هیكل وشكل الخطط اإل  - ١
  ألداء في أعمال التخطیط.وأن یتسنى استخدامهما في تطبیق النهج المبني على ا

ینبغي للمجلس، عند قیامه بتقدیر مدى إلحاح الحاجة إلى تنقیح أي من الخطط اإلقلیمیة، أن یأخذ في اعتباره   - ٢
  لتوفیر التجهیزات والخدمات اإلضافیة الضروریة. عضاءالوقت الذي تحتاجه الدول األ

الخطط اإلقلیمیة لتنفیذ أنواع جدیدة من المعدات مناسبة ینبغي أن یضمن المجلس أن تكون التواریخ المقررة في   - ٣
  لتوفیر المعدات المناسبة بالفعل في حینها.

خطط إقلیمیة قائمة على االنترنت، ومعها أدوات التخطیط الالزمة، من أجل  إعدادینبغي للمجلس أن یضمن   - ٤
  تحسین الكفاءة وتعجیل دورة التعدیل.

موعات التخطیط والتنفیذ اإلقلیمیة التي أنشأها في جمیع األقالیم للمساعدة على نبغي للمجلس أن یستعین بمجی  - ٥
  تحدیث الخطط اإلقلیمیة وأي وثائق تكمیلیة.

  المرفق (و)
  اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة

ن توفرها الدول االجتماعات اإلقلیمیة للمالحة الجویة تمثل وسیلة هامة لتحدید التجهیزات والخدمات المتوقع أ أنّ  حیث
  ؛من االتفاقیة ٢٨وفقا للمادة  عضاءاأل

  ؛ومن االیكاو بذل جهد كبیر وٕانفاق أموال كثیرة عضاءهذه االجتماعات تقتضي من الدول األ أنّ  وحیث
 عضاءمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون اإلثقال على الدول األ أنّ  وحیث

   ؛الیكاوأو على ا
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   ؛أن التخطیط اإلقلیمي للمالحة الجویة عادة ما تنجزه المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ وٕاذ تأخذ في اعتبارها
  :ما یليفإن الجمعیة العمومیة تقرر 

لتخطیط أال ُتعقد اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة إال لمعالجة القضایا التي یتعّذر على المجموعات االقلیمیة ل  - ١
  ؛والتنفیذ معالجتها بشكل واف

تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في الخطط   - ٢
  ؛اإلقلیمیة لألقالیم المعنیة

ات الطیران تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافیة معینة، مع مراعاة عملیات النقل الجوي الدولي وعملی  - ٣
  ؛العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنیة التي یعالجها االجتماع، ولغات عمله

یستخدم لكل من هذه االجتماعات تنظیم بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األعمال   - ٤
  ؛وتحقیق التنسیق الفعال بین مختلف مكونات االجتماع

دودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة یتعین حلها، وال سیما المشاكل تعقد اجتماعات مح  - ٥
التي تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما یكون في عقد هذه االجتماعات تقلیل لعدد اجتماعات المالحة الجویة ذات النطاق 

  اإلقلیمي الشامل.

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
جلس عقد اجتماعات إقلیمیة للمالحة الجویة في أماكن داخل األقالیم المعنیة، وأن یشجع ینبغي أن یحاول الم  - ١

  في تلك األقالیم على أن تستضیف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن. عضاءالدول األ
عد ینبغي جعل جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئیسیة، متاحا إلكترونیا قبل عشرة أشهر على األقل من مو   - ٢

  عقد االجتماع بالنسبة لجدول األعمال، وقبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد بالنسبة للمستندات الرئیسیة.
ینبغي أن یكفل المجلس تزوید االجتماعات اإلقلیمیة للمالحة الجویة بالتوجیهات الالزمة لتصریف األمور   - ٣

  التشغیلیة والفنیة المتعلقة بجدول أعمالها.
مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضعها ناقلوها  عضولكل دولة  ینبغي  - ٤

الجویون ومشغلو الطیران العام الدولي لعملیات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لدیها، وعن 
  التجهیزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطیران.

ي للمجلس أن یشجع اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة على وضع معاییر للتخطیط متمشیة مع أحدث ینبغ  - ٥
التطورات ویكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط اإلقلیمیة بمتطلبات التشغیل واالعتبارات االقتصادیة، آخذا في االعتبار 

  حالیة.الحاجة إلى إدخال مزید من التحسینات على مستویات السالمة ال
ینبغي أن یضع المجلس ویستكمل توجیهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفیذ في االجتماعات   - ٦

  اإلقلیمیة للمالحة الجویة.
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  المرفق (ز)
  تعیین حدود المجاالت الجویة لخدمات الحركة الجویة

قلیمها التي إاء الفضاء الجوي فوق أن تحدد أجز  عضوالملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو یقتضي من كل دولة  أنّ  حیث
  ؛تقدم الیها خدمات الحركة الجویة، وأن تتخذ بعد ذلك التدابیر الالزمة إلنشاء هذه الخدمات وتقدیمها

أن تنیب مسؤولیتها عن تقدیم  عضوالملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص أیضا على أنه یجوز لكل لدولة  أنّ  وحیث
  ؛قلیمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بینهماإق خدمات الحركة الجویة فو 

  دارة الحركة الجویة؛إمن شأنها أن تؤدي الى المزید من الكفاءة في  عضاءالجهود التعاونیة بین الدول األ أنّ  وحیث
  ؛یجوز للدولة المنیبة والدولة النائبة أن تنهیا اتفاق التفویض في أي وقت أّنه وحیث
لیها إحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم الملحق ال أنّ  وحیث

قلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عادة بناء على مشورة من إخدمات الحركة الجویة یجب أن تحدد باتفاقات 
  ؛قلیمیةاجتماعات المالحة الجویة اإل

  ما یلي فیما یتعلق بالخطط االقلیمیة للمالحة الجویة: تقررفإن الجمعیة العمومیة 
لیها خدمات الحركة الجویة، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالي إإن حدود المجاالت الجویة التي تقدم   - ١

قتصاد لمقدمي تلك البحار، تقرر على أساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة لتأمین السالمة وتحقیق أقصى درجة من الكفاءة واال
  ؛الخدمات وللمنتفعین بها

ال ینبغي تقسیم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجویة ألغراض غیر األغراض الفنیة أو التشغیلیة أو   - ٢
  ؛األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة

یة لتشمل أراضي دولتین أو لیها خدمات الحركة الجو إعندما تقضي الحاجة بتوسیع المجاالت الجویة التي تقدم   - ٣
أكثر، أو أجزاء منها، ینبغي االتفاق على ذلك بین الدول المعنیة، مع مراعاة للحاجة الى تشغیل نظم االتصاالت والمالحة 

دارة المجاالت الجویة وال سیما المجال الجوي إدارة الحركة الجویة بطریقة فّعالة من حیث التكلفة، وزیادة كفاءة إواالستطالع/
  لعلوي؛ا
على الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجویة الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنیبة أن تتولى هذا التقدیم   - ٤

وفقا لما تقتضیه الدولة المنیبة، ویجب علیها أن تنشئ وتجدد التجهیزات والخدمات التي یتفق الطرفان على أنها ضروریة للدولة 
  ؛النائبة

سناد للمسؤولیة فوق أعالي البحار على المهام إلمسؤولیة من أي دولة الى دولة أخرى ویقتصر كل تقتصر انابة ا  - ٥
  ؛الفنیة والتشغیلیة المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجویة في المجال الجوي المعني

  ما یلي: وتعلن باإلضافة الى ذلك
لى دولة أخرى، إقلیمها إلى المجال الجوي فوق إتنیب مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة  عضون كل دولة إ  - ٦

  انما تفعل ذلك دون اخالل بسیادتها.
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لى أي دولة تقدیم خدمات الحركة الجویة إقلیمیة التي تسند ن موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجویة اإلإ  - ٧
  لك المجال الجوي.في المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسیادة تلك الدولة على ذ

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
أن تتوخى رسم  عضاءعند تحدید المجاالت الجویة التي تقدم الیها خدمات الحركة الجویة، ینبغي للدول األ  - ١

راءات جإنجاز إ الحدود التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثلى إلقامة نقاط تحویل المسؤولیة و 
  التنسیق األكثر فاعلیة، وذلك بالتعاون مع الدول المعنیة األخرى ومع االیكاو.

أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هیئة واحدة مشتركة لخدمات الحركة الجویة فیما  عضاءینبغي للدول األ  - ٢
ك الخدمات فوق أراضي أي دولتین أو لى المجال الجوي المحدد لتلإلیها مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة إبینها، توكل 

  أكثر أو فوق أعالي البحار.
ینبغي للمجلس أن یشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار على أن تعقد اتفاقات، كلما   - ٣

ذا تعذر على األولى إأمكنها ذلك، مع الدول المعنیة التي تقدم خدمات الحركة الجویة الى المجاالت الجویة المتاخمة، بحیث 
تقدیم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد یلزم تعدیل حدود المجال الجوي الذي 

الخدمات  استئنافلیه خدمات الحركة الجویة تعدیال مؤقتا بقصد تنفیذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ریثما یتسنى إتقدم 
  األصلیة.

  (ح) مرفقال
  نقاذتوفیر خدمات البحث واإل 

لى إمكانیاتها المساعدة إبأن تقدم في حدود  عضومن اتفاقیة شیكاغو تنص على أن تتعهد كل دولة  ٢٥المادة  حیث أنّ 
الطائرات المستغیثة فوق أراضیها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابیر التنسیق التي قد یوصى بها من وقت الى آخر بمقتضى تلك 

  تفاقیة؛اال
الملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة یتضمن أحكاما تتعلق بإنشاء خدمات البحث واإلنقاذ وتشغیلها في أراضي الدول  أنّ  وحیث
  ؛وفوق أعالي البحار عضاءاأل

تحدد  نقاذلیها خدمات البحث واإلإالملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة ینص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم  أنّ  وحیث
  ؛قلیمیةقلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة الجویة اإلإبموجب اتفاقات 

مكان مع أقالیم معلومات نقاذ متمشیة بقدر اإلالملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة یوصي بأن تكون مناطق البحث واإل أنّ  وحیث
  ؛نقاذوأن تكون فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشیة مع األقالیم البحریة للبحث واإل الطیران المناظرة لها،

 عضاءذا رأى المجلس أن خدمات المالحة الجویة التي تقدمها الدولة األإمن تلك االتفاقیة تنص على أنه  ٦٩المادة  أنّ  وحیث
ط الجویة الدولیة الحالیة أو المتوقعة وجب علیه أن یتشاور مع لیست مالئمة بقدر معقول لتأمین السالمة في تشغیل الخطو 

الدولة التي یعنیها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن 
  ؛یقدم توصیات لهذا الغرض

  ؛نقاذاتفاقیة شیكاغو تتضمن فیما تتضمنه خدمات البحث واإل من ٦٩خدمات المالحة الجویة المذكورة في المادة  أنّ  وحیث
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  ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 
جمالیة، نقاذ بقصد ضمان السالمة وتحقیق الكفاءة المثلى بأقل قدر من التكالیف اإلتحدد مناطق البحث واإل  - ١

ل الجوي السیادي للدولة أو فوق أعالي البحار، سواء كانت هذه المناطق فوق أراضي الدول، أو فوق منطقة أكبر من المجا
قلیمي، وعلى أساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة ومنها مدى استصواب تطابق أقالیم معلومات وفقا التفاق المالحة الجویة اإل
  ؛البحار نقاذ فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالينقاذ ومع األقالیم البحریة للبحث واإلالطیران مع مناطق البحث واإل

یجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بین الخدمات البحریة للبحث واإلنقاذ والخدمات   - ٢
نقاذ كلما كان ذلك عملیا وذلك للتنسیق الجویة للبحث واإلنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسیق اإل

  ریة للبحث واإلنقاذ.بین العملیات الجویة والعملیات البح
ذا اقتضى األمر توسیع مناطق البحث واإلنقاذ لتشمل أراضي دولتین أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، إ  - ٣

  ؛فینبغي االتفاق على ذلك بالتفاوض بین الدول المعنیة
فقا لما تقتضیه یجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واإلنقاذ فوق أراضي الدولة المنیبة و   - ٤

الدولة المنیبة، ویجب على الدولة المنیبة أن تنشئ وتجدد التجهیزات والخدمات المتفق علیها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه 
  ؛الدولة النائبة

سناد المسؤولیة فوق أعالي البحار على المهام الفنیة إنابة المسؤولیة من أي دولة الى أخرى، ویقتصر إتقتصر   - ٥
  ؛لتشغیلیة المتعلقة بتقدیم خدمات البحث واإلنقاذ في المنطقة المعنیةوا
كل نقص في كفاءة تقدیم خدمات البحث واإلنقاذ، بما في ذلك تقدیمها فوق أعالي البحار، ینبغي أن یعالج   - ٦

  ؛البحث واإلنقاذ بالتفاوض على اتفاقات مع الدول القادرة على تقدیم المساعدة التشغیلیة أو المالیة لتنفیذ عملیات
  :ما یليباإلضافة الى ذلك  وتعلن

نما تفعل ذلك دون إلى دولة أخرى إتنیب مسؤولیة تقدیم خدمات البحث واإلنقاذ داخل أراضیها  عضوكل دولة   - ٧
  ؛خالل بسیادتهااإل
ات البحث واإلنقاذ قلیمیة التي تقضي بقیام الدولة بتقدیم خدمن موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجویة اإلإ  - ٨

  .في مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسیادة تلك الدولة على المنطقة المعنیة
  جراءات المتصلة بهذا القراراإل

طار تعاونها مع الدول األخرى ومع االیكاو، أن ترسم حدود مناطق البحث واإلنقاذ إ، في عضاءینبغي للدول األ  - ١
الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث واإلنقاذ أو التي تحقق أكبر قدر من 

لیها مسؤولیة توفیر خدمات البحث واإلنقاذ داخل المناطق التي تمتد فوق إنشاء هیئة واحدة مشتركة للبحث واإلنقاذ تسند إ
  أراضي أي دولتین أو أكثر أو فوق أعالي البحار.

جلس أن یشجع الدول التي ال یمكنها أن تكفل التغطیة الجویة لمناطق البحث واإلنقاذ الداخلة في ینبغي للم  - ٢
مناطق مسؤولیتها بسبب نقص التجهیزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى 

  طوال القیام بعملیات البحث واإلنقاذ. التفاوض لعقد اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة
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  المرفق (ط)
  التنسیق والتعاون بین الحركة الجویة المدنیة والحركة الجویة العسكریة

ن المجال الجوي یعتبر موردا مشتركا بین الطیران المدني والطیران العسكري على حد سواء، ونظرا إلى أن العدید م أنّ  حیث
   ؛یشترك في توفیرها واستخدامها الطیران المدني والطیران العسكري على حد سواء تجهیزات وخدمات المالحة الجویة

اتفاقیة الطیران المدني الدولي تنص في دیباجتها على أن الحكومات الموقعة على االتفاقیة قد "اتفقت على مبادئ  أنّ  وحیث
وتحقق إنشاء خدمات خطوط دولیة للنقل الجوي  وترتیبات معینة تضمن للطیران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنتظم،

  على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطریقة اقتصادیة وسلیمة"؛
(أ) من االتفاقیة تنص على ما یلي "تطبق هذه االتفاقیة على الطائرات المدنیة فقط وال تطبق على طائرات  ٣المادة  أنّ  وحیث

، عند إصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها، بأن تأخذ المتعاقدةل (د) أن "تتعهد الدو  ٣الدولة"، وتطلب المادة 
  بعین االعتبار سالمة المالحة الجویة للطائرات المدنیة"؛

نجاز المهام إالستفادة كل من الحركة الجویة المدنیة المتزایدة والحركة الجویة العسكریة ذات المنحى الذي یهدف إلى  وٕادراكا
كبیرة من استخدام أكثر مرونة للمجال الجوي المستخدم لألغراض العسكریة، ونظرا لعدم إیجاد حلول مرضیة لمشكلة  استفادة

  الدخول التعاوني إلى المجال الجوي على جمیع المستویات؛
الهدف النهائي، االستخدام المرن لكل من الحركة الجویة المدنیة والحركة الجویة العسكریة للمجال الجوي قد یعتبر  وحیث أنّ 

  یوفر تعزیز التنسیق والتعاون المدني والعسكري فیما بینهما نهجا فوریا إلدارة أكثر كفاءة للمجال الجوي؛
المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة الخاص باالیكاو یقضي بأن تكون جمیع المجاالت الجویة قابلة  تشیروٕاذ 

ي قیود مفروضة على استخدام أي حجم معین من المجال الجوي مرحلة انتقالیة، وأنه ینبغي لالستخدام، وأنه ینبغي أن تمثل أ
  توخي المرونة في إدارة جمیع المجاالت الجویة:

  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر
وضع الترتیبات الالزمة لكي یشترك الطیران المدني والطیران العسكري في استخدام المجال الجوي وبعض   - ١
  ؛لتجهیزات والخدمات بما یكفل السالمة واالنتظام والكفاءة للطیران المدني ویكفل كذلك الوفاء بمتطلبات الحركة الجویة العسكریةا
لتنظیم عملیات طائراتها الحكومیة فوق أعالي  عضاءیجب أن تكفل النظم واإلجراءات التي تضعها الدول األ  - ٢

المة حركة الطیران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك العملیات البحار، أال تلحق تلك العملیات ضررا بس
  متمشیة بقدر اإلمكان مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقیة شیكاغو؛

  ؛همایقدم األمین العام النصح واإلرشاد بشأن أفضل الممارسات في مجال التنسیق المدني والعسكري والتعاون فیما بین   - ٣
أن تضّمن، عندما یكون ذلك مناسبا، ممثلین للسلطات العسكریة في وفودها إلى  عضاءیجوز للدول األ  - ٤

  ؛اجتماعات االیكاو
تشكل االیكاو المنتدى الذي یؤدي دورا في تیسیر تعزیز التعاون المدني والعسكري والتعاضد فیما بینهما، وتبادل   - ٥

المتابعة الضروریة التي تستند إلى نجاح منتدى إدارة الحركة الجویة العالمیة للتعاون أفضل الممارسات، واالضطالع بأنشطة 
  ) بفضل دعم الشركاء المدنیین والعسكریین.٢٠٠٩المدني/العسكري (
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ت الحركة الجویة أن تبادر، كلما دعت الحاجة، إلى تعزیز التنسیق والتعاون بین خدما عضاءینبغي للدول األ  - ١

  ) من المنطوق أعاله.١المدنیة والعسكریة التابعة لها، أو أن تحسن هذا التنسیق، لتنفیذ السیاسة الواردة في الفقرة (
) من المنطوق، أن تنسق األمور مع ٢ینبغي للدولة المعنیة، عند وضعها النظم واإلجراءات المذكورة في الفقرة (  - ٢

  دیم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار في المنطقة المعنیة.جمیع الدول المسؤولة عن تق
ینبغي أن یضمن المجلس أن موضوع التنسیق والتعاون المدني والعسكري بشأن استخدام المجال الجوي ُمدرج،   - ٣

  في المنطوق أعاله. الواردة ٥و ٤و ٣عند االقتضاء، في جداول أعمال اجتماعات الُشعب واالجتماعات اإلقلیمیة، وفقا للفقرات 

  المرفق (ي)
  توفیر المطارات المالئمة

  ؛من الضروري إدخال تحسینات كبیرة على الخصائص المادیة للمطارات في كثیر من المواقع حیث أنّ 
هذه التحسینات تقتضي في بعض الحاالت إنفاقا باهظا وأن من غیر المستصوب تخطیط هذا العمل دون مراعاة  وحیث أنّ 

  ؛ستقبلتطورات الم
الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة إلى معرفة االتجاهات العامة لالحتیاجات التي یرجح أن تقتضیها  وحیث أنّ 

  ؛المطارات لخدمة األجیال الالحقة من الطائرات
اقتصادیا كثیرا من المشكالت الخطیرة یمكن تفادیها إذا كانت مقتضیات تشغیل الطائرات الجدیدة تسمح بتشغیلها  وحیث أنّ 

  ؛دون مزید من الضغط على الخصائص المادیة للمطارات
تشغیل المطارات له كثیر من المزایا وأن االعتبارات البیئیة قد فرضت قیودا على تشغیل الطائرات في بعض المواقع،  وحیث أنّ 

  ا.وأن مشكالت السعة الموجودة حالیا على النطاق العالمي تقتضي تشغیل طائرات جدیدة أقل ضجیج
االتجاه یتزاید نحو إسناد تشغیل المطارات إلى هیئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في  وحیث أنّ 

  تجهیزات وخدمات المطارات؛
ترخیص المطارات هو من الوسائل األساسیة لضمان سالمة المطارات وتعزیز نجاعتها، وأّن نتائج عملیات التدقیق  وحیث أنّ 

البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة تشیر، إلى أّن مستوى تنفیذ ترخیص المطارات، بما في ذلك نظم ضمن إطار 
  إدارة السالمة، مازال دون المستوى المطلوب؛

  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر
  ؛یجب أن تواظب المنظمة على تحدیث الشروط الفنیة الموضوعة للمطارات  - ١
یم األجیال الالحقة من الطائرات بحیث یمكن تشغیلها بكفاءة وبأقل إزعاج بیئي ممكن من المطارات یجب تصم  - ٢

  ؛التي یستعملها الجیل الحالي من الطائرات
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ینبغي للدول اتخاذ التدابیر الالزمة، بما في ذلك تخصیص الموارد الكافیة، من أجل تحسین مستوى تنفیذ   - ٣
  إدارة السالمة في المطارات؛ترخیص المطارات، ومن ذلك نظم 

ینبغي أن تركز الدول بقدر أكبر على إدارة عملیات المطارات، مع إعطاء درجة عالیة من األولویة لسالمة   - ٤
  المدارج.

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
أن یقوم بما  ) من المنطوق أعاله، ینبغي للمجلس١في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار إلیها في الفقرة (  - ١

  یلي آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال مزید من التحسینات على مستویات السالمة الجویة الحالیة والفعالیة:
  ؛وضع إرشادات إضافیة بشأن تطورات المستقبل  أ)

  ؛وضع إجراءات إلدارة عملیات المطارات  ب)
  ؛بما یستجد من تطورات عضاءالمواظبة على إعالم الدول األ  ج)

) من ٢ینبغي للمجلس أن یستمر في توجیه انتباه منتجي الطائرات ومشغلیها الى السیاسة المبینة في الفقرة (  - ٢
  المنطوق.

  المرفق (ك)
  شروط مالئمة لتوظیف العاملین األرضیین في الطیران

ران األرضیة تشكل سببا شروط التوظیف التي ال تتناسب مع المؤهالت والمسؤولیات المطلوبة للعمل في خدمات الطی حیث أن
  ؛رئیسیا للصعوبة في تعیین ذوي المؤهالت المناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدریبهم

  ؛هذه الصعوبة تعیق حسن تنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد والتوصیات واجراءات خدمات المالحة الجویة وحیث أن
تخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة أّن شروط توظیف العاملین في الخدمات أّنه یتعین على الدول ا فإن الجمعیة العمومیة تقرر

  األرضیة للطیران ینبغي أن تكون متناسبة مع المؤهالت المطلوبة منهم والمسؤولیات التي یؤدونها.

  المرفق (ل)
  إسهام الدول في أعمال االیكاو الفنیة

  ؛إلحراز تقدم جید في أعمال االیكاو الفنیة أمر ضروري عضاءالمشاركة الفنیة من جانب الدول األ حیث أن
  ؛على مشاركة سریعة ووافیة في أعمال االیكاو الفنیة عضاءیصعب الحصول بین حین وآخر من الدول األ وحیث أنه
وعلى  عضاءمن الضروري الحصول على أقصى منفعة من هذه المشاركة دون اثقال ال داعي له على الدول األ وحیث أن
  ؛االیكاو

  بالمشاركة الفنیة الفعالة في أعمال االیكاو الفنیة. عضاءضرورة قیام الدول األ الجمعیة العمومیة تقررفإن 
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  االجراءات المتصلة بهذا القرار
على المشاركة الفعالة في أعمال االیكاو الفنیة، مع اقامة االعتبار  عضاءینبغي للمجلس أن یشجع الدول األ  - ١

  بصدد هذه المشاركة. عضاءلى أدنى حد من التكالیف التي تتحملها االیكاو والدول األالواجب للحاجة الى االقالل ا
  أن تقوم بما یلي في حدود امكانیات كل منها: عضاءینبغي للدول األ  - ٢

  ؛أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاریع الفنیة لالیكاو  أ)
في األعمال التحضیریة التي تجري قبل أن تشارك في اجتماعات االیكاو وأن تشارك على نحو فعال   ب)

االجتماعات، وال سیما عن طریق تقدیم الوثائق التمهیدیة التي تحتوي على اقتراحات محددة بشأن بنود 
  ؛جدول األعمال أو التي تحتوي على آرائها بشأن الوثائق المقدمة الیها

تعون بالمؤهالت المناسبة وقادرون أن تشارك في نشاط فرق خبراء االیكاو، وأن تضمن أن مرشحیها متم  ج)
  ؛على االسهام بفاعلیة في أعمال فرق الخبراء

  ؛أن تضطلع بالدراسات التخصصیة التي تطلبها االیكاو  د)
  أن تساعد االیكاو في أعمالها الفنیة بأي وسیلة أخرى یحددها المجلس.  )ه

  (م) المرفق
  لمكاتب االقلیمیةاألمانة العامة الفنیون في المقر الرئیسي وفي ا موظفو

لتنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد والتوصیات الدولیة  عضاءالدول األ إلىثمة حاجة مستمرة الى تقدیم المساعدة الفعالة  أن حیث
  ؛واجراءات خدمات المالحة الجویة واالجراءات االضافیة

وفي المكاتب االقلیمیة استخداما فعاال لمساعدة  من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي أن وحیث
  ؛على التصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها عضاءالدول األ

من المهم ألداء الوظائف على النحو السلیم تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب  أن وحیث
  ؛وأن یطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات في مجاالت تخصصاتهماالقلیمیة من أن یحافظوا على كفاءاتهم الفنیة 

  ما یلي: الجمعیة العمومیة تقرر فإن
یجب توزیع موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة توزیعا فعاال لتقدیم المساعدة   - ١

تصلة بأنشطة الرصد المستمر التي تعترضها في مجال تنفیذ الخطط االقلیمیة للتصدي للمشاكل الم عضاءالمثلى الى الدول األ
  ؛خدمات المالحة الجویة واالجراءات االضافیة ءاتوالقواعد والتوصیات الدولیة واجرا

یجب تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من الحفاظ على كفاءاتهم   - ٢
  ة واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنیة.الفنی

  المتصلة بهذا القرار االجراءات
ینبغي تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من القیام بزیارات متكررة لمدد   - ١

  الدول للتصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها.حین تكون هذه الزیارات ضروریة أو حین تطلبها هذه  عضاءكافیة في الدول األ
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ینبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفین المتخصصین من مكتب اقلیمي الى آخر ومن المقر الرئیسي الى   - ٢
  المكاتب االقلیمیة كلما اقتضى األمر تدعیم المكاتب االقلیمیة بصفة مؤقتة.

مقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من تحدیث معلوماتهم في ینبغي تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في ال  - ٣
مجاالت تخصصهم، ال سیما بحضور نخبة من االجتماعات الفنیة، والقیام بزیارات الى هیئات البحوث والتطویر، ومشاهدة 

ألسبقیة على الوظیفة الجدیدة. غیر انه ینبغي أال تحظي الزیارات با قنیاتالتجارب التطبیقیة وعملیات تقییم األجهزة والت
األساسیة لألمانة العامة وهي خدمة االیكاو ومختلف هیئاتها التداولیة. وعالوة على ذلك ینبغي حسب االمكان الربط بین السفر 

  .لمنظمةالذي تستدعیه تلك الزیارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى ل

  المرفق (ن)
  في بعض حوادث الطائراتعلى التحقیق  عضاءالتعاون بین الدول األ

من اتفاقیة  ٢٦من واجب الدولة التي یقع الحادث فیها أن تجري تحقیقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام المادة  حیث أن
  شیكاغو؛

ازدیاد التطور والتعقید في الطائرات الحدیثة قد یقتضي إشراك خبراء ذوي تخصصات فنیة وتشغیلیة كثیرة في  وحیث أن
  ق، كما یقتضي استعمال تجهیزات خاصة للتحقیق؛إجراءات التحقی

  ال یمتلك الخبرات الفنیة والتشغیلیة المتخصصة والتجهیزات المالئمة؛ عضاءالكثیر من الدول األ وحیث أن

من األمور األساسیة لسالمة الطیران ومنع وقوع الحوادث أن یتم التحقیق في الحوادث وتقدیم تقاریر مستفیضة عنها  وحیث أن
  أن تشكل االعتبارات المالیة عائقا ال داعي له؛ دون

  لى الدولة التي وقع فیها الحادث؛تكالیف اإلنقاذ والتحقیق في حوادث الطیران الجسیمة قد تلقي عبئا مالیا جسیما ع وحیث أن

  )؛ Doc 9946( دلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائعصدور  وٕاذ تضع في اعتبارها

بأن تتعاون على التحقیق في حوادث الطیران وبخاصة الحوادث التي یقتضي  عضاءالدول األ لجمعیة العمومیة توصيفإن ا
والمنظمات اإلقلیمیة  عضاءالتحقیق فیها االستعانة بخبراء وتجهیزات على درجة عالیة من التخصص، وبأن تقوم الدول األ

  ملة أمور منها:للتحقیق في الحوادث والوقائع إلى الحد الممكن بج

األخرى، على شكل خبراء وتجهیزات إلجراء التحقیق في  عضاءتقدیم المساعدة، بناء على طلب الدول األ  أ)
  ؛حوادث الطیران الجسیمة

التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقیق لحضور التحقیق في حوادث  عضاءإتاحة الفرصة للدول األ  ب)
  ر وتعزیز خبراتها في مجال التحقیق.الطیران الجسیمة، وذلك من أجل تطوی
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ع الدول األ  - ١ على دعم حلقات العمل اإلقلیمیة بشأن التحقیق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات عن  عضاءُتشجَّ
عرفة والخبرة في إدارة وأسالیب القوانین واإلجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقیق في الحوادث، وعن كیفیة تقاسم الم

  التحقیق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهیزات وعن إجراءات تذلیل صعوبات التحقیق في الحوادث.

ع الدول األ  - ٢ على تسهیل مشاركة المحققین العاملین لدى هیئات التحقیق في الحوادث، بوصفهم  عضاءُتشجَّ
  ا الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدریب والتعرف على أسالیب العمل.مراقبین في التحقیقات التي تجریه

ع الدول األ  - ٣ والمنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع على تقییم احتیاجاتها وقدراتها في  عضاءُتشجَّ
ات األساسیة عن التحقیق في الحوادث مجال التحقیق في حوادث الطیران ومنع وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدریبیة تصلح للدور 

ومنع وقوعها. وینبغي استطالع جمیع إمكانیات استخدام مراكز التدریب اإلقلیمیة لعقد هذه الدورات فیها وٕامكانیات إدراج 
  .) "ترینیر بالس" التي توفر التدریب الموحد دولیا والقائم على الكفاءاتTRAINAIR PLUSمنهجیة برنامج ترینیر المتقدم (

ع الدول األ  - ٤  ٢٠٠٧على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجیة التي وضعتها االیكاو في عام  عضاءُتشجَّ
لتستخدمها الدول من أجل تشجیع التعاون المتبادل في سیاق التحقیق في حوادث الطائرات والوقائع الخطیرة. والنموذج متاح 

  على الموقع الشبكي العمومي لالیكاو.

ع ــــق في الحوادث والوقائـــــة للتحقیــــات اإلقلیمیــــــاء، في دلیل المنظمـــر، حسب االقتضــــع الدول على النظــــُتشجَّ   - ٥
)Doc 9946 الذي یقّدم اإلرشاد على كیفیة إنشاء وٕادارة نظام إقلیمي للتحقیق في الحوادث والوقائع داخل منطقة أو منطقة (

  فرعیة.

  المرفق (س)
  لبشرياألداء ا

أهداف ومقاصد االیكاو كما جاءت في اتفاقیة شیكاغو تقضي بتدعیم تنمیة النقل الجوي الدولي "... بقصد تعزیز  حیث أن
  ؛سالمة الطیران في المالحة الجویة الدولیة"

ي أداء السالمة بصورة من المسلم به أن األداء البشري المتأّثر بالقدرات والقیود الجسمیة والذهنیة ُیسهم بقدر كبیر ف وحیث أّنه
  عامة في نظام الطیران.

من المسّلم به أّن فوائد السالمة والنجاعة المترتبة عن التكنولوجیات والنظم واإلجراءات الجدیدة ال تتحقق إال عندما  وحیث أّنه
  تكون مصممة لتعزیز أداء األفراد الذین یستخدمون هذه التكنولوجیات والنظم واإلجراءات؛

من المسّلم به أّن تنفیذ ُنُظم الطیران سیفضي في المستقبل إلى تغییر األدوار التي یقوم بها موظفو الطیران وسیتطلب  وحیث أّنه
  العمل على نطاق أفرقة متعددة االختصاصات تدعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني؛  
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  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر
رات المتعلقة باألداء البشري في تخطیط وتصمیم وتنفیذ التكنولوجیات إدراج االعتبا عضاءأن تكفل الدول األ  - ١

  والنظم واإلجراءات الجدیدة وبذلك كجزء من نهج إدارة السالمة؛
وتیّسر إدراج عناصر األداء البشري ضمن برامج التدریب القائم على الكفاءات وعلى  عضاءأن تعزز الدول األ  - ٢

  ؛كامل أطور الحیاة الوظیفیة للموظف
أن تأخذ باستراتیجیات تعزز األداء التشغیلي اآلمن والمتسق والناجم والفعال للفرد ولمجموعات  عضاءللدول األ  - ٣

  األفراد من أجل االستجابة لألولویات في مجال السالمة.

  تشكیل لجنة المالحة الجویة والمشاركة في أعمالها  :١٣-٣٨
لجنة المالحة الجویة من تسعة عشر عضوًا یعّینهم المجلس من أشخاص  من االتفاقیة على أن تتشكل ٥٦تنص المادة  حیث

، دون أي تمییز بین جنسیات المرشحین وما إذا كان ینبغي تقدیم الترشیحات من دول أعضاء في عضاءترشحهم الدول األ
  المجلس أو غیر أعضاء؛

وٕانما تكون لدیهم القدرة أیضًا على تكریس  یعتبر ضروریًا أن یحظى هؤالء األعضاء لیس بالمؤهالت المهنیة فحسب وحیث
  وقتهم كامًال ألداء مسؤولیاتهم؛

المعنیة فرصة المشاركة إلى أقصى حد ممكن في أعمال لجنة  عضاءتوّد الجمعیة العمومیة أن تُتاح أمام جمیع الدول األ وحیث
  المالحة الجویة؛

متطلبات االتفاقیة، عن طریق تبني اإلجراءات المناسبة من یمكن تحقیق األهداف المذكورة أعاله على نحو یتسق مع  وحیث
  قبل المجلس؛

  فإن الجمعیة العمومیة
المجلس بأن یسعى، في كل مرة یلزم فیها تعیین أعضاء جدد في لجنة المالحة الجویة، إلى ضمان تُقرر تكلیف   - ١

  ینها للجنة؛الختیار تسعة عشر عضوًا من ب عضاءالحصول على ترشیحات من جمیع الدول األ
، وخصوصًا الدول غیر الممثلة في المجلس، على بذل المزید من الجهد لتقدیم عضاءجمیع الدول األَتحث   - ٢

  مرشحین لعضویة اللجنة؛
وأن یراعي بشكل كامل أن الهدف  عضوالمجلس بأن ال یعّین أكثر من مرشح واحد من أي دولة ُتوصي   - ٣

  العالم؛المنشود هو تمثیل كل منطقة من مناطق 
في أعمال اللجنة إلى أقصى  عضوالمجلس بأن یتخذ خطوات لضمان وتشجیع مشاركة كل دولة ُتوصي   - ٤
  ممكن؛  حد
  .٤-٢٢أن هذا القرار یحل محل القرار ُتعلن   - ٥
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  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقل الجوي شأن لبیان الموحد با  :١٤-٣٨

  مقدمةال

ر خطـوط النقـل یتباعهـا لتطـو إالمبـادئ األساسـیة التـي یجـب علـى الحكومـات  تحـددقـد  دني الـدوليالطیران المـاتفاقیة  لما كانت
هــو دعــم لــذلك كــان أحــد أغــراض االیكــاو و ، یتســم باالنتظــام والكفــاءة واالقتصــاد والتجــانس واالســتدامةالجــوي الــدولي علــى نحــو 
 اديـواقتص ا على أساس سلیمـعلى تكافؤ الفرص وتشغیلهتقوم  للنقل الجوي الدوليدمات نشاء خإلى إالمبادئ والترتیبات الرامیة 

  ؛العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح مع

إلــى ضــافة إلعلــى المســتوى الــوطني با ســتدامةالنقــل الجــوي عــامال رئیســیا فــي تشــجیع وتعزیــز التنمیــة االقتصــادیة الم ولمــا كــان
  المستویات الدولیة؛

والتصـدي للتحـدیات التـي ینطـوي  تطویر النقـل الجـويلالستفادة القصوى من الفرص التي ُیتیحها الموارد الالزمة تدبیر  ولما كان
؛ ومـن أجـل مواكبـة التحـدیات الناجمـة عـن الطلبـات علـى لبلدان النامیةبالنسبة ل، وخاصة علیها وتلك الناجمة عنه یزداد صعوبة

  النقل الجوي؛

على نحـو مسـتمر وینبغـي  عضاءلدول األفي ابشأن تطویر النقل الجوي  وٕاحصاءاتودراسات  تإرشاداالمنظمة تعد  ولما كانت
  ؛فعالیة بأكثر الوسائل عضاءعلى الدول األوتوزیعها  أن تواظب على تحدیث وتركیز وأهمیة هذه المواد

المعلومـات األخـرى لكـي یتسـنى  مـن وغیرهـادقیقـة وواقعیـة  إحصـائیةتـوفر بیانـات أن  عضاءالدول األالمقرر على من  ولما كان
  اإلرشادات؛هذه  إعدادللمنظمة 

  المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زیادة تركیزها على تنفیذ القواعد القیاسیة أكثر من وضعها؛ ولما كانت

دول لـدافها االستراتیجیة تساعد االمنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفیذ أه هذه ناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
  على وضع السیاسات والممارسات التي تسّهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغیل التجاري وتحریره؛ عضاءاأل

  ؛المنظمة في مجال النقل الجوي هذه لاعمأأن تشارك في  عضاءمن المهم للدول األ ولما كان

  الجمعیة العمومیة: فإن

الجوي،  سیاسات االیكاو المستمرة في مجال النقلبرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحد أن م تقرر  -١
  والثالثین للجمعیة العمومیة:ة الثامنة عند ختام الدور قائمة تلك السیاسات كما كانت 

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  المرفق (أ):

  طیرانإحصاءات وبیانات ال  المرفق (ب):

  والتخطیط والتحلیل االقتصاديالتوقعات   المرفق (ج):

  فرض الضرائب  المرفق (د):
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  خدمات المطارات والمالحة الجویة  المرفق (ه):

  اقتصادیات الناقلین الجویین  المرفق (و):

  البرید الجوي  المرفق (ز):

جلـس فـي الوثـائق المـذكورة فـي هـذا الم تجدیـداتها التـي یعـدهاعلـى مراعـاة هـذه السیاسـات و  عضـاءالدول األ تحث  -٢
  ؛دوریةال كتبالدلة و األاألمین العام في  تجدیداتها التي یعدهاالبیان الموحد و 

وقــرارات الجمعیــة شــیكاغو ن اتفاقیــة مــعلــى أن تبــذل كــل جهــد للوفــاء بالتزاماتهــا الناشــئة  عضــاءالــدول األ تحــث  -٣
ل الجـوي، وأن تقـدم علـى وجـه الخصـوص وبأقصـى سـرعة وعلـى الوجـه وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقـ ،العمومیة
  ؛في مجال النقل الجويألعمالها والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة  اإلحصاءاتاألكمل 

أهمیــة خاصــة لمشــكلة تمویـل تنمیــة المــوارد البشــریة والفنیــة الضــروریة لتحقیــق أفضــل  إعطــاءالمجلــس إلــى  تطلـب  -٤
  ؛النامیة ل الجوي في الرفاهیة االقتصادیة واالجتماعیة للبلدانممكن للنق إسهام

الــدول  ونمثلــیالنقــل الجــوي خبــراء فــي كــل المســائل المتصــلة ب یستشــیر بأنســب الوســائلالمجلــس أن إلــى  تطلــب  -٥
إلـى نقـل الجـوي أو لجنـة الإلـى تقاریرهـا  قـدمفـرق مـن الخبـراء المـؤهلین ت إنشـاءرأى ذلـك مفیـدا لعملـه، بمـا فـي ذلـك إذا  عضاءاأل

  ؛مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

أن تشـــارك فیهـــا،  عضـــاءجمیـــع الـــدول األ یســـتطیععقـــد مـــؤتمرات أو اجتماعـــات عالمیـــة أن یالمجلـــس  إلـــى تطلـــب  -٦
العالمیـــة فـــي مجـــال النقـــل الجـــوي، عنـــدما یبـــرر عقـــد هـــذه  ذات األهمیـــة مســـائلتقـــدم فـــي حـــل الللالوســـیلة الرئیســـیة  باعتبارهـــا

  ؛اءة بصددهابنّ  إجراءاتاتخاذ  إمكانیةوجد تالتي یتعین حلها وحیث  مسائلاالجتماعات عدد وأهمیة ال

المجلــس أن یــوفر مــا یلــزم لتنظــیم الحلقــات الدراســیة والنــدوات وغیرهــا مــن االجتماعــات المماثلــة التــي إلــى  تطلــب  -٧
  ؛وفیما بینها عضاءر سیاسات االیكاو في مجال النقل الجوي وما یتصل بها من إرشادات على الدول األیتطلبها نش

البیــان الموحــد لسیاســات االیكــاو فــي مجــال النقــل الجــوي وأن  واظــب علــى مراجعــة هــذاالمجلــس أن یإلــى  تطلــب  -٨
  یه؛تغییرات عل إلى إدخالالحاجة كلما دعت یخطر الجمعیة العمومیة 

   .٢٠-٣٧ القرارل أن هذا القرار یحل مح لنتع  -٩
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 (أ) المرفق

  التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

  االتفاقات والترتیبات  :القسم األول

المبادئ األساسیة المذكورة في اتفاقیة شیكاغو، وهي احترام السیادة، واإلنصـاف والمسـاواة فـي الفـرص، وعـدم التمییـز،  لما كانت
  سق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في المستقبل؛والترابط، والتنا

  ؛أقصى حد ممكن في الحقـوق التجاریة مازال یمثل واحدا من أهداف المنظمة إلىتعدد األطراف  ولما كان

ولكنهــا تشــترك فــي هــدف  شــیكاغو تفاقیــةا إطــارمختلفــة ضــمن  تتــوخى أهــدافا وسیاســات تنظیمیــة عضــاءالــدول األ ولمــا كانــت
  ؛أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ویعتمد علیه

اتفــاق عبــور  وكــانأحــد أهــداف اتفاقیــة شــیكاغو هــو تشــغیل خطــوط النقــل الجــوي الدولیــة تشــغیال ســلیما واقتصــادیا،  ولمــا كــان
 فــي هــذا الخصــوص) ١٩٩٩(اتفاقیــة مونتریـــال لعــام  قواعــد النقــل الجــوي الــدولي اتفاقیــة توحیــد بعــضو  الخطــوط الجویــة الدولیــة

  ؛تحقیق هذا الهدفاألطراف فیه  عضاءاألعلى الدول  نسهالی

الثالثـة والثمـانین مـن اتفاقیـة شـیكاغو  بأحكـام المـادة عضـوكـل دولـة تلتـزم الجمعیـة العمومیـة قـد أكـدت مـرارا علـى أن  ولما كانت
لقواعـد تسـجیل اتفاقـات الترتیبـات المتعلقـة بـالطیران المـدني الـدولي وفقـا  جمیـع سرع مـا یمكنهـاأبلس االیكاو بأن تسجل لدى مجو 

  ؛وترتیبات الطیران لدى االیكاو

غیـر مستصـوب ألنـه یقـّوض التأخیر بال داع فـي تسـجیل اتفاقـات وترتیبـات الطیـران وعـدم االلتـزام بـذلك التسـجیل أمـر  ولما كان
  ؛معلومات التنظیمیة وتعزیز الشفافیةدقة واكتمال ال

  تحدید أسعار أجور النقل الجوي الدولي بطریقة عادلة وشفافة تهدف إلى تطویر الخدمات الجویة على نحو مرض؛ ولما كان

ینبغــي ایــالء االعتبــار الواجــب لمصــالح المســتهلكین لــدى رســم السیاســات وٕاصــدار التنظیمــات فــي مجــال النقــل الجــوي  ولمــا كــان
   لي؛الدو 

الحاجــة تقضــي بــالتكیف مــع البیئــة التنظیمیــة والتشــغیلیة دائبــة التغیــر فــي مجــال النقــل الجــوي، وكانــت المنظمــة قــد  ولمــا كانــت
وضـعت بنــاء علـى ذلــك إرشـادات عــن سیاسـات تنظــیم النقـل الجــوي الـدولي، بمــا فـي ذلــك بنـود نموذجیــة واتفاقـات خــدمات جویــة 

  في االتفاقات الثنائیة أو اإلقلیمیة؛ –ب رغبتها حس –نموذجیة لكي تستعین بها الدول 

إلــى أن المنظمــة قــد اســتحدثت وأتاحــت للــدول وســیلة ابتكاریــة لاللتقــاء، هــي حــدث االیكــاو للتفــاوض بشــأن الخــدمات  وباإلشــارة
  الجویة، الذي ییّسر التفاوض والتشاور بشأن الخدمات الجویة ویزید من كفاءتها؛
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تنظـیم النقـل الجـوي الـدولي وفـي  اتسیاسـعـن  اإلرشـادات إعـدادلالیكـاو فـي  األساسـيمن جدید على الدور  تؤكد  -١
  المساعدة في تحریره وتیسیره، حسب االقتضاء؛

المتعلقــة  للمبــادئ الواجبــة العنایــة التجــاري، التحریــر عملیــة ســیاق علــى أن تــولي، ضــمن عضــاءالــدول األ تحــث  -٢
لرامیة إلـى ضـمان المشـاركة الدائمـة والفعالـة لجمیـع الـدول فـي النقـل الجـوي الـدولي، بمـا فـي ذلـك مبـدأ إیـالء بتدابیر الضمانات ا

  النامیة؛ البلدان واحتیاجات لمصالح خاصة عنایة

مـن شـأنها  انفرادیـة إجـراءات اتخـاذ باالمتنـاع عـن التنظیمیـة، الممارسـات على أن تقوم، في عضاءالدول األ تحث  -٣
  الدولي؛ الجوي للنقل والمستدام الفعَّال والنمو الطیران لمجتمع المشتركة المصلحة على لبیاً س أن تؤثر

 ١٩٩٩مونتریــال لعـام اتفاقیـة و  إلى اتفـاق عبـور الخطـوط الجویـة الدولیـةالتي لم تنضم بعد  عضاءالدول األ تحث  -٤
  إلیهما؛في االنضمام بادر على وجه السرعة إلى النظر أن تعلى 

اتفاقــات وترتیبــات التعــاون المتعلقــة بــالطیران المــدني لــدى االیكــاو تســجل أن علــى  عضــاءالــدول األ جمیــع تحــث  -٥
  ؛االیكاو لقواعد تسجیل اتفاقات وترتیبات الطیران لدىووفقا  شیكاغو ) من اتفاقیة٨٣الدولي، وذلك وفقا ألحكام المادة (

اتفاقات أو ترتیبات الناشئة عن تطبیق الخطیرة بالمشاكل  تاماعلى أن تحیط المجلس علما  عضاءالدول األ تحث  -٦
  ؛هدف تحقیق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاریةفي بلوغ  تفیدأي تطورات بو الخدمات الجویة 

أن تواصــل متابعــة تحریــر دخــول األســواق بالســرعة والطریقــة المناســبتین الحتیاجاتهــا علــى  عضــاءالــدول األ تحــث  -٧
  ؛مع إیالء االعتبار الواجب لمصالح جمیع الجهات المعنیة وبیئة األعمال المتغیرة والبنیة األساسیة الالزمةوظروفها، 

أن تـولي االعتبـار الواجـب للسـمات الممیـزة لخـدمات الشـحن الجـوي عنـد تبـادل حقـوق  على عضاءالدول األ تحث  -٨
وق المناسبة والمرونة التشغیلیة الالزمـة مـن أجـل تشـجیع تطـور دخول األسواق في إطار اتفاقات الخدمات الجویة وأن تمنح الحق

  ؛هذه الخدمات

أن  علـىلـدى معالجـة المسـائل المتعلقـة بتخصـیص الخانـات والقیـود علـى الطیـران اللیلـي، ، عضاءالدول األ تحث  -٩
مـن خـالل المشـاورات بـروح  تولي االعتبار الواجب الحتیاجات وشواغل الدول األخرى وأن تبـذل قصـارى جهـدها لتبدیـد الشـواغل

  ؛من التعاطف والشفافیة والتفاهم المتبادل والتعاون

م مبــدأ "الــنهج بــاحترامــا یتعلــق بــالقیود المفروضــة علــى الطیــران اللیلــي، علــى أن تقــوم، فی عضــاءالــدول األ تحــث  -١٠
  ت في المطارات؛ه في إجراءاتها التنظیمیة بشأن إدارة ضوضاء الطائرااتباعالمتوازن" الخاص باالیكاو و 

  على المشاركة في  مؤتمر حدث االیكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجویة واإلفادة منه؛ عضاءاأل الدول شجعت  -١١

أو  الــوطني الصــعیدین علــى الســاریة المنافســة وممارســات لسیاســات وافیــة خالصــة یضــع أنإلــى المجلــس  تطلــب  -١٢
  اإلقلیمي؛
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ؤیــة طویلــة المــدى لتحریــر النقــل الجــوي الــدولي، بمــا فــي ذلــك بحــث مســألة عتمــد ر یعــد و یأن  إلــى المجلــس تطلــب  -١٣
اتفاق دولي یتیح للدول تحریر دخول األسواق، مع مراعاة التجارب السابقة واإلنجازات التـي حققتهـا الـدول، بمـا فـي ذلـك اتفاقـات 

عــددة األطــراف، فضــًال عــن مختلــف االقتراحــات اق القائمــة والمبرمــة علــى المســتویات الثنائیــة واإلقلیمیــة والمتو تحریــر دخــول األســ
  ؛(ATConf/6)العالمي السادس للنقل الجوي  المقدمة خالل المؤتمر

، مـع مراعـاة للمساعدة علـى مواصـلة تحریـر خـدمات الشـحن الجـوي امحدد ادولی ااتفاق إلى المجلس أن یعدّ  تطلب  -١٤
المعمـول بهـا حالیـا، واالقتراحـات المقدمـة خـالل المـؤتمر العـالمي  ما قامت به الدول في السابق ووجهـات نظرهـا بشـأن الترتیبـات

  السادس للنقل الجوي؛

تدابیر التعاون،  على دراسة وٕاعداد اإلقلیمیة شبهو  اإلقلیمیةالمجلس أن یواصل التعاون مع الهیئات  إلى تطلب  - ١٥
في الوقت المالئـم  عضاءالدول األتوصیة إمكانیة حررة، واستعراض نتائج هذه التدابیر، لكي یقرر تبما في ذلك الترتیبات الم

  ؛نطاق أوسعبتطبیق تدابیر مماثلة أو أخرى على 

وشــركات الطیــران  عضــاءالدراســة المقارنــة والتحلیلیــة لسیاســات الــدول األ إجــراءالمجلــس أن یواصــل  إلــى تطلــب  -١٦
بـأي تطـورات  عضـاءجمیـع الـدول األ یخطـروأن  ،وألسـالیب عملهـا بخصـوص الحقـوق التجاریـة وأحكـام اتفاقـات الخطـوط الجویـة

  سیما بأي ترتیبات أكثر تحررا؛ واللحقوق التجاریة، على تبادل اجدیدة في التعاون الدولي 

واظــب علــى اســتعراض آلیــة المنظمــة لوضــع إرشــادات عــن سیاســات تنظــیم النقــل الجــوي المجلــس أن ی إلــى تطلــب  -١٧
  قتضاء؛الدولي، وأن ینّقحها أو یحّدثها حسب اال

الطیــران بغــرض تبســیط عملیــة  المجلــس أن یســتعرض بصــفة دوریــة قواعــد تســجیل اتفاقــات وترتیبــات إلــى تطلــب  -١٨
  ؛تسجیلال

وغیـر  غیـر المقیَّـدة في األجل القریب مجموعة من المبادئ األساسیة الرفیعـة المسـتوى عدّ إلى المجلس أن ی تطلب  -١٩
تحقق توازنًا مالئمًا بین حمایة المستهلكین وقدرة قطاع الطیـران  ها كإرشادات سیاسیة،، الستخداماإللزامیة بشأن حمایة المستهلك

على المنافسة وتراعي احتیاجات الدول للمرونة، نظرًا للخصائص االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة للدول؛ وینبغي أن 
اتفاقیـة توحیـد بعـض قواعـد النقـل الجـوي الـدولي، المعتمـدة مـع ما السـاریة، والسـی المواثیقتكون هذه المبادئ األساسیة متسقة مع 

  ؛١٩٩٩ مایو ٢٨في  لیافي مونتر

دون بــتســجیل هــذه االتفاقــات والترتیبــات المبــادرة إلــى بأهمیــة  عضــاءر الــدول األاألمــین العــام أن یــذكّ  إلــىتطلــب   -٢٠
  ؛تفاقات وترتیبات الطیران الخاصة بها لدى المجلستسجیل الما تطلبه من المساعدة  عضاءالدول األ إلىتأخیر، وأن یقدم 

إلــى االتفاقیــات واالتفاقــات الدولیــة مــن رئــیس المجلــس واألمــین العــام أن یشــجعا علــى االنضــمام العــالمي تطلــب   -٢١
 لـى إبـالغع عضـاءالـدول األ یحثـا أنو  ١٩٩٩واتفاقیـة مونتریــال لعـام  الجویة الدولیـة اتفاق عبور الخطوطوتنفیذها، بما في ذلك 

  .االتفاقإلى هذا  إلیها االنضمام بمدى اعتزامهااألمانة العامة 
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  التعاون في مجال الترتیبات التنظیمیة  :القسم الثاني

بعض القیود االقتصادیة والمالیة والتشـغیلیة المطبقـة مـن جانـب واحـد علـى المسـتوى الـوطني تـؤثر علـى اسـتقرار النقـل  لما كانت
شــیكاغو كمــا المبــادئ األساســیة التفاقیــة  وتنــافيفــي هــذا المجــال  مجحفــةممارســات تجاریــة تمییزیــة  ىإلــالجــوي الــدولي، وتنحــو 

  بانتظام وتوافق؛تطور النقل الجوي الدولي  تنافي

 النامیــة ، وال ســیماتطــویر اقتصــاد الــدوللیتســم بأهمیــة أساســیة  تــوفیر خــدمات النقــل الجــوي علــى نحــو منــتظم وموثــوق ولمــا كــان
  ؛، الدول التي تعتمد على السیاحةفي ذلكمنها، بما 

طیران بممارسة حقـوق الطریـق وغیرهـا مـن الشركة عند اإلذن للة اوالسیطرة الفع الغالبیةالتشدد في تطبیق معیار ملكیة  كانما لو 
علــى منهــا  دولیــة والحصــولالجویــة الخطــوط التشــغیل ل كثیــرة مــن تكــافؤ الفــرص العادلــةنامیــة  الیحــرم دو  قــدحقــوق النقــل الجــوي 

  ؛الفوائد المثلى

تعیــین النــاقلین الجــویین وتــرخیص دخــول األســواق یجــب تحریرهمــا وفقــا للــوتیرة التــي تختارهــا كــل دولــة ووفقــا لتقــدیرها، ولمــا كــان 
  سیما فیما یتعلق بالسالمة واألمن؛ وذلك على نحو اطرادي ویتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظیمیة الفعالة وال

وســیع نطــاق المعــاییر أو تطبیقهــا بمرونــة فیمــا یخــص تعیــین وتفــویض شــركات الطیــران قــد یســاعد علــى تهیئــة بیئــة ت ولمــا كــان
تشـغیلیة ینمـو فیهــا النقـل الجـوي الــدولي ویزدهـر بصــورة مسـتقرة وتتسـم بالكفــاءة واالقتصـاد، ویســهم فـي هـدف مشــاركة الـدول فــي 

  سبة لسالمة الطیران وأمنه؛عملیة التحریر، بدون المساس بالتزامات الدول بالن

تجمعـات اقتصـادیة  التـي تنشـئمن خالل الترتیبات التعاونیة  امتزاید اتحقیق أهداف التنمیة بین تلك الدول یلقى تشجیعولما كان 
 ر عــن التقــارب والتماثــل فــي المصــالح القائمــة بصــورة خاصــة بــین الــدول النامیــة التــيعّبــالــذي یالتعــاون الــوظیفي  تســهلو  إقلیمیــة
  اإلقلیمي؛ حركات التكامل االقتصادي إلىتنتمي 

التـي تتمتـع بهـذه نامیـة ال تعزز مصالح الـدولالنقل   حقوق الطریق وغیرها من حقوقأي شركة طیران لممارسة  ولما كانت
دولـة  الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكیة غالبیة رأسمال هذه الشركة والسیطرة الفعالـة علیهـا فـي یـد

  ؛نامیة أو أكثر أو في ید مواطنیها ممن لهم مصالح متماثلة

  الجمعیة العمومیة: فإن

بانتظـام ر النقـل الجـوي الـدولي یتطـو  علـىتـؤثر  انفرادیـةعلى أن تتجنب اتخاذ تدابیر  عضاءالدول األتحث   - ١
لي بـدون المراعـاة الواجبـة لسـماته ، وأن تضمن عدم تطبیق السیاسات والتشریعات المحلیـة علـى النقـل الجـوي الـدو وتناسق
  ؛الخاصة

على األخذ فـي االعتبـار أن المنافسـة الشـریفة هـي مبـدأ عـام هـام فـي تشـغیل خـدمات  عضاءالدول األتحث   - ٢
  النقل الجوي؛ 

علــى مواصــلة تحریــر ملكیــة النــاقلین الجــویین والســیطرة علــیهم، حســب االحتیاجــات  عضــاءالــدول األتحــث   - ٣
مختلف التدابیر القائمة مثل رفع القیود المفروضة على الملكیة والسیطرة الواردة في اتفاقات الخـدمات والظروف، بواسطة 

الجویـــة الثنائیـــة أو األحكـــام المتعلقـــة بـــالتعیین التـــي تعتـــرف بمفهـــوم المصـــلحة المشـــتركة داخـــل المجموعـــات االقتصـــادیة 
  ؛اإلقلیمیة أو شبه اإلقلیمیة التي أوصت بها االیكاو



- 44 - 

 

ممارسـة حقـوق الطریـق وغیرهـا مـن والسـماح لهـا بعلـى قبـول تعیـین أي شـركة طیـران  عضـاءالدول األث تح  - ٤
نفـــس التجمـــع، وفقـــا لألحكـــام والشـــروط التـــي یقبلهـــا  فـــي ســـیما الـــدول النامیـــة  أو دول، والألي دولـــة  حقـــوق النقـــل الجـــوي

  ؛طراف المعنیةاأل عقدهاأو ت عقدتهااألطراف، بما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي 

 شــبهأو  اإلقلیمیــةلتجمعــات االقتصــادیة لعلــى االعتــراف بمفهــوم المصــالح المشــتركة  عضــاءالــدول األتحــث   - ٥
نفــس التجمــع  مــندولــة نامیــة أخــرى ألي نامیــة بتعیــین شــركة طیــران تابعــة الدولــة اللقیــام  اســلیم اأساســبوصــفه  اإلقلیمیــة

لــة علــى تلــك الشــركة فــي یــد تلــك الدولــة النامیــة األخــرى اوالسیطـــرة الفع غلبیــةاألتكــون ملكیــة  مــاحیث اإلقلیمــياالقتصــادي 
  ؛في ید مواطنیهاأو الواحدة أو األكثر 

على التفكیر في إتباع معاییر بدیلة لتعیین وتفویض شركات الخطوط الجویة، بما في  عضاءالدول األتحث   - ٦
بي لمسـاعدة الـدول األخـرى فـي جهودهـا الرامیـة إلـى التحـرر مـن ذلك إتباع معاییر االیكاو، وعلى اعتماد نهـج مـرن وایجـا

  ؛معیاري الملكیة والسیطرة فیما یخص الناقلین الجویین، دونما إخالل بالسالمة واألمن

التي تسري على النقل الجوي مع مراعاة السیادة  على وضع قوانین وسیاسات المنافسة عضاءالدول األتحث   - ٧
  االیكاو بشأن المنافسة؛ الوطنیة ومراعاة إرشادات

على تشجیع التعاون بین الهیئات المختصة الوطنیة و/أو اإلقلیمیة، بمـا فـي ذلـك فـي  عضاءالدول األتحث   - ٨
  سیاق إقرار التحالفات وحاالت االندماج؛

 أنإلـى التي لدیها خبرة في مختلف أشكال التشغیل المشترك للخطوط الجویة الدولیة  عضاءالدول األ تدعو  - ٩
  ؛عضاءدول األفیها فائدة للمعلومات  المنظمةتجمع المجلس بصفة مستمرة معلومات بخصوص خبرتها حتى  إلىتقدم 

إلـــى المجلــس أن یباشـــر العمـــل بشــأن وضـــع اتفـــاق دولــي لتحریـــر ملكیـــة النــاقلین الجـــویین والســـیطرة  تطلــب  - ١٠
ـــیهم، مـــع مراعـــاة الشـــواغل المتعلقـــة بالســـالمة واألمـــن، ومبـــدأ المع ـــة بالمثـــل، وضـــرورة الســـماح بـــالتكیف التـــدریجي عل امل

والمرحلي مع الضمانات، وضرورة مراعاة التجارب اإلقلیمیة، ومتطلبات مختلف القوانین المحلیة للدول واآلثار على جمیع 
  الجهات المعنیة بما في ذلك القوى العاملة؛

التعــاون والحــوار وتبــادل لنظــر بغیــة لتبــادل وجهــات امنتــدى إلــى المجلــس أن یضــع أدوات مــن قبیــل  تطلــب  - ١١
  ؛اتباع نهوج أكثر توافقًا إزاء النقل الجوي الدولي من أجل تعزیزالمعلومات بین الدول األعضاء 

إلى المجلس مواصلة رصد التطـورات فـي مجـال المنافسـة بالنسـبة للنقـل الجـوي الـدولي والعمـل، كلمـا  تطلب  - ١٢
  من سیاسات وٕارشادات بشأن المنافسة الشریفة؛  اقتضى األمر ذلك، على تحدیث ما ُیصدره

التــي ترغــب فــي  عضــاءالــدول األ إلــىة جدیــكــل مســاعدة م بنــاء علــى الطلــب، ،المجلــس أن یقــدم إلــى تطلــب  - ١٣
  ؛دولیةالجویة الخطوط اللتشغیل  اإلقلیمیة شبهأو  اإلقلیمیةالتجمعات االقتصادیة االنضمام إلى 

هـذه  إلـى إعـدادالتـي تبـادر  عضـاءالـدول األ إلـى بنـاء علـى الطلـب، ،مسـاعدةالمجلس أن یقدم ال إلى تطلب  - ١٤
التــي تقــوم  عضــاءإلــى الــدول األأو  ،لخطــوط الجویــة الدولیــةاملكیــة وتشــغیل مشــاركة المباشــرة فــي الترتیبــات التعاونیــة لل

الترتیبات تلك معلومات المتعلقة بال بتوزیعالتابعة لها بوضع تلك الترتیبات، وأن یقوم المجلس على الفور  شركات الطیران
  .على الدول التعاونیة
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  توزیع منتجات شركات الطیران  :القسم الثالث

تقــدم تكنولوجیــا المعلومــات والتكنولوجیــات االلكترونیــة قــد أثــر تــأثیرا ملحوظــا علــى طریقــة عمــل صــناعة شــركات  لمــا كــان
  ؛سیما على توزیع منتجاتها  الطیران، وال

قد وضـعت مدونـة سـلوك لتنظـیم وتشـغیل نظـام الحجـز اآللـي لتتبعهـا الـدول، ووضـعت بنـدین نمـوذجین االیكاو ولما كانت 
  ؛مرتبطین بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختیارها في اتفاقاتها للخدمات الجویة

  الجمعیة العمومیة: فإن

لصــلة بهــا، وأن ینشــر المجلــس أن یرصــد تطــورات توزیــع منتجــات شــركات الطیــران والممارســات ذات ا إلــىلــب طت  -١
  المعلومات عن أهم التطورات؛ عضاءعلى الدول األ

یســتعرض مــا إذا كانــت هنــاك حاجــة مســتمرة لقواعــد االیكــاو بشــأن نظــم الحجــز اآللــي المجلــس أن إلــى تطلــب و  -٢
  .والبنود النموذجیة في ضوء التغییرات في التنظیم والصناعة

  تجارة الخدمات  :القسم الرابع

ــ طــار االتفــاق العــام بشــأن تجــارة الخــدمات إفــي التــي أدرجــت مســألة جوانــب النقــل الجــوي الــدولي اهتمــت بقــد  كــاواالی تلمــا كان
)GATS(  وللصــالحیة والــدور  اتفاقیــة الطیــران المــدني الــدوليوعملــت بنشــاط لكــي یتحســن فهــم جمیــع األطــراف المعنیــة ألحكــام

  ي؛اللذین تنفرد بهما االیكاو في مجال النقل الجوي الدول

  الجمعیة العمومیة: فإن

التوصـــیات  وأن تضـــعالمنظمـــة الترتیبـــات التنظیمیـــة المســـتقبلیة  أن مـــن الضـــروري أن تســـتطلع تؤكـــد مـــن جدیـــد  -١
  ؛للتغیرات الداخلیة والخارجیة التي تؤثر فیه استجابةللتصدي للتحدیات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة والمقترحات 

تهیــئ البیئــة الالزمــة لتطــور النقــل الجــوي الــدولي واســتمرار ازدهــاره علــى نحــو  ینبغــي أنلترتیبــات بــأن تلــك ا ســّلمت  -٢
مشـاركتها و  عضـاءدول األـمصالح جمیـع الـیتسم باالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقویض السالمة واألمن، وضمان 

  ؛الدولي في النقل الجوي دامةالفعالة والمست

  ؛تنظیم النقل الجوي الدولي اتسیاسعن  اإلرشاداتعلى الدور القیادي لالیكاو في وضع  دیدتؤكد من ج  -٣

التي تشارك في المفاوضات واالتفاقات والترتیبات التجاریة التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي  عضاءالدول األ تحث  -٤
  على ما یلي:

سـلطات الطیـران وصـناعة  ةكار شـمبصـفة خاصـة  الوطنیة وأن تكفـل هیئاتهاأن تكفل التنسیق الداخلي في   أ)
  ؛في المفاوضات ةمباشر  مشاركةالطیران 

سیما خصـائص النقـل الجـوي  وال ،الطیران المدني الدولي اتفاقیةتاما ألحكام  إدراكاممثلیها  إدراكأن تكفل   ب)
  ؛الدولي وبنیته التنظیمیة واتفاقاته وترتیباته
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  ؛االیكاو غیر األعضاء في منظمة التجارة العالمیة األعضاء لدىالدول  ءإزاحقوقها والتزاماتها  تراعيأن   ج)

ضـافیة متعلقـة بالنقـل الجـوي إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعنایة في اآلثار المترتبة على   د)
االرتبـــاط الوثیـــق بـــین الجوانـــب  الخـــاص آخـــذة بعـــین االعتبـــار ،فـــي االتفـــاق العـــام بشـــأن تجـــارة الخـــدمات

  ؛الجوي الدولي في النقل األمناالقتصادیة والبیئیة وجوانب السالمة و 

اإلرشـادات للتنظـیم االقتصـادي، بمـا في وضع  االیكاو وصالحیات تحقیق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  في ذلك تحریر النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات؛

وأي التزامــات  إعفــاءاتنســخا مــن أي شــیكاغو ) مــن اتفاقیــة ٨٣المــادة (أن تــودع لــدى االیكــاو بمقتضــى   و)
  ؛بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات عقدتهامحددة تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  االهتمام الواجب لما یلي: ایالءوالمراقبین فیها األعضاء  منظمة التجارة العالمیة والدول تطلب من  -٥

الجــوي الــدولي والتحریــر الــذي یجــري علــى المســتوى الثنــائي  بالنقــلات التنظیمیــة الخاصــة الهیاكــل والترتیبــ  أ)
  شبه اإلقلیمي؛و  واإلقلیمي

  ؛الدولي، وخاصة مسؤولیتها عن سالمته وأمنه مسؤولیة االیكاو الدستوریة عن النقل الجوي  ب)

للنقـــل الجـــوي الـــدولي وعملهـــا بخصـــوص التنظـــیم االقتصـــادي  الراهنـــة اإلرشـــادیةسیاســـة االیكـــاو وموادهـــا   ج)
  ؛المیدان هذا الدائب في

  المجلس: إلى تطلبو  -٦

أن یواصــل االضــطالع بــدور قیــادي عــالمي فــي تســهیل وتنســیق عملیــة التحریــر االقتصــادي مــع ضــمان   أ)
  السالمة واألمن وحمایة البیئة في النقل الجوي الدولي؛

 وٕابـالغالنقـل الجـوي الـدولي،  علـىالتـي قـد تـؤثر و دمات أن یتابع بنشاط التطورات المستجدة فـي تجـارة الخـ  ب)
  ؛بها عضاءالدول األ

غیرهـا بـین االیكـاو ومنظمـة التجـارة العالمیـة و  ةفعالـبصـورة التعاون والتنسـیق االتصال و استمرار  أن یشجع  ج)
  ؛مجال تجارة الخدمات تعمل فيغیر الحكومیة التي و الحكومیة  الدولیة المنظماتمن 

  وضع اإلرشادات عن السیاسات  :سالقسم الخام

  ؛التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي في علیها التزامات ومسؤولیات دولیة الحكوماتلما كانت 

التحریــر االقتصــادي وتطــور صــناعة النقــل الجــوي سیســتمران فــي إتاحــة الفــرص وٕاثــارة التحــدیات والمســائل فــي مجــال  ولمــا كــان
  تنظیم النقل الجوي الدولي؛



- 47 - 

 

  اإلرشادیة ذات الصلة؛المواد السیاسات و  مسائل تنظیمیة كثیرة وجمعتعالجت قد المنظمة  ا كانتولم

  الجمعیة العمومیة: فإن

، عنــد االضــطالع بمهامهــا التنظیمیــة، السیاســات والمــواد اإلرشــادیة التــي علــى أن تراعــي عضــاءالــدول األ تحــث  -١
السیاسـات الصـادرة بعنـوان  Doc 9587 الوثیقةوي الدولي، مثل تلك الواردة في أعدتها االیكاو بشأن التنظیم االقتصادي للنقل الج

  ؛ والمواد اإلرشادیة عن التنظیم االقتصادي للنقل الجوي الدولي
علــى أن ُتــدرج فــي القــوانین والقواعــد واللــوائح الوطنیــة واتفاقــات الخــدمات الجویــة المبــادئ  عضــاءالــدول األ تشــجع  -٢

منصـوص علیهـا فـي االتفاقیـة التعـاون الوالمطابقـة و والتناسـق  والشـفافیة وعـدم التمییـزس المنصـفة والعادلـة األساسیة لفرص التناف
  والمجسدة في سیاسات االیكاو وٕارشاداتها؛

تنظیم االقتصـادي مواكبــة المرتبطــة بـال رشـاداتاإلسیاسـات و هــذه الحــرص علـى أن تكـون إلـى المجلـس أن یتطلـب   -٣
  بة لألوضاع المتغیرة ولمتطلبات الدول؛للتطورات وحدیثة ومستجی

إلى المجلس أن ینظر في الوسائل والسبل اإلضافیة التي تمّكن من تعزیـز حالـة سیاسـاته الخاصـة بالتنمیـة  تطلب  -٤
  االقتصادیة المستدامة لنظام النقل الجوي.

  المرفق (ب)
  إحصاءات وبیانات الطیران

اسا مستقال وعالمیا لغرض تعزیز تخطیط وتطویر النقل الجوي الدولي وتنمیته برنامج االیكاو لإلحصاءات یمّثل أس لما كان
  المستدامة؛

التي یطلبها المجلس وفقا  بتقدیم اإلحصاءاتالنقل الجوي التابعة لها  شركاتم و قد تعهدت بأن تق عضوكل دولة  لما كانتو 
  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٦٧  للمادة

الطرق  جهیزاتوالمطارات الدولیة وت الخطوط الجویة الداخلیةعملیات  حصاءاتشروطا إلالمجلس قد أعد أیضا  ولما كان
  ؛) من اتفاقیة شیكاغو٥٥) و(٥٤الدولیة، طبقا للمادتین (

  من اتفاقیة شیكاغو؛ ٢١المجلس قد أعد شروطا لجمع البیانات عن الطائرات المدنیة المسجلة طبقا للمادة  ولما كان
أن تجمع البیانات من الدول عن االستهالك السنوي للوقود في مجال الطیران بغرض استخدام هـذه یتعین على االیكاو  ولما كان

المترتبــة عــن آلثــار المحتملــة البیانــات لمواجهــة التحــدیات الناشــئة عــن التنمیــة المســتدامة للنقــل الجــوي، وأن ترصــد وتُبلــغ عــن ا
  ؛الصلة الهیاكل األساسیة ذاتلطیران الدولي و التدابیر االقتصادیة المتصلة بالجوانب التشغیلیة لخدمات ا

تعیین جهات اتصال تعنى بإحصاءات الطیران في الدول سییّسـر تقـدیم مـا تطلبـه االیكـاو مـن إحصـاءات وبیانـات فـي  وحیث إن
  الوقت المناسب؛

ات الصـلة وتحلیلهـا لقیـاس المجلس قد اعتمد سیاسة اإلدارة القائمة على تحقیق األهداف التي تقتضـي جمـع البیانـات ذ ولما كان
  أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حیث بلوغ األهداف االستراتیجیة الموضوعة لها؛
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وغیرهـا  عضـاءقاعدة البیانات اإلحصائیة المتكاملة التي أنشـأتها االیكـاو لخـزن البیانـات والتحقـق منهـا تـزود الـدول األ ولما كانت
  فاءة السترجاع البیانات اإلحصائیة؛من المنتفعین بنظام مباشر یتسم بالك

  أنه یقدمها غیر كاملة؛ وأالتي طلبها المجلس،  اإلحصاءات مستمرا في عدم تقدیم عضاءعدد من الدول األ ولما كان

  اإلحصاءات؛یخفف من عبء تقدیم قد الطیران وتوزعها  إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بین المنظمات الدولیة  ولما كان

النمـو اآلمـن والمـنظم الیكاو في تجهیز ونشر بیانات الطیـران یتـیح للـدول اسـتخدام هـذه البیانـات كـأداء فعالـة فـي دور ا ولما كان
  التي ُتدار بصورة ناجعة واقتصادیة؛ لطیران المدني الدوليخدمات ال

كفــاءة مــن خــالل وضــع االیكــاو تواصــل بــذل جهودهــا كــي تتســم العملیــات التــي تشــمل بیانــات الطیــران بالفعالیــة وال ولمــا كانــت
  ؛عضاءمجموعة من األدوات اإللكترونیة لتلبیة االحتیاجات المتطورة للدول األ

  الجمعیة العمومیة: فإن

دهــا لتقــدیم و ذل قصــارى جهاتصــال ُتعنــى بإحصــاءات الطیــران، وتبــ تتعــّین جهــاعلــى أن  عضــاءالــدول األ تحــث  -١
  روني كلما أمكنها ذلك؛تي تطلبها االیكاو في حینها وبشكل الكتال اإلحصاءات

علـــى اســـتخدام األدوات اإللكترونیـــة المتاحـــة لالطـــالع علـــى بیانـــات االیكـــاو فـــي مجـــال  عضـــاءالـــدول األ تحـــث  -٢
  الطیران؛

  على استخدام األدوات اإللكترونیة المتاحة عند تقدیم بیانات الطیران إلى االیكاو؛ عضاءتشجع الدول األ  -٣

ـــدعم وٕابـــداء علـــى الم عضـــاءالـــدول األ تشـــجع  -٤ شـــاركة بفعالیـــة فـــي وضـــع األدوات اإللكترونیـــة مـــن خـــالل تقـــدیم ال
  المالحظات ومن خالل تقاسم المعارف والخبرات.

الخبراء الوطنیین في مختلف التخصصات المطلوبة حسب االقتضاء لیدرسوا بصـفة المجلس أن یدعو إلى  تطلب  -٥
ولیضـعوا أكثـر فاعلیـة، ودولها األعضاء تلبیـة  تلبیة احتیاجات المنظمةذلك لمنتظمة البیانات اإلحصائیة التي تجمعها االیكاو، و 

 هـــااكتمالمـــدى و  اإلحصـــاءاتاتســـاق  ســـتراتیجیة وتحســـینالمنظمـــة مـــن حیـــث بلـــوغ أهـــدافها اال المقـــاییس الضـــروریة لرصـــد أداء
  ، وشكل ومحتوى التحلیالت.عضاءالدول األمن جانب  وموقوتیة تقدیمها

  لس ما یلي:المج إلى تطلبو   -٦

في جمع  العاملةأن یواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولیة األخرى   أ)
  ؛الطیران وتوزیعها إحصاءات

بناء على  عضاءالدول األإلى المساعدة  المالئمة لكي یقدم موظفو األمانة العامة ترتیباتالأن یضع   ب)
  ا؛به المنظمة إبالغتحسین عملیة الطیران المدني و  إحصاءاتطلبها لتحسین 

قیقة الدبیانات التنسیق بیانات الطیران من مصادر مختلفة من أجل تسهیل توفیر أن یضع عملیة تتیح   ج)
  ؛متسقة الالزمة التخاذ قرارات مستنیرة من جانب الدولالموثوقة و الو 
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وأدواتها اإللكترونیة  زز بیاناتهاوأن یضع ویحتضن ویدیر منهاجا یمّكن أوساط الطیران من أن تتبادل وتع  د)
  .القرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمةفي في االتفاقیة و  ةالوارد واألحكاممبادئ لوفقا ل

  المرفق (ج)
  القتصادياوالتحلیل والتخطیط  التوقعات

ا یوفر لتعزیز التخطیط استقاللیة االیكاو في تتبع االتجاهات وتطبیق التحلیالت االقتصادیة یمثل أساسا ضروری لما كانت
  والتنمیة المستدامة للنقل الجوي الدولي؛

 الستخدامها في عن تطورات الطیران المدني الدولي في المستقبل وٕاقلیمیةعالمیة  توقعاتتحتاج إلى  عضاءالدول األ تنلما كاو 
  ؛مختلف األغراض

دي أن یتوقع التطورات المستقبلیة التي یحتمل أن المستمرة في المجال االقتصا إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان
  ؛تتطلب اتخاذ تدابیر من جانب المنظمة، وأن یبادر باتخاذ تلك التدابیر في الوقت المناسب

مـع تركیـز خـاص علـى السـالمة وسـعة المنظمة مطالبة بتقییم أدائها بصورة منتظمة علـى ضـوء أهـدافها االسـتراتیجیة  تولما كان
  ؛ونجاعتها واألمن والتسهیالت والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وحمایة البیئةالمالحة الجویة 

لمطارات ونظم المالحة الجویة لتخطیط القتصادي ألغراض الدعم االى المحددة و  تحتاج إلى توقعاتالمنظمة  ولما كانت
  وألغراض الرصد والتخطیط في مجال حمایة البیئة؛

  :الجمعیة العمومیة فإن
الطیــران مجــال المسـتقبل فــي  فــي تطــوراتالتجاهـات و باال التوقعــات وتحــدیث بإعــداد  المجلــس أن یقـوملــى إ تطلـب  -١

والعالمیــة، وأن  المحلیــة واإلقلیمیــةالبیانــات هــذه التوقعــات  شــملة، علــى أن تأو محــدد ةعامــ التوقعــاتالمــدني، ســواء كانــت هــذه 
وسعة المالحة الجویة ونجاعتها واألمن والتسهیالت  في مجاالت السالمة، وأن یلبي الحاجة إلى البیانات عضاءللدول األ هایتیح

  ؛والتنمیة االقتصادیة للنقل الجوي وحمایة البیئة
إلى المجلس أن یضع مجموعة وحیدة من التوقعات الطویلة األجل للحركة الجویة، التي یمكن على أساسـها تطلب   -٢

لتفصــیل وذلــك خدمــًة ألغــراض شــتى منهــا تخطــیط نظــم المالحــة الجویــة وضــع توقعــات بمواصــفات محــددة أو بقــدر أكبــر مــن ا
  وتحلیل المسائل البیئیة؛

ــــى  تطلــــب  -٣ ــــى وضــــع المنهجیــــات إل ــــیم اآلثــــار  الالزمــــة إلعــــداد واإلجــــراءاتالمجلــــس أن یعمــــل عل التوقعــــات، وتقی
 المنظمــة احتیاجــاتســیناریوهات للعمــل لتلبیــة  دوٕاعــدا، فعالیــة التكلفــةوتحلیــل التكــالیف والمنــافع أو  االقتصــادیة للتــدابیر الجدیــدة،

  وكذلك، إذا اقتضى األمر، األنشطة األخرى للمنظمة؛تخطیط البیئة  ، أو هیئاتتخطیط المالحة الجویةل اإلقلیمیةالمجموعات و 
حـددة الجاریة لألغراض الم التوقعاتعن أسالیب ٕاعداد مواد لجمع و الالزمة ترتیبات الالمجلس أن یضع إلى  تطلب  -٤

توقعاتهـــا لهـــا فـــي  إرشـــاداتلتكـــون بمثابـــة  إلـــى آخـــرمـــن آن  عضـــاءهـــا علـــى الـــدول األعوز أن یو  ،أعـــاله ٣و ٢و ١ات فـــي الفقـــر 
  وتحلیالتها االقتصادیة؛وتخطیطها 

إلى المجلس رصد التطورات وٕاجراء دراسات بشـأن المسـائل الرئیسـیة ذات األهمیـة العالمیـة وتقاسـم تحلیالتـه  تطلب  -٥
  والمنظمات الدولیة وقطاع الطیران. مع الدول
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  المرفق (د)
  فرض الضرائب

لمـــا كــان فـــرض الضــرائب علـــى دورا رئیســیا فـــي توســیع نطـــاق التجــارة والســـفر الــدولیین، و  ؤديالنقــل الجـــوي الــدولي یـــ لمــا كـــان
النقـل الجـوي الـدولي  شـركات تإیـراداعلـى و  الفنیـة االسـتهالكیة التـي یسـتعملها النقـل الجـوي الـدولي واإلمـداداتالطائرات والوقود 

، وعلـى مبیعـات وخـدمات الطیـران والطائرات وغیرها من الممتلكات المنقولـة المرتبطـة بتشـغیل الطـائرات فـي النقـل الجـوي الـدولي
  ؛له تأثیر اقتصادي وتنافسي ضار على عملیات النقل الجوي الدولي

تمیــز مــن  أن فــرض الضــرائب فــي مجــال النقــل الجــوي الــدوليبشــ Doc 8632المضــمنة فــي الوثیقــة  سیاســات االیكــاولمــا كانــت و 
ناحیة المفهوم بین الرسـم والضـریبة باعتبـار أن "الرسـم هـو جبایـة تهـدف علـى وجـه التحدیـد إلـى اسـترداد نفقـات تقـدیم التجهیـزات 

لیة، وهي عموما ال تسـري والخدمات إلى الطیران المدني، بینما الضریبة هي جبایة لتحصیل إیرادات للحكومات الوطنیة أو المح
  على الطیران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة"؛

علـى نحـو متزایـد علـى بعـض جوانـب النقـل الجـوي  جبایـاتبفـرض  عضـاءمن دواعي القلق البالغ قیام بعض الـدول األ ولما كان
ضــرائب علــى مبیعــات الرســوم علــى أنهــا  ذههــ بعــضیمكــن تصــنیف حیــث فــرض الرســوم علــى الحركــة الجویــة، انتشــار الــدولي، و 
  ؛النقل الجوي الدوليوخدمات 

موحد الیان "الب ١٧-٣٨ في قرار الجمعیة العمومیة قد عولجترات ـمسألة الجبایات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائ ولما كانت
  ؛"ج ونوعیة الهواء المحلياألحكام العامة والضجی – بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة في مجال حمایة البیئة

بالطـابع الفریـد للطیـران  التسـلیمسـتهدف یو شـیكاغو ) مـن اتفاقیـة ٢٤ل المـادة (كّمـی Doc 8632 ةـالـوارد فـي الوثیقـ القـرار ولما كـان
  ؛بعض جوانب عملیات النقل الجوي الدولي من الضرائبإلى إعفاء المدني الدولي وبالحاجة 

  الجمعیة العمومیة: فإن

ــتحــث   -١ الصــادرة  Doc 8632 رد فــي الوثیقــةو علــى أن تطبــق القــرار الصــادر عــن المجلــس حســبما  عضــاءدول األال
وذلك تفادیا لفـرض ضـرائب تمییزیـة علـى الطیـران ، الدولي سیاسات االیكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانب

  الدولي؛ 

  مجال النقل الجوي؛ على تحاشي االزدواج الضریبي في  عضاءالدول األتحث   -٢

وتــــأمین اســــتجابتها  Doc 8632والمشــــورة الــــواردة فــــي الوثیقــــة  اإلرشــــاداتالمجلــــس أن یكفــــل تحــــدیث إلــــى  تطلــــب  -٣
  ، وأن یواصل تعزیز تطبیقها بمزید من الصرامة.عضاءالدول األ الحتیاجات



- 51 - 

 

  المرفق (هـ)
  خدمات المطارات والمالحة الجویة

  سیاسة فرض الرسوم  :القسم األول
سیاســات االیكــاو بشــأن فــرض الضــرائب فــي مجــال النقــل الجــوي "  Doc 8632المضــمنة فــي الوثیقــة سیاســات االیكــاو  لمــا كانــت

نفقـات  اسـترداد إلـىتمیز من ناحیة المفهوم بین الرسم والضریبة باعتبـار أن "الرسـم هـو جبایـة تهـدف علـى وجـه التحدیـد " الدولي
وهـي الوطنیة أو المحلیة،  اتللحكوم إیراداتبینما الضریبة هي جبایة لتحصیل  ،المدني انإلى الطیر والخدمات  التجهیزاتتقدیم 

  تسري على الطیران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة "؛ال عموما 
فـي علـى حـدة  والخیارات القائمة على آلیات السوق قد عولجتمسألة الجبایات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت

األحكــام العامــة  –"بیــان موحــد بسیاســات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال حمایــة البیئــة  ١٧-٣٨ قــرار الجمعیــة العمومیــة
 ١٨-٣٨قرار الجمعیة العمومیـة  )، وفيأثر الطیران على نوعیة الهواء المحلي -) المرفق (ح(والضجیج ونوعیة الهواء المحلي 

  ؛"تغیر المناخ –ممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة "بیان موحد بسیاسات و 
  ؛عنهاواإلعالن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة  فرضأساس  شیكاغو قد حددت) من اتفاقیة ١٥المادة ( ولما كانت
دئ التــي یمكــن لمقــدمي المبــاإلــى  عضــاءالــدول األ إلرشــادالجمعیــة العمومیــة قــد كلفــت المجلــس بصــیاغة توصــیات  ولمــا كانــت

الســترداد تكــالیف تقــدیمها  رســوماعلــى أساســها أن یفرضــوا خــدمات المطــارات وخــدمات المالحــة الجویــة للطیــران المــدني الــدولي 
  اإلیرادات؛تحصیل تلك ل إتباعهااألسالیب التي یمكن الى ، و منهاأخرى  إیراداتوتحصیل 

طة العالمیة بشأن حزم التحسینات في منظومة الطیران یتطلب تبریـر ضـروي ولما كان تطویر هیاكل النقل الجوي األساسیة والخ
 لتحلیل الجدوى بما یكفل حشد األموال والتمویل لدعم تنفیذهما؛

خــدمات المالحــة و سیاســات االیكــاو بشــأن رســوم المطــارات  " بعنــوانالصــادرة  Doc 9082المجلــس قــد اعتمــد الوثیقــة  ولمــا كــان
  شرها؛حسب االقتضاء ون" الجویة

  الجمعیة العمومیة: فإن
  شیكاغو؛ ) من اتفاقیة١٥( على أن تكفل االحترام التام للمادة عضاءالدول األ تحث  -١
 تشارك المطارات وخدمات المالحة الجویة التي تقدمها أو خدمات ، عند استرداد تكالیفعضاءالدول األ تحث  - ٢

 Doc 9082الوثیقة  فيشیكاغو و ) من اتفاقیة ١٥(  مبادئ الواردة في المادةال إتباعالمدني الدولي، على  إلى الطیرانفي تقدیمها 
لتشغیل التنظیمي  الهیكلبغض النظر عن  ،سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویةبعنوان الصادرة 
  ؛الجویة المطارات والمالحة خدمات

ة التكالیف المرتبطة ـتغطیلمات المطارات والمالحة الجویة أن تكفل استخدام رسوم خد على عضاءالدول األ تحث  - ٣
  ؛طیران المدنيال إلى بتقدیم التجهیزات والخدمات

نشر أي رسوم شیكاغو على ) من اتفاقیة ١٥( دها وفقا للمادةو على بذل قصارى جه عضاءالدول األ تحث  - ٤
 عضوطائرات أي دولة إلى  المطاراتخدمات حیة و التجهیزات المال لقاء تقدیمأو تسمح بفرضها  عضاءاألدولة ال تفرضها
  بهذه الرسوم؛ لمنظمةا على إبالغو ، أخرى
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على اعتماد مبادئ عدم التمییز، وتناسب التكالیف، والشفافیة والتشاور، كما تنص على  عضاءالدول األ تشجع  - ٥
اتفاقات الخدمات الجویة، لضمان االمتثال من  ، في تشریعاتها أو لوائحها أو سیاساتها الوطنیة وكذا فيDoc 9082ذلك الوثیقة 

  جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة؛
على التحقق من تنفیذ سیاسات االیكاو الحالیة فیما یخص استرداد تكالیف التدابیر  عضاءالدول األ تشجع  - ٦

، وذلك كي Doc 9082 م إقراره في الوثیقةوالمهام األمنیة في المطارات ومن جانب مقدمي خدمات المالحة الجویة، حسبما ت
  تصبح رسوم االنتفاع األمنیة معقولة وفعالة من حیث التكلفة وتعزز التنسیق على المستوى العالمي؛ 

إلى المجلس أن یضع إرشادات عن تمویل هیاكل النقل الجوي ووظائف األشراف المناسبة وتمویل  تطلب  - ٧
آلیات لدعم التحسینات التشغیلیة كما هو مبّین في وحدات حزم التحسینات في  منظومة النقل الجوي، بما في ذلك وضع

  منظومة الطیران؛
وغیرهـا  Doc 9082 الوثیقـة الـواردة فـيسیاساته وٕارشـاداته المتصـلة بالتمویـل و  یكفل تحدیثالمجلس أن إلى  تطلب  -٨

  .عضاءالدول األمن الوثائق وتأمین استجابتها الحتیاجات 

  االقتصاد واإلدارة  :القسم الثاني
  الجویة؛أحجام الحركة  ازدیادالمالحة الجویة تتزاید مع و التكالیف العالمیة لتقدیم خدمات المطارات  تنلما كا

وفعالیتهــا مــن حیــث  الجویــة المالحــةو خــدمات المطــارات كفــاءة ى تحســین ـعلــ امتزایــد اتركیــز  صــبت عضــاءالــدول األ ولمــا كانــت
  التكلفة؛

مــن جهــة والمصــالح التــوازن بــین المصــالح المالیــة لمقــدمي خــدمات المطــارات والمالحــة الجویــة  إقامــةوري مــن الضــر  ولمــا كــان
المالیة للناقلین الجویین والمنتفعین اآلخرین من جهة أخرى، وینبغي االستناد في ذلـك إلـى تشـجیع التعـاون بـین مقـدمي الخـدمات 

  والمنتفعین بها؛
تشــجیع االســترداد المنصــف لتكــالیف إلــى الرامیــة  واإلرشــاداتتقــدیم المشــورة إلــى لمنظمــة ا دعــتقــد  عضــاءالــدول األ ولمــا كانــت

  ؛خدمات المطارات والمالحة الجویة
لــى هیئـات تجاریـة ومخصخصــة إالمالحـة الجویـة خـدمات المطــارات و تشـغیل  أصـبحت تكثـر مــن إسـناد عضــاءالـدول األ ولمـا كانـت

ل بموجـب اتفاقیـة شـیكاغو ومالحقهـا وسیاسـات وٕارشـادات االیكـاو فـي المجـال االقتصـادي، تكون أقل إدراكا ووعیا بالتزامـات الـدو   قد
  ؛شیكاغو ) من اتفاقیة٢٨( بموجب المادة الدول للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهاوتستخدم تجهیزات وخدمات متعددة الجنسیات 

بشــأن توزیــع تكــالیف النظــام العــالمي للمالحــة باألقمــار المجلــس قــد اعتمــد إرشــادات مؤقتــة فــي مجــال السیاســة العامــة ولمــا كــان 
  الصناعیة لضمان معاملة منصفة لكل المستخدمین؛

  الجمعیة العمومیة: فإن
) من ٢٨مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة (الهي وحدها  بأنها عضاءالدول األ تذكر  -١

المطــارات  تشــغل خــدماتبصــرف النظــر عــن الهیئــة أو الهیئــات التــي  المالحــة الجویــة،اتفاقیــة شــیكاغو إزاء خــدمات المطــارات و 
  ؛والمالحة الجویة المعنیة
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على النظر في إنشاء كیانات مستقلة لتشغیل المطارات ومقدمي خـدمات المالحـة الجویـة،  عضاءالدول األ تشجع  -٢
  المعنیة األخرى؛ مع مراعاة االستدامة االقتصادیة ومصالح المستخدمین واألطراف 

   على االرتقاء بالنوعیة في أداء خدمات المالحة الجویة من خالل اإلدارة الجیدة؛ عضاءالدول األ تحث  -٣

وخـدمات المالحـة الجویـة المتعـددة  جهیـزاتعلى التعاون الفعال مـن أجـل اسـترداد تكـالیف ت عضاءالدول األتحث   -٤
شـــادات المؤقتــة فـــي مجــال السیاســة العامـــة التــي وضــعها المجلـــس بشــأن توزیـــع وأن تنظــر فـــي إمكانیــة اســتخدام اإلر  الجنســیات

  تكالیف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعیة؛

أن یواصل إعداد سیاسات وٕارشادات االیكاو بما یسهم في زیادة الكفاءة والجدوى االقتصادیة فـي المجلس  إلى تطلب  -٥
  سیما إرساء األساس السلیم للتعاون بین مقدمي الخدمات والمنتفعین بها؛ ، والة الجویةالمالحو المطارات  تقدیم وتشغیل خدمات

أن یواصــل تنقــیح إرشــادات االیكــاو فــي مجــال السیاســة العامــة بشــأن توزیــع تكــالیف النظــام  المجلــس إلــى تطلــب  -٦
ة بمـا فـي ذلـك تبـادل التشـغیل المشـترك الفعـال العالمي للمالحة باألقمار الصـناعیة وتنسـیق الجوانـب الفنیـة والقانونیـة واالقتصـادی

  من حیث التكلفة؛

أن یـــرّوج لسیاســـات وٕارشـــادات االیكـــاو بشـــأن رســـوم االنتفـــاع، بمـــا فـــي ذلـــك تقـــدیم المشـــورة  المجلـــس إلـــى تطلـــب  -٧
ات المطـــارات التنظیمیـــة واإلداریـــة، بمـــا یزیـــد الـــوعي والدرایـــة بهـــا لـــدى الـــدول والهیئـــات التجاریـــة والمخصخصـــة التـــي تقـــدم خـــدم

  والمالحة الجویة؛

قــدم أن یالوضــع االقتصــادي لخــدمات المطــارات والمالحــة الجویــة، و  دراســة یواظــب علــىالمجلــس أن  إلــى تطلــب  -٨
  ؛على فترات مالئمة عضاءالدول األإلى تقاریر عنه 

 یـة المتعلقـة بخـدماتتقـدیم البیانـات المالمـا یمكنهـا لدهـا وبأسـرع و أن تبذل قصـارى جهعلى  عضاءالدول األ تحث  -٩
  تلك التقاریر. وٕاعدادتلك المشورة  إسداءالمطارات والمالحة الجویة التابعة لها لكي یتمكن المجلس من 

  المرفق (و)
  اقتصادیات الناقلین الجویین

مســتوى زایــدا بیبــدون اهتمامـا متوالمصــالح الســیاحیة ومصـالح الطیــران والمصـالح التجاریــة ومنظماتهــا الدولیـة  المنتفعـون لمـا كــان
  اإلیرادات؛تكالیف تشغیل الناقلین الدولیین وعائداتهم المالئمة من 

والمنظمـات الدولیـة األخـرى تسـتخدم علـى نطـاق واسـع الدراسـات الموضوعیــة التـي تقـوم بهـا االیكـاو  عضـاءالـدول األ ولما كانـت
  اإلیرادات؛لتقاسم  إنصافانظام أكثر  إلىوأفضت  ادالحیوهي الدراسات التي شجعت على  ،النقل الجوي الدولي إیراداتلتكالیف 

تكالیفهم وبیاناتهم التشغیلیة التي تساعد على تقییم فعالیة التـدابیر الناقلین الجویین و  إیراداتمعرفة  إلىاالیكاو تحتاج  ولما كانت
  ؛ثماریة وألغراض أخرىوالدراسات االست ةالبیئیالمقترحة لتنفیذ أهداف االیكاو االستراتیجیة ولتخطیط المسائل 
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  الجمعیة العمومیة: فإن

فـي مسـتوى  اإلقلیمیـةدراسـة عـن االختالفـات  ةدوریـبصـفة  المجلس أن یكلف األمین العـام بـأن یصـدر إلى تطلب  -١
 علـى مسـتویات المسـتلزماتوأسـعار أن یحلل في هذه الدراسـة تـأثیر اخـتالف العملیـات التكالیف التشغیلیة للنقل الجوي الدولي، و 

  ؛النقل الجويعلى تعریفات و  التكالیف

مــن النــاقلین الجــویین الــدولیین  بأســرع مــا یمكــندهــا للحصــول و علــى أن تبــذل قصــارى جه عضــاءالــدول األ تحــثو   -٢
  االیكاو. تطلبهاالتي خرى األبیانات الو  واإلیراداتف یلالها على بیانات التك التابعین

  المرفق (ز)
  البرید الجوي

  ؛العمومیة قد أعطت توجیهات ساریة بخصوص نشاط االیكاو في مجال البرید الجوي العالميالجمعیة  لما كانت

  الجمعیة العمومیة: فإن

سیاســات فــي  صــیغتالطیــران المــدني الــدولي كلمــا  تراعــي األثــر الــذي یقــع علــىعلــى أن  عضــاءالــدول األ تحــث  -١
  ؛العالمي يیدتحاد البر السیما في اجتماعات ا مجال البرید الجوي الدولي، وال

وعلى النحو المنصوص علیه في ترتیبات  ه،العالمي بناء على طلب يتحاد البریدالد ااألمین العام بأن یزوّ  تكلف  - ٢
  .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعیالتعاون ذات الصلة بین االتحاد البریدي العالمي واالیكاو 

  ة بأمن الطیرانالبیان الموحد بسیاسات اإلیكاو المستمرة المتعلق  :١٥-٣٨

الطیـران المـدني الـدولي مـن أفعـال التـدخل غیـر  بشـأن سیاسـات حمایـةتوحید قـرارات الجمعیـة العمومیـة المستصوب من  لما كان
متنــاول الیــد وأســهل فهمــا  إلــىالمشــروع، وذلــك تیســیرا لتنفیــذ هــذه السیاســات وتطبیقهــا العملــي مــن خــالل جعــل نصوصــها أقــرب 

  ؛المنطقیة وأفضل تنظیما من الناحیة

سیاسات االیكاو بفي كل دورة من دوراتها بیانا موحدا  صدرأن ت ١٧-٣٧رقم   الجمعیة العمومیة قد قررت في قرارها ولما كانت
  ؛الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع لحمایةالمستمرة 

البیـان الموحـد عـن سیاسـات االیكـاو المسـتمرة، الـوارد  هـذاالجمعیة العمومیة قد استعرضت اقتراحات المجلـس بتعـدیل  ولما كانت
والثالثین للجمعیة الثامنة وعدلت ذلك البیان لیشمل القرارات الصادرة عن الدورة ، ١٧-٣٧رقم  بالقرار(ط)  إلىفي المرفقات (أ) 

  ؛العمومیة

  فإن الجمعیة العمومیة:

الطیران المدني الدولي من  لحمایةات االیكاو المستمرة القرار تشكل البیان الموحد عن سیاس هذاأن مرفقات  تقرر  -١
  ؛للجمعیة العمومیةالثامنة والثالثین كانت علیه هذه السیاسات عند ختام الدورة حسبما أفعال التدخل غیر المشروع، 



- 55 - 

 

او عـن سیاسـات االیكـ بیانـا موحـداعادیـة من دوراتهـا الكل دورة  أن تطلب إلى المجلس أن یعرض على نظر تقرر  -٢
  ؛حمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروعلالمستمرة 

  .١٧-٣٧رقم  أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن  -٣

  المرفق (أ)
  السیاسة العامة

الم الصـداقة وحسـن التفـاهم والحفـاظ علیهمـا بـین أمـم العـ إیجـادتطور الطیران المدني الدولي یمكن أن یساعد كثیرا على  لما كان
  ؛وشعوبه، بینما یمكن لسوء استعماله أن یصبح تهدیدا لألمن العام

  لتطوره اآلمن والمنظم؛الرئیسي  التهدیدالطیران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في أفعال التدخل غیر المشروع  لما كانتو 

رات كسـالح تـدمیر أو اسـتهداف الطـائرات اإلرهابیة، بما فیها األعمال التي تنطوي علـى اسـتعمال الطـائ األعمالتهدید  ولما كان
بأســلحة الــدفاع الجــوي التــي یحملهــا األفــراد (مانبــادز)، أو القــذائف الصــاروخیة األخــرى أرض جــو، أو األســلحة الخفیفــة والقنابــل 

متفجـر  المقذوفة بالصواریخ أو حمل السوائل واالیروسول والهالمیات على متن الطائرات السـتعمالها كعناصـر فـي تكـوین "جهـاز
والهجـوم  ،االسـتیالء غیـر المشـروع علـى الطـائراتارتجالي"، أو التخریب أو محاولة التخریب باستخدام "جهـاز متفجـر ارتجـالي" و 

الطیــران  ضــدمــن أفعـال التــدخل غیــر المشـروع  ذلــك وغیـرعلـى منشــآت الطیـران، بمــا فــي ذلـك علــى المنــاطق المتاحـة للجمهــور 
األشـخاص عـرض للخطـر أرواح ممـا یسـالمة الطیـران المـدني الـدولي وكفاءتـه وانتظامـه،  علـىرا ؤثر تأثیرا ضارا وخطیتالمدني، 

  ؛قوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطیران المدني الدوليیو  على األرضالطائرات و على متن 

  ؛الدولي نونتشكل جریمة خطیرة تخالف القاالطیران المدني الدولي  ضدكافة أعمال التدخل غیر المشروع  ولما كانت

  یظالن ساریین؛ ١٦-٢٩و  ١٢-٢٧بأّن القرارین  وٕاذ تذّكر

باستغالل قطاع الطیران في تنفیذ طائفة متنوعة من األنشطة اإلجرامیة كالنقل الجوي غیر المشروع للمخدرات والمؤثرات وتسّلم 
  العقلیة؛

ي رفیع المستوى ألمن الطیران، الذي عقد في وتوصیات المؤتمر الوزار  ١٩- ٣٦و ١-٣٣قراري الجمعیة العمومیة  إلى وتشیر
  ؛٢٠٠٢فبرایر 

  إلى اإلعالن بشأن أمن الطیران الذي اعتمدته الدورة السابعة والثالثون للجمعیة العمومیة؛ وتشیر

  ؛٢٠١٢ و ٢٠١١إلى البیانات المشتركة التي اعتمدتها مؤتمرات االیكاو اإلقلیمیة بشأن أمن الطیران المعقودة في عامي  وتشیر

إلى  البیان المشترك الصادر عن المؤتمر بین االیكاو ومنظمة الجمارك العالمیة بشأن تعزیز أمن الشحن الجوي  وتشیر
  .٢٠١٢التآزر من خالل التعاون، الذ انعقد في سنغافورة في یولیه  –والتسهیالت 

وٕالى استنتاجات  ٢٠١٢ل في شهر سبتمبر یارإلى بیان المؤتمر الرفیع المستوى بشأن أمن الطیران الذي عقد في مونت وتشیر
  وتوصیات هذا المؤتمر؛
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مع الرضا إلى تدابیر المتخذة لتنفیذ استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران ومجاالت التركیز االستراتیجي السبعة  وتشیر
في مجال أمن الطیران للفترتین الثالثیتین التي تقدم إطارا ألنشطة اإلیكاو  ،١٧/٢/٢٠١٠المتعلقة بها، كما اعتمد ذلك المجلس في 

  ؛٢٠١٦- ٢٠١١

  الجمعیة العمومیة: فإن

الطیران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهویة مرتكبیها  فيجمیع أفعال التدخل غیر المشروع  تدین بشدة  - ١
  ؛وأسباب ارتكابها

تدمیر الطائرات المدنیة  إلىالتي تهدف  التدخل غیر المشروعومحاوالت أفعال  بشعور من المقت أفعالتالحظ   - ٢
  ؛األرض متنها وعلىاألشخاص على  للدمار وقتلأسلحة كمدنیة الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك في أثناء طیرانها 

لة أمن الطیران ماالستمرار في معااألعضاء منظمة الطیران المدني الدولي ودولها على أنه یجب  تؤكد من جدید  - ٣
  أعلى درجات األولویة وینبغي توفیر الموارد المناسبة له؛یحظى ب أمرا هار باعتب

األمن  إجراءاتأكثر  الثابتة وذلك بتطبیقاالیكاو  لسیاسةأن تؤكد تأییدها الحازم األعضاء جمیع الدول  تناشد  - ٤
والمخططین والراعین  المرتكبین معاقبةأفعال التدخل غیر المشروع و سواء بشكل فردي أو بالتعاون فیما بینها للوقایة من  فعالیة

  والممولین والمتآمرین في أي فعل من هذه األفعال. 

األعضاء التي قد تنشأ بین الدول  الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهیل على مسؤولیة االیكاو  تؤكد من جدید  - ٥
  .ي العالم أجمعللطیران المدني الدولي ف والمنظمالتشغیل اآلمن  فياألمور التي تؤثر في 

، على أفعال التدخل غیر المشروع عمله كأولویة عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع بمواصلةالمجلس  تكلف  - ٦
أساس التوجیه االستراتیجي المقدم في إطار استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران وتأمین أداء هذا العمل بأعلى درجة من 

  .الكفاءة واالستجابة

إلى استراتیجیة   للدول األعضاء لما قدمته من اشتراكات طوعیة في شكل موارد بشریة ومالیة عن تقدیرهاتعرب   - ٧
   ٢٠١٣-٢٠١١االیكاو الشاملة ألمن الطیران خالل الفترة الثالثیة 

جمیع الدول األعضاء على مواصلة دعم تمویل أنشطة المنظمة في مجال أمن الطیران خارج األنشطة  تحث  - ٨
  ة في إطار البرنامج العادي بواسطة استراتیجیة اإلیكاو الشاملة ألمن الطیران.الممول
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  المرفق (ب)
  وسن التشریعات الوطنیةق القانونیة الدولیة یثاو مال

  وعقد االتفاقات المناسبة
  المدني  غیر المشروع في الطیران أفعال التدخل لقمع

  المواثیق القانونیة الدولیة  أ)
األخرى التي  االتفاقیة بشأن الجرائم وبعض األفعال ران المدني من أفعال التدخل غیر المشروع قد عززتهاحمایة الطی لما كانت

)، ١٩٧٠ ،(الهاي واتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،(طوكیو ترتكب على متن الطائرات
بشأن قمع أفعال  والبروتوكول)، ١٩٧١ل، یامونتر( ان المدنيغیر المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطیر  األفعالقمع   واتفاقیة

العنف غیر المشروعة في المطارات التي تخدم الطیران المدني الدولي، المكمل لالتفاقیة بشأن قمع أفعال التدخل غیر المشروع 
 بغرض كشفهااتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة )، فضال عن ١٩٨٨ل، یامونتر( ضد سالمة الطیران المدني

والبروتوكول )، ٢٠١٠(بیجین،  واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران المدني الدولي، )١٩٩١ ل،یامونتر(
  ؛واالتفاقات الثنائیة لقمع تلك األفعال )،٢٠١٠(بیجین،  المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات

  الجمعیة العمومیة: فإن
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على  بشأناالتفاقیة  األعضاء التي لم تنضم بعد إلىالدول  حثت  - ١

واتفاقیة قمع األفعال ) ١٩٧٠، (الهاي واتفاقیة قمع االستیالء غیر المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، (طوكیو متن الطائرات
 الـالتفاقیة مونتری المكمل ١٩٨٨ )، وبروتوكول عام١٩٧١ل، یاونترم( غیر المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطیران المدني

واتفاقیة قمع األفعال غیر المشروعة المتعلقة بالطیران ، )١٩٩١ل، یا(مونتر واتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفها
)، ٢٠١٠(بیجین،  مشروع على الطائراتوالبروتوكول المكمل التفاقیة قمع االستیالء غیر ال)، ٢٠١٠(بیجین،  المدني الدولي

 www.icao.intاألطراف في مواثیق أمن الطیران القانونیة موجودة على موقع االیكاو تحثها على االنضمام الیها.  قوائم الدول 
  ؛ICAO Treaty Collectionتحت عنوان 

، أن تنفذ اتفاقیة بشأن تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفهاافا في الدول التي لم تصبح بعد أطر  تناشد  - ٢
التي  الدول وتناشد ،االنضمام الیها  أو قبولها أو الموافقة علیها أو یهاالتصدیق علحتى قبل المبادئ التي تتضمنها هذه االتفاقیة، 

  ها؛كنما یمرع أسبهذه المتفجرات  تنفذ تدابیر تمییزبالستیكیة أن المتفجرات التصنع 
اتفاقیات  انضمامها أطرافا فيفي تذكیر الدول بأهمیة  باالستمراراألمین العام من المجلس أن یوجه  تطلب  - ٣

والبروتوكول المكمل التفاقیة قمع  ،لیامونترالمكمل التفاقیة  ١٩٨٨وبروتوكول عام وبیجین ال ـطوكیو والهاي ومونتری
، وأن یقدم المساعدة التي تطلبها فاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیة بغرض كشفهاتوا ،االستیالء غیر المشروع على الطائرات

  ؛قیثاو مهذه ال إلىالدول التي تصادف أي صعوبات في سبیل انضمامها 
  المناسبةاالتفاقات عقد صدار التشریعات الوطنیة و إ  ب)

عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل  بإنزالتي تقضي القوانین الجنائیة الوطنیة ال األعضاء بإصدارقیام الدول  لما كان
  ؛غیر المشروع في الطیران المدني یسهل كثیرا ردع تلك األفعال

http://www.icao.int
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  الجمعیة العمومیة: فإن
یقومون بارتكاب وافیة ضد األشخاص الذین  إجراءات اهتماما خاصا العتمادأن تولي  األعضاءالدول  تناشد  - ١
 وأفعال التخریب أو محاولة التخریب أفعال االستیالء غیر المشروع على الطائراتأو تسهیل  تخطیط أو رعایة أو تمویل أو

ها اتتشریعوأن تدرج على وجه الخصوص في الطیران المدني،  فيالتدخل غیر المشروع أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغیر 
  ؛مشددة على هؤالء األشخاص اتعقوب بإنزالقواعد تقضي 

تسلیم أو محاكمة األشخاص الذین یرتكبون أفعال االستیالء غیر لوافیة  إجراءاتأن تتخذ  األعضاء الدول تناشد  - ٢
التدخل غیر المشروع ضد أو محاوالت أفعال من أفعال  هاوغیر  أو أفعال التخریب أو محاولة التخریب المشروع على الطائرات

وٕابرام اتفاقات مناسبة ذا الغرض أو تعزیز الترتیبات القائمة معاهدة له وضعأو  یةأحكام قانونوذلك بسن الطیران المدني، 
  الطیران المدني الدولي. ضد اإلجرامیةهجمات یرتكبون الاألشخاص الذین  للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى یتسنى ترحیل

  (ج)المرفق 
  األمن الفنیةتنفیذ تدابیر 

ممارسة األعضاء تتطلب من المنظمة ومن دولها ل غیر المشروع من أفعال التدخالطیران المدني الدولي حمایة  لما كانت
  ؛للحمایة إیجابیة إجراءاتالیقظة المستمرة ووضع وتنفیذ 

وأمتعتهم الیدویة نقل األشخاص األمن في جمیع مراحل وعملیات  إجراءاتهناك حاجة واضحة لتعزیز وتطبیق  ولما كانت
  ؛برید الخاص والسریعالمسجلة والبضائع والبرید وطرود الأمتعتهم و 

  وثائق السفر المقروءة آلیا تسمح بتعزیز األمن من خالل تحسین الوثائق التي تثبت هویة المسافرین وأطقم الطیارین؛ ولما كانت
وثائق السفر المقروءة آلیا تسمح أیضا بإقامة تعاون رفیع المستوى بین الدول من أجل تعزیز مكافحة غش الجوازات،  ولما كانت

في ذلك تزییف أو تزویر الجوازات ومنع المحتالین من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات منتهیة الصالحیة بما 
  الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول علیها بالغش؛ أو

ألغراض أمنیة، مما  استعمال وثائق السفر المقروءة آلیا والوسائل األخرى لمعلومات الركاب یمكن استخدامه أیضا ولما كان
یضیف مستوى هاما إلى نظام الطیران المدني الدولي، بغیة كشف اإلرهابیین ومنع أفعال التدخل غیر المشروع قبل عملیة 

  الصعود على متن الطائرة بوقت طویل؛
ن وأفضل الممارسات، التهدیدات لنظم الشحن الجوي والبرید ككل تتطلب نهجا عالمیا في إعداد وتنفیذ متطلبات األم ولما كانت

  بما في ذلك التعاون مع المنظمات الدولیة المعنیة مثل منظمة الجمارك العالمیة واتحاد البرید العالمي والمنظمة البحریة الدولیة؛
الطائرات بتطبیق  ومشغليهي المسؤولة عن التحقق من قیام الجهات الحكومیة وسلطات المطارات  األعضاءالدول  ولما كانت

  ؛األمن تإجراءا
وسیلة فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران  یشكلاألمن التي تنادي بها المنظمة  إجراءاتتنفیذ  ولما كان
  ؛المدني
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اإلجراءات المضادة الالزمة لحمایة الطیران المدني ال تفید إال من خالل توظیف أفراد األمن المدربین تدریبا عالیا،  ولما كانت
  حریات الشخصیة، وٕاصدار اإلجازات، ومراقبة الجودة؛ وٕاجراء الت
التجدیدات في التكنولوجیا والعملیات الزمة لتحقیق أمن الطیران الفعال والكفؤ وتدابیر التسهیالت، وفي تعریف  ولما كانت

 مستقبل نظم التفتیش األمني؛

  فإن الجمعیة العمومیة:

فعالة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع  تدابیر یة العتمادإعطاء أعلى أولو في  أن یستمرالمجلس على  تحث  - ١
تفاقیة باتحدیث أحكام الملحق السابع عشر على أن یواظب على ألمن الطیران المدني الدولي و  يبما یتناسب مع التهدید الحال

  ؛شیكاغو

 فة إلى صالحیاتباإلضا، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد  دراسات عن ینجزالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
أن یجري على و ، بغرض كشفهاالبالستیكیة المتفجرات  تمییز اتفاقیةاللجنة الفنیة الدولیة المعنیة بالمتفجرات بالصورة المبینة في 

نظام قانوني شامل  إنشاء، وذلك بغرض غیر المتفجرات البالستیكیة عن تمییز المتفجرات المثیرة للقلق ص دراساتخصو وجه ال
  اء؛قتضب االحسومالئم 

 للوقایة من الممكنة التدابیركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي جمیع الدول  تحث  - ٣
، باإلضافة إلى التدابیر توصي بها أحكام الملحق السابع عشر  التي تقتضیها أو التدابیرسیما  ، والالتدخل غیر المشروعأفعال 

  التي یوصي بها المجلس؛

والتوصیات واإلجراءات الدولیة الراهنة القواعد الرامیة إلى تنفیذ أن تعزز جهودها األعضاء على الدول  حثت  - ٤
 في، وأن تتخذ كل الخطوات الضروریة لمنع وقوع أفعال التدخل غیر المشروع نفیذهذا الت أن ترصدو  ،المتعلقة بأمن الطیران
مقید  – Doc 8973ادیة الواردة في دلیل أمن الطیران الصادر عن االیكاو (وأن تراعي المواد اإلرش ،الطیران المدني الدولي

  التوزیع) والمتاحة في موقع االیكاو مقید الدخول على اإلنترنت؛

الدول األعضاء على النهوض بأمن الطیران باعتباره عنصرا رئیسیا في األولویات الوطنیة واالجتماعیة  تشجع  - ٥
  عملیات؛واالقتصادیة وفي التخطیط وال

الدول األعضاء على العمل بالتشارك مع قطاع الطیران إلعداد وتنفیذ االختبارات التشغیلیة للتدابیر  تحث  - ٦
  الیة؛األمنیة وتنفیذها بف

الدول األعضاء، طبقا لقوانینها وأنظمتها وبرامجها ألمن الطیران الداخلیة ووفقا للقواعد والتوصیات  تشجع  - ٧
  یق وقدرة كل دولة، على النهوض بتنفیذ تدابیر أمن الطیران بطریقة عملیة للقیام بما یلي:الدولیة القابلة للتطب

توسیع نطاق اآللیات القائمة للتعاون بین الدول والصناعة، على النحو المالئم، لتبادل المعلومات والكشف   أ)
  المبكر عن التهدیدات األمنیة لعملیات الطیران المدني؛

فضل الممارسات والمعلومات المتعلقة بالتدابیر األمنیة الوقائیة، بما في ذلك تقنیات تقاسم الخبرات وأ  ب)
الكشف األمني والتفتیش وكشف المتفجرات وكشف السلوك األمني بالمطارات والكشف األمني على 

  العاملین بالمطارات واعتمادهم وتنمیة الموارد البشریة والبحث والتطویر للتكنولوجیات ذات الصلة؛
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االنتفاع بالتكنولوجیات الحدیثة لكشف المواد الممنوعة ولمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع   ج)
  احترام خصوصیة األفراد وسالمتهم؛

تعریف تدابیر األمن القائمة على المخاطرة والمناسبة للتهدیدات والمـــتــناسبة معها والفعالة والتي تتسم بالكفاءة   د)
  غیلیا والمستدامة اقتصادیا وتشغیلیا، وتأخذ في االعتبار التأثیر على الركاب واإلتجار المشروع؛والممكنة تش

السوائل واالیروسول والهالمیات، بما في ذلك تنفیذ الحلول معالجة الخطر المستمر الذي تشكله متفجرات   ه)
ئل واالیروسول والهالمیات في التكنولوجیة الالزمة للرفع التدریجي عن القیود المفروضة على حمل السوا

  أمتعة الركاب المحمولة یدویا؛
معالجة الرحالت التي تصل من الدول والتي یطبق فیها الكشف عن السوائل واالیروسول والهالمیات   و)

  بنفس طریقة معالجة الرحالت من الدول التي تطبق فیها القیود على السوائل واالیروسول والهالمیات؛
  في تأمین نظام أمن الشحن الجوي والبرید بواسطة ما یلي:تعزیز الجهود   ز)

  إعداد إطار ألمن الشحن الجوي یتسم بالقوة واالستدامة والمقاومة؛  )١
  تنفیذ قواعد األمن القویة بشكل فعال؛  )٢
  اعتماد نهج كامل لسلسلة اإلمداد في أمن الشحن الجوي والبرید؛  )٣
  ة على أمن الشحن الجوي والبرید؛إنشاء وتعزیز اإلشراف ومراقبة الجود  )٤
االشتراك في جهود تعاونیة ثنائیة ومتعددة األطراف لتنسیق التدابیر الرامیة إلى تعزیز وانسجام أمن   )٥

  الشحن الجوي والبرید وتأمین سلسلة اإلمداد العالمیة الشحن الجوي؛
عزیز المستوى الشامل ألمن المشاركة في أفضل الممارسات والدروس المكتسبة من الدول األخرى لت  )٦

  الشحن الجوي والبرید؛
  تعزیز المبادرات لتكثیف بناء القدرات في أمن الشحن الجوي والبرید؛  )٧

  االهتمام بالهشاشة األمنیة المحتملة لنظم الطائرات غیر المأهولة لمنع التدخل غیر المشروع.  ح)
ات التي تشمل استخدام المسؤولین عن االتصال والمزید الدول األعضاء أن تنظر في آلیات تبادل المعلوم تناشد  - ٨

من استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب التي یقدمها الناقلون الجویون، للتقلیل من الخطر على الركاب، مع ضمان حمایة 
  الخصوصیة والحریات المدنیة؛

ي السفر الجوي بسبب الخلط أن تقلل من حدوث اضطراب ف األعضاء، مع احترام سیادتها،الدول  تناشد  -٩
التفسیر غیر المتسق للقواعد القیاسیة، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسیق التدابیر المتخذة لتنفیذ القواعد والتوصیات  أو

الدولیة واإلرشادات على نحو یتسم باالتساق والكفاءة والفعالیة، ومن خالل تقدیم المعلومات جیدة التوقیت والمتاحة بسهولة 
  لجمهور المسافرین؛

أن تقوم، عند طلبها من دولة أخرى تطبیق تدابیر أمنیة لحمایة طائرة تحلق فوق أراضیها،  األعضاءالدول  تناشد  -١٠
أن تراعي مراعاة تامة تدابیر األمن المطبقة بالفعل في الدول المطلوب منها الحمایة؛  وأن تقوم، عند االقتضاء، باالعتراف بتلك 

  ابیر مساویة؛التدابیر كتد
األعضاء التي لم تبدأ بالفعل في إصدار جوازات سفر مقروءة آلیا دون غیرها أن تبدأ ذلك وفقا  الدول تحث  -١١

  ؛Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثیقة 
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  :یوجه األمین العام بما یليالمجلس أن  إلى تطلب  -١٢

 متوافقة ومكملة لبعضها البعض التسهیالت :والملحق التاسع عشر أحكام الملحق السابع أن یتأكد من أن  أ)
  ؛التدابیر األمنیة بفعالیة اإلخالل بشرط عدم

  المسائل التي تتعلق بأمن الطیران في الحاالت المالئمة؛ول أعمال اجتماعات االیكاو اجد أن یضّمن  ب)

ة، من خالل اإلدراك بأن رفع وقائع أمن أن یستمر في تحقیق عملیات ومفاهیم األمن الفعالة واالبتكاری  ج)
الطیران اإلقلیمي ودون اإلقلیمي بناء على طلب الدول المعنیة، بما في ذلك التعاون مع أصحاب 
المصلحة في الصناعة والشركات المصنعة للمعدات لتطویر الجیل القادم من عملیات الكشف على 

  الركاب والبضائع؛

اء أمن الطیران لمعالجة التهدیدات الجدیدة والقائمة ضد الطیران المدني أن یواصل التعاون مع فریق خبر   د)
وأن یضع اإلجراءات الوقائیة المالئمة التي تشمل التفتیش والمراقبة األمنیة لألشخاص بخالف الركاب 
الذین یحق لهم الدخول إلى منشآت المطار المؤّمنة، والكشف الفعال على الركاب واألمتعة والبضائع، 

ابط األمن المالءمة على الشحن الجوي وسلسلة اإلمداد، ومقدمي الخدمات، فضال عن اختیار وضو 
  وتدریب األشخاص الذین ینفذون ویطبقون إجراءات األمن؛

أن یعزز تطویر عملیات االعتراف المتبادل بغرض مساعدة الدول على اتخاذ ترتیبات ذات نفع متبادل،   ه)
وقع واحد، التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطیران فیها، حیث تحقق بما في ذلك ترتیبات األمن في م

هذه نفس النتائج، والتي تستند إلى عملیة تحقیق شاملة ومستمرة وتبادل فعال للمعلومات عن نظم أمن 
  الطیران في كل منها؛

ن المدني أن یواصل معالجة التهدیدات واألخطار، بما في ذلك التهدیدات اإللكترونیة ضد الطیرا  و)
واألخطار التي تتعرض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات وأمن إدارة الحركة الجویة، بالتشاور 

  مع فریق خبراء أمن الطیران؛

وٕاعداد مواد إرشادیة  على فترات مالئمة وتعدیل دلیل األمنبتحدیث  األمین العاممن المجلس أن یوجه  تطلب  -١٣
األعضاء مساعدة الدول رشادیة تفصیلیة بشأن السوائل واالیروسول والهالمیات، حسب االقتضاء، لجدیدة، بما في ذلك مواد إ

  ؛المتعلقة بأمن الطیران المدني واإلجراءاتالمواصفات  نفیذعلى تعلى معالجة التهدیدات الجدیدة والقائمة ضد الطیران المدني و 

أمن الطیران أن یضمنا االستعراض الدوري والتحدیث لبیان  من المجلس أن یبلغ األمین العام وفریق خبراء تطلب  -١٤
االیكاو العالمي الخاص بسیاق المخاطر، الذي ینص على منهجیة تقدیر المخاطر ألمن الطیران التي یمكن أن تنظر فیها 

ر مع أي توصیات الدول األعضاء الستخدامها في تطویر تقییماتها الوطنیة لألخطار وٕادراج التقییمات القائمة على األخطا
  العتماد تدابیر أمن الطیران الجدیدة أو المعدلة في الملحق السابع عشر أو في أي وثیقة أخرى من وثائق االیكاو.

من المجلس أن یبلغ األمین العام وفریق خبراء أمن الطیران لیضمنا مجاالت الخبرة المالئمة في تقییم  تطلب  -١٥
عد والتوصیات الدولیة، والمواصفات، والمواد اإلرشادیة والوسائل األخرى لمعالجة مسائل مخاطر أمن الطیران وفي إعداد القوا

  أمن الطیران، بما في ذلك التنسیق مع فرق الخبراء األخرى؛
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من المجلس أن یكلف فریق خبراء أمن الطیران باستعراض صالحیاته وٕاجراءاته اإلداریة في تاریخ مبكر  تطلب  -١٦
  التي تحد من قدرة الفریق على النظر في النطاق الكامل لقضایا أمن الطیران.بهدف إزالة القیود 

  (د)المرفق 
  مشروعالغیر المعنیة بأحد أفعال التدخل الدول  إجراءات

  أفعال التدخل غیر المشروع  أ)
  ؛الدولي غیر المشروع تعرض للخطر الشدید سالمة وانتظام وكفاءة الطیران المدنيالتدخل أفعال  لما كانت
فـي حالـة رفـض تتعـرض للمزیـد مـن الخطـر استیالء غیر مشروع قـد  تتعرض ألي فعلسالمة رحالت الطائرات التي  ولما كانت

  ؛المطارات غالقإ المدارج وممرات السیر و  قفالإ المساعدات المالحیة وخدمات الحركة الجویة و  تزویدها بخدمات
إذا  لخطـر أكبــرتتعــرض  قـدلواقعـة تحــت فعـل االســتیالء غیـر المشــروع ا اتسـالمة الركــاب والطـاقم علــى مـتن الطــائر  ولمـا كانــت

  ؛بینما هي تحت االستیالء قالعباإل اتسمح لتلك الطائر 
  الجمعیة العمومیة: فإن
التحــدیات التـــي یتعـــرض لهـــا أمــن الطیـــران المـــدني مـــن جــراء التهدیـــدات الجدیـــدة والقائمـــة تعــرب عـــن قلقهـــا تجـــاه   -١

  ؛المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غیر المشروعوأسالیب العمل المتغیرة 
واتفاقیـــات الهــاي اتفاقیـــة طوكیــو و اتفاقیـــة شــیكاغو و  ةاألحكــام ذات الصـــلة فــي اتفاقیـــبفـــي هــذا الخصـــوص  تــذّكر  -٢

الء التفاقیـة قمـع االسـتی ٢٠١٠ل والبروتوكـول التكمیلـي لعـام یاالمكمـل التفاقیـة مـونتر ١٩٨٨ل وبیجـین وبروتوكـول عـام یامـونتر
  ؛غیر المشروع على الطائرات

سیاســات وخطــط الطــوارئ للتصــدي ألفعــال الضــع ت ماعنــد المــذكورة أعــالهبــأن تراعــي الــدول االعتبــارات  توصــي  -٣
  ؛غیر المشروعالتدخل 

ذلـك تقـدیم الستیالء غیر المشروع، بما في خاضعة لأي طائرة إلى على أن تقدم المساعدة  األعضاءالدول  تحث  -٤
  ؛بالهبوط لطائرةلوالسماح المالحیة وخدمات الحركة الجویة  المساعدات

الســتیالء غیــر المشــروع ل خاضــعةوهــي إقلیمهــا علــى التأكــد مــن أن أي طــائرة هبطــت فــي  األعضــاءالــدول  تحــث  -٥
  ؛وهو حمایة أرواح البشر األعلىتظل محتجزة على األرض، ما لم یصبح رحیلها ضرورة یملیها الواجب س
تلــك  مشــّغلالســتیالء غیــر المشـروع ودولــة ل طـائرة خاضــعةة المشــاورات بــین الدولـة التــي هبطــت فیهــا بأهمیــ ّسـلمت  -٦

  ؛المعلن المقصد المفترض أو ةدولالخبر إلى فضال عن قیام الدولة التي هبطت فیها الطائرة بتبلیغ  ،الطائرة
 االسـتعانةغیـر مشـروع، وكـذلك  أي فعل تدخل علىعلى التعاون بغرض تنظیم رد مشترك  األعضاءالدول  تحث  -٧

 ودولــة تســجیلإنتــاج الطــائرة لتــدخل غیــر المشــروع، ودولــة لخبــرات وقــدرات دولــة مشــغل الطــائرة التــي تعرضــت بعنــد الضــرورة 
  ؛مع اتخاذ التدابیر في أراضیها لتحریر ركاب تلك الطائرة وطاقمها الطائرة،
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غیر بصفة محتجزة الطائرة التعید بدون تأخیر  تقضي بأن التيفي الوفاء بالتزاماتها  عضوأي دولة فشل  تدین  - ٨
أو أن تعرض القضیة  ،أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني أحدأي شخص متهم بارتكاب  ّرحل، أو أن تةقانونی

  ؛بدون تأخیر على السلطات المختصة
في تلك األفعال وفي القبض على المسؤولین الدول األعضاء أن تواصل تقدیم المساعدة في عملیات التحقیق  تناشد  - ٩

  عنها ومحاكمتهم؛
أن تواصل تقدیم المساعدة في عملیات التحقیق في تلك األفعال وفي القبض على المسؤولین  الدول األعضاء تناشد  -١٠

  عنها ومحاكمتهم؛
  اإلبالغ عن أفعال التدخل غیر المشروع  ب)

االیكـاو بصـورة مبكـرة الـدول المعنیـة بأفعـال التـدخل غیـر المشـروع ینبغـي أن تحتـوي  التقاریر الرسمیة التـي تقـدمها إلـى ما كانتل
  ؛على معلومات شاملة وموثوقة عن هذه األفعال وتشكل أساسا لتقییمها وتحلیلها

 ولمــا كانــت قاعــدة بیانـــات اإلیكــاو عــن أفعـــال التــدخل غیــر المشــروع علـــى الموقــع تشــكل أداة فعالـــة للتعجیــل بنشــر المعلومـــات
المرتبطــــــة بوقــــــائع أمــــــن الطیــــــران، ویمكــــــن للــــــدول األعضــــــاء أن تطلــــــع علیهــــــا بســــــهولة مــــــن خــــــالل بوابــــــة االیكــــــاو المأمونــــــة 

)https://portal.icao.int؛(  
  الجمعیة العمومیة: فإن
   كثیرة ال تقدم في كثیر من األحیان تقاریر رسمیة إلى المجلس عن هذه األفعال؛دوالأن  بقلق الحظت  - ١
) من اتفاقیة ١٣) من اتفاقیة الهاي والمادة (١١المادة (المنصوص علیها في بالتزاماتها  على الوفاءول الد تحث  - ٢

لتدخل غیر اعقب حدوث وقائع  بأسرع ما یمكن المجلس إلىبأن ترسل  ل، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،یامونتر
وفي القواعد والتوصیات الدولیة، من أجل تمكین األمانة  نیالمذكورت نیالمادتالمقررة في المشروع جمیع المعلومات ذات الصلة 

  العامة من حفظ معلومات دقیقة وكاملة وتحلیل االتجاهات والتهدیدات الجدیدة ضد الطیران المدني؛
األمین العام بأن یطلب من الدول المعنیة، في خالل مدة معقولة من تاریخ حدوث من المجلس أن یوجه  تطلب  - ٣

، عن الواقعةالمجلس وفقا لقانونها الوطني جمیع المعلومات  إلىواقعة محددة من وقائع التدخل غیر المشروع، أن ترسل كل 
  األخرى؛ القانونیةالمتعلقة بتسلیم األشخاص أو اإلجراءات  بصفة خاصة المعلومات و 
ان برصد وتجمیع التقاریر عن من المجلس أن یوجه األمین العام بالتنسیق مع فریق خبراء أمن الطیر  تطلب  - ٤

أفعال التدخل غیر المشروع والتأكد منها وتحلیلها، وٕاعالم الدول باالتجاهات والتهدیدات المحتملة والناشئة وٕاعداد إرشادات 
  مالئمة لردع التهدیدات الجدیدة والقائمة.

  )ه( المرفق
  برنامج االیكاو العالمي لتدقیق أمن الطیران

مــن قــرار الجمعیــة (ه) او العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران قــد نجــح فــي الوفــاء بــالتكلیف الــوارد فــي المرفــق برنــامج االیكــ لمــا كــان
  ؛١٧-٣٧العمومیة 
 الهدف الرئیسي للمنظمة هو تأمین سالمة وأمن الطیران المدني الدولي في جمیع أنحاء العالم؛ ولما كان
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  بع عشر واألحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسع؛الدول األعضاء ملتزمة باالمتثال للملحق السا ولما كانت

القواعــد والتوصــیات الدولیــة المتعلقــة بــأمن  قواعــدإنشــاء نظــام فعــال لمراقبــة أمــن الطیــران مــن قبــل الــدول یــدعم تنفیــذ  ولمــا كــان
  الطیران الدولي ویسهم في تحقیق هذا الهدف؛

  ة النهائیة عن ضمان سالمة وأمن الطیران المدني؛بأن الدول األعضاء هي التي تضطلع بالمسؤولی وٕاذ تذكر

أن البرنـامج العـالمي لتــدقیق أمـن الطیــران قـد أثبـت فاعلیتــه فـي تحدیــد المخـاوف األمنیـة فــي مجـال الطیــران  وتضـع فـي اعتبارهــا
تمرة الرامیــة إلــى وفــي تقــدیم توصــیات لتبدیــدها وأن البرنــامج یواصــل التمتــع بــدعم الــدول والعمــل كعامــل مســاعد لمجهوداتهــا المســ

  الوفاء بالتزاماتها الدولیة في مجال أمن الطیران؛

بــأن تنفیــذ الــدول لخطــط اإلجــراءات التصــحیحیة لمعالجــة الثغــرات التــي كشــفتها عملیــات التــدقیق وغیرهــا مــن أنشــطة نهــج  وتّســلم
یا وحاسما من عملیة الرصـد بغیـة تحقیـق الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران تنفیذا فعاال یعد عنصرا أساس

  الهدف العام وهو تعزیز أمن الطیران العالمي؛

بأهمیة قدر محدود من الشفافیة فیما یخص نتائج تدقیق االیكاو ألمن الطیران، مع إیجاد تـوازن بـین حاجـة الـدول إلـى أن  وتّسلم
  األمنیة الحساسة بعیدا عن عامة الناس؛ تعي بالشواغل األمنیة العالقة والحاجة إلى الحفاظ على المعلومات

  في موافقة المجلس على آلیة لمعالجة الشواغل األمنیة الكبیرة في الوقت المناسب؛ وتنظر

بأهمیــة وضــع اســتراتیجیة منســقة تیســیرا للمســاعدة المقدمــة إلــى الــدول اعتمــادا علــى مجلــس اســتعراض الرصــد والمســاعدة  وتســلم
  العامة؛ رفیع المستوى التابع لألمانة

بــأن اســتمرار البرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران أساســي لتــوفیر الثقــة المتبادلــة فــي مســتوى أمــن الطیــران بــین الــدول  وتســلم
  األعضاء والتشجیع على التنفیذ المالئم لقواعد األمن؛

عن التنفیذ الشامل للبرنامج العالمي بأن الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة طلبت من المجلس أن یرفع تقریرا  وتذكر
لتدقیق أمن الطیران، إلجراء دراسة من أجل تقییم جدوى توسیع نطاق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران بعد انتهاء الدورة 

  ؛٢٠١٣الثانیة لعملیات التدقیق في عام 

لمي لتدقیق أمن الطیران بعد إتمام الدورة الثانیة في موافقة المجلس على تطبیق نهج الرصد المستمر على البرنامج العا وتنظر
  ؛٢٠١٣لعملیات التدقیق في عام 

نهج الرصد المستمر" تشمل تنفیذ  -في موافقة المجلس على خطة انتقالیة إلى "البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران  وتنظر
 ؛١/١/٢٠١٥المنهجیة الجدیدة ابتداء من 

  فإن الجمعیة العمومیة:

أن الدورتین األولى والثانیة لعملیات التدقیق الجاریة بموجب البرنامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـران  ظ بارتیاحتالح  -١
  قد ثبت فاعلیتها في تحدید المخاوف األمنیة في مجال الطیران وتقدیم توصیات لحلها؛
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األمـن الـذین ینبغـي ترخیصـهم  عـن تقـدیرها للـدول األعضـاء علـى تعاونهـا فـي عملیـة التـدقیق وتـوفیر خبـراء تعرب  -٢
كمدققي البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران لیعملوا كخبراء لفترات قصیرة األجـل للقیـام بعملیـات التـدقیق، وكـذلك خبـراء لفتـرات 

  طویلة للعمل كرؤساء أفرقة تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛
، بعـد ٢٠١٥تمر فـي البرنـامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـران فـي عـام قرار المجلس بتوسـیع نهـج الرصـد المسـ تؤید  -٣

  وفي فترة انتقالیة؛ ٢٠١٣اإلتمام الناجح للدورة الثانیة لعملیات التدقیق في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران في عام 
أمـن الطیـران لـدى  من المجلـس أن یشـرف علـى أنشـطة نهـج الرصـد المسـتمر فـي البرنـامج العـالمي لتـدقیق تطلب  -٤

رصده لمستویات تنفیذ الدول الفعلي للعناصر الحرجة في نظام مراقبة أمن الطیران واالمتثال للقواعد والتوصیات الدولیـة لالیكـاو 
  وتنفیذ خطط اإلجراءات التصحیحیة التي تقوم بها الدول؛

المسـتمر فـي البرنـامج العـالمي لتـدقیق  سیاسة مستوي محدود من شفافیة نتـائج التـدقیق األمنـي لـنهج الرصـد تعتمد  -٥
  أمن الطیران، وال سیما تلك المتصلة باإلبالغ الفوري عن وجود شواغل أمنیة هامة؛

   جمیع الدول األعضاء على تقدیم الدعم الكامل لالیكاو عن طریق: تحث  -٦
د التي تحددها المنظمـة، قبول بعثات الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران في المواعی  أ)

  بالتنسیق مع الدول المعنیة؛
  تسهیل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران؛  ب)
  إعداد وتقدیم جمیع الوثائق المطلوبة؛  ج)
 التـــدقیقإعــداد وتقـــدیم خطــة إجـــراءات تصــحیحیة مالئمـــة إلـــى االیكــاو لســـد الثغــرات المكتشـــفة مــن خـــالل   د)

  شطة نهج الرصد المستمر في البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران ؛أن
جمیــع الــدول األعضــاء، علــى أن تتبــادل بنــاء علــى الطلــب، إذا كــان ذلــك مالئمــا ومتمشــیا مــع ســیادتها، نتــائج  تحــث  -٧

ي األنشــطة التــي تجریهــا عملیــات التــدقیق وغیرهــا مــن أنشــطة نهــج الرصــد المســتمر فــي البرنــامج العــالمي لتــدقیق أمــن الطیــران، وهــ
  االیكاو واإلجراءات التصحیحیة التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقیق؛

من المجلس أن یقدم إلى الدورة العادیة القادمة للجمعیة العمومیة تقریرا عن التنفیذ العام للرصد المستمر  تطلب  - ٨
  للبرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران.

  المرفق (و)
  برنامج أمن الطیران —والتنمیة من جانب االیكاو  دعم التنفیذ

  لألفراد؛وتدریبا  موارد مالیةالفنیة لمنع أفعال التدخل غیر المشروع في الطیران المدني الدولي یتطلب  التدابیرتنفیذ  لما كان
صـعوبات فـي تنفیـذ  زال تواجـهتفتقـر للقـدرة علـى مراقبـة أمـن الطیـران، وال تـالنامیـة،  البلدان، وخصوصا البلدانبعض  ولما كانت
  غیر كافیة؛ المالیة والفنیة والمادیة هامواردن أل رغم المساعدة المقدمة لها تنفیذا تاماالوقائیة  التدابیر

  فإن الجمعیة العمومیة:
المجلــس بـــأن یطلــب إلـــى األمــین العـــام تســهیل وتنســیق المســـاعدة والــدعم الفنیـــین للــدول التـــي تحتــاج إلـــى  تكلــف  -١

   ؛أمن الطیران من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في نظام منسق وموجه وفعال ألمن الطیران الدوليتحسین 
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الــدول األعضــاء علــى أن تســهم طوعــا بــالموارد المالیــة والعینیــة لزیــادة نطــاق وتــأثیر أنشــطة االیكــاو لتعزیــز  تحــث  -٢
  أمن الطیران؛

المســاهمة أیضــا فــي اســتمرار تطــویر إطــار االیكــاو لبنــاء الــدول األعضــاء وأصــحاب المصــلحة المعنیــین ب تــدعو  -٣
  قدرات أمن الطیران الدولي.

 أو التدابیر الفنیة الموصى بهـابرامج الغیر القادرة على تنفیذ إلى الدول المساعدة  إلى تقدیمالمتقدمة الدول  تدعو  -٤
والبضــائع والبریــد وأمتعــتهم المســجلة  یدویــةتهم الالركــاب وأمتعــمــن أجــل إنهــاء إجــراءات لحمایــة الطــائرات علــى األرض، والســیما 

  اجل؛البرید العطرود و  متازالم

احتیاجاتهـا لتلبیـة من االیكـاو والمنظمـات الدولیـة األخـرى  تنظر في طلب المساعدة أناألعضاء إلى الدول  تدعو  -٥
  ؛الدولي حمایة الطیران المدنيالناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنیة إلى 

األعضاء إلى االستفادة مـن قـدرة االیكـاو علـى تقـدیم أو تسـهیل أو تنسـیق المسـاعدة العالجیـة قصـیرة لدول ا تدعو  -٦
األجـل والمسـاعدة طویلـة األجـل لسـد الثغــرات فـي تنفیـذها للقواعـد والتوصـیات الدولیـة فــي الملحقـین السـابع عشـر والتاسـع، وقــدرة 

ق البرنامج العـالمي لتـدقیق أمـن الطیـران لتعریـف وتوجیـه أنشـطة بنـاء القـدرات االیكاو على تحقیق االستخدام األفضل لنتائج تدقی
  ؛في أمن الطیران من أجل منفعة الدول األعضاء المحتاجة

  ؛المجلس بأن یطلب من األمین العام أن یقیم نوعیة وفعالیة مشاریع االیكاو للمساعدة تكلف  -٧

لى الدخول في اتفاقات شـراكة لتنظـیم وتوصـیل أنشـطة بنـاء األعضاء وأصحاب المصلحة المعنیین عالدول  تحث  -٨
  ؛القدرات، التي تشمل كل األطراف المعنیة وتتضمن التزامات یقدمها كل األطراف

مــن المجلــس أن یوجــه األمــین العــام إلــى إعــداد وتحــدیث برنــامج االیكــاو للتــدریب علــى الطیــران المــدني،  تطلــب  -٩
ل الطیران المدني وورش أمن الطیران، وٕالى تشجیع استخدام الوسائل التعلیمیة اإللكترونیـة فـي والبرامج القیاسیة للتدریب في مجا

  ؛التدریب على أمن الطیران

الدول األعضاء إلى المساهمة فـي وثـائق التـدریب بمـا یسـاعد مسـتقبال علـى إعـداد وتحـدیث برنـامج االیكـاو  تدعو  -١٠
  ة في مجال الطیران وحلقات العمل بشأن أمن الطیران؛  للتدریب على أمن الطیران، والمواد التدریبی

مـن المجلـس أن یوجـه األمـین العـام إلـى أن یشـرف ویطـور ویعـزز ویواظـب علـى إعـادة تقیـیم شـبكة مراكــز  تطلـب  -١١
  التدریب على الطیران المدني للتأكد من مراعاة معاییر التدریب وتحقیق مستویات التعاون السلیمة؛

  لغرض التدریب األمني؛تدریب على أمن الطیران االیكاو للمراكز على استخدام  عضاءالدول األ تحث  -١٢

والمنظمات على أن تشـارك فـي معلومـات االیكـاو عـن بـرامج المسـاعدة وأنشـطتها مـن أجـل  األعضاءالدول  تحث  -١٣
  ؛النهوض بالموارد واالستخدام الكفؤ والفعال لها

ین العام تسهیل تنسیق برامج المساعدة وأنشطتها بجمع المعلومـات عـن هـذه المجلس إلى أن یطلب من األم توجه  -١٤
  ؛المبادرات
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وفـي العمـل علـى تعزیـز التعـاون  ،لـدولالتـي یقـدمها إلـى ا المساعداتالمجتمع الدولي على النظر في زیادة  تحث  -١٥
اللجنـة الفنیـة السیما من خالل و ، بغرض كشفها اتفاقیة تمییز المتفجرات البالستیكیةوأغراض فیما بینها، حتى تستفید من أهداف 

  الدولیة المعنیة بالمتفجرات.

  المرفق (ز)
  التعاون المتعدد األطراف والتعاون الثنائي إزاءالمجلس  إجراءات

  في مختلف مناطق العالم
 بشــأنالدولیـة ق القانونیـة والتزامـات الـدول المنصـوص علیهـا فـي المواثیـز حقــوق ویعـزّ  یكّمـلالتعـاون الثنـائي بـین الـدول  لمـا كـان

  ؛الطیران الصادرة عن المجلس بشأن أمن الدولیة القواعد والتوصیاتوفي أمن الطیران 
للركــاب واألمتعـة والبضــائع  التجـاري الثنائیـة تشــكل األسـاس القـانوني الرئیســي للنقـل الــدوليالخـدمات الجویــة اتفاقــات  ولمـا كانـت

  عن طریق الجو؛ والبرید
  اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة؛جزءا ال یتجزأ من ینبغي أن تشكل م أمن الطیران أحكا كانتما لو 
التركیــز علــى نتــائج األمــن واالعتــراف بالتعــادل وبــأمن المحطــة الواحــدة واحترامــا لــروح التعــاون المعّرفــة فــي االتفاقــات  كــانمــا لو 

بادئ سیاسیة یمكن لتنفیذها أن یسهم كثیرا فـي اسـتدامة أمـن متعددة األطراف و/أو الثنائیة الخاصة بخدمات النقل الجوي، تعد م
  الطیران.

  فإن الجمعیة العمومیة:
أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطیران المدني لن یتسنى إال من خالل تضافر جهود جمیع  تدرك  - ١

  ؛األعضاءلطیران في جمیع الدول المعنیین ومن خالل إقامة عالقات عمل وثیقة بین الهیئات الوطنیة ومنظمي أمن ا
مـع مراعـاة  ،الثنائیـةالخدمات الجویـة دراج بند یتعلق بأمن الطیران في اتفاقات إجمیع الدول األعضاء على  تحث  -٢

وعلــى أن تأخــذ فــي الحســبان نــص االتفــاق النمــوذجي الــذي اعتمــده  ،٢٥/٦/١٩٨٦البنــد النمــوذجي الــذي اعتمــده المجلــس فــي 
  ؛٣٠/٦/١٩٨٩المجلس في 

علــى أن تعتمــد المبــادئ الرئیســیة التالیــة باعتبارهــا أساســا للتعــاون الــدولي ألمــن الطیــران، األعضــاء جمیــع الــدول  تحــث  -٣
  ولضمان التعاون الفعال في مجال أمن الطیران بین الدول واالیكاو وغیرها من المنظمات الدولیة األخرى:

 ؛یة و/أو متعددة األطراف للخدمات الجویةاحترام روح التعاون المعّرفة في االتفاقات الثنائ  )أ 

 ؛االعتراف بتدابیر األمن المكافئة  )ب 

  ؛التركیز على نتائج األمن  )ج 
إن  —على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطیران التي أنشأتها االیكاو  األعضاءجمیع الدول  تحث  -٤

المحدقـة بعملیـات النقـل الجـوي المـدني بهـدف تـوفیر شـبكة دولیـة عـن األخطـار أنشـئت لإلبـالغ  والتـي —لم تكن قد اشـتركت فیهـا 
التصـاالت أمــن الطیـران فــي داخـل كــل دولـة، وأن تعــزز مـن االتســاق والتعـاون فیمــا بینهـا لضــمان تبـادل أفضــل الممارسـات مــن 

  .AVSECPaediaخالل وسائل 
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هل إنشــاء منــابر تكنولوجیــة لتبــادل المجلــس علــى أن یطلــب مــن األمــین العــام النهــوض بالمبــادرات التــي تســ تحــث  -٥
  ؛األعضاءمعلومات أمن الطیران بین الدول 

  المجلس بأن یواصل ما یلي: وصيت  -٦
أفعــال التــدخل غیــر المشــروع فــي  منــع علــىفیمــا بینهــا الــدول مــن التعــاون التــي اكتســبتها  الخبــرةجمــع نتــائج   أ)

  ؛الطیران المدني الدولي
الطیـــران المـــدني الـــدولي فـــي باینـــة فـــي منـــع التهدیـــدات التـــي یتعـــرض لهـــا الظـــروف واالتجاهـــات المتتحلیـــل   ب)

  ؛مختلف مناطق العالم
  هذه؛ أفعال التدخل غیر المشروع إلى منعتوصیات لتعزیز التدابیر الرامیة إعداد   ج)

ضــد مــن المجلــس العمــل علــى وجهــي االســتعجال والســرعة الالزمــین لمعالجــة التهدیــدات الجدیــدة والقائمــة  تطلــب  -٧
الطیران المدني والتخفیـف مـن حـدة أي اضـطراب فـي السـفر الجـوي نتیجـة للخلـط أو التنفیـذ أو التفسـیر غیـر المتسـق لإلجـراءات 
الضروریة، وذلك بتسهیل االسـتجابة المشـتركة والمتسـقة مـن الـدول، والتشـجیع علـى قیـام الـدول بـإعالم جمهـور المسـافرین بشـكل 

  األمور. واضح بتلك

  المرفق (ح)
  في مجال أمن الطیرانالدولي واإلقلیمي لتعاون ا

بأن التهدید الذي یتعرض له الطیران المدني یقتضي رد فعل عالمي وفعال من جانب الدول والمنظمات الدولیـة واإلقلیمیـة  وٕاقرارا
  المعنیة.

  الجمعیة العمومیة: إن
ـــة الدو (CANSO)منظمـــة خـــدمات المالحـــة الجویـــة المدنیـــة  تـــدعو  -١ منظمـــة الشـــرطة لیـــة للطاقـــة الذریـــة، و ، والوكال

والمدیریـة التنفیذیـة  ،(OSCE)ومنظمـة األمـن والتعـاون فـي أوروبـا (IMO) والمنظمـة البحریـة الدولیـة  )،اإلنتربولالجنائیة الدولیة (
المتحـــدة  التابعـــة لألمـــم فرقـــة العمـــل المعنیـــة بمكافحـــة اإلرهـــاب، و (UNCTED)للجنـــة مكافحـــة اإلرهـــاب التابعـــة لألمـــم المتحـــدة 

(UNCTITF) ، ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجریمــة(UNODC) ، ،ومنظمــة الجمــارك واالتحــاد البریــدي العــالمي
والمجلس الـدولي  ،واالتحاد الدولي للنقل الجوي(أیكاك)،  ، واالتحاد األوروبي، واللجنة األوروبیة للطیران المدني(WCO)العالمیة 

، والمجلـس (IBAC)، والمجلـس الـدولي لطیـران األعمـال (IFALPA) الدولي لرابطات طیاري الخطـوط الجویـةللمطارات، واالتحاد 
، واالتحـاد الـدولي لرابطـات (GEA)، واتحـاد االكسـبریس العـالمي (ICCAIA)التنسیقي الدولي التحادات صناعات الجـو والفضـاء 

التعــاون مــع  ، وغیــر ذلــك مــن الجهــات المعنیــة إلــى مواصــلة(TIACA)، واالتحــاد الــدولي للشــحن الجــوي (FIATA)نقــل البضــائع 
  ؛أقصى درجة ممكنة لحمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروعإلى االیكاو 

الخاصــة بالســفر الــدولي اآلمــن  (G8)إلــى المجلــس أن یأخــذ فــي الحســبان مبــادرة مجموعــة البلــدان الثمانیــة  تطلــب  -٢
اصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنیـة مثـل مبـادرة التجـارة األمنیـة فـي منطقـة رابطـة والمیّسر، وأن یو 

فیما تقـوم بـه مـن عمـل یتصـل بإعـداد التدابیــر المضـادة للتهدیـد الـذي تمثلـه  (STAR)التعاون االقتصادي آلسیا والمحیط الهادئ 
  ؛لتلك التدابیر عضاءع على تنفیذ جمیع الدول األالصواریخ الجویة المحمولة (المانبادز) وتشج
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إلـــى المجلـــس أن یواصـــل تعاونـــه مـــع "لجنـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة اإلرهـــاب" فـــي إطـــار الجهـــد العـــالمي  تطلـــب  -٣
  لمكافحة اإلرهاب.

 إعالن أمن الطیران

التخریب التي تعرضت لها الرحلة  إن الجمعیة، إذ تقر بالحاجة إلى تعزیز مستوى أمن الطیران في العالم في ضوء محاولة
والتهدیدات األخرى التي تطال الطیران المدني؛ وٕاذ تدرك قیمة  ٢٥/١٢/٢٠٠٩لشركة الطیران نورث ویست في  ٢٥٣  رقم

اإلعالنات المشتركة بشأن أمن الطیران المدني المنبثقة عن المؤتمرات اإلقلیمیة التي انعقدت بهدف توثیق عرى التعاون الدولي، 
  :الدول األعضاء على اتخاذ اإلجراءات التالیة لتعزیز التعاون الدولي للتصدي للتهدیدات التي تواجه الطیران المدني تحث

تعزیز التطبیق الفعال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو والترویج لها، مع التركیز   )١
 یجیات لمواجهة التهدیدات الحالیة والناشئة؛وٕاعداد استرات األمن — ١٧بوجه خاص على الملحق 

تعزیز إجراءات الكشف األمني واستخدام التكنولوجیات العصریة للكشف عن المواد المحظورة ودعم البحث   )٢
وتطویر تكنولوجیا الكشف عن المتفجرات واألسلحة والمواد المحظورة بهدف منع وقوع أفعال التدخل غیر 

  المشروع؛
نیة جدیدة لحمایة مرافق المطارات وتحسین األمن في أثناء الرحالت الجویة، إلى جانب وضع تدابیر أم  )٣

  التحسینات المناسبة في مجال التكنولوجیا والتدریب؛
وضع وتنفیذ التدابیر وأفضل الممارسات المعززة والمتسقة من أجل أمن الشحن الجوي، مع مراعاة الحاجة   )٤

 ن الجوي؛إلى حمایة كامل سلسلة إمداد الشح

الترویج لوثائق السفر ذات المعالم األمنیة المعززة والتحقق من صحتها باستخدام سجل االیكاو للمفاتیح   )٥
وااللتزام باإلبالغ، بصورة منتظمة، عن جوازات السفر مع االستعانة بالمعلومات البیومتریة،  (PKD)العامة 

 اصة بوثائق السفر المفقودة والمسروقة؛المفقودة والمسروقة إلى قاعدة بیانات اإلنتربول الخ

تحسین قدرة الدول األعضاء على تصحیح أوجه القصور التي حددها البرنامج العالمي لتدقیق أمن الطیران   )٦
(USAP)  من خالل تعزیز مستوى الشفافیة المقترنة بنتائج عملیات تدقیق البرنامج العالمي لتدقیق أمن

تلك من خالل تعمیم نتائج عملیات التدقیق وزیادة استخدامها لتناول  الطیران، والتصدي ألوجه القصور
 مسألة بناء القدرات وجهود المساعدة الفنیة؛

، بما في ذلك التمویل وبناء القدرات ونقل التكنولوجیا من التي تحتاج إلیهاإلى الدول  الفنیةتقدیم المساعدة   )٧
ني، بالتعاون مع الدول األخرى والمنظمات الدولیة تهدیدات أمن الطیران المدلعلیة اأجل التصدي بف

  ؛والشركاء في الصناعة
الترویج لالستخدام المتزاید آللیات التعاون بین الدول األعضاء وأیضا مع قطاع الطیران المدني، بغیة   )٨

، تبادل ونشر المعلومات للكشف المبكر عن التهدیدات األمنیة المحدقة بالطیران المدني، بما في ذلك
تجمیع المعلومات المسبقة عن الركاب وبیانات سجل أسماء الركاب وٕارسالها كعنصر للكشف األمني مع 

 ضمان حمایة خصوصیة الركاب والحریات المدنیة؛
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تبادل أفضل الممارسات والمعلومات في طائفة من المجاالت األساسیة مثل تقنیات الكشف األمني   )٩
وجیا الكشف األمني المتقدمة للكشف عن األسلحة والمتفجرات، وأمن والتفتیش، بما في ذلك تقییم تكنول

الوثائق والكشف عن الوثائق المزورة ورصد التصرفات المشبوهة وتحالیل مركزة للركاب والكشف األمني 
 على العاملین في المطارات وٕاجراء دراسة شاملة لألوراق الثبوتیة الخاصة بهم واألمن على متن الطائرة.

  البیان الموحد لسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة فیما یخص التسهیالت  :١٦-٣٨

) مــن ٢٤) و(٢٣) و(٢٢بموجــب المــواد ( عضــاءالتزامــات الــدول األ للتركیــز علــى ضــعقــد وُ  تالتســهیال — الملحــق التاســع لمــا كــان
  ).٣٥) و(٢٩) و(١٤) و(١٣) و(١٠المواد ( في إلیهاالقانونیة المشار  بالشروطالالزمة للوفاء  اإلجراءاتتوحید لو ، تفاقیةالا

تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة الواردة في الملحق التاسع أساسیًا لتیسیر التصریح للطائرات وتخلیص الركاب  ولما كان
ءة عملیات وأمتعتهم والبضائع والبرید ومواجهة التحدیات التي تطرحها مراقبة الحدود وٕاجراءات المطارات بغیة الحفاظ على كفا

  النقل الجوي.

  عملیات الخلوص هذه. في واألمن حقیق أكبر قدر من الكفاءة األعضاء تأن تواصل الدول  حیويمن ال ولما كان

  :الجمعیة العمومیة فإن

، التسـهیالتسیاسـات االیكـاو المسـتمرة فـي مجـال لأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البیان الموحـد  رتقر  -١
  والثالثین للجمعیة العمومیة:ة الثامنة تام الدور تخاعند قائمة تلك السیاسات نت كما كا

  إعداد وتنفیذ أحكام التسهیالت —المرفق (أ) 

اإلجـــراءات الوطنیـــة والدولیـــة الهادفـــة إلـــى ضـــمان أمـــن وســـالمة أنشـــطة تحدیـــد هویـــة الركـــاب  —المرفـــق (ب) 
  وعملیات مراقبة الحدود

  التسهیالت في مسائللوطنیة والدولیة والتعاون ا اإلجراءات —المرفق (ج) 

المجلــس بــأن یســتعرض البیــان الموحــد المتعلــق بالتســهیالت وأن یبلــغ الجمعیــة العمومیــة إذا اقتضــى األمــر  تكلــف  -٢
  إدخال تغییرات علیه؛

  التسهیالت). –(المرفق (د)  ٢٠-٣٧أن هذا القرار یحل محّل القرار  تعلن  -٣

  المرفق (أ)
  یذ أحكام التسهیالتإعداد وتنف

اتفاقیــة حقــوق األشــخاص المعــوقین وبروتوكولهــا االختیــاري، التــي اعتمــدتها الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي شــهر ولمــا كانــت 
  .٢٠٠٨مایو  ٣قد دخلت حیز النفاذ یوم  ٢٠٠٦دیسمبر 



- 71 - 

 

 تخلــیصب تعجــلفــي اســتحداث نظــم  علیتهــافاثبتــت أمواصــفات وثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا التــي أعــدتها المنظمــة قــد  ولمــا كانــت
  .وتعزیز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات الهجرةي المطارات فالدولیین وأفراد الطواقم  الركابإجراءات 
اآلخـــرین  نتفعـــینالركـــاب والمعلـــى  اتالمطـــار  بـــانيم التـــي تســـهل الحركـــة فـــيمجموعـــة مـــن الالفتـــات القیاســـیة  إعـــداد ولمـــا كـــان

  .تهوفائد تهعلیاف تأثب قد
  :الجمعیة العمومیة فإن
الدول األعضاء على إیالء عنایة خاصة لزیادة جهودها من أجل تطبیق القواعد والتوصیات الدولیة الواردة  تحث  - ١

  في الملحق التاسع.
 Docة للوثیقة أن تولي، في تنفیذ األحكام ذات الصلة في الملحق التاسع، العنایة الواجب الدول األعضاء علىتحّث   - ٢

  ؛دلیل بشأن إتاحة وسائل النقل الجوي لألشخاص ذوي اإلعاقة — 9984
بحیث یفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  تالتسهیال — تحدیث الملحق التاسعیكفل المجلس أن إلى  تطلب  - ٣

لصلة بهذه اإلدارة، وتیسیر الشحن والبضائع والركاب، والتطورات التكنولوجیة ذات ا الحدودمراقبة  بإدارةفیما یتعلق األعضاء 
  ومعالجة األحداث الصحیة وغیرها من األحداث المعرقلة للطیران والتصدي لها والقّصر غیر المصحوبین.

تطورات ومستجیبة الحتیاجات المجلس أن یتأّكد من أّن المواد اإلرشادیة ذات الصلة مواكبة لل تطلب إلى  - ٤
  األعضاء؛ الدول
والملحـــق الســـابع  التســـهیالت — بـــین أحكـــام الملحـــق التاســـعوالتكامـــل أن یكفـــل التوافـــق  المجلـــسإلـــى تطلـــب   -٥

  .ناألم —  عشر
ألشـخاص ا إلرشـادالدولیـة  اإلشـارات بعنـوان الصـادرة Doc 9636 رقـم لوثیقةا المجلس أن یقوم بتحدیث إلى تطلب  -٦

  .األعضاءالدول  احتیاجاتوفائها ب، من أجل ضمان البحریة وانئوالم اتالمطار  بانيفي م

  المرفق (ب)
  ة والدولیة الهادفة إلى ضمان أمناإلجراءات الوطنی

  وسالمة أنشطة تحدید هویة الركاب وعملیات مراقبة الحدود
  الدول تسلم بأهمیة التعرف على هویة الركاب وٕادارة مراقبة الحدود في أمن وتسهیل الطیران؛ لما كانت

یــربط بــین وتنسـیقًا  نهــج أكثـر شــموالً  لـى التعــرف علـى األشــخاص بــذاتهم أمـر یتطلــب تـوخيالـدول تســلم بـأّن القــدرة عولمـا كانــت 
  العناصر الخمسة المترابطة التالیة في مجال تحدید هویة الركاب وٕادارة مراقبة الحدود ضمن شبكة متكاملة:

  الوثائق األساسیة واألدوات والعملیات الالزمة لضمان التثبت الصحیح من الهویة؛  أ)
تصـمیم وصـنع وثــائق سـفر موحــدة ومقـروءة آلیــًا، بمـا فیهـا جــوازات السـفر اإللكترونیــة، المطابقـة لمواصــفات   ب)

  االیكاو؛
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المصــرح ألشــخاص اإلجــراءات والبروتوكــوالت الخاصــة بإصــدار الوثــائق مــن قبــل الســلطات المختصــة إلــى ا  ج)
  والفقدان؛السرقة والتالعب  للتصدي لحاالت والضوابط، لهم

علـى  والتحقق منهـا وثائق السفر المقروءة آلیاً عملیة قراءة  ضمان كفاءة وأمن لتفتیش من أجلاوأدوات  نظم  د)
  ؛، بما في ذلك استخدام دلیل المفاتیح العامة لالیكاوالحدود

تــوفر ربطــًا مناســب التوقیــت ومضــمونًا وموثوقــًا لوثــائق الســفر المقــروءة آلیــًا  تطبیقــات قابلــة للتشــغیل البینــي  ه)
  ؛البیانات المتاحة وذات الصلة في سیاق عملیات التفتیشأصحابها بو 

  الدول تحتاج إلى قدرات لتحدید هویة األشخاص، وأدوات وآلیات للتثّبت من هویة الركاب؛ولما كانت 

ومراقبــة لســفر وثــائق امــن لتحقیــق أقصــى المنــافع عامــًا إطــارًا الركــاب تــوّفر تحدیــد هویــة االیكــاو لاســتراتیجیة برنــامج ولمــا كانــت 
  لوثائق السفر المقروءة آلیًا؛، وبالبناء على نجاح برنامج االیكاو الهویةشؤون الجمع بین عناصر إدارة الحدود وذلك عبر 

دولــة العبــور  وتهــدف إلــى إبــالغالتــي تــدل علــى هویــة الشــخص وجنســیته الرئیســیة جــواز الســفر هــو الوثیقــة الرســمیة ولمــا كــان 
  .هالدولة التي أصدرت جواز إلى له أن یعود حامبوسع المقصد بأن  أو

  جواز لها أهمیة فائقة في تشغیل نظام السفر الدولي.كل الثقة الدولیة في سالمة  تولما كان

أمــن عملیــة التعــرف علــى الركــاب وعملیــات مراقبــة الحــدود تعتمــد علــى نظــام متــین إلدارة شــؤون الهویــة وعلــى ســالمة ولمــا كــان 
  ر. عملیة إصدار وثائق السف

بموجـب "االسـتراتیجیة العالمیـة لمكافحـة اإلرهـاب" التـي أصـدرتها فـي  –الدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة قـد قـررت  تولما كان
أن تزیــد مــن جهودهــا وتعاونهــا علــى جمیــع المســتویات، حســب االقتضــاء، لتحســین أمــن إنتــاج وٕاصــدار وثــائق  – ٨/٩/٢٠٠٦

  هذا التزویر. الهویة والسفر ولتحول دون تزویرها ومنع

ینص على أن تمنع الدول كافـة تنقـل  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨الذي اعتمده مجلس األمن باألمم المتحدة في  ١٣٧٣القرار ولما كان 
اإلرهابیین أو المجموعات اإلرهابیة من خالل مراقبة فعالـة علـى الحـدود وعلـى إصـدار وثـائق الهویـة ووثـائق السـفر، ومـن خـالل 

  ه الوثائق وتزویرها أو استخدامها بطرق احتیالیة.تدابیر لمنع تزییف هذ

   تزویر وثائق الهویة ووثائق السفر. مكافحة ومنعبین الدول ل تعزیز وتكثیف التعاون من المطلوب ولما كان

  یة.یتحول بشكل متزاید من تزویر وثائق السفر إلى التزویر في شؤون الهو الجرائم على المستوى العالمي  تركیزنطاق  ولما كان

االیكاو قد وضعت دلیل المفاتیح العامة لفحص وتدقیق والمصادقة على جوازات السفر المقروءة آلیًا المعززة بالقیاسات ولما كانت 
  البیولوجیة (الجوازات اإللكترونیة)، بما یعزز أمن هذه الجوازات وسالمة عملیات مراقبة الحدود؛

او المساعدة الفنیة والمساعدة على بناء القدرات من أجل تعزیز برامجها في مجال الدول األعضاء تطلب من برامج االیكولما كانت 
  تحدید هویة الركاب ومراقبة الحدود؛
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  :الجمعیة العمومیة فإن

د هویــة األفــراد الــدول علــى العمــل، مــن خــالل برامجهــا فــي مجــال وثــائق الســفر ومراقبــة الحــدود، علــى تحدیــ تحــث  -١
وائد األمن والتسهیالت، بما في ذلك منع أفعال التـدخل غیـر المشـروع وغیرهـا مـن التهدیـدات التـي بذاتهم وذلك من أجل تعظیم ف

  یواجهها الطیران المدني؛ 

علــى أن تكثــف جهودهــا مــن أجــل وضــع وتنفیــذ نظــام متــین فــي مجــال إدارة شــؤون الهویــة األعضــاء الــدول  تحــث  -٢
  ؛السفر وثائق ومن أجل المحافظة على أمن وسالمة عملیة إصدار

مـن یكلف األمین العامة بتنفیذ استراتیجیة برنامج االیكاو بشأن تحدیـد هویـة الركـاب وذلـك المجلس أن  تطلب إلى  -٣
علــى تحدیــد هویــة األفــراد بــذاتهم، وتعزیــز أمــن وســالمة وثائقهــا الخاصــة بالســفر وعملیــات مراقبــة  األعضــاءمســاعدة الــدول أجــل 

  الحدود لدیها؛

وعملیــات مراقبــة  هویــة المســافرینأن تكثــف جهودهــا للمحافظــة علــى أمــن وســالمة األعضــاء  الــدول تطلــب إلــى   -٤
  الحدود لدیها وعلى أن تساعد بعضها بعضًا في هذه المسائل؛

التــي لـم تصــدر بعــد جـوازات الســفر المقــروءة آلیـًا طبقــًا للمواصــفات الـواردة فــي الجــزء األعضــاء الـدول  تطلـب إلــى   -٥
  أن تبادر إلى إصدارها. Doc 9303قم األول من الوثیقة ر 

  .٢٠١٥نوفمبر  ٢٤أن تكفل انتهاء صالحیة الجوازات غیر المقروءة آلیًا قبل األعضاء الدول  تحث  -٦

 المســافرینللتعــرف علــى هویــة التــي تحتــاج إلــى المســاعدة فــي وضــع نظــم فعالــة وناجعــة األعضــاء الــدول  تحــث  -٧
  دون تأخیر.ومراقبة حدودها على االتصال باالیكاو 

وثـــائق الســـفر ، Doc 9303المجلـــس أن یكفـــل أّن المواصـــفات والمـــواد اإلرشـــادیة الـــواردة فـــي الوثیقـــة  تطلـــب إلـــى  -٨
التقـدم التكنولـوجي، وأن یواصـل استكشــاف الحلـول التكنولوجیـة التـي تهـدف إلــى ، تظـل مواكبـة للتطـورات فــي ضـوء المقـروءة آلیـاً 

  الحدود؛ تعزیز األمن وتسهیل عملیات مراقبة

مــن وســالمة هویــة المســافرین وعملیــات مراقبــة الحــدود، واصــل العمــل علــى زیــادة تعزیــز أأن یالمجلــس  إلــى تطلــب   -٩
  .العمل نحو تحقیق هذه األهدافعلى األعضاء ووضع مواد إرشادیة لمساعدة الدول 

للـدول األعضـاء فـي مجـالي  المجلس على استكشاف سبل تكثیف أنشطة المساعدة والدعم في بنـاء القـدرات تحث  -١٠
مراقبة الحدود، بمـا فـي ذلـك قیـام االیكـاو بـدور ریـادي فـي المجتمـع الـدولي لتسـهیل وتنسـیق هـذه مناطق و  تحدید هویة المسافرین

  المساعدة؛ 

جمیع الدول على االنضمام إلى دلیل المفاتیح العامة لالیكاو، وتحث كل الدول التي تستلم الجوازات أن  تحث  -١١
  ق من التوقیعات الرقمیة الخاصة بالجوازات اإللكترونیة.تتحق

التــي ال تقــدم بشــكل منــتظم وموقــوت بیانــات عــن جــوازات الســفر الضــائعة والمســروقة إلــى األعضــاء الــدول  تحــث  -١٢
  تلك البیانات. االنتربول إلیداعها في قاعدة البیانات المؤتمتة للبحث عن وثائق السفر الضائعة أو المسروقة، على القیام بتقدیم
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  المرفق (ج)
  التسهیالت على مسائلالوطنیة والدولیة والتعاون  اإلجراءات

  .عملیات شكلیات المراقبةمستمرة لتحسین فعالیة وكفاءة  إجراءاتاألعضاء الدول تقضي بأن تتخذ حاجة ال كانت الم

  التحسینات الالزمة. إلدخاللجان وطنیة للتسهیالت وتشغیلها بفعالیة یمثل وسیلة ناجحة  إنشاء ولما كان

ومـــع مختلــف األطـــراف الوطنیـــة والدولیــة التـــي تهمهـــا شـــؤون األعضـــاء التســـهیالت بــین الـــدول  علــى مســـائلالتعـــاون  ولمــا كـــان
  .ینالتسهیالت قد عاد بالنفع على جمیع المعنی

الركـاب ممـا أثـر سـلبیًا علـى جـدوى  هذا التعاون قد أصبح حیویًا بعد تعـدد الـنظم غیـر الموحـدة لتبـادل المعلومـات عـن وحیث أن
  صناعة النقل الجوي.

  :الجمعیة العمومیة فإن

علـــى أن تنشـــئ لجانـــًا وطنیـــة للتســـهیالت وأن تســـتعین بهـــا، وأن تعتمـــد سیاســـات للتعـــاون األعضـــاء الـــدول  تحـــث  -١
  اإلقلیمي مع الدول المجاورة.

فــــي مجــــال  بــــرامج و/أو لجــــان وطنیــــة ادبشــــأن إعــــدمــــواد إرشــــادیة مــــا یلــــزم مــــن  المجلــــس أن یضــــع تطلــــب إلــــى  -٢
  ؛التسهیالت، عند االقتضاء، بوصفها بنودًا مّكملة ألحكام الملحق التاسع

على المشـاركة فـي بـرامج التسـهیالت اإلقلیمیـة وشـبه اإلقلیمیـة للمنظمـات الدولیـة الحكومیـة األعضاء الدول  تحث  -٣
  األخرى المعنیة بالطیران.

ن تتخـذ جمیــع التــدابیر الضـروریة مــن خـالل لجــان التسـهیالت الوطنیــة أو بالوســائل علــى أاألعضـاء الــدول  تحـث  -٤
  یلي: المالئمة األخرى للقیام بما

  :یلي ما إلىللحاجة  حكومتها، في كل ،المختصة الهیئات جمیععلى استرعاء اهتمام  المواظبة  )أ

  ومقاصده. جعل القواعد والممارسات الوطنیة متوافقة مع أحكام الملحق التاسع  )١

  إیجاد الحلول المناسبة للمشاكل الیومیة في مجال التسهیالت.  )٢

  المتابعة الضروریة. إجراءات تنفیذ إلىالمبادرة   )ب

على أن تشجع لجان التسـهیالت الوطنیـة أو لجـان التسـهیالت األخـرى علـى دراسـة مشـاكل األعضاء الدول  تحث  -٥
األخــرى التــي تــرتبط معهــا بصــالت األعضــاء ع النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الــدول التســهیالت، وأن تنســق نتــائج هــذه الدراســات مــ

  جویة.

الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشـاور فیمـا بینهـا بشـأن المشـاكل المشـتركة التـي قـد تجابههـا فـي مجـال  تحث  -٦
  التسهیالت، كلما تبین أن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل موحد لتلك المشاكل.
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علــى والمشــغلین الجــویین ومشــغلي المطــارات علــى أن یواصــلوا التعــاون علــى نحــو مكثــف األعضــاء الــدول  حــثت  -٧
  یلي: بشأن ما

  تحدید مشاكل التسهیالت وحلها.  أ)

التــي تهــدد  األخطــارالهجـرة غیــر القانونیــة وغیرهــا مـن  منــعوضـع ترتیبــات تعاونیــة لمنـع تهریــب المخــدرات و   ب)
  المصالح الوطنیة.

على أن تدعو المشغلین الدولیین واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكـن فـي الـنظم األعضاء الدول  تحث  -٨
  مستویات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولیة. أعلى لتبادل البیانات، وذلك لتحقیق اإللكترونیة

، أن اشـتراطاتها اإللكترونیـةالخاصـة بتبـادل البیانـات على أن تكفل، لدى استخدامها نظمها األعضاء الدول  تحث  -٩
  فیما یتصل بالبیانات عن الركاب تتماشى مع المعاییر الدولیة التي أقرتها وكاالت األمم المتحدة ذات الصلة لهذا الغرض.

ود الممكنــة الــدول والمشــغلین الجــویین علــى أن یبــذلوا، بالتعــاون مــع المنظمــات الدولیــة المهتمــة، جمیــع الجهــ تحــث  -١٠
  لتعجیل عملیات مناولة البضائع الجویة وتخلیص إجراءاتها، وأن یضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدولیة.

الـــدول األعضـــاء علـــى إقامـــة الحـــوار والتعـــاون بـــین الهیئـــات الوطنیـــة واإلقلیمیـــة ذات الصـــلة بالتســـهیالت  تحـــث  -١١
  واألمن.

األحكـام العامـة  –لمستمرة في مجـال حمایـة البیئـة بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو ا  :١٧-٣٨
  والضجیج ونوعیة الهواء المحلي

عادیــة اعتمــاد البیــان مــن دوراتهــا ال، أن تواصــل فــي كــل دورة ١٨-٣٧ الجمعیــة العمومیــة قــد قــررت، بموجــب قرارهــا لمــا كانــت
  ،البیئة المستمرة في مجال حمایةاالیكاو الموحد بسیاسات وممارسات 

  ،مترابطة یتكون من نص تمهیدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ،١٨-٣٧ لقرارا ولما كان

 ضـجیج والثالثـین للجمعیـة العمومیـة فـي مجـالالسابعة التعبیر عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر
  .انبعاثات محركات الطائراتو 

بیـان موحـد : ١٨-٣٨ سة محددة لالیكاو لمعالجة تأثیر الطیران علـى المنـاخ العـالمي (القـرارإلى الحاجة إلى إدراج سیا وبالنظر
، والشــاغل المتزایــد بشــأن الطیــران وتغیــر المنــاخ تغیــر المنــاخ) -بسیاســات وممارســات االیكــاو المســتمرة فــي مجــال حمایــة البیئــة 

  كجزء من سیاسات وممارسات االیكاو المتعلقة بحمایة البیئة.

  الجمعیة العمومیة: فإن

بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة  :١٨-٣٨، مع القرار أدناه المذكورةأن مرفقات هذا القرار  تقرر  - ١
المستمرة في مجال حمایة البیئة،  االیكاوالبیان الموحد بسیاسات وممارسات تشكل  ،تغیر المناخ - في مجال حمایة البیئة 
  والثالثین للجمعیة العمومیة:الثامنة الدورة  اختتامقائمة عند سات حسبما كانت هذه السیا
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  ةعاملمحة   —  المرفق (أ)

  بشأن نوعیة البیئة و/أو اإلرشادات واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات   —  المرفق (ب)

  الطائرات ضجیجللسیطرة على  السیاسات والبرامج المبنیة على "النهج المتوازن"  —  المرفق (ج)

المســتویات المنصــوص علیهــا  جیجهاتجــاوز ضــیالطــائرات النفاثــة دون الصــوتیة التــي  ســحب  —  )فق (دالمر 
  عشر  في المجلد األول من الملحق السادس

  في المطارات جیجلضللحد من افرض القیود التشغیلیة المحلیة   —  )هالمرفق (

  استخدام األراضي وٕادارةتخطیط   —  المرفق (و)

  مشكلة الفرقعة الصوتیة –األسرع من الصوت الطائرات   —  )زالمرفق (

  نوعیة الهواء المحليأثر الطیران على   —  المرفق (ح)

 االیكاوسیاسات وممارسات العمومیة  على نظر كل دورة عادیة تعقدها الجمعیةالمجلس أن یعرض إلى  تطلب  - ٢
  .افي مجال حمایة البیئة لتستعرضه

بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة  :١٨- ٣٨مع القرار  أن هذا القرار تعلن  - ٣
 .١٩- ٣٧و ١٨-٣٧یحل محل القرارین  ،تغیر المناخ —

  المرفق (أ)
  ةعاملمحة 

تـنص علـى أن "تطـور الطیـران المـدني الـدولي مسـتقبال یمكـن أن یسـاعد  اتفاقیـة الطیـران المـدني الـدوليدیباجـة  لما كانت
من تلك االتفاقیـة تـنص  الرابعة واألربعینالمادة  وأن"، ...لتفاهم بین أمم العالم وشعوبهالصداقة وا وٕابقاء إیجادكثیرا على 

على أنه ینبغي للمنظمة "العمل علـى تطـویر مبـادئ وتقنیـات المالحـة الجویـة الدولیـة وعلـى تعزیـز تخطـیط وتطـویر النقـل 
  نقل جوي یتسم باألمان واالنتظام والفعالیة واالقتصاد".ى إلالجوي الدولي من أجل تلبیة احتیاجات شعوب العالم 

من الممكن تقلیل العدید من اآلثار الضارة للطیران المدني على البیئة بتطبیق تدابیر شاملة تتضمن التحسینات  ولما كان
یـــات تخطـــیط المطـــارات، التكنولوجیـــة وٕادارة الحركـــة الجویـــة واإلجـــراءات التشـــغیلیة األكثـــر كفـــاءة، واالســـتخدام المالئـــم آلل

  وتخطیط وٕادارة واستخدام األراضي، والتدابیر القائمة على آلیات السوق.
جمیع الدول األعضاء لدى االیكاو قد وافقـت علـى االسـتمرار فـي متابعـة جمیـع مسـائل الطیـران المتعلقـة بالبیئـة  ولما كان

  سائل وعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.والحفاظ كذلك على المبادرة في وضع إرشادات سیاسیة بشأن هذه الم
  منظمات دولیة أخرى تؤكد على أهمیة السیاسات البیئیة التي تؤثر على النقل الجوي. ولما كانت
النمو المستدام للطیران مهّمًا للنمو والتنمیـة االقتصـادیین والتجـارة والتبـادل الثقـافي والتفـاهم بـین الشـعوب واألمـم  ولما كان

  لمستقبل، لذلك یجب اتخاذ إجراءات بسرعة لضمان توافقه مع نوعیة البیئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارة.في ا
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عـن آثـار الطیـران علـى البیئـة ضـروریة كـي تعـد االیكـاو وأفضـل المعلومـات المتـوافرة المعلومات الموثوق فیهـا  ولما كانت
  بها.  السیاسة الخاصة األعضاءودولها 

قدر ما توجد أوجه ترابط معترف بها بین آثار الطیران على البیئة، مثل الضجیج وانبعاثـات المحركـات، فثمـة ب ولما كانت
  حاجة للنظر فیها عند تحدید سیاسات مراقبة المصادر والتخفیف التشغیلي.

ن غازات الدفیئة على إدارة وتصمیم المجاالت الجویة یمكن أن یؤدیا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطیران م ولما كانت
المنـــاخ العـــالمي، وأنـــه ینبغـــي أن تعـــالج الـــدول، فردیـــا أو جماعیـــا علـــى أســـاس إقلیمـــي، المســـائل االقتصـــادیة والمؤسســـیة 

  بذلك.  المتعلقة

إلحــراز تقــدم فــي فهــم آثــار الطیــران علــى البیئــة ومــن أجــل وضــع  مــاً التعــاون مــع المنظمــات الدولیــة األخــرى مه ولمــا كــان
  مالئمة لمعالجة هذه اآلثار.السیاسات ال

بأهمیة البحث والتطویر في مجال كفاءة اسـتخدام الوقـود وبـدائل الوقـود للطیـران التـي سـتتیح عملیـات النقـل الجـوي  ٕاقراراو 
  الدولي بتأثیر أقل على البیئة.

  فإن الجمعیة العمومیة:

تعي المتعلقة بالطیران المدني الدولي، ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل أن االیكاو تعلن  - ١
مسؤولیتها تقر بتها، وأنها لجاآلثار الضارة بالبیئة والتي قد تكون متعلقة بنشاط الطیران المدني، وأنها ستستمر في معا

عن تحقیق أقصى درجة من التوافق بین التطور اآلمن والمنظم للطیران المدني من ناحیة  األعضاءمسؤولیة دولها بو 
  یلي:  بمسؤولیاتها، فإنها سوف تسعى للقیام بما األعضاءودولها وعند اضطالع االیكاو   یة البیئة من ناحیة أخرى.ونوع

  الحد أو الخفض من عدد المتأثرین بضجیج الطائرات.  أ)

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

  ازات الدفیئة من الطیران على المناخ العالمي.الحد أو الخفض من أثر انبعاثات غ  ج)

المتعلقة بالبیئة الدولي في كل مسائل الطیران المدني أهمیة مواصلة إثبات االیكاو لدورها القیادي على  تشّدد  - ٢
لتي تعترف بخطورة التحدیات ا لسیاسة بشأن هذه المسائلل إرشادات إعدادالمجلس أن یحتفظ بزمام المبادرة في إلى تطلب و

  یواجهها القطاع.

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

تخفیف من التدابیر المؤدیة إلى الالمتعلقة ببمسألة الترابط والتبادل  إبقاء وتحدیث المعرفةإلى المجلس  تطلب  - ٤
  .بغیة اتخاذ القرارات على النحو األمثل تأثیر الطیران على البیئة

تقییم أداء التي یمكن أن تستخدمها الدول لإلى المجلس أن یضع مجموعة من المؤشرات البیئیة للطیران  تطلب  - ٥
  على البیئة. القواعد والسیاسات والتدابیر الالزمة للتخفیف من تأثیر الطیرانوفعالیة عملیات الطیران 
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إلى المجلس أن ینشر معلومات عن الوقع واالتجاهات في الحاضر والمستقبل لضجیج الطائرات وانبعاثات  تطلب  - ٦
محركات الطائرات، على عمل لجنة حمایة البیئة، وعن سیاسة االیكاو وموادها اإلرشادیة في مجال البیئة بطریقة مالئمة، مثال 

  ظمة والحلقات الدراسیة، بما في ذلك من خالل التنسیق مع المكاتب اإلقلیمیة لالیكاو.من خالل تقدیم التقاریر المنت
على  األعضاء ، وتحث الدولالمتعلقة بالبیئة االیكاوأن تواصل تقدیم دعمها النشط ألنشطة إلى الدول  تدعو  - ٧

  ت الطوعیة.دعم األنشطة غیر المتوقعة في المیزانیة عن طریق تقدیم مستوى معقول من المساهما
الدول والمنظمات الدولیة إلى تقدیم المعلومات والبیانات العلمیة الالزمة لتمكین االیكاو من تقویة عملها في  تدعو  - ٨

  هذا المجال.
وهیئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار دولیة المنظمات مواصلة التعاون الوثیق مع الالمجلس على  تشجع  - ٩

  وبشأن وضع السیاسات لمعالجة هذه اآلثار.الطیران على البیئة 
التطور المنتظم  تؤثر سلبا علىفي مجال البیئة من شأنها أن  تدابیرالدول على االمتناع عن اتخاذ تحث   -١٠

  المدني الدولي. والمستدام للطیران
  )بالمرفق (

  بشأن نوعیة البیئة /أو اإلرشاداتو واإلجراءاتوضع القواعد والتوصیات 
كثیــرة فــي العــالم مازالــت تثیــر القلــق العــام وتحــد مــن تطــویر  الطــائرات فــي المنــاطق المجــاورة لمطــارات ضــجیجمشــكلة  لمــا كانــت

  بشأنها.ة مالئم إجراءاتتتطلب اتخاذ  ،البنیة األساسیة للمطارات
علـى كـل مـن المسـتویین  ئـةعلـى البی نبعاثـات الطـائراتالمجتمع العلمي یحّسن فهـم أوجـه عـدم التأكـد المرتبطـة بتـأثیر ان ولما كا

  ویقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة. المحلي والعالمي، یظل هذا التأثیر مصدرا للقلق
بـأن ثمـة أوجـه تـرابط متعلقـة بالتصـمیم والتكنولوجیــا وعملیـات الطـائرات عنـد معالجـة الشـواغل المتصـلة بالضـجیج ونوعیــة  وٕاقـرارا

  الهواء المحلي وتغیر المناخ.
على وضع مزیـد مـن القواعـد  بغرض المساعدة) CAEPقد أنشأ لجنة معنیة بحمایة البیئة في مجال الطیران (المجلس  ولما كان

  محركات.الالطائرات وانبعاثات  ضجیجل واإلرشادات واإلجراءاتوالتوصیات 
لــى قواعــد ، الــذي یشــتمل عالطــائرات ضــجیج  المجلــس قــد اعتمــد المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر بعنــوان: ولمــا كــان

 اإلقـــالعوالهبـــوط والطـــائرات عمودیـــة  اإلقـــالعالطـــائرات دون الصـــوتیة (باســـتثناء الطائــــرات قصـــیرة  ضـــجیجتـــرخیص مســـتویات 
  بذلك. األعضاءوالهبوط)، وأخطر الدول 

ل علـى ، الـذي یشـتمانبعاثـات محركـات الطـائرات  المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحـق السـادس عشـر بعنـوان: ولما كان
  بذلك. األعضاء قواعد بشأن االنبعاثات لترخیص محركات الطائرات الجدیدة، وأخطر الدول

  وحیث أّن المجلس قد شرع في األعمال المتعلقة بوضع شروط ترخیص انبعاثات الجسیمات الدقیقة غیر المتطایرة؛
ن شــروط التــرخیص لقواعــد قیاســیة عالمیــة بشــأن بشــأ لجنــة حمایــة البیئــة فــي مجـال الطیــران باالتفــاق الــذي توصــلت إلیــهوترحیبـا 

  انبعاثات ثاني أكسید الكربون من الطائرات.
اإلرشادات السیاسیة من االیكاو بشأن تدابیر معالجة الشواغل البیئیة المتعلقة بضـجیج الطـائرات وانبعاثـات محركاتهـا  ولما كانت

  قد تم تطویرها وتعدیلها ونشرها.
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أهداف تكنولوجیة متوسطة وطویلـة األجـل لخفـض الضـجیج وأكاسـید النیتـروجین وأهـداف تكنولوجیـة المجلس قد اعتمد  ولما كان
  وتشغیلیة لخفض حرق الطائرات للوقود.

  الجمعیة العمومیة:فإن 

في الفصل  إلدراجهاالطائرات  ضجیجبخصوص  صرامةالقیاسیة الجدیدة األكثر بالفوائد المستمرة للقاعدة  ترحب  - ١
  ؛١/١/٢٠٠٦والتي دخلت حیز النفاذ في  جلد األول من الملحق السادس عشرالرابع من الم

، في القاعدة القیاسیة الجدیدة األكثر صرامة بشأن الضجیج التي من ٢٠١٣بنظر المجلس في یونیو  ترحب  - ٢
ائرات التي یقّل أو بعد هذا التاریخ بالنسبة للط ٣١/١٢/٢٠٢٠، وفي أو بعد هذا التاریخ ٣١/١٢/٢٠١٧المقرر تطبیقها في 

  طنا؛  ٥٥وزنها عن 

، في القاعدة القیاسیة الجدیدة بشأن الضجیج التي من المقرر تطبیقها ٢٠١٣بنظر المجلس، في یونیو  ترحب  - ٣
  أو بعد هذا التاریخ على الطائرات التي تعمل بمراوح قالبة؛ ١/١/٢٠١٨اعتبارا من 

لمواصلة وضع قاعدة قیاسیة لثاني أوكسید الكربون  ٢٠١٣بالخطة التي وافق علیها المجلس في یونیو  ترحب  - ٤
  ؛٢٠١٦للطائرات ووضعها في صیغتها النهائیة بحلول سنة 

التي تعالج تأثیر  و/أو اإلرشادات واإلجراءاتوالتوصیات  اعدةالمجلس أن یواصل بنشاط وضع الق إلىتطلب   - ٥
  ؛األخرى ألخرى والمنظمات الدولیةالطیران على البیئة، وذلك بمساعدة وتعاون هیئات المنظمة ا

األهداف التكنولوجیة متوسطة وطویلة األجل لخفض ضجیج الطائرات  ٢٠١٣باعتماد المجلس في یونیو  ترّحب  - ٦
  واألهداف التكنولوجیة والتشغیلیة للحد من استهالك الطائرات للوقود؛ 

 جیجالض يران لبرنامج عملها في مجالالمجلس ضمان مواصلة لجنة حمایة البیئة في مجال الطی إلىتطلب   - ٧
  ، وٕاتاحة الموارد الالزمة لتحقیق ذلك؛من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما یمكن ،واالنبعاثات على وجه السرعة

حالیا في لجنة حمایة البیئة في مجال الطیران  بالشكل الكافيمن أقالیم العالم غیر الممثلة  األعضاءالدول  تحث  - ٨
  ؛تلك اللجنة أعمالرك في أن تشاعلى 

المجلس أن یزود الدول والمنظمات الدولیة بكافة المعلومات عن التدابیر المتاحة لخفض تأثیر  تطلب إلى  - ٩
  عملیات الطیران على البیئة بحیث یمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابیر الفعالة المالئمة؛

من ) ٥( عمال بالفقرة االیكاو، األحكام التي وضعتها الئمما هو معلى أن تتبع، حسب  األعضاء الدول تحث  -١٠
  ؛هذا المرفقمنطوق 

المجلس أن یواصل العمل في وضع سیناریوهات واستخدامها لتقییم تأثیر انبعاثات الطیران على البیئة  تطلب إلى  -١١
  في المستقبل والتعاون مع المنظمات الدولیة األخرى في هذا المجال؛
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  المرفق (ج)
  الطائرات ضجیجللسیطرة على " سات والبرامج المبنیة على "النهج المتوازنالسیا

أحــد أهــداف االیكــاو هــو التشــجیع علــى التوصــل الــى أكبــر قــدر عملــي ممكــن مــن التوافــق فــي مجــال الطیــران المــدني  لمــا كــان
  سیما في األنظمة البیئیة. الدولي، وال
برامج وطنیة وٕاقلیمیة للتخفیف من ضجیج الطائرات یمكن أن یعیق دور القیام على نحو غیر منسق بوضع سیاسات و  ولما كان

  الطیران المدني في التنمیة االقتصادیة.
ــد عملیــات الطــائرات، وأثــارت  ولمــا كانــت حــدة مشــكلة ضــجیج الطــائرات فــي كثیــر مــن المطــارات قــد أدت إلــى اتخــاذ تــدابیر تقّی

  مطارات جدیدة.معارضة قویة ضد توسیع المطارات الحالیة أو إنشاء 
االیكـاو قــد قبلـت المسـؤولیة الكاملـة عــن تحقیـق أقصـى قـدر مــن التوافـق بـین تطـویر الطیــران المـدني علـى نحـو آمــن  ولمـا كانـت

واقتصـادي ومـنظم مـن ناحیـة، والحفـاظ علـى نوعیــة البیئـة مـن ناحیـة أخـرى، ولمـا كانــت تسـعى بنشـاط إلـى تحقیـق مفهـوم "الــنهج 
  ائرات ووضع إرشادات بشأن كیفیة تنفیذ الدول لهذا النهج.المتوازن" لخفض ضجیج الط

الــنهج المتــوازن للتعامــل مــع الضــجیج الــذي وضــعته االیكـاو یتكــون مــن تحدیــد مشــكلة الضــجیج فــي المطــار ثــم تحلیــل  ولمـا كــان
در، مختلــف التــدابیر المتاحــة لخفــض الضــجیج عــن طریــق استكشــاف أربعــة عناصــر رئیســیة هــي:  خفــض الضــجیج عنــد المصــ

وتخطـــیط وٕادارة اســـتخدام األراضـــي، واإلجـــراءات التشـــغیلیة لتقلیـــل الضـــجیج، وفـــرض القیـــود التشـــغیلیة، بهـــدف معالجـــة مشـــكلة 
  الضجیج بأقصى فعالیة من حیث التكلفة.

  لعامة.السیاسات ا األعضاءتقییم الوقع الحاضر والمستقبلي لضجیج الطائرات یعد أداة أساسیة لتضع االیكاو ودولها  ولما كان
، وكـل دولـة هـي التـي تتحمـل فـي  األعضـاءعملیة تنفیذ عناصر الـنهج المتـوازن والمفاضـلة بینهـا أمـر فـي یـد الـدول  ولما كانت

  نهایة األمر مسؤولیة وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضجیج في مطاراتها، على أساس سیاسات وقواعد االیكاو.
إرشادات عن النهج المتوازن للسـیطرة علـى [و لمساعدة الدول على تنفیذ النهج المتوازن اإلرشادات التي أعدتها االیكا ولما كانت

  قد تم تحدیثها فیما بعد. (Doc 9829)]ضجیج الطائرات 
لضرورة مواءمة حلول مشكالت الضجیج مع الخصائص المحددة للمطارات المعنیة، مما یستدعي إتباع نهج یختلف من  وٕادراكا

  انیة تطبیق حلول مماثلة على مشكالت الضجیج المتماثلة في المطارات.مطار إلى آخر، وٕامك
إلمكانیة أن تسفر تدابیر معالجة الضجیج عن تكالیف كبیرة على المشغلین وغیرهم مـن الشـركاء المعنیـین، وال سـیما مـن  وٕادراكا
  النامیة. البلدان
ن سـاریة وسیاسـات ثابتـة ذات صـلة بهـذا الموضـوع قـد تـؤثر علـى ألن لـدى الـدول التزامـات قانونیـة واتفاقـات قائمـة وقـوانی وٕادراكا

  تنفیذها "للنهج المتوازن" لالیكاو.
  ألن بعض الدول قد یكون قد وضع سیاسات أوسع للسیطرة على الضجیج. وٕادراكا

لشروط الفصل  أن التحسینات التي أنجزتها مطارات كثیرة في مجال الضجیج باالستعاضة عن الطائرات المستوفیةوبالنظر إلى 
الثاني (الطائرات التي استوفت قواعد ترخیص الضجیج، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحـق السـادس عشـر، 
ولكن ضجیجها یتجاوز مسـتویات الضـجیج المنصـوص علیهـا فـي الفصـل الثالـث مـن المجلـد األول مـن الملحـق السـادس عشـر) 

تســتحق الحمایــة الســتمرار النمــو فــي المســتقبل، وال ینبغــي النیــل منهــا بالتعــدیات العمرانیــة  بطــائرات أقــل ضــجیجًا، هــي تحســینات
  العشوائیة حول المطارات.
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  الجمعیة العمومیة:فإن 
فــي معالجــة  لالیكــاواالیكــاو، والمنظمــات الدولیــة، أن تعتــرف بالــدور القیــادي  فــي األعضــاءجمیــع الــدول  تناشــد  -١

  ؛الطائرات ضجیجمشكالت 
  الدول على ما یلي: تحث  -٢

) وااللتزامات Doc 9829( االیكاو إلرشاداتالمراعاة التامة  ، معجیجاعتماد نهج متوازن للسیطرة على الض  أ)
الموضوع، عند معالجة هذا القانونیة واالتفاقات القائمة والقوانین الساریة والسیاسات الثابتة ذات الصلة ب

  ؛في مطاراتها الدولیة جیجمشكالت الض
 ، بما فياإلجراءاتعلى تنفیذ هذه  اإلشراف، أو جیجشفافة للنظر في تدابیر تخفیف الض إجراءاتوضع   ب)

  ذلك:
في المطار المعني، اعتمادا على معاییر موضوعیة وقابلة للقیاس  جیجتقدیر حجم مشكلة الض  )١

  ؛وعوامل أخرى ذات صلة
اختیار االستناد إلى هذا التقییم في ر المتاحة، و تقییم التكالیف والمنافع المحتملة لمختلف التدابی  )٢

  ؛التكالیفبأقل تحقیق أقصى منفعة بیئیة إلى التدابیر التي تهدف 
  ؛النزاعات االعتماد علیها في فضمع الجهات المعنیة و علیها نشر نتائج التقییم من أجل التشاور   )٣

  :الدول على ما یليتشجع   -٣
خفضها  عند المصدر أو جیجالض إلى خفضث والتكنولوجیا الهادفة و البحتشجیع ودعم الدراسات وبرامج   أ)

  مع مراعاة أوجه الترابط مع الشواغل البیئیة األخرى؛  أخرى. وسیلةبأي 
المناطق المتأثرة  العشوائیة فياستخدام األراضي للحد من التعدیات العمرانیة  وٕادارةتطبیق سیاسات تخطیط   ب)

، بما یتوافق مع المرفق (و) بهذا جیجفي المناطق المتأثرة بالض جیجخفیف الض، وتطبیق تدابیر تجیجبالض
  ؛القرار

، مع وضع أوجه بالسالمة اإلضراربدون  قدر اإلمكان جیجالتشغیلیة لتخفیف الض اإلجراءاتتطبیق   ج)
  الترابط مع الشواغل البیئیة األخرى في االعتبار؛

بعد دراسة المنافع الممكن تحقیقها  وعدم تطبیقها إالالمالذ األول،  باعتبارهاعدم تطبیق القیود التشغیلیة و   د)
ومع مراعاة التأثیر  ) بهذا القرارهبطریقة تتوافق مع المرفق (و لنهج المتوازن، األخرى ل عناصرالمن 

  المحتمل لهذه القیود على المطارات األخرى؛
  :القیام بما یلي الدولإلى  تطلب  -٤

  قدر اإلمكان؛ هاوسیاسات هاوخطط هاحو وثیق لضمان االتساق بین برامجعلى ن العمل المشترك  أ)
مع مبدأ عدم التمییز الوارد في المادة الخامسة عشرة  جیجتطبیق أي تدابیر لخفض الض یتوافقأن  ضمان  ب)

  ؛من اتفاقیة شیكاغو
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  ؛النامیة مراعاة الظروف االقتصادیة الخاصة للبلدان  ج)
 ضـــجیجمشـــكلة  حــّدة مـــن بـــالتخفیفالمجلــس بسیاســـاتها وبرامجهـــا المتعلقــة  إعـــالمل أن تواصـــإلــى الـــدول تــدعو   -٥

  ؛الطائرات في الطیران المدني الدولي
  القیام بما یلي: المجلسإلى  تطلب  -٦

  إجراء تقییم متواصل لتطور أثر ضجیج الطائرات؛  أ)
وجعلها مستجیبة لحاجات  Doc 9829ضمان تحدیث اإلرشادات عن النهج المتوازن الواردة في الوثیقة   ب)

  الدول؛
  تعزیز استخدام النهج المتوازن، من خالل عقد حلقات عمل، على سبیل المثال؛  ج)

الدول تقدیم الدعم المناسب ألعمال االیكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمـال إضـافیة بشـأن المنهجیـات  تناشدو  -٧
  متوازن، حسب االقتضاء.وتقییم تأثیر التدابیر أو فعالیتها ضمن إطار النهج ال

  المرفق (د)
  المستویات المنصوص علیها جیجهاتجاوز ضیسحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة التي 

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر
  .عشر السادس الطائرات النفاثة دون الصوتیة محددة في المجلد األول من الملحق ضجیجقواعد ترخیص مستویات لما كانت 

، مـن العملیـات الدولیـة الضـجیجالسحب، ألغراض هذا المرفق، هـو سـحب فئـة مـن الطـائرات علـى أسـاس هذا تعریف  ا كانولم
  كثر.األأو الواحدة دولة المطارات جمیع في 

البلــدان  حمایـة البیئــة فـي مجـال الطیــران قـد خلصــت إلـى أن السـحب العــام لطـائرات الفصــل الثالـث مـن قبــل جمیـع لجنــة ولمـا كانـت
، ونفـذت أعمـاًال والمنـافع التكـالیفال یمكـن تأییـده علـى أسـاس لتي فرضت قیودا تشغیلیة على عملیات طائرات الفصل الثاني، أمر ا

أدت إلـى التوصــیة بقاعـدة قیاســیة جدیـدة لتــرخیص الضـجیج فــي المجلـد األول مــن الملحـق الســادس عشـر علــى أسـاس عــدم وجــوب 
  النظر في سحب جدید للطائرات.

المسـتویات الـواردة فـي الفصـل الثالـث بالمجلـد  ضـجیجهاتجـاوز یالطـائرات التـي مـن الخدمـة  تبعـض الـدول قـد سـحبنـت ولما كا
 تنظــر فــيقــد شــرعت فــي هــذا الســحب وبعــض الــدول األخــرى كانــت بعــض الــدول فــي حــین و  ،األول مــن الملحــق الســادس عشــر

  .هذا السحب إمكانیة تنفیذ
  في الملحق السادس عشر لیس فرض القیود التشغیلیة على الطائرات.الواردة  جالضجیمن قواعد  الهدفن أل وٕادراكا
سـیما علـى  ن القیود التشغیلیة على الطائرات الحالیة تزید من تكالیف شركات الطیران وتفرض عبئا اقتصـادیا ثقـیال، الأل وٕادراكا

  البلدان النامیة.، مثلما هي الحال في یز أساطیلهمتجه إلعادةمشغلي الطائرات الذین قد ال یملكون الموارد المالیة الالزمة 
اعتـراف كـل دولـة بالمصـاعب التـي تواجههـا إلـى الطائرات یجب أن یستند  إلى ضجیج ىأن حل المشاكل التي تعز وبالنظر إلى 

  .المختلفة لكل منها شواغلالالدول األخرى، وٕالى تحقیق التوازن بین 
  :فإن الجمعیة العمومیة

المستویات الواردة في الفصل الثالث من  ضجیجها التي یتجاوز لى أال تفرض أي سحب للطائراتالدول ع تحث  -١
  یلي: المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما
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ألجل األساطیل الراهنة من هذه الطائرات سیوفر الحمایة الضروریة من االستنفاذ الطبیعي كان إذا ما   أ)
  ؛احول مطاراته جیجالض

بوضع أنظمة تمنع المشغلین الجویین التابعین لها من  إماكان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة إذا ما   ب)
بوضع حوافز  وٕاماأساطیلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى أي طائرات كهذه  إضافة
  ؛بتحدیث األساطیل لإلسراع

بقیود یقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها كان یمكن تحقیق الحمایة الضروریة إذا ما   ج)
، وعلى الفترات الزمنیة التي جیجلمشكالت الض ُمحِدثةأو أعلنت أنها  جیجلضلمشكالت ا محدثةهذه الدول 
  ؛أكبر إزعاجافیها  جیجتسبب الض

بنوایاها  وٕاشعارهاول، قیود من آثار على الدول المعنیة األخرى، واستشارة هذه الدال فرضما یترتب على   د)
  ؛قبل تنفیذها بزمن معقول

سـحب الطـائرات  أعـاله، بـالرغم مـن االعتبـارات المـذكورة فـي الفقـرة األولـى مـن منطـوق هـذا القـرار ،تقـرر التـيالـدول  تحث  -٢
 ضـجیجهاولكـن  ،عشـر  المنصـوص علیهـا فـي الفصـل الثـاني مـن المجلـد األول مـن الملحـق السـادس جیجالتي تمتثل لقواعد ترخیص الضـ

  :یلي على أن تقوم بما عشر تجاوز المستویات المنصوص علیها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادسی
إلى أن تحدد القیود بحیث یمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطیر حالیا   أ)

  ؛تقل عن سبع سنوات  التدریجیا على مدى فترة من الزمن  اأقالیمها، سحب
سنة على  ٢٥قیودا على عملیات أي طائرات قبل مرور  ،قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله ،أال تفرض  ب)

  للطیران؛  أول شهادة صالحیة لها إصدارتاریخ 
عریضة الجسم موجودة حالیـا،  اتقیودا على عملیات أي طائر  ،قبل انتهاء الفترة المذكورة ،أال تفرض  ج)

  ؛١إلى  ٢مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فیها أعلى من  اتأي طائر  أو
  ؛القیود المفروضة جمیعوجمیع الدول المعنیة ب االیكاوأن تبلغ   د)

  یلي: ما بهدف تحقیق يواألقالیم واإلقلیميالدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي  تشجع بشدة  -٣
دون فرض معاناة اقتصادیة شدیدة بعلى المجتمعات المحلیة حول المطارات، وذلك  جیجالض تأثیرتخفیف   أ)

  على مشغلي الطائرات.
االعتبار لمشكالت المشغلین التابعین للبلدان النامیة فیما یخص الطائرات المستوفیة لشروط الفصل  إقامة  ب)

سحب الطائرات، بشرط تقدیم مـا یثبت  التي ال یمكن تبدیلها قبل نهایة فترةو الثاني والمسجلة فیها حالیا، 
وجود طلب شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفیة لشروط الفصل الثالث، 

  وبشرط قبول أول تاریخ لتسلیم الطائرات.
جـددة، بموجـب شـهادة الضـجیج األصـلیة أو الم ،الدول على أال تفرض تدابیر لسحب الطائرات التـي تمتثـل تحث  -٤

مــن المجلــد األول مــن  أو أي فصــل حــدیث الفصــل الرابــع فــي الفصــل الثالــث أوالمنصــوص علیهــا  جیجلقواعــد تــرخیص الضــ
  عشر. الملحق السادس

الدول على أال تفرض أي قیود تشـغیلیة علـى الطـائرات المسـتوفیة لشـروط الفصـل الثالـث، مـا لـم یكـن ذلـك  تحث  -٥
  .) بهذا القرارهووفقا للمرفقین (ج) و( جیجللسیطرة على الض االیكاوه من النهج المتوازن الذي وضعت جزءا
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بتحــدیث أســاطیلهم بمــا یزیــل  إلــى اإلســراعالــدول علــى أن تســاعد مشــغلي الطــائرات فــي جهــودهم الرامیــة تحــث   -٦
الثالـث، بمـا فـي العقبات ویسمح لجمیع الدول بالحصـول، سـواء باالسـتئجار أو بالشـراء، علـى طـائرات مسـتوفیة لشـروط الفصـل 

  االقتضاء. ذلك تقدیم المساعدة الفنیة متعددة األطراف حسب
  )هالمرفق (

  في المطارات جیجالضللحد من فرض القیود التشغیلیة المحلیة 
  عشر. السادس الطائرات النفاثة دون الصوتیة مقررة في المجلد األول من الملحق ضجیج لما كانت قواعد ترخیص

یقلـل مـن اسـتخدام  یحـد أو جیجبشـأن الضـ إجـراءأنه  علىالتشغیلي في أي مطار، ألغراض هذا المرفق،  القید تعریفولما كان 
  الطائرة لذلك المطار.

 الضـجیجعنـد معالجـة مشـكالت  جیجالدول إلى اعتماد نهج متوازن للسیطرة علـى الضـ قد دعاالمرفق (ج) بهذا القرار  ولما كان
  في مطاراتها الدولیة.

لمتوقع أن تحدث تخفیضات أخرى في الضجیج عند المصدر نتیجة اعتماد قواعد قیاسیة جدیدة في المجلد األول من ا ولما كان
  .من الملحق السادس عشر ومن خالل إعمال تكنولوجیا تخفیض الضجیج باألسطول

رات كثیــرة، وكانــت تنفــذ بالفعــل فــي مطــا جیجالضــ لخفــضالتشــغیلیة  واإلجــراءاتوتخطــیط اســتخدام األراضــي  إدارة ولمــا كانــت
  قد نفذت على الرغم من استمرار التعدیات العمرانیة في حاالت معینة. جیجالتدابیر األخرى لتقلیل الض

الــواردة فــي الفصــل الثــاني بالمجلــد األول مــن الملحــق  جیجســحب الطــائرات التــي تمتثــل لقواعــد تــرخیص الضــتطبیــق  ولمــا كــان
مقــررة فــي الفصـــل الثالــث بالمجلــد األول مــن الملحـــق الســادس عشــر (بالشـــكل المســتویات ال جیجهاتجــاوز ضـــیالســادس عشــر و 

(د) بهذا القرار) قد اكتمل في بعـض الـدول، وعلـى افتـراض اسـتمرار النمـو فـي أنشـطة الطیـران مـن  المنصوص علیه في المرفق
نتیجة لنمو حركة الطیران ما  الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن یزداد جیجالمتوقع لعدد األشخاص المعرضین لض

  أخرى. إجراءاتلم تتخذ 
 ،الطائرات خالل العقدین المقبلین جیجملحوظة فیما یتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ض إقلیمیةهناك اختالفات  ولما كانت

ص الــواردة فــي لتــرخیابــدأت بعــض الــدول تنظــر تبعــا لــذلك فــي فــرض قیــود تشــغیلیة علــى بعــض الطــائرات الممتثلــة لقواعــد قــد و 
  عشر. الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

علــى أســاس الــنهج المتــوازن  إالینبغــي أال تفــرض القیــود التشــغیلیة علــى طــائرات الفصــل الثالــث فــي مطــارات معینــة  ولمــا كــان
  .طار المعنيوینبغي أن تكون هذه القیود موضوعة خصیصا حسب احتیاجات الم )Doc 9829( االیكاو وٕارشادات
دول غیـر الـدول التـي فرضـت إلـى لهذه القیود تأثیر اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطـائرات الـذین ینتمـون  ولما كان

  فیها هذه القیود.
األخــرى ذات الصــلة التــي  واإلرشــاداتالموضــوعة فــي المرفــق (د) بهــذا القــرار  اتالسیاســ ىهــذه القیــود تتخطــ وتســلیما منهــا بــأنّ 

  ها االیكاو.وضعت
  ال تلزم الدول بفرض قیود تشغیلیة على طائرات الفصل الثالث. االیكاو وتسلیما منها بأنّ 
الــواردة فــي الملحــق الســادس عشــر لــیس فــرض القیــود التشــغیلیة علــى الطــائرات،  الضــجیجالقصــد مــن قواعــد  وتســلیما منهــا بــأنّ 

وأي مسـتویات صـرامة أخـرى یعتمـدها ألول من الملحـق السـادس عشـر في الفصل الرابع بالمجلد االواردة  القاعدة وخصوصا بأنّ 
  ال غیر؛غراض الترخیص أل المجلس هي أمور ینبغي أن تُفهم على أّنها قد ُوضعت
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لسـیطرة علـى لالتزامـات قانونیـة وقـوانین وترتیبـات قائمـة وسیاسـات ثابتـة مرتبطـة بالـدول  وتسلیما منها علـى وجـه الخصـوص بـأنّ 
  في مطاراتها ویمكن أن تؤثر على تنفیذ هذا المرفق. جیجمشكالت الض

  فإن الجمعیة العمومیة:
كــان مــدعوما بتقیــیم مســبق إذا  إالتشــغیلیة ال یــتم القیــود الأن اعتمــاد  اإلمكــانالــدول علــى أن تضــمن بقــدر تحــث   -١

   للمنافع المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة.
فــي أي مطــار علــى الطــائرات التــي تمتثــل ألحكــام الفصــل الثالــث الــدول علــى عــدم فــرض أي قیــود تشــغیلیة  تحــث  -٢

  بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قبل ما یلي:
المستویات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول  ضجیجهاتجاوز یاالنتهاء من سحب الطائرات التي   أ)

  السادس عشر في المطار المعني. من الملحق
في المطار المعني وفقا للنهج  جیجلجمیع التدابیر األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضتقییم كامل  إجراء  ب)

  المتوازن المبین في المرفق (ج).
مـن المنطــوق أعـاله، بفـرض قیــود فـي أي مطــار  ٢الـدول التــي تسـمح، رغـم االعتبــارات المـذكورة فــي الفقـرة  تحـث  -٣

 الضــجیجشــهادة  بموجــبالــث بالمجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر علــى عملیــات الطــائرات التــي تمتثــل ألحكــام الفصــل الث
  ما یلي: على، المجددةاألصلیة أو 

الترخیص  إجراءاتحسبما تبین من  جیجاالستناد في فرض هذه القیود على أداء الطائرة من حیث الض  أ)
  ؛عشر التي أجریت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس

  ؛لنهج المتوازنل وفقافي المطار المعني  جیجتتناسب مع مشكلة الض هذه القیود بحیث إعداد  ب)
  ؛المطار منتماما طائرات بدال من سحب ال اإلمكاناالقتصار على القیود الجزئیة حسب   ج)
مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال یوجد لها بدائل مناسبة (مثل الخطوط طویلة   د)

  ؛المدى)
البلدان النامیة، لتجنیبهم الصعوبات التي إلى الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذین ینتمون مراعاة   ه)

  إعفاءات؛داعي لها، وذلك عن طریق منحهم  ال
، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادیة على مشغلي اإلمكانفرض هذه القیود تدریجیا، مع مرور الزمن حسب   و)

  ؛الطائرات المعنیة
  ؛مدة معقولةبمسبقا  إخطارالطائرات مشغلي ا إعطاء  ز)
  المدني؛ مراعاة اآلثار االقتصادیة والبیئیة على الطیران  ح)
  ؛الدول المعنیة األخرى بجمیع القیود المفروضةو  االیكاو إبالغ  ط)

التــي تمتثــل بموجــب  ،الــدول كــذلك علــى أال تســمح بفــرض أي قیــود تشــغیلیة تهــدف إلــى ســحب الطــائرات وتحــث  -٤
ي ألالــواردة فــي الفصــل الرابــع مــن المجلــد األول مــن الملحــق الســادس عشــر و  جیجلقواعــد الضــ ،صــلیة أو المجــددةشــهادتها األ

  مستویات صرامة أخرى یعتمدها المجلس.
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  المرفق (و)
  استخدام األراضي وٕادارةتخطیط 

  .جیجمتوازن للسیطرة على الضاستخدام األراضي یشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئیسیة في النهج ال وٕادارةتخطیط  لما كان
اســـتخدام األراضـــي  وٕادارةعلــى الطریقـــة التــي یـــتم بهـــا تخطــیط  یتوقـــفالطـــائرات  جیجعــدد األشـــخاص المتـــأثرین بضــ ولمــا كـــان

  .جیجسیما مدى السیطرة على التنمیة السكنیة واألنشطة األخرى الحساسة للض المحیطة بالمطارات، وال
االسـتخدام غیـر المالئـم لألراضـي  یـؤديوثمة خطر فـي أن  ،في نشاط معظم المطارات بیرةكمن الممكن حدوث زیادة  ولما كان

  تقیید النمو في المستقبل.إلى بالقرب من المطارات 
الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول  جیجسحب الطائرات النفاثة دون الصوتیة التي تمتثل لقواعد ترخیص الض ولما كان

المستویات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس عشر  جیجهاتجاوز ضیعشر و من الملحق السادس 
العدد في خفض غیر مقبولة، و  جیجحول مطارات كثیرة یتعرض فیها الناس لمستویات ض جیجنطاقات الض خفضقد نجح في 

  .جیجللسكان المعرضین للض اإلجمالي
  التحسینات بأقصى ما یمكن لما فیها من مصلحة المجتمعات المحلیة. من المهم الحفاظ على هذه وبما أن

الفرص قد زادت التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر  الجدیدة القاعدة القیاسیة وٕاقرارا بأن
  ضجیج.أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل 

شمل أنشطة تخطیط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولیة السلطات المحلیة ولكنها تؤثر مع یستخدام األراضي ا تنظیمن أل وٕادراكا
  ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطیران المدني.

مـن  لجـزء الثـانيجیج قد وردت في االض خفضبشأن التخطیط المناسب الستخدام األراضي وتدابیر  أن اإلرشادات إلىبالنظر و 
الــذي یحتــاج إلــى تنقــیح مــن أجــل تضــمینه األحكــام ، اســتخدام األراضــي والقیــود البیئیــة — (Doc 9184) دلیــل تخطــیط المطــارات

  الالزمة لمراعاة اآلثار المترتبة عن االنبعاثات؛
  :فإن الجمعیة العمومیة

(د)  علیهـا فـي المرفـق مطاراتهـا، بالصـورة المنصـوص مـنالدول التي ألغت عملیات طائرات الفصل الثـاني  تحث  -١
االستخدام غیـر المالئـم  اإلمكانحسب  ىبهذا القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلیة بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد

  .جیجلألراضي أو التعدیات في المناطق التي خفض فیها الض
ل طائرات أقـل ضـجیجًا وممتثلـة احتمال خفض مستویات الضجیج الناجم عن تشغیالدول على أن تكفل أن  تحث  -٢

مـــن جـــراء االســـتخدام غیــر المالئـــم لألراضــي أو لقواعــد الفصـــل الرابــع علـــى وجــه الخصـــوص لـــن یتعــرض للتقـــویض مــن جـــراء 
  التعدیات على األراضي.

  :الوقائیة الطائرات بالتدابیر جیجكانت الفرصة ال تزال سانحة لتقلیل مشكالت ضإذا على ما یلي  الدول تحث  -٣
  جیج؛المطارات الجدیدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعیدة عن المناطق الحساسة للض إنشاء  أ)

 إنشاءاتخاذ التدابیر المالئمة لتحقیق المراعاة التامة لتخطیط استخدام األراضي في المرحلة األولیة من   ب)
  ؛المطار الجدید أو تطویر المطار الراهن
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عداد السكان الحالیة والزیادة أالمختلفة، مع مراعاة  جیجات مستویات الضتحدید نطاقات حول المطارات ذ  ج)
حسب  تقدیرات نمو الحركة، ووضع معاییر لالستخدام المالئم لتلك األراضيإلى  باإلضافةالمتوقعة 
  ؛االیكاو إرشادات

ر الموضوعة أو الوسائل المناسبة لتحقیق االلتزام بتلك المعایی اإلرشاداتالتشریعات ووضع  إصدار  د)
  ؛الستخدام األراضي

عملیات الطائرات وآثارها البیئیة على المجتمعات  عند القراءة بشأنمعلومات سهلة الفهم  إتاحةضمان   )ه
  ؛المحلیة القریبة من المطارات

  من المجلس ما یلي: تطلبو  - ٤
وجعلها ملبیة  Doc 9184 مالوثیقة رق والواردة في المتعلقة باستخدام األراضي اإلرشاداتتحدیث  أن یضمن  أ)

  ؛الدول الحتیاجات
سیما في أجزاء العالم التي  استخدام األراضي، وال إدارةنظر في الخطوات التي یمكن اتخاذها لتعزیز وأن ی  ب)

  الطائرات في المستقبل. جیجقد تتوافر فیها الفرصة لتالفي مشكالت ض

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

مـن الصـوت فـي الخطـوط التجاریـة، لتالفـي األوضـاع غیـر المقبولـة  التدابیر قد اتخذت، منـذ تشـغیل الطـائرات األسـرع لما كانت
األشــخاص والممتلكــات فــي البــر والبحــر بســبب تضــخیم الفرقعــة  وٕاصــابةالنــائمین  إقــالقلعامــة النــاس بســبب الفرقعــة الصــوتیة، مثــل 

  الصوتیة.
البحـــوث عـــن اآلثـــار  إجـــراءهـــذه الطـــائرات األســـرع مـــن الصـــوت، تواصـــل هـــي ودول أخـــرى  بإنتـــاجل القائمـــة الـــدو ولمـــا كانـــت 

  .الصوتیة الجسمانیة والفسیولوجیة واالجتماعیة الناجمة عن الفرقعة
  فإن الجمعیة العمومیة:

النـاس بفعــل الفرقعــة علــى األهمیــة التـي تعلقهــا علــى ضـمان تالفــي األوضــاع غیـر المقبولــة لعامــة  تؤكـد مــن جدیـد  -١
  الناتجة عن تشغیل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجاریة. الصوتیة

المجلــس، فــي ضــوء المعلومــات المتــوافرة وباالســتعانة بــاألجهزة المالئمــة، بــأن یســتعرض المالحــق والوثــائق تكلــف   -٢
مـة النـاس تشـغیل الطـائرات األسـرع مـن الصـوت، وأن األخرى ذات الصلة، للتأكـد مـن أنهـا تراعـي المشـاكل التـي قـد یثیرهـا لعا

قیــاس الفرقعــة الصــوتیة، وتعریــف لاتفــاق دولــي إلــى الالزمــة، خاصــة فیمــا یتعلــق بالفرقعــة الصــوتیة، للتوصــل  اإلجــراءاتیتخــذ 
  .الكمیة أو الوصفیة لعبارة "األوضاع غیر المقبولة لعامة الناس" ووضع الحدود المناظرة من الناحیة المصطلحات

في الوقت المناسب باقتراحـات حـول  االیكاوتزوید إلى الطائرات األسرع من الصوت  بإنتاجالدول التي تقوم  تدعو  -٣
   بالمواصفات التي تقررها االیكاو. االلتزامطریقة 



- 88 - 

 

  المرفق (ح)
  أثر الطیران على نوعیة الهواء المحلي

جوي فیما یتعلق بنوعیة الهواء المحلي واآلثار المرتبطة به على هناك قلق متزاید إزاء أثر الطیران على الغالف ال لما كان
  صحة البشر ورفاهیتهم.

أدلة هذا األثر من انبعاثات أكاسید النیتروجین والمواد الجسیمیة من محركات الطائرات على السطح المحلي ونوعیة  ولما كانت
  الهواء اإلقلیمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.

أكاسید النتروجین والمواد الجسیمیة من نبعاثات یحّسن فهم أوجه عدم التأكد المرتبطة بالتأثیر من االعلمي المجتمع  وٕاقرارا بأن
  محركات الطائرات على المناخ العالمي.

توجد أوجه ترابط تتعلق بتصمیم وعملیات الطائرات عند معالجة الشواغل المتعلقة بالضجیج ونوعیة الهواء المحلي  وٕاقرارا بأنه
  ر المناخ.وتغی

االیكاو قد وضعت معاییر فنیة وعززت وضع إجراءات تشغیلیة أدت إلى خفض كبیر لتلوث نوعیة الهواء المحلي  وٕاقرارا بأن
  من الطائرات.

ملوثات عدیدة مثل السخام والهیدروكربونات غیر المحروقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على نوعیة الهواء  ولما كانت
  لیمي قد شهدت انخفاضا كبیرا خالل العقود القلیلة الماضیة.المحلي واإلق

  .التقدم المحرز مؤخرا في اإلجراءات التشغیلیة مثل عملیات النزول المستمر نتج عنه مزید من خفض االنبعاثات من الطائرات ولما كان
عاثات الغازیة األخرى من الطیران یبین ازدیادا تقییم االتجاهات في انبعاثات أكاسید النیتروجین والمواد الجسیمیة واالنب ولما كان

  في قیم االنبعاثات العالمیة.
آثار انبعاثات الطیران من أكاسید النتروجین والمواد الجسیمیة واالنبعاثات الغازیة األخرى في حاجة إلى مزید من ولما كانت 

  التقییم والفهم.
المتطایر النبعاثات المواد الجسیمیة بینما تستمر األعمال العلمیة والفنیة  القوي المحرز في فهم آثار المكون غیر وٕاقرارا بالتقدم

  بشأن تقییم المكون المتطایر النبعاثات المواد الجسیمیة على نحو أفضل.
آثار انبعاثات الطیران على نوعیة الهواء المحلي واإلقلیمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالیة في المناطق المتأثرة ولما كانت 

  وینبغي النظر فیها في اإلطار األوسع لجمیع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعیة الهواء.
نوعیة الهواء المحلي واآلثار الصحیة الفعلیة النبعاثات الطیران تتوقف على سلسلة من العوامل من بینها اإلسهام ولما كانت 

  المنطقة قید النظر.في التركیزات اإلجمالیة، وعدد السكان المعرضین لها في 
تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، بما  اتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  الخامسة عشرةالمادة  ولما كانت

بشأن  االیكاوسیاسات  بشأن الرسوم ( األعضاءسیاسیة للدول  إرشاداتقد أعدت  االیكاوفي ذلك مبدأ عدم التمییز، وكانت 
جیج والرسوم محددة بشأن الرسوم المتصلة بالض إرشاداتبما في ذلك  )Doc 9082 ، طارات وخدمات المالحة الجویةرسوم الم
  نوعیة الهواء المحلي. من أجلباالنبعاثات المتصلة 
على الرسوم والضرائب فرض بشأن  قرارا فیه السیاسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦قد اعتمد في  االیكاومجلس  ولما كان

كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة یثات، أوصي فیه بشدة بأن أیا من تلك الجبایات یجب أن االنبعا
  ینبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفیف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة.
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 ىبعاثات محركات الطائرات بقدر ما یتسنعلى أساس تكالیف تخفیف األثر البیئي النینبغي أن تحسب هذه الرسوم  نتولما كا
  النقل الجوي.إلى صحیح وعزوها مباشرة الوجه التحدید هذه التكالیف على 

مجلس االیكاو قد اعتمد مواد سیاسیة وٕارشادیة تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر انبعاثات  ولما كان
  محركات الطائرات في المطارات أو حولها.

  أن مجلس االیكاو قد نشر معلومات عن نظم إدارة االنبعاثات التي یستخدمها أصحاب المصلحة في الطیران.وٕاذ تالحظ 
  مجلس االیكاو قد أعد دلیال إرشادیا لنوعیة هواء المطارات تم تحدیثه في وقت الحق. وتالحظ أن

  الجمعیة العمومیة:فإن 
ثات الطیران من المواد الجسیمیة وأكاسید النتروجین والغازات األخرى أن یرصد ما تسببه انبعاالمجلس  من تطلب  - ١

ویطور معرفته بها، بالتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمیة، من آثار على رفاهیة البشر 
  وصحتهم وأن ینشر المعلومات في هذا الصدد؛

قواعد قیاسیة ممكنة التنفیذ فنیا ومفیدة بیئیا ومعقولة اقتصادیا من المجلس مواصلة عمله على وضع  تطلب  - ٢
  للمضي في خفض تأثیر تلوث الهواء المحلي من الطائرات؛

لترخیص انبعاثات المواد الجسیمیة غیر المتطایرة مع مواصلة رصد  شروطالمجلس أن یواصل وضع  تطلب من  - ٣
  ة وغیر المتطایرة النبعاثات المواد الجسیمیة؛التقدم في الفهم العلمي والفني للمكونات المتطایر 

من  االنبعاثاتشروط ترخیص الدول األعضاء على اتخاذ ما یلزم من إجراءات للمساعدة على وضع تشجع   - ٤
  ؛غیر المتطایرة الجسیمات

ثات المجلس أن یكفل المراعاة الواجبة ألوجه الترابط بین التدابیر لخفض ضجیج الطائرات وانبعا تطلب من  - ٥
  محركاتها التي تؤثر على نوعیة الهواء المحلي وكذلك على المناخ العالمي؛

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة طویلة األجل فیما یتعلق بالمسائل تطلب   - ٦
  البیئیة للطیران، بما في ذلك انبعاثات أكاسید النتروجین من الطائرات؛

صلة تعزیز التحسینات التشغیلیة وتحسینات الحركة الجویة التي تقلل تأثیر تلوث الهواء من المجلس موا تطلب  - ٧
  المحلي من الطائرات؛

التي من انبعاثات الطیران الدولي للحد  إجراءاتواألطراف المعنیة األخرى على اتخاذ  األعضاءالدول  تشجع  - ٨
  والمواظبة على إبالغ االیكاو بها؛الطوعیة  ها من خالل التدابیرخفضأو تؤثر على نوعیة الهواء المحلي 

  بوضع وترویج مواد إرشادیة بشأن المسائل المتعلقة بتقییم نوعیة الهواء المتصلة بالمطارات؛  ترحب  - ٩
من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنیین باألمر في تعزیز وتداول أفضل أسالیب العمل المطبقة تطلب   -١٠

  قلیل من اآلثار الضارة النبعاثات الطیران على نوعیة الهواء المحلي؛بالمطارات في الت
من المجلس أن یواصل  وتطلببوضع اإلرشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة الهواء المحلي  ترحب  -١١

  الدول األعضاء على تداول المعلومات عن تنفیذ مثل هذه الرسوم؛ وتحثتحدیث هذه اإلرشادات 
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على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سیاسات  األعضاء الدول ثتحو  -١٢
  االیكاو وٕارشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعیة الهواء المحلي.

  تغیر المناخ –بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة البیئة   :١٨-٣٨
كاو والدول األعضاء فیها تدرك األهمیة البالغة لالضطالع بدور قیـادي مسـتمر للطیـران المـدني الـدولي فـي مجـال االی لما كانت

  الحد من انبعاثاته التي تسهم في تغیر المناخ العالمي؛
على المستوى من جدید على الدور الحیوي الذي یضطلع به الطیران الدولي في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  وٕاذ تؤكد

  العالمي والحاجة الى تأمین استمرار نمو الطیران الدولي بطریقة مستدامة؛
الهدف النهائي التفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ یتمثل في تحقیـق اسـتقرار تركـزات غـازات الدفیئـة فـي  ولما كان

  نظام المناخ؛الغالف الجوي عند مستوى یحول دون وقوع تدخل یشكل خطرا على 
ــــاخ فــــي  لبروتوكــــو  ولمــــا كــــان ــــة بشــــأن تغیــــر المن ــــة األمــــم المتحــــدة اإلطاری ــــذي اعتمــــده مــــؤتمر األطــــراف فــــي اتفاقی ــــو، ال كیوت

، یــدعو البلــدان المتقدمــة (األطــراف المــذكورة فــي ٢٠٠٥فبرایر/شــباط  ١٦ودخــل حیــز النفــاذ فــي  ١٩٩٧دیســمبر/كانون األول 
د مــن انبعاثــات غــازات الدفیئــة المتأتیــة مــن "وقــود الطــائرات" (الطیــران الــدولي) أو خفضــها، الملحــق األول) الــى العمــل علــى الحــ

  )؛٢-٢وذلك بالعمل من خالل االیكاو (المادة 
مـن إجمـالي انبعاثـات ثـاني أكسـید الكربـون  ٪٢تدرك أن انبعاثات الطیران الدولي، والتـي تسـهم حالیـا بنسـبة تقـل عـن  ولما كانت

  توقع أن تزید نتیجة لنمو القطاع المطرد؛في العالم، من الم
، والـذي أعـده، بنـاء علـى طلـب مـن الطیـران والغـالف الجـوي العـالميعـن  ١٩٩٩التقریر الخاص الذي صدر في عام  كان ولما

مـونتلایر ، بتعاون مع فریـق خبـراء التقیـیم العلمـي لبروتوكـول )IPCC(االیكاو، فریق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغیر المناخ 
  عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، یتضمن تقییما شامال لتأثیر الطیران على الغالف الجوي؛ 

فریــق الخبــراء الحكــومي الــدولي قــد ســلم فــي تقریــره الخــاص بــأن آثــار بعــض أنــواع االنبعاثــات المتأتیــة مــن الطــائرات  ولمــا كــان
ومة، وحدد عددا من المجاالت الرئیسیة التي تتسـم بعـدم الیقـین العلمـي مفهومة جیدا، فقد كشف أن آثار بعضها اآلخر غیر مفه

  مما یحد من القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطیران على المناخ واألوزون؛ 
االیكاو قد طلبت من فریق الخبراء الحكومي الدولي أن یدرج تحدیثا لالستنتاجات الرئیسـیة للتقریـر الخـاص فـي تقریـر  ولما كانت

  ؛٢٠١٤وتقریر التقییم الخامس الذي سیصدر في عام  ٢٠٠٧قییم الرابع الذي أصدره في عام الت
الــى الــرأي العلمــي القائــل بــأن الزیــادة فــي متوســط درجــة الحــرارة فــي العــالم فــوق المســتویات الســابقة لعصــر النهضــة  وٕاذ تشــیر

  الصناعیة ینبغي أال تتجاوز درجتین مئویتین؛
واألحكام الخاصة بالمسؤولیات المشتركة لكن المتباینة وقدرات كل دولة، على أن تتولى الدول المتقدمة بالمبادئ  أیضا وٕاذ تقر

  الریادة بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وبروتوكول كیوتو؛
  وص علیها في اتفاقیة شیكاغو؛بمبادئ عدم التمییز وبالفرص المتكافئة والمنصفة لتنمیة الطیران الدولي، المنص وٕاذ تقر
بأن هذا القرار ال یشكل سابقة أو یستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة وبروتوكول كیوتو،  وٕاذ تسلم

  كما أنه ال یمثل مواقف األطراف في تلك االتفاقیة وذلك البروتوكول؛
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٪ سنویا الى تحقیق الخفض بالمستوى ٢موح المتمثل في زیادة كفاءة الوقود بنسبة وٕاذ تسلم بأنه من غیر المرجح أن یؤدي الهدف الط
الالزم الستقرار حصة الطیران المطلقة من االنبعاثات المتسببة في تغیر المناخ وتقلیصها الحقا، وبأنه یتعین النظر في أهداف أكثر 

 طموحا لرسم مسار مستدام للطیران؛

و المستدام للطیران یستلزم اتباع نهج شامل یتمثل في تطویر التكنولوجیا ووضع القواعد القیاسیة وٕاذ تشیر الى أن النهوض بالنم
  وتحدید التدابیر التشغیلیة والقائمة على السوق لخفض االنبعاثات؛

فــي  تهــاكفاءحیــث الطــائرات المصــنعة الیــوم  تزیــد فــي قطــاع الطیــران،  تــم إحــرازهبالتقــدم التكنولــوجي الكبیــر الــذي منهــا  وٕاقــرارا
  ؛ستینیات القرن الماضيما كانت علیه في عفي المائة  ٨٠نحو لكل كیلومتر لكل راكب باستهالك الوقود 

 التـرخیصمتطلبـات  بشـأن  )CAEP( التابعـة لالیكـاو الطیـرانفي مجال باالتفاق الذي توصلت إلیه لجنة حمایة البیئة  وٕاذ ترحب
  ؛ي أكسید الكربونعالمي النبعاثات غاز ثان معیارللطائرات ب
فـــي تعزیـــز الكفـــاءة  تســـهمللمالحـــة الجویـــة لالیكـــاو خطـــة العالمیـــة البموجـــب  )ATM(إدارة الحركـــة الجویـــة تـــدابیر بـــأن  وٕاذ تســـلم

  الطائرات؛ غاز ثاني أكسید الكربون منالتشغیلیة والحد من انبعاثات 
خالل مؤتمر االیكاو الثاني عشر للمالحة الجویة  )ASBUs(باعتماد استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران  وٕاذ ترحب

  .٢٠١٢الذي عقد في شهر نوفمبر 
أن یضطلع، بدعم من الدول األعضاء، بأعمال بغیة إعداد قد طلب إلى  المجلس  ١٩- ٣٧إلى أّن قرار الجمعیة العمومیة  وٕاذ تشیر

الملحق بما في ذلك زیادة تفصیل المبادئ التوجیهیة الواردة في  طار عالمي للتدابیر القائمة على  السوق في مجال الطیران الدولي،إ
  ؛، كي تنظر فیها الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورتها الثامنة والثالثینبهذا القرار
   بأهمیة تفادي كثرة أسالیب تصمیم وتنفیذ إطار وخطط التدابیر القائمة على آلیات السوق؛ وٕاقرارا منها
استكشاف جدوى اعداد خطة عالمیة للتدابیر القائمة على السوق،  قد طلب إلى  المجلس ١٩- ٣٧جمعیة العمومیة إلى قرار ال وٕاذ تشیر

  أجل التصدي إلى االنبعاثات الصادرة عن الطیران الدولي؛ من
لثالثة للخطة العالمیة نتائج التحلیل النوعي والكّمي للخیارات ا وأقّر فیه بأنّ  ٩/١١/٢٠١٢القرار الذي اتخذه المجلس في  وٕاذ تالحظ

نت أن جمیع الخیارات الثالثة مجدیة فنیًا واتسمت بیّ قد للتدابیر القائمة على آلیات السوق التي قیمتها األمانة بمساعدة من الخبراء 
الكّمي وافق على أنه یتعین المضي في التحلیل ، وأن المجلس قد بالقدرة على اإلسهام في تحقیق أهداف االیكاو في مجال البیئة
  ؛ للخیارات الثالثة من أجل التوصل إلى استنتاجات أفضل وأكثر دقة

منها بما للخطة العالمیة للتدابیر القائمة على آلیات السوق  من جدوى محتملة في توفیر المزید من وسائل تعزیز بلوغ الهدف  وٕاقرارا
  ؛ ٧العالمي الطموح المنشود المشار إلیه في الفقرة 

قطاع الطیران یدعم وجود خطة عالمیة موحدة للتعویض عن الكربون، في مقابل شتات من التدابیر التابعة للدول  إلى أنّ  وٕاذ تشیر
ویكّمل مجموعة التدابیر الشاملة، بما فیها التدابیر  فواألقالیم والقائمة على آلیات السوق، باعتبار ذلك بمثابة إجراء یحقق فعالیة التكالی

  والعملیات والبنى التحتیة؛ المتعلقة بالتكنولوجیا 
وقود الطیران الأید استخدام أنواع  ٢٠٠٩في نوفمبر/تشرین الثاني  الذي انعقدلى أن مؤتمر الطیران وأنواع الوقود البدیلة إ تشیروٕاذ 

همة لخفض القصیر والمتوسط، كوسیلة مالمدى على المطابقة ، خاصة استخدام أنواع الوقود ألغراض الطیران البدیلة والمستدامة
  ؛انبعاثات الطائرات



- 92 - 

 

  الى أن مؤتمر الطیران وأنواع الوقود البدیلة وضع إطارا عالمیا تابعا لالیكاو یتعلق بأنواع وقود الطیران البدیلة؛ ٕاذ تشیر أیضاو 
ران وأن هذه التقدم المحرز في إثبات الجدوى التكنولوجیة ألنواع الوقود البدیلة المستدامة المطابقة ألغراض الطیوٕاذ ُتالحظ 

  األنواع من الوقود تتطلب استحداث السیاسات والحوافز المناسبة إلیجاد منظور سوقي طویل األجل؛
بالحاجة إلى تطویر هذه األنواع من الوقود ونشرها بطریقة مجدیة اقتصادیا ومقبولة اجتماعیا وبیئیا والحاجة إلى زیادة  وٕاذ تسّلم

  التنسیق بین ُنهج تحقیق االستدامة؛ 
، اعتمدت استراتیجیة جوهریة لبناء القدرات من أجل مساعدة ١٩- ٣٧أّن المنظمة، وفقًا لقرار الجمعیة العمومیة  وٕاذ تالحظ
بما في ذلك تنظیم حلقات عمل تدریبیة تطبیقیة، ووضع المواد اإلرشادیة والبرنامج خطط عملها، وتقدیم إعداد  الدول على

  ؛ة اإلیكاو لتقدیر وفورات الوقودداالتفاعلي على الموقع اإللكتروني وأ
في المائة من الحركة الجویة العالمیة، من إعداد وتقدیم  ٧٨,٨٩دولة عضوا، أي ما یعادل  ٦١بما قامت به طوعًا  وٕاذ ترّحب

  ؛٣٠/٦/٢٠١٣خطط عملها إلى االیكاو اعتبارا من 
 - المساعدة ألغراض العمل تحت عنوان " ٢٠١٢ إلى أّن الحلقة الدراسیة التي نظمتها الیكاو في شهر أكتوبر وٕاذ تشیر

" قد أبرزت المشاركة الفّعالة للدول األعضاء والمنظمات الدولیة في األنشطة المتعلقة بخطط عمل الدول، الطیران وتغیر المناخ
ت من أجل تیسیر واستكشفت مصادر الدعم المالي الممكنة لألنشطة البیئیة، وأتاحت الفرصة لتبادل المعلومات وٕاقامة الشراكا

  تقدیم المساعدة التي تحددها الدول إلعداد وتنفیذ خطط العمل تلك؛
باختالف الظروف بین الدول فیما یتعلق بقدرتها على رفع التحدیات المقترنة بتغیر المناخ، وبضرورة توفیر الدعم الالزم، وال  وٕاذ تسلم

  سیما للبلدان النامیة والدول التي لدیها احتیاجات خاصة؛
أنه ینبغي وضع تدابیر محددة لمساعدة الدول النامیة وتیسیر الوصول الى الدعم المالي، ونقل التكنولوجیا، وبناء  وٕاذ تؤكد
  ؛في أقرب وقت ممكن القدرات

  تهم الدول النامیة؛ التي مشاریعال تخدم )التنمیة النظیفة مثال ةكآلی(بروتوكول كیوتو ینص على أدوات مرنة مختلفة  ولما كان
قتضي المشاركة والتعاون الفاعلین من جانب الدول وقطاع یأن التصدي النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران الدولي  وٕاذ تؤكد

االلتزامات الجماعیة التي أعلن عنها المجلس الدولي للمطارات، ومنظمة خدمات المالحة الجویة المدنیة واالتحاد  وٕاذ تالحظالطیران، 
ومجلس التنسیق الدولي التحادات صناعة الطیران والفضاء نیابة عن صناعة والمجلس الدولي لطیران األعمال، نقل الجوي، الدولي لل

حتى  ٢٠٠٩سنویا من عام  ٪١,٥النقل الجوي الدولي، بمواصلة تحسین الكفاءة فیما یتعلق بثاني أكسید الكربون بنسبة متوسطة قدرها 
 ٢٠٥٠بحلول عام  ٪٥٠من الكربون بنسبة  هوتقلیص انبعاثات ٢٠٢٠لحیادي للكربون ابتداء من عام ، بغیة تحقیق النمو ا٢٠٢٠عام 

  ؛٢٠٠٥مقارنة بمستویات عام 
بالحاجة الى رصد اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على عملیات الطیران الدولي والهیاكل األساسیة ذات الصلة واإلبالغ  وٕاذ تسلم

  عن تلك اآلثار؛
ا أحرزته االیكاو من تقدم في تنفیذ مبادرة األمم المتحدة المحایدة مناخیا وبالدعم الكبیر الذي قدمته االیكاو لهذه بم وٕاذ تسلم

  المبادرة، وال سیما من خالل وضع منهجیة مشتركة لحساب انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیـة من السفر الجوي؛
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  :فإن الجمعیة العمومیة
: بیان موحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في  ١٧- ٣٨ار، الى جانب القرار بأن یحل هذا القر  تقرر  - ١

للجمعیـة العمومیة،  ١٩-٣٧و ١٨-٣٧ یناألحكام العامة، والضجیج ونوعیة الهـواء المحلي، محـل القـرار  –مجال حمایة البیئة 
 البیئة؛ ویشكل البیان الموحد بسیاسات وممارسات االیكاو المستمرة في مجال حمایة

 :المجلس تطلب من  - ٢

أن یكفل اضطالع االیكاو بدورها القیادي المستمر في المسائل البیئیة المتصلة بالطیران المدني الدولي،   أ)
 بما في ذلك انبعاثات غازات الدفیئة؛

البیئة كات الطائرات على من أثر انبعاثات محرّ  أن یواصل دراسة الخیارات في مجال السیاسة العامة للحدّ   ب)
أو خفضه وٕاعداد اقتراحات ملموسة وٕاسداء مشورة، في أقرب وقت ممكن، لمؤتمر األطراف في اتفاقیة 
األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، تتضمن حلوال فنیة وتدابیر قائمة على السوق، مع مراعاة ما قد 

 ن المتقدمة على حد سواء؛یكون لهذه التدابیر من آثار محتملة على البلدان النامیة والبلدا

أن یواصل التعاون مع المنظمات المشاركة في رسم السیاسات في هذا المجال، وخاصة مؤتمر األطراف   ج)
 في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛

  على ما یلي: تؤكد مجددا  - ٣
العلمي ألثر الطیران واإلجراءات المتخذة ینبغي أن تواصل االیكاو اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم   أ)

نبعاثات ال الكفیلة بالتصديحلول اللمعالجة انبعاثات الطیران، وتواصل توفیر منتدى لتیسیر المناقشات بشأن 
 الطیران؛

ینبغي التشدید على خیارات السیاسة العامة التي ستخفض االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات،   ب)
  ك الخیارات أثر سلبي على نمو النقل الجوي، وال سیما في االقتصادات النامیة؛دون أن یكون لتل

هذا القرار ال یشكل سابقة أو یستبق نتائج المفاوضات في اطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة أّن  تؤّكد من جدید  - ٤
  ؛وتوكولوبروتوكول كیوتو، كما أنه ال یعكس مواقف األطراف في تلك االتفاقیة وذلك البر 

أن تعمل الدول والمنظمات ذات الصلة من خالل االیكاو لتحسین كفاءة الوقود على الصعید العالمي بنسبة  تقرر  - ٥
٪ سنویا من ٢ولتحقیق هدف عالمي طموح في مجال تحسین كفاءة الوقود بنسبة  ٢٠٢٠سنویا حتى عام  ٪٢متوسطة قدرها 

 الوقـود المستخدم مقابـل ایرادات كل طن كیلومتري یتم نقله؛ ، ُتحسب على أساس حجـم٢٠٥٠حتى عام  ٢٠٢١عام 

الى دول فرادى، وأن ظروف وقدرة محددة أعاله، لن ینسب التزامات  ٥على أن الهدف الوارد في الفقرة  توافق  - ٦
ران في الغالف الجوي ومساهمة كل دولة من الدول النامیة والمتقدمة النمو في ترّكز انبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطی

  هي التي تقرر كیف تساهم كل دولة بشكل طوعي في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛
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، دون أن تنسب أي التزامات محددة الى دول فرادى، أن تواصل االیكاو والدول األعضاء فیها، الى جانب أیضا تقرر  - ٧
اإلبقاء على صافي  جماعیًا الهدف العالمي الطموح المتمثل في المدى المتوسط أن تحقق فيالمنظمات ذات الصلة، السعي الى 

الظروف  :على نفس المستوى، وأن تأخذ في الحسبان ٢٠٢٠االنبعاثات العالمیة من الكربون المتأتیة من الطیران الدولي ابتداء من عام 
 ؛ وأنّ النمو المستدام لقطاع الطیران الدوليلطیران؛ و ، والسیما البلدان النامیة؛ ومدى نضج أسواق اوالقدرات الخاصة بكل دولة من الدول

خاذ االنبعاثات ربما تزداد بسبب النمو المتوقع في الحركة الجویة الدولیة، حتى یتم تطویر ونشر تكنولوجیات وأنواع وقود أقل انبعاثا، وات
  ؛تدابیر أخرى مخففة

لدول األعضاء في االیكاو من أجل بلوغ األهداف باإلجراءات الكثیرة التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها ا تسّلم  - ٨
الطموحة الجماعیة، بما في ذلك تحدیث إدارة الحركة الجویة، واإلسراع باستخدام تكنولوجیات الطائرات المقتصدة في استهالك 

  على مواصلة بذل مثل هذه الجهود؛ وتشّجعالوقود، وتطویر واستعمال أنواع الوقود البدیل المستدامة، 
أعاله على ضوء الدراسات  ٧والثالثین، الهدف المذكور في الفقرة التاسعة على أن تستعرض، في دورتها  فقتت  - ٩

  حول إمكانیة بلوغ ذلك الهدف والمعلومات ذات الصلة الواردة من الدول؛
الجدوى من وضع هدف عالمي طموح على المدى البعید في مجال أن یواصل استكشاف من المجلس  تطلب  -١٠
ران الدولي، بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقییم امكانیة تحقیق األهداف المقترحة وآثارها، بما في ذلك األثر على النمو، الطی

وكذلك التكالیف في جمیع البلدان، ال سیما البلدان النامیة، بخصوص التقدم المحرز بشأن العمل الذي ینبغي تقدیمه الى 
ن الدول موالثالثین.  وینبغي أن یشمل تقییم األهداف طویلة األجل معلومات التاسعة ا الجمعیة العمومیة لالیكاو في دورته

  األعضاء من حیث خبراتها في العمل على تحقیق هدف متوسط األجل.
خطط عملها التي تبین سیاساتها وٕاجراءاتها، وعلى إبالغ االیكاو سنویا  أن تقدم طوعاً الدول على  أیضا تشجع  -١١

 اني أكسید الكربون الناشئة عن الطیران الدولي؛عن انبعاثات ث

 ، إلى عرض تلك الخطط على االیكاوأو تقوم بتحدیث هذه الخطط الدول، التي تود أن تعد خطط عملها تدعو  -١٢
، لكي یتسنى لالیكاو أن ومرة كل ثالث سنوات بعد ذلك ٢٠١٥بنهایة یونیو/حزیران  في أقرب وقت ممكن ویحبذ أن یكون ذلك

مجموعة جمع المعلومات بشأن تحقیق األهداف العالمیة الطموحة، على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن ل واصت
ومعلومات عن المنافع البیئیة المتوقعة من تنفیذ التدابیر التي نظرت فیها الدول والتي تعكس قدراتها وظروفها الوطنیة الخاصة، 

  معلومات عن أي مساعدة معینة قد تحتاج إلیها؛ وكذاالتدابیر المنتقاة من تلك المجموعة، 
الدول التي قدمت خطط عملها على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط وعلى إقامة شراكات مع  تشّجع  -١٣

  الدول األعضاء األخرى من أجل مساعدة تلك الدول التي لم یتسّن لها إعداد خطط عملها؛
على خطط عملها، مع مراعاة الحساسیة التجاریة التي تكتسیها المعلومات الدول على إطالع الجمهور  تشّجع  -١٤

  الواردة في خطط عمل الدول؛
هداف األمن المجلس أن ییّسر تعمیم الدراسات االقتصادیة والفنیة وأفضل الممارسات ذات الصلة ب تطلب  -١٥
قبل نهایة ى على إعداد وتحدیث خطط عمل الدول، ت وسائر أنواع المساعدة الفنیة األخر رشادایواصل تقدیم اإلطموحة وأن ال

  ؛ا إلى االیكاوخطط عمله طوعیا لكي یتسنى للدول أن تجري الدراسات الالزمة وتقدم ،٢٠١٥  شهر یونیو
تقرر أن الدول، عند تصمیمها تدابیر جدیدة قائمة على آلیات السوق وعند تنفیذها تدابیر موجودة قائمة على   -١٦

  ان المدني الدولي، ینبغي:آلیات السوق للطیر 
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أن تدخل في مشاورات ومفاوضات ثنائیة و/أو متعددة األطراف مع دول أخرى من أجل التوصل إلى   أ)
  اتفاق؛

أن تمنح إعفاءات لتطبیق التدابیر القائمة على آلیات السوق على الطرق الجویة من وٕالى الدول النامیة   ب)
من األطنان الكیلومتریة االیرادیة  ٪١الدولي عن عتبة  التي تقل حصتها من أنشطة الطیران المدني

  ألنشطة الطیران المدني الدولي، إلى حین تنفیذ المخطط العالمي؛
تطلب من المجلس استعراض الحد األدنى، بما في ذلك عتبة الحد األدنى للتدابیر القائمة على آلیات السوق   -١٧

لظروف الخاصة للدول واآلثار المحتملة على صناعة الطیران الدولي واألسواق، ب) أعاله، مع مراعاة ا ١٦المذكورة في الفقرة 
ومع ایالء االعتبار للمبادئ التوجیهیة الواردة في الملحق، لعرضها على الدورة التاسعة والثالثین للجمعیة العمومیة في عام 

  للنظر فیها. ٢٠١٦
السوق بالنسبة للطیران الدولي، مع ایالء االعتبار لألعمال وضع خطة عالمیة للتدابیر القائمة على آلیات  تقّرر  - ١٨

  ؛١٩المدعو لها في الفقرة 
  إلى المجلس، بدعم الدول األعضاء، أن: تطلب  - ١٩

للخطة وطرائق هذه الخیارات الممكنة  واالقتصادیة البیئیةیختتم األعمال المتعلقة بالجوانب الفنیة واآلثار   أ)
على آلیات السوق، بما في ذلك آثارها على الجدوى والطابع العملي، ومع مراعاة العالمیة للتدابیر القائمة 

الحاجة إلى تطویر الطیران الدولي ومقترح قطاع الطیران وسائر المستجدات الدولیة، حسب االقتضاء، ومن 
  دون إخالل بالمفاوضات الجاریة في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛

تنظیم حلقات دراسیة وحلقات عمل بشأن وضع خطة عالمیة ألغراض الطیران الدولي بمشاركة مسؤولین   ب)
  وخبراء من الدول األعضاء إلى جانب المنظمات المعنیة؛ 

تحدید القضایا والمشاكل الرئیسیة، بما ذلك ما یتعلق بالدول األعضاء، ووضع توصیة بشأن خطة عالمیة   ج)
ى آلیات السوق تعالجها بشكل مالئم وتتناول عناصر التصمیم الرئیسیة، ومنها وسیلة للتدابیر القائمة عل

أدناه، وآلیات تنفیذ الخطة  ٢٤إلى  ٢٠لمراعاة الظروف والقدرات الخاصة المنصوص علیها في الفقرات من 
تشغیلیة كجزء من مجموعة من التدابیر تتضمن أیضا التكنولوجیات والتحسینات ال ٢٠٢٠اعتبارا من سنة 

  وأنواع الوقود البدیل المستدامة لتحقیق األهداف الطموحة العالمیة لإلیكاو؛ 
تقدیم تقریر عن نتائج األعمال المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) أعاله، لكي تتخذ الدورة التاسعة والثالثون   د)

  للجمعیة العمومیة قرارا بشأنها؛
، وخاصة الدول النامیة، ظروف والقدرات الخاصة بكل دولةلى آلیات السوق الأن تراعى التدابیر القائمة ع تقّرر -٢٠

  مع تجنب اختالل األسواق؛
أنه یمكن مراعاة الظروف واالحتیاجات المعنیة للدول النامیة من خالل إعفاءات الحد األدنى من  أیضا تقرر  -٢١

سواق معّینة ذات مستویات النشاط المنخفضة في مجال الطیران التدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة لمسارات معّینة أو أل
  الدولي السیما تلك التي تخدم البلدان النامیة أو تنفیذ هذه التدابیر على مراحل؛
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أیضًا أن األعباء اإلداریة المرتبطة بتنفیذ التدابیر القائمة على السوق المسندة إلى الدول أو مشغلي  تقرر  -٢٢
هم مستویات نشاط منخفضة جدًا في مجال الطیران الدولي، ال ینبغي أن تتجاوز مكاسب مشاركتهم في الطائرات الذین لدی

التدابیر القائمة على السوق، وأنه یتعین النظر في االعفاءات من تطبیق التدابیر القائمة على السوق لهذه الدول أو مشغلي 
  البیئیة للتدابیر القائمة على السوق؛الطائرات، في الوقت الذي تتم فیه المحافظة على السالمة 

 أیضًا تعدیالت شروط التدابیر القائمة على آلیات السوق بالنسبة لمشغلي الطائرات یمكن أن تستند إلى تقرر  -٢٣
  النمو السریع والتحرك المبّكر من أجل تحسین كفاءة استهالك الوقود، واألحكام الخاصة باألطراف الداخلة حدیثا؛

أن یكون تنفیذ التدابیر القائمة على آلیات السوق، التي من الواجب أن تكون مدّرة للدخل، متسقًا مع  تقرر كذلك  -٢٤
  المبدأ التوجیهي ن) الوارد في الملحق.

بأن الخطط الطوعیة للتعویض عن الكربون تشكل، على المدى القصیر، وسیلة عملیة مقابلة النبعاثات ثاني  تسلم  -٢٥
الدول الى تشجیع المشغلین المنتمین إلیها، الذین یرغبون في اتخاذ اجراءات مبكرة على استخدام التعویض  وتدعو أكسید الكربون،

 عن الكربون، ال سیما بواسطة استخدام االعتمادات المتأتیة من الخطط المعترف بها دولیا مثل آلیة التنمیة النظیفة؛

ضات عن الكربون التي تم شراؤها فیما یتصل بالنقل من المجلس أن یجمع المعلومات عن حجم التعوی تطلب  -٢٦
وأن یواصل إعداد األدوات ونشر أفضل الممارسات، مثل  بما في ذلك عبر خطط العمل المقّدمة من الدول إلى اإلیكاو، الجوي،

  بون؛ آلیة االیكاو لحساب انبعاثات الكربون، التي ستساعد على تأمین االتساق في تنفیذ برامج التعویض عن الكر 
المنهجیات المناسبة لوضع القواعد القیاسیة وآلیة لقیاس/تقدیر، ورصد االنبعاثات  إلى المجلس أن یعزز تطلب  -٢٧

العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي والتحقق منها، وكفالة دعم الدول لعمل اإلیكاو بشأن تقییم التقدم المحرز 
  وانبعاثات ثاني أكسید الكربون؛ لبیانات السنویة المتعلقة بالحركة الجویة واستهالك الوقودوذلك من خالل اإلبالغ عن ا

دعم الجهود التي تبذلها اإلیكاو لتعزیز موثوقیة قیاس/تقدیر  مواصلةالدول  إلى المجلس أن یطلب من تطلب  -٢٨
  ؛االنبعاثات العالمیة من غازات الدفیئة الناجمة عن الطیران الدولي

من المجلس أن ُیبلغ بشكل منتظم أمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ عن انبعاثات ثاني  طلبت  - ٢٩
أكسید الكربون المتأتیة من الطیران الدولي، كجزء من إسهامه في تقییم التقدم المحرز إزاء اجراءات التنفیذ في ذلك القطاع، وبناء 

  ول األعضاء في االیكاو؛على المعلومات التي أقرتها الد
مع اإلقرار بأنه ینبغي عدم ادخار أي جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض وتثبیت انبعاثات ثاني أكسید الكربون   - ٣٠

تعرب بوضوح عن شواغلها، من خالل أنشطة اتفاقیة األمم اإلیكاو والدول األعضاء فیها على أن  تحثالناجمة عن جمیع المصادر، 
 اإلطاریة بشان تغیر المناخ، إزاء استخدام الطیران الدولي كمصدر من المصادر المحتملة لجمع اإلیرادات لتمویل أنشطة المناخالمتحدة 

  ؛، وذلك كي ال یصبح الطیران الدولي مستهدفا بصورة غیر متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإلیرادات في قطاعات أخرى
  المجلس القیام بما یلي: تطلب من  -٣١

عن  مواصلة القیام بدور محوري في تقدیم المساعدة إلى الدول األعضاء فیه وذلك عبر نشر آخر المعلومات  )أ
لتعزیز بناء القدرات ونقل التكنولوجیا،  أنواع المساعدة الفنیة أفضل الممارسات وتقدیم المشورة وسائر

  بوسائل منها برنامج اإلیكاو للتعاون الفني؛ 
المنظمات الدولیة األخرى واالستفادة منها في تلبیة احتیاجات الدول األعضاء في  توطید الشراكات مع  ب)

االیكاو من المساعدة، بوسائل منها خطط عمل هذه الدول. وهذا ما من شأنه أن یحقق تخفیضا في انبعاثات 
  ؛الطیران الدولي
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لتیسیر تقدیم المساعدة الفنیة  عملیات وآلیاتالشروع فورا في العمل وعلى سبیل األولویة من أجل إعداد   ج)
والمالیة إلى البلدان النامیة، وكذلك تیسیر وصولها الى الموارد المالیة القائمة والجدیدة، ونقل التكنولوجیا 

 ٢٠١٥وبناء القدرات واإلبالغ عن النتائج المحققة، والتوصیات األخرى، وذلك بصورة أولیة قبل نهایة عام 
 الثین للجمعیة العمومیة؛والثالتاسعة وخالل الدورة 

اتخاذ تدابیر محددة لمساعدة الدول النامیة وكذلك تیسیر حصولها على الموارد المالیة، ونقل  مواصلة  )د
  التكنولوجیا وبناء القدرات؛

  الدول القیام بما یلي: تطلب من  -٣٢
ي التقریر الخاص أن تنهض بالبحث العلمي الذي یهدف الى استمرار معالجة أوجه الریبة المحددة ف  أ)

لفریق الخبراء الحكومي الدولي بشأن الطیران والغالف الجوي العالمي وفي تقریر التقییم الرابع الذي 
 ؛صدر مؤخرا

أن تكفل أن تتضمن عملیات التقییم الدولي المقبلة لتغیر المناخ، التي یضطلع بها فریق الخبراء الحكومي   ب)
ذات الصلة، معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الدولي وهیئات األمم المتحدة األخرى 

  الغالف الجوي؛
   أن تنظر في وضع سیاسات تشجع على إدخال طائرات إلى السوق تّتسم بمزید الكفاءة في استهالك الوقود؛  ج)
 ؛٢٠٢٠أن تعجل باالستثمار في البحث والتطویر كیما ُتسّوق تكنولوجیا أكثر كفاءة بحلول عام   د)

أن تعجل بتطویر وتشغیل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تقلل من   ه)
 االنبعاثات المتأتیة من الطیران؛

تزید من كفاءة المالحة  تأن تعجل بالجهود الرامیة الى تحقیق الفوائد البیئیة عن طریق استخدام تكنولوجیا  و)
استراتیجیة حزم  ، بمراعاةعلى تعمیم هذه الفوائد على جمیع األقالیم والدول الجویة، وأن تعمل مع االیكاو

 ؛)ASBUs(التحسینات في منظومة الطیران 

أن تقلل من العوائق القانونیة واألمنیة واالقتصادیة وغیر ذلك من العوائق المؤسسیة بما یتیح تطبیق المفاهیم   ز)
  بغرض استخدام المجال الجوي بكفاءة من حیث البیئة؛ ةحركة الجویالالتشغیلیة الجدیدة في إدارة 

للتعجیل بطریقة مالئمة  ةتطویر إجراءات سیاسلكي یتسنى الوطنیة  اإداراتهمن أجل وضع نهج منسق   ح)
  ؛ها، وفقًا لظروفها الوطنیةواستخدام هانشر أنواع مستدامة لوقود الطیران البدیلة، و تطویر ب

معالجة وٕانتاج المواد األولیة التكنولوجیا عن تطویر  ث والتطویر فضالً و البحالنظر في اتخاذ تدابیر لدعم   ط)
مع  تجاري؛النطاق على الاإلنتاج المستدام والعمل على توسیع نطاق خطوط خفض التكالیف الالزمة ل

  مراعاة التنمیة المستدامة للدول؛
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الوقود  أنواعبما في ذلك عمومًا، البدیلة جمیع أنواع الوقود لج القائمة لتقییم االستدامة و النهب قراراإل  ي)
  :تفي بما یلي طیران، والتي ینبغي أنالمستخدمة لل

  انبعاثات غازات الدفیئة على أساس دورة الحیاة؛ فيصافي خفض تحقیق   )١
استفادة و  البیئیةعلى النظم ظ اوالحف ،عالیة بالنسبة للتنوع البیولوجيالهمیة األت امجاالت ذالاحترام   )٢

  ؛اس منها وفقا للقواعد المعمول بها على المستویین الدولي والوطنيالن
  المنافسة مع األغذیة والمیاه؛كما ینبغي لها تجنب اإلسهام في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المحلیة،   )٣

القائمة أو مزیج ى الُنهج بناء علالالبدیلة، و الطیران نواع وقود ألستدامة االلضمان الالزمة تدابیر الاعتماد   ك)
  ؛ةالبدیلالطیران وقود من أنواع ستدام لإلنتاج المعلى المستوى الوطني، المتابعة ، و منها

 تبادل المعلومات وأفضلمن أجل والهیئات الدولیة األخرى ذات الصلة، االیكاو من خالل  العمل معاً   ل)
  دیلة؛البالطیران استدامة أنواع وقود ما یتعلق بالممارسات، بما في ذلك 

  من المجلس القیام بما یلي: تطلب  -٣٣
أن یواصل تطویر وتحدیث اإلرشادات المقدمة للدول األعضاء بشأن تنفیذ سیاسات وتدابیر ترمي الى   أ)

خفض األثر البیئي النبعاثات الطیران الدولي أو الحد منه، ویجري مزیدا من الدراسات بهدف تخفیف أثر 
 خ؛الطیران الدولي على تغیر المنا

 أن یشجع الدول على التعاون في إعداد نماذج تحلیلیة توّقعیة لتقییم آثار الطیران؛  ب)

أن یواصل تقییم تكلفة ومنافع مختلف التدابیر، بما فیها التدابیر القائمة، بغرض معالجة مسألة انبعاثات   ج)
األطراف المعنیة، بما  محركات الطائرات بأكثر الطرق فعالیة من حیث التكلفة، مع مراعاة مصالح جمیع

 في ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامیة؛

أن یقدم اإلرشاد والتوجیه الالزمین لمكاتب االیكاو اإلقلیمیة لمساعدة الدول األعضاء بالدراسات والتقییمات   د)
أو ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى باإلقلیم، بغرض الحد من انبعاثات غازات الدفیئة 

خفضها على الصعید العالمي، والعمل معا بشكل تعاوني لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البیئیة التي 
  یمكن تحقیقها عن طریق برامجها المختلفة؛

أن یعد قاعدة قیاسیة عالمیة للطائرات خاصة بثاني أكسید الكربون، ترمي إلى االنتهاء من التحلیالت   ه)
  ؛٢٠١٦أن یعتمدها المجلس في عام  على ٢٠١٥بحلول أواخر عام 

أن یقوم بمزید من العمل بشأن اآللیة ذات الصلة لقیاس كفاءة الوقود، بما في ذلك وقود طیران األعمال   و)
وتحدید أهداف تكنولوجیة وتشغیلیة، یتم تحدیثها، على المدى المتوسط والبعید، في مجال حرق  الدولي،

  وقود الطائرات؛
یتم تحدیثها بشأن تحسین إدارة الحركة الجویة والتدابیر التشغیلیة األخرى لخفض األخذ بإرشادات   ز)

  االنبعاثات المتأتیة من الطیران الدولي؛
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أن یركز على زیادة كفاءة الوقود في كل جوانب خطة االیكاو العالمیة للمالحة الجویة، ویشجع الدول   ح)
ا ُیحقق أقصى منفعة بیئیة ونشر وتبادل أفضل وأصحاب المصلحة على تطویر إدارة الحركة الجویة بم

  ؛الممارسات المطبقة في المطارات لخفض اآلثار السلبیة النبعاثات غازات الدفیئة المتأتیة من الطیران المدني
بتحسین إدارة الحركة المرتبطة  فوائدتطویر وتحدیث األدوات والتوجیهات الالزمة لتقییم الأن یواصل   ط)

  ؛)ASBUs( استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیرانلفوائد البیئیة المرتبطة بتنفیذ وتقییم االجویة، 
 من أجلالصناعة والمؤسسات المالیة والمنظمات الدولیة األخرى  أوساط دعویشجع الدول األعضاء و أن ی  ي)

الیكاو بشأن التوصل اومواصلة العمل في إطار  ،في تبادل المعلومات وأفضل الممارساتالفعَّالة المشاركة 
  البدیلة؛الطیران لوقود مستدامة  إلى أنواع

  ؛ أن یواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لالیكاو المعني بأنواع وقود الطیران البدیلة  ك)
بما في ذلك من خالل خطط  ،البدیلةالطیران أنواع وقود  بشأنالتقدم المحرز  حولجمع معلومات أن ی  ل)

الطیران البدیلة، ومراعاة التغیرات في وقود عن مستقبل استخدام أنواع رة شاملة عمل الدول، إلعطاء نظ
  دورة حیاة انبعاثات غازات الدفیئة من أجل تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛

یة المكرسة أن یعمل مع المؤسسات المالیة على تیسیر الوصول الى تمویل مشاریع تطویر الهیاكل األساس  م)
  ؛ ألنواع الوقود البدیلة المستدامة، وحوافز لتجاوز عوائق السوق األولیة

أن یرصد وینشر المعلومات ذات الصلة عن اآلثار المحتملة لتغیر المناخ على عملیات الطیران الدولي   ن)
عة وما یرتبط بها من هیاكل أساسیة، وذلك بالتعاون مع منظمات دولیة أخرى ذات صلة ومع صنا

  الطیران؛
أن یواصل التعاون مع مبادرة األمم المتحدة المحایدة مناخیا، ویحرص على تصدُّر الجهود الرامیة إلى   س)

إعداد أسالیب وأدوات لتحدید كمیة انبعاثات غازات الدفیئة في مجال الطیران بخصوص تلك المبادرة، 
بعاثات غازات الدفیئة وتعزیز الممارسات والمضي قدمًا في إعداد وتنفیذ االستراتیجیة الخاصة بخفض ان

  اإلداریة المستدامة المتبعة داخل المنظمة.
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  الملحق
  المبادئ التوجیهیة لتصمیم وتطبیق التدابیر القائمة على آلیات السوق في مجال الطیران الدولي:

  ن الدولي؛السوق أن تدعم التنمیة المستدامة لقطاع الطیرا آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على  أ)
السوق أن تدعم التخفیف من انبعاثات غازات الدفیئة الناجمة عن آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ب)

  الطیران الدولي؛
  السوق أن تساهم في تحقیق األهداف الطموحة العالمیة؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ج)
  بالشفافیة والبساطة من الناحیة اإلداریة؛ السوق أن تتسمآلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   د)
  السوق أن تكون فّعالة من حیث التكالیف؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   )ه
السوق أن تتصف باالزدواجیة وال ینبغي احتساب انبعاثات ثاني أكسید آلیات ال ینبغي للتدابیر القائمة على   و)

  رة واحدة؛الكربون الناجمة عن الطیران الدولي إال م
  السوق أن تحد من تسرب الكربون وتشوهات األسواق إلى أدنى حد؛آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ز)
السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطیران الدولي على أساس آلیات ینبغي للتدابیر القائمة على   ح)

  اإلنصاف فیما یتعلق بالقطاعات األخرى؛
السوق أن تقر باإلنجازات واالستثمارات السابقة والالحقة في كفاءة وقود آلیات على  ینبغي للتدابیر القائمة  ط)

  الطائرات وفي التدابیر األخرى لخفض االنبعاثات الناجمة عن الطیران؛
  السوق أن تفرض عبئا اقتصادیا غیر مناسب على الطیران الدولي؛آلیات ال ینبغي للتدابیر القائمة على   ي)
  السوق أن تیّسر الوصول إلى جمیع أسواق الكربون بشكل مالئم؛آلیات یر القائمة على ینبغي للتداب  ك)
السوق فیما یتعلق بمختلف التدابیر استنادا إلى ما تم قیاسه من آلیات ینبغي تقییم التدابیر القائمة على   ل)

  حیث خفض انبعاثات ثاني أكسید الكربون أو تجنبها، عند الضرورة؛  أداء من
  السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدنى"؛ آلیات ي للتدابیر القائمة على ینبغ  م)
السوق عن إیرادات، یوصى بشدة بأنه ینبغي تطبیقها في المقام آلیات عندما ُتسفر التدابیر القائمة على   ن)

ا، األول للتخفیف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البیئة، بما فیها تخفیف اآلثار والتكیف معه
  وكذلك في تقدیم المساعدة والدعم إلى الدول النامیة.

السوق، ینبغي تحدیدها في تقاریر الدول آلیات عند تحقیق خفض االنبعاثات بواسطة التدابیر القائمة على   س)
  عن االنبعاثات.

قدرات كل ینبغي أن ُتراعي التدابیر القائمة على آلیات السوق مبدأ المسؤولیات المشتركة والمتباینة و   ع)
  طرف، والظروف الخاصة به، ومبدأ عدم التمییز وٕاتاحة الفرص بنزاهة وعلى قدم المساواة.
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  ١٨-٣٨تحفظات على القرار 
لت التحفظات التالیة من قبل الدول المذكورة أدناه ، ویمكن االطالع على ١٨-٣٨فیما یتعلق ببنود محددة من قرار الجمعیة العمومیة  ١ُسجِّ

  للجمعیة العمومیة. ٣٨موقع االیكاو الخاص بالدورة  هذه التحفظات في

  أسترالیا  من الدیباجة ١٠الفقرة 
  أسترالیا  ٦الفقرة 
األرجنتین، أسترالیا، والبحرین، والبرازیل، والصین، وكوبا، والهند، ولیتوانیا [بالنیابة عن الدول   ٧الفقرة 

ربع عشرة األخرى األعضاء في والدول األ ٢الثماني والعشرین األعضاء في االتحاد األوروبي
ك )]، واالتحاد الروسي، والمملكة العربیة السعودیة ٣اللجنة األوروبیة للطیران المدني (إیكا

  وجمهوریة فنزویال البولیفاریة
لیتوانیا (بالنیابة عن الدول الثماني والعشرین األعضاء في االتحاد األوروبي والدول األربع عشرة    ١٦الفقرة 

  عضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني (إیكاك)) وسنغافورةاألخرى األ
أفغانستان، وأسترالیا، وكندا، والیابان، ونیوزیلندا، وقطر، واإلمارات العربیة المتحدة والوالیات   ب) ١٦الفقرة 

  المتحدة
  أسترالیا  ٢٠الفقرة 
  أسترالیا  ٢١الفقرة 
  الملحق

لیابان، ولیتوانیا (بالنیابة عن الدول الثماني والعشرین األعضاء في االتحاد أسترالیا، وكندا، وا  المبدأ التوجیهي ع)
األوروبي والدول األربع عشرة األخرى األعضاء في اللجنة األوروبیة للطیران المدني (إیكاك))، 

  ونیوزیلندا، جمهوریة كوریا والوالیات المتحدة

                                                           
(ب) ولكنها  ١٦(أ) و ١٦أعربت جمهوریة إیران اإلسالمیة عن تحفظها على الفقرتین  ٤/١٠/٢٠١٣خالل الجلسة العامة السادسة المعقودة في    ١

  العام. األمین الى موّجهة ٢٠١٣أكتوبر  ٤سحبت هذا التحّفظ برسالة الكترونیة مؤرخة 
ایطالیا، التفیا،  النمسا، بلجیكا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، جمهوریة التشیك، الدنمارك، استونیا، فنلندا، فرنسا، ألمانیا، الیونان، هنغاریا، ایرلندا،   ٢

  .والمملكة المتحدة ،السوید، سبانیاإ ،سلوفینیالیتوانیا، لكسمبرغ، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانیا، سلوفاكیا، 
یسلندا، جمهوریة مولدوفا، موناكو، الجبل األسود، النرویج، سان مارینو، صربیا، سویسرا، آیجان، البوسنة والهرسك، جورجیا، ألبانیا، أرمینیا، أذرب   ٣

  .وجمهوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة
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  ٢٠١٠تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام   :١٩-٣٨
  العمومیة، الجمعیة إن
  ؛٢٠١٠تعزیز اتفاقیة بیجین وبروتوكول بیجین لعام بعنوان:  ٢٣-٣٧إلى قرار الجمعیة العمومیة  تشیر إذ

عـدت واعتمـدت تحـت المتعلق بالتصدیق علـى الوثـائق التـي أُ  ٢٢-٣٧كذلك إلى المرفق (ج) من قرار الجمعیة العمومیة  وتشیر
  رعایة المنظمة؛

  توسیع نطاق نظام أمن الطیران العالمي وتعزیزه لمواجهة المخاطر الجدیدة والناشئة؛بأهمیة  وتعترف
  تقرر ما یلي:

التفاقیــة قمــع األفعــال غیــر المشــروعة المتعلقــة بــالطیران جمیــع الــدول علــى دعــم وتشــجیع االعتمــاد العــالمي  تحــث  -١
ــــدولي ــــة بیجــــین لعــــام  المــــدني ال ــــى الطــــائراتوالبروتوكــــول المكمــــل التف) ٢٠١٠(اتفاقی ــــة قمــــع االســــتیالء غیــــر المشــــروع عل  اقی

  )؛٢٠١٠بیجین لعام   (بروتوكول
فــــي أســــرع  ٢٠١٠كــــول بیجــــین لعــــام جمیــــع الــــدول علــــى التوقیــــع والتصــــدیق علــــى اتفاقیــــة بیجــــین وبروتو  تحــــث  -٢

  ممكن؛ وقت
  الدول؛ إلى األمین العام تقدیم ما یلزم من مساعدة في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدىتطلب   -٣
  .٢٣-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  -٤

  ١٩٩٩ال لعام ـتعزیز اتفاقیة مونتری  :٢٠-٣٨
  "؛١٩٩٩ل لعام یاتعزیز اتفاقیة مونتر ، المعنون "٢٤-٣٧إلى قرارها  إذ تشیر
  ت رعایة المنظمة؛التي أعدت واعتمدت تح المواثیق(ج) المتعلق بالتصدیق على  المرفق، ٢٢- ٣٧كذلك إلى قرارها  إذ تشیر
  بأهمیة تحقیق نظام عالمي یحكم مسؤولیة شركات الطیران إزاء الركاب والشاحنین على الرحالت الجویة الدولیة؛ وٕاذ تقر
  باستصواب وجود نظام منصف وعادل ومناسب یتیح التعویض الكامل عن الخسائر؛ وٕاذ تقر

  إّن الجمعیة العمومیة،
، المبرمة في التفاقیة توحید بعض قواعد النقل الجوي الدوليع االعتماد العالمي تحث جمیع الدول على دعم وتشجی - ١

  )؛١٩٩٩ل لعام یا(اتفاقیة مونتر ١٩٩٩أیار/مایو  ٢٨ل في اـیمونتر
   في أقرب وقت ممكن إن لم تكن قد فعلت ذلك؛ ١٩٩٩ل لعام یاجمیع الدول على االنضمام إلى اتفاقیة مونتر تحث  - ٢
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  الدول؛ ن العـام تقدیم المساعدة، حسب االقتضـاء، في عملیة التصدیق إذا طلبت ذلك إحدىاألمی تطلب إلى  - ٣
  .٢٤-٣٧أّن هذا القرار یحّل محّل القرار  تعلن  - ٤

  وضع حد أقصى لمدد العمل في منصبي األمین العام ورئیس المجلس  :٢١-٣٨

ظومة األمم المتحدة"، الذي اعتمدته الجمعیة العامة لألمم بعنوان "تعزیز من ٥١/٢٤١لقرار الجمعیة العامة  االعتبار إقامةبعد 
، وأوصت فیه بتوحید مدد عمل الرؤساء التنفیذیین لبرامج األمم المتحدة وصنادیقها وهیئاتها ١٩٩٧المتحدة باإلجماع في سنة 

العمل أربع سنوات وقابلة األخرى التابعة للجمعیة العامة لألمم المتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتماعي بحیث تكون مدة 
للتجدید مرة واحدة، وشجعت فیه الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة على النظر في وضع أحكام وحدود قصوى موحدة 

  لمدد عمل رؤسائها التنفیذیین؛

)، أن تضع ١٩٤٤ (شیكاغو، سنة دوليالاتفاقیة الطیران المدني من  ٥٨بوسع الجمعیة العمومیة، عمًال بالمادة  ولما كان
  قواعد تنظم عمل المجلس بشأن تحدید طریقة تعیین األمین العام وٕانهاء تعیینه؛

أربع  إلى، أن یعیَّن األمین العام لمدة عمل محددة من ثالث ٩/٦/٢٠٠٦و ٢أن المجلس قد قرر، في  وٕاذ تضع في اعتبارها
  مدتین؛كان قد عمل ل إذاسنوات، وأن األمین العام ال یعین لمدة ثالثة 

، أن تكون مدة جمیع التعیینات المقبلة لألمین العام ثالث ٢٢/٦/٢٠١١كذلك أن المجلس قد قرر في  وتضع في اعتبارها
  سنوات وأن ال تتراوح مدة التعیین بین ثالث وأربع سنوات وال أن تكون أربع سنوات في الحاالت االستثنائیة؛ 

انتخاب رئیس المجلس، وتركت بذلك الباب مفتوحًا أمام أي  إعادةحدد عدد مرات من اتفاقیة شیكاغو لم ت ٥١المادة ولما كانت 
  حد أقصى معقول یمكن تطبیقه في الواقع؛

المستصوب والمالئم تحدید الحد األقصى لمدد العمل في منصبي األمین العام ورئیس المجلس، حیث أن  من بأنه وٕاقرارًا منها
ذین المنصبین مدة زمنیة معقولة لبلوغ األهداف التي وضعها المجلس قبل شغلهما تحدید هذا الحد األقصى سیعطي شاغلي ه

المنصبین، ویساعد أیضًا على ضمان استفادة االیكاو بصفة دوریة من ضخ األفكار الجدیدة والخبرة على أعلى المستویات، 
سیأتي به التغییر المنتظم لشاغلي هذین  واستفادتها من مجموعة أكبر من أسالیب القیادة والتنوع الثقافي واإلقلیمي الذي

  المنصبین الرفیعي المستوى؛
من المستصوب، ألسباب مماثلة، تطبیق هذا الحد األقصى بحیث ال یمكن العمل ألكثر من مدتین في أي من  هبأن وٕاقرارًا منها

  منصبي رئیس المجلس واألمین العام أو كلیهما؛
  فإن الجمعیة العمومیة:

قرار المجلس بوضع حد أقصى ال یتجاوز مدتي عمل لمنصب األمین العام، فترة كل مدة منهما ب تحیط علماً   - ١
  ثالث سنوات. 

من المجلس أال یقبل لمنصب رئیس المجلس، أي شخص كان  وتطلبعلى أال ترشح،  عضاءالدول األ تحث  - ٢
  عند حلول تاریخ بدء العمل قد قضى مدتین كاملتین في منصب الرئیس.
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من المجلس أال یقبل الترشیح لمنصب رئیس المجلس وال لمنصب  وتطلبعلى أال ترشح،  عضاءدول األال تحث  - ٣
األمین العام، أي شخص یكون عند حلول تاریخ انتهاء مدة العمل قد قضى في المجموع أكثر من مدتین كاملتین في كال 

  المنصبین مجتمعین.
  .٢٨-٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٤

  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤میزانیات السنوات   :٢٢-٣٨
  ما یلي: تالحظ، ٢٠١٣- ٢٠١٢- ٢٠١١، بالنسبة لمیزانیة السنوات إن الجمعیة العمومیة  —أ 
من االتفاقیة، قّدم المجلس ونظرت الجمعیة العمومیة في تقدیرات المیزانیة السنویة [تقدیرات  ٦١بموجب المادة   - ١

 ٢٠١٢و ٢٠١١)] لكل سنة من السنوات المالیة AOSCوالتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني ( داللیة لتكالیف الخدمات اإلداریة
  ؛٢٠١٣و
  من االتفاقیة، توافق الجمعیة العمومیة على میزانیات المنظمة. ٦١و(ه)  ٤٩وبموجب المادتین   - ٢
  :ببرنامج التعاون الفنيفیما یتعلق  إن الجمعیة العمومیة،  — ب

دمات اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني تموَّل بصورة رئیسیة من رسوم على تنفیذ مشاریع موكلة أن تكالیف الخ إذ تدرك
  إلى االیكاو للتنفیذ من قبل مصادر تمویل خارجیة، كالحكومات وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومصادر أخرى؛

من الدقة إلى حین تقریر الحكومات المانحة والبلدان المتلقیة بشأن أن برنامج التعاون الفني ال یمكن تحدیده بدرجة عالیة  وتدرك
  المشاریع ذات الصلة؛

في ضوء الحالة اآلنفة الذكر، أن األرقام السنویة الصافیة لتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني  وتدرك
  تمثل تقدیرات داللیة للمیزانیة فقط: ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤المبینة أدناه بالدوالر الكندي للسنوات 

  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  
  ٨ ٥٠٠ ٠٠٠  ٨ ٤٠٠ ٠٠٠  ٨ ٣٠٠ ٠٠٠  النفقات التقدیریة 

  أن التعاون الفني یشكل أداة هامة لتعزیز تنمیة وسالمة الطیران المدني؛ وتدرك
  مرة؛الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني في المنظمة وضرورة اتخاذ تدابیر مست وتدرك
أنه في حال انتهت تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة في إحدى السنوات المالیة بعجز مالي، ینبغي تغطیة هذا العجز  وتدرك

أوال من الفائض المتراكم في الصندوق االحتیاطي لتكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة وسوف تكون الدعوة للحصول على 
  لعادي المالذ األخیر.الدعم من میزانیة البرنامج ا

الموافقة هذه على التقدیرات االسترشادیة لمیزانیة تكالیف الخدمات اإلداریة والتشغیلیة لبرنامج التعاون الفني تقوم على  تقرر أن
داریة أساس أن تتحقق التعدیالت الالحقة على التقدیرات االسترشادیة للمیزانیة في إطار التقدیرات السنویة لتكالیف الخدمات اإل

  والتشغیلیة، وفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي.
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  :للبرنامج العاديبالنسبة  إن الجمعیة العمومیة،  — ج
  ما یلي:تقرر 

، كل على حدة، فإن المبالغ التالیة بالدوالر ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤على نحو منفصل بالنسبة للسنوات المالیة   - ١
ألموال، قد جرى التفویض بإنفاقها على البرنامج العادي وفقا للنظام المالي ورهنا بأحكام الكندي التي تقتضي عرضا مفصال ل

  هذا القرار:
  

 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤    
       الستراتیجیةا األهداف
 72,037,000 24,721,000 24,097,000 23,219,000 السالمة 
 53,33,000 18,353,000 17,628,000 17,353,000 سعة وكفاءة المالحة الجویة 
 27,393,000 9,342,000 9,148,000 8,903,000 األمن والتسهیالت 
 

 9,850,000 3,534,000 3,178,000 3,138,000 التنمیة االقتصادیة للنقل الجوي

 14,160,000 5,129,000 4,557,000 4,474,000 حمایة البیئة 

 38,554,000 13,136,000 12,767,000 12,651,000 دعم البرنامج

 47,447,000 16,078,000 15,788,000 15,581,000 واإلدارةالتنظیم 

 23,763,000 8,756,000 7,574,000 7,433,000 الهیئات الرئاسیة -  واإلدارةالتنظیم 
  

    

 286,539,000 99,049,000 94,737,000 92,752,000 مجموع االعتمادات الموافق علیها

  
    

 284,988,000 98,625,000 94,139,000 92,224,000   الرأسمال 

 1,550,000 424,000 598,000 528,000   التشغیلي

 تمویل مجموع االعتمادات الموافق علیها لكل سنة على حدة بالدوالر الكندي، وفقا ألحكام النظام المالي على النحو التالي:  - ٢

  
 المجموع ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤

 266,550,000 92,355,000 88,075,000 86,120,000 لى الدولاألنصبة المقررة ع أ)

 3,782,000 1,291,000 1,260,000 1,231,000 تسدید مبالغ من صندوق تكالیف الخدمات التشغیلیة واإلداریة ب)

 15,246,000 5,082,000 5,082,000 5,082,000 اإلیرادات لتولیدتحویالت من فائض الصندوق الفرعي  ج)

 960,000 321,000 320,000 319,000 ات متنوعةإیراد د)

 
 286,538,000 99,049,000 94,737,000 92,752,000 المجموع:

  



- 106 - 

 

تأكید قرار المجلس بتحدید االشتراكات في الصندوق العام وتحدید   :٢٣-٣٨
  السلف في صندوق رأس المال العامل للدول التي انضمت إلى االتفاقیة 

  إن الجمعیة العمومیة:
  :ذ تالحظإ  - ١

من النظام المالي تنصان على أن یحدد المجلس، إذا لم تكن الجمعیة العمومیة  ٥- ٧و ٩-٦أن المادتین   أ)
لف المقدمة لصندوق رأس المال العامل والمقررة على أي دولة  في حالة انعقاد، أنصبة االشتراكات والسُّ

  ة التالیة للجمعیة العمومیة؛عضو جدیدة، وذلك رهنًا بالموافقة علیها أو تعدیلها في الدور 
أّن المجلس قد تصرف وفقًا لذلك فیما یتصل بالدولة التي أصبحت عضوًا في منظمة الطیران المدني   ب)

الدولي بعد الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة وأصبح علیها أن تدفع اشتراكات، على النحو الوارد 
  أدناه؛

مجلس في تقدیر نصیب الدولة أدناه من االشتراكات وسلفتها في صندوق رأس المال اإلجراء الذي اتخذه ال تؤكد  - ٢
  العامل وذلك بالنسب المئویة المذكورة أدناه والتي تنطبق اعتبارًا من التاریخ المبّین:

  نسبة االشتراك  تاریخ بدء استحقاق  تاریخ العضویة  اسم الدولة
 االشتراكات    العضو الجدیدة

  ٪٠,٠٦  ١/١٢/٢٠١١  ١٠/١١/٢٠١١  جنوب السودان

واإلجراءات  بااللتزامات المالیة للمنظمةاضطالع الدول األعضاء   :٢٤-٣٨
  االلتزامات التي ال تفي بتلك التي یجب اتخاذها تجاه الدول

تقضي بأنه یجوز للجمعیة العمومیة أن توقف حق التصویت في  الدولي ياتفاقیة الطیران المدنمن  ٦٢المادة  لما كانت
  ؛معقول بالتزاماتها المالیة نحو المنظمة أجلال تفي في عضو  عیة العمومیة وفي المجلس لكل دولةالجم

  :ن الجمعیة العمومیةفإ
تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول األعضاء  لالیكاو النظام الماليمن  ٥- ٦في اعتبارها أن المادة  ذ تضعإ

  ؛لیوم األول من السنة المالیة التي تخصهاتعتبر مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في ا
ب صعوبات خطیرة في عقبة في سبیل تنفیذ برنامج العمل وسبّ شكل أن التأخیر في دفع اشتراكات السنة الجاریة  تالحظو 

  ؛السیولة النقدیة
  ؛أن تضع ترتیبات مناسبة لتصفیة متأخراتها متأخراتجمیع الدول األعضاء التي علیها  تحث

أن تتخذ كافة اإلجراءات الضروریة لدفع  ،لدول األعضاء، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلسجمیع ا تحثو 
  ؛اشتراكاتها في مواعیدها المقررة
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  ما یلي: تقررو 

، فعفیها واجبة الد صبحالسنة التي ت بدایة اشتراكاتها في دفعجمیع الدول األعضاء بضرورة  أن تسلِّم ینبغي  - ١
  ؛العجز للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعویضحتى ال تضطر المنظمة 

جدوال ثالث مرات على األقل في السنة،  ،األمین العام بأن یرسل إلى جمیع الدول األعضاء یكلِّف المجلس  - ٢
  ؛من السنة السابقة /كانون األولدیسمبر ٣١حتى عن السنة الجاریة و  فعیبیـن فیه المبالغ الواجبة الد

لثالث اشتراكاتها  فعفي د تأخر ي تمع الدول األعضاء الت لطة مناقشة وعقد ترتیباتسل المجلس تخوّ   - ٣
الجمعیة  إلىعن تلك التسویات أو الترتیبات وتقدیم تقریر المتراكمة نحو المنظمة، سنوات أو أكثر، لتسویة المتأخرات 

  ؛العمومیة في دورتها التالیة

  :يالقیام بما یلثالث سنوات ع اشتراكاتها لمدة تزید على المتأخرة في دف األعضاء ینبغي لجمیع الدول  - ٤

المبالغ المتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجاریة، أن تدفع بدون تأخیر   أ)
  ؛في المائة من االشتراكات المتأخرة السداد ٥وتجري تسویة جزئیة لمتأخراتها بمبلغ یساوي 

الفقرة الفرعیة أ) أعاله، في  إلیهاة أشهر من تاریخ دفع المبالغ المشار في غضون ست ،أن تعقد  ب)
ى أن ینص ذلك االتفاق على دفع عل ،لم تكن قد فعلت ذلك إذا ،مع المنظمة لتسویة متأخراتها  اتفاقا
 لىعلى مدى فترة ال تزید عقیمة اشتراكاتها الجاریة، وما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط  كل

سنة كحد أقصى  ٢٠ إلىات، ویجوز للمجلس، وفقا لتقدیره الخاص، تمدید هذه الفترة سنو   عشر
  ؛التي صنفتها األمم المتحدة في عداد أقل البلدان نموا عضاءللحاالت الخاصة، أي للدول األ  بالنسبة

متأخرات ینبغي للمجلس أن یواصل تكثیف السیاسة الجاریة التي تقضي بدعوة الدول األعضاء التي علیها   - ٥
من المنطوق أعاله، مع المراعاة الكاملة  ٤بتقدیم مقترحات لتسویة المتأخرات القائمة منذ فترة طویلة، وفقا ألحكام الفقرة 

من النظام المالي،  ٦- ٦لألوضاع االقتصادیة للدول المعنیة، بما في ذلك إمكانیة قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة 
  ؛ین العام أن یستخدم فیه هذه العمالتالحد الذي یمكن لألم إلى

ُیعّلق حق التصویت في الجمعیة العمومیة للدول األعضاء التي تعادل متأخراتها أو تزید على مجموع   - ٦
اشتراكاتها عن السنوات المالیة الثالث السابقة، وللدول األعضاء التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام 

  ؛طوق أعاله، على أن ُیلغى هذا التعلیق فور تسویة المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقاتب) من المن ٤  الفقرة

السنویة المقررة، سواًء اشتراكاتها تكون التي  في المجلس عّلق حق التصویت في المجلس للدول األعضاءیُ   - ٧
  ؛تسویة المبالغ القائمة والمستحقةق سوف ُیلغى فور شهرًا، علمًا بأن هذا التعلی ١٨ألكثر من  كلها أو جزء منها، متأخرة
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العضو التي ُعّلق حقها في التصویت دولة لحق التصویت ل یجوز للجمعیة العمومیة أو للمجلس إعادة  - ٨
  :یلي  من المنطوق أعاله، شریطة ما ٦  بموجب الفقرة

لتزاماتها القائمة وبدفع بتسویة ا يكانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا یقض إذا  أ)
  ؛وفت شروط ذلك االتفاقاستكانت قد  وٕاذااالشتراكات الجاریة، 

تسویة عادلة اللتزاماتها  إلىاقتنعت الجمعیة العمومیة بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل  إذاأو   ب)
  ؛المالیة نحو المنظمة

 من اتفاقیة ٦٢ي التصویت بموجب أحكام المادة حقها ف علقتتكون الجمعیة العمومیة قد  ،ي دولةیجوز أل  - ٩
منطوق أعاله، بشرط أن المن  أ) ٨ الشروط المحددة في الفقرة إطارهذا الحق بقرار من المجلس في  أن تسترد، شیكاغو

  ؛اتفاق عادل لتسویة التزاماتها المالیة نحو المنظمة إلىتثبت هذه الدولة استعدادها للتوصل 

 ٦٢  ضافیة التالیة على الدول األعضاء التي تم تعلیق حقها في التصویت بموجب المادةتطبق التدابیر اإل  - ١٠
  من اتفاقیة شیكاغو:

فقدان الدولة أهلیة استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كلیا أو جزئیا   أ)
  ؛من البرنامج العادي

، بما في ذلك تلك المتوفرة بصورة األعضاءجانا إلى الدول غیر استالم الدولة فقط الوثائق التي تقدم م  ب)
  ؛إلكترونیة، وأي وثائق أخرى ضروریة لسالمة المالحة الجویة الدولیة وانتظامها وكفاءتها

  ؛فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلیة الترشیح للمناصب التي تشغل باالنتخاب  ج)

ة، وٕاذا كانت كل الظروف األخرى متكافئة، یعتبر ألغراض التوظیف في مناصب األمانة العام  د)
المرشحون من الدول التي علیها اشتراكات متأخرة وكأنهم في وضع المرشحین من دولة قد حققت 
مستوى التمثیل المستصوب (ضمن مبادئ التمثیل الجغرافي العادل)، حتى ولو لم تكن هذه الدولة قد 

  ؛فعلیا  حققت هذا المستوى

  ؛ة حق المشاركة في دورة التعریف باالیكاوفقدان الدول  )ه

ال تتمتع بأهلیة المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهیئات سوى الدول التي لیس لدیها اشتراكات   - ١١
  ؛سنویة متأخرة باستثناء اشتراكات السنة الجاریة

عن أي حق تصویت ُألغي تعلیقه ُیكلَّف األمین العام بأن یبلغ المجلس بشأن أي حق تصویت یعتبر معلقا و   - ١٢
  ؛١٠، وبأن یطبق بناء على ذلك اإلجراءات المنصوص علیها في الفقرة من منطوق القرار ٧و ٦بموجب الفقرتین 

   .٣٢- ٣٧هذا القرار محل قرار الجمعیة العمومیة  یحلُّ   - ١٣
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  التي طال تأخرها االشتراكاتحوافز تسویة   :٢٥-٣٨

  الجمعیة العمومیة: إن

  ؛بالقلق الذي أعربت عنه الجمعیة العمومیة في دوراتها السابقة بشأن ازدیاد االشتراكات المتأخرة كرتذّ  إذ

  ؛اشتراكاتها في تاریخ استحقاقها األعضاءأن تدفع جمیع الدول  إلىمن جدید على الحاجة  تؤكدو 

  ]؛٢٤- ٣٨[ رار الجمعیة العمومیةالجمعیة العمومیة والمجلس وفقا لق في أنه تم تعلیق حق تصویت عدد من الدول تالحظو 

  ؛من جدید على األهمیة القصوى لمشاركة جمیع الدول في أنشطة المنظمة تؤكدو 

التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالیة التي  األعضاءأن العرف جرى على توزیع الفائض النقدي على الدول  تالحظو 
  ؛تحددت فیها تلك الفوائض

  ؛دفعها إلىلتبادر  إلیهادفع متأخراتها وتقدیم حوافز في تشجیع الدول على  ترغبو 

  ما یلي:ر تقر
اشتراكاتها  ، في تاریخ توزیع الفوائض،التي تكون قد دفعت األعضاء أن یقتصر توزیع الفوائض النقدیة على الدول  - ١

ات مستحقة عن السنوات المعنیة في عن السنوات المالیة التي تحققت فیها تلك الفوائض، وأن تلغي أحقیة الدول التي علیها اشتراك
  ؛الحصول على الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك االتفاقات

التي علیها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر  األعضاءتوزیع أنصبة الفائض النقدي على الدول   - ٢
سویة اشتراكاتها التي طال تأخرها وامتثلت لشروط تلك االتفاقات، حتى وان لم تكن قد دفعت عقدت ترتیبات مع المنظمة لت

  ؛اشتراكاتها عن السنوات المالیة التي تحددت فیها تلك الفوائض
، ورهنًا بتوافر فائض نقدي، ال ُیحتفظ سوى بجزء مدفوعات الدولة العضو الذي یزید على ١/١/٢٠٠٥اعتبارا من   - ٣

من منطوق قرار  ٤اكات السنوات الثالث السابقة وجمیع األقساط الواجبة السداد بموجب االتفاقات المعقودة وفقًا للفقرة مجموع اشتر 
على أنشطة أمن الطیران والمشاریع الجدیدة أو غیر المتوقعة  اإلنفاقلتمویل  في حساب مستقل ٣٢- ٣٧الجمعیة العمومیة 

قریر تدم قَّ المجلس، ویُ  إشرافتحت اإلجراء فاءة تنفیذ برامج االیكاو، على أن یكون ذلك المرتبطة بالسالمة الجویة و/أو تعزیز ك
  ؛الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة إلىعنه 
تأثیر خطط الحوافز على قیام الدول و المجلس بأن یرصد عن كثب مسألة االشتراكات المتأخرة،  إلىتوجیه طلب   - ٤

الدورة العادیة المقبلة للجمعیة العمومیة بشأن نتائج تلك الجهود بما في ذلك نتائج التدابیر  إلىم تقریرا بدفع المتأخرات، وأن یقد
  ؛األخرى التي یتعین النظر فیها

  .٢٧- ٣٥ یحل هذا القرار محل قرار الجمعیة العمومیة  - ٥
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  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤االشتراكات في الصندوق العام للسنوات   :٢٦-٣٨
  :مومیةالجمعیة الع إن
 ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤أن مبــــــــالغ االشــــــــتراكات المفروضــــــــة علــــــــى الــــــــدول األعضــــــــاء عــــــــن الســــــــنوات تقــــــــرر   -١

-A38) من الفصل الثاني عشر من اتفاقیة شیكاغو یجب أن تحدد وفقا للجدول الوارد في المرفق بورقة العمل ٦١( بالمادة عمال

WP/93, AD/13.  

  صندوق رأس المال العامل  :٢٧-٣٨
  ة العمومیة:الجمعی إن
  ذ تالحظ:إ  - ١

تقریرا عن مدى كفایة المستوى المقرر لصندوق رأس المـال العامـل  ٢٨-٣٧ أن المجلس قد قدم وفقا للقرار  أ)
  ؛ن الجمعیة العمومیة قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و 

تنفیــذ  تعــوقشــكال عقبـــة متزایــدة  ةالجاریــ ســنةاشــتراكات ال دفــعوالتــأخر فــي  االشــتراكات المتــأخرةأن تــراكم   ب)
  ؛الحالة المالیة وتزعزعبرنامج العمل 

أن االتجاهــات الماضــیة دلــت علــى أن هنــاك مجازفــة كبیــرة بــأن ال یكــون صــندوق رأس المــال العامــل كافیــا   ج)
  لتغطیة االحتیاجات في المستقبل القریب؛

ال تـدفع فـي بدایـة السـنة عنـد اسـتحقاق دفـع االشـتراكات، التجربة قـد أظهـرت بشـكل عـام أن االشـتراكات  أن  د)
وأن االیكـاو ال یمكنهــا أن تعتمــد علــى دفــع االشــتراكات حتــى وٕان دفعــت بحلــول نهایــة ســنة اســتحقاق الــدفع، 
وأن عدم وفاء بعض الدول األعضاء اللتزاماتها المالیة في إطار اتفاقیة شیكاغو بهذه الصورة غیر المقبولة 

  ة مالیة محتملة في المنظمة ویمكن أن یكون لها وقع على كل الدول األعضاء؛یؤدي إلى أزم
صندوق رأس المال العامل كصمام أمان یمكنها  إلىاالیكاو  أجلست ة،السیولة النقدیة غیر مؤكد تأنه مادام  ه)

  ؛ االعتماد علیه للوفاء بالتزاماتها النقدیة التي ال مناص منها
قرر أن مستوى صـندوق رأس و  ٢٠١٣فبرایر صندوق رأس المال العامل في  أن المجلس استعرض مستوى  و)

المال العامـل قـد یتعـین زیادتـه إذا لـم یـنقص حجـم االشـتراكات المسـتحقة الـدفع. ومـع أن رصـید االشـتراكات 
ــًا بنســبة  ، فقــد ســجلت ٢٠١٢إلــى عــام  ٢٠١١فــي المائــة مــن عــام  ٦المســتحقة الــدفع شــهد انخفاضــًا طفیف

  .٢٠١٢إلى عام  ٢٠١٠في المائة من عام  ٣المستحقة الدفع زیادة بنسبة  االشتراكات

  :ث على القیام بما یليتح  -٢
دفــــع تلــــك  ســــتحق فیهــــاي یتــــال ســــنةخــــالل ال هــــامكنمــــا یأســــرع باشــــتراكاتها األعضــــاء أن تــــدفع كــــل الــــدول   أ)

المـــال العامـــل االشـــتراكات، وذلـــك للتقلیـــل مـــن احتمـــال اضـــطرار المنظمـــة الـــى الســـحب مـــن صـــندوق رأس 
  ؛واللجوء الى االقتراض الخارجي

جـاء ، حسـبما هـامكنمـا یأسرع ببالتزاماتها نحو المنظمة  دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في األعضاء الدول أن تفي   ب)
  ]؛٢٤-٣٨[ القرار في
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  :ما یلي تقرر  -٣
  مالیین دوالر؛ ٨إلى  مستوى صندوق رأس المال العامله ینبغي زیادة أن  أ)

اصل المجلـس رصـد مسـتوى صـندوق رأس المـال العامـل كـل سـنة فـي موعـد أقصـاه شـهر نـوفمبر مـن أن یو   ب)
لیقرر ما إذا كانت هماك حاجة ملحة إلى زیادته في أثناء السـنة أو فـي  ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤السنوات 

  السنة الالحقة؛
دوالرات إذا قرر المجلـس  مالیین ١٠أن یرتفع مستوى صندوق رأس المال العامل إلى مستوى ال یزید على   ج)

أن لـــذلك مـــا یبـــرره، وذلـــك رهنـــا بالزیـــادات الناتجـــة عـــن الســـلفیات التـــي تـــدفعها الـــدول حدیثـــة العضـــویة فـــي 
المنظمـة بعــد الموافقــة علــى جـدول االشــتراكات. وســوف یســتند هــذا التعـدیل فــي صــندوق رأس المــال العامــل 

  زیادة مستوى صندوق رأس المال العامل؛ على جدول االشتراكات الساریة للسنة التي تعتمد لها
رح لألمـــین العـــام، بعـــد موافقـــة اللجنـــة المالیـــة التابعـــة للمجلـــس، بـــأن یمـــول االعتمـــادات االعتیادیـــة یَصـــأن   د)

ضــافیة التــي ال یمكــن تمویلهــا مــن الصــندوق العــام وصــندوق رأس المــال العامــل عــن طریــق االقتــراض واإل
االلتزامـات الفوریـة للمنظمـة، وأن یطلـب مـن األمـین العـام رد هـذه المبـالغ  الخارجي للمبالغ الالزمـة لمواجهـة

مالیــین  ٣ لــىبأســرع مــا یمكــن، وأال یزیــد مجمــوع الــدیون المســتحقة علــى المنظمــة نتیجــة لهــذا االقتــراض ع
  ؛في أي وقت خالل الفترة الثالثیةدوالرات 

  عمومیة تقریرا عما یلي:لى الدورة العادیة القادمة للجمعیة الإیقدم المجلس أن   )ه
 ٢٠١٣المكتســـبة فـــي الســـنوات الخبـــرة مـــدى كفایـــة مســـتوى صـــندوق رأس المـــال العامـــل فـــي ضـــوء   )١

  ؛٢٠١٥و ٢٠١٤و
 تحمیـللـى إالمـالي للصـندوق العـام وصـندوق رأس المـال العامـل یـنم عـن الحاجـة  وضـعذا كـان الإما   )٢

  ؛االشتراكات في دفع تأخرالعن النقدي الناشئ  لتغطیة العجزاشتراكات األعضاء الدول 
  :مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣

  .٢٨- ٣٧القرار أن یحل هذا القرار محل  و)

  تعدیل النظام المالي  :٢٨-٣٨
  المجلس یحترم مكانة الجمعیة العمومیة باعتبارها الهیئة التي تعتمد میزانیات ومخصصات المنظمة؛ لما كان
  جتماع بشكل منتظم لمعالجة المتطلبات والتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة؛المجلس قادرا على اال ولما كان
المجلس في حاجة إلى المرونة فیما بین دورات الجمعیة العمومیة لمعالجة التغیرات التي تطرأ على االحتیاجات  ولما كان
  المالیة؛

ام المالي بموجب المادة ـــمن النظ ٦- ٧والمادة  ٦- ٥ه على المادة اـــالتعدیالت المبّینة أدن تأكید تقرر فإن الجمعیة العمومیة
  من النظام المالي. ١-١٤
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رقم 
 النص الجدید المنقح بیان التعدیالت  المادة

في المائة من  ١٠یجوز لألمین العام، في حدود   ٦- ٥
االعتماد المخصص لكل هدف استراتیجي أو استراتیجیة 

تجاوز هذه النسبة داعمة، ویجوز للمجلس في حالة 
المئویة، وبغض النظر عن سلطته بموجب القاعدة 

في نقل األموال بین األهداف االستراتیجیة  ٩- ٥المالیة 
ل  السنة التالیة أي  إلىواالستراتیجیات الداعمة، أن ُیرحِّ

خالل الفترة  رصید لم ینفق من اعتمادات أي سنة مالیة
لسنوات للجمعیة التي تفصل بین الدورات العادیة ثالثیة ا

. وال یتجاوز مجموع االعتمادات المنفقة العمومیة
والمرّحلة إجمالي االعتماد المأذون به زائدا المبالغ 
المرّحلة من السنة السابقة. ویلغى أي رصید لم ینفق من 
االعتمادات وكذلك االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة 

 التالیة.

في المائة من  ١٠یجوز لألمین العام، في حدود 
االعتماد المخصص لكل هدف استراتیجي أو 
استراتیجیة داعمة، ویجوز للمجلس في حالة تجاوز هذه 
النسبة المئویة، وبغض النظر عن سلطته بموجب 

في نقل األموال بین األهداف  ٩- ٥القاعدة المالیة 
ل   إلىاالستراتیجیة واالستراتیجیات الداعمة، أن ُیرحِّ

رصید لم ینفق من اعتمادات أي سنة  السنة التالیة أي
مالیة.  وال یتجاوز مجموع االعتمادات المنفقة والمرّحلة 
إجمالي االعتماد المأذون به زائدا المبالغ المرّحلة من 
السنة السابقة. ویلغى أي رصید لم ینفق من االعتمادات 

 وكذلك االعتمادات التي لم ُترّحل إلى السنة التالیة.

من استثمارات صندوق رأس  بما في ذلكدخل د القیّ یُ   ٦- ٧
 لحسابالمصرفیة  الفوائدالمال العامل والصندوق العام 

 أي صندوق الصندوقالتي یحصلها  الصندوق العام
  :باستثناءلحساب ذلك الصندوق، 

دخل االستثمارات والفوائد  ،متفرقة إیراداتبوصفها   أ)
المصرفیة الذي یحصله الصندوق العام وصندوق 

المال العامل تقید لصالح الصندوق العام  رأس
  ؛متفرقةبوصفها إیرادات 

دخل االستثمارات والفوائد المصرفیة الذي تحصله   ب)
الصنادیق المنشأة لتمویل برنامج التعاون الفني تُقید 
لصالح صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة 
والتشغیلیة أو للجهة الممولة، حسبما هو محدد في 

  .جهة الممولةاالتفاق مع ال

التي یحصلها المصرفیة  بما في ذلك الفوائدد الدخل قیّ یُ 
  أي صندوق لحساب ذلك الصندوق، باستثناء:

له دخل االستثمارات والفوائد المصرفیة الذي یحصّ   أ)
الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل تقید 

  متفرقة؛ تلصالح الصندوق العام كإیرادا
وائد المصرفیة الذي تحصله دخل االستثمارات والف  ب)

الصنادیق المنشأة لدعم برنامج التعاون الفني تُقید 
لصالح صندوق تكالیف الخدمات اإلداریة 

حسبما هو محدد في  ،أو للجهة الممولةوالتشغیلیة 
 .االتفاق مع الجهة الممولة

 ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠حسابات المنظمة عن السنوات المالیة  إقرار  :٢٩-٣٨
  تقاریر المراجعة الخاصة بها والنظر في

وتقاریر مراجعة الحسابات عنها المقدمة من دیوان  ٢٠١٢و ٢٠١١و ٢٠١٠أن حسابات المنظمة للسنوات المالیة  حیث
 تهبصف - العضو بالفریق المشترك للمراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة  - يلفرنساالحسابات 

  رضت على الجمعیة العمومیة بعد تعمیمها على الدول األعضاء؛حسابات االیكاو، قد عُ المراجع الخارجي ل
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  المجلس قد نظر في تقاریر المراجعة وقدمها إلى الجمعیة العمومیة لكي تنظر فیها؛ وحیث أن
  من الفصل الثامن من االتفاقیة؛ ٤٩جرى استعراض المصروفات وفقًا للفقرة (و) من المادة  وحیث أنه

  الجمعیة العمومیة: فإن
تقریر مراجع على وتعلیقات األمین العام  المالیة البیاناتالخارجي عن  الحسابات ریر مراجعابتق علماحیط ت  - ١

  ؛٢٠١٠للسنة المالیة  الحسابات الخارجي
جع بتقاریر مراجع الحسابات الخارجي عن البیانات المالیة وتعلیقات األمین العام على تقریر مرا علماحیط ت  - ٢

  ؛٢٠١١الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
البیانات المالیة وتعلیقات األمین العام على تقریر مراجع  قاریر مراجع الحسابات الخارجي عنبت علماتحیط   - ٣

  ؛٢٠١٢الحسابات الخارجي للسنة المالیة 
  ؛٢٠١٠عن السنة المالیة المدققة البیانات المالیة  تقر  - ٤
  ؛٢٠١١ة المدققة عن السنة المالیة البیانات المالی تقر  - ٥
  .٢٠١٢البیانات المالیة المدققة عن السنة المالیة  تقر  - ٦

  تعیین المراجع الخارجي للحسابات  :٣٠-٣٨
  :إن الجمعیة العمومیة

  :إذ تالحظ  - ١
النظام المالي ینص على أن یعین المجلس مراجعا خارجیا لحسابات المنظمة بشرط تأكید ذلك االجراء أن   ) أ

 ؛قبل الجمعیة العمومیةمن 
، ووافق على تعیین السید ٢٠١٣في الدول األعضاء أن المجلس استعرض الترشیحات المقدمة من   ) ب

عضو "فریق  جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشؤون الداخلیة والدولیة بدیوان المحاسبة االیطالي،
لمتخصصة" في منصب المراجع الخارجي المراجعین الخارجیین لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها ا

من النظام المالي  ١-١٣، وفقا للمادة ٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤عن السنوات المالیة  االیكاولحسابات 
 ؛للمنظمة

عن خالص تقدیرها للسید دیدییه میغو، الرئیس األول لدیوان المحاسبة الفرنسي، لما قدمه للمنظمة من  تعرب  - ٢
)، وعلى ما قدمه أثناء تلك الفترة من مساعدة ٢٠١٣-٢٠٠٨المراجع الخارجي لحساباتها (الفترة خدمات رفیعة المستوى بصفته 

  ؛فعالة وتعاون مع مسؤولي االیكاو ولهیئاتها
الذي اتخذه المجلس بتعیین السید جیوزیبي كولیاندرو، رئیس هیئة التدقیق للشؤون الداخلیة والدولیة  اإلجراءتؤكد   - ٣

  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤یطالي، مراجعا خارجیا لحسابات االیكاو بالنسبة للسنوات المالیة بدیوان المحاسبة اإل

 —انتهى  —
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