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  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة

  )٢٠١٦أكتوبر  ٦(في 
  من منطوق القرار: ٢٣ الفقرةبإضافة النص التالي بعد  ٢٢- ٣٩القرار تعدیل  -١

  
 المتصلة بالقراراإلجراءات 

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

المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة والتطبیقات المرتبطة بها. وتحقیقًا لهذه الغایة, ینبغي 
ي للمجلس أن یواصل البحث عن للمجلس أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات العامة لمستویات النظم والتشغیل واألداء. وینبغ

   أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة.
ینبغي للدول األعضاء أن تبدي تعلیقات كاملة ومفصلة على التعدیالت المقترحة للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات         -٢

افقتها أو عدم موافقتها على مضمونها. وینبغي لذلك أن تتاح لها فسحة من خدمات المالحة الجویة، أو أن تعبر على األقل عن مو 
یومًا على األقل لإلبالغ بعزمها على إقرار أو  ٣٠الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل. وینبغي منح الدول األعضاء مهلة قدرها 

 اعتماد أي مواد تفصیلیة لم یتم التشاور معها بشأنها. 
ء الدول األعضاء فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبلیغ عن موافقتها على التعدیالت المعتمدة ینبغي إعطا        -٣

للقواعد والتوصیات، وینبغي للمجلس عند تحدیده لموعد التبلیغ عن عدم الموافقة أن یراعي الوقت الالزم إلرسال التعدیالت المعتمدة 
 ووصول بالغات الدول.

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

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

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

  فیه، قد اعتمدت بوصفها "توصیات".
ینبغي للمجلس أن یحث الدول األعضاء على إخطار المنظمة بأي اختالفات موجودة بین نظمها وممارساتها الوطنیة         -٧

، وكذلك بالتواریخ التي ستلتزم فیها بتلك األحكام. وینبغي للدول األعضاء التي تجد نفسها غیر وأحكام القواعد والتوصیات الدولیة
قادرة على االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أن تخطر االیكاو بسبب عدم تنفیذها لها، بما في ذلك اي لوائح وممارسات وطنیة 

 مطبقة تختلف من حیث الشكل أو المبدأ. 
  غي تیسیر إتاحة االختالفات عن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة المتلقاة لألطراف األعضاء على وجه السرعة.ینب        -٨
ینبغي للمجلس، وهو یشجع ویساعد الدول األعضاء على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة         -٩

وأن یعزز شراكاته مع الهیئات التي توفر الموارد والمساعدة لتطویر الطیران المدني  الجویة، أن یستعین بجمیع الوسائل المتاحة
  الدولي.

ینبغي للدول األعضاء أن تستحدث عملیات وٕاجراءات داخلیة تقوم بموجبها بإعمال تنفیذ أحكام تتفق مع القواعد        -١٠
 إلجراءات أسهل وأبسط وأكثر فاعلیة.والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الدولیة حتى تصبح ا

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

  
ینبغي  ،واإلسبانیةالعربیة والصینیة والفرنسیة الغات ب (Doc 10075)الوثیقة من اإلصدارات في صیاغة تناسق الضمان ل -٢

 :التاليالنص ب ٢٤- ٣٩القرار  من منطوق ٣الفقرة االستعاضة عن 
إضفاء من أجل  ،الكوارث في مجال الطیرانمخاطر واستراتیجیة للحد من للتصدي لألزمات وضع سیاسة بإلى المجلس توِعز  -٣

قد تؤثر على والتي مجال الطیران المتعلقة تحدیدًا بألزمات لالتكتیكیة واستجابتها ه االستراتیجي للمنظمة التوجّ  وقیادةالطابع المؤسسي 
 . استمراریته سالمة الطیران المدني الدولي

 - انتهى  -




