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والمعروضة على نظر الجنة المسائل األخرى الرفیعة المستوى المتعلقة بالسیاسة العامة  من جدول األعمال: ٢٥البند 

  التنفیذیة

  لجنة المالحة الجویة والمشاركة في أعمالهاتشكیل ، ٤- ٢٢ تحدیث قرار الجمعیة العمومیة

تشكیل لجنة المالحة ، ٤-٢٢ تحدیث القرار اقتراحفي اللجنة التنفیذیة  نظرت، A38-WP/24 بالورقة فیما یتعلق  ١-٢٥
  وهو تسعة عشر عضوا.جنة المالحة الجویة لالعدد الحالي ألعضاء  یعكسبما ، الجویة والمشاركة في أعمالها

لجمعیة العمومیة لالعتماد ضوء ما جرى من مناقشات، اتفقت اللجنة على أن تقدم إلى الجلسة العامة ل وفي  ٢-٢٥
  التالي: القرار

  لجنة المالحة الجویة والمشاركة في أعمالها : تشكیل٢٥/١القرار 

نهم المجلس من أشخاص عضوا یعیّ  تسعة عشرمن االتفاقیة على أن تتشكل لجنة المالحة الجویة من  ٥٦تنص المادة  حیث
ترشحهم الدول المتعاقدة، دون أي تمییز بین جنسیات المرشحین وما إذا كان ینبغي تقدیم الترشیحات من دول أعضاء في 

  المجلس أو غیر  أعضاء؛
ى هؤالء األعضاء لیس بالمؤهالت المهنیة فحسب وٕانما تكون لدیهم القدرة أیضا على تكریس یعتبر ضروریًا أن یحظ وحیث

  وقتهم كامًال ألداء مسؤولیاتهم؛
توّد الجمعیة العمومیة أن تُتاح أمام جمیع الدول المتعاقدة المعنیة فرصة المشاركة إلى أقصى حد ممكن في أعمال لجنة  وحیث

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

  قبل المجلس؛
، وقررت تجمیع هذه القرارات ومن ثم ٩- ١و ٤- ٤) و٤و ٣(جزء من الفقرتین  ٨-٢راجعت الجمعیة العمومیة القرارات  وحیث

  ؛٢-١٥إلغائها عمًال بالقرار 

  الجمعیة العمومیةفإن 

توجیه المجلس إلى أن یسعى، في كل مرة یلزم فیها تعیین أعضاء جدد في لجنة المالحة الجویة، ص إلى خلُ ت  - ١
  منها للجنة؛ تسعة عشر عضواً إلى ضمان الحصول على ترشیحات من جمیع الدول المتعاقدة الختیار 

لة في المجلس، على بذل المزید من الجهد لتعیین جمیع الدول المتعاقدة، وخصوصا الدول غیر الممثَتحث    - ٢
  مرشحین لعضویة اللجنة؛

المجلس بأن ال یعّین أكثر من مرشح واحد من أي دولة متعاقدة وأن یراعي بشكل كامل أن الهدف ُتوصي   - ٣
  المنشود هو تمثیل كل منطقة من مناطق العالم؛

كل دولة متعاقدة في أعمال اللجنة إلى أقصى  المجلس بأن یتخذ خطوات لضمان وتشجیع مشاركةُتوصي    - ٤
  ممكن؛  حد



  A38-WP/387 
  EX/133 

٢٥تقریر عن البند    25-2 

  .٤-٢٢أن هذا القرار یحل محل القرار ُتعلن   - ٥

  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلبالغ عن االختالفاتالقواعد والتوصیات الدولیة صیاغة وتنفیذ 
 الفاتتخاالالمسائل المتعلقة باإلبالغ عن  بشأن، تقریرا عن نتائج دراسة WP/48 الورقة ، فياالیكاو مجلسقدم   ٣-٢٥

القواعد والتوصیات ، واقترح مشروع قرار بشأن صیاغة وتنفیذ المسائللمعالجة هذه  االیكاوواألنشطة التي تضطلع بها  ونشرها
  . االختالفات واإلبالغ عن) PANSوٕاجراءات خدمات المالحة الجویة () SARPsالدولیة (

تنظیم مواد إرشادیة و بإعداد الیكاو تقوم ا، بأن WP/260 الورقة ، فيالبولیفاریة)--(جمهوریة فنزویالوأوصت   ٤-٢٥
دت اللجنة التوصیات المقدمة من فنزویال. . وأیّ الكبیرة االختالفاتونشر اإلبالغ عنها و االختالفات لتحدید  یةمبادرات تدریب

 الفاتتختحدید االفي مجال حلقات العمل والحلقات الدراسیة اإلقلیمیة یجري تنظیم ، اقترحت توغو أن WP/260للورقة دعما و 
  . المیزانیة علىاآلثار المترتبة مراعاة مع  هذا الموضوع  المجلسض تعر سیوف . وسواإلبالغ عنها

بإضافة  WP/48 بالورقة(أ) رفق في المالوارد ، اقترحت فرنسا تعدیل مشروع القرار WP/48 بالورقة وفیما یتعلق  ٥-٢٥
ین المصطلح عریفيلت ةأحكام الملحق الجدیدمتثل من المجلس ضمان أن ت إجراء جدید إلى اإلجراءات المتعلقة بالقرار للطلب

لقواعد والتوصیات الدولیة ذات الصلة من األسس المنطقیة ل نشریتم أن حبذ فرنسا أنه من الموذكرت .  "التوصیات" و"القواعد"
عزز أهمیة القواعد والتوصیات الدولیة وتحسین فهمها وتنفیذها من قبل الدول ذلك أن ی ن شأنمو  خالل الوسائل المناسبة.

   األعضاء.
) FDTF( فرقة العمل المعنیة باإلبالغ عن االختالفاتو  االیكاووالحظت اللجنة مع التقدیر العمل الذي قامت به   ٦-٢٥
جمیع اإلجراءات الالزمة أن یتخذ المجلس  منالفات. وطلبت اللجنة تخن االباإلبالغ عالمتصلة  المشكالتیتعلق بتحدید  مافی

وتنفیذ مشروع قرار الجمعیة العمومیة، وتقدیم تقریر عن التقدم المحرز في هذا  WP/48 الورقة نة فيلتصحیح المسائل المبیّ 
   .العمومیة الصدد إلى الدورة المقبلة للجمعیة

االختالفات بالغ عن بشأن اإل إرشاداتاألوروبي والدول األعضاء فیه، توفیر إیطالیا، نیابة عن االتحاد وطلبت   ٧-٢٥
الموارد، وفي هذا قلة  تحدیا بسببمثل أشارت األمانة إلى أن هذا اإلطار الزمني سیو في غضون اثني عشر شهرا. ونشرها 

إلى أن  العام زانیة. وأشار األمینالمی علىهذه المهمة مع األخذ في االعتبار اآلثار المترتبة مجلس الالصدد، سیستعرض 
  . الدول األعضاء إلكمال المهمة تقدمهالمنظمة سترحب بأي دعم 

لجمعیة العمومیة لالعتماد وفي ضوء ما جرى من مناقشات، اتفقت اللجنة على أن تقدم إلى الجلسة العامة ل  ٨-٢٥
  التالي: القرار

   ٢-٢٥القرار 

  ) واإلبالغ عن االختالفاتPANS) وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة ( SARPsالدولیة (صیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات 

تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقیق أعلى درجة من  من اتفاقیة الطیران المدني الدولي ٣٧أن المادة  حیث - ١
  ل المالحة الجویة وتحسینها؛ التوحید في القواعد والتوصیات التي تخص كل المسائل التي یؤدي توحیدها إلى تسهی
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قد تطلبت من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد والتوصیات واإلجراءات الدولیة،  االتفاقیة من ٣٧المادة  ولما كانت - ٢

من تلك االتفاقیة تتضمن أحكاما  ٩٠و ٥٧و  ٥٤و ٣٨وتحدد الغرض من ذلك العمل واألمور التي یتناولها ولما كانت المواد 
  إضافیة في هذا الصدد؛ 

ترى من الضروري اتباع نظم  أوي قاعدة دولیة أو إجراء دولي، تستطیع االلتزام بأ أن الدولة المتعاقدة التي ال وحیث - ٣
  من االتفاقیة بأن ترسل إخطارا بذلك على الفور إلى االیكاو؛ ٣٨أو أسالیب تختلف عنها، ملزمة طبقا للمادة 

  یة؛الجمعیة العمومیة قد استصوبت وضع سیاسات معینة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من االتفاق ولما كانت - ٤
بأن التنفیذ الفعال للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة یعزز سالمة الطیران المدني وٕاذ تسلِّم  - ٥

  الدولي وأمنه وتنمیته المستدامة؛
بأهمیة تیسیر حصول جمیع الجهات المعنیة على المعلومات عن االختالفات في التوقیت المناسب لتعزیز وتسلِّم  - ٦

  وكفاءته؛ وانتظامهطیران المدني الدولي سالمة ال
من االتفاقیة  ٣٨و ٣٧أن العدید من الدول المتعاقدة تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتین  وتالحظ - ٧

  ومواكبة وتیرة التعدیالت في المالحق؛
 الفعال ول المتعاقدة فیما یتصل بالتنفیذاإلرشادات الفنیة الحدیثة التي توفرها االیكاو تشكل مساعدة قیمة للد بأن وتسّلم - ٨

  للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة والخطط اإلقلیمیة؛
اإلرشادیة الفنیة الخاصة  بأن هناك حاجة إلى الكثیر من الموارد من أجل إعداد ومتابعة جمیع مواد االیكاو وتسلِّم - ٩

  بالقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛ 
  زیادة عدد االختالفات الُمبلغ عنها إلى االیكاو؛ وتالحظ -١٠
بأن هناك حاجة ماسة اللتماس واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب  وتسلم -١١

  التي تعترض تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛  على المصاعب

  : فإن الجمعیة العمومیة
من  ٣٨و ٣٧تدعو الدول المتعاقدة إلى إعادة تأكید التزامها باالمتثال لاللتزامات المفروضة بموجب المادتین  - ١

 االتفاقیة؛

تقرر أن ُتعدل حسب االقتضاء القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة كي تواكب تغیر  - ٢
 ؛والتنفیذ على الصعیدین العالمي واإلقلیميوتصبح، ضمن جملة أمور، أساسا سلیما للتخطیط  والتقنیاتاالحتیاجات 

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

 السالمة واالنتظام والكفاءة دون إدخال تعدیالت على أسلوب التحریر ما لم تكن ضروریة؛  

یجب أن تصاغ القواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها بعبارات واضحة وبسیطة  لى أنهمن جدید عتؤكد  - ٤
ووجیزة. ویجب أن تشتمل القواعد والتوصیات على أحكام عامة وصلت إلى مرحلة النضج واالستقرار، وأن تحدد الشروط 
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والكفاءة. ویجب، بالقدر الممكن، أن توضع في  تظامواالنالمتعلقة بالتشغیل واألداء وتحدد أیضا المستویات المطلوبة  للسالمة 
 وثائق منفصلة المواصفات الفنیة الداعمة، عند وضعها من ِقبل االیكاو؛

ومواد االیكاو  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، لدى إعداد القواعد والتوصیات الدولیة تكلف المجلس بأن یعتمد - ٥
أعمال الهیئات األخرى المكلفة بوضع القواعد بشرط التحقق من صحتها  اإلرشادیة الفنیة، إلى اقصى حد مالئم، على

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

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

 التوفیر من آثار اقتصادیة؛

یستشیر الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعدیل القواعد و التوصیات وٕاجراءات خدمات المالحة لس بأن تكلف المج - ٧
الجویة قبل أن یبت فیها، باستثناء الحاالت التي یرى فیها المجلس أن من الضروري اتخاذ إجراء عاجل. وعالوة على ذلك، 

، وذلك بشرط التحقق من صحتها واعتمادها المتعاقدة ستشارة الدولیجوز للمجلس أن یتخذ قراره بشأن المواصفات الفنیة بدون ا
 بناء على طلبها. المتعاقدةعلى النحو الوافي. ومع ذلك یجب توفیر هذه المواد للدول 

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

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

وأن تدرج أي اختالفات هامة  بأن تنشر في أدلة طیرانها ١٥بالشرط المفروض بموجب الملحق الدول المتعاقدة  تذكِّر -١٠
 ترجمة إنجلیزیة لألجزاء معبرًا عنها بصیاغة واضحة.

الدول المتعاقدة على إطالع االیكاو، عند اإلبالغ عن اختالفاتها بإحدى لغات عمل االیكاو بخالف اللغة  تشجع -١١
اإلنجلیزیة أن تقدم أیضا نسخة عن اختالفاتها باللغة اإلنجلیزیة بهدف إتاحة المعلومات عن االختالفات على أوسع نطاق وبما 

 یحقق أقصى فائدة ممكنة.  

عند إبالغ االیكاو عن  (EFOD)الدول المتعاقدة على استخدام نظام اإلبالغ االلكتروني عن االختالفات تشجع  -١٢
 اختالفاتها.

ومساعدة الدول المتعاقدة   (EFOD)األمین العام بمواصلة تحسین نظام اإلبالغ االلكتروني عن االختالفات تكلف  -١٣
 على التحول من العملیات القائمة على الورق إلى استخدام نظام اإلبالغ االلكتروني على االختالفات.

رسات الدول المتعاقدة والقواعد والتوصیات االختالفات القائمة بین قواعد ومما وتحلیلالمجلس بأن یقوم برصد  توجه -١٤
الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، وذلك بهدف التشجیع على إزالة االختالفات لصالح سالمة وانتظام وكفاءة المالحة 

 واتخاذ اإلجراء المناسب.  ،الجوبة

لومات عن االختالفات لجمیع المجلس بأن یستكشف إمكانیات إتاحة الحصول بمزید من السهولة على المع تكلف -١٥
  الجهات المعنیة وتقییم اآللیة والشكل المناسبین لتقدیم المعلومات. 
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تقرر أنه یجب تشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة  -١٦

  یتعلق باإلبالغ عن االختالفات ونشرها. وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة وتزویدها بالمزید من اإلرشادات فیما
بجمیع الدول المتعاقدة القادرة على أن تقدم للدول الطالبة للمساعدة تعاونا فنیا في شكل موارد مالیة وفنیة،  تهیب -١٧

  من االتفاقیة. ٣٨و ٣٧لتمكینها من االضطالع بالتزاماتها بموجب المادتین 
تحدیث محتویات األدلة الفنیة الصادرة عن االیكاو، ووضع المواد  يتكلف االیكاو بترتیب األولویات لالستمرار ف -١٨

تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة  تخطیطها ولمتعاقدة في من الفائدة للدول ا بما یحقق أقصى قدراإلرشادیة اإلضافیة 
  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة.

  الغرض منها تسهیل وضمان تنفیذ هذا القرار.أن اإلجراءات المرتبطة بهذا القرار تمثل إرشادات  تقرر -١٩
  .١٥- ٣٧من القرار المرفقات (أ) و(د) و(هـ) هذا القرار یحل محل تعلن أن -٢٠

  اإلجراءات المتصلة بالقرار

ینبغي للمجلس أن یحقق التناسق الكامل بین أحكام القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجوبة.   - ١
ویجب أن یحاول المجلس تحسین طریقة تجهیز وعرض وفائدة وثائق االیكاو التي تتضمن القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات 

لصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة و التطبیقات المرتبطة بها. وتحقیقا لهذه خدمات المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات ا
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.

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

یوما على األقل لإلبالغ بعزمها على  ٣٠ى األقل. وینبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها من الوقت قدرها ثالثة أشهر عل
  إقرار أو اعتماد أي مواد تفصیلیة لم یتم التشاور معها بشأنها. 

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

 المعتمدة ووصول بالغات الدول.

أال تقل الفترة الفاصلة بین كل موعد مقرر وآخر یلیه للتطبیق المشترك  ،ینبغي ان یراعي المجلس حسب اإلمكان  - ٤
  لمالحق وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة عن ستة أشهر.لتعدیالت ا
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ینبغي للمجلس، قبل اعتماده تعدیالت على القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، أن یأخذ   - ٥
  في الحسبان إمكانیة تنفیذ القواعد والتوصیات واإلجراءات المذكورة في التواریخ المحددة لوجوب التطبیق.

التي ة، تأكد من أن أحكام الملحق الجدیدأن ی"، توصیاتو"ال "القواعد"ین لمجلس، مع مراعاة تعاریف المصطلحینبغي ل  - ٦
 /احترامهاهاتطبیقبأن  ُیعترفالتي ، وأن األحكام الجدیدة، "قواعد"بوصفها قد اعتمدت ، ضروري الموحد هاتطبیقبأن  ُیعترف

 ".توصیات"ا بوصفهت اعتمدقد مرغوب فیه، الموحد 

مة بأي اختالفات موجودة بین نظمها وممارساتها الوطنیة ظینبغي للمجلس أن یحث الدول المتعاقدة على إخطار المن  -٦ ٧
وأحكام القواعد والتوصیات الدولیة، وكذلك بالتواریخ التي ستلتزم فیها بتلك األحكام. وینبغي للدول المتعاقدة التي تجد نفسها 

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

 ینبغي تیسیر إتاحة االختالفات عن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة المتلقاة لألطراف المتعاقدة على وجه السرعة.  -٧ ٨

تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة  الدول المتعاقدة على ویساعد ینبغي للمجلس، وهو یشجع  -٨ ٩
وأن یعزز شراكاته مع الهیئات التي توفر الموارد والمساعدة لتطویر الطیران المدني  الجویة، أن یستعین بجمیع الوسائل المتاحة

 الدولي.

 القواعد مع تتفق أحكام تنفیذ بإعمال بموجبها تقوم داخلیة وٕاجراءات عملیات تستحدث المتعاقدة أنینبغي للدول   - ٩ ١٠

  .فاعلیة وأكثر وأبسط أسهل اإلجراءات تصبح حتى الدولیة المالحة خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات

یات المتفق علیها لتغطیة جمیع المجاالت الفنیة لالیكاو أن تقوم بتحدیث وتطویر اإلرشادات الفنیة وفقا لألولو  ینبغي - ١٠ ١١
  . على النحو الوافي
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  تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطائرات وأسرهم العامة في مجال سیاسةال

تقدم تقریرا مرحلیا عن اإلجراءات التي التي ، المقدمة من المجلس، A38-WP/22 الورقة استعرضت اللجنة  ٩-٢٥
مساعدة ضحایا حوادث الطیران التي تُنظم البرامج تنسیق القواعد و  : ٧-٣٢العمومیة  لقرار الجمعیةاستجابة  االیكاواتخذتها 
(الوثیقة  تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطائرات وأسرهمفي مجال الیكاو ة العامة لسیاسالنشر یشمل ، بما وأسرهم

Doc 9998 ( الوثیقة إعداد لجهود التي بذلها المجلس في تقدیرها لأعربت اللجنة عن بالغ . و ٢٠١٣مایو فيDoc 9998  وافقت و
   . ٧- ٣٢ محل القرار A38-WP/22 الورقة لقرار المقترح فيعلى أن یحل ا

الوارد  العمومیة دت قرار الجمعیةورقة، التي أیّ الدعت و المقدمة من إسبانیا.  A38-WP/301 الورقة ناقشت اللجنةو   ١٠-٢٥
فرقة العمل الخاصة والمجلس والموافقة مع التقدیر الذي قامت به لعمل العمومیة إلى االعتراف با ، الجمعیةWP/22 الورقة في

 ) ودعتDoc 9998(الوثیقة  تقدیم المساعدة إلى ضحایا حوادث الطائرات وأسرهمفي مجال الیكاو ة العامة لسیاسالعلى 
استقاللیة وفعالیة التحقیقات أال تتأثر التفاقیة، مع ضمان مالئم لاألحكام ذات الصلة في ملحق  نظر في إدخالإلى الالمجلس 

  . يسلببشكل 
قدمة إلى ضحایا حوادث الطائرات یتعلق بالمساعدة الم بندفي إضافة لمجلس ینظر ا على أناللجنة واتفقت   ١١-٢٥
 ،هلیة عملیات التحقیق في الحوادث). وأوضحت إحدى الدول أناستقال ضمنسرهم في ملحق غیر الملحق الثالث عشر (بما یوأل
لألهداف بین التسهیالت وحمایة األمن والتسهیالت، وبالنظر إلى القواسم المشتركة  –مراعاة الهدف االستراتیجي الجدید  مع

التسهیالت جمیع مصالح مستخدمي النقل الجوي، قد یكون من المناسب أن ُیطلب من المجلس أن یضیف إلى برنامج عمل 
اللجنة على أن ُیطلب من المجلس  واتفقت. وأعربت دول عدة عن دعمها لهذا المقترح بهذا الموضوع األنشطة ذات الصلة

النظر في إعداد توصیات في الملحق التاسع باالتفاقیة مخصصة لحمایة مصالح مستخدمي النقل الجوي، بما في ذلك إعادة 
   .األمرهیكلة الملحق التاسع إذا لزم 

  :القرار التاليإلى الجلسة العامة للجمعیة العمومیة لالعتماد  یقدمأن  علىأیضًا وافقت اللجنة و   ١٢-٢٥

  المساعدة إلى ضحایا حوادث الطیران وأسرهمتقدیم  :/٢٥القرار 

التامة الحتماالت  اإلزالةقطاع النقل الجوي الدولي حتى وان كان أكثر وسائل النقل سالمة، فال یمكن ضمان  بالنظر إلى أن
  ؛طیرةوقوع الحوادث الخ

  ؛المدني متضررین من حوادث الطیرانالكفیلة لتلبیة أهم احتیاجات ال اإلجراءاتینبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ ولما كان 

او والدول المتعاقدة ینبغي أن ترمي سیاسة منظمة الطیران المدني الدولي (االیكاو) إلى العمل على أن تراعي اإلیك وبما أنه
  ؛وأسرهم، وأن تلبي ما یتطلبه ذلك لدیها الحالة الذهنیة والبدنیة والمعنویة لضحایا حوادث الطیران المدني

أسر الضحایا بحوادث الطیران المدني في حینها،  إبالغمن الضروري لإلیكاو والدول المتعاقدة لدیها أن تسلم بأهمیة  ولما كان
  ؛أسرهم  المعلومات الدقیقة ألفراد بسرعة والتعرف علیهم بدقة، وتسلیم أمتعتهم الشخصیة، وتوفیروالعثور على الضحایا 

  ؛أسر الضحایا ومساعدتهم إبالغالطیران المدني في  لدور حكومات المواطنین من ضحایا حوادثمنها  وٕادراكا
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بنشر  واإلسراعأیا كان مكان وقوع الحادث،  من الضروري توفیر الدعم ألفراد أسر ضحایا حوادث الطیران المدني، ولما كان
والسیاسات الفعالة، نشرها على الدول المتعاقدة األخرى واإلیكاو  اإلجراءاتالدروس المستفادة من مقدمي الدعم، بما في ذلك 

  ؛حسین عملیات دعم األسر لدى الدوللت

ومهمة  إنسانیاالطیران المدني وأسرهم یعد أیضا واجبا  أن تنسیق القواعد التي تنظم تلبیة احتیاجات ضحایا حوادثوبالنظر إلى 
  ؛(ج) من اتفاقیة شیكاغو ٥٥المادة اختیاریة لمجلس اإلیكاو مشار إلیها في 

  ؛ایا حوادث الطیران المدني وأسرهمضح  أنه ینبغي للدول أن توفر حال متجانسا لمعاملةوبالنظر إلى 

  ؛الحادث ساعدة األسر فور وقوعالطیران المدني یكون غالبا في أفضل موقع لمبأن الناقل الجوي المعني بحادث  منها وٕادراكا

ع أساسیة، بغض النظر عن مكان وقو  إنسانیةأن ألفراد أسر ضحایا حوادث الطیران المدني احتیاجات ومشاعر  وٕاذ تالحظ
  ؛الحادث والموطن األصلي للضحایا

 اإلنسانيالتحقیق التي تتخذها الدول، وكذلك على جوانب االهتمام  إجراءاتالعام سیركز اهتمامه على  يبأن الرأ منها وٕادراكا
  ؛لحوادث الطیران المدني

)  إرشادات لمساعدة ضحایا حوادث الطیران وأسرهم( ٢٨٥للكتاب الدوري رقم  ٢٠٠١االیكاو في عام  إصدار 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 لوثیقة المعنونة "ا ٢٠١٣بأن المجلس قد أقّر في مارسوتسلم  
  .)Doc 9998" (الطیران وأسرهم

  فإن الجمعیة العمومیة:

  ضحایا حوادث الطیران المدني وأفراد أسرهم. مساعدةالدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزامها ب تناشد  - ١

، أسرهم  ضحایا الطیران المدني وأفرادمساعدة و/أو السیاسات لالقواعد وضع التشریعات و الدول المتعاقدة على  تحث  -٢
  .Doc 9998في ضوء سیاسات االیكاو الواردة في الوثیقة 

على  ضحایا حوادث الطیران المدني وأسرهم. مساعدة و/أو سیاسات لقواعد تشریعات و الدول التي لدیها  جعتش  -٣
  .Doc 9998استعراض هذه الوثائق، عند الضرورة، في ضوء سیاسات االیكاو الواردة في الوثیقة 

قواعد تشریعات و  بإعدادبخصوص قیام الدول ، وتوصیات دولیةقواعد إمعان النظر في وضع المجلس على  تحث  - ٤
  ضحایا حوادث الطیران المدني وأفراد أسرهم. مساعدة لو/أو سیاسات 

   .٧-٣٢أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٥
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  اهمع  مذكرات التفاهمٕابرام و  األطراف الثالثة اعتماد العامة بشأن السیاسة

 توجیه المجلس لوضع سیاسةالعمومیة بالجمعیة تقوم أن ُیقترح فیها التي ، A38-WP/338 الورقة قدمت كولومبیا  ١٣-٢٥
واألوساط قطاع الطیران الیكاو بشأن التعاون مع أطراف ثالثة (على سبیل المثال، المنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى و ل عامة

االیكاو  اعتمادو القواعد والمعاییر لمثل هذا التعاون؛ وضع مسائل من قبیل  معالجةمن أجل  تحدیدعلى وجه الاألكادیمیة)، و 
 كذلك من طلبسی. و أو أنشطة األطراف الثالثة هیئاتمن جانب  االیكاو عار، واستخدام شاألطراف الثالثة أو أنشطة لهیئات

. ثالثةمع أطراف  یكاووقتعها االمذكرات التفاهم القائمة التي من ونشر قائمة  إلى إعداددعو المجلس العمومیة أن تالجمعیة 
األهداف االستراتیجیة  األخرى في تحقیقة لرئیسیاالجهات المعنیة هم الذي تقوم به ممع االعتراف بالدور ال، كولومبیاوفد  وأكد

  . أخرى جملة أمور، ضمن الشفافیة والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص تحقیق أجل أن هذه اإلجراءات ضروریة منعلى لالیكاو، 
 والحاجة إلى إطار واضح وصریح لتعاون A38-WP/338 للورقةالدعم الكامل  عنوفود أخرى عدیدة وأعربت   ١٤-٢٥

 قطاعإطار األمم المتحدة القائم للتعاون مع ستخدم یُ أن واقترحت إحدى الدول ، وقطاع الطیران مع هیئات دولیة أخرىاالیكاو 
  المجلس.األعمال كأساس لعمل 

  :ما یلي طلب المتمثل فيو ، العمومیة الجمعیةالذي طلبته إلجراء دت اللجنة اأیّ و   ١٥-٢٥
عملیات ثالثة في شكل الطراف األمع  الیكاوا تفاعللعامة یقوم المجلس بتوفیر مبادئ توجیهیة واعتماد سیاسات أن   ) أ

  تفاهم،الومذكرات  االعتماد
 .الساریة عملیات االعتمادأن یقوم المجلس، توخیا للشفافیة، بنشر قائمة من مذكرات التفاهم و   ) ب
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    اإلبالغ عن التقدم المحرز الدول األعضاء وآلیةمع مة األهداف االستراتیجیة لالیكاو اءمو 
الدول مع األهداف االستراتیجیة لالیكاو  مواءمةبعنوان " A38-WP/335قدمت اإلمارات العربیة المتحدة الورقة   ١٦-٢٥

  .٢٧/٩/٢٠١٣إلى اللجنة التنفیذیة في  "المحرزاألعضاء وآلیة اإلبالغ عن التقدم 
یشمل جمیع األهداف االستراتیجیة نظام متكامل إلدارة األداء في االیكاو  طبیقورقة العمل هذه تفي قترح یُ و   ١٧-٢٥

 بین ستراتیجیةاالمواءمة الالعامة لالیكاو ویربطها بالخطط التشغیلیة على مستوى الدول األعضاء وبالتالي یكفل إجراء 
  .الدول األعضاء والمنظمات اإلقلیمیةو الیكاو ا

هداف االستراتیجیة نشر األ یساعد في نظامإعداد مدعوة إلى أن تطلب إلى المجلس  الجمعیة العمومیةو   ١٨-٢٥
  .قافة االلتزام والمساءلةبما یرّوج لثبالغ لإلآلیة شفافة وضع لالیكاو في خطط األعمال للدول األعضاء و 

) WP/335لورقة العمل الواردة أعاله ( تأییدهاوأعربت كل من كولومبیا ومصر والصومال والیمن عن   ١٩-٢٥
  .وشجعت على إقرارها

  .WP/335وأعلن رئیس اللجنة التنفیذیة عن إقرار ورقة العمل   ٢٠-٢٥


