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جميع الحقوق محفوظة .ي ي وز اس تنس از أم جلء من هذا المنش ور أي تخلصنه في ةظام
يسترجاع الوثائق أي تدايله في أم شكل من األشكال ،بدين تقديم طلب مكتوب للحصول
على إذن مسبق من منظمة الطيران المدةي الديلي.

ُ

المقدمة ُ
تتضمن هذه الوثيقة جميع الق اررات سارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية حتى ةهاية الديرة األرالعين (سبتمبر/أكتوالر .)2019
يتنقسم الوثيقة إلى عشرة أبواب ،يتوجد عنايصن فرعية عديدة في سبعة من أبوابها (اةظر فهرس المحتوصات) .يصظهر ةص كل قرار
تحت الباب أي العنوان الفرعي الذم ينتمي إليه .يعندما يأتي قرار ما أي جلء من قرار تحت أكثر من تاب أي عنوان ،فإن النص
الكامل لذلك القرار يظهر في المكان الذم يعتبر أكثر مالءمة له ،ثم يرد رقمه يعنواةه فقط تحت األبواب األخرى أي العنايصن الفرعية
األخرى.
يالاإلضافة إلى الق اررات سارصة المفعول (في األبواب من  1إلى  ،)10تتضمن هذه الوثيقة ما يلي:
— تحفظات تعض الوفود على ق اررات التي اعتمدتها ال معية العمومية يما تلال سارصة (المرفق (أ)).
— قائمة الق اررات النات ة عن دمج ق اررات أي أجلاء منها ،مع اإلشارة إلى مصدرها (المرفق (ب)).
— قائمة تالق اررات التي جرى توحيدها ،مع اإلشارة إلى القرار الناتج عن عملية التوحيد هذه (المرفق (ج)).
— فهرس موضوعي للق اررات سارصة المفعول (المرفق (د)).
— فهرس للق اررات سارصة المفعول (المرفق (ﮪ)).
الق اررات أي أجلاء الق اررات التي لم تعد سارصة المفعول متوفرة على الموقع:
http://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/resolutions.aspx

يال دير تالذكر أن ق اررات ال معية العمومية قد اعتمدت تالريسية أليل مرة في الديرة التاسعة عشرة (ايستثنائية) عام  ،1973يالذلك
فإن الق اررات السارصة التي يافقت عليها تلك الديرة يكل الديرات التالية تمثل ةصوصا معتمدة تاللعة الريسية .يفي النص الريسي
من هذه الوثيقة ،ترد ترجمة أعدتها األماةة العامة للق اررات سارصة المفعول التي اعتمدتها ال معية العمومية في كل ديراتها من األيلى
إلى الثامنة عشرة.
كما ت در اإلشارة إلى أن ال معية العمومية اعتمدت ق ارراتها تاللعة العرالية أليل مرة في ديرتها الراتعة يالعشرصن .يلذلك فإن الق اررات
التي اعتمدتها الديرة الراتعة يالعشرين يالديرات التالية تمثل ةصوصا معتمدة تاللعة العرالية.
اعتمدت ق اررات ال معية العمومية تاللعة الصينية أليل مرة في ديرة ال معية العمومية الثالثة يالثالثين .جميع الق اررات التي اعتمدتها
الديرة الثالثة يالثالثين يالديرات الالحقة هي ةصوص صينية أصلية.
________________
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البابُاألولُ—ُالمسائلُالدستوريةُوأمورُالسياسةُالعامة ُ
اتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ
القرارُُ :1-29االحتفالُبالذكرىُالخمسينُإلنشاءُاإليكاوُ(ُ )1994
لما كان الساتع من ديسمبر  1994سيوافق الذكرى الخمسين للتوقيع على اتفاقية الطيران المدةي الديلي في شيكاغو.
يلما كاةت ديباجة اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص على أن "تطور الطيران المدةي الديلي مستقبال يمكن أن يساعد كثي ار على
إي اد يإتقاء الصداقة يالتفاهم بين أمم العالم يشعواله "...كما تنص المادة  44من هذه ايتفاقية على أةه ينبعي أن يكون هدف اإليكاي
هو "العمل على تطوصر مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوص ر النقل ال وم الديلي من أجل تلبية
احتياجات شعوب العالم إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية يايقتصاد".
يلما كاةت منظمة الطيران المدةي الديلي ،التي أةشئت تموجب اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،قد أيفت بن اح منذ عام 1944
تاألهداف ياألغراض المذكورة أعاله.
يلما كان من المرغوب فيه ايعتراف تماما تالمساهمة الكبيرة التي يقدمها الطيران المدةي للرفاهية ايجتماعية يايقتصادية لشعوب
العالم.
يلما كاةت منظمة الطيران المدةي الديلي تواصل العمل مع الديل يمن خالل منظماتها اإلقليمية يالديلية تما يكفل لنمو الطيران
المدةي أن يواصل ايسهام في السالم يالتنمية الديليين.

فإن ال معية العمومية:
-1

توافق على قيام الم لس تإعداد برةامج للنشاطات يتضمن مؤتم ار أي اجتماعا كبي ار يعقد تمقر اإليكاي يوم  7ديسمبر

-2

تحث الديل األعض اء على إةش اء ةقطة اتص ال يطنية يعلى تنفيذ برامج أةش طة على المس توى الوطني ،يممولة من

-3

تحث الديل األعض اء على التعاين مع المكاتب اإلقليمية للمنظمة في يض ع برامج أةش طة يمكن إي اد تموصل لها

-4

ُتص رح للم لس تالعمل مع األمم المتحدة ييكايتها للقيام تاألةش طة التي تس لط الض وء على دير الطيران المدةي

 1994مع اصدار ما يناسب ذلك من مطبوعات.

موارد محلية ،لالحتفال بهذه الذكرى على ةحو مالئم.
من داخل المنطقة.
في أعمالها.
-5

ُتعلنُالساتع من ديسمبر من كل عام ،ابتداء من عام  ،1994يوما للطيران المدةي الديلي ،يتطلب من األمين العام

أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بذلك.

I-1

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

I-2

القرارُ:3-4

ُالسياسةُوالبرنامجُفيماُيتعلقُبتعديلُاالتفاقية ُ

لما كاةت ال معية العمومية قد كلفت الم لس في ديرتها الثاةية بدراسة ايتفاقية يالعرض اقتراحات لتعديلها على ال معية العمومية
لسنة  ،1950يالإعداد برةامج يحتوم على جديل زمني للعمل في هذا الصدد.
يلما كان الم لس يهيئاته الفرعية استنت ت ،تعد إجراء دراسة متعمقة لهذه المسألة ،أن كثي ار من التعديالت المقترحة ليس مهيئا
يتخاذ ق اررات فورصة ،يأن أيا منها لم يستللم إصدار قرار من ال معية العمومية في سنة .1950
يلما كان الم لس قرر أي يوص ي ال معية العمومية لس نة  1950تإجراء أم تعديل لالتفاقية ،يمن رأيه أن ال معية العمومية لس نة
 1950ينبعي أي تعتمد أم تعديل لها.
يلما كان الم لس طلب رأم ال معية العمومية حول أمور معينة تتعلق تالمبدأ ياألسلوب يطرصقة العمل الواردة في الباب الخامس
من تقرصر الم لس تشأن تعديل اتفاقية شيكاغو ).(A4-WP/20, P/7

فإن ال معية العمومية تقرر اآلتي:
-1

أن أم تعديل لالتفاقية قد يكون له ما يبرره إذا ما تحقق الشرطان التاليان أحدهما أي كالهما:
)1

إذا ثبت من ياقع الخبرة أن هناك ضريرة إلجراء التعديل.

)2

إذا أمكن إظهار أن التعديل مفيد يمرغوب فيه.

-2

أةه ي ب أي يعد أم برةامج في المستقبل القرصب إلجراء تعديل عام لالتفاقية.

-3

أن تعديل ايتفاقية ي ب أي يتم إي بواسطة تعديالت محددة.

-4

أن المادة  94من ايتفاقية ي ب اإلتقاء عليها تشكلها الحالي.

-5

أن الديرة الحالية لل معية العمومية ي ب أي تعتمد أم إجراء محدد إلدخاله في بريتوكويت التعديل.

إن أحكام هذا القرار ي تخل تالمسؤيلية الملقاة على عاتق الم لس تأن ينظر ،يفقا ألحكام هذا القرار ،في أم تعديل
-6
محدد يكون ةاشئا عن ق اررات ساتقة لل معية العمومية ،أي مقترحا من ديلة متعاقدة أي من أية هيئة من هيئات المنظمة ،تما في ذلك
التعديالت (تخالف التعديالت المنصبة على المادة  )94المقدمة إلى الم لس قبل اةعقاد الديرة الراتعة لل معية العمومية ،عمال
تالقرار  5-2الصادر عن ال معية العمومية ،يأن يقدم اقتراحات إلى ال معية العمومية في هذا الصدد.
إن الم لس ي ب أي يبادر تاقتراح أم تعديل لالتفاقية لعرضه على ال معية العمومية إي إذا اعتبر الم لس أن لهذا
-7
التعديل طاتعا عاجال.
أن أم ديلة متعاقدة ترغب في اقتراح تعديل لالتفاقية ي ب أن تقدم اقتراحها كتابيا إلى الم لس قبل تارصخ افتتاح
-8
ال معية العمومية الذم سيعرض عليها ذلك التعديل تستة أشهر على األقل .يصقوم الم لس تالنظر في مثل هذا ايقتراح يإرساله إلى
الديل المتعاقدة مصحوالا بتعليقاته أي توصياته تشأةه يذلك قبل ثالثة أشهر على األقل من تارصخ افتتاح ال معية العمومية.
القرارُ:3-1

ُمادةُجديدةُُ93مكرر ُ

القرارُ:1-8

ُتعديالتُعلىُالموادُ(48أ)(49ُ،ﻫ)ُوُ 61

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

القرارُ:4-8

I-3

ُتعديلُللمادةُُ 45

القرارُُ :1-13تعديلُللمادةُ(50أ) ُ
القرارُُ :5-14تعديلُللمادةُ(48أ) ُ
القرارُ17أُ :1-تعديلُللمادةُ(50أ) ُ
القرارُُ :2-18تعديلُللمادةُُ 56
القرارُُ :2-21تعديلُللمادةُ(50أ) ُ
القرارُُ :2-22تعديلُالتفاقيةُشيكاغوُبشأنُالنصُالمعتمدُباللغةُالروسيةُلالتفاقية ُ
القرارُُ :2-23مادةُجديدةُُ83مكرر ُ
القرارُُ :1-25مادةُجديدةُُ3مكرر ُ
القرارُُ :2-27تعديلُالمادةُُ56منُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ
الق اررُُ :1-28تعديلُالمادةُ(50أ)ُ ُ
القرارُُ :2-32تعديلُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدوليُفيماُيتعلقُبالنصُالصينيُالرسميُ
لالتفاقية ُ
القرارُُ :16-16النصانُالفرنسيُواألسبانيُالتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ
لما كان القرار  2-3قد دعا الم لس إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتليصد المنظمة بنصي اتفاقية الطيران المدةي الديلي تاللعتين الفرةسية
يايسباةية ،يستخدامهما فحسب لخدمة األغراض الداخلية للمنظمة.
يلما كان الم لس ،عمال بذلك القرار يخدمة لألغراض المذكورة ،قد اعتمد ةصي ايتفاقية تاللعتين الفرةسية يايسباةية يالموجودين
في الوثيقة .Doc 7300/3

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يلما كان المؤتمر الديلي المعني تالنص المعتمد بثالث لعات يتفاقية الطيران المدةي الديلي (شيكاغو )1944 ،قد يافق ،بتارصخ
 ،1968/9/20في بوصنيس ايرصس ،يفتح تاب التوقيع ،بتارصخ  ،1968/9/24على بريتوكول (يشار إليه فيما تعد "ببريتوكول بوصنيس
آيرصس") الملحق ته ةص ايتفاقية المذكورة تاللعتين الفرةسية يايسباةية.
يلما كان من المرغوب فيه أن يدخل ةص ايتفاقية تاللعتين الفرةسية يايسباةية الملحق ببريتوكول بوصنيس آيرصس حيل النفاذ في
أسرع يقت ممكن.

فإن ال معية العمومية:
-1

تحث كل الديل المتعاقدة على قبول بريتوكول بوصنيس آيرصس في أقرب يقت ممكن.

-2
آيرصس.

تقرر أن تبدأ المنظمة على الفور في استخدام ةص ايتفاقية تاللعتين الفرةسية يايسباةية الملحق ببريتوكول بوصنيس

توصي الديل المتعاقدة تأي تستخدم ،ألغراض ايشارة ،في مراسالتها تاللعة الفرةسية أي ايسباةية ،في عالقاتها مع
-3
المنظمة أي الديل المتعاقدة األخرى ،سوى ةص ايتفاقية بهاتين اللعتين الملحق ببريتوكول بوصنيس آيرصس.
-4

تقرر العاء القرار .2-3

القرارُُ :2-22تعديلُاتفاقيةُشيكاغوُفيماُيتعلقُبالنصُالرسميُلالتفاقيةُباللغةُالروسية ُ

إن ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي:
يقد اجتمعت خالل ديرتها الثاةية يالعشرصن في موةترص ال بتارصخ .1977/9/30
يإذ تضع في اعتبارها القرار  13-21تشأن النص الرسمي يتفاقية الطيران المدةي الديلي تاللعة الريسية.
يقد أحاطت علما تأن الديل المتعاقدة قد أعرالت تصفة عامة عن رغبتها في يجود ةص رسمي لالتفاقية المذكورة تاللعة الريسية.
يقد اعتبرت أةه من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور آةفا ،إجراء تعديل يتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو بتارصخ
.1944/12/7
-1

تقر يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة آةفا ،التعديل التالي المقترح ادخاله على ايتفاقية المذكورة:

استبدال البند األخير من ايتفاقية تالنص التالي:
"حرر في شيكاغو في اليوم الساتع من شهر ديسمبر عام  1944تاللعة اية ليلصة .يعملت منه ةسخة تاللعات اية ليلصة يالفرةسية

يالريسية يايسباةية يح يتها الرسمية جميعا ياحدة .يستكون ايتفاقية معدة للتوقيع في ياشنطن العاصمة ،يتودع النسختان تمحفوظات
حكومة الوييات المتحدة األمرصكية التي تسلم صو ار رسمية طبق األصل منها لحكومات كل الديل التي توقع على هذه ايتفاقية أي

تنضم إليها".
-2

تحدد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة ،أن عدد الديل المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح

سارصا تعد تصديقها عليه هو أرالعة يتسعون.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية

يايسباةية ،تحيث تكون كل منها متسايصة في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور آةفا يالعناصر التالية:
أ)

يوقع على البريتوكول رئيس ال معية العمومية يأمينها العام.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد اةضمت إلى اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الراتعة يالتسعين.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين الع ام فو ار تإخط ار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ سرصان مفعول البريتوكول.

ز)

يس رم مفعول البريتوكول تالنس بة ألية ديلة متعاقدة تص دق عليه تعد التارصخ المذكور أعاله عند إيداع يثيقة

أي تكون قد صدقت عليها.

تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

القرارُُ :3-22التصديقُعلىُالبروتوكولُبتعديلُالبندُالختاميُلالتفاقية ُ

إن ال معية العمومية:
لما كاةت قد قررت تعديل البند الختامي لالتفاقية تحيث يتضمن ذكر النص المعتمد لالتفاقية تاللعة الريسية.
يلما كاةت ترى أةه من المرغوب فيه تشكل كبير أن يسرم مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب يقت ممكن.
-1

توصي كل الديل المتعاقدة أن تصدق على تعديل البند الختامي لالتفاقية في أقرب يقت ممكن.

-2

تكلف األمين العام تأن يوجه اهتمام الديل المتعاقدة إلى هذا القرار فورا ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله.
القرارُُ :3-24التصديقُعلىُالبروتوكولُبتعديلُالبندُالختاميُمنُاتفاقيةُالطيرانُ
المدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تذكر تقرارها  3-22تشأن التصديق على البريتوكول بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تحيث يتضمن النص
الرسمي لالتفاقية تاللعة الريسية.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يلما كان من المرغوب فيه جدا أن يسرم مفعول التعديل المذكور في أقرب يقت ممكن.
تهيب تكل الديل المتعاقدة أن تصدق على تعديل البند الختامي من ايتفاقية في أقرب يقت ممكن.
القرارُُ :29-31التصديقُعلىُالبروتوكولُبتعديلُالبندُالختاميُلالتفاقية ُ
إن ال معية العمومية:
لما كاةت قد قررت تعديل البند الختامي يتفاقية شيكاغو تحيث يتضمن ذكر النص الرسمي لالتفاقية تاللعة العرالية.
يلما كاةت ترى أةه من المرغوب فيه تشكل كبير أن يسرم مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب يقت ممكن.
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توصي كل الديل المتعاقدة تأن تصدق على تعديل البند الختامي لالتفاقية في أقرب يقت ممكن.
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تكلف األمين العام تأن يوجه اهتمام الديل المتعاقدة إلى هذا القرار فورا ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله.
القرارُُ :2-32تعديلُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدوليُفيماُيتعلقُبالنصُالصينيُالرسميُ
لالتفاقية ُ

إن ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي:
يقد اجتمعت خالل ديرتها الثاةية يالثالثين في موةترصال بتارصخ  22سبتمبر/أيلول .1998
يأحاطت علما تأن الديل المتعاقدة قد أعرالت تصفة عامة عن رغبتها في اتخاذ إجراء لضمان توافر اتفاقية الطيران المدةي الديلي
المبرمة في شيكاغو بتارصخ  7ديسمبر/كاةون األيل  1944بوصفها النص الصيني الرسمي.

يقد اعتبرت أةه من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور آةفا ،إجراء تعديل يتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو بتارصخ
 7ديسمبر/كاةون األيل .1944

-1

تقر يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة آةفا ،التعديل التالي المقترح ليحل محل النص الحالي للبند األخير

من ايتفاقية المذكورة:

"حررت في شيكاغو في اليوم الساتع من شهر ديسمبر /كاةون األيل  1944تاللعة اية ليلصة .يةصوص هذه ايتفاقية ،التي أعدت
تاللعات اية ليلصة يالعرالية يالصينية يالفرةسية يالريسية يايسباةية ،متسايصة في الح ية .يتودع هذه النصوص لدى محفوظات
حكومة الوييات المتحدة األمرصكية ،يتسلم تلك الحكومة صو ار معتمدة رسميا منها لحكومات كل الديل التي قد توقع على هذه ايتفاقية
أي تنضم إليها .يصفتح تاب التوقيع على هذه ايتفاقية في ياشنطن العاصمة".
-2

تحدد ،يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة ،أن عدد الديل المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح

سارصا تعد تصديقها عليه هو  124ديلة.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالعرالية يالص ينية

يالفرةسية يالريسية يايسباةية ،تحيث تكون كل منها متسايصة في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور آةفا يالعناصر التالية:
أ)

يوقع على البريتوكول رئيس ال معية العمومية يأمينها العام.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يس رم مفعول البريتوكول تالنس بة للديل التي ص دقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التص ديق الراتعة يالعش رصن

أي تكون قد اةضمت إليها.

تعد المائة.
ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ سرصان مفعول البريتوكول.

ز)

يس رم مفعول البريتوكول تالنس بة ألية ديلة متعاقدة تص دق عليه تعد التارصخ المذكور أعاله عند إيداع يثيقة
تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

القرارُُ :3-32التصديقُعلىُالبروتوكولُبتعديلُالبندُالختاميُالتفاقيةُالطيرانُالمدنيُ
الدولي ُ

إن ال معية العمومية:
لما كاةت قد قررت تعديل البند الختامي لالتفاقية تحيث يشتمل على النص الرسمي لالتفاقية تاللعة الصينية.
يلما كاةت ترى أةه من المرغوب فيه بدرجة عالية أن يسرم مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب يقت ممكن.
-1

توصي كل الديل المتعاقدة تأن تصدق على تعديل البند الختامي لالتفاقية في أقرب يقت ممكن.

-2

يتكلف األمين العام تأن يوجه عناية الديل المتعاقدة إلى هذا القرار فورا ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله.
القرارُُ :2-23تعديلُاتفاقيةُشيكاغوُفيماُيتعلقُبنقلُبعضُالمهامُوالواجبات

إن ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي
يقد اجتمعت في ديرتها الثالثة يالعشرصن تموةترصال في .1980/10/6

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يإذ تضع في اعتبارها أحكام الق اررصن  22-21ي 28-22تشأن تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات في العملي ات الديلية.
يإذ أحاطت علما تمشريع تعديل اتفاقية الطيران المدةي الديلي الذم أعدته الديرة الثالثة يالعشرين لل نة القاةوةية.
يأحاطت علما تأن الديل المتعاقدة ترغب تصفة عامة في النص على ةقل تعض المهام يالواجبات من ديلة التس يل إلى ديلة مستثمر
الطائرات في حالة تأجير أي استئ ار أي تبادل تلك الطائرات أي أم ترتيب مماثل تشأةها.
يإذ تعتبر أةه من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،إجراء تعديل يتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في
.1944/12/7
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تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي لتلك ايتفاقية:

تدرج تعد المادة  ،83المادة ال ديدة  83مكرر التالي ةصها:
"المادة  83مكرر
ةقل تعض المهام يالواجبات
أ)

تعض النظر عن أحكام المواد  12ي 30ي 31ي(32أ) ،عند استثمار طائرة مس لة في ديلة متعاقدة تموجب
اتفاق إلي ار أي استئ ار أي تبادل الطائرة أي تموجب أم ترتيب مماثل ،بواسطة مستثمر يكون مركل أعماله
الرئيسي أي يكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مركل عمل رئيسي ،في ديلة متعاقدة أخرى ،ي وز لديلة
التس يل ،تايتفاق مع تلك الديلة األخرى ،أن تنق ل إليه ا ك ل أي تعض مهامها أي ياجباتها كديلة تس يل
تالنسبة لتلك الطائرة تموجب المواد  12ي 30ي 31ي(32أ) .يتعفي ديلة التس يل من المسؤيلية فيما يتعلق
تالمهام يالواجبات المنقولة.

ب)

ي يصبح النقل ةافذا تالنسبة لديل متعاقدة أخرى قبل أن يكون ايتفاق الذم يتضمنه قد س ل لدى الم لس
يأعلن يفقا للمادة الثالثة يالثماةين ،أي قبل أن تكون سلطات الديلة أي الديل المتعاقدة األخرى المعنية قد

أخطرت مباشرة بوجود ايتفاق يةطاقه بواسطة ديلة طرف في ايتفاق.
ج)

تسرم أحكام الفقرتين (أ) ي (ب) أعاله على الحايت التي تشملها المادة الساتعة يالسبعون".

-2

يتحدد ،يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة أن عدد الديل المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح

-3

تقرر أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي بريتوكوي تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية يايسباةية،

سارصا تعد تصديقها عليه هو ثماةية يتسعون.

تحيث تكون كلها متسايصة في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األمور المبينة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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د)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ ايداع يثيقة التصديق الثامنة يالتسعين.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخط ار جميع الديل األط راف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ سرصان مفعول البريتوكول.

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المذكور أعاله ،اعتبا ار من تارصخ
إيداع يثيقة تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
القرارُُ :3-23التصديقُعلىُالبروتوكولُبإدخالُالمادةُُ83مكررُفيُاتفاقيةُشيكاغو ُ

إن ال معية العمومية:
لما كاةت قد اعتمدت القرار  2-23الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدةي الديلي تإضافة مادة جديدة هي المادة  83مكرر.

تحث جميع الديل المتعاقدة على إتم ام أم تعييرات يزم ة في قاةوةها الوطني يأن تصدق على التعديل في أقرب يقت ممكنُ .
القرارُُ :1-25تعديلُالتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدوليُ(المادةُُ3مكرر) ُ

إن ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي:
إذ اةعقدت في ديرتها الخامسة يالعشرصن (ايستثنائية) تموةترصال بتارصخ .1984/5/10
يلما كان الطيران المدةي الديلي يمكن أن يساعد كثي ار على إي اد يإتقاء الصداقة يحسن التفاهم بين أمم العالم يشعواله ،غير أن
إساءة استخدام ذلك الطيران يمكن أن يصبح تهديدا لألمن العام.

يلما كان من المرغوب فيه ت نب ايحتكاك يتنمية التعاين بين األمم يالشعوب ،األمر الذم يتوقف عليه السالم العالمي.
يلما كان من الضريرم للطيران المدةي الديلي أن يطور تطرصقة أكيدة يمنظمة.
يلما كان من الضريرم تأمين سالمة األشخاص الذين على متن الطائرات المدةية يحماية أرياحهم تمشيا مع ايعتبارات األيلية
لإلةساةية.

يلما كاةت الديل المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدةي الديلي الموقع عليها تشيكاغو في :1944/12/7
— تعترف تأن لكل ديلة سيادة كاملة يمطلقة على الفضاء ال وم الذم يعلو إقليمها.
— يتتعهد لدى يضع القواعد المتعلقة تطائرات الديلة فيها تأن تعتد تسالمة المالحة للطائرات المدةية.
— يتوافق على عدم استعمال الطيران المدةي في أغراض ي تتفق مع أغراض هذه ايتفاقية.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يلما كاةت الديل المتعاقدة مصممة على اتخاذ التدابير المالئمة الرامية لمنع اةتهاك الفضاء ال وم للديل األخرى يمنع استعمال
الطيران المدةي في أغراض ي تتفق مع أهداف ايتفاقية يأن تعلز على ةحو أكبر سالمة الطيران المدةي الديلي.

يلما كاةت الرغبة العامة للديل المتعاقدة تتمثل في أن تؤكد من جديد على مبدأ عدم استعمال األسلحة ضد الطائرات المدةية أثناء
طيراةها.
-1
.1944/12/7
-2

تقرر أة ه من المرغوب في ه تبع ا ل ذل ك أن تع دل اتف اقي ة الطيران الم دةي ال ديلي الموقع عليه ا تش يك اغو في
توافق يفقا لحكم المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة ،على التعديل التالي المقترح لالتفاقية آةفة الذكر:

تدرج تعد المادة  3مادة جديدة  3مكرر:

"المادة  3مكرر
أ)

تسلم الديل المتعاقدة تأةه ي ب على كل ديلة أن تمتنع عن الل وء إلى استعمال األسلحة ضد الطائرات
تعرض أرياح األشخاص الذين على متن
المدةية أثناء طيراةها ،يالأة ه ي ب ،في حالة حديث اعتراض ،أي ّ
الطائرة يسالمة الطائرة للخطر .يي يفسر هذا الحكم على أةه يعدل تأم شكل من األشكال حقوق يالتلامات
الديل المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة.

ب)

ج)

تسلم الديل المتعاقدة تأةه يحق لكل ديلة ،في ممارسة سيادتها ،أن تللم تالهبوط في مطار معين ما أم طائرة
مدةية تطير فوق إقليمها بدين سند ،أي إذا كاةت ثمة أسباب معقولة يستنتج منها أن الطائرة ي رم استعمالها
ألم غرض ي يتفق مع أغراض هذه ايتفاقية ،يص وز للديلة أيضا أن تصدر لتلك الطائرة أم تعليمات أخرى
لوضع حد لتلك ايةتهاكات .يلهذا العرض ،ي وز للديل المتعاقدة أن تل أ ألم يسائل مالئمة تتفق مع قواعد
القاةون الديلي ذات الصلة بذلك ،تما في ذلك األحكام ذات الصلة في هذه ايتفاقية ،يالالتحديد الفقرة (أ) من
هذه المادة .يتوافق كل ديلة متعاقدة على أن تنشر ةظمها السارصة فيما يتعلق تاعتراض الطائرات المدةية.

تمتثل كل طائرة مدةية ألم أمر صادر يفقا للفقرة (ب) من هذه المادة .يلهذا العرض تضع كل ديلة متعاقدة
جميع األحكام الضريرصة في قواةينها أي ةظمها الوطنية ل عل هذا ايمتثال إللاميا ألم طائرة مدةية مس لة
في تلك الديلة أي يقوم تاستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أي إقامته الدائمة في تلك الديلة .يت عل
كل ديلة متعاقدة كل اةتهاك لتلك القواةين أي النظم المطبقة معاقبا عليه تعقوالات شديدة ،يتعرض الحالة على
سلطاتها المختصة يفقا لقواةينها أي ةظمها.

د)

تتخذ كل ديلة متعاقدة التدابير المالئمة كي تحظر أن تستعمل عمدا ألم غرض ي يتفق مع أغراض هذه
ايتفاقية أم طائرة مدةية مس لة في تلك الديلة أي يقوم تاستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أي إقامته
الدائمة في تلك الديلة .يي يؤثر هذا الحكم في الفقرة (أ) أي يخل تما جاء في الفقرتين (ب) ي (ج) من هذه
المادة".

يتحدد ،يفقا ألحكام المادة المذكورة (94أ) من ايتفاقية المشار إليها ،أن عدد الديل المتعاقدة التي سوف يصبح
-3
التعديل المقترح سارصا تعد تصديقها عليه هو مائة ياثنتان.

يتقرر أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي بريتوكوي تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية يايسباةية،
-4
تكون جميعا متسايصة في الح ية ،يصحتوم التعديل المقترح المشار إليه أعاله ياألمور المبينة فيما يلي:
أ)

يوقع على البريتوكول رئيس ال معية العمومية يأمينها العام.

ب) يكون تاب التص ديق على البريتوكول مفتوحا لكل ديلة ص دقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي المذكورة أي
اةضمت إليها.
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ج) تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
د)

يص بح البريتوكول ةافذا تالنس بة للديل التي ص دقت عليه في التارصخ الذم تودع فيه يثيقة التص ديق الثاةية تعد
المائة.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار كل الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام تإخط ار كل الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة تالتارصخ الذم يصبح فيه البريتوكول سارصا.

ز) يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المذكور ،عند إيداعها يثيقة تصديقها
عليه لدى منظمة الطيران المدةي الديليُ .
القرارُُ :2-25التصديقُعلىُالبروتوكولُالذيُيضمنُالمادةُُ3مكررُفيُاتفاقيةُشيكاغو ُ

إن ال معية العمومية ،في ديرتها الخامسة يالعشرصن (ايستثنائية):
قد يافقت تاإلجماع على تعديل يتفاقية الطيران المدةي الديلي تإدخال مادة جديدة هي المادة  3مكرر في صلب تلك ايتفاقية.
تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تصدق في أسرع يقت ممكن عمليا على البريتوكول الذم يضمن المادة  3مكرر في صلب
اتفاقية الطيران المدةي الديلي.

تطلب من األمين العام أن يوجه اهتمام جميع الديل المتعاقدة إلى هذا القرارُ .
القرارُُ :1-27التصديقُعلىُالبروتوكولُبإدخالُالمادةُُ3مكررُفيُاتفاقيةُشيكاغو
لما كاةت ال معية العمومية في ديرتها الخامسة يالعشرصن (ايستثنائية) ،التي عقدت عام  ،1984قد يافقت تاإلجماع على تعديل
يتفاقية الطيران المدةي الديلي تإدخال مادة جديدة هي المادة  3مكرر في تلك ايتفاقية.
يلما كاةت ال معية العمومية في ق اررصها  2-25ي ،2-26يالم لس في ق اررصه بتارصخ  14يوليو ي 7ديسمبر  ،1988قد ةاشدا كل
الديل التي لم تصدق تعد على البريتوكول تإدخال مادة جديدة هي المادة  3مكرر في ايتفاقية ،أن تفعل ذلك في أقرب يقت ممكن.
يلما كاةت ال معية العمومية في قرارها  2-26قد يحظت تطء التقدم في التصديق على البريتوكويت الخاصة بتعديل اتفاقية
شيكاغو.
يلما كاةت المادة  3مكرر ال ديدة ت سد المبادئ األساسية الالزمة للتطور اآلمن للطيران المدةي الديلي.

يلما كان من المرغوب فيه أن يسرم مفعول تلك المادة في أقرب يقت ممكن.
فإن ال معية العمومية:
تناشد على يجه ايستع ال كل الديل المتعاقدة التي لم تصدق تعد على البريتوكول تإدخال المادة  3مكرر في اتفاقية شيكاغو ،أن
تفعل ذلك في أقرب يقت ممكن.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُُ :3-25التعاون ُبين ُالدول ُالمتعاقدة ُلتحقيق ُسالمة ُالطيران ُالمدني ُالدوليُ
والنهوضُبأغراضُاتفاقيةُشيكاغو ُ

إن ال معية العمومية
إذ تالحظ القرار  1-25الذم اعتمدته ال معية العمومية تاإلجماع في هذا اليوم.
يإذ تعترف تأن سالمة الطيران المدةي الديلي تقتضي أن تعترف جميع الديل تأهمية سالمة يأرياح األشخاص الذين على متن
الطائرات المدةية ،يتعلزها تدابير تنسيق فعالة تخصوص الشؤين المتعلقة تالمالحة ال وصة.
ياقتناعا منها تأةه ي غنى عن يجود تدابير عملية للتعاين بين الديل المتعاقدة لتحقيق سالمة الطيران المدةي الديلي يللنهوض
تأغراض اتفاقية شيكاغو.
يإذ تدرك أةه من المرغوب فيه تحسين التنسيق بين أةظمة ايتصايت العسكرصة يالمدةية يالين هيئات مراقبة الحركة ال وصة من أجل
تعلصل سالمة الطيران المدةي أثناء التحقق من هوصة الطائرات المدةية ياعتراضها.
يإذ تعترف تأهمية تش يع الديل على تحقيق الت اةس بين اإلجراءات الخاصة تاعتراض الطائرات المدةية عند إصدارها للقواعد
التنظيمية لطائراتها.
-1

تناشد الديل المتعاقدة:
أ)

أن تتعاين إلى أتعد حد ممكن عمليا على التقليل من الحاجة إلى اعتراض الطائرات المدةية.

ب)

أن تتعاين إلى أتعد حد ممكن عمليا على تحسين التنسيق بين أةظمة ايتصايت العسكرصة يالمدةية يالين
هيئات مراقبة الحركة ال وصة من أجل تعلصل سالمة الطي ارن المدةي الديلي أثناء التحقق من هوصة الطائرات

ج)

أن تسعى إلى أتعد حد ممكن عمليا إلى تحقيق الت اةس بين إجراءات اعتراض الطائرات المدةية عند
إصدارها للقواعد التنظيمية لطائراتها.

د)

أن تسعى إلى أتعد حد ممكن عمليا إلى اتباع إجراءات موحدة من جاةب طواقم الطيران للطائرات المدةية في
م ال المالحة يالعمليات ال وصة.

المدةية ياعتراضها.

يتطلب من الم لس أن يكفل استمرار العمل الذم ي رم في ةطاق هيئاته المختصة ،تما فيها ل نة المالحة ال وصة
-2
يالل نة القاةوةية.
القرارُُ :19-29الجوانبُالقانونيةُلالتصاالتُجوُ-أرضُالعالمية
لما كاةت الل نة القاةوةية قد ةظرت خالل ديرتها الثامنة يالعشرصن ،في موضوع " ال واةب القاةوةية لالتصايت جو– أرض العالمية".
يلما كاةت الل نة القاةوةية قد فسرت المادة (30أ) من اتفاقية شيكاغو على أةها تعترف تسيادة الديل على الفضاء ال وم فوق اقليمها
يأةها تخضع المراسالت العامة إلى األةظمة المعمول بها في الديلة التي تعبر الطائرات إقليمها.
يلما كاةت الل نة القاةوةية قد أيصت الم لس تأن يدعو هذه ال معية إلى اعتماد قرار يحتوم على مضمون توصية الل نة القاةوةية.

فإن ال معية العمومية تقرر أةه:
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ي ي وز القول تأن هناك في المادة (30ب) من اتفاقية شيكاغو ما يحول دين قيام أشخاص ي يحملون ترخيصا
-1
تاستخدام أجهلة إرسال يسلكي مركبة على متن طائرة ما عندما يكون العرض من هذا ايستخدام إرسال يسلكي جو -أرض ي عالقة
له تسالمة الطيران.
-2

ينبعي ل ميع الديل األعضاء أن تؤمن عدم حظر استخدام مثل هذه األجهلة في فضائها ال وم.

-3

يخضع استخدام مثل هذه األجهلة للشريط المبينة في المرفق بهذا القرار.

مرفق ُ
إذا كاةت الديلة العضو هي ديلة التس يل لطائرة ما (أي ديلة المستثمر حسب حكم المادة  83مكرر من اتفاقية الطيران المدةي
الديلي عند بدء سرصاةها يتطبيقها على حالة محددة) ،ي وز استخدام جهاز ايرسال الالسلكي الموجود على متنها ،أثناء يجود الطائرة
المعنية في اقليم ديلة عضو أخرى أي فوقه ،لعرض ارسال يسلكي جو -أرض ي عالقة له تسالمة الطيران ،مع مراعاة الشريط
التالية:
()1

ايمتثال لشريط الترخيص الصادر عن ديلة تس يل الطائرة (أي ديلة المستثمر) لتركيب يتشعيل هذا ال هاز.

()2

ي وز ألم شخص استخدام هذا ال هاز في ارسال يسلكي جو  -أرض ي عالقة له تسالمة الطيران شرصطة
أن يخضع هذا ال هاز دائما لسيطرة مسؤيل تشعيل يحمل ترخيصا حسب األصول من ديلة التس يل (أي
ديلة المستثمر).

()3

ايمتثال لمتطلبات اتفاقية ايتصايت السلكية يالالسلكية الديلية يألةظمة الالسلكي المعتمدة تموجب تلك
ايتفاقية كلما عدلت من حين آلخر ،تما فيها الترددات الالسلكية المطبقة ،يت نب التداخل الضار مع الترددات
المستخدمة لخدمات أخرى ،ياأليلوصة يتصايت الطيران الخاصة تايستعاثة يسالمة الطيران ياةتظامه.

()4

ايمتثال ل ميع الشريط الفنية يالتشعيلية المبينة في األةظمة التي تطبقها الديلة العضو التي تعمل الطائرة في
إقليمها أي فوقه.

عضويةُااليكاو ُ
القرارُ:3-1

ُتعديلُاتفاقيةُشيكاغوُ(المادةُُ93مكرر) ُ

لما كاةت ال معية العامة لأل مم المتحدة قد أيصت تطرد حكومة فراةكو ايسباةية من عضوصة الوكايت المتخصصة التي أةشأتها
منظمة األمم المتحدة أي المنظمات المرتبطة بها يأيصت تمنعها من ايشتراك في المؤتمرات أي النشاطات األخرى التي يمكن أن
ترتب لتنفيذها منظمة األمم المتحدة ييكايتها المتخصصة إلى حين تشكيل حكومة جديدة يمقبولة في اسباةيا.
يلما كاةت ال معية العامة ،لدى موافقتها على مشريع ايتفاق بين منظمة األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي (اييكاي)،
قد رهنت موافقتها هذه على تطبيق اإليكاي ألم قرار تتخذه ال معية العامة تخصوص اسباةيا تحت حكم فراةكو.
لذلك ،فإن ال معية العمومية لاليكاي ،رغبة منها في تطبيق توصية ال معية العامة يالوفاء تالشرط الذم أيردته ال معية العامة
لموافقتها على مشريع ايتفاق بين منظمة األمم المتحدة ياييكاي ،تعتمد تموجب هذا القرار التعديل التالي يتفاقية الطيران المدةي
الديلي يفقا ألحكام المادة  94من ايتفاقية:
ُ
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"المادة  93مكرر
أ)

تعض النظر عن أحكام المواد  91ي 92ي 93الساتقة.
-1

كل ديلة توصي ال معية العامة لألمم المتحدة تإسقاط عضوصة حكومتها من الوكايت الديلية التي
أةشأتها األمم المتحدة أي المرتبطة بها ،تسقط عضوصتها من تلقاء ةفسها في منظمة الطيران المدةي
الديلي.

-2

كل ديلة تقصي من عضوصة األمم المتحدة تفقد من تلقاء ةفسها عضوصتها في منظمة الطيران المدةي
الديلي ما لم ترفق ال معية العامة لألمم المتحدة تقرارها الخاص تاإلقصاء توصية تنص على خالف
ذلك.

ب)

كل ديلة تفقد عضوصتها في منظمة الطيران المدةي الديلي تطبيقا ألحكام الفقرة (أ) الساتقة ي وز ،تموافقة
ال معية العامة لألمم المتحدة ،قبولها من جديد في منظمة الطيران المدةي الديلي بناء على طلبها يالموافقة
أغلبية أعضاء الم لس.

ج)

أعضاء المنظمة الذين يوقف تمتعهم تحقوق يامتيازات عضوصة األمم المتحدة يوقف أيضا ،بناء على طلب
األخيرة ،تمتعهم تحقوق يامتيازات عضوصة هذه المنظمة".
القرارُ:9-1

ُبحثُطلباتُالعضويةُفيُمنظمةُااليكاو ُ

لما كان من المرغوب فيه أن تنضم جميع ديل العالم إلى عضوصة منظمة الطيران المدةي الديلي حتى تتمكن هذه المنظمة من
اإلسهام تأقصى قدر من الفائدة في النهوض تالسالمة ال وصة يفي تطور النقل ال وم على ةحو من الفاعلية يايةتظام.
يلما كان من المرغوب فيه اإلسراع في تحث طلبات ايةضمام.
يلما كاةت المادتان (92أ) ي 93من ايتفاقية تحتوصان على أحكام متعلقة تطلبات ايةضمام من جاةب ديل معينة.

يالما أةه قد تم إةشاء منظمة األمم المتحدة منذ التوقيع على ايتفاقية في ديسمبر .1944
يلما كاةت ال معية العمومية الحالية قد اعتمدت اتفاقا بهدف إةشاء عالقات بين هذه المنظمة يمنظمة األمم المتحدة يأن ذلك ايتفاق
يقضي تأن كل طلبات ايةضمام المقدمة من ديل غير الديل المشار إليها في المادة (92أ) من ايتفاقية ي ب أن تحال فو ار بواسطة
هذه المنظمة إلى منظمة األمم المتحدة.

يلما كاةت طلبات ايةضمام إلى هذه المنظمة قد تصل ،في غير أيقات اةعقاد ال معية العمومية ،من ديلة غير الديل المنصوص
عليها في المادة (92أ) من ايتفاقية.

لذلك ،فإن ال معية العمومية تقرر:
أةه في حالة تسلم طلب ايةضمام لعضوصة هذه المنظمة ،في غير أيقات اةعقاد ال معية العمومية ،من ديلة غير الديل المنصوص
عليها في المادة (92أ) من ايتفاقية ،ي وز للم لس ،يفقا ألحكام المادة  93من ايتفاقية يإلى حين تقديم الطلب إلى ال معية
العمومية التالية تمقتضي أحكام تلك المادة ،أن يتشاير مع الديلة أي الديل التي تعرضت للعلي أي اله وم خالل حرب أعوام -1939
 1945من جاةب الديلة التي تسعى لالةضمام.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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المنظمةُوﻫيئاتها ُ
القرارُ :1-13تعديلُالمادةُ(50أ)ُمنُاالتفاقيةُبغرضُزيادةُأعضاءُالمجلسُإلىُ
سبعةُوعشرينُعضوا ُ

إن ال معية العمومية:
يقد اجتمعت في ديرتها الثالثة عشرة (ايستثنائية) ،في موةترصال ،في اليوم التاسع عشر من يوةيو .1961
يإذ تالحظ أن الديل المتعاقدة ترغب تصفة عامة في زصادة عدد أعضاء الم لس.
يإذ تعتبر أةه من المناسب تليصد الم لس تستة مقاعد إضافية ،يأن يلصد بذلك عدد أعضاء الم لس من ياحد يعشرصن إلى سبعة
يعشرصن عضوا.
يلما كان من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع
من ديسمبر .1944
-1

تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي على ايتفاقية المذكورة:
"في المادة (50أ) من ايتفاقية ،تحذف العبارة 'ياحد يعشرصن' يصحل محلها العبارة 'سبعة يعشرصن'".

تحدد عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا تستة يخمسين
-2
ديلة ،يذلك يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.
تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية،
-3
تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي
المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق السادسة يالخمسين.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها بتارصخ دخول

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع
يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

البريتوكول حيل النفاذ.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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(أ)ُمنُاالتفاقيةُبغرضُزيادةُأعضاءُالمجلسُإلىُ
ُ
القرارُ17أُ :1-تعديلُالمادةُ50
ثالثينُعضوا ُ

إن ال معية العمومية:
يقد اجتمعت في ديرة استثنائية ،بنيوصورك ،في الحادم عشر من مارس .1971
يإذ تالحظ أن الديل المتعاقدة ترغب تصفة عامة في زصادة عدد أعضاء الم لس.
يإذ تعتبر أةه من المناسب تليصد الم لس بثالثة مقاعد إضافية يالذلك يرتفع عدد أعضاء الم لس من سبعة يعشرصن إلى ثالثين
عضوا.
يلما كان من الضريرم ،للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع من
ديسمبر .1944
-1

تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة:

"في المادة ( 50أ) من ايتفاقية ،تحذف ال ملة الثاةية يصحل محلها ما يلي" :يصتألف من ثالثين ديلة متعاقدة
تنتخبها ال معية العمومية".
تحدد عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا بثماةين ديلة،
-2
يذلك يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.
تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية،
-3
تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي
المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه ،في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثماةين.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل النفاذ.

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع
يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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القرارُُ :2-21تعديلُالمادةُ(50أ)ُمنُاالتفاقيةُبغرضُزيادةُأعضاءُالمجلسُإلىُ
ثالثةُوثالثينُعضوا ُ

إن ال معية العمومية:
يقد اجتمعت في ديرتها الحادية يالعشرصن ،تموةترص ال ،في  14أكتوالر .1974
يإذ تالحظ أن الديل المتعاقدة ترغب تصفة عامة في زصادة عدد أعضاء الم لس.
يإذ تعتبر أةه من المناسب تليصد الم لس بثالثة مقاعد اضافية ،يالذلك ترفع عدد أعضاء الم لس من ثالثين إلى ثالثة يثالثين
عضوا ،من أجل السماح بلصادة تمثيل الديل المنتخبة في المرحلتين الثاةية يخاصة الثالثة من اةتخاب الم لس.

يلما كان من الضريرم ،للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع من
ديسمبر .1944
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تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة:
"في المادة (50أ) من ايتفاقية ،تعدل ال ملة الثاةية تإحالل التعبير ' ثالثة يثالثين' محل التعبير 'ثالثين'".
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تحدد عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا تست يثماةين

-3

تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية،

ديلة ،يذلك يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.

تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة قد تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع الوثيقة السادسة يالثماةين.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل النفاذ.

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع

الديلي المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُُ :1-28تعديلُالمادةُ(50أ)ُمنُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية:
يقد اجتمعت في ديرتها الثامنة يالعشرصن (ايستثنائية) تموةترص ال في  25أكتوالر .1990
يإذ يحظت أن عددا كبي ار من الديل المتعاقدة ترغب في زصادة عضوصة الم لس لكفالة تحقيق توازن أفضل من خالل زصادة تمثيل

الديل المتعاقدة.

يإذ ترى أةه من المالئم زصادة عضوصة تلك الهيئة من ثالثة يثالثين إلى ستة يثالثين عضوا.
يلما كان من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع

من ديسمبر .1944
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تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة:
"في المادة (50أ) من ايتفاقية تعدل ال ملة الثاةية تإحالل ' ستة يثالثون' محل ' ثالثة يثالثون'".
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تحدد تمائة يثماةية عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا ،يذلك

-3

تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية

يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.

يايسباةية ،تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أم ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثامنة تعد المائة.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل النفاذ.

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،تعد إيداع

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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القرارُُ :2-28التصديقُعلىُالبروتوكولُالمعدلُللمادةُ(50أ)ُ ُ
ُمنُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

لما كاةت ال معية العمومية قد قررت ،في ديرتها الثامنة يالعشرصن (ايستثنائية) ،تعديل المادة (50أ) من ايتفاقية تحيث تنص على

زصادة في عدد أعضاء الم لس.

يالما أن ال معية العمومية ترى أةه من المرغوب فيه للعاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيل النفاذ في أسرع يقت ممكن.

فإن ال معية العمومية:
-1

توصي جميع الديل المتعاقدة تاإلسراع في التصديق على تعديل المادة (50أ) من ايتفاقية.

-2

يتكلف األمين العام بتوجيه عناية الديل المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع يقت ممكن.

القرارُُ :4-39تعديلُالمادةُ(ُ50أ)ُمنُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ
إن ال معية العمومية
إذ اجتمعت في ديرتها التاسعة يالثالثين ،في موةترص ال في 2016/10/1؛
ييحظت أن عددا كبي ار من الديل المتعاقدة لديه الرغبة في توسيع عضوصة الم لس؛
ياعتبرت أةه من المالئم السماح بلصادة عدد األعضاء في الم لس إلى  4يالالتالي زصادة عضوصة الديل األعضاء من  36عضوا إلى
 40عضوا؛

ياعتبرت أةه من الضريرم ،للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع

من ديسمبر 1944؛
-1

تقر يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التالي على ايتفاقية المذكورة:
ّ

-2

تحدد ب مائة يثمان يعشرصن عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح
ّ

"في المادة ( 50أ) من ايتفاقية ،ي ب تعديل ال ملة الثاةية تايستعاضة عن العدد " "36تالعدد "."40
ةافذا ،يذلك يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة؛

تقرر أن تقوم األمينة العامة لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات العرالية يالصينية ياإلة ليلصة
-3
ّ
يالفرةسية يالريسية يايسباةية ،تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام
الواردة أدةاه؛

أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية ياألمين العام على البريتوكول؛

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أم ديلة تكون قد صدقت على "اتفاقية الطيران المدةي الديلي"

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي؛

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها؛

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق المائة يالثامنة

ه)

تقوم األمينة العامة فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة األطراف في ايتفاقية بتارصخ إيداع كل تصديق على

ي)

تقوم األمينة العامة فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها بتارصخ

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألم ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله عند إيداع

يالعشرصن؛

البريتوكول؛

دخول البريتوكول حيل النفاذ؛

يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

القرارُُُُُ:5-39التصديقُعلىُبروتوكولُتعديلُالمادةُ(ُ50أ)ُمنُاتفاقيةُالطيرانُ

المدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية:
لما كاةت قد قررت تعديل المادة ( 50أ) من اتفاقية شيكاغو للسماح بلصادة عدد األعضاء في الم لس؛
يلما كاةت ترى أةه من المستصوب للعاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيل النفاذ في أسرع يقت ممكن؛
-1
شيكاغو؛

توص ي جميع الديل المتعاقدة تأن تقوم تالتص ديق في أس رع يقت ممكن على تعديل المادة ( 50أ) من اتفاقية

-2

تكلف األمينة العامة بتوجيه عناية الديل المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع يقت ممكن.
القرارُ:1-4

ُالتزاماتُالدولُاألعضاءُبالمجلس ُ

لما كاةت الديل المتعاقدة التي اةتخبت لعضوصة الم لس في عام  1947قد قبلت مسؤيلية المشاركة الكاملة في ةشاط المنظمة.
يلما كاةت تعض الد يل التي اةتخبت على هذا األساس قد يجدت استحالة في ايضطالع بهذه المسؤيلية حسبما كان متوقعا عند
يقت اةتخابها ،يع لت عن ايضطالع بديرها المتوقع في ةشاط الم لس.

يلما كان من المقبول رغم هذه المصاعب أن ايةتخاب لعضوصة الم لس ينطوم على التلام كامل من جاةب الديل المتعاقدة المنتخبة

تأن تشارك في ةشاط المنظمة على ةحو كامل.

فإن ال معية العمومية تقرر اآلتي:

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

-1
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إن الديلة المتعاقدة التي تقدم إخطا ار تموجب المادة  *45من النظام الداخلي الدائم لل معية العمومية الحالية ،برغبتها

في التقدم للترشيح من أجل ايةتخاب في الم لس ،يكون مفهوما أةها أشارت بذلك إلى ةيتها ،لدى اةتخابها ،في تعيين يدعم تمثيل
متفرغ في مقر المنظمة لتأمين مشاركة الديل األعضاء تالم لس في ةشاط المنظمة.
-2

أن يكلف الم لس بتقديم تقرصر إلى كل ديرة من ديرات ال معية العمومية عن حالة عدم تمكن أم عضو في الم لس

من القيام ،منذ الديرة الساتقة ،تمسؤيلياته المحددة في الفقرة أعاله.
القرارُُ :2-18تعديلُالمادةُُ56منُاالتفاقيةُلزيادةُأعضاءُلجنةُالمالحةُالجويةُ
إلىُخمسةُعشرُعضوا ُ

إن ال معية العمومية:
يقد اجتمعت في ديرتها الثامنة عشرة في فيينا.
يإذ تالحظ يجود رغبة عامة بين الديل المتعاقدة للصادة أعضاء ل نة المالحة ال وصة.
يإذ تعتبر أةه من المالئم زصادة أعضاء هذه الل نة من اثني عشر إلى خمسة عشر عضوا.
يلما كان من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع
من ديسمبر .1944

-1

تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله ،التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة:
"في المادة  56من ايتفاقية تحل عبارة 'خمسة عشر عضوا' محل 'اثني عشر عضوا'".

-2

تحدد عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا بثماةين ديلة،

-3

تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية،

يذلك يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة.

تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه:

*

أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثماةين.

أصبحت اآلن المادة .55

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.
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ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األط ارف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل
النفاذ.

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع
يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
القرارُُ :13-38تشكيلُلجنةُالمالحةُالجويةُواالشتراكُفيُأعمالها ُ

يعينهم الم لس من أشخاص ترشحهم
حيث تنص المادة  56من ايتفاقية على أن تتشكل ل نة المالحة ال وصة من تسعة عشر عضوا ّ
الديل األعضاء ،دين أم تمييل بين جنسيات المرشحين يما إذا كان ينبعي تقديم الترشيحات من ديل أعضاء في الم لس أي غير
أعضاء؛
يحيث يعتبر ضريرصا أن يحظى هؤيء األعضاء ليس تالمؤهالت المهنية فحسب يإةما تكون لديهم القدرة أيضا على تكرصس يقتهم
كامال ألداء مسؤيلياتهم؛
تود ال معية العمومية أن تتاح أمام جميع الديل األعضاء المعنية فرصة المشاركة إلى أقصى حد ممكن في أعمال ل نة
يحيث ّ
المالحة ال وصة؛
يحيث يمكن تحقيق األهداف المذكورة أعاله على ةحو يتسق مع متطلبات ايتفاقية ،عن طرصق تبني اإلجراءات المناسبة من قبل
الم لس؛

فإن ال معية العمومية
تقرر تكليف الم لس تأن يسعى ،في كل مرة يللم فيها تعيين أعضاء جدد في ل نة المالحة ال وصة ،إلى ضمان
-1
الحصول على ترشيحات من جميع الديل األعضاء يختيار تسعة عشر عضوا من بينها لل نة؛
تَحث جميع الديل األعضاء ،يخصوصا الديل غير الممثلة في الم لس ،على بذل الملصد من ال هد لتقديم مرشحين
-2
لعضوصة الل نة؛
يعين أكثر من مرشح ياحد من أم ديلة عضو يأن يراعي تشكل كامل أن الهدف المنشود هو
-3
توصي الم لس تأن ي ّ
تمثيل كل منطقة من مناطق العالم؛
-4

توصي الم لس تأن يتخذ خطوات لضمان يتش يع مشاركة كل ديلة عضو في أعمال الل نة إلى أقصى حد ممكن؛

-5

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .4-22

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

القرارُ:2-27
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ُتعديلُالمادةُُ56منُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تالحظ أن الديل المتعاقدة ترغب عموما في زصادة عدد أعضاء ل نة المالحة ال وصة.
يإذ تعتبر أةه من المالئم زصادة عدد أعضاء تلك الهيئة من  15عضوا إلى  19عضوا.
يإذ تعتبر أةه من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،إجراء تعديل يتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في
اليوم الساتع من ديسمبر .1944

-1

تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة:
"في المادة  56من ايتفاقية تحل عبارة 'تسعة عشر عضوا' محل 'خمسة عشر عضوا'".
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تحدد ب  108عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا ،يذلك

-3

تقرر أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية

يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.

يايسباةية ،تحيث تكون كلها متسايصة في الح ية ،يتضمن التعديل المقترح المذكور أعاله ياألحكام الواردة أدةاه:
أ)

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثامنة تعد المائة.

ه)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

ي)

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

النفاذ.
ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع
يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُ:6-39

ُتعديلُالمادةُُ56منُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية
إذ اجتمعت في ديرتها التاسعة يالثالثين ،في موةترص ال في 1أكتوالر 2016؛
ييحظت أن عددا كبي ار من الديل المتعاقدة لديه الرغبة في توسيع عضوصة ل نة المالحة ال وصة؛
ياعتبرت أةه من المالئم السماح بلصادة عدد األعضاء في ل نة المالحة ال وصة من  19عضوا إلى  21عضوا؛
ياعتبرت أةه من الضريرم ،للعرض المذكور أعاله ،أن تعدل "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع
من ديسمبر 1944؛
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تقر يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التالي على ايتفاقية المذكورة:
ّ

"في المادة  56من ايتفاقية تحل عبارة "ياحد يعشرصن عضوا" محل عبارة "تسعة عشر عضوا".

تحدد ب مائة يثمان يعشرصن عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح
-2
ّ
ةافذا ،يذلك يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة؛
تقرر أن تقوم األمينة العامة لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات العرالية يالصينية ياإلة ليلصة
-3
ّ
يالفرةسية يالريسية يايسباةية ،تحيث يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام
الواردة أدةاه؛
أ)

يوّقع رئيس ال معية العمومية يأمينتها العامة على البريتوكول؛

ب)

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أم ديلة تكون قد صدقت على "اتفاقية الطيران المدةي الديلي"
المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها؛

ج)

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي؛

د)

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق المائة يالثامنة
يالعشرصن؛

ه)

تقوم األمينة العامة فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة األطراف في ايتفاقية بتارصخ إيداع كل تصديق على
البريتوكول؛

ي)

تقوم األمينة العامة فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها بتارصخ
دخول البريتوكول حيل النفاذ؛

ز)

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألم ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله عند إيداع يثيقة
تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

القرارُ:7-39
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ُالتصديقُعلىُبروتوكولُتعديلُالمادةُُ56منُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية:
قررت تعديل المادة  56من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" للسماح بلصادة عدد األعضاء في ل نة المالحة ال وصة؛
لما كاةت قد ّ
المستصوب للعاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيل النفاذ في أسرع يقت ممكن؛
يلما كاةت ترى أةه من
َ
-1

توصي جميع الديل المتعاقدة تأن تقوم تالتصديق في أسرع يقت ممكن على تعديل المادة  56من "اتفاقية الطيران

-2

تكلّف األمينة العامة بتوجيه عناية الديل المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع يقت ممكن.

المدةي الديلي"؛

القرارُ:5-7

ُالدستورُالمنقحُللجنةُالقانونية ُ

تقرر ال معية العمومية:
أن تعتمد تموجب هذا دستور الل نة القاةوةية الذم يرد ةصه أدةاه يالذم يلعي الدستور الذم اعتمدته ال معية العمومية في ديرتها

األيلي (القرار  )46-1يصحل محله.

دستور الل نة القاةوةية
"-1

تكون الل نة القاةوةية (المشار إليها فيما تعد تاسم "الل نة") ل نة دائمة من ل ان المنظمة ،من إةشاء ال معية
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تكون ياجبات ييظائف الل نة كما يلي:

العمومية يتكون مسؤيلة أمام الم لس ،مع مراعاة ايستثناءات المحددة أدةاه.

أ)

أن تقدم المشورة إلى الم لس ،بناء على طلبه ،حول المسائل المتعلقة بتفسير يتعديل اتفاقية الطيران المدةي الديلي.

ب) أن تدرس المسائل األخرى المتعلقة تقاةون ال و الديلي العام التي يحيلها الم لس أي ال معية العمومية إليها ،يأن
تقدم توصياتها تشأن تلك المسائل.
ج) أن تقوم ،بناء على تعليمات من ال معية العمومية أي الم لس ،أي تمبادرة خاصة منها تشرط الحصول على موافقة
مسبقة من الم لس ،بدراسة المشاكل المتعلقة تقاةون ال و الخاص التي تهم الطيران المدةي الديلي ،يأن تعد مسودات
اتفاقيات قاةون ال و الديلية ،يأن تقدم التقارصر يالتوصيات في هذا الصدد.

د)

أن تقدم إلى الم لس توصياتها تخصوص تمثيل الديل غير المتعاقدة يالمنظمات الديلية األخرى في ديرات الل نة،

يالخصوص تنسيق أعمال الل نة مع أعمال الهيئات التمثيلية األخرى تالمنظمة ياألماةة العامة ،يالخصوص المسائل

األخرى التي من شأةها أن تساهم في تحقيق فاعلية أعمال المنظمة.
-3
المتعاقدة.

تتكون الل نة من خبراء قاةوةيين تعينهم الديل المتعاقدة كممثلين لها ،يصكون ايشتراك فيها مفتوحا لكل الديل
ّ

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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-4

يكون لكل ديلة متعاقدة ممثلة في اجتماعات الل نة صوت ياحد.

تحدد الل نة ،تموافقة الم لس ،البرةامج العام ألعمالها يمشريع جديل األعمال لكل ديرة من ديراتها ،على أن
-5
يكون مفهوما أن تاستطاعة الل نة أن تعدل ،خالل أية ديرة من ديراتها ،مشريع جديل األعمال لتحسين تصرصف أعمالها
تما يتمشي يأحكام هذا الدستور .يتعقد ديرات الل نة في األماكن يالمواعيد التي يحددها الم لس أي يوافق عليها.
تعتمد الل نة ةظامها الداخلي .يصخضع هذا النظام الداخلي ،كما يخضع أم تعديل عليه يمس العالقات بين الل نة
-6
يهيئات المنظمة األخرى أي ديل أي منظمات أخرى ،لموافقة الم لس.
-7

تنتخب الل نة أعضاء هيئتها الرئاسية.

تكون ل اةا فرعية تعقد اجتماعاتها إما في ةفس فترة اةعقاد الل نة ،يإما في المواعيد ياألماكن التي
-8
لل نة أن ّ
تحددها الل نة ،تشرط موافقة الم لس".
القرارُ:1-8

ُتعديالتُعلىُالموادُ(48أ)ُو(49ﻫ)ُوُ61منُاالتفاقيةُ ُ
ُ(وتيرةُانعقادُدوراتُالجمعيةُالعمومية) ُ

لما كاةت المادة (48أ) من اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،الموقع عليها في شيكاغو في الساتع من ديسمبر  ،1944تقضي تاةعقاد
ال معية العمومية سنوصا.
يلما كان من المرغوب فيه إعطاء المنظمة تعض المريةة تما يسمح تخفض يتيرة ديرات ال معية العمومية ،إذا بدا ذلك الخفض
مستحسنا.
يلما كان من الضريرم إدخال تعديل على ايتفاقية المذكورة من أجل العرض المذكور أعاله.
يلما كان أم تعديل مقترح ي ب ،طبقا للمادة (94أ) من ايتفاقية ،أن يحظى تموافق ة ثلثي األصوات في ال معية العمومية ،يصبدأ
ةفاذه تالنسبة للديل التي تكون قد صدقت عليه اعتبا ار من تارصخ التصديق عليه بواسطة عدد من الديل المتعاقدة تقرره ال معية
العمومية ،يي يقل هذا العدد عن ثلثي م موع عدد الديل المتعاقدة.
فإن ال معية العمومية تعتمد ،يفقا ألحكام المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة ،مشريع التعديالت التالية على تلك ايتفاقية:
-1

في المادة (48أ) ،تحل عبارة "مرة على األقل كل ثالث سنوات" محل كلمة "سنوصا"

-2

في المادة (49ه) ،تحل عبارة "ميلاةيات سنوصة" محل "ميلاةية سنوصة".

يفي المادة  ،61يحل التعبيران "ميلاةيات س نوصة" ي"تالتص وصت على الميلاةيات" محل "ميلاةية س نوصة" ي"تالتص وصت
-3
على الميلاةية" على التوالي.
تحدد تاثنين يأرالعين عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا.

تقرر:
أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية ،تحيث
-1
يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله.
-2

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

I-27

يفتح تاب التصديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي المذكورة
-3
أي تكون قد اةضمت إليها.
-4

أن ترسل ةسخ معتمدة من البريتوكول ل ميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها.

-5

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

-6

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه ،في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثاةية ياألرالعين.

-7

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

-8

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة بتارصخ دخول البريتوكول حيل النفاذ.

-9

يسرم مفعول البريتوكول تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق عليه تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،عند إيداع يثيقة

تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

توصيُتأن تتخذ كل الديل المتعاقدة خطوات عاجلة للتصديق على التعديالت المذكورة آةفا.
القرارُُ :5-14بروتوكولُبخصوصُتعديلُالمادةُ(48أ)ُمنُاتفاقيةُالطيران ُ
ُالمدنيُالدولي ُ

إن ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي:
يقد اجتمعت في ديرتها الراتعة عشرة ،في ريما ،في اليوم الحادم يالعشرصن من أغسطس سنة .1962
يإذ أحاطت علما تالرغبة العامة للديل المتعاقدة في زصادة العدد األدةى للديل المتعاقدة التي قد تطلب عقد اجتماعات غير عادية
لل معية العمومية ،يالذم يبلغ عشرة في الوقت الحاضر.
يإذ ترى أةه من المالئم زصادة العدد المذكور إلى خمس العدد اإلجمالي للديل المتعاقدة.
يلما كان من الضريرم ،تحقيقا للعرض المذكور أعاله ،تعديل اتفاقية الطيران المدةي الديلي المبرمة في شيكاغو في اليوم الساتع
من ديسمبر .1944
اعتمدت في اليوم الراتع عشر من سبتمبر  ،1962يفقا ألحكام المادة ( 94أ) من ايتفاقية المذكورة ،التعديل المقترح التالي لالتفاقية
المذكورة:
"في المادة (48أ) من ايتفاقية ،تحذف ال ملة الثاةية يصحل محلها'':يص وز أن تعقد ديرة غير عادية لل معية
العمومية في أم يقت بناء على دعوة من الم لس أي بناء على طلب ما ي يقل عن خمس العدد اإلجمالي للديل
المتعاقدة ،يصقدم ذلك الطلب إلى األمين العام".
حددت تستة يستين عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا ،يذلك يفقا ألحكام
المادة (94أ) من ايتفاقية المذكورة.

قررت أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية ،تحيث يكون كل
منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله يمتضمنا األحكام الواردة أدةاه.
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يالالتالي ،يالناء على قرار ال معية العمومية المذكور آةفا.
قام األمين العام للمنظمة تإعداد هذا البريتوكول.
يفتح تاب التصديق على هذا البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي المذكورة أي تكون
قد اةضمت إليها.
تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق السادسة يالستين.
يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.
يقوم األمين العام فو ار تإخطار الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها بتارصخ دخول البريتوكول حيل النفاذ.
تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق على البريتوكول تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،يدخل البريتوكول حيل النفاذ تعد إيداع يثيقة
تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
إثباتا لما تقدم ،يوقع رئيس يأمين عام الديرة الراتعة عشرة لل معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي على هذا البريتوكول،
بناء على السلطة المخولة لهما من ال معية العمومية.

حرر في ريما في اليوم الخامس عشر من سبتمبر  1962في يثيقة ياحدة تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية ،يح يتها الرسمية
جميعا ياحدة .يصظل هذا البريتوكول مودعا في محفوظات منظمة الطيران المدةي الديلي ،يصقوم األمين العام للمنظمة تإرسال ةسخ
معتمدة منه إلى جميع الديل األطراف أي الديل الموقعة على اتفاقية الطيران المدةي الديلي المذكورة آةفا.
النظامُالداخليُالدائمُللجمعيةُالعمومية ُ
— الق اررات  12-6ي 4-12ي1-14
— مقر ارت صادرة عن ال معية العمومية في ديراتها رقم  12ي 16ي 18ي 21ي 22ي 25ي( 36اةظر تقرصر الل نة
التنفيذية عن كل ديرة من تلك الديرات)

مالحظة :ةص النظام الداخلي يالتعديالت التي أدخلت عليه غير يارد في هذه الوثيقة .يتظهر الطبعة ال ارصة للنظام

الداخلي الدائم لل معية العمومية في الوثيقة .Doc 7600
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المقررُ:22

ُالنصُالروسيُُ2للنظامُالداخليُالدائمُللجمعيةُالعمومية ُ

(اةظر الوثيقة
المقررُ:25
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9210 A22-EX

 ، Docالصفحة  ،37الفقرة )1:13

ُالنصُالعربيُللنظامُالداخليُالدائمُللجمعيةُالعموميةُ ُ

(اةظر

الوثيقة9437 A25-Res., P-Min.,

 ،Docالصفحة  ،22الفقرة )9

القرارُُ :13-16وتيرةُانعقادُالدوراتُالعاديةُللجمعيةُالعموميةُومكانُانعقادﻫا ُ
لما كاةت ال معية العمومية قد استعرضت الق اررصن ( 6-4ال ملة الثاةية من الفقرة الراتعة من المنطوق) ي ،4-14يقررت ،يفقا للقرار

 ،2-15ضمهما ثم إلعاءهما.

فإن ال معية العمومية تقرر اعتبار يتيرة اةعقاد الديرات العادية لل معية العمومية مرة كل ثالث سنوات على أةها العرف المعتاد
للمنظمة ،مع جواز اةعقاد ديرات عادية بينية تقرار من ال معية العمومية أي الم لس .يعلى الم لس أن يبحث تعناية مقترحات الديل

المتعاقدة أي دعواتها تعقد الديرات العادية الديرصة لل معية العمومية خارج مقر المنظمة ،آخذا في الحسبان الفوائد التي تعود من جراء
ذلك على المنظمة يعلى الديل المتعاقدة ،يطبيعة العريض المقدمة لتحمل كل التكاليف اإلضافية على المنظمة أي جلء من تلك
التكاليف ،فضال عن جميع ايعتبارات المالئمة.
المقررُ:22

ُإمكانيةُإنشاءُنظامُللتناوبُبالنسبةُألماكنُانعقادُالدوراتُالعاديةُ
للجمعيةُالعموميةُفيُمختلفُمناطقُااليكاو ُ

(اةظر الوثيقة  ، Doc 9210 A22-EX,الصفحة  ،12الفقرة )11:7
القرارُُ :23-1تخويلُالمجلسُسلطةُالعملُكهيئةُتحكيمية ُ
لما كاةت ايتفاقية المؤقتة للطي ارن المدةي الديلي تنص ،في الفقرة  )8( 6من المادة الثالثة ،على أن إحدى يظائف الم لس هي كما

يلي:

"أن يعمل ،بناء على طلب صرصح من كل األطراف المعنية ،كهيئة تحكيمية للبت فيما يعرض عليه من خالفات

تنشأ بين الديل األعضاء تصدد شؤين الطيران المدةي الديلي .يص وز للم لس أن يقدم تقرص ار استشارم ،أي يمكن
لألطراف المعنية ،إذا ما قررت ذلك صراحة ،أن تللم ةفسها مقدما تقبول قرار الم لس .يتحدد اإلجراءات التي
تحكم مداييت التحكيم تايتفاق بين الم لس يجميع األطراف المعنية".
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لما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي ي تحتوم على ةص كهذا ،يأن صالحية م لس المنظمة في تسوصة المنازعات ،كما حددت

له في المادة  84من ايتفاقية ،تقتصر على اتخاذ ق اررات تشأن الخالفات حول تفسير أي تطبيق ايتفاقية يمالحقها.

لذلك ،فإن ال معية العمومية األيلى تقرر اآلتيُ :
-1

إلى حين اةتهاء المنظمة من إجراء مناقشة جديدة لوسائل معال ة المنازعات الديلية في م ال الطيران المدةي ياتخاذ

قرار ةهائي تشأن تلك الوسائل ،أن تخول الم لس سلطة العمل كهيئة تحكيمية للبت فيما يعرض عليه من خالفات تنشأ بين الديل

المتعاقدة تصدد شؤين الطيران المدةي الديلي ،عندما تقدم إليه كل األطراف في تلك الخالفات طلبا صرصحا بذلك.
-2

أن تخول الم لس ،في تلك الحايت ،السلطة ألن يقدم تقرص ار استشارصا ،أي أن يصدر ق ار ار مللما لألطراف ،إذا قررت

األطراف صراحة أن تلتلم مقدما تقبول قرار الم لس تاعتباره ق ار ار إللاميا.
-3

يأن تحدد اإلجراءات التي تحكم مداييت التحكيم تايتفاق بين الم لس يكل األطراف المعنية.
القرارُ:3-5

ُتفويضُالسلطةُللمجلسُإلصدارُدعواتُللدولُغيرُالمتعاقدةُ
والمنظماتُالدوليةُلالشتراكُفيُدوراتُالجمعيةُالعموميةُالقادمة ُ

تقرر ال معية العمومية ،في ديرتها الخامسة:
أن تفوض الم لس ،تموجب هذا ،سلطة دعوة الديل غير المتعاقدة يالمنظمات الديلية العامة يالخاصة لحضور ديرات ال معية
العمومية القادمة ،يص وز للم لس حسب تقديره ،أن يفوض بديره هذه السلطة إذا ما رأى ذلك.
القرارُ:4-8

ُتعديلُالمادةُُ45منُاالتفاقيةُ(المقرُالدائمُللمنظمة) ُ

لما كاةت المادة  45من اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،الموقعة في شيكاغو في  7ديسمبر  ،1944تنص على أن المقر الدائم
للمنظمة يعين في آخر اةعقاد لل معية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدةي الديلي.

يلما كاةت ال معية العمومية المؤقتة المذكورة قد اتخذت ،تموجب أحكام تلك المادة ،ق ار ار في هذا الصدد في اليوم السادس من يوةيو
 ،1946عينت فيه ،تالفعل ،مدينة موةترصال تاعتبارها المقر الدائم للمنظمة.

يلما كاةت ال معية العمومية ترى أةه قد تنشأ ظريف ت عل من المرغوب فيه ةقل المقر الدائم للمنظمة إلى مكان آخر تصفة أخرى
غير الصفة المؤقتة.

يإذ تعتبر أن هذا النقل ي يمكن تنفيذه بدين تعديل ايتفاقية.
يلما كاةت ال معية العمومية ترى يجوب تعديل ايتفاقية لكفالة ةقل المقر الدائم ديةما تأخير مفرط ،إذا ما ةشأت الضريرة لذلك.
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لذلك ،توافق ال معية العمومية على التعديل المقترح اآلتي لالتفاقية المذكورة :في ةهاية المادة  45من ايتفاقية توضع فاصلة مكان
النقطة ،يصضاف اآلتي" :يخالفا للتعيير المؤقت ،يكون التعيير تقرار من ال معية العمومية ،يهذا القرار ي ب أن يحوز على عدد
األصوات الذم تحدده ال معية العمومية .يصشترط أي يقل هذا العدد عن ثالثة أخماس الم موع الكلي للديل المتعاقدة".
تحدد تإثن ين يأرالعين عدد الديل المتعاقدة التي يللم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح ةافذا.

تقرر:
-1

أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدةي الديلي تإعداد بريتوكول تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يايسباةية ،تحيث

-2

يوقع رئيس ال معية العمومية يأمينها العام على البريتوكول.

-3

يفتح تاب التص ديق على البريتوكول من جاةب أية ديلة تكون قد ص دقت على اتفاقية الطيران المدةي الديلي

-4

أن ترسل ةسخ معتمدة من البريتوكول ل ميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها.

-5

تودع يثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.

-6

يصبح البريتوكول ةافذا تالنسبة للديل التي صدقت عليه في تارصخ إيداع يثيقة التصديق الثاةية ياألرالعين.

-7

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل المتعاقدة بتارصخ إيداع كل تصديق على البريتوكول.

-8

يقوم األمين العام فو ار تإخطار جميع الديل األطراف في ايتفاقية المذكورة أي الموقعة عليها بتارصخ دخول البريتوكول

يكون كل منها متسايصا في الح ية ،متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله.

المذكورة أي تكون قد اةضمت إليها.

حيل النفاذ.
-9

تالنسبة ألية ديلة متعاقدة تصدق على البريتوكول تعد التارصخ المشار إليه أعاله ،يدخل البريتوكول حيل النفاذ عند

إيداع يثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدةي الديلي.
توصي تأن تتخذ جميع الديل المتعاقدة إجراءات عاجلة للتصديق على التعديل المذكور آةفا.
القرارُ:5-8

ُبحثُاالقتراحاتُالراميةُإلىُنقلُالمقرُالدائمُللمنظمة ُ

لما كاةتُال معية العمومية قد يافقت في ديرتها الحالية على تعديل للمادة  45من ايتفاقية ،يالذم يسمح ،لدى دخوله حيل النفاذ،

بنقل المقر الدائم للمنظمة تقرار من ال معية العمومية يحوز على موافقة عدد األصوات الذم تحدده ال معية العمومية ،تحيث يشترط

أي يقل هذا العدد عن ثالثة أخماس الم موع الكلي للديل المتعاقدة.

يلما كان من األهمية تمكان أن تعطي الفرصة الكاملة ل ميع الديل المتعاقدة إلجراء دراسة متأةية ألم اقتراح بنقل المقر الدائم
للمنظمة.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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فإن ال معية العمومية تقررُ :
إن أم اقتراح بنقل المقر الدائم للمنظمة ي ب أي يبحث في أية ديرة من ديرات ال معية العمومية مستقبال إي إذا تم إخطار جميع
الديل المتعاقدة بذلك ايقتراح ،مصحوالا ت ميع المستندات ذات الصلة ته ،قبل افتتاح تلك الديرة لل معية العمومية تما ي يقل عن
 120يوما.
القرارُُ :20-40زيادةُكفاءةُالمنظمةُوفعاليتها ُ
لماُكانت منظمة الطيران المدةي الديلي قد اضطلعت تفعالية يكفاءة ،بوظائفها المنصوص عليها في ال لء الثاةي من "اتفاقية
الطيران المدةي الديلي" (اتفاقية شيكاغو)؛
ولماُكانت األهداف األساسية للمنظمة ،الواردة في المادة الراتعة ياألرالعين من اتفاقية شيكاغو ،ييظائف الم لس ،الواردة في
المادتين الراتعة يالخمسين يالخامسة يالخمسين من ايتفاقية ،ي تلال فائقة األهمية؛
ولماُكانت المنظمة ت اته اآلن تحديات جديدة يسرصعة التطور ذات طبيعة تكنولوجية ياقتصادية ياليئية يقاةوةية؛
ولماُكانت الضريرة تقتضي من المنظمة أن تت ايب تكفاءة يفعالية مع هذه التحديات؛
ولما ُكانتُاإليكاي تحاجة إلى توظيف يرعاية ياستبقاء قوى عاملة ذات مؤهالت عالية يتتصف تالمريةة يالحماس يالريح
المتعيرة للديل؛
األداء العالية ،من أجل معال ة القضايا التقليدية يالناشئة يتلبية ايحتياجات
ّ

ولماُكانت اإليكاي تحاجة إلى إقامة شراكات جديدة مبتكرة مع أصحاب المصلحة القادرصن على المساهمة تمعلومات يخبرات
ييجهات ةظر يموارد تكميلية تصب في تحقيق أهداف اإليكاي ايستراتي ية؛

ولماُكان األداء التنظيمي لإليكاي يقدرتها على الحصول على تموصل إضافي من المصادر العامة يالخاصة يشكالن عاملين
رئيسيين يؤثران على حسن تنفيذها للبرامج يأةشطة التدرصب يالناء القدرات يتقديم المساعدة إلى الديل؛
ولماُكانتُ الديل يأصحاب المصلحة يمنظمات التموصل تحاجة للحصول على معلومات دقيقة يشاملة في الوقت المناسب
عن أةشطة اإليكاي يسياساتها يأدائها؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1

تعرب عن تقديرها للم لس يلألمينة العامة على التقدم المحرز في يضع خطة أعمال اإليكاي؛

تؤيد الق اررات التي سبق أن اتخذها الم لس تشأن إعداد خطة أعمال لكل فترة ثالثية ،من أجل مواصلة مساعيه الرامية إلى
-2
ةهج اإلدارة القائمة على األداء يإةشاء آلية لإلشراف تشمل إجراء استعراض منتظم للتقدم المحرز بواسطة أداة
اةتقال اإليكاي ةحو ٍ
اإلدارة ياإلبالغ المؤسسية؛
-3

تكلف الم لس ياألمينة العامة ،كل في ةطاق اختصاصه ،تما يلي:
أ)

إعداد خطة أعمال مرة كل ثالث سنوات ،مع القيام تعملية تخطيط منتظمة يتطبيق ةهج اإلدارة القائمة على األداء
تما يرفع مستوى الفعالية يالشفافية يالمساءلة ،يصساعد في إعداد ميلاةية البرةامج العادم.

ب)

المحدثة لهذه الخطة خالل فترة السنوات الثالث
يضع خطة األعمال في متنايل الديل المتعاقدة ،يعرض الصيعة
ّ
المعنية ،إلى كل ديرة عادية تعقدها ال معية العمومية.
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ج)

اتخاذ ملصد من الخطوات ال ادة للصادة الشفافية ،يتحسين بيئة مكان العمل ،يإقامة شراكات مبتكرة جديدة مع أصحاب
المصلحة الخارجيين ،يزصادة الفعالية التنظيمية ،يضمان أن تظل النتائج القائمة على توافق اآلراء قيمة أساسية
يهدفا لإليكاي يهيئات الخبراء المتخصصين لديها ،يتعبئة موارد إضافية من أجل تحقيق الملصد من اإلة ا ازت.

د)

ت نب أم تضارب محتمل في المصالح عند إقامة الشراكات يالحصول على التموصل الطوعي.

تكلف الم لس تما يلي:
أ)

مواصلة ترشيد أساليب يإجراءات عمل ال معية العمومية تما يحقق ملصدا من الشفافية يالكفاءة؛

ب)

إجراء دراسة متعمقة لعمليات صنع القرار ،يألساليب يإجراءات عمل الم لس يهيئاته المساعدة ،سعيا إلى تحقيق
الترشيد يتفوصض السلطة يتحسين كفاءة المنظمة؛

ج)

كفالة فاعلية ال هاز اإلشرافي الذم يقدم تقارصر مستقلة إلى الم لس ،تما يضمن فعالية البرامج يشفافيتها يالمساءلة
عنها.

تدعو األمينة العامة ،في حديد اختصاصها ،إلى أن تواصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين اةتاجية المنظمة يكفاءتها من
-5
خالل تنفيذ إصالحات في األساليب اإلجرائية يالتنظيمية ياإلدارصة ،يأن تقدم تقارصر في هذا الشأن إلى الم لس؛
-6

تدعو الم لس ياألمينة العامة إلى مراعاة ايعتبارات ،الواردة في القائمة غير الحصرصة في مرفق هذا القرار ،لدى تنفيذ
الفقرات  3إلى  5أعاله؛

-7

محل قرار ال معية العمومية  2-31تشأن تحسين إةتاجية منظمة الطيران المدةي الديلي.
تعلن أن هذا القرار يحل ّ

المرفق ُ

قائمةُمنُاالعتباراتُلجعلُاإليكاوُأكثرُكفاءةُوفعاليةُ ُ
عمليةُالتخطيطُالمنتظمة (الفقرة  3أ) من منطوق القرار)
أ)

إةشاء رالط مباشر يياضح بين خطة األعمال يميلاةية البرةامج العادم؛

ب)

يضع إجراءات إلعداد ميلاةية البرةامج العادم تطرصقة تركل على تخصيص الموارد على المستوى ايستراتي ي القائم
على النتائج المنشودة ي على مستوى التفاصيل اإلدارصة ("من القمة إلى القاعدة" ي من "القاعدة إلى القمة")؛

ج)

يضع إجراءات لتحديد األهداف ايستراتي ية يالنتائج المتوقعة ياألةشطة الرئيسية يالنواتج يالعايات المستهدفة ،مع
استخدام مؤشرات األداء؛

د)

يضع خطط أكثر تحديدا لكل هدف استراتي ي ،في إطار األعمال؛

ه)

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة األعمال تشكل مستمر من األماةة العامة يالشكل ديرم من الم لس يالهيئات
الفرعية؛

ي)

تحديث خطة األعمال يت ديدها مرة على األقل كل ثالث سنوات.

أساليبُواجراءاتُعملُالجمعيةُالعمومية (الفقرة  4أ) من منطوق القرار)
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ز)

تبسيط جديل األعمال يتقليل الوثائق ،مع التركيل على مسائل ايستراتي ية يالسياسة العليا يعلى الم ايت الرئيسية
ذات األيلوصة يعلى تخصيص الموارد؛

ح)

احترام المهل المحددة إلعداد الوثائق يتوزصعها؛

ط)

تقديم معلومات أكثر إسهاتا إلى المسؤيلين المنتخبين؛

م)

ترشيد إجراءات تقديم التقارصر ،يالعمل تصفة خاصة على تفادم ايزدياج في التقارصر ،يتفادم النظر في الوثيقة
الواحدة في هيئات مختلفة ،ما لم يكن ذلك ضريرصا؛

ك)

إلعاء شرط إعداد المحاضر يجتماعات الل ان (مثلما حدث في الديرة الحالية)؛

ل)

تحسين إجراءات إلقاء الكلمات ايفتتاحية ،يتحسين ايلتلام تالوقت المحدد لالجتماعات؛

م)

يضع إجراءات عصرصة يفعالة للتصوصت ،ي سيما يةتخاب أعضاء الم لس.

مالحظة — إذا اقتضى األمر إدخال تعديالت على النظام الداخلي الدائم لل معية العمومية  ،Doc 7600فاةه ينبعي إخطار
الديل بذلك قبل اةعقاد الديرة العادية لل معية العمومية بوقت كاف حتى يتسنى اعتماد التعديالت في مستهل الديرة يالدء سرصاةها على
الفور.
عمليات صنع القرار يأساليب يإجراءات عمل الم لس (الفقرة  4ب) من منطوق القرار)
ينبعي أن يدير محور ايستعراض حول ما يلي:
أ)

المفهوم الذم يقضي تأن يواصل الم لس تصرصف مهامه ييييته طبقا يتفاقية شيكاغو يأن يركل خصوصا على
مسائل السياسة العليا.

ب)

أن يضطلع األمين العام تمسؤيلياته تاتخاذ اإلجراءات يالق اررات اإلدارصة بوصفه الرئيس التنفيذم لموظفي المنظمة
طبقا ألحكام المادة الراتعة يالخمسين (ح) من اتفاقية شيكاغو.

ال هاز اإلشرافي (الفقرة  4ج) من منطوق القرار)
يتركل ايهتمام هنا على يضع إجراءات قوصة لتقديم التقارصر بصورةُمستقلةُومباشرة إلى الم لس عن الفاعلية يالوضوح
يالمساءلة في جميع برامج المنظمة .ييفقا لألسلوب الشائع في تدقيق الحساتات ستتاح لألمين العام فرصة التعقيب على ما يرد في
التقارصر المستقلة دين أن يكون له الحق في تعييرها.
تدابير أخرى لتحسين اةتاجية المنظمة يكفاءتها (الفقرة  5من منطوق القرار)
أ)

يضع إجراءات تكفل إصدار يتعديل اتفاقات قاةون ال و يالقواعد يالتوصيات يخطط المالحة ال وصة اإلقليمية في
حينها؛

ب)

زصادة التركيل على تش يع الديل على التصديق على اتفاقات قاةون ال و يتنفيذ القواعد يالتوصيات الصادرة عن
المنظمة تنفيذا على أيسع ةطاق ممكن في جميع أةحاء العالم؛

ج)

تحسين يتشهيل ايتصايت مع الديل المتعاقدة ،ي سيما حين تتعلق هذه ايتصايت تالقواعد يالتوصيات ،يذلك
من خالل تدابير منها التوسع في استخدام أجهلة اإلرسال ايلكتريةي؛
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د)

توطيد درجة ايستقالل الذاتي في عملية التخطيط ايقليمي يدرجة السلطة يالموارد التي تمنح لمكاتب اإليكاي
ايقليمية ،مع العمل على كفالة التنسيق المناسب على المستوى العالمي؛

ه)

دراسة العالقة بين اإليكاي يغيرها من الهيئات (العاملة في م ال الطي ارن أي في م ايت أخرى ذات صلة ،على
المستوصين العالمي يايقليمي) سعيا إلى تحديد م ال مسؤيلية كل منها يالقضاء على التداخل في المسؤيليات،
يتنظيم برامج مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا؛

ي)

توفير فرصة أمام جميع أطراف م تمع الطيران المعنية ،تمن فيهم مقدمو الخدمات يأهل الصناعة ،للمشاركة في
ةشاطات المنظمة على النحو المالئم؛

ز)

ترشيد ال دايل اللمنية يالوثائق يتقليل مدة عقد اجتماعات اإليكاي بوجه عام؛

ح)

النظر في مدى استصواب يجديى ايستعاةة تخبرات خارجية حسب ايقتضاء للمساعدة في تنفيذ أم من المهام
المذكورة أعاله.
القرارُُ :1-32تحسينُانتاجيةُالمنظمةُ(التدابيرُالالزمةُلمواصلةُالتحسيناتُفيُالفترةُ
الثالثيةُُ2001-1999وماُبعدﻫا) ُ

لما كاةت اإليكاي قد أدت مهامها ألكثر من  50عاما تكفاءة يفاعلية يفقا للباب الثاةي من اتفاقية الطيران المدةي الديلي
(اتفاقية شيكاغو).

يلما كاةت األهداف األساس ية للمنظمة المذكورة في المادة الراتعة ياألرالعين من اتفاقية شيكاغو يمهام الم لس المذكورة في تلك
ايتفاقية ،ي سيما في مادتيها الراتعة يالخمسين يالخامسة يالخمسين ،ي تلال على أقصى قدر من األهمية.
يلما كاةت المنظمة تواجه تحديات جديدة يسرصعة التطور في الم ايت التكنولوجية يايقتصادية يايجتماعية يالقاةوةية.
يلما كاةت طرصقة التصدم لهذه التحديات ستحسم مستوى سالمة الطيران المدةي الديلي.
يلما كاةت الحاجة تقضي تأن تتصدى اإليكاي لهذه التحديات تفاعلية في ةطاق القيود التي تعمل المنظمة في ظلها.

فإن ال معية العمومية:
-1

تعرب عن تقديرها للم لس ياألمين العام على التقدم المحرز في تنفيذ القرار  2-31عن تحسين اةتاجية المنظمة.

-2

تؤصد الق اررات التي اتخذها الم لس تالفعل في هذا الصدد.

تكلف الم لس ياألمين العام ،كال في م ال اختصاصه يفي حديد الميلاةية التي اعتمدتها ال معية العمومية ،تما يلي
-3
دين أن يتسبب ذلك في إضعاف المنظمة أي يكون له آثار سلبية على أدائها لمهامها:
أ)

مواصلة العمل الذم يضمن فاعلية اإليكاي في التصدم للتحديات القائمة في قطاع الطيران سرصع التعير،
يفي النهوض تالسالمة ياألمن في جميع أةحاء العالم.

ب)

تأمين التموصل الكامل يالموظفين للبرامج ذات األيلوصة العالية التي تؤثر في سالمة جمهور المسافرصن.

ج)

ضمان قيام مكتب تقييم البرامج يالتدقيق يالمراجعة ايدارصة تأعماله على النحو المنشود ،أم لتحسين إدارة
البرامج يالشفافية يالمساءلة.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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-4

-5

-6

د)

فحص برامج اإليكاي تصورة اةتقادية لتحديد أيلوصاتها يمدى مواكبتها للعصر ،يإلعاء أي تقليص أةشطة البرامج
التي لم تعد لها أيلوصة في أعمال اييكاي ،أي التي يمكن أن تؤديها منظمات أخرى ،أي التي يمكن أداؤها
تالتعاقد الخارجي.

ه)

ترشيد فرق الخبراء يتوحيد أعمالها حيثما كان ذلك ممكنا.

ي)

تركيل جهود هذه الفرق على ما يلي:
)1

تحسين عملية إعداد ياعتماد القواعد يالتوصيات مع إيالء ايعتبار الخاص للمتطلبات العالمية
يالوظيفية يالتشعيلية.

)2

القيام على أساس منتظم بتقييم ةتائج برامج التعاين الفني حتى يمكن تحديد أثرها على تحسين تنفيذ
القواعد يالتوصيات.

تكلف الم لس تما يلي:
أ)

أن يواصل تبسيط عمل ال معية العمومية تالتركيل على تقديم اإلرشاد تصدد السياسات يتطوصر برامج العمل
يت نب التكرار في جديل أعمالها.

ب)

أن يركل في برةامج عمله بدرجة أكبر ،يالموجب المادتين  54ي 55من اتفاقية شيكاغو على الق اررات الخاصة
تسياسات اييكاي ،يذلك في الم ايت الهامة مثل تنفيذ ق اررات ال معية العمومية ،يايدارة المالية ،ياعتماد
اصدار القواعد يالتوصيات ،يتقديم التقارصر عن المخالفات إلى ال معية العمومية ،يالتحضير للمؤتمرات
الدبلوماسية التي تعقد في اطار اييكاي.

ج)

أن يواصل تقييم طاتع يأساليب عمل ياجراءات المنظمة يهيئاتها الرئاسية على يجه الخصوص ،تما في ذلك
مقارةتها مع منظمات األمم المتحدة المماثلة .مع ايستعاةة بهيئة خارجية ،مثل يحدة التفتيش المشتركة التاتعة
لألمم المتحدة ،إذا كان ذلك ضريرصا يمالئما.

د)

أن ينظر فيما إذا كان خفض عدد اجتماعات الم لس يهيئاته الفرعية يمكن أن يحقق مكاسب من حيث فاعلية
إشراف الم لس على المنظمة يصخفض كذلك من تكاليف الخدمات التي تقدم إلى الم لس.

ه)

أن يحدد يفورات التكاليف المحتمل تحقيقها في األماةة العامة.

تدعو الم لس ياألمين العام ،كال في ةطاق اختصاصه ،إلى القيام تما يلي:
أ)

أن يواصل العمل المطلوب في قرار ال معية العمومية رقم .2-31

ب)

أن يوسع ةطاق العمل ليشمل تحث أساليب إزالة العوائق أمام تحقيق الملصد من الكفاءة داخل األماة ة العامة.

ج)

أن يبحث إمكاةية إجراء خفض كبير في التكاليف ايدارصة ضمن ميلاةية البرةامج العادم على مدى ديرتي
الميلاةية الثالثية المقبلتين ،مع مراعاة العملية ال ارصة في األمم المتحدة يالمنظمات األخرى ،يذلك تعد تعرصف
مكوةات التكاليف اإلدارصة يتكاليف دعم البرةامج في اييكاي.

تدعو األمين العام إلى ما يلي:
أ)

أن ينظر فيما إذا كان تنفيذ برةامج لمكافآت يحوافل الموظفين يعد إجراء مالئما ياقتصاديا.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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ب)

أن يعلز أداء المكاتب اإلقليمية.

ج)

أن ينظر في إمكاةية دمج المكاتب اإلقليمية لتحسين تنفيذ البرةامج .يصنبعي النظر في هذا اإلجراء في ضوء
التكنولوجيات ال ديدة ياألساليب ال ديدة لمعال ة المشاكل في مختلف األقاليم.

تدعوُالم لس إلى أن يبلغ الديل تالتقدم المحرز في تنفيذ الفقرات  3إلى  6من منطوق هذا القرار تحلول ،2000/5/1
-7
يأن يقدم تقرص ار كامال إلى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية.
القرارُُ :3-33تحسينُانتاجيةُالمنظمةُ(فيُمواجهةُالتحدياتُالجديدة) ُ
لما كان الوضع الراهن الناجم عن أحداث  11سبتمبر  2001يفرض على اإليكاي الحاجة إلى التصدم تسرعة يالدين إتطاء للتهديدات
يالضعوط ال ديدة ،لتضمن أةها تسهم تفاعلية في سالمة يأمن يكفاءة الرحالت ال وصة في جميع أةحاء العالم.
يالما أةه لدى اإليكاي هيئات خبراء تتعامل تاستمرار مع مسائل السالمة ياألمن يتقدم المشورة إلى الم لس يتعمل معه عن كثب.
يالما أن م لس المنظمة جهاز تفايضي منتخب يمقيم يممثل ل ميع أقاليم العالم ،األمر الذم يلصد من تعلصل مشريعيته.
يالما أن م لس المنظمة جهاز سياسي ذي مشريعية ديلية معترف بها لمعال ة مسائل الطيران المدةي الديلي.
يالما أةه بوسع الديل المتعاقدة أن تمارس سيادتها في ضوء سلطة الم لس يمن خالل آلية تتيح لها المطالبة تمراجعة أم قاعدة
قياسية أي توصية جديدة.
فإن ال معية العمومية:
تكلف الم لس تالبحث عن يس ائل تقليص مدة اإلجراءات الالزمة يعتماد يإص دار القواعد يالتوص يات التي تعتبر ذات أهمية
رئيسية لسالمة يأمن الطيران المدةي ،كلما كان ذلك ضريرصا.
القرارُُ :16-11الكفاءةُفيُاإلعدادُلالجتماعاتُوفيُتصريفُأعمالها ُ
إن ال معية العمومية ُ ،إذ يثير شاغلها تلايد األعباء الواقعة على عاتق الديل من الوجهة المالية يمن حيث الموظفين ،تطلب من
الم لس:
أن يستمر في دراسته لموضوع زصادة الكفاءة في اإلعداد يجتماعات المنظمة يفي تصرصف أعمال تلك ايجتماعات،
-1
على سبيل المثال ،من خالل إعداد يثائق أكثر إقناعا يإي ا از ،يتقييد جديل األعمال فضال عن إجراء أم تقليل معقول في عدد
ايجتماعات.
-2

يأن يطلب من الديل المتعاقدة أن تتعاين معه في هذا الصدد.
القرارُُ :1-31الشعارُالرسميُوالختمُالرسميُلاليكاو ُ

إن ال معية العمومية:
يقد ةظرت في اقتراح الم لس تشأن شعار يختم اييكاي.
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تقرر أن النموذجين المطبوعين أدةاه يمثالن الشعار الرسمي يالختم الرسمي لمنظمة الطيران المدةي الديلي.
تعلن أن هذا القرار يلعي القرار  4-21يصحل محله.
الشعار الرسمي

الختم الرسمي

العالقاتُمعُالدولُالمتعاقدة ُ
القرارُُ :14-1تحسينُاالتصالُمعُالدولُالمتعاقدة ُ
لما كان من الضريرم تحسين ايتصال بين المنظمة يالديل المتعاقدة من أجل تحقيق أهداف المنظمة.
يلما كان الم لس المؤقت قد استرعى اةتباه ال معية العمومية األيلى للمنظمة إلى تعض الخطوات التي يمكن أن تتخذ لتحسين
التسهيالت القائمة لالتصال.

يلما كاةت هذه التحسينات ي يمكن أن تتحقق إي بتعاين جميع الديل المتعاقدة ،تحيث يتخذ كل منها إجراءات مالئمة داخل إقليمها.

لذلك ،فإن ال معية العمومية األيلى توصي تاآلتي:
-1

أن تقوم الديل المتعاقدة بت ليصد المنظمة تمعلومات كاملة عن الخطوات المتخذة حتى اآلن لتوفير تسهيالت ايتصال

مع المنظمة.
-2

أن تقوم الديل المتعاقدة داخل إداراتها الوطنية بتعيين موظف أي موظفين يتولون المسؤيلية المحددة عن القيام ،عند

الضريرة ،تإةشاء يتنسيق تسهيالت ايتصال مع المنظمة.
-3

أن تقوم الديل المتعاقدة بتليصد المنظمة ،في غضون المدد التي يقررها الم لس ،بتقارصر عن مدى التقدم المحرز في

تنفيذ القواعد يالتوصيات ياإلجراءات المعتمدة من جاةب المنظمة ،أي عن األسباب التي أدت إلى عدم تنفيذها.
-4

أن تقوم الديل المتعاقدة بتليصد المنظمة تالمعلومات يالوثائق يالمطبوعات التي تطلبها المنظمة ،يفقا ألحكام ايتفاقية،

ديةما تأخير طوصل.
-5

أن تقوم ال ديل المتع اق دة تعم ل ترتيب ات مع المنظم ة إلع ارة موظفين من إداراته ا الوطني ة لمقر المنظم ة أي مك اتبه ا

اإلقليمية ،يذلك للحصول على التدرصب يالخبرة في أةشطة المنظمة.
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القرارُُ :26-2االتفاقيةُالعامةُبشأنُمزاياُوحصاناتُالوكاالتُالمتخصصةُوملحقُتلكُ
االتفاقيةُالخاصُبااليكاو ُ
لما كاةت المادة  37من ايتفاقية العامة تشأن ملايا يحصاةات الوكايت المتخصصة التي يافقت عليها الديرة الثاةية لل معية العامة
لألمم المتحدة تنص على اآلتي:

"ت صبح هذه ايتفاقية سارصة على كل يكالة متخصصة عندما تقوم الوكالة المتخصصة تإرسال النص النهائي
للملحق الخاص بها إلى األمين العام لألمم المتحدة ،يإبالغه تأةها تقبل "البنود القياسية" حسب تعديلها بذلك

الملحق ،يتعهد بتنفيذ المواد  8ي 18ي 22ي 23ي 24ي 31ي 32ي 42ي ،45يأم أحكام من أحكام الملحق".
يلما كان مشريع الملحق الثالث لالتفاقية المذكورة الذم يتعلق تمنظمة الطيران المدةي الديلي مقدما كتوصية للمنظمة المذكورة تموجب
أحكام المادة  35من تلك ايتفاقية.

يلما كاةت الملايا يالحصاةات المحددة في ايتفاقية العامة ،يالمعدلة تالملحق الخاص تاييكاي ،تعد ضريرصة للمنظمة في أداء يظائفها
على ةحو فعال.

فإن ال معية العمومية:
-1

توافق على ةص الملحق الخاص تاإليكاي الذم أيصت ته الديرة الثاةية لل معية العامة لألمم المتحدة تاعتباره النص

النهائي ،يهو النص الذم يظهر تحت عنوان الملحق الثالث لالتفاقية العامة المذكورة.
-2

تقبل "البنود القياسية" لالتفاقية العامة المذكورة تشأن ملايا يحصاةات الوكايت المتخصصة حسب تعديلها تحكم

-3

تتعهد بتنفيذ أحكام المواد  8ي 18ي 22ي 23ي 24ي 31ي 32ي 42ي 45يالمادة  )3(2من الملحق المذكور.

-4

تطلب من األمين العام:

الملحق المذكور.

أ)

أن يرسل ةص الملحق المعتمد تموجب الفقرة  1أعاله ،إلى األمين العام لألمم المتحدة.

ب)

أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة تما يلي:
—

أن المنظمة تقبل "البنود القياسية" حسب تعديلها تحكم الملحق.

—

أن المنظمة تتعهد بتنفيذ أحكام المواد  8ي 18ي 22ي 23ي 24ي 31ي 32ي 42ي 45يالمادة )3(2
من الملحق.

-5

تكلف األمين العام ،يفقا للمادة  42من "البنود القياسية" ،تإرسال ةص ايتفاقية العامة يةص الملحق الخاص تاإليكاي

إلى الديل المتعاقدة غير األعضاء في األمم المتحدة ،يدعوة هذه الديل إلى قبول ما يتعلق منها تاييكاي ،يذلك تإيداع يثيقة قبول
هذه ايتفاقية إما لدى األمين العام لألمم المتحدة يإما لدى األمين العام لاليكاي.
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القرارُُ :27-2توصيةُموجهةُللدولُالمتعاقدةُلكيُتمنحُاإليكاوُالمزاياُوالحصاناتُ
المنصوصُعليهاُفيُاالتفاقيةُالعامةُبشأنُمزاياُوحصاناتُالوكاالتُ
المتخصصةُوالملحقُالثالثُلتلكُاالتفاقيةُ،إلىُحينُموافقتهاُالرسميةُ
علىُتلكُاالتفاقيةُوذلكُالملحقُ ُ
لما كاةت الديرة الثاةية لل معية العامة لألمم المتحدة قد رأت أةه من الضريرم للوكايت المتخصصة أن تتمتع ،في أقرب يقت
ممكن ،تالملايا يالحصاةات الضريرصة ألداء يظائفها على ةحو فعال.

يالما أةه سيمر يقت طوصل تالضريرة قبل أن تدخل ايتفاقية حيل النفاذ ت اه تلك الوكايت.
يلما كاةت الديرة الثاةية لل معية العامة لألمم المتحدة قد أيصت الديل األعضاء تاألمم المتحدة ،إلى حين قبولها الرسمي لالتفاقية

العامة تشأن ملايا يحصاةات الوكايت المتخصصة ،تما فيها المالحق التي تخص كل يكالة ،تأن تمنح فو ار يإلى أقصى حد ممكن،
الملايا يالحصاةات المنصوص عليها في ايتفاقية العامة المذكورة يفي ملحقها ،إلى الوكايت المتخصصة يإلى األشخاص الذين

يحق لهم التمتع بها تحكم صلتهم بتلك الوكايت "على أساس الفهم تأةه للوكايت المتخصصة أن تتخذ كل اإلجراءات الموازصة

الضريرصة تخصوص أعضائها الذين هم غير أعضاء في األمم المتحدة".

فإن ال معية العمومية:
توصي الديل المتعاقدة  ،األعضاء في منظمة الطيران المدةي الديلي ،تأن تمنح فو ار يإلى أقصى حد ممكن الملايا يالحصاةات
المنصوص عليها في ايتفاقية العامة تشأن ملايا يحصاةات الوكايت المتخصصة ،تما فيها الملحق الذم يخص اييكاي ،إلى اإليكاي
ياألشخاص الذين يحق لهم التمتع بها تحكم صلتهم تاييكاي ،يذلك إلى حين قبولها لالتفاقية العامة المذكورة يملحقها المذكور.
القرارُُ :3-26اتفاقيةُالمزاياُوالحصاناتُللوكاالتُالمتخصصة ُ
لما كاةت ال معية العمومية قد قبلت تموجب القرار  26-2اتفاقية الملايا يالحصاةات للوكايت المتخصصة.
يلما كاةت ال معية العمومية قد أيصت الديل المتعاقدة تموجب القرار 27-2تأن تبادر على الفور ،يالقدر ما يمكن في هذا الصدد
إلى منح منظمة الطيران المدةي الديلي يمن يستحق ذلك تحكم صلته تالمنظمة حق ايستفادة من الملايا يالحصاةات الممنوحة في

ايتفاقية المذكورة.

يلما كاةت تعض الديل المتعاقدة لم تصبح تعد أطرافا في ايتفاقية المذكورة.
يلما كاةت ال معية العامة لألمم المتحدة قد جددت في القرار رقم  27/39الصادر في  1984/11/30طلبها السابق ذكره في القرار
239ج( )3في  ،1948/11/18إلى الديل األعضاء التي لم تنفذ ذلك الطلب تاتخاذ اإلجراء الضريرم إلعفاء مواطنيها الموظفين
تاألمم المتحدة من ضرائب الدخل الوطنية فيما يتعلق تمرتباتهم يمكافآتهم المدفوعة لهم من األمم المتحدة.

فإن ال معية العمومية:
-1

تحث كل الديل المتعاقدة على اتخاذ الخطوات لالةضمام إلى اتفاقية الملايا يالحصاةات للوكايت المتخصصة ،إذا

-2

تحثُكل الديل المتعاقدة على اتخاذ كل ما في مقدريها من تدابير لتطبيق مبادئ ايتفاقية المذكورة.

لم تكن قد فعلت ذلك.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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تطلبُإلى األمين العام أن يسترعي اهتمام كل الديل المتعاقدة إلى هذا القرارُ .

-4

تطلبُ إلى الم لس أن يرفع تقرص ار إلى الديرة العادية التالية لل معية العمومية تشأن تنفيذ هذا القرار.
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القرارُُ :5-33إقرارُاتفاقيةُفييناُلعامُُ1986بشأنُقانونُالمعاﻫداتُبينُالدولُ
والمنظماتُالدوليةُأوُفيماُبينُالمنظماتُالدوليةُ ُ
لما كاةت اتفاقية فيينا لقاةون المعاهدات بين الديل يالمنظمات الديلية أي فيما بين المنظمات الديلية قد أقرت في  1986/3/21في
مؤتمر عقدته ال معية العامة لألمم المتحدة .

يلما كاةت المادة  83من تلك ايتفاقية قد ةصت على أةها خاضعة للتصديق من قبل الديل يلإلقرار الرسمي من قبل المنظمات
الديلية.

يلما كاةت تلك ايتفاقية موقعة تالنياتة عن اإليكاي من قبل رئيس الم لس في .1987/6/29

يلما كاةت ال معية العامة لألمم المتحدة قد ش عت الديل ،ضمن جملة أمور يالموجب قرارها ( 100/53عقد األمم المتحدة للقاةون

الديلي) على النظر في التصديق على ايتفاقية يايةضمام إليها ،يش عت المنظمات الديلية على إيداع يثائق اإلقرار الرسمي بها،
يش عت المنظمات األخرى التي يحق لها ايةضمام إلى ايتفاقية أن تبادر إلى ايةضمام إليها في يقت مبكر.

يلما كاةت هذه ال معية العمومية تعتبر تلك ايتفاقية تضيف الملصد من اإليضاح ياليقين إلى النظام القاةوةي الذم يحكم العالقات
التعاهدية بين اإليكاي يالديل أي بين اإليكاي يغيرها من المنظمات الديلية األطراف في تلك ايتفاقية ،تما يعلز تالتالي عمل المنظمة.

فإن ال معية العمومية:
-1

تقرر أةه ينبعي لإليكاي أن تقر رسميا تاتفاقية فيينا لقاةون المعاهدات بين الديل يالمنظمات الديلية أي فيما بين

-2

ترخص لرئيس الم لس تأن يوقع على يثيقة إقرار رسمي لالتفاقية يتم إيداعها تالنياتة عن اييكاي.
ّ

-3

تحث الديل التي لم تصدق على ايتفاقية على القيام بذلك حتى يسرم مفعولها في أقرب فرصة ممكنة.

المنظمات الديلية (لعام .)1986

القرارُُ :15-1سياسةُاإلعالمُفيُااليكاو ُ
الفعالة من جاةب الديل المتعاقدة،
لما كان من المعترف ته أن منظمة الطيران المدةي الديلي تعتمد في استمرار يجودها على المشاركة ّ
يأن هذه المشاركة تعتمد ،بديرها ،على تأييد الرأم العام في الديل المتعاقدة إلى حد كبير.

يلما كان الم لس المؤقت لم ينفذ على ةحو كامل التوصية المتضمنة في القرار رقم  14الصادر عن ال معية العمومية المؤقتة في
ديرتها األيلى ،يالذم يقضي تإةشاء يحدة خاصة لإلعالم تكون مهمتها ةشر المعلومات عن ةشاطات المنظمة في العالم أجمع.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يلما كاةت ال معية العمومية للمنظمة قد يافقت في ديرتها األيلى على اتفاق مع األمم المتحدة ،على أمل أن تقدم األمم المتحدة

تموجبه يد المساعدة في تنفيذ أم برةامج تعتمده المنظمة في م ال اإلعالم.

يلما كاةت األمم المتحدة ستحتاج في تحقيق ذلك العرض إلى التعاين الكامل من جاةب يحدة اإلعالم التاتعة لاليكاي.

لذلك ،فإن ال معية العمومية تقرر اآلتي:
أ)

أن تكون سياسة المنظمة في م ال اإلعالم موجهة في المقام األيل إلعالم الشخصيات يال ماعات المهتمة
اهتماما مباش ار تالطيران المدةي الديلي يالنشاطات المنظمة يأهدافها على أساس منتظم ،يأن تكون موجهة في
المقام الثاةي إلى عامة ال مهور في الديل المتعاقدة ككل لتحقيق أيسع ةطاق من اإلعالم لنشاطات المنظمة،

يذلك في حديد اإلمكاةيات المالية يالالتعاين إلى أقصى حد ممكن مع إدارات العالقات العامة لألمم المتحدة.

ب) أن تشارك المكاتب اإلقليمية في برةامج اإلعالم تالقدر الذم ي يؤثر على أداء ياجباتها األساسية المرتبطة
تشؤين المالحة ال وصة ،يي يؤدم إلى زصادة في أعداد موظفيها.

ج) أن تستعل إلى الحد األقصى ،في تنفيذ الفقرتين أ) ي ب) ،خدمات الموظفين المسؤيلين في مختلف الديل
المتعاقدة عن أمور اإلعالم تم ال الطيران المدةي.

الق اررُُ :1-19إسقاطُطائرةُمدنيةُليبيةُبواسطةُمقاتالتُاسرائيليةُفيُُ21
فبرايرُُ 1973

إن ال معية العمومية:
يقد ةظرت في البند الخاص تالطائرة المدةية الليبية التي أسقطتها مقاتالت اسرائيلية في  21فبراير  1973فوق أراضي سيناء المصرصة
المحتلة.

يإذ تدين العمل ايسرائيلي الذم ةتج عنه مصرع  106من األرياح البرصئة.
ياقتناعا منها تأن هذا العمل يؤثر في سالمة الطيران المدةي الديلي يصعرضها للخطر ،يتأكيدا منها تالتالي على ضريرة القيام على

ةحو عاجل تإجراء تحقيق فورم في العمل المذكور.

-1

تكلفُالم لس تإعطاء تعليمات إلى األمين العام للقيام بتحقيق بهدف تقصي الحقائق يتقديم تقرصر إلى الم لس في

-2

تناشد جميع األطراف المعنية أن تبدم تعايةا كامال في هذا التحقيق.

أقرب يقت ممكن.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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القرارُُ :1-20قيامُطائراتُعسكريةُإسرائيليةُبتحويلُمسارُطائرةُمدنيةُلبنانيةُ
واالستيالءُعليها ُ

إن ال معية العمومية:
يقد ةظرت في البند الخاص تقيام طائرات عسكرصة إسرائيلية في  10أغسطس  1973بتحوصل مسار طائرة مدةية لبناةية مؤجرة
للخطوط ال وصة العراقية ،يالايستيالء عليها تالقوة.
يإذ تعتبر أن إسرائيل قد اةتهكت ،بهذا العمل ،الفضاء ال وم اللبناةي ،يعرضت الحركة ال وصة في مطار بيريت المدةي للخطر،
يارتكبت فعال جسيما من أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي الديلي.
يإذ تأخذ علما تأن م لس األمن التاتع لألمم المتحدة قد أدان إسرائيل ،تق ارره رقم  )1973( 337الذم اعتمده في  15أغسطس
 ،1973يةتهاكها سيادة لبنان يلتحوصل مسار طائرة مدةية لبناةية يايستيالء عليها تالقوة ،يدعا منظمة اإليكاي إلى أن تأخذ في
الحسبان القرار المذكور أعاله عند النظر في التدابير المالئمة لحماية الطيران المدةي الديلي.
يإذ تأخذ علما تأن م لس اإليكاي قد أدان إسرائيل في  20أغسطس  1973تسبب فعلها هذا.
يإذ تذكر تأن م لس األمن التاتع لألمم المتحدة قد أدان إسرائيل في ق ارره رقم  262في  1968تسبب فعلها المدبر ضد مطار بيريت
تذكر تأن ال معية العمومية لإليكاي قد أداةت في قرارها  1-19العمل
المدةي الذم ةتج عنه تدمير  13طائرة ت ارصة يمدةية ،يإذ ّ
ايسرائيلي الذم ةتج عنه مصرع  108من األرياح البرصئة ،يأن الم لس تق ارره المؤرز في  4يوةيو  1973قد أدان العمل ايسرائيلي
تشدة يحث إسرائيل على ايمتثال ألهداف اتفاقية شيكاغو يأغراضها.
-1
شيكاغو.

تدين تشدة إسرائيل يةتهاكها سيادة لبنان يلتحوصلها مسار طائرة مدةية لبناةية يايستيالء عليها تالقوة ييةتهاكها يتفاقية

توجه ةداء عاجال إلى إسرائيل تأن تمتنع عن ارتكاب أفعال التدخل غير المشريع في النقل ال وم المدةي الديلي يفي
-2
المطارات يغير ذلك من المنشآت يالخدمات التي تستعمل في ذلك النقل.
تحذر رسميا إسرائيل أةها إذا ياصلت ارتكاب مثل هذه األعمال فإن ال معية العمومية ستتخذ تدابير أخرى ضد
-3
إسرائيل لحماية الطيران المدةي الديلي.
القرارُُ :5-24الدورةُاالستثنائيةُللمجلس

إن ال معية العمومية:
تعد أن ةظرتُفي تقرصر رئيس الم لس (يرقة العمل  )A24-WP/49عن الديرة ايستثنائية للم لس التي عقدت في  15ي 16سبتمبر
 1983تخصوص الحادث المف ع الذم يقع في أيل سبتمبر  1983لرحلة الخطوط ال وصة الكورصة رقم .007
تؤصدُالق اررات يالمقررات التي اتخذت في تلك الديرة*.

*

يتهيبُت ميع الديل األعضاء أن تتعاين على ةحو كامل لتنفيذها.

*

أعيد إصدارها في اإلجراء الذم اتخذه الم لس (في ديرته ايستثنائية)  ،Doc 9428-C/1079الصفحات من .25-21
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القرارُُ :7-21مطارُالقدس ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تضع في اعتبارها أن مطار القدس يقع في األراضي العرالية المحتلة يأةه مس ل في مخطط اإليكاي للمالحة ال وصة في الشرق
األيسط تاعتباره تحت ييية األردن.
يإذ تذكر تأن المواد  1ي 5ي 6من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقضي تأن تعترف الديل المتعاقدة تأن لكل ديلة سيادة كاملة
يمطلقة على الفضاء ال وم الذم يعلو إقليمها ،يأةه ي ي وز ألم خطوط جوصة منتظمة أي خطوط جوصة ديلية غير منتظمة تستعمل
لعرض أخذ أي إةلال ركاب أي تضائع أي برصد أن تطير فوق إقليم ديلة متعاقدة أي إليه إي تإذن خاص أي بترخيص آخر من تلك
الديلة.
تقرر أةه ي ب على جميع الديل المتعاقدة ،في تطبيقها ألحكام المواد المذكورة أعاله من مواد ايتفاقية ،أن تأخذ كل التدابير الضريرصة
لالمتناع عن تشعيل أم خطوط جوصة أي السماح ألية مؤسسة للنقل ال وم بتشعيل أم خط جوم ،سواء كان منتظما أي غير منتظم،
إلى مطار القدس أي منه بدين الحصول على ترخيص مسبق يفقا ألحكام المواد المذكورة.
القرارُُ :5-23مطارُالقدس ُ
تما أن إسرائيل قد أقرت قاةوةا يقضي بتعيير يضع القدس يطاتعها ال عرافي يالسكاةي يالتارصخي.
يإذ تضع في اعتبارها أن مطار القدس هو جلء ي يت أل من مدينة القدس يصقع في األراضي العرالية المحتلة.
يإذ تضع في اعتبارها أن م لس األمن التاتع لألمم المتحدة ،في ق ارره رقم  478بتارصخ  20أغسطس  ،1980قد اعتبر أن تلك
اإلجراءات ايسرائيلية تاطلة ييغية.
يالما أن المادة  5من ايتفاقية المعقودة بين األمم المتحدة يمنظمة اييكاي ،الواردة في الوثيقة  ،Doc 7970تؤكد التلام اإليكاي تالعمل
على تحقيق أهداف األمم المتحدة.
يإذ تضع في اعتبارها أن قرار ال معية العمومية لإليكاي رقم  ،7-21الصادر في عام  ،1974يعترف تالسيادة العرالية على مطار
القدس.
يإذ تأخذ في ايعتبار أن الم لس ،في ديرته السادسة يالثماةين (ديسمبر  ،)1975قد أعرب عن استيائه العميق من ت اهل إسرائيل
لقرار ال معية العمومية المذكور أعاله.
يالما أن التدابير ايسرائيلية تتعارض يأحكام قرار ال معية العمومية لإليكاي رقم  7-21لعام  1974يقرار الم لس المتخذ في ديرته
السادسة يالثماةين بتارصخ  17ديسمبر .1975
يالما أن إسرائيل مستمرة في ةقضها يتحديها لق اررات اييكاي.

فإن ال معية العمومية:
تؤكد من جديد على قرارها  )1974( 7-21يعلى قرار الم لس المتخذ في ديرته السادسة يالثماةين بتارصخ
-1
 17ديسمبر .1975
-2

تعتبر أن تعيير يضع القدس يطاتعها ال عرافي يالسكاةي يالتارصخي هو أمر تاطل ييغ.

-3

تعرب عن استيائها العميق من إقدام إسرائيل على ضم القدس رسميا تما في ذلك مطارها.

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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تحث إسرائيل على أن تلعي هذه اإلجراءات يأن تلتلم تق اررات ال معية العمومية لاليكاي.
ُتكلف الم لس تاتخاذ التدابير الضريرصة لتنفيذ قرار ال معية العمومية  7-21يقرار الم لس المتخذ في ديرته السادسة

يالثماةين بتارصخ  17ديسمبر .1975

القرارُُ :5-22تخريبُوتدميرُطائرةُمدنيةُكوبيةُأثناءُطيرانهاُفيُرحلةُمنتظمةُفيُ
منطقةُالكاريبيُ،مماُنتجُعنهُمصرعُُ73منُالركابُوأفرادُالطاقم

إن ال معية العمومية:
إذ تعتبر أن فعل التخرصب اإلجرامي المرتكب في  6أكتوالر  1976ضد طائرة كوالية للنقل ال وم المنتظم ،يندرج ضمن أفعال ايعتداء
الفردم ضد الطائرات التي ذهب ضحيتها أكبر عدد من األشخاص ،حيث لقي جميع الركاب يأعضاء الطاقم يعددهم  73شخصا

حتفهم.

يإذ تضع في ايعتبار أن منظمة الطيران المدةي الديلي ،في قرارها  ،2-20قد أداةت جميع أفعال التدخل غير المشريع ضد الطيران
المدةي.

يإذ تضع في اعتبارها كذلك أةه من المالئم اتخاذ إجراءات ةموذجية ت اه فعل على هذا القدر من الخطورة ،إلظهار تصميم الديل

على أن تقدم للعدالة يأن تقمع بدين تردد أم ه وم من هذا القبيل ضد سالمة النقل ال وم يأرياح يأعضاء الطاقم يالركاب.

-1

تدين التخرصب اإلجرامي المرتكب ضد طائرة كوالية من طراز سي يو – تي  1201الذم راح ضحيته  73شخصا.

-2

تحث الديل ،التي هي في يضع يسمح لها بذلك ،على محاكمة الم رمين الذين ارتكبوا هذا الفعل يتوقيع أقصى

-3

تعرب عن تعاطفها العميق يتعازصها ألسر ضحايا هذه الكارثة المف عة يألسر ضحايا كل الكوارث األخرى التي تسببت

العقوالات عليهم ،تحيث تكون العقوالة متفقة يجسامة ال رصمة يتمثل اردعا في المستقبل.

فيها أفعال إجرامية ضد الطيران المدةي.

القرارُُ :7-28آثارُالغزوُالعراقيُللكويتُعلىُالطيران ُ

إن ال معية العمومية:
تذكي ار منها تأن اتفاقي ة الطيران المدةي الديلي تقوم على أساس ايعتقاد تأن تقدم الطيران المدةي يمكن أن يساعد كثي ار على إي اد

يإتقاء الصداقة يحسن التفاهم بين أمم العالم يشعواله ،كما أن كل إساءة استعمال له يمكن أن تشكل تهديدا للسالمة العامة ،يأةه من
المرغوب فيه ت نب كل خالف ،يتنمية التعاين بين األمم يالشعوب ،األمر الذم يتوقف عليه السالم العالمي.

يإذ تضع في اعتبارها أحكام يمبادئ اتفاقية الطيران المدةي الديلي يمبادئها.
يإذ تالحظ إداةة م لس األمن التاتع لألمم المتحدة لعلي الكوصت ،يقرار م لس األمن رقم  662الذم قرر فيه أن ضم العراق للكوصت

ي يقوم على سند قاةوةي يأةه يعتبر يغيا يالاطال ،يطلب فيه إلى جميع الديل يالمنظمات الديلية يالوكايت المتخصصة أي تعترف

بذلك الضم ،يأن تمتنع عن اتخاذ أم فعل أي القيام تأية معاملة يمكن أن تفسر على أةها اعتراف غير مباشر بهذا الضم.
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يإذ تالحظ ُأيضا قرار م لس األمن رقم  661الذم يطلب فيه إلى جميع الديل اتخاذ تدابير مناسبة لحماية األصول التي تملكها
حكومة الكوصت الشرعية ييكايتها.
يإذ تالحظ أيضا قرار م لس األمن رقم  670الذم أكد ايلتلام الواقع على عاتق الوكايت المتخصصة تأن تتخذ التدابير الضريرصة
لتنفيذ أحكام القرار رقم .661
يإذ تالحظ أيضا تأكيد قرار م لس األمن رقم  670على أن المرسوم رقم  377الصادر عن م لس قيادة الثورة في  16سبتمبر
 ،1990الذم يقضي ،ضمن أمور أخرى ،تمصادرة أصول الشركات األجنبية ،هو مرسوم تاطل ييغ.
تدين اةتهاك س يادة الفض اء ال وم الكوصتي يةهب مطار الكوصت الديلي بواس طة القوات المس لحة العراقية ،تما في
-1
ذلك ايستيالء على  15طائرة مملوكة للخطوط ال وصة الكوصتية يةقلها للعراق يتس يلها الملعوم في العراق.
تطلب إلى العراق أن تسهل ،في يقت مبكر ،استعادة مالك الطائرات المس لة في ديل أجنبية ،يالمحصورة في
-2
مطار الكوصت الديلي ،لهذه الطائرات.
تعلن أن تس يل طائرات الخطوط ال وصة الكوصتية من جاةب ياحد كطائرات عراقية هو أمر يغ يالاطل ،يتطلب من
-3
الحكومة العراقية أن تعيد الطائرات الكوصتية إلى حكومة الكوصت الشرعية.
-4

تطلب إلى جميع الديل التي توجد في إقليمها أم من هذه الطائرات أن تسلمها إلى حكومة الكوصت الشرعية.

تطلب إلى جميع الديل أي تليد العراق أي شركاتها أي رعاياها ،سواء تشكل مباشر أي غير مباشر ،تأم قطع غيار
-5
أي معدات أي إمدادات أي خدمات من شأةها أن تمكن العراق من استعمال هذه الطائرات.
تطلب إلى الم لس أن يتاتع هذا األمر مع الديل المتعاقدة ،يذلك تالنسبة للخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار ،حتى
-6
يمكن اإلتقاء على هذا األمر قيد النظر تصفة مستمرة.
القرارُ:6-32

ُسالمةُالمالحة ُ

تالنظر إلى أن ديلة متعاقدة معينة أطلقت في  1998/8/31جسما مدفوعا تمقذيفات يأن جلءا من هذا ال سم سقط في مياه المحيط
الهادئ قبالة ساحل ساةرصكو في شمال شرق الياتان.
يالالنظر إلى أن منطقة سقوط هذا ال سم قرصبة من الطرصق ال وم الديلي ( )A590المعريف تأةه يمثل شبكة طرق شمال المحيط
الهادئ ،يهو طرصق رئيسي يصل بين آسيا يأمرصكا الشمالية يتطير عليه يوميا ةحو  180طائرة من ديل مختلفة.

يالالنظر إلى أن إطالق هذا ال سم الناقل تم على ةحو يخالف المبادئ األساسية يالقواعد يالتوصيات في اتفاقية الطيران المدةي
الديلي.
يإذ تالحظ أن من الضريرم تطوصر الطيران الديلي تشكل آمن يمنظم يأن على الديل المتعاقدة اتخاذ التدابير المالئمة لتعلصل سالمة
الطيران المدةي الديلي.

فإن ال معية العمومية:

تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تؤكد مرة أخرى أن سالمة الحركة ال وصة لها أهمية قصوى لتطور الطيران المدةي
-1
الديلي على ةحو سليم.

تحث جميع الديل المتعاقدة على ايلتلام بدقة تأحكام اتفاقية الطيران المدةي الديلي يمالحقها ياإلجراءات المتصلة
-2
بها ،تعية منع تكرار هذه األةشطة المنطوصة على أخطار محتملة.
-3

تكلف األمين العام تأن يبادر فو ار إلى إبالغ هذا القرار إلى جميع الديل المتعاقدة.
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القرارُُ :1-35األعمالُاإلرﻫابيةُوتدميرُطائرتينُمدنيتينُروسيتينُنتجُعنهماُمصرعُ
ُ90شخصاُ—ُالركابُوأعضاءُالطاقمين ُ

ان ال معية العمومية،
إذ تعتبر أن األعمال اإلرهابية المرتكبة يوم  2004/8/24على متن طائرتين ريسيتين مشعلتين في رحلتين منتظمتين للركاب تمثل

من حيث المبدأ شكال جديدا من أشكال اإلرهاب الذم يستخدم ايةتحارصين الذين يحملون أجهلة متف رة على أجسادهم على متن
الطائرات.
يإذ تالحظ الحاجة إلى توحيد ال هود الديلية لمكافحة خطر قيام المنتحرصن بتنفيذ أعمال إرهابية على متن الطائرات يفي المناطق
األخرى المخصصة لل مهور.

يإذ تعي جميع الصعوالات في التعرف على اإلرهابيين ايةتحارصين يكشف األجهلة المتف رة على أجسادهم.
ياقتناعا منها تالحاجة إلى اعتماد تدابير مالئمة لمواجهة هذه األعمال اإلرهابية.

يإذ ترحب تارتياح تعلم جميع الديل على مقاضاة منظمي يمرتكبي هذه األعمال.
يإذ تذكر تق ارراتها  5-22ي 9-27ي 1-33ي.2-33
-1

تدين تشدة األعمال اإلرهابية على متن طائرتي الركاب الريسيتين التي أزهقت العديد من األرياح البشرصة.

-2

يتعرب ألسر من لقوا مصرعهم ةتي ة لهذه األعمال اإلرهابية عن عميق تعاطفها يتعازصها.

-3

يتحث الديل المتعاقدة على التعاين النشط على مساءلة المسؤيلين عن دعم أي مساعدة أي إيواء مرتكبي هذه اله مات

-4

يتدعو الديل المتعاقدة إلى دراسة سبل تعلصل تدابير منع اله مات اإلرهابية التي تستخدم فيها المتف رات ،يخاصة

يمعاقبتهم عقاتا شديدا هم يمنظميها يموجهيها.

من خالل تعلصل التعاين الديلي يتبادل المعلومات على المستوى الديلي إلي اد السبل الفنية لكشف المتف رات ،مع زصادة ايهتمام
تالكشف عن المتف رات المخبأة على جسد األشخاص.
القرارُُ :11-40البيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُالمتعلقةُبأمنُالطيران ُ
القرارُ:1-33

ُإعالنُبشأنُإساءةُاستعمالُالطائراتُالمدنيةُكأسلحةُدمارُبشأنُ
األعمالُاإلرﻫابيةُاألخرىُفيُالطيرانُالمدني ُ

القرارُ:2-35

ُتطبيقُالمادةُالرابعةُمنُاتفاقيةُتمييزُالمتفجراتُالبالستيكيةُبغرضُ
كشفها ُ
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العالقاتُمعُالمنظماتُالدوليةُوالهيئاتُاألخرىُ ُ
القرارُُ :10-1العالقاتُمعُالمنظماتُالدوليةُالعامة ُ
تما أن هناك عددا من المنظمات الديلية العامة التي تؤثر ةشاطاتها في ةشاطات هذه المنظمة أي التي تتأثر بها.
يالما أن إقامة تعاين يثيق مع تلك المنظمات سيساهم كثي ار في تعلصل أعمال المنظمة يفي تطوصر الطيران المدةي الديلي.

لذلك فإن هذه ال معية العمومية:
-1

تصرح للم لس تعمل الترتيبات المالئمة مع المنظمات الديلية العامة التي ترتبط ةشاطاتها تالطيران المدةي الديلي،

ي سيما فيما يتعلق تالتعاين الفني يتبادل المعلومات يالوثائق ،يحضور ايجتماعات ،يغير ذلك من األمور التي يمكن أن تؤدم إلى
إقامة تعاين فعال ،على شرط إمكان تنفيذ هذه الترتيبات دين زصادة في الميلاةية المعتمدة للسنة المعنية.

-2

تقترح أةه من المستحسن لهذه ا لترتيبات أن تتخذ شكل ترتيبات غير رسمية للعمل بدي من أن تتخذ شكل اتفاقات

-3

تطلب من الم لس أن يرفع تقرص ار إلى الديرة التالية لل معية العمومية عن طبيعة يةطاق كل من الترتيبات المعقودة

رسمية ،يذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية.
تموجب هذا القرار.

القرارُُ :11-1العالقاتُمعُالمنظماتُالدوليةُالخاصة ُ
تما أن هناك عددا من المنظمات الديلية الخاصة التي تؤثر ةشاطاتها في ةشاطات منظمة الطيران المدةي الديلي أي تتأثر بها.
يالما أن إقامة التعاين الوثيق مع هذه الهيئات يمكن أن يؤدم إلى تعلصل ةشاط المنظمة يإلى تقدم الطيران المدةي الديلي.

لذلك فإن ال معية العمومية:
أ-

تقرر:

-1

أن تصرح للم لس ،تموجب هذا ،تعمل الترتيبات المالئمة التي يراها مفيدة حسب تقديره مع المنظمات الديلية الخاصة

التي تؤثر ةشاطاتها في الطيران المدةي الديلي ،يالتي:
أ)

يكون بها تمثيل ديلي ياسع يراسخ يصكون لديها م لس إدارة ديلي قائم تصفة مستديمة يمنديالون معتمدين.

ب)

تكون أهدافها يأغراضها غير متعارضة مع المبادئ العامة الواردة في اتفاقية الطيران المدةي الديلي.

أن يكون مدى التعاين الذم ينشأ تموجب هذه الترتيبات محكوما بدرجة اهتمام المنظمتين معا تالمسائل المحددة الناتعة
-2
من اختصاص كل منهما.
أن التعاين تصدد المسائل ذات ايهتمام المشترك للمنظمتين يمكن أن يتخذ األشكال التالية أي أم أشكال أخرى يراها
-3
الم لس مناسبة:
أ)

تبادل المعلومات يالوثائق.
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التمثيل المتبادل يايشتراك في أعمال ايجتماعات يالل ان أي فرق العمل الفنية.

ب)

أن يكون ايشتراك في أعمال المنظمة على أساس عدم التمتع تحق التصوصت تالضريرة ،هذا على شرط إمكان تنفيذ
-4
تلك الترتيبات دين زصادة في الميلاةية المعتمدة للسنة المعنية.
تقترح أةه من المستحسن لهذه الترتيبات أن تتخذ شكل ترتيبات غير رسمية للعمل ،بدي من أن تتخذ شكل اتفاقات
ب-
رسمية ،يذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية.
تطلب إلى الم لس أن يرفع تقرص ار إلى الديرة التالية لل معية العمومية عن طبيعة يةطاق كل من الترتيبات المعقودة
ج-
تموجب هذا القرار.
القرارُ:2-1

ُاعتمادُاالتفاقُمعُاألممُالمتحدة ُ

لما كان الم لس المؤقت للمنظمة المؤقتة للطيران المدةي الديلي قد توصل تعد مفايضات إلى مشريع اتفاق بين اإليكاي ياألمم
المتحدة عمال تالقرار الحادم يالعشرصن الصادر عن ال معية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدةي الديلي ،يأةه قد قدم
هذا ايتفاق إلى ال معية العمومية لإليكاي للموافقة عليه.
يلما كاةت ال معية العمومية لإليكاي ترغب في أن تعقد اإليكاي اتفاقا مع األمم المتحدة تالشريط التي قدمها الم لس المؤقت للمنظمة
المؤقتة للطيران المدةي الديلي.
لذلك ،فإن ال معية العمومية لإليكاي تعتمد تموجب هذا ،اتفاق العالقات بين اإليكاي ياألمم المتحدة ،يتقرر:
أ)

التصرصح للم لس تعقد ترتيبات إضافية مع األمين العام لألمم المتحدة لتنفيذ ذلك ايتفاق يفقا لمادته التاسعة
عشرة ،يذلك حسبما يراه الم لس مفيدا في ضوء الخبرة التشعيلية المكتسبة لدى المنظمتين.

ب)

التص رصح للم لس تالدخول في مفايض ات مع األمم المتحدة لعقد ترتيبات مالئمة أخرى بين اإليكاي ياألمم
المتحدة تص دد المس ائل ال وصة التي تندرج تحت اختص اص اييكاي ،كما تقتض يه المادة العش رين من
ايتفاق .يص ب ،مع ذلك ،أن تعرض تلك الترتيبات على ال معية العمومية للموافقة عليها تصفة ةهائية.

ج)

التص رصح لرئيس الم لس تالتوقيع مع المس ؤيل المختص في األمم المتحدة على بريتوكول يقض ي تس رصان
مفعول اتفاق العالقات بين األمم المتحدة ياييكاي.

د)

التص رصح للم لس تعقد مفايض ات مع األمم المتحدة لتنقيح اتفاق العالقات ،كما تقض ي بذلك المادة الحادية
يالعشرين من ايتفاق .يص ب أن تعرض التنقيحات التي يتفق عليها الم لس على ال معية العمومية للموافقة
عليها تصفة ةهائية.
القرارُُ :24-2العالقاتُمعُاألممُالمتحدة ُ

إن ال معية العمومية:
يقد ةظرت في توصيات ال معية العامة لألمم المتحدة الواردة في ق اررصها  )2(125ي ،)2(165يفي توصيات الم لس ايقتصادم

يايجتماعي الواردة في الق اررات التي اعتمدها في  10مارس .1948
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I-50

يقد ةظرت في البيان الخاص تعالقات المنظمة مع األمم المتحدة يالمتضمنة في تقرصر الم لس ( )A2-P/5يفي الوثيقة المقدمة إلى
الديرة الثاةية لل معية العمومية عن هذا الموضوع (.)A2-AD/1

فإن ال معية العمومية:
-1

توافق على اإلجراءات المعريضة عليها يالتي اتخذها الم لس تصدد توصيات األمم المتحدة ،يعلى يجهة ةظر

-2

توافق على الطرصقة التي ةفذ بها حتى اآلن ايتفاق بين اإليكاي ياألمم المتحدة.

-3

تكلف الم لس تأن يستمر في سعيه إلقامة عالقات تعايةية يثيقة مع األمم المتحدة لتحقيق األهداف المنصوص

الم لس تشأن موضوع اإلمكاةية الحالية لدمج ميلاةية اإليكاي مع ميلاةية األمم المتحدة.

عليها في ايتفاق المعقود مع تلك المنظمة.

االتفاقُالتكميليُبشأنُاستعمالُموظفيُاإليكاوُلجوازُسفرُاألممُالمتحدة ُ
ُ
القرارُُ :25-2

لما كان ايتفاق بين األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي المؤرز في  13مايو  1947ي يحتوم على حكم تاستعمال موظفي
اإليكاي ل واز سفر األمم المتحدة.

يلما كان م لس اييكاي ،عمال تالقرار  2-1الصادر عن الديرة األيلى لل معية العمومية ،قد عقد مع األمم المتحدة اتفاقا تكميليا
لالتفاق المؤرز في  13مايو  ،1947تشأن استعمال موظفي اإليكاي ل واز سفر األمم المتحدة ،يأن ايتفاق التكميلي هذا يخضع
للموافقة النهائية من جاةب ال معية العمومية.

فإن ال معية العمومية:
-1

توافق على ايتفاق التكميلي لالتفاق بين األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي المؤرز في  13مايو ،1947

-2

يخول رئيس الم لس ،تعد اعتماد ايتفاق التكميلي المذكور من جاةب ال معية العامة لألمم المتحدة ،سلطة التوقيع
ّ

ذلك ايتفاق التكميلي الذم يتعلق تاستعمال موظفي اإليكاي ل واز سفر األمم المتحدة.

مع المسؤيل المختص في األمم المتحدة على بريتوكول يدخل ايتفاق التكميلي تموجبه حيل التنفيذ.
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ُتنسيقُاألنشطةُبينُاألممُالمتحدةُواإليكاوُبخصوصُالتدابيرُالعاجلةُ
التيُمنُشأنهاُأنُتساعدُفيُحفظُالسلمُواألمنُالدوليين ُ

إن ال معية العمومية:
عمال منها تأحكام المادة  64من اتفاقية الطيران المدةي الديلي التي تحمل عنوان "ترتيبات األمن" ،يالأحكام المادة (49ط) المتصلة

بذلك.

يإذ تذكر (أ) أةه تموجب أحكام المادة الساتعة من ايتفاق بين األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي ،فإن األخيرة توافق على
أن تتعاين مع الم لس ايقتصادم يايجتماعي في تليصد م لس األمن تالمعلومات يالمساعدة التي قد يطلبها ذلك الم لس ،تما في
ذلك المساعدة في تنفيذ ق اررات م لس األمن الرامية لحفظ السلم ياألمن الديليين يإقرارهما( ،ب) إن المادة العشرصن من ايتفاق بين

األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي أشارت إلى إمكان عقد ترتيبات جديدة بين األمم المتحدة ياإليكاي فيما يتعلق تالمسائل

ال وصة التي تدخل ضمن اختصاص المنظمة يتؤثر تأثي ار مباش ار في األمن العالمي ،كما هو يارد في اتفاقية الطيران المدةي الديلي.
يإذ تأخذ علما تقرار ال معية العامة  )5( 377تعنوان "ايتحاد من أجل السلم" ،يالذم ي يل لل معية العامة أن تقدم توصيات إلى
األعضاء تصدد اتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم ياألمن الديليين في حالة ع ل م لس األمن عن العمل.

يإذ تأخذ علما تأةه يفقا لقرار الم لس ايقتصادم يايجتماعي الصادر بتارصخ  14مارس  1951تخصوص التدابير العاجلة ،فقد
عقد األمين العام لألمم المتحدة مشايرات مع األمين العام لإليكاي تشأن الترتيبات الخاصة األكثر مالءمة التي يمكن اتخاذها للعمل

عند حديث طارئ ما.

فإن ال معية العمومية تعلن:
أن منظمة الطيران المدةي الديلي توافق على التعاين مع الهيئات الرئيسية في األمم المتحدة يعلى تقديم كل المساعدات الممكنة لها
فيما يتعلق تالمسائل الداخلة ضمن اختصاص المنظمة يالتي تؤثر تأثي ار مباش ار على السلم ياألمن الديليين ،كما هو يارد في اتفاقية
الطيران المدةي الديلي ،مع إقامة ايعتبار الواجب للوضع الخاص لألعضاء في منظمة الطيران المدةي الديلي الذين هم غير أعضاء
في األمم المتحدة.
القرارُُ :16-9الذكرىُالعاشرةُإلنشاءُاألممُالمتحدة ُ

إن ال معية العمومية ،يقد أخذت علما تأن األمم المتحدة ستحتفل تالذكرى العاشرة إلةشائها ،يذلك في سان فراةسيسكو بين  20ي26
يوةيو .1955
-1

تعرب عن عميق تقديرها لما أسهمت ته األمم المتحدة ةحو تحقيق سالم العالم يرفاهيته.

تؤكد من جديد على ةية منظمة الطيران المدةي الديلي في التعاين على ةحو كامل مع األمم المتحدة يفقا لريح
-2
اتفاقية الطيران المدةي الديلي يميثاق األمم المتحدة يالنود اتفاق العالقات بين المنظمتين.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُُ :17-27العالقةُبينُاإليكاوُوﻫيئاتُالطيرانُالمدنيُاالقليمية ُ

لما كاةت ال معية العمومية قد يض عت في قرارها  5-10إطا ار للس ياس ة التي تحكم العالقات بين اإليكاي يالل نة األيريالية للطيران
المدةي (ايكاك) ،تما في ذلك الترتيبات المالية.
يلما كاةت ال معية العمومية قد دعت الم لس ،بين أشياء أخرى ،في قرارها  ،21-18إلى تطبيق تلك السياسة يالترتيبات على
هيئات إقليمية أخرى من هيئات الطيران المدةي ،يدعت في قرارها  8-21الهيئات اإلقليمية إلى النظر في دعوة ديل غير أعضاء
فيها إلى حضور اجتماعاتها.
يلما كاةت اإليكاي قد أقامت ،يفقا للق اررصن  5-10ي  ،21-18عالقة يثيقة يمفيدة مع إيكاك يالل نة األفرصقية للطيران المدةي
(أفكاك) يل نة الطيران المدةي ألمرصكا الالتينية (يكاك) ،مما علز من األهداف ياألغراض العالمية يتفاقية الطيران المدةي الديلي،
يسهل من تطوصر المحافل اإلقليمية التي تتعاين فيها الديل يتنسق في إطارها قضايا النقل ال وم ذات ايهتمام المشترك.
يالما أةه ينبعي تعديل الترتيبات المالية المذكورة في القرار  5-10في ض وء التعييرات في الظريف التي طرأت منذ اعتمادها ،يفي
ضوء ةمو يتطور الهيئات اإلقليمية ،يللسماح لهذه الهيئات تأن تتولى المسؤيلية الكاملة عن شؤيةها المالية.
يالما أن قدرة الهيئات اإلقليمية على البقاء يتشعيلها يخدم مصالح الطيران المدةي الديلي.

فإن ال معية العمومية:
-1

-2

تقرر اآلتي:
أ)

أن تدعم المنظمة عمل يأةشطة أية هيئة إقليمية للطيران المدةي ،سواء كاةت قائمة حاليا أي ستقام مستقبال،
عندما تطلب الهيئة ايقليمية المعنية ذلك الدعم يتتم الموافقة عليه حسب األصول ،مع األخذ في الحسبان
موارد اإليكاي يمقتضيات تنفيذ برةامج عملها.

ب)

أن أم دعم مالي من المنظمة إلى هيئات الطيران المدةي اإلقليمية ،مثل الدعم في شكل مواصلة تقديم خدمات
السكرتارصة ،ينبعي أن يحظى تموافقة ال معية العمومية ك لء من ميلاةيات البرةامج العادم للمنظمة ،يأن
تحدد في الميلاةية تاعتبارها دعما للهيئات اإلقليمية.

تكلف الم لس تما يلي:
أ)

أن يعقد مع كل هيئة إقليمية للطيران المدةي ترتيبات مالئمة للعمل يفقا للمبادئ المذكورة أعاله ،يأن يكفل
قيام عالقة عمل يثيقة ،تما في ذلك التعاين يالتنسيق ،يتحقيق ايةس ام بين برامج العمل لتالفي ايزدياج
غير الضريرم ،يحضور اجتماعات معينة من اجتماعات كل منها ،حسبما يتفق عليه.

ب)

أن يدخل في ترتيبات العمل هذه ،كلما كان ذلك ممكنا عمليا يحسبما يتفق عليه ،ةصا يقضي تالمشاركة في
ةفقات التسهيالت يالخدمات المشتركة التي تقدم للديل األعضاء.

ج)

أن ينظر تعين العطف في طلبات الهيئات اإلقليمية للحصول على المساعدة في شؤين النقل ال وم ذات
ايهتمام اإلقليمي.

تدعو هيئات الطيران المدةي اإلقليمية ،يفقا لقواعدها اإلجرائية ،أن تنظر تعين العطف في إمكاةية دعوة ديل اإليكاي
-3
المتعاقدة غير األعضاء في الهيئة اإلقليمية المعنية إلى حضور اجتماعاتها تصفة مراقبين.
-4

تعلن أن هذا القرار يلعي القرار  5-10يالفقرة  1أ) من منطوق القرار  21-18يالقرار  8-21يصحل محله.
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القرارُُ :21-37التعاونُمعُالمنظماتُاالقليميةُوﻫيئاتُالطيرانُالمدنيُاالقليمية ُ

لما كان قرار ال معية العمومية  ،10-1الذم اعتمد في الديرة األيلى لل معية العمومية في عام  1947يي يلال سارصا ،يصرح
للم لس تعمل الترتيبات المالئمة مع المنظمات الديلية العامة التي ترتبط ةشاطاتها تالطيران المدةي الديلي ،في شكل ترتيبات غير
رسمية للعمل ،يذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية.
يلما كان قرار ال معية العمومية  ،17-27المتصل تالعالقة بين اييكاي يهيئات الطيران المدةي ايقليمية يبين ،ضمن أمور أخرى،
أن اييكاي تدعم عمل يأةشطة أم هيئة إقليمية للطيران ،سواء كاةت قائمة حاليا أي ستقام مستقبال ،يصكلف الم لس تأن يعقد مع كل
هيئة إقليمية للطيران المدةي ترتيبات مالئمة للعمل.
يحيث أةه طبقا لهذين الق اررصن ،يضعت اييكاي ترتيبات مختلفة للتعاين مع هيئات الطيران المدةي ايقليمية.
يلما كاةت سياسة اييكاي تشأن التعاين اإلقليمي تنص على أن اييكاي ملتلمة بتقديم المساعدة يالمشورة يأشكال الدعم األخرى،
تقدر اإلمكان ،إلى الديل المتعاقدة في ايضطالع تمسؤيلياتها المتعلقة تاتفاقية الطيران المدةي الديلي ياألهداف ايستراتي ية لاليكاي.
يحيث أن اييكاي ستنفذ سياستها تشأن التعاين اإلقليمي عن طرصق شراكات يثيقة مع المنظمات ايقليمية يهيئات الطيران المدةي
ايقليمية.

فإن ال معية العمومية:
-1

تؤصد سياسة يإطار اييكاي تشأن التعاين اإلقليمي.

تش ع المنظمات اإلقليمية يهيئات الطيران المدةي ايقليمية على الدخول في ترتيبات مناسبة مع اييكاي ،يفقا لسياسة
-2
ن
يإطار اييكاي تشأن التعاي اإلقليمي.
-3

تحث الديل على دعم منظماتها ايقليمية يهيئاتها ايقليمية للطيران المدةي في الدخول في ترتيبات مناسبة مع اييكاي.

تش ع الديل على تطبيق القواعد يالتوصيات الديلية الواردة في مالحق اتفاقية الطيران المدةي الديلي تصورة منفردة
-4
ن
يعن طرصق التعاي اإلقليمي على السواء.
-5

تش ع الديل التي ليست لديها تعد هيئة إقليمية على السعي إلى تشكيل هذه الهيئة.

تكلف الم لس تأن يكفل ،عن طرصق ترتيبات تعايةية ،أن كال من اييكاي يهيئات الطيران المدةي ايقليمية تش ع
-6
الديل على تنسيق األةظمة التشعيلية يالمتطلبات يايجراءات تايستناد إلى القواعد يالتوصيات الديلية.
تطلب من األمين العام تنفيذ خطة العمل التي يافق عليها الم لس لتحسين التعاين مع المنظمات ايقليمية يهيئات
-7
الطيران المدةي ايقليمية.
تطلب من األمين العام أن يقيم تآز ار بين اييكاي يكل هيئة إقليمية للطيران المدةي يفقا للترتيبات المنصوص عليها
-8
في مذكرات التفاهم المبرمة فيما بينها ،يالذلك يتم تفادم ازدياج العمل.
-9
المحرز.

تطلب من األمين العام أن ينظم اجتماعات ديرصة بين اييكاي يهيئات الطيران المدةي ايقليمية يدراسة ديرصة للتقدم

تطلب من الم لس أن يقدم إلى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية تقرص ار عن التنفيذ اإلجمالي لسياسة اييكاي
-10
تشأن التعاين اإلقليمي يالتقدم المحرز.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُُ :7-22الئحةُوحدةُالتفتيشُالمشتركة ُ

إن ال معية العمومية:
يقد ةظرت في القرار  192/31الصادر عن ال معية العامة لألمم المتحدة.
يإذ تالحظ ما لوحدة التفتيش المشتركة من فائدة محديدة لمنظمة اإليكاي ةظ ار للدير الذم يقوم ته م لس اإليكاي الذم يشرف على
أةشطة المنظمة على ةحو مستديم.
يإذ تعتبر أةه من المالئم ،للحفاظ على ايتساق يالتنسيق داخل منظومة األمم المتحدة ،أن تستمر اإليكاي في ايستفادة من خدمات
يحدة التفتيش المشتركة تعد  31ديسمبر .1977
تقرر:
قبول يئحة يحدة التفتيش المشتركة التي ستستمر في أن تكون مسؤيلة أمام الم لس تالنسبة ألةشطة الوحدة
-1
المتعلقة تاييكاي.
-2
يهيئاته الفرعية.

أن يستمر اختصاص الوحدة في شموليته لوظائف األمين العام ،يلكنه لن يمتد إلى يظائف ال معية العمومية يالم لس

-3

الترخيص لألمين العام تأن يبعث بنص هذا القرار إلى األمين العام لألمم المتحدة.
القرارُ:12-21

ُلجنةُالخدمةُالمدنيةُالدولية ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تأخذ في اعتبارها أن ال معية العامة لألمم المتحدة ،في قرارها رقم ( 3042الديرة  ،)27قد قررت من ةاحية المبدأ أن تنشئ ل نة
للخدمة المدةية الديلية ك هاز لتنظيم يتنسيق شريط الخدمة في النظام المشترك لألمم المتحدة.
يحيث أن ايتفاق بين األمم المتحدة يمنظمة الطيران المدةي الديلي في أيل أكتوالر  1947يعترف في مادته الثاةية عشرة ،تأن إةشاء
جهاز ياحد موحد للموظفين الديليين مستقبال يعد أم ار مرغوالا فيه من يجهة ةظر التنسيق اإلدارم الفعال.
يالما أن من سلطة ال معية العمومية ،طبقا ألحكام المادتين  58ي 65من اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،أن تضع القواعد التي يقرر
الم لس على أساسها األمور المتعلقة تموظفي المنظمة ،يأن تعطي موافقتها للم لس لكي يعقد الم لس ترتيبات من شأةها تسهيل
عمل المنظمة.
تقرر التصرصح للم لس ،تعد أن يقوم ببحث الترتيبات التأسيسية يالتشعيلية لل نة الخدمة المدةية الديلية ،تعقد ايتفاقات أي الترتيبات
المالئمة تما يحقق مصلحة المنظمة.
القرارُُ :11-29استعمالُتكنولوجياُالفضاءُفيُمجالُالمالحةُالجوية ُ

القرارُُ :17-40بيانُموحدُبسياساتُوممارساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُ
حمايةُالبيئةُ–ُاألحكامُالعامةُوالضجيجُونوعيةُالهواءُالمحلي ُ
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القرارُُ :18-40بيانُموحدُبسياساتُوممارساتُااليكاوُالمستمرةُفيُمجالُحمايةُالبيئةُ
–ُتغيرُالمناخ ُ

ُق ارراتُاألممُالمتحدةُبخصوصُدعوةُحركاتُالتحريرُلحضورُ

المقررُ:21

اجتماعاتُالوكاالتُالمتخصصة ُ
(اةظر Doc 9119 A21-Min. P/1-12,

الصفحة  ،110الفقرة )19

القرارُ:6-38

ُتأييدُسياسةُاإليكاوُفيُالمسائلُالمتعلقةُبطيفُالتردداتُالالسلكية ُ

القرارُ:6-22

ُاشتراكُمنظمةُالتحريرُالفلسطينيةُفيُمنظمةُاإليكاوُبصفةُمراقب ُ

ان ال معية العمومية:
إذ تنظر تعين ايعتبار إلى القرار رقم  3237الصادر عن ال معية العامة لألمم المتحدة في  22ةوفمبر  1974تشأن حق منظمة
التحرصر الفلسطينية في ايشتراك تصفة مراقب في ديرات يةشاطات ال معية العامة لألمم المتحدة يجميع المؤتمرات الديلية التي تعقد

تحت رعاية ال معية العامة لألمم المتحدة ي/أي الهيئات األخرى التاتعة لألمم المتحدة.

يإذ تأخذ في اعتبارها أن منظمة التحرصر الفلسطينية قد اشتركت تصفة مراقب في المؤتمر العالمي للسكان ،يالمؤتمر العالمي للعذاء،
يمؤتمر األمم المتحدة لقاةون البحار ،يمؤتمر األمم المتحدة لل رصمة ،يمؤتمر األمم المتحدة للموطن.

يإذ تأخذ في اعتبارها كذلك أن منظمة التحرصر الفلسطينية اشتركت تصفة مراقب في ديرات يأعمال منظمة األغذية ياللراعة ،يمنظمة
اليوةسكو ،يمنظمة العمل الديلية ،يمنظمة الصحة العالمية.

تعتبر أةه من حق منظمة التحرصر الفلسطينية أن تشترك تصفة مراقب:
أ)

في ديرات يأعمال ال معية العمومية لإليكاي يالمؤتمرات الديلية األخرى التي تعقد تحت رعاية اييكاي.

ب)

يفي ايجتماعات اإلقليمية المكلفة ببحث مسائل تخص أراضيها.

تكلف الم لس تاتخاذ الخطوات الضريرصة من أجل تنفيذ هذا القرار.
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السياسةُالعامةُبشأنُالبرامجُالخاصة ُ
القرارُ:1-37

ُ مبادئُمدونةُالسلوكُبشأنُتبادلُمعلوماتُالسالمةُواستخدامها ُ

لما كاةت الديل األعضاء تتحمل تشكل جماعي يفردم مسؤيلية ضمان سالمة الطيران المدةي الديلي؛
يلما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي يمال حقها توفر اإلطار القاةوةي يالتشعيلي الذم يمكن للديل األعضاء أن تبني عليه
ةظاما لسالمة الطيران المدةي يقوم على الثقة يايعتراف المتبادلين ،يهو ما يقتضي قيام كل الديل األعضاء بواجباتها في تنفيذ

القواعد يالتوصيات الديلية ،يفي مراقبة السالمة ال وصة على النحو المناسب؛

يإذ تذكر تأن الثقة المتبادلة بين الديل ،يكذلك ثقة ال مهور في سالمة النقل ال وم تتوقف على ايطالع على المعلومات

المالئمة في م ال تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية؛

يإذ تذكر تأن توخي الشفافية يتبادل هذه المعلومات دعامتان أساسيتان إلقامة ةظام ةقل جوم سليم ،يأن أحد أهداف تبادل

المعلومات هو ايست اتة على مستوى الديلة يعلى المستوى العالمي لشواغل السالمة تصورة متسقة يياقعية يشفافة؛

يإذ تسلم تأةه من شأن معلومات السالمة التي توجد في حوزة الديل كل على حدة يلدى قطاع الطيران يمنظمات الطيران يالمتعلقة

بوجود أخطار تشعيلي ة تقدم منظو ار أكثر يضوحا حول مكامن المخاطر الموجودة يالناشئ ة ،يتتيح فرصة للقيام بتدخالت في
الوقت المناسب لتحسين السالمة عندما يتم تبادل تلك المعلومات يتتخذ إجراءات على أساسها تشكل جماعي؛

يإذ تسلم تأن هناك حاجة لوضع مبادئ خاصة تسرصة المعلومات يشفافي تها لضمان استخدام معلومات السالمة استخداما مالئما

يمنصفا يمتسقا ،لتحسين سالمة الطيران ي غير ،يليس ألغراض أخرى غير مالئمة ،تما في ذلك لتحقيق ملايا اقتصادية؛

يإذ تدرك أن استخدام تلك المعلومات ألغراض غير األغراض المرتبطة تالسالمة قد يحول دين تقديم تلك المعلومات ،مع ما

سيترتب على ذلك من أثر سلبي على سالمة الطيران؛

فإن ال معية العمومية:
-1

جملة أمور:

تطلب إلى الم لس أن يعد مديةة سلوك لتبادل معلومات السالمة ياستخدامها ،تايستناد إلى المبادئ التالية ،في
أ)

ت مع الديل األعضاء معلومات السالمة ذات الصلة يالمناسبة يت تبادلها لضمان يفائها تمسؤيلياتها الفردية

يال ماعية تفعالية لصالح سالمة الطيران المدةي الديلي؛

ب) تستخدم الديل األعضاء معلومات السالمة لضمان أن العمليات التي تخضع لمراقبتها في امتثال تام للقواعد
يالتوصيات الديلية يغير ذلك من اللوائح المنطبقة؛

ج) تكفل الديل األعضاء يصناعة الطيران يمؤسسات الطيران استخدام معلومات السالمة المتبادلة تطرصقة
مالئمة يمنصفة يمتسقة ،ياستعمالها فحسب لتحسين سالمة الطيران؛

د)

تتوخى الديل األعضاء يصناعة الطيران يمؤسسات الطيران الحذر في الكشف عن المعلومات ،على أن

تراعي أيضا الحاجة إلى ال شفافية ياحتمال أن يعرقل هذا الكشف توفير المعلومات في المستقبل؛
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ه)
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توافق الديل األعضاء التي لم تستلم المعلومات الخاصة تالسالمة من ديلة أخرى ،على تأمين سرصتها
يعلى ايمتثال لمبادئ تخصوص السرصة توازم تلك التي تطبقها الديلة مصدر المعلومات.
القرارُُ :11-29استعمالُتكنولوجياُالفضاءُفيُمجالُالمالحةُالجوية ُ

لما كان اس تكش اف الفض اء الخارجي ياس تخدامه في األغراض الس لمية هما من األمور ذات ايهتمام البالغ للطيران المدةي الديلي
يصؤثران في شؤين تدخل ضمن اختصاص المنظمة يفقا ألحكام اتفاقية شيكاغو.
يلما كاةت ال معية العامة لألمم المتحدة قد اعترفت تأن الوكايت المتخص ص ة التاتعة لها يمكن أن تؤدم يظائف مفيدة يمتنوعة
تصدد األةشطة الفضائية يأن اهتمامها ي ب أن يقابل تالترحيب يالتش يع.
يلما كاةت ال معية العمومية قد أقرت في ديراتها  15ي 16ي 22المبادئ الخاص ة تاش تراك اإليكاي في برامج اس تكش اف الفض اء
الخارجي ياستخدامه.
يلما كاةت اإليكاي مس ؤيلة عن إعداد موقف الطيران المدةي الديلي تش أن كل األمور المتعلقة بدراس ة المس ائل التي تنطوم على
اس تخدام تكنولوجيا الفض اء ألغراض المالحة ال وصة ،تما في ذلك تقرصر ايحتياجات الخاص ة للطيران المدةي الديلي تالنس بة
لتطبيقات التكنولوجيا الفضائية.
يلما كاةت ال معية العمومية قد أس س ت في القرار  20-22مس ؤيلية اإليكاي عن بيان موقف الطيران المدةي الديلي تش أن جميع
أمور الفض اء الخارجي ذات الص لة ،يطلبت إلى الم لس أن يواص ل عمله فيما يتعلق بتخطيط ياس تعمال تكنولوجيا الفض اء
ألغراض المالحة ال وصة ،يأن يتخذ خطوات تهدف إلى المواص لة النش طة للعمل المتمثل في تحديد المتطلبات التش عيلية يالفنية
لألةظمة الديلية لخدمة المالحة ال وصة تاألقمار الصناعية.
يالما أن ديي يمنظمات ديلية قد اكتسبت معرفة يخبرة جديدة في استخدام تكنولوجيا الفضاء في المالحة ال وصة ،من خالل العمل
المن ل داخل إطار اإليكاي تشأن المسائل المتعلقة تاستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة ال وصة.
يلما كاةت الديل األعضاء تاإليكاي قد أيدت مفهوما عالميا ألةظمة ايتصايت يالمالحة يايستطالع يإدارة الحركة ال وصة المستقبلية
استنادا إلى تكنولوجيا األقمار الصناعية ،يهو المفهوم الذم اعتمده الم لس.
يلما كان استعمال تكنولوجيا األقمار الصناعية ،طبقا لمفهوم أةظمة اإليكاي لالتصايت يالمالحة يايستطالع يإدارة الحركة ال وصة،
سيساعد في التعلب على القيود الكامنة في األةظمة الحالية للمالحة ال وصة يصفي ،على أساس عالمي ،تمتطلبات الطيران المدةي
الديلي في المستقبل المنظور.
يإذ تالحظ ةتائج التعاين بين الديل المتعاقدة في استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة ال وصة على أساس ديلي عرصض،
يالحاجة إلى قيام مثل هذا التعاين في المستقبل.

فإن ال معية العمومية:
-1

تقرر أن تستمر اإليكاي في تولي المسؤيلية عما يلي:
أ)

بيان موقف الطيران المدةي الديلي ت اه كل المسائل ذات الصلة تالفضاء الخارجي.

ب)

رصد يتنسيق العمل الذم تضطلع ته الديل تشأن التخطيط لهذه األمور على الصعيدين اإلقليمي يالعالمي
حتى يتم إدخال مف هوم أةظمة اإليكاي المستقبلية لالتصايت يالمالحة يايستطالع يإدارة الحركة ال وصة على
المستوى العالمي تشكل منظم يكفء يالطرصقة متوازةة مع األخذ في الحسبان اعتبارات السالمة يايقتصاد.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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تطلب إلى الم لس أن يواص ل عمله لتحديد المتطلبات التش عيلية يالفنية يالمالية ياإلدارصة يالتنظيمية القاةوةية لنظم
-2
عالمية تعمل تاألقمار الص ناعية ألغراض الطيران المدةي ،مع إقامة ايعتبار الواجب ألحكام القرار  10-27المرفق (م) ،تش أن
تنسيق األةظمة الرئيسية يالفرعية الخاصة تالمالحة ال وصة.
تحث الديل المتعاقدة على ايس تمرار في إعالم اإليكاي تش أن ما يهم الطيران المدةي الديلي من برامج خاص ة
-3
تاستكشاف الفضاء الخارجي ياستخدامه ،فضال عن التقدم المحرز في هذا الم ال.
تطلب إلى األمين العام أن يكفل إبالغ كل المنظمات التي تعالج األةش طة الفض ائية تمواقف يمتطلبات الطيران
-4
المدةي الديلي ،يأن يس تمر في اتخاذ الترتيبات لتمثيل اإليكاي في المؤتمرات يايجتماعات المالئمة التي ترتبط تالمص الح الخاص ة
للطيران المدةي الديلي في هذا الم ال أي التي تؤثر في تلك المصالح.
-5

تعلن أن هذا القرار يلعي القرار  20-22يصحل محله.
القرارُُ :26-40النقلُالفضائيُالتجاريُ ُ

لما كاةت المادة الراتعة ياألرالعون من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تنص على أةه ضمن غايات يأهداف اإليكاي العمل على تطوصر
مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم إلى
ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يايقتصاد؛
يلما كاةت المادة الساتعة يالثالثون من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تنص على أن " ...تقوم منظمة الطيران المدةي الديلي من
يقت آلخر ،يحسب الضريرة ،تاعتماد يتعديل القواعد القياسية يالتوصيات الديلية ياإلجراءات الديلية الموصى بها يالتي تتعلق []...
ت ميع المسائل األخرى التي تتصل تسالمة المالحة ال وصة ياةتظامها يفعاليتها ،حسبما تدعو إليه الحاجة من يقت آلخر".
يلما كان المؤتمر الثالث عشر للمالحة ال وصة قد ةظر في ال واةب الفنية للنقل الفضائي الت ارم ،ي سيما تداخله مع الطيران وحيثُ
إن الم لس قد اعتمد توصية المؤتمر الثالث عشر للمالحة ال وصة تشأن النقل الفضائي الت ارم؛
يإق ار ار تالعالقة المتداخلة بين مبادئ قاةون ال و الديلي يالفضاء الخارجي من حيث النقل الفضائي الت ارم؛
يإق ار ار تأهمية تكليف اإليكاي فيما يتعلق تاآلتي :استيعاب النقل الفضائي الت ارم في الم ال ال وم؛ يايستخدام المشترك للبنية
األساسية؛ يالمواقع المشتركة للمطارات يالمواةئ الفضائية؛ ياستخدام الطائرات لإلطالق؛ يمراحل طيران المركبات الفضائية التي
تستخدم ايحتكاك تالعالف ال وم يستحداث القدرة على الرفع؛
ياعترافا تالحاجة إلى العمل عن كثب مع مختلف كياةات األمم المتحدة ،يخاصة مكتب شؤين الفضاء الخارجي التاتع لألمم المتحدة
يل نة األمم المتحدة يستخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقررُماُيلي:
تؤكد من جديد على الدير الذم تضطلع ته اإليكاي في إعداد إرشادات السياسات في الم ايت التي تتداخل فيها
-1
عمليات النقل الفضائي الت ارم مع الطيران المدةي الديلي تالتنسيق مع مكتب شؤين الفضاء الخارجي التاتع لألمم المتحدة؛
ِّ
توجه الم لس بتكليف األمينة العامة تأن تتشاير مع الديل تشأن الدير الذم تضطلع ته اإليكاي يالأن تواصل التنسيق
-2
مع الديل يالمنظمات الحكومية يغير الحكومية يالقطاع الخاص ياأليساط األكاديمية يالوكايت المختصة التاتعة لمنظومة األمم

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

I-59

المتحدة لرصد تقدم يتطور النقل الفضائي الت ارم يمعال ة القضايا الناشئة ،تما في ذلك التأثير على العمليات المدةية الديلية دين
المدارصة.
القرارُُ :17-40بيان ُموحد ُبسياسات ُوممارسات ُااليكاو ُالمستمرة ُفي ُمجال ُحمايةُ
األحكامُالعامةُوالضوضاءُونوعيةُالهواءُالمحلي ُ
ُ
البيئةُ–ُ
لماُكانت ال معية العمومية قد قررت ،تموجب قرارها  ،1-39أن تواصل في كل ديرة من ديراتها العادية اعتماد البيان الموحد
تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة،
ولماُكان القرار  1-39يتكون من ةص تمهيدم يعدد من المرفقات تخصوص موضوعات محددة يلكن متراتطة،
وبالنظر ُإلى الحاجة إلى التعبير عن التطورات التي است دت منذ الديرة التاسعة يالثالثين لل معية العمومية في م ال
ضوضاء ياةبعاثات محركات الطائرات.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1

تقرر أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدةاه ،مع القرار " :18-40بيان موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في

م ال حماية البيئة  -تعير المناز" يالقرار " :19-40بيان موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة خطة
التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا) ،تشكل البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي
المستمرة في م ال حماية البيئة ،حسبما كاةت هذه السياسات قائمة عند اختتام الديرة األرالعين لل معية العمومية:

المرفق (أ) — لمحة عامة
المرفق (ب) —

يضع القواعد يالتوصيات ياإلجراءات يالمواد اإلرشادية تشأن ةوعية البيئة

المرفق (ج) —

السياسات يالبرامج المبنية على "النهج المتوازن" للسيطرة على ضوضاء الطائرات

المرفق (د) —

سحب الطائرات النفاثة دين الصوتية التي تت ايز ضوضاؤها المستوصات المنصوص عليها في الم لد األيل من
الملحق السادس عشر

المرفق (ه) —

فرض القيود التشعيلية المحلية للحد من الضوضاء في المطارات

المرفق (ي) —

تخطيط يإدارة استخدام األراضي

المرفق (ز) —

الطائرات األسرع من الصوت – مشكلة الفرقعة الصوتية

المرفق (ح) —

أثر الطيران على ةوعية الهواء المحلي

تطلب إلى الم لس أن يعرض على ةظر كل ديرة عادية تعقدها ال معية العمومية سياسات يممارسات اإليكاي في
-2
م ال حماية البيئة لتستعرضها.
تعلن أن هذا القرار مع القرار" :18-40بيان موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة -
-3
تعير المناز" يالقرار " :19-40بيان موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة -خطة التعوصض عن الكرالون
يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا) " ،تحل محل الق اررصن  1-39ي 2-39ي.3-39

ُ

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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المرفقُ(أ) ُ
لمحةُعامة ُ
لماُكانت ديباجة "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تنص على أن " ...تطور الطيران المدةي الديلي مستقبال يمكن أن يساعد
كثي ار على إي اد يإتقاء الصداقة يالتفاهم بين أمم العالم يشعواله ،"....يأن المادة الراتعة ياألرالعين من تلك ايتفاقية تنص على أةه
ينبعي للمنظمة " ...العمل على تطوصر مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية ي...على تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي
من أجل ...تلبية احتياجات شعوب العالم إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية يايقتصاد".
ولماُكان من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدةي على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن التحسينات
التكنولوجية يإدارة الحركة ال وصة ياإلجراءات التشعيلية األكثر كفاءة ،يإعادة تديصر الطائرات ،ياستخدام مصادر الطاقة النظيفة
يالمت ددة يالمستدامة ،يايستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات ،يتخطيط يإدارة ياستخدام األراضي ،يمشاركة الم تمعات المحلية،
يالتدابير القائمة على آليات السوق.
ولماُكانت جميع الديل األعضاء في اإليكاي قد يافقت على ايستمرار في متاتعة جميع مسائل الطيران المتعلقة تالبيئة
يالحفاظ كذلك على المبادرة في يضع إرشادات سياسية تشأن هذه المسائل يعدم ترك مثل هذه المبادرات لمنظمات أخرى.
ولماُكانت منظمات ديلية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل ال وم.
ولماُكان النمو المستدام للطيران مهما للنمو يالتنمية ايقتصاديين يالت ارة يالتبادل الثقافي يالتفاهم بين الشعوب ياألمم في
المستقبل ،لذلك ي ب اتخاذ إجراءات تسرعة لضمان توافقه مع ةوعية البيئة يتطوره تطرق تخفف من اآلثار الضارة.
وإق ار اُر تأن عمل المنظمة في م ال البيئة يسهم في تحقيق عشرة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي يضعتها
األمم المتحدة.
ولماُكانت المعلومات الموثوق بها يأفضل المعلومات المتوافرة عن آثار الطيران على البيئة ضريرصة كي تعد اإليكاي يديلها
األعضاء السياسة الخاصة بها.
وتسليماُ تأةه قد تم إحراز تقدم كبير في التصدم آلثار الطيران على البيئة ،يأن الطائرات التي تنتج في يومنا هذا أكثر
كفاءة بنسبة  80في المائة في استهالك الوقود يأقل ضوضاء بنسبة  75في المائة مما كاةت عليه في ستينات القرن الماضي.
سيتعين على
وإق ار اُر تأةه ي رم بوتيرة سرصعة إعداد التكنولوجيات ايبتكارصة يمصادر الطاقة ال ديدة ألغراض الطيران يالأةه
ّ
اإليكاي القيام تالكثير لمواكبة ترخيص هذه التكنولوجيات ال ديدة في م ال البيئة يفي الوقت المناسب ،حسب ايقتضاء؛
ولماُكانت تقدر ما توجد أيجه تراتط معترف بها بين آثار الطيران على البيئة ،مثل الضوضاء ياةبعاثات المحركات ،فثمة
حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر يالتخفيف التشعيلي.
ولماُكانت إدارة يتصميم الم ايت ال وصة يمكن أن يؤديا دي ار في معال ة آثار اةبعاثات الطيران من غازات الدفيئة على
المناز العالمي ،يأةه ينبعي أن تعالج الديل ،فرديا أي جماعيا على أساس إقليمي ،المسائل ايقتصادية يالمؤسسية المتعلقة بذلك.
ولما ُكان التعاين مع المنظمات الديلية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة يمن أجل يضع
السياسات المالئمة لمعال ة هذه اآلثار.
وإق ار اُر تأهمية البحث يالتطوصر في م ال كفاءة استخدام أةواع الوقود يالدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل ال وم
الديلي بتأثير أقل على البيئة ،من حيث ةوعية الهواء المحلي يالمناز العالمي على حد سواء.
وبالنظرُإلى أهمية أحدث المعلومات عن تأثير ضوضاء الطائرات في الحاضر يالمستقب ،يذلك على النحو المبين في
ات اهات اإليكاي في م ال البيئة على المستوى العالمي ،من أجل دعم اتخاذ الق اررات تشأن المسائل البيئية.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
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تعلن أن اإليكاي ،تصفتها يكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة تالطيران المدةي الديلي ،تعي اآلثار الضارة
-1
تالبيئة يالتي قد تكون متعلقة بنشاط الطيران المدةي ،يأةها ستستمر في معال تها ،يأةها تقر تمسؤيليتها يالمسؤيلية ديلها األعضاء
عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن يالمنظم للطيران المدةي من ةاحية يةوعية البيئة من ةاحية أخرى .يعند
اضطالع اإليكاي يالديل األعضاء فيها تمسؤيلياتها ،فإةها سوف تسعى للقيام تما يلي:
أ)

الحد أي الخفض من عدد المتأثرصن تضوضاء الطائرات.

ب)

الحد أي الخفض من أثر اةبعاثات الطائرات على ةوعية الهواء المحلي.

ج)

الحد أي الخفض من أثر اةبعاثات غازات الدفيئة من الطيران على المناز العالمي.

تشددُ على أهمية مواصلة إثبات اإليكاي لديرها القيادم في كل مسائل الطيران المدةي الديلي المتعلقة تالبيئة يتطلب إلى
-2
الم لس أن يحتفظ بلمام المبادرة في إعداد إرشادات للسياسة تشأن هذه المسائل تعترف تخطورة التحديات التي يواجهها القطاع.
تطلب إلى الم لس أن يواصل التقييم المنتظم للوقع الحالي يالمستقبلي لضوضاء الطائرات ياةبعاثات محركات الطائرات
-3
يايستمرار في إعداد أديات لهذا العرض.
تطلب من الم لس أن يتاتع عن كتب التكنولوجيات ايبتكارصة يمصادر الطاقة ال ديدة ألغراض الطيران من أجل الترخيص
-4
لهذه التكنولوجيات في م ال البيئة يفي الوقت المناسب ،حسب ايقتضاء؛
تطلب إلى الم لس إتقاء يتحديث المعرفة تمسألة التراتط يالتبادل المتعلقة تالتدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير الطيران
5
على البيئة تعية اتخاذ الق اررات على النحو األمثل.
تطلب إلى الم لس أن يضع م موعة من المؤشرات البيئية للطيران التي يمكن أن تستخدمها الديل لتقييم أداء عمليات
-6
الطيران يفعالية القواعد يالسياسات يالتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئة.
تطلب إلى الم لس أن ينشر معلومات عن الوقع يايت اهات في الحاضر يالمستقبل لضوضاء الطائرات ياستهالك الطائرات
-7
للوقود يكفاءة الوقود في ةظام الطيران ياةبعاثات ال سيمات الدقيقة يأكاسيد النتريجين من محركات الطائرات ،مع تبيان عمل المنظمة،
يخطط العمل التي تقدمها الديل ،يخطة اإليكاي العالمية للمالحة ال وصة ،يالقواعد يالتوصيات الديلية التي تضعها اإليكاي ،يسياسة
ا إليكاي يموادها اإلرشادية في م ال البيئة تطرصقة مالئمة ،مثال من خالل تقديم التقارصر المنتظمة يالحلقات الدراسية ،تما يشمل
التنسيق مع مكاتب اإليكاي اإلقليمية.
تدعو الديل إلى أن تواصل تقديم دعمها النشط ألةشطة اإليكاي المتعلقة تالبيئة ،يتحث الديل األعضاء على دعم األةشطة
-8
غير المتوقعة في الميلاةية عن طرصق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية.
تدعو ُ الديل يالمنظمات الديلية إلى تقديم المعلومات يالبياةات العلمية الالزمة لتمكين اإليكاي من تقوصة عملها
-9
في هذا الم ال.
 -10تشجع الم لس على مواصلة التعاين الوثيق مع المنظمات الديلية يهيئات األمم المتحدة األخرى تشأن فهم آثار الطيران
على البيئة يالشأن يضع السياسات لمعال ة هذه اآلثار.
 -11تحث الديل على ايمتناع عن اتخاذ تدابير في م ال البيئة من شأةها أن تؤثر سلبا على التطور المنتظم يالمستدام للطيران
المدةي الديلي.

ُ
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المرفقُ(ب) ُ
وضعُالقواعدُوالتوصياتُواإلجراءاتُو/أوُالموادُاإلرشاديةُبشأنُنوعيةُالبيئة ُ
لماُكانت مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق الم ايرة لمطارات كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام يتحد من تطوصر
البنية األساسية للمطارات ،يتتطلب اتخاذ إجراءات مالئمة تشأةها.
يحسن فهم أيجه عدم التأكد المرتبطة بتأثير اةبعاثات الطائرات على البيئة على كل من المستوصين
ولماُكان الم تمع العلمي ّ
المحلي يالعالمي ،يظل هذا التأثير مصد ار للقلق يصقتضي اتخاذ إجراءات مالئمة.
وإق ار اُر تأن ثمة أيجه تراتط متعلقة بتصميم التكنولوجيا يعمليات الطائرات عند معال ة الشواغل المتصلة تالضوضاء يةوعية
الهواء المحلي يتعير المناز.
ولماُكان الم لس قد أةشأ ل نة معنية تحماية البيئة في م ال الطيران ( )CAEPتعرض المساعدة على يضع ملصد من
القواعد يالتوصيات ياإلجراءات يالمواد اإلرشادية لضوضاء الطائرات ياةبعاثات المحركات.
ولماُكان الم لس قد اعتمد الم لد األيل من الملحق السادس عشر تعنوان :ضوضاء الطائرات ،الذم يشتمل على قواعد
ترخيص مستوصات ضوضاء الطائرات دين الصوتية (تاستثناء الطائ رات قصيرة اإلقالع يالهبوط يالطائرات عمودية اإلقالع يالهبوط)،
يأخطر الديل األعضاء بذلك.
ولماُكان الم لس قد اعتمد الم لد الثاةي من الملحق السادس عشر تعنوان :اةبعاثات محركات الطائرات ،الذم يشتمل
على قواعد تشأن ايةبعاثات لترخيص محركات الطائرات  ،يأخطر الديل األعضاء بذلك.
ولماُكان الم لس قد اعتمد الم لد الثالث من الملحق السادس عشر تعنوان" :اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون من الطائرات"،
أخطر الديل األعضاء بذلك.
يالذم يتضمن القواعد القياسية الخاصة بترخيص اةبعاثات ثاةي أكسيد الركبون للطائرات ي َ

وإق ار اُر بتوصية ل نة حماية البيئة في م ال الطيران تشأن يضع قاعدة قياسية جديدة لكتلة يرقم اةبعاثات ال سيمات الدقيقة
غير المتطايرة ،يالتي ستشكل تعد اعتمادها الم لد الثاةي من الملحق السادس عشر؛
وإق ار اُر تأن القاعدة القياسية تشأن الترخيص يةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون يال سيمات الدقيقة تمثل مقارةة فنية لتكنولوجيات
الطيران المصممة لالستخدام في عمليات الترخيص يةبعاثات ال سيمات الدقيقة يترخيص مستوصات اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون،
على التوالي ،يلم تصمم لتستخدم أساسا يرتكل عليه لفرض قيود تشعيلية أي جبايات على ايةبعاثات.
ولماُكان قد تم إعداد يتعديل يةشر إرشادات من جاةب اإليكاي تشأن السياسات العامة المرتبطة تاإلجراءات الرامية الى
معال ة الشواغل البيئية المتعلقة تضوضاء الطائرات ياةبعاثات المحركات؛
وإق ار اُر تأعمال ل نة حماية البيئة تشأن ايستعراض المتكامل األيل يتكنولوجيات المحركات يتحديد األهداف التكنولوجية
على المدى المتو سط ( )2027يالمدى البعيد ( )2037فيما يخص الضوضاء ياحتراق الوقود يايةبعاثات.
وإق ار اُر تأن التكنولوجيات ايبتكارصة يمصادر الطاقة ال ديدة ألغراض الطيران ي رم إعدادها بوتيرة سرصعة ،تما في ذلك
الطائرات اله ينة ياإللكتريةية.
فإنُالجمعيةُالعمومية:
ترحب تالفوائد المستمرة للقاعدة القياسية ال ديدة األكثر صرامة تخصوص ضوضاء الطائرات إلدراجها في الفصل الراتع
-1
من الم لد األيل من الملحق السادس عشر يالتي دخلت حيل النفاذ في 2006/1/1؛
ترحب تاعتماد الم لس ،في ،مارس  2014القواعد القياسية ال ديدة األكثر صرامة تشأن الضوضاء التي تم تطبيقها في
-2
تقل كتلتها القصوى عند اإلقالع
 2017/12/31أي تعد هذا التارصخ ،يفي  2020/12/31أي تعد هذا التارصخ تالنسبة للطائرات التي ّ
عن  55طنا؛
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ترحب تاعتماد الم لس ،في مارس  ،2014القواعد القياسية ال ديدة تشأن الضوضاء التي تم تطبيقها اعتبا ار من
-3
 2018/1/1أي تعد هذا التارصخ تطبيقها على الطائرات ذات المرايح القالتة؛
ترحب تاعتماد الم لس في  2017/3/1قاعدة قياسية جديدة يةبعاثات ثاةي أيكسيد الكرالون من الطائرات من المقرر
-4
تطبيقها اعتبا ار من  2020/1/1أي تعد هذا التارصخ على أةواع الطائرات ال ديدة التي تلصد كتلتها القصوى عند اإلقالع على  60طنا
ياعتبا ار من  2023/1/1أي تعد هذا التارصخ على أةواع الطائرات ال ديدة التي تسايم كتلتها القصوى عند اإلقالع  60طنا أي تقل
عن ذلك ،يتبلغ سعتها القصوى  19مقعدا للركاب أي أقل من ذلك؛ يالتي قد يتحدد تارصخ يجوب تطبيقها في  2023/1/1أي تعد
هذا التارصخ؛
ترحب تاعتماد الم لس في مارس  2017القاعدة القياسية ال ديدة تشأن اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون التي من المقرر
-5
تطبيقها اعتبا ار من  2023/1/1أي تعد هذا التارصخ على الطائرات التي ي تلال قيد اإلةتاج يالتي يتوقف إةتاجها في 2028/1/1؛
ترحب تاعتماد الم لس في مارس  2017للقاعدة القياسية تشأن اةبعاثات كتلة ال سيمات الدقيقة غير المتطايرة من جميع
-6
المقدر  26.7كيلوةيوتن يصقع تارصخ صنع كل محرك فيها في
محركات الطائرات التورالينية المريحية يالنفاثة التي يت ايز دفعها
ّ
 2020/1/1أي يت ايز ذلك ،يكذلك قيام "ل نة حماية البيئة" بوضع القاعدة القياسية ال ديدة تشأن اةبعاثات كتلة يعدد ال سيمات
المقدر  26.7كيلوةيوتن يص ب تطبيقها
الدقيقة غير المتطايرة ل ميع محركات الطائرات التورالينية المريحية يالنفاثة التي يت ايز دفعها ّ
في 2023/1/1؛
تحث الديل على اإلقرار تأن القواعد القياسية الخاصة بترخيص اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون يال سيمات الدقيقة غير
-7
المتطايرة لم تصصم يستخدامها كأساس لفرض القيود التشعيلية يالرسوم على ايةبعاثات؛
تطلب إلى الم لس أن يواصل بنشاط يضع القواعد يالتوصيات ياإلجراءات يالمواد اإلرشادية التي تعالج تأثير الطيران على
-8
البيئة ،يذلك تمساعدة يتعاين هيئات المنظمة األخرى يالمنظمات الديلية األخرى؛
تطلب من الم لس أن يتاتع عن كتب التكنولوجيات ايبتكارصة يمصادر الطاقة ال ديدة ألغراض الطيران من أجل الترخيص
-9
لهذه التكنولوجيات في م ال البيئة يفي الوقت المناسب ،حسب ايقتضاء؛
 -10تطلب إلى الم لس ضمان مواصلة ل نة حماية البيئة في م ال الطيران لبرةامج عملها في م الي الضوضاء يايةبعاثات
على يجه السرعة ،من أجل يضع الحلول المالئمة تأسرع ما يمكن ،يإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلك.
 -11تحث الديل األعضاء من أقاليم العالم غير الممثلة تالشكل الكافي حاليا في ل نة حماية البيئة في م ال الطيران على أن
تشارك في أعمال تلك الل نة؛
 -12تطلب إلى الم لس أن يليد الديل يالمنظمات الديلية تكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات الطيران
على البيئة تحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات تاستخدام التدابير الفعالة المالئمة؛
-13

تحث الديل األعضاء على أن تتبع ،حسب ما هو مالئم ،األحكام التي يضعتها اإليكاي عمال تالفقرة ( )5من هذا المرفق؛

 -14تطلب إلى الم لس أن يواصل العمل في يضع سينارصوهات ياستخدامها لتقييم تأثير اةبعاثات الطيران على البيئة في
المستقبل يالتعاين مع المنظمات الديلية األخرى في هذا الم ال.

المرفقُ(ج) ُ
ُ
السياساتُوالبرامجُالمبنيةُعلىُ"النهجُالمتوازن"ُللسيطرةُعلىُضوضاءُالطائرات ُ
لماُكان أحد أهداف اإليكاي هو التش يع على التوصل إلى أكبر قدر عملي ممكن من التوافق في م ال الطيران المدةي
الديلي ،يي سيما في األةظمة البيئية.
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ولماُكان القيام على ةحو غير منسق بوضع سياسات يالرامج يطنية يإقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن
يعيق دير الطيران المدةي في التنمية ايقتصادية.
تقيد عمليات الطائرات ،يأثارت
ولماُكانت حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير ّ
معارضة قوصة ضد توسيع المطارات الحالية أي إةشاء مطارات جديدة.
ولماُكانت اإليكاي قد قبلت المسؤيلية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوصر الطيران المدةي على ةحو آمن
ياقتصادم يمنظم من ةاحية ،يالحفاظ على ةوعية البيئة من ةاحية أخرى ،يلما كاةت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم "النهج المتوازن"
لخفض ضوضاء الطائرات ييضع إرشادات تشأن كيفية تنفيذ الديل لهذا النهج.
ولماُكان النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذم يضعته اإليكاي يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في المطار ثم
تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طرصق استكشاف أرالعة عناصر رئيسية هي :خفض الضوضاء عند المصدر،
يتخطيط يإدارة استخدام األراضي ،ياإلجراءات التشعيلية لتقليل الضوضاء ،يفرض القيود التشعيلية ،بهدف معال ة مشكلة الضوضاء
تأقصى فعالية من حيث التكلفة.
ولماُكان تقييم الوقع الحاضر يالمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع اإليكاي يديلها األعضاء السياسات
الضريرصة.
ولماُكانت عملية تنفيذ عناصر النهج المتوازن يالمفاضلة بينها أمر في يد الديل األعضاء ،يكل ديلة هي التي تتحمل في
ةهاية األمر مسؤيلية يضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها ،على أساس سياسات يقواعد اإليكاي.
وإق ار اُر تأن الكتاب الديرم رقم  351الصادر عن اإليكاي تعنوان "إشراك الم تمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران" يبرز
كمكون أساسي لسياسة شاملة تتعلق تإدارة الضوضاء.
دير إشراك الم تمعات المحلية
ّ
ولماُكانت المواد اإلرشادية التي أعدتها اإليكاي لمساعدة الديل على تنفيذ النهج المتوازن [ إرشادات عن النهج المتوازن

للسيطرة على ضوضاء الطائرات  [ Doc 9829قد تم تحديثها فيما تعد.

وإدراكاُ لضريرة مواءمة حلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارات المعنية ،مما يستدعي إتباع ةهج
يختلف من مطار إلى آخر ،يإمكاةية تطبيق حلول مماثلة على مشكالت الضوضاء المتماثلة في المطارات.
وإدراكاُ إلمكاةية أن تسفر تدابير معال ة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشعلين يغيرهم من الشركاء المعنيين ،يي سيما
من البلدان النامية.
وإدراكاُألن لدى الديل التلامات قاةوةية ياتفاقات قائمة يقواةين سارصة يسياسات ثابتة ذات صلة بهذا الموضوع قد تؤثر على
تنفيذها "للنهج المتوازن" لإليكاي.
وإدراكاُ ألن تعض الديل قد يكون قد يضع سياسات أيسع للسيطرة على الضوضاء.
وبالنظرُإلى أن التحسينات التي أة لتها مطارات كثيرة في م ال الضوضاء تايستعاضة عن الطائرات المستوفية لشريط
الفصل الثاةي (الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء ،الواردة في الفصل الثاةي من الم لد األيل من الملحق السادس
عشر ،يلكن ضوضاءها يت ايز مستوصات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من الم لد األيل من الملحق السادس
عشر) تطائرات أقل ضوضاء ،هي تحسينات تستحق الحماية يستمرار النمو في المستقبل ،يي ينبعي النيل منها تالتعديات العمراةية
العشوائية حول المطارات.
تأخذ ُعلماُ تأن تحليل ل نة حماية البيئة لالت اهات في ضوضاء الطائرات تظهر أةه ،في ظل سينارصو التحسينات
التكنولوجية المتقدمة ،قد ي تؤدم اللصادة في عمليات الطائرات إلى زصادة في مساحة كوةتورات الضوضاء تعد عام  ،2030إذا ما
اتخذت الديل األعضاء في اإليكاي عددا من اإلجراءات الطموحة لتحقيق هذا السينارصو.
ُ
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فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تناشد جميع الديل األعضاء لدى اإليكاي ،يالمنظمات الديلية ،أن تعترف تالدير القيادم لإليكاي في معال ة مشكالت
-1
ضوضاء الطائرات.
ترحب تالتقدم المحرز حتى اآلن في التصدم لضوضاء الطائرات يتش ع الديل يالمصنعين يالمشعلين على مواصلة
-2
المشاركة في أعمال اإليكاي الرامية إلى التصدم لضوضاء الطائرات ،يعلى مواصلة اعتماد التكنولوجيات يالسياسات التي تقلل من
تأثير ضوضاء الطائرات في الم تمعات التي تحيط تالمطارات.
-3

تحث الديل على ما يلي:
أ)

اعتماد ةهج متوازن للسيطرة على الضوضاء ،مع المراعاة التامة إلرشادات اإليكاي ( )Doc 9829يايلتلامات القاةوةية
يايتفاقات القائمة يالقواةين السارصة يالسياسات الثابتة ذات الصلة بهذا الموضوع ،عند معال ة مشكالت الضوضاء
في مطاراتها الديلية.

ب)

يضع إجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء ،أي اإلشراف على تنفيذ هذه اإلجراءات ،تما في ذلك:
 )1تقدير ح م مشكلة الضوضاء في المطار المعني ،اعتمادا على معايير موضوعية يقابلة للقياس يعوامل
أخرى ذات صلة.
 )2تقييم التكاليف يالمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة ،يايستناد إلى هذا التقييم في اختيار التدابير
التي تهدف إلى تحقيق أقصى منفعة بيئية تأقل التكاليف.
 )3ةشر ةتائج التقييم من أجل التشاير عليها مع ال هات المعنية يايعتماد عليها في فض النلاعات.

-4

-5

تش ع الديل على ما يلي:
أ)

تش يع يدعم الدراسات يالرامج البحوث يالتكنولوجيا الهادفة إلى خفض الضوضاء عند المصدر أي خفضها تأم
بوسيلة أخرى .مع مراعاة أيجه التراتط مع الشواغل البيئية األخرى.

ب)

تطبيق سياسات تخطيط يإدارة استخدام األراضي للحد من التعديات العمراةية العشوائية في المناطق المتأثرة
تالضوضاء ،يتطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة تالضوضاء ،تما يتوافق مع المرفق (ي) بهذا
القرار.

ج)

تطبيق اإلجراءات التشعيلية لتخفيف الضوضاء قدر اإلمكان بدين اإلضرار تالسالمة ،مع يضع أيجه التراتط مع
الشواغل البيئية األخرى في ايعتبار.

د)

عدم تطبيق القيود التشعيلية تاعتبارها المالذ األيل ،يعدم تطبيقها إي تعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها من العناصر
األخرى للنهج المتوازن ،يالطرصقة تتوافق مع المرفق (ه) بهذا القرار يمع مراعاة التأثير المحتمل لهذه القيود على
المطارات األخرى.

تطلب إلى الديل القيام تما يلي:
أ)

العمل المشترك على ةحو يثيق لضمان ايتساق بين برام ها يخططها يسياساتها قدر اإلمكان.

ب)

المحددة في الكتاب الديرم
منسق ،يذلك فقا للمبادئ
ّ
المشاركة مع الم تمعات المحلية في الوقت المناسب يالشكل ّ
رقم  351الصادر عن اإليكاي؛

ج)

ض مان أن يتوافق تطبيق أم تدابير لخفض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييل الوارد في المادة الخامسة عشرة من
اتفاقية شيكاغو.

د)

مراعاة الظريف ايقتصادية الخاصة للبلدان النامية.
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حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في
-6
تدعو الديل إلى أن تواصل إعالم الم لس تسياساتها يالرام ها المتعلقة تالتخفيف من ّ
الطيران المدةي الديلي.
تطلب إلى الم لس القيام تما يلي:

-7

أ)

إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات.

ب)

ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة  Doc 9829يجعلها مست يبة لحاجات الديل.

ج)

التأكد من إتاحة يترسيخ ايرشادات المناسبة تشأن مشاركة الم تمعات المحلية إلى الديل؛

د)

تعلصل استخدام النهج المتوازن ،من خالل عقد حلقات دراسية ،على سبيل المثال.

تناشد الديل تقديم الدعم المناسب ألعمال اإليكاي على يضع اإلرشادات يأم أعمال إضافية تشأن المنه يات يتقييم تأثير
-8
التدابير أي فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن ،حسب ايقتضاء.

المرفقُ(د) ُ
سحبُالطائراتُالنفاثةُدونُالصوتيةُالتيُتتجاوزُضوضاؤﻫاُ ُ
المستوياتُالمنصوصُعليهاُفيُالمجلدُاألولُمنُالملحقُالسادسُعشر ُ
لماُكانت قواعد ترخيص مستوصات ضوضاء الطائرات النفاثة دين الصوتية محددة في الم لد األيل من الملحق السادس عشر.
ولماُكان تعرصف هذا السحب ،ألغراض هذا المرفق ،هو سحب فئة من الطائرات ،على أساس الضوضاء ،من العمليات
الديلية في جميع مطارات الديلة الواحدة أي األكثر.
ولماُكانت الل نة المعنية تحماية البيئة في م ال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل
جميع البلدان التي فرضت قيودا تشعيلية على عمليات طائرات الفصل الثاةي ،أمر ي يمكن تأييده على أساس التكاليف يالمنافع،
ياضطلعت تالعمل الذم أفضى إلى تقديم توصية تشأن يضع قاعدة قياسية جديدة لترخيص مستوى الضوضاء في الم لد األيل من
الملحق السادس عشر ،مع ايتفاق ضمنا على أةه ي ينبعي النظر في سحب تدرص ي جديد للطائرات.
ولماُكانت تعض الديل قد سحبت من الخدمة الطائرات التي تت ايز ضوضاؤها المستوصات الواردة في الفصل الثالث
تالم لد األيل من الملحق السادس عشر ،يفي حين كاةت تعض الديل قد شرعت في هذا السحب يالعض الديل األخرى تنظر في
إمكاةية تصنيف هذا السحب.
وإدراكا ألن الهدف من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشعيلية على الطائرات.
وإدراكا ألن القيود التشعيلية على الطائرات الحالية تلصد من تكاليف شركات الطيران يتفرض عبئا اقتصاديا ثقيال ،ي سيما على
مشعلي الطائرات الذين قد ي يملكون الموارد المالية الالزمة إلعادة ت هيل أساطيلهم ،مثلما هي الحال في البلدان النامية.
وبالنظر إلى أن حل المشاكل التي تعلى إلى ضوضاء الطائرات ي ب أن يستند إلى اعتراف كل ديلة تالمصاعب التي
تواجهها الديل األخرى ،يإلى تحقيق التوازن بين الشواغل المختلفة لكل منها.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل على أي تفرض أم سحب للطائرات التي تت ايز ضوضاؤها المستوصات الواردة في الفصل الثالث من الم لد
-1
األيل من الملحق السادس عشر ،قبل أن تنظر في ما يلي:
أ)

ما إذا كان ايستنفاذ الطبيعي ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضريرصة من الضوضاء
حول مطاراتها.
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ب)

ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضريرصة إما بوضع أةظمة تمنع المشعلين ال وصين التاتعين لها من إضافة أم
طائرات كهذه إلى أساطيلهم ،سواء تالشراء أي تايستئ ار أي تالتبادل ،يإما بوضع حوافل لإلسراع بتحديث األساطيل.

ج)

ما إذا كان يمكن تحقيق الحماية الضريرصة تقيود يقتصر فرضها على المطارات يالمدارج التي اعتبرتها هذه الديل
محدثة لمشكالت الضوضاء أي أعلنت أةها م ِ
حدثة لمشكالت الضوضاء ،يعلى الفترات اللمنية التي تسبب الضوضاء
فيها إزعاجا أكبر.

د)

ما يترتب على فرض القيود من آثار على الديل المعنية األخرى ،ياستشارة هذه الديل ،يإشعارها بنواياها قبل تنفيذها
بلمن معقول.

تحث الديل التي تقرر ،تالرغم من ايعتبارات المذكورة في الفقرة األيلى من منطوق هذا القرار ،سحب الطائرات التي تمتثل
-2
لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاةي من الم لد األيل من الملحق السادس عشر ،يلكن ضوضاءها يت ايز
المستوصات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الم لد األيل من الملحق السادس عشر على أن تقوم تما يلي:
أ)

أن تحدد القيود تحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاةي التاتعة ألم مشعل جوم يالتي تطير حاليا إلى أقاليمها،
سحبا تدرص يا على مدى فترة من اللمن ي تقل عن سبع سنوات.

ب)

أي تفرض ،قبل اةتهاء الفترة المذكورة أعاله ،قيودا على عمليات أم طائرات قبل مرير  25سنة على تارصخ إصدار
أيل شهادة صالحية لها.

ج)

أي تفرض ،قبل اةتهاء الفترة المذكورة ،قيودا على عمليات أم طائرات عرصضة ال سم موجودة حالي ا ،أي أم طائرات
مليدة تمحركات تكون ةسبة الت ايز ال اةبي فيها أعلى من  2إلى .1

د)

أن تبلغ اإليكاي يجميع الديل المعنية ت ميع القيود المفريضة.

تش ع تشدة الديل على أن تواصل تعايةها على المستوى الثنائي ياإلقليمي ياألقاليمي بهدف تحقيق ما يلي:

-3
أ)

تخفيف تأثير الضوضاء على الم تمعات المحلية حول المطارات ،يذلك بدين فرض معاةاة اقتصادية شديدة على
مشعلي الطائرات.

ب)

إقامة ايعتبار لمشكالت المشعلين التاتعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشريط الفصل الثاةي
يالمس لة فيها حاليا ،يالتي ي يمكن تبديلها قبل ةهاية فترة سحب الطائرات ،تشرط تقديم م ا يثبت يجود طلب شراء
أي عقد استئ ار لالستعاضة عن هذه الطائرات تطائرات مستوفية لشريط الفصل الثالث ،يالشرط قبول أيل تارصخ
لتسليم الطائرات.

تحث الديل على أي تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثل ،تموجب شهادة الضوضاء األصلية أي الم ددة ،لقواعد
-4
ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث أي الفصل الراتع أي أم فصل أحدث منهما من الم لد األيل من الملحق
السادس عشر.
تحث الديل على أي تفرض أم قيود تشعيلية على الطائرات المستوفية لشريط الفصل الثالث ،ما لم يكن ذلك جلءا من
-5
النهج المتوازن الذم يضعته اإليكاي للسيطرة على الضوضاء ييفقا للمرفقين (ج) ي(ه) بهذا القرار.
تحث الديل على أن تساعد مشعلي الطائرات في جهودهم الرامية إلى اإلسراع بتحديث أساطيلهم تما يلصل العقبات يصسمح
-6
ل ميع الديل تالحصول ،سواء تايستئ ار أي تالشراء ،على طائرات مستوفية لشريط الفصل الثالث ،تما في ذلك تقديم المساعدة
الفنية متعددة األطراف حسب ايقتضاء.

ُ
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المرفقُ(ﻫ) ُ
فرضُالقيودُالتشغيليةُالمحليةُللحدُمنُالضوضاءُفيُالمطارات ُ
لماُكانت قواعد ترخيص ضوضاء الطائرات النفاثة دين الصوتية مقررة في الم لد األيل من الملحق السادس عشر.
ولماُكان تعرصف القيد التشعيلي في أم مطار ،ألغراض هذا المرفق ،على أةه إجراء تشأن الضوضاء يحد أي يقلل من
استخدام الطائرة لذلك المطار.
ولماُكان المرفق (ج) بهذا القرار قد دعا الديل إلى اعتماد ةهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معال ة مشكالت
الضوضاء في مطاراتها الديلية.
ولماُكان تحقيق ملصد من الخفض للضوضاء عند المصدر أمر متوقع ةتي ة يعتماد القواعد القياسية ال ديدة لترخيص
مستوى الضوضاء في الم لد األيل من الملحق السادس عشر يمن خالل استيعاب تكنولوجيا خفض الضوضاء في أساطيل الطائرات.
ولماُكانت إدارة يتخطيط استخدام األراضي ياإلجراءات التشعيلية لخفض الضوضاء تنفذ تالفعل في مطارات كثيرة ،يكاةت
التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد ةفذت على الرغم من استمرار التعديات العمراةية في حايت معينة.
ولماُكان تطبيق سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاةي تالم لد األيل من الملحق
السادس عشر يتت ايز ضوضاؤها المستوصات المقررة في الفصل الثالث تالم لد األيل من الملحق السادس عشر (تالشكل المنصوص
عليه في المرفق (د) بهذا القرار) قد اكتمل في تعض الديل ،يعلى افتراض استمرار النمو في أةشطة الطيران من المتوقع لعدد
األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في تعض المطارات في تلك الديل أن يلداد ةتي ة لنمو حركة الطيران ما لم تتخذ إجراءات
أخرى.
ولماُكانت هناك اختالفات إقليمية ملحوظة فيما يتعلق تمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين
المقبلين ،يقد بدأت تعض الديل تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشعيلية على تعض الطائرات الممتثلة لقواعد الترخيص الواردة في
الفصل الثالث من الم لد األيل من الملحق السادس عشر.
ولماُكان ينبعي أي تفرض القيود التشعيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة إي على أساس النهج المتوازن
يإرشادات اإليكاي ( )Doc 9829يصنبعي أن تكون هذه القيود موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني.
ولماُكان لهذه القيود تأثير اقتصادم ملحوظ على استثمارات مشعلي الطائرات الذين ينتمون إلى ديل غير الديل التي
فرضت فيها هذه القيود.
تأن هذه القيود تتخطى السياسات الموضوعة في المرفق (د) بهذا القرار ياإلرشادات األخرى ذات الصلة التي
وتسليماُمنها ّ
يضعتها اإليكاي.
تأن اإليكاي ي تللم الديل تفرض قيود تشعيلية على طائرات الفصل الثالث.
وتسليماُمنها ّ
تأن القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشعيلية على الطائرات،
وتسليماُ منها ّ
تأن القواعد القياسية الواردة في الفصل الراتع يالفصل الراتع عشر تالم لد األيل من الملحق السادس عشر يأم مستوصات
يخصوصا ّ
صرامة أخرى قد يعتمدها الم لس هي أمور ينبعي أن تفهم على ّأةها قد يضعت ألغراض الترخيص ي غير؛
تأن الديل مرتبطة تالتلامات قاةوةية يقواةين يترتيبات قائمة يسياسات ثابتة للسيطرة
وتسليما ُمنها على يجه الخصوص ّ
على مشكالت الضوضاء في مطاراتها يصمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق.

فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل على أن تضمن تقدر اإلمكان أن اعتماد القيود التشعيلية ي يتم إي إذا كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع المتوقعة
-1
ياآلثار الضارة الممكنة.
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تحث الديل على عدم فرض أم قيود تشعيلية في أم مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث تالم لد األيل
-2
من الملحق السادس عشر قبل ما يلي:
أ)

ايةتهاء من سحب الطائرات التي تت ايز ضوضاؤها المستوصات المقررة في الفصل الثالث تالم لد األيل من
الملحق السادس عشر في المطار المعني.

ب)

إجراء تقييم كامل ل ميع التدابير األخرى المتاحة لمعال ة مشكلة الضوضاء في المطار المعني يفقا للنهج المتوازن
المبين في المرفق (ج).

تحث الديل التي تسمح ،رغم ايعتبارات المذكورة في الفقرة  2من المنطوق أعاله ،تفرض قيود في أم مطار على عمليات
-3
الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث تالم لد األيل من الملحق السادس عشر تموجب شهادة الضوضاء األصلية أي الم ددة،
على ما يلي:
أ)

ايستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من إجراءات الترخيص التي
أجرصت يفقا للم لد األيل من الملحق السادس عشر.

ب)

إعداد هذه القيود تحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني يفقا للنهج المتوازن.

ج)

ايقتصار على القيود ال لئية حسب اإلمكان بدي من سحب الطائرات تماما من المطار.

د)

مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل ال وم التي ي يوجد لها بدائل مناسبة (مثل الخطوط طوصلة المدى).

ه)

مراعاة الظريف الخاصة لمشعلي الطائرات الذين ينتمون إلى البلدان النامية ،لت نيبهم الصعوالات التي ي داعي لها،
يذلك عن طرصق منحهم إعفاءات.

ي)

فرض هذه القيود تدرص يا ،مع مرير اللمن حسب اإلمكان ،بهدف مراعاة اآلثار ايقتصادية على مشعلي الطائرات
المعنية.

ز)

إعطاء مشعلي الطائرات إخطا ار مسبقا تمدة معقولة.

ح)

مراعاة اآلثار ايقتصادية يالبيئية على الطيران المدةي.

ط)

إبالغ اإليكاي يالديل المعنية األخرى ت ميع القيود المفريضة.

وتحث الديل كذلك على أي تسمح تفرض أم قيود تشعيلية تهدف إلى سحب الطائرات ،التي تمتثل تموجب شهادتها األصلية
-4
أي الم ددة ،لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الراتع يالفصل الراتع عشر من الم لد األيل من الملحق السادس عشر يألم
مستوصات صرامة أخرى يعتمدها الم لس.

المرفقُ(و) ُ
تخطيطُوإدارةُاستخدامُاألراضي
لما ُكان تخطيط يإدارة استخدام األراضي يشكالن عنص ار من أرالعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على
الضوضاء.
ولماُكان عدد األشخ اص المتأثرصن تضوضاء الطائرات يتوقف على الطرصقة التي يتم بها تخطيط يإدارة استخدام األراضي
المحيطة تالمطارات ،يي سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية ياألةشطة األخرى الحساسة للضوضاء.
ولماُكان من الممكن حديث زصادة كبيرة في ةشاط معظم المطارات ،يثمة خطر في أن يؤدم ايستخدام غير المالئم
لألراضي تالقرب من المطارات إلى تقييد النمو في المستقبل.
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ولماُكان سحب الطائرات النفاثة دين الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاةي من الم لد
األيل من الملحق السادس عشر يتت ايز ضوضاؤها المستوصات الواردة في الفصل الثالث من الم لد األيل من الملحق السادس
عشر قد ة ح في خفض ةطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستوصات ضوضاء غير مقبولة ،يفي خفض
العدد اإلجمالي للسكان المعرضين للضوضاء.
وبماُأن من المهم الحفاظ على هذه التحسينات تأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة الم تمعات المحلية.
وإق ار اُر تأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الراتع من الم لد األيل من الملحق السادس عشر قد زادت الفرص أمام
مشعلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم تطائرات أقل ضوضاء.
وإق ار ارُتأن القاعدة القياسية التي أدرجت في الفصل الراتع عشر من الم لد األيل من الملحق السادس عشر ،عند تنفيذها،
ستلصد الفرص أمام مشعلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم تطائرات أقل ضوضاء.
وإدراكاُ ألن تنظيم استخدام األراضي يشمل أةشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤيلية السلطات المحلية يلكنها تؤثر
مع ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بديرها على الطيران المدةي.
وإق ار ار ُ تأن تحديث اإلرشادات تشأن التخطيط المناسب يستخدام األراضي يتدابير خفض الضوضاء قد يردت في ال لء
الثاةي من دليل تخطيط المطارات ) -(Doc 9184استخدام األراضي ياإلدارة البيئية.
وإق ار اُر تأن الكتاب الديرم رقم  351الذم أصدرته اإليكاي تعنوان "إشراك الم تمعات المحلية في اإلدارة البيئية للطيران"
يكمل السياسة الحالية إلدارة ضوضاء الطائرات في المطارات يالمناطق المحيطة بها.
وإق ار اُر تم موعة األديات اإللكتريةية للمطارات التي تراعي ايعتبارات اإليكولوجية كمصدر من المصادر المفيدة لسياسات
اإلدارة السليمة بيئيا تالمطارات يالمناطق المحيط بها؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل التي ألعت عمليات طائرات الفصل الثاةي من مطاراتها ،تالصورة المنصوص عليها في المرفق (د) بهذا القرار
-1
مع الحفاظ على منافع الم تمعات المحلية تأكبر قدر ممكن ،على أن تتفادى حسب اإلمكان ايستخدام غير المالئم لألراضي أي
التعديات في المناطق التي خفض فيها الضوضاء.
تحث الديل على أن تكفل أن احتمال خفض مستوصات الضوضاء الناجم عن تشعيل طائرات أقل ضوضاء يممتثلة لقواعد
-2
الفصل الراتع على يجه الخصوص لن يتعرض للتقوصض من جراء ايستخدام غير المالئم لألراضي أي من جراء التعديات على
األراضي.
تحث الديل على ما يلي إذا كاةت الفرصة ي تلال ساةحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات تالتدابير الوقائية:

-3
أ)

إةشاء المطارات ال ديدة في أماكن مالئمة ،مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء.

ب)

اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األيلية من إةشاء المطار
ال ديد أي تطوصر المطار الراهن.

ج)

تحديد ةطاقات حول المطارات ذات مستوصات الضوضاء المختلفة ،مع مراعاة أعداد السكان الحالية ياللصادة المتوقعة
تاإلضافة إلى تقديرات ةمو الحركة ،ييضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضي حسب إرشادات اإليكاي.

د)

إصدار التشرصعات ييضع اإلرشادات أي الوسائل المناسبة لتحقيق ايلتلام بتلك المعايير الموضوعة يستخدام
األراضي.

ه)

ضمان إتاحة معلومات سهلة الفهم عند القراءة تشأن عمليات الطائرات يآثارها البيئية على الم تمعات المحلية
القرصبة من المطارات.
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تطلب من الم لس ما يلي:
أ)

أن يضمن تحديث اإلرشادات المتعلقة تاستخدام األراضي يالواردة في الوثيقة رقم  Doc 9184يجعلها ملبية يحتياجات
الديل.

ب)

أن ينظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعلصل إدارة استخدام األراضي ،يي سيما في أجلاء العالم التي قد تتوافر
فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل ،تما في ذلك من خالل م موعة األديات اإللكتريةية
للمطارات التي تراعي ايعتبارات اإليكولوجية.

المرفقُ(ز) ُ
الطائراتُاألسرعُمنُالصوتُ—ُمشكلةُالفرقعةُالصوتية ُ
لماُكانت التدابير قد اتخذت ،منذ تشعيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط الت ارصة ،لتالفي األيضاع غير المقبولة
لعامة الناس تسبب الفرقعة الصوتية ،مثل إقالق النائمين يإصاتة األشخاص يالممتلكات في البر يالبحر تسبب تضخيم الفرقعة
الصوتية.
ولماُكانت الديل القائمة تإةتاج هذه الطائرات األسرع من الصوت ،تواصل هي يديل أخرى إجراء البحوث عن اآلثار
ال سماةية يالفسيولوجية يايجتماعية الناجمة عن الفرقعة الصوتية.
وإق ار اُر تالعمل ال ارم في يضع قاعدة قياسية جديدة للطائرات األسرع من الصوت فيما يخص طائرات المستقبل ،يالعمل
الرامي إلى فهم الحالة الراهنة للمعارف الخاصة تالفرقعة الصوتية يالبحوث يالمشارصع المتعلقة تالطائرات األسرع من الصوت.
وإق ار ارُ تأن منح ترخيص صالحية الطيران لطائرة أسرع من الصوت يمكن أن يحدث ضمن الفترة اللمنية ،2025-2020
يالحاجة إلى دراسة استطالعية تهدف إلى فهم اآلثار الناجمة عن إدخال الطائرات األسرع من الصوت يتبعات ذلك على ضوضاء
المطارات.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تؤكد من جديد على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األيضاع غير المقبولة لعامة الناس تفعل الفرقعة الصوتية
-1
النات ة عن تشعيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط الت ارصة.
تكلف الم لس ،في ضوء المعلومات المتوافرة يالايستعاةة تاألجهلة المالئمة ،تأن يستعرض المالحق يالوثائق األخرى ذات
-2
الصلة ،للتأكد من أةها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشعيل الطائرات األسرع من الصوت ،يأن يتخذ اإلجراءات الالزمة،
خاصة فيما يتعلق تالفرقعة الصوتية ،للتوصل إلى اتفاق ديلي على طرصقة لقياس الفرقعة الصوتية ،يتعرصف المصطلحات من الناحية
الكمية أي الوصفية لعبارة "األيضاع غير المقبولة لعامة الناس" ييضع الحديد المناظرة.
تدعو الديل التي تقوم تإةتاج الطائرات األسرع من الصوت إلى تليصد اإليكاي في الوقت المناسب تاقتراحات حول طرصقة
-3
ايلتلام تالمواصفات التي تقررها اإليكاي.

المرفقُ(ح) ُ
أثرُالطيرانُعلىُنوعيةُالهواءُالمحلي
لماُكان هناك قلق متلايد إزاء أثر الطيران على العالف ال وم فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي ياآلثار المرتبطة ته على
صحة البشر يرفاهيتهم.
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ولما كاةت أدلة هذا األثر من اةبعاثات أكاسيد النيتريجين يالمواد ال سيمية من محركات الطائرات على السطح المحلي
يةوعية الهواء اإلقليمي أصبحت اآلن أكثر إقناعا.
يحسن فهم أيجه عدم التأكد المرتبطة تالتأثير من اةبعاثات أكاسيد النتريجين يالمواد ال سيمية
وإق ار اُر تأن الم تمع العلمي ّ
من محركات الطائرات على المناز العالمي.
وإق ار اُر تأةه توجد أيجه تراتط تتعلق بتصميم يعمليات الطائرات عند معال ة الشواغل المتعلقة تالضوضاء يةوعية الهواء
المحلي يتعير المناز.
وإق ار اُر تأن اإليكاي قد يضعت معايير فنية يعلزت يضع إجراءات تشعيلية أدت إلى خفض كبير لتلوث ةوعية الهواء المحلي
من الطائرات.
وإق ار اُر تأعمال ل نة حماية البيئة تشأن ايستعراض المتكامل األيل يتكنولوجيات المحركات يتحديد األهداف التكنولوجية
على المدى المتو سط ( )2027يالمدى البعيد ( )2037فيما يخص الضوضاء ياحتراق الوقود يايةبعاثات.
ولماُكانت ملوثات عديدة مثل السخام يالهيدريكرالوةات غير المحريقة الصادرة عن محركات الطائرات تؤثر على ةوعية
الهواء المحلي ياإلقليمي قد شهدت اةخفاضا كبي ار خالل العقود القليلة الماضية.
الطائرات.

ولماُكان التقدم المحرز في اإلجراءات التشعيلية مثل عمليات النليل المستمر ةتج عنه ملصد من خفض ايةبعاثات من

ولماُكان تقييم ايت اهات في اةبعاثات أكاسيد النيتريجين يالمواد ال سيمية يايةبعاثات العازصة األخرى من الطيران يبين
ازديادا في قيم ايةبعاثات العالمية.
ولماُكانت آثار اةبعاثات الطيران من أكاسيد النتريجين يالمواد ال سيمية يايةبعاثات العازصة األخرى في حاجة إلى ملصد
من التقييم يالفهم.
وإق ار اُر تالتقدم القوم المحرز في فهم آثار المكون غير المتطاير يةبعاثات المواد ال سيمية بينما تستمر األعمال العلمية
يالفنية تشأن تقييم المكون المتطاير يةبعاثات المواد ال سيمية على ةحو أفضل.
ولماُكانت آثار اةبعاثات الطيران على ةوعية الهواء المحلي ياإلقليمي هي جلء من ايةبعاثات اإلجمالية في المناطق المتأثرة
يصنبعي النظر فيها في اإلطار األيسع ل ميع المصادر التي تسهم في الشواغل تشأن ةوعية الهواء.
ولماُكانت ةوعية الهواء المحلي ياآلثار الصحية الفعلية يةبعاثات الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها اإلسهام
في التركيلات اإلجمالية ،يعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر.
ولماُكانت المادة الخامسة عشرة من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات يالرسوم المماثلة،
تما في ذلك مبدأ عدم التمييل ،يكاةت اإليكاي قد أعدت إرشادات سياسية للديل األعضاء تشأن الرسوم (سياسات اإليكاي تشأن رسوم
المطارات يخدمات المالحة ال وصة )Doc 9082 ،تما في ذلك إرشادات محددة تشأن الرسوم المتصلة تالضوضاء يالرسوم المتصلة
تايةبعاثات من أجل ةوعية الهواء المحلي.
ولما ُكان م لس اإليكاي قد اعتمد في  1996/12/9ق ار ار فيه السياسات المؤقتة تشأن فرض الرسوم يالضرائب على
ايةبعاثات ،أيصي فيه تشدة تأن أيا من تلك ال بايات ي ب أن يكون في صورة رسوم ي ضرائب ،يالأن األموال المحصلة ينبعي أن
تستخدم في المقام األيل للتخفيف من أثر اةبعاثات محركات الطائرات على البيئة.
ولماُكانت هذه الرسوم ينبعي أن تحسب على أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي يةبعاثات محركات الطائرات تقدر ما
يتسنى تحديد هذه التكاليف على الوجه الصحيح يعليها مباشرة إلى النقل ال وم.
ولماُكان م لس اإليكاي قد اعتمد مواد سياسية يإرشادية تتعلق تاستخدام الرسوم المتصلة تايةبعاثات لمعال ة أثر اةبعاثات
محركات الطائرات في المطارات أي حولها.
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وإذُتالحظ أن م لس اإليكاي قد ةشر معلومات عن ةظم إدارة ايةبعاثات التي يستخدمها أصحاب المصلحة في الطيران.
ُوتالحظُأن م لس اإليكاي قد أعد دليال إرشاديا لنوعية هواء المطارات تم تحديثه في يقت يحق.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تطلب من الم لس أن يرصد ما تسببه اةبعاثات الطيران من المواد ال سيمية يأكاسيد النتريجين يالعازات األخرى يصطور
-1
معرفته بها ،تالتعاين مع المنظمات الديلية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية ،من آثار على رفاهية البشر يصحتهم
يأن ينشر المعلومات في هذا الصدد.
تطلب من الم لس مواصلة عمله على يضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا يمفيدة بيئيا يمعقولة اقتصاديا للمضي في
-2
خفض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات.
تطلب من الم لس أن يواصل يضع متطلبات لترخيص اةبعاثات المواد ال سيمية غير المتطايرة مع مواصلة رصد التقدم
-3
في الفهم العلمي يالفني للمكوةات المتطايرة يغير المتطايرة يةبعاثات المواد ال سيمية.
-4

تشجع اإلجراءات التي تتخذها الديل األعضاء للمساعدة على يضع شريط ترخيص اةبعاثات المواد ال سيمية غير المتطايرة.

تطلب من الم لس أن يكفل المراعاة الواجبة أليجه التراتط بين التدابير لخفض ضوضاء الطائرات ياةبعاثات محركاتها التي
-5
تؤثر على ةوعية الهواء المحلي يكذلك على المناز العالمي.
تطلب من الم لس مواصلة عمله على يضع أهداف تكنولوجية يتشعيلية طوصلة األجل فيما يتعلق تالمسائل البيئية للطيران،
-6
تما في ذلك اةبعاثات أكاسيد النتريجين من الطائرات.
-7
الطائرات.

تطلب من الم لس مواصلة تعلصل التحسينات التشعيلية يتحسينات الحركة ال وصة التي تقلل تأثير تلوث الهواء المحلي من

تشجع الديل األعضاء ياألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد من اةبعاثات الطيران الديلي التي تؤثر على
-8
ةوعية الهواء المحلي أي خفضها من خالل التدابير الطوعية يالمواظبة على إبالغ اإليكاي بها.
-9

ترحب بوضع يتريصج مواد إرشادية تشأن المسائل المتعلقة بتقييم ةوعية الهواء المتصلة تالمطارات.

 -10تطلب من الم لس العمل تايشتراك مع الديل يالمعنيين تاألمر في تعلصل يتدايل أفضل أساليب العمل المطبقة تالمطارات
في التقليل من اآلثار الضارة يةبعاثات الطيران على ةوعية الهواء المحلي.
 -11ترحب بوضع اإلرشادات تشأن رسوم ايةبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي يتطلب من الم لس أن يواصل تحديث هذه
اإلرشادات يتحث الديل المتعاقدة على تدايل المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوم.
 -12تحث الديل المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق يان تراعي على النحو الواجب سياسات اإليكاي يإرشاداتها
تشأن رسوم ايةبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي.

القرارُُ :18-40بيان ُموحد ُبسياسات ُوممارسات ُااليكاو ُالمستمرة ُفي ُمجال ُحمايةُ
البيئةُ–ُتغيرُالمناخ ُ
لما كاةت اييكاي يالديل األعضاء فيها تدرك األهمية البالعة لالضطالع بدير قيادم مستمر للطيران المدةي الديلي في م ال الحد
من اةبعاثاته التي تسهم في تعير المناز العالمي؛
يإذ تؤكد من جديد على الدير الحيوم الذم يض طلع ته الطيران الديلي في تحقيق التنمية ايقتص ادية يايجتماعية على المس توى
العالمي يالحاجة إلى تأمين استمرار ةمو الطيران الديلي تطرصقة مستدامة؛
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يتقر تأن عمل المنظمة تشأن البيئة يسهم في  14هدفا من  17هدفا من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،تما في ذلك هدف
تعير المناز يآثاره".
التنمية المستدامة رقم " - 13القيام تالعمل العاجل لمكافحة ّ

يلم ا ك ان التقرصر الخ اص ال ذم ص در في ع ام  1999عن الطيران يالعالف ال وم الع المي ،يال ذم أع ده ،بن اء على طل ب من
اييكاي ،فرصق الخبراء الحكومي الديلي المعني بتعير المناز ( ،)IPCCيتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على العالف ال وم؛
يلما كان فرصق الخبراء الحكومي الديلي قد س لم في تقرصره الخاص تأن آثار تعض أةواع ايةبعاثات الناجمة عن الطائرات مفهومة
جيدا ،فقد كشف أن آثار تعضها اآلخر غير مفهومة ،يحدد عددا من الم ايت الرئيسية التي تتسم تعدم اليقين العلمي مما يحد من
القدرة على توقع اآلثار الكاملة للطيران على المناز ياأليزين ،س تقوم المنظمة بتحديث المعلومات التي يتض منها التقرصر الخاص
لفرصق الخبراء الحكومي الديلي.
يلما كاةت تدرك أن اةبعاثات الطيران الديلي ،يالتي تس هم حاليا بنس بة تقل عن  ٪2من إجمالي اةبعاثات ثاةي أكس يد الكرالون في
العالم ،من المتوقع أن تلصد ةتي ة لنمو النقل ال وم القطاع المطرد؛
يلما كان الهدف النهائي يتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تش أن تعير المناز يتمثل في تحقيق اس تقرار تركلات غازات الدفيئة في
العالف ال وم عند مستوى يحول دين يقوع تدخل يشكل خط ار على ةظام المناز؛
يلما كان بريتوكول كيوتو ،الذم اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تش أن تعير المناز في ديس مبر/كاةون
األيل  1997يدخل حيل النفاذ في  16فبراير/ش باط  ،2005يدعو البلدان المتقدمة (األطراف المذكورة في الملحق األيل) الى
العمل على الحد من اةبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن "يقود الطائرات" (الطيران الديلي) أي خفض ها ،يذلك تالعمل من خالل
اإليكاي (المادة )2-2؛

تعير المناز في ديس مبر ،2015
يلما كان اتفاق تارصس ،الذم اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تش أن ّ
تعير المناز تما في ذلك هدفها ،يصرمي إلى تقوصة ايس ت اتة العالمية لتهديد تعير
يعلز تطبيق اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تش أن ّ
المناز ،في س ياق التنمية المس تدامة يال هود يس تئص ال الفقر ،تما في ذلك قص ر اللصادة في متوس ط درجة الح اررة في العالم على
أقل من درجتين مئوصتين تكثير فوق المس توصات الس اتقة لعص ر النهض ة الص ناعية يمواص لة ال هود للحد من زصادة درجة الح اررة
تعير المناز
بواقع  1.5درجة مئوصة فوق المس توصات الس اتقة لعص ر النهض ة الص ناعية ،تقر تأن هذا س يخّفض تقدر كبير مخاطر ّ
يآثاره؛
يإذ تعترف تاألهداف الطموحة العالمية لقطاع الطيران الديلي المتمثلة في زصادة كفاءة الوقود بنس بة  ٪2س نوصا يالحفاظ على
اةبعاثات الكرالون الص افية من  2020على ةفس المس توى ،حس بما اعتمدته ال معية العمومية لإليكاي في ديرتها الس اتعة يالثالثين
في  2010يأكدته من جديد في ديرتيها الثامنة يالثالثين يالتاس عة يالثالثين في  2013ي ،2016يكذلك العمل المض طلع ته
يس تكش اف هدف طموح عالمي طوصل األجل للطيران الديلي في ض وء هدفي درجة الح اررة البالعة درجتين مئوصتين ي 1.5درجة
مئوصة يتفاق تارصس؛
يتسلم تأةه من غير المرجح أن يؤدم الهدف الطموح المتمثل في زصادة كفاءة الوقود بنسبة  ٪2سنوصا إلى تحقيق الخفض تالمستوى الالزم
يستقرار حصة الطيران المطلقة من ايةبعاثات المتسببة في تعير المناز يتقليصها يحقا ،يالأةه ثمة حاجة إلى أهداف أكثر طموحا لرسم
مسار مستدام للطيران؛
يتؤكد أن التصدم يةبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الديلي يقتضي المشاركة يالتعاين الفعليين من جاةب الديل يقطاع الطيران،
يتالحظ ايلتلامات ال ماعية التي أعلن عنها الم لس الديلي للمطارات يمنظمة خدمات المالحة ال وصة المدةية يايتحاد الديلي للنقل ال وم
يالم لس الديلي لطيران األعمال يم لس التنسيق الديلي يتحادات صناعة الطيران يالفضاء ةياتة عن صناعة النقل ال وم الديلي ،تمواصلة
تحسين الكفاءة فيما يتعلق بثاةي أكسيد الكرالون بنسبة متوسطة قدرها  ٪1.5سنوصا من عام  2009حتى عام  ،2020تعية تحقيق النمو
الحيادم للكرالون ابتداء من عام  2020يتقليص اةبعاثاته من الكرالون بنسبة  ٪50تحلول عام  2050مقارةة تمستوصات عام 2005؛
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يتقر تمبدئها الخاص تالمسؤيليات المشتركة لكن المتباينة
يتذ ّكر تاتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن ّ
تعير المناز ياتفاق تارصس ّ
يقدرات كل ديلة ،في ضوء الظريف الوطنية المختلفة؛
يتقر تمبادئ عدم التمييل يالالفرص المتكافئة يالمنصفة لتنمية الطيران الديلي ،المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛

يتس لم تأن هذا القرار ي يش كل س اتقة أي يس تبق ةتائج المفايض ات في اطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة يالريتوكول كيوتو ،كما
أةه ي يمثل مواقف األطراف في تلك ايتفاقية يذلك البريتوكول؛
يتش ير إلى أن النهوض تالنمو المس تدام للطيران الديلي يتحقيق أهدافه الطموحة العالمية يس تللم اتباع ةهج ش امل يتمثل في تطوصر
سّلة من التدابير التي تشمل التكنولوجيا ييضع القواعد القياسية ييقود الطيران المستدام يالتحسينات التشعيلية يالتدابير القائمة على
السوق لخفض ايةبعاثات؛
يإق ار ار منها تالتقدم التكنولوجي الكبير الذم تم إح ارزه في قطاع الطيران ،حيث الطائرات المص نعة اليوم تلصد كفاءتها في اس تهالك
الوقود لكل كيلومتر لكل راكب بنحو  80في المائة عما كاةت عليه في ستينيات القرن الماضي؛
يإذ ترحب تاعتماد معيار ترخيص اةبعاثات غاز ثاةي أكسيد الكرالون للطائرات من قبل الم لس في مارس 2017؛

ياعترافا منها تالعمل المضطلع ته للنظر في ال واةب البيئية يةتهاء عمر الطائرات مثل أن يتم ذلك من خالل تديصر الطائرات.

يإذ تس لمُتأن تدابير إدارة الحركة ال وصة ( )ATMتموجب الخطة العالمية لإليكاي للمالحة ال وصة تس هم في تعلصل الكفاءة التش عيلية
يالحد من اةبعاثات غاز ثاةي أكسيد الكرالون من الطائرات؛
يترحب بتقييم المنافع البيئية لحلم التحسينات في منظومة الطيران ( )ASBUsالذم استكمل تالنسبة للحلمة صفر يالحلمة  1يةتائج
أيل تحليل عالمي لكفاءة الطيران األفقي؛ ُ
يترحب تعقد ةديات اإليكاي عن المطارات الخضراء في ةوفمبر  2017يمايو 2019؛

يتشير إلى أن المؤتمر األيل تشأن الطيران يأةواع الوقود البديلة ( )CAAF/1الذم اةعقد في ةوفمبر  2009أيد استخدام أةواع يقود الطيران
المستدامة ،خاصة استخدام أةواع الوقود المطابق على المدى القصير يالمتوسط ،كوسيلة مهمة لخفض اةبعاثات الطائرات؛
يتشير أيضا إلى أن مؤتمر الطيران يأةواع الوقود البديل قد يضع إطا ار عالميا لإليكاي يتعلق تأةواع يقود الطيران البديل تم من خالله
تس يل تقدم ،تما في ذلك ستة أساليب لترخيص أةواع يقود الطيران البديل حتى تارصخه ،يمطارات أخرى تقوم بتوزصع هذه األةواع من
الوقود؛
أقر إعالةا في
يتشير كذلك إلى أن المؤتمر الثاةي عن الطيران يالوقود البديل في أكتوالر  )CAAF/2( 2017قد اعتمد توصيات ي ّ
هذا الشأن ،تما يشمل رؤصة اإليكاي لعام  2050لوقود الطيران المستدام ،كمسار ملهم يحي لنسبة كبيرة من أةواع يقود الطيران لكي
يحل محلها يقود الطيران المستدام تحلول عام 2050؛
يتقر تأن ال ديى التكنولوجية ألةواع الوقود المستدام للطيران المطابق سهل اإلحالل تم إثباتها يمن المطلوب استحداث السياسات
ّ
يالحوافل المناسبة إلي اد منظور سوقي طوصل األجل؛
يتسلّم تالحاجة إلى تطوصر هذه األةواع من الوقود يةشرها تطرصقة م دية اقتصاديا يمقبولة اجتماعيا ياليئيا يالتقدم المحرز في التنسيق
بين ةهوج تحقيق ايستدامة؛
يتقر ُتأن معايير ايستدامة يترخيص ايستدامة يتقييم اةبعاثات ديرة الحياة لهذه األةواع من الوقود تعتبر جلءا من العمل ال ارم
ّ
لتنفيذ خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا)؛
يتسلّم تالحاجة إلى استكشاف يتسهيل حصول قطاع الطيران المدةي على الطاقة المت ددة تما في ذلك عن طرصق تعايةه مع مبادرة
الطاقة المس تدامة لل ميع ،ك لء من مس اهمة المنظمة في هدف التنمية المس تدامة رقم " 7ض مان الحص ول على الطاقة الميس ورة
التكلفة يالموثوقة يالمستدامة يالحديثة لل ميع"؛
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أن قرار ال معية العمومية  19-37قد طلب إلى الم لس أن يضطلع ،بدعم من الديل األعضاء ،تأعمال من أجل إعداد إطار
يتشير إلى ّ
عالمي للتدابير القائمة على السوق في م ال الطيران الديلي ،تما في ذلك زصادة تفصيل المبادئ التوجيهية الواردة في الملحق بهذا القرار ،يأن
هذه المبادئ التوجيهية قد أعدت على النحو الوارد في قرارم ال معية العمومية  18-38ي ،2-39علما تأةها ترد أيضا في الملحق بهذا
القرار؛
أن المنظمة ،يفقا لقرار ال معية العمومية  ،2-39اعتمدت اس تراتي ية جوهرصة لبناء القدرات يالمس اعدة الفنية يالمالية
يتالحظ ّ
األخرى ،تمش يا مع مبادرة عدم ترك أم بلد يراء الركب من أجل مس اعدة الديل على إعداد يتقديم خطط عملها ،تما في ذلك تنظيم
ةديات إقليمية ،ييض ع يتحديث يثيقة اإليكاي " Doc 9988إرش ادات تش أن إعداد خطط عمل الديل فيما يتعلق تأةش طة تخفيض
اةبعاثات ثاةي أكس يد الكرالون" يالبرةامج التفاعلي على الموقع اإللكتريةي يأداة اإليكاي لتقدير يفورات الوقود يأداة اإليكاي للمنافع
البيئية يأداة منحنى تكلفة التخفيض الهامشي؛
يترحّب تما قامت ته طوعا  114ديلة عض وا ،أم ما يعادل أكثر من  93في المائة من الحركة ال وصة العالمية ،من إعداد يتقديم
خطط العمل عملها إلى اإليكاي حسب الوضع السائد في يوةيو 2019؛
يتس لم تاختالف الظ ريف بين الديل فيما يتعلق تقدرتها على رفع التحديات المقترةة بتعير المناز ،يالض ريرة توفير الدعم الالزم ،يي
سيما للبلدان النامية يالديل التي لديها احتياجات خاصة؛
يتؤكد أةه ينبعي يضع تدابير محددة لمساعدة الديل النامية يتيسير الوصول الى الدعم المالي ،يةقل التكنولوجيا ،يالناء القدرات في
أقرب يقت ممكن؛
يتعترف تالمس اعدة التي تقدمها اإليكاي في ش راكة مع منظمات أخرى ،تما في ذلك مع ايتحاد األيريالي لتقديم الدعم المالي لديل
أعض اء أفرصقية يكارصبية مختارة من أجل إعداد يتقديم يتنفيذ خطط عمل ،يمع برةامج األمم المتحدة اإلةمائي يمرفق البيئة العالمية
لتسهيل عمل الديل األعضاء على خفض اةبعاثات الطيران ،فضال عن البحث المستمر عن شراكات مساعدة محتملة مع منظمات
أخرى؛
للتعرف على اآلثار المحتملة لتعير المناز على عمليات الطيران الديلي يالهياكل األس اس ية ذات
يتس لّم تأهمية العمل المض طلع ته ّ
الصلة ياإلبالغ عن تلك اآلثار؛
يتس لّم تما أحرزته اإليكاي من تقدم في تنفيذ مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا يالالدعم الكبير الذم قدمته اإليكاي لهذه المبادرة،
يترحب
يي سيما من خالل يضع أداة احتساب الكرالون الخاصة تاإليكاي ،لدعم تقييم ايةبعاثات الناجمة عن الركاب المسافرصن جوا ّ
بتوسيع ةطاقها إلضافة اةبعاثات ةقل البضائع جوا:
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقرر أن يحل هذا القرار ،إلى جاةب القرار " 17-40البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية
-1
البيئة — األحكام العامة ،يالضوضاء يةوعية اله واء المحلي" يالقرار " :19-40البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة
في م ال حماية البيئة — خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا) ،مح ل الق اررات  1-39ي-39
 2ي 3-39لل معية العمومية ،يصشكل البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة؛
-2

تطلب منُالم لس:
أ)

أن يكفل اضطالع اإليكاي بديرها القيادم المستمر في المسائل البيئية المتصلة تالطيران المدةي الديلي ،تما في
ذلك اةبعاثات غازات الدفيئة؛

ب)

محركات الطائرات على البيئة أي خفضه
أن يواصل دراسة الخيارات في م ال السياسة العامة ّ
للحد من أثر اةبعاثات ّ
يإعداد اقتراحات ملموسة تتضمن حلوي فنية يتدابير قائمة على السوق ،مع مراعاة ما قد يكون لهذه التدابير من آثار
محتملة على البلدان النامية يالبلدان المتقدمة على حد سواء؛
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ج)
-3
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أن يواصل التعاين مع المنظمات المشاركة في رسم السياسات في هذا الم ال ،يخاصة مؤتمر األطراف في اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز؛

تؤكد م دداُعلى ما يلي:
د)

ينبعي أن تواصل اإليكاي اتخاذ مبادرات لنشر معلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران ياإلجراءات المتخذة لمعال ة
اةبعاثات الطيران ،يتواصل توفير منتدى لتيسير المناقشات تشأن الحلول الكفيلة تالتصدم يةبعاثات الطيران؛

ه)

ينبعي التشديد على خيارات السياسة العامة التي ستخفض ايةبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات ،دين أن يكون
لتلك الخيارات أثر سلبي على ةمو النقل ال وم ،يي سيما في ايقتصادات النامية؛

تقرر أن تعمل الديل يالمنظمات ذات الصلة من خالل اإليكاي لتحسين كفاءة الوقود على الصعيد العالمي بنسبة متوسطة
-4
قدرها  ٪2سنوصا حتى عام  2020يلتحقيق هدف عالمي طموح في م ال تحسين كفاءة الوقود بنسبة  ٪2سنوصا من عام 2021
حتى عام  ،2050تحسب على أساس ح م الوق ود المستخدم مقاب ل إيرادات كل طن كيلومترم يتم ةقله؛
توافق على أن الهدف الوارد في الفقرة  4أعاله ،لن ينسب التلامات محددة إلى ديل فرادى ،يأن ظريف يقدرة يمساهمة كل
-5
ديلة من الديل النامية يالمتقدمة النمو في ترّكل اةبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران في العالف ال وم هي التي تقرر كيف
تساهم كل ديلة تشكل طوعي في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛
تقرر أيضا ،دين أن تنسب أم التلامات محددة الى ديل فرادى ،أن تواصل اإليكاي يالديل األعضاء فيها ،الى جاةب المنظمات
-6
ذات الصلة ،السعي الى أن تحقق في المدى المتوسط جماعيا الهدف العالمي الطموح المتمثل في اإلتقاء على صافي ايةبعاثات العالمية من
الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي ابتداء من عام  2020على ةفس المستوى ،يأن تأخذ في الحسبان :الظريف يالقدرات الخاصة تكل ديلة
أن ايةبعاثات رالما تلداد تسبب النمو
من الديل ،ييسيما البلدان النامية؛ يمدى ةضج أسواق الطيران؛ يالنمو المستدام لقطاع الطيران الديلي؛ ي ّ
المتوقع في الحركة ال وصة الديلية ،حتى يتم تطوصر يةشر تكنولوجيات يأةواع يقود أقل اةبعاثا ،ياتخاذ تدابير أخرى مخففة؛
تسلم تاإلجراءات الكثيرة التي اتخذتها يتعتلم اتخاذها الديل األعضاء في اإليكاي من أجل بلوغ األهداف الطموحة ال ماعية،
-7
تما في ذلك تحديث إدارة الحركة ال وصة ،ياإلسراع تاستخدام تكنولوجيات الطائرات المقتصدة في استهالك الوقود ،يتطوصر ياستعمال
أةواع الوقود المستدامة للطيران ،يتش ّع على مواصلة بذل مثل هذه ال هود؛
ُتتفق على أن تستعرض ،في ديرتها الحادية ياألرالعين ،الهدف المبين في الفقرة  6أعاله على ضوء الدراسات حول إمكاةية
-8
بلوغ ذلك الهدف يالمعلومات ذات الصلة الواردة من الديل؛
تطلب من الم لس أن يواصل استكشاف ال ديى من تحديد هدف عالمي طموح على المدى البعيد في م ال الطيران
-9
الديلي ،خاصة عن طرصق تقييم ةصيب الطيران الديلي في ميلاةية الكرالون العالمية في ضوء درجتي الح اررة  2درجة مئوصة ي1.5
درجة مئوصة ،بواسطة إجراء دراسات مفصلة لتقييم إمكاةية تحقيق األهداف المقترحة يآثارها ،تما في ذلك األثر على النمو ،يكذلك
التكاليف في جميع البلدان ،ي سيما البلدان النامية ،تخصوص التقدم المحرز تشأن العمل الذم ينبعي تقديمه إلى ال معية العمومية
لإليكاي في ديرتها الحادية ياألرالعين .يصنبعي أن يشمل تقييم األهداف طوصلة األجل معلومات من الديل األعضاء من حيث خبراتها
في العمل على تحقيق هدف متوسط األجل.
ُ -10تشجع أيضا الديل على أن تقدم طوعا خطط عمل تبين السياسات ياإلجراءات ،يعلى إبالغ اإليكاي سنوصا عن اةبعاثات
ثاةي أكسيد الكرالون الناشئة عن الطيران الديلي؛
ُ -11تدعو الديل ،التي تود أن تعد خطط عمل أي تقوم بتحديث هذه الخطط ،إلى عرض تلك الخطط على اإليكاي في أقرب
يقت ممكن يصحبذ أن يكون ذلك بنهاية يوةيو  2021يمرة كل ثالث سنوات تعد ذلك ،لكي يتسنى لإليكاي أن تواصل جمع المعلومات
المحددة كميا تشأن تحقيق األهداف العالمية الطموحة ،على أن تتضمن خطط العمل تلك معلومات عن م موعة التدابير التي ةظرت
فيها الديل يالتي تعكس القدرات يالظريف الوطنية الخاصة ،يمعلومات محددة كميا عن المنافع البيئية المتوقعة من تنفيذ التدابير
المنتقاة من تلك الم موعة ،يكذا معلومات عن أم مساعدة معينة قد تحتاج إليها؛
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 -12تشجع الديل التي قدمت خطط عمل على تبادل المعلومات الواردة في تلك الخطط يعلى إقامة شراكات مع الديل األعضاء
يتسن لها إعداد خطط عمل ،يإتاحة خطط العمل المقدمة لل مهور ،مع مراعاة الحساسية
األخرى من أجل مساعدة تلك الديل التي لم ّ
الت ارصة للمعلومات التي تحتوم عليها خطط عمل الديل؛
ييسر تعميم الدراسات ايقتصادية يالفنية يأفضل الممارسات ذات الصلة تاألهداف الطموحة يأن
 -13تطلب من الم لس أن ّ
يواصل تقديم اإلرشادات يسائر أةواع المساعدة الفنية األخرى على إعداد يتحديث خطط عمل الديل ،قبل ةهاية شهر يوةيو ،2021
لكي يتسنى للديل أن ت رم الدراسات الالزمة يتقدم طوعيا خطط عمل إلى اإليكاي؛
 -14تطلب إلى الم لس أن يعلز المنه يات المناسبة لوضع القواعد القياسية يآلية لقياس يتقدير يرصد ايةبعاثات العالمية من
غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الديلي يالتحقق منها ،يكفالة دعم الديل لعمل اإليكاي تشأن تقييم التقدم المحرز يذلك من خالل
اإلبالغ عن البياةات السنوصة المتعلقة تالحركة ال وصة ياستهالك الوقود ياةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون؛
 -15تطلب إلى الم لس أن يطلب من الديل مواصلة دعم ال هود التي تبذلها اإليكاي لتعلصل موثوقية قياس/تقدير ايةبعاثات العالمية
تعير المناز عن
من غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الديلي يأن يبلغ تشكل منتظم أماةة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن ّ
اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي ،ك لء من إسهامه في تقييم التقدم المحرز إزاء إجراءات التنفيذ في ذلك
أقرتها الديل األعضاء في اإليكاي؛
القطاع ،يالناء على المعلومات التي ّ

 -16معُاإلقرار تأةه ينبعي عدم ادخار أم جهد للحصول على الوسائل الالزمة لخفض يتثبيت اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون الناجمة عن
جميع المصادر ،تحث اإليكاي يالديل األعضاء فيها على أن تعرب بوضوح عن شواغلها ،من خالل أةشطة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة
تشان تعير المناز ،إزاء استخدام الطيران الديلي كمصدر من المصادر المحتملة ل مع اإليرادات لتموصل أةشطة المناز في قطاعات أخرى،
يذلك كي ي يصبح الطيران الديلي مستهدفا تصورة غير متناسبة كمصدر من مصادر هذه اإليرادات؛
-17

تطلب منُالم لس القيام تما يلي:
أ)

مواصلة القيام بدير محورم في تقديم المساعدة إلى الديل األعضاء فيه يذلك عبر ةشر آخر المعلومات عن أفضل
الممارسات يتقديم المشورة يسائر أةواع المساعدة الفنية لتعلصل بناء القدرات يةقل التكنولوجيا ،بوسائل منها برةامج
اإليكاي للتعاين الفني؛

ب)

إقامة الملصد من الشراكات مع المنظمات الديلية األخرى لتلبية احتياجات الديل األعضاء في اإليكاي من المساعدة،
بوسائل منها برةامج أصدقاء خطة عمل اإليكاي يتيسير الوصول إلى الموارد المالية القائمة يال ديدة ،يةقل
التكنولوجيا يالناء القدرات ،للبلدان النامية ياإلبالغ عن النتائج المحققة ،فضال التوصيات األخرى ،يذلك تصورة
أيلية قبل ةهاية عام  2021يخالل الديرة الحادية ياألرالعين لل معية العمومية؛

ج)

مواصلة اتخاذ تدابير محددة لمساعدة الديل النامية يكذلك تيسير حصولها على الموارد المالية يةقل التكنولوجيا
يالناء القدرات؛

 -18تطلب من ُالديل القيام تما يلي أن تنهض تالبحث العلمي الذم يهدف الى استمرار معال ة أيجه الرصبة المحددة في
التقرصر الخاص لفرصق الخبراء الحكومي الديلي تشأن الطيران يالعالف ال وم العالمي يفي تقارصر التقييم يكفالة أن تتضمن
عمليات التقييم المقبلة لتعير المناز ،التي يضطلع بها فرصق الخبراء الحكومي الديلي يهيئات األمم المتحدة األخرى ذات الصلة،
حدثة ،إن يجدت ،عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على العالف ال وم؛
معلومات م ّ

-19

تطلبُمن الم لس القيام تما يلي:
أ)

أن يواصل تطوصر يتحديث اإلرشادات المقدمة للديل األعضاء تشأن تنفيذ سياسات يتدابير ترمي إلى خفض األثر
البيئي يةبعاثات الطيران الديلي أي الحد منه ،يص رم ملصدا من الدراسات بهدف تخفيف أثر الطيران الديلي على
تعير المناز؛
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ب)
ج)

أن يش ع الديل على التعاين في إعداد ةماذج تحليلية توّقعية لتقييم آثار الطيران؛

أن يواصل تقييم تكلفة يمنافع مختلف التدابير ،تما فيها التدابير القائمة ،تعرض معال ة مسألة اةبعاثات محركات
الطائرات تأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة ،مع مراعاة مصالح جميع األطراف المعنية ،تما في ذلك اآلثار
المحتملة على الديل النامية؛

د)

مساعدة الديل األعضاء تالدراسات يالتقييمات ييضع اإلجراءات ،تالتعاين مع الديل األخرى تاإلقليم ،تعرض الحد
من اةبعاثات غازات الدفيئة أي خفضها على الصعيد العالمي ،يالعمل معا تشكل تعايةي لبلوغ المستوى األمثل من
المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طرصق برام ها المختلفة؛

تطلب إلى الديل القيام تما يلي:

ب)

أن تنظر في يضع سياسات تش ع على إدخال طائرات إلى السوق تتّسم تملصد الكفاءة في استهالك الوقود؛ يالعمل
معا من خالل اإليكاي لتبادل المعلومات ييض ع إرش ادات ألفض ل الممارس ات تش أن اةتهاء عمر الطائرات مثل
تديصر الطائرات؛
سوق تكنولوجيا أكثر كفاءة تحلول عام 2020؛
أن تع ل تايستثمار في البحث يالتطوصر كيما ت ّ

أ)

تحديث معيار ترخيص مستوى اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون للطائرات حسب ايقتضاء؛

أ)
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تطلب إلى الم لس القيام تما يلي:

ب) بتحديث أهداف تكنولوجية على المدى المتوسط يالبعيد ،في م ال حرق يقود الطائرات؛
تطلب إلى الديل القيام تما يلي:
أ)

أن تع ل بتطوصر يتش عيل الطرق التي تحقق الكفاءة في اس تهالك الوقود ياإلجراءات التي تقلل من ايةبعاثات
الناجمة عن الطيران؛ يالعمل مع اإليكاي إليص ال المنافع البيئية إلى جميع األقاليم يالديل ،مع مراعاة اس تراتي ية
حلمة التحسينات في منظومة الطيران؛

ب)

أن تقلل من العوائق القاةوةية ياألمنية يايقتصادية يغير ذلك من العوائق المؤسسية تما يتيح تطبيق المفاهيم التشعيلية
ال ديدة في إدارة الحركة ال وصة تعرض استخدام الم ال ال وم تكفاءة من حيث البيئة؛

ج)

العمل معا من خالل اإليكاي لتبادل المعلومات ييضع إرشادات ألفضل الممارسات تشأن المطارات الخضراء؛

تطلب إلى الم لس القيام تما يلي:
أ)

األخذ تإرشادات يتم تحديثها تشأن يالتدابير التشعيلية لخفض ايةبعاثات الناجمة عن الطيران الديلي يالتركيل على
زصادة كفاءة الوقود في كل جواةب خطة اإليكاي العالمية للمالحة ال وصة؛ يتش يع الديل يال هات المعنية على
تطوصر إدارة الحركة ال وصة التي تحقق أقصى منافع بيئية؛

ب)

أن يواصل تطوصر يتحديث األديات يالتوجيهات الالزمة لتقييم الفوائد المرتبطة بتحسين إدارة الحركة ال وصة ،يتقييم
الفوائد البيئية المرتبطة بتنفيذ استراتي ية حلم التحسينات في منظومة الطيران ()ASBUs؛

ج)

أن يواصل توفير المنتدى لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات تشأن المطارات الخضراء ،حيث ي رم تنايل
موضوعات مثل البنايات الذكية يالطاقة المت ددة يالتنقل المراعي للبيئة يالمريةة في مواجهة تعير المناز يالمشاركة
الم تمعية يتقديم المعلومات عن ايستدامة ياستهداف المالءمة يالتنسيق فيما بين المطارات؛

د)

ةشر يتحديث اإلرشادات تشأن تنفيذ الممارسات المستدامة بيئيا في المطارات ،تما في ذلك ةشر م موعة األديات
اإللكتريةية للمطارات المراعية للبيئة؛

تطلب إلى الديل القيام تما يليُ :
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أ)

اتباع ةهج منسق من أجل اإلدارات الوطنية من أجل إجراءات سياسة ياستثمار للتع يل تطرصقة مالئمة بتطوصر
مصادر طاقة ةظيفة يمت ددة للطيران ،تما في ذلك استخدام أةواع مستدامة من يقود الطيران البديل ،يةشرها
ياستخدامها ،يفقا لظريفها الوطنية؛

ب)

النظر في استخدام حوافل لتش يع استعمال مصادر الطاقة النظيفة يالمت ددة في م ال الطيران ،تما في ذلك أةواع
يقود الطيران المستدامة؛

ج)

النظر في اتخاذ تدابير لدعم البحوث يالتطوصر فضال عن تطوصر تكنولوجيا المعال ة يإةتاج المواد األيلية الالزمة
لخفض التكاليف يالعمل على توسيع ةطاق خطوط اإلةتاج المستدام على النطاق الت ارم؛ مع مراعاة التنمية
المستدامة للديل؛

د)

اإلقرار تالنهوج القائمة لتقييم ايستدامة ل ميع أةواع الوقود عموما ،تما في ذلك أةواع الوقود المستخدمة للطيران،
يالتي ينبعي أن تفي تما يلي أن تحقق خفضا صافيا في اةبعاثات غازات الدفيئة على أساس ديرة الحياة يتسهم في
التنمية ايجتماعية يايقتصادية المحلية ،كما ينبعي لها ت ّنب المنافسة مع األغذية يالمياه؛

ه)

-25

اعتماد التدابير الالزمة لضمان ايستدامة ألةواع يقود الطيران  ،يالبناء على النهج القائمة أي ملصج منها ،يالمتاتعة
على المستوى الوطني ،لإلةتاج المستدام؛ يمواصلة العمل معا من خالل اإليكاي لوضع معايير ايستدامة ألةواع
يقود الطيران المستدامة ضمن العمل الذم يضطلع ته لتنفيذ خطة كورسيا؛

تطلب إلى الم لس القيام تما يلي:
أ)

أن يش ع الديل األعضاء يصدعو أيساط الصناعة يالمؤسسات المالية يالمنظمات الديلية األخرى من أجل المشاركة
يصسهل إقامة شراكات يتحديد سياسات ستحدث الملصد من تعلصل
الفعالة في تبادل المعلومات يأفضل الممارسات،
َّ
ّ
ايةتقال إلى مصاد ر ةظيفة يمت ددة للطاقة من أجل الطيران ،تما في ذلك أةواع مستدامة من يقود الطيران ،من
خالل ةديات إقليمية؛

ب)

أن يواصل الحفاظ على اإلطار العالمي لإليكاي المعني تأةواع يقود الطيران البديلة؛

ج)

أن يواصل إعطاء ةظرة شاملة عن مستقبل استخدام أةواع يقود الطيران المستدامة ،يمراعاة التعيرات في ديرة حياة
اةبعاثات غازات الدفيئة من أجل تقييم التقدم المحرز ةحو تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

د)

أن يعمل مع المؤسسات المالية على تيسير الوصول إلى تموصل مشارصع تطوصر الهياكل األساسية المكرسة ألةواع
الوقود المستدامة ،يحوافل لت ايز عوائق السوق األيلية؛

ه)

أن يتعاين مع المبادرات الديلية ذات الصلة األخرى ،تما في ذلك مبادرة الطاقة المستدامة لل ميع ،لتسهيل حصول
الطيران على الطاقة المت ددة؛

أن يواصل إجراء عملية لتقييم الوضع من أجل ايستمرار في تقييم التقدم المحرز في تطوصر أةواع يقود الطيران
ي)
المستد ام يةشره ،تما في ذلك المواظبة على تنظيم حلقات العمل يالحلقات الدراسية في إطار التحضير للمؤتمر
الثالث للطيران يأةواع الوقود البديل ( )CAAF/3في موعد أقصاه عام  ،2025بهدف تحديث رؤصة اإليكاي لعام
 2050ألةواع يقود الطيران المستدامة لتضمينها حصة محددة من يقود الطيران المستدام تحلول عام 2050؛
 -26تطلب إلى الم لس أن يحدد اآلثار المحتملة لتعير المناز على عمليات الطيران الديلي يما يرتبط بها من هياكل أساسية
لتعير المناز ييضع إرشادات تشأن إجراء تقييم لمخاطر تعير المناز ألغراض
التكيف لمعال ة اآلثار المحتملة ّ
يأن يحدد تدابير ّ
الطيران الديلي ،يذلك تالتعاين مع منظمات ديلية أخرى ذات صلة يمع صناعة الطيران؛
 -27تطلب إلى الم لس أن يواصل التعاين مع مبادرة األمم المتحدة المحايدة مناخيا ،يصحرص على ُّ
تصدر ال هود الرامية إلى
إعداد أساليب يأديات لتحديد كمية اةبعاثات غازات الدفيئة في م ال الطيران تخصوص تلك المبادرة ،تما في ذلك أداة احتساب
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الكرالون الخاصة تاإليكاي التي تتضمن أيضا اةبعاثات طائرات ةقل البضائع ،يالمضي قدما في إعداد يتنفيذ ايستراتي ية الخاصة
تخفض اةبعاثات غازات الدفيئة يتعلصل الممارسات اإلدارصة المستدامة المتبعة داخل المنظمة.
الملحق ُ
المبادئ التوجيهية لتصميم يتطبيق التدابير القائمة على آليات السوق في م ال الطيران الديلي:
أ)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطيران الديلي؛

ب)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تدعم التخفيف من اةبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الطيران الديلي؛

ج)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تساهم في تحقيق األهداف الطموحة العالمية؛

د)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتسم تالشفافية يالبساطة من الناحية اإلدارصة؛

ه)

فعالة من حيث التكاليف؛
ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تكون ّ
ي ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتصف تايزدياجية يي ينبعي احتساب اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون
الناجمة عن الطيران الديلي إي مرة ياحدة؛

ز)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تحد من تسرب الكرالون يتشوهات األسواق إلى أدةى حد؛

ح)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تضمن التعامل مع قطاع الطيران الديلي على أساس اإلةصاف فيما يتعلق
تالقطاعات األخرى؛

ط)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تقر تاإلة ازات يايستثمارات الساتقة يالالحقة في كفاءة يقود الطائرات
يفي التدابير األخرى لخفض ايةبعاثات الناجمة عن الطيران؛

م)

ي ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تفرض عبئا اقتصاديا غير مناسب على الطيران الديلي؛

ك)

تيسر الوصول إلى جميع أسواق الكرالون تشكل مالئم؛
ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن ّ
ينبعي تقييم التدابير القائمة على آليات السوق فيما يتعلق تمختلف التدابير استنادا إلى ما تم قياسه من أداء من حيث
خفض اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون أي ت نبها ،عند الضريرة؛

م)

ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تتضمن أحكام "الحد األدةى"؛

ن)

عندما تسفر التدابير القائمة على آليات السوق عن إيرادات ،يوصى تشدة تأةه ينبعي تطبيقها في المقام األيل للتخفيف
من أثر اةبعاثات محركات الطائرات على البيئة ،تما فيها تخفيف اآلثار يالتكيف معها ،يكذلك في تقديم المساعدة
يالدعم إلى الديل النامية.

س)

عند تحقيق خفض ايةبعاثات بواسطة التدابير القائمة على آليات السوق ،ينبعي تحديدها في تقارصر الديل عن
ايةبعاثات.

ع)

ينبعي أن تراعي التدابير القائمة على آليات السوق مبدأ المسؤيليات المشتركة يالمتباينة يقدرات كل طرف ،يالظريف
الخاصة ته ،يمبدأ عدم التمييل يإتاحة الفرص بنلاهة يعلى قدم المساياة.

ي)

ل)
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القرارُُ :19-40بيانُموحدُبسياساتُوممارساتُااليكاوُالمستمرةُفيُمجالُحمايةُ
البيئةُ–ُخطةُالتعويضُعنُالكربونُوخفضهُفيُمجالُالطيرانُالدوليُ
(كورسيا) ُ
ةص على يضع خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق ألغراض الطيران
لما كان قرار ال معية العمومية  18-38قد َّ
الديلي ،لكي تعتمد الديرة التاسعة يالثالثون لل معية العمومية ق ار ار تشأةها؛

يتذكي ار تأن قرار ال معية العمومية  18-38قد طلب إلى الم لس ،بدع ٍم من الديل األعضاء ،تحديد القضايا يالمشاكل الرئيسية ،تما
في ذلك ما يتعلق تالديل األعضاء ،ييضع توصية تشأن خطة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تعال ها تشكل مالئم يتتنايل
عناصر التصميم الرئيسية ،تما في ذلك سبل مراعاة الظريف يالقدرات الخاصة ،يآليات تنفيذ الخطة اعتبا ار من عام  2020ك لء
من م موعة تدابير تتضمن أيضا التكنولوجيات يالتحسينات التشعيلية يأةواع الوقود البديل المستدام لتحقيق األهداف الطموحة العالمية
لإليكاي؛
طة التعوصض
طة عالمية للتدابير القائمة على آليات السوق تشكل خ ّ
ةص على تطبيق خ ّ
يلما كان قرار ال معية العمومية  3-39قد ّ
عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا) ك لء من سّلة تدابير تشمل أيضا تكنولوجيات الطائرات يالتحسينات التشعيلية
ييقود الطيران المستدام لبلوغ أهداف اإليكاي الطموحة؛

يتسليما تأن اإليكاي هي المنتدى المالئم لتنايل مسألة ايةبعاثات الناجمة عن الطيران الديلي ،يالالقدر الكبير من العمل ،الذم اضطلع
طة كورسيا ( )AGCيالهيئة ايستشارصة الفنية ( )TABيل نة حماية البيئة في م ال
ته الم لس يالم موعة ايستشارصة المختصة تخ ّ
طة كورسيا؛
الطيران ( )CAEPالمنبثقة عنه لدعم تنفيذ خ ّ
طة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي (كورسيا) من
يترحيبا تاعتماد الطبعة األيلى من الم ّلد الراتع – خ ّ
الخاصة تكورسيا؛
الملحق السادس عشر – حماية البيئة ،يالذم تشمل أحكامه إجراءات الرصد ياإلبالغ يالتحقق ()MRV
ّ
طة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال
يترحيبا أيضا تصدير الطبعة األيلى من الم ّلد الراتع – إجراءات إثبات ايمتثال لخ ّ
الطيران الديلي – من الدليل الفني للبيئة ( ETMالوثيقة )Doc 9501؛
طة كورسيا ،الواردة في  14يثيقة صادرة عن اإليكاي مشار إليها تصورة مباشرة في
يترحيبا
تالتقدم المحرز في إعداد عناصر تنفيذ خ ّ
ّ
طة كورسيا؛
الم ّلد الراتع من الملحق السادس عشر
أقرها الم لس ،يهي ضريرصة لتنفيذ خ ّ
تتضمن مواد ّ
ّ
المؤهلة
يترحيبا أيضا تإةشاء م لس الهيئة ايستشارصة الفنية ( )TABالمكّلفة برفع توصيات إلى الم لس تشأن يحدات ايةبعاثات
ّ
لكورسيا؛

منسق في أةشطة بناء القدرات من جاةب اإليكاي يديلها األعضاء ،تالتعاين مع قطاع الطيران ،لدعم تنفيذ
يإق ار ار تأهمية اتباع ةهج ّ
طة كورسيا ( )ACT-CORSIAالذم
يسيما من خالل برةامج اإليكاي للمساعدة يالناء القدرات يالتدرصب في إطار خ ّ
خّ
طة كورسياّ ،
طة كورسيا ما بين الديل؛
يشمل تنظيم ةديات ،يإعداد مواد للتوعية ،يإقامة شراكات في إطار خ ّ
طة كورسيا في المرحلة الت رصبية اعتبا ار من 2021؛
يترحيبا تالعدد المتلايد للديل التي أعلنت عن ّةيتها المشاركة طوعا في خ ّ
يإق ار ار تأن أةشطة بناء القدرات المتينة من شأةها تيسير اتخاذ الديل األعضاء قرار المشاركة طوعا في خطة كورسيا؛

موحدة للتعوصض عن الكرالون ،في مقابل شتات من
يإشارة إلى أن قطاع الطيران يدعم يجود خ ّ
طة كورسيا تاعتبارها خطة عالمية ّ
يصكمل م موعة التدابير
التدابير التاتعة للديل ياألقاليم يالقائمة على آليات السوق ،تاعتبار ذلك تمثاتة إجراء يحّقق فعالية التكاليف ّ
الشاملة ،تما فيما التدابير المتعلقة تالتكنولوجيا يالعمليات يالبنى التحتية؛

يإق ار ار تأةه ي ينبعي للتدابير القائمة على آليات السوق أن تطبَّق على ةحو ملديج يي ينبعي احتساب اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون
الناجمة عن الطيران الديلي إي مرة ياحدة؛
طة كورسيا يعكس دعم الديل
يتشديدا على أن القرار الذم اتخذته ال معية العمومية في ديرتها التاسعة يالثالثين تشأن تنفيذ خ ّ
األعضاء القوم إلي اد حل على الصعيد العالمي فيما يتعلق تقطاع الطيران الديلي ،في مقابل خليط محتمل من التدابير القائمة على
آليات السوق الخاصة تالديل ياألقاليم؛

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

I-83

يتأكيدا للشاغل الناجم عن استخدام الطيران المدةي الديلي كمصدر محتمل لتعبئة اإليرادات من أجل تموصل شؤين المناز في
القطاعات األخرى ،يلوجوب أن تكفل التدابير القائمة على آليات السوق المعاملة العادلة لقطاع الطيران الديلي مقارةة تالقطاعات
األخرى؛
يتذكي ار تاتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز يالاتفاق تارصس يتسليما تمبدئه الخاص تالمسؤيليات المشتركة يلكن المتباينة
يقدرات كل ديلة ،التي تختلف تاختالف الظريف الوطنية؛
يتسليما أيضا تمبادئ عدم التمييل يالالفرص المتكافئة يالمنصفة لتنمية الطيران الديلي المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو؛

ظل اتفاقية األمم
يإق ار ار تأن العمل المتعلق تخطة كورسيا يتنفيذها سيسهم في تحقيق األهداف المحددة في اتفاق تارصس المعتمد في ّ
تعير المناز؛
المتحدة اإلطارصة تشأن ّ

تنصان على آليات ،كآلية التنمية النظيفة مثال ،يعلى
يلما كاةت اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز ياتفاق تارصس ّ
يضع آلية سوق جديدة في إطار اتفاق تارصس من أجل المساهمة في تخفيض اةبعاثات غازات الدفيئة لدعم التنمية المستدامة ،األمر
الذم تستفيد منه الديل النامية على يجه الخصوص؛

يترحيبا تالتعاين بين اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز ياإليكاي تشأن إعداد منه يات آلية التنمية النظيفة ألغراض
الطيران؛
يتسليما تأن هذا القرار ي يرسي ساتقة أي يحكم مسبقا على ةتي ة المفايضات في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعيير
المناز أي اتفاقات ديلية أخرى ،يي يمثل موقف األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ايطارصة تشأن تعيير المناز أي اتفاقية تارصس أي
اتفاقات أخرى؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :

موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة -
-1
تقرر أن هذا القرار يحل ،مع القرار :X-40بيان ّ
موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية
أحكام عامة يالضوضاء يةوعية الهواء المحلي يالقرار  :Y-40بيان ّ
الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي
البيئة  -تعير المناز ،محل الق اررات  1-39ي 2-39ي 3-39يتش ّكل هذه الق اررات معا البيان
ّ
المستمرة في م ال حماية البيئة؛

تالتقدم المحرز تشأن جميع العناصر الخاصة تسلة التدابير المتاحة لمعال ة اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون الناجمة
وتسلم
-2
ّ
عن الطيران الديلي ،تما في ذلك تكنولوجيات الطيران يالتحسينات التشعيلية يأةواع يقود الطيران المستدامة يخطة كورسيا ،يتؤكد
إعطاء األفضلية إلى استخدام تكنولوجيات الطائرات يالتحسينات التشعيلية يأةواع يقود الطيران المستدامة التي توفر فوائد بيئية في
قطاع الطيران؛
وتسلم أيضا تأةه ،على الرغم من هذا التقدم المحرز ،فإن الفوائد البيئية الناجمة عن تكنولوجيات الطائرات يالتحسينات
-3
التشعيلية يأةواع يقود الطيران المستدامة قد ي تحقق ما يكفي من تخفيضات اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون لمواكبة ةمو حركة النقل
ال وم الديلي في الوقت المناسب لتحقيق الهدف الطموح العالمي المتمثل في اإلتقاء على الصافي العالمي يةبعاثات ثاةي أكسيد
الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي اعتبا ار من عام  2020على المستوى ةفسه؛
طة كورسيا استكماي لحلمة التدابير األيسع ةطاقا ،من أجل تحقيق الهدف الطموح
-4
وتشدد على الدير الذم تضطلع ته خ ّ
العالمي ،من دين فرض أعباء اقتصادية غير مناسبة على الطيران الديلي؛

وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تشأن تنفيذ الخطة العالمية للتدابير القائمة على آليات السوق في شكل
-5
للتصدم ألم زصادة سنوصة في إجمالي اةبعاثات ثاةي
خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي ()CORSIA
ّ
أكسيد الكرالون الناجمة عن الطيران المدةي الديلي (أم رحالت الطيران المدةي التي تعادر من أحد البلدان يتصل إلى بلد آخر) تما
يت ايز مستوصات عام  ،2020مع مراعاة الظريف الخاصة يقدرات كل منها؛

وتطلبُإلى الم لس مواصلة ضمان كافة ال هود الرامية إلى تحقيق الملصد من التقدم في تكنولوجيات الطائرات يالتحسينات
-6
التشعيلية يأةواع يقود الطيران المستدامة لكورسيا التي تبذلها الديل األعضاء يتنعكس في خطط عملها للتصدم يةبعاثات ثاةي أكسيد
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الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي ،يرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل يتقديم تقرصر في هذا الشأن ،علما تأةه ينبعي يضع
منه ية لضمان أن يكون خفض متطلبات التعوصض لدى مشعل الطائرة في إطار الخطة في سنة معينة ممكنا تاستخدام الوقود المؤهل
لخطة كورسيا (مثال أةواع يقود الطيران المستدام يأةواع يقود الطيران المنخفض الكرالون في إطار خطة كورسيا) ،تحيث ي يعفل أم
عنصر من عناصر سلة التدابير؛

تطلبُإلى الم لس مواصلة رصد تنفيذ جميع عناصر سلة تدابير ،يالنظر في السياسات ياإلجراءات الضريرصة من أجل
-7
ضمان تحقيق التقدم في كافة العناصر تطرصقة متوازةة مع زصادة النسبة المئوصة لحايت تخفيض ايةبعاثات الناجمة عن التدابير غير
القائمة على آليات السوق عبر اللمن.

وتسلم تالظريف الخاصة يقدرات كل ديلة من الديل ،يي سيما الديل النامية ،من حيث قابليتها للتأثر بتعير المناز
-8
يمستوصات التنمية ايقتصادية يالمساهمة في ايةبعاثات الناجمة عن الطيران الديلي ،يغير ذلك من األمور ،مع تخفيض أيجه الخلل
في السوق إلى حدها األدةى؛
وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تشأن ايضطالع بتنفيذ تدرص ي فيما يتعلق تخطة التعوصض عن الكرالون
-9
يخفضه في م ال الطيران الديلي لمراعاة الظريف الخاصة يقدرات كل ديلة من الديل ،يي سيما الديل النامية ،مع تخفيض أيجه
الخلل الخاصة تالسوق إلى حدها األدةى ،على النحو التالي:
أ)

تنطبق مرحلة التنفيذ الت رصبي من عام  2021حتى ةهاية عام  2023على الديل التي تطوعت تالمشاركة في الخطة.
يص وز للديل المشاركة في هذه المرحلة تحديد أساس شريط التعوصض لمشعلي طائرتها من الفقرتين  11ه) ي ط)
أدةاه؛

ب) تنطبق المرحلة األيلى من عام  2024حتى ةهاية عام  2026على الديل التي شاركت طواعية في المرحلة الت رصبية،
فضال عن أم ديل أخرى تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة ،مع احتساب شريط التعوصض في الفقرة  11أ) أدةاه
ج) تش ّ ع جميع الديل تقوة على المشاركة الطوعية في المرحلة الت رصبية يالمرحلة األيلى ،مع مالحظة أن الديل المتقدمة،
التي تطوعت تالفعل ،تأخذ بلمام القيادة ،يأن العديد من الديل األخرى قد تطوعت أيضا؛
د)

يستضع األماةة العامة على موقع اإليكاي اإللكتريةي معلومات حديثة تشأن الديل التي تطوعت للمشاركة في المرحلة
الت رصبية يفي المرحلة األيلى

ي)

المعفية أي التي لم تشارك تعد تش يعا قوصا على المشاركة في الخطة في أقرب يقت ممكن ،يي سيما
يتش َّ ع الديل
ّ
أما الديل التي تقرر المشاركة الطوعية
تلك الديل التي هي أعضاء في إحدى المنظمات اإلقليمية للتكامل ايقتصادمّ .
في الخطة ،أي تقرر عدم مواصلة المشاركة الطوعية في الخطة ،ي ي وز لها أن تقوم بذلك ّإي اعتبا ار من  1يناير
في أم سنة ما يصنبعي أن تخطر اإليكاي تقرارها في موعد ي يتعدى  30يوةيو من السنة الساتقة

ه) يتنطبق المرحلة الثاةية من عام  2027يحتى ةهاية عام  2035على جميع الديل التي لديها حصة فردية في أةشطة
الطيران الديلي تاألطنان الكيلومترصة اإليرادية في عام  2018تما يت ايز  0.5في المائة من إجمالي األطنان
الكيلومترصة اإليرادية ،أي تبلغ حصتها التراكمية في قائمة الديل من أكبر كميات األطنان الكيلومترصة اإليرادية إلى أقلها
 90في المائة من إجمالي األطنان الكيلومترصة اإليرادية ،تاستثناء أقل البلدان ةموا يالديل ال لرصة الصعيرة النامية
يالبلدان النامية غير الساحلية ما لم تتطوع للمشاركة في هذه المرحلة

ز)

ياعتبا ار من عام  ،2022سي رم الم لس استعراضا لتنفيذ خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران
كل ثالث سنوات ،تما في ذلك تأثيره على ةمو الطيران الديلي ،يالذم سيشكل أساسا هاما للم لس للنظر في ما إذا
كان من الضريرم إدخال تعديالت على المرحلة المقبلة أي ديرة ايمتثال يكذلك لكي يقوم ،عندما يكون ذلك مناسبا،
تالتوصية بهذه التعديالت لل معية العمومية تعية اتخاذ قرار تشأةها

 - 10وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأةه ي ب أن تطبَّق خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال
مشعلي الطائرات على ةفس الطرق بين الديل من أجل تخفيض أيجه الخلل الخاصة تالسوق إلى حدها
الطيران الديلي على جميع ّ
األدةى ،على النحو التالي:
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أ) جميع الرحالت ال وصة الديلية على الطرق بين ديلتين تندرج كلتاهما في خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في
م ال الطيران الديلي تموجب الفقرة  9أعاله ،تشملها شريط التعوصض الخاصة تخطة التعوصض عن الكرالون يخفضه
في م ال الطيران الديلي.

ب) جميع الرحالت ال وصة الديلية على الطرق بين ديلة مدرجة في خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران
الديلي يأخرى غير مدرجة في هذه الخطة تموجب الفقرة  9أعاله ،معفاة من شريط التعوصض الخاصة بهذه الخطة،
مع الحفاظ على شريط التعوصض المبسطة؛
ج) جميع الرحالت ال وصة الديلية على الطرق بين ديلتين ،ي تندرج كلتاهما في خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في
م ال الطيران الديلي تموجب الفقرة  9أعاله ،معفاة من شريط التعوصض الخاصة بهذه الخطة ،مع الحفاظ على شريط
التعوصض المبسطة؛

 - 11وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأن تحتسب كل عام كمية اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون المطلوالة
محددة اعتبا ار من عام  2021على النحو التالي:
للتعوصض من قبل مشعل الطائرات في سنة ّ
أ)

التعديل الخاص تمشعل الطائرات = [النسبة المئوصة القطاعية × (اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة
التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي في سنة معينة × معامل ةمو القطاع في سنة معينة)] +
[النسبة المئوصة الفردية × (اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن الكرالون في سنة معينة ×
معامل ةمو مشعل الطائرات في سنة معينة)]؛

ب) حيث يكون معامل ةمو القطاع = (إجمالي ايةبعاثات التي تشملها خطة التعوصض عن الكرالون في سنة معينة –
متوسط إجمالي ايةبعاثات التي تعطيها خطة الكرالون بين عام  2019يعام  / )2020إجمالي ايةبعاثات التي
تشملها هذه الخطة في سنة معينة؛
ج) عندما يكون معامل ةمو مشعل الطائرات = (م موع اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن
الكرالون في سنة معينة – متوسط اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن الكرالون بين عام 2019
يعام  / )2020م موع اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن الكرالون في سنة معينة؛
د)

عندما تكون النسبة المئوصة القطاعية = ( - ٪100النسبة المئوصة الفردية)؛

ي)

من عام  2021يحتى ةهاية عام  ،2023بنسبة  ٪100قطاعية يصفر في المائة فردية ،رغم أن كل ديلة مشاركة
قد تختار أثناء هذه المرحلة الت رصبية ما إذا كان ستطبق ذلك على ما يلي:

ه) عندما تسرم النسبة المئوصة القطاعية يالنسبة المئوصة الفردية على النحو التالي:

ز)

اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن الكرالون في سنة معينة حسب ما يرد أعاله؛

ح) أي اةبعاثات مشعل الطائرات التي تعطيها خطة التعوصض عن الكرالون في عام .2020

ط) من عام  2024يحتى ةهاية  ،2026بنسبة  ٪100قطاعية يةسبة صفر في المائة فردية؛

م) من عام  2027يحتى ةهاية  ،2029بنسبة  ٪100قطاعية يةسبة صفر في المائة فردية؛

ك) من عام  2030يحتى ةهاية  ،2032على األقل بنسبة  ٪20فردية ،مع توصية الم لس لل معية العمومية في عام
عما إذا كان يتعين تعديل النسبة المئوصة الفردية يإلى أم مدى؛
ّ 2028
ل)

م)

من عام  2033يحتى ةهاية عام  ،2035على األقل بنسبة  ،٪70مع توصية الم لس لل معية العمومية في عام
عما إذا كان يتعين تعديل النسبة المئوصة الفردية يإلى أم مدى؛
ّ 2028
مشعل الطائرات يإجمالي ايةبعاثات التي تشملها خطة التعوصض عن الكرالون في م ال الطيران الديلي في
اةبعاثات ّ
سنة محددة ي تشمل ايةبعاثات المعفاة من الخطة في تلك السنة؛
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ن)

سيعاد احتساب ةطاق ايةبعاثات الوارد في الفقرتين الفرعيتين  11ب) ي 11ج) أعاله في بداية كل سنة لمراعاة
الطرق ال وصة إلى جميع الديل يمنها التي ستضاف ةظ ار لمشاركتها الطوعية أي بداية مرحلة جديدة أي ديرة امتثال؛

 -12وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأن الوافد ال ديد 1يستثنى من تطبيق خطة التعوصض عن الكرالون
يخفضه في م ال الطيران الديلي لثالث سنوات أي حتى السنة التي تت ايز فيها ايةبعاثات السنوصة ةسبة  0.1في المائة من إجمالي
يصعامل تالطرصقة ذاتها التي
ايةبعاثات في عام  ،2020أيهما يحدث أيي .يابتداء من السنة التالية ،يندرج الناقل ال ديد في الخطة
َ
يعامل بها غيره من مشعلي الطائرات.
َ
 -13وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأةه على الرغم من األحكام الواردة أعاله ،ي تنطبق خطة التعوصض عن
الكرالون يخفضه في م ال الطيران على مستوصات النشاط المنخفضة في م ال الطيران الديلي من أجل تفادم األعباء اإلدارصة:
مشعلو الطائرات التي ي تت ايز ايةبعاثات الصادرة عنها  10 000طنا مترصا من اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون الناجمة عن الطيران
الديلي في السنة؛ أي الطائرات التي ي تت ايز كتلتها القصوى عند اإلقالع  5 700كغ؛ أي العمليات اإلةساةية يالطبية يعمليات
إطفاء الحرصق؛
 -14وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأن ايةبعاثات التي ي تشملها الخطة ،يكذلك ةتائج ايضطالع تالتنفيذ
التدرص ي ياإلعفاءات ي تدخل في ةطاق شريط التعوصض ألم من مشعلين الطائرات المدرجين في الخطة؛

 -15وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأن تكون ديرة ايمتثال لمدة ثالث سنوات ،بدءا من الديرة األيلى الممتدة
من عام  2021إلى عام  ،2023لكي يتسنى لمشعلي الطائرات تلبية ما ينطبق عليهم من شريط التعوصض في إطار الخطة ،يتقديم
لمشعل الطائرات كل عام؛
تعينها ديلة الس ل
ّ
البياةات المطلوالة إلى السلطة التي ّ
 -16وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين ضريرة توفير ضماةات في خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في
م ال الطيران الديلي لضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران الديلي يالتصدم لألعباء ايقتصادية غير المالئمة على الطيران
يقرر ما يللم من أساس يمعايير للشريع في هذه اإلجراءات يأن يحدد السبل الممكنة لمعال ة هذه
الديلي ،يتطلب إلى الم لس أن ّ
األمور؛
 -17وتذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تإجراء مراجعة ديرصة لخطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال
الطيران الديلي يتويها الم لس ،مع مساهمة فنية من ل نة حماية البيئة في م ال الطيران ،كل ثالث سنوات ابتداء من عام 2022
للعرض المشار إليه في الفقرة  9ز) أعاله يمن أجل المساهمة في تنمية قطاع الطيران الديلي المستدامة يفي فعالية الخطة ،يتعرض
على ال معية العمومية للنظر فيها .يسوف يشمل ذلك جملة أمور منها ما يلي:
أ)

تقييم األمور التالية :التقدم المحرز ةحو تحقيق هدف اإليكاي العالمي الطموح؛ يسوق الخطة يآثار التكلفة على الديل
يمشعلي الطائرات يعلى الطيران الديلي؛ يعمل عناصر تصميم الخطة؛

ج)

إجراء مراجعة خاصة تحلول ةهاية عام  2032تشأن إةهاء الخطة أي تمديدها لما تعد عام  2035أي إدخال أم
تقدمها تقنيات الطائرات يالتحسينات التشعيلية يأةواع
تحسينات أخرى عليها ،تما في ذلك النظر في المساهمة التي ّ
الوقود المؤهل لكورسيا سعيا إلى تحقيق األهداف البيئية لإليكاي؛

ب) النظر في إدخال تحسينات على الخطة من شأةها أن تدعم العرض من اتفاقية تارصس ،يي سيما أهدافها الخاصة
بدرجة الح اررة على المدى الطوصل .يتحديث عناصر تصميم الخطة لتحسين التنفيذ يزصادة الفعالية يتقليل اةحراف
السوق ،مع مراعاة اآلثار المترتبة على تعيير عناصر تصميم الخطة ،يمنها على سبيل المثال متطلبات الرصد
ياإلبالغ يالتحقق؛

 1يعرَّف "الناقل ال ديد" تأم مشعل طائرات يستهل ةشاطا في م ال الطيران يقع في ةطاق الم ّلد الراتع من الملحق السادس عشر عند سرصان مفعوله أي
تعده يي يتمثل ةشاطه في ايستمرار تأداء ةشاط في م ال الطيران اضطلع ته ساتقا مشعل طائرات آخر ،أكان هذا النشاط كامال أم جلئيا.
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 -18تحدد أن خطة التعوصض عن الكرالون هي الخطة العالمية الوحيدة القائمة على آليات السوق يالمنطبقة على اةبعاثات ثاةي
أكسيد الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي ،ليتسنى بذلك تفادم احتمايت ظهور ملصج من التدابير الوطنية أي اإلقليمية المكررة
القائمة على السوق ،يالالتالي ضمان احتساب اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون الناجمة عن الطيران الديلي مرة ياحدة فقط؛
-19

وتطلب اتخاذ اإلجراءات التالية لتنفيذ خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي:
أ)

اضطالع الم لس ،مدعوما تمساهمة فنية من ل نة حماية البيئة ،بتحديث الم ّلد الراتع من الملحق السادس عشر
يالم لد الراتع من الدليل الفني للبيئة ،حسب ايقتضاء؛

ب) اضطالع الم لس ،مدعوما تمساهمة فنية من ل نة حماية البيئة ،تمواصلة إعداد يتحديث يثائق خطة كورسيا المشار
إليها في الم ّلد الراتع من الملحق السادس عشر يالمتعلقة تأداة تقدير اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون ياإلبالغ عنها
في إطار خطة كورسيا؛ يأةواع الوقود المؤهلة في إطار كورسيا؛ يمعايير يحدات ايةبعاثات في إطار كورسيا؛ يالس ل
المركلم لخطة كورسيا ،حسب ايقتضاء؛
ج) اضطالع الم لس تإعداد يتحديث يثيقة كورسيا المشار إليها في الم لد الراتع من الملحق السادس عشر تشأن
يحدات ايةبعاثات المؤهلة يستخدامها في إطار خطة كورسيا ،مع مراعاة توصيات الهيئة ايستشارصة الفنية؛
د)

اضطالع الم لس في مطلع عام  2020تإةشاء يصون الس ل المركلم لخطة كورسيا تحت رعاية اإليكاي لتمكين
الديل األعضاء من إبالغ اإليكاي تالمعلومات ذات الصلة؛

ي)

اتخاذ الديل األعضاء ما يللم من إجراءات لضمان يضع السياسات ياألطر التنظيمية الوطنية لالمتثال ألحكام خطة
كورسيا يإعمالها ،يفقا لل ديل اللمني المحدد في الم لد الراتع من الملحق السادس عشر؛

ه) مواصلة الم لس اإلشراف على تنفيذ خطة كورسيا ،بدعم من الم موعة ايستشارصة المختصة تخطة كورسيا يل نة
حماية البيئة ،حسب ايقتضاء؛

 -20تذكر تقرارها المتخذ أثناء الديرة التاسعة يالثالثين تأن يحدات ايةبعاثات النات ة عن آليات منشأة تموجب اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز ياتفاق تارصس يمكن استخدامها في خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران المدةي
الديلي تشرط أن تتمشى مع ق اررات الم لس ،مع المساهمة الفنية من الهيئة ايستشارصة الفنية يل نة حماية البيئة في م ال الطيران،
العد الملديج يعلى أساس ميلة مؤهلة يإطار زمني.
تما في ذلك ما يتعلق بت نب ّ

 -21تقررُأن تتخذ اإليكاي يالديل األعضاء جميع اإلجراءات الالزمة لتوفير إمكاةية بناء القدرات يتقديم المساعدة يالناء الشراكات
فيما يتعلق تخطة التعوصض عن الكرالون في م ال الطيران الديلي يفقا لآلجال اللمنية المحددة في الم لد الراتع من الملحق السادس
عشر ،تما في ذلك من خالل برةامج اإليكاي للمساعدة يالناء القدرات يالتدرصب في إطار خطة كورسيا ( )ACT-CORSIAالذم
طة كورسيا ما بين الديل ،مع التشديد على أهمية اتباع ةهج
يشمل تنظيم ةديات ،يإعداد مواد للتوعية ،يإقامة شراكات في إطار خ ّ
منسق تحت مظّلة اإليكاي لالضطالع تأةشطة بناء القدرات يالمساعدة؛
ّ
 -22وتذكر تالقرار الذم اعتمدته في الديرة التاسعة يالثالثين تأن تَستخدم خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران
الديلي يحدات ايةبعاثات التي تفي تمعايير يثيقة اإليكاي "معايير أهلية يحدات ايةبعاثات في إطار خطة كورسيا" الواردة في الفقرة
 19أعاله؛
 -23تطلبُإلى الم لس تعلصل استخدام يحدات ايةبعاثات النات ة التي تستفيد منها الديل النامية ،يتش ع الديل على إعداد
مشارصع داخلية في م ال الطيران؛

 -24وتطلبُإلى الم لس استكشاف الملصد من إمكاةيات إعداد منه يات أخرى متعلقة تالطيران يستخدامها في برامج التعوصض،
تما في ذلك آليات أي برامج أخرى مندرجة في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارصة تشأن تعير المناز ،يتش ّ ع الديل على استخدام
هذه المنه يات في اتخاذ اإلجراءات الرامية إلى تخفيض اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون ،التي يمكن أن تلصد من ةطاق استخدام
الوحدات الناجمة عن هذه البرامج في تنفيذ خطة التعوصض عن الكرالون يخفضه في م ال الطيران الديلي ،بدين حساب ملديج
لعمليات تخفيض ايةبعاثات.
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القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

القرارُُ :14-36استخدامُالطرقُالجويةُالعابرةُللقطبُالشمالي ُ

القرارُُ :21-36منعُإدخالُاألنواعُالغريبةُالدخيلة ُ
لما كان الم تمع الديلي يقر على ةحو متلايد تالتهديد الذم تمثله األةواع العرصبة الدخيلة للتنوع البيولوجي.
لما كان النقل الديلي ،تما فيه النقل ال وم المدةي ،يمثل سبيال محتمال إلدخال األةواع العرصبة.
يلما كاةت اتفاقية التنوع البيولوجي يالبرةامج العالمي لألةواع الدخيلة ،يمنظمات ديلية أخرى حكومية يغير حكومية ،تعمل حاليا
على التوصل إلى يسائل فعالة لتقييم يمراقبة األةواع العرصبة التي تهدد النظم اإليكولوجية يالموائل ياألةواع المستوطنة األخرى.
فإن ال معية العمومية:
تحث جميع الديل المتعاقدة على مساةدة جهود تعضها البعض للحد من خطر استخدام النقل ال وم المدةي في إدخال
-1
أةواع غرصبة دخيلة محتملة إلى مناطق خارج ةطاقها الطبيعي.
-2

تطلب إلى م لس اإليكاي مواصلة العمل مع المنظمات في هذا الصدد.

–3

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .19-35
القرارُ:12-27

ُدورُاإليكاوُفيُالقضاءُعلىُالنقلُغيرُالمشروعُللعقاقيرُالمخدرةُ
بطريقُالجو ُ

لما كاةت إساءة استعمال المخدرات يايت ار غير المشريع تالعقاقير المخدرة يالمؤثرات العقلية ما زاي يثيران مشاكل ديلية خطيرة
تتطلب اهتماما عاجال يمستمرا.
يلما كاةت ال معية العامة لألمم المتحدة قد ةاشدت الوكايت المتخصصة أن تشترك تطرصقة فعالة في تنفيذ ق اررات ال معية العامة
لألمم المتحدة رقم  143/39ي 121/40إلى  ،127/41تعنوان "الحملة الديلية ضد ايت ار تالمخدرات".
يلما كاةت الديل ،في اإلعالن بتارصخ  26يوةيو  1987الصادر عن المؤتمر الديلي تشأن إساءة استعمال المخدرات يايت ار غير
المشريع بها ،قد تعهدت تأن تتخذ إجراءات صارمة على ةطاق ديلي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات يايت ار غير المشريع بها
يحددت ذلك كهدف مهم في سياساتها.
يلما كان المؤتمر الديلي تشأن إساءة استعمال المخدرات يايت ار غير المشريع بها قد جعل من المخطط الشامل المتعدد التخصصات
للنشاطات المقبلة في مكافحة إساءة استعمال المخدرات برةام ا ألعماله القادمة على المستوى الوطني ياإلقليمي يالديلي.
يلما كان القرار  12-26قد حث م لس اإليكاي على أن يواصل جهوده على يجه السرعة لبحث الدير الذم يمكن لإليكاي أن تقوم
ته في هذا األمر ،يأن يقدم تقرص ار عن ذلك إلى الديرة العادية التالية لل معية العمومية.

فإن ال معية العمومية:
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تؤصد اإلجراءات التي اتخذها الم لس ،من خالل ل نة النقل ال وم ،يل نة المالحة ال وصة ،يالديرة العاشرة لشعبة
-1
التسهيالت ،ياألماةة العامة ،لتنفيذ قرار ال معية العمومية  12-26يالمخطط الشامل المتعدد التخصصات الذم أقره المؤتمر الديلي
تشأن إساءة استعمال المخدرات يايت ار غير المشريع بها.
تحث الم لس على أن يضع ،بدرجة عالية من األيلوصة ،تدابير ملموسة لمنع ياستئصال أم استعمال محتمل للعقاقير
-2
غير المشريعة أي تعاط للمخدرات أي المواد األخرى من جاةب أعضاء الطواقم يمراقبي الحركة ال وصة يالميكاةيكيين يغيرهم من
العاملين في م ال الطيران المدةي الديلي.
-3

تحث الم لس على مواصلة عمله من أجل منع النقل غير المشريع تطرصق ال و للعقاقير المخدرة يالمؤثرات العقلية.

ترجو من الم لس أن يواصل متاتعة أعمال األمم المتحدة يالوكايت األخرى في تنفيذ المخطط الشامل المتعدد
-4
التخصصات للنشاطات المقبلة في مكافحة إساءة استعمال المخدرات ،يتأمين التعاين النشط من جاةب المنظمة في تنفيذ كل البرامج
المتصلة تالطيران المدةي الديلي.
ترجو من الم لس أن يقترح ،في ضوء أية دراسة أخرى قد تكون ضريرصة ،إجراءات يتدابير محددة ،تما في ذلك
-5
إعداد المواد اإلرشادية الضريرصة تشأن كل ما قد يصادف الطيران المدةي الديلي من مشاكل متعلقة تالعقاقير المخدرة.
تناشد كل الديل المتعاقدة أن تواصل جهودها لمنع النقل غير المشريع للمخدرات تطرصق ال و ،يأن تتخذ التدابير
-6
التشرصعية المناسبة تحيث تفرض عقوالات شديدة على جرصمة النقل غير المشريع تطرصق ال و للعقاقير المخدرة يغيرها من المؤثرات
العقلية ،يأن تصبح أطرافا ،في أقرب فرصة ممكنة ،في اتفاقية األمم المتحدة تشأن ايت ار غير المشريع تالمخدرات يالمؤثرات العقلية
لعام .1988
-7

ترجو من الم لس أن يقدم تقرص ار عن تنفيذ هذا القرار إلى الديرة العادية التالية لل معية العمومية.

-8

تعلن أن هذا القرار يلعي القرار  12-26يصحل محله.
القرارُ:9-40

القرارُ:15-29

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

ُالقيودُعلىُالتدخينُفيُرحالتُالركابُالدولية ُ

لما كاةت ديرات ال معية العمومية لإليكاي قد أظهرت اهتماما يمساهمة من جاةبها في الرفاهية البشرصة ،يفي ةوعية المعيشة ،يفي
البيئة التي يعمل فيها البشر يصنخرطون في أةشطة أخرى ،تما في ذلك الموضوعات المتصلة تاةبعاثات محركات الطائرات يطبقة

األيزين يض يج الطائرات.

يلما كاةت ديرات ال معية العمومية لإليكاي قد اعترفت تمسؤيليتها في تحقيق أقصى درجة من التوافق بين تشعيل الطيران المدةي
يةوعية البيئة البشرصة.

يلما كاةت الد يل تعترف على ةحو متلايد تاألخطار المعلومة على الصحة ،التي يسببها دخان التبغ في مكان العمل يالمباةي العامة
ييسائل النقل ،يتتخذ اإلجراءات لمكافحتها.

يلما كان يحتمل لتراكم "القطران" يغير ذلك من المخلفات النات ة عن دخان التبغ على متن الطائرات أن يبطل فعل أقنعة األيكسي ين
يصلوث أجهلة التحكم في المحيط البيئي.
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يلما كاةتُ منظمة الصحة العالمية يمنظمة العمل الديلية تعتبران أن السالمة المهنية يالصحة متداخلتان يي يمكن فصلهما الواحدة
عن األخرى.

يلما كاةت منظمة الصحة العالمية اعتمدت تاإلجماع ق ار ار يحث الديل األعضاء على منع التدخين في يسائل النقل العام حيث ي
يمكن تأمين الحماية من التعرض غير اإلرادم لدخان التبغ ،يطلبت إلى مديرها العام أن يتعاين مع اإليكاي في هذا الصدد.

فإن ال معية العمومية:
-1

تطلب إلى م لس اإليكاي أن يكثف دراساته تشأن جواةب السالمة المتعلقة تحظر التدخين على متن الطائرات.

تطلب إلى م لس اييكاي ،تمساعدة منظمة الصحة العالمية يالتعاين معها ،أن يتخذ التدابير المالئمة للتش يع على
-2
إي اد بيئة سفر خالية من دخان التبغ على جميع الرحالت الديلية.
تحث جميع الديل المتعاقدة أن تتخذ  -في هذه األثناء  -التدابير الالزمة في أس رع يقت ممكن لتقييد التدخين
-3
تدرص يا على جميع رحالت الركاب الديلية بهدف تنفيذ حظر تام على التدخين تحلول أيل يوليو .1996
-4
العمومية.

تطل ب إلى م لس اإليك اي أن يق دم تقرص ار عن تنفي ذ ه ذا القرار في جميع جواةب ه إلى ال ديرة الع ادي ة الق ادم ة لل معي ة

القرارُ:12-35

ُحمايةُصحةُالركابُوطواقمُالطائراتُومنعُتفشيُاألمراضُالمعديةُ
منُخاللُالسفرُالدولي ُ

لما كاةت المادة الراتعة ياألرالعون من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص على "أن غايات يأهداف المنظمة هي العمل على تطوصر
مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي من أجل ما يلي ... :تلبية احتياجات شعوب
العالم إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية يايقتصاد".
يلما كاةت المادة الراتعة عشرة من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص على أن "توافق كل ديلة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة
لمنع اةتشار األمراض المنقولة بواسطة المالحة ال وصة :الكوليرا ،يالتيفوس (الوالائي) ،يال درم ،يالحمى الصفراء ،يالطاعون ،يغيرها
من األمراض المعدية التي تحددها الديل المتعاقدة من يقت آلخر ،يتحقيقا لهذا العرض ،تحافظ الديل المتعاقدة على ايستمرار في
التشاير الوثيق مع الهيئات المعنية تاألةظمة الديلية المتعلقة تاإلجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات".
يالما أن خطر ايةتقال العالمي لألمراض المعدية عن طرصق النقل ال وم ،قد تلايد في السنوات الماضية.
يلما كان قرار ال معية العمومية  15-29قد حث جميع الديل المتعاقدة على أن تتخذ التدابير الالزمة لتقييد التدخين تدرص يا على
جميع رحالت الركاب الديلية بهدف حظر التدخين تماما تحلول .1996/7/1
يلما كاةت األعداد المتلايدة من المسنين يالمعوقين الذين يسافرين عن طرصق ال و يزصادة مدد الرحالت ال وصة الديلية قد تشكل
مخاطر إضافية على صحة الركاب يقد تؤدم إلى ظهور عدد أكبر من حايت الطوارئ الطبية على متن الطائرات.
يالما أن اإليكاي تتنبأ بلصادة سنوصة قدرها خمسة في المائة في عدد الركاب في المستقبل المنظور قد تؤدم بديرها إلى احتمال زصادة
الطوارئ الطبية في أثناء السفر جوا.
يالما أن تكنولوجيات ايتصايت جعلت تإمكان األطباء على األرض تشخيص يعالج الركاب في أثناء الرحلة ال وصة.
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يلما كاةت المسائل المتعلقة تالصحة صارت أم ار يؤخذ في ايعتبار عند اتخاذ قرار السفر جوا أي عدمه ،تما قد يسفر عن تأثير
ضار للعاية على اقتصاد شركات الطيران يالمطارات.
يلما كاةت هناك حاجة إلى التنسيق من أجل التطبيق العالمي للنشاطات الكثيرة يأيجه التقدم الكبير في م ال الصحة التي قامت بها
اإليكاي يالعض الديل المتعاقدة يالل نة األيريالية للطيران المدةي (إيكاك) يمنظمة الصحة العالمية ) (WHOيمنظمة السياحة العالمية
) (WTO-OMTيمنظمات ديلية أخرى مثل اتحاد طب الطيران يالفضاء ) (ASMAياألكاديمية الديلية لطب الطيران يالفضاء
) (IAASMيايتحاد الديلي للنقل ال وم (إياتا) يالم لس الديلي للمطارات ) (ACIيالمنظمات المعنية األخرى.

فإن ال معية العمومية:
تعلن أن حماية ص حة الركاب يطواقم الطائرات على الرحالت ال وصة الديلية تش كل جلءا ي يت أل من الس فر ال وم
-1
اآلمن ،يأن من الضريرم يضع شريط لحماية الصحة تصورة موقوتة ياقتصادية.
تكلف الم لس تأن يس تعرض القواعد يالتوص يات الديلية القائمة المتعلقة تص حة الركاب يطواقم الطائرات ،يالأن
-2
يض ع قواعد يتوص يات ديلية جديدة حس ب ايقتض اء ،مع إيالء ايعتبار المناس ب لمس ائل الص حة العالمية يالتطورات الحديثة في
عمليات النقل ال وم.
تكلف الم لس تأن ينش ئ ترتيبات تنظيمية مناس بة لتنس يق ال هود التي تقوم بها الديل المتعاقدة ياألعض اء اآلخرين
-3
في م تمع الطيران المدةي الديلي لحماية صحة الركاب يطواقم الطائرات.
تكلف الم لس على يجه األيلوصة تأن يض ع قواعد يتوص يات ديلية في المالحق المناس بة تاتفاقية ش يكاغو تتعلق
-4
تخطط الطوارئ الالزمة لمنع اةتشار األمراض المعدية عن طرصق النقل ال وم.
تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تض من في هذه األثناء تنفيذ القواعد يالتوص يات الديلية القائمة المتعلقة تص حة
-5
الركاب يطواقم الطائرات.
-6
الطائرات.

تكلف الم لس بتقديم الدعم الالزم لمواص ل

-7

تكلف الم لس تأن يقدم إلى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية تقرص ار عن تنفيذ هذا القرار ت ميع جواةبه.

ة األتحاث تش أن عواقب النقل ال وم على ص حة الركاب يطواقم

القرارُ :13-37منعُانتشارُاألمراضُالساريةُمنُخاللُالسفرُالجويُ ُ
لما كاةت المادة  14من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص على أن "توافق كل ديلة متعاقدة على اتخاذ التدابير الفعالة لمنع
األمراض اآلتية بواسطة المالحة ال وصة :الكولي ار يالتيفوس يال درم يالحمى الصفراء يالطاعون يغيرها من األمراض المعدية التي
تقرر الديل المتعاقدة تحديدها من يقت آلخر ،يتحقيقا لهذا العرض ،تحافظ الديل المتعاقدة على ايستمرار في التشاير الوثيق مع
الوكايت الديلية المتعلقة تاإلجراءات الصحية التي تطبق على الطائرات"؛
يلما كاةت المادة  )1( 14من اللوائح الديلية للصحة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ( )2005تنص على أن "تتعاين منظمة
الصحة العالمية ،حسب ايقتضاء ،مع المنظمات الحكومية الديلية أي الهيئات الديلية المختصة األخرى يتتولى تنسيق أةشطتها
معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح ،تما في ذلك إبرام ايتفاقات يغير ذلك من الترتيبات المماثلة"؛
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يلما كان قرار اييكاي  12-35ينص على أن "حماية صحة الركاب يطواقم الطائرات على الرحالت ال وصة الديلية جلء ي يت أل من
السفر ال وم اآلمن يأةه من الضريرم يضع شريط لحماية الصحة تصورة موقوتة ياقتصادية"؛
يلما كاةت المادة  44من اتفاقية ا لطيران المدةي الديلي تنص على أن "غايات يأهداف المنظمة هي العمل على تطوصر مبادئ
يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يتعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي من أجل  ...تلبية احتياجات شعوب العالم إلى ةقل
جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية يايقتصاد"؛
يلما كان الملحق  — 6تشعيل الطائرات ،يالملحق  — 9التسهيالت ،يالملحق  — 11خدمات الحركة ال وصة ،يالملحق — 14
المطارات ،الم لد  — 1تصميم يتشعيل المطارات تاتفاقية الطيران المدةي الديلي ،يإجراءات خدمات المالحة ال وصة — إدارة
الحركة ال وصة (الوثيقة  )Doc 4444تحتوم على العديد من القواعد يالتوصيات ياإلجراءات المتصلة بتدابير الصحة التي ينبعي
أن تتخذها الديل المتعاقدة إلدارة الحايت الطارئة ذات البعد الديلي في م ال الصحة العامة ،يتفادم اةتشار األمراض المعدية عبر
النقل ال وم؛
يلما كان مشريع اييكاي للترتيبات التعايةية لمنع اةتشار األمراض المعدية من خالل السفر ال وم أداة مناسبة لتحسين يتنسيق
خطط التأهب؛
فإن ال معية العمومية:
تحث الديل المتعاقدة يالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة على ضمان تعاين قطاع الصحة العامة يقطاع الطيران لوضع
-1
خطة يطنية للتأهب خاصة تالطيران ،لمواجهة الحايت الطارئة ذات البعد الديلي في م ال الصحة العامة ،على أن تتكامل مع الخطة
الوطنية للتأهب؛
تحث الديل المتعاقدة على يضع خطة يطنية للتأهب خاصة تالطيران تمتثل للوائح الصحة الصادرة عن منظمة
-2
الصحة العالمية ( )2005يتقوم على مبادئ علمية يعلى المواد اإلرشادية لاليكاي يمنظمة الصحة العالمية؛
تحث الديل المتعاقدة يالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة على أن تضع ،عند ايقتضاء ،الشريط إلشراك األطراف
-3
المعنية كمشعلي المطارات يالطائرات يمقدمي خدمات المالحة ال وصة في يضع الخطة الوطنية للتأهب الخاصة تالطيران؛
تحث الديل المتعاقدة على ايةضمام إلى مشريع الترتيبات التعايةية لمنع اةتشار األمراض المعدية من خالل السفر
-4
ال وم يالمشاركة فيه ،حيثما يكون ذلك متاحا ،لضمان تحقيق أهدافه ،ما لم تكن هناك تدابير مماثلة متخذة تالفعل في هذا الم ال.
القرارُ :14-40التخفيفُمنُحدةُانتشارُاألمراضُمنُخاللُوسائلُتشملُ،فيُجملةُ
أمورُ،تطهيرُالطائراتُوأساليبُمكافحةُناقالتُاألمراضُوأﻫميةُبرنامجُ
الترتيبُالتعاونيُلمنعُوإدارةُأحداثُالصحةُالعموميةُفيُمجالُالطيرانُ
الدوليُ("كابسكا") ُ

لمّا كاةتُالمادة  14من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تقتضي من الديل األعضاء اتخاذ تدابير ف َّعالة لمنع اةتشار األمراض المعدية
عن طرصق المالحة ال وصة؛
ولماُكان الملحق التاسع – "التسهيالت" يتضمن أحكاما تشأن خطط الطيران الوطنية لمنع تفشي األمراضي المعدية يتطهير الطائرات
يتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة تالصحة العامة ييضع التسهيالت الالزمة لتنفيذ تدابير الصحة العامة ،يلما كان "دليل التسهيالت"
(الوثيقة  )Doc 9957يتضمن إرشادات تشأن تطهير الطائرات يتدابير الصحة العامة يالرامج التسهيالت؛
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يلمّا كاةت حايت ظهور األيالئة المحمولة تالناقالت قد دفعت الديل المتعاقدة في اآليةة األخيرة إلى فرض شريط للتطهير الكيميائي
من الحشرات؛
يلمّا كاةت منظمة الصحة العالمية لم تصدر تعد توصيات تشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛

يحيث إةه ظهرت أدلة قوصة تفيد تأن المواد الكيميائية أصبحت أقل فعالية في مكافحة األمراض المحمولة تالناقالت تسبب مقايمة
الحشرات للمواد الكيميائية؛
يحيث إن غياب أساليب تطهير غير كيميائية من الحشرات توصي بها منظمة الصحة العالمية قد جعل الديل المتعاقدة تواصل
اشتراط أساليب التطهير الكيميائية حص ار؛

يحيث إةه تالرغم من أن الديرات الساتقة لل معية العمومية ش عت على إعداد معايير مستندة إلى األداء فيما يخص شريط التطهير
من الحشرات ،تالتعاين مع منظمة الصحة العالمية ،يلم يحرز تقدم ٍ
كاف في هذا الصدد؛
يحيث إةهُتوجد مخاطر متلايدة على صعيد اةتقال األمراض المعدية عالميا؛
يحيث إنُالعديد من ايجتماعات يالمؤتمرات الديلية قد حددت الحاجة إلى تبادل المعلومات يالتعاين بين مختلف القطاعات للوقاية
من طوارئ الصحة العامة يإدارتها؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1

تكلف الم لس تايستمرار في التواصل مع منظمة الصحة العالمية من أجل إعداد:
أ)

معايير مستندة إلى األداء لتقييم جميع أساليب التطهير من الحشرات ،تما في ذلك أساليب التطهير غير الكيميائية من
الحشرات؛

ب) توصيات تشأن أساليب التطهير من الحشرات غير الكيميائية؛
ج) إرشادات عن عناصر ةموذج تقييم للمخاطر مستند إلى أسس علمية لكي تستخدمه الديل المتعاقدة في تحديد ما إذا
كاةت ستستخدم تدابير لمكافحة ةاقالت األمراض تشمل على سبيل الذكر ي الحصر تطهير المطارات من الحشرات.
-2

تحثُالديل المتعاقدة على ما يلي:
أ)

ايةضمام إلى عضوصة برةامج الترتيب التعايةي لمنع يإدارة أحداث الصحة العمومية في م ال الطيران الديلي ("كاتسكا")؛

ب) ايضطالع تاألةشطة الواردة في برةامج "كاتسكا" يكذلك في أم برامج متعلقة ته ،قد تتقدم بها اإليكاي في المستقبل؛
ج) دعم اإليكاي يمنظمة الصحة العالمية لدى تنفيذها لق اررات ال معية العمومية ذات الصلة من خالل النظر في التوصيات
التي ترد في المطبوعات يالمواد اإلرشادية الصادرة عن كلتا المنظمتين يالرةامج "كاتسكا"؛ ُ
د) فرض برامج لمكافحة الحشرات حول المطارات يالمرافق المتصلة بها ،من أجل تدارك الحاجة إلى فرض شريط لتطهير
الطائرات من الحشرات؛
ه ) تش يع المطارات على اإلبالغ في س ل اإليكاي لمكافحة ةاقالت األمراض في المطارات يمواصلة تحديث معلوماتها
في الس ل؛
-3

تطلب إلى الم لس أن يقدم إلى ديرتها المقبلة تقرص ار عن تنفيذ هذا القرار؛

-1

تعلنُأن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية .28-39 14-37
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القرارُُ :13-27حمايةُالنقلُالجويُالدوليُالعام ُ

لما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،الموقعة في شيكاغو في  ،1944تنص في ديباجتها على أن أحد أهدافها الرئيسية هو أن
"تضمن للطي ران المدةي الديلي التط ور على ةحو آمن يمنظم ،يتحقق إةشاء خطوط ديلي ة للنقل ال وم على أساس تكافؤ الفرص
ياستثماره ا تطرصقة اقتصادية يسليم ة" ،يصرد ذكر هذا المبدأ في المادة  44من ايتفاقي ة ،يلما كان ي ب تفسير يتطبيق المادة  13أي
أم مادة أخرى من اتفاقية الطيران المدةي الديلي طبقا للمبادئ اإلرشادية المذكورة يالطرصقة متسقة معها.
يمع اعتبار األهمية األساسية للنقل ال وم الديلي تالنسبة إلى السالم في العالم يإلى اقتصاد الديل النامية ،يال هود ايستثنائية
المطلوالة من هذه الديل للحفاظ على ةظامها الذاتي للنقل ال وم.
يلما كان المؤتمر الثالث للنقل ال وم قد اعتمد التوصية رقم  9التي ةص فيها على ضريرة حماية الناقلين ال وصين من احت از
طائراتهم عندما ي توجد أدلة أي افتراض على إهمال أي ذةب من جاةبهم.
يلما كان النقل ال وم خدمة تهم المصلحة العامة ،يصدخل تدعيمه يالحفاظ على استم اررصته في ةطاق ممارسة الديل لسلطتها يالقيام
بنشاطاتها من أجل الصالح العام.
يلما كان الهدف الرئيسي لمستثمرم النقل ال وم هو توفير خدمة عامة ذات صفة قاةوةية يتتمتع بنظام خاص منصوص عليه في
اتفاقية الطيران المدةي الديلي.
فإن ال معية العمومية:
تؤكد من جديد على طاتع الخدمة العامة الذم تتسم ته الخدمة التي يؤديها مستثمري النقل ال وم ،إدراكا منها تأن
-1
بنموها الديل يالناقلون يالمنتفعون على السواء.
العرض األساسي من هذه الخدمة هو تحقيق الخير العام للشعوب التي يهتم ّ
تعلن أن أم احت از تعير حق لطائرة تعمل في النقل ال وم الت ارم ،هو إخالل تالمبادئ المنصوص عليها في
-2
اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،إذا يقع ذلك ايحت از دين أن تكون هناك أدلة أي قرائن على يجود إهمال أي ذةب من جاةب الناقلين
ال وصين المعنيين.
القرارُُ :20-33اتباعُنهجُمنسقُلتقديمُالمساعدةُإلىُشركاتُالطيرانُفيُمجالُ
التأمينُعلىُالطيرانُضدُمخاطرُالحرب ُ

القرارُ:1-24

ُاليومُالدوليُللسالم ُ

حيث أن األمم المتحدة أعلنت ثالث ثالثاء من شهر سبتمبر يوما ديليا للسالم.
يحيث أن السالم هدف أساسي لكل األفراد يالديل يكل المنظمات في أسرة األمم المتحدة.
يحيث أن الطيران المدةي أداة جوهرص ة لالتصايت الديلية بين الديل يالشعوب ،يكما جاء في ديباجة اتفاقية الطيران المدةي الديلي،
يستطيع هذا الطيران أن يساعد كثي ار على إي اد الصداقة يالتفاهم يالحفاظ عليهما بين أمم العالم يشعواله.

فإن ال معية العمومية لاليكايُ :
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تقرر إحياء هذا اليوم ،الذم هو أيضا يوم افتتاح ديرتها الراتعة يالعشرصن في هذه السنة ،بدعوة حارة إلى جميع الشعوب العاملة من
أجل الطيران المدةي أن تكون مدركة إدراكا عميقا يدائما لما يستطيع عملها أن يسهم ته في تحقيق التعاين الديلي يالسالم في العالم.
القرارُ:3-29

ُالتوافقُالعالميُللقواعد ُ

لما كان ايعتماد المتبادل في الطيران المدةي الديلي ي عل من الطيران أحد القطاعات الرئيسية المرشحة ل ني المنافع المترتبة على
مفهوم ايةتشار العالمي الذم يعتبر ايةس ام العالمي للقواعد الوطنية عنص ار مهما فيه لتطبيق قواعد اييكاي.
يلما كان الطيران الديلي يض م اآلن ةاقلين جوصين ض خام يعملون على المس توى الوطني يعلى أس اس متعدد ال نس يات ،يصش تمل
على اتحادات مختلفة بين ش ركات الطيران للعمل على الص عيد العالمي ،يصش تمل على ملكية ش ركات الطيران عبر الحديد الوطنية
يعلى التصنيع متعدد ال نسيات للمنت ات المتعلقة تالطيران.

يلما كاةت الديل قد يافقت في صلب ايتفاق الخاص تالطائرات في إطار ايتفاقية العامة للتعرصفات ال مركية يالت ارة (ال ات) على
التأكد من أن متطلبات ترخيص الطائرات المدةية يالمواصفات الخاصة تإجراءات التشعيل يالصياةة ،ي تشكل حواجل أمام الت ارة.
يلما كان التوافق العالمي للقواعد ال وطنية في الطيران المدةي الديلي يعد أم ار مرغوالا فيه للتنفيذ الفعال لاللتلام المنبثق عن ايتفاقية
العامة للتعرصفات ال مركية يالت ارة (ال ات).
يلما كاةت الديل فرادى تفسر يتطبق قواعد اإليكاي القياسية المتعلقة تالسالمة تشكل مختلف مما يؤدم إلى القيام تعمليات غير
متماثلة يهو أمر يمكن أن يكون مكلفا.
يلما كان عدد قليل ةسبيا من الديل ترد تصفة عامة على الطلبات الموجهة من أماةة اإليكاي للتعليق أي الموافقة على القواعد المقترحة
من المنظمة ،مما يؤدم إلى اتخاذ ق اررات مستندة إلى عدد قليل ةسبيا م ن ال رديد ،يما يترتب على ذلك من آثار ي تساعد في تحقيق
التوافق بين القواعد يي تخدم المصلحة العليا للتطور اآلمن يالمنظم للطيران المدةي الديلي.
يلما كان التوافق العالمي للقواعد يمكن أن يسهل تنفيذ بريتوكول المادة  83مكرر من اتفاقية الطيران المدةي الديلي التي تخول للديل
أن تنقل إلى تعضها البعض ،تايتفاق فيما بينها ،تعض الوظائف المتعلقة تالسالمة.
يلما كاةت تعض الديل قد شرعت في تنفيذ برامج ثنائية يمتعددة األطراف في صالح تحقيق التوافق بين القواعد الوطنية ،يتصحيح
مشكالت اةعدام التوافق المكلفة يتسهيل قيام منافسة أكثر فاعلية في الطيران المدةي الديلي.

فإن ال معية العمومية:
تحث الديل يم موعات الديل ،التي لم تفعل ذلك تالفعل ،على اتخاذ إجراءات اي ابية للتش يع على التوافق العالمي
-1
للقواعد الوطنية تعية تطبيق قواعد اإليكاي القياسية.
تحث الديل على أن تستعمل في األةظمة الوطنية الخاصة بها ،إلى أقصى حد ممكن عمليا ،ةفس الصياغة المستخدمة
-2
في إعداد القواعد التنظيمية الص ادرة ع ن اييكاي ،يذلك لدى تطبيقها لقواعد اييكاي ،يالسعي مع الديل األخرى إلى تحقيق التوافق
بين القواعد الوطنية يالقواعد ذات المستوى األعلى التي تطبقها أي تنوم إدخالها.
تحث جميع الديل على ايست اتة لطلبات م لس اإليكاي تخصوص تقديم التعليقات يالموافقة أي عدم الموافقة على
-3
القواعد التي تقترحها اييكاي ،يذلك لمنع اتخاذ ق اررات على أساس عدد قليل من الرديد.
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-4
للمتاتعة.

تطلب من م لس اإليكاي أن يواصل تعلصل قواعد اإليكاي يأن يقوم بدراسة إمكاةية إةشاء جهاز متعدد األطراف

القرارُُ :11-33قواعدُعالميةُلتصميمُالطائرات ُ

لما كاةت المادة  33من اتفاقية شيكاغو تشترط اعتراف الديل برخص الصالحية الصادرة عن ديل التس يل شرصطة أن تكون الشريط
التي صدرت هذه الرخص على أساسها مسايصة للحد األدةى من القواعد الذم يضع يفقا لالتفاقية أي تلصد عليه.
يلما كان م لس اإليكاي قد يافق في عام  1972على أن تكون القواعد الديلية لصالحية الطائرات للطيران التي أصدرها الم لس
هي القواعد الكاملة الضريرصة لسرصان يتنفيذ الحقوق يايلتلامات المترتبة تمقتضى المادة  33من اتفاقية شيكاغو.
يلما كان م ل س اإليكاي قد يافق أيضا على أن القواعد الوطنية لصالحية الطائرات للطيران التي تتضمن النطاق الكامل يجميع
التفاصيل ،يالتي تعتبرها تعض الديل ضريرصة ،تعد شرطا لترخيص كل طائرة في كل ديلة.
يإق ار ار تأن تكلفة تكرار الترخيص المفريضة على هيئات تصنيع الطائرات يمستثمرصها للوفاء تشريط هيئات الطيران الوطنية الكثيرة
المختلفة يمكن خفضها إلى حد كبير بت نب هذا ايزدياج.
يإق ار ار تأن ال هود المشتركة بين هيئة الطيران ايتحادية في الوييات المتحدة يهيئات الطيران األيريالية المشتركة قد جمعت بين العديد
من ديل التصميم الرئيسية في محايلة لوضع قواعد عالمية منسقة لتصميم الطائرات يدراسة جديى عملية منسقة ترخيص الطائرات.

فإن ال معية العمومية:
-1

تؤصد ال هود الرامية إلى يضع قواعد عالمية منسقة لتصميم الطائرات يدراسة جديى عملية منسقة لترخيص الطائرات.

تحث جميع ديل التصميم يغيرها من الديل المتعاقدة على المشاركة في مشارصع التنسيق الديلية التي بدأتها هيئة
-2
الطيران ايتحادية يهيئات الطيران األيريالية المشتركة.
-3

تحث األمين العام على ضمان مشاركة اإليكاي في تلك المشارصع التنسيقية تأقصى قدر ممكن.

-4

تطلب إلى األمين العام أن يسترعي اةتباه جميع الديل المتعاقدة إلى هذا القرار.

القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

القرارُ:15-35

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُوممارساتهاُالمستمرةُلوضعُنظمُ
االتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/إدارةُالحركةُالجوية ُ

حيث أن من المستصوب توحيد ق اررات ال معية العمومية عن سياسات المنظمة يممارساتها في م ال ايتصايت يالمالحة
يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ،يذلك تيسي ار لتنفيذها يتطبيقها العملي من خالل جعل ةصوصها أسهل فهما يأفضل تنظيما من
الناحية المنطقية.
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فإن ال معية العمومية:
تقرر أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاي يممارساتها المستمرة في م ال ايتصايت
-1
يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ،يأةها مستكملة حسبما كاةت عند ختام الديرة الخامسة يالثالثين لل معية العمومية.
تقرر أن تواصل في كل ديرة عادية اعتماد البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال ايتصايت
-2
يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة.
-3

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .15-33

المرفقُ(أ) ُ
السياساتُالعامة ُ
حيث أن اإليكاي هي المنظمة الديلية الوحيدة القادرة على التنسيق الفعال للنشاطات العالمية في م ال ايتصايت يالمالحة
يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة.
يحيث أةه ينبعي تسخير ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة التي قررتها اإليكاي لخدمة مصالح الطيران
المدةي في العالم يتحقيق أهدافه.
يحيث أةه ينبعي أن تتمتع الديل المتعاقدة تحقوق متسايصة في ايةتفاع تالنظم العالمية الداخلة في ةظم ايتصايت يالمالحة
يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة التي قررتها اييكاي.
يالإقامة ايعتبار للبيان الصادر عن "سياسات اإليكاي تشأن تنفيذ يتشعيل ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة"
الذم أعده م لس اإليكاي ياعتمده في .1994/3/9

فإن ال معية العمومية:

تقرر أةه ما من س بب يحرم أم ديلة متعاقدة من حقها في ايةتفاع بنظم ايتص ايت يالمالحة يايس تطالع/إدارة
-1
الحركة ال وصة التي قررتها اييكاي ،أي يؤدم إلى التمييل بين الديل المقدمة للخدمات يالديل المنتفعة بها.

تقرر أةه ينبعي أي تتأثر س يادة الديل يحديدها من جراء تنفيذ ةظم ايتص ايت يالمالحة يايس تطالع/إدارة الحركة
-2
ال وصة التي قررتها اييكاي.

تحث على يض ع يتطوصر األحكام يالمواد اإلرش ادية المتص لة ت ميع جواةب ةظم ايتص ايت يالمالحة
-3
يايس تطالع/إدارة الحركة ال وصة التي قررتها اييكاي ،يذلك من خالل عقد ايجتماعات يالمؤتمرات المالئمة يإةش اء فرق الخبراء
يتنظيم الديرات التدرصبية تمشاركة الديل المتعاقدة.
تحث على موافاة جميع الديل المتعاقدة تاألحكام المقترحة ل ميع جواةب ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة
-4
الحركة ال وصة التي قررتها اييكاي ،يذلك في يقت مبكر،إلعطائها فرصة كافية لالستعداد تأكبر قدر ممكن.

المرفقُ(ب) ُ
تنسيقُتنفيذُنظمُاالتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/إدارةُالحركةُالجويةُالتيُقررتهاُااليكاو ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تأخذ في اعتبارها الطاتع الديلي للطيران المدةي يتراتط األعمال اإلقليمية لخدمات المالحة ال وصة.
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يإذ تأخذ في اعتبارها التوصيات رقم  5/4يرقم  2/6يرقم  1/7يرقم  4/8يرقم  5/8الصادرة عن المؤتمر العاشر للمالحة ال وصة
يالتوصيتين رقم  4/4يرقم  4/5الصادرتين عن ايجتماع الثالث لل نة الخاصة المعنية برصد يتنسيق ايةتقال إلى استخدام النظم
المستقبلية للمالحة ال وصة (المرحلة الثاةية) ييضع الخطط ايةتقالية ،يالتوصية رقم  4/4الصادرة عن ايجتماع الراتع لل نة المعنية
تالنظم المستقبلية للمالحة ال وصة (المرحلة الثاةية) ،يالتوصيات رقم  1/1يرقم  5/1يرقم  13/1يرقم  8/2يرقم  1/4يرقم  9/6يرقم
 3/7يرقم  13/6الصادرة عن المؤتمر الحادم عشر للمالحة ال وصة.

يإذ تأخذ في اعتبارها أن م لس اإليكاي أحاط علما ببعض هذه التوصيات ياعتمد تعضها اآلخر يطلب من األمين العام للمنظمة أن
يتخذ جميع التدابير المالئمة.

يإذ تدرك الدير الذم ي ب أن تؤديه األقاليم في م ال تخطيط يتنفيذ ةظم اإليكاي لالتص ايت يالمالحة يايس تطالع/إدارة الحركة
ال وصة.

ييعيا منها تأن التأخير قد يحدث في تعض المناطق عند ايةتقال إلى تنفيذ هذه النظم.

يإذ تالحظ تارتياح الت ارب يالعريض اإليضاحية يالتقدم ال ارم إح ارزه في جميع األقاليم فيما يتعلق بتنفيذ النظم المتقدمة إلدارة
الحركة ال وصة.

يإذ تعتقد تأن مساهمة جميع األقاليم تضمن تقييما أفضل للت ارب يتعلز تطوصر ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة
ال وصة ل عل هذه النظم قابلة للتشعيل البيني يلتسهم في يضع ةظام عالمي سلس إلدارة الحركة ال وصة قادر على التكيف تكفاءة مع
ايحتياجات اإلقليمية يالمحلية.
يإذ تالحظ أةه ينبعي للديل فرادى يجماعات أن تعالج عدة مسائل اقتصادية يتنظيمية ،يي سيما مسائل تحليل التكاليف يالمنافع،
يتموصل الت هيلات ،ياسترداد التكاليف ،يالمسائل التعايةية.
يإذ تالحظ أن تحقيق المنافع في يقت مبكر للمنتفعين يتنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة يستخدامها
في الشبكة العالمية إلدارة الحركة ال وصة تصورة منسقة يمتوافقة عالميا ،أمران يقتضيان حصول تعض الديل على مساعدات فنية

يمالية ،يإذ ي يعيب عن تالها البيان الصادر تشأن الدير المركلم الذم ينبعي لإليكاي أن تؤديه لتنسيق ترتيبات التعاين الفني إلى
جاةب تسهيل تقديم المساعدات إلى الديل فيما يتعلق ت واةب التنفيذ الفنية يالمالية ياإلدارصة يالقاةوةية يالتعايةية.
-1

تدعو الديل يم موعات التخطيط يالتنفيذ اإلقليمية يصناعة الطيران إلى اتباع المفهوم التشعيلي العالمي الذم يضعته

اإليكاي إلدارة الحركة ال وصة بوصفه اإلطار المشترك لتوجيه أعمال تخطيط يتنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة
ال وصة يتركيل كل هذه األعمال على المفهوم التشعيلي العالمي إلدارة الحركة ال وصة.
-2

تدعو الديل يالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة إلى إقامة إطار مشترك للتخطيط يالتعاين على المستوى

-3

تحث الم لس على أن يضمن قيام اإليكاي بوضع ايستراتي يات ايةتقالية ،يشريط إدارة الحركة ال وصة ،يالقواعد

-4

تحث الم لس على أن يواصل بدين تأخير استعراض ال واةب ايقتصادية يالتنظيمية يالقاةوةية يايستراتي ية المتصلة

اإلقليمي الفرعي من أجل التطوصر المشترك لنظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة.
يالتوصيات الالزمة لدعم تنفيذ ةظام عالمي إلدارة الحركة ال وصة.

بتنفيذ ةظم اإليكاي لالتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة.



أضافت ال معية العمومية في ديرتها ( 37اةظر  )A37-WP/398فقرة جديدة في منطوق القرار.
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تحث الم لس على اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان جعل النظام العالمي إلدارة الحركة ال وصة المقبل ةظاما مبنيا

-6

تدعو الديل القادرة ،يتدعو المنظمات الديلية المعنية يالمنتفعين يمقدمي الخدمات إلى ما يلي:

على األداء ،فضال عن يضع أهداف يأغراض أداء هذا النظام المقبل في الوقت المالئم.

عدم ادخار أم جهد في سبيل التعاين يتسهيل تنفيذ برةامج البحوث يايختبارات يالت ارب تالتعاين عن كثب

أ)

مع الديل ذات الموارد المحديدة.
ب)
-7

التأكد من صالحية العناصر المحددة في هذا المفهوم التشعيلي العالمي إلدارة الحركة ال وصة.

تطلب إلى الم لس ،على سبيل األيلوصة العالية يفي حديد الميلاةية المعتمدة من ال معية العمومية أن يكفل إتاحة

الموارد الكافية لمكاتب اإليكاي اإلقليمية ،يالوجه خاص المكاتب المعتمدة لدى الديل النامية ،مراعيا زصادة الدعم الذم سيطلب من هذه
المكاتب تقديمه إلى الم موعات اإلقليمية لتخطيط يتنفيذ المالحة ال وصة ،ألةها هي الهيئات الرئيسية التي ستخطط ايةتقال اإلقليمي
إلى استخدام ةظم يتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة التي قررتها اييكاي.
-8

تطلب كذلك إلى الم لس أن يواصل حث الديل يالمنظمات الديلية يالمؤسسات المالية على حشد الموارد لمساعدة الديل التي

تحتاج إلى التعاين الفني لتخطيط يتنفيذ ةظم اإليكاي لالتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة.

القرارُ:9-40
ُ

ُالبيانُالموحدُسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

القرارُُ :12-32أعمالُالمتابعةُللمؤتمرُالعالميُلتنفيذُنظمُاالتصاالتُوالمالحةُ
واالستطالع/إدارةُالحركةُالجويةُ 1998ُ،

إن ال معية العمومية:
تالنظر إلى أن المؤتمر العالمي لتنفيذ ةظم ايتص ايت يالمالحة يايس تطالع/إدارة الحركة ال وصة (رصو دم جاةيري)1998 ،
قد ة ح في تركيل اهتمام م تمع الطيران في العالم ،تش كل لم يس بق له مثيل ،على المس ائل األس اس ية المتعلقة بتموصل هذه النظم
يإدارتها.
يإدراكا منها تأن المؤتمر قد أيضح الحاجات يالموارد المتاحة ياقترح أيضا خطة عمل تسمح تالتطور اآلمن يالمنظم للطيران المدةي
في القرن الحادم يالعشرصن.
ياقتناعا منها تأن المحرك األساسي للعمل في المستقبل ضمن اإلطار العالمي لإليكاي سيكون ريح التعاين بي ن كل المشاركين في
تنفيذ هذه النظم (األمر الذم أكده اإلعالن تشأن النظم العالمية للمالحة ال وصة للقرن الحادم يالعشرصن الذم اعتمده المؤتمر).
يإدراكا منها تضريرة رفع مستوصات التعاين على األصعدة الوطنية ياإلقليمية الفرعية يالعالمية لضمان الشفافية يالتشعيل المت اةس
تالنسبة لعناصر هذه النظم (تعية تحقيق هدف إةشاء ةظام متكامل يعالمي إلدارة الحركة ال وصة).
يالالنظر إلى أن تموصل النظم يتش عيلها تعد ذلك يمكن في معظم الحايت ،يخاص ة في العالم النامي ،أن يعود تالنفع المش ترك على
المقرضين يالمقترضين يالمنتفعين على السواء.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يإذ تالحظ أن إجراءات المتاتعة األيلية التي يافق عليها الم لس س تنفذ أس اس ا من خالل عملية التخطيط اإلقليمية التي تنظمها
اييكاي.
يإذ تالحظ كذلك أن أةش طة المتاتعة المحددة على المدى األطول التي أش ار إليها إعالن المؤتمر ركلت ،ض من أمور أخرى ،على
دير م موعات اإليكاي اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ (التي توفر محفال إلقرار ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة ال ديدة تصورة رسمية
).
تش ع الديل المتعاقدة على إبداء ريح التعاين التي ي سدها اإلعالن الخاص تالنظم العالمية للمالحة ال وصة للقرن
-1
الحادم يالعشرصن الذم اعتمده المؤتمر يتخصيص الموارد على سبيل األيلوصة عند إجراء المتاتعة للتوصيات.
-2

تدعو إلى تعاين يتكافل المنظمات الديلية المعنية يالمنتفعين يمقدمي الخدمات في متاتعتهم ألعمال المؤتمر.

تطلب إلى الم لس أن يضمن ،يعلى أساس األيلوصة العالية في إطار الميلاةية المعتمدة في ال معية العمومية ،توافر
-3
الموارد الالزمة ية از أعمال المتاتعة التي توخاها المؤتمر ،فضال عن دعم يتنسيق إجراءات المتاتعة التي تتخذها الديل يغيرها من
الشركاء في تنفيذ النظم.
القرارُ:13-29

ُتحسينُمراقبةُالسالمةُالجوية ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تذكر تأن الديل المتعاقدة مسؤيلة عن مراقبة السالمة ال وصة تالنسبة للناقلين ال وصين الذم يوجد مقر عملهم في أراضيها يعن
مراقبة السالمة ال وصة تالنسبة للطائرات المديةة في س التها الوطنية.
يإذ تعترف تأةه ،على حين أن الديل المتعاقدة ليس ت جميعها ديي لديها ةاقلون جوصون يكون مقر عملهم داخل أراض يها ،فإن الديل
التي لديها مثل هؤيء الناقلين تختلف إلى حد تعيد من حيث ةموها يتوافر الموارد الوطنية لديها.
يإذ تعترف تأن الكثير من الديل المتعاقدة ينقص ها اإلطار التنظيمي أي الموارد المالية يالفنية الالزمة لالض طالع تالمتطلبات الدةيا
يتفاقية شيكاغو يمالحقها.
يإذ تالحظ أن الكثير من الديل المتعاقدة تعاةي من ص عوالات في ايض طالع تمس ؤيلياتها يفقا للقاةون الديلي فيما يتعلق تمراقبة
السالمة ال وصة تالنسبة لعمليات الناقلين ال وصين.
يإذ تعترف تأن تعض الديل المتعاقدة ي يمكنها تنفيذ إش راف فعال دين س حب موارد تكون الحاجة إليها ملحة في م ايت عامة
أخرى ،يأن عدة ديل أخرى تش عل أس اطيل كبيرة يلكنها ما زالت تفتقر إلى جميع الموارد الالزمة لتوفير إش راف فعال ،يأةه حتى
الديل المتعاقدة المتقدمة للعاية ي يمكنها القيام تاإلشراف على جميع الطائرات التي تطير إلى إقليمها.
يإذ تالحظ أن هذه النواقص المتعلقة تاإلشراف تلداد تعقيدا ةتي ة يزدياد حركة القواعد التشعيلية للطائرات عبر الحديد الوطنية يزصادة
الطاتع متعدد ال نسيات لكثير من عمليات الناقلين ال وصين.
يإذ تعترف تأن القواعد المتعلقة تالسالمة يالموضوعة تموجب اتفاقية شيكاغو تتطلب إشرافا فعاي من جاةب الحكومات لتطبيقها
تطرصقة فعالة.
تقرر أن:
-1

تعيد التأكيد على أن مسؤيلية كل ديلة تالنسبة لمراقبة السالمة تمثل أحد المبادئ األساسية يتفاقية شيكاغو.
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تطلب إلى الديل المتعاقدة أن تؤكد م ددا على التلاماتها تالنس بة لمراقبة الس المة ،يالوجه خاص األحكام المهمة
-2
الخاصة تالسالمة يالواردة في الملحقين األيل يالسادس يتفاقية شيكاغو.
تحث الديل المتعاقدة على اس تعراض قواةينها الوطنية المنفذة لهذه ايلتلامات ،ياس تعراض إجراءات مراقبة الس المة
-3
ال وصة الخاصة بها لتأمين تنفيذها الفعال.
تناش د جميع الديل التي تس تطيع أن تفعل ذلك ،أن تليد الديل ،بناء على طلب منها ،تالتعاين الفني على ش كل
-4
موارد مالية يفنية كي تمكن تلك الديل من ايضطالع تمسؤيلياتها فيما يتعلق تمراقبة سالمة عمليات الناقلين ال وصين.
القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

القرارُُ :11-32إنشاءُبرنامجُعالميُلإليكاوُللتدقيقُفيُمراقبةُالسالمةُالجوية ُ
لما كان الهدف الرئيسي للمنظمة يي يلال هو ضمان سالمة الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم.
يلما كاةت المادة  33من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقضي تأن تعترف الديل المتعاقدة تصحة شهادات الصالحية للطيران يرخص
العاملين الصادرة من ديلة متعاقدة أخرى ،تشرط أن تكون الشريط التي أصدرت تمقتضاها تلك الوثائق معادلة أي أعلى من الحد

األدةى للقواعد التي تقرر من يقت آلخر تموجب ايتفاقية.

يلما كاةت المادة  37من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقتضي تعاين كل ديلة متعاقدة لضمان اتباع أعلى درجة ممكنة عمليا من
التوحيد في التنظيمات يأساليب العمل في جميع المسائل التي يؤدم فيها التوحيد إلى تسهيل المالحة ال وص ة يتحسينها.

يالاإلشارة إلى قرار ال معية العمومية  13-29تشأن تحسين مراقبة السالمة ال وصة.
يالاإلشارة إلى أن برةامج اإليكاي لمراقبة السالمة ال وصة يهدف إلى قيام الديل المتعاقدة تالوفاء تالقدر الكافي تمسؤيليتها عن مراقبة
السالمة ال وصة لعمليات الطائرات يإجازة العاملين يتدرصبهم يصالحية الطائرات للطيران.

يالاإلشارة إلى أن المسؤيلية النهائية عن مراقبة السالمة ال وصة تظل في يد الديل المتعاقدة التي ي ب عليها أن تواظب على استعراض
قدراتها على مراقبة السالمة ال وصة.

يالالنظر إلى توصيات مؤتمر رؤساء الطيران المدةي الخاص تايستراتي ية العالمية لمراقبة السالمة ال وصة ،المتعلقة بتعلصل برةامج
اإليكاي لمراقبة السالمة ال وصة ،يالتي دعا فيها إلى إةشاء برةامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة يتضمن عمليات تدقيق

منتظمة يإللامية يمنه ية يمنسقة ت رصها اإليكاي لمراقبة السالمة ال وصة ،يإلى توخي قدر أكبر من الشفافية في إصدار ةتائج التدقيق.
يإدراكا منها لقرار ال معية العمومية تشأن استخدام الفوائض النقدية الوارد في قرار ال معية العمومية .24-32
يالالنظر إلى أن م لس اإليكاي قد أيد إةشاء برةامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة ،حسب ما أيصى ته مؤتمر رؤساء
الطيران المدةي.
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فإن ال معية العمومية:
-1

تقرر إةشاء برةامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة ،يتضمن قيام اإليكاي بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة

يإللامية يمنه ية يمنسقة ،يأن يطبق هذا البرةامج العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة على جميع الديل المتعاقدة ،يأن يتم
إصدار ةتائج التدقيق تقدر أكبر من الشفافية يدرجة أكبر من اإلفصاح.
-2

تكلف الم لس تأن ينفذ بناء على ذلك ابتداء من  1999/1/1برةام ا عالميا للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة

-3

تحث جميع الديل المتعاقدة على الموافقة على عمليات التدقيق التي تتم بناء على مبادرة من اييكاي ،يلكن دائما

-4

تحث جميع الديل المتعاقدة على التأكد من أن ةتائج عمليات التدقيق لن تستخدم إي لألغراض المتعلقة

-5

تكلف الم لس تاستخدام الموارد المتاحة من أجل تنفيذ برةامج اإليكاي العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة ال وصة.

-6

تطلب من الم لس أن يقدم إلى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية تقرص ار عن تنفيذ البرةامج ،يأن يستعرض التق دم

يتضمن آلية منه ية لتقديم التقارصر يالمتاتعة فيما يتعلق بتطبيق القواعد يالتوصيات ذات الصلة تالسالمة ال وصة.

تموافقة الديلة المقرر إجراء التدقيق فيها عن طرصق توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع المنظمة حرصا على ايحترام التام لمبدأ السيادة.
تالسالمة ال وصة.

المحرز يالخبرة المكتسبة ،يأن يقدم إلى تلك الديرة اقتراحات لتموصل البرةامج على المدى الطوصل.

القرارُُ :9-33التغلبُعلىُالثغراتُالمحددةُمنُخاللُالبرنامجُالعالميُلتدقيقُمراقبةُ
السالمةُالجويةُوالتشجيعُعلىُضمانُجودةُمشاريعُالتعاونُالفني ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تعتبر أن برةامج اإليكاي العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة قد أحرز ة احا في الوفاء تالمهمة التي كلفه ته ق رار ال معية
العمومية .11-32
يإذ تعتبر أن الهدف الرئيسي لإليكاي ي يلال هو ضمان سالمة الطيران المدةي الديلي.
يلما كان التش يع على تطبيق القواعد الديلية يسهم في تحقيق هذا الهدف.
يالما أن ةتائج عمليات التدقيق التي أجرصت في إطار البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة قد دلت على أن العديد من الديل
تواجه صعوالات في تطبيق القواعد يالتوصيات الصادرة عن اإليكاي يالعناصر ذات األهمية الحاسمة من ةظام الديلة لمراقبة السالمة
ال وصة.
يالما أن ةتائج التدقيق قد دلت أيضا على أن العديد من الديل التي تواجه مشكالت تطلب المساعدة لمعال ة ما حددته عمليات
التدقيق من شواغل في م ال السالمة ال وصة.
يإذ تذكر تأن قرار ال معية العمومية  13-29ةاشد جميع الديل التي تستطيع أن تفعل ذلك ،أن تليد الديل ،بناء على طلب منها،
تالتعاين الفني على شكل موارد مالية يفنية كي تمكن تلك الديل من ايضطالع تمسؤيلياتها فيما يتعلق تاإلشراف على سالمة
عمليات الناقلين ال وصين.
يإذ تذكر تأن الديرة التاسعة يالعشرصن لل معية العمومية أكدت من جديد أن الديل المتعاقدة مسؤيلة عن مراقبة السالمة ال وصة تالنسبة

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ

I-103

للناقلين ال وصين الذين يوجد مقر عملهم في أراضيها يعلى مراقبة السالمة ال وصة تالنسبة للطائرات المديةة في س التها الوطنية.
يإذ تدرك أن تعض الديل ليست لديها الموارد المتاحة ،مالية كاةت أي تشرصة ،للتعلب على الثعرات لديها دين مساعدة.
يإذ تدرك أن إدارة التعاين الفني يمكنها تقديم المساعدة المطلوالة إلى الديل التي تحتاج إليها.
يإذ تدرك أن اإليكاي يمكن أن تقدم مساعدة قيمة إلى الديل يالمنظمات الديلية في تنظيم اتفاقات التعاين الثنائية يمتعددة األطراف
إلصالح الثعرات.
يإذ تدرك أن الديل التي تخطط لتنفيذ مشارصع إصالحية تمساعدة من أطراف ثالثة ،قد ترغب في أن يكون لديها استقاللية في ضمان
ال ودة فيما يخص أةشطة المشارصع من أجل تحقيق احتمايت عالية للن اح.
يإذ تدرك أن اإليكاي اكتسبت الخبرات يالت ارب المطلوالة ألداء يظيفة لضمان ال ودة.
يإذ تدرك أةه ،عندما يتعين قيام أطراف غير إدارة التعاين الفني بتقديم المساعدة إلى الديل ،يمكن أن تؤدم اإليكاي دي ار مهما تأداء
يظيفة لضمان ال ودة.
تطلب من األمين العام أن يضمن أن جميع خبرات المنظمة تستخدم ،في حديد قيود الميلاةية تقدر المستطاع ،لتقديم
-1
المساعدة إلى الديل التي تحتاج إليها .يهذا يتضمن ما يلي دين أن يقتصر عليه:
أ)

تقديم المعلومات ياإلرشادات المالئمة تشأن مصادر المساعدة المالية يالفنية الممكنة.

ب)

القيام ،على مستوى المكاتب اإلقليمية تصفة خاصة ،بتعلصل تطبيق قواعد يتوصيات اإليكاي من خالل تقديم
المساعدة المالئمة.

ج)

ايةتفاع تالخبرات التشعيلية يالفنية لدى اإليكاي لعقد ةديات حول مراقبة السالمة ال وصة.

د)

ايستمرار في إعداد مواد لتستخدم في تدرصب المسؤيلين في إطار برةامج " ترصنير ".

ه)

إعداد مواد إرشادية لمعال ة الثعرات تكون مقبولة لدى جميع الديل المتعاقدة.

يتحث األمين العام على أن يضمن أن اإليكاي تقدم مساعدة معقولة ،إذا طلب منها ذلك ،في حديد الموارد المتاحة،
-2
لمساعدة الديل على الحصول على الموارد المالية الالزمة لتموصل مشارصع المساعدة التي تقدمها الديل المتعاقدة أي منظمات صناعة
الطيران أي الخبراء ايستشارصون المستقلون.
يتطلب من األمين العام أن يدعم يصعلز يصسهل استخدام ايتفاقات الثنائية يمتعددة األطراف فيما يخص المشارصع
-3
بين الديل يالمنظمات الديلية أي اإلقليمية.
يتطلب من األمين العام أن يضمن أن إدارة التعاين الفني تنتفع ،إلى أقصى حد ممكن ،تالمساهمات في مشارصعها
-4
تالمواد المفيدة ،مثل األدلة يالمواد التدرصبية األخرى ،يالموارد البشرصة لتسهيل إكمال أم مشريع.
يتطلب من األمين العام أن يطور مفهوم يظيفة لضمان ال ودة فيما يتعلق تمشارصع التعاين الفني ياسعة النطاق
-5
الخاصة تاإليكاي يالتي توفر للديل يفيما يتعلق ت ميع مشارصع التعاين الفني المتصلة تالثعرات التي حددتها عمليات التدقيق في
إطار البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة.
-6

يتطلب من األمين العام أن ينظر في اضطالع مكتب مختص يمستقل تاتع لإليكاي بوظيفة ضمان ال ودة.
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يتطلب من األمين العام أن ي عل يظيفة ضمان ال ودة متاحة للديل فيما يتعلق تمشارصع التنفيذ المتصلة تمراقبة
-7
السالمة ال وصة يالتي تنفذها أطراف غير اييكاي ،يذلك بناء على طلب الديل يعلى أساس رد التكاليف.
يتطلب من األمين العام أن يلتمس المعلومات من الديل التي ة حت في التعلب على أيجه النقص ،يةشر النتائج،
-8
لكي تستفيد الديل المتعاقدة األخرى من خبرات تعضها البعض.
القرارُ:6-36

ُاعترافُالدولُبشهاداتُالمشغلينُالجويينُاألجانبُومراقبةُعملياتهم ُ

إن ال معية العمومية:
لما كاةت اتفاقية شيكاغو يمالحقها تشكل اإلطار القاةوةي يالتشعيلي لكي تنشئ الديل المتعاقدة ةظاما لسالمة الطيران المدةي يستند
إلى تبادل الثقة يايعتراف ،يتللم جميع الديل المتعاقدة بتنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية تقدر اإلمكان يالتنفيذ مراقبة السالمة ال وصة
على النحو الوافي.
يلما كاةت المادة الساتعة يالثالثون من اتفاقية شيكاغو تستوجب أن تتعاين الديل على بلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في
القواعد يالممارسات في جميع األمور التي يسهل يصحسن فيها هذا التوحيد المالحة ال وصة.
يإذ تشير إلى أن المادة الثالثة يالثالثين من اتفاقية شيكاغو يالقواعد القياسية المنطبقة ةظمت ايعتراف تصحة الشهادات ياإلجازات
الصادرة عن الديل المتعاقدة األخرى.
يإذ تشير إلى أن الديل المتعاقدة هي المسؤيلة أيي يأخي ار عن مراقبة السالمة ال وصة ،يهي التي ي ب عليها أن تراجع تاستمرار
قدراتها على مراقبة السالمة ال وصة.

يلما كان الهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم.
يإذ تشير إلى قرار ال معية العمومية  7-35الذم حث الديل المتعاقدة ،ضمن جملة أمور ،على أن تتبادل فيما بينها المعلومات
الحيوصة عن السالمة يذ ّكرها تضريرة مراقبة جميع عمليات الطيران.

يإذ تشير إلى أن مؤتمر رؤساء الطيران المدةي الخاص تايستراتي ية العالمية للسالمة ال وصة لسنة  2006ةاشد الديل أن تعترف
تصحة الشهادات ياإلجازات الصادرة عن الديل األخرى على أساس اعتبارات السالمة دين سواها يليس لعرض تحقيق الملايا
ايقتصادية ،يأيصى تما يلي ضمن جملة أمور:
أ)

أن تضع اإليكاي مبادئ توجيهية يإجراءات لمساعدة الديل على ضمان أعلى درجة ممكنة من التوحيد في
ايعتراف تصحة الشهادات ياإلجازات يمراقبة عمليات الطائرات األجنبية في أراضيها.

ب)

أن تضع الديل قواعد تشعيلية طبقا يتفاقية شيكاغو ،يعلى أساس غير تمييلم لتنظيم قبول يمراقبة المشعلين
ال وصين األجاةب في أراضيها.

ت)

أن تدرج الديل في ايتفاقات الثنائية للخدمات ال وصة بندا يتعلق تالسالمة ال وصة تايستناد إلى البند النموذجي
الذم يضعته اإليكاي للسالمة ال وصة.

يلما كاةت اتفاقية شيكاغو قد أرست المبادئ األساسية التي ي ب على الديل إتباعها لضمان تطوصر خدمات النقل ال وم الديلية
تصورة منتظمة يمت اةسة يكان تالتالي من بين أهداف اإليكاي أن تدعم يضع المبادئ يالترتيبات التي تتيح إةشاء خطوط النقل
ال وم الديلية على أساس تكافؤ الفرص يالتشعيل السليم يايقتصادم ،يتبادل احترام حقوق الديل ،يمراعاة المصلحة العامة.
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ظم قبول المشعلين من ديل أخرى يمكن أن تكون له آثار ضارة
يإذ تسلم تأن اةعدام التوافق بين الشريط يالتدابير التشعيلية التي تن ّ
على سالمة يكفاءة ياةتظام عملياتهم.
يإذ تسلم تأن عدم تنسيق السياسات يالبرامج الوطنية لمراقبة المشعلين ال وصين األجاةب يمكن أن يعرقل الدير الذم تضطلع ته
منظمة الطيران المدةي الديلي في م ال التنمية ايقتصادية يايجتماعية.
تذكر الديل المتعاقدة تضريرة مراقبة السالمة ال وصة لدى مشعليها ال وصين لالمتثال التام للقواعد يالتوصيات الديلية،
-1
يالتأكد أيضا من أن المشعلين ال وصين األجاةب الذين يشعلون طائراتهم في أراضيها موضوعون تحت المراقبة المناسبة في ديلهم
يمن أن ديلهم تتخذ اإلجراءات المالئمة للمحافظة على السالمة ال وصة عند الضريرة.
تحث جميع الديل المتعاقدة على يضع الشريط ياإلجراءات الالزمة تالترخيص يم ارقبة مسائل السالمة ال وصة المرتبطة
-2
تعمليات المشعلين المرخصين تشهادات من ديل متعاقدة أخرى ياتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الضريرة للمحافظة على السالمة
ال وصة.
تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تدرج في ايتفاقات الثنائية للخدمات ال وصة بندا يتعلق تالسالمة ال وصة ،ياضعة
-3
في ايعتبار البند النموذجي المرفق تالقرار الذم أصدره الم لس في .2001/6/13
تحث الديل المتعاقدة على ايعتراف تصحة شهادات المشعلين ال وصين التي تصدرها الديل األخرى لعرض الطيران
-4
فوق أراضيها ،تما في ذلك الهبوط فيها ياإلقالع منها ،على أن تكون الشريط التي أعطيت تموجبها هذه الشهادات ي تقل عن الحد
األدةى الذم ةصت عليه القواعد القياسية المحددة في ال لء األيل يالقسم الثاةي من ال لء الثالث ،من الملحق السادس.
تحث األمين العام إلى أن يواصل يضع المبادئ التوجيهية ياإلجراءات الالزمة للتحقق من شريط ايعتراف تصحة
-5
الشهادات ياإلجازات ،عمال تالمادة الثالثة يالثالثين من اتفاقية شيكاغو يالقواعد القياسية المنطبقة.
تحث الديل المتعاقدة على أن تضع قواعد تشعيلية تنظم قبول المشعلين ال وصين األجاةب في داخل أراضيها طبقا
-6
يتفاقية شيكاغو يالدين تمييل يالالتوافق مع القواعد القياسية يالخطوط التوجيهية ياإلجراءات الصادرة عن اإليكاي مع مراعاة الحاجة
إلى خفض التكاليف ياألعباء على الديل المتعاقدة يالمشعلين.
تحث الديل المتعاقدة على أن تمتنع عن تنفيذ الشريط ياإلجراءات التشعيلية ايةفرادية لقبول المشعلين ال وصين
-7
األجاةب ألةها تؤثر سلبا على التطور المنتظم للطيران المدةي الديلي.
القرارُ:1-34

القرارُ:6-40

ُاستعمالُأموالُمنُالحسابُالمنفصلُالذيُأنشئُبموجبُالفقرةُُ 3منُ
منطوقُقرارُالجمعيةُالعموميةُُ 27-33

ُالتعاون ُاالقليميُوالمساعدةُعلىُسدُالثغراتُفيُمجالُالسالمةُمعُ
تحديدُاألولوياتُووضعُأﻫدافُقابلةُللقياسُ

لما كاةت المنظمة مازال من أهدافها الرئيسية تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم؛
ّ

يلما كاةت مسؤيلية تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي تقع أيضا على الديل األعضاء ،جماعة يفرادى؛
ّ
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يلما كاةت كل ديلة عضو تتعهد يفقا للمادة الساتعة يالثالثين من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تالتعاين لبلوغ أقصى درجة ممكنة
ّ
عمليا من التوحيد في األةظمة يالقواعد القياسية ياإلجراءات يالتنظيم فيما يتعلق تالطائرات ياألفراد يالمطارات يالطرق ال وصة يالخدمات
الفرعية ،يذلك في جميع المسائل التي يؤدم فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة ال وصة يتحسينها؛
يلما كان تحسين سالمة الطيران المدةي الديلي على النطاق العالمي يتطلب التعاين النشط من جاةب ال هات المعنية كافة؛
ّ

يلما كاةت "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" يمالحقها توفر اإلطار القاةوةي يالتشعيلي لكي تنشئ الديل األعضاء جها از لسالمة
ّ
الطيران المدةي يستند إلى الثقة يايعتراف المتبادلين ،يتللم جميع الديل األعضاء بتنفيذ القواعد يالتوصيات تقدر ما يكون ذلك ممكنا
من الناحية العملية ،يالقيام على ةحو مالئم تمراقبة السالمة ال وصة؛
يلما كاةت ةتائج عمليات التدقيق يالعثات التحقق المنسقة التاتعة لإليكاي التي ت رى يفقا لنهج الرصد المستمر في إطار البرةامج
ّ
العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة ( )USOAP-CMAتشير إلى أن العديد من الديل األعضاء لم يتمكن تعد من يضع ةظام
يطني مرض لمراقبة السالمة ال وصة ،يأةه تم تحديد شواغل تارزة في م ال السالمة لدى تعض الديل
األعضاء ()SSCs؛
يلما كاةت اإليكاي تلعب دي ار قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يسد الثعرات المتعلقة تالسالمة بواسطة تنسيق الدعم
ّ
يتسخير الموارد بين الشركاء في م ال سالمة الطيران؛
تقر تأن خطط عمل اإليكاي التي تم إعدادها للديل األعضاء الفرادى تستخدم كقواعد لتقديم المساعدة المباشرة ياإلرشادات ،بتنسيق
يإذ ّ
مع ال هات المعنية األخرى ،للتصدم للشواغل البارزة في م ال السالمة يأيضا لمعال ة قلة التنفيذ الفعال ( )EIللعناصر الحاسمة؛
يلما كان لدى اإليكاي سياسة تشأن التعاين اإلقليمي تلتلم تأداء المساعدة يالمشورة يأم شكل آخر من أشكال الدعم ،تقدر اإلمكان،
ّ
في ال اةبين الفني يالخاص بوضع السياسات للطيران المدةي الديلي ،إلى الديل األعضاء في اضطالعها تمسؤيلياتها المتعلقة
"تاتفاقية الطيران المدةي الديلي" يأهداف اإليكاي ايستراتي ية ،من جملة أمور ،عبر تعلصل التعاين اإلقليمي يعبر إقامة الشراكات
الوثيقة مع المنظمات اإلقليمية يهيئات الطيران المدةي اإلقليمية؛
تقر تأةه قد ي يتوفر للديل األعضاء جميعها الموارد البشرصة يالفنية يالمالية المطلوالة للقيام تمراقبة السالمة ال وصة على النحو
يإذ ّ
المالئم؛
تقر تأن إةشاء هيئات إقليمية يدين إقليمية لمراقبة السالمة ال وصة يسالمة الطيران ،تما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة
يإذ ّ
السالمة ال وصة ( ،)RSOOsيمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الديل األعضاء لالمتثال يلتلاماتها تموجب اتفاقية شيكاغو ألةه
يحقق لها الملصد من الت اةس تفضل يفورات الح م يتنسيقها على ةطاق أيسع ةتي ة للتعاين فيما بين الديل األعضاء على إةشاء
يتشعيل أجهلة مشتركة لمراقبة السالمة؛
يإذ تذ ّكر تأن الديل األعضاء مسؤيلة عن تنفيذ قواعد اإليكاي القياسية يأةها قد تقرر ،في هذا الصدد على أساس طوعي ،تفوصض
مهام معينة للمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة ،يأن من المفهوم أن كلمة "الديل" تتضمن المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة
في الحايت التي ينطبق فيها ذلك.
تذكر تأن المؤتمر الثالث عشر للمالحة ال وصة ( )AN-Conf/13) (2018قد أيصى تأن تمضي اإليكاي في تطوصر "النظام العالمي
يإذ ّ
لمراقبة السالمة ال وصة" ( )GASOSمن أجل تعلصل "المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة" ( )RSOOsيتحسين مستوى فعاليتها
يكفاءتها في إطار دعم الديل ،مع العمل في الوقت ذاته على معال ة المشاكل المرتبطة تالمساءلة يالنظم اإلدارصة يتحليل التكاليف
يالمنافع يغيرها من الشواغل المطريحة في هذا المؤتمر؛
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قر تايعتراف تالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة في الملحق التاسع عشر يالديرها في ايضطالع تالمهام المفوضة
يإذ ت ّ
إليها في م ال إدارة الديلة لشؤين السالمة تالنياتة عن الديل؛
قر تايعتراف تأن م موعات من الديل األعضاء قد تقرر إةشاء ةظم إقليمية للطيران ،يكون األساس القاةوةي لها معاهدة ديلية،
يإذ ت ّ
يتنطوم على قواعد مشتركة ياشراف ينطبق في الديل المشاركة؛
تقر تأن المساعدة المتاحة للديل األعضاء التي تواجه صعوالات في سد الثعرات التي كشفتها عمليات تدقيق مراقبة السالمة
يإذ ّ
ال وصة ،ي سيما مع إيالء األيلوصة للديل التي توجد لديها شواغل تارزة في م ال السالمة ،سوف يتم تعلصلها إلى درجة كبيرة من
خالل يضع استراتي ية موحدة تشترك فيها جميع الديل األعضاء ياإليكاي ياألطراف األخرى المعنية تعمليات الطيران المدةي؛
تقر تأن الم موعات اإلقليمية القائمة المعنية تسالمة الطيران هدفها هو تحديد األهداف ،ياأليلوصات ،يالمؤشرات ،ييضع أهداف
يإذ ّ
قابلة للقياس للتصدم أليجه القصور المتعلقة تالسالمة في كل إقليم مع ضمان اتساق اإلجراءات يتنسيق ال هود.
فإن ال معية العمومية:
تكّلف الم لس ،في شراكة مع جميع الشركاء في م ال سالمة الطيران ،بتنفيذ برةامج شامل للمساعدة من شأةه مساعدة
-1
الديل األعضاء على سد الثعرات التي تم تحديدها من خالل ةهج الرصد المستمر في إطار البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
ال وصة ،مع إيالء األيلوصة إلى تسوصة الشواغل البارزة في م ال السالمة؛
يتكّلف الم لس بتعلصل مفاهيم التعاين اإلقليمي ،تما في ذلك تعلصل المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة يالم موعات
-2
اإلقليمية المعنية تسالمة الطيران ،فضال عن تحديد األهداف ياأليلوصات يالمؤشرات ،ييضع أهداف قابلة للقياس لمعال ة الشواغل
البارزة يسد الثعرات في م ال السالمة.
يتكّلف الم لس تاتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان ايعتراف تخصوصيات أم ةظام إقليمي للطيران تنشئه م موعة من
-3
الديل األعضاء يإدراج هذه الخصوصيات في اإلطار العام الذم تضعه اإليكاي؛
يتكّلف الم لس بدعم تنفيذ يمواصلة تطوصر "النظام العالمي لمراقبة السالمة ال وصة" ( )GASOSفيما يخص التدابير الالزمة
-4
لتعلصل يتقييم يدعم "المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة" ( )RSOOsأي "المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث يالوقائع"
( )RAIOsلمساعدة الديل األعضاء فيها على ايضطالع ببعض الوظائف ياألةشطة المرتبطة تمراقبة السالمة يالتحقيق في الحوادث
يالوقائع يإدارة السالمة ال وصة ،مع التأكد في الوقت ذاته على اضطالع تلك الديل تالتلاماتها يمسؤيلياتها تموجب اتفاقية شيكاغو؛
تكّلف الم لس تايستمرار في الشراكة مع الديل األعضاء يالصناعة يأصحاب المصلحة اآلخرصن في م ال سالمة الطيران
-5
يتسهيل تقديم المساعدة المالية يالفنية إلى الديل يإلى هيئات السالمة اإلقليمية يدين اإلقليمية يمراقبة السالمة ال وصة ،تما في ذلك
المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة يالم موعات اإلقليمية المعنية تالسالمة ال وصة ،من أجل تعلصل السالمة يتقوصة القدرات
على مراقبة السالمة؛
تكّلف الم لس تمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة ياألساسية تالنسبة للسالمة لتحديد الوسائل الفعالة لتقديم المساعدة
-6
للديل يهيئات السالمة ال وصة يمراقبة السالمة ال وصة ،تما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة يالم موعات اإلقليمية
المعنية تالسالمة ال وصة؛
تكّلف األمينة العامة تمواصلة تش يع التنسيق يالتعاين بين اإليكاي يالم موعات اإلقليمية المعنية تالسالمة ال وصة يالمنظمات
-7
اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة ،يغيرها من المنظمات التي تضطلع تأةشطة مرتبطة تسالمة الطيران من أجل تخفيض العبء على
الديل تسبب عمليات التدقيق أي التفتيش المتكررة يالتقليل من ايزدياج في أةشطة الرصد؛
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تحث الديل األعضاء على إيالء األيلوصة القصوى لتسوصة الشواغل البارزة في م ال السالمة لضمان عدم حديث مخاطر
-8
ّ
مباشرة لسالمة الطيران المدةي الديلي يتلبية الحد األدةى من الشريط المحددة في القواعد القياسية الواردة في مالحق اإليكاي؛
تحث الديل األعضاء على أن تستفيد من "برةامج إجراءات الطيران" ،حيثما يكون متاحا ،لتنفيذ المالحة القائمة على األداء؛
-9
ّ
يأن تقدم ،تاإلضافة الى ذلك ،المساعدة (المالية أي غيرها) لضمان ايستم اررصة يايستدامة؛
-10

تحث الديل األعضاء على إقامة يتوطيد التعاين اإلقليمي يدين اإلقليمي لتحقيق أعلى درجات سالمة الطيران؛
ّ

 -11تطلب من جميع الديل األعضاء يالشركاء المعنيين في م ال سالمة الطيران ،حيثما أمكن ،مساعدة الديل التي تطلب
المساعدة بواسطة الموارد المالية يالفنية لضمان التسوصة الفورصة للشواغل البارزة المحددة في م ال السالمة يايستدامة األطول أجال
لنظام الديلة في م ال مراقبة السالمة؛
 -12تش ّ ع الديل األعضاء على إقامة الشراكات مع الديل األخرى ،يالصناعة ،يالمؤسسات المالية يغيرها من الشركاء في
م ال سالمة الطيران تعية توطيد قدراتها في م ال مراقبة السالمة ال وصة من أجل اضطالع الديل تمسؤيلياتها على الوجه األمثل
يتعلصل ةظام الطيران المدةي الديلي اآلمن؛
 -13تش ّ ع الديل األعضاء على تعلصل إقامة شراكات إقليمية أي دين إقليمية من أجل التعاين على يضع حلول للمشكالت
المشتركة تما يتيح للديل بناء قدراتها في م ال مراقبة السالمة ال وصة يعلى أن تشارك في الهيئات اإلقليمية يدين اإلقليمية لسالمة
الطيران يمراقبة السالمة ال وصة ،تما في ذلك المنظمات اإلقليمية المعنية تمراقبة السالمة ال وصة ()RSOOs؛
 -14تطلب من األم ينة العامة أن تضطلع بدير قيادم في تنسيق ال هود لمساعدة الديل على تسوصة الشواغل البارزة في م ال
السالمة من خالل يضع خطط عمل اإليكاي ي/أي مقترحات مشارصع محددة يمساعدة الديل للحصول على الموارد المالية الضريرصة
لتموصل مشارصع المساعدة هذه؛
-15
الشامل؛

تطلب إلى الم لس أن يقدم تقرص ار إلى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية تشأن التنفيذ اإلجمالي لبرةامج المساعدة

-16

تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية .14-39
القرارُُ :13-40ا لبرنامج ُالعالمي ُلتدقيق ُمراقبة ُالسالمة ُالجوية ُوفقا ُلنهج ُالرصدُ
المستمرُ(ُ )USOAP -CMA

لما كان الهدف الرئيسي للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم؛
يحيث إن المادة الساتعة يالثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل ديلة متعاقدة أن تتعاين لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد
في األةظمة ،يالقواعد القياس ية ،ياإلجراءات ،يالتنظيم فيما يتعلق ت ميع األمور التي يؤدم فيها هذا التوحيد إلى تس هيل المالحة
ال وصة يتحسينها؛
يلما كاةت مس ؤيلية مراقبة الس المة ال وصة يس المة الطيران المدةي الديلي تص ورة عامة تقع على الديل المتعاقدة ،جماعة يفرادى،
كما تتوقف أيض ا على التعاين الوثيق لإليكاي ،يالديل المتعاقدة ،يص ناعة الطيران ،يجميع أص حاب المص لحة اآلخرصن في تنفيذ
خطة اإليكاي العالمية للسالمة ال وصة)(GASP؛
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قدم توص يات إلتاحة يص ول ال مهور الى المعلومات المناس بة تش أن
يلما كان مؤتمر رؤس اء الطيران المدةي لس نة  2006قد ّ
عمليات تدقيق مراقبة الس المة ال وصة ييض ع آلية إض افية للتعلب على الش واغل الرئيس ية تخص وص الس المة ) (SSCsالمحددة من
خالل البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة )(USOAP؛
يلما كان المؤتمر الرفيع المستوى المعني تالسالمة ال وصة لعام  (HLSC 2010) 2010قد رفع توصيات إلى اييكاي بوضع معايير
للمش اركة في الش واغل البارزة في م ال الس المة مع أص حاب المص لحة المعنيين يلتقييم كيفية تبادل هذه المعلومات مع ال مهور
تالشكل الذم يم ّكنه من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق تسالمة النقل ال وم؛
قدم توص يات إلى اإليكاي للدخول في اتفاقات جديدة يتعديل
يلما كان المؤتمر الرفيع المس توى للس المة ال وصة لعام  2010قد ّ
اتفاقات قائمة لتبادل المعلومات الس رصة المتعلقة تالس المة ال وصة مع كياةات يمنظمات ديلية ،من أجل تخفيف العبء عن الديل،
الناشئ عن عمليات التدقيق أي التفتيش المتكررة يلخفض تكرار أةشطة الرصد؛
يحيث إن المؤتمر الثالث عش ر للمالحة ال وصة ( )AN-Conf/13قدم توص يات يافق عليها الم لس لمواص لة تطوصر منه ية
يمحدثا؛
 USOAPيعملياته يأدياته ،يكذلك لضمان أن يظل الرصد المستمر الذم تقوم ته الديل قوصا يمناسبا
ّ

يإذ تذ ّكر تأن الديرة العادية الثاةية يالثالثين لل معية العمومية قررت إةش اء برةامج عالمي لتدقيق مراقبة الس المة ال وصة ،يتض من
يمنسقة؛
قيام اإليكاي بتنفيذ عمليات تدقيق مراقبة منتظمة ،يإللامية ،يمنه ية ّ

يلما كاةت الديرة التاس عة يالثالثون لل معية قد يافقت على أن تنش ئ اإليكاي فرصقا مس تقال يض طلع تإجراء اس تعراض منظم لتحديد
التعديالت التي يتعين إدخالها على ةظام الرص د المس تمر  USOAP CMAبهدف مواص لة تطوصر البرةامج يتعلصله ،مع األخذ في
ايعتبار إس تراتي ية الس المة المتطورة لتقدم اإليكاي يتقدم الديل في تنفيذ الملحق  – 19إدارة الس المة ،يي س يما متطلبات برةامج
الس المة الوطني ،يأ ن الم لس قد يافق على التوص يات الناش ئة عن هذا ايس تعراض مع تعض التحفظات لمواص لة تطوصر ةظام
USOAP CMA؛
يلما كان تنفيذ البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة ال وصة قد ش ّكل إة ا از رئيس يا لس المة الطيران ،محققا الويية التي منحت له
تموجب الق اررصن  11-32ي 6-35يموف ار إمكاةية تقييم قدرات الديل المتعاقدة على المراقبة يتحديد م ايت التحسين؛
يإذ تذ ّكر تأن قرار ال معية العمومية  8-33قد طلب من الم لس أن يض من قدرة البرةامج العالمي لتدقيق الس المة ال وصة على
تحقيق ايستدامة المالية على المدى الطوصل ،يأن ينقل جميع ةشاطات هذا البرةامج تدرص يا الى الميلاةية البرةام ية العادية؛
يإذ تذ ّكر تأهداف برةامج اييكاي العالمي لتدقيق مراقبة الس المة ال وصة ،الذم يرمي إلى التأكد من أن الديل المتعاقدة تض طلع
تمسؤيلياتها عن مراقبة السالمة ال وصة على النحو الواجب؛
يمع التس ليم تأةه ألمر أس اس ي أ ن يس تمر البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة ال وصة في تعطية جميع أحكام الملحق المتعلقة
تالسالمة من أجل تعلصل التنفيذ المناسب للقواعد القياسية يالتوصيات الديلية المتصلة تالسالمة؛
يإذ تدرك أن األمينة العامة قد اتخذت الخطوات المالئمة لضمان إةشاء آلية مستقلة لضمان ال ودة تستخدم لرصد يتقييم جودة هذا
البرةامج؛
يإذ تدرك أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة تالديل أمر حيوم لتعلصل سالمة المالحة ال وصة العالمية؛
تقر تالمس اهمات في تحس ين الس المة النات ة عن عمليات التدقيق يالتفتيش يايس تعراض يالتقييم ي/أي التقدير التي تقوم بها
يإذ ّ
المنظم ات اإلقليمي ة يال ديلي ة ،يمن بينه ا المنظم ات التي ل ديه ا اتف اق ات مع اإليك اي مث ل م لس المط ارات ال ديلي ( ،)ACIييك ال ة
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الس المة ال وصة التاتعة لالتحاد األيريالي ) ،(EASAيالمفوض ية األيريالية ،يمؤس س ة س المة الطيران ( ،)FSFيايتحاد الديلي للنقل
ال وم (األياتا) يالمنظمة األيريالية لسالمة المالحة ال وصة (يوريكنتريل)؛
تقر تأن الشفافية يتبادل معلومات السالمة يمثالن إحدى دعائم سالمة شبكة النقل ال وم؛
يإذ ّ

تقر تأن المنظمات اإلقليمية المشرفة على السالمة ( )RSOOsلها ديرها المهم في ةهج الرصد المستمر للبرةامج العالمي لتدقيق
يإذ ّ
مراقبة الس المة ال وصة ،يأن كلمة "الديل" الواردة أدةاه ي ب أن تق أر  -حيثما ينطبق ذلك -على أةها تش مل المنظمات اإلقليمية
لمراقبة السالمة ال وصة ،متى ما ي ِجد إطار قاةوةي يمكن من ذلك على النحو المالئم؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1
المستمر؛

تعرب عن تقد يرها لألمينة العامة على التنفيذ الناجح لنهج البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة يفقا لنهج الرصد

تكلف األمينة العامة بتطوصر البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة ال وصة يفقا لنهج الرص د المس تمر إلى برةامج يقوم
-2
تش كل أكبر على األدلة ،يايس تهداء تالمخاطر ،يالتوجه ةحو تحقيق النتائج ،تحيث يتس نى تطبيقه على أس اس عالمي لتقييم فعالية
ياستدامة ةظم مراقبة السالمة في الديل ،فضال عن التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات إدارة السالمة ،ي سيما برامج السالمة الوطنية
)(SSPs؛
تكلفُاألمين ة الع امة بتنفي ذ التحس ين ات التنظيمي ة الالزمة للن اح في إدارة التعيرات التي أحدثه ا تطور البرةامج على
-3
المدى الطوصل تماش يا مع توص يات م موعة الخبراء المعنية تايس تعراض الهيكلي لنهج الرص د المس تمر في إطار البرةامج العالمي
لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة ( )GEUSRالتي يافق عليها الم لس يالمؤتمر الثالث عشر لل نة المالحة ال وصة؛
تكلف األمينة العامة تأن تض من محافظة البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة يفقا لنهج الرص د المس تمر ،كعناص ر
-4
أس اس ية ،على أحكام الس المة الرئيس ية المتض منة في الملحق  - 1إجازة العاملين ،الملحق  - 6تش عيل الطائرات ،الملحق - 8
ص الحية الطائرات للطيران ،الملحق  - 11خدمات الحركة ال وصة ،الملحق  - 13التحقيق في حوادث ييقائع الطائرات ،يالملحق
 – 14المطارات ،يالملحق  – 19إدارة السالمة؛
تكلف األمينة العامة تضمان أن يمتثل البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة يفقا لنهج الرصد المستمر لمبادئ من بينها
-5
تقبل البرةامج يةتائ ه على الصعيد العالمي؛
ايستقاللية يالعالمية يالتوحيد القياسي يالشفافية ،من أجل اإلمعان في تعلصل ّ

تكلف األمينة العامة تايس تمرار في ض مان المحافظة على آلية ض مان ال ودة التي أةش ئت لرص د يتقييم ةوعية البرةامج،
-6
يشفافية جميع جواةب عمليات الرصد المستمر؛
ُتكلف األمينة العامة تمواص لة تقاس م الش واغل األمنية الخطيرة ،يفقا لإلجراءات المعمول بها تش أن تبادل معلومات
-7
السالمة ،مع أصحاب المصلحة المهتمين يال مهور للسماح لهم تاتخاذ ق اررات مستنيرة تشأن سالمة النقل ال وم؛
تكلف األمينة العامة إتاحة كل المعلومات المتعلقة تمراقبة الس المة الناش ئة عن البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة
-8
المقيد على ايةترةت؛
يفقا لنهج الرصد المستمر إلى جميع الديل األعضاء من خالل موقع اإليكاي ّ
تكلف األمينة العامة مواصلة تعلصل التنسيق يالتعاين بين البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة يفقا لنهج الرصد
-9
المس تمر يالرامج التدقيق للمنظمات األخرى المتص لة تالس المة ال وصة ،لتبادل معلومات الس المة ال وصة الس ّرصة من أجل تخفيف
العبء على الديل الناشئ عن عمليات التدقيق أي التفتيش المتكررة يلخفض ازدياج ال هود يالوقوف على أيجه تآزر لتحسين فعالية
البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة يفقا لنهج الرصد المستمر؛
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 -10تكلف األمينة العامة ايس تمرار في تعلصل تبادل معلومات الس المة ال وصة ) ،(FSIXلعرض تس هيل تبادل معلومات
السالمة الحرجة فيما بين الديل األعضاء ،يصناعة الطيران ،يأصحاب المصلحة اآلخرصن ،من خالل المواقع اإللكتريةية المالئمة؛
 -11تحثُ الديل األعض اء على دعم اإليكاي في تحقيق تطور البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة يفقا لنهج الرص د
المس تمر يعلى إعارة موظفين فنيين مؤهلين يذيم خبرة إلى اإليكاي ألجل طوصل أي قص ير ،إذا كاةت قادرة على ذلك ،حتى يتس نى
للمنظمة مواصلة تنفيذ هذا البرةامج بن اح؛
 -12تحثُ جميع الديل األعض اء على أن تحيل إلى اإليكاي ،في الوقت المناس ب ،جميع المعلومات يالوثائق التي تطلبها
اإليكاي لعرض ض مان تنفيذ البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة يفقا لنهج الرص د المس تمر المتعلق ببرةامج اإليكاي العالمي
لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة تفعالية ،يأن تواظب على تحديث هذه المعلومات؛
 -13تحثُ جميع الديل األعض اء على أن تتعاين مع اإليكاي يأن تقبل قدر المس تطاع أةش طة الرص د المس تمر يفقا للمواعيد
التي تحددها المنظمة ،تما في ذلك تعثات التدقيق يالتحقق ،حتى يسهل تنفيذ البرةامج تسالسة؛
 -14تحثُ جميع الديل األعض اء على تنفيذ خطط عمل تص حيحية لمعال ة ايس تنتاجات التي أس فرت عنها أةش طة برةامج
الرصد المستمر؛
 -15تحثُ الديل األعض اء على أن تتبادل مع الديل المتعاقدة األخرى معلومات الس المة ال وصة الحرجة التي يمكن أن تؤثر
على سالمة المالحة ال وصة الديلية يتسهيل الوصول إلى جميع معلومات السالمة ال وصة ذات الصلة؛
 -16ت شجع الديل األعض اء على ايس تفادة الكاملة من معلومات الس المة المتاحة عند قيامها تعمليات مراقبة الس المة ال وصة،
ييسيما في سياق عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغو؛
 -17تذكر الديل األعض اء تالحاجة إلى متاتعة جميع عمليات الطائرات في داخل إقليمها ،تما في ذلك عمليات الطائرات
األجنبية ،ياتخاذ اإلجراء المالئم عند الضريرة للحفاظ على السالمة ال وصة؛
 -18تكلف الم لس تأن يعطي األيلوصة للعمل على تحقيق تطور البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة الس المة يفقا لنهج الرص د
المس تمر يالس عي إلى توفير الموارد البش رصة يالمالية الكافية للبرةامج ،يالأن يطلع الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية على التنفيذ
العام للبرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة يفقا لنهج الرصد المستمر؛
-19

تعلن أن هذا القرار قد حل محل القرار .5-37
القرارُُ :16-37الصندوقُالمخصصُللسالمةُ)ُ (SAFE

حيث أةه تمقتضى المادة  44من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تتمثل غايات يأهداف اييكاي ،ضمن غايات يأهداف أخرى ،في
تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي من أجل تحقيق النمو اآلمن يالمنظم للطيران المدةي الديلي يتلبية احتياجات شعوب العالم
إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يايقتصاد يتعلصل سالمة الطيران في المالحة ال وصة الديلية؛
يحيث أن المواد من  69إلى  76من ايتفاقية تنص على أةه ي وز للم لس يضع ترتيبات حسبما يكون مالئما تعية التوصل إلى
يسائل لتحسين تسهيالت المالحة ال وصة للديل المتعاقدة على النحو المطلوب لضمان تشعيل الخدمات ال وصة الديلية تشعيال يتسم
تالسالمة يايةتظام يالكفاءة يايقتصاد؛
يحيث أةه ،تمقتضى المادة  70من ايتفاقية ،ي وز للم لس ،في الظريف الناشئة تمقتضى أحكام المادة  ،69يضع ترتيبات مع
الديل المتعاقدة تتعلق بتموصل تسهيالت المالحة ال وصة؛
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يةظ ار ألةه ،في تعض الحايت ،قد ي تحصل الديل المتعاقدة على الموارد الضريرصة لتحسينات تسهيالتها للمالحة ال وصة ،يخاصة
لمعال ة أيجه القصور المتعلقة تالسالمة المحددة من خالل برةامج اييكاي العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة؛
يحيث أن معظم الديل النامية تواجه صعوالات في الوصول إلى العديد من مصادر السوق المالية ،يخاصة أسواق رأس المال
األجنبية ،لتموصل البنية األساسية لخدما ت المطارات يالمالحة ال وصة فيها ،تما في ذلك العناصر المتعلقة تالسالمة من تلك البنية
األساسية؛
يحيث أن المؤتمر الرفيع المستوى تشأن السالمة ) (HLSCلعام  2010حدد عدة ديل يأقاليم من العالم تحتاج إلى المساعدة في
تطوصر مستوصات مستدامة لسالمة الطيران ،يالاألخص في تطوصر ةماذج تموصل تضمن ايستدامة في توفير البنية األساسية يالخدمات
لتنفيذ ةشاط ةقل جوم مناسب؛
يحيث أن المؤتمر رفيع المستوى تشأن السالمة لعام  2010أصدر توصية تأةه ينبعي لاليكاي أن تعمل مع الديل يالمنظمات اإلقليمية
التي تحتاج إلى مساعدة في تطوصر ةماذج تموصل مناسبة لضمان التوفير المستدام للبنية األساسية يالخدمات تايستناد إلى مستوى
النشاط من أجل تنفيذ ةشاط ةقل جوم مناسب؛
يحيث أن الم لس قرر إةشاء الصنديق المخصص للسالمة بهدف تحسين سالمة الطيران المدةي عن طرصق إتباع ةهج قائم على
األداء سيحد من التكاليف اإلدارصة يلن يفرض أم تكاليف على ميلاةية البرةامج العادم للمنظمة ،بينما يضمن استخدام المساهمات
الطوعية في الصنديق تطرصقة تتسم تالمسؤيلية يتكون مفيدة يتتم في الوقت المناسب:

فإن ال معية العمومية:
-1
المدةي؛

تعرب عن تقديرها للديل المتعاقدة يالمنظمات الديلية لمساهماتها في صناديق اييكاي المرتبطة بتحسين سالمة الطيران

تحث الديل المتعاقدة يالمنظمات الديلية ياألطراف العامة يالخاصة المرتبطة تالطيران المدةي الديلي على تقديم
-2
مساهمات طوعية إلى الصنديق المخصص للسالمة؛
تطلب من الم لس دعم التشعيل السلس للصنديق المخصص للسالمة عن طرصق الرصد المتسق للتقدم الذم يحرزه
-3
الصنديق المخصص للسالمة في تموصل المشارصع المتعلقة تالسالمة؛
-4
األخرى.

تطلب من الم لس بذل كل جهد يجتذاب المساهمات في الصنديق المخصص للسالمة من الديل يال هات المساهمة

القرارُ:1-34

ُاستعمالُأموالُمنُالحسابُالمنفصلُالذيُأنشئُبموجبُالفقرةُُ3منُ
منطوقُقرارُالجمعيةُالعموميةُُ 27-33

القرارُ:9-31

عُحوادثُالطيرانُالمراقبُفوقُ
ُتنفيذُبرنامجُإيكاوُلمنعُوقو ُ
المناطقُالجبلية ُ

لما كان الهدف الرئيسي للمنظمة يي يلال هو ضمان أمان الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم.
يلما كان من المعريف أن حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية قد مثلت مشكلة خطيرة يمتفاقمة على مدى العقدين
الماضيين.
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يلما كان قد تبين أن ةسبة حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية التي يقعت للرحالت الداخلية أعلى من ةسبة الحوادث التي
يقعت للرحالت الديلية.
يلما كان من المعريف أن جهودا كبيرة تبذل اآلن لتطوصر يتنفيذ برةامج لمنع يقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية،
يان القواعد الصادرة عن المنظمة يالمتعلقة بنظام التحذير من ايقتراب من األرض قد جرى تحديثها.
يلما كان فرصق العمل المعني تحوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية قد يضع هدفا أساسيا ينبعي تحقيقه تحلول عام 1998
يتمثل في تقليل المعدل العالمي لهذه الحوادث بنسبة خمسين في المائة.
يلما كان من الواضح أةه حتى لو تم تطوصر يتنفيذ برةامج لمنع يقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية ،تما في ذلك
تطوصر يتنفيذ شريط محدثة لنظام التحذير من ايقتراب من األرض ،فإن هذه التدابير لن تكون فعالة تماما ما لم تنفذ الديل هذا
البرةامج في العمليات الداخلية كما في العمليات الديلية.
يلما كاةت المادة  37من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقتضي تعاين جميع الديل المتعاقدة على ضمان اتباع أعلى درجة ممكنة
عمليا من التوحيد في التنظيمات يأساليب العمل في جميع المسائل التي يؤدم فيها التوحيد إلى تسهيل المالحة ال وصة يتحسينها.
يلما كان قرار ال معية العمومية  3-29يحث الديل يم موعات الديل ،على أن تتخذ إجراءات اي ابية للتش يع على التنسيق العالمي
للقواعد الوطنية تعية تطبيق القواعد الصادرة عن المنظمة إذا لم تكن قد اتخذتها تالفعل.
يلما كان قرار ال معية العمومية  13-29يطلب إلى الديل المتعاقدة أن تؤكد م ددا على التلاماتها تمراقبة السالمة ،يي سيما على
األحكام المهمة الخاصة تالسالمة يالواردة في الملحقين األيل يالسادس تاتفاقية شيكاغو.
يلما كان قرار ال معية العمومية  13-29يحث الديل المتعاقدة على استعراض قواةينها الوطنية المنفذة لهذه ايلتلامات ،يعلى
استعراض إجراءاتها الرامية إلى مراقبة السالمة ال وصة لتأمين تنفيذها الفعال.
فإن ال معية العمومية:
توجه الم لس إلى ضريرة مواصلة تطوصر برةامج إيكاي لمنع يقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية
-1
تاعتباره أم ار يستحق أيلوصة عليا.
تحث الديل على تنفيذ برةامج إيكاي لمنع يقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق ال بلية ،تما في ذلك تنفيذ أحكام
-2
إيكاي ذات الصلة ،يخاصة ما يتعلق منها بتليصد طائرات الرحالت الداخلية بنظام للتحذير من ايقتراب من األرض كما في طائرات
الرحالت الديلية.
تحث الديل على اتخاذ جميع التدابير الضريرصة للمساعدة على بلوغ الهدف األساسي المتمثل في تقليل المعدل
-3
ق
العالمي لحوادث الطيران المراقب فو المناطق ال بلية بنسبة خمسين في المائة تحلول عام .1998
القرارُ:1-40

ُتخطيطُاإليكاوُالعالميُللسالمةُوالمالحةُالجوية ُ

القرارُ:3-40

ُحمايةُالمعلوماتُالمستمدةُمنُنظمُجمعُومعالجةُبياناتُالسالمةُمنُ
أجلُالحفاظُعلىُالسالمةُالجويةُوتحسينها ُ

القرارُ:6-37

ُسالمةُالمدارج
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لما كاةت حوا دث المدارج تشكل ةسبة كبيرة من كل الحوادث ،يتؤدم الى عدد كبير من الوفيات؛
يلما كاةت حايت ايةحراف عن المدارج تشكل أعلى فئة من الحوادث التي يقعت مرة ياحدة خالل السنوات العشر األخيرة تالنسبة
الى كل عمليات الطيران الت ارم يالعام للطائرات الثابتة ال ناحين التي يت ايز الحد األقصى لكتلتها المرخصة عند اإلقالع 700
 5كيلوغرام؛
يحيث أن التطورات التكنولوجية ال ارصة في عدة م ايت من صناعة الطيران تبشر تالخير في منع الحوادث الخطيرة ذات الصلة
تالمدارج يالتخفيف من آثارها:

فإن ال معية العمومية:
تحث الديل على اتخاذ التد ابير الكفيلة بتعلصل سالمة المدارج ،تما في ذلك يضع برامج لسالمة المدارج تاستخدام
-1
ةهج متعدد التخصصات ،تشمل ،كحد أدةى ،ياضعي التنظيمات ،يمشعلي المطارات ،يمقدمي خدمات المالحة ال وصة ،يمشعلي
المطارات ،يصاةعي الطائرات لمنع اقتحام المدارج يايةحراف عن المدارج يغي رها من أحداث السالمة المتصلة تالمدارج يالتخفيف
من آثارها؛
-2

تقرر أن تعمل اييكاي بنشاط على تعلصل سالمة المدارج تاستخدام ةهج متعدد التخصصات.

تدعو الديل الى رصد األحداث المتعلقة تسالمة المدارج يما يتصل بها من سالئف ك لء من ةظام جمع يت هيل
-3
بياةات السالمة المنشأة في إطار برامج سالمة الديلة لديها.
الممارساتُذاتُالصلةُ ُ
ينبعي أن تقوم برامج سالمة المدارج على إدارة السالمة فيما بين المنظمات ،تما في ذلك إةشاء أفرقة محلية معنية
-1
تسالمة المدارج تتولى منع اقتحام المدارج ،يايةحراف عن المدارج ،يغيرها من أحداث السالمة المرتبطة تالمدارج يالتخفيف من
آثارها.
-2

ينبعي أن يواصل الم لس يضع األحكام الالزمة لمساعدة الديل على إعداد برامج لسالمة المدارج.

ينبعي أن تش ّ ع الديل على المشاركة في الحلقات الدراسية يحلقات العمل التي تعقد على المستوصين العالمي ياإلقليمي
-3
تعرض تبادل المعلومات تشأن السالمة يأفضل الممارسات فيما يتصل تسالمة المدارج.
القرارُُ :10-36تحسينُسبلُتفاديُالحوادثُفيُالطيرانُالمدني ُ
تما أن الهدف األساسي للمنظمة ي يلال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي في العالم أجمع.
يلما كان من الضريرم إجراء تحقيقات فورصة يمتعمقة في حوادث ييقائع الطائرات ياإلبالغ عنها ،أينما يقعت ،يالقيام فو ار بتعميم
الدريس المستفادة من التحقيقات ،يمن بينها توصيات السالمة ال وصة ،على الديل المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر يعلى اإليكاي
ألغراض منع الحوادث.
يلما كاةت ال هود المبذيلة لتنفيذ اللوائح التنظيمية غير كافية في حد ذاتها لخفض معدل الحوادث.
يإذ تالحظ استمرار يقوع أةواع متكررة من الحوادث في عمليات النقل ال وم في مختلف أةحاء العالم.
يإذ تدرك أةه من المتوقع حديث زصادة كبيرة في ح م عمليات النقل ال وم خالل السنوات القادمة.
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يإذ تدرك أن ايت اه الثابت ةسبيا في معدل الحوادث خالل تضع السنوات الماضية قد يؤدم مع اللصادة المتوقعة في العمليات إلى
حديث زصادة في عدد الحوادث السنوصة.
يإذ تدرك يجود العديد من التحديات أمام المنع الفعال لوقوع الحوادث ،يأةه يللم إجراء تحديد يتصحيح أكثر فعالية لألخطار التي
يتعرض لها الطيران ،يأيجه القصور في النظم ،تعية تعلصل ال هود التنظيمية الرامية إلى الملصد من الخفض في عدد الحوادث يمعدل
الحوادث في مختلف أةحاء العالم.

يإذ تدرك أن النظم المفتوحة لتحقيقات السالمة تعتمد على مبادئ اإلجراءات غير العقابية يضماةات السرصة.
يإذ تدرك أن عددا من الديل قد يضع إجراءات غير عقابية لمنع يقوع الحوادث إضافة إلى برام ها التنظيمية الخاصة تالسالمة
ال وصة.
يإذ تدرك أن تقاسم معلومات السالمة المستمدة من ةظم التحقيق في السالمة تعتمد على احترام جميع الديل للمبادئ غير العقابية
يضماةات السرصة التي يستند إليها الحصول على تلك المعلومات.

فإن ال معية العمومية:
-1

تطلب إلى الديل المتعاقدة أن تؤكد من جديد التلامها تسالمة الطيران المدةي.

تحث الديل المتعاقدة ،في امتثالها ألحكام الملحق الثالث عشر يتفاقية الطيران المدةي الديلي ،على أن تتخذ إجراء
-2
فورصا للتحقيق في حوادث ييقائع الطائرات ،يأن تقوم تإبالغ المعلومات تما فيها توصيات السالمة ال وصة يتعميمها على الديل
المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر يعلى المنظمة ،يذلك بهدف زصادة فعالية ال هود التي تبذلها الديل يإيكاي في منع يقوع الحوادث.
تحث الديل المتعاقدة ع لى بذل كافة ال هود لتعلصل التدابير الخاصة تمنع الحوادث ،ي سيما في م ايت تدرصب
-3
العاملين يإبالغ المعلومات يتحليلها ،يأن تنفذ ةظم إبالغ طوعية يغير عقابية ،تعية التصدم للتحديات ال ديدة التي تعترض إدارة
سالمة الطيران يالتي ةشأت عن النمو يالتعقيد المتوقعين في الطيران المدةي.
تحث الديل المتعاقدة على التعاين مع المنظمة ،يمع الديل األخرى القادرة ،على إعداد يتنفيذ إجراءات لمنع يقوع
-4
الحوادث ،من شأةها أن ت مع بين المهارات يالموارد لتحقيق مستوى عال يمستمر من السالمة في كافة قطاعات الطيران المدةي.
تحث جميع الديل التي تتلقى معلومات السالمة المستمدة من ةظم التحقيق في السالمة في ديلة أخرى تاحترام
-5
ضماةات ةظام السرصة يمبادئ إفشاء المعلومات التي أصدرت تمقتضاها الديلة تلك المعلومات.
-6

تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية .10-31
القرارُ:2-40

ُحمايةُسجالتُالتحقيقُفيُالحوادثُوالوقائع ُ

لما كان العرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم؛
يلما كان من الضريرم التسليم تأن العرض من التحقيق في الحوادث يالوقائع ليس إلقاء اللوم أي تحميل المسؤيلية؛
يإذ تدرك ضريرة إتاحة جميع المعلومات ذات الصلة لسلطات التحقيق في الحوادث لتسهيل تحديد األسباب ي/أي العوامل المساهمة
في الحوادث يالوقائع تما يتيح اتخاذ اإلجراءات الوقائية؛
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يإذ تدرك أن منع يقوع الحوادث أمر ضريرم للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل ال وم؛
يإذ تدرك أن اةتباه ال مهور سيظل مرك ال على إجراءات التحقيق التي ت رصها الديلة ،تما في ذلك طلبات ايطالع على س الت
الحوادث يالوقائع؛
يإذ تدرك أن حماية تعض س الت الحوادث يالوقائع من ايستخدام ألغراض غير التحقيق في الحوادث يالوقائع أمر ضريرم لضمان
التوفير المستمر ل ميع المعلومات ذات الصلة لسلطات التحقيق في الحوادث في المستقبل؛
يإذ تدرك أن استخدام المعلومات المستقاة من التحقيقات في الحوادث ،في المحاكمات العقابية ،يالمدةية ،ياإلدارصة يال نائية ليست
طرصقة للحفاظ على السالمة ال وصة أي تحسينها؛
يإذ تدرك أن التدابير المتخذة حتى اآلن لضمان حماية تعض س الت الحوادث يالوقائع قد ي تكون كافية ،يمع اإلحاطة علما
يمحسنة تشأن حماية معلومات السالمة في الملحق الثالث عشر – "التحقيق في حوادث ييقائع
تإصدار اإليكاي ألحكام جديدة
ّ
الطائرات"؛
يإذ تدرك الحاجة إلى إدراج سبل حماية س الت التحقيق في الحوادث يالوقائع التي يسردها الملحق الثالث عشر في القواةين الوطنية
يذلك لكفالة أن أن يتمتع البت في السلطات المختصة المعينة من قبل الديل األعضاء تالصفة القاةوةية يلتسهيل إجراء اختبار التوازن
من قبل هذه السلطات؛
يالالنظر إلى أن ثمة حاجة لتحقيق توازن بين الحاجة لحماية تس يالت التحقيق في الحوادث يالوقائع يالحاجة إلقامة العدل للكشف
عنها أي استخدامها ،يإلى أن الحماية ي تهدف إلى الحيلولة دين تحقيق العدالة؛
يإذ تضع في ايعتبار أن سلطات التحقيق في الحوادث ي يمكنها توفير الحماية سوى لبعض س الت التحقيق التي تقع تحت سلطتها
أي تصرفها؛

فإن ال معية العمومية:
-1
عشر؛

تدعو الديل األعضاء إلى ت ديد التلامها تحماية س الت التحقيق في الحوادث يالوقائع تموجب أحكام الملحق الثالث

تحث الديل األعضاء على تمراجعة قواةينها يلوائحها يسياساتها الرامية إلى حماية س الت التحقيق في الحوادث
-2
ّ
يالوقائع يعلى تعديلها حسب ا يقتضاء إلزالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث يالوقائع يلضمان توافر جميع
المعلومات ذات الصلة لسلطات التحقيق في الحوادث ،يذلك امتثاي للفقرة  12-5يالمرفق  2من الملحق الثالث عشر ،؛
-3

تعلنُأن هذا القرار يحل محل القرار .3-38
القرارُ:6-38

ُتأييدُسياسةُاإليكاوُفيُالمسائلُالمتعلقةُبطيفُالتردداتُالالسلكية ُ

لما كاةت اييكاي هي الوكالة المتخصصة التاتعة لألمم المتحدة المسؤيلة عن سالمة الطيران المدةي الديلي ياةتظامه يكفاءته؛
يلما كاةت اييكاي تعتمد قواعد يتوصيات ديلية لنظم اتصايت الطيران يالمساعدات المالحية الالسلكية؛

يلما كان ايتحاد الديلي لالتصايت هو الوكالة المتخصصة التاتعة لألمم المتحدة التي تنظم استخدام طيف الترددات الالسلكية؛

يالم ا أن موقف اييكاي ،تالصورة التي يقرها الم لس ،تالنسبة للمؤتمرات الالسلكية العالمية التاتعة لالتحاد الديلي لالتصايت هو
ةتي ة لعملية تنسيق متطلبات الطيران الديلي من طيف الترددات الالسلكية؛

الباب األيل :المسائل الدستورصة يأمور السياسة العامةُ
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يلما كان من الضريرم إعداد استراتي ية شاملة تشأن طيف الترددات من جاةب قطاع الطيران إلتاحة طيف الترددات في الوقت
المناسب يحمايته على النحو الكافي؛
يلما كان من الضريرم إي اد بيئة مستدامة لتحقيق النمو يالتنمية التكنولوجية من أجل تحقيق السالمة يالفعالية التشعيلية ألجهلة
التشعيل الحالية يالمستقبلية يإتاحة ايةتقال من التكنولوجيات الحالية إلى التكنولوجيات المستقبلية؛
يإق ار ار تأن إعداد يتنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع يإدارة الحركة ال وصة ( )CNS/ATMإلى جاةب سالمة الطيران المدةي
الديلي قد يتعرضان ألخطار كبيرة في حالة عدم تلبية متطلبات المخصصات المالئمة من طيف الترددات لتحقيق سالمة الطيران
يحماية تلك المخصصات؛
يإق ار ار تأةه يبد من إدارة الترددات تكفاءة ياستخدام أفضل الممارسات تما يضمن ايستخدام األمثل لطيف الترددات المخصصة
للطيران؛
يإق ار ار تالحاجة إلى الدعم من الهيئات األعضاء في ايتحاد الديلي لالتصايت لضمان دعم المؤتمر العالمي لالتصايت الالسلكية
لموقف اييكاي يالوفاء تمقتضيات الطيران؛
يةظ ار للحاجة الملحة إلى زصادة ذلك الدعم ةظ ار لتلايد الطلب على طيف الترددات يالمنافسة الشرسة من خدم ات ايتصايت الت ارصة؛

يةظ ار يزدياد مستوى أةشطة التحضير للمؤتمر العالمي لالتصايت الالسلكية الذم يعقده ايتحاد الديلي لالتصايت يالمرتبط تالطلب
المتلايد على سعة النطاق من جميع المستخدمين لطيف الترددات الالسلكية ( )RFتاإلضافة الى األهمية المتلايدة إلعداد المواقف
اإلقليمية من جاةب الهيئات اإلقليمية لالتصايت ،مثل م تمع اتصايت آسيا/المحيط الهادئ ( )APTالم موعة العرالية إلدارة الطيف
( )ASMGيايتحاد األفرصقي لالتصايت ( )ATUيالمؤتمر األيريالي إلدارات البرصد يايتصايت ( )CEPTيل نة البلدان األمرصكية
لالتصايت ( )CITELيالكومنولث اإلقليمي لالتصايت ()RCC؛
يالالنظ ر الى التوصيتي ن  3/7ي 6/7الصادرتي ن ع ن ايجتم اع العالم ي الخاص لشعب ة ايتص ايت/العملي ات ()1995
( ،)SP COM/OPS/95يالتوصية  2/5للمؤتمر الحادم عشر للمالحة ال وصة ( )2003يالتوصية  12/1الصادرة عن المؤتمر الثاةي
عشر للمالحة ال وصة ()2012؛

فإن ال معية العمومية:

تحث الديل األعضاء يالمنظمات الديلية يال هات المعنية األخرى في م ال الطيران المدةي على أن تؤصد تحلم
-1
استراتي ية اييكاي تشأن طيف الترددات يموقف اييكاي في المؤتمرات العالمية لالتصايت الالسلكية يفي األةشطة اإلقليمية ياألةشطة
الديلية األخرى التي تنفذ من أجل التحضير للمؤتمرات الالسلكية العالمية ،تما في ذلك الوسائل التالية:
أ)

أن تعمل معا من أجل إدارة الترددات في م ال الطيران تكفاءة يتقديم "أفضل الممارسات" تما يبرهن على
فعالية يأهمية صناعة الطيران في إدارة طيف الترددات؛

ب)

أن تدعم أةشطة اييكاي المتعلقة تايستراتي ية يالسياسة العامة تشأن طيف الترددات في م ال الطيران من
خالل اجتماعات أفرقة الخبراء يأفرقة التخطيط اإلقليمية ذات الصلة بهذا الموضوع؛

ج)

أ ن تتعهد تالعمل على دمج مصالح الطيران تشكل تام في إعداد مواقفها المعريضة في المحافل اإلقليمية
لالتصايت التي تشارك في إعداد مقترحات مشتركة للمؤتمر العالمي لالتصايت الالسلكية؛

د)

أن تدرج في اقتراحاتها للمؤتمر العالمي لالتصايت الالسلكية ،تالقدر الممكن ،المواد التي تتوافق مع موقف
اييكاي؛

ه)

أن تدعم موقف اييكاي يالياةات سياسة اييكاي التي تقدم في المؤتمرات العالمية لالتصايت الالسلكية الذم
يعقده ايتحاد الديلي لالتصايت يالتي يوافق عليها الم لس يالواردة في دليل طيف الترددات الالسلكية الالزمة
للطيران المدةي ()Doc 9718؛
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ي)

أن تتعهد تإيفاد خبراء عن الطيران المدةي للمشاركة على ةحو كامل في إعداد مواقف الديل يالمواقف اإلقليمية
يالنهوض تمصالح الطيران في ايتحاد الديلي لالتصايت؛

ز)

أن تكفل ،إلى أقصى قدر ممكن ،اشتمال يفودها في المؤتمرات اإلقليمية يأفرقة الدراسات التاتعة لالتحاد الديلي
لالتصايت يالمؤتمرات العالمية الالسلكية خبراء من سلطات الطيران المدةي التاتعة لها أي ال هات المعنية
األخرى في م ال الطيران الذين يكوةوا على استعداد تام لتمثيل مصالح الطيران.

تطلب من األمين العام أن يوجه عناية ايتحاد الديلي لالتصايت إلى أهمية التخصيص يالحماية المالئمين لطيف
-2
الترددات الالسلكية من أجل تأمين سالمة الطيران.
توجه الم لس ياألمين العام إلى ضمان توفير الموارد الالزمة ،على سبيل األيلوصة العالية في الميلاةية التي تعتمدها
-3
ال معية العمومية ،لدعم إعداد يتنفيذ استراتي ية شاملة تشأن طيف الترددات في م ال الطيران يالمشاركة المتلايدة من جاةب اييكاي
في األةشطة الديلية ياإلقليمية الخاصة تإدارة طيف الترددات؛
-4

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .25-36
القرارُُ :14-29الرحالتُالتيُتتمُألغراضُإنسانية ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تأخذ في اعتبارها العدد المتلايد لرحالت الطائرات المدةية يتنوعها ،طبقا لتعرصف اتفاقية شيكاغو في اطار تعثات ايغاثة ايةساةية
التي تتم تحت رعاية األمم المتحدة لم ابهة حايت الطوارئ.
يإذ تالحظ اتصال األمين العام لألمم المتحدة تمنظمة الطيران المدةي الديلي في  ،1991بهدف تسهيل تعثات اإلغاثة اإلةساةية
تطرصق ال و.
يإذ تالحظ التدابير المتخذة ،أي التي يعتلم اتخاذها ،من جاةب الم لس يهيئاته الفرعية لالست اتة إلى هذه ايحتياجات ال ديدة.
تش ع الم لس على مواصلة استعراض القواعد يالتوصيات يالمواد اإلرشادية سارصة المفعول ،تطاتع من األيلوصة
-1
المتقدمة ،لتعديلها كيفما يتراءى أةه مرغوب فيه لتأمين القيام تالرحالت المشعلة ألغراض إةساةية.

-2

ُتدعو الديل إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتسهيل القيام بهذه الرحالت يتأمين سالمتها.
القرارُ:11-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُالمتعلقةُبأمنُالطيران ُ

القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

القرارُ:11-27

ُاالزدحامُفيُالمطاراتُوفيُالفضاءُالجويُ ُ

القرارُ:13-27

ُحمايةُالنقلُالجويُالدوليُالعام ُ
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القرارُ:28-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُفيُالمجالُالقانوني ُ

القرارُ:27-39

ُمساعدةُضحاياُحوادثُالطيرانُوأ َس ِّرﻫم ُ
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إن ال معية العمومية:
إذ يض عت في اعتبارها أن قطاع النقل ال وم الديلي حتى يإن كان أكثر يس ائل النقل س المة ،فال يمكن ض مان اإلزالة التامة
يحتمايت يقوع الحوادث الخطيرة؛
يلما كان ينبعي لديلة يقوع الحادث أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتلبية أهم احتياجات المتضررصن من حوادث الطيران المدةي؛
يلما كان ينبعي أن ترمي س ياس ة منظمة الطيران المدةي الديلي (اإليكاي) إلى العمل على أن تراعي يتلبي اإليكاي يديلها األعض اء
الحالة الذهنية يالبدةية يالمعنوصة لضحايا حوادث الطيران المدةي يأسرهم؛
يلما كان من الض ريرم لإليكاي يالديل األعض اء فيها أن تس لم تأهمية إبالغ أس ر الض حايا تحوادث الطيران المدةي في حينها،
يالعثور على الضحايا تسرعة يالتعرف عليهم بدقة يتسليم أمتعتهم الشخصية يتوفير المعلومات الدقيقة ألفراد أسرهم؛

يإذ تدرك دير حكومات المواطنين من ضحايا حوادث الطيران المدةي في إبالغ أسر الضحايا يمساعدتهم؛
وتذكر تأحكام المادة  28من اتفاقية موةترص ال لعام  1999يالالقرار رقم  2الذم اعتمده مؤتمر موةترص ال ،يالتي دعت جميعها إلى
توفير مدفوعات مسبقة ،بدين إتطاء ،إلى ضحايا حوادث الطائرات يأسرهم؛

يلما كان من الض ريرم توفير الدعم ألفراد أس ر ض حايا حوادث الطيران المدةي ،أيا كان مكان يقوع الحادث ،ياإلس راع بنش ر
الدريس المستفادة من مقدمي المساعدة ،تما في ذلك اإلجراءات يالسياسات الفعالة ،على الديل األعضاء األخرى ياإليكاي لتحسين

عمليات مساعدة األسر لدى الديل؛
يإذ تض ع في اعتبارها أن تنس يق القواعد التي تنظم تلبية احتياجات ض حايا حوادث الطيران المدةي يأس رهم يعد أيض ا ياجبا إةس اةيا

يمهمة من المهام التي يستطيع م لس اإليكاي ايضطالع بها يفقا ألحكام المادة ( 55ج) من اتفاقية شيكاغو؛
يتضع في اعتبارها أةه ينبعي للديل أن توفر حال مت اةسا لمعاملة ضحايا حوادث الطيران المدةي يأسرهم؛

يتدرك أن الناقل ال وم المعني تحادث الطيران المدةي يكون غالبا في أفضل موقع لمساعدة األسر فور يقوع الحادث؛
يتالحظ أن ألفراد أس ر ض حايا حوادث الطيران المدةي احتياجات يمش اعر إةس اةية أس اس ية ،تعض النظر عن مكان يقوع الحادث
يالموطن األصلي للضحايا؛

يتدرك أن ال أرم العام س يركل اهتمامه على إجراءات التحقيق التي تتخذها الديل ،يكذلك على جواةب ايهتمام اإلةس اةي لحوادث
الطيران المدةي؛

يتذ ّكرُتإص دار اإليكاي في عام  2001للكتاب الديرم رقم " 285إرش ادات لمس اعدة ض حايا حوادث الطيران يأس رهم" يإلى إض افة
أحكام إلى الملحق التاس ع – "التس هيالت" في عام  2005من أجل تس رصع عملية دخول أفراد أس ر ض حايا حوادث الطيران إلى ديلة

يقوع الحادث؛
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أقر في مارس 2013الوثيقة المعنوةة "سياسات اإليكاي تشأن تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطيران
يتسلّم ُتأن الم لس قد ّ
يأسرهم" ( ،)Doc 9998يالإصدار "دليل تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات يأسرهم" ) (Doc 9973في ديسمبر 2013؛
يتالحظ إدراج بند في عام  2015في الملحق التاسع لتقوم الديل تإعداد تشرصعات يقواعد يسياسات لتقديم المساعدة إلى ضحايا
حوادث الطائرات يأسرهم؛

فإن ال معية العمومية:
-1

تناشد الديل األعضاء أن تؤكد م ددا على التلامها تمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدةي يأفراد أسرهم؛

تحث الديل األعض اء على إعداد التش رصعات يالقواعد يالس ياس ات لمس اعدة ض حايا حوادث الطيران المدةي يأفراد
-2
ّ
أسرهم ،في ضوء سياسات اإليكاي الواردة في الوثيقة  Doc 9998يالملحق التاسع ،يعمال تالمادة  28من اتفاقية موةترص ال المحررة
في  1999/5/28يالقرار رقم  2الذم اعتمده مؤتمر موةترص ال؛
تش ّع الديل التي لديها تش رصعات يقواعد يس ياس ات لمس اعدة ض حايا حوادث الطيران المدةي يأس رهم على اس تعراض هذه
-3
الوثائق ،عند الضريرة ،في ضوء سياسات اإليكاي الواردة في الوثيقة  Doc 9998يكذا المواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة Doc 9973؛
تحث الديل األعض اء على إخطار اإليكاي ،عبر قائمة مراجعة ايمتثال ) (CCالواردة في النظام اإللكتريةي لإلبالغ
-4
ُ ّ
عن ايختالفات ) (EFODتمستوى تطبيق أحكام الملحق التاسع تشأن خطط مساعدة األسر؛
تكلّف الم لس ،لدى النظر في مس توى تطبيق خطط مس اعدة األس ر من خالل قائمة مراجعة ايمتثال ،تإيالء الملصد
-5
من ايهتمام لوضع قواعد يتوصيات ديلية لمساعدة ضحايا حوادث الطيران المدةي يأفراد أسرهم؛
-6

يحل محل القرار .1-38
تعلن أن هذا القرار ّ
القرارُُ :23-39مبادرةُ"عدمُتركُأيُبلدُوراءُالركب" ُ

لما كاةت المادة  44من "اتفاقية الطيران الديلي المدةي" تنص على أةه ضمن غايات يأهداف اإليكاي العمل على تطوصر مبادئ
يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي لكي تلبي احتياجات شعوب العالم إلى ةقل جوم
يتسم تاألمان يايةتظام يايقتصاد؛
يلما كاةت المنظمة قد يضعت ،من أجل تحقيق هذه األهداف ،أهدافا استراتي ية تشأن السالمة يسعة يكفاءة المالحة ال وصة ياألمن
يالتسهيالت يالتنمية ايقتصادية للنقل ال وم يحماية البيئة؛
يإ ْذ تذ ّكر تق اررات ال معية العمومية العديدة ،تما فيها الق اررات  5-38ي 11-38ي 12-38ي 15-38ي 16-38ي 17-38ي،9-33
تحث الديل على تعلصل تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي؛

ِ
قدر أن جميع الديل ينبعي أن تنفذ تنفيذا فعاي القواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي يسياسات المنظمة لكي تتمتع جميع
يت ّ
الديل تشبكات ةقل جوم تتسم تالسالمة ياألمن يالكفاءة يال ديى ايقتصادية يايعتبارات البيئية في قطاع النقل ال وم تحيث تدعم
التنمية المستدامة يايزدهار ايجتماعي يايقتصادم ،مما يؤدم في ةهاية المطاف إلى خلق الصداقة يالتفاهم يالحفاظ عليهما فيما
بين أمم العالم يشعواله؛
يلما كاةت ةتائج البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة يأةشطة البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران تواصل اإلشارة إلى
تعرض الكثير من الديل لصعوالات في تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي؛
الالمعدل الذم اعتمدته
يإ ْذ تسلّم تأن الديل ليست قادرة دائما على تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية تنفيذا فعاي يفي الوقت المناسب ي ّ
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اإليكاي ،يذلك ةتي ة لتفايت مستوصات القدرات لالمتثال تصورة مستمرة للقواعد يالتوصيات الديلية؛
يتدرك أن الم لس يضع "مبادرة عدم ترك أم بلد يراء الركب"؛
يعلز شبكات النقل ال وم في الديل يصندرج في سياق تحقيق أهداف
يتدركُأن الن اح في تنفيذ مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب" ّ
األمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
يتدرك أن أفضل طرصقة لتحقيق الملصد من التقدم في تحسين الطيران المدةي ،تما في ذلك الموارد البشرصة يالمالية الفعالة لتنفيذ أةشطة
يمنسق تالشراكة مع جميع ال هات المعنية؛
المساعدة المصممة لتتناسب مع احتياجات كل ديلة ،يكون من خالل ةهج تعايةي ّ

الفعال القواعد يالتوصيات الديلية يالسياسات؛
يتقر تأن جميع آليات يأةشطة المساعدة التاتعة لإليكاي لها هدف مشترك يهو دعم التنفيذ ّ
ّ

إن ال معية العمومية تقرر ما يلي:
-1

تحث جميع الديل على تأييد مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب"؛

تحث الديل األعضاء على تحسين شبكات طيراةها المدةي بواسطة المشاركة النشطة في أعمال اإليكاي يالتنفيذ الفعال
-2
للقواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي يسياسات المنظمة لكي تعلز ايزدهار المحلي ياإلقليمي المستدام يلكي تستفيد على
ةحو كامل من تحسين شبكة الرالط ال وم العالمي؛
تطلب من الم لس مواصلة تركيل أيساط الطيران على إسهام يقيمة الطيران على الصعيد العالمي من خالل دعم
-3
ال هود المبذيلة في إطار مبادرة عدم ترك أم بلد يراء الركب يمنتديات الطيران العالمية التاتعة لإليكاي في المستقبل؛
تكلّف األمينة العامة بتنسيق يتيسير يتنفيذ برامج المساعدة الشاملة ،تالشراكة مع جميع ال هات المعنية ،التي تساعد
-4
الديل األعضاء في تحسين شبكات طيراةها المدةي يقدراتها الخاصة تالمراقبة؛
تحث الديل األعضاء يقطاع الطيران يالمؤسسات المالية يال هات الماةحة يغيرها من ال هات المعنية على التنسيق
-5
يالتعاين فيما بينها يمن خالل اإليكاي ،يدعم تنفيذ أةشطة المساعدة تما يتماشى مع األيلوصات العالمية ياإلقليمية التي أرستها اإليكاي،
يمن ثم ت نب ازدياجية ال هود؛
تحث الديل األعضاء يالمنظمات الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات المالية على استخدام أديات يخدمات صنع القرار
-6
القائمة على البياةات من أجل المساعدة في تحديد أيجه القصور في الطيران يتنفيذ مشريعات يالرامج اإليكاي ييضع الحلول يإعداد
دراسات ال ديى ،يتحديد التموصل الالزم لتيسير البحث عن ال هات الماةحة يالمستثمرة الممكنة؛
تش ّع الديل األعضاء على إدراج عناصر التدرصب يالناء القدرات في مشارصعها لتطوصر البنى األساسية الخاصة
-7
تالطيران تعرض تعلصل سلطات الطيران المدةي يقدراتها اإلشرافية؛
تش ّع الديل األعضاء على إقامة الشراكات مع الديل األعضاء األخرى يقطاع الطيران يالمؤسسات المالية يال هات
-8
الماةحة يال هات المعنية األخرى من خالل اإليكاي من أجل تعلصل شبكات طيراةها المدةي يقدراتها اإلشرافية؛
تش ّع الديل األعضاء على استخدام مؤتمرات اإليكاي للمفايضات تشأن الخدمات ال وصة يايستفادة منها ،تاعتبارها
-9
منتديا مفتوحا للديل األعضاء للتفايض يإبرام اتفاقات الخدمات ال وصة الثنائية يالمتعددة األطراف ،مما يساهم في تحسين رياتط النقل
ال وم يالالتالي تنمية السياحة يالت ارة يايقتصادات الوطنية يالعالمية؛
تناشد جميع الديل األعضاء يالشركاء المعنيين القادرصن على تليصد الديل المحتاجة تالموارد المالية يالفنية من أجل
-10
مساعدتها في تعلصل شبكات طيراةها المدةي بواسطة تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يالوفاء تمسؤيلياتها في م ال المراقبة؛
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تكلّف األمينة العامة تمواصلة تعلصل آليات التنفيذ يالتقييم المنسقة يالشاملة من أجل مساعدة الديل في تنفيذ القواعد
-11
يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي يسياسات المنظمة يخططها يالرام ها؛
العامة التنسيق مع الديل يالمنظمات الديلية يقطاع الطيران يال هات الماةحة تشأن تنفيذ أةشطة
-12
تطلب إلى األمينة ّ
المساعدة بواسطة إةشاء شراكات من خالل شبكة اإليكاي لتطوصر الطيران؛
العامة ايتصال تالديل يالمؤسسات المالية لتأمين دعمها من أجل تعلصل سالمة ةظام الطيران
تطلب إلى األمينة
-13
ّ
العالمي ي ِ
أمنه يكفاءته؛
تحث قطاع الطيران يالمؤسسات المالية على يضع يتقديم إلى اإليكاي خطط عملها الخاصة من أجل دعم تنفيذ هذا
-14
القرار على النحو الكامل.
القرارُُ :24-39استراتيجيةُالحدُمنُمخاطرُالكوارثُوآلياتُالتصديُلهاُفيُقطاعُالطيران ُ
حيث إن المادة  44من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تنص على أن أحد أهداف يغايات اإليكاي هو تعلصل التخطيط يالتنمية في
قطاع النقل ال وم الديلي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية يايقتصاد؛
يحيث إن ال معية العامة لألمم المتحدة ّأيدت إعالن سندام يإطار سندام للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015الذم
اعتمد في مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني تالحد من مخاطر الكوارث؛
يإذ تضع في اعتبارها أن الكوارث الطبيعية تلحق أض ار ار تالبنى التحتية ايجتماعية يايقتصادية لكافة البلدان ،يأن عواقب الكوارث
الطبيعية على المدى الطوصل شديدة بوجه خاص على البلدان النامية يتعيق تنميتها المستدامة؛
أم رد تضطلع ته المنظمة
يتضع في اعتبارها أن الديل هي المسؤيل األساسي عن الوقاية من مخاطر الكوارث يالحد منها يأن ّ
توجهه ،يتشترك فيه ،الديلة أي الديل المتأثرة؛
ينبعي أن ّ

يتقر تأن المالحق األيل – "إجازة العاملين" يالسادس – "تشعيل الطائرات" يالتاسع – "التسهيالت" يالحادم عشر – "خدمات الحركة
ال وصة" يالراتع عشر – "المطارات" يالتاسع عشر – "إدارة السالمة" تتضمن قواعد يتوصيات ديلية للديل تتعّلق تالتخطيط يالتصدم
لحايت الطوارئ ،تاإلضافة إلى إجراءات مراقبة الحديد المتعّلقة برحالت اإلغاثة إثر يقوع الكوارث الطبيعية أي الناجمة عن األةشطة
البشرصة؛
يتق ّر تأن الحد من مخاطر الكوارث هو يظيفة هامة من يظائف منظومة األمم المتحدة يصنبعي أن يحظى تاهتمام متواصل ،يتشدد
على الحاجة إلى أن يبرهن الم تمع الديلي على العلصمة السياسية القوصة الالزمة من أجل ايستفادة من المعارف العلمية يالفنية للحد
من التأثر تالكوارث الطبيعية يالمخاطر البيئية ،مع مراعاة ايحتياجات الخاصة للبلدان النامية؛
تقر تأن ل ميع الديل حاجة حيوصة إلى بنى تحتية في قطاع الطيران قادرة على الصمود أمام الكوارث من أجل تش يع التنمية
ي ّ
ايجتماعية يايقتصادية ياإلسهام ،في أيقات الشدة ،في التوزصع الفعال يفي الوقت المناسب للمعوةة؛
تقر تأةه يمكن لكافة الديل ايستفادة من تطبيق استراتي يات الحد من مخاطر الكوارث في خططها ايستراتي ية الخاصة تقطاع
ي ّ
النقل ال وم.

تقرر ما يلي:
إن ال معية العمومية ّ
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تحث الديل على اإلقرار تالدير الهام لقطاع الطيران في سياق أةشطة الحد من مخاطر الكوارث على المستوى
-1
ّ
الوطني ،تما في ذلك في خططها ايستراتي ية الخاصة تقطاع النقل ال وم؛
تحث الديل على مراعاة أيلوصات الحد من مخاطر الكوارث مثلما يردت في إطار سندام للحد من مخاطر الكوارث
-2
ّ
للفترة  2030-2015لدى يضع الخطط الوطنية لالست اتة لحايت الطوارئ ،يكذلك في الشريط المحددة في خطط ايست اتة
لحايت الطوارئ لمقدمي خدمات الطيران؛
-3

ِ
توعل إلى الم لس بوضع سياسة للتصدم لألزمات ياستراتي ية للحد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران؛

ِ
توعل إلى ُالم لس تمساعدة الديل في تنفيذ استراتي يات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الطيران مع إعطاء
-4
األيلوصة ألقل البلدان ةموا يالبلدان النامية غير الساحلية يالديل ال لرصة الصعيرة النامية؛
تكلّف األمينة العامة بوضع آلية لإليكاي ،تالتنسيق مع الديل المتأثرة يالديل الم ايرة لها ،من أجل التصدم لألزمات
-5
يتقديم المساعدة؛
تكلّف األمينة العامة تمواصلة العمل التعايةي في إطار منظومة األمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة المنسقة يذات
-6
ال ودة العالية في الوقت المناسب ل ميع الديل حيث تشكل الخسائر الناجمة عن الكوارث خط ار على صحة األشخاص يقدرتهم على
تحقيق التنمية؛
تكلّف األمينة العامة تضمان مشاركة اإليكاي ،عند ايقتضاء يالما يتمشى مع أهدافها ايستراتي ية ،في اآلليات المالئمة
-7
القائمة من أجل دعم التنفيذ في مختلف القطاعات إلطار سندام للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030-2015يخطة عمل األمم
المتحدة تشأن الحد من مخاطر الكوارث من أجل الصمود.

القرارُُ :21-40مساﻫمة ُالطيران ُفي ُخطة ُاألمم ُالمتحدة ُللتنمية ُالمستدامةُ
لعامُُ 2030
إق ار ار تأن النقل ال وم يعد حاف ال للتنمية المستدامة يصمثل شرصان حياة أساسي تالنسبة إلى أقل البلدان ةموا ،يي سيما إلى
البلدان النامية غير الساحلية يالديل ال لرصة الصعيرة النامية من أجل التواصل مع العالم؛
يإق ار ار تأن رياتط النقل ال وم تكتسي أقصى األهمية لتوفير التماسك ايقتصادم يايجتماعي يالقطرم للديل األعضاء
يشعوالها؛
يإق ار ار تأةه ي يمكن تحقيق الملايا التي ييسرها النقل ال وم إي إذا امتلكت الديل ةظم ةقل جوم آمنة يفعالة يسالمة يمستدامة
اقتصاديا يسليمة بيئيا؛
يلما كاةتُمبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب" تستهدف مساعدة الديل في التنفيذ الفعال للقواعد يالتوصيات الديلية لإليكاي
يخططها يسياساتها يالرام ها ،يفي معال ة الشواغل البارزة في م الي السالمة ياألمن ،لضمان حصول الديل كاف َة على الملايا
ايجتماعية يايقتصادية الهامة للنقل ال وم؛
يلما كاةت ال معية العامة لألمم المتحدة قد اعتمدت قرار "تحوصل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  "2030الذم يشمل
م موعة تتألف من سبعة عشر هدفا عالميا يتحوصليا تدعمها  169غاية تحقق التوازن بين األتعاد ايقتصادية يايجتماعية يالبيئية
للتنمية المستدامة؛
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يتذكي ار تأن اتساع ةطاق خطة التنمية المستدامة لعام  2030يمدى طموحها يستللم إقامة شراكة عالمية ت مع بين الحكومات
يالقطاع الخاص يالم تمع المدةي يمنظومة األمم المتحدة يجهات فاعلة أخرى لتعبئة جميع الموارد المتاحة من أجل تنفيذها؛
يلما كان تنفيذ األهداف ايستراتي ية لإليكاي تشأن السالمة ،يسعة المالحة ال وصة يكفاءتها ،ياألمن يالتسهيالت ،يالتنمية
ايقتصادية للنقل ال وم ،يحماية البيئة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة؛
تقدم فيه الديل،
يإق ار ار تأن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لألمم المتحدة تشأن التنمية المستدامة هو المحفل الرئيسي الذم ّ
محدثة عن التقدم السنوم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على
من خالل ايستعراضات الوطنية الطوعية ،معلومات ّ
المستوى الوطني يما يعترض تنفيذها من تحديات؛
يإق ار ار تأهمية األطر العالمية لدعم األهداف ايستراتي ية لإليكاي؛
يإق ار ار تأهمية التنفيذ الفعال للخطط يالمبادرات الوطنية ياإلقليمية استنادا إلى هذه األطر العالمية؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحثُ الديل األعضاء على أن تعترف تاإلسهامات الكبيرة للطيران في التنمية المستدامة التي تتحقق من خالل تش يع
-1
العمالة يالت ارة يالسياحة يم ايت التنمية ايقتصادية األخرى على المستوى الوطني ياإلقليمي يالعالمي ،يكذلك من خالل تيسير
تقديم ايست اتة المخصصة لألغراض اإلةساةية يالكوارث في حايت األزمات يالطوارئ المتعلقة تالصحة العامة؛
العامة ،في حديد اختصاصات كل منهما ،إلى تأكيد أن اإليكاي تواصل ديرها في مناصرة
-2
توجه الم لس ياألمينة ّ
الطيران من خالل إذكاء يعي الديل األعضاء ،يمنظومة األمم المتحدة ،يم موعة الماةحين يجميع ال هات المعنية األخرى ،تشأن
مساهمات الطيران في التنمية المستدامة ياللوغ أهداف التنمية المستدامة؛
تحث الديل األعضاء على إدراج الطيران في تقارصر ايستعراض الوطني الطوعي ،تاعتباره عنص ار فاعال في دعم
-3
التنمية المستدامة ،من خالل الرالط بينه يالين أهداف التنمية المستدامة األخرى ذات الصلة؛
تشجع الديل األعضاء على تضمين خططها الوطنية ذات الصلة إشارات ياضحة إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية
-4
المستدامة ،بهدف إبراز مساهمة الطيران في تحقيق هذه األهداف يفي ايقتصادات الوطنية؛
تحثُ الديل األعضاء على أن ترتقي بنظم النقل ال وم فيها من خالل التنفيذ الفعال لتوصيات اإليكاي يقواعدها
-5
الديلية يسياساتها ،مع العمل في الوقت ذاته على إدماج النقل ال وم ضمن أهم أيلوصات خططها اإلةمائية الوطنية مشفوعا تخطط
استراتي ية محكمة لقطاع النقل ال وم ،يخطط رئيسية للطيران المدةي ،تما يفضي إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛
توجه الم لس ألن يوعل إلى األمينة العامة تأن تأخذ في الحسبان الخصائص يايحتياجات الخاصة ألقل البلدان
-6
ةموا ،يالبلدان النامية غير الساحلية ،يالديل ال لرصة الصعيرة النامية ،كما تم تحديدها في إطار األمم المتحدة ،عند تنسيق برامج
المساعدة الرامية إلى تعلصل ةظم النقل ال وم فيها ،يترتيب أيلوصتها يتيسيرها يتنفيذها؛
توجه ا ألمينة العامة ألن تواصل ،حسب ايقتضاء ،رصد ياستعراض ما يترتب على ذلك من مساهمات مقدمة لبلوغ
-7
أهداف التنمية المستدامة من خالل تنفيذ أهداف اإليكاي ايستراتي ية يالرامج عملها؛
توجه األمينة العامة ألن تكفل مشاركة اإليكاي ،حسب ايقتضاء يالما يتواءم مع أهدافها ايستراتي ية ،في اآلليات
-8
المناسبة المصممة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030لكي تعترف الديل األعضاء تأهمية الطيران في أطرها اإلةمائية؛
-9

تطلب إلى األمينة العامة أن تعلز الشراكات القائمة يتبرم شراكات جديدة مع الديل األعضاء ،يصناعة الطيران،
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يمنظومة األمم المتحدة ،يالمنظمات الديلية ياإلقليمية ،يالمؤسسات المالية ،يالماةحين يال هات المعنية األخرى ،لمساعدة الديل
األعضاء في النهوض بنظم النقل ال وم فيها تعرض اإلسهام ،في ةهاية المطاف ،في بلوغ أهداف التنمية المستدامة؛
محل قرار ال معية العمومية  25-39تشأن خطة األمم المتحدة لعام  – 2030أهداف
-10
تعلن أن هذا القرار يحل ّ
التنمية المستدامة.
القرارُُ :22-40تعبئةُالموارد ُ

إن ال معية العمومية:
ّ

الأةه ،تالرغم من أهميته ايقتصادية يايجتماعية ،يتلّقى تموصال محديدا
إذ تسلّم تأن النقل ال وم يش ّكل حاف ال للتنمية المستدامة ي ّ
لتطوره؛
من آليات التموصل الديلية القائمة دعما ّ
تأن ة اح تنفيذ مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب" يستوجب زصادة مستوى التموصل يايستثمارات بدعم من الديل
يتسلّم ّ
األعضاء كافة؛

لسد أيجه القصور التي
معينة ،فرص الوصول إلى الموارد الالزمة ّ
يةظ ار ألةّه قد ي تكون لدى الديل األعضاء ،في حايت ّ
تم الكشف عنها عبر برامج التدقيق التي تنّفذها اإليكاي يلتعلصل شبكات النقل ال وم في بلداةها؛
ّ
سيما أسواق رأس المال األجنبي،
يلمّاُكاةت معظم البلدان النامية تواجه صعوالات في دخول العديد من األسواق المالية ،يي ّ
لتموصل النمو المستدام للطيران المدةي؛
يمتعددة الماةحين
محددة العرض
ّ
يلمّاُكان الم لس قد أةشأ ،تايستناد إلى األهداف ايستراتي ية لإليكاي ،صناديق اتئماةية ّ
بهدف مساعدة الديل األعضاء في النهوض تالطيران المدةي؛
تأن العديد من ق اررات ال معية العمومية ،تما فيها الق اررات  12-39ي 14-39ي 16-39ي 18-39ي 7-38ي-37
يتذ ّكر ّ
ظمات الديلية يالمؤسسات المالية على إقامة
تحث الديل يالمن ّ
 16ي 18-36ي 15-35ي 1-33ي 9-33ي 13-29يّ ،19-22
التبرع لصناديق اإليكاي؛
شراكات يتعبئة الموارد ألغراض المساعدة الفنية ي ّ
قدمتها الديل األعضاء يالمنظمات الديلية ياإلقليمية يشتّى الماةحين في صناديق اإليكاي
يتعترف تالمساهمات الملحوظة التي ّ
ذات الصلة بتحقيق أهداف اإليكاي؛

ٍ
تعلز من دعم اإليكاي للديل في تيسير الوصول
يتسلّم تأةّه من شأن سياسة لتعبئة الموارد تتّسم تالشمول ييضوح العرض أن ّ
إلى الموارد لتطوصر ةظم الطيران المدةي بها؛
يلمّا كاةت لدى اإليكاي سياسة تشأن تعبئة الموارد ترمي إلى تأمين مساهمات طوعية كافية يأكثر قابلية للتوّقع يمستدامة
علز سالمة يكفاءة يأمن
مهمة المن ّ
ظمة يتكمل ميلاةية البرةامج العادم يتساعد الديل في الحصول على التموصل تما ي ّ
يسر أداء ّ
تّ
شبكة النقل ال وم يجدياها ايقتصادية يصالحيتها البيئية؛
تقررُماُيليُ :
ِّ
كل في م ال اختصاصه ،لتأمين مواصلة اإليكاي أداء ديرها كداعية في م ال الطيران من
-1
العامةٌّ ،
توجه الم لس ياألمينة ّ
خالل ةشر الوعي فيما بين الديل األعضاء يمنظومة األمم المتّحدة يالمنظمات الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات المالية يالقطاع الخاص
يال هات الماةحة تفوائد تعبئة الموارد ألغراض ايستثمار في النمو المستدام لنظم النقل ال وم في الديل األعضاء؛
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تحثُ الديل األعضاء يقطاع الطيران يالمنظمات الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات المالية يال هات الماةحة يغيرهم من ال هات
-2
ظمة مع تفادم
حددتها المن ّ
المعنية على دعم تنفيذ أةشطة المساعدة تما يتماشى يخطط الطيران العالمية ياإلقليمية يأيلوصاتها التي ّ
ازدياجية ال هود؛
تطلب ُمن األمينة العامة إعداد مواد إرشادية لمساعدة الديل في إدراج أيلوصة قطاع الطيران في خطتها اإلةمائية الوطنية
-3
يايرتقاء بهذه األيلوصة في تلك الخطط ،مع تطوصر خطط استراتي ية قوصة لقطاع النقل ال وم يخطط رئيسية للطيران المدةي؛
تحثُ الديل األعضاء على العمل مع المؤسسات المالية إلعطاء األيلوصة في التموصل لقطاع الطيران لتنفيذ مشريعات
-4
المساعدة يالمشريعات الوطنية ،دعما لمبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب"؛
النمو المستدام للنقل ال وم يتش ّ عها على التماس المساعدة
-5
تحثُ الديل األعضاء على تأمين التموصل الوطني ألغراض ّ
من اإليكاي ،عند ايقتضاء؛
تقر تإسهامات الطيران القيمة في التنمية المستدامة من
-6
تحثُ الديل األعضاء التي توّفر المساعدة اإلةمائية الرسمية أن ّ
خالل النظر في تسخير ايلتلامات ياةفاق التدفقات المالية لتعلصل النقل ال وم في الديل التي تحتاج إلى ذلك يتشجعُاألمينة العامةُ
علىُمساعدتها في تحقيق هذاُالمسعى؛
ظمات الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات المالية يالماةحين يشتّى ال هات المعنية
-7
تحثُ الديل األعضاء كافة يقطاع الطيران يالمن ّ
التبرع لصناديق اإليكاي يإقامة الشراكات مع الديل التي تحتاج إلى ذلك تعية توفير الموارد المالية
ممن لديها القدرة ،على مواصلة ّ
ّ
يالفنية لمساعدتها في تطوصر ةظم الطيران المدةي بها ،تما في ذلك تحسين قدراتها على المراقبة؛
يستمر في تعلصل شراكات المنظمة مع المؤسسات المالية
ّا
توجه ُالم لس ياألمينة العامة ،في ةطاق اختصاصاتهما ،ألن
-8
إلعطاء األيلوصة أي إلدراج الطيران في خططها يالرام ها ،يذلك بهدف تيسير حصول الديل على األموال أي على التموصل لمشارصعها
اإلةمائية في م ال الطيران؛
العامة لوضع ايستراتي يات يالوسائل لتعبئة الموارد لدى الديل األعضاء يمنظومة األمم المتّحدة يالمنظمات
-9
توجه األمينة ّ
سيما
الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات المالية يالقطاع الخاص ياآلليات ذات الصلة ،تعية تقديم المساعدة للديل التي تحتاج إلى ذلك يي ّ
أقل البلدان ةموا يالبلدان النامية غير الساحلية يالديل ال لرصة الصعيرة النامية ،في تعلصل ةظم النقل ال وم بها عند ايقتضاء يالما
ّ
يتوافق مع مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب"؛
ظمات الديلية تما يضمن ت سيد أيلوصات الطيران يما يتيحه من فرص ،على النحو
 -10توجه األمينة العامة للعمل مع المن ّ
المناسب ،في المبادرات العالمية ياإلقليمية ذات الصلة بتعبئة الموارد ألغراض تطوصر النقل ال وم؛
الخاصة بتعبئة الموارد ياةدماجها ضمن
ظمات الديلية تما يكفل مواءمة مبادرات اإليكاي
العامة للعمل مع المن ّ
ّ
 -11توجه األمينة ّ
إطارات التموصل يالتنمية ذات الصلة.
-12

تعلنُأن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية  26-39تشأن تعبئة الموارد.
القرارُُ :27-40االبتكارُفيُمجالُالطيران ُ

لما كاةت المادة الراتع ة ياألرالع ون من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تنص على أةه ضمن غايات يأهداف اإليكاي العمل على
تطوصر مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي لكي تلبي احتياجات شعوب العالم
إلى ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يايقتصاد؛
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يلما كاةت المادة الساتع ة يالثالث ون من ايتفاقية تنص على أن تقوم اإليكاي من يقت إلى آخر ،حسب الضريرة ،تاعتماد يتعديل
القواعد القياسية يالتوصيات الديلية ياإلجراءات الديلية الموصى بها التي تتصل تالمسائل اآلتية [ ]...يكذلك المسائل األخرى التي
تتصل تسالمة المالحة ال وصة ياةتظامها يفعاليتها ،حسبما تدعو إليها الحاجة من يقت إلى آخر؛
يلما كان العديد من مؤتمرات اإليكاي قد أقر تالفوائد يالتحديات الحقيقية يالمحتملة التي قد تتأتّى عن ايبتكار تالنسبة إلى سالمة
الأةه ينبعي منح الديل األعضاء فرصة جني هذه الفوائد تطرصقة
النقل ال وم يكفاءته يأمنه يتسهيالته ياستدامته ايقتصادية يالبيئية ي ّ
ي تترك أم بلد يراء الركب؛
أن غياب النشاط المعيارم على الصعيد العالمي
يإذ تدرك أن أحكام اإليكاي تنطبق على جميع المنتفعين تالم ال ال وم المدةي ،ي ّ
التكنولوجية المبتكرة يالحيلولة دين تبلور فوائدها في م ال الطيران؛ يلهذا العرض ،يمكن لإليكاي
من شأةه إعاقة تحقيق الحلول
ّ
التكنولوجية يإدماجها في الوقت المناسب؛ ُ
تعرف إلى آخر التطورات
ّ
ايستفادة من التفاعل المتواصل مع القطاع لل ّ

يتدرك أن طبيعة ايبتكارات ييتيرتها تتطلب من ال هات التنظيمية على المستوصات الوطنية ياإلقليمية يالعالمية ايستفادة من
تيسر تقدير يتقييم التطورات التكنولوجية في الوقت المناسب؛
المنه يات ال ديدة التي ّ

فإنُالجمعيةُالعمومية:

تحثُ جميع الديل األعضاء التي لديها ت رالة في تيسير إدماج ايبتكار في م ال الطيران المدةي يالتي طورت أساليبها
-1
التنظيمية لتحسين تقدير تلك ايبتكارات يتطبيقها على أن توفر ت رالتها للديل األخرى عبر اإليكاي؛
توجه الم لس بتقييم مدى الحاجة إلى تطوصر إجراءات المنظمة ،تما في ذلك أساليب عملها مع القطاع ،تاإلضافة
-2
إلى الموارد الالزمة ،من أجل مواكبة يتيرة تطوصر ايبتكارات التي تؤثّر على التنمية المستدامة للطيران المدةي؛
توجه الم لس ،بناء على ايستنتاجات المنبثقة عن التقييم الذم سي رم يفقا للفقرة  2من منطوق القرار ،تالقيام ،إذا
-3
كان ذلك مالئما يضريرصا ،تإعداد سياسات رفيعة المستوى من أجل معال ة ةتائج التقييم المذكور أعاله ،يالالتالي توفير إطار عام
من شأةه أن يساعد في ضمان يضع السياسات يالقواعد القياسية العالمية التي تدعم التحسين المتواصل للسالمة يالكفاءة ياألمن
يالتسهيالت ياألداء ايقتصادم يالبيئي في الوقت المناسب؛
توجهُالم لس تأن يكلف ُاألمينة العامة تاستمرار التواصل مع الديل يالمنظمات الحكومية يغير الحكومية يالقطاع
-4
الخاص ياأليساط األكاديمية يالهيئات المعنية في منظومة األمم المتحدة ،من أجل إقامة حوار شامل على الصعيد ايستراتي ي من
شأةه تش يع الملصد من التعاين يتبادل الخبرات فيما يتعلق تايبتكار؛
توجه الم لس تالنظر على يجه الس رعة في تش كيل هيئة رفيعة المس توى مع الص ناعة لتقديم المش ورة ايس تراتي ية تاةتظام إلى
الم لس تشأن ايبتكار في م ال الطيران.

________________

البابُالثانيُ—ُالمالحةُالجوية ُ
لجنةُالمالحةُالجويةُوأجهزتهاُالفرعية ُ
واالجتماعاتُالفنيةُومشاركةُالدولُالمتعاقدةُفيها
القرارُ:2-18

ُتعديلُالمادةُُ56منُاالتفاقيةُبزيادةُعددُأعضاءُلجنةُالمالحةُ
الجويةُإلىُخمسةُعشرُعضوا ُ

القرارُُ :13-38تكوينُلجنةُالمالحةُالجويةُواالشتراكُفيُأعمالها ُ

القرارُ:2-27

ُتعديلُالمادةُُ56منُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدولي ُ

القرارُُ :29-22استعمالُاللغاتُفيُلجنةُالمالحةُالجوية ُ

القرارُُ،4-40المرفقُ(أ)ُُُ:اجتماعاتُالمالحةُالجويةُالعالمية ُ

القرارُُ،4-40المرفقُ(ب)ُُُ:فرقُالخبراءُالتابعةُللجنةُالمالحةُالجوية ُ

القرارُُ،4-40المرفقُ(و)ُُُ:اجتماعاتُالمالحةُالجويةُاإلقليمية ُ

القرارُُ،4-40المرفقُ(ل)ُُُ:إسهامُالدولُفيُأعمالُاإليكاوُالفنية ُ

القرارُ:6-38

ُدعمُسياسةُاإليكاوُفيُالمسائلُالمتعلقةُبطيفُالتردداتُالالسلكية ُ
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األمانةُالفنية ُ
القرارُُ،4-40المرفقُ(م):

ُموظفوُاألمانةُالعامةُالفنيونُفيُالمقرُالرئيسيُ
وفيُالمكاتبُاإلقليمية ُ

السياسةُالثابتةُوأساليبُتطبيقهاُفيُمجالُالمالحةُالجوية ُ
القرارُ:9-15

ُإعدادُبياناتُموحدةُوجاريةُللدوراتُالتاليةُبشأنُسياسةُاإليكاوُ
الثابتةُفيُمجالُالمالحةُالجويةُعلىُوجهُالتحديد ُ

القرارُُ :22-39صياغةُوتنفيذُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُ(ُ)SARPsوإجراءاتُخدماتُ
المالحةُالجويةُ(ُ)PANSواإلبالغُعنُاالختالفاتُ ُ
حيث إن المادة  37من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تطلب من كل ديلة عضو أن تتعاين لتحقيق أعلى درجة من التوحيد في
القواعد يالتوصيات التي تخص كل المسائل التي يؤدم توحيدها إلى تسهيل المالحة ال وصة يتحسينها؛

يلما كاةت المادة  37من ايتفاقية تطلب من المنظمة أن تصدر يتعدل القواعد يالتوصيات ياإلجراءات الديلية ،يتحدد العرض من
ذلك العمل ياألمور التي يتنايلها ،يلما كاةت المواد  38ي 54ي 57ي 90من تلك ايتفاقية تتضمن أحكاما إضافية في هذا الصدد؛

يحيث أن أم ديلة عضو ي تستطيع ايلتلام تأم قاعدة ديلية أي إجراء ديلي ،أي ترى من الضريرم اتباع ةظم أي أساليب تختلف
عنها ،مللمة طبقا للمادة  38من ايتفاقية تأن ترسل إخطا ار بذلك على الفور إلى اييكاي؛

يلما كاةت ال معية العمومية قد استصوالت يضع سياسات معينة يتباعها في ايمتثال لهذه األحكام من ايتفاقية؛

يإذ تسِلّم تأن التنفيذ الفعال للقواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة يعلز سالمة الطيران المدةي الديلي يأمنه
يتنميته المستدامة؛

يتسِلّم تأ همية تيسير حصول جميع ال هات المعنية على المعلومات عن ايختالفات في التوقيت المناسب لتعلصل سالمة الطيران
المدةي الديلي ياةتظامه يكفاءته؛
يتالحظ أن العديد من الديل األعضاء تواجه صعوالات في الوفاء تالتلاماتها تموجب المادتين  37ي 38من ايتفاقية يمواكبة يتيرة
التعديالت في المالحق؛
يتسلّم تأن اإلرشادات الفنية الحديثة التي توفرها اييكاي تشكل مساعدة قيمة للديل األعضاء فيما يتصل تالتنفيذ الفعال للقواعد
يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة يالخطط اإلقليمية؛
يتسِلّم تأن هناك حاجة إلى الكثير من الموارد من أجل إعداد يمتاتعة جميع مواد اييكاي اإلرشادية الفنية الخاصة تالقواعد يالتوصيات
الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة؛
يتالحظ زصادة عدد ايختالفات المبلغ عنها إلى اييكاي؛
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يتسلم تأن هناك حاجة ماسة يلتماس ياستخدام كافة الوسائل المتاحة لتش يع الديل األعضاء يمساعدتها على التعلب على المصاعب
التي تعترض تنفيذها للقواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة؛
يتسلم بتلايد تنفيذ قاعدة قياسية عالميا من خالل يضع عملية تطوصر تش ع على مراعاة يجهات النظر فيما بين جميع الديل يال هات
المعنية في قطاع الطيران.

فإن ال معية العمومية:
-1

تدعو الديل األعضاء إلى إعادة تأكيد التلامها تايمتثال لاللتلامات التي تنص عليها المادتان  37ي 38من ايتفاقية؛

تقرر أن تعدل حسب ايقتضاء القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة كي تواكب تعير
-2
ايحتياجات يالتقنيات يتصبح ،ضمن جملة أمور ،أساسا سليما للتخطيط يالتنفيذ على الصعيدين العالمي ياإلقليمي؛
توافق ،دين اإلخالل تأحكام المادة الساتقة ،على أةه ي ب توفير قدر ٍ
عال من ايستقرار في القواعد يالتوصيات
-3
لتمكين الديل األعضاء من المحافظة على استقرارُلوائحها الوطنية .يلهذه العاية ي ب أن تقتصر التعديالت على ما يهم السالمة
يايةتظام يالكفاءة دين إدخال تعديالت على أسلوب التحرصر ما لم تكن ضريرصة؛
تؤكد من جديد على أةه ي ب أن تصاغ القواعد القياسية يأساليب العمل الموصى بها تعبارات ياضحة يالسيطة ييجيلة.
-4
يص ب أن تشتمل القواعد يالتوصيات على أحكام عامة يصلت إلى مرحلة النضج يايستقرار ،يأن تحدد الشريط المتعلقة تالتشعيل
ياألداء يتحدد أيضا المستوصات المطلوالة للسالمة يايةتظام يالكفاءة .يص ب أن تترجم في التوقيت المناسب إلى جميع لعات عمل
المنظمة المواصفات الفنية الداعمة ،عند إعدادها من ِقبل اييكاي ،يأن يتوضع في يثائق منفصلة تقدر المستطاع؛
تكلف الم لس تأن يعتمد ،لدى إعداد القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة يمواد اييكاي
-5
اإلرشادية الفنية ،إلى اقصى حد مالئم ،على أعمال الهيئات األخرى المكلفة بوضع القواعد تشرط التحقق من صحتها ياعتمادها على
النحو الوافي .يصمكن للم لس أن يعتبر المواد التي تصدرها تلك الهيئات المعنية بوضع القواعد مواد مناسبة من حيث استيفائها
لشريط اييكاي؛ يصنبعي في تلك الحالة اإلشارة إليها في يثائق اييكاي؛
تقرر أةه في حديد مقتضيات السالمة يايةتظام يالكفاءة ،ي ب أن تكون القواعد يالتوصيات الديلية التي تحدد
-6
الت هيلات يالخدمات الواجب توفيرها يليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشعيل من ت هيلات يخدمات يالين ما يترتب على هذا التوفير
من آثار اقتصادية؛
تكلف الم لس تأن يستشير الديل األعضاء تشأن اقتراحات تعديل القواعد يالتوصيات يإجراءات خدمات المالحة
-7
ال وصة قبل أن يبت فيها ،تاستثناء الحايت التي يرى فيها الم لس أن من الضريرم اتخاذ إجراء عاجل .يعالية على ذلك ،ي وز
للم لس أن يتخذ ق ارره تشأن المواصفات الفنية بدين استشارة الديل األعضاء ،يذلك تشرط التحقق من صحتها ياعتمادها على النحو
الوافي .يمع ذلك ي ب توفير هذه المواد للديل األعضاء بناء على طلبها.
تقرر أةه ي ب أن تحدد توارصخ بدء سرصان تعديالت القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة تما
-8
يتيح للديل األعضاء مهلة كافية لتنفيذها.
توافق على أةه ي ي وز تعديل أم ملحق أي يثيقة من يثائق إجراءات خدمات المالحة ال وصة أكثر من مرة ياحدة
-9
في السنة التقوصمية.

تذ ِّكر الديل األعضاء تالشرط المفريض تموجب الملحق  15تأن تنشر في أدلة طيراةها أم اختالفات هامة يأن تدرج
-10
معب ار عنها تصياغة ياضحة.
ترجمة إة ليلصة لألجلاء ّ
-11
اختالفاتها.

تش ّع الديل األعضاء على استخدام ةظام اإلبالغ اإللكتريةي عن ايختالفات ) (EFODعند إبالغ اييكاي عن

-12

تكلّف األمين العام تمواصلة تحسين ةظام اإلبالغ اإللكتريةي عن ايختالفات ) (EFODيمساعدة الديل األعضاء

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

II-4

على التحول من العمليات القائمة على الورق إلى استخدام ةظام اإلبالغ اإللكتريةي عن ايختالفات.
توجّه الم لس تأن يقوم برصد يتحليل ايختالفات القائمة بين قواعد يممارسات الديل األعضاء يالقواعد يالتوصيات
-13
الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة ،يذلك بهدف التش يع على إزالة ايختالفات لصالح سالمة ياةتظام يكفاءة المالحة ال والة،
ياتخاذ اإلجراءات المناسبة.
تكّلف الم لس تأن يستكشف إمكاةيات إتاحة الحصول تملصد من السهولة على المعلومات عن ايختالفات ل ميع
-14
ال هات المعنية يتقييم اآللية يالشكل المناسبين لتقديم المعلومات.
تقرر أةه ي ب تش يع الديل األعضاء يمساعدتها تكل الوسائل المتاحة على تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات
-15
ّ
خدمات المالحة ال وصة يتليصدها تأسرع ما تيسر تالملصد من اإلرشادات فيما يتعلق تاإلبالغ عن ايختالفات يةشرها.
تهيب ت ميع الديل األعضاء القادرة على أن تقدم للديل الطالبة للمساعدة تعايةا فنيا في شكل موارد مالية يفنية،
-16
لتمكينها من ايضطالع تالتلاماتها تموجب المادتين  37ي 38من ايتفاقية.
تكلّف اييكاي بترتيب األيلوصات لالستمرار في تحديث محتوصات األدلة الفنية الصادرة عن اييكاي ،ييضع المواد
-17
اإلرشادية اإلضافية تما يحقق أقصى قدر من الفائدة للديل األعضاء في تخطيطها يتنفيذها للقواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات
خدمات المالحة ال وصة.
تقرر أن اإلجراءات المرتبطة بهذا القرار تمثل إرشادات العرض منها تسهيل يضمان تنفيذ هذا القرار.
-18
ّ
تحث الديل األعضاء على استعراض إجراءاتها المرتبطة تإعداد القواعد يالتوصيات الديلية تعرض تعلصل مشاركة
-19
م موعة من ال هات المعنية في قطاع الطيران على ةطاق أيسع؛
يتطلب إلى اإليكاي أن تنظر في إعداد استراتي ية اةتقالية يتواصلية طوال مرحلتي التخطيط يالتنفيذ تالنسبة للديل
-20
تيسر التواصل مع ال هات المعنية ،على أن تشمل عملية ايتصال تالم موعات المتعددة من
األعضاء ،التي ينبعي بديرها أن ّ
أصحاب المصلحة.
-21

َّ
تكلف اإليكاي بتعلصل دير مكاتبها اإلقليمية في تيسير يرصد عملية استعراض تعديل القواعد يالتوصيات الديلية.

تدعو جميع الديل األعضاء إلى الرد على الكتب التي توجهها إليها اييكاي تشأن التعديالت المقترح إدخالها على
-22
المالحق يعلى يثائق إجراءات خدمات المالحة ال وصة(.)PANS
-23

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .11-38
اإلجراءاتُالمتصلةُبالقرار

ينبعي للم لس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال والة.
-1
يص ب أن يحايل الم لس تحسين طرصقة ت هيل يعرض يفائدة يثائق اييكاي التي تتضمن القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات
خدمات المالحة ال وصة ياألحكام األخرى ذات الصلة ،يالصفة خاصة للنظم المعقدة يالتطبيقات المرتبطة بها .يتحقيقا لهذه العاية.
ينبعي للم لس أن يش ع إعداد يتحديث المواصفات العامة لمستوصات النظم يالتشعيل ياألداء .يصنبعي للم لس أن يواصل البحث
عن أفضل السبل المالئمة لوضع يترجمة يمعال ة يةشر المواصفات الفنية.
ينبعي للديل األعضاء أن تبدم تعليقات كاملة يمفصلة على التعديالت المقترحة للقواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات
-2
خدمات المالحة ال وصة ،أي أن تعبر على األقل عن موافقتها أي عدم موافقتها على مضموةها .يصنبعي لذلك أن تتاح لها فسحة من
الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل .يصنبعي منح الديل األعضاء مهلة قدرها  30يوما على األقل لإلبالغ تعلمها على إقرار أي
اعتماد أم مواد تفصيلية لم يتم التشاير معها تشأةها.
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ينبعي إعطاء الديل األعضاء فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن موافقتها على التعديالت المعتمدة
-3
للقواعد يالتوصيات ،يصنبعي للم لس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم إلرسال التعديالت المعتمدة
ييصول بالغات الديل.
ينبعي ان يراعي الم لس حسب اإلمكان ،أي تقل الفترة الفاصلة بين كل موعد مقرر يآخر يليه للتطبيق المشترك
-4
لتعديالت المالحق يإجراءات خدمات المالحة ال وصة عن ستة أشهر.
ينبعي للم لس ،قبل اعتماده تعديالت على القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة ،أن يأخذ في
-5
الحسبان إمكاةية تنفيذ القواعد يالتوصيات ياإلجراءات المذكورة في التوارصخ المحددة لوجوب التطبيق.
ينبعي للم لس ،مع مراعاة تعارصف المصطلحين "القواعد" ي"التوصيات" ،أن يتأكد من أن أحكام الملحق ال ديدة ،التي
-6
يعترف تأن تطبيقها الموحد ضريرم ،قد اعتمدت بوصفها "قواعد" ،يأن األحكام ال ديدة ،التي يعترف تأن تطبيقها الموحد مرغوب
فيه ،قد اعتمدت بوصفها "توصيات".

ينبعي للم لس أن يحث الديل األعضاء على إخطار المنظمة تأم اختالفات موجودة بين ةظمها يممارساتها الوطنية
-7
يأحكام القواعد يالتوصيات الديلية ،يكذلك تالتوارصخ التي ستلتلم فيها بتلك األحكام .يصنبعي للديل األعضاء التي ت د ةفسها غير
قادرة على ايمتثال للقواعد يالتوصيات الديلية أن تخطر اييكاي تسبب عدم تنفيذها لها ،تما في ذلك ام لوائح يممارسات يطنية
مطبقة تختلف من حيث الشكل أي المبدأ.
-8

ينبعي تيسير إتاحة ايختالفات عن القواعد القياسية يالتوصيات الديلية المتلقاة لألطراف األعضاء على يجه السرعة.

ينبعي للم لس ،يهو يش ع يصساعد الديل األعضاء على تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة
-9
ال وصة ،أن يستعين ت ميع الوسائل المتاحة يأن يعلز شراكاته مع الهيئات التي توفر الموارد يالمساعدة لتطوصر الطيران المدةي
الديلي.
ينبعي للديل األعضاء أن تستحدث عمليات يإجراءات داخلية تقوم تموجبها تإعمال تنفيذ أحكام تتفق مع القواعد
-10
يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة الديلية حتى تصبح اإلجراءات أسهل يأتسط يأكثر فاعلية.
ينبعي لاليكاي أن تقوم بتحديث يتطوصر اإلرشادات الفنية يفقا لأليلوصات المتفق عليها لتعطية جميع الم ايت الفنية
-11
على النحو الوافي.
القرارُ:4-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُوممارساتُااليكاوُالمستمرةُالمتصلةُتحديداُ
بالمالحةُالجوية ُ

لما كاةت ال معية العمومية قد قررت في القرار  9-15أن تعتمد في كل ديرة تنشأ فيها ل نة فنية بياةا موحدا عن السياسات المستمرة
في م ال المالحة ال وصة على يجه التحديد ،تحيث يتضمن هذا البيان كل ما است د حتى ةهاية تلك الديرة؛
يلما كاةت قد اعتمدت تموجب القرار  12-38يمرفقاته (أ) إلى (س) تأكملها ،بياةا تالسياسات المستمرة يأساليب العمل في م ال
المالحة ال وصة على يجه التحديد كما كاةت عند ةهاية الديرة الثامنة يالثالثين لل معية العمومية؛
يلما كاةت ال معية العمومية قد استعرضت اقتراحات الم لس بتعديل بيان السياسات المستمرة يأساليب العمل الواردة في القرار -38
 12يمرفقاته (أ) إلى (س) تأكملها ،يعدلت هذا البيان لمراعاة الق اررات التي اتخذت في أثناء الديرة األرالعين؛
يلما كاةت السياسات أي األساليب ذات الصلة التي تقتضي تطبيقا مستم ار لفترة تت ايز ثالث سنوات ينبعي اعتبارها سياسات مستمرة
أي أساليب ذات صلة؛
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يلما كاةت المواد الواردة تالوثائق التنظيمية أي يثائق اإليكاي المقررة يالمتوفرة ،مثل المالحق يالخطط العالمية يالقواعد اإلجرائية
يالتوجيهات الخاصة تاجتماعات المالحة ال وصة ينبعي استبعادها في العادة من البياةات الموحدة تما في ذلك ،على يجه الخصوص،
اإلجراءات المتصلة تالق اررات؛
فإنُالجمعيةُالعمومية:
-1

تقرر:
أ)

أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاي المستمرة يأساليب العمل التي تنته ها المنظمة
في م ال المالحة ال وصة كما كاةت في ةهاية الديرة األرالعين لل معية العمومية؛

ب)

أن اإلجراءات المرتبطة تكل جاةب من جواةب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات تمثل إرشادات العرض
منها تسهيل يضمان تنفيذ تلك السياسات؛

تطلب من الم لس أن يبقي البيان الموحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة المتصلة تحديدا تالمالحة ال وصة
-2
خاضعاَ للمراجعة يأن يبلغ ال معية العمومية عندما يللم إدخال تعييرات عليه؛
-3

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار 12-38يمرفقاته يالقرار.9-15

المرفقُ(أ) ُ
اجتماعاتُالمالحةُالجويةُالعالمية
لما كان عقد اجتماعات المالحة ال وصة العالمية يظيفة مهمة من يظائف المنظمة ،يصقتضي من الديل األعضاء يالمنظمة ياإليكاي
جهدا كبي ار يصرف أموال كثيرة؛
يلما كان من الضريرم ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه ايجتماعات دين إلقاء أم عبء ي مبرر له على
الديل األعضاء يعلى اإليكاي؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
أن تكون ايجتماعات التي يدعو الم لس الى عقدها يتشارك فيها كل الديل األعضاء على قدم المساياة هي الوسيلة
-1
الرئيسية للتقدم ةحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية ،تما في ذلك تعديل المالحق يالخطط العالمية يإعداد الوثائق األساسية
األخرى في م ال المالحة ال وصة؛
أي تعقد هذه ايجتماعات ما لم يسوغها عدد يأهمية المشكالت التي ستبحث يما لم تظهر إمكاةية التوصل الى قرار
-2
بناء تشأةها ،يي تأس من مطالبة ايجتماعات التي تعقد على هذا األساس تأن ت رم مناقشات استطالعية حول األمور التي لم
تنضج الى الدرجة التي تسمح تاتخاذ ق ارر محدد تشأةها؛

ي ب تنظيم هذه ايجتماعات تحيث تكون مالئمة على أفضل يجه ألداء المهمة الموكلة إليها يتوفر التنسيق الالزم
-3
فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوم عليها؛
ي ب أي يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقوصمية ،كما ي ب أن يمر اثنا عشر شه ار على األقل
-4
بين أم اجتماعين متتاليين يعال ان تإسهاب ةفس التخصص الفني ،ما لم تقتض الظريف ايستثنائية خالف ذلك.
ُ
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اإلجراءاتُالمتصلةُبالقرار
قبل أن يقرر الم لس إحالة أم موضوع الى اجتماع عالمي ،ينبعي له أن يحدد ما إذا كان في المستطاع معال ة ذلك
-1
الموضوع إما تالمراسالت مع الديل يإما تاستخدام فرق الخبراء أي م موعات الدراسة المعنية تالمالحة ال وصة إذا كاةت هذه الوسائل
تسهل البت في الموضوع خالل ايجتماع.
ينبعي أن يكون جديل األعمال على قدر من الوضوح تحيث يحدد المهمة المطلوب القيام بها ،يصحدد أةواع الخبرة
-2
المت خصصة التي سيحتاج إليها ايجتماع .يعندما تتضمن أعمال ايجتماع أكثر من تخصص فني ياحد ،ينبعي الحرص على
ايستعاةة تأقل عدد ممكن من أةواع الخبرات دين اإلخالل تالكفاءة.
تسهيال لمشاركة كل الديل األعضاء ،ينبعي أن يضع الم لس خطة لبرامج ايجتماعات من شأةها أن تختصر إلى
-3
أدةى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الديل ،يذلك دين اإلخالل تكفاءة ايجتماع.
ينبعي أن تكون مدة ايجتماع كافية لبحث جميع بنود جديل األعمال ،يالنظر في تقرصر ايجتماع المحرر بلعات عمله
-4
يالموافقة على التقرصر .يالعد ايجتماع تقوم األماةة العامة تإدخال التعديالت الصياغية الطفيفة على تقرصر ايجتماع يالتصحيح ما قد
يكون فيه من أخطاء مطبعية.
ينبعي إرسال جديل األعمال المعتمد يمستنداته الرئيسية تطرصق ال و عادة ،على أن يرسل جديل األعمال قبل عشرة
-5
أشهر على األقل من موعد عقد ايجتماع ،يترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد ،أما تقية الوثائق فترسل
تأسرع ما يمكن.
المرفقُ(ب)
فرقُالخبراءُالتابعةُللجنةُالمالحةُالجوية
حيث إن فرق خبراء ل نة المالحة ال وصة أثبتت أةها أداة قيمة لإلسراع تحل المشكالت الفنية المتخصصة؛
يحيث إن من الضريرم ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة ال وصة دين اإلفراط بال داع في إلقاء
أم عبء على الديل األعضاء أي على اإليكاي؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
ي ب أن تشكل فرق خبراء ل نة المالحة ال وصة عندما يكون من الضريرم التقدم في حل المشكالت الفنية المتخصصة
-1
التي ي يمكن لل نة المالحة ال وصة أن تحلها حال مالئما أي سرصعا من خالل األجهلة األخرى القائمة؛
تكفل ل نة المالحة ال وصة أن تكون اختصاصات يالرامج عمل هذه الفرق مناسبة ألغراض األهداف ايستراتي ية
-2
لإليكاي ،يأن تكون ياضحة يمحددة مع يضع مهلة زمنية يص ب ايلتلام بها؛
تستعرض ل نة المالحة ال وصة التقدم الذم تحرزه فرق الخبراء استعراضا ديرصا ،يص ب إةهاء عمل الفرق تم رد إة از
-3
األةشطة الموكلة إليها .يي يسمح تاإلتقاء على أم فرصق ما لم تر ل نة المالحة ال وصة مبر ار لهذا ايستمرار؛
ي ب أن تكون أةشطة فرصق خبراء ل نة المالحة ال وصة موجهة قدر اإلمكان ةحو النهج القائم على األداء خالل إعداد
-4
القواعد يالتوصيات الديلية.
ُ
ُ
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اإلجراءُالمتصلُبهذاُالقرار
ينبعي أن تقدم التقارصر تشكل ياضح على أةها مشورة مقدمة من م موعة الخبراء إلى ل نة المالحة ال وصة يالحيث ي تفسر على أةها
يجهات ةظر الديل األعضاء.
المرفقُ(ج) ُ
شهاداتُالصالحيةُللطيرانُوشهاداتُالكفاءةُوإجازاتُطواقمُقيادةُالطائرات ُ
حيث إن المادة  33من اتفاقية شيكاغو لم تحدد صراحة األغراض المستهدفة من ايعتراف تالشهادات ياإلجازات؛
يحيث إةه توجد عدة تفسيرات تشأن يجود أي عدم يجود التلام على الديل األعضاء تايعتراف تالشهادات ياإلجازات التي أصدرتها
أي قررت صالحيتها ديل أعضاء أخرى إلى أن يبدأ سرصان القواعد يالتوصيات الديلية على الطائرات المعنية أي طواقم قيادة الطائرات؛
يحيث إةه قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سرصان القواعد يالتوصيات الديلية على طرز معينة من الطائرات أي إجازات طواقم
قيادة الطائرات .يحيث إةه قد يعتبر من األةسب عدم إصدار قواعد يتوصيات ديلية لبعض تلك الطرز أي إجازات طواقم القيادة؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقررُما يلي:
على كل الديل األعضاء أن تعترف تصحة شهادات الصالحية للطيران يشهادات الكفاءة يإجازات طواقم قيادة الطائرات
-1
التي أصدرتها أي قررت صالحيتها الديلة األعضاء التي س لت فيها الطائرة ،يذلك لعرض الطيران فوق أقاليمها ،تما في ذلك الهبوط
فيها ياإلقالع منها ،تشرط مراعاة أحكام المادتين ( 32ب) ي 33من اتفاقية شيكاغو؛
ي ب على الديل األعضاء أن تعترف تالشهادات التي أصدرتها أي قررت صالحيتها تموجب النظم الوطنية للديلة
-2
األعضاء التي س لت فيها الطائرة ،يذلك لعرض الطيران فوق أقاليمها ،تما في ذلك الهبوط فيها ياإلقالع منها ،رصثما يبدأ سرصان
القواعد الديلية التي تتعلق تفئات معينة من الطائرات أي طواقم قيادة الطائرات.

المرفقُ(د) ُ
موظفوُالطيرانُالمؤﻫلونُواألكفاء ُ
حيث إن تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة تصورة مرضية هو أمر مرهون بوجود العاملين المؤهلين
األكفاء؛
يحيث إن الديل األعضاء تعاةي من صعوالات في هذا الشأن تسبب ةقص العاملين األكفاء لخدمة منظومة النقل ال وم الحالية
يالمقبلة؛
يحيث إةه من الضريرم بذل جهد خاص من أجل مساعدة الديل األعضاء على الوفاء تاحتياجاتها من الموارد البشرصة؛
يحيث إن أةشطة التعليم التي تنفذها اإليكاي هي من الوسائل الفعالة التي تعين على فهم القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات
المالحة ال وصة يعلى تطبيق ال ميع لها تطرصقة موحدة؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
تساعد اإليكاي الديل األعضاء على تحقيق كفاءة العاملين في م ال الطيران يالمحافظة على هذه الكفاءة من خالل
-1
برةامج اإليكاي للتدرصب في م ال الطيران؛
-2

العمل تالمبادئ التالية في برةامج اإليكاي للتدرصب على الطيران:
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أ)

الديل األعضاء هي المسؤيلة عن موظفي الطيران المؤهلين؛

ب)

تضفي أيلوصة قصوى ألةشطة التعلم التي تدعم تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية؛

ج)

التعاين مع الديل األعضاء يقطاع الطيران أمر أساسي لوضع يتنفيذ أةشطة التعلم لدعم تنفيذ القواعد
يالتوصيات الديلية؛

د)

تضفى األيلوصة على رعاية األجيال المقبلة من المهنيين في م ال الطيران.

-3

ي تشارك المنظمة في تشعيل الت هيلات التدرصبية ،يلكنها تقوم تإرشاد القائمين على تشعيل هذه الت هيلات.

-4

تساعد الديل األعضاء تعضها البعض لتحقيق القدر األمثل من ايستفادة من أةشطة التعلم لصالح موظفي طيراةها.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار

-1

ينبعي للم لس أن يساعد الديل األعضاء على اتساق مستوصات كفاءة موظفي الطيران .يتقوم هذه ال هود على ما يلي:
أ)

تحليل البياةات لتحديد األيلوصات يايحتياجات؛

ب)

تحديد احتياجات التدرصب لتنفيذ أحكام اإليكاي؛

ج)

ةهج قائم على الكفاءة.

المرفقُ(ه) ُ
صياغةُوتنفيذُالخططُاإلقليميةُواإلجراءاتُاإلقليميةُاإلضافية ُ
حيث إن الم لس يضع خططا إقليمية تبين الت هيلات يالخدمات ياإلجراءات اإلقليمية اإلضافية المطلوب من الديل األعضاء توفيرها
أي استخدامها يفقا للمادة  28من اتفاقية شيكاغو؛
يحيث إن الخطط اإلقليمية تقتضي التعديل من حين إلى آخر لمواكبة التعييرات التي تست د على احتياجات الطيران المدةي الديلي؛
يحيث إن اإليكاي يضعت ةه ا لتخطيط الت هيلات يالخدمات يرتكل على المفهوم التشعيلي العالمي إلدارة الحركة ال وصة يالخطة
العالمية للمالحة ال وصة؛
يحيث إن أم عيوب جسيمة في تنفيذ الخطط اإلقليمية من شأةه أن يؤثر على سالمة العمليات ال وصة الديلية ياةتظامها يكفاءتها،
ي ّأةه من ثم ينبعي تالفيه تأسرع يقت ممكن؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
-1

أن تنقح الخطط اإلقليمية عندما يتضح أةها لم تعد تتمشى مع المقتضيات ال ارصة يالمتوقعة للطيران المدةي الديلي؛

-2
التعيير الالزم؛

أن تعدل الخطط اإلقليمية تالمراسلة بين اإليكاي يالديل األعضاء يالمنظمات الديلية المعنية إذا سمحت بذلك طبيعة

-3

عندما تتعلق اقتراحات التعديل تخدمات يت هيلات تقدمها الديل يعندما تكون اقتراحات التعديل هذه:
أ)

ي تمثل تعييرات في الشريط التي حددها الم لس في الخطط اإلقليمية؛

ب)

يي تتعارض مع السياسة الثابتة لإليكاي؛
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ج)

يي تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى اإلقليمي؛

ي وز للم لس تفوصض الهيئات اإلقليمية سلطة معال ة يإصدار هذه التعديالت.
إن اجتماعات المالحة ال وصة اإلقليمية ،رغم أةها أديات مهمة في تحديد الت هيلات يالخدمات ،ي تتنايل إي القضايا
-4
ّ
التي ي يمكن معال تها عبر الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ؛
ي ب أن تعطى األيلوصة في تنفيذ برامج الديل األعضاء الى توفير ياستمرار تشعيل الت هيلات يالخدمات التي من
-5
المرجح أن يؤدم ةقصها الى تأثير سلبي على العمليات ال وصة الديلية؛
ي ب أن تقوم اإليكاي بتحديد أيجه القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط اإلقليمية يالتحرم عنها ياتخاذ اإلجراءات الالزمة
-6
لها في أقل يقت ممكن؛
ي ب أن تحدد م موعات التخطيط يالتنفيذ اإلقليمية المشاكل يأيجه القصور في الخطط اإلقليمية يفي تنفيذها يأن
-7
تقترح التدابير العالجية.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي للم لس أن يضمن أن يكون هيكل يشكل الخطط اإلقليمية متمشيين مع خطة المالحة ال وصة العالمية يأن
-1
يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط.
ينبعي للم لس ،عند قيامه بتقدير مدى إلحاح الحاجة إلى تنقيح أم من الخطط اإلقليمية ،أن يأخذ في اعتباره الوقت
-2
الذم تحتاجه الديل األعضاء لتوفير الت هيلات يالخدمات اإلضافية الضريرصة.
ينبعي أن يضمن الم لس أن تكون التوارصخ المقررة في الخطط اإلقليمية لتنفيذ أةواع جديدة من المعدات مناسبة لتوفير
-3
المعدات المناسبة تالفعل في حينها.
ينبعي للم لس أن يضمن إعداد خطط إقليمية قائمة على اإلةترةت ،يمعها أديات التخطيط الالزمة ،من أجل تحسين
-4
الكفاءة يتع يل ديرة التعديل.
ينبعي للم لس أن يستعين تم موعات التخطيط يالتنفيذ اإلقليمية التي أةشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث
-5
الخطط اإلقليمية يأم يثائق تكميلية.

المرفقُ(و) ُ
اجتماعاتُالمالحةُالجويةُاإلقليمية ُ
حيث إن ايجتماعات اإلقليمية للمالحة ال وصة تمثل يسيلة هامة لتحديد الت هيلات يالخدمات المتوقع أن توفرها الديل األعضاء يفقا
للمادة  28من ايتفاقية؛
يحيث إن هذه ايجتماعات تقتضي من الديل األعضاء يمن اإليكاي بذل جهد كبير يإةفاق أموال كثيرة؛
وحيثُإن من الضريرم ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه ايجتماعات دين اإلثقال على الديل األعضاء أي
على اإليكاي؛
يإذ تأخذ في اعتبارها أن التخطيط اإلقليمي للمالحة ال وصة عادة ما تن له الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
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أي تعقد اجتماعات المالحة ال وصة اإلقليمية إي لمعال ة القضايا التي يتع ّذر على الم موعات اإلقليمية للتخطيط
-1
يالتنفيذ معال تها تشكل ياف؛
تعقد هذه ايجتماعات يتوضع جدايل أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أي المتوقع حديثها في الخطط
-2
اإلقليمية لألقاليم المعنية؛
تحدد لكل من هذه ايجتماعات منطقة جعرافية معينة ،مع مراعاة عمليات النقل ال وم الديلي يعمليات الطيران العام
-3
الديلي الراهنة يالمتوقعة ،يالم ايت الفنية التي يعال ها ايجتماع ،يلعات عمله؛
يستخدم لكل من هذه ايجتماعات تنظيم تأةسب الطرق للنظر في المسائل المطريحة على جديل األعمال يتحقيق
-4
التنسيق الفعال بين مختلف مكوةات ايجتماع؛
تعقد اجتماعات محديدة النطاق الفني أي ال عرافي عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلها ،يي سيما المشاكل التي
-5
تقتضي حلوي عاجلة ،أي عندما يكون في عقد هذه ايجتماعات تقليل لعدد اجتماعات المالحة ال وصة ذات النطاق اإلقليمي الشامل.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي أن يحايل الم لس عقد اجتماعات إقليمية للمالحة ال وصة في أماكن داخل األقاليم المعنية ،يأن يش ع الديل
-1
األعضاء في تلك األقاليم على أن تستضيف ايجتماع تايةفراد أي تالتضامن.
ينبعي جعل جديل األعمال المعتمد يمستنداته الرئيسية ،متاحا إلكتريةيا قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد
-2
ايجتماع تالنسبة ل ديل األعمال ،يقبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد تالنسبة للمستندات الرئيسية.
ينبعي أن يكفل الم لس تليصد ايجتماعات اإلقليمية للمالحة ال وصة تالتوجيهات الالزمة لتصرصف األمور التشعيلية
-3
يالفنية المتعلقة ت ديل أعمالها.
ينبعي لكل ديلة عضو مشاركة في ايجتماع أن تستعلم قبل اةعقاد ايجتماع عن الخطط التي يضعها ةاقلوها ال وصون
-4
يمشعلو الطيران العام الديلي لعمليات المستقبل ،يعن الحركة المتوقعة من الطائ ارت األخرى المس لة لديها ،يعن الت هيلات يالخدمات
التي تحتاجها فئات الطيران.
ينبعي للم لس أن يش ع اجتماعات المالحة ال وصة اإلقليمية على يضع معايير للتخطيط متمشية مع أحدث التطورات
-5
يصكون الهدف منها ضمان يفاء الخطط اإلقليمية تمتطلبات التشعيل يايعتبارات ايقتصادية ،آخذا في ايعتبار الحاجة إلى إدخال
ملصد من التحسينات على مستوصات السالمة الحالية.
ينبعي أن يضع الم لس يصستكمل توجيهات محددة يمفصلة تخصوص تحث مسائل التنفيذ في ايجتماعات اإلقليمية
-6
للمالحة ال وصة.

المرفقُ(ز) ُ
تعيينُحدودُالمجاالتُالجويةُلخدماتُالحركةُالجوية ُ
حيث إن الملحق الحادم عشر تاتفاقية شيكاغو يقتضي من كل ديلة عضو أن تحدد أجلاء الفضاء ال وم فوق إقليمها التي تقدم
إليها خدمات الحركة ال وصة ،يأن تتخذ تعد ذلك التدابير الالزمة إلةشاء هذه الخدمات يتقديمها؛
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يحيث إن الملحق الحادم عشر تاتفاقية شيكاغو ينص أي ضا على أةه ي وز لكل لديلة عضو أن تنيب مسؤيليتها عن تقديم خدمات
الحركة ال وصة فوق إقليمها الى ديلة أخرى تمقتضى اتفاق ثنائي بينهما؛
يحيث إن ال هود التعايةية بين الديل األعضاء من شأةها أن تؤدم الى الملصد من الكفاءة في إدارة الحركة ال وصة؛
يحيث إةه ي وز للديلة المنيبة يالديلة النائبة أن تنهيا اتفاق التفوصض في أم يقت؛
يحيث إن الملحق الحادم عشر تاتفاقية شيكاغو ينص على أن أجلاء الم ال ال وم التي توجد فوق أعالي البحار يتقدم إليها خدمات
الحركة ال وصة ي ب أن تحدد تاتفاقات إقليمية للمالحة ال وصة يوافق عليها الم لس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة
ال وصة اإلقليمية؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي فيما يتعلق تالخطط اإلقليمية للمالحة ال وصة:
إن حديد الم ايت ال وصة التي تقدم إليها خدمات الحركة ال وصة ،سواء كاةت فوق أراضي الديل أي فوق أعالي
-1
البحار ،تقرر على أساس ايعتبارات الفنية يالتشعيلية لتأمين السالمة يتحقيق أقصى درجة من الكفاءة يايقتصاد لمقدمي تلك
الخدمات يللمنتفعين بها؛
ي ينبعي تقسيم الم ال ال وم المخصص لخدمات الحركة ال وصة ألغراض غير األغراض الفنية أي التشعيلية أي
-2
األغراض المرتبطة تالسالمة يالكفاءة؛
عندما تقضي الحاجة بتوسيع الم ايت ال وصة التي تقدم إليها خدمات الحركة ال وصة لتشمل أراضي ديلتين أي أكثر،
-3
أي أجلاء منها ،ينبعي ايتفاق على ذلك بين الديل المعنية ،مع مراعاة للحاجة الى تشعيل ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة
فعالة من حيث التكلفة ،يزصادة كفاءة إدارة الم ايت ال وصة يي سيما الم ال ال وم العلوم؛
الحركة ال وصة تطرصقة ّ
على الديلة التي تقدم خدمات الحركة ال وصة الى الم ال ال وم فوق أراضي الديلة المنيبة أن تتولى هذا التقديم يفقا
-4
لما تقتضيه الديلة المنيبة ،يص ب عليها أن تنشئ يت دد الت هيلات يالخدمات التي يتفق الطرفان على أةها ضريرصة للديلة النائبة؛
تقتصر إةاتة المسؤيلية من أم ديلة الى ديلة أخرى يصقتصر كل إسناد للمسؤيلية فوق أعالي البحار على المهام الفنية
-5
يالتشعيلية المتعلقة تسالمة ياةتظام الحركة ال وصة في الم ال ال وم المعني؛
يتعلن تاإلضافة الى ذلكُما يليُ :
إن كل ديلة عضو تنيب مسؤيلية تقديم خدمات الحركة ال وصة إلى الم ال ال وم فوق إقليمها إلى ديلة أخرى ،إةما
-6
تفعل ذلك دين إخالل تسيادتها.
إن موافقة الم لس على اتفاقات المالحة ال وصة اإلقليمية التي تسند إلى أم ديلة تقديم خدمات الحركة ال وصة في
-7
الم ال ال وم فوق أعالي البحار ي تعني ايعتراف تسيادة تلك الديلة على ذلك الم ال ال وم.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
عند تحديد الم ايت ال وصة التي تقدم إليها خدمات الحركة ال وصة ،ينبعي للديل األعضاء أن تتوخى رسم الحديد
-1
التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة يايقتصاد ،يأن تختار المواقع المثلى إلقامة ةقاط تحوصل المسؤيلية يإة از إجراءات التنسيق األكثر
فاعلية ،يذلك تالتعاين مع الديل المعنية األخرى يمع اإليكاي.
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ينبعي للديل األعضاء أن تنظر حسب ايقتضاء في إةشاء هيئة ياحدة مشتركة لخدمات الحركة ال وصة فيما بينها،
-2
توكل إليها مسؤيلية تقديم خدمات الحركة ال وصة إلى الم ال ال وم المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أم ديلتين أي أكثر أي فوق
أعالي البحار.
ينبعي للم لس أن يش ع الديل التي توفر خدمات الحركة ال وصة فوق أعالي البحار على أن تعقد اتفاقات ،كلما أمكنها
-3
ذلك ،مع الد يل المعنية التي تقدم خدمات الحركة ال وصة الى الم ايت ال وصة المتاخمة ،تحيث إذا تعذر على األيلى تقديم خدمات
الحركة ال وصة فوق أعالي البحار ،أصبحت األخرى جاهلة للطوارئ ،يقد يللم تعديل حديد الم ال ال وم الذم تقدم إليه خدمات
الحركة ال وصة تعديال مؤقتا تقصد تنفيذ خطط الطوارئ تموافقة م لس المنظمة رصثما يتسنى استئناف الخدمات األصلية.

المرفقُ(ح) ُ
توفيرُخدماتُالبحثُواإلنقاذ ُ
حيث إن المادة  25من اتفاقية شيكاغو تنص على أن تتعهد كل ديلة عضو تأن تقدم في حديد إمكاةياتها المساعدة إلى الطائرات
المستعيثة فوق أراضيها ،يأن تتعاين على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوصى بها من يقت الى آخر تمقتضى تلك ايتفاقية؛
يحيث إن الملحق الثاةي عشر بتلك ايتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق تإةشاء خدمات البحث ياإلةقاذ يتشعيلها في أراضي الديل األعضاء
يفوق أعالي البحار؛
يحيث إن الملحق الثاةي عشر بتلك ايتفاقية ينص على أن أجلاء أعالي البحار التي تقدم إليها خدمات البحث ياإلةقاذ تحدد تموجب
اتفاقات إقليمية للمالحة ال وصة يوافق عليها الم لس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة ال وصة اإلقليمية؛
يحيث إن الملحق الثاةي عشر بتلك ايتفاقية يوصي تأن تكون مناطق البحث ياإلةقاذ متمشية تقدر اإلمكان مع أقاليم معلومات
الطيران المناظرة لها ،يأن تكون فيما يتعلق تالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مع األقاليم البحرصة للبحث ياإلةقاذ؛
يحيث إن المادة  69من تلك ايتفاقية تنص على أةه إذا رأى الم لس أن خدمات المالحة ال وصة التي تقدمها الديلة األعضاء ليست
مالئمة تقدر معقول لتأمين السالمة في تشعيل الخطوط ال وصة الديلية الحالية أي المتوقعة يجب عليه أن يتشاير مع الديلة التي
يعنيها األمر مباشرة يمع الديل األخرى المتأثرة بهذا الوضع ،تقصد العثور على يسائل لمعال ة الحالة ،يجاز له أن يقدم توصيات
لهذا العرض؛
يحيث إن خدمات المالحة ال وصة المذكورة في المادة  69من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحث ياإلةقاذ؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقررُما يلي:
تحدد مناطق البحث ياإلةقاذ تقصد ضمان السالمة يتحقيق الكفاءة المثلى تأقل قدر من التكاليف اإلجمالية ،سواء
-1
كاةت هذه المناطق فوق أراضي الديل ،أي فوق منطقة أكبر من الم ال ال وم السيادم للديلة أي فوق أعالي البحار ،يفقا يتفاق
المالحة ال وصة اإلقليمي ،يعلى أساس ايعتبارات الفنية يالتشعيلية يمنها مدى استصواب تطابق أقاليم معلومات الطيران مع مناطق
البحث ياإلةقاذ يمع األقاليم البحرصة للبحث ياإلةقاذ فيما يتعلق تالمناطق فوق أعالي البحار؛
ي ب على الديل أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاين بين الخدمات البحرصة للبحث ياإلةقاذ يالخدمات ال وصة
-2
للبحث ياإلةقاذ عندما تخدمان ةفس المنطقة ،يأن تنشئ مراكل مشتركة لتنسيق اإلةقاذ كلما كان ذلك عمليا يذلك للتنسيق بين العمليات
ال وصة يالعمليات البحرصة للبحث ياإلةقاذ.
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إذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث ياإلةقاذ لتشمل أراضي ديلتين أي أكثر ،أي جلءا من تلك األراضي ،فينبعي
-3
ايتفاق على ذلك تالتفايض بين الديل المعنية؛
ي ب على الديلة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث ياإلةقاذ فوق أراضي الديلة المنيبة يفقا لما تقتضيه الديلة
-4
المنيبة ،يص ب على الديلة المنيبة أن تنشئ يت دد الت هيلات يالخدمات المتفق عليها مع الديلة النائبة لكي تشعلها هذه الديلة النائبة؛
تقتصر إةاتة المسؤيلية من أم ديلة الى أخرى ،يصقتصر إسناد المسؤيلية فوق أعالي البحار على المهام الفنية
-5
يالتشعيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث ياإلةقاذ في المنطقة المعنية؛
كل ةقص في كفاءة تقديم خدمات البحث ياإلةقاذ ،تما في ذلك تقديمها فوق أعالي البحار ،ينبعي أن يعالج تالتفايض
-6
على اتفاقات مع الديل القادرة على تقديم المساعدة التشعيلية أي المالية لتنفيذ عمليات البحث ياإلةقاذ؛
يتعلن تاإلضافة الى ذلك ما يلي:
-7
تسيادتها؛

كل ديلة عضو تنيب مسؤيلية تقديم خدمات البحث ياإلةقاذ داخل أراضيها إلى ديلة أخرى إةما تفعل ذلك دين اإلخالل

إن موافقة الم لس على اتفاقات المالحة ال وصة اإلقليمية التي تقضي تقيام الديلة بتقديم خدمات البحث ياإلةقاذ في
-8
مناطق فوق أعالي البحار ،ي تعني ايعتراف تسيادة تلك الديلة على المنطقة المعنية.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي للديل األعضاء ،في إطار تعايةها مع الديل األخرى يمع اإليكاي ،أن ترسم حديد مناطق البحث ياإلةقاذ التي
-1
تحقق أكبر قدر من الكفاءة ،يأن تنظر حسب ايقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صنديق مشترك للبحث ياإلةقاذ أي إةشاء هيئة
ياحدة مشتركة للبحث ياإلةقاذ تسند إليها مسؤيلية توفير خدمات البحث ياإلةقاذ داخل المناطق التي تمتد فوق أراضي أم ديلتين أي
أكثر أي فوق أعالي البحار.
ينبعي للم لس أن يش ع الديل التي ي يمكنها أن تكفل التعطية ال وصة لمناطق البحث ياإلةقاذ الداخلة في مناطق
-2
مسؤيليتها تسبب ةقص الت هيلات الالزمة ،على طلب المساعدة من الديل األخرى لمعال ة هذا الوضع ،يعلى التفايض لعقد اتفاقات
مع الديل المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام تعمليات البحث ياإلةقاذ.

المرفقُ(ط) ُ
التنسيقُوالتعاونُبينُالحركةُالجويةُالمدنيةُوالحركةُالجويةُالعسكرية ُ
حيث إن الم ال ال وم يعتبر موردا مشتركا بين الطيران المدةي يالطيران العسكرم على حد سواء ،يةظ ار إلى أن العديد من ت هيلات
يخدمات المالحة ال وصة يشترك في توفيرها ياستخدامها الطيران المدةي يالطيران العسكرم على حد سواء؛
يحيث إن اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص في ديباجتها على أن الحكومات الموقعة على ايتفاقية قد "اتفقت على مبادئ يترتيبات
معينة تضمن للطيران المدةي الديلي التطور على ةحو آمن يمنتظم ،يتحقق إةشاء خدمات خطوط ديلية للنقل ال وم على أساس
تكافؤ الفرص ياستثمارها تطرصقة اقتصادية يسليمة"؛
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يحيث إن المادة ( 3أ) من ايتفاقية تنص على ما يلي "تطبق هذه ايتفاقية على الطائرات المدةية فقط يي تطبق على طائرات الديلة"،
يتطلب المادة ( 3د) أن "تتعهد الديل المتعاقدة ،عند إصدار القواعد المتعلقة تطائرات الديلة التاتعة لها ،تأن تأخذ تعين ايعتبار
سالمة المالحة ال وصة للطائرات المدةية"؛
يإدراكاُيستفادة كل من الحركة ال وصة المدةية المتلايدة يالحركة ال وصة العسكرصة ذات المنحى الذم يهدف إلى إة از المهام استفادة
كبيرة من استخدام أكثر مريةة للم ال ال وم المستخدم لألغراض العسكرصة ،يةظ ار لعدم إي اد حلول مرضية لمشكلة الدخول التعايةي
إلى الم ال ال وم على جميع المستوصات؛
يحيث إن ايستخدام المرن لكل من الحركة ال وصة المدةية يالحركة ال وصة العسكرصة للم ال ال وم قد يعتبر الهدف النهائي ،يوفر
تعلصل التنسيق يالتعاين المدةي يالعسكرم فيما بينهما ةه ا فورصا إلدارة أكثر كفاءة للم ال ال وم؛
يإذ تشير المفهوم التشعيلي العالمي إلدارة الحركة ال وصة الخاص تاإليكاي يقضي تأن تكون جميع الم ايت ال وصة قابلة لالستخدام،
يأةه ينبعي أن تمثل أم قيود مفريضة على استخدام أم ح م معين من الم ال ال وم مرحلة اةتقالية ،يأةه ينبعي توخي المريةة في
إدارة جميع الم ايت ال وصة:
فإنُالجمعيةُالعموميةُتقررُما يلي:
يضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدةي يالطيران العسكرم في استخدام الم ال ال وم يالعض الت هيلات
-1
يالخدمات تما يكفل السالمة يايةتظام يالكفاءة للطيران المدةي يصكفل كذلك الوفاء تمتطلبات الحركة ال وصة العسكرصة؛
ي ب أن تكفل النظم ياإلجراءات التي تضعها الديل األعضاء لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فوق أعالي البحار،
-2
أي تلحق تلك العمليات ضر ار تسالمة حركة الطيران المدةي الديلي ياةتظامها يكفاءتها ،يأن تكون تلك العمليات متمشية تقدر اإلمكان
مع قواعد ال و الواردة في الملحق الثاةي تاتفاقية شيكاغو؛
-3

يقدم األمين العام النصح ياإلرشاد تشأن أفضل الممارسات في م ال التنسيق المدةي يالعسكرم يالتعاين فيما بينهما؛

-4
اإليكاي؛

تضمن ،عندما يكون ذلك مناسبا ،ممثلين للسلطات العسكرصة في يفودها إلى اجتماعات
ي وز للديل األعضاء أن
ّ

تشكل اإليكاي المنتدى الذم يؤدم دي ار في تيسير تعلصل التعاين المدةي يالعسكرم يالتعاضد فيما بينهما ،يتبادل أفضل
-5
الممارسات ،يايضطالع تأةشطة المتاتعة الضريرصة التي تستند إلى ة اح منتدى إدارة الحركة ال وصة العالمية للتعاين المدةي/العسكرم
( )2009تفضل دعم الشركاء المدةيين يالعسكرصين.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي للديل األعضاء أن تبادر ،كلما دعت الحاجة ،إلى تعلصل التنسيق يالتعاين بين خدمات الحركة ال وصة المدةية
-1
يالعسكرصة التاتعة لها ،أي أن تحسن هذا التنسيق ،لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة ( )1من المنطوق أعاله.
ينبعي للديلة المعنية ،عند يضعها النظم ياإلجراءات المذكورة في الفقرة ( )2من المنطوق ،أن تنسق األمور مع جميع
-2
الديل المسؤيلة عن تقديم خدمات الحركة ال وصة فوق أعالي البحار في المنطقة المعنية.
ينبعي أن يضمن الم لس أن موضوع التنسيق يالتعاين المدةي يالعسكرم تشأن استخدام الم ال ال وم مدرج ،عند
-3
ايقتضاء ،في جدايل أعمال اجتماعات الشعب يايجتماعات اإلقليمية ،يفقا للفقرات  3ي 4ي 5الواردة في المنطوق أعاله.
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المرفقُ(ي) ُ
توفيرُالمطاراتُالمالئمة ُ
حيث إن من الضريرم إدخال تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطارات في كثير من المواقع؛
يحيث إن هذه التحسينات تقتضي في تعض الحايت إةفاقا تاهظا يأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل دين مراعاة تطورات
المستقبل؛
يحيث إن الديل يسلطات المطارات ستظل في حاجة إلى معرفة ايت اهات العامة لالحتياجات التي يرجح أن تقتضيها المطارات
لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات؛
يحيث إن كثي ار من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها إذا كاةت مقتضيات تشعيل الطائرات ال ديدة تسمح بتشعيلها اقتصاديا دين ملصد
من الضعط على الخصائص المادية للمطارات؛
يحيث إن تشعيل المطارات له كثير من الملايا يأن ايعتبارات البيئية قد فرضت قيودا على تشعيل الطائرات في تعض المواقع ،يأن
مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق العالمي تقتضي تشعيل طائرات جديدة أقل ض ي ا.
يحيث إن ايت اه يتلايد ةحو إسناد تشعيل المطارات إلى هيئات مستقلة بدين المساس تالتلام الديل تضمان السالمة في ت هيلات
يخدمات المطارات؛
أن ةتائج عمليات التدقيق ضمن
يحيث إن ترخيص المطارات هو من الوسائل األساسية لضمان سالمة المطارات يتعلصل ة اعتها ،ي ّ
أن مستوى تنفيذ ترخيص المطارات ،تما في ذلك ةظم إدارة السالمة،
إطار البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة تشير ،إلى ّ
مازال دين المستوى المطلوب؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُتقررُما يلي:
-1

ي ب أن تواظب المنظمة على تحديث الشريط الفنية الموضوعة للمطارات؛

ي ب تصميم األجيال الالحقة من الطائرات تحيث يمكن تشعيلها تكفاءة يالأقل إزعاج بيئي ممكن من المطارات التي
-2
يستعملها ال يل الحالي من الطائرات؛
ينبعي للديل اتخاذ التدابير الالزمة ،تما في ذلك تخصيص الموارد الكافية ،من أجل تحسين مستوى تنفيذ ترخيص
-3
المطارات ،يمن ذلك ةظم إدارة السالمة في المطارات؛
-4

ينبعي أن تركل الديل تقدر أكبر على إدارة عمليات المطارات ،مع إعطاء درجة عالية من األيلوصة لسالمة المدارج.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار

في ضوء ةتائج المتاتعة المستمرة المشار إليها في الفقرة ( )1من المنطوق أعاله ،ينبعي للم لس أن يقوم تما يلي آخذا
-1
في ايعتبار الحاجة إلى إدخال ملصد من التحسينات على مستوصات السالمة ال وصة الحالية يالفعالية:
أ)

يضع إرشادات إضافية تشأن تطورات المستقبل؛

ب)

يضع إجراءات إلدارة عمليات المطارات؛

ج)

المواظبة على إعالم الديل األعضاء تما يست د من تطورات؛
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ينبعي للم لس أن يستمر في توجيه اةتباه منت ي الطائرات يمشعليها الى السياسة المبينة في الفقرة ( )2من المنطوق.

المرفقُ(ك) ُ
شروطُمالئمةُلتوظيفُالعاملينُاألرضيينُفيُالطيران ُ
حيث إن شريط التوظيف التي ي تتناسب مع المؤهالت يالمسؤيليات المطلوالة للعمل في خدمات الطيران األرضية تشكل سببا رئيسيا
للصعوالة في تعيين ذيم المؤهالت المناسبة ياستبقائهم في العمل تعد إتمام تدرصبهم؛
يحيث إن هذه الصعوالة تعيق حسن تنفيذ الخطط اإلقليمية يالقواعد يالتوصيات يإجراءات خدمات المالحة ال وصة؛
أن شريط توظيف العاملين في الخدمات األرضية
فإنُالجمعيةُالعموميةُتقرر ّأةه يتعين على الديل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة ّ
للطيران ينبعي أن تكون متناسبة مع المؤهالت المطلوالة منهم يالمسؤيليات التي يؤديةها.

المرفقُ(ل) ُ
إسهامُالدولُفيُأعمالُاإليكاوُالفنية ُ
حيث إن المشاركة الفنية من جاةب الديل األعضاء أمر ضريرم إلحراز تقدم جيد في أعمال اإليكاي الفنية؛
يحيث إةه يصعب الحصول بين حين يآخر من الديل األعضاء على مشاركة سرصعة ييافية في أعمال اإليكاي الفنية؛
يحيث إن من الضريرم الحصول على أقصى منفعة من هذه المشاركة دين إثقال ي داعي له على الديل األعضاء يعلى اإليكاي؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُتقرر ضريرة قيام الديل األعضاء تالمشاركة الفنية الفعالة في أعمال اإليكاي الفنية.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي للم لس أن يش ع الديل األعضاء على المشاركة الفعالة في أعمال اإليكاي الفنية ،مع إقامة ايعتبار الواجب
-1
للحاجة الى اإلقالل الى أدةى حد من التكاليف التي تتحملها اإليكاي يالديل األعضاء تصدد هذه المشاركة.
-2

ينبعي للديل األعضاء أن تقوم تما يلي في حديد إمكاةيات كل منها:
أ)

أن تساعد ،تالمراسلة ،على تقدم المشارصع الفنية لإليكاي؛

ب) أن تشارك في اجتماعات اإليكاي يأن تشارك على ةحو فعال في األعمال التحضيرصة التي ت رم قبل
ايجتماعات ،يي سيما عن طرصق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوم على اقتراحات محددة تشأن بنود جديل
األعمال أي التي تحتوم على آرائها تشأن الوثائق المقدمة إليها؛
ج) أن تشارك في ةشاط فرق خبراء اإليكاي ،يأن تضمن أن مرشحيها متمتعون تالمؤهالت المناسبة يقادرين على
اإلسهام تفاعلية في أعمال فرق الخبراء؛
د)

أن تضطلع تالدراسات التخصصية التي تطلبها اإليكاي؛

ه)

أن تساعد اإليكاي في أعمالها الفنية تأم يسيلة أخرى يحددها الم لس.

ُ
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المرفقُ(م) ُ
موظفوُاألمانةُالعامةُالفنيونُفيُالمقرُالرئيسيُوفيُالمكاتبُاإلقليمية ُ
حيث إن ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة إلى الديل األعضاء لتنفيذ الخطط اإلقليمية يالقواعد يالتوصيات الديلية
يإجراءات خدمات المالحة ال وصة ياإلجراءات اإلضافية؛
يحيث إن من المهم استخدام موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية استخداما فعاي لمساعدة الديل
األعضاء على التصدم لمشاكل التنفيذ التي تعترضها؛
يحيث إن من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية من
أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية يأن يطلعوا تاستمرار على ةحو ياف على آخر التطورات في م ايت تخصصاتهم؛
فإن الجمعيةُالعموميةُتقرر ما يلي:
ي ب توزصع موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية توزصعا فعاي لتقديم المساعدة المثلى
-1
الى الديل األعضاء للتصدم للمشاكل المتصلة تأةشطة الرصد المستمر التي تعترضها في م ال تنفيذ الخطط اإلقليمية يالقواعد
يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة ياإلجراءات اإلضافية؛
ي ب تمكين موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية من الحفاظ على كفاءاتهم الفنية
-2
يايطالع الوافي على آخر التطورات الفنية.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ
ينبعي تمكين موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية من القيام بلصارات متكررة لمدد كافية
-1
في الديل األعضاء حين تكون هذه اللصارات ضريرصة أي حين تطلبها هذه الديل للتصدم لمشاكل التنفيذ التي تعترضها.
ينبعي الى أقصى حد ممكن ةقل الموظفين المتخصصين من مكتب إقليمي الى آخر يمن المقر الرئيسي الى المكاتب
-2
اإلقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب اإلقليمية تصفة مؤقتة.
ينبعي تمكين موظفي األماةة العامة الفنيين في المقر الرئيسي يفي المكاتب اإلقليمية من تحديث معلوماتهم في م ايت
-3
تخصصهم ،ي سيما تحضور ةخبة من ايجتماعات الفنية ،يالقيام بلصارات الى هيئات البحوث يالتطوصر ،يمشاهدة الت ارب التطبيقية
يعمليات تقييم ا ألجهلة يالتقنيات ال ديدة .غير اةه ينبعي أي تحظي اللصارات تاألسبقية على الوظيفة األساسية لألماةة العامة يهي
خدمة اإليكاي يمختلف هيئاتها التدايلية .يعالية على ذلك ينبعي حسب اإلمكان الرالط بين السفر الذم تستدعيه تلك اللصارات يالسفر
الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة.

المرفقُ(ن) ُ
التعاونُبينُالدولُاألعضاءُعلىُالتحقيقُفيُبعضُحوادثُالطائرات ُ
حيث إن من ياجب الديلة التي يقع الحادث فيها أن ت رم تحقيقا عن ظريف الحادث يفقا ألحكام المادة  26من اتفاقية شيكاغو؛
يحيث إن ازدياد التطور يالتعقيد في الطائرات الحديثة قد يقتضي إشراك خبراء ذيم تخصصات فنية يتشعيلية كثيرة في إجراءات
التحقيق ،كما يقتضي استعمال ت هيلات خاصة للتحقيق؛
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يحيث إن الكثير من الديل األعضاء ي يمتلك الخبرات الفنية يالتشعيلية المتخصصة يالت هيلات المالئمة؛
يحيث إن من األمور األساسية لسالمة الطيران يمنع يقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث يتقديم تقارصر مستفيضة عنها دين
أن تشكل ايعتبارات المالية عائقا ي داعي له؛
يحيث إن تكاليف اإلةقاذ يالتحقيق في حوادث الطيران ال سيمة قد تلقي عبئا ماليا جسيما على الديلة التي يقع فيها الحادث؛
يإذ تضع في اعتبارها صدير "دليل المنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث يالوقائع" ()Doc 9946؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُتوصيُالديل األعضاء تأن تتعاين على التحقيق في حوادث الطيران يالخاصة الحوادث التي يقتضي التحقيق
فيها ايستعاةة تخبراء يت هيلات على درجة عالية من التخصص ،يالأن تقوم الديل األعضاء يالمنظمات اإلقليمية للتحقيق في
الحوادث يالوقائع إلى الحد الممكن ت ملة أمور منها:
أ)

تقديم المساعدة ،بناء على طلب الديل األعضاء األخرى ،على شكل خبراء يت هيلات إلجراء التحقيق في حوادث
الطيران ال سيمة؛

ب)

إتاحة الفرصة للديل األعضاء التي تود اكتساب خبرة في م ال التحقيق لحضور التحقيق في حوادث الطيران ال سيمة،
يذلك من أجل تطوصر يتعلصل خبراتها في م ال التحقيق.
اإلجراءاتُالمتصلةُبهذاُالقرار ُ

تش َّ ع الديل األعضاء على دعم حلقات العمل اإلقليمية تشأن التحقيق في الحوادث ،يذلك لتبادل المعلومات عن
-1
القواةين ياإلجراءات التي تتبعها كل ديلة في م ال التحقيق في الحوادث ،يعن كيفية تقاسم المعرفة يالخبرة في إدارة يأساليب التحقيق
في الحوادث ،يعن مدى توافر الخبراء يالت هيلات يعن إجراءات تذليل صعوالات التحقيق في الحوادث.
تش َّ ع الديل األعضاء على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحوادث ،بوصفهم مراقبين في
-2
التحقيقات التي ت رصها الديل األخرى في الحوادث ،يذلك ألغراض التدرصب يالتعرف على أساليب العمل.
تش َّ ع الديل األعضاء يالمنظمات اإلقليمية للتحقيق في الحوادث يالوقائع على تقييم احتياجاتها يقدراتها في م ال
-3
التحقيق في حوادث الطيران يمنع يقوعها ،يذلك لوضع مناهج تدرصبية تصلح للديرات األساسية عن التحقيق في الحوادث يمنع
يقوعها .يصنبعي استطالع جميع إمكاةيات استخدام مراكل التدرصب اإلقليمية لعقد هذه الديرات فيها يإمكاةيات إدراج منه ية برةامج
ترصنير المتقدم (" )TRAINAIR PLUSترصنير بالس" التي توفر التدرصب الموحد ديليا يالقائم على الكفاءات.
تش َّ ع الديل األعضاء على ايطالع على مذكرة التفاهم النموذجية التي يضعتها اإليكاي في عام  2007لتستخدمها
-4
الديل من أجل تش يع التعاين المتبادل في سياق التحقيق في حوادث الطائرات يالوقائع الخطيرة .يالنموذج متاح على الموقع الشبكي
العمومي لإليكاي.
تش َّ ع الديل على النظ ر ،حسب ايقتض اء ،في "دليل المنظم ات اإلقليمي ة للتحقي ق في الحوادث يالوقائ ع"
-5
يقدم اإلرشاد على كيفية إةشاء يإدارة ةظام إقليمي للتحقيق في الحوادث يالوقائع داخل منطقة أي منطقة فرعية.
( )Doc 9946الذم ّ

ُ
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المرفقُ(س) ُ
األداءُالبشريُ ُ
حيث إن أهداف يمقاصد اإليكاي كما جاءت في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل ال وم الديلي " ...تقصد تعلصل سالمة
الطيران في المالحة ال وصة الديلية"؛
يحيث إةه من المسلم ته أن األداء البشرم المتأثّر تالقدرات يالقيود ال سمية يالذهنية يسهم تقدر كبير في أداء السالمة تصورة عامة
في ةظام الطيران.
أن فوائد السالمة يالن اعة المترتبة عن التكنولوجيات يالنظم ياإلجراءات ال ديدة ي تتحقق إي عندما تكون
يحيث إةه من المسّلم ته ّ
مصممة لتعلصل أداء األفراد الذين يستخدمون هذه التكنولوجيات يالنظم ياإلجراءات؛
أن تنفيذ ةظم الطيران سيفضي في المستقبل إلى تعيير األديار التي يقوم بها موظفو الطيران يسيتطلب
يحيث إةه من المسّلم ته ّ
العمل على ةطاق أفرقة متعددة ايختصاصات تدعم اتخاذ الق اررات تشكل تعايةي؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُتقررُما يلي:
أن تكفل الديل األعضاء إدراج ايعتبارات المتعلقة تاألداء البشرم في تخطيط يتصميم يتنفيذ التكنولوجيات يالنظم
-1
ياإلجراءات ال ديدة يالذلك ك لء من ةهج إدارة السالمة؛
يتيسر إدراج عناصر األداء البشرم ضمن برامج التدرصب القائم على الكفاءات يعلى كامل
-2
أن تعلز الديل األعضاء ّ
أطور الحياة الوظيفية للموظف؛
للديل األعضاء أن تأخذ تاستراتي يات تعلز األداء التشعيلي اآلمن يالمتسق يالناجم يالفعال للفرد يلم موعات األفراد
-3
من أجل ايست اتة لأليلوصات في م ال السالمة.
القرارُ:9-40

يُ
ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجو ُ

القرارُُ :21-39معالجة ُالمعدل ُالمنخفض ُالستجابة ُالدول ُاألعضاء ُلكتب ُالمنظمةُ
الموجهةُإلىُالدول ُ
حيث إن المادة  37من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" (اتفاقية شيكاغو) تطلب من المنظمة اعتماد يتعديل القواعد القياسية يالتوصيات
الديلية ياإلجراءات الديلية الموصى بها يأن تتعاين كل ديلة متعاقدة لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في األةظمة يالممارسات
في جميع األمور التي يؤدم فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة ال وصة يتحسينها؛
يإق ار ار ُتأن كتاب المنظمة هو الوسيلة التي تقوم رسميا من خاللها المنظمة ،تحت سلطة األمينة العامة ،بتعميم قواعدها القياسية
يتوصياتها يسياساتها على ديلها األعضاء يالتفاعل مع ال هات المعنية األخرى؛
يإذ يسايرها القلق ألن المعدل المنخفض يست اتة الديل األعضاء لكتب المنظمة هو مسألة قائمة منذ يقت طوصل يصمكن أن تؤثر
سلبيا على الوفاء تايلتلامات تمقتضى المواد  37ي 38ي 54ي 57ي 90من اتفاقية شيكاغو؛
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حث الديل على ايست اتة لطلبات م لس اييكاي تخصوص تقديم التعليقات يالموافقة أي عدم الموافقة على
يتذ ّكرُتأن القرار ّ 3-29
القواعد التي تقترحها اييكاي ،يذلك لمنع اتخاذ ق اررات على أساس عدد قليل من الرديد؛

فإن ال معية العمومية:
تدعو الديل األعضاء ألن تؤكد م ددا ضريرة التلامها تايست اتة لكتب المنظمة التي تصدرها اييكاي يذلك تشكل
-1
كامل يفي الوقت المناسب يالتشارك في أفضل الممارسات يالوفاء تالتلامها في هذا الشأن ،من خالل مكاتب اإليكاي اإلقليمية ي/أي
الل ان اإلقليمية للطيران المدةي ،يذلك من أجل تعلصل التحسين المستمر ،يتعبئة الموارد يالناء القدرات داخل الديل األعضاء يذلك
تايقتران مع مبادرة اإليكاي "عدم ترك أم بلد يراء الركب"؛
توجّه األمينة العامة لتنفيذ خطة سمات للس ل لكتب المنظمة تحدد الفئة ياأليلوصة يالفرع المعرفي أي الموضوع
-2
المحسنة لكتب المنظمة بواسطة الديل األعضاء يالمرسل إليهم اآلخرصن؛
ياحتياجات ايست اتة ،لتسهيل المعال ة
ّ
تطلب من األمينة العامة أن تستعرض يأن تراجع ،حسب الضريرة ،شكل كتب المنظمة يالنشرات ايلكتريةية ،تما في
-3
ذلك الشكل الع ام للتصميم ،كوسيلة إليصال مضموةها إلى الديل األعضاء يالمرسل إليهم اآلخرصن تملصد من الفعالية؛
تطلب من األمينة العامة استكشاف يتطبيق ما يللم من أديات اتصايت جديدة ،تما في ذلك الحلول القائمة على
-4
اإلةترةت كوسيلة لتحسين ايتصال يالتفاعل مع الديل األعضاء يالمرسل إليهم كتب المنظمة اآلخرصن يتس يل الرديد في ةظام
اييكاي إلدارة الس الت؛
تكلف األمينة العامة بتنفيذ ةظام آلي متفاعل على الشبكة اإللكتريةية قادر على تقديم تقارصر عن معديت ايست اتة
-5
لكتب المنظمة ،يالذلك يحسن يضوح مدى است اتة الديل األعضاء لكتب المنظمة ،حسب األقاليم أي عالميا ،يتعلصل التوعية يالناء
القدرات فيما بين الديل؛
تكلف األمينة العامة تإدخال إجراءات متاتعة في جميع المكاتب اإلقليمية لاليكاي ،يالعمل عند الضريرة على إدراجها
-6
في دليل المكاتب اإلقليمية ،كوسيلة لتعلصل إحاطة جهات ايتصال داخل الديل األعضاء يالتفاعل معها في م ال اعتمادها حيث
تكون ايست اتات منخفضة أي منعدمة ،يايستفادة من يجود منديالين في مقر اإليكاي لتنايل هذه المسالة أيضا؛
تكلف الم لس برصد يتحليل معدل ايست اتة لكتب المنظمة ديرصا يتقديم توصيات عندما يكون معدل است اتة الديل
-7
األعضاء دين المتوسط العالمي؛
تدعو الديل األعضاء للنظر في تحديد جهات اتصال للتنسيق الداخلي (على مستوى الديلة) يمتاتعة كتب المنظمة
-8
يايستعراض تاستمرار لدليل اييكاي للمديرصن العامين للطيران المدةي يضمان المواظبة على تحديث معلومات التواصل مع ال هات
المرسل إليها كتب المنظمة مع إبالغ اييكاي تالتعييرات تشكل كامل يفي الوقت المناسب؛
تطلب من األمينة العامة تإجراء حملة توعية موجهة إلى الديل األعضاء ،من خالل المكاتب اإلقليمية ،يالمؤتمرات
-9
اإلقليمية للمديرصن العامين للطيران المدةي ي/أي غيرها من المحافل مثل الل ان اإلقليمية للطيران المدةي ،يذلك للصادة مستوى الوعي
تأهمية ايست اتة ل ميع الكتب التي توجهها المنظمة يايحتفاظ تأحدث المعلومات لالتصال.
القرارُُ :14-36استخدامُالطرقُالجويةُالعابرةُللمنطقةُالقطبية ُ
لما كان هيكل الطرق ال وصة ال ديدة فوق القطب الشمالي قد أةشئ في اطار اييكاي للرالط بين قارة أمرصكا الشمالية يجنوب شرق
آسيا ياقليم المحيط الهادئ.
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يلما كان اةشاء هذا الهيكل هو ةتي ة ال هود المشتركة التي بذلتها كندا يالصين يفنلندا يالماةيا يايسلندا يالياتان يمنعوليا يالنريصج
يايتحاد الريسي يالوييات المتحدة التي أظهرت ريحا غير مسبوق في التعاين الديلي في أداء هذه المهمة المعقدة للعاية.
يلما كان هذا الهيكل قد دخل حيل التشعيل في  2001/2/1تاعالن سلطات الطيران الريسية عن تنفيذ ةظام الطرق ال وصة العابرة
للقطب الشمالي التي تقطع مياه المحيط القطبي الشمالي.
يلما كان تنفيذ هيكل هذه الخطوط ال وصة تاستخدام الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي هو حدث ذي أهمية خاصة حيث أةه يسمح
بتقليص مدة الطيران بين جهات السفر في أمرصكا الشمالية يجنوب شرق آسيا ياقليم المحيط الهادئ.

يلما كان استخدام الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي سيفتح أمام طائرات كل الديل المتعاقدة يفقا ألحكام اتفاقية الطيران المدةي
الديلي.
يلما كان استخدام الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي يحمل في طياته منافع بيئية كبيرة فيما يتعلق تحماية البيئة يفوائد اقتصادية
عظيمة للركاب يشركات الطيران.
يلما كان تحليل ةمو كثافة الحركة يتنبؤاتها في الخطوط ال وصة العابرة للقطب الشمالي تشير الى أةه من الضريرم اتخاذ اجراءات
لتحسين السمات التشعيلية للطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي.
يلما كاةت تلبية متطلبات تحسين السمات التشعيلية للطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي تنطوم على ةفقات مالية يمادية كبيرة
لضمان مستوى السالمة ال وصة المالئم.

فإن ال معية العمومية:
ُتعلن أةه من الضريرم للديل التي تقدم خدمات الحركة ال وصة في اطار الهيكل ال ديد للخطوط ال وصة الديلية
-1
تاستخدام الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي أن تبذل ما في يسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطيط المنسق للصادة الطاقة
ايستيعابية لهذا الهيكل ،يذلك تعية حصاد أقصى منافع ممكنة من تنفيذ الطرق ال وصة العابرة للمنطقة القطبية.
ُتطلب من الم لس اتخاذ اجراءات مالئمة لتعبئة موارد الديل يالمنظمات الديلية يالمؤسسات المالية لتكفل التطوصر
-2
الديناميكي لهيكل الخطوط ال وصة الديلية ال ديدة التي تستخدم الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي.
ُتطلبُمن الم لس أن يرصد تطور هيكل الخطوط ال وصة الديلية ال ديدة التي تستخدم الطرق ال وصة العابرة للمنطقة
-3
القطبية كأيلوصة يأن يصدر توصيات تتعلق بتشعيل يتطوصر هذا الهيكل عند الضريرة.
تطلب من الم لس أن يواصل ديره التنسيقي يأن يدعم مبادرات تنظيم األةشطة المشتركة بين األقاليم يالمتعلقة بتشعيل
-4
هيكل الطرق الديلية العابرة لألقاليم الذم تستخدم فيه المسارات العابرة للمنطقة القطبية ياألةشطة المتعلقة بتحديث ةظم إدارة الحركة
ال وصة الالزمة لهذه المسارات ال وصة.
-5

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .13-33

المالحقُواإلجراءاتُلخدماتُالمالحةُالجويةُواألدلة ُ
القرارُ:22-39

ُصياغةُوتنفيذُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُ(ُ)SARPsوإجراءاتُ
خدماتُالمالحةُالجويةُ( )PANSواإلبالغُعنُاالختالفات ُ
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الخططُاإلقليمية ُ
القرارُ:19-22

ُالمساعدةُوالمشورةُفيُتنفيذُالمخططاتُاإلقليمية ُ

القرارُُ:4-40

ُالمرفقُ(ُه)ُُُ:صياغةُوتنفيذُالخططُاإلقليميةُُواإلجراءاتُاإلقليميةُ
اإلضافية ُ

القرارُ:11-27

ُاالزدحامُفيُالمطاراتُوفيُالفضاءُالجويُ ُ

تنفيذُالخططُاإلقليمية ُ
القرارُ:5-40

ُ اآللياتُاإلقليميةُلدعمُالتنفيذ

ظم عبر التعاين بين الديل األعضاء
تطور الطيران المدةي تشكل آمن يمن ّ
لما كاةتُاإليكاي تسعى إلى بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق ّ
يغيرها من ال هات المعنية؛
التقدم في تحسين سالمة يسعة يكفاءة الطيران المدةي على المستوى العالمي يتحّقق على ةحو أفضل تحت
يلما كان إحراز ملصد من ّ
قيادة اإليكاي من خالل اتباع ةهج إقليمي تعايةي يتعاضدم يمنسق يالالشراكة مع جميع ال هات المعنية؛
يإق ار ار تأن الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsتستخدم كمنتديات تعايةية إقليمية تقوم بتحديد األيلوصات اإلقليمية ييضع
يصياةة الخطط العالمية للمالحة ال وصة يما يتصل بها من برامج عمل ،يذلك استنادا إلى الوثيقة "الخطة العالمية للمالحة ال وصة"
( )GANP, Doc 9750يأحكام اإليكاي في هذا الشأن؛
يإق ار ار تأن الم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ) (RASGتستخدم كمنتديات تعايةية إقليمية تقوم بتحديد األيلوصات اإلقليمية ييضع
يصياةة الخطط العالمية للسالمة ال وصة يما يتصل بها من برامج عمل ،يذلك استنادا إلى الوثيقة "الخطة العالمية للسالمة ال وصة"
( )GASP, Doc 10004يأحكام اإليكاي في هذا الشأن ،مع مراعاة ال هود المبذيلة على مستوى قطاع الطيران يالمستوصات العالمي
ياإلقليمي يدين اإلقليمي يالوطني للمضي في تعلصل سالمة الطيران على المستوى العالمي؛
يإق ار ار تأن المواظبة على عقد اجتماعات لكل من الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية للسالمة
ال وصة ) (RASGمن شأةها أن تعلز يتس ّ ل التقدم اإلقليمي المحرز من حيث التخطيط يالتنفيذ؛
فإنُالجمعيةُالعمومية:

تأخذُعلماُ تايختصاصات المنّقحة يالمنسقة لكل من الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية
-1
للسالمة ال وصة ( )RASGsدعما لتنفيذ يتحديث "الخطة العالمية للمالحة ال وصة" ( )GANPي"الخطة العالمية للسالمة ال وصة" ()GASP؛
ُتقرر تأن اإليكاي ي ب أن تدعم الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ()RASGs

-2
في تحقيق مختلف األهداف ايستراتي ية للمنظمة؛
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ُتحثُ الديل األعضاء يالمنظمات اإلقليمية يالديلية يمقدمي الخدمات يأيساط الطيران على المشاركة في أعمال الم موعات
-3
اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ( )RASGsيالهيئات المساهمة لديها ،لتحقيق عدة أمور منها إعداد
يتنفيذ الخطط للمالحة ال وصة يالسالمة ال وصة يذلك تشكل مستمر يمتّسق؛
عما يللم من إرادة سياسية يتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعال ة الشواغل المتعلقة تالسالمة
-4
ُتحثُ الديل األعضاء على أن تعرب ّ
يأيجه القصور في المالحة ال وصة يالتي تم تحديدها في إطار عملية التخطيط اإلقليمي لاليكاي؛
تحثُ الديل األعضاء يالمنظمات اإلقليمية يالديلية يمقدمي الخدمات يأيساط الطيران على العمل كشركاء في الم موعات اإلقليمية
-5
للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ( )RASGsيايعتراف تأن التلاماتها المشتركة تشكل عنص ار اساسيا للن اح
في تحسين مستوى تنفيذ الخطط اإلقليمية يالسالمة على المستوى العالمي؛
المقدمة من الم موعات اإلقليمية
-6
لس تاستعراض التحديات التي تواجهها األقاليم على مستوى التنفيذ ،يفقا للتقارصر ّ
ُتكلـف الم َ
للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ( ،)RASGsيإطالع ال معية العمومية ،كلما للم األمر ،تشأن اإلجراءات
المتخذة لمواصلة تحسين مستوى اآلليات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ.
تكّل ف الم لس تضمان قيام الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ ( )PIRGsيالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة ()RASGs

-7
برفع ستقارصر سنوصة عن التقدم المحرز من حيث التنفيذ فضال عن التحديات التي ياجهتها الم موعات.
القرارُ:7-38

ُ الخطةُالتنفيذيةُاإلقليميةُالشاملةُللسالمةُالجويةُفيُأفريقيا ُ

لما كاةت اييكاي مستمرة في أداء ديرها القيادم لتقليل أيجه القصور الخطيرة في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم التي تضر بتشعيل
الطيران المدةي الديلي يالاستمرار تنميته؛

يإذ تحيط علما تأن اإلجراءات التي اتخذتها اييكاي في إطار الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة ال وصة في أفرصقيا (خطة إقليم
أفرصقيا يالمحيط الهندم) بدأت تظهر تقدما إي ابيا في تعلصل السالمة ال وصة في القارة؛

يتس ل تارتياح التقدم الكبير الذم حققته الديل األفرصقية فيما يتعلق بتحسين مستواها في م ال مراقبة السالمة؛
يتقر تأن الن اح في تحقيق كامل أهداف الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة ال وصة في أفرصقيا يعتمد أساسا على ال هود التي
تبذلها الديل األفرصقية ذاتها؛

يتقر تأن العديد من الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم ي تلال ،رغم ال هود التي تبذلها ،تحتاج في المستقبل القرصب،
إلى استمرار الدعم الفني ي/أي المالي من اييكاي يغيرها من ال هات المعنية لالمتثال لشريط اتفاقية شيكاغو يمالحقها؛

يتقر تأةه ليس بوسع العديد من الديل األفرصقية ،تمفردها ،أن تدعم ةظاما يطنيا لمراقبة السالمة يتسم تالفعالية يايستدامة ،يأةه ينبعي
تالتالي حثها يدعمها على إةشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة )(RSOOs؛

يتشير إلى التوصية  5/4لالجتماع اإلقليمي الخاص للمالحة ال وصة ألفرصقيا يالمحيط الهندم تشأن إةشاء يكايت إقليمية للتحقيق
في الحوادث ) (RAIAsإلى جاةب إعداد منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ) (RSOOsتما يم ّكن الديل من الوفاء تالتلاماتها الديلية في
م ال التحقيق في الحوادث من خالل التعاين يتبادل الموارد؛
يتحيط علما تأن اييكاي تدعم العديد من الديل األفرصقية إلةشاء منظمات إقليمية لمراقبة السالمة ) (RSOOsييكايت إقليمية للتحقيق
في الحوادث )(RAIAs؛
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يتحيط علما تإعالن أبوجا تشأن سالمة الطيران في أفرصقيا الذم تم اعتماده خالل المؤتمر الوزارم تشأن سالمة الطيران المعقود في
أبوجا في يوليو 2012؛

يتحيط علما تأهداف سالمة الطيران التي اعتمدت أثناء المؤتمر الوزارم تشأن سالمة الطيران الذم عقد في أبوجا في ةي يرصا في
يوليو  2012يأيدته ال معية العمومية لالتحاد اإلفرصقي في يناير 2013؛
يتحيط علما تأن خطط عمل اييكاي التي يضعت لبعض الديل األعضاء ستكون تمثاتة منطلق لتقديم المساعدة المباشرة ،تالتنسيق
مع ال هات المعنية األخرى لحل الشواغل البارزة في م ال السالمة لديها تاإلضافة إلى الثعرات الرئيسية األخرى في م ال السالمة؛

يتالحظ أن المنظمات اإلقليمية التي بدأ العمل على إةشائها أي التي أةشئت في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم ستظل تحتاج إلى دعم
اييكاي في المستقبل القرصب يإلى أن يتوطد إةشاؤها يتعتمد على دعمها الذاتي؛

يتقر تفائدة مواصلة التنسيق ،برعاية اييكاي ،بين أةشطة جميع ال هات المعنية التي تقدم المساعدة إلى الديل في إقليم أفرصقيا
يالمحيط الهندم؛

يتقر تأن اييكاي ستحتاج إلى موارد إضافية لكي تن ح في ايضطالع بتوفير الدعم الذم تقدمه للديل في إقليم أفرصقيا يالمحيط
الهندم؛

يتالحظ أن المكاتب اإلقليمية القوصة ستكون محف ال إي ابيا لتعلصل سالمة الطيران في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم؛
فإن ال معية العمومية:
-1

ترحب تال هود الكبيرة التي بذلتها الديل يالمنظمات اإلقليمية األفرصقية لتعلصل السالمة ال وصة؛

تحث الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم التي قبلت خطط عمل اييكاي على ايلتلام بتحقيق األهداف
-2
المبينة في الخطط من خالل حل الثعرات الرئيسية ذات الصلة تالسالمة تما في ذلك الشواغل البارزة في م ال السالمة؛
تحث جميع الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على ايلتلام تإةشاء المنظمات اإلقليمية المعنية تمراقبة
-3
السالمة ال وصة ) (RSOOsيالوكايت اإلقليمية للتحقيق في الحوادث ) ،(RAIAsحسب ايقتضاء ،يتسرصع يتيرة هذه العملية يتعلصل
التعاين في جميع أةحاء اإلقليم من أجل استخدام الموارد المتاحة تأفضل طرصقة ممكنة؛
تحث الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على ايمتناع عن ازدياجية الخدمات المقدمة ةتي ة لالةضمام
-4
إلى أكثر من منظمة إقليمية ياحدة معنية تمراقبة السالمة ال وصة؛
تحث الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على تنفيذ توصيات الم موعة اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ في
-5
أفرصقيا يالمحيط الهندم ) (APIRGياجتماعات الفرصق اإلقليمي للسالمة ال وصة ألفرصقيا )(RASG-AFI؛
تحث الديل يالصناعة يالهيئات الماةحة على دعم تنفيذ األةشطة ذات األيلوصة التي حددتها الم موعة اإلقليمية للتخطيط
-6
يالتنفيذ في أفرصقيا يالمحيط الهندم ) (APIRGيالم موعات اإلقليمية المعنية تسالمة الطيران )(RASG-AFI؛

تحث الديل يقطاع الطيران يال هات الماةحة على تقديم المساهمات ،النقدية يالعينية ،لتنفيذ الخطة التنفيذية اإلقليمية
-7
الشاملة للسالمة ال وصة في أفرصقيا ،يتكلف الم لس تاإلقرار ت ميع تلك المساهمات؛
تحث الديل األفرصقية ياييكاي يالل نة األفرصقية للطيران المدةي أن تعالج تصورة مشتركة أيجه القصور في م ال
-8
السالمة التي تم تحديدها؛
تكلف الم لس برصد مدى تحقيق أهداف سالمة الطيران التي حددها المؤتمر الوزارم تشأن سالمة الطي ارن الذم عقد
-9
في أبوجا في يوليو 2012؛
تكلف الم لس تضمان استمرار اضطالع اييكاي بدير قيادم في تنسيق األةشطة يالمبادرات ياستراتي يات التنفيذ
-10
التي تهدف تالتحديد إلى تنفيذ المشارصع ذات األيلوصة تما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم
يتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة يفقا لذلك؛
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تكلف الم لس برصد يقياس حالة التنفيذ في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على مدى فترة السنوات الثالث يتقديم
-11
تقارصر إلى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية تشأن التقدم المحرز؛
تحث الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم أن تدعم إةشاء مكتب برةامج إجراءات الطيران الخاص تاإلقليم
-12
تموظفين معارصن يمساعدة مالية كمسألة عاجلة لإلسراع بتنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء في المنطقة؛
-13

يحل محل القرار .7-37
تعلن أن هذا القرار ّ
القرارُ ُ :23-40خطةُالتنفيذُاإلقليميةُالشاملةُألمنُالطيرانُوالتسهيالتُفيُأفريقيا ُ

لما كان من ال وهرم أن يلداد تنسيق ال هود المبذيلة تحت قيادة اإليكاي من أجل الحد من أيجه القصور الخطيرة في أمن الطيران
يالتسهيالت في افرصقيا يالمحيط الهندم التي تعرقل عمل الطيران المدةي الديلي يزصادة تطوره؛
يلما كان م لس األمن التاتع لألمم المتحدة قد رّحب في القرار  ،)2017( 2396تقرار اإليكاي بوضع قاعدة تموجب الملحق التاسع
 "التسهيالت" ،فيما يتعلق تاستخدام ةظم المعلومات المسبقة عن الركاب ) (APIمن قبل الديل األعضاء فيها ،يايعتراف تأن العديدمن الديل األعضاء في اإليكاي لم تقم تعد بتنفيذ هذه القاعدة قررت في الفقرة  11أةه يفقا للفقرة  9من القرار )2014( 2178
يالقواعد القياسية لإليكاي فإن الديل األعضاء فيها ،ضمن أمور أخرى ،تنشئ ةظم المعلومات المسبقة عن الركاب يتطلب من شركات
الطيران العاملة في أراضيها توفير المعلومات المسبقة عن الركاب للسلطات الوطنية المختصة؛
يلما كان م لس األمن التاتع لألمم المتحدة أيضا في الفقرة  12من القرار  )2017( 2396قد قرر تأن " تقوم الديل األعضاء
تإةشاء قدرات ل مع بياةات عن س الت أسماء الركاب يمعال تها يتحديثها يتحليلها يفقا للقواعد القياسية يالتوصيات الديلية الصادرة
عن اإليكاي ،يضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البياةات ،مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان يالحرصات
األساسية من أجل منع ال رائم اإلرهابية يما يتصل بها من سفر اإلرهابيين يكشفها يالتحقيق فيها ،يهيب كذلك تالديل األعضاء
ياألمم المتحدة يالكياةات الديلية ياإلقليمية يدين اإلقليمية األخرى أن توفر المساعدة الفنية يالموارد يالناء القدرات إلى الديل األعضاء
من أجل تفعيل هذه القدرات ،يعند اإلمكان ،يش ع الديل األعضاء على تبادل بياةات س ل أسماء الركاب مع الديل األعضاء
المعنية أي ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلرهابيين األجاةب العائدين إلى بلداةهم األصلية أي البلدان التي يحملون
جنسيتها أي المسافرصن أي المنتقلين إلى بلد ثالث ،مع التركيل على جميع األفراد الذين حددتهم الل نة المنشأة عمال تالق اررات 1267
يصحث أيضا اإليكاي على العمل مع ديلها األعضاء لوضع قاعدة قياسية من أجل
( )1999ي )2011(1989ي،)2015( 2253
ّ
جمع بياةات س ل أسماء الركاب ياستخدامها يحمايتها"؛
يإذ يالحظ ُأن م لس اإليكاي قد اتخذ خطوات لمعال ة قضايا أمن الطيران يالتسهيالت من خالل يضع خطة تنفيذ إقليمية شاملة
ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا ) (AFI SECFAL Planضمن أحد برامج اإليكاي.
يإشارة إلى أن م لس اإليكاي اتخذ خطوات من أجل معال ة مسائل أمن الطيران يالتسهيالت من خالل يضع خطة التنفيذ اإلقليمية
الشاملة ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا تاعتبارها برةام ا من برامج اإليكاي؛
يإشارة إلى أن جهودا كبيرة بذلت من أجل إعادة تأكيد ايلتلام السياسي في أفرصقيا ،تالتعاين مع مفوضية ايتحاد األفرصقي يل نة
أفكاك ،يأن إعالن يصندهوك يالمقاصد المحددة المعتمدة من طرف المؤتمر الوزارم تشأن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا الذم عقد
في أبرصل  2016في يصندهوك بناميبيا قد تم اعتمادها من قبل جمعية رؤساء ديل يحكومات ايتحاد األفرصقي في  2017/7/1في
أديس أتاتا تإثيواليا؛
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يإق ار ار تأةه قد ي يكون للعديد من الديل المتعاقدة في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم ما يكفي من الموارد المالية يالفنية لالمتثال
يشتراطات اتفاقية شيكاغو يمالحقها يتعول بذلك على اإليكاي يشركاء التنمية يقطاع الطيران يغيرهم من أصحاب المصلحة من
أجل الحصول على الخبرة يالمساعدة؛
تقر تالحاجة إلى القيام ،تحت مظلة اإليكاي يالتنسيق أةشطة جميع ال هات المعنية التي تقدم المساعدة إلى الديل الواقعة في إقليم
يإذ ّ
أفرصقيا يالمحيط الهندم؛
يإق ار ار تأةه قد تحتاج اإليكاي إلى موارد إضافية من أجل ايضطالع بديرها التنسيقي بن اح؛
يإدراكا يستعداد الم تمع الديلي لتقديم المساعدة إلى منطقة أفرصقيا يالمحيط الهندم يذلك تاإلعراب ،في أقرب يقت ممكن ،عن التلام
ملموس يهام تخطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحثُ الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على ايلتلام بتحقيق أهداف يغايات خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة
-1
ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا؛
تحثُ الديل األعضاء على دعوة مشعلي الطائرات الذين يقدمون خدمات النقل ال وم الديلية إلى المشاركة في أةظمة تبادل
-2
البياةات اإللكتريةية عن طرصق توفير معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقيق أقصى مستوصات الكفاءة في معال ة حركة ةقل
الركاب في المطارات الديلية؛
يطلب إلى الديل األعضاء التي لم تفعل ذلك تعد أن تطور القدرة على جمع يمعال ة يتحليل بياةات س ل أسماء الركاب
-3
( )PNRيضمان استخدام بياةات الس ل الوطني للبياةات يمشاركتها مع سلطاتها الوطنية المختصة مع ايحترام التام لحقوق اإلةسان
يالحرصات األساسية لعرض منع يكشف يالتحقيق في ال رائم اإلرهابية يجرائم السفر ذات الصلة؛
تشجع الديل األعضاء في إقليم أفرصقيا يالمحيط الهندم على تعلصل تعايةها في جميع أةحاء المنطقة بهدف تحقيق الفائدة
-4
القصوى من استخدام الموارد المتاحة يتقاسمها من خالل إقامة مشارصع إقليمية يدين إقليمية يالخطة التعايةية للخبراء إلقليم أفرصقيا
يالمحيط الهندم تشمل كافة جواةب اإلشراف على أمن الطيران يالتسهيالت؛
تشجع الديل األعضاء يمنظمات األمم المتحدة (ي سيما برةامج األمم المتحدة اإلةمائي يمكتب األمم المتحدة المعني
-5
تالمخدرات يال رصمة يالل نة التاتعة لم لس األمن يالمعنية تمكافحة اإلرهاب يغيرها من المنظمات) يقطاع الطيران يال هات الماةحة
المالية يغير المالية على دعم خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا يالعمل مع اإليكاي على تنفيذها؛
توجه الم لس إلى ضمان أن تؤدم اإليكاي دي ار قياديا قوصا فيما يتعلق بتنسيق األةشطة يالمبادرات ياستراتي يات التنفيذ
-6
الرامية تحديدا إلى بلوغ أهداف يغايات الخطة ،تعية تحقيق تحسن مطرد في أمن الطيران يالتسهيالت في منطقة أفرصقيا يالمحيط
الهندم يتخصيص الموارد الالزمة للخطة في إطار الميلاةية العادية للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة تبعا لذلك؛
توجه الم لس إلى تنفيذ خطة التنفيذ اإلقليمية الشاملة ألمن الطيران يالتسهيالت في أفرصقيا تما يتماشى مع مبادئ خطة
-7
األعمال يممارسات إدارة البرةامج يالموارد المتاحة؛
توجه الم لس إلى رصد يقياس حالة التنفيذ في منطقة أفرصقيا يالمحيط الهندم على مدى ثالث سنوات يتقديم تقرصر تشأن
-8
التقدم المحرز إلى الديرة المقبلة لل معية العمومية.
-9

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .38-39
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القرارُ:19-22

ُتقديمُالمساعدةُوالمشورةُفيُتنفيذُالمخططاتُاإلقليمية ُ

لما كان من الضريرم بذل جهود زائدة للتقليل من النقائص ال سيمة التي تلحق الضرر بتطور الطيران المدةي الديلي.
يلما كان القرار  ( 5-12الفقرتان  1ي )5يالقرار ( 5-15الفقرة  )4يالقرار ( 8-15ح) (الفقرة  )6تحدد س ياس ة المنظمة تخص وص
دعم يتعلصل عمليات تنفيذ الخطط اإلقليمية.
يلما كاةت ال معية العمومية قد استعرضت هذه السياسات ،يفقا للقرار  ،2-15ييافقت على الحاجة إلى توحيدها في قرار ياحد يشير
إلى السياسات الثابتة لإليكاي في هذا الشأن ،يأن األجلاء المذكورة أعاله من القرارات األصلية ينبعي إلعاؤها تحقيقا لهذا العرض.
فإن ال معية العمومية:
-1

تقرر أن تعطي المنظمة أيلوصة عالية لدعم يمساعدة عمليات تنفيذ المخططات اإلقليمية يفقا لما يلي:
أ)

ينبعي للديل المتعاقدة أن تالحظ إمكاةية استعمال الناقلين ال وصين كوسيلة للوفاء تالتلاماتها تموجب المادة
 28من ايتفاقية.

ب)

ينبعي للديل المتعاقدة أن تبحث مع ديل أخرى في المنطقة ما إذا كان في اإلمكان تس هيل تنفيذ الخطة
اإلقليمية المعنية من خالل اتفاقات ثنائية أي متعددة األطراف.

ج)

ي ب التش يع على عقد اجتماعات غير رس مية ،س واء تمبادرة الديل المتعاقدة أي بدعوة من األمين العام،
على أن يقتص ر البحث في هذه ايجتماعات على مش اكل التنفيذ التي تؤثر في ديلتين أي أكثر ،يذلك إذا لم
تكن هناك يسيلة أخرى لحل هذه المشاكل على ةحو سرصع يفعال.

د)

ينبعي للم لس أن يق دم المس اع دة إلى ال ديل المتع اق دة في تخطيط يإع داد تل ك األجلاء من برامج التنفي ذ
الوطنية المتعلقة بتقديم الت هيلات يالخدمات التي تقضي بها المخططات اإلقليمية.

ه)

ينبعي اس تعمال الوس ائل المتاحة للمس اعدة في تنفيذ المخططات اإلقليمية من خالل اس تخدام برةامج األمم

المتحدة للتنمية ،يالمش ورة الفنية يالمس اعدة في ص ورة خبراء من األماةة العامة يالموارد المتاحة للتدرصب في
األماةة العامة.

ي)

ينبعي للم لس أن يكفل ،على أس اس من األيلوصة ،قيام المكاتب اإلقليمية لإليكاي بتقديم المس اعدة يالمش ورة
للديل المتعاقدة يتش

عيها على الوفاء تالتلاماتها تموجب المادة  28من ايتفاقية في تنفيذ تلك األجلاء من

المخططات اإلقليمية المسؤيلة عنها ،كما ينبعي للم لس أن يكفل استخدام المكاتب اإلقليمية إلى أقصى حد

ممكن في تنفيذ هذه المهام ،تاإلض افة إلى المهام المذكورة في الفقرتين الفرعيتين د) ي ه) أعاله ،يالمهام
الناتعة عن الطلبات المستلمة يفقا للفقرة ح) أدةاه.
ز)

ينبعي للم لس أن يكفل التنس يق تعناية ل ميع أةش طة المنظمة التي يمكن أن تس هم في تنفيذ المخططات

ح)

عندما تواجه ديلة متعاقدة ص عوالات تعوق التنفيذ ،تعد اةتهائها من تحث كل الطرق يالوس

اإلقليمية ،ي سيما التنسيق على المستوى اإلقليمي.

ائل لتنفيذ

المخططات اإلقليمية المس ؤيلة عنها يفقا للمادة  28من ايتفاقية ،ينبعي لها أن تبلغ اإليكاي بذلك ،كما
ينبعي أن تطلب المساعدة من اإليكاي تالنسبة للعقود التي يمكن أن تتحول إلى ةقائض جسيمة إذا لم تنفذ.
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ينبعي للم لس أن يواص ل ،على أس اس من األيلوصة ،مس اعدة يتش

يع الديل المتعاقدة على الوفاء

تمس ؤيلياتها تموجب المادة  28من ايتفاقية ،يأن تبحث في مدى فائدة أم حلول أخرى إلتمام تنفيذ أم من
الت هيلات يالخدمات المحددة التي يقرر الم لس أةها تش كل في حالة عدم تنفيذها ةقائص جس يمة في ش بكة

المالحة ال وصة العالمية.
-2

ُتعلن أن هذا القرار يلعي القرار  9-16يصحل محله.
القرارُ:22-39

ُصياغةُوتنفيذُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُ(ُ)SARPsوإجراءاتُ
خدماتُالمالحةُالجويةُ( )PANSواإلبالغُعنُاالختالفات ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ه)ُُ:صياغةُوتنفيذُالخططُاإلقليميةُواإلجراءاتُاإلقليميةُ
اإلضافيةُ ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(م)ُُ:موظفوُاألمانةُالعامةُالفنيونُفيُالمقرُالرئيسيُ

القرارُ:9-40

وفيُالمكاتبُاإلقليمية ُ

يُ
ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجو ُ

البرامجُالخاصة ُ
القرارُ:9-31

ُتنفيذُبرنامجُإيكاوُلمنعُوقوعُحوادثُالطيرانُالمراقبُفوقُالمناطقُ
الجبلية ُ

القرارُ:1-40

ُتخ طيطُااليكاوُالعالميُللسالمةُوالمالحةُالجوية ُ

لما كاةت اإليكاي تسعى لبلوغ العرض المتمثل في تحقيق تطور الطيران المدةي تشكل آمن يمنظم عبر التعاين بين الديل األعضاء
يال هات المعنية األخرى؛
يلما كاةت المنظمة قد يضعت ،لتحقيق هذا العرض ،أهدافا استراتي ية ،تما في ذلك أهداف للسالمة يالقدرات يالكفاءة؛
يإق ار ار تأهمية تحقيق أطر عالمية لدعم أهداف اإليكاي ايستراتي ية؛
يإق ار ار تأهمية التنفيذ الفعال للخطط يالمبادرات اإلقليمية يالوطنية على أساس األطر العالمية؛
يإق ار ار تأن أفضل يسيلة لتحقيق الملصد من التقدم فيما يخص تحسين سالمة يكفاءة يسعة الطيران المدةي هي اتباع ةهج تعايةي
يتعاضدم يمتناسق في الشراكة مع جميع ال هات المعنية تحت قيادة اإليكاي؛
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يإشارة إلى قيام الم لس تإقرار الطبعة الثالثة من الخطة العالمية للسالمة ال وصة يإقرار الطبعة السادسة من الخطة العالمية للمالحة
ال وصة؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقرُ الطبعة الثالثة من الخطة العالمية للسالمة ال وصة تاعتبارها التوجيهات ايستراتي ية العالمية للسالمة يالطبعة
-1
السادسة يالخطة العالمية للمالحة ال وصة تاعتبارها التوجيهات ايستراتي ية العالمية للمالحة ال وصة؛
تقرر أةه ي ب على اإليكاي أن تقوم بتنفيذ يتحديث "الخطة العالمية للسالمة ال وصة" ي"الخطة العالمية للمالحة ال وصة"
-2
لتحقيق األهداف ايستراتي ية ذات الصلة تالمنظمة ،مع ضمان ايستقرار الالزم؛
-3

تقرر أةه ي ب تنفيذ يتحديث هذه الخطط العالمية تالتعاين يالتنسيق الوثيقين مع جميع ال هات المعنية؛

تقرر أةه ي ب أن توفر هذه الخطط العالمية اإلطار الذم يتم فيه إعداد يتطبيق الخطط التنفيذ اإلقليمية يشبه اإلقليمية
-4
يالوطنية يالالتالي ضمان اتساق يتناسق يتنسيق ال هود الرامية إلى تحسين كفاءة يسالمة يسعة الطيران المدةي الديلي؛
تحث الديل األعضاء على إي اد حلول مستدامة كي تمارس تالكامل مسؤيلياتها المتعلقة تالسالمة يالمالحة ال وصة
-5
يالتي يمكن تحقيقها من خالل تقاسم الموارد يايستعاةة تالموارد الداخلية ي/أي الخارجية مثل المنظمات اإلقليمية يدين اإلقليمية يخبرة
الديل األخرى؛
تحثُ الديل األعضاء على أن تثبت تمتعها تاإلرادة السياسية الالزمة يتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعال ة أيجه القصور
-6
في السالمة يالمالحة ال وصة ،تما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرةامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ،من خالل تطبيق الخطة العالمية
للسالمة ال وصة يالخطة العالمية للمالحة ال وصة يعملية تخطيط اإليكاي على الصعيد اإلقليمي؛
تحث الديل األعضاء يقطاع الطيران يالمؤسسات المالية على تقديم الدعم المطلوب لتحقيق التنفيذ المنسق للخطة
ُ
-7
العالمية للسالمة ال وصة يالخطة العالمية للمالحة ال وصة ،مع تفادم ايزدياجية في ال هود؛
تدعو الديل يتطلب من ال هات المعنية األخرى التعاين على إعداد يتنفيذ خطط إقليمية يشبه إقليمية ييطنية على
-8
أساس أطر الخطة العالمية للسالمة ال وصة يالخطة العالمية للمالحة ال وصة؛
-9
تفعالية؛

تكلف األمينة العامة تالتريصج للخطة العالمية للسالمة ال وصة يالخطة العالمية للمالحة ال وصة يإتاحتهما ياإلبالغ عنهما

-10

تعلن أن قرار ال معية العمومية هذا يحل محل قرار ال معية العمومية  12-39تشأن تخطيط اإليكاي العالمي للسالمة.

المرفقُ(أ) ُ

الخطةُالعالميةُللسالمةُالجويةُ)ُ (GASP
ياةطالقا من التأكيد م ددا أن الهدف األيلي للمنظمة يبقى تحسين السالمة يما يرتبط بذلك من تقليل لعدد الحوادث يما تفضي إليه
من يفيات في إطار ةظام الطيران المدةي الديلي؛
يإق ار ار تأن السالمة ال وصة مسؤيلية تتقاسمها اإليكاي يالديل األعضاء يجميع ال هات المعنية األخرى؛
يإق ار ار تأن منافع السالمة ال وصة يمكن جنيها من الشراكات بين الديل يقطاع الطيران؛
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يإق ار ار تأن المؤتمر الرفيع المستوى تشأن السالمة (عام  )2010أعاد التأكيد على الحاجة إلى تطور إطار اإليكاي للسالمة تشكل
مستمر لضمان اإلتقاء على فعالية يكفاءة البيئة التنظيمية يايقتصادية يالفنية المتعيرة؛
يإشارة إلى أن اللصادة المتوقعة في الحركة الديلية للطيران المدةي الديلي ستؤدم إلى زصادة عدد حوادث الطائرات ما لم يتم خفض
معدل الحوادث؛
يإق ار ار تضريرة الحفاظ على ثقة ال مهور في النقل ال وم من خالل تيسير الحصول على معلومات السالمة ذات الصلة؛
يإق ار ار تأن النهج ايستباقي الذم يتم تمقتضاه يضع استراتي ية لتحديد األيلوصات ياألهداف يالمؤشرات في إدارة مخاطر السالمة له
أهمية قصوى لتحقيق ملصد من التحسينات في السالمة ال وصة؛
يإق ار ار تإةشاء اإليكاي لم موعات إقليمية للسالمة ال وصة ،مع مراعاة احتياجات األقاليم المختلفة يالبناء على هياكل يأشكال التعاين
القائمة فعال؛
يإشارة إلى النية في تطبيق مبادئ إلدارة السالمة في الخطة العالمية للسالمة ال وصة تشكل مستمر كأداة لتحسين السالمة ال وصة من
خالل التركيل على اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها؛
يإشارة إلى يضع خرصطة طرصق عالمية للسالمة ال وصة ،كخطة عمل لمساعدة أيساط الطيران في تنفيذ مبادرات السالمة الواردة في
الخطة العالمية للسالمة ال وصة ،من خالل إطار مرجعي محكم يمشترك ل ميع ال هات المعنية؛
يإشارة إلى ضريرة مساعدة الديل األعضاء على تنفيذ مبادئ إدارة السالمة يالتخفيف من المخاطر المتعلقة تمسائل تشعيلية َّ
محددة؛

فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تشدد على الحاجة إلى التحسين المستمر للسالمة ال وصة عن طرصق خفض عدد الحوادث يما تفضي إليه من يفيات
-1
في إطار عمليات النقل ال وم في جميع أةحاء العالم يالوجه خاص في الديل التي تعتبر س التها الخاصة تالسالمة أسوأ تكثير من
المتوسط العالمي؛
تشدد على أن الموارد المحديدة لم تمع الطيران الديلي ينبعي استخدامها استراتي يا لدعم الديل ياألقاليم التي يكون
-2
ةض ها في م ال مراقبة السالمة ليس على مستوى مقبول؛
تحثُ الديل األعضاء على تنفيذ الخطط الوطنية للسالمة ال وصة تما يتوافق مع الخطة العالمية للسالمة ال وصة لمواصلة
-3
التقليل من الوفيات يالمخاطر التي قد تفضي إلى الوفيات؛
تحثُ الديل األعضاء يالمنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة ال وصة يالم موعات اإلقليمية للسالمة ال وصة يالمنظمات
-4
الديلية المعنية على العمل مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ الخطط اإلقليمية للسالمة ال وصة تما يتوافق مع الخطة العالمية
للسالمة ال وصة لمواصلة التقليل من الوفيات يالمخاطر التي قد تفضي إلى الوفيات؛
تحثُ الديل على القيام على ةحو كامل تمراقبة السالمة ال وصة على مشعليها لالمتثال الكامل للقواعد يالتوصيات الديلية
-5
المطبقة ،يالتأكد من أن كل مشعل أجنبي يحلق فوق أراضيها يخضع للمراقبة الكافية من ديلته ياتخاذ اإلجراءات المالئمة عند
الضريرة للحفاظ على السالمة ال وصة؛
-6

تشجع اإليكاي على مواصلة إعداد خرصطة الطرصق للخطة العالمية للسالمة ال وصة ،حسب ايقتضاء.

ُ
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المرفقُ(ب) ُ
الخطةُالعالميةُللمالحةُالجويةُ(ُ )GANP

لما كان تعلصل سالمة يسعة يكفاءة عمليات الطيران ال وم يشكل عنص ار أساسيا في أهداف اإليكاي ايستراتي ية؛
يإذ اعتمدت في القرار  4-40بياةا موحدا تسياسات اإليكاي يممارساتها المستمرة المتصلة تحديدا تالمالحة ال وصة؛ ُ
يمع إدراك أهمية الخطة العالمية للمالحة ال وصة بوص فها اس تراتي ية تش عيلية يجلءا من س لة التدابير المتاحة لتحقيق األهداف
الطموحة العالمية لإليكاي في م ال اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون؛
يمع إدراك أن عددا كبي ار من الديل ياألقاليم خططا جديدة لتحديث المالحة ال وصة في ديلها يأقاليمها:
فإن الجمعية العموميةُ :
تكلف الم لس أن يستخدم اإلرشادات الواردة في الخطة العالمية للمالحة ال وصة من أجل يضع برةامج العمل الفني
-1
لإليكاي يتحديد أيلوصاته في م ال المالحة ال وصة؛
تحثُ الم لس على تليصد الديل تخرصطة طرصق التوحيد القياسي على النحو المعلن في الخطة العالمية للمالحة ال وصة
-2
كأساس لبرةامج عمل اإليكاي؛
تدعو الديل يالم موعات اإلقليمية المعنية تالتخطيط يالتنفيذ يقطاع الطيران إلى استخدام اإلرشادات الواردة في
-3
الخطة العالمية للمالحة ال وصة لتخطيط يتنفيذ األةشطة التي تحدد األيلوصات ياألهداف يالمؤشرات المتسقة مع األهداف المتناغمة
على المستوى العالمي ،مع مراعاة ايحتياجات التشعيلية؛
تدعو الديل إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في الخطة العالمية للمالحة ال وصة لتنفيذ تحسينات تشعيلية ك لء من
-4
استراتي يها الوطنية لخفض اآلثار المترتبة على البيئة ،تما في ذلك اةبعاثات ثاةي أكسيد الكرالون النات ة عن عمليات الطيران الديلي؛
تدعو الديل يم موعات اإليكاي اإلقليمية المعنية تالتخطيط يالتنفيذ يقطاع الطيران إلى تليصد اإليكاي ،يتليصد تعضها
-5
تعضا ،في الوقت المناسب تالمعلومات عن يضع تنفيذ الخطة العالمية للمالحة ال وصة ،تما في ذلك الدريس المستفادة من تنفيذ
أحكامها؛
الموحدة لإليكاي أي األديات اإلقليمية
ُتدعو م موعات اإليكاي اإلقليمية المعنية تالتخطيط يالتنفيذ إلى استخدام األديات
-6
ّ
المالئمة من أجل القيام برصد تنفيذ ةظم المالحة ال وصة ،يالتعاين مع اإليكاي في القيام تالتحليل المرتبط بذلك؛
تكلف الم لس بنشر ةتائج التحليل تشأن أديات متاتعة األداء على المستوى اإلقليمي يفي تقرصر سنوم للمالحة ال وصة
-7
العالمية يشمل ،كحد أدةى ،أيلوصات التنفيذ األساسية يالمنافع البيئية المرتبطة بتنفيذ التحسينات التشعيلية المحددة في إطار حلم
التحسينات في منظومة الطيران؛
تحثُ الديل التي تعكف على يضع خطط جديدة للمالحة ال وصة ،تعرض تحديث ةظم المالحة ال وصة لديها أن تنسق
-8
ِ
مع اإليكاي يتوائم خططها من أجل ضمان المواءمة يايتساق على الصعيدين اإلقليمي ي العالمي؛
توجه الم لس إلى مواصلة تطوصر الخطة العالمية للمالحة ال وصة مع الحرص على مواكبتها التطورات التكنولوجية
-9
يايحتياجات التشعيلية.
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ُحمايةُبياناتُالسالمةُومعلوماتُالسالمةُالتيُتمُجمعهاُللحفاظُعلىُالسالمةُ

أوُتحسينهاُ،وحمايةُتسجيالتُمسجالتُالطيرانُفيُالعملياتُاالعتيادية ُ

لما كان الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدةي الديلي في العالم أجمع؛
يإذ تدرك أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين ال هات المعنية في شبكة الطيران؛
يإذ تذ ّكر أن الملحق التاسع عشر – "إدارة السالمة" يمنح الحماية لبياةات السالمة يمعلومات السالم ة التي تم جمعها للحفاظ على
السالمة أي تحسينها يللمصادر ذات الصلة؛
يإذ تدرك أن حماية بياةات السالمة يمعلومات السالمة يالمصادر ذات الصلة أمر ضريرم لضمان استمرار توافرها ألن استخدام
بياةات السالمة يمعلومات السالمة ألغراض أخرى تخالف الحفاظ على السالمة أي تحسينها قد يحول دين توافر مثل هذه
المعلومات في المستقبل ،يهو ما سيخلف تأثي ار سلبيا خطي ار على السالمة؛
يإذ تعتبر من الضريرم تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية بياةات السالمة يمعلومات السالمة يالمصادر ذات الصلة للحفاظ
على السالمة ال وصة أي تحسينها ،يالحاجة إلى إقامة العدل على النحو السليم،
يإذ تالحظ أن تس يالت مس الت الطيران يةسخها المديةة قد أدخل العمل بها لدعم التحقيقات في الحوادث يالوقائع؛
يلما كان الملحق السادس – "تشعيل الطائرات" ينص على حماية تس يالت مس الت الطيران أي ةسخها المديةة في العمليات
ايعتيادية؛
يإذ تعي أهمية حماية تس يالت مس الت الطيران أي ةسخها المديةة في العمليات ايعتيادية ،خارج ةطاق التحقيقات من النوع
الوارد ذكره في الملحق الثالث عشر؛
يإذ يسايرها القلق من أن بياةات السالمة يمعلومات السالمة يتس يالت مس الت الطيران أي ةسخها المديةة في العمليات
ايعتيادية قد تستخدم ألغراض تخالف تلك التي جمعت من أجلها ،تما في ذلك اإلجراءات العقابية يالمدةية ياإلدارصة يال نائية؛
يإذ تالحظ أن يجود بيئة لإلبالغ حيث الموظفون يالعاملون التشعيليون يمكنهم الثقة تأةه لن تفرض عليهم جلاءات جراء ما يقومون
ته من أفعال أي إهمال تما يتناسب مع خبرتهم يتدرصبهم يعد أم ار أساسيا في اإلبالغ عن مسائل السالمة ؛
يإذ تدرك أن التقدم التكنولوجي قد يؤدم إلى زصادة أةواع التس يالت يالياةات السالمة يمعلومات السالمة التي يمكن جمعها بواسطة
ةظم اإلبالغ عن مسائل السالمة يمس الت الطيران؛

فإنُالجمعيةُالعموميةُ ُ:
تدعو الديل األعضاء إلى ت ديد التلامها تحماية بياةات السالمة يمعلومات السالمة التي تم جمعها للحفاظ على
-1
السالمة أي تحسينها يالمصادر ذات الصلة بذلك؛
تحث الديل األعضاء على منح الحماية لتس يالت مس الت الطيران أي ةسخها المديةة في العمليات ايعتيادية،
-2
ّ
خارج ةطاق التحقيقات من النوع الوارد ذكره في الملحق الثالث عشر؛
تعدل حسب الضريرة أي تسن القواةين
-3
ّ
تحث الديل المتعاقدة على ايستمرار في فحص تشرصعاتها الحالية يأن ّ
ياللوائح السياسات لحماية بياةات السالمة يمعلومات السالمة يالمصادر ذات ا لصلة ،يتس يالت مس الت الطيران أي ةسخها
المديةة في العمليات ايعتيادية؛
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تطلب إلى األمينة العامة مواصلة تقديم الدعم للديل في تنفيذها ألطر الحماية المنصوص عليها في الملحقين السادس
-4
يالتاسع عشر؛
-5

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .4-38
القرارُُ 11-37األﻫد افُالعالميةُللمالحةُالقائمةُعلىُاألداء

لما كان الهدف األساسي لاليكاي هو ضمان األداء اآلمن يالفعال لنظام المالحة ال وصة العالمية؛

يلما كان تحسين أداء ةظام المالحة ال وصة على أساس مت اةس عالمي النطاق يتطلب المؤازرة النشطة من جميع أصحاب المصلحة؛

يلما كان مؤتمر المالحة ال وصة الحادم عشر قد أيصى تأن تقوم اييكاي على يجه ايستع ال تمعال ة المسائل المرتبطة ببدء
استخدام مالحة المنطقة ) (RNAVيالاألداء المالحي المطلوب ) (RNPيالتقدم في هذا الم ال؛

يلما كان مؤتمر المالحة ال وصة الحادم عشر قد أيصى تأن تعد اييكاي إجراءات خاصة تمالحة المنطقة تاستخدام النظام العالمي
للمالحة بواسطة السواتل ) (GNSSتالنسبة إلى الطائرات الثابتة ال ناحين التي توفر مستوى عاليا من الدقة للحفاظ على المسار
يالسرعة لإلتقاء على الفصل عند المنحنيات يتوفير المريةة في ترتيب عملية ايقتراب؛

يلما كان مؤتمر المالحة ال وصة الحادم عشر قد أيصى تأن تعد اييكاي إجراءات خاصة تمالحة المنطقة تاستخدام النظام العالمي
للمالحة بواسطة السواتل ) (GNSSتالنسبة إلى الطائرات الثابتة ال ناحين يالديارة األجنحة على السواء تما يسمح تخفض الحديد
الدةيا للتشعيل في الم ايت المليئة تالعوائق أي الم ايت التي توجد بها قيود أخرى؛
يلما كان قرار ال معية العمومية  16-33قد طلب من الم لس أن يعد برةام ا لتش يع الديل على تنفيذ إجراءات ايقتراب تاإلرشاد
الرأسي تايستعاةة تالنظام العالمي للمالحة بواسطة السواتل أي معدات قياس المسافة/أجهلة قياس المسافة يفقا ألحكام اييكاي؛

يمع إدراك أن الهياكل األساسية لدعم عمليات ايقتراب تاإلرشاد الرأسي ليست متوافرة في كل المطارات ،يأةه ليس تمقدير كل
الطائرات حاليا أن تقوم تعملية ايقتراب تاإلرشاد الرأسي؛

يمع إدراك أن ديي عديدة لديها تالفعل الهياكل األساسية المطلوالة يالطائرات القادرة على أداء ايقتراب المباشر تاإلرشاد ال اةبي
استنادا إلى مواصفات األداء المالحي المطلوب يإن عمليات ايقتراب المباشر توفر تعلصلات مثبتة هامة للسالمة تفوق عمليات
ايقتراب الدائرم؛
يمع إدراك أن "الخطة العالمية لسالمة الطيران" قد حددت مبادرات السالمة العالمية التي ينبعي التركيل عليها عند يضع إستراتي ية
سالمة الطيران للمستقبل يالتي تتضمن ايستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين السالمة يايتساق في اعتماد أفضل الممارسات في
الصناعة يالتوحيد ما بين استراتي يات السالمة العالمية في الصناعة يالمراقبة التنظيمية المت اةسة؛

يمع إدراك أن الخطة العالمية للمالحة ال وصة قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيل على إدماج القدرات المتقدمة للطائرات في
م ال المالحة في البنية األساسية لنظام المالحة ال وصة ،يايستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية عن طرصق تحسين التصميم
يأساليب اإلدارة يايستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المعادرة اآللية القياسية يالوصول اآللي القياسي تاألداء
المالحي المطلوب يمالحة المنطقة ،يايستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية لتوفير عمليات طيران أكثر اقتصادا من ةاحية
استهالك الوقود من خالل إجراءات الوصول على أساس ةظام إدارة الرحلة؛
يمع إدراك أن ايستمرار في إعداد مواصفات مختلفة في م ال المالحة قد يؤدم إلى التأثير على السالمة يالكفاءة يقد تتضرر من
ذلك الديل يالصناعة؛
يمع المالحظة تارتياح أن الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ قد أكملت خطط التنفيذ اإلقليمية للمالحة القائمة على األداء؛
يمع إدراك أن الديل لم ت ِعّد ،جميعها ،خطة لتنفيذ المالحة القائمة على األداء في الموعد المحدد يهو عام :2009
فإن ال معية العمومية:
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تحث كل الديل على تشعيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة ال وصة تمالحة المنطقة ياألداء المالحي المطلوب
-1
يإجراءات ايقتراب يفقا لمفهوم اييكاي للمالحة القائمة على األداء الوارد في دليل المالحة القائمة على األداء ()Doc 9613؛
-2

تقرر:

أ) أن تكمل الديل على يجه السرعة خططها لتنفيذ المالحة القائمة على األداء لتحقيق ما يلي:
)1

تنفيذ عمليات مالحة المنطقة ياألداء المالحي المطلوب (عند ايقتضاء) في أثناء الطرصق يالمناطق
النهائية يفقا لل ديل اللمني يمراحل التنفيذ الوسيطة؛

)3

تنفيذ إجراءات ايقتراب المباشر تاإلرشاد ال اةبي فقط كاستثناء ،من الفقرة  )2أعاله ،للمدارج اآللية في
المطا ارت التي ي تتوافر فيها معدات محلية لتحديد ايرتفاع يحيث ي توجد طائرات م هلة تالمعدات
المالئمة لعمليات ايقتراب تاإلرشاد الرأسي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة عند اإلقالع  5700كيلوغرام
أي أكثر؛

)2

ب)

تنفيذ إجراءات ايقتراب تاإلرشاد الرأسي )( (APVالمالحة الرأسية الباريمترصة ي/أي النظام العالمي المعلز
للمالحة بواسطة السواتل) ،تما في ذلك إجراءات استخدام الحد األدةى من المالحة ال اةبية ،تالنسبة إلى
جميع ةهايات مدارج الهبوط اآللية ،على أن تكون هذه الفئة من إجراءات ايقتراب هي اإلجراءات
األساسية أي تكون هي اإلجراءات ايحتياطية لعمليات ايقتراب الدقيق تحلول سنة  ،2016على أن
تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي :بنسبة  30في المائة تحلول سنة  ،2010يةسبة  70في المائة
تحلول سنة 2014؛

أن تعد اييكاي خطة عمل منسقة لمساعدة الديل على تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء لضمان إعداد
ي/أي المحافظة على القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات لخدمات المالحة ال وصة يمادة توجيهية تتضمن منه ية
متسقة عالميا لتقييم السالمة قصد تلبية ايحتياجات التشعيلية؛

تحث الديل على أن تدرج في خطتها التنفيذية للمالحة القائمة على األداء أحكاما لتنفيذ إج ارءات ايقتراب تاإلرشاد
-3
الرأسي على جميع ةهايات المدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة لإلقالع  700 5كغ أي أكثر ،يفقا لل ديل
اللمني يمراحل التنفيذ الوسيطة؛
تكلف الم لس أن يقدم تقرص ار مرحليا تشأن تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء إلى الديرة العادية المقبلة لل معية
-4
العمومية ،حسب ايقتضاء؛
تطلب من الم موعات اإلقليمية للتخطيط يالتنفيذ أن تدرج في برامج عملها استعراض حالة تنفيذ الديل لمفهوم المالحة
-5
القائمة على األداء يفقا لخطط التنفيذ المحددة يإبالغ اييكاي سنوصا تأم قصور قد يط أر؛
-6

تعلن أن هذا القرار يحل محل قرارها .23-36
القرارُُ :11-22المساعدةُالدوليةُفيُإعادةُتشغيلُالمطاراتُالدوليةُوتجهيزاتُ
وخدماتُالمالحةُالجويةُذاتُالصلةُبها ُ
القرارُ:3-29

ُالتوافقُالعالميُللقواعد ُ

القرارُُ :17-40البيانُالموحدُبسياساتُاإليكاو وممارساتهاُالمستمرةُفيُمجالُحمايةُ
البيئةُ–ُاألحكامُالعامةُوالضجيجُونوعيةُالهواءُالمحلي ُ
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القرارُُ :18-40بيانُموحدُبسياساتُوممارساتُااليكاوُالمستمرةُفيُمجالُحمايةُالبيئةُ
–ُتغيرُالمناخ
القرارُُ :15-35البيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُوممارساتهاُالمستمرةُلوضعُنظمُ
االتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/إدارةُالحركةُالجوية ُ
القرارُُ :12-32أعمالُالمتابعةُللمؤتمرُالعالميُلتنفيذُنظمُاالتصاالتُوالمالحةُ
واالستطالع/إدارةُالحركةُالجوية1998ُ،
القرارُُ :15-29القيودُعلىُالتدخينُفيُرحالتُ الركابُالدولية ُ
القرارُُ :12-35حمايةُصحةُالركابُوطواقمُالطائراتُومنعُتفشيُاألمراضُالمعديةُ
منُخاللُالسفرُالدولي ُ
القرارُُ :14-40التخفيفُمنُحدةُانتشارُاألمراضُمنُخاللُوسائلُتشملُ،فيُجملةُ

أمورُ،تطهيرُالطائراتُوأساليبُمكافحةُناقالتُاألمراضُوأﻫميةُبرنامجُ

الترتيبُالتعاونيُلمنعُوإدارةُأحداثُالصحةُالعموميةُفيُمجالُالطيرانُ

الدوليُ("كابسكا") ُ
القرارُُ :13-29تحسينُاإلشرافُعلىُالسالمة ُ
القرارُُ :11-32إنشاءُبرنامجُعالميُلإليكاوُللتدقيقُفيُمراقبةُالسالمةُالجوية ُ
القرارُ:9-33

ُالتغلبُعلىُالثغراتُالمحددةُمنُخاللُالبرنامجُالعالميُلتدقيقُمراقبةُ

القرارُ:9-40
ُ

يُ
ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجو ُ

السالمةُوالتشجيعُعلىُضمانُجودةُمشاريعُالتعاونُالفني ُ

القرارُُ :11-29استعمالُتكنولوجياُالفضاءُفيُمجالُالمالحةُالجوية ُ
القرارُُ :14-36استخدامُالطرقُالجويةُالعابرةُللقطبُالشمالي ُ
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ُالتعاون ُاالقليميُوالمساعدةُعلىُسدُالثغراتُفيُمجالُالسالمةُمعُ
تحديدُاألولوياتُووضعُأﻫدافُقابلةُللقياس

القرارُ ُ :13-40نهجُالرصدُالمستمرُللبرنامجُالعالميُلتدقيقُمراقبةُالسالمةُالجوية ُ

القرارُُ :14-23تطبيقُتخطيطُالنظمُعلىُاستحداثُأنواعُجديدةُمنُالطائرات ُ
لما كان استحداث أةواع جديدة من الطائرات قد ينطوم على آثار هائلة تالنسبة لتقرصر المقتضيات ال ديدة التي ي ب الوفاء بها من

جاةب المطارات يالت هيلات يالخدمات المالحية للطرق ال وصة.

يلما كان من المحتمل أن ت بر الديل ،كما حدث في مناسبات ساتقة ،على الوفاء بهذه المقتضيات في ظل ظريف سيئة ةظ ار لعدم
توافر الوقت الكافي لتخطيط استثماراتها في الت هيلات يالخدمات أي في إةشائها يصياةتها.

يلما كان استحداث مثل هذه الطائرات قد يؤثر تبعا لذلك تأثي ار حاسما في ةتائج تشعيل خطوط النقل ال وم الديلي ،يفي قدرة مستثمرم
تلك الخطوط على المنافسة.

يلما كاةت هذه الظريف رالما تؤثر بديرها في المسؤيليات الناشئة على عاتق الديل تاعتبارها تمثل المصالح العامة المعنية ،يالشكل
خاص تاعتبارها مسؤيلة عن تقديم الت هيلات يالخدمات المالحية للطرق ال وصة.

يلما كان من النتائج الواضحة المترتبة على ذلك أن المنافع المتوقعة من استحداث أةواع جديدة من الطائرات ي يمكن أن تتحقق

تكاملها إي من خالل ايشتراك المنسق في هذه العملية من جاةب صاةعي تلك الطائرات ،يالمستثمرصن الذين يستعملوها في عملياتهم،
يمستثمرم المطارات ،يالديل تصفتها الملديجة كمقدمة للبنية األساسية الخاصة تالطيران يكممثلة للصالح العام.

يلما كان من الضريرم ،تحقيقا لهذا الهدف ،أن تشترك الديل المتعاقدة في هذه العملية ،ليس تموجب مسؤيلياتها المذكورة أعاله
فحسب ،بل أيضا من خالل حث مواطنيها القائمين بتصنيع يتشعيل تلك الطائرات يالتشعيل المطارات على التعاين في عملية التنسيق

هذه.

يلما كان من الواجب فهم كل ما تقدم على أةه يعني أن حرصة القرار التي يتمتع بها صاةعو الطائرات يمستثمري الطائرات يالمطارات
يالديل ذاتها لن تتأثر تأم شكل كان بهذه العملية.

يلما كاةت المنظمة قد أةشأت ،ةتي ة للدراسة التي قام بها الم لس حول هذا الموضوع ،ةظاما للمعلومات العرض منه تسهيل التخطيط
المنسق في عملية استحداث أةواع جديدة من الطائرات.

فإن ال معية العمومية:
-1

ُتعلن أةه من الضريرم ،من أجل تحقيق المنفعة الكاملة النات ة عن استحداث أةواع جديدة من الطائرات ،أن يتوصل

صاةعو يمستثمري هذه الطائرات ،يمستثمري المطارات ،يالديل تصفتها مسؤيلة عن تقديم البنية األساسية للطيران يممثلة للصالح

العام ،إلى تنفيذ التخطيط المنسق في عملية استحداث هذه الطائرات إلى أتعد حد ممكن.
-2

تكلف الم لس تأن يعلز التطبيق المستمر لعملية تخطيط النظم على استحداث أةواع جديدة من الطائرات.
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-3

من الطائرات.

-4

تحث الديل المتعاقدة على تقديم التعاين الضريرم في تطبيق عملية تخطيط النظم على استحداث أةواع جديدة

تعلنُأنُهذا القرار يلعي القرار  5-16يصحل محله.
القرارُ:11-33

ُقواعدُعالميةُلتصميمُالطائرات ُ

القرارُ:11-27

يُ
ُاالزدحامُفيُالمطاراتُوفيُالفضاءُالجو ُ

لما كان النمو السرصع في حركة النقل ال وم يلقي أعباء كبيرة على المطارات يةظم المالحة ال وصة يصتسبب في مشاكل ازدحام خطيرة
في تعض مناطق العالم.
يلما كاةت هناك مبادرات مطريحة للتخفيف من حدة أخطر العواقب الناجمة عن ايختاليت بين الطلب على حركة النقل ال وم
يسعة هذه الحركة في األجلين القصير يالمتوسط.
يلما كاةت فوائد التخطيط اإلقليمي قد اتضحت تالفعل.
يإذ تالحظ القرار  ،10-27المرفق (ع) تشأن تنسيق حركة النقل المدةي يالعسكرم يايستخدام المشترك للفضاء ال وم.
يإذ تدرك أن األمر سوف يستدعي إجراءات أخرى ،من بينها إجراءات طوصلة األجل ،للصادة سعة المطارات يةظم المالحة ال وصة
للصادة فعاليتها في استيعاب حركة النقل ال وم في المستقبل.
يإذ تالحظ علم الم لس على إدراج مهام تتعلق تسعة المطارات يالفضاء ال وم يالازدحامهما في برةامج عمل المنظمة في م الي
المالحة ال وصة يالنقل ال وم.
فإن ال معية العمومية:
تحث الديل على اتخاذ اإلجراءات التي تعود تآثار مفيدة على سعة المطارات يالفضاء ال وم ،تالتشاير مع مستخدمي
-1
المطارات يمستثمرصها يدين المساس تالسالمة.
تدعو الديل إلى إدراك أن المطارات يالفضاء ال وم يشكالن ةظاما متكامال يأةه ي بد من تنسيق ما يست د من
-2
تطورات في كال الم الين.
تحث الديل على أن تأخذ في اعتبارها اآلثار التي تتعرض لها ديل أخرى من جراء مشاكل ايزدحام في مطاراتها
-3
يفضائها ال وم ،يكذلك اآلثار التي تترتب على ما تتخذه من إجراءات لمعال ة تلك المشاكل.
تدعو الديل إلى النظر في إمكان تخفيف قيود التشعيل المفريضة على الطائرات المستوفية لشريط الفصل الثالث من
-4
الملحق  ،16تما في ذلك تخفيف قيود حظر الطيران ليال ي/أي حصص يصول تلك الطائرات في غير المواعيد المقررة.
-5

تكلف الم لس:
أ)

تالتحقق عند إعداد القواعد يالتوصيات الديلية يإجراءات خدمات المالحة ال وصة ،من أن تأثيرها على سعة
المطارات يالفضاءات ال وصة قد أخذ في ايعتبار تالقدر الواجب.

ب)

تايهتمام ،لدى استعراض ةشاط المنظمة في م الي المالحة ال وصة يالنقل ال وم يالمتعلق تايزدحام في
الفضاء ال وم ،تاإلضافة إلى التخطيط العالمي ،بتفوصض العمل على أساس جعرافي ي/أي موضوعي ،يالالعمل
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على تأمين التنسيق الفعال ت نبا يزدياج األةشطة مع منظمات ديلية أخرى ،ياللصادة التركيل على المسؤيليات
اإلقليمية في العمل على اة از حلول سرصعة يمالئمة للمشاكل اإلقليمية.
القرارُ:7-40

ُالوافدونُالجدد ُ

حيث إن ديباجة اتفاقية الطيران المدةي الديلي تنص على أن الديل الموقعة قد "اتفقت على مبادئ يأيضاع معينة تضمن للطيران
المدةي الديلي النهوض على ةحو سليم يمنظم ،يصحقق إةشاء خطوط جوصة ديلية للنقل ال وم على أساس تكافؤ الفرص لل ميع
يتشعيلها تطرصقة اقتصادية يسليمة"؛
يحيث إن الملحق الحادم عشر لالتفاقية يقتضي من الديل األعضاء تحديد أجلاء الم ال ال وم فوق أقاليمها التي ستقدم فيها
خدمات الحركة ال وصة يأن تتخذ ،تعد ذلك ،التدابير الالزمة إلةشاء هذه الخدمات يتقديمها؛
تقر تأن عبارة "الوافدين ال دد" تعني ،ألغراض هذه ايتفاقية ،عمليات الفضاء ال وم العلوم يإدارة حركة الطائرات غير المأهولة
يإذ ّ
)(UAS؛
تقر أيضا بوجود احتياج متلايد من جاةب "الوافدين ال دد" ،لتيسير عملياتهم ضمن إطار عالمي يمتسق ،يالأن هناك تفايتا كبي ار
يإذ ّ
في األداء بين أةواع المركبات التي من المتوقع أن تسيَّر من طرف هذه الفئة ال ديدة من مستخدمي الفضاء ال وم؛
يإذ تسِلّم تأن أحكام اإليكاي الحالية قد تحتاج إلى تعديل أي توسيع لنطاقها لدعم عمليات "الوافدين ال دد"؛

يإذ تسِلّم كذلك تأن المبادرات اإلقليمية يالوطنية حققت تقدما ملحوظا تخصوص تيسير عمليات "الوافدين ال دد"؛
يإذ تذ ّكر تأن مفهوم اإليكاي التشعيلي إلدارة الحركة ال وصة على الصعيد العالمي يفيد تأن الم ال ال وم تأكمله ينبعي أن يمثل موردا
قابال لالستخدام يالأن أم تقييد يستخدام أم حيل من الم ال ال وم ينبعي أن يعتبر اةتقاليا ،يالأن الم ال ال وم برمته ينبعي أن
يدار تمريةة؛

إنُالجمعيةُالعموميةُُ :
 -1تكلِّف اإليكاي تاستعراض القواعد يالتوصيات الديلية المتصلة تما يلي ،في جملة أمور ،منها قواعد ال و يخدمات الحركة ال وصة
يمنح الشهادات يالترخيص يالمسؤيلية يالبيئة ،من أجل تعديلها أي توسيع ةطاقها لتيسير عمليات الوافدين ال دد ضمن إطار
عالمي متسق مع مراعاة الممارسات ياألطر اإلقليمية؛
 -2تناشد الديل األعضاء أن تقوم بترتيب لوائحها التنظيمية يإجراءاتها التي تحكم عمليات "الوافدين ال دد" يكذا ايةتفاع المشترك
المس تالسالمة ياألمن
من تعض المرافق يالخدمات من جاةب مستخدمي الم ال ال وم ،تما ييسر إدماج تلك العمليات دين ّ
يدين تحميل أعباء ي داعي لها على البيئة يمعال ة اآلثار البيئية على النحو الواجب يضمان ،عند ايقتضاء ،امتثال هذه
العمليات ال ديدة ألحكام ال و الواردة في الملحق الثاةي – "قواعد ال و"؛

 -3تناشد الديل األعضاء ضمان ايستخدام المشترك من جاةب جميع ال هات المنتفعة تالم ال ال وم يالعض المرافق يالخدمات
تشكل ي يؤثر تشكل غير متناسب على اةتظام العمليات المدةية يالعسكرصة يحمايتها للبيئة يكفاءتها؛
 -4تسلِّم بدير اإليكاي كمنتدى ديلي لتحسين التعاين يالتآزر يتبادل أفضل الممارسات دعما للمبادرات اإلقليمية ،يأن تعد أةشطة
المتاتعة الالزمة تايستناد إلى تلك المبادرات من خالل تش يع ملصد من الحوار بين "الوافدين ال دد" يالديل يال هات المعنية
الحالية تالطيران ،يم موعة مستخدمي الفضاء يقطاع الطيران.
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القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

صالحيةُالطائراتُللطيرانُوتشغيلُالطائرات ُ
القرارُ:2-23

ُتعديلُاتفاقيةُشيكاغوُفيماُيتعلقُبنقلُبعضُالوظائفُوالواجبات ُ

القرارُُ ُ،4-40المرفق ُ(ج)ُ ُ :شهادات ُالصالحية ُللطيران ُوشهادات ُالكفاءة ُوإجازاتُ
الطائرات ُ
طواقمُقيادةُ ُ

القرارُُ :13-23تأجيرُواستئجارُوتبادلُالطائراتُفيُالعملياتُالدولية ُ
لما كاةت المصلحة العامة للطيران المدةي الديلي تقتضي تسهيل الترتيبات الخاصة بتأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات ،يخصوصا
الطائرات بدين طاقم.
يلما كاةت األحكام الديلية السارصة ي تحتوم على أم عائق مطلق لتنفيذ هذه الترتيبات.
يلما كان الملحق السادس يتفاقية الطيران المدةي الديلي ي يمنع ديلة التس يل من تفوصض السلطة إلى ديلة أخرى لممارسة الوظائف
المكلفة بها تموجب ذلك الملحق.
يلما كان ذلك التفوصض من شأةه أن يسهل تنفيذ الترتيبات الخاصة بتأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات ،يخصوصا الطائرات بدين
طاقم.
يلما كان من الواجب لهذا التفوصض أي يتم بدين المساس تحقوق ديل ثالثة.
يلما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي قد أبرمت قبل اةتشار العمليات الديلية لتأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات ،يخصوصا
الطائرات بدين طاقم.
يلما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي تفرض على ديلة التس يل مسؤيليات تستطيع الوفاء بها عندما تشعل الطائرة بواسطة
مستثمر جوم تاتع لتلك الد يلة ،كما هو الحال في العادة ،يلكنها قد ي تتمكن من الوفاء بها على ةحو مالئم في حالة قيام مستثمر
جوم من ديلة أخرى بتأجير أي استئ ار أي تبادل طائرة مس لة في تلك الديلة ،خصوصا بدين طاقم.
يلما كاةت اتفاقية الطيران المدةي الديلي ي تحدد تشكل ياف حقوق يالتلامات ديلة مستثمر الطائرة المؤجرة أي المستأجرة أي التي يتم
تبادلها ،خصوصا بدين طاقم إلى حين سرصان مفعول التعديل الذم أدخل على ايتفاقية (المادة  83مكرر).
يلما كاةت سالمة ياقتصاديات النقل ال وم الديلي قد يلحقها الضرر لعدم يجود مسؤيليات محددة تحديدا ياضحا للطائرات المؤجرة
أي المستأجرة أي الخاضعة للتبادل ،يخصوصا بدين طاقم ،تموجب األحكام القائمة في اتفاقية الطيران المدةي الديلي.
يلما كاةت حايت تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات قد ازدادت كثي ار من حيث العدد ،مما يشكل مشكالت جسيمة.
يلما كاةت األحكام الواردة في مالحق اتفاقية الطيران المدةي الديلي المتعلقة بتفوصض السلطة من ديلة إلى أخرى لممارسة يظائف
معينة ،ي يمكن ايعتداد بها إي تشكل ي تمس معه حقوق ديل ثالثة.
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يلما كاةت قواةين تعض الديل المتعاقدة ليست مهيأة لمعال ة هذا الوضع.
يلما كاةت المشكلة األساسية الخاصة تالمسؤيلية النهائية لديلة التس يل في هذا األمر مازالت بدين حل إلى حين سرصان مفعول
التعديل الذم أدخل على ايتفاقية (المادة  83مكرر).
فإن ال معية العمومية:
تثني على الم لس لإلجراءات التي اتخذها حتى اآلن لتسهيل تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات يذلك تاعتماد مختلف
-1
التعديالت لمالحق اتفاقية شيكاغو من ةاحية ،يالتكليف فرصق عامل بدراسة ةص مالئم يمتفق عليه ثم إحالته لل نة فرعية خاصة
منبثقة عن الل نة القاةوةية لدراسة هذا النص من ةاحية أخرى.
-2

تعلن أن مسألة تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات ما زالت تثير مشاكل مختلفة تحتاج إلى حل.

تحث على أن تقوم ديلة التس يل ،في الحايت التي يتيسر فيها عقد الترتيبات الخاصة بتأجير ياستئ ار يتبادل
-3
الطائرات – يي سيما الطائرات بدين طاقم  -بتفوصض يظائفها تموجب أحكام الملحق  6يتفاقية الطيران المدةي الديلي إلى ديل
المستثمر ،يذلك إلى الحد الذم تراه ضريرصا.
يخولها قبول ذلك التفوصض
-4
تحث ديلة المستثمر ،في تلك الحايت ،على تعديل ةظمها الوطنية ،إذا للم األمر ،تما ّ
للوظائف يالما يللم المستثمر تالوفاء تايلتلامات المنصوص عليها في الملحق .6
تدعو كل الديل المتعاقدة التي تحظر قواةينها تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات إلى إعادة النظر في تلك القواةين بهدف
-5
إزالة تلك المواةع يتوسيع سلطاتها تما يمكنها على ةحو أفضل من ممارسة الوظائف يالواجبات ال ديدة التي تقع على عاتقها تصفتها
ديلة المستثمر.
-6

تعلن أن هذا القرار يلعي الق اررات  16-18ي 22-21ي 28-22يصحل محلها.
القرارُُ :17-40بيانُموحدُبسياساتُوممارساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُحمايةُ
البيئةُ–ُاألحكامُالعامةُوالضجيجُونوعيةُالهواءُالمحلي ُ

القرارُُ :18-40بيان ُموحد ُبسياسات ُوممارسات ُااليكاو ُالمستمرة ُفي ُمجال ُحمايةُ
ُالبيئةُ–ُتغيرُالمناخ ُ

إجازةُوتدريبُالعاملينُ ُ
القرارُُ :24-40البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُفيُمجالُالتعاونُالفني ُ

القرارُُ :24-21خلةُالكرياتُالمنجليةُفيُالطيرانُالمدني ُ

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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لما كان ايهتمام الفائق تال واةب الطبية للطيران المدةي من حيث تأثيره على أعضاء طاقم الطائرة يالمسافرصن يغيرهم من األفراد
العاملين على األرض يفي ال و يشكل جلءا ي يت أل من المسؤيلية الكلية للديل المتعاقدة ياإليكاي في م ال سالمة الطيران.
يلما كاةت عدة آيف من حاملي جينات الكرصات المن لية تمارس الطيران س نوصا يي تلال تمارس ه على متن الطائرات مكيفة الض عط
يغير مكيفة الضعط على السواء ،يذلك على مختلف ارتفاعات الطيران العادية يفي جميع األحوال ال وصة.
يلما كاةت تعض شركات الطيران الديلية قد أعادت النظر تالفعل في موقفها السابق يتقوم بتوظيف المصابين تخلة الكرصات المن لية
في أداء ياجبات طواقم مقصورة الركاب.
فإن ال معية العمومية تقرر اآلتي:
-1

حث الديل المتعاقدة على إةشاء تسهيالت – إن لم تكن قد فعلت ذلك تالفعل – لألغراض اآلتية:
أ)

تقديم المشورة لسلطة الطيران الوطنية تشأن جميع أمور طب الطيران المتعلقة تإجازة العاملين.

ب)

التحقيق في مخاطر الصحة المحتملة من جراء الطيران.

ج)

تقديم الخبرة الطبية للتحقيق في الوقائع التي تحدث أثناء الطيران أي التي تكون مرتبطة ته.

د)

إجراء البحوث تشأن المشاكل الطبية المرتبطة تسالمة الطيران.

ه)

تقديم المشورة عن األمور الصحية ذات الطاتع الوطني أي الديلي التي تمس الطيران.

-2

اإلتقاء على يسائل ايتصال حول هذه األمور بين الديل يمع األماةة العامة لإليكاي.

-3

أن فحص األفراد للتحقق من خلوهم من أية خلة أي حالة ي ب أن يستند إلى ايعتبارات الطبية فحسب.

إبالغ الديل المتعاقدة تأن م رد يجود خلة الكرصات المن لية لدى أحد المتقدمين ي ب أي يكون سببا إلتعاده عن
-4
القيام بواجبات الطيران في الطيران المدةي ،إي إذا كان هناك دليل طبي اي ابي يشير إلى خالف ذلك.
القرارُُ :16-29دورُاإليكاوُفيُمنعُإساءةُاستعمالُالعقاقيرُفيُمكانُالعمل ُ
لما كان القرار  12-27الصادر عن ال معية العمومية قد حث الم لس على يضع تدابير ملموسة ،مع إعطاء هذا األمر درجة
عالية من األيلوصة ،لمنع يإزالة إساءة استعمال العقاقير بين أعضاء الطواقم ،يمراقبي الحركة ال وصة ،يالميكاةيكيين يغيرهم من
العاملين في الطيران المدةي الديلي ،يطلب إلى الم لس ،تعد إجراء ملصد من الدراسة ،أن يقترح تدابير محددة تشأن المشاكل المتعلقة
تالعقاقير في الطيران المدةي الديلي.
يلما كان من المحتمل إلساءة استعمال العقاقير من جاةب العاملين في الطيران المدةي أن يؤثر تأثي ار خطي ار على سالمة الطيران.
يلما كاةت اإليكاي قد بدأت في اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع تدابير تكفل خلو أماكن العمل الخاصة تالطيران المدةي من إساءة
استعمال العقاقير ،يذلك بتع يل إعداد مواد إرشادية إضافية مع التأكيد على البرامج التثقيفية المتعلقة تمنع إساءة استعمال العقاقير.
يلما كاةت ل نة المالحة ال وصة قد طلبت إلى األماةة العامة أن تع ل إعداد مواد إرشادية إضافية.
يلما كان من الواجب على م تمع الطيران المدةي الديلي أن يتأكد من أن العاملين في م ال الطي ارن المدةي هم على دراية تاألخطار
التي تشكلها إساءة استعمال العقاقير.
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فإن ال معية العمومية:
تعلن عن تأييدها القوم ل عل يإتقاء أماكن العمل في م ال الطيران المدةي خالية من إساءة استعمال العقاقير ،يتش ع
-1
ال هود التعايةية التي تبذل في م تمع الطيران المدةي الديلي لتثقيف العاملين تشأن أخطار إساءة استعمال العقاقير ،يتتخذ الخطوات
الالزمة ،عندما ترى أن ذلك ضريرم ،لكشف مثل هذا ايستعمال للمخدرات يالحيلولة ديةه ،يمن خالل هذه ال هود أن تتأكد من أن
إساءة استعمال العقاقير لن تصبح شائعة أبدا أي مسموحا بها في م ال الطيران المدةي الديلي.
تحث الم لس على أن يمنح درجة عالية من األيلوصة في برةامج األعمال الفنية ،يفقا لما يرد في القرار ،12-27
-2
لتع يل إعداد يةشر مواد إرشادية تحتوم على تدابير يمكن للديل المتعاقدة أن تطبقها ،يلعقد أي الترتيب لعقد ةديات أي حلقات دراسية
حسب الضريرة ل مساعدة الديل المتعاقدة يةشر الوعي فيها تشأن الحفاظ على أماكن العمل في م ال الطيران المدةي خالية من
التهديد الذم تشكله إساءة استعمال العقاقير.
-3

-4

تطلب إلى الم لس أن يواصل جهوده لرصد:
أ)

يجود يتلايد التهديد الذم تشكله إساءة استعمال العقاقير على سالمة الطيران المدةي الديلي.

ب)

جهود الديل المتعاقدة في تنفيذ التدابير الوقائية.

يتطلب إلى الم لس أن يقدم تقرص ار عن تنفيذ هذا القرار إلى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية.
القرارُُ :12-33مواءمةُبرامجُالفحصُالخاصةُبالمخدراتُوالكحول ُ

لما كاةت اإليكاي تؤدم يظائفها تكفاءة يفعالية على مر  50عاما يفقا يتفاقية الطيران المدةي الديلي.
يلما كاةت األهداف الرئيسية للمنظمة يالواردة في المادة  44من اتفاقية شيكاغو ييظائف الم لس الواردة في المادة  54يالمادة 55
ي تلال ذات أهمية قصوى.

يالما أةه تم التعبير عن التقدير للتقدم الذم أحرزه الم لس ياألمين العام تشأن منع ايستعمال الخطر للمواد المؤثرة في العقل من قبل
الموظفين في يظائف مرتبطة تالسالمة في قطاع الطيران.

يالما أةه ي تلال توجد حاجة للتوصل إلى سياسة تواؤم التنفيذ من قبل السلطات الوطنية المعنية تإصدار األةظمة المتعلقة تمنع إساءة
استعمال الكحول يالمخدرات من قبل الموظفين تقطاع مرتبط تالسالمة في م ال الطيران يتطبيقها.

يلما كاةت المنظمة تواجه تحديات جديدة يسرصعة التطور ذات طبيعة تكنولوجية ياقتصادية ياجتماعية يقاةوةية.
يلما كاةت مواجهة هذه التحديات تؤثر على سالمة الطيران المدةي الديلي.
يلما كاةت هناك حاجة إلى قيام اإليكاي تالتصدم تفاعلية لتلك التحديات.

فإن ال معية العمومية:
-1

تكلف الم لس تاستعراض اإلرشادات الحالية إلدخال تحسينات عليها ترمي إلى مساعدة الديل على إعداد برامج

متوائمة لمنع ايستعمال يالرامج للفحص.
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-2

تكلف الم لس بدراسة المسائل يإعداد األحكام الالزمة إلصدارها عن اإليكاي لتحقيقي التواؤم بين برامج الديل المتعاقدة

للفحص الخاص تالمواد المؤثرة في العقل يالتطبيق من قبل الديل المتعاقدة على إساءة استعمال الكحول يالمخدرات من قبل تعض

الموظفين العاملين في مراكل حساسة مرتبطة تالسالمة.
-3

تش ع الديل المتعاقدة على تعلصل التواؤم فيما يتعلق ببرام ها الخاصة تالمنع يالفحص.
القرارُ:8-38

الكفاءة ُفي ُاللغة ُاالنجليزية ُالمستخدمة ُفي ُاالتصاالت ُالهاتفيةُ

الالسلكية ُ

لما كاةت اييكاي قد يض عت لمنع يقوع الحوادث ،أحكاما للكفاءة اللعوصة لض مان إتقان مس ؤيلي الحركة ال وصة يالطيارصن يفهمهم
للعة اإلة ليلصة ياس تخدامهم لها في اتص ايت الهاتف الالس لكي ،تش مل ش ريط يجوب توفر اللعة اإلة ليلصة بناء على الطلب في

جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات يمسارات جوصة معينة تستخدمها الخطوط ال وصة الديلية.

يإذ تدركُأن أحكام الكفاءة اللعوصة تعلز الش رط الذم يض عته اييكاي تاس تخدام مص طلحات قياس ية في جميع الحايت التي حددت
لها.

يإذ تدركُأن الديل األعضاء قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشريط أحكام الكفاءة اللعوصة.
يإذ تدركُأن تعض الديل األعض اء تواجه ص عوالات جمة في تنفيذ ش ريط الكفاءة اللعوصة تما في ذلك إةش اء قدرات التدرصب
يايختبار اللعوصة.

يإذ تدركُ أةه تموجب المادة الثامنة يالثالثين من اتفاقية ش يكاغو ،فإن على أم ديلة أعض اء يتعذر عليها عمليا ايمتثال في كل
الوجوه ألم من القواعد القياسية أي اإلجراءات الديلية ،أن تبلغ فو ار منظمة الطيران المدةي الديلي بذلك.

يلما كانُ ي ب ،تموجب المادة التاس عة يالثالثين ب) من اتفاقية ش يكاغو ،على أم ش خص لديه رخص ة يلكنه ي يس توفي
تماما الشريط المفريضة في القاعدة القياسية الديلية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أي الشهادة التي يحملها ،ي ب أن يدين على
رخصته أي في ملحق لها بيان كا مل بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشريط.

يلما كانُ تموجب المادة األرالعين من اتفاقية ش يكاغو ي ي وز ألم عض و في طاقم الطائرة ممن لديهم ش هادات أي رخص
معتمدة على هذا النحو أن يشترك في المالحة الديلية ،إي إذا كان ذلك تإذن من الديلة أي الديل التي يدخل أراضيها:

فإن ا ل معية العمومية:
-1

تحث الديل األعضاء على استعمال مصطلحات اييكاي القياسية في جميع الحايت التي خصصت لها.

-2

يتطلب من الم لس مواصلة دعم الديل األعضاء في تنفيذها لشريط الكفاءة اللعوصة.

-3

يتش

-4

يتحث الديل األعضاء على استخدام أداة التدرصب تعينات المخاطبة – تشريط اييكاي يالكفاءة اللعوصة؛

-5
-6

ع الديل األعض اء على اس تخدام خدمة اييكاي يختبار اللعة اإلة ليلصة في م ال الطيران للتحقق من

أديات اختبار اللعة؛

يتحث الديل األعضاء على مساعدة تعضها البعض في تنفيذها لشريط الكفاءة اللعوصة؛
تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .10-37
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القرارُُ :13-39استبدالُالهالونات ُ

إن ال معية العمومية،
ّ
تسليما تأهمية أجهلة إطفاء الحرائق لسالمة الطيران؛
يإدراكا ُ تأن الهيدريكرالوةات المهل نة (الهالوةات) لم تلل العامل الرئيسي المستخدم إلطفاء الحرائق في أجهلة إطفاء الحرصق على
متن الطائرات المدةية منذ أكثر من خمسين عاما؛
يلما كاةت الهالوةات لم تعد تنتج تاتفاق عالمي تسبب موادها الكيميائية التي تستنفد األيزين يمساهمتها في تعير المناز؛
يإدراكا لضريرة إة از الكثير من العمل تسبب اةخفاض إمدادات الهالوةات المتاحة يازدياد الشواغل لدى الديائر البيئية إزاء عدم
إةتاج بدائل الهالون تالنسبة ل ميع أجهلة إطفاء الحرائق على متن الطائرات المدةية؛
يإدراكا لقيام فرصق عمل حماية أجهلة الطائرات من الحرائق تإعداد قاعدة الحد األدةى لألداء لكل استخدام من استخدامات الهالون
تمشاركة من الصناعة يالسلطات التنظيمية؛
يإدراكا لوجود شريط صارمة لكل استخدام من استخدامات الهالوةات ،في م ال الطائرات على يجه التحديد ،ي ب تلبيتها قبل تنفيذ
عملية ايستبدال؛
يإدراكا لآلليات التي يضعها قطاع صناعة الطائرات فيما يتعلق تإشراك ال هات المعنية في إي اد حلول مشتركة يستبدال الهالون
في إطار زمني ياقعي فيما يتعلق بتطبيقات مقصورة البضائع؛
يإدراكا لحظر إةتاج الهالوةات تموجب اتفاق ديلي ،يتم الحصول على الهالوةات حاليا حصرصا من خالل أةشطة ايسترداد يايستصالح
يإعادة التديصر .يالالتالي ،ينبعي مراقبة عملية إعادة تديصر غازات الهالوةات تصرامة تفاديا إلمكاةية تسرب الهالوةات الملوثة الى
صناعة الطيران؛
يإدراكا لضريرة أن تعتمد أم استراتي ية على البدائل التي ي تشكل خط ار غير مقبول على البيئة أي الصحة عند مقارةتها تالهالوةات
التي تحل محلها؛

تقرر ما يلي:
ّ
تحث الديل يقطاعات الطيران لديها على تكثيف إةتاج ياستخدام بدائل الهالون المقبولة في أجهلة إطفاء الحرائق في
-1
ّ
مقصورات البضائع تالطائرات؛
-2
المدةي لديها؛

تحثُالدولُ على تحديد يرصد ةوعية الهالوةات لضمان استمرار اإلمداد بهالوةات ذات ةوعية جيدة لقطاع الطيران

تش ع اإليكاي على مواصلة التعاين مع فرصق عمل حماية أجهلة الطائرات من الحرائق يأماةة األيزين لدى برةامج
-3
ن
األمم المتحدة للبيئة من خالل الل نة الفنية لبدائل الهالو التاتعة لفرصق الخبراء المعني تالتقييم التكنولوجي يايقتصادم تشأن موضوع
بدائل الهالون في الطيران المدةي؛
تش ع الديل على التعاين مع اتحاد قطاع الطيران فيما يتعلق تايستخدام في المحركات ييحدات القدرة الثاةوصة
-4
يفرصق العمل المعني تاستبدال الهالوةات في مقصورة البضائع يالذم أةشأه الم لس التنسيقي الديلي يتحادات صناعات الطيران
يالفضاء.
تش ع الديل على دعم التدابير الرامية إلى بلوغ الحد األدةى في خفض اةبعاثات الهالوةات غير الض ريرصة التي
-5
تحدث في غياب أم حدث ةاجم عن اةديع ةيران تهدد السالمة يعلى ضمان تحسين إدارة احتياطي الهالوةات الموجود يصوةه.
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تكلّف الم لس تمنح تفوصض تاستبدال الهالون في ةظم إخماد حرائق مقصورات البضائع المستخدمة على متن
-6
الطائرات ،يالتي سيقدم طلب ترخيص طرازها تعد التارصخ المحدد في اإلطار اللمني لعام 2024؛
-7

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .9-38
القرارُُُُ:29-39الجيلُالقادمُمنُالمهنيينُالعاملينُفيُمجالُالطيران ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تسلّم تأن الطيران هو قطاع صناعي متنام يعد حاسما لتعلصل التواصل على الصعيد العالمي في حين يدعم التنمية ايقتصادية
يالنمو في شتى أةحاء العالم؛
يتقر تأةه من أجل تلبية ايحتياجات المتنامية للطيران يضمان التشعيل اآلمن يالفعال لشبكة النقل ال وم ،ثمة حاجة إلى مهنيين
مؤهلين يأكفاء في م ال الطيران؛ يكذلك تنوع القوى العاملة في م ال الطيران؛
يترى أةه ،لتلبية ايحتياجات الحالية يالمقبلة من الموارد البشرصة ،من المهم للديل يقطاع الطيران إشراك ال يل القادم من مهنيي
الطيران؛
يتشير إلى أن الشراكات بين الحكومات يالمنظمات اإلقليمية يقطاع الطيران يالمنظمات التعليمية تتسم تاألهمية يجتذاب ال يل
القادم من مهنيي الطيران يتعليمهم يايحتفاظ بهم؛ مع مراعاة المساياة بين ال نسين؛

تقرر ما يلي:
تحث الديل األعضاء على العمل مع م تمع الطيران لتحديد احتياجاتها من الموارد البشرصة الطوصلة األجل ييضع
-1
ّ
استراتي يات يجتذاب مهنيي الطيران يتعليمهم يايحتفاظ بهم في هذا القطاع؛ مع مراعاة المساياة بين ال نسين؛
تش ّع سلطات الطيران المدةي على التواصل مع الهيئات التعليمية الحكومية يالعمالية يشبكة برةامج ترصنير المتقدم
-2
( )TPPيقطاع الطيران لوضع استراتي يات للتريصج للطيران يتنمية قدرات مهنيي الطيران يالحفاظ عليهم داخل الديل؛
تش ّع الديل األعضاء على تسهيل اإلجراءات اإلدارصة إلتاحة الم ال أمام تدفق المهنيين تحرصة عبر الحديد ،يذلك
-3
من خالل اإلرشادات يممارسات التقييم المتفق عليها ديليا من أجل ايعتراف المتبادل تالمؤهالت يالتراخيص؛
تكلّف الم لس تأن يضمن أن تواصل اإليكاي اضطالعها بدير قيادم في تيسير التواصل يالتعاين مع الديل يقطاع
-4
الطيران للمساعدة في تحديد التنبؤات ييضع ايستراتي يات يتبادل أفضل الممارسات يتخطيط األديات القياسية يالمبادئ التوجيهية،
يذلك إلشراك يتثقيف ال يل القادم من مهنيي الطيران؛
تش ّع الديل األعضاء على التريصج يتباع أفضل الممارسات التي تركل على تلبية ايحتياجات يتحقيق القيم الخاصة
-5
تال يل القادم من مهنيي الطيران لضمان إةتاجية العاملين يأدائهم يتوظيفهم يايحتفاظ بهم يسالمتهم؛
تش ّع الديل األعضاء يالمنظمات الديلية ياإلقليمية يالمؤسسات األكاديمية يقطاع الطي ارن على دعم برةامج ال يل
-6
القادم من المهنيين العاملين في م ال الطيران كواحد من العناصر األساسية لبناء القدرات ،يذلك من خالل توفير الخبرات الفنية
ياإلرشادات يالموارد (البشرصة يالمالية يغيرها) للمساعدة على تحقيق أهداف البرةامج.
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القرارُُُُ:25-40تنفيذُاستراتيجياتُبناءُالقدراتُوالتدريبُفيُمجالُالطيران ُ
لما كان تطوصر الطيران العالمي المتص ل تايس تدامة يالس المة ياألمن يعتمد على إتاحة الموظفين يالمش رفين يالمديرصن المؤهلين
ياألكفاء من أجل أعمال التش عيل يالص ياةة يالتخطيط يالتنس يق ياإلدارة ياإلش راف في ما يتعلق ت ميع العمليات المعقدة في مختلف
المطارات يالم ايت ال وصة يالطائرات يمرافق الصياةة ،يما إلى ذلك؛
يالالنظر إلى أن م لس منظمة الطيران المدةي الديلي (اإليكاي) قد يافق على "س ياس ة اإليكاي للتدرصب في م ال الطيران المدةي"
تعدها الديل
التي تحدد أهداف اإليكاي يديرها في التدرصب على الطيران من أجل "دعم اس تراتي يات تنمية الموارد البش رصة التي ّ
األعضاء يأيساط الطيران لضمان توافر العدد الكافي من العاملين المؤهلين ياألكّفاء لتشعيل يصون يإدارة ةظم النقل ال وم الحالية

يالمس تقبلية فض ال عن المعايير الديلية المتّص لة تالس المة ،يس عة يكفاءة المالحة ال وصة ،ياألمن يالتس هيالت ،يالتنمية ايقتص ادية
للنقل ال وم ،يحماية البيئة"؛

فإنُالجمعيةُالعمومية:
ُتقررُأن تس اعد اإليكاي الديل األعض اء على تحس ين مس توى كفاءة موظفي الطيران يص وةه من خالل أةش طة التدرصب
-1
التاتعة لإليكاي ،يذلك لض مان أن يكون لدى الديل األعض اء في اإليكاي ما يكفي من الموارد البش رصة يالقدرة على تنفيذ أحكام
اإليكاي يالرام ها.
-2

ُتقررُأن تسترشد أةشطة التدرصب التاتعة لإليكاي تالمبادئ التالية:
أ)

تقع على الديل األعضاء المسؤيلية عن تأهيل المهنيين العاملين في م ال الطيران؛

ب) ينبعي إيالء األيلوصة القص وى ألةش طة ُّ
التعلم التي تدعم تنفيذ القواعد يالتوص يات الديلية يالرامج اإليكاي تاس تخدام
التدرصب القائم على الكفاءة يةهج تصميم النظم التعليمية؛
ج)

مشعلي مرافق التدرصب يلكن دين أن تشارك في تشعيل هذه المرافق؛
ينبعي لإليكاي أن تقدم المشورة إلى ِّ

د)

إعط اء أيلوص ة رفيع ة ل دعم برة امج ال ي ل الق ادم من المهنيين الع املين في م ال الطيران الت اتع لإليك اي يتنفي ذ
اس تراتي يات يأطر إدارة األداء البش رم يالمواهب البش رصة التي تش مل اجتذاب ال يل القادم يتدرصبه يتنش ئته يرعايته
يايحتفاظ ته؛

ه) ينبعي أن ترشد يتدعم أةشطة برةامج التدرصب العالمي على الطيران فرص التدرصب ي ُّ
التعلم التي تتيحها اإليكاي للديل
لضمان جودة النتائج يتوحيدها يفعاليتها يكفاءتها؛
ي)

ينبعي لألمينة العامة لإليكاي أن تعمل على تعلصل ايس تدامة الذاتية ألةش طة برةامج التدرصب العالمي على الطيران
عبر توفير هيكل ياض ح إلدارت ه ،يش مل آليات من أجل المهام المالية يالفنية ياإلدارصة يمؤش رات األداء الرئيس ية من
أجل دعم احتياجات الديل ُّ
للتعلم يالتنمية.

ُتحث الديل على تبادل خططها ايس تراتي ية التي تتنايل ُّ
التعلم يالتطوصر في م ال الطيران ،تما في ذلك التطبيق العملي
-3
لخرصطة طرصق التدرصب يالناء القدرات في م ال الطيران التي يض عتها اإليكاي ،يمس اعدة تعض ها لبعض من أجل تحقيق الوص ول
األمثل إلى أةشطة ُّ
التعلم من أجل المهنيين العاملين في م ال الطيران لديها؛
-4

ُمناشدةُالدولُمنُأجلُماُيلي:
أ)

تش يع تنفيذ راتطات ُّ
التعلم يالتنمية في م ال الطيران؛
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تبني ش راكات تش أن المس ائل المتص لة تالتدرصب ي ُّ
التعلم من خالل التعاين يتبادل المعارف على الص عيد اإلقليمي،
ب) ّ
يصش مل ذلك ،على س بيل المثال ي الحص ر ،تبادل المتاح من موارد التدرصب ي ِّ
المدرالين يمص ِّممي المناهج التدرصبية
يأديات الديرات التدرصبية يإعداد قائمة تخبراء التدرصب على الطيران.
تعطيُتعليماتُإلى الم لس تإةش اء آلية رص د يتقييم لمعال ة جودة يكفاءة يفعالية أةش طة اإليكاي تش أن التدرصب العالمي
-5
على الطيران ،يتقديم تقرصر إلى الديل األعضاء يفقا لذلك.
الممارساتُالمرتبطةُبذلك
ينبعي للم لس أن يعلز المساعدة المقدمة إلى الديل األعضاء فيه من أجل مواءمة مستوصات كفاءة المهنيين العاملين في
-1
م ال الطيران ،تما في ذلك يضع أطر للكفاءة ل ميع الوظائف المتصلة تالطيران .يصنبعي أن تستند هذه ال هود إلى ما يلي:
أ)

تحليل البياةات لتحديد ايحتياجات الوظيفية ياألداء البشرم المتوقع ياأليلوصات يايحتياجات؛

ب) تحديد ايحتياجات التدرصبية الالزمة من أجل تنفيذ أحكام اإليكاي؛
ج) ةهج التدرصب القائم على الكفاءة.
القرارُُُُ:10-38االعترافُبالموافقةُعلىُأجهزةُالتدريبُعلىُالطيرانُبالمحاكاةُ ُ
أن اإليكاي قد ةشرت الوثيقة  - Doc 9625دليل معايير تأهيل أجهلة محاكاة الطيران المستخدمة ألغراض التدرصب ،الم لد
حيث ّ
األيل  -الطائرات( ،الطبعة الثالثة) يالم لد الثاةي  -المريحيات( ،الطبعة األيلى) لتوفير يسيلة لسلطات الديل األخرى لقبول ،دين
القيام بتقييمات متكررة ،المؤهالت التي تمنحها الديلة التي أجرت التقييمات األيلية يالمتكررة ل هاز التدرصب على الطيران تالمحاكاة؛
يعلز غياب ايعتراف
يإدراكا تأةّه على الرغم من يجود آلية متفق عليها ديليا للتنسيق المنصوص عليه في الوثيقة ّ ،Doc 9625
يصتسبب بتكاليف مرتفعة للديل يللصناعة؛
تمؤهالت أجهلة التدرصب على الطيران تالمحاكاة عمليات التقييم المتعددة
ّ
يإذ تدرك أن هناك تقدما تطيئا ةحو تنفيذ ةظم للتعرف على الموافقة على أجهلة التدرصب على الطيران تالمحاكاة بناء على التوجيهات
الواردة في الوثيقة Doc 9625؛

فإن ال معية العمومية:

تحث الديل األعضاء على يضع ةظم لالعتراف تالموافقة على أجهلة التدرصب على الطيران تالمحاكاة بناء على
-1
التوجيهات المتوفرة تاستخدام الوثيقة Doc 9625؛
-2
تالمحاكاة؛ ي
-3
تالمحاكاة.

تطلب من الم لس مواصلة الدعم للديل األعضاء في إةشاء ةظم لالعتراف تالموافقة على أجهلة التدرصب على الطيران

تحث الديل األعضاء على مساعدة تعضها البعض في إةشاء ةظم لالعتراف تالموافقة على أجهلة التدرصب على الطيران

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ج)ُُ:شهاداتُالصالحيةُللطيرانُوشهاداتُالكفاءةُوإجازاتُ
طواقمُقيادةُالطائرات ُ
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القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(د)ُُ:موظفوُالطيرانُالمؤﻫلونُواألكفاء ُ

التحقيقُفيُحوادثُالطائراتُ ُ
القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ن)ُُ:التعاونُبينُالدولُاألعضاءُعلىُالتحقيقُفيُبعضُ
حوادثُالطائرات ُ

القرارُُ،4-40

يُ ُ
ُالمرفقُ(س)ُُ:األداءُالبشر ُ

القرارُ:10-36

ُتحسينُسبلُتفاديُالحوادثُفيُالطيرانُالمدني ُ
ُحمايةُبعضُسجالتُالحوادثُوالوقائع ُ

القرارُ:2-40

وحداتُالقياس ُ
ُالبيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُوممارساتهاُالتيُتخصُ
المالحةُالجوية ُ

القرارُ:4-40

التسهيالتُوالخدماتُاألرضيةُوالعاملونُاألرضيونُ ُ
القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ز)ُُُ:عيينُحدودُالمجاالتُالجويةُلخدماتُالحركةُالجوية ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ح)ُُ:توفيرُخدماتُالبحثُواإلنقاذ ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ط)ُُ:التنسيقُوالتعاونُبينُالحركةُالجويةُالمدنيةُوالحركةُ
الجويةُالعسكرية ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ي)ُُ:توفيرُالمطاراتُالمالئمة ُ

القرارُُ،4-40

ُالمرفقُ(ك)ُُ:شروطُمالئمةُلتوظيفُالعاملينُاألرضيينُفيُالطيران ُ

القرارُ:11-27

ُاالزدحامُفيُالمطاراتُوفيُالفضاءُالجويُ ُ

القرارُ:8-38

ُالكفاءةُفيُاللغةُاالنجليزيةُالمستخدمةُفيُاالتصاالتُالهاتفيةُ
الالسلكية ُ
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القرارُُُُ:8-40األحكامُالعالميةُالخاصةُبتصميمُوترخيصُوعملياتُالمطاراتُالعائمة ُ
إذ تِّقر ال معية العمومية أةه تموجب قرار ال معية العمومية  ،25-39كِّلفت األمينة العامة تالنظر في ايحتياجات يالمواصفات
الخاصة تالديل األقل ةموا يالديل ال لرصة الصعيرة النامية التي تم تحديدها في إطار األمم المتحدة ،لدى تنسيق برامج المساعدة
يتحديد أيلوصاتها يتيسيرها يتنفيذها تعية تعلصل ةظم النقل ال وم لديها؛
تمدها تأحكام عالمية مرتبطة تالمناطق التي ي يمكن الوصول إليها إي بواسطة عمليات الطائرات
تقر تالحاجة إلى دعم الديل ّ
يإ ْذ ّ
يريج للتقدم ايجتماعي
المائية ،يذلك من أجل تحسين السالمة يالتش يع على إقامة قطاع صلب للطيران المدةي الذم من شأةه أن ّ
يايقتصادم يصحافظ عليه من خالل إتاحة السياحة المسؤيلة ،التي تشكل ،على سبيل المثال ،أحد المحركات األساسية لالقتصاد؛
يإ ْذ تضع في اعتبارها الحاجة إلى ةشر األحكام العالمية المحددة خصيصا لمعال ة تصميم يترخيص يتشعيل المطارات العائمة
لعمليات الطائرات المائية تحيث يتم الوفاء تاحتياجات جميع الديل ايعضاء لنظام ةقل جوم مأمون يمنتظم يفعال ياقتصادم؛

إنُالجمعيةُالعموميةُ :
تطلب من الم لس ،في حديد الميلاةية المخصصة الحالية يكمسألة ذات أيلوصة ،أن يستعرض القواعد يالتوصيات الديلية الحالية
المرتبطة تالمطارات يأن يستحدث ما يللم من القواعد يالتوصيات الديلية في مالحق ايتفاقية ،يذلك من أجل معال ة مسائل تصميم
يترخيص يإدارة يسالمة يشريط اإلبالغ الخاصة تعمليات المطارات العائمة.

اإلجراءاتُالفنيةُضدُأفعالُالتدخلُغيرُالمشروعُ ُ
القرارُ:5-22

ُتخريبُوتدميرُطائرةُمدنيةُكوبيةُأثناءُطيرانهاُفيُرحلةُمنتظمةُفيُ
منطقةُالكاريبيُمماُنتجُعنهُفقدانُُ73منُالركابُوأفرادُالطاقم ُ

القرارُُ :11-40البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُالمتعلقةُبأمنُالطيران ُ
القرارُُ :12-27دورُاإليكاوُفيُالقضاءُعلىُالنقلُغيرُالمشروعُللعقاقيرُالمخدرةُ
بطريقُالجو ُ
______________________

يُ
النقلُالجو ُ
ُ
البابُالثالثُ—ُ
سياساتُالنقلُالجويُُالمستمرة ُ
ُ
القرارُ:9-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالنقلُالجويُ ُ

لما كاةت "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" قد حددت المبادئ األساسية التي ي ب على الحكومات إتباعها لتطوصر خطوط النقل ال وم
الديلي على ةحو يتسم تايةتظام يالكفاءة يايقتصاد يالت اةس يايستدامة ،يكان أحد أغراض اإليكاي لذلك هو دعم المبادئ يالترتيبات
الرامية إلى إةشاء خدمات للنقل ال وم الديلي تقوم على تكافؤ الفرص يتشعيله ا على أساس سليم ياقتص ادم مع ايحترام المتبادل
لحقوق الديل يمراعاة الصالح العام؛
يلما كان النقل ال وم ينطوم على أهمية أساسية تالنسبة للتطوصر المستدام يقتصادات الديل من خالل تعلصل يتيسير السياحة
يالت ارة؛
يلما كان تدبير الموارد الالزمة لالستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها تطوصر النقل ال وم يالتصدم للتحديات التي ينطوم عليها
يتلك الناجمة عنه يلداد صعوالة ،يخاصة تالنسبة للبلدان النامية؛ يمن أجل مواكبة التحديات الناجمة عن الطلبات على النقل ال وم؛
يلما كاةت المنظمة تعد إرشادات يدراسات يإحصاءات تشأن تطوصر النقل ال وم في الديل األعضاء على ةحو مستمر يصنبعي أن
تواظب على تحديث يتركيل يأهمية هذه المواد يتوزصعها على الديل األعضاء تأكثر الوسائل فعالية؛
يلما كان من المقرر على الديل األعضاء أن توفر بياةات إحصائية دقيقة يياقعية يغيرها من المعلومات األخرى لكي يتسنى للمنظمة
إعداد اإلرشادات يالدراسات الالزمة؛
يلما كاةت المنظمة تت ه ةحو ةظام اإلدارة حسب األهداف مع زصادة تركيلها على التنفيذ سياسات النقل ال وم يما يتصل بذلك من
إرشادات ،اتساقا مع مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب" ،بدي من النظر في يضع القواعد القياسية في إطار هذا الهدف ايستراتي ي؛
يلما كاةت اإلرشادات الصادرة عن هذه المنظمة ياإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ الهدف ايستراتي ي– التنمية ايقتصادية
تسهل العولمة يالتحرصر يالتشعيل الت ارم تاإلضافة إلى
للنقل ال وم تساعد الديل األعضاء على يضع السياسات يالممارسات التي ّ
خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة للنقل ال وم الديلي؛
يلما كان من المهم للديل األعضاء أن تشارك في أعمال هذه المنظمة في م ال النقل ال وم؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
الموحد تسياسات اإليكاي المستمرة في م ال النقل ال وم ،كما كاةت
تقرر أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدةاه تشكل البيان
-1
ّ
تلك السياسات قائمة عند ختام الديرة األرالعين لل معية العمومية:
المرفق (أ):

التنظيم ايقتصادم للنقل ال وم الديلي

المرفق (ب):

فرض الضرائب

المرفق (ج):

اقتصادات خدمات المطارات يالمالحة ال وصة
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المرفق (د):

إحصاءات يالياةات الطيران

المرفق (ه):

التنبؤات يالتخطيط يالتحليالت ايقتصادية

تحث الديل األعضاء على مراعاة هذه السياسات يت ديداتها التي يعدها الم لس ياألمينة العامة في يثائق اإليكاي الخاصة
-2
بهذا الشأن؛
تحث الديل األعضاء على أن تبذل كل جهد للوفاء تالتلاماتها الناشئة عن اتفاقية شيكاغو يق اررات ال معية العمومية ،يأن
-3
تدعم كذلك ةشاط المنظمة في م ال النقل ال وم ،يأن تقدم على يجه الخصوص اإلحصاءات يالمعلومات األخرى الكاملة يالموقوتة
التي تطلبها المنظمة ألعمالها في م ال النقل ال وم؛
تحث الديل األعضاء في يظائفها التنظيمية على أن تراعي السياسات يالمواد اإلرشادية التي يضعتها اإليكاي تشأن التنظيم
-4
ايقتصادم للنقل ال وم الديلي ،مثل تلك السياسات يالمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة  ،Doc 9587تعنوان "السياسات يالمواد
اإلرشادية تشأن التنظيم ايقتصادم للنقل ال وم الديلي"؛
تطلبُإلى الم لس إعطاء أهمية خاصة للتحدم المرتبط بتموصل تطوصر البنى األساسية يالقدرات في م ال الطيران ،تما
-5
يتناسب مع مستوى توّقعات ةمو الحركة يخاصة في البلدان النامية؛
تطلبُإلى الم لس أن يستشير تأةسب الوسائل في كل المسائل المتصلة تالنقل ال وم خبراء يمثلون الديل األعضاء إذا
-6
رأى ذلك مفيدا لعمله في هذا الشأن ،تما في ذلك إةشاء فرق من الخبراء المؤهلين أي م موعات دراسة تاتعة لألماةة العامة من هؤيء
الخبراء المؤهلين الذين سي تمعون أي يعملون تالمراسلة يصقدمون تعد ذلك تقارصرهم إلى ل نة النقل ال وم؛ يذلك يفقا للوثيقة "التوجيهات
الخاصة تأفرقة الخبراء التاتعة لل نة النقل ال وم يالل نة المعنية تالتدخل غير المشريع" ()Doc 9482؛
تطلبُإلى الم لس أن يعقد مؤتمرات أي اجتماعات عالمية يستطيع جميع الديل األعضاء أن تشارك فيها ،تاعتبارها الوسيلة
-7
الرئيسية للتقدم في حل المسائل ذات األهمية العالمية في م ال النقل ال وم ،عندما يبرر عقد هذه ايجتماعات عدد يأهمية المسائل
التي يتعين حلها يحيث توجد إمكاةية اتخاذ إجراءات ّبناءة تصددها؛
تطلبُإلى الم لس ياألمينة العامة تعميم يتش يع سياسات اإليكاي في م ال النقل ال وم يما يتصل بها من إرشادات على
-8
الديل األعضاء يفيما بينها؛
تطلبُإلى الم لس ياألمينة العامة اتخاذ ما يللم من إجراءات لتنفيذ ق اررات يمقررات ال معية العمومية تشأن أةشطة المنظمة
-9
في م ال النقل ال وم ،يرصد يدعم تنفيذ الديل لسياسات اإليكاي في م ال النقل ال وم؛
الموحد لسياسات اإليكاي في م ال النقل ال وم يأن يخطر ال معية
 -10تطلبُإلى الم لس أن يواظب على مراجعة هذا البيان
ّ
العمومية كلما دعت الحاجة إلى إدخال تعييرات عليه؛
 -11تطلبُإلى الم لس مواصلة تحديث سياسات اإليكاي يإرشاداتها في م ال النقل ال وم يمواكبتها للتعيرات ياحتياجات الديل
األعضاء مع المحافظة في الوقت ةفسه على المبادئ األساسية التي تنبني عليها؛
-12

تعلنُأن هذا القرار يحل محل القرار القرار .15-39

ُ

الباب الثالث :النقل ال وم
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المرفقُ(أ)
التنظيمُاالقتصاديُللنقلُالجويُالدولي ُ
القسمُاألول:

ُالمبادئُاألساسيةُوالرؤيةُالطويلةُاألجل ُ

لما كاةت المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو ،يهي احترام السيادة ،ياإلةصاف يالمساياة في الفرص ،يعدم التمييل،
يالتراتط ،يالتناسق ،يالتعاين ،قد ساعدت على أفضل ةحو النقل ال وم الديلي يمازالت تشكل أساس تطوره المستقبلي يتساهم فيه؛
يلما كان تعدد األطراف إلى أقصى حد ممكن لتحرصر النقل ال وم الديلي ،يخاصة تبادل الحقوق الت ارصة ،تما في ذلك حقوق النقل،
على المستوى المتعدد األطراف ي يلال يمثل ياحدا من أهداف المنظمة؛
يلما كاةت الديل األعضاء تتوخى أهدافا يسياسات تنظيمية مختلفة ضمن إطار اتفاقية شيكاغو يلكنها تشترك في هدف أساسي ياحد
هو المشاركة في ةظام النقل ال وم الديلي تشكل مستمر يصعتمد عليه؛
يلما كاةت الحاجة تقضي تالتكيف مع البيئة التنظيمية يالتشعيلية دائبة التعير في م ال النقل ال وم ،يكاةت المنظمة قد يضعت
بناء على ذلك إرشادات عن سياسات تنظيم النقل ال وم الديلي تما في ذلك البنود النموذجية يصيعة اتفاقات الخدمات ال وصة؛
يلما كاةت هناك حاجة إلى إرساء ملصد من الفهم للتحديات يالملايا المرتبطين بتحرصر فتح األسواق ،من منظورم خدمات الركاب
يالشحن معا؛
يلما كان توفير خدمات النقل ال وم المنتظمة يالموثوقة ذا أهمية أساسية في تطوصر اقتصادات الديل ،ي سيما الديل النامية ،تما
في ذلك الديل التي تعتمد على قطاع السياحة؛
يلما كاةت المنظمة قد اعتمدت الرؤصة الطوصلة األجل لتحرصر النقل ال وم الديلي التي تنص على ما يلي" :ةحن ،الديل األعضاء
في منظمة الطيران المدةي الديلي ،ةعقد العلم على أن ةتاتع بنشاط مواصلة تحرصر النقل ال وم الديلي لصالح جميع ال هات المعنية
يلالقتصاد تصفة عامة .يةحن سنسترشد تضريرة احترام أعلى مستوصات السالمة ياألمن يمبدأ إتاحة الفرص المتكافئة يالمنصفة لكافة
الديل يال هات المعنية التاتعة لها"؛
يلما كان امتثال الديل األعضاء ألحكام اتفاقية شيكاغو يالتقيد على الصعيد العالمي تاتفاق عبور الخطوط ال وصة الديلية ي"اتفاقية
توحيد تعض قواعد النقل ال وم الديلي" (اتفاقية موةترص ال لعام  )1999ي"اتفاقية الضماةات الديلية على المعدات المنقولة" (اتفاقية
تخص معدات الطائرات .يغيره من يثائق اإليكاي التي تحكم النقل ال وم يسهل يصساهم
كيب تاين) يالريتوكولها تشأن المسائل التي ّ
في تحقيق أهداف المنظمة؛

يلما كان ينبعي مراعاة مصلحة المستهلك عند تطوصر السياسات الوطنية أي اإلقليمية ياللوائح المنظمة للنقل ال وم؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث جميع الديل األعضاء على مراعاة يتطبيق رؤصة اإليكاي الطوصلة األجل من أجل تحرصر النقل ال وم الديلي في يضع
-1
السياسات يالممارسات التنظيمية؛
تشجع الديل األعضاء على مواصلة عملية التحرصر الت ارم لدخول األسواق بوتيرة يطرصقة مناسبتين لالحتياجات يالظريف،
-2
مع مراعاة مصالح جميع ال هات المعنية ياليئة األعمال الت ارصة المتعيرة يمتطلبات البنى التحتية فضال عن المبادئ المتعلقة بتدابير
الضماةات الرامية إلى ضمان المشاركة الدائمة يالفعالة ل ميع الديل في ،تما في ذلك مبدأ إيالء عناية خاصة لمصالح ياحتياجات
البلدان النامية؛
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تحث الديل األعضاء على أن تتفادى اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على النمو المنتظم يالمستدام يالمتنسق للنقل
-3
ال وم الديلي ،يأن تتأكد من أي يتم تطبيق السياسات يالتشرصعات المحلية على النقل ال وم الديلي دين مراعاة خصائصها؛
تحث الديل األعضاء التي لم تنضم تعد إلى اتفاق عبور الخطوط ال وصة الديلية ياتفاقية موةترص ال لعام  1999ياتفاقية
-4
كيب تاين يالريتوكولها يغيرها من يثائق اإليكاي التي تحكم النقل ال وم الديلي على أن تبادر على يجه السرعة إلى النظر في
ايةضمام إليهما؛
تحث جميع الديل األعضاء على أن تس ل لدى اإليكاي اتفاقات يجميع الترتيبات المتعلقة تالطيران المدةي الديلي ،يذلك
-5
يفقا ألحكام المادة ( )83من اتفاقية شيكاغو ييفقا لقواعد تس يل اتفاقات يترتيبات الطيران لدى اإليكاي ،لتعلصل الشفافية؛
تحث الديل األعضاء على أن تحيط الم لس علما تاما تالمشاكل الخطيرة الناشئة عن تطبيق اتفاقات أي ترتيبات الخدمات
-6
ال وصة يالأم تطورات هامة في عملية التحرصر؛
تحث الديل األعضاء على أن تولي ايعتبار الواجب للسمات المميلة لخدمات الشحن ال وم عند تبادل حقوق دخول
-7
األسواق في إطار اتفاقات الخدمات ال وصة يأن تمنح الحقوق المناسبة يالمريةة التشعيلية الالزمة من أجل تش يع تطور خدمات
الشحن ال وم ،تما في ذلك الخدمات التي تم ّكن من الت ارة اإللكتريةية؛
تحث الديل األعضاء ،لدى معال ة المسائل المتعلقة بتخصيص الخاةات يالقيود على الطيران الليلي ،على أن تولي ايعتبار
-8
الواجب يحتياجات يشواغل الديل األخرى يأن تبذل قصارى جهدها لتبديد الشواغل من خالل المشايرات بين األطراف المعنية تشكل
شفاف يخال من التمييل ،يأن تحترم يتتبع مبدأ النهج المتوازن لإليكاي في اإلجراءات التنظيمية تشأن إدارة ضوضاء الطائرات في
المطارات؛
تحث الديل األعضاء يال هات المعنية على مراعاة يتطبيق مبادئ اإليكاي األساسية الرفيعة المستوى يغير المللمة يغير
-9
اإلجبارصة تشأن حماية المستهلك في عملية يضع السياسات يالممارسات التنظيمية يالتشعيلية ،تما في ذلك في يقوع اضطراتات
ضخمة تؤثر على الطيران ،يالمواظبة على إبالغ اإليكاي تشأن الخبرات المكتسبة أي المشكالت في تطبيقها؛
 -10تطلب ُإلى الم لس أن يدعم يالقوة تبادل اآلراء يالممارسات السليمة حول تطبيق مبادئ اإليكاي الرئيسية تشأن حماية
المستهلك ةظ ار ألن هذا ال هد يمكن أن يساعد على تش يع التوافق فيما بين النظم الوطنية أي اإلقليمية ،مع مراعاة احتياجات الديل
للمريةة تبعا لخصائصها ايجتماعية يالسياسية يايقتصادية؛
 -11تشجع الديل األعضاء على مواصلة استخدام تسهيالت اإليكاي للتفايض تشأن الخدمات ال وصة يايستفادة منها ،مما يساهم
في تسهيل يتحسين فعالية المفايضات يالمشايرات المتعلقة تالخدمات ال وصة؛
 -12تطلبُإلى الم لس ايضطالع تملصد من العمل لبلورة فهم أفضل لملايا التحرصر يالتحديات يالحواجل التي تحول دين فتح
األسواق ،تحيث يمكن إيالء ملصد من ايعتبار لتطوصر ةهج متعدد األطراف في الوقت المناسب؛
 -13تطلبُإلى الم لس مواصلة تعلصل الحوار يتبادل المعلومات مع الديل األعضاء يأيساط الصناعة مع مراعاة أهداف رؤصة
اإليكاي الطوصلة األجل لتحرصر النقل ال وم فيما يتعلق تالت ارب الساتقة ياإلة ازات التي حققتها الديل ،تما في ذلك اتفاقات التحرصر
القائمة التي أبرمت على أصعدة ثنائية يإقليمية يمتعددة األطراف ،فضال عن اةطباق يمواءمة معاهدات القاةون ال وم متعددة
األطراف القائمة يكذا مختلف المقترحات التي تم تقديمها خالل المؤتمر العالمي السادس للنقل ال وم؛

الباب الثالث :النقل ال وم

III-5

 -14تطلبُإلى الم لس أن يواصل التعاين مع الهيئات اإلقليمية ياإلقليمية الفرعية على دراسة يإعداد تدابير التعاين ،تما في
ذلك الترتيبات المتحررة ،ياستعراض ةتائج هذه التدابير بهدف معرفة ما إذا كان ينبعي توصية الديل األعضاء بتنفيذ تدابير مماثلة
أي غيرها من التدابير األخرى على ةطاق أيسع؛
 -15تطلبُإلى الم لس أن يواصل إجراء الدراسة المقارةة يالتحليلية لسياسات الديل األعضاء يألساليب عملها في م ال تنظيم
النقل ال وم الديلي تما فيها أحكام اتفاقات الخطوط ال وصة ،يأن يخطر جميع الديل األعضاء بهذه المعلومات.
القسمُالثاني:

ُملكيةُالناقلينُالجويينُوالسيطرةُعليهم ُ

يلما كان التشدد في تطبيق معيار ملكية العالبية يالسيطرة الفعالة عند اإلذن لشركة الطيران تممارسة حقوق الطرصق يغيرها من حقوق
النقل ال وم قد يحرم ديي ةامية كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة لتشعيل الخطوط ال وصة الديلية يالحصول منها على الفوائد المثلى؛
يلما كان تعيين الخطوط ال وصة يترخيص دخول األسواق ي ب تحرصرهما يفقا للوتيرة التي تختارها كل ديلة ييفقا لتقديرها ،يذلك على
ةحو اطرادم يصتسم تالمريةة ،في ظل الرقاتة التنظيمية الفعالة يي سيما فيما يتعلق تالسالمة ياألمن؛
يلما كان توسيع ةطاق المعايير أي تطبيقها تمريةة فيما يخص تعيين يتفوصض شركات الطيران قد يساعد على تهيئة بيئة تشعيلية
ينمو فيها النقل ال وم الديلي يصلدهر تصورة مستقرة يتتسم تالكفاءة يايقتصاد ،يصسهم في هدف مشاركة الديل في عملية التحرصر،
بدين المساس تالتلامات الديل تالنسبة لسالمة الطيران يأمنه؛
يلما كان تحقيق أهداف التنمية الديل يلقى تش يعا متلايدا من خالل الترتيبات التعايةية التي تنشئ ت معات اقتصادية إقليمية يتسهل
يعبر عن التقارب يالتماثل في المصالح القائمة؛
التعاين الوظيفي الذم ّ

يلما كاةت المناقشات التي أجراها فرصق خبراء تنظيم النقل ال وم تشير إلى تأييد ياسع النطاق للعمل ال ارم بهدف إعداد يثائق
متعددة األطراف تشأن تحرصر ملكية الناقلين ال وصين يالسيطرة عليهم؛
فإنُالجمعيةُالعمومية:
تحث الديل األعضاء على مواصلة تحرصر ملكية الناقلين ال وصين يالسيطرة عليهم ،حسب ايحتياجات يالظريف ،بواسطة
-1
مختلف التدابير القائمة مثل رفع القيود المفريضة على الملكية يالسيطرة الواردة في اتفاقات الخدمات ال وصة الثنائية أي األحكام
المتعلقة تالتعيين التي تعترف تمفهوم المصلحة المشتركة داخل الم موعات ايقتصادية اإلقليمية أي اإلقليمية الفرعية التي أيصت
بها اإليكاي؛
تحث الديل األعضاء على قبول تعيين أم شركة طيران يالسماح لها تممارسة حقوق الطرصق يغيرها من حقوق النقل ال وم
-2
ألم ديلة أي ديل ،يي سيما الديل النامية في ةفس الت مع ،يفقا لألحكام يالشريط التي يقبلها األطراف ،تما في ذلك اتفاقات النقل
ال وم التي عقدتها أي تعقدها األطراف المعنية؛
تحث الديل األعضاء على ايعتراف تمفهوم المصالح المشتركة للت معات ايقتصادية اإلقليمية أي اإلقليمية الفرعية بوصفه
-3
أساسا سليما لقيام الديلة بتعيين شركة طيران تاتعة ألم ديلة أخرى من ةفس الت مع ايقتصادم اإلقليمي حيثما تكون ملكية األغلبية
يالسيط رة الفعالة على تلك الشركة في يد تلك الديلة األخرى الواحدة أي األكثر أي في يد مواطنيها؛
تحث الديل األعضاء على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين يتفوصض شركات الخطوط ال وصة ،تما في ذلك إتباع
-4
معايير اإليكاي ،يعلى اعتماد ةهج مرن ياي ابي لمساعدة الديل األخرى في جهودها الرامية إلى التحرر من معيارم الملكية يالسيطرة
فيما يخص الناقلين ال وصين ،ديةما إخالل تالسالمة ياألمن؛
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تدعو جميع الديل األعضاء ذات الخبرة في مختلف أشكال التشعيل المشترك للخدمات ال وصة الديلية إلى أن تقدم إلى
-5
الم لس ،تشكل متواصل ،المعلومات المتعلقة تخبراتها ،لكي يتسنى للمنظمة الحصول على المعلومات التي قد تساعد الديل األعضاء؛
تطلبُإلى الم لس أن يعالج الشواغل المتبقية كي يمكن إحراز تقدم ةحو "اتفاقية ايستثمار األجنبي في شركات الطيران"،
-6
متعدد األطراف تموجب رؤصة اإليكاي الطوصلة األجل تشأن
يالتي تهدف إلى تحرصر ملكية الناقلين ال وصين يالسيطرة عليهم تشكل ّ
تحرصر النقل ال وم الديلي؛
تطلبُإلى الم لس أن يقدم المساعدة ،بناء على الطلب ،إلى الديل األعضاء التي تبادر إلى إعداد هذه الترتيبات التعايةية
-7
للمشاركة المباشرة في ملكية يتشعيل الخطوط ال وصة الديلية ،أي إلى الديل األعضاء التي تقوم شركات الطيران التاتعة لها بوضع
تلك الترتيبات ،يأن يقوم الم لس على الفور بتوزصع المعلومات المتعلقة بتلك الترتيبات التعايةية على الديل.
القسمُالثالث:

ُالتعاونُفيُمجالُالترتيباتُالتنظيميةُوالتنافس ُ

لما كاةت تعض القيود ايقتصادية يالمالية يالتشعيلية التي تم تبنيها تشكل اةفرادم على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل
ال وم الديلي يتميل إلى خلق ممارسات ت ارصة تمييلصة م حفة داخل القطاع تاإلضافة إلى أةها قد تكون غير متوافقة مع المبادئ
األساسية يتفاقية شيكاغو يمع التطوصر المنتظم يالمتناسق للنقل ال وم؛
أعدت إرشادات عن السياسة العامة لكي تقوم الديل بتنسيق يمواءمة النهوج يالممارسات التنظيمية في م ال
يلما كاةت المنظمة قد ّ
النقل ال وم الديلي ،تما في ذلك تشأن المسائل المتعلقة تالمنافسة؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل األعضاء على إيالء ايهتمام الواجب تمبدأ المنافسة العادلة يالمتسايصة فيما يخص تشعيل خدمات النقل ال وم
-1
الديلي يما يتصل بها من مسائل متعلقة تالمنافسة؛
تحث الديل األعضاء على يضع القواةين يالسياسات المتعلقة تالمنافسة التي تنطبق على النقل ال وم ،مع مراعاة السيادة
-2
الوطنية يمراعاة السيادة الوطنية ياألخذ تايعتبار إرشادات اإليكاي تشأن المنافسة؛
تحث الديل األعضاء على تش يع التعاين بين هيئات المنافسة اإلقليمية ي/أي الوطنية عند تنايل المسائل المرتبطة تالنقل
-3
ال وم الديلي ،تما في ذلك ما يندرج في سياق الموافقة على التحالفات يحايت دمج الشركات؛
تشجع الديل األعضاء على دمج المبادئ األساسية للتوزصع العادل يالمتسايم لفرص المنافسة ،يعدم التمييل يالشفافية
-4
يالتنسيق يالتوافق يالتعاين المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو يالمت سدة في سياسات اإليكاي يالتوجيهات المتوفرة في التشرصعات
يالقواعد ياللوائح الوطنية ياتفاقات الخدمات ال وصة؛
تطلبُإلى الم لس تطوصر األديات من قبيل إقامة المنتديات لتبادل المعلومات لتوطيد التعاين يالحوار يتبادل المعلومات
-5
عن المنافسة العادلة بين الديل تعرض التريصج للنهوج التنظيمية المتناسقة في م ال النقل ال وم الديلي؛
تطلبُإلى الم لس أن يواصل رصد التطورات في م ال المنافسة في النقل ال وم الديلي يتحديث ما يللم من سياساته
-6
يإرشاداته المتعلقة تالمنافسة العادلة؛
القسمُالرابع:

ُتجارةُالخدمات ُ

لما كان ايتفاق العام تشأن ت ارة الخدمات ( )GATSالذم اعتمدته منظمة الت ارة العالمية يتضمن تعض جواةب النقل ال وم الديلي؛
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يلما كاةت اإليكا ي قد عملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام اتفاقية الطيران المدةي الديلي يللرسالة يالدير
اللذين تنفرد بهما اإليكاي في م ال النقل ال وم الديلي.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تؤكد من جديد أن من الضريرم أن تستطلع المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية يأن تضع التوصيات يالمقترحات
-1
الالزمة للتصدم للتحديات التي تواجه النقل ال وم الديلي ،است اتة للتعيرات الداخلية يالخارجية التي تؤثر فيه؛
تسلم تأن تلك الترتيبات ينبعي أن تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل ال وم الديلي ياستمرار ازدهاره على ةحو يتسم تايةتظام
-2
يايستقرار يالكفاءة يايقتصاد بدين تقوصض السالمة ياألمن ،يضمان مصالح جميع ال ديل األعضاء يمشاركتها الفعالة يالمستدامة
في النقل ال وم الديلي؛
-3

تؤكد من جديد على الدير القيادم لإليكاي في يضع اإلرشادات عن سياسات تنظيم النقل ال وم الديلي؛

-4
يلي:

تحث الديل األعضاء التي تشارك في المفايضات يايتفاقات يالترتيبات الت ارصة التي تتعلق تالنقل ال وم الديلي على ما
أ) أن تكفل التنسيق الداخلي في الهيئات الوطنية يأن تكفل تصفة خاصة مشاركة سلطات الطيران يصناعة الطيران
مشاركة مباشرة في المفايضات؛
ب) أن تكفل إدراك ممثلي الديل إدراكا تاما ألحكام "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" ،يي سيما خصائص النقل ال وم
الديلي يالنيته التنظيمية ياتفاقاته يترتيباته؛
ج) أن تراعي الحقوق يايلتلامات إزاء الديل األعضاء لدى اإليكاي غير األعضاء في منظمة الت ارة العالمية؛
د) أن تبحث تعناية في اآلثار المترتبة على اقتراح إدراج أم خدمات أي أةشطة إضافية متعلقة تالنقل ال وم في ايتفاق

العام تشأن ت ارة الخدمات ،آخذة تعين ايعتبار الخاص ايرتباط الوثيق بين ال واةب ايقتصادية يالبيئية يجواةب
السالمة ياألمن في النقل ال وم الديلي؛
ه) أن تش ع على تحقيق الفهم التام لدير يصالحيات اإليكاي في يضع اإلرشادات للتنظيم ايقتصادم ،تما في ذلك
تحرصر النقل ال وم الديلي ،يأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات؛
ي)

-5

أن تودع لدى اإليكاي تمقتضى المادة ( )83من اتفاقية شيكاغو ةسخا من أم إعفاءات يأم التلامات محددة تتعلق
تالنقل ال وم الديلي عقدتها تموجب ايتفاق العام تشأن ت ارة الخدمات؛

تطلبُمن منظمة الت ارة العالمية يالديل األعضاء يالمراقبين فيها ايالء ايهتمام الواجب لما يلي:
أ) الهياكل يالترتيبات التنظيمية الخاصة تالنقل ال وم الديلي يالتحرصر الذم ي رم على المستوى الثنائي ياإلقليمي
ياإلقليمي الفرعي؛
ب) مسؤيلية اإليكاي الدستورصة عن النقل ال وم الديلي ،يخاصة مسؤيليتها عن سالمته يأمنه؛
ج) سياسة اإليكاي يموادها اإلرشادية الراهنة تخصوص التنظيم ايقتصادم للنقل ال وم الديلي يعملها الدائب في هذا
الميدان؛

-6

وتطلبُإلى الم لس:
أ)

أن يواصل ايضطالع بدير قيادم عالمي في تسهيل يتنسيق عملية التحرصر ايقتصادم مع ضمان السالمة ياألمن
يحماية البيئة في النقل ال وم الديلي؛
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ب) أن يتاتع بنشاط التطورات المست دة في ت ارة الخدمات يالتي قد تؤثر على النقل ال وم الديلي ،يإبالغ الديل
األعضاء بها؛
ج) أن يش ع استمرار ايتصال يالتعاين يالتنسيق تصورة فعالة بين اإليكاي يمنظمة الت ارة العالمية يغيرها من المنظمات
الديلية الحكومية يغير الحكومية التي تعمل في م ال ت ارة الخدمات.

المرفقُ(ب) ُ
فرضُالضرائب ُ
ةظ ار ألن فرض الضرائب على النقل ال وم الديلي ،مثال على الطائرات يالوقود ياإلمدادات الفنية ايستهالكية يعلى إيرادات شركات
النقل ال وم الديلي يعلى مبيعات أي خدمات الطيران ،قد يكون له تأثير اقتصادم يتنافسي ضار على عمليات النقل ال وم الديلي؛
يلما كاةت سياسات اإليكاي "تشأن فرض الضرائب في م ال النقل ال وم الديلي" ،على النحو الوارد في الوثيقة  ،Doc 8632تميل
من ةاحية المفهوم بين الرسم يالضرصبة تاعتبار أن "الرسم هو جباية تهدف على يجه التحديد إلى استرداد ةفقات تقديم الت هيلات
يالخدمات إلى الطيران المدةي ،بينما الضرصبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أي المحلية ،يهي عموما ي تسرم على
الطيران المدةي ي تكاملها يي على أساس تكلفة محددة"؛
يلما كان من دياعي القلق البالغ قيام تعض الديل األعضاء تفرض جبايات على ةحو متلايد على تعض جواةب النقل ال وم الديلي،
ياةتشار ال بايات المفريضة على الحركة ال وصة ،حيث يمكن تصنيف تعض هذه الرسوم على أةها ضرائب على مبيعات يخدمات
النقل ال وم الديلي؛
الموحد
يلما كاةت مسألة ال بايات المتعلقة تاةبعاثات محركات الطائ رات قد عول ت في قرار ال معية العمومية " xx-40البيان
ّ
تسياسات اإليكاي يممارساتها المستمرة في م ال حماية البيئة – األحكام العامة يالض يج يةوعية الهواء المحلي"؛
يلما كاةت سياسات اإليكاي تشأن فرض الضرائب الواردة في الوثيق ة  Doc 8632تكمل المادة ( )24من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي"
تستهدف التسليم تطاتع الطيران المدةي الديلي يالالحاجة إلى إعفاء تعض جواةب عمليات النقل ال وم الديلي من الضرائب؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل األعضاء على أن تطبق "سياسات اإليكاي تشأن فرض الضرائب في م ال النقل ال وم الديلي" حسبما يرد في الوثيقة
 Doc 8632يلتفادم فرض ضرائب تمييلصة على الطيران الديلي؛
تحث الديل األعضاء على تحاشي ايزدياج الضرصبي في م ال النقل ال وم؛
تطلبُإلىُالم لس يواصل التريصج لسياسات اإليكاي تشأن فرض الضرائب يرصد التطورات يتحديث سياساتها ،كلما للم األمر ذلك.

المرفقُ(ج) ُ
اقتصاداتُخدماتُالمطاراتُوالمالحةُالجويةُ ُ
القسمُاألول:

ُسياسةُفرضُالرسوم ُ

لما كاةت المادة ( )15من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" قد حددت أساس فرض رسوم المطارات يخدمات المالحة ال وصة ياإلعالن
عنها؛
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يلما كاةت "سياسات اإليكاي تشأن فرض الضرائب في م ال النقل ال وم الديلي" على النحو الوارد في الوثيقة  Doc 9082تميل من
ةاحية المفهوم بين الرسم يالضرصبة تاعتبار أن "الرسم هو جباية تهدف على يجه التحديد إلى استرداد ةفقات تقديم الت هيلات يالخدمات
إلى الطيران المدةي ،بينما الضرصبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أي المحلية ،يهي عموما ي تسرم على الطيران
المدةي ي تكاملها يي على أساس تكلفة محددة"؛
يلما كاةت مسألة ال بايات المتعلقة تاةبعاثات محركات الطائرات يالخيارات القائمة على آليات السوق قد عول ت على حدة في قرار
موحد تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة – األحكام العامة يالض يج
ال معية العمومية " xx-40بيان ّ
موحد
يةوعية الهواء المحلي (المرفق (ح)  -أثر الطيران على ةوعية الهواء المحلي) ،يفي قرار ال معية العمومية " xx-40بيان ّ
تسياسات يممارسات اإليكاي المستمرة في م ال حماية البيئة – تعير المناز"؛
يلما كاةت ال معية العمومية قد كلفت الم لس تصياغة توصيات إلرشاد الديل األعضاء إلى المبادئ التي يمكن لمقدمي خدمات
المطارات يخدمات المالحة ال وصة للطيران المدةي الديلي أن يفرضوا على أساسها رسوما يسترداد تكاليف تقديمها يتحصيل إيرادات
معقولة أخرى منها ،يالى األساليب التي يمكن إتباعها لتحصيل تلك اإليرادات؛
يلما كاةت الديل اإلعضاء قد دعت المنظمة إلى تقديم المشورة ياإلرشادات الرامية إلى التش يع على ايسترداد المنصف لتكاليف
خدمات المطارات يالمالحة ال وصة تما يتسق مع السياسات العامة لإليكاي ،مع العمل في الوقت ذاته على تحقيق توازن بين المصالح
المالية لكل من مقدمي المطارات يخدمات المالحة ال وصة ،من جهة ،يالناقلين ال وصين يغيرهم من المنتفعين ،من جهة أخرى؛
يلما كان الم لس قد اعتمد اإلرشادات المرتبطة تالسياسات تشأن تخصيص تكاليف "النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية"
) (GNSSلضمان معاملة عادلة ل ميع المنتفعين الذين يمكنهم فعال جني فوائد من خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار
الصناعية؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1

تحث الديل األعضاء على أن تكفل ايحت ارم التام للمادة ( )15من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي"؛

تحث الديل األعضاء ،عند استرداد تكاليف خدمات المطارات يخدمات المالحة ال وصة التي تقدمها أي تشارك في تقديمها
-2
إلى الطيران المدةي الديلي ،على اتباع المبادئ الواردة في المادة ( )15من اتفاقية شيكاغو يسياسات اإليكاي تالشكل الوارد في
الوثيقة  ،Doc 9082تعض النظر عن الهيكل التنظيمي لتشعيل خدمات المطارات يالمالحة ال وصة؛
تحث الديل األعضاء على أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات يالمالحة ال وصة لتعطي ة التكاليف المرتبطة بتقديم
-3
الت هيلات يالخدمات إلى الطيران المدةي؛
تحث الديل األعضاء على بذل قصارى جهودها يفقا للمادة ( )15من اتفاقية شيكاغو على ةشر أم رسوم تفرضها الديلة
-4
األعضاء أي تسمح تفرضها لقاء تقديم الت هيلات المالحية يخدمات المطارات إلى طائرات أم ديلة عضو أخرى ،يعلى إبالغ
المنظمة بهذه الرسوم؛
تحث الد يل األعضاء على اعتماد مبادئ عدم التمييل ،يتناسب التكاليف ،يالشفافية يالتشاير ،كما يرد في الوثيقة
-5
) ،(Doc 9082في تشرصعاتها أي لوائحها أي سياساتها الوطنية يكذا في اتفاقات الخدمات ال وصة ،لضمان ايمتثال من جاةب المطارات
يمقدمي خدمات المالحة ال وصة؛
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تحث الد يل األعضاء على التحقق من تنفيذ سياسات اإليكاي الحالية فيما يخص استرداد تكاليف التدابير يالمهام األمنية
-6
في المطارات يمن جاةب مقدمي خدمات المالحة ال وصة ،على النحو الوارد في الوثيقة  ،Doc 9082يذلك كي تصبح رسوم ايةتفاع
األمنية معقولة يفعالة من حيث التكلفة يتعلز التنسيق على المستوى العالمي؛
تحث الديل األعضاء على التعاين على استرداد تكاليف مرافق يخدمات المالحة ال وصة متعددة ال نسيات يالنظر في
-7
استخدام اإلرشادات المرتبطة تسياسات اإليكاي تشأن تخصيص تكاليف "النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية" )(GNSS؛
تطلبُإلى الم لس أن يواصل ،حسب ايقتضاء ،تحديث سياسات اإليكاي تشأن رسوم ايةتفاع يما يتصل بذلك من مواد
-8
إرشادية بهدف المساهمة في زصادة الكفاءة يتحسين فعالية التكاليف في توفير يتشعيل المطارات يخدمات المالحة ال وصة يإقامة
تعاين يطيد بين مقدمي الخدمات يالمنتفعين؛
تطلبُإلى الم لس أن يواصل ،حسب ايقتضاء ،تحديث اإلرشادات تشأن تموصل ما يالئم من مهام المراقبة يتخصيص
-9
تكاليف "النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية" ) ،(GNSSفضال عن معال ة مسألة استرداد تكاليف توفير خدمات األرصاد
ال وصة للطيران المدةي الديلي؛
 -10تطلبُإلى الم لس أن يواصل تعلصل سياسات اإليكاي تشأن رسوم ايةتفاع يما يتصل بذلك من مواد إرشادية من أجل إذكاء
الوعي يالتنفيذ من جاةب الديل األعضاء يما لديها من مطارات يهيئات خدمات المالحة ال وصة.
القسمُالثاني:

ُإدارةُوتمويلُالبنىُاألساسيةُفيُمجالُالطيرانُ ُ

يلما كاةت الديل األعضاء تركل تشكل متلايد على تحسين الكفاءة يفعالية التكلفة في م ال تقديم خدمات المطارات يالمالحة ال وصة؛
يلما كاةت الديل األعضاء أصبحت تكثر من إسناد تشعيل خدمات المطارات يالمالحة ال وصة إلى هيئات ت ارصة يمخصصة قد تكون
أقل إدراكا ييعيا تالتلامات الديل تموجب اتفاقية شيكاغو يمالحقها يسياسات يإرشادات اإليكاي في الم ال ايقتصادم ،يتستخدم
ت هيلات يخدمات متعددة ال نسيات للوفاء تايلتلامات التي تعهدت بها الديل تموجب المادة ( )28من اتفاقية شيكاغو؛
يإذ تسلم تالحاجة إلى القيام تاستثمارات كبيرة على ا لمدى الطوصل فيما يخص تطوصر يتحديث البنى األساسية ذات ال ودة في م ال
الطيران تما يتناسب مع مستوى توّقعات ةمو الحركة ،تما في ذلك احتياجات الوافدين ال دد في المستقبل؛
يلما كان قطاع الطيران يتحمل معظم تكاليف البنى األساسية الخاصة ته ،عوضا عن تموصلها من الض ارئب أي ايستثمارات الحكومية
أي اإلعاةات؛
يلما كان تطوصر الهياكل األساسية للنقل ال وم يالخطة العالمية تشأن "حلم التحسينات في منظومة الطيران" ( )ASBUsيتطلب
مسوغات ضريرصة لتحليل ال ديى تما يضمن تعبئة األموال يالتموصل لدعم تنفيذهما؛
يإذ تشير إلى أن "إعالن يإط ار خطة عمل تطوصر البنى األساسية في م ال الطيران في أفرصقيا" قد تم اعتمادهما في إطار خطة
عمل لومي ( )2019-2017لالتحاد األفرصقي يذلك خالل "منتدى اإليكاي العالمي الثالث للطيران" ،الذم اةعقد في أبوجا بني يرصا
في ةوفمبر )2017؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تذكر الديل األعضاء تأةها هي يحدها المسؤيلة عن الوفاء تايلتلامات التي تعهدت بها تموجب المادة ( )28من اتفاقية
-1
شيكاغو إزاء خدمات المطارات يالمالحة ال وصة ،تصرف النظر عن الهيئة أي الهيئات التي تشعل خدمات المطارات يالمالحة ال وصة
المعنية؛
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تشجع الديل األعضاء على النظر في إةشاء كياةات مستقلة لتشعيل المطارات يمقدمي خدمات المالحة ال وصة ،مع مراعاة
-2
ايستدامة ايقتصادية يمصالح المستخدمين ياألطراف المعنية األخرى؛
تحثُ الديل األعضاء ،على إةشاء النظم اإلدارصة ،على سبيل المثال ،إةشاء األطر المؤسسية يالقاةوةية يالتنظيمية التمكينية،
-3
ياتباع ةهج يستند إلى البياةات ،يإقامة التعاين ياتخاذ الق اررات المتوافقة بين سلطات النقل يغيرها من الو ازرات المكلفة تالم ايت
ذات الصلة تالموضوع ،يالتي يمكن أن تشكل دافعا لتحفيل ايستثمار في البنى األساسية في م ال الطيران؛
تحث الديل األعضاء على يضع برامج يخطط يطنية ي/أي إقليمية للبنى األساسية في م ال الطيران ،يالتي ينبعي مواءمتها
-4
يدم ها مع التطوصر المتوازن تشكل مناسب لوسائط النقل ،يرالطها تاألطر يايستراتي يات اإلةمائية الوطنية ي/أي اإلقليمية ،يتنسيقها
مع األطر ايقتصادية يالمالية الديلية؛
تشجع الديل األعضاء على تهيئة مناز يتسم تالشفافية يايستق رار يصمكن التنبؤ ته في م ال ايستثمار لدعم تطوصر البنى
-5
األساسية للطيران ،على سبيل المثال ،من خالل إشراك ال هات المعنية ،يتنوصع مصادر التموصل يتصعيد دير القطاع الخاص ،تما
في ذلك من خالل ايستثمار الخ اص ،يإصالح األعمال الت ارصة ،ياتخاذ مبادرات التموصل الخاص ،يإقامة الشراكات بين القطاعين
العام يالخاص يمختلف خطط الحوافل؛
تطلبُإلى الم لس أن يقوم ،حسبما هو مطلوب ،تمواصلة إعداد يتحديث اإلرشادات ياألديات المتعلقة بتموصل تطوصر
-6
المبين في "حلم
يتحديث البنى األساسية ذات ال ودة في م ال الطيران ،تما في ذلك آليات لدعم التحسينات التشعيلية على النحو ّ
التحسينات في منظومة الطيران" (،)ASBUs
تطلب ُإلى الم لس تنفيذ يدعم أعمال المتاتعة ذات الصلة تالموضوع لتنفيذ "إعالن يإطار لخطة عمل لتطوصر البنى
-7
األساسية في م ال الطيران في أفرصقيا" يذلك تموجب الترتيبات الحالية ،ي سيما في إطار "خطة اإليكاي التنفيذية اإلقليمية الشاملة
للسالمة ال وصة في أفرصقيا" (.)AFI Plan

المرفقُ(د) ُ
بياناتُوإحصاءاتُالطيران ُ
لما كان برةامج اإليكاي لبياةات يإحصاءات الطيران يمّثل أساسا مستقال يعالميا لعرض تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي
يتنميته المستدامة؛
يلما كاةت كل ديلة عضو قد تعهدت تأن تقوم شركات النقل ال وم التاتعة لها بتقديم البياةات ياإلحصاءات التي يطلبها الم لس
يفقا للمادة  67من اتفاقية شيكاغو؛
يلما كان الم لس قد أعد أيضا شريطا لبياةات يإحصاءات عمليات الخطوط ال وصة الداخلية يالمطارات الديلية يت هيلات الطرق
الديلية ،طبقا للمادتين ( )54ي( )55من اتفاقية شيكاغو؛
يلما كان الم لس قد أعد شريطا ل مع البياةات ياإلحصاءات عن الطائرات المدةية المس لة طبقا للمادة  21من اتفاقية شيكاغو؛
يلما كان يتعين على اإليكاي أن ت مع البياةات ياإلحصاءات من الديل عن ايستهالك السنوم للوقود في م ال الطيران ،يأن ترصد
يتبلغ عن اآلثار المحتملة المترتبة عن التدابير ايقتصادية المتصلة تال واةب التشعيلية لخدمات الطيران الديلي يالهياكل األساسية
ذات الصلة؛
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يلما كان الم لس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي جمع البياةات ياإلحصاءات ذات الصلة يتحليلها
لقياس أداء المنظمة ككل يأداء مكوةاتها من حيث بلوغ األهداف ايستراتي ية الموضوعة لها؛
يلما كان التعاين بين المنظمات الديلية التي ت مع بياةات يإحصاءات الطيران يتوزعها قد يمكن من توسيع ةطاق يتعطية يجودة
البياةات ،يتفادم ازدياج ال هود يالتخفيف من العبء الذم تتحمله الديل؛
يلما كان دير اإليكاي في ت هيل يةشر بياةات يإحصاءات الطيران يتيح للديل استخدامها كأداء فعالة في النمو اآلمن يالمنظم
لخدمات الطيران المدةي الديلي التي تدار تصورة ةاجعة ياقتصادية؛
ظل سرعة يكمية تنامي البياةات يظهور التكنولوجيات ال ديدة المتطورة لتحليل
يإذ تسلّم تأن تحاليل بياةات الطيران تمر بتحويت في ّ
هذه البياةات؛

يإذ تسلّم

يضع م
الضخمة

تأن اإليكاي تواصل بذل جهودها كي تتسم العمليات التي تشمل بياةات يإحصاءات الطي ارن تالفعالية يالكفاءة من خالل
موعة من األديات اإللكتريةية يالناء الخبرات تشأن التكنولوجيات الناشئة تايستفادة من اإلمكاةيات المتاحة من البياةات
لتلبية ايحتياجات المتطورة للديل األعضاء؛

فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تعين جهات اتصال تعنى ببياةات يإحصاءات الطيران ،يتبذل قصارى جهودها لتقديمها
-1
تحث الديل األعضاء على أن ّ
لإليكاي في حينها يالشكل الكتريةي كلما أمكنها ذلك؛
-2

تشجع الديل األعضاء على استخدام األديات اإللكتريةية المتاحة عند تقديم بياةات يإحصاءات الطيران يالحصول عليها؛

تطلبُإلى الم لس أن يدعو الخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوالة حسب ايقتضاء ليدرسوا تصفة منتظمة
-3
البياةات ياإلحصاءات ،تما فيها البياةات الضخمة ،التي ت معها اإليكاي ،يذلك لتلبية احتياجات المنظمة يديلها األعضاء تلبية أكثر
فاعلية ،يليضعوا المقاييس الضريرصة لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها ايستراتي ية يتحسين اتساق البياةات ياإلحصاءات
يمحتوى التحليالت؛
-4

وتطلبُإلى الم لس ما يلي:
أ)
ب)
ج)

د)

أن يواصل استكشاف سبل التعاين على ةحو أيثق مع األمم المتحدة ييكايتها يالمنظمات الديلية األخرى فيما
يخص جمع بياةات يإحصاءات الطيران يتوزصعها ،تما فيها البياةات الضخمة حسبما هو مطلوب؛
أن يضع الترتيبات المالئمة لكي تقدم اإليكاي المساعدة إلى الديل األعضاء بناء على طلبها لتحسين بياةات
يإحصاءات يتحليالت الطيران المدةي يالتقارصر اإلحصائية المقدمة إلى المنظمة؛
أن يواصل جمع يمعال ة يتحليل بياةات الطيران ،تما في ذلك البياةات الضخمة ،مع الحرص في الوقت ذاته على
ضمان تنسيق بياةات يإحصاءات الطيران من مصادر مختلفة من أجل تسهيل توفير البياةات الدقيقة يالموثوقة
يالمتسقة الالزمة يتخاذ ق اررات مستنيرة من جاةب الديل؛
يأن ينشر يصتبادل مع الديل األعضاء بياةات الطيران ذات ايهتمام المشترك في م ال النقل ال وم يفقا للمبادئ
ياألحكام الواردة في ايتفاقية يفي الق اررات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة.

ُ
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المرفقُ(ﻫ) ُ
التنبؤاتُوالتخطيطُوالتحليلُاالقتصادي ُ
القسمُاألولُ:

ُالتنبؤاتُوالتخطيط ُ

يلما كاةت الديل األعضاء تحتاج إلى تنبؤات عالمية يإقليمية عن تطورات الطيران المدةي الديلي في المستقبل يستخدامها في
مختلف أغراض التخطيط يالتنفيذ؛
يلما كان من ياجب الم لس في إطار أعماله المستمرة في الم ال ايقتصادم للنقل ال وم أن يتوقع التطورات المستقبلية التي يحتمل
أن تتطلب اتخاذ تدابير من جاةب المنظمة ،يأن يبادر تاتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب؛
يلما كاةت المنظمة تحتاج إلى تنبؤات محددة ألغراض التخطيط للمطارات يةظم المالحة ال وصة يألغراض الرصد يالتخطيط في
م ال حماية البيئة؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تطلبُإلى الم لس أن يقوم تإعداد يتحديث التنبؤات تايت اهات يالتطورات في المستقبل في م ال الطيران المدةي ،يأن يتيحها للديل
األعضاء؛
تطلبُإلى الم لس أن يقوم تمواصلة تحديث م موعة يحيدة من التنبؤات الطوصلة األجل للحركة ال وصة ،التي يمكن على أساسها
يضع تنبؤات تمواصفات محددة أي تقدر أكبر من التفصيل يذلك خدمة ألغراض شتى منها تخطيط ةظم المالحة ال وصة يتحليل
المسائل البيئية؛
تطلبُإلى الم لس أن يواصل تحسين دقة التنبؤات من خالل صقل أساليب التنبؤ ياستخدام البياةات الضخمة.
القسمُالثانيُ:

ُالتحليلُاالقتصاديُ

لما كاةت الديل األعضاء يالمنظمات الديلية يالمؤسسات المالية يكذلك صناعات الطيران يالسياحة يالت ارة تبدم اهتماما متلايدا
تالتحليل ايقتصادم للنقل ال وم ،تما في ذلك مساهمة الطيران في ايقتصادات العالمية ياإلقليمية يالوطنية؛
حاد في المعلومات ايقتصادية الموثوقة عن الدير المتلايد األهمية للطيران في ايقتصادات الوطنية في جميع
يلما كان هناك ةقص ّ
أةحاء العالم؛
يلما كاةت الدراسات ايقتصادية التي تقوم بها اإليكاي لتكاليف إيرادات النقل ال وم الديلي ،قد ش عت على الحياد يأفضت إلى ةظام
أكثر إةصافا لتقاسم إيرادات شركات الطيران؛
يلما كاةت اإليكاي تحتاج إلى التحليالت ايقتصادية التي تساعد على تقييم فعالية التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف اإليكاي ايستراتي ية
يلتخطيط المسائل البيئية يالدراسات ايستثمارصة يألغراض أخرى.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تطلبُإلى الم لس أن يواصل يضع اإلطار المنه ي لحساب الطيران الفرعي ،يأن يتحقق من مطاتقة مختلف البياةات
-1
لقياس األثر المباشر على ايقتصاد الوطني يفقا لنظام الحساتات القومية ،تما في ذلك مساهمة الطيران في الناتج المحلي اإلجمالي
يعدد فرص العمل التي يتيحها قطاع الطيران ياستهالك قطاع الطيران يتأثير الطيران على ميلان المدفوعات؛
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تطلبُإلى الم لس أن يصدر تصفة ديرصة دراسة عن ايختالفات اإلقليمية في مستوى التكاليف التشعيلية للنقل ال وم
-2
الديلي ،يأن يحلل في هذه الدراسة تأثير اختالف العمليات يأسعار المستللمات على مستوصات التكاليف يعلى تعرصفات النقل ال وم؛
تطلبُإلى الم لس أن يضع منه يات يإجراءات لقياس التأثير غير المباشر يالمستحدث لنشاط الطيران على ايقتصادم
-3
الوطني ،ياإلرشادات تشأن دراسة ال ديى لتحليل التكاليف يالمنافع يتحليالت التكاليف يالمنافع يتحليل الفعالية من حيث التكاليف
لتلبية احتياجات المنظمة يالم موعات اإلقليمية لتخطيط المالحة ال وصة يهيئات التخطيط في م ال البيئة يغيرها من أةشطة المنظمة؛
تطلبُإلى الم لس رصد التطورات يإجراء دراسات عن أبرز القضايا ذات األهمية العالمية يتبادل تحليالتها مع الديل
-4
يالمنظمات الديلية يقطاع الطيران.
القسمُالثالثُ:

ُالبريدُالجويُ

لما كان البرصد ال وم يشكل جلءا ي يت أل من النقل ال وم الديلي ،يالذم يتأثر تشكل متلايد تالت ارة اإللكتريةية؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل األعضاء على أن تراعي األثر الذم يقع على الطيران المدةي الديلي كلما صيعت سياسات في م ال البرصد
-1
ال وم الديلي ،يي سيما في اجتماعات ايتحاد البرصدم العالمي؛
تليد ايتحاد البرصدم العالمي بناء على طلبه يعلى النحو المنصوص عليه في ترتيبات التعاين
-2
تكلُف األمينة العامة تأن ّ
ذات الصلة بين ايتحاد البرصدم العالمي ياإليكاي تالمعلومات الوقائعية ال اهلة.
القرارُُ :16-40البيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُالمستمرةُفيُمجالُالتسهيالت ُ

لما كان ُالملحق التاسع – "التسهيالت" قد يضع للتركيل على التلامات الديل األعضاء تموجب المواد ( )22ي( )23ي( )24من اتفاقية
شيكاغو ،يلتوحيد اإلجراءات الالزمة للوفاء تالشريط القاةوةية المشار إليها في المواد ( )10ي( )13ي( )14ي( )29ي()35؛
يلما كان تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية الواردة في الملحق التاسع أساسيا لتيسير التصرصح للطائرات يتخليص الركاب يأمتعتهم
يالبضائع يالبرصد يمواجهة التحديات التي تطرحها مراقبة الحديد يإجراءات المطارات تعية الحفاظ على كفاءة عمليات النقل ال وم؛
يلما كانُمن األساسي أن تواصل الديل األعضاء السعي إلى تحقيق أكبر قدر من الكفاءة ياألمن في مثل عمليات الخلوص هذه.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقرر أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدةاه تشكل البيان الموحد لسياسات اإليكاي يممارساتها المستمرة فيما يخص
-1
التسهيالت ،كما كاةت تلك السياسات قائمة عند اختتام الديرة األرالعين لل معية العمومية:
المرفق (أ) -

إعداد يتنفيذ أحكام التسهيالت

المرفق (ب) -

اإلجراءات الوطنية يالديلية الهادفة إلى ضمان أمن يسالمة أةشطة تحديد هوصة المسافرصن
يعمليات مراقبة الحديد

المرفق (ج) -

اإلجراءات الوطنية يالديلية يالتعاين في مسائل التسهيالت

المرفق (د) -

ةظم تبادل بياةات الركاب
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-2
تعييرات عليه؛

تكلُف الم لس ت أن يستعرض البيان الموحد المتعلق تالتسهيالت يأن يبلغ ال معية العمومية إذا اقتضى األمر إدخال

-3
التسهيالت.

محل القرار  :20-39البيان الموحد لسياسات اإليكاي يممارساتها المستمرة فيما يخص
تعلن أن هذا القرار يحل
ّ

المرفقُ(أ) ُ

إعدادُوتنفيذُأحكامُالتسهيالت ُ
يلما كاةتُ"اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين" يالريتوكولها ايختيارم ،التي اعتمدتها ال معية العامة لألمم المتحدة في شهر ديسمبر
 ،2006قد دخلت حيل النفاذ في 2008/5/3؛
يلمّا كاةت مواصفات يثائق السفر المقريءة آليا التي أعدتها المنظمة قد أثبتت فاعليتها في استحداث ةظم تع ل بتخليص إجراءات
الركاب الديليين يأفراد الطواقم من خالل مراقبة الدخول يالخريج في المطارات يتعلصل برامج ايمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات
اله رة يتعلصل برامج ايمتثال لإلجراءات التي تضعها سلطات اله رة يغيرها من السلطات المعنية تمراقبة الحديد؛
يلما كانُإعداد م موعة من الالفتات القياسية التي تسهل الحركة في مباةي المطارات على الركاب يالمنتفعين اآلخرصن قد أثبت فاعليته
يفائدته؛
يلما جعلت سبل السفر ال وم متاحة ل ميع الركاب أداة مساهمة رئيسية في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامةُ ُ.
يلما كاةت يثائق السفر المقريءة آليا تعلز إجراءات إدارة مراقبة الحديد ياألمن من خالل تحسين سالمة الوثائق المستخدمة لتتحقق
من هوصة المسافرصن يالطاقم ال وم؛
يلما كاةت الديرة الثامنة يالثالثون لل معية العمومية لإليكاي المنعقدة في عام  2013قد قررت تأةه ينبعي تش يع الديل األعضاء
على استخدام ةظام اإلبالغ اإللكتريةي عن ايختالفات ( )EFODيالذم تم إعداده لسد الحاجة إلى توفير يسيلة أكثر فعالية لإلبالغ
يالبحث عن ايختالفات عن القواعد القاسية يالتوصيات يالى استبدال اآللية القائمة على الورق؛
يإذُتضع في اعتبارهاُ مكوةات الملحق التاسع "التسهيالت" التي تدعم أهداف إدارة الحديد يأمن الحديد على حد سواء يالتي تخضع
للتدقيق تموجب "برةامج اإليكاي العالمي لتدقيق أمن الطيران" )(USAP؛
يإذ تذ ِّكر تالبيان الصادر عن المؤتمر الرفيع المستوى ألمن الطيران المنعقد في موةترص ال في  29ي 30ةوفمبر  2018يما صدر
عنه من استنتاجات يتوصيات مرتبطة تإدارة مراقبة الحديد.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
-1
التاسع.

تحثُ الديل األعضاء على إيالء عناية خاصة للصادة جهودها من أجل تطبيق القواعد يالتوصيات الديلية الواردة في الملحق

تحثُ الديل األعضاء على أن تولي ،في تنفيذ األحكام ذات الصلة في الملحق التاسع ،العناية الواجبة للوثيقة (Doc
-2
)" – 9984دليل تشأن إتاحة يسائل النقل ال وم لألشخاص ذيم اإلعاقة"؛
ُتطلبُإلىُالم لس يضع برةامج عمل تشأن تمكين استفادة الركاب ذيم اإلعاقة من ةظام النقل ال وم المخصص لذيم
-3
اإلعاقة؛ ُ
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ُتطلب إلى الم لس أن يكفل تحديث الملحق التاسع " -التسهيالت" تحيث يفي تالمتطلبات المعاصرة للديل األعضاء يكذلك
-4
ما عليهم من التلامات إزاء ق اررات م لس األمن التاتع لألمم المتحدة فيما يتعلق تإدارة مراقبة الحديد يتأمين يثائق السفر ،عالية على
متطلبات الديل األعضاء المتعلقة تالتعامل مع البضائع يالركاب؛ يالتطورات التكنولوجية ذات الصلة بهذه اإلدارة؛ يتيسير الشحن؛
القصر غير المصحوالين؛
يمعال ة األحداث الصحية يغيرها من األحداث المعرقلة للطيران يالتصدم لها؛ ي ّ
-5

أن المواد اإلرشادية ذات الصلة مواكبة للتطورات يملبية يحتياجات الديل األعضاء؛
تطلب إلى الم لس أن يتأ ّكد من ّ

ُتطلب إلى الم لس أن يضمن التوافق يالتكامل بين أحكام الملحق التاسع – "التسهيالت" المرتبطة تإدارة مراقبة الحديد
-6
يالملحق الساتع عشر – "األمن"؛
تحثُ الديل األعضاء على إيالء ايهتمام الواجب تالمواد اإلرشادية يأفضل الممارسات الحالية تشأن ايستديل على الطرصق
-7
ييضع الالفتات تما في ذلك الوثيقة )" – (Doc 9636اإلشارات الديلية إلرشاد األشخاص في المطارات يالمحطات البحرصة" ،تقدر ما

تظل أحكامها منطبقة؛

تحثُ الديل األعضاء على ضمان أن جميع الوكايت يالفريع التي تضطلع بدير في تنفيذ القواعد القياسية يالتوصيات
-8
الديلية الواردة في الملحق التاسع – "التسهيالت" ،تما في ذلك سلطات الطيران المدةي يسلطات اله رة يال مارك يالصحة يالح ر
الصحي يسلطات إصدار يثائق السفر يمراقبة الحركة ال وصة يسلطات إةفاذ القاةون يسلطات البرصد يالشرطة على الحديد يالسلطات
المعنية تالشؤين الخارجية ،تمنح حق الوصول على النحو المناسب إلى النظام اإللكتريةي لإلبالغ عن ايختالفات ( ،)EFODيذلك
من أجل استيفاء تشكل كامل قائمة ايمتثال التي ينص عليها الملحق التاسع؛
تؤكدُمجدداُ أةه ي ب على منظمة الطيران المدةي الديلي يديلها األعض اء ايس تمرار في معاملة برامج التس هيالت
-9
تاعتبارها أم ار يحظى تأعلى درجات األيلوصة يصنبعي توفير الموارد المناسبة لها؛
 -10تحثُ جميع الديل األعضاء على مواصلة توفير الدعم المالي لنشاطات المنظمة في م ال التسهيالت من خالل اإلسهامات
الطوعية في شكل موارد تشرصة يمالية تتخطى تلك المحددة في ميلاةية البرةامج العادم؛
 -11وإذُتقرُ تالدير الرصادم لإليكاي في م ال ةشاطات التسهيالت ،تطلب إلى الم لس ياألمينة العامة أن يضمنا استم اررصة
برامج اإليكاي في م ال التسهيالت على المدى الطوصل ،يذلك من خالل اتخاذ التدابير إلدماج ،قدر اإلمكان ،احتياجات التموصل
ضمن ميلاةية البرةامج العادم تأسرع يقت ممكن.

المرفقُ(ب) ُ
اإلجراءاتُالوطنيةُوالدوليةُالهادفةُإلىُضمانُسالمةُ
أنشطةُتحديدُﻫويةُالمسافرينُوعملياتُمراقبةُالحدودُوتعزيزُاألمن ُ
لما كاةت الديل األعضاء تسّلِم تأهمية إدارة شؤين هوصة المسافرصن يمراقبة الحديد في إطار هدف اإليكاي ايستراتي ي ألمن الطيران
يالتسهيالت؛
تأن القدرة على التعرف على األشخاص بذاتهم أمر يتطلب توخي ةهج أكثر شموي يتنسيقا يرالط بين
يلما كاةتُالديل األعضاء تسلم ّ
العناصر الخمسة المتراتطة التالية في م ال إدارة شؤين هوصة المسافرصن يمراقبة الحديد ضمن شبكة متكاملة:
أ) الوثائق األساسية ياألديات يالعمليات الالزمة لضمان التحقق دليل إثبات الهوصة؛
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ب) تصميم يتصنيع يثائق سفر موحدة يمقريءة آليا ،يخاصة جوازات السفر اإللكتريةية ،المطاتقة لمواصفات اإليكاي
في الوثيقة )" (Doc 9303يثائق السفر المقريءة آليا"؛
ج) اإلجراءات يالبريتوكويت الخاصة تإصدار الوثائق من قبل السلطات المختصة إلى األشخاص المصرح لهم،
يالضواتط للتصدم لحايت السرقة يالتالعب يالفقدان؛
د) ةظم يأديات التفتيش من أجل ضمان كفاءة يأمن عملية قراءة يثائق السفر المقريءة آليا يالتحقق منها على الحديد،
تما في ذلك استخدام دليل المفاتيح العامة ( )PKDلإليكاي؛
ه) تطبيقات قابلة للتشعيل البيني توفر رالطا مناسبا من حيث التوقيت يمضموةا يموثوقا ته لوثائق السفر المقريءة
آليا يأصحابها تالبياةات المتاحة يذات الصلة في سياق عمليات التفتيش؛
يلما كاةتُالديل األعضاء تحتاج إلى قدرات لتحديد هوصة األشخاص ،يأديات يآليات متاحة لتحديد هوصة المسافرصن يالتأكد منها؛
يلما كاةت ُ استراتي ية "برةامج اإليكاي لتحديد هوصة المسافرصن" توفر اإلطار العام لتحقيق أقصى المنافع من يثائق السفر يمراقبة
الحديد يذلك عبر ال مع بين عناصر إدارة شؤين هوصة المسافر؛
يلما كاةت الديل األعضاء في األمم المتحدة قد قررت ،تموجب القرار  1/70الذم اعتمد في  2015/9/25اعتماد خطة أعمال
التنمية المستدامة لعام  2030التي تشمل م موعة تتكون من  17هدفا من أهداف التنمية المستدامة استنادا إلى  169غاية ،علما
تأن العاية  9-16تتمثل في توفير الهوصة القاةوةية لل ميع ،تما في ذلك س الت المواليد تحلول عام 2030؛
يلما كانُم لس األمم المتحدة قد قرر ،تموجب ق ارراته  )2001( 1373ي )2014( 2178ي ،)2017( 2396تأةه ي ب أن تمنع
الديل كا فة حركة اإلرهابيين أي الم موعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحديد يعلى إصدار يثائق الهوصة ييثائق السفر،
يمن خالل تدابير لمنع تلصيف هذه الوثائق أي تليصرها أي استخدامها تطرق احتيالية؛
يلما كاةت صحة يصالحية يثائق السفر المقريءة آليا تعتمدان على مقريئية يحماية هذه الوثائق ياألمن المادم الخاص بها ياألمن
اإللكتريةي الذم يضمنها؛
يلما كاةت القيود المتعلقة تعدد الحايت المدةية الممكنة للشخص تقوم على الوثائق المستخدمة لتحديد الهوصة أي تأكيد المواطنة أي
ال نسية يتقييم أحقية مقدم طلب جواز السفر (أم مستندات الهوصة)؛
يلما كانُ جواز السفر هو الوثيقة الرسمية الرئيسية للسفر التي تدل على هوصة الشخص يجنسيته يتهدف إلى إبالغ ديلة العبور أي
المقصد تأن بوسع حامله أن يعود إلى الديلة التي أصدرت جوازه؛
يلما كاةتُالثقة الديلية في سالمة كل جواز لها أهمية فائقة في تشعيل ةظام السفر الديلي؛
يلما كان استخدام جوازات السفر الفارغة المسريقة ،من ِقبل أيلئك الذين يحايلون دخول البالد بهوصة مليرة ،آخذ في ايزدياد في
شتى أةحاء العالم؛
يلما كان اإلبالغ على يجه السرعة تالمعلومات الدقيقة عن يثائق السفر المسريقة أي المفقودة أي الملعاة الصادرة عن الديل األعضاء
لعرض إدراجها في قاعدة بياةات الوثائق المسريقة يالمفقودة للمنظمة الديلية للشرطة ال نائية هي من القواعد القياسية التي تنص
عليها أحكام الملحق التاسع – "التسهيالت"؛
يلما كانُأمن عملية تحديد هوصة المسافرصن يعمليات مراقبة الحديد يعتمد على ةظام متين إلدارة شؤين الهوصة يعلى سالمة عملية
إصدار جوازات السفر؛
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يلما كان التعاين الرفيع المستوى بين الديل األعضاء يمثل حاجة ملحة من أجل تعلصل التصدم لتليصر جوازات السفر ،تما في ذلك تليصر
أي تلصيف جوازات السفر ،ياستخدام جوازات السفر المليرة أي الملصفة ياستخدام جوازات السفر الصالحة من قبل المحتالين ياستخدام جوازات
السفر المنتهية الصالحية أي الملعاة ياستخدام جوازات السفر التي تم الحصول عليها عن طرصق العش؛
قررت – تموجب "ايستراتي ية العالمية لمكافحة اإلرهاب" التي اعتمدتها في
يلما كاةت الديل األعضاء في األمم المتحدة قد ّ
 – 2006/9/8أن تلصد من جهودها يتعايةها على جميع المستوصات ،حسب ايقتضاء ،لتحسين أمن إةتاج يإصدار يثائق الهوصة
يالسفر يلتحول دين تليصرها يمنع هذا التليصر؛
يلما كان من المطلوب تعلصل يتكثيف التعاين بين الديل األعضاء لمكافحة يمنع تليصر يثائق الهوصة ييثائق السفر؛
يلما كان ةطاق تركيل ال رائم على المستوى العالمي يتحول تشكل متلايد من تليصر يثائق السفر إلى التليصر في شؤين الهوصة؛
يلما كاةت يثائق سفر اتفاقية األمم المتحدة ( )CTDsتمثل يثائق السفر التي ي ب على الديل األطراف في اتفاقية عام  1951المتعلقة
بوضع الالجئين ("اتفاقية عام  )"1951ياتفاقية عام  1954المتعلقة بوضع األشخاص عديمي ال نسية ("اتفاقية عام  )"1954أن تمنحها
لالجئين أي لألشخاص عديمي ال نسية المقيمين على أراضيها تصورة قاةوةية (اةظر المادة  28في كلتا ايتفاقيتين) ،يتمثل على هذا النحو
يثائق السفر المنصوص عليها في المعاهدتين الديليتين فيما يتعلق تاألشخاص المستفيدين من الوضع المعترف ته على الصعيد الديلي؛
يلما كاةت ُاإليكاي يقد يضعت "دليل المفاتيح العامة" لفحص يتدقيق جوازات السفر المقريءة آليا المعلزة تالقياسات البيولوجية يالمعريفة
تال وازات اإللكتريةية ،تما يعلز أمن هذه ال وازات يسالمة عمليات مراقبة الحديد؛
يلما كاةت ُالديل األعضاء تطلب من برامج اإليكاي المساعدة الفنية يالمساعدة على بناء القدرات من أجل تعلصل برام ها في تحديد هوصة
المسافرصن يإدارة مراقبة الحديد؛
يلما كان التعاين تشأن مسائل اإلت ار تالبشر فيما بين الديل األعضاء يمع مختلف األطراف الوطنية ياإلقليمية يالديلية يال هات المعنية
األخرى المهتمة بهذا الم ال قد عاد تالنفع على إجراءات مكافحة ايت ار تاألشخاص.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحثُ الديل األعضاء على العمل ،من خالل إدارة يثائق السفر يمراقبة الحديد ،على تحديد هوصة األفراد بذاتهم يذلك
-1
من أجل ايرتقاء تفوائد التسهيالت يأمن الطيران إلى الحد األقصى ،تما في ذلك منع أفعال التدخل غير المشريع يغيرها من
التهديدات التي يواجهها الطيران المدةي؛
تحثُ الديل األعضاء على تنفيذ اإلجراءات ياألديات الصارمة للحفاظ على سالمة يأمن مستندات الهوصة األساسية ،يسيما
-2
من خالل تطبيق مبادئ دليل إثبات الهوصة ،مثل ضمان أن صاحب الهوصة موجود ياةه ما زال على قيد الحياة من خالل التحقق من
مصدرم بياةات مختلفين ،مع التأكد من ارتباط مقدم الطلب تالهوصة المعنية ياقتصارها عليه يحده في النظام من خالل توفير اإلثبات
تالبصمة ايجتماعية لمقدم الطلب ،أم كيف تفاعل هذا الشخص مع ال هات المعنية في الم تمع طوال حياته يالتحقق من س الت
الوكايت أي من خالل رالط هذا الس ل تمقياس ياحد أي أكثر من المقاييس البيومترصة؛
ُتحثُالديل األعضاء على أن تكثف جهودها من أجل يضع يتنفيذ ةظام متين في م ال إدارة شؤين الهوصة يمن أجل
-3
المحافظة على أمن يسالمة عملية إصدار يثائق السفر؛
تحثُ الديل األعضاء على تكثيف جهودها إلةشاء يتنفيذ ةظام تحقق من سالمة جوازات السفر اإللكتريةية ،ي سيما
-4
بواسطة قراءة توقيعاتها اإللكتريةية يالتحقق من صالحيتها؛
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تطلب إلى الم لس أن يكلف األمينة العامة تالمواظبة على تحديث خارطة الطرصق لتنفيذ استراتي ية "برةامج اإليكاي
-5
لتحديد هوصة المسافرصن" ،يذلك من أجل مساعدة الديل األعضاء على تحديد هوصة األفراد بذاتهم ،يتعلصل أمن يسالمة يثائق السفر
الخاصة بهم يعمليات مراقبة الحديد؛
تطلب إلى الديل األعضاء أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن يسالمة يثائق السفر الخاصة بها يعمليات مراقبة
-6
الحديد يأن تساعد تعضها تعضا في هذه المسائل؛
ُتحثُالديل األعضاء التي لم تصدر تعد جوازات السفر المقريءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في ال لء األيل الراتع
-7
من الوثيقة ( (Doc 9303على أن تبادر إلى إصدارها؛
-8

تذكر الديل األعضاء تأن تكفل سحب ال وازات غير المقريءة آليا من التدايل؛

تحثُ الديل األعضاء تأن تتأكد عند إصدار يثائق سفر الالجئين ياألشخاص عديمي ال نسية ("يثائق سفر اتفاقية األمم
-9
المتحدة") من كوةها يثائق مقريءة آليا ،طبقا للمواصفات الواردة في الوثيقة Doc 9303؛
-10
حديثا؛

تذكر الديل األعضاء بوضع الضواتط للتصدم لحايت سرقة يثائق السفر الفارغة ياختالس يثائق السفر الصادرة

تحث ُالديل األعضاء التي تحتاج إلى المساعدة في يضع ةظم فعالة يةاجعة لتحديد هوصة المسافرصن يمراقبة حديدها
-11
على ايتصال تاإليكاي دين تأخير؛
تطلبُإلى الم لس أن يضمن أن تظل المواصفات يالمواد اإلرشادية الواردة في الوثيقة  - Doc 9303يثائق السفر
-12
المقريءة آليا ،مواكبة للتطورات في ضوء التقدم التكنولوجي؛
يحث الديل األعضاء على تعلصل عمليات إدارة المراقبة على حديدها يفقا لما تقضي ته أيضا ق اررات م لس األمن
-13
المتعلقة بهذا الشأن يذلك بتطبيق القواعد المرتبطة بهذه المسألة يالواردة في الملحق التاسع "التسهيالت".
تدعو الديل األعضاء إلى تنفيذ الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعلصل األمن يتسهيل المراقبة على الحديد مع
-14
تحسين إجراءات التخليص ،مثل ايستخدام المشترك لبواتات المراقبة اآللية على الحديد يدليل اإليكاي للمفاتيح العامة ،يذلك عند
التحقق من صالحية جوازات السفر اإللكتريةية؛
تطلبُإلى األمينة العامة أن تواصل استطالع الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعلصل األمن يتسهيل عمليات مراقبة
-15
الحلول على الحديد مع تحسين إجراءات التخليص؛
تطلب إلى الم لس أن يواصل العمل على تحسين سالمة إجراءات تحديد هوصة المسافرصن يإدارة مراقبة الحديد ،يتعلصل
-16
األمن ييضع اإلرشادات لمساعدة الديل األعضاء على تحقيق الملصد من هذه األهداف؛
تحثُ الم لس على استكشاف سبل تكثيف أةشطة المساعدة يالدعم في بناء القدرات للديل األعضاء في م الي تحديد
-17
هوصة المسافرصن يمراقبة الحديد ،تما في ذلك قيام اإليكاي بدير رصادم في الم تمع الديلي لتسهيل يتنسيق مثل هذه المساعدة؛
تحثُ جميع الديل األعضاء على ايةضمام إلى دليل المفاتيح العامة لإليكاي ياستخدام المعلومات المتاحة في هذا الدليل
-18
للتحقق من صحة يثائق السفر اإللكتريةية المقريءة آليا في عمليات مراقبة الحديد؛
تحثُ الديل األعضاء – إن لم تقم بذلك تعد  -على اإلسراع في اإلبالغ تالبياةات الدقيقة تشأن يثائق السفر المسريقة
-19
يالمفقودة يالملعاة الصادرة عنها إلى اإلةترالول إليداعها في قاعدة بياةات يثائق السفر المسريقة يالمفقودة ()SLTD؛
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تدعو الديل األعضاء على أن تتحقق – إن لم تقم بذلك تعد  -على ةقاط مراقبة حديدها للدخول يالمعادرة ،من يثائق
-20
السفر الخاصة تاألشخاص الذين يسافرين عبر حديد الديل ،من خالل مقارةتها تمضمون قاعدة بياةات اإلةترالول لوثائق السفر
المسريقة يالمفقودة ()SLTD؛
تحثُ الديل األعضاء على أن تنشئ آليات تتسم تالفعالية يالكفاءة بهدف تنفيذ عمليات إيداع البياةات في قاعدة بياةات
-21
يثائق السفر المسريقة يالمفقودة ( )SLTDيعمليات استخراج المعلومات منها؛
تحثُ الديل األعضاء على أن تنشئ ةظاما فعاي لتبادل المعلومات يالتعاين بين جميع ال هات المعنية في م ال منع
-22
ايت ار تالبشر؛
يطلب إلى األمينة العامة أن تكفل إعداد مواد إرشادية تشأن اإلجراءات الواجب تنفيذها لمكافحة ايت ار تالبشر بهدف
-23
توفير الدعم للديل األعضاء في تنفيذها لألحكام التي ترد في الملحق التاسع "التسهيالت" فيما يخص ايت ار تالبشر.
المرفقُ(ج) ُ

اإلجراءاتُالوطنيةُوالدوليةُوالتعاونُعلىُمسائلُالتسهيالت ُ
لما كاةت الحاجة تقضي تأن تتخذ الديل األعضاء إجراءات مستمرة لتحسين فعالية يكفاءة عمليات تخليص اإلجراءات؛
يلما كان إةشاء برامج تسهيالت النقل ال وم الوطنية يالل ان المعنية تالتسهيالت يتشعيلها تفعالية يمثل يسيلة ةاجحة إلدخال
التحسينات الالزمة؛
يلما كان التعاين على مسائل التسهيالت بين الديل األعضاء يمع مختلف األطراف الوطنية ياإلقليمية يالديلية التي تهمها شؤين
التسهيالت قد عاد تالنفع على جميع المعنيين؛
يحيث أن هذا التعاين قد أصبح حيوصا تعد تعدد النظم غير الموحدة لتبادل المعلومات عن المسافرصن مما أثر سلبيا على جديى قطاع
النقل ال وم ،يفي ضوء تلايد طلبات سلطات مراقبة الحديد لتبادل بياةات الركاب؛
يلما كان خطر اةتقال األمراض السارصة عن طرصق النقل ال وم في شتى أةحاء العالم قد ازداد في األعوام الماضية؛
يلما كان الملحق التاسع ينص على توفير التسهيالت فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات يأسرهم؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
ُتحثُ الديل األعضاء على إةشاء برامج تسهيالت النقل ال وم الوطنية يالل ان المعنية تالتسهيالت يايستعاةة بها،
-1
ياعتماد سياسات للتعاين على الصعيد اإلقليمي مع الديل الم ايرة ؛
ُتحثُ الديل األعضاء على المشاركة في برامج تسهيالت النقل ال وم اإلقليمية يدين اإلقليمية للمنظمات الديلية
-2
الحكومية األخرى المعنية تالطيران ؛
تحثُ الديل األعضاء على أن تتخذ جميع التدابير الضريرصة من خالل برامج تسهيالت النقل ال وم الوطنية يالل ان
-3
المعنية تالتسهيالت أي تالوسائل المالئمة األخرى للقيام تما يلي:
أ)

المواظبة على استرعاء اهتمام جميع الهيئات المختصة في حكوماتها الخاصة تكل منها ،للحاجة إلى ما يلي:
)1

جعل القواعد يالممارسات الوطنية متوافقة مع أحكام الملحق التاسع يمقاصده؛
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إي اد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في م ال التسهيالت؛

ب) المبادرة إلى تنفيذ إجراءات المتاتعة الضريرصة؛
ج)

ضمان توافر آلية تنسيق مناسبة من أجل كفاءة تنفيذ استراتي ي برةامج اإليكاي لتحديد هوصة المسافرصن؛

ُتحث الديل األعضاء على أن تش ع برامج يل ان التسهيالت الوطنية أي برامج يل ان التسهيالت األخرى على دراسة
-4
تنسق ةتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت إليها الديل األعضاء األخرى التي ترتبط معها تصالت
مشاكل التسهيالت ،يأن ّ
في م ال الطيران؛
ُتحث الديل األعضاء المت ايرة يالمتاخمة على أن تتشاير فيما بينها تشأن المشاكل المشتركة التي قد ت ابهها في
-5
تؤدم إلى حل موحد لتلك المشاكل؛
تبين أن تلك المشايرات قد ّ
م ال التسهيالت ،كّلما ّ
تحث الديل األعضاء يالمشعلين ال وصين يمشعلي المطارات على أن يواصلوا التعاين على ةحو مكثف تشأن ما يلي:

-6

أ)

تحديد مشاكل التسهيالت يحّلها؛

ب) يض ع ترتيبات تعايةية لمنع تهرصب المخدرات ياله رة غير الش رعية ياألمراض الس ارصة يغيرها من األخطار
التي تهدد المصالح الوطنية؛
تحث الديل األعضاء على أن تدعو مشعلي الطائرات يالمطارات ياتحاداتهم إلى المشاركة في النظم اإللكتريةية لتبادل
-7
البياةات ،يذلك لتحقيق أعلى مستوصات الكفاءة في معال ة البضائع في المطارات الديلية؛
-8

تحث الديل األعضاء على أن تنّفذ أحكام الملحق التاسع لتيسير تقديم المساعدة إلى ضحايا حوادث الطائرات يأ َس ِرهم؛

تطلبُإلى الم لس النظر في ايرتقاء تمستوى التوصية  46-8الواردة في الملحق التاسع لتصبح قاعدة قياسية يكذلك
-9
النظر في استحداث توصية جديد في الملحق التاسع موجهة إلى مشعلي الطائرات يمشعلي المطارات تشأن يضع خطط مالئمة
لتوفير المساعدة الفعالة يفي الوقت المناسب إلى ضحايا حوادث الطائرات يأسرهم يإبالغ اإليكاي بذلك؛
تحثُ الديل األعضاء يمشعلي الطائ ارت يالمطارات على أن يبذلوا ،تالتعاين مع المنظمات الديلية المهتمة ،جميع
-10
ال هود الممكنة لتع يل عمليات منايلة البضائع ال وصة يتخليص إجراءاتها ،يأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الديلية؛
تحثُ الديل األعضاء على إجراء الحوار يإقامة التعاين بين ال هات الوطنية ياإلقليمية يالديلية المعنية تمراقبة الحديد
-11
ياألمن يذلك تشأن التلاماتها إزاء أحكام الملحق التاسع "التسهيالت" يق اررات م لس األمن في هذا الصدد؛
يطلبُإلى األمينة العامة أن تكفل استمرار اإليكاي في القيام تأعمالها المتعلقة تإدارة مراقبة الحديد يتأمين يثائق السفر
-12
في سياق مكافحة اإلرهاب ،يتعلصل سبل تعايةها مع يكايت األمم المتحدة المعنية ،مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب
( )UNOCTيمكتب األمم المتحدة المعني تالمخدرات يال رصمة (.)UNODC
المرفقُ(د) ُ
نظمُتبادلُبياناتُالركاب ُ
لما كان من الضريرم أن تواصل الديل األعضاء العمل على تحسين فعالية يكفاءة عملية تخليص اإلج ارءات؛
يلما كان م لس األمن التاتع لألمم المتحدة ،في ق ارره  ،)2017( 2396قد رّحب تقرار اإليكاي تإةشاء قاعدة قياسية ضمن الملحق
التاسع – "التسهيالت" تخصوص قيام ديلها األعضاء تاستخدام ةظم المعلومات المسبقة عن الركاب مع تسليمه تأن العديد من الديل
األعضاء في اإليكاي لم تنفذ تعد هذه القاعدة القياسية ،قرر في الفقرة  ، 11تعلص ال للفقرة  9من القرار  )2014( 2178يالقاعدة
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القياسية الصادرة عن اإليكاي ،تأن تنفذ الديل األعضاء في األمم المتحدة إجراءات عديدة من بينها إةشاء ةظم لتقديم المعلومات
المسبقة عن الركاب يالأةها تللم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتوفير المعلومات المسبقة عن الركاب إلى السلطات الوطنية
المختصة؛
يلما كان م لس األمن التاتع لألمم المتحدة قد قرر أيضا تموجب الفقرة  12من القرار 2396تأن تقوم الديل األعضاء تإةشاء قدرات
ل مع بياةات عن س الت أسماء الركاب يمعال تها يتحديثها يتحليلها يفقا للقواعد القياسية يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي،
يضمان أن تستخدم جميع سلطاتها الوطنية المختصة هذه البياةات ،مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان يالحرصات األساسية من أجل
منع ال رائم اإلرهابية يما يتصل بها من سفر اإلرهابيين كشفهما يالتحقيق فيهما ،يهيب كذلك تالديل األعضاء ياألمم المتحدة
يالكياةات الديلية ياإلقليمية يدين اإلقليمية األخرى أن توفر المساعدة الفنية يالموارد يالناء القدرات إلى الديل األعضاء من أجل
تفعيل هذه القدرات ،يعند اإلمكان ،يش ع الديل األعضاء على تبادل بياةات س ل أسماء الركاب مع الديل األعضاء المعنية أي
ذات الصلة من أجل الكشف عن المقاتلين اإلرهابيين األجاةب العائدين إلى بلداةهم األصلية أي البلدان التي يحملون جنسيتها أي
المسافرصن أي المنتقلين إلى بلد ثالث ،مع التركيل على جميع األفراد الذين حددتهم الل نة المنشأة عمال تالق اررات )1999( 1267
يصحث أيضا اإليكاي على العمل مع ديلها األعضاء لوضع قاعدة قياسية من أجل جمع بياةات
ي )2011(1989ي،)2015( 2253
ّ
س ل أسماء الركاب ياستخدامها يحمايتها؛
يلما كان م لس األمن التاتع لألمم المتحدة ،تموجب القرار  ، )2019( 2482قد دعا الديل األعضاء إلى تنفيذ التلاماتها ت مع
يتحليل المعلومات المسبقة عن الركاب ( )APIيتطوصر قدرتها على جمع يمعال ة يتحليل بياةات س الت أسماء الركاب (،)PNR
يذلك التلاما تقواعد اإليكاي يتوصياتها الديلية ،يضمان استخدام بياةات س الت أسماء الركاب يإطالع السلطات الوطنية المختصة
عليها ،مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان يالحرصات األساسية ،ما من شأةه أن يساعد مسؤيلي األمن على الرالط بين األفراد ذيم
الصلة تال رصمة المنظمة ،سواء كاةت محلية أي عابرة للحديد الوطنية ،ياإلرهابيين ،لمنع اإلرهابيين من السفر يمحاكمة الضالعين
تأعمال اإلرهاب يال رصمة المنظمة ،سواء كاةت محلية أي عابرة للحديد الوطنية ،تما في ذلك عن طرصق ايستفادة من برامج بناء
القدرات؛

يلما كان استخدام كل من المعلومات المسبقة عن الركاب بياةات س ل أسماء الركاب ،كما ذكر في استراتي ية برةامج اإليكاي لتحديد
هوصة المسافرصن ( )TRIPيمكن أن يتم أيضا ألغراض أمنية ،تحيث تضاف طبقة هامة لتحصين ةظام الطيران المدةي الديلي من
أجل الكشف عن اإلرهابيين يمنع أفعال التدخل غير المشريع قبل إجراءات الصعود على متن الطائرات بوقت طوصل؛
فإنُالجمعيةُالعمومية:
تحثُ الديل األعضاء على دعوة مشعلي الطائرات الذين يوفرين خدمات النقل ال وم الديلية إلى المشاركة في ةظم
-1
تبادل البياةات اإللكتريةية عن طرصق توفير معلومات مسبقة عن الركاب من أجل تحقيق أقصى مستوصات الكفاءة في معال ة حركة
المسافرصن في المطارات الديلية؛
تحثُ الديل األعضاء ،في استخدامها لنظم تبادل بياةات الركاب اإللكتريةية ،على ضمان أن تكون شريط بياةات
-2
الركاب مطاتقة للقواعد القياسية الديلية التي تعتمدها يكايت األمم المتحدة المختصة لهذا العرض ،يضمان أمن تلك البياةات
يمعال تها معال ة منصفة يصياةتها مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان؛
تحثُالديل األعضاء على التعاضد يتبادل أفضل الممارسات ،حسب ايقتضاء ،مع الديل األعضاء األخرى من أجل
-3
إةشاء ةظم تبادل بياةات الركاب؛
تطلب من الديل األعضاء ،التي لم تقم بذلك تعد ،إعداد القدرات على جمع بياةات س الت أسماء الركاب يمعال تها
-4
يتحليلها يضمان أن هذه البياةات مستخدمة فقط من جاةب السلطات الوطنية المختصة مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان يالحرصات

الباب الثالث :النقل ال وم
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األساسية من أجل منع ال رائم اإلرهابية يما يتصل بها من سفر اإلرهابيين يكشفهما يالتحقيق فيهما.
القرارُُ :15-40إعدادُوتنفيذُأحكامُخاصةُبالتسهيالتُ—ُمكافحةُاإلتجارُبالبشر ُ
ِ
المكمل يتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
حيث إن برتوكول منع اإلت ار في األشخاص ،يخاصة النساء ياألطفال يقمعه يالمعاقبة عليه،
ّ
ال رصمة المنظمة عبر الوطنية الذم اعتمدته ال معية العامة لألمم المتحدة في ةوفمبر  2000يدخل حيل النفاذ في ،2004/1/28
يوفر إطا ار ديليا يصدقت عليه أغلبية البلدان؛
يحيث إن الكتاب الديرم  352الصادر في عام " :2018إرشادات تشأن تدرصب طاقم مقصورة الركاب على كشف ايت ار تاألشخاص
يالتصدم له" ،المشترك بين اإليكاي يللمفوضية السامية لحقوق اإلةسان ،يؤكد الدير الهام الذم يضطلع ته الطيران الديلي في مكافحة
اإلت ار في البشر؛
يحيث إن تدرصب العاملين الذين يتعاملون مع اللالائن يغيرهم من العاملين في الطيران على كشف الحايت المشبوهة لإلت ار في
البشر يايست اتة لها من شأةه أن يساعد في يضع حد لهذه ال رصمة؛
يحيث إن التوص ية  47-8في الملحق التاس ع — "التس هيالت" تش ع الديل األعض اء على اتخاذ تدابير لض مان يجود إجراءات لمكافحة
لمشعلي المطارات يالطائرات؛
اإلت ار تاألشخاص تما في ذلك ةظم إبالغ ياضحة يجهات اتصال لدى السلطات المختصة ِّ
يحيث إن التوصية  48-8في الملحق التاسع تش ع الديل األعضاء على اتخاذ تدابير لضمان توفير التدرصب المناسب للعاملين في
المطار يفي الطائرة ممن لهم اتصال مباشر مع جمهور المسافرصن لتوعيتهم تشأن اإلت ار تاألشخاص؛
يحيث إن القيام تحمالت توعية في صفوف العاملين في الطيران يالمسافرصن من شأةه أن يساعد في التعرف على حايت اإلت ار
في البشر ياإلبالغ عنها؛
يحيث إةه ينبعي لإليكاي أن تريج إلعداد مبادئ إرشادية ياضحة تشأن اإلت ار في البشر يتباعها من جاةب الديل كافة ،تما في
ذلك بريتوكويت ةموذجية لإلبالغ يايست اتة تتمحور حول الضحية يإةفاذ القواةين تشكل ي نب الصدمات للضحية.
فإنُالجمعيةُالعمومية:
-1

تحث الديل األعضاء على إيالء ايهتمام يعتماد التوصيتين ال ديدتين  47-8ي 48-8في الملحق التاسع يتنفيذهما فو ار؛

تدعو الديل األعض اء إلى إيالء المراعاة الواجبة للكتاب الديرم " – 352إرش ادات تش أن تدرصب طاقم مقص ورة الركاب على
-2
كشف ايت ار تاألشخاص" يالتصدم له ،لدى تنفيذها لألحكام ذات الصلة من الملحق التاسع؛
تطلبُمن الم لس التأكد من تحديث المواد اإلرشادية ذات الصلة تمسألة مكافحة اإلت ار في البشر يمن كوةها تفي تاحتياجات
-3
الديل األعضاء.

القرارُُ :15-35البيانُالموحدُبسياساتُاإليكاوُوممارساتهاُالمستمرةُلوضعُنظمُ
االتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/ادارةُالحركةُالج ُوية ُ
القرارُ:3-29

ُالتوافقُالعالميُللقواعد ُ

القرارُُ :13-29تحسينُاإلشرافُعلىُالسالمة ُ
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القرارُُ :14-29الرحالتُالتيُتتمُألغراضُإنسانية ُ
القرارُُ :11-27االزدحامُفيُالمطاراتُوفيُالفضاءُالجويُ ُ
عُللعقاقيرُالمخدرةُ
ُ
القرارُُ :12-27دورُاإليكاوُفيُالقضاءُعلىُالنقلُغيرُالمشرو
بطريقُالجو ُ
_______________________

البابُالرابعُ—ُالتمويلُالمشترك ُ
القرارُ:65-1

ُسياسةُالدعمُالمشترك ُ

تقرر:
أن تقدم المعوةة المالية يالفنية من خالل اييكاي من أجل تش يع توفير ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة الوافية
-1
لتحقيق التش عيل اآلمن يالمنتظم يالكفء يايقتص ادم للخطوط ال وصة الديلية ،يذلك تموجب الش ريط الواردة في الفص ل الخامس
عشر من ايتفاقية ،يفقا للمبادئ األساسية يالسياسة العامة المحددة في المرفق  1بهذا القرار:
المرفق  1تقرار ال معية العمومية 65-1
يضع سياسة عامة لاليكاي تشأن الدعم المشترك لخدمات المالحة ال وصة
تموجب شريط الفصل الخامس عشر من ايتفاقية
ُُُ-1الغرضُمنُالمعونةُالماليةُوالفنية
يكون العرض من المعوةة المالية يالفنية المقدمة من خالل اييكاي تموجب الشريط الواردة في الفصل الخامس عشر من ايتفاقية
هو تش يع توفير ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة الوافية لتحقيق التشعيل اآلمن يالمنتظم يالكفء يايقتصادم للخطوط ال وصة
الديلية في مناطق غير محددة السيادة ،يفي أعالي البحار يفي أقاليم الديل التي ي تقدم الت هيلات يالخدمات الالزمة.
تشمل ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة التي ي وز النص عليها ما يلي ،على سبيل المثال يليس الحصر:
)1

المطارات يالمساعدة المالحية األرضية

)2

خدمة مراقبة الحركة ال وصة

)3

خدمة األرصاد ال وصة (األةواء)

)4

خدمة البحث يايةقاذ

)5

المواصالت السلكية يالالسلكية يالمساعدات المالحية الالسلكية

ان المعوةة المالية يالفنية المقدمة من خالل اييكاي ي تستبعد تأم حال من األحوال قيام الديل المتعاقدة تاتخاذ اجراءات مشتركة
لتقديم يتشعيل يصياةة ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة بدين الل وء الى اييكاي.
ُُُ-2مصطلحات ُ
ألغراض هذه الوثيقة:
الديلة "الطالبة" هي الديلة التي طلبت معوةة مالية أي فنية إما تمبادرة خاصة منها يإما بناء على قرار من الم لس تموجب المادة
 69من ايتفاقية.
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الديلة "المدعومة" هي الديلة المتلقية لمعوةة مالية أي فنية من خالل اييكاي.
الديلة "المهتمة" هي الديلة التي أعلنت ،في رد منها على استفسار مقدم من اييكاي ،عن استعدادها للنظر في ايشتراك في مشريع
للدعم المشترك ألحد ت هي الت أي خدمات المالحة ال وصة.
الديلة "المساهمة" هي الديلة التي يافقت على المساهمة في مشريع للدعم المشترك.
ُُُ-3مبادئُأساسية ُ
تقدم المعوةة المالية يالفنية يفقا للمبادئ األساسية التالي ذكرها :
1-3

يستند دائما تقديم المعوةة المالية يالفنية من خالل اييكاي الى اجراءات طوعية من جاةب الديل المتعاقدة.

2-3

تكون منظمة الطيران المدةي الديلي ،من خالل م لسها ،الهيئة الديلية المسؤيلة التي تقوم بتقييم مدى كفاية ت هيلات

يخدمات المالحة ال وصة القائمة ،يالوقوف على المتطلبات ايضافية الالزمة لتشعيل الخطوط ال وصة الديلية ،يالمبادرة تاتخاذ التدابير

السرصعة للوفاء بتلك المتطلبات.
3-3

تهدف المعوةة المالية يالفنية من خالل اييكاي الى توفير ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة الكافية فحسب ،لتلبية

متطلبات الخطوط ال وصة الديلية يفقا للقواعد القياسية الموضوعة يمع األخذ في الحسبان الممارسات الموصى بها من يقت آلخر
تمقتضى ايتفاقية.
4-3

تكون الديلة المتعاقدة ،يفقا للمادة  28من ايتفاقية ،مسؤيلة عن اقامة ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة داخل

اقليمها .يعلى كل ديلة متعاقدة أن تستنفذ كل ايمكاةيات لكي تعمل مباشرة على توفير ت هيلات يخدمات مالئمة للمالحة ال وصة
قبل التقدم تطلب الى اييكاي للحصول على المعوةة.
5-3

تبادر اييكاي ،عندما يطلب اليها ذلك ،الى القيام تعمل جماعي ةحو توفير الت هيلات يالخدمات الضريرصة في أعالي

البحار ،يفي المناطق غير محددة السيادة ،يالصفة استثنائية في اقليم الديل غير المتعاقدة.
6-3

على اييكاي أن تتأكد في كل حالة من أن الظريف تقتضي تالفعل تقديم معوةة مالية يفنية من خالل المنظمة.

7-3

يعتمد تقديم المعوةة المالية يالفنية من خالل اييكاي على استعداد الديلة الطالبة لالشتراك يالتعاين في تقديم الت هيلات

يالخدمات الالزمة على أساس اقتصادم.
8-3

تؤكد اييكاي للديل المساهمة أن أموالها ستصرف تحت اشراف المنظمة ضماةا لتحقيق العرض تأكثر الطرق اقتصادا.

9-3

ي وز ألم اتفاق متعلق بتقديم المعوةة المالية يالفنية من خالل اييكاي أن ينص ،من حيث المبدأ ،على دفع رسم

معقول بواسطة مستخدمي الت هيلات يالخدمات المعنية ،على أن يحدد هذا الرسم يفقا لما هو متبع تصفة عامة في الديل المتعاقدة.
ياذا كاةت المنفعة المستمدة من الت هيلات أي الخدمات المعنية تمنح ،تمقتضى العرف المتبع ،للمستخدمين بدين مقابل ،ي وز اتباع
هذا األسلوب مؤقتا لمشارصع المعوةة المالية يالفنية تايتفاق بين الديل المساهمة يذلك لفترة معينة من اللمن ينص عليها في ايتفاق.
10-3

تبذل اييكاي كل جهد لمساعدة الديلة المدعومة على ممارسة حقوقها تموجب المادة  75من ايتفاقية.

الباب الراتع :التموصل المشترك

IV-3

ُُُ-4السياسةُالعامة ُ
يسترشد الم لس تالمبادئ اآلتية يفقا لشريط الفصل الخامس عشر من ايتفاقية:
1-4

سياسةُالتمويل

1-1-4

في كل حالة من حايت تقديم المعوةة المالية يالفنية ،يقوم الم لس ببحث الطرق المالئمة لتموصل ما يللم من ت هيلات

أي خدمات للمالحة ال وصة ،يلكن هذا التموصل ي ب أن يقدم عموما تشكل جماعي من جاةب الديل التي ستستفيد من الت هيلات أي

الخدمات المقدمة.
2-1-4

تتفق الديل المساهمة يالديل المدعومة ياييكاي على قسمة المساهمات النقدية أي العينية فيما بينها .يفي تحديد قيمة

مساهمة كل ديلة ،ي ب أن يؤخذ في الحسبان المنفعة التي ستحصل عليها كل ديلة.
3-1-4

تعتبر األراضي الالزمة يةشاء أي تحسين أم من الت هيلات أي الخدمات ،التي تقدمها الديلة المدعومة طبقا ألحكام

المادة  72من ايتفاقية ،تعتبر جلءا من ةصيبها في المساهمة ةحو تقديم أم من تلك الت هيلات أي الخدمات.
4-1-4

ي وز ألم اتفاق لمنح المعوةة أن يشمل النص على التصرف النهائي في األراضي يالمباةي يالمعدات المشمولة

تايتفاق يذلك تما يتمشى مع أحكام المادة  75من ايتفاقية.
5-1-4

يضاف في أم اتفاق لمنح المعوةة ةص يقضي تأن ترد الديل المساهمة لاليكاي أم مصارصف استثنائية تنفق في

شأن التحقيقات يالمفايضات يالمؤتمرات يغيرها من التدابير المرتبطة بتنفيذ المشريع.
6-1-4

تتحمل الديل المدعومة ،الى أقصى حد ممكن ،تكلفة تشعيل يصياةة أم من الت هيلات أي الخدمات التي تقدم من

خالل اييكاي في اقليم تلك الديلة يأم رسوم اةتفاع تفرضها الديلة المدعومة ي ب أن تفرض يتستخدم يفقا لشريط ايتفاق الذم تقدم
الت هيلات أي الخدمات على أساسه (اةظر  ،)9-3أي في حالة غياب ذلك ،طبقا لتوصيات الم لس.
7-1-4

ي تفرض رسوم جمركية أي رسوم أخرى من جاةب الديلة المدعومة على المعدات يالمهمات الالزمة يةشاء يتشعيل

يصياةة أم من الت هيلات أي الخدمات المقدمة من خالل اييكاي.
2-4

سياسةُاالنشاءُوالتشغيلُوالصيانةُلتجهيزاتُوخدماتُالمالحةُالجوية ُ

1-2-4

ي ينفذ عمليات اةشاء أي تشعيل أي صياةة الت هيلات يالخدمات أشخاص يعملون تاييكاي مباشرة اي في الحايت

2-2-4

تحتفظ اييكاي تقائمة للمستشارصن الفنيين المختارصن من بين الترشيحات التي تقدمها الديل المتعاقدة الى اييكاي ،يذلك

ايستثنائية القصوى التي تملي فيها اعتبارات الكفاءة أي غيرها من العوامل المادية اتباع هذا األسلوب.
لضمان تقديم المشورة يالمساعدة الفنية على ةحو سرصع عند ةشوء الحاجة الى ذلك.

3-2-4

أم عقد لتنفيذ أعمال اةشائية أي لتشعيل أي صياةة أحد الت هيلات أي الخدمات تأموال مقدمة جماعيا بواسطة ديل

مساهمة من خالل اييكاي يفضل أن يحرر تاسم الديلة المدعومة .يحينما يرى الم لس أن هذا األمر غير عملي ،ي وز لاليكاي أن

تستخدم يكالء يقومون ،تحت اشراف اييكاي ،تكل الترتيبات الضريرصة ،يالاجراء المسوحات ،يارساء العقود أي العمل على تنفيذ
ايةشاءات للت هيلات أ ي الخدمات المعنية أي تشعيلها أي صياةتها .يص وز لهؤيء الوكالء أن يكوةوا حكومات أي منظمات مالئمة أي
أفراد تقبلهم حكومات الديل المساهمة يالديلة المدعومة .يص وز لاليكاي في حايت استثنائية أن تبرم هي العقد مباشرة.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

IV-4

يتم ارساء العقود عادة بواسطة مناقصة تنافسية يلكن السلطة التي تتولى ارساء العقد تحتفظ تحرصة اختيار المتقدم
4-2-4
األكثر مالءمة لتنفيذ المهمة المعنية يلن تكون مللمة تقبول أقل العطاءات.
5-2-4
العقد.

عند ارساء العقد تاسم حكومة الديلة المدعومة ،للديل المساهمة أن تقتضي الحصول على موافقة اييكاي قبل ارساء

مع مراعاة اعتبارات الكفاءة يايقتصاد ،ي ب تشعيل أي استعمال موظفين من الديل المدعومة يمقايليها يعمالها
6-2-4
يمهماتها يذلك الى أقصى حد ممكن.
3-4

سياسةُتدريبُالعاملين

تساعد اييكاي عند الضريرة أية ديلة طالبة في تدرصب مواطنيها على تشعيل يصياةة ت هيلات يخدمات المالحة
1-3-4
ال وصة اما تعمل ترتيبات مع يكيل أي ،في الحايت ايستثنائية ،بواسطة مدرالي المنظمة ةفسها .يصتم ارساء عقود التدرصب يفقا
للسياسة العامة المحددة في الفقرتين  3-2-4ي.6-2-4
2-3-4

لتلك المساعدة أن تشمل ما يلي :

 1-2-3-4التدرصب ك لء عضوم في أم مشريع يةشاء يتشعيل يصياةة الت هيلات أي الخدمات المدعومة تمعوةة مقدمة من
خالل اييكاي.
 2-2-3-4أي ايستعاةة تمدرالين من خالل اييكاي لتقديم التدرصب في اقليم الديلة التي تطلب مثل هذه المساعدة.
 3-2-3-4أي التدرصب خارج اقليم الديلة التي تطلب مثل هذه المساعدة.
أم مساعدة للتدرصب تكون مقدمة يفقا ألحكام الفصل الخامس عشر من ايتفاقية من جاةب حكومة ديلة أي بواسطة
3-3-4
هيئة خاصة ي ب أن ت رى تحت اسم اييكاي طبقا للقواعد القياسية التي تحددها اييكاي.
4-4

السياسةُفيماُيتعلقُبالمسائلُاالجرائية ُ

1-4-4

قبل تحث الم لس لطلب مساعدة مالية يفنية من خالل اييكاي ،ي ب أن يكون الطلب مشفوعا تالمستندات التي تبرره

2-4-4

عندما تقدم ديلة ما طلبا للحصول على المعوةة يصرى الم لس ضريرة تقديم تلك المعوةة من خالل اييكاي ،أي حينما

مع ايشارة خصوصا الى ايجراءات التي اتخذتها الديلة الطالبة تالطلب عمال تأحكام الفقرة .4-3

تأتي المبادرة من اييكاي ةفسها يفقا للمادة  69من ايتفاقية ،يقوم الم لس فو ار تاخطار الديل المتعاقدة التي يحتمل أن تهتم تاألمر،
يصدعوها الى ايراد تعليقاتها تحيث تقدم تلك التعليقات في غضون فترة محددة .يص ب أن تشير تلك التعليقات خصوصا الى ما اذا
كاةت الديلة مستعدة أم ي لالشتراك في مشريع للدعم المشترك للت هيلات يالخدمات المعنية.

3-4-4

يقوم الم لس ،تعد اجراء تحث لألمر يتضمن عند الضريرة ايستعاةة تخبراء لدراسة جميع العوامل المرتبطة تطلب

المعوةة ،تعقد مشايرات مع الديل المهتمة تاألمر ،يصدعو ،اذا كان ذلك مرغوالا فيه ،الى عقد مؤتمر لتلك الديل بهدف التوصل الى

قرار مبكر حول ايجراء الذم ي ب أن يتخذ.
4-4-4

تكفل اييكاي تشكل مستمر يتام اعالم كل الديل المعنية ،تايضافة الى الديلة الطالبة تكل ما يتصل تالمشريع ،يص ب

بوجه خاص اعطاء الديلة الطالبة فرصة لالةضمام يالمشاركة في أم تحث ي رى داخل اقليمها أثناء سير هذه المداييت.

الباب الراتع :التموصل المشترك
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القرارُُ :37-14ازديادُمشاركةُ"الدولُالمنتفعة"ُمنُاتفاقيتيُالتمويلُالمشترك ُ
تما أن سياسة المنظمة في م ال الدعم المشترك المحددة في الفصل الخامس عشر من ايتفاقية يفي القرار  65-1لل معية العمومية
مازالت سارصة.
يالما أةه قد عقدت ،في اطار السياسة المذكورة ،اتفاقيتان تشأن التموصل المشترك لبعض خدمات المالحة ال وصة في مناطق معينة
من العالم.
يلما كاةت أغلبية ما يطلق عليه اسم "الديل المنتفعة" ،التي تطير طائراتها في المناطق المذكورة يهي بذلك تنتفع من الخدمات
المذكورة ،قد يقعت منذ البداية أي اةضمت يحقا الى اتفاقيتي التموصل المشترك المذكورتين.
فإن ال معية العمومية:

تالحظ مع ايرتياح ال هود الس اتقة التي بذلها الم لس يرئيس ه لتأمين اةض مام جميع "الديل المنتفعة" الى اتفاقيتي
-1
التموصل المشترك ،تلك ال هود التي حققت الن اح في حايت معينة.
تحث "الديل المنتفعة" التي ( )1ي تقدم أية مس اهمات تموجب اتفاقيتي التموصل المش ترك أي ( )2التي ي تقدم س وى
-2
مس اهمة جلئية تموجب هاتين ايتفاقيتين يفقا لترتيبات س اتقة عقدتها مع الم لس ،على أن تنظر في أقرب يقت ممكن في
ايةضمام الى هاتين ايتفاقيتين ،أي أن تساهم مساهمة كاملة فيهما.
-3
المنتفعة".

تكلف الم لس تمواص لة جهوده لتحقيق أيس ع مش اركة ممكنة في اتفاقيتي التموصل المش ترك من جاةب "الديل

القرارُُ :10-16الجوانبُاالقتصاديةُوالماليةُوجوانبُالدعمُالمشتركُفيُمجالُتنفيذُ
المخططاتُاالقليمية ُ

لما كاةت ال معية العمومية ،في ق ارراتها ( 5-12الفقرتين  3ي )4ي( 5-15الفقرتين  1ي ،)2قد حددت تعض سياسات المنظمة فيما
يتعلق تال واةب ايقتصادية يالمالية يجواةب الدعم المشترك في م ال التنفيذ يما يتعلق ته من تطبيق أحكام الفصل الخامس عشر
من ايتفاقية.
يلما كاةت ال معية العمومية ،في قرارها  ،2-15قد كل فت الم لس تأن يدرس يصقدم الى الديرة التالية ةصا جديدا من شأةه أن يصنف
يصوحد الق اررات سارصة المفعول ،تما في ذلك ق اررات الديرة الخامسة عشرة.
يلما كاةت السياسات المحددة في القرار المذكور أعاله تحتاج الى أن توحد في قرار ياحد يشير الى سياسات ال معية العمومية الثابتة
في هذا الشأن ،يأن الق اررات األصلية أي أجلاء من تلك الق اررات ينبعي العاؤها تحقيقا لهذا العرض.
فإن ال معية العمومية:

تحث الديل المتعاقدة المنتفعة بت هيلات يخدمات المالحة ال وصة يالديل المقدمة لها أن تنظر تعين ال د ،ي سيما
-1
في ايجتماعات ايقليمية ،الى المبرر ايقتصادم للت هيلات يالخدمات المخطط إلةشائها ،يذلك بهدف تلبية المقتضيات المبررة
للطيران المدةي الديلي دين أن ينطوم ذلك على تكاليف ي تتناسب مع المنافع المستمدة ،يتطلب الى الم لس ،تحقيقا لهذا العرض،
أن يساعد ا لديل الى الحد الممكن عمليا في تحثها يتقييمها لل واةب ايقتصادية يالمالية للمخططات ايقليمية.
تذكر الديل المتعاقدة تأةه اذا لم تتمكن تمواردها الخاصة من الوفاء تالتلاماتها في تنفيذ المخططات ايقليمية يفقا
-2
لالتفاقية ،فينبعي أن تستكشف امكاةية اة از مهام التنفيذ عن طرصق الحصول على قريض لتعطية النفقات الرأسمالية يالل وء الى

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

IV-6

الناقلين ال وصين يالحصول على المساعدة الفنية تمختلف أشكالها المتاحة ،أي تأية يسيلة أخرى تتمشى يأحكام ايتفاقية ،يذلك قبل
التقدم تطلب الى اييكاي للحصول على تموصل مشترك تموجب أحكام الفصل الخامس عشر من ايتفاقية.
-3

تدعو الديل المتعاقدة الى طلب المعلومات من اييكاي ،عند الضريرة ،لدى دراستها لتلك ايمكاةيات المختلفة.

-4

تكلف الم لس تأن يقدم الى الديل المتعاقدة المشورة يالمساعدة فيما يتعلق تأحكام الفقرة  2أعاله.
________________

البابُالخامسُ—ُالمسائلُالقانونية ُ
القرارُُ :28-40البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُفيُالمجالُالقانوني ُ
لما كان من المستصوب توحيد ق اررات ال معية العمومية عن سياسات المنظمة في الم ال القاةوةي ،يذلك تيسي ار لتنفيذها يتطبيقها
العملي من خالل جعل ةصوصها أقرب إلى المتنايل يأسهل فهما يأفضل تنظيما من الناحية المنطقية.
فإنُالجمعيةُالعمومية:
ُتقررُ أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد لسياسات اإليكاي المستمرة في الم ال القاةوةي ،يالمستكملة
-1
على النحو الذم كاةت عليه تلك السياسات عند ختام الديرة األرالعين لل معية العمومية؛
-2

ُتقرر أةها ستواصل في كل ديرة عادية لها اعتماد بيان موحد لسياسات اإليكاي المستمرة في الم ال القاةوةي؛

-3

ُتعلن أن هذا القرار يلعي القرار 11-39 :يصحل محله.

المرفقُ(أ) ُ
السياسةُالعامة ُ
تطور الطيران المدةي الديلي يمكن أن يساعد كثي ار على إي اد يإتقاء الصداقة يالتفاهم بين أمم العالم يشعواله ،بينما يمكن
لما كان ّ
إلساءة استعماله أن تشكل خط ار على األمن العام.
يلما كان من المرغوب فيه ت نب الخالفات بين األمم يالشعوب يالنهوض فيما بينها تالتعاين الذم عليه يعتمد سالم العالم.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تؤكد م ددا على الدير المهم للقاةون في ت نب يحل النلاعات يالخالفات بين أمم العالم يشعواله يفي تحقيق المنظمة ألهدافها
يأغراضها.

المرفقُ(ب) ُ
إجراءاتُالموافقةُعلىُمشاريعُاالتفاقياتُالخاصةُبقانونُُالجوُالدولي ُ
تقررُالجمعيةُالعموميةُ :
استخدام اإلجراءات التالية في الموافقة على مشارصع ايتفاقيات:
-1
ةهائي.

يرفع إلى الم لس مصحوالا بتقرصر مشريع أم اتفاقية تعتبر الل نة القاةوةية أةه جاهل للتقديم إلى الديل كمشريع
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للم لس أن يتخذ اإلجراء الذم يراه مالئما ،تما في ذلك توزصع المشريع على الديل المتعاقدة يعلى من يحدده من
-2
الديل يالمنظمات الديلية األخرى.
للم لس عند توزصع مشريع ايتفاقية ،أن يضيف أم تعليقات يأن يتيح للديل يالمنظمات فرصة تقديم تعليقاتها للمنظمة
-3
في غضون فترة ي تقل عن أرالعة أشهر.
يقدم مشريع ايتفاقية إلى مؤتمر للنظر فيه تعرض اعتماده ،يص وز أن يعقد ذلك المؤتمر في ةفس فترة اةعقاد إحدى
-4
دي ارت ال معية العمومية .يص ب أن ي يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تارصخ إحالة المشريع يفقا لما تقتضيه أحكام
الفقرتين  2ي 3أعاله .يص وز للم لس أن يدعو إلى ذلك المؤتمر أية ديلة غير متعاقدة يرى أن اشتراكها فيه أم ار مرغوالا فيه ،يعليه
أن يقرر ما إذا كاةت تلك المشاركة مصحوالة تحق التصوصت .يص وز للم لس أيضا أن يدعو منظمات ديلية لحضور المؤتمر تصفة
مراقب.

المرفقُ(ج)
التصديقُعلىُوثائقُاإليكاوُالدولية ُ
إنُالجمعيةُالعموميةُ :
إذ تذكر تقرارها  ،11-39المرفق (ج) المتعلق تالتصديق على بريتوكويت تعديل اتفاقية شيكاغو ييثائق قاةون ال و الخاص يغير
ذلك من الوثائق التي أعدت ياعتمدت تحت رعاية المنظمة.
يعدين
يتالحظ تقلق استمرار تطء التقدم في التصديق على بريتوكويت التعديل المذكورة أعاله ،يخصوصا البريتوكولين اللذين ّ
المادتين ( 50أ) ي 56المعتمدتين في  ،2016يالفقرتين الختاميتين (المتعلقتين تالنصين العرالي يالصيني)؛
يتالحظ أيضا أةه في حين يوجد عدد كبير من الديل األطراف في البريتوكولين اللذين يدخالن المادتين  3مكرر ي 83مكرر من
اتفاقية شيكاغو ،ي تلال هناك حاجة إلحراز الملصد من التقدم في التصديق على هذين البريتوكولين؛
يإدراكا منها ألهمية هذه التعديالت تالنسبة للطيران المدةي الديلي ،يسيما تالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على ايستمرار ،يما يستتبع
ذلك من حاجة ملحة لإلسراع في دخول تلك التعديالت غير السارصة تعد حيل النفاذ؛ ُ
يإدراكا منها للحاجة إلى التع يل في التصديق على يسرصان مفعول يثائق قاةون ال و التي أعدت ياعتمدت تحت رعاية المنظمة؛
يتدرك أن المشاركة العالمية في بريتوكويت التعديل يالوثائق األخرى هي يحدها التي ستؤمن يتعلز من المنافع المترتبة على توحيد
القواعد الديلية الواردة في تلك ايتفاقيات؛
يتحث كل الديل المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضريرصة للتصديق على هذه التعديالت يتفاقية شيكاغو التي لم يسر مفعولها
ّ
تعد ،أم التعديالت على الفقرة األخيرة إلضافة النصين العرالي يالصيني إلى النصوص األصلية لالتفاقية ،يالتعديالت على المادة 50
(أ) يالمادة ( )56اللتين اعتمدتا في  ،2016في أقرب يقت ممكن؛
يتحث كل الديل المتعاقدة التي لم تصدق تعد على بريتوكويت إدخال المادة  3مكرر يالمادة  83مكرر من اتفاقية شيكاغو على
ّ
القيام بذلك؛
يتحث كل الديل المتعاقدة التي لم تصدق تعد على الوثائق األخرى لقاةون ال و الديلي ،يخصوصا اتفاقية موةترص ال للعام 1999
ّ
ياتفاقية كيب تاين يالريتوكول الطائرات للعام  ،2001ياتفاقيتي موةترص ال بتارصخ  2009/5/2ياتفاقية بي ين يالريتوكول بي ين لعام
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 ،2010يالريتوكول موةترص ال لعام  ،2014يالبريتوكولين تشأن النص الرسمي الخماسي اللعات ( )1995يالنص الرسمي السداسي
اللعات ( )1998من اتفاقية شيكاغو على القيام بذلك في أقرب يقت ممكن؛
يتحث الديل التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام ةسخة من النص يالمستندات التي استعملتها في عملية
ّ
التصديق على هذه الوثائق يفي تنفيذها ،يالتي قد تكون تمثاتة مثال لمساعدة الديل األخرى في القيام بنفس العملية؛
يتطلب من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حديد إمكاةيات المنظمة يالالتعاين مع الديل لتقديم المساعدة ،عند
الطلب ،إلى الديل التي تواجه صعوالات في عملية التصديق على يثائق قاةون ال و يتنفيذها ،تما في ذلك تنظيم يحضور الحلقات
أي النديات للتش يع على عملية التصديق على يثائق قاةون ال و الديلي.

المرفقُ(د) ُ
تدريسُقانونُالجو ُ
إنُالجمعيةُالعموميةُ :
إذ تأخذ تعين ايعتبار األهمية األكيدة لتدرصس قاةون ال و دراسة تخصصية تالنسبة للمنظمة يالديل ،يالرغبة في تعلصل المعرفة بهذا
الموضوع المهم؛
يترحب تاستحداث ديرة تدرصبية لمنظمة الطيران المدةي الديلي في قاةون ال و الديلي في عام  2017بهدف تمكين ممثلي إدارات
الطيران المدةي يالمطارات يمقدمي خدمات المالحة ال وصة من دعم مؤسساتهم في تنفيذ قاةون ال وم:
تدعو الم لس إلى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدرصس قاةون ال و في الديل التي ي يتوفر فيها مثل هذا التدرصس؛
تحث الديل على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأةها أن تعلز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله؛
ّ
تدعو الديل المتعاقدة ياألطراف المعنية إلى المساهمة في صنديق أسعد قطيط للمنح الدراسية ال امعية العليا.

المرفقُ(ﻫ) ُ
اعتمادُتشريعُوطنيُبشأنُبعضُالجرائمُالتيُترتكبُ ُ
علىُمتنُالطائراتُالمدنيةُ(مسألةُالركابُغيرُالمنضبطينُأوُالمشاغبين) ُ
إنُالجمعيةُالعموميةُ :
إدراكا منها ُتأن أهداف يمقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديباجة "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" يفي المادة  44من تلك
ايتفاقية تتضمن تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم إلى ةقل جوم يتسم تاألمان
يايةتظام يالفاعلية يايقتصاد؛
يإذ تالحظُاللصادة الملموسة في عدد يخطورة الوقائع المبلغ عنها يالتي ارتكبها على متن طائرات ركاب مشاغبون يغير منضبطين؛
يتقيم ايعتبارُآلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات يسالمة الركاب يالطاقم الذين على متنها؛
يي يعيبُعن تالها أن القاةون الديلي الراهن يالقواةين الوطنية يالقواعد التنظيمية الوطنية في ديل كثيرة ليست مالئمة تالقدر الكافي
لمعال ة هذه المشكلة تشكل فعال؛
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يتدرك البيئة الخاصة يالمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيراةها ،يالحاجة إلى اعتماد تدابير مالئمة من خالل القاةون الوطني
لتمكين الديل من المحاكمة على األفعال اإلجرامية يايعتداءات التي تشكل شعبا يعدم اةضباط على متن الطائرات؛
يتش ع على اعتماد قواعد قاةوةية يطنية تمكن الديل من ممارسة اختصاصها في الحايت المناسبة تالمحاكمة على األفعال اإلجرامية
يايعتداءات التي تشكل شعبا يعدم اةضباط على متن الطائرات المس لة في ديل أخرى؛
يتحيط علما تأن الديل اعتمدت خالل المؤتمر الديلي تش أن قاةون ال و المنعقد في موةترص ال في " 2014/4/4بريتوكول تعديل
قرر عدم إدراج قائمة تال رائم ياألفعال
اتفاقية ال رائم يالعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات المدةية" يالأن المؤتمر ّ
األخرى في البريتوكول يلكنه أيصى بتحديث كتاب اإليكاي الديرم رقم " 288مواد إرشادية تشأن ال واةب القاةوةية لمشكلة الركاب
غير المنضبطين يالمشاغبين" الذم صدر في عام 2002؛
يتالحظ كذلك ةشر يثيقة اإليكاي " – Doc 10117دليل ال واةب القاةوةية للمسافرصن غير المنضبطين يالمشاغبين" ،الذم يتضمن
التعييرات التي تترتب على اعتماد بريتوكول موةترص ال لعام  2014يصتضمن قائمة تال رائم ياألعمال التي من األرجح أن ترتكب على
متن الطائرات من قبل الركاب غير المنضبطين يالمشاغبين؛
لهذاُ :
تحثُ جميع الديل المتعاقدة على أن تعتمد تأسرع ما يمكن قواةين يقواعد يطنية تعالج تفاعلية مشكلة غير المنضبطين يالمشاغبين
مع مراعاة اإلرشادات الواردة في "دليل اإليكاي تشأن ال واةب القاةوةية للمسافرصن غير المنضبطين يالمشاغبين" ( ،)Doc 10117يأن
تدرج فيها إلى أقصى حد ممكن عمليا أحكام التشرصع النموذجي الواردة أدةاه؛
وتدعوُ جميع الديل المتعاقدة إلى أن تقدم إلى سلطاتها المختصة ،تعرض المحاكمة أي تطبيق اإلجراءات اإلدارصة أي أم شكل آخر
من أشكال اإلجراءات القاةوةية ،جميع األشخاص الذين تتوافر لديها أسس معقولة يعتبارهم ممن ارتكبوا أيا من ال رائم ياألفعال
المنصوص عليها في القواةين يالقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو يصدخل في اختصاص تلك السلطات تموجب هذه
القواةين يالقواعد؛
وتشجع الديل التي لم تفرض تعد عقوالات مدةية يإدارصة لمعال ة األفعال أي ال رائم األقل خطورة المتعلقة تسلوك غير منضبط

يمشاغب على متن الطائرات أن تفعل ذلك تطرصقة سرصعة يفعالة.

تشريعُنموذجيُبشأنُبعضُالجرائمُالتيُترتكبُعلىُمتنُالطائرات ُ
ُ
القسمُاألولُُ:االعتداءُوأفعالُالتدخلُاألخرىُضدُأحدُأعضاءُالطاقمُعلىُمتنُأيُطائرة ُ
عد مرتكبا ل رصمة كل من يقوم تأحد األفعال التالية على متن طائرة مدةية:
ي ّ
)1

ايعتداء ال سماةي أي الترهيب أي التهديد تارتكاب مثل هذا ايعتداء ضد أحد أعضاء الطاقم؛

)2

الترهيب اللفظي أي التهديد ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة إذا كان هذا الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه
أي يقلل من قدرته على أداء مهامه؛

)3

رفض إتباع التعليمات القاةوةية التي يصدرها قائد الطائرة أي تالنياتة عنه من أجل:
(أ)

حماية سالمة الطائرة أي سالمة األشخاص أي الممتلكات على متن الطائرة؛

(ب) أي حفظ النظام يايةضباط على متن الطائرة.
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ُاالعتداءُالجسمانيُواألفعالُاألخرى
ُالتيُتعرضُالسالمةُللخطرُأوُتخلُبالنظامُواالنضباطُعلىُمتنُأيُ
ُ
طائرةُ ُ

القسمُالثاني:
)1

يعد مرتكبا ل رصمة كل من يقوم على متن أم طائرة تأحد أفعال العنف البدةي ضد أم شخص ،أي تايعتداء ال نسي
أي تالتحرش تأم طفل.

)2

يعرض تالفعل
يعد مرتكبا ل رصمة كل من يقوم تأحد األفعال التالية على متن أم طائرة ،إذا كان من المحتمل أن ّ
سالمة الطائرة أي سالمة أم شخص على متنها للخطر ،أي يخل تالنظام يايةضباط على متن الطائرة:
ايعتداء ال سماةي أي الترهيب أي التهديد ،سواء تالفعل أي تالقول ،ضد شخص آخر؛

أ)

ب) التسبب عمدا في تلف أي تدمير أم ملكية؛
ج)
القسمُالثالث:

تعاطي الخمور أي العقاقير إلى حد الثمالة.

ُالجرائمُاألخرىُالتيُترتكبُعلىُمتنُأيُطائرة ُ

يعد مرتكبا ل رصمة كل من يقوم تارتكاب أحد األفعال التالية على متن أم طائرة:
)1

التدخين في ديرة المياه أي في أم مكان آخر عندما يكون ذلك الفعل ممنوعا.

)2

العبث ت هاز الكشف عن الدخان أي غيره من األجهلة المتعلقة تالسالمة على متن الطائرة.

)3

تشعيل أم جهاز إلكتريةي محمول عندما يكون تشعيله محظو ار.

المرفقُ(و) ُ
وضعُطريقةُعمليةُللسيرُقدماُُفيُتحديدُالجوانبُالقانونيةُوالمؤسسية ُ
لنظمُاالتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/إدارةُالحركةُالجويةُ(ُ )CNS/ATM
لما كان التنفيذ العالمي لنظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ( )CNS/ATMالذم يرمي ،ضمن جملة أمور،
كثير منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمالحة ال وصة في عام 1991
ا
إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة ال وصة ،قد تقدم
يحظي بتأييد قوم في المؤتمر الحادم عشر للمالحة ال وصة لعام .2003

يلما كان اإلطار القاةوةي الراهن لنظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ( ،)CNS/ATMيالذم يتكون من اتفاقية
شيكاغو يمالحقها يق اررات ال معية العمومية (يالوجه خاص ميثاق الحقوق يايلتلامات في إطار النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية)،
يإرشادات اإليكاي ذات الصلة (يالوجه خاص بيان سياسات اإليكاي تشأن تنفيذ يتشعيل ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة
تشعل م موعات األقمار الصناعية المستخدمة
ال وصة ( ))CNS/ATMيخطط المالحة اإلقليمية يالرسائل المتبادلة بين اإليكاي يالديل التي ّ
في المالحة ،قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني الحالي.

يلما كاةت اإليكاي قد كرست موارد كثيرة لدراسة ال واةب القاةوةية يالمؤسسية لنظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة
ال وصة ( )CNS/ATMفي إطار ال معية العمومية لإليكاي ،يالم لس ،يالل نة القاةوةية ،يفرصق الخبراء القاةوةيين يالفنيين ،يم موعة
مفصل تالمسائل يالتحديات يالشواغل التي تواجه الم تمع العالمي
دراسة أةشئت لدراسة هذا الموضوع ،يذلك من أجل إعداد س ل ّ
تمهيدا لفهمها.
يلما كاةت هناك حاجة إلى النظر في اتخاذ مبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أم قضايا قاةوةية أي مؤسسية تعيق تنفيذ ةظم
ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ( )CNS/ATMفي اإلقليم ،مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو.
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يلما كان المؤتمر الثالث عشر للمالحة ال وصة قد استعرض في  2018حالة التكنولوجيات الحالية يالمستقبلية التي تشكل عناصر تمكين
لنظام المالحة ال وصة العالمي؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقر تأهمية البند رقم  8من برةامج العمل العام لل نة القاةوةية دراسة المسائل القاةوةية الديلية المتعلقة تالنظام العالمي
-1
للمالحة تاألقمار الصناعية ،يق اررات أي مقررات ال معية العمومية يالم لس فيما يتعلق بذلك؛
تؤكد من جديد على عدم يجود حاجة إلى تعديل اتفاقية شيكاغو لتنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع /إدارة
-2
الحركة ال وصة (.)CNS/ATM
تدعو الديل المتعاقدة إلى النظر أيضا في استخدام المنظمات اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة لمعال ة أم قضايا
-3
قاةوةية أي مؤسسية من شأةها أن تعوق تنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة ) (CNS/ATMفي اإلقليم،
مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو يالقاةون الديلي العام.
تش ع اإليكاي يالمنظمات اإلقليمية يالصناعة على تقديم التسهيالت يالمساعدات الفنية الالزمة لتنفيذ ةظم ايتصايت
-4
يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة (.)CNS/ATM
تدعو الديل المتعاقدة يالوكايت متعددة األطراف يجهات التموصل الخاصة إلى النظر في إي اد مصادر تموصل إضافية
-5
لمساعدة الديل يالم موعات اإلقليمية على تنفيذ ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/إدارة الحركة ال وصة (.)CNS/ATM
تكلّف األمين العام تأن يسهر ،بل يالأن يساعد عند ايقتضاء على يضع أطر تعاقدية يسهل اةضمام األطراف إليها،
-6
يتعتمد ضمن جملة أمور على أساس الهيكل يالنموذج المقترحين من أعضاء الل نة األيريالية للطيران المدةي يل ان الطيران المدةي
اإلقليمية األخرى ،يعلى أساس القاةون الديلي.
-7

ُتدعو الديل المتعاقدة إلى إفادة الم لس تالمبادرات اإلقليمية.

تكلف الم لس تأن يس ل هذه المبادرات اإلقليمية ،يالأن ينظر في قيمتها يص علها علنية تأسرع ما يمكن (طبقا للمواد
-8
 54ي 55ي 83من اتفاقية شيكاغو).

المرفقُ(ز) ُ
تعزيزُقدرةُوفاعليةُالدولُعلىُتنفيذُمعاﻫداتُقانونُالجوُوتحديثُالقوانينُواألنظمةُالوطنية ُ
-1

إنُالجمعيةُالعمومية

إ ْذ تذ ّكر تالدير المهم للقاةون (خصوصا قاةون ال و) إلة از اإليكاي ألهدافها يأغراضها يلقيام اإليكاي يالديل األعضاء يصناعة الطيران
تايست اتة تشكل فعال للفرص ال ديدة يالناشئة يالتحديات يالتهديدات التي تعترض تطور الطيران المدةي الديلي؛
يإ ْذ تعترف أن الديل األعضاء ي ب أن تضمن صياغة التشرصع المالئم ياألةظمة من أجل التنفيذ ألديات قاةون ال و يأحكام اإليكاي
ذات الصلة ،يأةها تطبق يفقا يتفاقية شيكاغو؛

يإ ْذ تؤكد الدير المهم الذم يلعبه المستشارين القاةوةيون في الطيران المدةي يممارسو قاةون ال و في دعم ديلهم يمنظماتهم لتنفيذ
معاهدات قاةون ال و يصياغة القواةين ياألةظمة الوطنية يتحديثها يذلك لتنفيذ السياسات يالمتطلبات التنظيمية الوطنية يايسهام في
ايلتلام تسيادة القاةون؛
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يإ ْذ تعتبر أن المستشارصن القاةوةيين ي ب أن يواصلوا تحديث يتعلصل مهاراتهم يقدراتهم على تنفيذ مسؤيلياتهم تفاعلية؛

يإ ْذ ترحب تالمبادرة األيلى لمنتدى المستشارصن القاةوةيين في الطيران المدةي التي ةظمتها اإليكاي ياستضافتها سنعافورة في مايو/أيار
 ،2019يالتي م ّكنت المستشارصن القاةوةيين ،يسيما هؤيء الذين يسهمون في منظمات تنظم الطيران المدةي ،للمشاركة في اآلراء يتبادلها
حول المسائل ال ارصة ذات األهمية لم تمع الطيران الديلي يالشأن تعلصل دعمهم لمنظماتهم يديلهم؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
ُتشجع الديل األعضاء التي لم تفعل ذلك تعد على إةشاء مراكل للمستشارصن القاةوةيين المحليين يذلك لخدمة
-1
إدارات الطيران المدةي فيها؛
تشجع الديل األعضاء على أن تستخدم ةديات اإليكاي يحلقات العمل التي تنظمها ،يديرة القاةون ال وم الديلي
-2
يغيرها من األحداث المثيلة من أجل استمرار تدرصب يتنمية مستشارصها القاةوةيين يالنظر في استضافة هذه األحداث من يقت آلخر
في ديلها يأقاليمها؛
ُتدعو الديل األعضاء إلى دعم مبا درة منتدى المستشارصن القاةوةيين للطيران المدةي يالنظر في استضافة ديرات
-3
تالية لهذا المنتدى فضال عن تش يع يتسهيل المستشارصن القاةوةيين بها على ايشتراك في المنتدى ياإلسهام فيه؛
ُتطلب من األمينة العامة أن تساعد الديل األعضاء في تحقيق يحفظ القدرات المالئمة للمستشارصن القاةوةيين
-4
للطيران المدةي تما في ذلك من خالل تطوصر إطار الكفاءة لتعلصل ديرهم؛
ُوتحثُ الديل األعض اء على دعم عمل اإليكاي في الم ال القاةوةي لتش يع المش اركة النش طة لمس تش ارصها
-5
القاةوةيين في أعمال الل نة القاةوةية ،يالل ان الفرعية يم موعات المهام ،ياجتماعات الخبراء ،يأفرقة العمل يغير ذلك من الهيئات
المماثلة التي تنشأ لبحث مسائل الطيران المدةي يإعداد حلول قاةوةية لها.

القرارُُُ:8-39تضارب المصالح في الطيران المدني

إن ال معية العمومية،
تقر تأن تضارب المصالح يعرقل فعالية ياستقاللية يحياد تنظيمات السالمة في الطيران المدةي يالالتالي يهدد أمن يسالمة الطيران
إذ ّ
المدةي الديلي؛
يتعترف تضريرة يفوائد ايستفادة من ت ارب يخبرات الموظفين المؤهلين العاملين في القطاع للمساعدة على ضمان توفير المهام
الرقابية التنظيمية الهامة؛
يتشير إلى البند "النظر في ايرشادات الخاصة بتضارب المصالح" الذم أضافته ال معية العمومية في ديرتها الساتعة يالثالثين الى
برةامج العمل العام لل نة القاةوةية ،ياعتمده يحقا كل من الل نة القاةوةية يالم لس يال معية العمومية في الديرة الثامنة يالثالثين،
مما أدى الى رفع درجة أيلوصته؛
يتدرك أةه يفقا يتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس اد التي اعتمدتها ال معية العامة في  ،2003/10/31فإن الديل مللمة تالس عي
يتقوصها يتمنع تضارب المصالح؛
الحثيث يعتماد اآلليات التي تعلز الشفافية يتصوةها
ّ
يتض ع في اعتبارها أن الملحق التاس ع عش ر – "إدارة الس المة" يمواد اإليكاي اإلرش ادية توض ح ض ريرة قيام الديل تعدة أمور منها
يضع استراتي ية للتخفيف من حدة تعض المشاكل المحتملة التي قد تنشأ عن تضارب المصالح في الطيران المدةي؛

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

V-8

يتقتنع تض ريرة قيام الديل تالمش اركة في المعلومات المتعلقة تالس ياس ات يالتدابير المس تخدمة في الكش ف عن حايت تض ارب
المصالح في الطيران المدةي يتفاديها يالتخفيف من حدتها يادارتها؛

تقرر ما يلي:
ّ
تحث الديل ،التي لم تقم بذلك تعد ،على النظر في يضع إطار قاةوةي رسمي للكشف عن حايت تضارب المصالح
-1
في الطيران المدةي يتفاديها يالتخفيف من حدتها يادارتها؛
-2

تدعو الديل إلى:

أ) التأكد ،على المستوى الوطني ،من فعالية األةظمة القاةوةية المحلية فيما يتعلق تالتدابير يالممارسات للكشف عن
حايت تضارب المصالح في الطيران المدةي يتفاديها يالتخفيف من حدتها يإدارتها ،يذلك بهدف ضمان يتحسين
الشفافية يالمساءلة في األةشطة التنظيمية للطيران المدةي ،يتحقيق التوازن بين ظريفها الخاصة يقدرتها على
الوفاء تالتلاماتها الرقابية من جهة يالتصدم للمخاطر الناجمة عن تضارب المصالح يالتي قد تهدد سالمة يأمن
الطيران من جهة أخرى؛
ب) عند الضريرة ،سن التشرصعات ييضع النظم يالقواةين يالممارسات التي تعلز الوعي تشأن التضارب المحتمل في
المصالح في الطيران المدةي؛
تحث الديل على ض مان إةفاذ القواعد يالتدابير الالزمة للكش ف عن حايت تض ارب المص الح يالمتعلقة تمراقبة
-3
السالمة في الطيران المدةي يتفاديها يالتخفيف من حدتها يادارتها؛
تكلف الم لس بتس هيل عملية ال مع يالتحليل يالنش ر يالتريصج ألفض ل الممارس ات تش أن معال ة حايت تض ارب
-4
المصالح يايستفادة من الخبرات الموجودة في الديل يفي األمم المتحدة يالمنظمات الديلية األخرى ذات الصلة؛
تطلب إلى األمينة العامة مواصلة جمع المعلومات من الديل يالمنظمات الحكومية الديلية المختصة تشأن السياسات
-5
يالتدابير المس تخدمة في الكش ف عن حايت تض ارب المص الح في الطيران المدةي يتفاديها يالتخفيف من حدتها يإدارتها ،يذلك من
أجل إحراز التقدم في دراسة هذا الموضوع؛
-6
المصالح؛

تطلب إلى األمينة العامة إعداد يثيقة مرجعية تحدد جميع األحكام الواردة في المالحق ياألدلة الخاص ة بتض ارب

-7

تفوض الل نة القاةوةية للقيام تاستعراض مسألة تضارب المصالح في الطيران المدةي تصورة منتظمة؛

-8
يالمعلومات.

حث الديل على توفير كامل الدعم يالمس اعدة لألمينة العامة في تطبيق القرار الحالي ،تما في ذلك توفير الخبرات
ت ّ
القرارُُُ:10-39تعزيزُاتفاقيةُبيجينُوبروتوكولُبيجينُلعامُُ 2010

إن ال معية العمومية،
إذ تشير إلى قرارها  19-38تعنوان :تعلصل اتفاقية بي ين يالريتوكول بي ين لعام 2010؛
يتشير كذلك إلى المرفق (ج) من قرارها  22-37المتعلق تالتصديق على الوثائق التي تم إعدادها ياعتمادها تحت رعاية المنظمة؛
يتعترف تأهمية توسيع ةطاق ةظام أمن الطيران العالمي يتعلصله لمواجهة المخاطر ال ديدة يالناشئة؛
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ُتحث جميع الديل على دعم يتش يع ايعتماد العالمي يتفاقية قمع األفعال غير المشريعة المتعلقة تالطيران
ُ-1
المدةي الديلي (اتفاقية بي ين لعام  )2010يالبريتوكول المكمل يتفاقية قمع ايستيالء غير المشريع على الطائرات (بريتوكول بي ين
لعام )2010؛
-2

ُتحث جميع الديل على التوقيع يالتصديق على اتفاقية بي ين يالريتوكول بي ين لعام  2010في أسرع يقت ممكن؛

-3

ُتطلب إلى األمينة العامة تقديم ما يللم من مساعدة في عملية التصديق إذا طلبت ذلك إحدى الديل.

-4

ُتعلن أن هذا الق ارر يحل محل القرار .19-38

القرارُُُ:9-39الترويجُالتفاقيةُمونتريـالُلعامُُ ُ1999
إن ال معية العمومية:
إذ تذ ّكر تالمرفق (ج) تقرارها  22-37المتعلق تالتصديق على الوثائق التي أعدت ياعتمدت تحت رعاية المنظمة ،يالالقرار 20-38
تعنوان "التريصج يتفاقية موةترص ال لعام "1999؛
يتقر تأهمية يجود ةظام عالمي يحكم مسؤيلية شركات الطيران ت اه الركاب يالشاحنين على الرحالت ال وصة الديلية؛
يتقر تاستصواب يجود ةظام منصف يعادل يصسير فيما يتعلق تالتعوصض عن الخسائر؛
تحث جميع الديل المتعاقدة على دعم يتش يع ايةضمام على الصعيد العالمي إلى اتفاقية توحيد تعض قواعد
-1
النقل ال وم الديلي التي حررت في موةترص ال في ( 1999/5/28اتفاقية موةترص ال لعام )1999؛
-2

يتحث جميع الديل التي لم تقم بذلك تعد على أن تصبح طرفا في اتفاقية موةترص ال لعام  1999في أقرب يقت ممكن؛

-3

يتكلف األمينة العامة بتقديم المساعدة ،على النحو المالئم ،في عملية التصديق إذا طلبت منها ذلك إحدى الديل.

-4

يتعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .20-38
القرارُ:5-7

ُالدستورُالمعدلُللجنةُالقانونية ُ

القرارُُ :11-40البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُالمتعلقةُبأمنُالطيران ُ
القرارُ:2-23

ُتعديلُاتفاقيةُشيكاغوُبنقلُبعضُالمهامُوالواجبات ُ

تأجيرُواستئجارُوتبادلُالطائراتُفيُالعملياتُالدولية ُ
ُ
القرارُُ :13-23
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القرارُ:3-29

ُالتوافقُالعالميُللقواعد ُ

القرارُُ :15-35البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُوممارساتهاُالمستمرةُلوضعُنظمُ
االتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/ادارةُالحركةُالجوية ُ
القرارُ:5-33

ُاقرارُاتفاقيةُفييناُلعامُُ1986بشأنُقانونُالمعاﻫداتُبينُالدولُ
والمنظماتُالدوليةُأوُفيماُبينُالمنظماتُالدولية ُ

القرارُ:2-35

ُتطبيقُالمادةُالرابعةُمنُاتفاقيةُتمييزُالمتفجراتُالبالستيكيةُ
بغرضُكشفها ُ

القرارُُ :19-32ميثاقُحقوقُالدولُوالتزاماتهاُفيماُيتعلقُبخدماتُالنظامُالعالميُ
للمالحةُباألقمارُالصناعية ُ
لما كاةت المادة  44من اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،الموقعة في ( 1944/12/7اتفاقية شيكاغو) تكلف منظمة الطيران المدةي
الديلي (اييكاي) تالعمل على تطوصر مبادئ يتقنيات المالحة ال وصة الديلية يعلى تعلصل تخطيط يتطوصر النقل ال وم الديلي.

يالما أن مفهوم ةظم اييكاي لالتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة التي تستخدم التكنولوجيا القائمة على األقمار
الصناعية قد أيدته الديل يالمنظمات الديلية في مؤتمر اييكاي العاشر للمالحة ال وصة ،ييافقت عليه الديرة التاسعة يالعشرين لل معية

العمومية بوصفه ةظم اييكاي لالتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة.
يالما أن النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،بوصفه عنص ار مهما في ةظم ايتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة
ال وصة ،يقصد ته أن يوفر تعطية عالمية يأن يستخدم لمالحة الطائرات.

يالما أن النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية سيكون متوافقا مع القاةون الديلي ،تما في ذلك اتفاقية شيكاغو يمالحقها يالقواعد
ذات الصلة التي تطبق على ةشاطات الفضاء الخارجي.

يالما أةه من المالئم ،مع مراعاة العرف الذم تسير عليه الديل حاليا ،تحديد يتأكيد المبادئ القاةوةية األساسية التي تحكم النظام
العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية.

يالما أن سالمة أم اطار قاةوةي لتنفيذ يتشعيل النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية تتطلب مراعاة مبادئ أساسية ينبعي
تحديدها في ميثاق.

فإن ال معية العمومية:

تعلن رسميا أن المبادئ التالية لهذا الميثاق تشأن حقوق الديل يالتلاماتها فيما يتعلق تخدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار
الصناعية ي ب تطبيقها في تنفيذ يتشعيل النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية:
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أن تعترف الديل تأةه في تقديم خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية يايةتفاع بها ي ب أن يكون أهم مبدأ هو
-1
سالمة الطيران المدةي الديلي.

أن تتاح لكل ديلة يلطائرات جميع الديل الفرصة ،على أساس غير تمييلم يالشريط موحدة ،في الحصول على
-2
خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،تما في ذلك النظم ايقليمية للتقوصة يستخدامها في م ال الطيران داخل منطقة
تعطية مثل هذه النظم.
-3

أ)

أن تحتفظ كل ديلة تسلطتها يمسؤيليتها لمراقبة عمليات الطائرات يتطبيق أةظمة السالمة يغيرها من األةظمة
داخل الم ال ال وم الخاضع لسيادتها.

ب) ي ي وز أن ينتهك تنفيذ يتشعيل النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية سيادة الديل أي سلطتها أي مسؤيليتها
في م ال مراقبة المالحة ال وصة ياصدار يتنفيذ أةظمة للسالمة يي ي وز أن يفرضا قيودا على سيادتها أي
سلطتها أي مسؤيليتها في هذا الم ال .يص ب أيضا المحافظة على سلطة الديل في م ال تنسيق يمراقبة
ايتصايت يفي م ال زصادة خدمات المالحة ال وصة القائمة على األقمار الصناعية حسب ما تقتضيه األحوال.
ي ب على كل ديلة تقدم خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،تما في ذلك ايشارات ،أي يتم في ةطاق
-4
اختصاصها تقديم مثل هذه الخدمات أن تكفل استم اررصة مثل هذه الخدمات يتوافرها يسالمتها يدقتها يامكاةية ايعتماد عليها ،تما
في ذلك يضع ترتيبات فعالة للتقليل الى الحد األدةي من تأثير اختاليت النظام أي تعطله على التشعيل ،يأن تحقق استئناف الخدمة
تسرعة .يص ب على مثل هذه الديلة أن تكفل الخدمات يفقا للقواعد القياسية الصادرة عن اييكاي .يص ب على الديل أن تقدم في
الوقت المالئم معلومات الطيران عن أم تعيير في خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية قد يؤثر في تقديم الخدمات.
ي ب على الديل أن تتعاين لكفالة أعلى درجة ممكنة من التوحيد في تقديم يتشعيل خدمات النظام العالمي للمالحة
-5
تاألقمار الصناعية.
ي ب على الديل أن تكفل أن الترتيبات ايقليمية أي دين ايقليمية متوافقة مع المبادئ يالقواعد المنصوص عليها في هذا الميثاق يمع
عملية التخطيط يالتنفيذ العالميين للنظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية.
تعترف الديل تأن أم رسوم عن خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ي ب فرضها يفقا للمادة الخامسة
-6
عشرة من اتفاقية شيكاغو.
تعية تسهيل التخطيط يالتنفيذ العالميين للنظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،تسترشد الديل تمبدأ التعاين
-7
يالمساعدة المتبادلة سواء كان ذلك على أساس ثنائي أي متعدد األطراف.
تضطلع كل ديلة بنشاطاتها الخاصة تالنظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية مع المراعاة الواجبة لمصالح الديل
-8
األخرى.
ي يمنع أم شيء في هذا الميثاق قيام ديلتين أي أكثر تشكل مشترك بتقديم خدمات النظام العالمي للمالحة تاألقمار
-9
الصناعية.
القرارُُ :20-32وضعُوتطويرُاطارُقانونيُمالئمُطويلُاألجلُلتنفيذُالنظامُالعالميُ
للمالحةُباألقمارُالصناعيةُ(ُ )GNSS
لما كاةت العاية المتوخاة من النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،بوصفه عنص ار هاما من عناصر ةظم اييكاي لالتصايت
يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة ( ،)CNS/ATMهي توفير خدمات تالعة األهمية لسالمة المالحة ال وصة في جميع أةحاء
العالم.
يالما أن النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ي ب أن يكون متفقا مع القاةون الديلي ،تما في ذلك اتفاقية شيكاغو يمالحقها
يالقواعد ذات الصلة المنطبقة على أةشطة الفضاء الخارجي.
يلما كاةت ال واةب القاةوةية المعقدة لتنفيذ ةظم  ،CNS/ATMتما فيها النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ( ،)GNSSتتطلب
ملصدا من عمل اييكاي لبناء يتعلصل الثقة المتبادلة بين الديل فيما يتصل بنظم  ،CNS/ATMيدعم تنفيذ الديل المتعاقدة لهذه النظم.
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يلما كان المؤتمر العالمي لتنفيذ ةظم  ،CNS/ATMالمعقود في مدينة رصو دم جاةيري في شهر مايو  ،1998قد أيصى بوضع
تفاصيل اطار قاةوةي طوصل األجل للنظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ،يالأن يشمل ذلك النظر في يضع اتفاقية ديلية ،مع
ايقرار تأن التطورات ايقليمية قد تسهم في يضع هذا ايطار القاةوةي.
يلما كاةت التوصيات التي أصدرها المؤتمر العالمي لتنفيذ ةظم  CNS/ATMالمعقود في مدينة رصو دم جاةيري في شهر مايو ،1998
يكذلك التوصيات التي يضعها فرصق الخبراء القاةوةيين يالفنيين تشأن ةظام  ،GNSSتوفر ارشادا هاما لوضع يتنفيذ اطار قاةوةي
عالمي لنظم  CNS/ATMي سيما لنظام . GNSS

فإن ال معية العمومية:

-1

تقر تأهمية المبادرات ايقليمية المتعلقة تال واةب القاةوةية يالتنظيمية لنظام .GNSS

-3

يتقر تالحاجة الى يضع اطار قاةوةي مالئم طوصل األجل لتنفيذ ةظام .GNSS

-5
تما يلي:

يتكلف الم لس ياألمين العام ،كال في ةطاق اختص اص اته ،تالبدء في اةش اء فرصق د ارس ي من األماةة العامة للقيام

يتقر تالحاجة الماس ة الى يض ع تفاص يل المبادئ القاةوةية األس اس ية التي ينبعي أن تنظم تقديم خدمات ةظام
-2
 ،GNSSيذلك على المستوصين ايقليمي يالعالمي.
يتقر القرار الذم اتخذه الم لس في  1998/6/10بتفوصض األمين العام في اةش اء فرصق لدراس ة ال واةب القاةوةية
-4
لنظم .CNS/ATM

أ)

ضمان ايسراع تمتاتعة توصيات المؤتمر العالمي لتنفيذ ةظم  ،CNS/ATMيكذلك التوصيات الت ي أصدرها فرصق الخبراء
القاةوةيين يالفنيين ،ي سيما ما يتعلق منها تال واةب التنظيمية يمسائل المسؤيلية.

ب)

النظر في يضع تفاصيل اطار قاةوةي مالئم طوصل األجل لتشعيل ةظام  ،GNSSتما في ذلك النظ ر في يضع
اتفاقية ديلية لهذا العرض ،يتقديم مقترحات بذلك ايطار في يقت يسمح للديرة العادية القادمة لل معية
العمومية تالنظر فيها.
الق اررُُ :20-33اتباعُنهجُمنسقُلتقديمُالمساعدةُالىُشركاتُالطيرانُفيُمجالُ
التأمينُعلىُالطيرانُضدُمخاطرُالحرب ُ

تالنظر الى أن المادة  44من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تشير الى هدف ضمان ةقل جوم يتسم تاألمان يايةتظام يالفعالية
يايقتصاد.
يةظ ار ألن أحداث  11سبتمبر  2001المأسايصة قد أثرت على عمليات مشعلي شركات الطيران في شتى أةحاء العالم.

يحيث أن تعطية التأمين لمشعلي شركات الطيران في م ال التأمين ضد مخاطر الحرب لم تعد متاحة تماما في أسواق التأمين العالمية.
يحيث أن اييكاي ةاشدت ،في كتاب بتارصخ  21سبتمبر  ،2001جميع الديل المتعاقدة فيها أن تتخذ ما يللم من ايجراءات لضمان
عدم اةقطاع الطيران يخدمات النقل ال وم يلدعم مشعلي شركات الطيران يأطراف أخرى ،حسبما يللم ،عن طرصق التلام بتعطية
المخاطر التي استبعدت من التأمين تسبب التطورات ساتقة الذكر يذلك الى أن تستقر أسواق التأمين.

يالالنظر الى أن العديد من الديل المتعاقدة في شتى أةحاء العالم قد عملت تما يرد في هذه المناشدة يقدمت المساعدة الى مشعلي
شركات الطيران.
يةظ ار ألن التدابير التي اعتمدتها الديل المتعاقدة في تقديم المساعدة الى مشعلي شركات الطيران معظمها تدابير قصيرة األجل تختلف
من ديلة ألخرى.
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يحيث أةه من المرغوب فيه لذلك يضع ةهج منسق في األجلين القصير يالمتوسط لتقديم المساعدة الى مشعلي شركات الطيران في
م ال تأمين الطيران ضد مخاطر الحرب.

فإن ال معية العمومية:
تحث الديل المتعاقدة على العمل سوصا لوضع ةهج أكثر استدامة يتنسيقا يتباعه في معال ة المشكلة المهمة المتمثلة
-1
في تقديم المساعدة الى مشعلي شركات الطيران في م ال تأمين الطيران ،تما في ذلك التأمين ضد مخاطر الحرب.
يتكلف الم لس تاةشاء م موعة خاصة للنظر في المسائل المشار اليها في الفقرة الساتقة يتقديم تقرصر الى الم لس
-2
مع توصيات في أقرب يقت ممكن.
-3

يتدعو الم لس ياألمين العام يتخاذ أم تدابير أخرى تعتبر ضريرصة أي مرغوالا فيها.
________________

البابُالسادسُ—ُالتعاونُالفني ُ
القرارُُ :24-40البيانُالموحُدُبسياساتُاإليكاوُفيُمجالُالتعاونُالفنيُوالمساعدةُ
الفنية ُ
لما كان الم لس قد اعتمد سياسات جديدة من أجل تقديم الدعم الفني في شكل من أشكال المساعدة الفنية يالتعاين الفني ،يأقرتها
ال معية العمومية في الديرة الثامنة يالثالثين؛
يلما كان "التعاين الفني" هو أم شكل من أشكال المشارصع المطلوالة يالممولة من الديل ي/أي المنظمات ،يالمنفذة بواسطة إدارة
التعاين الفني على أساس استرداد التكاليف ،حيث يتم استرداد جميع التكاليف المباشرة يغير المباشرة المتعلقة تالمشريع؛
يلما كاةت "المساعدة الفنية" هي أم شكل من أشكال المساعدة المقدمة من اإليكاي إلى الديل ،يالممولة من الميلاةية العادية ي/أي
الصناديق الطوعية ،يالمنفذة بواسطة أم إدارة أي مكتب يفقا لطبيعة المشريع يمدته.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقرر أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد تسياسات اإليكاي للتعاين الفني يالمساعدة الفنية كما كاةت عند اةتهاء
-1
الديرة األرالعين لل معية العمومية.
-2

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .16-39

المرفقُ(أ) ُ
برنامجاُاإليكاوُللتعاونُالفنيُوالمساعدةُالفنية ُ
لما كان ةمو يتحسين الطيران المدةي يشكل إسهاما قوصا في التنمية ايقتصادية للديل.
يلما كان الطيران المدةي يمثل عنص ار مهما للتقدم التكنولوجي يايقتصادم يايجتماعي يالثقافي في جميع البلدان ،ي سيما البلدان
النامية ،يللتعاين فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي ياإلقليمي يالعالمي.
يلما كان بوسع اإليكاي أن تساعد الديل على تقدم طيراةها المدةي يالنهوض في الوقت ذاته بتحقيق األهداف ايستراتي ية.
أقرته ال معية
يلما كان القرار رقم  222 (IX)Aالصادر في  1949/8/15عن الم لس ايقتصادم يايجتماعي لألمم المتحدة ،يالذم ّ
العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتارصخ  1949/11/16يأيدته ال معية العمومية لإليكاي في قرارها رقم  ،20-4قد طلب من
جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على ةحو كامل في البرةامج الموسع لتقديم المساعدة الفنية من أجل التنمية ايقتصادية،
يلما كاةت اإليكاي بوصفها الوكالة المتخصصة التاتعة لألمم المتحدة لشؤين الطيران المدةي قد بدأت تنفذ منذ سنة  1951مشارصع
التعاين الفني يالمساعدة الفنية بتموصل من حساب األمم المتحدة الخاص للمساعدة الفنية يالذم ةشأ تموجب القرار أعاله.
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يلما كان الع ل الكبير الذم حدث من سنة  1983إلى سنة  1995قد اقتضى يضع سياسات جديدة للتعاين الفني يالمساعدة الفنية
يت ديد الهيكل التنظيمي إلدارة التعاين الفني.
يلما كان تنفيذ السياسات ال ديدة للتعاين الفني يالمساعدة الفنية التي أيدتها الديرة الحادية يالثالثون لل معية العمومية ياستندت إلى
مفهوم ايكتفاء تالعدد األساسي من الموظفين ،يدمج إدارة التعاين الفني في هيكل المنظمة ،يإةشاء آلية اإليكاي لتموصل تنفيذ األهداف،
تاإلضافة إلى تنفيذ الهيكل التنظيمي ال ديد إلدارة التعاين الفني في التسعينات ،قد أدت إلى خفض التكاليف بدرجة كبيرة يإلى تحسين
ملحوظ لأليضاع المالية في برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية.
يلما كاةت أهداف السياسات ال ديدة قد شددت على أهمية برةامج التعاين الفني يالمساعدة الفنية لتنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية
يخطط المالحة ال وصة ،يلتطوصر البنية األساسية للطيران المدةي يالموارد البشرصة في الديل النامية التي تحتاج إلى تعاين فني أي
مساعدة فنية من اإليكاي.
يلما كان توحيد يرصد تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية هما من الوظائف المهمة للمنظمة يإذ تم التشديد على دير اإليكاي إزاء التنفيذ
يدعم الديل المتعاقدة.
يلما كان القرار  21-35قد ش ع الم لس ياألمين العام على اعتماد هيكل يآلية يتبعان الممارسات الت ارصة إلقامة شراكات مثمرة
مع شركاء التموصل يالديل المنتفعة.
يلما كان القرار  23-39قد حث الديل األعضاء يالصناعة يالمؤسسات المالية يال هات الماةحة يأصحاب المصلحة اآلخرصن على
التنسيق يالتعاين فيما بينهم يدعم تنفيذ أةشطة المساعدة تما يتماشى مع األيلوصات العالمية ياإلقليمية التي حددتها اإليكاي ،تما ي نب
ازدياج ال هود؛
يلما كان الم لس قد يافق على إعطاء إدارة التعاين الفني ملصدا من المريةة التشعيلية في ظل اإلشراف يالمراقبة المالئمين على
أةشطة التعاين الفني يالمساعدة الفنية.
يلما كاةت جميع أةشطة التعاين الفني للمنظمة مبنية على مبدأ استرداد التكاليف ،يأةه ينبعي اتخاذ تدابير لخفض التكاليف اإلدارصة
يالتشعيلية تقدر اإلمكان.
يلما كان برةام ا التعاين الفني يالمساعدة الفنية يما يتصل بهما من إيرادات في صنديق تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لفترة
السنوات الثالث يما تعدها ي يمكن تقديره بدقة ،يصمكن أن يتفايت تشكل كبير بناء على عوامل متباينة تخرج عن سيطرة اإليكاي.
يلما كان الم لس قد اعتمد سياسة يسترداد التكاليف ،معنية بتوزصع التكاليف فيما بين الميلاةية العادية يصنديق تكاليف الخدمات
اإلدارصة يالتشعيلية المتكبدة مقابل الخدمات التي يقدمها البرةامج العادم إلى إدارة التعاين الفني يالخدمات التي تقدمها إدارة التعاين
الفني إلى البرةامج العادم.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
برنامجاُالتعاونُالفنيُوالمساعدةُالفنية ُ

-1

تسلِّم تأهمية برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية في التش يع على تحقيق األهداف ايستراتي ية للمنظمة.

تؤكدُمن جديد على أن برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية اللذين ينفذا يفقا للقواعد ياألةظمة ياإلجراءات التي
-2
يصكمل دير البرةامج العادم في تليصد الديل تالدعم لكي تنفذ
يضعتها اإليكاي يشكالن ةشاطا دائما يذا أيلوصة ضمن أةشطة اإليكايّ ،
يتنمي البنية األساسية لهيئات الطيران المدةي يمواردها البشرصة.
القواعد يالتوصيات الديلية يخطط المالحة ال وصة اإلقليمية تنفيذا فعاي ّ
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تؤكدُمنُجديدُعلى ضريرة تعلصل برةام ي اإليكاي للتعاين الفني يالمساعدة الفنية في حديد الموارد المالية الراهنة،
-3
يذلك على مستوى المكاتب اإلقليمية يعلى المستوى الميداةي ،تما يتيح إلدارة التعاين الفني أداء ديرها تملصد من الكفاءة يالفاعلية
مع الفهم أةه لن تكون هناك زصادة في تكاليف المشارصع.
تؤكدُمنُجديد على أن إدارة التعاين الفني هي إحدى األديات الرئيسية التي تستخدمها اإليكاي لمساعدة الديل على
-4
سد الثعرات في م ال الطيران المدةي تما يفيد م تمع الطيران المدةي تكامله.
تؤكد على أن تحسين تنسيق التعاين الفني يالمساعدة الفنية ألةشطة اإليكاي ينبعي أن يتم من خالل تحديد ياضح
-5
لصالحية يأةشطة كل إدارة يمن خالل تعلصل التعاين ،فضال عن تنسيق أيثق لبرةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية يالرامج
المساعدات األخرى في اإليكاي لت نب ايزدياج يالتكرار.
تؤكدُمنُجديد على أن أم ع ل مالي قد يحدث في ميلاةية التكاليف في ةهاية أم سنة مالية ينبعي أن يمول في
-6
المقام األيل من الفائض المتراكم في صنديق تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية ،على أن يكون الل وء إلى تموصله من ميلاةية
البرةامج العادم هو المالذ األخير.
تطلبُمن األمين العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة ،تما يؤدم إلى خفض تدرص ي في تكاليف الدعم ايدارم المحملة على
-7
مشارصع التعاين الفني يالمساعدة الفنية.
تؤكد ُمن ُجديد أن هذه التكاليف التي تستردها المنظمة مقابل خدمات الدعم المقدمة إلى إدارة التعاين الفني ،ي ب
-8
أن تكون متصلة اتصاي مباش ار يحصرصا تعمليات المشريع لكي يتسنى الحفاظ على تكاليف الدعم اإلدارم عند أدةى حد.
اإليكاوُبوصفهاُالوكالةُالمعترفُبهاُفيُالطيرانُالمدني ُ
توصي الديل الماةحة يمؤسسات التموصل يغيرها من شركاء التنمية ،يي سيما صناعة الطيران يالقطاع الخاص،
-9
تإعطاء األفضلية لإليكاي ،في الحايت المناسبة ،في عمليات تحديد يصياغة يتحليل يتنفيذ يتقييم مشارصع الطيران المدةي في م ال
التعاين الفني يالمساعدة الفنية ،وتطلب أن يواصل األمين العام ايتصال بهذه الهيئات يالالديل التي يمكنها أن تتلقى المساعدة ،يذلك
لتخصيص األموال لتنمية الطيران المدةي مع ايعتماد على اإليكاي بوصفها الوكالة التنفيذية.
توصي الديل المتعاقدة التي لديها برامج معوةة ثنائية أي برامج معوةة تحت رعاية الحكومة تأن تقيم ايعتبار ألهمية
-10
ايستعاةة ببرةام ي اإليكاي للتعاين الفني يالمساعدة الفنية من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الطيران المدةي.
توسيعُنطاقُأنشطةُالتعاونُالفنيُوالمساعدةُالفنية ُ
تؤكد ُمنُجديد على أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة الت ارصة في إدارة التعاين الفني يقتضي ضمان المحافظة
-11
على السمعة الطيبة التي تتمتع بها اإليكاي.
تؤكدُمنُجديد على الحاجة إلى توسيع ةطاق خدمات التعاين الفني يالمساعدة الفنية التي تقدمها اإليكاي ليشمل
-12
الهيئات غير الحكومية (العامة أي الخاصة) المعنية مباشرة تالطيران المدةي ،يذلك للمساهمة في تحقيق أهداف اإليكاي ايستراتي ية،
يصنبعي لهذا التعاين يتلك المساعدة أن تشمل جملة أمور منها األةشطة التي كاةت توفرها عادة هيئات الطيران المدةي الوطنية
يال ارم خصخصتها حاليا إلى حد ما حيث تظل الديلة تموجب اتفاقية شيكاغو تحمل مسؤيلية ضمان ةوعية الخدمات المقدمة
يامتثالها للقواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي ،وتطلب إلى األمين العام إبالغ سلطة الطيران المدةي المعنية تال واةب
الفنية للمشريع فور بدء المفايضات مع الهيئات غير الحكومية.
تؤكدُمنُجديد على ضريرة توسيع ةطاق خدمات التعاين الفني يالمساعدة الفنية التي تقدمها اإليكاي بناء على الطلب
-13
ليشمل هذا النطاق الهيئات غير الحكومية (العامة يالخاصة) التي ِّ
تنفذ في الديل المتعاقدة مشارصع في م ال الطيران المدةي تهدف
إلى تعلصل سالمة يأمن يفاعلية النقل ال وم الديلي ،وتكلف األمين العام تالنظر في كل طلب على حدة من الطلبات التي تقدمها
هذه الهيئات للحصول من اإليكاي على التعاين يالمساعدة في الم ايت التقليدية للتعاين الفني يالمساعدة الفنية ،مع إقامة اعتبار
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خاص لاللتلام في المشارصع تالقواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي يللسياسات ياللوائح الوطنية السارصة ذات الصلة التي
تصدرها الديلة المتلقية.
ُاتفاقاتُالتعاونُالفنيُوالمساعدةُالفنية ُ
تؤكدُمنُجديد على أن تستخدم اإليكاي في إطار برةام يها للتعاين الفني يالمساعدة الفنية اتفاقات الصناديق ايئتماةية
-14
ياتفاقات الخدمات اإلدارصة يخدمة مشترصات الطيران المدةي يايتفاقات اإلطارصة األخرى يترتيبات التموصل حسب ايقتضاء لتقديم
أقصى تعاين يمساعدة ألصحاب المصلحة الذين ينفذين مشارصع الطيران المدةي.
تنظر بعينُاالرتياح إلى مبادرات الديل الرامية إلى ايعتماد تصورة أكبر على هذه الترتيبات للحصول على التعاين
-15
الفني يالمساعدة الفنية في م ال الطيران المدةي.

المرفقُ(ب) ُ
تمويلُبرنامجيُالتعاونُالفنيُوالمساعدةُالفنية ُ
لما ُكاةت األموال المتاحة للتعاين الفني يالمساعدة الفنية في م ال الطيران المدةي غير كافية إلشباع احتياجات الطيران المدةي،
يي سيما في البلدان النامية.
ولما كانُبرةامج التعاين الفني مموي ،تاستثناءات صعيرة ،من خالل توفير البلدان النامية لألموال الالزمة لمشارصعها.
يلما كانُبرةامج المساعدة الفنية مموي من صناديق التبرعات يمن خالل الميلاةية العادية للمنظمة.
يلما كاةت هيئات الطيران المدةي في أقل البلدان ةموا هي التي تحتاج على يجه الخصوص إلى أكبر قدر من الدعم ،يهي التي
تعتمد أساسا في الوقت ذاته على المؤسسات المالية يصناعة القطاع لتموصل مشارصعها للتعاين الفني.
يلما كان التموصل الذم يقدمه برةامج األمم المتحدة اإلةمائي يوجه تصفة رئيسية إلى تنمية قطاعات غير الطيران المدةي ،يأصبحت
مساهماته المالية في أةشطة الطيران المدةي أقل تكثير عن ذم قبل حتى يصلت إلى أقل من ياحد في المائة من برةام ي اإليكاي
للتعاين الفني يالمساعدة الفنية ،يلكن يواصل برةامج األمم المتحدة اإلةمائي تقديم الدعم اإلدارم لإليكاي على المستوى الوطني.
يلما كاةت سرعة التطور الفني في الطيران المدةي تقتضي من الديل النامية أن تنفق مبالغ كبيرة على ت هيلات الطيران األرضية
توخيا لمواكبة ذلك التطور يأن تواصل بذل جهد متلايد لتدرصب موظفي الطيران الوطنيين يهذا ال هد يفوق مواردها المالية يت هيلاتها
التدرصبية.
يلما كاةتُال معية العمومية قد يضعت "آلية تموصل تنفيذ أهداف اإليكاي" تقصد تعبئة موارد إضافية لمشارصع التعاين الفني يالمساعدة
الفنية الضريرصة لتنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يالت هيلات يالخدمات المقررة في خطط المالحة ال وصة ،يالقصد تنفيذ توصيات
اإليكاي المرتبطة تعمليات التدقيق يسد الثعرات المكتشفة.
يلما كاةتُالمؤسسات التموصلية تتوقع من منفذم المشارصع التي تمولها أن ينفذيها تسرعة يفاعلية يأن يقدموا معلومات تفصيلية يفورصة
عن أةشطة هذه المشارصع يأيضاعها المالية.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تطلبُإلى مؤسسات التموصل يالديل الماةحة يشركاء التنمية اآلخرصن ،تما في ذلك قطاع الصناعة يالقطاع الخاص،
-1
إعطاء أقصى أيلوصة لتنمية قطاع النقل ال وم في البلدان النامية ،يتطلب إلى رئيس الم لس ياألمين العام ياألماةة العامة تكثيف
ايتصال تاألمم المتحدة ،يالبرةامج األمم المتحدة اإلةمائي للصادة إسهامهما في مشارصع اإليكاي للتعاين الفني يالمساعدة الفنية.
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تسترعي ُانتباه مؤسسات التموصل يالديل الماةحة يشركاء التنمية اآلخرصن إلى أن اإليكاي هي الوكالة المتخصصة
-2
التاتعة لألمم المتحدة يالمعنية تالطيران المدةي ،يأةها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة بوصفها السلطة الخبيرة التي
توفر التعاين الفني يالمساعدة الفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشارصع الطيران المدةي.
تحث الديل المتعاقدة المرتبطة تمصادر التموصل على أن تسترعي اةتباه ممثليها في تلك المنظمات إلى أهمية تقديم
-3
التعاين يالمساعدة إلى مشارصع الطيران المدةي ،يي سيما المشارصع الضريرصة إلةشاء البنية األساسية الحيوصة للنقل ال وم ي/أي
الضريرصة للتنمية ايقتصادية في البلد.
تحث الديل المتعاقدة على إعطاء أيلوصة عالية لتنمية الطيران المدةي ،يعلى أن تبادر عندما تلتمس التعاين يالمساعدة
-4
الخارجيين لهذا العرض من خالل المستوى الحكومي المالئم إلى إفادة مؤسسات التموصل برغبتها في إشراك اإليكاي بوصفها يكالة
منفذة في مشارصع الطيران المدةي التي قد تمولها تلك المنظمات.
تشجع اإلجراءات التي تتخذها البلدان النامية للحصول على األموال الالزمة لتنمية طيراةها المدةي من جميع المصادر
-5
األخرى يستكمال األموال المتاحة في الميلاةيات الوطنية يمؤسسات التموصل يالديل الماةحة يشركاء التنمية اآلخرصن ،حتى تتقدم هذه
التنمية تأقصى معدل ممكن.
تسلِّم تأن المساهمات المقدمة من الماةحين خارج اطار الميلاةية تتيح لبرةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية أن
ُ
-6
يوسع ةطاق الخدمات التي يقدمها إلى الديل تخصوص السالمة يأمن المالحة ال وصة يالحماية البيئية يالكفاءة فيما يتعلق تم ال
الطيران المدةي ،تما يشكل ملصدا من اإلسهام في بلوغ األهداف ايستراتي ية ،يخصوصا تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يسد الثعرات
التي كشفتها عمليات التدقيق.
تأذن لألمينة العامة تأن تتلقى تإسم برةام ي اإليكاي للتعاين الفني يالمساعدة الفنية المساهمات المالية أي العينية
-7
التي تقدم إلى مشارصع التعاين الفني يالمساعدة الفنية ،يي سيما التبرعات التي تقدم على شكل منح دراسية يمنح تدرصبية يمعدات
التدرصب يأموال التدرصب من الديل يمؤسسات التموصل يغيرها من المصادر األخرى العامة يالخاصة ،يالأن يعمل يسيطا بين الديل
تخصوص تقديم المنح الدراسية يالمنح التدرصبية يمعدات التدرصب.
تحث الديل القادرة على توفير أموال إضافية لبرةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية التاتعين لإليكاي عن طرصق
-8
صناديق التبرعات الخاصة تاإليكاي من أجل تنفيذ مشارصع في م ال الطيران المدةي.
تشجع الديل يشركاء التنمية اآلخرصن ،يي سيما صناعة الطيران يالقطاع الخاص ،على اإلسهام في آلية تموصل تنفيذ
-9
أهداف اإليكاي ألةها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشارصع اإليكاي للطيران المدةي.
تطلب ُإلى الم لس أن يقدم المشورة يالمساعدة إلى البلدان النامية لدعم مؤسسات التموصل يالديل الماةحة يشركاء
-10
التنمية اآلخرصن من أجل تنفيذ البرامج اإلقليمية يشبه اإلقليمية للسالمة ال وصة يأمن الطيران ،مثل برةامج التنمية التعايةية للسالمة
التشعيلية ياستمرار صالحية الطائرات للطيران ) (COSCAPيالبرةامج التعايةي ألمن الطيران ).(CASP

المرفقُ(ج) ُ
تنفيذُبرنامجيُالتعاونُالفني والمساعدةُالفنية ُ
لما كان هدف اإليكاي هو تأمين سالمة ياةتظام ةمو الطيران المدةي الديلي في العالم أجمع.
يلما كان تنفيذ مشارصع التعاين الفني يالمساعدة الفنية يكمل أةشطة البرةامج العادم الرامية إلى بلوغ أهداف اإليكاي ايستراتي ية.
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يلما كاةت الديل المتعاقدة تعتمد أكثر فأكثر على اإليكاي للحصول على المشورة يالتعاين الفني يالمساعدة الفنية الالزمة لتنفيذ القواعد
يالتوصيات الديلية يتنمية طيراةها المدةي من خالل تعلصل هيئاتها يتحديث بنياتها األساسية يتنمية مواردها البشرصة.
يلما كاةت الحاجة ملحة إلى إجراء المتاتعة يالتصحيح الفعال فيما يتعلق بنهج الرصد المستمر في إطار برةامج اإليكاي العالمي
لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة يالبرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران حتى يتسنى تقديم الدعم إلى الديل لسد الثعرات المكتشفة ،تما
في ذلك الشواغل البارزة في م ال السالمة ياألمن.
يلما كان التموصل المقدم إلى برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية من خارج الميلاةية يتيح لإليكاي أن تقدم الدعم األيلي إلى الديل
التي تحتاج الى المساعدة لسد الثعرات التي كشفها ةهج الرصد المستمر في إطار برةامج اإليكاي العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
ال وصة يالعثة التحقق المنسقة التاتعة لإليكاي يالرةامج اإليكاي العالمي لتدقيق أمن الطيران.
يلما كان قيام إدارة التعاين الفني أي أم طرف آخر خارج اإليكاي بتنفيذ المشارصع مع ايلتلام تماما تالقواعد يالتوصيات الديلية يسفر
عن تعلصل جوهرم لسالمة يأمن يكفاءة الطيران المدةي في جميع أةحاء العالم.
يلما كاةت أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير المشارصع على الطيران يتخطيط المشارصع في المستقبل.
يلما كاةت الهيئات غير الحكومية (العامة يالخاصة) التي تنفذ مشارصع في م ال الطيران المدةي لحساب الديل المتعاقدة تعتمد على
اإليكاي أكثر فأكثر للحصول من خالل إدارة التعاين الفني على المشورة يالتعاين الفني يالمساعدة الفنية في م ايت التعاين الفني
يالمساعدة الفنية التقليدية يتضمن التلام المشارصع تالقواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
توجه انتباه الديل المتعاقدة التي تطلب التعاين الفني يالمساعدة الفنية إلى الملايا التي يمكن تحصيلها من المشارصع المحددة
-1
بوضوح يالمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدةي.
توجه انتباه الديل المتعاقدة إلى التعاين يالمساعدة التي تقدم من خالل المشارصع شبه اإلقليمية يالمشارصع اإلقليمية التي
-2
تنفذها اإليكاي ،مثل مشارصع "برةامج التنمية التعايةية للسالمة التشعيلية ياستمرار صالحية الطائرات للطيران" ) (COSCAPيمشارصع
البرةامج التعايةي ألمن الطيران ) ،(CASPوتحث الم لس على أن يواصل إعطاء أسبقية عالية إلدارة يتنفيذ هذه المشارصع من خالل
برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية ألن فوائد هذه المشارصع عظيمة.
تطلبُإلى األمينة العامة أن تعلز تطبيق المنظمة لنهج شامل حيال أةشطة الدعم الفني الهادفة تعية بناء ةظم رقاتة قوصة
-3
يمستدامة في الديل؛
تحث الديل على إعطاء أيلوصة عالية لتدرصب موظفيها الفنيين يالتشعيليين ياإلدارصين من خالل إعداد برةامج تدرصب شامل،
-4
يتذكر الديل تأهمية تقديم هذا التدرصب على النحو الوافي ،يالالحاجة إلى تقديم الحوافل المناسبة لالحتفاظ بهؤيء الموظفين ،كل في
م ال تخصصه ،تعد اكتمال تدرصبهم.
تشجع الديل على تركيل جهودها على تطوصر مراكل التدرصب الراهنة ،يعلى دعم مراكل التدرصب اإلقليمية في منطقتها حتى
-5
توفر التدرصب العالي لموظفي الطيران المدةي الوطنيين كلما كان هذا التدرصب غير متوفر على المستوى الوطني ،يذلك من أجل
النهوض تقدرة ايعتماد على الذات في اإلقليم.
تشجع الديل التي تتلقى التعاين الفني يالمساعدة الفنية من خالل اإليكاي على أن تتفادى التأخير في تنفيذ المشارصع ،يذلك
-6
تاتخاذ الق اررات في حينها تشأن الخبراء يالتدرصب يشراء المكوةات طبقا يتفاقات المشارصع.
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توجهُانتباه الديل المتعاقدة إلى خدمة مشترصات الطيران المدةي ،يهي خدمة تقدمها اإليكاي للبلدان النامية لشراء المعدات
-7
ذات القيمة العالية من معدات الطيران المدةي يالتعاقد على الخدمات الفنية.
تطلب إلى الديل المتعاقدة ،يخصوصا البلدان النامية منها ،أن تش ع الخبراء الفنيين المؤهلين تماما على التقدم تطلبات
-8
إلدراجهم في قائمة خبراء برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية.
تطلب إلى األمينة العامة أن تش ع ايستخدام الواسع النطاق لمؤشرات األداء من أجل إجراء تقييم موضوعي لتأثير أةشطة
-9
التعاين الفني يالمساعدة الفنية على تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي.
 -10تشجع الديل على ايستفادة من خدمات ضمان ال ودة التي تقدمها إدارة التعاين الفني على أساس استرداد التكاليف،
لإلشراف على المشارصع التي تنفذها أطراف أخرى خارج برةام ي التعاين الفني يالمساعدة الفنية في اإليكاي ،تما في ذلك استعراض
مدى امتثالها للقواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن اإليكاي.
 -11تشجع الديل يال هات الماةحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشارصع الطيران المدةي الخاصة بها يتوفير األموال
لها ،بوصفها جلءا ي يت أل من أعمال تخطيط يتنفيذ المشارصع.
القرارُ:7-22

ُالئحةُوحدةُالتفتيشُالمشتركة ُ

القرارُُ :17-39برنامجُاإليكاوُللمتطوعينُفيُمجالُالطيران ُ
حيث إةه يفقا للمادة  37من "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" تتعهد كل ديلة تأن تتعاين لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في
األةظمة يالقواعد القياسية ياإلجراءات يالتنظيم فيما يتعلق تالطائرات ياألفراد يالمطارات يالطرق ال وصة يالخدمات المساعدة في جميع
األمور التي يؤدم فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة ال وصة يتحسينها؛
يحيث إن الكثير من الديل تواجه صعوالات في الوفاء تالتلاماتها تموجب ايتفاقية يحايت ايختالف في مستوى تنفيذ قواعد اإليكاي
يتوصياتها الديلية؛
يحيث إن عدد من الديل ي يملك ما يكفي من الموارد المالية يالبشرصة يي يمكنه التصدم تصورة مناسبة ل واةب النقص في ةظم
طيراةها المدةي؛
يحيث إن اإليكاي تتقلد دير الرصادة في تيسير تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية يتصحيح جواةب النقص المتصلة تالطيران المدةي
بواسطة تنسيق المساعدة يتعبئة الموارد ضمن الشركاء في م ال الطيران؛
يحيث إن المساعدة المقدمة إلى الديل للتصدم ل واةب النقص المحددة أثناء عمليات اإليكاي لتدقيق السالمة ياألمن ،إلعداد القدرات
التصدم لحايت الطوارئ التي تؤثر على ةظم طيران الديل يلتعلصل ايعتماد الذاتي يالنمو
لتنفيذ قواعد اإليكاي يتوصياتها الديلية ،ي ّ
هي مساعدة يزمة يمرغوالة؛
يإذ تذ ّكر تقرار ال معية العامة لألمم المتحدة رقم  – 129/70إدماج العمل التطوعي في م الي السالم يالتنمية :خطة عمل للعقد
المقبل يما تعده؛
يإذ تقر تأن العمل التطوعي ،من حيث تنوعه يعالميته يقيمه ،يمكن أن يشكل أداة تنمية قوصة للحكومات يالشركاء في جميع أةحاء
العالم ،مع إمكاةية العمل كمورد تكميلي للدعم الفني ،ينبعي استعالله استعالي تاما؛
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مهنيي الطيران من ذيم الخبرة من اإليكاي يقطاع الطيران يالديل يالقطاع الخاص يش ّكلون موردا ّقيما للمعرفة التي يمكن
يحيث إن ّ
أن تسهم في تنمية الطيران المدةي المستدامة؛

فإن ال معية العمومية تقرر ما يلي:
دعم العمل التطوعي كأداة هامة يم دية للخبراء المؤهلين للمشاركة مشاركة إي ابية في تنمية الطيران المدةي المستدامة
-1
في جميع أةحاء العالم؛
-2

الموافقة على الق اررات التي يتخذها الم لس تشأن إةشاء يتش يع برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران؛

التش يع على المشاركة النشطة ياإلدماج الم دم ،للمهنيين من ذيم المهارات يالخبرات في م ال الطيران من اإليكاي
-3
يالديل يقطاع الطيران يالقطاع الخاص ،يذلك كمتطوعين في برامج يمشارصع اإليكاي للمساعدة الفنية يالتعاين الفني من خالل برةامج
اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران؛
تدعو الديل المتعاقدة إلى النظر في برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران من أجل المساعدة الفنية يالتعاين
-4
الفني ،عند ايقتضاء؛
تشدد على أن توفير السبل المناسبة للعمل التطوعي أمر هام يستعالل الطاقة الكاملة للعمل التطوعي يالرةامج اإليكاي
-5
ّ
للمتطوعين في م ال الطيران؛
تش ّع الديل الماةحة يغيرها من ال هات المعنية القادرة ،يالالتعاين مع أيساط الطيران المدةي الديلي ،على المشاركة
-6
في برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران بواسطة توفير الموارد المالية يالبشرصة من أجل دعم الديل النامية ياألقل ةموا في
معرض جهودها للوفاء تالتلاماتها تموجب "اتفاقية الطيران المدةي الديلي"؛
تدعو الديل المتعاقدة يالمؤسسات المالية يغيرها من الشركاء في م ال التنمية إلى توفير التموصل الدائم لدعم إدارة
-7
يرصد يتنفيذ برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران بواسطة صنديق التبرعات لبرةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران؛
-8

تناشد الم لس مواصلة تقديم الدعم يالمساعدة لتش يع برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران.

ُ
القرارُُ :11-22المساعدةُالدوليةُفيُاعادةُتشغيلُالمطاراتُالدوليةُوتجهيزاتُ
وخدماتُالمالحةُالجويةُذاتُالصلةُبها ُ
لما كان هدف اييكاي تأمين سالمة ياةتظام ةمو الطيران المدةي الديلي في العالم أجمع.
يلما كان تقديم المطارات يخدمات المالحة ال وصة ياألرصاد ال وصة يايتصايت يغيرها من ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة يعد
أم ار جوهرصا لتسهيل المالحة ال وصة الديلية.

يلما كاةت ثمة حايت أصيبت فيها المطارات يت هيلات يخدمات المالحة ال وصة ذات الصلة بها تالتلف أي الخلل ةتي ة لكوارث
كبرى ،يلم تتمكن الديل المعنية ،بدين تعاين ديلي ،من اعادة تشعيل تلك المطارات يالت هيلات يالخدمات.

يلما كان في صالح كل الديل المتعاقدة أن يعاد تشعيل تلك المطارات الديلية يالت هيلات يالخدمات ذات الصلة بها يذلك في أقرب
يقت ممكن.
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فإن ال معية العمومية:
تحث كل الديل القادرة على تقديم المساعدة الفورصة ،بناء على طلب تقدمه الديلة المعنية الى الم لس ،من خالل تقديم موظفين
-1
مؤهلين يمعدات تشعيلية ،تما يسمح على يجه السرعة تاستئناف التشعيل الكامل للمطار الديلي ،تما في ذلك الت هيلات أي الخدمات التي أصابها
تلف أي تدمير ،يذلك الى حين العودة الى الخدمة الكاملة في البلد المعني.

تكلف الم لس تأن يضع في أقرب موعد ممكن خطة للطوارئ تضم خبراء في التشعيل يمعدات للطوارئ من أجل
-2
ايست اتة لطلب الديلة المعنية في تقديم المساعدة الفورصة اليها ،يعلى حسابها ،من أجل ايسراع في استئناف تشعيل المطار الديلي
يالت هيلات يالخدمات ذات الصلة ته التي أصابها تلف أي تدمير ،على أن تستمر هذه المساعدة الى حين العودة الى الخدمة األصلية
في البلد المعني.
-3

تكلف الم لس تاستخدام كل الوسائل المتوفرة لديه لتلبية أم طلبات من الديل.

تدعو كل الديل المتعاقدة التي تتيح ،لهذا العرض ،يالناء على طلب الم لس ،ما يللم من موظفين يمعدات لمساعدة
-4
الديل المعنية على ايسراع في اعادة تشعيل المطارات الديلية يت هيلات يخدمات المالحة ال وصة ذات الصلة.
القرارُ:22-39

ُصياغةُ ُوتنفيذُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُواجراءاتُخدماتُالمالحةُ
الجويةُواإلبالغُعنُاالختالفات ُ

القرارُ:4-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُوممارساتهاُالتيُتخصُ
المالحةُالجوية ُ

القرارُ:19-22

ُالمساعدةُوالمشورةُفيُتنفيذُالمخططاتُاالقليمية ُ

القرارُ:13-29

ُتحسينُاالشرافُعلىُالسالمة ُ

القرارُُ :11-32انشاءُبرنامجُعالميُلاليكاوُللتدقيقُفيُمراقبةُالسالمةُالجوية ُ
القرارُ:9-33

ُالتغلبُعلىُالثغراتُالمحددةُمنُخاللُالبرنامجُالعالميُلتدقيقُمراقبةُ
السالمةُوالتشجيعُعلىُضمانُجودةُمشروعاتُالتعاونُالفني ُ

القرارُُ :15-35البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُوممارساتهاُالمستمرةُلوضعُنظمُ
االتصاالتُوالمالحةُواالستطالع/ادارةُالحركةُالجوية ُ
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القرارُُ :12-32أعمالُالمتابعةُللمؤتمرُالعالميُلتنفيذُنظمُاالتصاالتُوالمالحةُ
واالستطالع/ادارةُالحركةُالجويةُ 1998ُ،
القرارُُ ُ:3-40حمايةُالمعلوماتُالمســــتمدةُمنُنظمُجمعُومعالجةُبياناتُالســــالمةُمنُ
أجلُالحفاظُعلىُالسالمةُالجويةُوتحسينهاُ
القرارُ:1-40

ُتخطيطُااليكاوُالعالميُللسالمةُوالمالحةُالجوية

القرارُُ :13-40نهجُ الرصدُالمستمرُللبرنامجُالعالميُلتدقيقُمراقبةُالسالمةُالجوية
القرارُ:6-40

ُالتعاون ُاالقليميُوالمساعدةُعلىُسدُالثغراتُفيُمجالُالسالمةُمعُ

القرارُ:8-38

الكفاءة ُفي ُاللغة ُاالنجليزية ُالمستخدمة ُفي ُاالتصاالت ُالهاتفيةُ
الالسلكية

تحديدُاألولوياتُووضعُأﻫدافُقابلةُللقياسُ

________________

البابُالسابعُ—ُالتدخلُغيرُالمشروع ُ
عــام ُ
القرارُ:1-33

ُإعالنُبشأنُإساءةُاستعمالُالطائراتُالمدنيةُكأسلحةُدمارُ ُوبشأنُ
األعمالُاالرﻫابيةُاألخرىُفيُالطيرانُالمدني ُ

ان ال معية العمومية:
اذ تشهد األعمال ايرهابية المقيتة التي يقعت في الوييات المتحدة في  2001/9/11يالتي أسفرت عن فقدان أرياح برصئة كثيرة يعن
آيم تشرصة يدمار كبير.
ياذ تعرب عن أعمق تعاطفها مع الوييات المتحدة ،يمع أكثر من ستين ديلة أخرى في العالم فقدت تعض مواطنيها ،يمع أسر ضحايا
هذه األفعال ايجرامية غير المسبوقة.
ياذ تقر تأن هذه األفعال ايرهابية ي تتناقض يحسب مع أتسط ايعتبارات ايةساةية ،بل يتشكل أيضا استخداما للطائرات المدةية في
ه وم مسلح على الم تمع المدةي المتحضر ،كما أةها ي تستقيم مع القاةون الديلي.
ياذ تقر تأن النوع ال ديد من التهديد من جاةب المنظمات ايرهابية يقتضي من الديل جهودا متضافرة جديدة يسياسات تعايةية جديدة.
ياذ تشير الى قرار ال معية العمومية  5-22ي 9-27ي 22-32تشأن أفعال التدخل غير المشريع ياألعمال ايرهابية التي تهدف
الى تدمير الطائرات المدةية أثناء طيراةها.
ياذ تذ ّكر تقرار ال معية العامة لألمم المتحدة  158/55تشأن التدابير الرامية الى القضاء على ايرهاب الديلي يالى الق اررصن رقم
 1368ي 1373الصادرصن عن م لس األمن التاتع لألمم المتحدة تاداةة يمكافحة ايرهاب الديلي.

فإن ال معية العمومية :
تدين تقوة هذه األعمال ايرهابية تاعتبارها تتناقض مع أتسط ايعتبارات ايةساةية يقواعد سلوك الم تمع المتحضر
-1
يالاعتبارها اةتهاكات للقاةون الديلي.
تعلن أن مثل هذه األعمال التي تستخدم فيها الطائرات المدةية كأسلحة دمار تتناقض مع ةص يريح اتفاقية الطيران
-2
المدةي الديلي ،يي سيما ديباجتها يمادتيها الراتعة يالراتعة ياألرالعين ،يأن تلك األفعال ياألعمال ايرهابية التي تستخدم الطيران المدةي
أي ت هيلات الطيران المدةي تشكل جرائم خطيرة من جرائم اةتهاك القاةون الديلي.
تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تكفل ،يفقا للمادة الراتعة من اتفاقية شيكاغو ،عدم استخدام الطيران المدةي في
-3
أم غرض مخالف ألهداف اتفاقية الطيران المدةي الديلي ،يأن تحاسب حساتا عسي ار كل من يستعل الطائ رات المدةية كأسلحة دمار،
تمن فيهم المسؤيلون عن تخطيط يتنظيم هذه األعمال أي عن مساعدة أي دعم أي ايواء مرتكبيها.
تحث جميع الديل المتعاقدة على تعلصل عرى التعاين فيما بينها لتقديم المساعدة في تحقيقات هذه األعمال يالقبض
-4
على المسؤيلين عنها يمقاضاتهم ،يعلى أن تضمن أن من شاركوا في هذه األعمال ايرهابية ،تصرف النظر عن طبيعة مشاركتهم،
لن ي ديا مالذا مأموةا في أم مكان.
تحث جميع الديل المتعاقدة على تكثيف جهودها من أجل التوصل الى التنفيذ يايةفاذ الكاملين لالتفاقيات متعددة
-5
األطراف تخصوص أمن الطيران ،يتنفيذ القواعد يالتوصيات يايجراءات الصادرة عن اييكاي تشأن أمن الطيران تنفيذا تاما ،يعلى
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رصد هذا التنفيذ ،يعلى اتخاذ جميع تدابير األمن ايضافية المالئمة في أراضيها تالتناسب مع مستوى الخطر من أجل تفادم
ياستئصال األعمال ايرهابية في الطيران المدةي.
تحث جميع الديل المتعاقدة على تقديم اسهامات في صورة موارد مالية أي تشرصة آللية اييكاي ألمن الطيران ،تعية
-6
دعم يتعلصل الكفاح ضد ايرهاب يأفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي ،يتدعو الديل المتعاقدة الى الموافقة على تقديم
تموصل خاص لنشاط اييكاي العاجل في م ال أمن الطيران المذكور في الفقرة الساتعة أدةاه ،يتكلف الم لس تأن يضع اقتراحات
لتقديم التموصل األكثر ثباتا لنشاط اييكاي في م ال أمن الطيران ،تما في ذلك التدابير العالجية المالئمة.
تكلّف الم لس ياألمين العام تالعمل على يجه ايستع ال للتصدم للتهديدات ال ديدة يالناشئة ضد الطيران المدةي،
-7
يالأن يستعرض على يجه الخصوص مدى مالءمة اتفاقيات أمن الطيران الراهنة ،ياستعراض برةامج اييكاي ألمن الطيران ،تما في
ذلك استعراض الملحق الساتع عشر يمالحق ايتفاقية األخرى ذات الصلة ،يالنظر في اةشاء برةامج عالمي تاتع لاليكاي لتدقيق
مراقبة األمن ،يالنظر في أم تدابير أخرى قد تعتبر مفيدة أي ضريرصة ،تما في ذلك التعاين الفني.
تكلف الم لس تأن يعقد في موةترصال ،في أقرب يقت ممكن يحبذا لو كان ذلك في عام  ،2001مؤتم ار ي ازرصا ديليا
-8
رفيع المستوى ألمن الطيران ،بهدف منع يمكافحة ياستئصال األعمال ايرهابية في الطيران المدةي ،يتعلصل دير اييكاي في اعتماد
القواعد يالتوصيات في م ال األمن يتدقيق تنفيذها ،يتأمين الوسائل المالية الالزمة تالصورة المشار اليها في الفقرة  6أعاله.
القرارُ:1-17

ُاعالنُمنُالجمعيةُالعمومية ُ

لما كان النقل ال وى المدةى الديلى يساعد فى اةشاء الصداقة يالتفاهم يالحفاظ عليهما بين شعوب العالم ،يصنهض تالت ارة بين األمم.
يلما كاةت أفعال العنف الموجهة ضد النقل ال وى المدةى الديلى يالمطارات يغيرها من الت هيلات يالخدمات التى يستخدمها النقل
ال وى تشكل خط ار على سالمته ،يتؤثر تأثي ار جسيما فى تشعيل الخطوط ال وصة الديلية ،يتقوض ثقة شعوب العالم فى سالمة النقل
ال وى المدةى الديلى.
يلما كاةت الديل المتعاقدة ،اذ تالحظ العدد المتلايد ألفعال العنف ضد النقل ال وى الديلى ،تشعر تالقلق الخطير ت اه سالمة النقل
ال وى يأمنه.
فإن ال معية العمومية :
تدين كل أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائرات يطواقم الطائرات يالركاب فى النقل ال وى الديلى.
تدين جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد العاملين فى م ال الطيران المدةى ،يالمطارات المدةية ،يغيرها من الت هيلات يالخدمات
التى يستعملها النقل ال وى المدةى الديلى.
تناشد تصفة عاجلة الديل أي تل أ ،تحت أى ظريف ،الى أفعال العنف الموجهة ضد النقل ال وى المدةى الديلى يالمطارات يغيرها
من الت هيلات يالخدمات التى تخدم ذلك النقل.

تناشد تصفة عاجلة الديل ،الى حين سرصان مفعول ايتفاقيات الديلية ذات الصلة ،أن تتخذ التدابير الفع الة لردع يمنع تلك األفعال،
يأن تكفل ،يفقا لقواةينها الوطنية ،مقاضاة الذين يرتكبون مثل هذه األفعال.

ُ
تقر ايعالن التالي :
ان ال معية العمومية لمنظمة الطيران المدةي الديلي
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يقد اجتمعت فى ديرة استثنائية للبت فى اللصادة المفلعة فى أفعال ايستيالء غير المشريع يأفعال العنف ضد طائرات النقل ال وى
المدةى الديلى ،يمنشآت المطارات المدةية يالت هيلات يالخدمات ذات الصلة بها.
يادراكا منها للمبادئ المقترحة فى اتفاقية الطيران المدةى الديلى.
ياذ تعترف تالحاجة العاجلة الى استعمال كل موارد المنظمة لمنع مثل تلك األفعال يردعها.

تعلن رسميا أةها :
-1

-2

تقوض ثقة شعوب العالم فى النقل ال وى.
تستنكر األفعال التى ّ

تعرب عن أسفها للخسائر فى األرياح يايصاتات يالضرر الذى يلحق تموارد اقتصادية مهمة من جراء تلك األفعال.

تدين جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائرات يالطواقم يالركاب فى النقل ال وى المدةى الديلى ،يضد العاملين
-3
فى م ال الطيران المدةى يالمطارات المدةية يغيرها من الت هيلات يالخدمات المستعملة فى النقل ال وى المدةى الديلى.
تدرك الحاجة العاجلة للتوصل الى اتفاق عام بين الديل تعية كفالة التعاين الديلى على ةطاق ياسع تحقيقا لمصالح
-4
سالمة النقل ال وى المدةى الديلى.
-5
ياةتظام تطوره.

تطلب من الديل القيام تعمل مشترك ةحو قمع األفعال التى تهدد تالخطر سالمة النقل ال وى المدةى الديلى

-6

تطلب تنفيذ مقررات يتوصيات هذه ال معية العمومية ،فى أقرب يقت ممكن ،من أجل منع هذه األفعال يردعها.
القرارُ:3-33

ُتحسينُانتاجيةُالمنظمةُ(فيُمواجهةُالتحدياتُالجديدة) ُ

القرارُ:1-34

ُاستعمالُأموالُمنُالحسابُالمنفصلُالذيُأنشئُبموجبُالفقرةُُ3منُ
منطوقُقرارُالجمعيةُالعموميةُُ 27-33

سياسةُااليكاوُالثابتةُبخصوصُالتدخلُغيرُالمش ُروع ُ
القرارُُ :11-40البيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُالمتعلقةُبأمنُالطيران
لما كان من المستصوب توحيد ق اررات ال معية العمومية تشأن سياسات اإليكاي المستمرة المتعلقة تأمن الطيران ،يذلك تيسي ار لتنفيذ
هذه السياسات يتطبيقها العملي من خالل جعل ةصوصها أقرب إلى متنايل اليد يأسهل فهما يأفضل تنظيما من الناحية المنطقية؛
يلما كاةت ال معية العمومية قد قررت في قرارها  18-39أن تصدر في كل ديرة من ديراتها بياةا موحدا تشأن تسياسات اإليكاي
المستمرة المتعلقة تأمن الطيران؛
يلما كاةت ال معية العمومية قد استعرضت اقتراحات الم لس بتعديل هذا البيان الموحد تشأن سياسات اإليكاي المستمرة المتعلقة
يعدلت ذلك البيان ليشمل الق اررات الصادرة عن الديرة األرالعين
تأمن الطيران ،الوارد في المرفقات (أ) إلى (ح) تالقرار ّ ،18-39
لل معية العمومية:
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فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تقررُأن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد تشأن سياسات اإليكاي المستمرة المتعلقة تأمن الطيران ،حسبما كاةت
-1
عليه هذه السياسات عند ختام الديرة األرالعين لل معية العمومية؛
تقررُأن تطلب إلى الم لس أن يعرض على ةظر كل ديرة من ديراتها العادية بياةا موحدا تش أن س ياس ات اإليكاي
-2
المستمرة في م ال أمن الطيران؛
-3

تعلنُأن هذا القرار يحل محل القرار .18-39

المرفقُ(أ) ُ
السياسةُالعامة ُ
لما كان تطور الطيران المدةي الديلي يمكن أن يس اعد كثي ار على إي اد الص داقة يحس ن التفاهم يالحفاظ عليهما بين أمم العالم
يشعواله ،بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العام؛
يلما كاةت أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي الديلي قد أصبحت تشكل التهديد الرئيسي لتطوره اآلمن يالمنظم؛
يلم ا كان الط اتع المتعير لته ديد األعم ال اإلرهابي ة ،تم ا فيه ا تل ك التي تش كله ا األجهلة المتف رة المخب أة ياله م ات في المنطق ة
المفتوحة لل مهور ،يأس لحة الدفاع ال وم المحمولة (الماةبادز) يغيرها من ةظم الص وارصخ أرض-جو يالتهديدات الكيميائية يش ن
اله مات تاس تخدام ةظم الطائرات الموجهة عن تعد ياس تعالل اس تخدام ةظام الش حن ال وصألرغاض إرهابية ياله مات اإللكتريةية
يغيرها من من أفعال التدخل غير المش ريع ض د الطيران المدةي ،تما فيها تش كل خاص تطوصر التهديدات من الداخل ،تؤثر تأثي ار
ضا ار يخطي ار على سالمة الطيران المدةي الديلي يكفاءته ياةتظامه ،مما يعرض للخطر أرياح األشخاص على متن الطائرات يعلى
يصقوض ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدةي الديلي؛
األرض ّ

يلما كاةت جميع أعمال التدخل غير المشريع ضد الطيران المدةي الديلي تشكل جرصمة خطيرة تخالف القاةون الديلي؛
تأن الق اررصن  12-27ي 16-29يظالن سارصين؛
يإذ تذ ّكر ّ

يتسلّم تاستعالل قطاع الطيران في تنفيذ طائفة متنوعة من األةشطة اإلجرامية كالنقل ال وم غير المشريع للمخدرات يالمؤثرات
العقلية؛
يتشيرُإلى اإلعالن تشأن أمن الطيران الذم اعتمدته الديرة الساتعة يالثالثون لل معية العمومية؛
يتشيرُإلى البياةات المشتركة الصادرة عن المؤتمرات بين اإليكاي يمنظمة ال مارك العالمية تشأن تعلصل أمن الشحن ال وم يالتسهيالت
التي عقدت في سنعافورة في يوليو  ،2012يفي المنامة تالبحرصن في أبرصل  ،2014يفي كوايلمبور تماليلصا في يوليو 2016؛ ُ
يتضع في اعتبارها ق اررات م لس األمن التاتع لألمم المتحدة رقم  )2016( 2309يرقم  )2017( 2395يرقم )2017( 2396
فيما يتعلق تاألخطار التي تهدد السالم ياألمن الديليين من جراء األعمال اإلرهابية؛
يتسلّم تأن المشايرات العالمية يجهود التواصل مع الديل األعضاء إلعداد يتنقيح عناصر الخطة العالمية ألمن الطيران قد تكللت
تالن اح تاعتماد الم لس لهذه الخطة في ةوفمبر 2017؛
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تم اعتمادها
يتسلّم تالدعم القوم الذم تحظى ته الخطة العالمية ألمن الطيران يال هود المستمرة التي تبذلها الديل لتنفيذ الخطة منذ ّ
من أجل تنفيذها؛
يتسلّم تأهمية تنفيذ يتعلصل ممارسات األمن على المستوى العالمي ،من جاةب اإليكاي يالديل األعضاء فيها ،يالقائمة على المخاطر،
يالمالئمة يالمتناسبة مع مستوى التهديدات؛
يتضع في اعتبارها خطط الطرصق اإلقليمية التي اعتمدتها المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران المعقودة في مصر يالنما يالبرتعال يتايلند
في الفترة بين عامي  2017ي2018؛
يتشير إلى البيان الختامي للمؤتمر الرفيع المستوى تشأن أمن الطيران الذم عقد في موةترص ال في ةوفمبر  ،2018يما اةبثق عنه من
استنتاجات يتوصيات؛
يتذ ّكر تأهمية أن تقوم الديل ببلورة رؤصة شاملة ألمن الطيران يم ايت الطيرات األخرى ،مع الحفاظ على التنسيق الفعال بين مختلف
هيئاتها تما يضمن مراعاة جميع المعلومات ذات الصلة تالموضوع ،يتقييم عواقب أم تدابير يتم اتخاذها تشأن أةشطة الطيران المدةي،
يسيما تشأن سالمة الطيران.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تدين ُتشدة جميع أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي تعض النظر عن مكان ارتكابها يهوصة مرتكبيها
-1
يأسباب ارتكابها؛
تالحظ تشعور من المقت جميع أفعال يمحاييت أفعال التدخل غير المشريع التي تهدف إلى تدمير الطائرات المدةية
-2
المسيرة ،يإساءة استخدام
في أثناء طيراةها ،تما في ذلك أم ه وم على المطارات المدةية تاستخدام الصوارصخ البالستية أي الطائرات
ّ
الطائرات المدةية كأسلحة للدمار يقتل األشخاص على متنها يعلى األرض؛
تؤكد م دداُأةه ي ب على منظمة الطيران المدةي الديلي يديلها األعضاء ايستمرار في معاملة أمن الطيران تاعتباره
-3
أم ار يحظى تأعلى درجات األيلوصة يصنبعي توفير الموارد المناسبة له؛
تناشد جميع الديل األعضاء أن تؤكد تأييدها الحازم لسياسة اإليكاي الثابتة يذلك بتطبيق أكثر إجراءات األمن فعالية
-4
سواء تشكل فردم أي تالتعاين فيما بينها للوقاية من أفعال التدخل غير المشريع يمعاقبة المرتكبين يالمخططين يالراعين يالممولين
يالمتآمرصن في أم فعل من هذه األفعال؛
تؤكدُم ددا مسؤيلية اإليكاي في تسهيل الحل المنسق يالموحد للمسائل التي قد تنشأ بين الديل األعضاء في األمور
-5
التي تؤثر في التشعيل اآلمن يالمنظم للطيران المدةي الديلي في العالم أجمع؛
تكلف الم لس تمواصلة عمله كأيلوصة عاجلة تالعالقة إلى إجراءات منع أفعال التدخل غير المشريع ،يتأمين أداء هذا
-6
العمل تأعلى درجة من الكفاءة يايست اتة؛
تدعو الإليكاي يالديل ايعضاء فيها إلى تنفيذ ق ار ار م لس األمن لألمم المتحدة رقم  2309يرقم  2395يرقم 2396
-7
يفقا لكفاءات كل منها يالعمل تشكل جماعي على إبراز الدير القيادم الذم تقوم ته اإليكاي على المستوى العالمي فيما يخص حماية
الطيران المدةي الديلي ضد أفعال التدخل غير المشريع؛
تـقـرُ تالدير القيادم الذم تضطلع ته اإليكاي في م ال أمن الطيران يتطلب إلى الم لس ضمان ايستدامة طوصلة
-8
األجل لبرةامج أمن الطيران في المنظمة في سياق ميلاةية البرةامج العادم؛

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

VII-6

التبرعات في
-9
تحث ج ميع الديل األعضاء على مواصلة دعم تموصل أةشطة المنظمة في م ال أمن الطيران من خالل ّ
شكل موارد تشرصة يماليةُخارج األةشطة الممولة في إطار البرةامج العادم؛
تعربُعنُتقديرﻫا لفرصق خبراء أمن الطيران إلسراعه في إعداد الخطة العالمية ألمن الطيران يعرضها على الم لس
-10
للموافقة عليها تالتشاير مع الديل األعضاء يال هات المعنية؛ تحلول النصف الثاةي من عام 2017؛
تكلف الم لس تالنظر في الدريس المستفادة من تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران عند إدخال تنقيحات على الخطة
-11
تما يضمن أن تعكس األهداف يالعايات الواضحة يال ماعية ألمن الطيران ،أن تستند إلى المؤشرات الملموسة يالقابلة للقياس لتوجيه
اإليكاي يالديل يال هات المعنية في ضمان التحسين المستمر في م ال أمن الطيران؛
تحثُ جميع الديل األعضاء على المشاركة تفعالية في ال هود العالمية ياإلقليمية لتحقيق مقاصد يأهداف يغايات
-12
يأيلوصات الخطة العالمية ألمن الطيران على المستوصين الوطني ياإلقليمي.

المرفقُ(ب) ُ
المواثيقُالقانونيةُالدوليةُوسنُالتشريعاتُالوطنيةُوعقدُاالتفاقاتُالمناسبة ُ
لقمعُأفعالُالتدخلُغيرُالمشروعُفيُالطيرانُالمدني ُ
مواثيقُقانونُالجوُالدولية ُ

أ)

لما كاةت حماية الطيران المدةي من أفعال التدخل غير المشريع قد علزتها "ايتفاقية تشأن ال رائم يالعض األفعال األخرى التي
ترتكب على متن الطائرات" (طوكيو )1963 ،ي"اتفاقية قمع ايستيالء غير المشريع على الطائرات" (يهام ،)1970 ،ياتفاقية قمع
األفعال غير المشريعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدةي (موةتريال ،)1971 ،ي"البريتوكول تشأن قمع أفعال العنف غير
المشريعة في ال مطارات التي تخدم الطيران المدةي الديلي ،المكمل لالتفاقية تشأن قمع أفعال التدخل غير المشريع ضد سالمة
الطيران المدةي" (موةتريال ،)1988 ،فضال عن "اتفاقية تمييل المتف رات البالستيكية تعرض كشفها" (موةتريال ،)1991 ،ي"اتفاقية
قمع األفعال غير المشريعة المتعلقة تالطيران المدةي الديلي" (بي ين ،)2010 ،ي"البريتوكول المكمل يتفاقية قمع ايستيالء غير
المشريع على الطائرات" (بي ين ،2)2010 ،ي"بريتوكول تعديل ايتفاقية تشأن ال رائم يالعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن
الطائرات" (موةترص ال ،)2014 ،يايتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث الديل األعضاء التي لم تنضم تعد إلى ايتفاقية تشأن ال رائم يالعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن
-1
الطائرات (طوكيو )1963 ،ياتفاقية قمع ايستيالء غير المشريع على الطائرات (يهام )1970 ،ياتفاقية قمع األفعال غير المشريعة
التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدةي (موةتريال ،)1971 ،يالريتوكول عام  1988المكمل يتفاقية موةترص ال ياتفاقية تمييل
المتف رات البالستيكية تعرض كشفها (موةتريال ،)1991 ،ياتفاقية قمع األفعال غير المشريعة المتعلقة تالطيران المدةي الديلي
(بي ين ،)2010 ،يالبريتوكول المكمل يتفاقية قمع ايستيالء غير المشريع على الطائرات (بي ين ،)2010 ،يالريتوكول تعديل
ايتفاقية تشأن ال رائم يالعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات (موةترص ال 3)2014 ،تحثها على ايةضمام إليها؛
تناشد الديل التي لم تصبح تعد أطرافا في مواثيق قاةون ال و المذكورة أعاله ،أن تنفذ المبادئ التي تتضمنها هذه
-2
المواثيق ،حتى قبل التصديق عليها أي قبولها أي الموافقة عليها أي ايةضمام اليها ،يتناشد الديل التي تصنع المتف رات البالستيكية
أن تنفذ تدابير تمييل هذه المتف رات تأسرع ما يمكنها؛
-3
2
3

تطلبُمن الم لس أن يوجه األمينة العامة تايستمرار في تذكير الديل تأهمية اةضمامها أطرافا في اتفاقيات طوكيو

أصبحت "اتفاقية قمع األفعال غير المشريعة المتعلقة تالطيران المدةي الديلي" (بي ين )2010 ،سارصة المفعول في عام .2018
يمكن ايطالع على قوائم الديل األطراف في مواثيق أمن الطيران القاةوةية على موقع اييكاي  www.icao.intتحت عنوان .ICAO Treaty Collection
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ييهام يموةترص ال يالي ين يالريتوكول عام  1988المكمل يتفاقية موةتريال ،يالبريتوكول المكمل يتفاقية قمع ايستيالء غير المشريع
على الطائرات ،يالريتوكول عام  2014لتعديل "ايتفاقية تشأن ال رائم يالعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن الطائرات"،
ي"اتفاقية تمييل المتف رات البالستيكية تعرض كشفها" ،يأن يقدم المساعدة التي تطلبها الديل التي تصادف أم صعوالات في سبيل
اةضمامها إلى هذه المواثيق؛
ب)

إصدارُالتشريعاتُالوطنيةُوعقدُاالتفاقاتُالمناسبة ُ

لما كان قيام الديل األعضاء تإصدار القواةين ال نائية الوطنية التي تقضي تإةلال عقوالات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل غير
يسهل كثي ار ردع تلك األفعال؛
المشريع في الطيران المدةي ّ
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تناشد الديل األعضاء أن تولي اهتماما خاصا يعتماد إجراءات يافية ضد األشخاص الذين يقومون تارتكاب أي تخطيط
-1
أي رعاية أي تموصل أي تسهيل محاييت أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي ،يأن تدرج على يجه الخصوص في تشرصعاتها
قواعد تقضي تإةلال عقوالات مشددة على هؤيء األشخاص؛

تناشد الديل األعضاء أن تتخذ إجراءات يافية لتسليم أي محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال التدخل غير المشريع
-2
ضد الطيران المدةي ،يذلك تسن أحكام قاةوةية يإبرام اتفاقات مناسبة ،حتى يتسنى ترحيل األشخاص الذين يرتكبون اله مات اإلجرامية
ضد الطيران المدةي الديلي.

المرفقُ(ج) ُ
تنفيذُتدابيرُاألمنُالفنية ُ
لما كاةت حماية الطيران المدةي الديلي من أفعال التدخل غير المش ريع تتطلب من المنظمة يمن ديلها األعض اء ممارس ة اليقظة
المستمرة ييضع يتنفيذ إجراءات إي ابية للحماية؛
يلما كاةت هناك حاجة ياضحة إلى تعلصل يتطبيق إجراءات األمن في جميع مراحل يعمليات ةقل األشخاص يأمتعتهم اليديصة يأمتعتهم
المس لة يالبضائع يالبرصد يطريد البرصد الخاص يالسرصع يإلى حماية الطيران المدةي من اله مات يالتهديدات اإللكتريةية ،يالتهديدات
التي تتعرض لها المناطق المفتوحة لل مهور في المطارات ،يكذلك اله مات التي تضطلع بها أي تسهلها عناصر من الداخل؛
يلما كاةت يثائق السفر المقريءة آليا تسمح بتعلصل األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوصة المسافرصن يأطقم الطيارصن؛
يلما كاةت يثائق السفر المقريءة آليا تسمح أيضا تإقامة تعاين رفيع المستوى بين الديل من أجل تعلصل مكافحة غش ال وازات ،تما
في ذلك تلصيف أي تليصر ال وازات يمنع المحتالين من استخدام جوازات صالحة ،ياستخدام ال وازات منتهية الصالحية أي الملعاة،
ياستخدام ال وازات التي تم الحصول عليها تالعش؛
يلما كان استعمال يثائق السفر المقريءة آليا يالوسائل األخرى لمعلومات الركاب يمكن استخدامه أيضا ألغراض أمنية ،مما يضيف
مستوى هاما إلى ةظام الطيران المدةي الديلي ،من أجل كشف اإلرهابيين يمنع أفعال التدخل غير المشريع قبل عملية الصعود على
متن الطائرة بوقت طوصل؛
يلما كاةت التهديدات لنظم الشحن ال وم يالبرصد ككل تتطلب ةه ا عالميا في إعداد يتنفيذ متطلبات األمن يأفضل الممارسات ،تما
في ذلك التعاين مع المنظمات الديلية المعنية مثل منظمة ال مارك العالمية ياتحاد البرصد العالمي يالمنظمة البحرصة الديلية؛
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يلما كاةت الديل األعضاء هي المسؤيلة عن التحقق من قيام ال هات الحكومية يسلطات المطارات يمشعلي الطائرات بتطبيق
إجراءات األمن؛
يلما كان ال تنفيذ الفعال إلجراءات األمن التي تنادم بها المنظمة يشكل يسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشريع في الطيران
المدةي؛
يلما كان ي ب استخدام م موعة ياسعة من ايستراتي يات ياألديات المتعلقة تإدارة المخاطر للمواءمة بين التدابير األمنية يالمخاطر
األمنية لضمان فعالية ياستدامة التدابير المتعلقة تأمن الطيران؛
يلما كاةتُ اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدةي ي تفيد إي من خالل توظيف أفراد األمن المدرالين تدرصبا عاليا ،يإجراء
التحرصات الشخصية ،يإصدار اإلجازات ،يمراقبة ال ودة؛
يلما كان غرس ثقافة أمنية محكمة في أيساط جميع العاملين ،في م ال األمن يخارجه ،يعلى جميع المستوصات ،شرطا أساسيا لتهيئة
بيئة أمنية فعالة يمستدامة؛
يلما كاةت التكنولوجيا يايبتكارات في العمليات يالتدرصب المناسب مطلوالة لتحقيق أمن الطيران الفعال يالكفؤ يتدابير التسهيالت،
يفي تعرصف مستقبل ةظم التفتيش األمني؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تحث ُ الم لس على أن يستمر في إعطاء أعلى أيلوصة يعتماد تدابير فعالة يقائمة على المخاطر يقابلة لالستمرار
-1
من الناحية التشعيلية لمنع أفعال التدخل غير المشريع تما يتناسب مع التهديد الحالي ألمن الطيران المدةي الديلي يعلى أن يواظب
على تحديث أحكام الملحق الساتع عشر تاتفاقية شيكاغو؛
-2

تحث الم لس على أن يقوم دين إتطاء تاعتماد القواعد القياسية من أجل تعلصل التصدم للتهديدات من الداخل؛

تحث جميع الديل على أساس فردم يالالتعاين مع الديل األخرى على اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من أفعال
-3
التدخل غير المشريع ،يي سيما التدابير التي تقتضيها أي توصي بها أحكام الملحق الساتع عشر ،تاإلضافة إلى التدابير التي يوصي
بها الم لس؛
فعالة تتعلق تأمن الطيران داخل أراضيها ،مع األخذ تعين ايعتبار
-4
تذكُر م ددا تمسؤيلية جميع الديل عن تنفيذ تدابير َّ
للتهديات المتطورة.
تحث ُالديل األعضاء على أن تنّفذ تالكامل يالشكل مستدام أحكام الملحق الساتع عشر "األمن" ياألحكام المتعلقة
-5
تإدارة الحديد في الملحق التاسع "التسهيالت" ،التي تنطوم على منافع في م ال أمن الطيران ،من أجل تعلصل جهودها الرامية إلى
تنفيذ ال قواعد يالتوصيات ياإلجراءات الديلية الراهنة المتعلقة تأمن الطيران ،يأن ترصد هذا التنفيذ ،يأن تتخذ كل الخطوات الضريرصة
لمنع يقوع أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي الديلي ،يأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في دليل أمن الطيران الصادر
عن اإليكاي ( – Doc 8973مقيد التوزصع) يالمواد اإلرشادية األخرى المتصلة تاألمن يالمتاحة في موقع اإليكاي اإللكتريةي المقيد
الدخول ؛
تشجُع الديل األعضاء على النهوض تأمن الطيران تاعتباره عنص ار رئيسيا في األيلوصات الوطنية يايجتماعية
-6
يايقتصادية يفي التخطيط يالعمليات؛
-7
يتنفيذها تفالية؛

تشجُع الديل األعضاء على العمل تالتشارك مع قطاع الطيران إلعداد يتنفيذ ايختبارات التشعيلية للتدابير األمنية
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تشجُع الديل األعضاء على اتخاذ خطوات إلعداد يتطبيق برامج للثقافة األمنية يالوعي األمني يتنفيذ هذه البرامج
-8
في جميع األيساط المعنية ضمن بيئة الطيران؛
تشجُع الديل األعضاء يمنظمات القطاع التي تستثمر في يضع استراتي يات لألمن اإللكتريةي على مواصلة العمل
-9
على إعداد استراتي ية شاملة لألمن اإللكتريةي ييضع آليات لتحديد المخاطر يإدارتها ،تما يشمل تبادل ما يناسب من معلومات
تتعلق تاألمن اإللكتريةي؛
تشجُع الديل األعضاء على تطبيق رقاتة فعالة على جميع جواةب ةظمها الخاصة تأمن الطيران لضمان تنفيذ
-10
اإلجراءات األمنية تصورة فعالة يمستدامة؛
تشجُع الديل األعضاء ،طبقا لقواةينها يأةظمتها يالرام ها ألمن الطيران الداخلية ييفقا للقواعد يالتوصيات الديلية
-11
القابلة للتطبيق يقدرة كل ديلة ،على النهوض بتنفيذ تدابير أمن الطيران تطرصقة عملية للقيام تما يلي:
أ)

توسيع ةطاق اآلليات القائمة للتعاين بين الديل يالصناعة ،على النحو المالئم ،لتبادل المعلومات يالكشف
المبكر عن التهديدات األمنية لعمليات الطيران المدةي؛

ب)

تقاسم الخبرات يأفضل الممارسات يالمعلومات المتعلقة تالتدابير األمنية الوقائية ،تما في ذلك تقنيات الكشف
األمني يالتفتيش يكشف المتف رات يكشف السلوك األمني تالمطارات يالكشف األمني على العاملين تالمطارات
ياعتمادهم يتنمية الموارد البشرصة يالبحث يالتطوصر للتكنولوجيات ذات الصلة؛

ج)

استخدام التكنولوجيات الحديثة لكشف المواد الممنوعة يلمنع حمل مثل هذه المواد على متن الطائرات مع احترام
خصوصية األفراد يسالمتهم؛

د)

تعرصف تدابير األمن القائمة على المخاطرة يالمناسبة للتهديدات يالم ت ناسبة معها يالفعالة يالتي تتسم تالكفاءة يتعدد
المستوصات الممكنة تشعيليا يالمستدامة اقتصاديا يتشعيليا ،يتأخذ في ايعتبار التأثير على الركاب ياإلت ار
المشريع؛

ه)

ي)

تعلصل ال هود في تأمين ةظام أمن الشحن ال وم يالبرصد بواسطة ما يلي:
)1

إعداد إطار ألمن الشحن ال وم يتسم تالقوة يايستدامة يالمقايمة؛

)2

تنفيذ قواعد األمن القوصة تشكل فعال يمستدام؛

)3

اعتماد ةهج كامل لسلسلة اإلمداد في أمن الشحن ال وم يالبرصد ،إذا كان ذلك مناسبا؛

)4

إةشاء يتعلصل اإلشراف يمراقبة ال ودة على أمن الشحن ال وم يالبرصد؛

)5

ايشتراك في جهود تعايةية ثنائية يمتعددة األطراف لتنسيق التدابير الرامية إلى تعلصل ياةس ام أمن
الشحن ال وم يالبرصد يتأمين سلسلة اإلمداد العالمية الشحن ال وم؛

)6

المشاركة في أفضل الممارسات يالدريس المكتسبة من الديل األخرى لتعلصل المستوى الشامل ألمن
الشحن ال وم يالبرصد؛

)7

تعلصل المبادرات لتكثيف بناء القدرات في أمن الشحن ال وم يالبرصد؛

الموجهة عن تعد يتطبيق التدابير األمنية لمنع استخدامها
إيالء ايهتمام لسوء ايستخدام المحتمل لنظم الطائرات
ّ
في أفعال التدخل غير المشريع؛
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ز)

ض مان إجراء عمليات تقييم التهديدات يالمخاطر التي تواجه الطيران المدةي ض من أراض يها يم الها ال وم،
يض مان أن تقدم الديل المعلومات إلى ال هات المعنية في الوقت المناس ب تش أن جميع المخاطر المحتملة
تالنسبة إلى الطيران المدةي.

ح)

معال ة مخاطر التهديدات في المناطق المفتوحة لل مهور ،تما في ذلك مباةي محطات الركاب ،من خالل
العمل مع جميع ال هات المعنية من أجل:
)1

الحفاظ على توازن عملي بين احتياجات التدابير األمنية الفعالة يالمستدامة يتسهيالت الركاب؛

)2

تنفيذ م موعة من التدابير المرةة يالعملية ،القائمة على تحديد المخاطر ،مع تحديد المسؤيليات تشكل
ياضح بين ال هات الفاعلة ذات الصلة؛

)3

تفادم قدر اإلمكان خلق مواطن ضعف من مناطق ت مع جمهور داخل المحطة أي في محيطها؛

)4

ترسيخ ثقافة تقوم على اليقظة المستمرة يالردع يالوقاية يايست اتة يالقدرة على الصمود تشكل منسق
في مواجهة التهديدات المتطورة ،مع مراعاة الحاجة إلى ما يلي:

ط)

ضمان حماية الطيران المدةي ضد اله مات يالتهديديات اإللكتريةية؛

م)

معال ة الهخطر الذم تشكله ال هات من الداخل من خالل استعالل الموظفين يامتيازات حق الوصول إلى
المناطق المأموةة يالمعلومت األمنية الحساسة.

تحسن استخدامها آلليات تبادل المعلومات ،يي سيما بياةات آلية المعلومات المسبقة عن
-12
تناشد الديل األعضاء أن ّ
الركاب ( )APIيس ل أسماء الركاب ( )PNRالتي يقدمها الناقلون ال وصون ،لتعلصل أمن الطيران يالتقليل من الخطر على الركاب،
مع ضمان حماية الخصوصية يالحرصات المدةية؛
تدعو الديل األعضاء إلى دعم أعمال اإليكاي تشأن إعداد يتنفيذ قاعدة قياسية خاصة تس ل أسماء الركاب ()PNR
-13
يالمساهمة في تلك األعمال يفقا لقرار م لس أمن األمم المتحدة رقم 2396؛
ُتناشدُالديل األعضاء ،مع احترام سيادتها ،أن تقلل من حديث اضطراب في السفر ال وم تسبب الخلط أي التفسير غير
-14
المتسق للقواعد القياسية ،يذلك من خالل إقامة التعاين يتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية ياإلرشادات على ةحو
يتسم تايتساق يالكفاءة يالفعالية ،يمن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت يالمتاحة تسهولة ل مهور المسافرصن؛
تناشد الديل األعضاء أن تقوم ،عند طلبها من ديلة أخرى تطبيق تدابير أمنية لحماية طائرة تحلق فوق أراضيها ،أن
-15
تراعي مراعاة تامة تدابير األمن المطبقة تالفعل في الديل المطلوب منها الحماية؛ يأن تقوم ،عند ايقتضاء ،تايعتراف بتلك التدابير
كتدابير مسايصة؛
-16

يوجه األمينة العامة إلى ما يلي:
ُتطلبُإلى الم لس أن ّ
أ)

أن تتأكد من أن أحكام الملحق الساتع عشر  -األمن يالملحق التاسع — التسهيالت متوافقة يمكملة لبعضها؛

ب)

أن تستمر في تحقيق عمليات يمفاهيم األمن الفعالة يايبتكارصة ،من خالل اإلدراك تأن رفع يقائع أمن الطيران
اإلقليمي يدين اإلقليمي بناء على طلب الديل المعنية ،تما في ذلك التعاين مع أصحاب المصلحة في الصناعة
يالشركات المصنعة للمعدات لتطوصر ال يل القادم من عمليات الكشف على الركاب يالبضائع؛
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ج)

أن تواصل دعم تعاين فرصق خبراء أمن الطيران لمعال ة التهديدات ال ديدة يالقائمة ضد الطيران المدةي يأن
يضع اإلجراءات الوقائية المالئمة؛

د)

تعلز تطوصر عمليات ايعتراف المتبادل تعرض مساعدة الديل على اتخاذ ترتيبات ذات ةفع متبادل ،تما
أن ّ
في ذلك ترتيبات األمن الشاملة ،التي تعترف بتعادل إجراءات أمن الطيران فيها ،حيث تحقق هذه ةفس النتائج،
يذلك يفقا للشريط المنصوص عليها في الملحق الساتع عشر ،يالتي تستند إلى عملية تحقيق شاملة يمستمرة
يتبادل فعال للمعلومات عن ةظم أمن الطيران في كل منها؛

ه)

أن تواصل معال ة التهديدات ياألخطار ،تما في ذلك التهديدات اإللكتريةية ضد الطيران المدةي ياألخطار التي
تتعرض لها المناطق المتاحة للركاب في المطارات يأمن إدارة الحركة ال وصة ،تالتشاير مع فرصق خبراء أمن
الطيران؛

ُتطلبُمن الم لس أن يوجه األمينة العامة بتحديث يتعديل دليل أمن الطيران لإليكاي ) (Doc 8973على فترات مالئمة
-17
يإعداد مواد إرشادية جديدة لمساعدة الديل األعضاء على معال ة التهديدات ال ديدة يالقائمة ضد الطيران المدةي يعلى تنفيذ
المواصفات ياإلجراءات المتعلقة تأمن الطيران المدةي؛
يضمنا ايستعراض الديرم يالتحديث لبيان
تطلبُمن الم لس أن يبلغ األمينة العامة يفرصق خبراء أمن الطيران أن
-18
ّ
اإليكاي العالمي الخاص تسياق المخاطر ) ،(Doc 10108الذم ينص على منه ية تقدير المخاطر ألمن الطيران التي يمكن أن تنظر
فيها الديل األعضاء يستخدامها في تطوصر تقييماتها الوطنية لألخطار يإدراج التقييمات القائمة على األخطار مع أم توصيات
يعتماد تدابير أمن الطيران ال ديدة أي المعدلة في الملحق الساتع عشر أي في أم يثيقة أخرى من يثائق اإليكاي.
تطلبُمن الم لس أن يبلغ األمينة العامة يفرصق خبراء أمن الطيران ليضمنا م ايت الخبرة المالئمة في تقييم مخاطر
-19
أمن الطيران يفي إعداد القواعد يالتوصيات الديلية ،يالمواصفات ،يالمواد اإلرشادية يالوسائل األخرى لمعال ة مسائل أمن الطيران،
تما في ذلك التنسيق مع فرق الخبراء األخرى؛
تطلبُمن الم لس أن يكلف فرصق خبراء أمن الطيران تاستعراض صالحياته يإجراءاته اإلدارصة في تارصخ مبكر بهدف
-20
إزالة القيود التي تحد من قدرة الفرصق على النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيران.

ُالمرفقُ(د) ُ
برنامجُاإليكاوُالعالميُلتدقيقُأمنُالطيران ُ
لما كانُبرةامج اإليكاي العالمي لت دقيق أمن الطيران قد ة ح في الوفاء تالتكليف الوارد في المرفق (ه) من قرار ال معية العمومية
18-39؛
يلما كان ضمان أمن الطيران المدةي الديلي في جميع أةحاء العالم ي يلال أحدُاألهداف الرئيسية للمنظمة؛
يلما كاةت الديل األعض اء ملتلمة تايمتثال للقواعد القياس ية المنص وص عليها في الملحق الس اتع عش ر "األمن" يالقواعد القياس ية
المنصوص عليها في الملحق التاسع "التسهيالت" يالتي تدعم األهداف المرتبطة تإدارة الحديد يأمن الطيران؛
يلما كانُإةش اء ةظام فعال لمراقبة أمن الطيران من قبل الديل يدعم تنفيذ القواعد يالتوص يات الديلية المتعلقة تأمن الطيران الديلي
يصسهم في تحقيق هذا الهدف؛
يإذ تذ ّكر تأن الديل األعضاء هي التي تضطلع تالمسؤيلية النهائية عن ضمان أمن الطيران المدةي؛
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يتض ع في اعتبارها أن البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخايف األمنية في م ال الطيران يفي
تقديم توص يات لتبديدها يأن البرةامج يواص ل التمتع بدعم الديل يالعمل كعامل مس اعد لم هوداتها المس تمرة الرامية إلى الوفاء
تالتلاماتها الديلية في م ال أمن الطيران؛
يتض ع في اعتب اره ا ت أن ةت ائج الت دقيق في إط ار "البرة امج الع المي لت دقيق أمن الطيران يفق ا لنهج الرص د المس تمر"
( )USAP-CMAتس اهم كثي ار في فهم يض عية أمن الطيران على المس توصين العالمي ياإلقليمي يعلى مس توى فرادى الديل؛ ياعتماد
"الخطة العالمية ألمن الطيران" على البياةات الم معة تخص وص "البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يفقا لنهج الرص د المس تمر"
( )USAP-CMAيذلك للتأمد من تلبية الديل للمستوصات المستهدفة لألمن؛
يتس لم تأن التنفيذ الفعال من جاةب الديل لخطط اإلجراءات التص حيحية لمعال ة الثعرات التي كش فتها عمليات تدقيق البرةامج
ّ
العالمي لتدقيق أمن الطيران تنفيذا فعاي يعد عنص ار أساسيا يحاسما من عملية الرصد من أجل تحقيق الهدف العام يهو تعلصل أمن
الطيران العالمي؛
يتس لّم تأهمية قدر محديد من الكش ف عن ةتائج تدقيق اإليكاي ألمن الطيران ،مع إي اد توازن بين حاجة الديل إلى أن تعي
تالشواغل األمنية العالقة يالحاجة إلى الحفاظ على المعلومات األمنية الحساسة تعيدا عن عامة الناس؛
يتراعي موافقة الم لس على آلية لمعال ة الشواغل األمنية الكبيرة في الوقت المناسب؛
يتس لّم تأهمية يض ع اس تراتي ية منس قة تيس ي ار للمس اعدة المقدمة إلى الديل اعتمادا على م لس اس تعراض الرص د يالمس اعدة الرفيع
المستوى التاتع لألماةة العامة؛
يتسلم تأن استمرار البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران بين الديل األعضاء
يالتش يع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن؛
يتضع في اعتبارها أن التنفيذ الكامل "للبرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران – ةهج الرصد المستمر قد بدأ في 2015/1/1؛
يتذكر تأن ال معية العمومية قد طلبت من الم لس في ديرتها التاس عة يالثالثين أن يقدم تقرص ار تش أن التنفيذ الش امل للبرةامج
العالمي لتدقيق أمن الطيران – ةهج الرصد المستمر؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تالحظ ُت ارتي اح ُأن البرة امج الع المي لت دقيق أمن الطيران ق د ثبت ت ف اعليت ه في تح دي د المخ ايف األمني ة في م ال
-1
الطيران يتقديم توصيات لحلها؛
تعربُعنُتقديرها للديل األعض اء على تعايةها في عملية التدقيق يتوفير خبراء األمن الذين ينبعي ترخيص هم
-2
كمدققي البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قص يرة األجل للقيام تعمليات التدقيق ،يكذلك خبراء لفترات
طوصلة للعمل كرؤساء أفرقة تدقيق البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛
تطلبُمن الم لس أن يض من اس تمرار البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يفقا لنهج الرص د المس تمر في اإلش راف
-3
على أةش طة البرةامج لدى رص ده قدرة الديل على تنفيذ ةظمها ألمن الطيران تش كل مس تدام على ةحو يمتثل للقواعد يالتوص يات
الديلية لإليكاي المتعلقة تاألمن يتنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية التي تضعها الديل؛
تحيطُعلماُ تما اض طلعت ته األماةة العامة لاليكاي من عمل ،تالتش اير مع الديل األعض اء ،من أجل تاس تعراض
-4
ةطاق يمنه ية "البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يفقا لنهج الرصد المستمر" (،)USAP-CMA
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تطلبُإلى الم لس أن يكلف األمينة العامة بلتنفيذ التحس ينات التي تهدف إلى ض مان التفس ير المتس ق للقواعد
-5
القياس ية الواردة في الملحق الس اتع عش ر ،يهو تركل تش عيلي أكبر على "البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يفقا لنهج الرص د
المس تمر" ( ، )USAP-CMAيالعمل في الوقت المناس ب على معال ة أيجه القص ور الخطيرة؛ يتطبيق ةهج قائم على المخاطر في
تحديد أيلوصات التدقيق ،يالالتالي ض مان اإلبالغ الفعال عن امتثال الديل األعض اء الذم يقوم على المخاطر يصركل على النتائج
لألهداف األمنية ذات الصلة تالموضوع؛ يلتقييم تنفيذ هذه التحسينات؛
تعتمد سياسة مستوى محديد من الكشف عن ةتائج التدقيق األمني لنهج الرصد المستمر في البرةامج العالمي لتدقيق
-6
أمن الطيران ،يي سيما تلك المتصلة تاإلبالغ الفورم عن يجود شواغل أمنية هامة؛
-7

تحث جميع الديل األعضاء على تقديم الدعم الكامل لإليكاي عن طرصق:
أ)

توقيع مذكرة التفاهم الخاصة تالبرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران يفقا لنهج الرصد المستمر؛

ب)

قبول تعثات الرص د المس تمر في البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران في المواعيد التي تحددها المنظمة،
تالتنسيق مع الديل المعنية؛

ج)

تسهيل عمل أفرقة الرصد المستمر في البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

د)

إعداد يتقديم جميع الوثائق المطلوالة؛

ه)

إعداد يتقديم خطة إجراءات تص حيحية مالئمة إلى اإليكاي لس د الثعرات المكتش فة من خالل التدقيق أةش طة
ةهج الرصد المستمر في البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران؛

تطلبُإلى الم لس أن يكلف األمينة العامة بلض مان ايس تدامة المالية طوصلة األجل للبرةامج العالمي لتدقيق أمن
-8
الطيران ( )USAPمن خالل اتخاذ تدابير إلدماج متطلبات التموصل ألةش طتها في ميلاةية البرةامج العادم في أقرب يقت ممكن
يالقدر ما يمكن ذلك.
تحث جميع الديل األعض اء على أن تتبادل ،حس ب ايقتض اء ،يالما يتس ق مع س يادتها ،ةتائج عمليات التدقيق يغيرها
-9
من أةش طة ةهج الرص د المس تمر في البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران ،يهي األةش طة التي ت رصها اإليكاي ياإلجراءات التص حيحية
التي تتخذها الديلة التي خضعت للتدقيق؛
تطلبُمن الم لس أن يقدم إلى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية تقرص ار عن التنفيذ العام للرص د المس تمر
-10
للبرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران.

المرفقُ(ﻫ) ُ
دعمُالتنفيذُوالتنميةُمنُجانبُاإليكاوُ—ُبرنامجُأمنُالطيران
لما كان تنفيذ التدابير الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشريع في الطيران المدةي الديلي يتطلب موارد مالية يتدرصبا لألفراد؛
يلما كاةت تعض البلدان ،يخص وص ا البلدان النامية ،تفتقر للقدرة على مراقبة أمن الطيران ،يي تلال تواجه ص عوالات في تنفيذ
التدابير الوقائية تنفيذا تاما رغم المساعدة المقدمة لها ألن مواردها المالية يالفنية يالمادية غير كافية؛
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تعلز الديل على المس توى العالمي يغيرها
-1
تكلف الم لس تأن يطلب إلى األمينة العامة اس تخدام تأثير المنظمة كي ّ
من هيئات الطيرات جهودها من أجل المس اعدة يالدعم الفنيين يالمنس قين للديل التي تحتاج إلى تحس ين أمن الطيران ،تما في ذلك
من خالل إعداد إطار لبناء القدرات في ةظام منسق يموجه يفعال ألمن الطيران الديلي؛
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-2
الطيران؛

تحث الديل األعض اء على أن تس هم طوعا تالموارد المالية يالعينية للصادة ةطاق يتأثير أةش طة اإليكاي لتعلصل أمن

-3

تكلف الم لس تأن يطلب إلى األمينة العامة تالتأكد من أن المساهمات المتلقاة من أجل "برةامج دعم التنفيذ يالتطوصر

الخاص تاألمن" ( )ISD-SECقد تم تخصيصها تالكامل ألةشطة هذا البرةامج؛

الفعالة يالموجهة في م ايت بناء القدرة ،يالتدرصب
-4
ُتحث الديل القادرة على تقديم المس اعدة على تنفيذ األةش طة َّ
يالموارد الض ريرصة األخرى ،يالمس اعدة الفنية ،يةقل التكنولوجيا يالبرامج ،حيثما كاةت هناك حاجة إلى ذلك من أجل تمكين جميع
حسن؛
الديل من تنفيذ ةظام أمن طيران َّ
فعال يم َّ
تدعو الديل األعض اء إلى ايس تفادة من قدرة اإليكاي على تقديم أي تس هيل أي تنس يق المس اعدة العالجية القص يرة
-5
األجل يالمس اعدة الطوصلة األجل لس د الثعرات في تنفيذها للقواعد يالتوص يات الديلية في الملحق الس اتع عش ر ،يقدرة اإليكاي على
تحقيق ايس تخدام األفض ل لنتائج تدقيق البرةامج العالمي لتدقيق أمن الطيران لتعرصف يتوجيه أةش طة بناء القد ارت في أمن الطيران
من أجل منفعة الديل األعضاء المحتاجة؛
تدعو الديل األعضاء إلى أن تنظر أيضا في طلب المساعدة من اإليكاي يالمنظمات الديلية ياإلقليمية األخرى لتلبية
-6
احتياجاتها إلى المساعدة الفنية الناشئة عن الحاجة لحماية الطيران المدةي الديلي؛
تحث الديل األعض اء يالمنظمات على أن تش ارك في معلومات اإليكاي عن برامج المس اعدة يأةش طتها من أجل
-7
النهوض تالموارد يايستخدام الكفؤ يالفعال لها؛
-8
المبادرات؛

تكلف الم لس تأن يطلب من األمينة العامة تس هيل تنس يق برامج المس اعدة يأةش طتها ت مع المعلومات عن هذه

يتقيم ةوعية يفعالية مش ارصع اإليكاي للمس اعدة يتقدم التقارصر
-9
تكلف الم لس تأن يطلب من األمينة العامة أن ترص د ّ
الديرصة تشأن استخدام الموارد المالية يالعينية يالشأن اآلثار المقاسة لهذه المساهمات؛
تحث الديل األعض اء يأص حاب المص لحة المعنيين على التش ارك لتنظيم يتوص يل أةش طة بناء القدرات ،التي توثق
-10
ايلتلامات التي أبداها كل طرف؛
تطلبُمن الم لس أن يكلف األمينة العامة بتحديث يتحس ين برةامج اإليكاي للتدرصب على الطيران المدةي ،يالبرامج
-11
القياسية للتدرصب في م ال الطيران المدةي ييرش أمن الطيران ،يإلى تش يع الوسائل األخرى في التدرصب على أمن الطيران كالتعلم
تالوسائل اإللكتريةية يالتعلم الممليج؛
-12

تحث الديل األعضاء على المساهمة في أةشطة اإليكاي للتدرصب في م ال األمن؛

تطلبُمن الم لس أن يكلف األمينة العامة تأن تقوم تاإلش راف على إعادة تقييم ش بكة مراكل التدرصب على الطيران
-13
المدةي التاتعة لإليكاي يتطورصها يتعلصلها يدعمها يالمواظبة على التأكد من مراعاة معايير التدرصب يتحقيق مس توصات التعاين
السليمة؛
-14

تحث الديل األعضاء على استخدام مراكل اإليكاي للتدرصب على أمن الطيران لعرض التدرصب األمني؛

ُ
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المرفقُ(و) ُ
إجراءاتُالمجلسُإزاءُالتعاونُالمتعددُاألطرافُوالتعاونُالثنائيُفيُمختلفُمناطقُالعالم ُ
يصعلز حقوق يالتلامات الديل المنص وص عليها في المواثيق القاةوةية الديلية تش أن أمن
يكمل ّ
لما كانُالتعاين الثنائي بين الديل ّ
الطيران يفي القواعد يالتوصيات الديلية الصادرة عن الم لس تشأن أمن الطيران؛
يلماُكاةت اتفاقات الخدمات ال وصة الثنائية تشكل األساس القاةوةي الرئيسي للنقل الديلي الت ارم للركاب ياألمتعة يالبضائع يالبرصد
عن طرصق ال و؛
يلما كاةتُ أحكام أمن الطيران ينبعي أن تشكل جلءا ي يت أل من اتفاقات الخدمات ال وصة الثنائية؛
يلما كانُالتركيل على ةتائج األمن يايعتراف تالتعادل يالاألمن الشامل ياحتراما لريح التعاين
المعرفة في ايتفاقات متعددة األطراف
ّ
ي/أي الثنائية الخاصة تخدمات النقل ال وم ،تعد مبادئ سياسية يمكن لتنفيذها أن يسهم كثي ار في استدامة أمن الطيران.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
تدركُأن الن اح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدةي لن يتس نى إي من خالل تض افر جهود جميع المعنيين
-1
يمن خالل إقامة عالقات عمل يثيقة بين الهيئات الوطنية يمنظمي أمن الطيران في جميع الديل األعضاء؛
تحث جميع الديل األعض اء على إدراج بند يتعلق تأمن الطيران في اتفاقات الخدمات ال وصة الثنائية ،مع مراعاة البند
-2
النموذجي الذم اعتمده الم لس في  ،1986/6/25يعلى أن تأخذ في الحس بان ةص ايتفاق النموذجي الذم اعتمده الم لس في
1989/6/30؛
تحث جميع الديل األعضاء على أن تعتمد المبادئ الرئيسية التالية تاعتبارها أساسا للتعاين الديلي ألمن الطيران ،يلضمان
-3
التعاين الفعال في م ال أمن الطيران بين الديل ياإليكاي يغيرها من المنظمات الديلية األخرى:
أ)

احترام ريح التعاين
المعرفة في ايتفاقات الثنائية ي/أي متعددة األطراف للخدمات ال وصة؛
ّ

ب)

ايعتراف بتدابير األمن المكافئة؛

ج)

التركيل على ةتائج األمن؛

تحث جميع الديل األعضاء على أن تشترك في شبكة ضباط ايتصال لشؤين أمن الطيران التي أةشأتها اإليكاي — إن لم
-4
تكن قد اش تركت فيها — يالتي أةش ئت لإلبالغ عن األخطار المحدقة تعمليات النقل ال وم المدةي بهدف توفير ش بكة ديلية
يتص ايت أمن الطيران في داخل كل ديلة ،يأن تعلز من ايتس اق يالتعاين فيما بينها لض مان تبادل أفض ل الممارس ات من خالل
يسائل .AVSECPaedia
تحث الم لس على أن يطلب من األمينة العامة النهوض تالمبادرات التي تس هل إةش اء منابر تكنولوجية لتبادل
-5
معلومات أمن الطيران بين الديل األعضاء؛
-6

ُتوصي الم لس تأن يواصل ما يلي:
أ)

جمع ةتائج الخبرة التي اكتسبتها الديل من التعاين فيما بينها على منع أفعال التدخل غير المشريع في الطيران
المدةي الديلي؛

ب) تحلي ل الظريف يايت اهات المتب اين ة في منع الته ديدات التي يتعرض له ا الطيران الم دةي الديلي في مختلف
مناطق العالم؛
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ج)

إعداد توصيات لتعلصل التدابير الرامية إلى منع أفعال التدخل غير المشريع هذه؛

تطلبُمن الم لس العمل على يجهي ايس تع ال يالس رعة الالزمين لمعال ة التهديدات ال ديدة يالقائمة ض د الطيران
-7
المدةي يالتخفيف من حدة أم اض طراب في الس فر ال وم ةتي ة للخلط أي التنفيذ أي التفس ير غير المتس ق لإلجراءات الض ريرصة،
يذلك بتس هيل ايس ت اتة المش تركة يالمتس قة من الديل ،يالتش يع على قيام الديل تإعالم جمهور المس افرصن تش كل ياض ح
بتلك األمور.

المرفقُ(ز) ُ
التعاونُالدوليُواإلقليميُفيُمجالُأمنُالطيران ُ
إق ار ارُتأن التهديد الذم يتعرض له الطيران المدةي يقتض ي رد فعل عالمي يفعال من جاةب الديل يالمنظمات الديلية ياإلقليمية
المعنية.
فإنُالجمعيةُالعموميةُ :
ُتدعو منظمة خدمات المالحة ال وصة المدةية ) ،(CANSOيالوكالة الديلية للطاقة الذرصة ) ،(IAEAيمنظمة الش رطة
-1
ال ن ائي ة ال ديلي ة (اإلةترالول) ،يالمنظم ة البحرص ة ال ديلي ة ) (IMOيمنظم ة األمن يالتع اين في أيريال ا ) ،(OSCEيالم ديرص ة التنفي ذي ة
لل ن ة مك افح ة اإلره اب الت اتع ة لألمم المتح دة ) ،(UNCTEDيفرق ة العم ل المعني ة تمك افح ة اإلره اب الت اتع ة لألمم المتح دة
) ،(UNCTITFيمكت ب األمم المتح دة لمك افح ة اإلره اب ) ،(UNOCTيمكت ب األمم المتح دة المعني ت المخ درات يال رصم ة
) ،(UNODCيايتح اد البرص دم الع المي ) ،(UPUيمنظم ة ال م ارك الع المي ة ) ،(WCOيايتح اد األفرصقي ) ،(AUيايتح اد
األيريالي ) ،(EUيالهيئ ة العرالي ة للطيران الم دةي ) ،(ACACيالل ن ة األفرصقي ة للطيران الم دةي (ل ن ة أفك اك) ،يالل ن ة األيريالي ة
للطيران الم دةي ) ،(ECACيل ن ة أمرصك ا الالتيني ة للطيران الم دةي ) ،(LACACيايتح اد ال ديلي للنق ل ال وم ) ،(IATAيالم لس
الديلي للمطارات ) ،(ACIيايتحاد الديلي لراتطات طيارم الخطوط ال وصة ) ،(IFALPAيالم لس الديلي لطيران األعمال )،(IBAC
يالم لس التنس يقي الديلي يتحادات ص ناعات ال و يالفض اء ) ،(ICCAIAياتحاد ايكس برصس العالمي ) ،(GEAيايتحاد الديلي
لراتطات ةقل البض ائع ) ،(FIATAيايتحاد الديلي للش حن ال وم ) ،(TIACAيغير ذلك من ال هات المعنية إلى مواص لة التعاين
مع اإليكاي إلى أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدةي الديلي من أفعال التدخل غير المشريع؛
ُتوجهُالم لس إلى أن يأخذ في الحس بان مبادرة م موعة البلدان الثماةية ) (G8الخاص ة تالس فر الديلي اآلمن
-2
الميس ر ،يأن يواص ل تعايةه مع تلك الم موع ة يم موعات الديل األخرى المعنية مثل مبادرة الت ارة األمنية في منطقة راتطة
ي ّ
التعاين ايقتص ادم آلس يا يالمحيط الهادئ ) (STARفيما تقوم ته من عمل يتص ل تإعداد التدابي ر المض ادة للتهديد الذم تمثله
الصوارصخ ال وصة المحمولة (الماةبادز) يتش ع على تنفيذ جميع الديل األعضاء لتلك التدابير؛
-3
اإلرهاب.

توجه الم لس إلى أن يواص ل تعايةه مع "ل نة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب" في إطار ال هد العالمي لمكافحة

القرارُُ :12-40إعالنُبشأنُأمنُالطيرانُ–ُيؤكدُااللتزامُالعالميُبتعزيزُالتنفيذ ُ
تقر تالحاجة إلى تعلصل أمن الطيران في جميع أةحاء العالم ،يفي ضوء التهديد المستمر للطيران المدةي منذ إعالن
إن ال معية ،إذ ّ
أمن الطيران الصادر عن الديرة الساتعة يالثالثين ل معية اإليكاي ،تما في ذلك اله مات األخيرة على رحلة متري جيت رقم 7K9268
في  2015/10/31يرحلة خطوط دالو ال وصة  DA0159في  ،2016/2/2ياله مات المسلحة في مطار بريكسل في 2016/3/22
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تقر تأهمية قرار م لس األمن التاتع لألمم المتحدة  (UNSCR) 2309الذم تم
يفي مطار إسطنبول أتاتورك في 2016/6/28؛ يإذ َ
تبنيه في  2016/9/22ييضع الخطة العالمية ألمن الطيران ) (GASEPالتي أقرها م لس اإليكاي في 2017/11/15؛ يإذ تالحظ
مع التقدير المؤتمرات اإلقليمية ألمن الطيران التي استضافتها مصر يالنما يالبرتعال يتايلند لتعلصل تنفيذ الخطة العالمية ألمن الطيران؛
يالمؤتمر الرفيع المستوى الثاةي ألمن الطيران المنعقد في موةترصال عام  ،2018تحث الديل األعضاء يال هات المعنية على اتخاذ
اإلجراءات التالية لتعلصل األمن يتعلصل التعاين الديلي لمواجهة التهديدات التي تواجه الطيران المدةي:
 )1بذل الملصد من ال هود لتنفيذ ق اررات م لس األمن  2309ي 2341ي 2395ي 2396ي 2482يفقا للكفاءات
ذات الصلة يتأكيد القيادة العالمية لإليكاي في المسائل المتعلقة تحماية الطيران المدةي الديلي من أعمال
التدخل غير المشريع؛
 )2تعلصل الوعي تالتهديدات يالمخاطر التي يتعرض لها الطيران المدةي من خالل تبادل المعلومات بين الديل
يمع ال هات المعنية ،يمن خالل ايهتمام المستمر ببيان سياق المخاطر العالمية لإليكاي
()DOC 10108؛
الفعال لقواعد يتوصيات اإليكاي الديلية ياعتمادها يتنفيذها ،مع التركيل تشكل
 )3زصادة تعلصل يتش يع التطوصر َّ
خاص على الملحق الساتع عشر  -األمن؛
 )4مواصلة تطوصر يتبادل ةهج جديدة يمبتكرة لتعلصل أمن الطيران يمواجهة التهديدات يالمخاطر المستمرة
يالناشئة؛
)5

ضمان التنفيذ السرصع لقرار ال معية العمومية  2/12-40المتعلق تمعال ة األمن اإللكتريةي في م ال
الطيران المدةي؛

 )6اتخاذ خطوات عملية لتعلصل ثقافة األمن يالرامج التوعية األمنية تالشراكة مع جميع ال هات المعنية داخل
بيئة الطيران؛
 )7التش يع على التنسيق يالتعاين الفعالين بين أمن الطيران يالتخصصات األخرى لضمان اتباع ةهج شامل
يمنسق ألمن الطيران يتسهيالته يمسائل السالمة لتوفير أةظمة طيران يطنية يعالمية قوصة؛
الفعالة في ال هود العالمية ياإلقليمية لتحقيق أهداف يمقاصد الخطة العالمية ألمن الطيران يغاياتها
 )8المشاركة َّ
الطموحة ياأليلوصات الصعيدين الوطني ياإلقليمي ،يتبادل الخبرات يالدريس المستفادة في تنفيذ هذه
اإلجراءات مع اإليكاي؛
الفعال ألحكام الملحق التاسع  -التسهيالت التي تعود تالنفع على أمن الطيران؛
 )9ضمان التنفيذ َّ
 )10تنفيذ ايلتلامات المتعلقة تاستخدام البياةات المسبقة للركاب ( (APIيالياةات س ل أسماء الركاب (،)PNR
مع ايحترام الكامل لحقوق اإلةسان يالحرصات األساسية ،يفقا ألهداف قرارم م لس األمن الديلي رقم 2396
ي2482؛
 )11تقديم المسا عدة الفنية إلى الديل التي هي في حاجة إلى ذلك ،تما في ذلك التموصل يالناء القدرات يالوصول
إلى التكنولوجيا ،يالتي تكون مستدامة يتعالج تفعالية التهديدات يالمخاطر األمنية التي تهدد الطيران المدةي
تالتعاين مع الديل األخرى يالمنظمات الديلية يشركاء الصناعة ،تما يتمشى مع مبادرة عدم ترك أم بلد
يراء الركب؛
 )12دعم المنظمة في تطوصر ملصد من التعاين يالتنسيق مع يكايت األمم المتحدة األخرى يالمنظمات الديلية
األخرى ذات الصلة للمساهمة في تعلصل جهود أمن الطيران العالمية؛
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 )13تعلصل قدرة المنظمة يإمكاةاتها للتصدم تفعالية للتهديدات يالمخاطر العالمية ألمن الطيران من خالل زصادة
المشاركة يايةخراط النشط ،تما في ذلك من خالل تحديد أيلوصات مسائل أمن الطيران في كل من المقر
الرئيسي يالمكاتب اإلقليمية؛
 )14دعم عمل المكاتب اإلقليمية للمنظمة لتعلصل تطوصر أمن الطيران يالتعاين بين الديل األعضاء يأصحاب
المصلحة.
القرارُُ :18-36المساﻫماتُالماليةُفيُخطةُعملُأمنُالطيران ُ
إذ تعتبر تطوصر الطيران المدةي الديلي يساعد تشكل كبير على إقامة يصون أياصر الصداقة يالتفاهم بين األمم يشعوب العالم ،يلما
كاةت إساءة استخدامه تشكل تهديدا على األمن العام.
يلما كان خطر األعمال اإلرهابية يايستيالء غير المشريع على الطائرات يأفعال التدخل غير المشريع األخرى ضد الطيران المدةي،
تما في ذلك األعمال التي تستهدف تدمير الطائرات ،ياألعمال التي تستخدم الطائرات كأسلحة تدمير ،ينطوم على تأثير خطير ينايئ
السالمة ال وصة يكفاءة ياةتظام الطيران المدةي الديلي ،يصعرض للخطر أرياح األشخاص على متن الطائرات يعلى األرض ،يصقوض
تالتالي ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدةي الديلي.
يإذ تشير الى القرار .10-35
يإذ تعرب عن تأييدها لخطة عمل أمن الطيران التي اعتمدها الم لس ،للقيام على ةحو عاجل تالتصدم للتهديدات ال ديدة يالناشئة
ضد الطيران المدةي ،ي سيما إةشاء برةامج اييكاي العالمي لتدقيق أمن الطيران الذم يتعلق ضمن جملة أمور بترتيبات أمن المطارات
يالرامج أمن الطيران المدةي ،ياستعراض مدى كفاية اتفاقيات أمن الطيران الراهنة ،ياستعراض برةامج اييكاي ألمن الطيران ،تما في
ذلك مراجعة الملحق الساتع عشر يغيره من مالحق اتفاقية شيكاغو.
ياقتناعا منها تأن أمن الطيران سيظل برةام ا حرجا يذا أيلوصة تالنسبة لاليكاي ،يالالحاجة الى يضع برامج عمل يتنفيذها في الفترة
الثالثية المقبلة لمعال ة المسائل المحددة في قرار ال معية العمومية .10-35
يإذ تالحظ أن األمين العام قد أدرج ما يقارب  50في المائة من خطة عمل أمن الطيران في الميلاةية العادية ،يأن األموال الالزمة
لتنفيذ برةامج عمل أمن الطيران ي يمكن أن تدرج تالكامل في الميلاةية العادية للفترة الثالثية  2010-2008ةظ ار للقيود المالية
يالتموصلية.

إن ال معية العموميةُ ،
تعرب ُ عن تقديرها للديل المتعاقدة التي تبرعت تموارد تشرصة يمالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ي يقل عن  4,6مليون
-1
ديير أمرصكي تحلول ةهاية سنة  2008من أجل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران على مدى الفترة الثالثية .2010-2008
تحث جميع الديل المتعاقدة على تقديم التبرعات في أقرب يقت ممكن ،يصحبذ أن تكون هذه التبرعات جلءا من
-2
اشتراكاتها المقررة لسنة  ،2008لتموصل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران .يصقترح أن تكون هذه التبرعات على أساس جديل األةصبة
المقررة الذم اعتمدته ال معية العمومية للميلاةية العادية لسنة .2008
تحث جميع الديل المتعاقدة على أن تعلن سلفا عن تبرعاتها يأن تقدم إسهاماتها في أيائل سنة  2008على ةحو يكفل
-3
التخطيط يالتنفيذ المالئمين لخطة عمل أمن الطيران.
تحثُالم لس على أن يدعم استدامة خطة عمل أمن الطيران على األجل الطوصل تمواصلة إدراج ايحتياجات التموصلية
-4
تدرص يا في الميلاةية العادية ،يتطلب بناء على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددة من أجل دم ها الكامل في الميلاةية
البرةام ية للفترة .2013-2011
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تعلن أن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية .10-35
القرارُ:9-27

ُأفعالُالتدخلُغيرُالمشروعُالتىُتهدفُالىُتدميرُالطائراتُالمدنيةُ
أثناءُطيرانها ُ

اذ تضع في اعتبارها أفعال التدخل غير المشريع التى ارتكبت مؤخ ار ضد الطيران المدةى الديلى يتسببت في مقتل الكثير من األبرصاء
يفى تدمير طائرات مدةية ،ياذ تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر جميع األشخاص الذين لقوا حتفهم ةتي ة لتلك األفعال ايجرامية.
ياذ تالحظ تسخط تالغ أفعال التدخل غير المشريع المتكررة التى تهدف الى احداث التدمير التام لطائرات مدةية أثناء طيراةها يقتل
كل من على متنها من أشخاص.
ياعترافا منها تأن جميع أفعال التدخل غير المشريع ضد الطيران المدةى الديلى تشكل جرما خطي ار فى اةتهاك القاةون الديلى.
ياذ تذكر تق اررصها  1-17ي.7-27

ياذ تالحظ القرار رقم  635الصادر عن م لس األمن التاتع لألمم المتحدة.

فإن ال معية العمومية :
-1

تدين تشدة كل األفعال ايجرامية األخيرة من أفعال تدمير الطائرات المدةية أثناء طيراةها.

تحث الديل األعضاء على تعلصل جهودها من أجل التنفيذ الكامل للقواعد يالتوصيات يايجراءات الصادرة عن اييكاي
-2
تشأن أمن الطيران يأن تتخذ أى تدابير أمنية اضافية مالئمة عندما يتطلب ذلك حديث زصادة فى مستوى الته ديد.
ترجو من الديل األعضاء ،التى فى مقديرها أن تفعل ذلك ،أن تلصد من المساعدة الفنية يالمالية يالمادية للديل التى
-3
تحتاج اليها من أجل كفالة تنفيذ هذه األحكام على الصعيد العالمي.
ترجو على يجه ايستع ال من الديل األعضاء أن تسرع فى اجراء الدراسات يالبحوث المتعلقة تمعدات األمن
-4
يالالكشف عن المتف رات ،من أجل تطبيقها على ةطاق ياسع فى أسرع يقت ممكن عمليا ،يأن تشارك بنشاط فى اعداد ةظام ديلى
لوضع عالمات على المتف رات تعرض تسهيل الكشف عنها.
تكلف الم لس تاتخاذ التدابير الضريرصة يستئناف ةشاطه يةشاط هيئاته الفرعية فى أقرب يقت ممكن تعد هذه الديرة
-5
لل معية العمومية ،تعية القيام تاة از م مل البرةامج الذم اعتمده الم لس في ق ارره الصادر بتارصخ  16فبراير  1989فى أقصر
يقت ممكن ،يأن يقوم تأى اجراء آخر يراه ضريرصا.

شؤونُأخرىُمتعلقةُبالتدخلُغيرُالمشروع ُ
القرارُُ :19-36األخطارُالتيُتهددُالطيرانُالمدنيُمنُجراءُالصواريخُالجويةُ
المحمولةُ(أسلحةُالمانبادز) ُ

إن ال معية العمومية
إذ تعبر عن قلقها الشديد إزاء األفعال اإلرهابية التي تهدد الطيران المدةي في جميع أةحاء العالم ،يخاصة األخطار المتمثلة في الصوارصخ
ال وصة المحمولة (أسلحة الماةبادز) ،يالصوارصخ األخرى أرض -جو ياألسلحة الخفيفة يالقذائف الصاريخية.
يإذ تشير الى قرار ال معية العامة لألمم المتحدة رقم  66/61تشأن "ايت ار غير المشريع تاألسلحة الصعيرة ياألسلحة الخفيفة من
جميع جواةبه" يالقرار  77/60تشأن منع النقل غير المشريع لصوارصخ الدفاع ال وم التي يحملها األفراد يالحصول عليها ياستخدامها دين
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إذن ،يالقرار  71/61تشأن تقديم المساعدة الى الديل من أجل كبح ايت ار غير المشريع تاألسلحة الصعيرة ياألسلحة الخفيفة يجمعها
يالقرار  288/60تشأن استراتي ية األمم المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب.
يإذا تحيط علما "تالصك الديلي الذم يمكن الديل من التعرف على األسلحة الصعيرة ياألسلحة الخفيفة غير المشريعة يتعقبها في
يعول عليها" ،المرفق تقرار ال معية العامة لألمم المتحدة رقم ( )88/60ياتفاق فاسنار تشأن مراقبة تصدير
الوقت المناسب يالطرصقة ّ
األسلحة التقليدية يالسلع يالتكنولوجيات ملديجة ايستخدام يعناصر فرض الضواتط على تصدير الصوارصخ ال وصة المحمولة يديصا
يايتفاقية األمرصكية المشتركة لمكافحة التصنيع يايت ار غير المشريع في األسلحة النارصة يالذخيرة يالمتف رات يالمواد األخرى ذات
الصلة.
يإذ تالحظ تارتياح ال هود المستمرة التي تبذلها المنظمات الديلية ياإلقليمية األخرى إلعداد رد أكثر شموي ياتساقا لمواجهة األخطار
التي تهدد الطيران المدةي من جراء أسلحة الماةبادز.
يإذ تقر تأن األخطار الخاصة التي تمثلها أسلحة الماةبادز تتطلب من الديل ةه ا شامال يسياسات مسؤيلة.
تحث جميع الديل المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق ضواتط صارمة يفعالة على استيراد أسلحة الماةبادز
-1
يتصديرها يةقلها أي إعادة ةقلها يإدارة المخليةات منها يعلى التدرصب عليها يالتكنولوجيات ذات الصلة بها تاإلضافة الى الحد من
ةقل قدرات إةتاج أسلحة الماةبادز.
تدعو جميع الديل المتعاقدة الى التعاين على المستوصات الديلية ياإلقليمية يشبه اإلقليمية تعية تعلصل يتنسيق ال هود
-2
الديلية الرامية الى تنفيذ تدابير المكافحة التي يتم اختيارها تعناية حسب فاعليتها يتكلفتها ،يالتصدم لألخطار التي تمثلها أسلحة
الماةبادز.
تدعو جميع الديل المتعاقدة الى أن تبادر تأسرع ما يمكن الى اتخاذ التدابير الالزمة لتدمير أسلحة الماةبادز غير
-3
المصرح بها يالموجودة في أراضيها.
تحث جميع الديل المتعاقدة على تنفيذ "الصك الديلي لتمكين الديل من التعرف على األسلحة الصعيرة ياألسلحة
-4
يعول عليها" كما هو مذكور في قرار ال معية العامة لألمم المتحدة
صقة
ر
الط
ي
المناسب
الوقت
في
يتعقبها
المشريعة
غير
الخفيفة
ّ
 66/61تشأن "ايت ار غير المشريع تاألسلحة الصعيرة ياألسلحة الخفيفة من جميع جواةبه".

تحث جميع الديل المتعاقدة على تطبيق المبادئ المحددة في الوثيقة الصادرة تعنوان عناصر فرض ضواتط
-5
اتفاق فاسنار على تصدير أسلحة الماةبادز.
تكلف الم لس تأن يطلب من األمين العام أن يقوم تعملية رصد مستمرة للخطر الذم تمثله أسلحة الماةبادز على
-6
الطيران المدةي يايستمرار في إعداد األساليب المناسبة لمكافحة هذا الخطر يأن يطلب تصورة ديرصة من الديل المتعاقدة إبالغ
المنظمة تشأن حالة تنفيذ هذا القرار ياإلجراءات المتخذة لالست اتة الى أحكامه.
-7

تعلنُأن هذا القرار يحل محل قرار ال معية العمومية ُ ُ.11-35
القرارُ:2-35

ُتطبيقُالمادةُالرابعةُمنُاتفاقيةُتمييزُالمتفجراتُالبالستيكيةُ
بغرضُكشفها ُ

ان ال معية العمومية:
تقر تأهمية اتفاقية تمييل المتف رات البالستيكية تعرض كشفها في منع األفعال غير المشريعة ضد الطيران المدةي.
اذ ّ
ياذ تدرك ايقتراح الحالي المقدم من الل نة الفنية الديلية للمتف رات بتعديل الملحق الفني لالتفاقية تعرض زصادة أدةى ةسبة تركيل
لمادة الكشف  DMNBمن  0,1في المائة الى  1في المائة تالكتلة.
ياذ تضع في اعتبارها الرغبة في ايتقاء على طرصقة موحدة لنظام كشف المتف رات ،ي سيما تعد تعديل الملحق الفني.
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ياذ تأخذ علما بتوصية الل نة القاةوةية التي يافق عليها الم لس تضريرة تطبيق المادة الراتعة من هذه ايتفاقية ،مع ادخال التعديالت
الالزمة ،تما يساير التطورات ،على المتف رات البالستيكية التي أصبحت غير مميلة تسبب تعديل الملحق الفني.
تحث الديل المتعاقدة لدى اييكاي األطراف في هذه ايتفاقية على تطبيق المادة الراتعة من هذه ايتفاقية في عالقاتها المتبادلة ،يذلك
على النحو التالي:
أن المتف رات التي استوفت في يقت التصنيع المواصفات الواردة في ال لء الثاةي من الملحق الفني ،يلكنها لم تعد
-1
مستوفية للمواصفات الواردة في هذا ال لء الثاةي ةتي ة للتعديل الوارد أعاله على الملحق الفني ،أي يهو زصادة أدةى ةسبة تركيل لمادة
 DMNBالكاشفة من  0.1في المائة الى  1في المائة تالكتلة ،ي ب أن تخضع ألحكام الفقرتين  2ي  3من المادة الراتعة اعتبا ار من
يقت سرصان مفعول هذا التعديل.
بناء على ذلك عندما يسرم هذا التعديل على ال لء الثاةي من الملحق الفني ،ي ب على كل ديلة طرف لم تعترض
-2
صراحة على هذا التعديل أن تتخذ التدابير الالزمة لتضمن ما يلي:
أ)

أن جميع المخليةات من المتف رات المذكورة في الفقرة الساتقة يالموجودة في اقليمها قد تم اتالفها أي استهالكها
ألغراض ي تتنافى مع أهداف هذه ايتفاقية ،أي قد تم تمييلها أي اتطال مفعولها تصفة مستديمة في غضون
ثالث سنوات من تارصخ سرصان مفعول هذا التعديل ،ما لم تكن هذه المتف رات في حوزة السلطات التي تؤدم
مهام عسكرصة أي شرطية.

ب)

أن جميع المخليةات من المتف رات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) ،يالموجودة لدى السلطات التي تؤدم مهام
عسكرصة أي شرطية ،يالتي ي تشكل جلءا ي يت أل من آيت عسكرصة مصرح بها حسب األصول قد تم اتالفها
أي استهالكها ألغراض ي تتنافى مع أهداف هذه ايتفاقية ،أي قد تم تمييلها أي اتطال مفعولها تصفة دائمة
في غضون  15سنة من تارصخ سرصان مفعول هذا التعديل.

تطبق الفقرة الساتقة على أم ديلة طرف تسحب اعتراضها على هذا التعديل ،يصبدأ هذا التطبيق اعتبا ار من التارصخ
-3
الذم تعرب فيه عن موافقتها على ايلتلام.
تطبق الفقرات المذكورة أعاله ،مع ادخال التعديالت الالزمة ،على أم تعديل يحق يدخل على الملحق الفني ما لم
-4
تقم أم ديلة متعاقدة تاخطار جميع الديل المتعاقدة األخرى يالم لس تأةها ي توافق على هذا التطبيق .يصنبعي أن يتم هذا ايخطار
في غضون فترة التسعين يوما المذكورة في الفقرة  3من المادة الساتعة من ايتفاقيةُ .
القرارُ:1-20

ُقيامُطائراتُعسكريةُاسرائيليةُبتحويلُمسارُطائرةُمدنيةُلبنانيةُ
واالستيالءُعليها ُ

القرارُ:5-22

ُتخريبُوتدميرُطائرةُمدنيةُكوبيةُأثناءُطيرانهاُفىُرحلةُمنتظمةُفىُ

القرارُ:1-35

ُاألعمالُاالرﻫابيةُوتدميرُطائرتينُمدنيتينُروسيتينُنتجُعنهماُمصرعُ
ُ90شخصاُ:الركابُوأعضاءُالطاقمين ُ

منطقةُالكاريبيُ،مماُنتجُعنهُفقدانُُ73منُالركابُوأعضاءُالطاقم ُ
ُ
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القرارُُ :10-40معالجةُاألمنُاإللكترونيُفيُمجالُالطيرانُالمدني ُ
لمّا كاةت شبكة الطيران العالمية شبكة تالعة التعقيد يالتكامل يتشتمل على تكنولوجيا المعلومات يايتصايت الحيوصة للعاية لسالمة يأمن
عمليات الطيران المدةي؛
أن قطاع الطيران يعتمد اعتمادا متلايدا على توّفر منظومات تكنولوجيا المعلومات يايتصايت ،فضال عن سالمة البياةات
يإذ تالحظ ّ
يسرّصتها؛
أن ال هات القائمة على التهديد
أن التهديد الذم تش ّكله اله مات اإللكتريةية على الطيران المدةي يتطور تشكل سرصع يمستمر ،ي ّ
يتدرك ّ
أن التهديد
تّ
السيئة يعرقلة استم اررصة األعمال الت ارصة يسرقة المعلومات لديافع سياسية أي مالية أي غيرها من الديافع ،ي ّ
ركل على النوايا ّ
يمكن أن يتطور تسهولة لكي ينال من منظومات الطيران المدةي الحيوصة ت ميع أةحاء العالم؛
تأن مسائل األمن اإللكتريةي التي تؤثّر على سالمة الطيران المدةي ليست جميعها غير مشريعة ي/أي متعمدة ،يلذا ينبعي معال تها
قر ّ
يت ّ
من خالل تطبيق ةظم إدارة السالمة؛
التخص ص ات للتحديات يالحلول الخاص ة تاألمن اإللكتريةي يإذ تالحظ تأن المخاطر اإللكتريةية يمكن أن
قر تالس مة
ّ
يت ّ
المتعددة الوجوه ي ّ
تؤثر تشكل متلامن على م موعة ياسعة من الم ايت يتنتشر تسرعة؛
يإذ تؤكد من جديد ايلتلامات المنص وص عليها تموجب "اتفاقية الطيران المدةي الديلي" (اتفاقية ش يكاغو) لض مان س المة يأمن ياس تم اررصة
الطيران المدةي؛
يالالنظر إلى أن "اتفاقية قمع األفعال غير المشريعة المتعلقة تالطيران المدةي الديلي" (اتفاقية بي ين) ي"البريتوكول المكمل يتفاقية
للتصدم لله مات اإللكتريةية ضد
ستعلز اإلطار القاةوةي العالمي
قمع ايستيالء غير المشريع على الطائرات" (بريتوكول بي ين) ّ
ّ
الطيران المدةي الديلي بوصفها جرائم يالالتالي من شأن مصادقة الديل على ةطاق ياسع على تلك المواثيق أن يضمن ردع هذه اله مات
يمعاقبة مرتكبيها في أم مكان تحدث من أةحاء العالم؛
األهمية يالطاتع المّلح لحماية ةظم البنى التحتية الهامة للطيران المدةي يالياةاتها من اله مات اإللكتريةية؛
يإذ تعيد التأكيد على
ّ

التصدم
المعنية تالطيران المدةي من أجل
يمنسق يعالمي لل هات
ّ
ّ
يتراعي ُضريرة العمل تصورة تعايةية من أجل يضع إطار ّ
فعال ّ
للتحديات الخاصة تاألمن اإللكتريةي ،إلى جاةب إجر ٍ
اءات قصيرة األجل للصادة مقايمة شبكة الطيران العالمية لله مات اإللكتريةية التي قد
ّ
ّ
تتهدد سالمة الطيران المدةي؛
ّ
يإذ تق ر تعمل م موعة الدراسة التاتعة لألماةة العامة يالمعنية تاألمن اإللكتريةي ،يالتي قدمت مساهمة كبيرة إلى شكل استراتي ية األمن
اإللكتريةي من خالل الرالط بين خصائص األمن يالسالمة لألمن اإللكتريةي؛
يإذ تقر تأن األمن اإللكتريةي في م ال الطيران يحتاج إلى التنسيق على المستوصات العالمي ياإلقليمي يالوطني من أجل تعلصل ايتساق
العالمي يضمان قابلية التشعيل البيني الكامل لتدابير الحماية يةظم إدارة المخاطر؛
الخاصة تاألمن
للتصدم للمسائل
المصممة
قدرُقيمة المبادرات يخطط العمل يالمطبوعات يغيرها من الوسائل اإلعالمية في هذا الم ال ي
ّ
يت ّ
ّ
ّ
اإللكتريةي تطرصقة تعايةية يشاملة؛
إن الجمعيةُالعمومية ت ّقرر ما يلي:
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حث الديل األعض اء ياإليكاي على التش يع على ايعتماد يالتنفيذ على المس توى العالمي "يتفاقية قمع األفعال غير المش ريعة
المتعلقة تالطيران المدةي الديلي" (اتفاقية بي ين) ي"البريتوكول المكمل يتفاقية قمع ايس تيالء غير المش ريع على الطائرات"
(بريتوكول بي ين) كوسيلة للتصدم لله مات اإللكتريةية ضد الطيران المدةي؛
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ضد الطيران المدةي:
مناشدة الديل يال هات المعنية تقطاع الطيران اتخاذ اإلجراءات التالية لمكافحة اله مات اإللكتريةية ّ
أ)

تنفيذ استراتي ية األمن اإللكتريةي الواردة في المرفق؛

ب) تحديد التهديدات يالمخاطر من اله مات اإللكتريةية المحتملة على عمليات الطيران المدةي يالمنظومات الحيوصة،
يالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تن م عن هذه اله مات؛
ج) تحديد مسؤيليات الوكايت الوطنية يال هات المعنية تقطاع الطيران فيما يتصل تاألمن اإللكتريةي في الطيران المدةي؛
د)

التوصل إلى تفاهم مشترك فيما بين الديل األعضاء تشأن تهديدات يمخاطر األمن اإللكتريةي ،يإلى معايير
تش يع
ّ
يتعين حمايتها؛
مشتركة لتحديد مدى أهمية األصول يالمنظومات التي ّ

ي)

استحداث شراكات يآليات بين الحكومات يقطاع الطيران يالمشاركة فيها على الصعيد الوطني يالديلي ،من أجل تبادل
حدتها؛
المعلومات تصورة منتظمة تشأن التهديدات ياألحداث يايت اهات اإللكتريةية يجهود التخفيف من ّ

ز)

بناء على التفاهم المشترك تشأن التهديدات يالمخاطر في م ال األمن اإللكتريةي ،اعتماد ةهج مرن يقائم على المخاطر
من أجل حماية منظومات الطيران الحيوصة من خالل تطبيق ةظم إدارة األمن اإللكتريةي؛

ه) تش يع التنسيق بين الحكومات يقطاع الطيران فيما يتعّلق تاستراتي يات األمن اإللكتريةي للطيران يالسياسات يالخطط
يتعين معال تها؛
في هذا الشأن ،فضال عن تبادل المعلومات للمساعدة في تحديد أيجه الضعف األساسية التي ّ

ح) تش يع ثقافة قوصة يشاملة في م ال األمن اإللكتريةي ضمن الوكايت الوطنية يعبر قطاع الطيران؛
الهامة
ط) تش يع اعتماد قواعد
ّ
قياسية ياستراتي يات يأفضل الممارسات على الصعيد الديلي تشأن حماية المنظومات ّ
التدخل التي قد تنال من سالمة
لتكنولوجيا المعلومات يايتصايت المستخدمة ألغراض الطيران المدةي من أعمال ّ
الطيران المدةي؛
م) رسم السياسات يتخصيص الموارد عند ايقتضاء لضمان تأمين هياكل المنظومات من حيث التصميم ،تالنسبة لنظم
الهامة ،يتعلصل هذه النظم يتأمين أساليب ةقل البياةات يضمان ةلاهة يسرصة البياةات يأساليب رصد النظم
الطيران ّ
ياكتشاف اله مات يإجراء تحليل جنائي لله مات اإللكتريةية؛
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ٍ
ك) التعاين في يضع ٍ
يتضمن المالحة ال وصة
شامل يجام ٍع يعملي
إطار عام لألمن اإللكتريةي في اإليكاي يفقا لنه ٍج
ّ
التخصصات الالزمة.
يايتصايت يالمراقبة يعمليات الطائرات يصالحية الطائرات للطيران يغيرها من
ّ

تكليف األمينة العامة تالقيام تما يلي:
أ)

يضع خطة عمل لدعم الديل يقطاع الطيران فيما يخص اعتماد استراتي ية األمن اإللكتريةي؛

ب) مواص لة التأكد من مراعاة يتنس يق المس ائل المرتبطة تاألمن اإللكتريةي تش كل ش امل من خالل اآلليات المناس بة يفقا
لريح ايستراتي ية.
______________________

البابُالثامنُ—ُالشؤونُالتنظيميةُوالموظفونُ ُ
الشؤونُالتنظيمية ُ
القرارُُ :20-40زيادةُكفاءةُاإليكاوُوفعاليتها ُ
القرارُ:1-32

ُتحسينُانتاجيةُالمنظمةُ(التدابيرُالالزمةُلمواصلةُالتحسيناتُفيُ
الفترةُالثالثيةُُ2001-1999وماُبعدﻫا) ُ

القرارُ:3-33

ُتحسينُانتاجيةُالمنظمةُ(فيُمواجهةُالتحدياتُالجديدة) ُ

القرارُ:7-22

ُالئحةُوحدةُالتفتيشُالمشتركة ُ

السياسةُالعامةُللموظفين ُ
القرارُ:51-1

ُالسياسةُالعامةُللموظفين ُ

لما كاةت ال معية العمومية قد استعرضت ايجراءات التي اتخذها الم لس المؤقت في يضع يتطوصر السياسات يالقواعد التنظيمية
التي تحكم شريط الخدمة لموظفي المنظمة المؤقتة.
يلما كان من الضريرم أن يحدد الم لس شريط الخدمة لموظفي المنظمة الدائمة.
يلما كاةت ال معية العمومية تالحظ أن المنظمة المؤقتة لم تتمكن من تحقيق القدر المرغوب فيه من ديلية التعيينات في األماةة
العامة.
لذلك ،فإن ال معية العمومية:
تؤصد من ةاحية المبدأ السياسات يالقواعد التنظيمية الخاصة تالموظفين التي يضعها الم لس المؤقت يتؤصد استمرار
-1
العمل بها الى حين تعييرها تقرار من الم لس.
تصدر تعليماتها بوضع سياسة دائمة يقواعد تنظيمية تحكم الخدمة في المنظمة يذلك استنادا للقواعد التنظيمية المؤقتة،
-2
مع اقامة ايعتبار تصفة خاصة للتوصيات الواردة في تقرصر الل نة الخامسة حول هذا الموضوع (.)Doc 4383, Al-AD/29
يتكلف الم لس بوضع ايجراءات التي يمكن على أساسها قيام الديل المتعاقدة تاعارة األشخاص المؤهلين تأهيال
-3
خاصا للخدمة في األماةة العامة ،كلما حققت تلك السياسة المصلحة العليا للمنظمة.
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القرارُُ :21-38وضعُحدُأقصىُلمددُالعملُفيُمنصبيُاألمينُالعامُورئيسُالمجلس ُ
تاإلشارة إلى أحكام قرار ال معية العامة  241/51تعنوان "تعلصل منظومة األمم المتحدة" ،الذم اعتمدته ال معية العامة لألمم المتحدة
تاإلجماع في سنة  ،1997يأيصت فيه بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبرامج األمم المتحدة يصناديقها يهيئاتها األخرى التاتعة
لل معية العامة لألمم المتحدة يللم لس ايقتصادم يايجتماعي تحيث تكون مدة العمل أرالع سنوات يقابلة للت ديد مرة ياحدة،
يش عت فيه الوكايت المتخصصة التاتعة لألمم المتحدة على النظر في يضع أحكام يحديد قصوى موحدة لمدد عمل رؤسائها
التنفيذيين؛
يلما كان بوسع ال معية العمومية ،عمال تالمادة  58من اتفاقية الطيران المدةي الديلي (شيكاغو ،سنة  ،)1944أن تضع قواعد تنظم
عمل الم لس تشأن تحديد طرصقة تعيين األمين العام يإةهاء تعيينه؛
يإذ تضع في اعتبارها أن الم لس قد قرر ،في  2ي ،2006/6/9أن يعيَّن األمين العام لمدة عمل محددة من ثالث إلى أرالع سنوات،
يأن األمين العام ي يعين لمدة ثالثة إذا كان قد عمل لمدتين؛
يتضع في اعتبارها كذلك أن الم لس قد قرر في  ،2011/6/22أن تكون مدة جميع التعيينات المقبلة لألمين العام ثالث سنوات
يأن ي تترايح مدة التعيين بين ثالث يأرالع سنوات يي أن تكون أرالع سنوات في الحايت ايستثنائية؛

يلما كاةت المادة  51من اتفاقية شيكاغو لم تحدد عدد مرات إعادة اةتخاب رئيس الم لس ،يتركت بذلك الباب مفتوحا أمام أم حد
أقصى معقول يمكن تطبيقه في الواقع؛

يإق ار ار منها تأةه من المستصوب يالمالئم تحديد الحد األقصى لمدد العمل في منصبي األمين العام يرئيس الم لس ،حيث أن تحديد
هذا الحد األقصى سيعطي شاغلي هذين المنصبين مدة زمنية معقولة لبلوغ األهداف التي يضعها الم لس قبل شعلهما المنصبين،
يصساعد أيضا على ضمان است فادة اييكاي تصفة ديرصة من ضخ األفكار ال ديدة يالخبرة على أعلى المستوصات ،ياستفادتها من
م موعة أكبر من أساليب القيادة يالتنوع الثقافي ياإلقليمي الذم سيأتي ته التعيير المنتظم لشاغلي هذين المنصبين الرفيعي المستوى؛
يإق ار ار منها تأةه من المستصوب ،ألسباب مماثل ة ،تطبيق هذا الحد األقصى تحيث ي يمكن العمل ألكثر من مدتين في أم من
منصبي رئيس الم لس ياألمين العام أي كليهما؛
فإن ال معية العموميةُ :

-1
سنوات.

تحيط علما ُتقرار الم لس بوضع حد أقصى ي يت ايز مدتي عمل لمنصب األمين العام ،فترة كل مدة منهما ثالث

تحث ُالديل األعضاء على أي ترشح ،يتطلب ُمن الم لس أي يقبل لمنصب رئيس الم لس ،أم شخص كان عند
-2
حلول تارصخ بدء العمل قد قضى مدتين كاملتين في منصب الرئيس.

تحث ُالديل األعضاء على أي ترشح ،يتطلب من الم لس أي يقبل الترشيح لمنصب رئيس الم لس يي لمنصب
-3
ن
األمين العام ،أم شخص يكو عند حلول تارصخ اةتهاء مدة العمل قد قضى في الم موع أكثر من مدتين كاملتين في كال المنصبين
م تمعين.
-4

تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار .28-36
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القرارُُ :12-21لجنةُالخدمةُالمدنيةُالدولية ُ

القرارُ:27-2

ُامتيازاتُوحصاناتُااليكاو ُ

التوظيفُوالمالكُالوظيفي ُ
القرارُ:31-4

ُتوزيعُالجنسياتُفيُاألمانةُالعامة ُ

تما أةه ي وز لل معية العمومية ،يفقا للمادة  58من ايتفاقية ،أن تضع القواعد التي تحكم قيام الم لس بتحديد طرصقة تعيين األمين
العام يغيره من موظفي المنظمة يطرصقة اةهاء خدماتهم.
يلما كاةت المبادئ الواردة في يئحة الخدمة تاييكاي (ال لء األيل  -السياسة العامة ،ألف  -سياسة تدبير الموظفين) تتضمن حكما
يقضي تأن التوظيف ي ب أن يقوم على أيسع قاعدة جعرافية ممكنة ،يأن يت ه ةحو تحقيق توزصع متوازن ،الى الحد الممكن عمليا،
بين مواطني الديل المتعاقدة في جميع أقسام األماةة العامة.
يلما كان ياضحا من تقرصر الم لس الى هذه ال معية العمومية ( )Doc 6980, A4-AD/1أةه لم يتيسر تحقيق التنفيذ الكامل لهذه
المبادئ حتى الوقت الحاضر يأن الموظفين المعينين ديليا ينتمون ،بنسبة كبيرة ،الى م موعة من الديل تنتمي الى ةفس األصل
التارصخي يالسياسي ،يالتي تستعمل لعة ياحدة مشتركة.
فإن ال معية العمومية تكلف الم لس:
دين مساس تالكفاءة الالزمة ،أي تالمسؤيلية الصرصحة التي تعود الى األمين العام ،تأن يتخذ اجراءات مالئمة لكفالة يجود توزصع
متوازن بين مواطني الديل المتعاقدة في موظفي المنظمة.
القرارُ:6-14

ُاحترامُمبدأُالت ُوزيعُالجغرافيُالعادلُفيُوظائفُاألمانةُالعامةُلاليكاوُ
وفيُمكاتبهاُاالقليمية ُ

لما كاةت المادة  58من اتفاقية شيكاغو تقضي تأن يقوم الم لس ،مع مراعاة أية قواعد تضعها ال معية العمومية ،بتحديد طرصقة
تعيين موظفي المنظمة.
يلما كان الم لس يدرس حاليا الهيكل التنظيمي للمنظمة يسياسة التوظيف يشريط الخدمة فيها.
يلما كان العبء الرئيسي في توجيه عمل األماةة لاليكاي ياداراتها قد تحمله حتى اآلن موظفون معينون من الديل المتعاقدة األكثر
تقدما.
يالما أن الديل المتعاقدة األقل تقدما قد يتوفر فيها قرصبا موظفون تأعداد متلايدة يتمتعون تالخبرة المناسبة للتعيين في الوظائف على
جميع المستوصات.
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يلما كان من المرغوب فيه الى أقصى حد أن يشارك في عمل األماةة العامة لاليكاي موظفون من أكبر عدد ممكن من هذه الديل.
فإن ال معية العمومية تقرر:
أن يعطى يزن لمبدأ التوزصع ال عرافي العادل مع كل العوامل األخرى ذات الصلة عند تعيين موظفين جدد أي ت ديد
-1
عقود الموظفين الحاليين.
تاستثناء فئتي الخدمات العامة يخدمات اللعات ،أن يتبع الم لس سياسة للتوظيف من شأةها أن تعطي ةسبة أكبر
-2
للعقود قصيرة األجل التي ي تلصد على ثالث سنوات عند أيل تعيين مع امكاةية تمديد الخدمة من يقت آلخر لفترات أخرى ي تتعدى
ثالث سنوات في كل حالة من حايت التمديد هذه.
في الحايت التي يكون من المرغوب توظيف شخص من الخدمة الحكومية لديلة متعاقدة ،على األمين العام أن يتخذ
-3
كل الخطوات العملية للحصول على موافقة تلك الديلة يتعايةها ،ياذا كان ذلك مالئما الحصول على رأيها تشأن مدم مالءمة الشخص
للمنصب المعني.

القرارُُ :20-24االلتزامُبتنفيذُمبدأُالتمثيلُالجغرافيُالعادلُفيُوظائفُأمانةُااليكاوُ
وتطبيقه ُ
عمال تما يتفق يقرار ال معية العمومية  ،6-14يعلى األخص البند  2منه ،تشأن مبدأ التمثيل ال عرافي العادل في يظائف أماةة
اييكاي.
يأخذا في ايعتبار أةه من المرغوب فيه جدا ايلتلام بهذا المبدأ مع غيره من المعايير في تعيين العاملين يفي ت ديد عقود الموظفين.
ياعترافا برغبة الديل المتعاقدة في الحصول على تفاهم يتعاين أفضل لتعلصل الطاتع الديلي للمنظمة.
ياذ تؤكد م ددا ايهتمام العام للديل المتعاقدة تالحفاظ على مستوم عال من الكفاءة يالدراية الفنية.
تقرر ال معية العمومية:
-1

أن يقوم الم لس على يجه ايستع ال تما يلي:
أ)

أن يتخذ التدابير لتحقيق توزصع جعرافي لمناصب أماةة اييكاي يكون أقرب الى العدالة حتى تمكن مناطق
العالم المختلفة من التمثيل الوافي تقدر ايمكان.

ب)

أن يضع سياسات للتوظيف ،مثل السياسات المتعلقة تايختيار يالترقية يت ديد العقود ،يمدة العقود ،يمد
الخدمة ياةهاء التعيين يالشؤين التاتعة لذلك كله ،تحيث يتحقق مبدأ التمثيل المتوازن بين رعايا كل الديل
المتعاقدة في المناطق.

ج)

أن يستعرض األسلوب المعمول ته حاليا في التعيينات يالترقيات يأن يقرر مبادئ يسياسات يطرائق تحكم
التعيين ياةهاء التعيين يالترقية يمد الخدمة يت ديد العقود يمدة العقود تالنسبة للمناصب الرئيسية في األماةة.

د)

أن يتخذ تدابير جديدة لتطبيق السياسات يالطرائق يايجراءات التي توضع يفقا للفقرات أ) ي ب) ي ج) أعاله
تطبيقا فعاي في التوقيت المناسب.

ه)

أن يقدم الى ال معية العمومية في ديرة  1986تقرص ار عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار على أساس تقرصر
مرحلي سنوم يقدمه األمين العام الى الم لس.
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يتدعو الديل المتعاقدة الى تش يع المرشحين المؤهلين الى تقديم طلبات لشعل الوظائف الشاغرة في الفئة التخصصية.
القرارُ"ُ :30-39برنامجُاإليكاوُللمساواةُبينُالجنسين"ُ:تعزيزُمشاركةُالمرأةُفيُقطاعُ
الطيرانُالعالمي ُ

إن ال معية العمومية:
ّ

إذ تدرك أن النساء يمّثلن ةصف سكان العالم؛

يتقر تأةه في الديرة ايستثنائية الثالثة يالعشرصن لل معية العامة لألمم المتحدة التي عقدت في يوةيو  ،2000يخالل استعراض تنفيذ
ّ
"إعالن يمنهاج عمل بي ين" اللذين اعتمدهما المؤتمر الديلي الراتع تشأن المرأة في سبتمبر  ،1995التلمت الحكومات تمواصلة
اإلجراءات لتسرصع تنفيذ منهاج العمل يضمان التنفيذ الكامل لاللتلامات فيما يتعلق تالمساياة بين ال نسين يالتنمية يالسالم.
يترى أن قرار ال معية العامة لألمم المتحدة  ،A/RES/69/151الذم اعتمد في  ،2014/12/18يبرز الحاجة التي أثيرت في الق اررات
الساتقة تشأن "تعلصل الترتيبات المؤسسية لدعم المساياة بين ال نسين يتمكين المرأة" يصدعو جميع ال هات الفاعلة ،تما في ذلك يكايت
األمم المتحدة المتخصصة يالقطاع الخاص ،إلى تكثيف يتسرصع اإلجراءات المتخذة لتنفيذ إعالن يمنهاج عمل بي ين تشكل شامل
يفعال.
يتشيرُإلى أةه في شهر سبتمبر  ،2015يخالل اةعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  ،2015اجتمع زعماء العالم
تعهدت تموجبها ديلهم تإقامة شراكة
في مقر األمم المتحدة بنيوصورك يعتماد خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030حيث ّ
للحد من الفقر المدقع يتحديد م موعة من األهداف يالعايات التي تعرف تاسم "أهداف التنمية المستدامة" ،علما تأن
عالمية جديدة ّ
الهدف الخامس منها ينص على تحقيق المساياة بين ال نسين يتمكين جميع النساء يالفتيات؛
يترحّب بنتائج اجتماع قادة العالم تشأن المساياة بين ال نسين يتمكين المرأة :ايلتلام تالعمل ،المنعقد في سبتمبر  ،2015حيث التلم
أكثر من  80قائدا من القادة العالميين تالقضاء على التمييل ضد المرأة تاتخاذ الملصد من التدابير يتحقيق الملصد من األهداف لتع يل
عملية تمكين المرأة يتحقيق المساياة بين ال نسين؛
يترحّب أيضا تأن موضوع المرأة الذم حددته األمم المتحدة لليوم الديلي للمرأة لعام " – 2016تحقيق المناصفة في العالم تحلول عام
" :2030لنستحث الخطى" من أجل المساياة بين ال نسين" ،كمبادرة جاءت في الوقت المناسب لمساعدة قادة الديل على تعلصل
التلاماتهم تمسألة المساياة بين ال نسين يتمكين المرأة يمضاعفة اللخم لتحقيق التنفيذ الفعال؛
يتشدد على أةه ،في عام  ،2016يالعد مرير  21عاما على اعتماد إعالن يمنهاج عمل بي ين ،ي يلال مستوى عدم المساياة بين
ّ
يسد الف وة
يئقة
عمل
فرص
على
الحصول
إمكاةية
الحصر،
ي
المثال
سبيل
على
تشمل،
حيوصة
ايت
م
في
تفعا
ر
م
جال
الر
ي
النساء
ّ
في األجور بين ال نسين؛
تنص
يتشير إلى قرار ال معية العمومية لإليكاي  :27-36المساياة بين ال نسين ،ي سيما الفقرة ( 1ب) من منطوق هذا القرار ،التي ّ
على "أن تواصل اييكاي بذل كل ال هود من أجل تحقيق المساياة ياإلةصاف بين ال نسين مع ايلتلام الكامل تمبدأ التمثيل ال عرافي
العادل"؛
حث في إطاره األمين العام لألمم المتحدة المنظمات الديلية يالوكايت
يتشير أيضا إلى "منهاج عمل بي ين" لعام  ،1995الذم ّ
المتخصصة لألمم المتحدة ،مثل اإليكاي ،على يضع البرامج لتحقيق هدف إقامة التوازن بين ال نسين بنسبة  50/50على جميع
المستوصات؛
يترحّب تما حققته اإليكاي يالديل من إة ازات بناء على قرار ال معية العمومية لإليكاي 27-36؛

يتقر تأن التعيينات في األماةة العامة لإليكاي تستند إلى مبدأ ال دارة ،مع إيالء ايهتمام الواجب ألهمية تعيين موظفين على أيسع
ّ
ةطاق جعرافي ممكن يضمان المساياة في تمثيل ال نسين؛
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يتسلّم تأةه ،على الرغم من التحديات القائمة ،ينبعي أن تواصل اإليكاي تركيل اهتمامها أكثر على مسألة حقوق المرأة يالمساياة بين
ال نسين من خالل الدير الذم تضطلع ته فيما يخص تحقيق أهداف إعالن يمنهاج عمل بي ين يالهدف الخامس من أهداف التنمية
المستدامة التي يضعتها األمم المتحدة.

تقرر ما يلي:
ّ
تؤ ّكد م ّددا التلامها بتعلصل المساياة بين ال نسين يالنهوض بوضع المرأة من خالل العمل على دعم تحقيق الهدف
-1
الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي يضعتها األمم المتحدة :تحقيق المساياة بين ال نسين يتمكين جميع النساء يالفتيات ،تما
في ذلك السعي لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في ةسبة ( 50/50بين الرجال يالنساء) تحلول عام  2030على جميع مستوصات
الوظائف من الفئة الفنية يالفئات العليا في قطاع الطيران العالمي؛
يتحث الديل يمؤسسات الطيران اإلقليمية يالديلية يقطاع الطيران الديلي على أداء دير قيادم ّقوم يحاسم يايلتلام
-2
ّ
تالنهوض تحقوق المرأة ياتخاذ ما يللم من إجراءات لتعلصل المساياة بين ال نسين من خالل دعم السياسات ،يكذلك عملية يضع
يتحسين البرامج يالمشارصع من أجل تحقيق التقدم الوظيفي للنساء في الهيئات الرئاسية يالفنية ياألماةة العامة لإليكاي يقطاع الطيران
العالمي؛
يتحث الديل ،في إطار ايلتلامات الوطنية تالمساياة بين ال نسين ،على التعاين مع اإليكاي من خالل تبادل أفضل
-3
ّ
الممارسات يالعمل تالشراكة مع اإليكاي تشأن البرامج يالمشارصع الرامية إلى تعلصل دير المرأة في قطاع الطيران يتش يع المرأة على
مواصلة تطوصر عملها الوظيفي في م ال الطيران ،تما في ذلك تش يعها على ممارسة العمل الوظيفي في م ال الطيران من جاةب
الو ازرات الحكومية المسؤيلة عن التعليم العالي؛
يسر أعمال اإليكاي من خالل إعداد "برةامج اإليكاي للمساياة بين ال نسين" تحلول منتصف
-4
يتكلّف األمينة العامة تأن ت ّ
عام  2017على أن يكون هدفه الرئيسي تيسير يتنسيق البرامج يالمشارصع الموجهة يإعداد تقارصر منتظمة عن التقدم المحرز ةحو
بلوغ هدف المساياة بين ال نسين تحلول عام  ،2030ي سيما فيما يخص الوظائف من الفئة الفنية يالفئات العليا ،في اإليكاي يفي
الديل يقطاع الطيران العالمي؛
يتطلب إلى األمينة العامة أن تقدم سنوصا إلى الم لس تقرص ار عن التدابير المتخذة يالتقدم المحرز في النهوض تالمساياة
-5
بين ال نسين على جميع مستوصات فئات الموظفين في األماةة العامة لإليكاي ،يعن اإلحصاءات تشأن المساياة بين ال نسين في
م ال الطيران ،ضمن حديد ما يتوافر منها تصورة طوعية ،في الديل يقطاع الطيران الديلي؛
-6

ِ
محل قرار ال معية العمومية .27-36
يحل ّ
تعلن أن هذا القرار ّ

القرارُُ ُ،4-40المرفقُ(م)ُُُ:موظفوُاألمانةُالعامةُالفنيونُفيُالمقرُالرئيسيُ
وفيُالمكاتبُاالقليمية ُ
القرارُُ ُ:51-1الفقرةُُُ:3االعارة ُ
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التعييناتُوالترقيات ُ
القرارُ:8-1

ُالتعييناتُوالترقياتُفيُااليكاو ُ

لما كاةت المادة  58من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقضي تأن يقوم الم لس ،مع مراعاة أية قواعد تضعها ال معية العمومية
لاليكاي يمع مراعاة أحكام ايتفاقية ،بتحديد طرصقة التعيين يإةهاء الخدمة ،يالتدرصب يالمرتبات يالعاليات ،يشريط الخدمة لألمين العام
يموظفي اييكاي اآلخرصن ،يأةه ي وز له استخدام أي ايستعاةة تمواطني أية ديلة متعاقدة.
يلما كاةت هذه ال معية العمومية ترم أةه من المرغوب فيه تعرصف طرصقة تعيين يترقية موظفي اييكاي تشكل أكثر تحديدا.
يلما كاةت ايجراءات التي اعتمدها الم لس المؤقت للبيكاي تحظي تقبول ال معية العمومية ،تلك ايجراءات التي تقضي تإةشاء
م الس للتعيينات يالترقيات يستعراض مؤهالت المرشحين يتقديم المشورة تشأن التعيينات يالترقيات.
لذلك ،فإن ال معية العمومية تقرر:
أ)

أن ي رم األمين العام تعيينات يترقيات موظفي هيئة العاملين تالمنظمة ،تاستثناء منصب األمين العام ةفسه ،يذلك
تعد النظر في مشورة م الس التعيينات يالترقيات ،التي يقوم الم لس تإةشائها لهذا العرض يتتألف من أعضاء األماةة
العامة الذين يحددهم الم لس ،يتعمل يفقا للقواعد يايجراءات التي يضعها الم لس.

ب) أن التعيينات يالترقيات في المناصب العليا التي يحددها الم لس تخضع لموافقة رئيس الم لس.

مسائلُمتنوعة ُ
القرارُ:9-3

ُصندوقُادخارُالعاملينُوخطةُالمعاشات ُ

ان ال معية العمومية الثالثة:
تقرر تفوصض الم لس سلطة األعضاء في ل نة المعاشات لموظفي اييكاي ،يذلك تالنياتة عن ال معية العمومية،
-5
عمال تالمادة  21من القواعد التنظيمية لصنديق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة ،يتحديد عدد أعضاء تلك الل نة.
القرارُُ ُ،14-1الفقرةُُُُ:5برنامجُالتعريفُبااليكاو ُ

________________

البابُالتاسعُ—ُاللغاتُوالخدماتُاالدارية ُ
اللغـات ُ
القرارُُ :25-37سياسةُااليكاوُبشأنُخدماتُاللغات ُ
لما كان تَ ُّ
وفر مستوصات مالئمة من الخدمة بلعات عمل اييكاي يفقا للق اررات يالمقررات ذات الصلة التي أصدرتها ال معية العمومية
يسيما ةشر القواعد يالتوصيات الديلية ،يكذلك لحسن سير أعمال المنظمة
أم ار مهما للعاية لنشر يثائق المنظمة على ةطاق العالم ،ي ّ
يهيئاتها الدائمة.
يلما كان من الضريرم الحفاظ على المساياة بين جميع لعات عمل المنظمة يعلى ةوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللعات.
ظمة،
موحد يمتّسق لمطبوعات اييكاي من قبل جميع الديل المتعاقدة ت ميع لعات عمل المن ّ
يلما كان من المهم ّ
جدا توفير فهم ّ
الحد األدةى.
يالهدف الحفاظ على سالمة يأمن الطيران المدةي الديلي يتقليل أثر الطيران على البيئة إلى ّ
فإن ال معية العمومية:
-1
لألمم المتحدة.

متخصصة تاتعة
األساسية لبلوغ أهداف اييكاي تصفتها يكالة
تعدد اللعات هو أحد المبادئ
أن ّ
تعيد التأكيد على ّ
ّ
ّ

-2

تعيد التأكيد على ق ارراتها الساتقة تشأن تعلصل لعات عمل المنظمة.

-3
-4

أم برةامج من برامج اييكاي.
تقر ّ
ّ
تأن خدمات اللعات هي جلء ي يت ّأل من ّ

تقرر أن المساياة بين جميع لعات عمل المنظمة يةوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللعات يشكالن الهدف المستمر للمنظمة.

-5

تقرر أن العمل تأم لعة جديدة ينبعي أي يؤثر في ةوعية الخدمة التي تقدم بلعات العمل األخرى في المنظمة.

-6

تقرر أن يواصل الم لس رصد خدمات اللعات الذم سيكون خاضعا لالستعراض.

-7

النوعية في م ال خدمات اللعات.
يصطبق ةظاما إلدارة
ّ
تطلب من األمين العام أن يضع ّ

تطلب من األمين العام لاليك اي ايلتلام تأفضل الممارسات المتّبعة في األمم المتّحدة تشأن خدمات اللعات ،تما في
-8
ذلك تعيين موظفين مؤقتين في أيقات الذرية يتحديد مستوى ايستعاةة تالمصادر الخارجية في م الي الترجمة التحرصرصة يالشفوصة.
يطلب ُمن الم لس النظر في ضريرة تعديل الوثيقة  Doc 7231/11تعنوان "لوائح مطبوعات اييكاي" إلتاحة ةشر
-9
مطبوعات اييكاي ت ميع لعات عمل المنظمة.
ظمة من خالل إقامة مراكل
-10
تدعو الديل األعضاء التي تمّثل لعات عمل اييكاي ،إذا ما رغبت في ذلك ،إلى دعم المن ّ
اإلقليمية،
ظفين الكفوئين إلى أماةة اييكاي ،تما في ذلك المكاتب
معترف بها
رسميا لترجمة مطبوعات اييكاي يمن خالل إعارة المو ّ
ّ
ّ
الخاصة.
يذلك بهدف خفض األعمال المتأخرة في الترجمة يالدعم في المناسبات
ّ
-11
ُ

العمومية ُ .A31-17
معية
تعلن ّ
ّ
محل قرار ال ّ
يحل ّ
أن هذا القرار ّ
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القرارُ:30-22

ُاستعراضُجميعُجوانبُخدماتُاللغات ُ

ان ال معية العمومية:
اذ تنظر تعين ايعتبار للحاجة الى الحفاظ على فاعلية اييكاي في كل األمور التي تخص الطيران المدةي الديلي.
ياذ تأخذ علما تالتعليقات التي أدلى بها في الل نة التنفيذية التي أشارت الى ةتائج تقرصر يحدة التفتيش المشتركة رقم
بتارصخ يوليو  1977تخصوص ارتفاع ةفقات خدمات اللعات ،يالعبء المتلايد لخدمات اللعات على موازةات اييكاي.

JIU/REP/77/5

توصي الم لس تما يلي:
-1

أن يستمر في استعراض جميع جواةب خدمات اللعات في اييكاي.

أن يبحث تالتشاير مع الديل في الوسائل التي يمكن من خاللها تخفيف عبء تكلفة الخدمات اللعوصة المتلايد على
-2
موازةة اييكاي ،يأن يقدم مقترحات تشأةها.
القرارُ:29-22

ُاستعمالُاللغاتُفيُلجنةُالمالحةُالجوية ُ

ان ال معية العمومية:
لما كاةت قد طلبت من الم لس ،في ديرتها الحادية يالعشرصن أن يدرس ال واةب المالية لخدمات اللعات في اييكاي ،يي سيما ادخال
لعات عمل اضافية في المنظمة.
يلما كان الم لس قد تحث هذه المسألة في ديراته  83ي 84ي ،90يأةه قد قدم في يرقة العمل رقم  17دراسة يافية جدا يستعمال
اللعات في اييكاي يفي األمم المتحدة ييكايتها المتخصصة ،يلآلثار الوظيفية يالمالية لتعدد اللعات.

يالما أن الم لس يفقا للمادة  23من النظام األساسي لل نة المالحة ال وصة يختص بتحديد اللعات التي " ت رى بها مناقشات الل نة
يتعد بها يثائقها".
يلما كاةت الترجمة الفورصة بلعات المنظمة األرالع تقدم لمناقشات ل نة المالحة ال وصة ،بينما تعد يثائق الل نة يتوزع بلعة ياحدة فقط
من اللعات األرالع يهي اية ليلصة.
يالما أن المادتين  64ي 65من النظام الداخلي الدائم لل معية العمومية لاليكاي تقضيان تاعداد يتوزصع الوثائق التحضيرصة لل معية
العمومية فضال عن توصياتها يق ارراتها يمقرراتها تاللعات اية ليلصة يالفرةسية يالريسية يايسباةية يالأن "الكلمات الملقاة تأم من
اللعات األرالع ي ب أن تترجم شفهيا الى اللعات الثالث األخرى" ،يأن ةفس الشيء ينطبق على الم لس يفقا للمادتين  56ي 57من
ةظامه الداخلي ،يأن الم لس قد قرر كذلك ،تطبيقا للمادة  38من النظام الداخلي لل اةه الدائمة ،يأن تعد يثائق الل نة القاةوةية يتوزع
بنفس اللعات األرالع يفقا للمادة  44من النظام الداخلي لتلك الل نة.
يالما أن اللعات الرسمية يلعات العمل لل معية العامة لألمم المتحدة تستعمل كذلك ،يفقا للمادة  51من النظام الداخلي األساسي
لل معية العامة ،في ل اةها يل اةها الفرعية ،يأن هذه المادة يشار اليها ديما في القواعد ايجرائية للمؤتمرات التي تعقد تحت رعاية
األمم المتحدة.
يلما كاةت هذه المادة تطبق في جميع الوكايت المتخصصة يأةه يتضح من المرفق جيم لورقة العمل رقم  17أن عدم ترجمة الوثائق
الخاصة بل نة المالحة ال وصة هو ايستثناء الوحيد في أسرة األمم المتحدة.
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يلما كان ذلك األسلوب ينطوم على ضرر ليس ألعضاء الل نة فحسب بل أيضا لالدارات الوطنية التي تهتم تأعمالها ،يأن تعديل
هذا الوضع سيمكن الديل من ايشتراك تشكل أكثر فاعلية في األةشطة األساسية لاليكاي.
يلما كان من الضريرم يالعملي على ما يبدي اجراء مثل هذا التعديل مع الحفاظ على يضع مالي متوازن في اييكاي ،يايتقاء على
النفقات الالزمة لتنفيذه داخل حديد معقولة.
يلما كان من ال وهرم  ،تبعا لذلك ،النص على توفير الترتيبات لتنفيذ هذا التعديل على ةحو تدرص ي.
-1

تقرر مبدأ اعداد يتوزصع أيراق عمل ل نة المالحة ال وصة بلعات عمل المنظمة األرالع.

تكلف الم لس ،يفقا لمسؤيلياته تموجب المادة  23من النظام الداخلي لل نة المالحة ال وصة ،أن يرصد التطبيق
-2
التدرص ي لهذا القرار ،مع بذل كل ال هود للحفاظ على كفاءة عمل الل نة يزصادة هذه الكفاءة اذا أمكن ذلك.

القرارُُ :16-16النصُالفرنسيُوالنصُاالسبانيُلالتفاقية ُ
القرارُ:2-22

ُتعديلُبشأنُالنصُالروسيُالمعتمدُلالتفاقية ُ

المقررُُ :21االستعمالُالمحدودُللغةُالعربية ُ

(اةظر الوثيقة  ، Doc 9113, A21-EXالصفحة  ،52الفقرة )5:44
المقررُُ :23استعمالُاللغةُالعربيةُفيُدوراتُالجمعيةُالعمومية ُ

(اةظر الوثيقة ، Doc 9311, A23-EX, Vol.1الصفحة  ،18الفقرة )29:7
المقررُُ :26التوسعُفيُخدماتُاللغةُالعربيةُفيُااليكاو ُ

(اةظر الوثيقة ، Doc 9489, A26-EXالصفحة  ،25الفقرة )40:7

القرارُُ :21-29تعزيزُاستخدامُاللغةُالعربيةُفيُالمنظمة ُ
ان ال معية العمومية:
اذ تذكر تالق اررات المتخذة في ديراتها الحادية يالعشرصن يالراتعة يالعشرصن يالسادسة يالعشرصن يالساتعة يالعشرصن تخصوص اعتماد
اللعة العرالية يالتوسع في استخدامها في المنظمة.
ياذ تالحظ أن عددا من الديل العرالية قدم تبرعات لتعلصل استخدام اللعة العرالية في المنظمة.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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ياذ تالحظ رغبة الديل الناطقة تاللعة العرالية يالديل المهتمة بها في توسيع استخدام هذه اللعة ليشمل جميع ةشاطات المنظمة تما
فيها الم لس.
تطلب من الم لس ياألمين العام اتخاذ ايجراءات الالزمة لتعلصل ايستخدام المطرد للعة العرالية في خدمات الترجمة
-1
الفورصة يالتحرصرصة ابتداء من  1يناير  ،1993تما فيه الم لس.
تطلب من الم لس المتاتعة الحثيثة لتلك ايجراءات بهدف تحقيق استخدام اللعة العرالية في المنظمة أسوة تاللعات
-2
األخرى في المنظمة على أن يتم تحقيق هذا الهدف بنهاية عام .1998
-3
العمومية.

تطلب الى الم لس أن يرفع تقرص ار عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار الى الديرة العادية القادمة لل معية

المقررُُ :22ادخالُاللغةُالصينيةُفيُااليكاو ُ

(اةظر الوثيقة ، Doc 9210, A22-EXالصفحة ،51الفقرتان  1:17ي)2:17
القررُُ :16-31تعزيزُاستخدامُاللغةُالصينيةُفيُالمنظمة ُ
ُا
ان ال معية العمومية:
اذ تشير الى ما قررته في ديرتها الثاةية يالعشرصن ،يالى ما قرره الم لس في ديرته  ،140تشأن اعتماد اللعة الصينية يالتوسع في
استخدامها في المنظمة.
ياذ تالحظ أن استخدام اللعة الصينية لم يت ايز أعمال الترجمة الفورصة في ديرات ال معية العمومية يالم لس.
ياذ تحيط علما تأن جمهورصة الصين الشعبية قد قدمت تبرعات لتعلصل استخدام اللعة الصينية في المنظمة.
ياذ تحيط علما تأهمية التوسع في استخدام اللعة الصينية لتشمل جميع ةشاطات المنظمة.
تطلب الى الم لس ياألمين العام اتخاذ التدابير الالزمة في أقرب يقت ممكن لتكثيف استخدام اللعة الصينية في
-1
خدمات الترجمة الفورصة يالتحرصرصة تطرصقة اطرادية.
تطلب الى الم لس متاتعة هذه التدابير عن كثب بهدف تحقيق استخدام اللعة الصينية في المنظمة على قدم المساياة
-2
مع اللعات األخرى في المنظمة تحلول ةهاية عام  2001في حديد موارد المنظمة.
-3

تطلب الى األمين العام أن يعد النص الصيني الرسمي يتفاقية شيكاغو يعتماده في مؤتمر ديلي ي تمع اتان اةعقاد

-4

تطلب الى الم لس أن يقدم تقرص ار مرحليا عن تنفيذ هذا القرار الى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية.

الديرة المقبلة لل معية العمومية.

القررُ:2-32
ُا

ُتعديلُاتفاقيةُالطيرانُالمدنيُالدوليُفيماُيتعلقُبالنصُالصينيُ
الرسميُلالتفاقية ُ
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القررُ:3-32
ُا

IX-5

ُالتصديقُعلىُالبروتوكولُبتعديلُالبندُالختاميُالتفاقيةُالطيرانُ
المدنيُالدولي ُ

الخدماتُاالدارية ُ
القررُ:1-31
ُا

ُالشعارُالرسميُوالختمُالرسميُلاليكاو ُ

القررُُُ :22-39صياغةُوتنفيذُالقواعدُوالتوصياتُالدوليةُ(ُ)SARsوإجراءاتُخدماتُ
ُا
المالحةُالجويةُ( )PANSواإلبالغُعنُاالختالفات ُ

القرارُ:54-1

ُمطبوعاتُااليكاو ُ

لما كان من الضريرم لتحقيق أهداف المنظمة أن تتاح للديل المتعاقدة في شكل مطبوعات مناسبة ةتائج أعمال المنظمة يمعلومات
عن أةشطتها.

يلما كاةت ال معية العمومية تهتم ،فيما يتعلق بهذه المطبوعات ،تخفض التأخير في ايةتاج يالتوزصع يتفادم ازدياج المحتوصات،
يخفض النفقات الى الحد األدةى.

لذلك ،فإن ال معية العمومية تقرر:
-1

أن تكون سياسة المنظمة اصدار ةشرة شهرصة ،يمحاضر المناقشات يالقواعد القياسية ،يمراجع فنية يمعاجم متعددة

اللعات يغيرها من المطبوعات التي يقرر الم لس ،بناء على توصيات ل نة المطبوعات ،أةها ضريرصة لتحقيق أهداف المنظمة،
يذلك في حديد ايعتمادات المالية للسنة المالية.

-2

أن يضع الم لس القواعد التنظيمية التي تحكم كل مراحل اعداد يتوزصع المطبوعات ،يص ب أن تحدد هذه القواعد

العالقات بين ل ان الم لس الدائمة يسلطة المطبوعات المركلصة في األماةة العامة التي تتولى المسؤيلية الكاملة عن تنسيق برةامج
المطبوعات من كافة جواةبه.

أن يقدم األمين العام الى الم لس توصيات ليسترشد بها في يضع هذه القواعد التنظيمية ،مع ايشارة بوجه خاص
-3
الى شكل المطبوعات يأسلوب الطباعة يح م المطبوعات يطرصقة اةتاجها ،مع اقامة ايعتبار الواجب يحتياجات المنتفعين بها،
يالوفورات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خالل استعمال أسلوب "اييفست" في الطباعة ،ياقامة ةظام دائم للطلب على هذه المطبوعات
مع الراغبين في شرائها لخفض العدد ،يملايا ايةتاج المحلي لبعض المطبوعات في أماكن خارج كندا ،ياعداد ياليع فهرس شامل
لمطبوعات اييكاي ،يتحقيق الت اةس في سياسة التسعير ،يتعيين يكالء في جميع أةحاء العالم لبيع مطبوعات اييكاي.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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القرارُُ :21-24اصدارُالوثائقُوتوزيعها ُ
حيث أن ال معية العمومية قد أبدت ،يفقا للقرار  ،54-1منذ ةشأة المنظمة اهتماما تالحد من التأخير في اةتاج يتوزصع مطبوعات
اييكاي ييثائقها.
ياذ تضع ةصب عينيها الحاجة الى ممارسة ايقتصاد يالتماس الكفاءة في أعمال المنظمة يفي توزصع الوثائق يادارة ايجتماعات.
يحيث أةه توجد قواعد ياتفاقات في اييكاي تشأن لعات العمل.
يحيث أن من األهمية القصوى ايعتراف تأن لعات العمل المتفق عليها هي ،من حيث النشر يالتوزصع ،متسايصة في األهمية في
جميع م ايت المنظمة يأيجه ةشاطها.
يحيث أن ال معية العمومية قد اتخذت تالفعل ق اررات أخرى تنص على استخدام اللعات في ل نة المالحة ال وصة ،اعترافا صرصحا
منها تمبدأ المساياة.

يحيث أةه ي ب أن تتوفر ل ميع الديل المتعاقدة فرص عادلة يمتكافئة لالطالع على الوثائق التي تنت ها المنظمة في مختلف لعات
العمل المتفق عليها.
فإن ال معية العمومية:
تعتمد التوزصع المتلامن ت ميع لعات عمل اييكاي كمبدأ يطبق على مطبوعات يثائق المنظمة يفقا للشريط التي تقررها
-1
ال معية العمومية يالم لس.
-2

-3

تطلب الى الم لس:
أ)

أن يطبق ،تالتعاين الوثيق مع األمين العام ،المبدأ آةف الذكر الخاص تالتوزصع المتلامن في اللعات المتفق

ب)

أن يبلغ الديرات القادمة لل معية العمومية تما يتم اح ارزه من تقدم فيما يتعلق تالتطبيق الفعال يالكامل للمبدأ
آةف الذكر.

عليها ،يأن يراقب عن كثب ايمتثال لهذا المبدأ.

تدعو الديل المتعاقدة الى التعاين مع المنظمة في تحقيق أهداف هذا القرار.
القرارُ:16-11

ُالكفاءةُفيُاالعدادُلالجتماعاتُوفيُتصريفُأعمالها ُ

القرارُ:13-16

ُانعقادُالدوراتُالعاديةُللجمعيةُالعموميةُومكانُانعقادﻫا ُ
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القرارُ:5-3

IX-7

ُارسالُالوثائقُالخاصةُباجتماعاتُااليكاو ُ

ان ال معية العمومية الثالثة تق رر:
أن يبقى الم لس الى الحد الممكن عمليا على أسلواله ال ارم الذم يتمثل في ارسال الوثائق* الرئيسية المساةدة ل دايل
-2
أعمال ايجتماعات قبل افتتاح ايجتماع بتسعين يوما على األقل.
القرارُ:4-40

ُالبيانُالموحدُبسياساتُااليكاوُالمستمرةُوممارساتهاُالتيُتخصُ
المالحةُالجوية ُ

________________

*

الوثائق الرئيسية المساةدة" تعنى دراسة األماةة العامة للمشكلة تايضافة الى أية مواد مناسبة ذات أهمية كافية تما يبرر اضافتها لدراسة األمين العام.

أما الوثائق التالية ،مثل تعليقات الديل المتعاقدة على جديل األعمال ،فينبعي أن توزع في أقرب يقت ممكن.

البابُالعاشرُ—ُالشؤونُالمالية ُ
النظمُالمالية ُ
القرارُ:35-36

ُتعديلُالنظامُالمالي ُ

حيث أن الم لس قد يافق على إةشاء الصنديق الفرعي إلدرار اإليرادات إلضفاء الملصد من اللخم يكفالة استدامة األةشطة المدرة
للدخل ،يفي الوقت ةفسه للصادة الشفافية يالمساءلة في م ال العمليات؛
يحيث أن الم لس قد يافق على مبدأ الميلةة على أساس النتائج من أجل المواءمة تشكل أفضل بين ايحتياجات المالية للمنظمة
يالنتائج المخططة؛
يحيث أن الم لس قد يافق على اعتماد المعايير المحاسبية الديلية التي اعتمدتها األمم المتحدة يم لس الرؤساء التنفيذيين المعني
تالتنسيق في األمم المتحدة يتطبيقها في  2010/1/1أي قبل ذلك من أجل تحسين ةوعية التقارصر المالية في منظومة األمم المتحدة
يزصادة قابليتها للمقارةة يتعلصل مصداقيتها؛
يحيث أن الم لس قد يافق على تعديالت أخرى على النظام المالي للملصد من التوضيح يتسليط الضوء تقدر أكبر على اإلجراءات
يالممارسات ال ارم تطبيقها ياإلجراءات يالممارسات التي ستطبق في المستقبل عندما ينفذ النظام المالي ال ديد؛
فإن ال معية العمومية:
تقرر أن التعديالت الواردة أدةاه المدخلة على القاعدتين الماليتين  2-5ي 2-6قد تم إقرارها يستصبح ةافذة اعتبا ار من
-1
.2008/1/1
تؤكد النظام المالي الذم أقره الم لس يسيصبح ةافذا اعتبا ار من  2008/1/1تصيعته الواردة في المرفق بورقة العمل
-2
.WP/45, AD/11

A36-

تحيط علما تأن هذا القرار يحل ،اعتبا ار من  ،2008/1/1محل جميع الق اررات الساتقة تشأن النظام المالي ( 35-12ي-14
-3
 54ي 55-14ي 27-18ي 35-21ي 29-24ي 29-32ي 29-33ي.)25-35
-4

يتوافق على التعييرات التالية في يرقة العمل :A36-WP/45, AD/11

القاعدةُالماليةُُ 2-5
ج) حتى المبلغ الذم يمثل اللصادة في اييرادات المتفرقة الفعلية في أم سنة مالية أي أكثر لم تعرض تعد على ال معية
العمومية عن مبلغ اييرادات الذم أخذته في ايعتبار ال معية العمومية عند اقرار اعتمادات تلك السنة الواحدة أي
األكثر ،يذلك تصرف النظر عن أحكام الفقرتين أ) يب) أعاله ،لتموصل اإلةفاق على مشارصع مرتبطة تكفاءة تنفيذ
خطة أعمال المنظمة.
القاعدةُالماليةُُ 2-6
يحدد الفائض النقدم على أةه الفرق بين الفائض المتراكم المقيد في البياةات المالية تحت بند "الص نديق العام" يالين ايش تراكات
ياجبة التحص يل من الديل المتعاقدة .يص وز اس تخدام الفائض النقدم للوفاء تالمص ريفات يتموصل حايت الع ل في الص نديق
المت دد المنشأ تموجب القاعدة المالية  ، 8-7تشرط موافقة الم لس إي أةه يتم التصرف في الفائض النقدم المتبقي في ةهاية السنة
الساتقة لسنة اةعقاد ال معية العمومية على النحو الذم تقرره ال معية العمومية
X-1

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

X-2

القرارُُ :29-37تعديلُالنظامُالمالي
لما كان الم لس يحترم مكاةة ال معية العمومية تاعتبارها الهيئة التي تعتمد ميلاةيات يمخصصات المنظمة؛
يلما كان الم لس قاد ار على ايجتماع تشكل منتظم لمعال ة المتطلبات يالتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة؛
يلما كان الم لس في حاجة إلى المريةة فيما بين ديرات ال معية العمومية لمعال ة التعيرات التي تط أر على ايحتياجات المالية؛

فإن ال معية العمومية تقررُ :
إعتماد التعديالت المبينة في تذييل الورقة  A37-WP/57, AD/14على المادة  2-5من النظام المالي يدخولها حيل
-1
التطبيق ابتداء من  1يناير  ،2011يتأكيد التعديالت على المواد األخرى من النظام المالي تموجب المادة  1-14من النظام المالي.
القرارُُ :28-38تعديلُالنظامُالمالي
ُ
لما كان الم لس يحترم مكاةة ال معية العمومية تاعتبارها الهيئة التي تعتمد ميلاةيات يمخصصات المنظمة؛
يلما كان الم لس قاد ار على ايجتماع تشكل منتظم لمعال ة المتطلبات يالتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة؛
يلما كان الم لس في حاجة إلى المريةة فيما بين ديرات ال معية العمومية لمعال ة التعيرات التي تط أر على ايحتياجات المالية؛
المبينة أدة اه على المادة  6-5يالمادة  6-7من النظ ام المالي تموجب المادة 1-14
فإن ال معية العموميةُتقرر تأكيدُالتعديالت ّ
من النظام المالي.

الباب العاشر :الشؤين المالية

رقمُ
المادة ُ
6-5

6-7

X-3

بيانُالتعديالت

النصُالجديدُالمنقح

ي وز لألمين العام ،في حديد  10في المائة من ايعتماد
المخصص لكل هدف استراتي ي أي استراتي ية داعمة،
يص وز للم لس في حالة ت ايز هذه النسبة المئوصة،
يالعض النظر عن سلطته تموجب القاعدة المالية 9-5
في ةقل األموال بين األهداف ايستراتي ية يايستراتي يات
الداعمة ،أن يرِّحل إلى السنة التالية أم رصيد لم ينفق
من اعتمادات أم سنة مالية خالل الفترة التي تفصل بين
الديرات العادية ثالثية السنوات لل معية العمومية .يي
يت ايز م موع ايعتمادات المنفقة يالمرّحلة إجمالي
ايعتماد المأذين ته زائدا المبالغ المرّحلة من السنة
الساتقة .يصلعى أم رصيد لم ينفق من ايعتمادات يكذلك
ايعتمادات التي لم ترّحل إلى السنة التالية.
ي ّقيد الدخل تما في ذلك من استثمارات صنديق رأس المال
العامل يالصنديق العام الفوائد المصرفية لحساب
الصنديق العام التي يحصلها الصنديق أم صنديق
لحساب ذلك الصنديق ،تاستثناء:
أ) بوصفها إيرادات متفرقة ،دخل ايستثمارات يالفوائد
المصرفية الذم يحصله الصنديق العام يصنديق
رأس المال العامل تقيد لصالح الصنديق العام
بوصفها إيرادات متفرقة؛
ب) دخل ايستثمارات يالفوائد المصرفية الذم تحصله
الصناديق المنشأة لتموصل برةامج التعاين الفني تقيد
لصالح صنديق تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية
أي لل هة الممولة ،حسبما هو محدد في ايتفاق مع
ال هة الممولة.

ي وز لألمين العام ،في حديد  10في المائة من ايعتماد
المخصص لكل هدف استراتي ي أي استراتي ية داعمة،
يص وز للم لس في حالة ت ايز هذه النسبة المئوصة،
يالعض النظر عن سلطته تموجب القاعدة المالية 9-5
في ةقل األموال بين األهداف ايستراتي ية يايستراتي يات
الداعمة ،أن يرِّحل إلى السنة التالية أم رصيد لم ينفق
من اعتمادات أم سنة مالية .يي يت ايز م موع
ايعتمادات المنفقة يالمرّحلة إجمالي ايعتماد المأذين ته
زائدا المبالغ المرّحلة من السنة الساتقة .يصلعى أم رصيد
لم ينفق من ايعتمادات يكذلك ايعتمادات التي لم ترّحل
إلى السنة التالية.

ُ

ي ّقيد الدخل تما في ذلك الفوائد المصرفية التي يحصلها
أم صنديق لحساب ذلك الصنديق ،تاستثناء:
يحصله
أ) دخل ايستثمارات يالفوائد المصرفية الذم
ّ
الصنديق العام يصنديق رأس المال العامل تقيد
لصالح الصنديق العام كإيرادات متفرقة؛
ب) دخل ايستثمارات يالفوائد المصرفية الذم تحصله
الصناديق المنشأة لدعم برةامج التعاين الفني تقيد
لصالح صنديق تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية
أي لل هة الممولة ،حسبما هو محدد في ايتفاق مع
ال هة الممولة.
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القرارُُ :34-39تعديلُالنظامُالمالي ُ
لمّا كان الم لس يحترم مكاةة ال معية العمومية تاعتبارها الهيئة التي تعتمد ميلاةيات يمخصصات المنظمة؛

يلمّا كان الم لس قاد ار على ايجتماع تشكل منتظم لمعال ة المتطلبات يالتطورات التي قد تؤثر على المبالغ المخصصة؛

يلمّا كان الم لس في حاجة إلى المريةة فيما بين ديرات ال معية العمومية لمعال ة التعيرات التي تط أر على ايحتياجات المالية؛

المبينة أدةاه على المادة  9-5يالمادة  3-7يالمادة  4-11من النظام المالي تموجب المادة
تقرر تأكيد التعديالت ّ
فإن ال معية العمومية ّ
 1-14من النظام المالي.
رقمُالمادة ُ

9-5

3-7

التغييراتُالمنقحة

النصُالجديدُالمنقح

ي وز لألمين العام أن ينقل أمواي من أحد األهداف
ي وز لألمين العام أن ينقل أمواي من أحد األهداف
ايستراتي ية إلى آخر أي من إحدى استراتي يات الدعم ايستراتي ية إلى آخر أي من إحدى استراتي يات الدعم
إلى أخرى تما ي يت ايز ةسبة  20في المائة من
إلى أخرى تما ي يت ايز ةسبة  20 10في المائة من
ايعتمادات السنوصة لكل هدف استراتي ي أي استراتي ية ايعتمادات السنوصة لكل هدف استراتي ي أي استراتي ية
دعم ،يص وز لألمين العام أن ي رم تحوصالت تت ايز
دعم ،يص وز لألمين العام أن ي رم تحوصالت تت ايز
هذه النسبة بين األهداف ايستراتي ية تموافقة مسبقة من هذه النسبة بين األهداف ايستراتي ية تموافقة مسبقة من
الم لس تعد الحصول على مشورة الل نة المالية .يتبلغ الم لس تعد الحصول على مشورة الل نة المالية .يتبلغ
ال معية العمومية تكل عمليات ةقل األموال ،تما فيها تلك
ال معية العمومية تكل عمليات ةقل األموال ،تما فيها
التي تندرج ضمن سلطة األمين العام.
تلك التي تندرج ضمن سلطة األمين العام.
ب) يستخدم صنديق رأس المال العامل لتقديم سلف
عند الضريرة إلى:

الصنديق العام ،لتموصل الع ل النقدم المؤقت
)1
ةتي ة تأخيرات في تحصيل اإليرادات ،يت َّ
سدد السلف
المقدمة بهذه الصورة حالما تصبح اإليرادات متاحة لهذا
ّ
العرض؛

يصنديق التموصل المشترك ذم الصلة لتشعيل
)2
المشارصع تموجب اتفاقات مبرمة في إطار الفصل
الخامس عشر من ايتفاقية لعرض دفع المصريفات
إلى حين تحصيل ايشتراكات المقررة تموجب تلك
ايتفاقات على الديل المشاركة ،تحيث ي تت ايز
المبالغ غير المسددة من هذا الرصيد المسحوب على
هذا النحو  100.000ديير في أم يقت ،على أن
يسدد الرصيد المستحق حالما تصبح المقبوضات من
الديل المشاركة متاحة لهذا العرض؛

يالصنديق الخاص ذم الصلة المنشأ طبقا
)3
للقاعدة المالية  4-8مع مراعاة الحد المقرر له ،في
الحايت التي يكون الم لس قد يافق فيها على
اعتمادات تموجب المادتان  2-5أ) ي ب) من النظام
المالي.

ب) يستخدم صنديق رأس المال العامل لتقديم سلف عند
الضريرة إلى:

الصنديق العام ،لتموصل الع ل النقدم المؤقت
)1
ةتي ة تأخيرات في تحصيل اإليرادات ،يت َّ
سدد السلف
المقدمة بهذه الصورة حالما تصبح اإليرادات متاحة لهذا
ّ
العرض؛

يصنديق التموصل المشترك ذم الصلة لتشعيل
)2
المشارصع تموجب اتفاقات مبرمة في إطار الفصل
الخامس عشر من ايتفاقية لعرض دفع المصريفات إلى
حين تحصيل ايشتراكات المقررة تموجب تلك ايتفاقات
على الديل المشاركة ،تحيث ي تت ايز المبالغ غير
المسددة من هذا الرصيد المسحوب على هذا النحو
 100.000ديير في أم يقت ،على أن يسدد الرصيد
المستحق حالما تصبح المقبوضات من الديل المشاركة
متاحة لهذا العرض؛

يالصنديق الخاص ذم الصلة المنشأ طبقا
)3
للقاعدة المالية  4-8مع مراعاة الحد المقرر له ،في
الحايت التي يكون الم لس قد يافق فيها على اعتمادات
تموجب المادتان  2-5أ) ي ب) من النظام المالي.

الباب العاشر :الشؤين المالية
رقمُالمادة ُ

4-11

X-5

النصُالجديدُالمنقح

التغييراتُالمنقحة

ي وز لألمين العام أن يشطب الخسائر النقدية
ي وز لألمين العام أن يشطب الخسائر النقدية
يالمخليةات ياألصول األخرى ،تشرط تقديم بيان تكل
يالمخليةات ياألصول األخرى ،تشرط تقديم بيان تكل
هذه الحساتات المشطوالة للمراجعين الخارجيين للحساتات
للمرجعين الخارجيين
هذه الحساتات المشطوالة ا
مع الحساتات السنوصة .يالالنسبة لعمليات الشطب الفردية
للحساتات مع الحساتات السنوصة .يالالنسبة لعمليات
التي تت ايز قيمتها الدفترصة الصافية  20.000ديير
الشطب الفردية التي تت ايز قيمتها األصلية قيمتها
الدفترصة الصافية  20.000ديير كندم ،ي ب الحصول كندم ،ي ب الحصول على موافقة مسبقة من الل نة
المالية تشأةها.
على موافقة مسبقة من الل نة المالية تشأةها.

أنصبةُاالشتراكات ُ
القرارُ:31-36

ُقسمةُنفقاتُااليكاوُفيماُبينُالدولُالمتعاقدةُ(المبادئُالتيُيجبُأنُ
تطبقُعندُتحديدُجداولُأنصبةُاالشتراكات) ُ

انُالجمعيةُالعموميةُتقررُ :
-1

أن تحدد جدايل أةصبة ايشتراكات لقسمة ةفقات المنظمة على أساس المبادئ المذكورة أدةاه:
أ)

فيما يلي بيان المبادئ العامة التي تحدد قسمة النفقات بين الديل المتعاقدة:
)1

قدرة الديل المتعاقدة على الدفع ،مقيمة تالدخل القومي مع األخذ في ايعتبار ةصيب الفرد من الدخل
القومي.

)2

شأن الديل المتعاقدة يأهميتها في الطيران المدةي.

)3

استعمال ةظام من النسب المئوصة لتحديد حصة كل ديلة من ةفقات المنظمة من رقم كلي قدره 100
في المائة.

)4
ب)

تحديد حد أدةى يحد أقصى لالشتراك.

فيما يتعلق تالمبادئ الواردة في الفقرة أ) أعاله:
)1

يحدد ةظام النسبة المئوصة اشتراكات الديل حتى رقمين عشرصين.

)2

يكون الحد األدةى يشتراك أية ديلة متعاقدة  0.06في المائة عن كل سنة مالية كاملة.

)3

الحد األقصى يشتراك أية ديلة متعاقدة في أم سنة ي يفوق ،من حيث المبدأ ،ةسبة  25في المائة
من إجمالي ايشتراكات.

ج)

يؤخذ ما يلي في الحسبان عند تطبيق المبادئ الواردة في الفقرة أ) أعاله:
)1

في احتساب جديل األةصبة ،يكون لشرط القدرة على الدفع يزن بنسبة  75في المائة ،يصكون للشأن

ياألهمية في الطيران المدةي يزن بنسبة  25في المائة ،يصتم الحصول منهما على رقمي المعاملين
لكل ديلة في صورة ةسب مئوصة من الكل.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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)2

عند احتساب قدرة الديل المتعاقدة على الدفع ي ب النظر فحسب الى الدخل القومي الكلي يةصيب

)3

ي رى تعديل للدخل القومي لكل ديلة استنادا الى الترتيبات السارصة في هذا الصدد في األمم المتحدة

)4

يقاس الشأن ياألهمية في الطيران المدةي تالحمولة المتاحة تاألطنان الكيلومترصة على خطوط النقل

)5

تعطى الحمولة المتاحة تاألطنان الكيلومترصة يزةا بنسبة  75في المائة للخطوط ال وصة الديلية ي 25

الفرد من الدخل القومي يحدهما يإخضاعهما للتقييم الكمي يإدخالهما في جديل األةصبة المحسوب.
في الوقت الذم يقوم فيه األمين العام تإعداد جدايل أةصبة اشتراكات المنظمة.

ال وم المنتظمة للديلة.

في المائة للخطوط ال وصة الداخلية.

د)

يوزع الفرق بين الحد األقصى لالشتراك المحسوب يفقا للمبادئ المذكورة يالحد األقصى الثابت لالشتراك على

ه)

اللصادة في اشتراك ديلة ما عن اشت اركها في السنة الساتقة ،يالمعب ر عنها بنسبة مئوصة من ايشتراكات الكلية،

الديل المتعاقدة المتبقية يفقا لنفس المبادئ.

ي ب أي تتعدى ةسبة  20في المائة من اشتراك السنة الساتقة لعام  2008يلن يتم الملصد من تطبيق مبدأ
الحديد للسنوات التالية.

-2

أي تخضع جدايل أةصبة ايشتراكات المعتمدة للتعديل تعية إدخال اشتراكات الديل األعضاء ال دد التي تنضم

لعضوصة المنظمة في خالل الفترة الفاصلة بين ديرات ال معية العمومية ،بل ي ب أن تظل اشتراكات الديل ال ديدة مضافة الى

ال ديل المئوم القائم يترفع تلك ايشتراكات الى حساب الصنديق العام.
-3

أن يقوم األمين العام تإعداد مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات لكل فترة من فترات السنوات الثالث المتتالية ،يذلك

-4

إن هذا القرار يوحد المبادئ القائمة فيما يتعلق تأةصبة ايشتراكات في المنظمة ،يصحل ،اعتبا ار من أيل يناير ،2008

على أساس المبادئ المذكورة في الفقرة  1أعاله.

محل الق اررصن  33-21ي.24-23

القرارُ:23-26
ُ

ُالسبلُوالوسائلُالراميةُالىُالتغلبُعلىُالتأخيراتُفيُ
تسديدُاالشتراكات ُ

ان ال معية العمومية اذ تالحظ:
-1

ان الم لس قدم الى ال معية العمومية ،يفقا للقرار  ،28-24الفقرة  ،5تقرص ار عن السبل يالوسائل الرامية الى التعلب

-2

أةه بينما يترتب على المتأخرات طوصلة األجل مصاعب مالية للمنظمة ،فإن ما يثير القلق بوجه خاص هو التأخير

-3

أةه في اعداد الميلاةية ،ي ب أن يقتصر ادراج الفوائد على ايرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار األموال

على التأخيرات في تسديد ايشتراكات ،يةظرت ال معية العمومية فيه.

في دفع اشتراكات السنة ال ارصة الذم ينشأ عنه ع وزات في النقد السائل يصهدد قدرة المنظمة على الوفاء تالتلاماتها ال ارصة.

غير المستخدمة من صنديق رأس المال العامل .يصنبعي عدم ادراج أم دخل من الفوائد األخرى التي يعتمد تحقيقها على توقيت سداد
ايشتراكات من جاةب الديل المتعاقدة ،ذلك ألن توقيت دفع ايشتراكات يخرج عن ةطاق سيطرة المنظمة.
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تق رر:

أن تكثف السياسة ال ارصة التي تتمثل في السعي المباشر لدى الديل لكي تقوم بدفع اشتراكات السنة ال ارصة في
-1
مواعيدها ،يابالغها تاآلثار الخطيرة التي ي رها التأخير في دفع ايشتراكات على أعمال المنظمة.

أن تنفذ خطة للحوافل اعتبا ار من أيل يناير  1987للتش يع على دفع ايشتراكات في مواعيدها ،يهي خطة تقضي
-2
تأن الفائض الذم يتحقق في كل سنة من السنوات المالية الثالث التي تسبق سنة ال معية العمومية ،تحد أقصى مساي للفوائد التي
ت نيها المنظمة من ايستثمارات في كل سنة من هذه السنوات ،سوف يوزع على الديل المتعاقدة يفقا ل ديل محسوالة فيه عوامل
الترجيح على أساس توارصخ يمبالغ ايشتراكات المدفوعة عن السنة ال ارصة ،كما توزع عليها حصتها من الفوائض غير الموزعة
المتراكمة من ميلاةيات السنوات الساتقة.
أن يوزع بين الديل المتعاقدة ،تعد اعتماد ال معية العمومية للحساتات المراجعة ،مبلغ تش يعي مساي لقيمة الفائدة
-3
الم نية خالل السنوات الثالث ،يفقا لنقاط الحوافل الم معة على مدى فترة السنوات الثالث .ياذا قل مبلغ الفائض المتاح للتوزصع عن
قيمة الفوائد الم نية فعال فال يوزع غير المبلغ المتاح للتوزصع .يصوزع النصيب المستحق من الحوافل المحتسب بهذه الصورة على
الديل المتعاقدة تايضافة الى الفوائض األخرى في الميلاةية ،يهي الفوائض التي توزع يفقا للمادة (2-6أ) من النظام المالي.
القرارُ:34-36

ُصندوقُرأسُالمالُالعامل ُ

القرارُُ :32-36أنصبةُاالشت اركُفيُالصندوقُالعامُللسنواتُُ ُ2008
وُ2009وُ 2010

القرارُُ :27-37أنصبةُاالشتراكُفيُالصندوقُالعامُللسنواتُُ ُ2011
وُ2012وُ 2013

القرارُُ :26-38أنصبةُاالشتراكُفيُالصندوقُالعامُللسنواتُُ ُ2014
وُُ2015وُُ 2016
إن ال معية العمومية:
ُتقرر أن مبالغ ايش تراكات المفريض ة على الديل األعض اء عن الس نوات  2014ي 2015ي 2016عمال تالمادة ()61
-1
من الفصل الثاةي عشر من اتفاقية شيكاغو ي ب أن تحدد يفقا لل ديل الوارد أدةاه.
2014

2015

2016

٪

٪

٪

أفغانستان
ألبانيا
الجزائر
أندورا
أنغوال

0.06
0.06
0.11
0.06
0.06

0.06
0.06
0.11
0.06
0.06

0.06
0.06
0.11
0.06
0.06

أنتيغوا وبربودا

0.06

0.06

0.06
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2014

2015

2016

األرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا

٪
0.37
0.06
1.83
0.65

٪
0.37
0.06
1.83
0.65

٪
0.37
0.06
1.83
0.65

أذربيجان
جزر البهاما
البحرين
بنغالديش
بربادوس

0.06
0.06
0.12
0.06
0.06

0.06
0.06
0.12
0.06
0.06

0.06
0.06
0.12
0.06
0.06

بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

دولة بوليفيا المتعددة القوميات
البوسنة والهرسك
بوتسوانا
البرازيل
بروناي دار السالم

0.06
0.06
0.06
2.31
0.06

0.06
0.06
0.06
2.31
0.06

0.06
0.06
0.06
2.31
0.06

بلغاريا
بوركينا فاسو
بوروندي
كمبوديا
الكاميرون

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

كندا
الرأس األخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
شيلي
الصين
كولومبيا
جزر القمر
الكونغو
جزر كوك

2.58
0.06
0.06
0.06
0.37
5.83
0.30
0.06
0.06
0.06

2.58
0.06
0.06
0.06
0.37
5.83
0.30
0.06
0.06
0.06

2.58
0.06
0.06
0.06
0.37
5.83
0.30
0.06
0.06
0.06

كوستاريكا
كوت ديفوار

0.06
0.06

0.06
0.06

0.06
0.06

الباب العاشر :الشؤين المالية
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2014

2015

2016

كرواتيا
كوبا
قبرص

٪
0.09
0.06
0.06

٪
0.09
0.06
0.06

٪
0.09
0.06
0.06

الجمهورية التشيكية
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية
الدنمارك
جيبوتي

0.29
0.06
0.06
0.52
0.06

0.29
0.06
0.06
0.52
0.06

0.29
0.06
0.06
0.52
0.06

الجمهورية الدومينيكية
اكوادور
مصر
السلفادور
غينيا االستوائية

0.06
0.06
0.20
0.06
0.06

0.06
0.06
0.20
0.06
0.06

0.06
0.06
0.20
0.06
0.06

اريتريا
استونيا
اثيوبيا
فيجي
فنلندا

0.06
0.06
0.14
0.06
0.48

0.06
0.06
0.14
0.06
0.48

0.06
0.06
0.14
0.06
0.48

فرنسا
غابون
غامبيا
جورجيا
ألمانيا

4.59
0.06
0.06
0.06
6.06

4.59
0.06
0.06
0.06
6.06

4.59
0.06
0.06
0.06
6.06

غانا
اليونان
غرينادا
غواتيماال
غينيا

0.06
0.47
0.06
0.06
0.06

0.06
0.47
0.06
0.06
0.06

0.06
0.47
0.06
0.06
0.06

غينيا بيساو
غيانا
ﮪايتي
ﮪندوراس
ﮪنغاريا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.26

0.06
0.06
0.06
0.06
0.26

0.06
0.06
0.06
0.06
0.26

آيسلندا
الهند

0.06
0.85

0.06
0.85

0.06
0.85
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2014

2015

2016

اندونيسيا
جمهورية ايران االسالمية
العراق

٪
0.44
0.30
0.06

٪
0.44
0.30
0.06

٪
0.44
0.30
0.06

آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
جامايكا
اليابان

0.67
0.40
3.22
0.06
8.07

0.67
0.40
3.22
0.06
8.07

0.67
0.40
3.22
0.06
8.07

األردن
كازاخستان
كينيا
كيريباتي
الكويت

0.07
0.11
0.06
0.06
0.24

0.07
0.11
0.06
0.06
0.24

0.07
0.11
0.06
0.06
0.24

قيرغيزستان
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
التفيا
لبنان
ليسوتو

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ليبيريا
ليبيا
ليتوانيا
لوكسمبورج
مدغشقر

0.06
0.12
0.06
0.27
0.06

0.06
0.12
0.06
0.27
0.06

0.06
0.12
0.06
0.27
0.06

ماالوي
ماليزيا
ملديف
مالي
مالطة

0.06
0.51
0.06
0.06
0.06

0.06
0.51
0.06
0.06
0.06

0.06
0.51
0.06
0.06
0.06

جزر المارشال
موريتانيا
موريشيوس
المكسيك
واليات ميكرونيزيا الموحدة
موناكو
منغوليا
مونتينيغرو

0.06
0.06
0.06
1.36
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
1.36
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
1.36
0.06
0.06
0.06
0.06
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2014

2015

2016

المغرب
موزامبيق

٪
0.12
0.06

٪
0.12
0.06

٪
0.12
0.06

ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
مملكة ﮪولندا

0.06
0.06
0.06
0.06
1.60

0.06
0.06
0.06
0.06
1.60

0.06
0.06
0.06
0.06
1.60

نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
النرويج

0.30
0.06
0.06
0.07
0.68

0.30
0.06
0.06
0.07
0.68

0.30
0.06
0.06
0.07
0.68

عمان
باكستان
باالو
بنما
بابوا غينيا الجديدة

0.11
0.15
0.06
0.07
0.06

0.11
0.15
0.06
0.07
0.06

0.11
0.15
0.06
0.07
0.06

باراغواي
بيرو
الفلبين
بولندا
البرتغال

0.06
0.13
0.24
0.66
0.46

0.06
0.13
0.24
0.66
0.46

0.06
0.13
0.24
0.66
0.46

قطر
جمهورية كوريا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي

0.64
2.18
0.06
0.18
2.21

0.64
2.18
0.06
0.18
2.21

0.64
2.18
0.06
0.18
2.21

رواندا
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغرينادين
ساموا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

سان مارينو
سان تومي وبرينسيبي
المملكة العربية السعودية

0.06
0.06
0.85

0.06
0.06
0.85

0.06
0.06
0.85
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2014

2015

2016

السنغال
صربيا

٪
0.06
0.06

٪
0.06
0.06

٪
0.06
0.06

سيشيل
سيراليون
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا

0.06
0.06
1.03
0.12
0.07

0.06
0.06
1.03
0.12
0.07

0.06
0.06
1.03
0.12
0.07

جزر سليمان
الصومال
جنوب أفريقيا
جنوب السودان
اسبانيا

0.06
0.06
0.41
0.06
2.47

0.06
0.06
0.41
0.06
2.47

0.06
0.06
0.41
0.06
2.47

سرى النكا
السودان
سورينام
سوازيلند
السويد

0.08
0.06
0.06
0.06
0.69

0.08
0.06
0.06
0.06
0.69

0.08
0.06
0.06
0.06
0.69

سويسرا
الجمهورية العربية السورية
طاجيكستان
تايلند
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

0.95
0.06
0.06
0.55
0.06

0.95
0.06
0.06
0.55
0.06

0.95
0.06
0.06
0.55
0.06

تيمور  -ليشتي
توغو
تونغا
ترينيداد وتوباغو
تونس

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

تركيا
تركمانستان
أوغندا
أوكرانيا
االمارات العربية المتحدة

1.31
0.06
0.06
0.12
1.80

1.31
0.06
0.06
0.12
1.80

1.31
0.06
0.06
0.12
1.80

المملكة المتحدة
جمهورية تنزانيا المتحدة
الواليات المتحدة

4.77
0.06
22.07

4.77
0.06
22.07

4.77
0.06
22.07
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2014

2015

2016

أوروغواي
أوزبكستان

٪
0.06
0.06

٪
0.06
0.06

٪
0.06
0.06

فانواتو
جمهورية فنزويال البوليفارية
فيتنام
اليمن
زامبيا

0.06
0.44
0.13
0.06
0.06

0.06
0.44
0.13
0.06
0.06

0.06
0.44
0.13
0.06
0.06

زمبابوي

0.06
100.00

0.06
100.00

0.06
100.00

القرارُُ :32-39تعديالتُعلىُالصندوقُالعامُللسنواتُُ2017وُ2018وُ 2019

إن ال معية العمومية:
تقرر أن مبالغ ايش تراكات المفريض ة على الديل األعض اء عن الس نوات  2017ي 2018ي 2019عمال تالمادة ( )61من الفص ل
الثاةي عشر من اتفاقية شيكاغو ي ب أن تحدد يفقا لل ديل الوارد أدةاه.
مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

أفعاةستان
ألباةيا
ال لائر
أةدي ار
أةعوي

٪

٪

ُ٪

0.06
0.06
0.13
0.06
0.09

0.06
0.06
0.13
0.06
0.09

0.06
0.06
0.13
0.06
0.09

أةتيعوا يالرالودا
األرجنتين
أرمينيا
أستراليا
النمسا

0.06
0.69
0.06
2.06
0.60

0.06
0.69
0.06
2.06
0.60

0.06
069
0.06
2.06
0.60

أذرالي ان
جلر البهاما
البحرصن
بنعالديش
برالاديس

0.06
0.06
0.09
0.08
0.06

0.06
0.06
0.09
0.08
0.06

0.06
0.06
0.09
0.08
0.06
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

٪

٪

ُ٪

بيالريس
بل يكا
بليل
بنن
بوتان

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

0.06
0.76
0.06
0.06
0.06

ديلة بوليفيا المتعددة القوميات
البوسنة يالهرسك
بوتسواةا
الب ارزصل
بريةام دار السالم

0.06
0.06
0.06
2.94
0.06

0.06
0.06
0.06
2.94
0.06

0.06
0.06
0.06
2.94
0.06

بلعارصا
بوركينا فاسو
بوريةدم
الرأس األخضر
كمبوديا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

كندا
جمهورصة أفرصقيا الوسطى
تشاد
شيلي

0.06
2.61
0.06
0.06
0.42

0.06
2.61
0.06
0.06
0.42

0.06
2.61
0.06
0.06
0.42

الصين
كولومبيا
جلر القمر
الكوةعو
جلر كوك

7.95
0.31
0.06
0.06
0.06

7.95
0.31
0.06
0.06
0.06

7.95
0.31
0.06
0.06
0.06

كوستارصكا
كوت ديفوار
كرياتيا
كوالا
قبرص

0.06
0.06
0.07
0.06
0.06

0.06
0.06
0.07
0.06
0.06

0.06
0.06
0.07
0.06
0.06

تشيكيا
جمهورصة كورصا الديمقراطية الشعبية
جمهورصة الكوةعو الديمقراطية الشعبية
الدةمارك

0.27
0.06
0.06
0.45

0.27
0.06
0.06
0.45

0.27
0.06
0.06
0.45

الكاميرين
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

جيبوتي

٪
0.06

٪
0.06

ُ٪
0.06

ال مهورصة الديمينيكية
إكوادير
مصر
السلفادير
غينيا ايستوائية

0.06
0.07
0.22
0.06
0.06

0.06
0.07
0.22
0.06
0.06

0.06
0.07
0.22
0.06
0.06

إرصترصا
إستوةيا
إثيواليا
في ي
فنلندا

0.06
0.06
0.16
0.06
0.43

0.06
0.06
0.16
0.06
0.43

0.06
0.06
0.16
0.06
0.43

غامبيا
جورجيا
ألماةيا

4.13
0.06
0.06
0.06
5.48

4.13
0.06
0.06
0.06
5.48

4.13
0.06
0.06
0.06
5.48

غاةا
اليوةان
غرصنادا
غواتيماي
غينيا

0.06
0.35
0.06
0.06
0.06

0.06
0.35
0.06
0.06
0.06

0.06
0.35
0.06
0.06
0.06

غينيا بيساي
غياةا
هايتي
هنديراس
هنعارصا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.18

0.06
0.06
0.06
0.06
0.18

0.06
0.06
0.06
0.06
0.18

آيسلندا
الهند
اةديةيسيا
جمهورصة ايران ايسالمية
العراق

0.06
0.85
0.55
0.38
0.09

0.06
0.85
0.55
0.38
0.09

0.06
0.85
0.55
0.38
0.09

آيرلندا
إسرائيل

0.60
0.41

0.60
0.41

0.60
0.41

فرةسا
غابون
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

إيطاليا
جامايكا
الياتان

٪
2.75
0.06
7.50

٪
2.75
0.06
7.50

ُ٪
2.75
0.06
7.50

األردن
كازاخستان
كينيا
كيرصباتي
الكوصت

0.06
0.17
0.07
0.06
0.25

0.06
0.17
0.07
0.06
0.25

0.06
0.17
0.07
0.06
0.25

قيرغيلستان
جمهورصة يي الديمقراطية الشعبية
يتفيا
لبنان
ليسوتو

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ليبيرصا
ليبيا
ليتواةيا
لوكسمبورج
مدغشقر

0.06
0.11
0.06
0.27
0.06

0.06
0.11
0.06
0.27
0.06

0.06
0.11
0.06
0.27
0.06

ماييم
ماليلصا
ملديف
مالي
مالطة

0.06
0.60
0.06
0.06
0.06

0.06
0.60
0.06
0.06
0.06

0.06
0.60
0.06
0.06
0.06

جلر المارشال
مورصتاةيا
مورصشيوس
المكسيك
يييات ميكريةيلصا الموحدة

0.06
0.06
0.06
1.16
0.06

0.06
0.06
0.06
1.16
0.06

0.06
0.06
0.06
1.16
0.06

موةاكو
منعوليا
موةتينيعري
المعرب
موزامبيق

0.06
0.06
0.06
0.11
0.06

0.06
0.06
0.06
0.11
0.06

0.06
0.06
0.06
0.11
0.06

مياةمار

0.06

0.06

0.06
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

ةاميبيا
ةايري
ةيبال
مملكة هولندا

٪
0.06
0.06
0.06
1.58

٪
0.06
0.06
0.06
1.58

ُ٪
0.06
0.06
0.06
1.58

ةيوزصلندا
ةيكاراغوا
الني ر
ةي يرصا
النريصج

0.31
0.06
0.06
0.16
0.76

0.31
0.06
0.06
0.16
0.76

0.31
0.06
0.06
0.16
0.76

عمان
تاكستان
تايي
بنما
تابوا غينيا ال ديدة

0.13
0.13
0.06
0.12
0.06

0.13
0.13
0.06
0.12
0.06

0.13
0.13
0.06
0.12
0.06

تاراغوام
بيري
الفلبين
بولندا
البرتعال

0.06
0.16
0.30
0.62
0.41

0.06
0.16
0.30
0.62
0.41

0.06
0.16
0.30
0.62
0.41

قطر
جمهورصة كورصا
جمهورصة مولديفا
ريماةيا
ايتحاد الريسي

0.83
2.18
0.06
0.14
2.77

0.83
2.18
0.06
0.14
2.77

0.83
2.18
0.06
0.14
2.77

رياةدا
ساةت كيتس يةيفيس
ساةت لوسيا
ساةت فنسنت يغرصنادين
ساموا

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

سان مارصنو
سان تومي يالرصنسيبي
المملكة العرالية السعودية
السنعال
صراليا

0.06
0.06
1.12
0.06
0.06

0.06
0.06
1.12
0.06
0.06

0.06
0.06
1.12
0.06
0.06

سيشيل

0.06

0.06

0.06
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

سيراليون
سنعافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا

٪
0.06
1.01
0.11
0.06

٪
0.06
1.01
0.11
0.06

ُ٪
0.06
1.01
0.11
0.06

جلر سليمان
الصومال
جنوب أفرصقيا
جنوب السودان
إسباةيا

0.06
0.06
0.39
0.06
2.03

0.06
0.06
0.39
0.06
2.03

0.06
0.06
0.39
0.06
2.03

سرى يةكا
السودان
سورصنام
سوازصلند
السوصد

0.08
0.06
0.06
0.06
0.71

0.08
0.06
0.06
0.06
0.71

0.08
0.06
0.06
0.06
0.71

سوصس ار
ال مهورصة العرالية السورصة
طاجيكستان
تايلند
جمهورصة مقديةيا اليوغوسالفية الساتقة

1.04
0.06
0.06
0.59
0.06

1.04
0.06
0.06
0.59
0.06

1.04
0.06
0.06
0.59
0.06

تيمور  -ليشتي
توغو
توةعا
ترصنيداد يتوالاغو
توةس

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

تركيا
تركماةستان
أيغندا
أيكراةيا
اإلمارات العرالية المتحدة

1.30
0.06
0.06
0.10
2.25

1.30
0.06
0.06
0.10
2.25

1.30
0.06
0.06
0.10
2.25

المملكة المتحدة
جمهورصة تنلاةيا المتحدة
الوييات المتحدة
أيريغوام
أيزالكستان

4.27
0.06
20.24
0.06
0.06

4.27
0.06
20.24
0.06
0.06

4.27
0.06
20.24
0.06
0.06

فاةواتو

0.06

0.06

0.06
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مشريع جدايل أةصبة ايشتراكات

الديل المتعاقدة

2017

2018

2019

جمهورصة فنليصال البوليفارصة
فيتنام
اليمن
زامبيا

٪
0.41
0.14
0.06
0.06

٪
0.41
0.14
0.06
0.06

ُ٪
0.41
0.14
0.06
0.06

زمبابوم

0.06

0.06

0.06

100.00

القرارُ:30-40

100.00

100.00

ُاالشتراكاتُالمقررةُفيُالصندوقُالعامُللسنواتُُ2020وُ2021
وُ 2022

إنُالجمعيةُالعموميةُ :
ُ -1تقرر أن المبالغ المقررة على الديل األعض اء للس نوات  2020ي 2021ي 2022عمال تالمادة  61من الفص ل الثاةي عش ر
من ايتفاقية ست َّ
مبين أدةاه.
حدد يفقا لما هو ّ

الدولُاألعضاء
أفغانستان
ألبانيا ُ
الجزائر
أندو ار

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
%

0.06
0.06
0.11
0.06

أنغوال

0.08

أنتيغواُوبربودا ُ
األرجنتين ُ
أرمينيا ُ
أستراليا ُ
النمسا ُ

0.06

أذربيجان
جزرُالبهاما
البحرين
بنغالديش

0.70
0.06
1.91
0.55
0.07
0.06
0.09
0.09
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الدولُاألعضاء
بربادوس
بيالروس
بلجيكا
بليز
بنن
بوتان
ُ

دولةُبوليفياُالمتعددةُالقوميات
البوسنةُوالهرسك
بوتسوانا
البرازيل
برونايُدارُالسالم

بلغاريا
بوركيناُفاسو
بوروندي
الرأسُاألخضر
كمبوديا
الكاميرونُ
كندا
جمهوريةُأفريقياُالوسطى
تشاد
شيلي
الصين ُ
كولومبيا
جزرُالقمر
الكونغو
جزرُكوك

كوستاريكا
كوتُديفوار
كرواتيا
كوبا
قبرص

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
0.06
0.06
0.70
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.27
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
2.51
0.06
0.06
0.41
11.39
0.32
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
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الدولُاألعضاء
الجمهوريةُالتشيكية

جمهوريةُكورياُالديمقراطيةُالشعبية
جمهوريةُالكونغوُالديمقراطيةُالشعبية ُ
الدنمارك ُ
جيبوتي ُ
ُ
دومينيكا

الجمهوريةُالدومينيكية ُ
اكوادور ُ
مصر ُ
السلفادور ُ
ُ
أريتريا
ُ
غينياُاالستوائية
استونيا ُ
اسواتيني ُ
اثيوبيا ُ

X-21

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
0.24
0.06
0.06
0.42
0.06
0.06
0.06
0.07
0.23
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.22

فيجي ُ
فنلندا
فرنسا
ن
غابو ُ
غامبيا

0.06

جورجيا

0.06

ألمانيا
غانا ُ
اليونان
غرينادا

غواتيماال ُ
غينيا
غينياُبيساو
غيانا
ﻫايتي

0.06
0.41
3.66
0.06

5.08
0.06
0.28
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
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الدولُاألعضاء
ﻫندوراس ُ
ﻫنغاريا
آيسلندا
الهند
اندونيسيا
جمهوريةُإيرانُاالسالمية
العراق
آيرلندا
اسرائيل
ايطاليا
جامايكا
اليابان
األردن
كازاخستان
كينيا

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
0.06
0.23
0.08
0.95
0.59
0.34
0.10
0.72
0.43
2.44
0.06
6.64
0.06
0.15
0.06

كيريباتي ُ
الكويت ُ
قيرغيزستان ُ
جمهوريةُالوُالديمقراطيةُالشعبية ُ
التفيا ُ

0.06

لبنان

0.06

0.06
0.21
0.06
0.06

ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
ليتوانيا

0.06

لوكسمبورج

0.28

مدغشقر
ماالويُ
ماليزيا
ملديف

0.06
0.06
0.06

0.06
0.06
0.52
0.06
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الدولُاألعضاء
مالي
مالطة
جزرُالمارشال
موريتانيا
موريشيوس

X-23

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06

ُ
المكسيك

والياتُميكرونيزياُالموحدة
موناكو
منغوليا
مونتينيغرو
ُ
المغرب
موزامبيق
ميانمار
ناميبيا
ناورو
نيبال
مملكةُﻫولندا
نيوزيلندا
نيكاراغوا
النيجر
نيجيريا
مقدونياُالشمالية
النرويج
عمان
باكستان
باالو
بنما
بابواُغينياُالجديدة
باراغواي
بيرو

1.10
0.06
0.06
0.06
0.06

0.12
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.43
0.34
0.06
0.06
0.18
0.06
0.66
0.15
0.16
0.06
0.12
0.06
0.06
0.19

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

X-24

الدولُاألعضاء
الفلبين
بولندا
البرتغال
قطر
جمهوريةُكوريا
جمهوريةُمولدوفا
رومانيا
االتحادُالروسي
رواندا
سانتُكيتسُونيفيس
سانتُلوسيا
سانتُفنسنتُوغرينادين
ساموا
سانُمارينو
ساوُتوميُوبرينسيبي
المملكةُالعربيةُالسعودية
السنغال ُ
صربيا
سيشل ُ
ن
سيراليو ُ
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزرُسليمان ُ
الصومال ُ
جنوبُأفريقيا
جنوبُالسودان
اسبانيا
سرىُالنكا
السودان

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022
0.35
0.60
0.37
1.05
2.21

0.06
0.15
2.23
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
1.04
0.06
0.06
0.06
0.06
0.93
0.11
0.06
0.06
0.06
0.29
0.06
1.78
0.08
0.06

الباب العاشر :الشؤين المالية

X-25

مشروعُجداولُأنصبةُ
الدولُالمتعاقدةُللسنواتُ
ُ2020وُ2021و2022

الدولُاألعضاء
سورينام
السويد ُ
سويس ار
الجمهوريةُالعربيةُالسورية
طاجيكستان

0.06
0.67
1.01
0.06
0.06

تايلند
تيمورُُ-ليشتي
توغو
تونغا
ترينيدادُوتوباغو

0.58
0.06
0.06
0.06
0.06

تونس
تركيا ُ
تركمانستان
توفالو
أوغندا

0.06
1.60
0.06
0.06
0.06

أوكرانيا
اإلماراتُالعربيةُالمتحدة
المملكةُالمتحدة
جمهوريةُتنزانياُالمتحدة
الوالياتُالمتحدة

0.08
2.17
4.19
0.06
20.50

أوروغواي
أوزبكستان ُ

0.06
0.06

فانواتو
جمهوريةُفنزويالُالبوليفارية
فيتنام

0.06
0.51
0.18

اليمن
زامبيا
زمبابويُ

0.06
0.06
0.06

ُ

100.00
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الميزانيات ُ
القرارُ:29-36
أ)

انياتُالسنواتُُ2008وُُ2009وُ 2010
ُ
ُميز

إنُالجمعيةُالعموميةُتحيطُعلماُبالنسبةُلميزانيةُالسنواتُُ2008وُ2009وُ2010بماُيلي:
قدم الم لس الى ال معية العمومية ،يفقا للمادة  61من اتفاقية شيكاغو تقديرات الميلاةية السنوصة [تقديرات إرشادية

-1

لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني] لكل من السنوات المالية  2008ي 2009ي ،2010يأن ال معية العمومية

ةظرت فيها.
-2
ب)

توافق ال معية العمومية يفقا للمادتين ( 49ه) ي 61من اتفاقية شيكاغو على ميلاةيات المنظمة.
فيماُيتعلقُببرنامجُالتعاونُالفنيُ،فإنُالجمعيةُالعمومية:

إذ تدرك أن تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني تمول أساسا من الرسوم مقابل تنفيذ المشارصع المسند تنفيذها
الى المنظمة من مصادر تموصل خارجية مثل الحكومات يالرةامج األمم المتحدة اإلةمائي يمصادر أخرى.

يإذ تدرك أةه ي يمكن تحديد برةامج التعاين الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تتخذ حكومات البلدان الماةحة يالبلدان المستفيدة
ق ار ار تشأن المشارصع ذات الصلة.

يإذ تدرك أةه تسبب الوضع المذكور أعاله ،فإن صافي أرقام الميلاةية السنوصة لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية المبينة أدةاه

تالديير الكندم للسنوات  2008ي 2009ي 2010ي تمثل سوى تقديرات إرشادية:
سنةُُ 2008

9 723 000

سنةُُ 2009

9 827 000

سنةُُ 2010

10 328 000

يإذ تدرك أن التعاين الفني يسيلة مهمة لتعلصل تنمية الطيران المدةي يسالمته.
يإذ تدرك الظريف التي تواجه برةامج التعاين الفني للمنظمة يضريرة اتخاذ تدابير متواصلة.
يإذ تدرك أن أم ع ل مالي في الميلاةية في ةهاية أم سنة مالية ينبعي أن يمول أيي من الفائض المتراكم في صنديق تكاليف
الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية يأن طلب المساةدة من ميلاةية البرةامج العادم سيكون تمثاتة المل أ األخير.

تقرر اعتماد التقديرات اإلرشادية لميلاةية تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية التاتعة لبرةامج التعاين الفني تموجب هذا القرار ،على
أن يكون مفهوما أن أم تعديالت يحقة على التقديرات اإلرشادية ستتم ضمن إطار التقديرات السنوصة لميلاةية تكاليف الخدمات

اإلدارصة يالتشعيلية يذلك يفقا ألحكام المادة  9من النظام المالي ،تشرط أي تت ايز ايحتياجات اإلجمالية في أم يقت األموال
الموضوعة تحت تصرف المنظمة لهذا العرض.
ُ
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ُفيماُيتعلقُبالبرنامجُالعاديُ،فإنُالجمعيةُالعموميةُ :

ج)
تقررُ :
-1

الترخيص تإةفاق المبالغ التالية تالديير الكندم على البرةامج العادم للسنوات المالية  2008ي 2009ي 2010يفقا للنظام

المالي يطبقا ألحكام هذا القرار ،يذلك لكل سنة علىُحدة من السنوات المذكورة أدةاه:

البرنامج ُ
أ)  -السالمة
ب)  -األمن
ج)  -البيئة
د)  -الكفاءة
ه)  -ايستم اررصة
ي)  -القاةون

2008

2009

2010

14 415 000

15 014 000

16 185 000

5 019 000

6 532 000

8 778 000

1 674 000

1 672 000

1 755 000

20 640 000

21 436 000

21 304 000

1 951 000

2 114 000

2 046 000

607 000

658 000

790 000

18 670 000

18 582 000

19 638 000

14,086,000

14 001 000

14 871 000

2 889 000

76 000

140 000

مجموعُاالعتماداتُالمصرحُبها ُ

79 951 000

80 085 000

85 507 000

المصروفاتُالتشغيلية ُ
رأسُالمال ُ

79 386 000

79 692 000

85 371 000

565 000

393 000

136 000

التنظيمُواإلدارة ُ
دعمُالبرامج ُ
إعادةُالهيكلةُالتنظيمية

تموصل م موع ايعتم ادات المصرح بها لكل سن ة على حدة على النحو التالي تالديير الكندم ،يفقا للنظ ام المالي:

-2
أ)
ب)

ج)

2008

2009

2010

تاإليرادات المتفرقة

74 060 000

74 060 000

79 204 000

1 917 000

1 917 000

1 917 000

تفائض الصنديق الفرعي إلدرار
اإليرادات

تاشتراكات مقررة على الديل المتعاقدة
يفقا للقرار المتعلق ت ديل ايشتراكات

المجموع

4 108 000

4 108 000

4 386 000

79 951 000

80 085 000

85 507 000

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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يستعرض الم لس طرصقة قسمة األةصبة على الديل المتعاقدة ،تما يتمشى مع المادة  6-6من النظام المالي لتحديد
-3
ما إذا كان ينبعي لألمين العام أن يطلب ،كممارسة اعتيادية ،ايشتراكات تأكثر من عملة ياحدة اعتبا ار من عام  ،2008تالنظر إلى
الحاجة إلدارة مخاطر سعر الصرف تفعالية ،يكذلك ضريرة ت نب تحميل الديل المتعاقدة ياألماةة العامة أعباء إدارصة مفرطة.
القرارُُ :26-37ميزانياتُالسنواتُُ2011وُ2012وُ 2013
أ-

ُإن ال معية العمومية ،تالنسبة لميلاةية السنوات  ،2013-2012-2011تالحظ ما يلي:

قدم الم لس يةظرت ال معية العمومية في تقديرات الميلاةية السنوصة [تقديرات ديلية
-1
تموجب المادة  61من ايتفاقيةّ ،
لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني ( ])AOSCلكل سنة من السنوات المالية  2011ي 2012ي2013؛
-2
ب-

يالموجب المادتين ( 49ه) ي 61من ايتفاقية ،توافق ال معية العمومية على ميلاةيات المنظمة.
إن ال معية العمومية ،فيما يتعلق ببرةامج التعاين الفني:

تمول تصورة رئيسية من رسوم على تنفيذ مشارصع موكلة الى
إذ تدرك أن تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني َّ

اييكاي للتنفيذ من قبل مصادر تموصل خارجية ،كالحكومات يالرةامج األمم المتحدة ايةمائي يمصادر أخرى؛

يإذ تدرك أن برةامج التعاين الفني ي يمكن تحديد ح مه بدرجة عالية من الدقة الى حين تقرصر الحكومات الماةحة يالبلدان المتلقية

تشأن المشارصع ذات الصلة؛

يإذ تدرك في ضوء الحالة اآلةفة الذكر ،أن األرقام السنوصة الصافية لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني

المبينة أدةاه تالديير الكندم للسنوات  2011ي 2012ي 2013تمثل تقديرات ديلية للميلاةية فقط:
ُ

ُ 2011
10 700 000

ُ 2012
11 000 000

ُ 2013
11 600 000

يإذ تدرك أن التعاين الفني يشكل أداة هامة لتعلصل تنمية يسالمة الطيران المدةي؛
يإذ تدرك الظريف التي تواجه برةامج التعاين الفني في المنظمة يضريرة إتخاذ تدابير مستمرة؛
يإذ تدرك أةه في حال اةتهت تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية في احدى السنوات المالية تع ل مالي ،ينبعي تعطية هذا الع ل
أيي من الفائض المتراكم في الصنديق ايحتياطي لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية يسوف تكون الدعوة للحصول على الدعم
من ميلاةية البرةامج العادم المالذ األخير.
تقرر أن الموافقة هذه على التقديرات الديلية لميلاةية تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني تقوم على أساس أن
تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات الديلية للميلاةية في إطار التقديرات السنوصة لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية ،يفقا
ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي.
ج-

إن ال معية العمومية ،تالنسبة للبرةامج العادم:

تقرر أن يتم:

الباب العاشر :الشؤين المالية
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على ةحو منفصل تالنسبة للسنوات المالية  2011ي 2012ي ،2013كل على حدة ،فإن المبالغ التالية تالديير الكندم
-1
التي تقتضي عرضا مفصال لألموال ،قد جرى التفوصض تإةفاقها على البرةامج العادم يفقا للنظام المالي يرهنا تأحكام هذا القرار:
ُ 2011

ُ 2012

ُ 2013

المجموع ُ

البرنامج ُ
السالمة
األمن
حماية البيئة يالتنمية المستدامة
للنقل ال وم

22 815 000
13 403 000
11 431 000

23 437 000
13 771 000
11 843 000

24 913 000
13 866 000
12 311 000

71 165 000
41 040 000
35 585 000

دعمُالبرنامج ُ
التنظيمُواالدارة ُ
التنظيمُواالدارةُـُالهيئاتُاالدارية ُ
مجموعُاالعتماداتُالموافقُعليها ُ

19 748 000
13 265 000
6 932 000
ُ 87ُ594ُ000

20 714 000
13 475 000
7 004 000
ُ 90ُ244ُ000

22 143 000
14 080 000
7 951 000
ُ 95ُ264ُ000

62 605 000
40 820 000
21 887 000
ُ 273ُ102ُ000

تشعيل
رأسمال

86 555 000
1 039 000

89 554 000
690 000

94 681 000
583 000

270 790 000
2 312 000

تموصل اإلعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة تالديير الكندم ،يفقا ألحكام النظام المالي على النحو التالي:

-2
ُ

أ) األةصبة المقررة على الديل
ب) تحوصالت من فائض الصنديق
الفرعي يدرار اييرادات ()ARGF
ج) إيرادات متنوعة
المجموع ُ

ُ 2011

82 024 000
4 370 000

ُ 2012

84 256 000
4 688 000

ُ 2013

88 727 000
5 082 000

1 455 000
1 300 000
1 200 000
ُ 95ُ264ُ000 ُ 90ُ244ُ000 ُ 87ُ594ُ000

المجموع ُ

255 007 000
14 140 000
3 955 000
ُ 273ُ102ُ000

على ةحو منفصل تالنسبة للسنوات المالية  2011ي 2012ي ،2013كل على حدة ،فإن المبالغ التالية تالديير الكندم
-3
التي تقتضي عرضا مفصال لألموال ،قد جرى التفوصض تإةفاقها على البرةامج العادم يفقا للنظام المالي يرهنا تأحكام هذا القرار
الواجب تموصلها بدين زصادة األةصبة المقررة على الديل من خالل صنديق تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية تمبلغ 500 311 5
ديير يالواسطة تحوصل من خطة الحوافل لحساب ايشتراكات التي طال تأخرها تمبلغ  2 202 200ديير:
البرنامج ُ

السالمة
األمن
حماية البيئة يالتنمية المستدامة
للنقل ال وم
دعمُالبرنامج ُ
التنظيمُواالدارة ُ
التنظيمُواالدارةُـُالهيئاتُاالدارية ُ

ُ 2011

ُ 2012

ُ 2013

387 000
1 262 000
14 000

399 000
1 295 000
15 000

425 000
1 349 000
16 000

مجموعُاالعتماداتُالموافقُعليها ُ

ُ 7ُ514ُ000 ُ 2ُ805ُ000 ُ 2ُ808ُ000 ُ 1ُ901ُ000

119 000
71 000
48 000

977 000
73 000
49 000

888 000
76 000
51 000

المجموع ُ

1 984 000
220 000
148 000
1 211 000
3 906 000
45 000

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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ُ
القرارُُ :22-38ميزانياتُالسنواتُُ2014وُ2015وُ 2016
أُ-

ُإن ال معية العمومية ،تالنسبة لميلاةية السنوات  ،2013-2012-2011تالحظ ما يلي:

قدم الم لس يةظرت ال معية العمومية في تقديرات الميلاةية السنوصة [تقديرات ديلية
-1
تموجب المادة  61من ايتفاقيةّ ،
لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني ( ])AOSCلكل سنة من السنوات المالية  2011ي 2012ي2013؛
-2
بُ -

يالموجب المادتين ( 49ه) ي 61من ايتفاقية ،توافق ال معية العمومية على ميلاةيات المنظمة.
إن ال معية العمومية ،فيما يتعلق ببرنامجُالتعاونُالفني:

تمول تصورة رئيسية من رسوم على تنفيذ مشارصع موكلة إلى
إذ تدرك أن تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني َّ
اييكاي للتنفيذ من قبل مصادر تموصل خارجية ،كالحكومات يالرةامج األمم المتحدة اإلةمائي يمصادر أخرى؛
يتدرك أن برةامج التعاين الفني ي يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة إلى حين تقرصر الحكومات الماةحة يالبلدان المتلقية تشأن
المشارصع ذات الصلة؛
يتدرك في ضوء الحالة اآلةفة الذكر ،أن األرقام السنوصة الصافية لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني المبينة
أدةاه تالديير الكندم للسنوات  2014ي 2015ي 2016تمثل تقديرات ديلية للميلاةية فقط:
ُ
النفقات التقديرصة

ُ 2014
8 300 000

ُ 2015
8 400 000

ُ 2016
8 500 000

يتدرك أن التعاين الفني يشكل أداة هامة لتعلصل تنمية يسالمة الطيران المدةي؛
يتدرك الظريف التي تواجه برةامج التعاين الفني في المنظمة يضريرة اتخاذ تدابير مستمرة؛
يتدرك أةه في حال اةتهت تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية في إحدى السنوات المالية تع ل مالي ،ينبعي تعطية هذا الع ل أيي
من الفائض المتراكم في الصنديق ايحتياطي لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية يسوف تكون الدعوة للحصول على الدعم من
ميلاةية البرةامج العادم المالذ األخير.
تقرر أن الموافقة هذه على التقديرات ايسترشادية لميلاةية تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني تقوم على أساس
أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات ايسترشادية للميلاةية في إطار التقديرات السنوصة لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية،
يفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي.
ج-

إن ال معية العمومية ،تالنسبة للبرنامجُالعادي:

تقرر ما يلي:
على ةحو منفصل تالنسبة للسنوات المالية  2014ي 2015ي ،2016كل على حدة ،فإن المبالغ التالية تالديير الكندم
-1
مفصال لألموال ،قد جرى التفوصض تإةفاقها على البرةامج العادم يفقا للنظام المالي يرهنا تأحكام هذا القرار:
التي تقتضي عرضا ّ

الباب العاشر :الشؤين المالية
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2014

2015

2016

المجموع

23,219,000

24,097,000

24,721,000

72,037,000

سعة يكفاءة المالحة ال وصة

17,353,000

17,628,000

18,353,000

53,33,000

األمن يالتسهيالت

8,903,000

9,148,000

9,342,000

27,393,000

التنمية ايقتصادية للنقل ال وم

3,138,000

3,178,000

3,534,000

9,850,000

حماية البيئة

4,474,000

4,557,000

5,129,000

14,160,000

دعمُالبرنامج

12,651,000

12,767,000

13,136,000

38,554,000

التنظيمُواإلدارة
التنظيمُواإلدارةُُ-الهيئاتُالرئاسية

15,581,000

15,788,000

16,078,000

47,447,000

7,433,000

7,574,000

8,756,000

23,763,000

مجموعُاالعتماداتُالموافقُعليها

92,752,000

94,737,000

99,049,000

286,539,000

الرأسمال

92,224,000

94,139,000

98,625,000

284,988,000

التشعيلي

528,000

598,000

424,000

1,550,000

األﻫدافُاالستراتيجية
السالمة

-2

تموصل م موع ايعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة تالديير الكندم ،يفقا ألحكام النظام المالي على النحو التالي:
2014

2015

2016

86,120,000

88,075,000

92,355,000

266,550,000

1,231,000

1,260,000

1,291,000

3,782,000

ج)

تحوصالت من فائض الصنديق الفرعي لتوليد اإليرادات

5,082,000

5,082,000

5,082,000

15,246,000

د)

إيرادات متنوعة

319,000

320,000

321,000

960,000

92,752,000

94,737,000

99,049,000

286,538,000

أ)

األةصبة المقررة على الديل

ب) تسديد مبالغ من صنديق تكاليف الخدمات التشعيلية ياإلدارصة

المجموع:

المجموع

ُ
القرارُُ :37-39ميزانيات السنوات  2017و 2018وُ 2019
أ-

ُإن ال معية العمومية ،فيما يخص ميلاةية السنوات  ،2019-2018-2017تالحظ ما يلي:

قدم الم لس يةظرت ال معية العمومية في تقديرات الميلاةية السنوصة [التقديرات
-1
تموجب المادة  61من ايتفاقيةّ ،
اإلرشادية الخاصة بتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية ( )AOSCلبرةامج التعاين الفني] لكل سنة من السنوات المالية 2017
ي 2018ي2019؛
-2

يالموجب المادتين ( 49ه) ي 61من ايتفاقية ،توافق ال معية العمومية على ميلاةيات المنظمة.

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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إن ال معية العمومية ،فيما يتعلق ببرةامج التعاين الفني:

ب-

تمول في المقام األيل من رسوم على تنفيذ مشارصع موكلة
إذ تدرك أن تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني َّ
إلى اييكاي للتنفيذ من قبل مصادر تموصل خارجية مثل الحكومات يالرةامج األمم المتحدة ايةمائي يغيرها من المصادر؛
تقرر الحكومات الماةحة يالبلدان المتلقية تشأن
يإذ تدرك أن برةامج التعاين الفني ي يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة إلى أن ّ
المشارصع ذات الصلة؛
يإذ تدرك في ضوء الحالة الساتقة الذكر ،أن األرقام السنوصة الصافية لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني
المبينة أدةاه تالديير الكندم للسنوات  2017ي 2018ي 2019ي تمثل سوى تقديرات إرشادية للميلاةية:
ّ
ُ
النفقات التقديرصة

ُ 2017

ُ 2018

ُ 2019

9 560 000

9 700 000

9 930 000

يإذ تدرك أن التعاين الفني هو أداة هامة لتعلصل تنمية الطيران المدةي يسالمته؛
يإذ تدرك الظريف التي تواجه برةامج التعاين الفني في المنظمة يضريرة ايستمرار في اتخاذ التدابير؛
يإذ تدرك أةه في حالة اةتهت تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية في إحدى السنوات المالية تع ل مالي ،ينبعي تعطية هذا الع ل
ّأيي من الفائض المتراكم في الصنديق ايحتياطي لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية يستكون الدعوة للحصول على الدعم من
حل األخير.
ميلاةية البرةامج العادم تمثاتة ال ّ

تقررُأن الموافقة هذه على التقديرات اإلرشادية لميلاةية تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني تقوم على أساس
أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات اإلرشادية للميلاةية في إطار التقديرات السنوصة لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية،
يذلك يفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي.
ج-

إن ال معية العمومية ،فيما يخص البرنامجُالعادي:

تقرر أن يتم:
تشكل منفصل فيما يخص السنوات المالية  2017ي 2018ي ،2019فإن المبالغ التالية الواردة تالديير الكندم،
-1
التي تقتضي عرضا مفصال لألموال ،قد جرى التفوصض تإةفاقها على البرةامج العادم يذلك يفقا للنظام المالي يرهنا تأحكام هذا
القرار:

الباب العاشر :الشؤين المالية

X-33

2017

2018

2019

المجموع

األهداف االستراتيجية
السالمة

22,962,000

23,181,000

24,008,000

70,151,000

سعة وكفاءة المالحة الجوية
األمن والتسهيالت

14,627,000

15,116,000

15,320,000

45,063,000

8,773,000

8,878,000

9,173,000

26,824,000

3,112,000

3,181,000

3,494,000

9,787,000

3,432,000

3,484,000

3,883,000

10,799,000

دعم البرنامج

30,957,000

31,774,000

34,076,000

96,807,000

لتنظيم واالدارة

13,779,000

14,253,000

14,589,000

42,621,000

مجموع االعتمادات الموافق عليها

97,642,000

99,867,000

104,543,000

302,052,000

تشغيل
رأسمال

96,568,000
1,074,000

98,921,000
946,000

103,778,000
765,000

299,267,000
2,785,000

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
حماية البيئة

-2

النحو التالي:

أ(
ب(
ج(
د(
هـ(

تموصل م موع ايعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة تالديير الكندم ،يفقا ألحكام النظام المالي على

2017
89,344,000
األنصبة المقررة على الدول
تسديد مبالغ من صندوق تكاليف الخدمات التشغيلية واالدارية 1,202,000
6,415,000
التحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق االيرادات
333,000
التحويالت من خطة الحوافز التابعة لحساب المتأخرات
348,000
إبرادات متنوعة

2018
91,540,000
1,202,000
6,415,000
333,000
378,000

2019
96,181,000
1,202,000
6,416,000
334,000
410,000

Total
277,065,000
3,606,000
19,246,000
1,000,000
1,136,000

97,642,000

99,868,000

104,543,000

302,053,000

المجموع:

ُ
القرارُُ :34-40ميزانياتُالسنواتُ2022-2021-2020
أ-

ُإنُالجمعيةُالعمومية ،فيما يخص ميلاةية السنوات  ،2022-2021-2020تالحظ ما يلي:

قدم الم لس يةظرت ال معية العمومية في تقديرات الميلاةية الس نوصة [التقديرات
 -1تموجب المادة  61من ايتفاقيةّ ،
اإلرش ادية الخاص ة بتكاليف الخدمات ايدارصة يالتش عيلية ( )AOSCلبرةامج التعاين الفني] لكل س نة من الس نوات المالية -2020
2022-2021؛
-2
ب-

يالموجب المادتين ( 49ه) ي 61من ايتفاقية ،توافق ال معية العمومية على ميلاةيات المنظمة.

إنُالجمعيةُالعمومية ،فيما يتعلق ببرةامج التعاين الفني:

تمول في المقام األيل من رسوم على تنفيذ مشارصع
إذُتدرك أن تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني َّ
موكلة إلى اإليكاي للتنفيذ من قبل مصادر تموصل خارجية مثل الحكومات يالرةامج األمم المتحدة ايةمائي يغيرها من المصادر؛

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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تقرر الحكومات الماةحة يالبلدان المتلقية
وإذُتدرك أن برةامج التعاين الفني ي يمكن تحديده بدرجة عالية من الدقة إلى أن ّ
تشأن المشارصع ذات الصلة؛
وإذُتدرك في ضوء الحالة الساتقة الذكر ،أن األرقام السنوصة الصافية لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين
المبينة أدةاه تالديير الكندم للسنوات  2017ي 2018ي 2019ي تمثل سوى تقديرات إرشادية للميلاةية:
الفني ّ
ُ

النفقات التقديرصة

ُ 2020

ُ 2021

ُ 2022

10 520 000

10 680 000

10 830 000

وإذُتدرك أن التعاين الفني هو أداة هامة لتعلصل تنمية الطيران المدةي يسالمته؛
وإذُتدرك الظريف التي تواجه برةامج التعاين الفني في المنظمة يضريرة ايستمرار في اتخاذ التدابير؛
وإذُتدرك أةه في حالة اةتهت تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية في إحدى السنوات المالية تع ل مالي ،ينبعي تعطية هذا
الع ل ّأيي من الفائض المتراكم في الصنديق ايحتياطي لتكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية يستكون الدعوة للحصول على الدعم
الحل األخير.
من ميلاةية البرةامج العادم تمثاتة ّ

تقررُأن الموافقة هذه على التقديرات اإلرشادية لميلاةية تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية لبرةامج التعاين الفني تقوم على
أساس أن تتحقق التعديالت الالحقة على التقديرات اإلرشادية للميلاةية في إطار التقديرات السنوصة لتكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية،
يذلك يفقا ألحكام المادة التاسعة من النظام المالي.

ج-

إنُالجمعيةُالعمومية ،فيما يخص البرنامجُالعادي:
تقرر أن يتم:

تشكل منفصل فيما يخص السنوات المالية  ،2022-2021-2020فإن المبالغ التالية الواردة تالديير الكندم ،التي تقتضي
-1
عرضا مفصال لألموال ،قد جرى التفوصض تإةفاقها على البرةامج العادم يذلك يفقا للنظام المالي يرهنا تأحكام هذا القرار:
2020

2021

2022

المجموع

األهداف االستراتيجية (البرامج)
السالمة

31,590,000

32,459,000

33,218,000

97,267,000

سعة وكفاءة المالحة الجوية
األمن والتسهيالت

19,746,000

20,569,000

21,396,000

61,712,000

13,844,000

14,530,000

15,433,000

43,807,000

5,111,000

5,103,000

5,096,000

15,310,000

5,165,000

5,539,000

6,539,000

17,243,000

دعم البرنامج

12,898,000

13,303,000

14,919,000

41,120,000

التنظيم واالدارة

14,957,000

15,442,000

15,856,000

46,255,000

مجموع االعتمادات الموافق عليها

103,312,000

106,946,000

112,457,000

322,715,000

تشغيل
رأسمال

102,324,000
988,000

106,336,000
610,000

111,754,000
703,000

320,414,000
2,301,000

التنمية االقتصادية للنقل الجوي
حماية البيئة
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تموصل م موع ايعتمادات الموافق عليها لكل سنة على حدة تالديير الكندم ،يفقا ألحكام النظام المالي على النحو التالي:
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2022

Total

2020

95,577,000

101,058,000

288,605,000

1,202,000
ب) المبالغ المستردة من صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية

1,202,000

1,202,000

3,606,000

ج) تحويالت من فائض الصندوق الفرعي لتحقيق اإليرادات

9,649,000

9,648,000

9,648,000

28,946,000

د) إيرادات متنوعة

491,000

519,000

548,000

1,558,000

103,312,000

106,946,000

112,457,000

322,715,000

أ)

األنصبة المقررة على الدول

المجموع

91,969,000

2021

ُ
صندوقُرأسُالمالُالعامل ُ
القرارُُ :31-40صندوقُرأسُالمالُالعامل
إنُالجمعيةُالعموميةُ :
ُ -1اذُتالحظ:
أ)

أن الم لس قد قدم يفقا للقرار  33-39تقرص ار عن مدى كفاية المستوى المقرر لصنديق رأس المال العامل يعن
سلطة ايقتراض المرتبطة ته ،يأن ال معية العمومية قد ةظرت في هذا الموضوع؛

ب) أن تراكم ايشتراكات المتأخرة يالتأخر في سداد دفع اشتراكات السنة ال ارصة شكال عقب ة متفاقمة تحول دين تنفيذ
برةامج العمل يتلعلع الوضع المالي؛
ج)

تدل على أةه ي توجد م ازفة كبيرة تعدم كفاية مستوى صنديق رأس المال العامل لتعطية
أن ايت اهات الماضية ّ
ايحتياجات في المستقبل المنظور؛

د)

أن الخبرة أظهرت تشكل عام أن ايشتراكات ي تدفع في بداية سنة استحقاقها يأن اإليكاي ي يمكنها أن تعول على
ايلتلام بدفع ايشتراكات حتى في ةهاية سنة استحقاق الدفع ،يأن عدم يفاء تعض الديل األعضاء تالتلاماتها المالية
في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة غير المقبولة يؤدم إلى أزمة مالية محتملة في المنظمة قد يكون لها يقع
على كل الديل األعضاء؛

ه) أةه مادام التدفق النقدم غير مؤكد فإن اإليكاي ستل أ إلى صنديق رأس المال العامل كاحتياط يمكنها ايعتماد عليه
للوفاء تالتلاماتها النقدية الحتمية؛
ي)
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أن الم لس استعرض الوضع المالي للمنظمة يمستوى صنديق رأس المال العامل في فبراير  2019ييحظ أةه لم
تكن هناك حاجة يستخدام الصنديق خالل عام .2018

تقررُما يلي:
أ)

أن يظل مستوى صنديق رأس المال العامل عند مبلغ  8ماليين ديير أمرصكي؛

ب) أن يواصل الم لس رصد مستوى صنديق رأس المال العامل في موعد أقصاه شهر ةوفمبر من السنوات 2020
ملحة للصادته أثناء السنة ال ارصة أي في السنة الالحقة؛
ي 2021ي 2022ليقرر ما إذا كاةت هناك حاجة ّ

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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ج) أن ي يت ايز مستوى صنديق رأس المال العامل  10ماليين ديير أمرصكي إذا قرر الم لس أن الحاجة تستدعي
زصادته ،يذلك رهنا تاللصادات النات ة عن السلفيات التي تدفعها الديل الحديثة العضوصة في المنظمة تعد الموافقة
على جديل ايشتراكات .يسوف يستند هذا التعديل في صنديق أرس المال العامل إلى جديل ايشتراكات السارصة
للسنة التي يتم فيها إقرار زصادة مستوى صنديق رأس المال العامل؛
د)

أن يصرح لألمين العام ،تعد موافقة الل نة المالية التاتعة للم لس ،بتموصل ايعتمادات ايعتيادية ياإلضافية التي ي
يمكن تموصلها من الصنديق العام يصنديق رأس المال العامل ،عن طرصق ايقتراض الخارجي للمبالغ الالزمة لسداد
ايلتلامات الفورصة للمنظمة ،يأن يطلب من األمين العام رد هذه المبالغ في أسرع يقت يمكن ،يأي يلصد م موع
الديون المستحقة على المنظمة ةتي ة هذا ايقتراض على  3ماليين ديير كندم في أم يقت خالل الفترة الثالثية.

ه)

أن يقدم الم لس الى الديرة العادية القادمة لل معية العمومية تقرص ار عما يلي:
 )1مدى كفاية مستوى صنديق رأس المال العامل في ضوء الخبرة المكتسبة في السنوات  2019ي 2020ي2021؛
 )2ما إذا كان الوضع المالي للصنديق العام يصنديق رأس المال العامل ينطوم على الحاجة إلى تحميل أةصبة
اشتراكات الديل األعضاء قيمة الع ل النقدم الناشئ عن التأخر في دفع ايشتراكات؛
 )3مدى مالءمة مستوى سلطة ايقتراض.

ي)
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أن القرار  33-39لم يعد سارصا يصحل محله هذا القرار؛

وتحثُ:
أ) جميع الديل األعضاء على أن تدفع اشتراكاتها في أسرع يقت ممكن خالل السنة التي يستحق فيها دفع تلك
ايشتراكات ،يذلك للتقليل من احتمايت اضطرار المنظمة إلى السحب من صنديق رأس المال العامل يالل وء إلى
ايقتراض الخارجي؛
ب) الديل األعضاء المتأخرة في دفع اشتراكاتها على الوفاء تالتلاماتها ةحو المنظمة في أسرع يقت ممكن ،على النحو
المطالب ته في القرار .31-39
القرارُ:23-38

ُتأكيدُقرارُالمجلسُبتحديدُاالشتراكاتُفيُالصندوقُالعامُوتحديدُ
السلفُفيُصندوقُرأسُالمالُالعاملُللدولُالتيُانضمتُإلىُ
االتفاقية

إن ال معية العمومية:
-1

إذ تالحظ:
أ)

أن المادتين  9-6ي 5-7من النظام المالي تنصان على أن يحدد الم لس ،إذا لم تكن ال معية العمومية في

السلف المقدمة لصنديق رأس المال العامل يالمقررة على أم ديلة عضو جديدة،
حالة اةعقاد ،أةصبة ايشتراكات ي ُّ

يذلك رهنا تالموافقة عليها أي تعديلها في الديرة التالية لل معية العمومية؛

أن الم لس قد تصرف يفقا لذلك فيما يتصل تالديلة التي أصبحت عضوا في منظمة الطيران المدةي الديلي
ب) ّ
تعد الديرة الساتعة يالثالثين لل معية العمومية يأصبح عليها أن تدفع اشتراكات ،على النحو الوارد أدةاه؛
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تؤكد اإلجراء الذم اتخذه الم لس في تقدير ةصيب الديلة أدةاه من ايشتراكات يسلفتها في صنديق رأس المال العامل
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المبين:
يذلك تالنسب المئوصة المذكورة أدةاه يالتي تنطبق اعتبا ار من التارصخ ّ
العضوُالجديدة

ُتاريخُالعضوية
ُ

ُتاريخُبدءُاستحقاق

ُنسبةُاالشتراك ُ

اسمُالدولة

جنوب السودان

2011/11/10

2011/12/1

٪0.06

القرارُ:29-40

ُاالشتراكات

ُتأكيدُإجراءُالمجلسُفيماُيتعلقُبتحديدُاالشتراكاتُفيُالصندوقُالعامُ
والسلفاتُفيُصندوقُرأسُالمالُالعاملُللدولُالتيُانضمتُإلىُ
االتفاقية ُ

إنُالجمعيةُالعموميةُ :
إذُتالحظُ :
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أ)

أن المادتين  9-6ي 5-7من النظام المالي تنصان على أن يحدد الم لس ،إذا لم تكن ال معية العمومية في حالة
اةعقاد ،أةصبة ايشتراكات يالسلفات المقدمة لصنديق رأس المال العامل المقررة على أم ديلة عضو جديدة ،رهنا
تالموافقة عليها أي تعديلها في الديرة التالية لل معية العمومية؛

ب)

أن الم لس قد تصرف يفقا لذلك فيما يتصل تالديلة التي أصبحت عضوا في اتفاقية الطيران المدةي الديلي تعد
اةعقاد الديرة التاسعة يالثالثين لل معية العمومية يحدد ةصيبها المقرر على النحو الوارد أدةاه؛

يؤكد اإلجراء الذم اتخذه الم لس بتحديد اشتراك الديلة يسلفتها في صنديق رأس المال العامل حسب النسبة المحددة التي
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تنطبق من التارصخ المحدد أدةاه:
نسبةُاالشتراكُالمقررة ُ

اسمُالدولة

تاريخُالعضوية ُ

تاريخُاستحقاقُاالشتراك ُ

توفالو

2017/11/18

2017/12/1

٪0.06

ديمينيكا

2019/4/13

2019/5/1

٪0.06

االشتراكاتُالمتأخرة ُ
القرارُ:31-39

ُاضطالعُالدولُاألعضاءُبااللتزاماتُالماليةُتجاهُالمنظمةُواالجراءاتُ
التيُيجبُاتخاذﻫاُحيالُالدولُالتيُالُتفيُبتلكُااللتزامات ُ

لما كاةت المادة  62من اتفاقية الطيران المدةي الديلي تقضي تأةه ي وز لل معية العمومية أن توقف حق التصوصت في ال معية
العمومية يفي الم لس لكل ديلة عضو ي تفي في أجل معقول تالتلاماتها المالية ةحو المنظمة؛

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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فإ ن ال معية العمومية:
إذ تضع في اعتبارها أن المادة  5-6من النظام المالي لاليكاي تنص على أن ايشتراكات المقررة على الديل األعضاء تعتبر
مستحقة يياجبة الدفع تالكامل في اليوم األيل من السنة المالية التي تخصها؛
يسب ب صعوالات خطيرة في
يتالحظ أن التأخير في دفع اشتراكات السنة ال ارصة شكل عقبة في سبيل تنفيذ برةامج العمل ّ
السيولة النقدية؛
تحث جميع الديل األعضاء التي عليها متأخرات أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتها؛
يتحث جميع الديل األعضاء ،يالوجه خاص الديل المنتخبة في الم لس ،أن تتخذ كافة اإلجراءات الضريرصة لدفع اشتراكاتها
في مواعيدها المقررة؛
يتقرر ّأةه ،اعتبا ار من ُ :2017/1/1
ينبعي أن تسلم جميع الديل األعضاءُتضريرة دفع اشتراكاتها في بداية السنة التي تصبح فيها ياجبة الدفع ،حتى ي
-1
تضطر المنظمة للسحب من صنديق رأس المال العامل لتعوصض الع ل؛
يكلف الم لس األمينة العامة تأن ترسل الى جميع الديل األعضاءُ ،ثالث مرات على األقل في السنة ،جديي تبي ن
-2
فيه المبالغ الواجبة الدفع عن السنة ال ارصة يحتى  31ديسمبر من السنة الساتقة؛
تخول الم لس سلطة مناقشة يعقد ترتيبات مع الديل األعضاء ُالتي تأخرت في دفع اشتراكاتها لثالث سنوات أي
-3
ّ
أكثر ،لتسوصة المتأخرات المتراكمة ةحو المنظمة ،يتقديم تقرصر عن تلك التسوصات أي الترتيبات الى ال معية العمومية في ديرتها
التالية؛
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ينبعي ل ميع الديل األعضاءُالمتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تلصد على ثالث سنوات القيام تما يلي:
أ)

أن تدفع بدين تأخير المبالغ المتأخرة المستحقة لصنديق رأس المال العامل ،ياشتراك السنة ال ارصة ،يإجراء
تسوصة جلئية لمتأخراتها تمبلغ يسايم  5في المائة من ايشتراكات المتأخرة؛

ب)

أن تعقد في غضون ستة أشهر من تارصخ دفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،اتفاقا مع
المنظمة لتسوصة متأخراتها ،إذا لم تكن قد فعلت ذلك ،على أن ينص ذلك ايتفاق على دفع كل قيمة اشتراكاتها
ال ارصة ،يما تبقى من متأخراتها على شكل أقساط على مدى فترة ي تلصد على عشر سنوات ،يص وز للم لس،
يفقا لتقديره الخاص ،تمديد هذه الفترة إلى  20سنة كحد أقصى تالنسبة للحايت الخاصة ،أم للديل األعضاءُ
التي صنفتها األمم المتحدة في عداد أقل البلدان ةموا؛

ينبعي للم لس أن يواصل تكثيف السياسة ال ارصة التي تقضي بدعوة الديل األعضاء ُالتي عليها متأخرات بتقديم
-5
مقترحات لتسوصة المتأخرات القائمة منذ فترة طوصلة ،يفقا ألحكام الفقرة  4من المنطوق أعاله ،مع المراعاة الكاملة لأليضاع ايقتصادية
للديل المعنية ،تما في ذلك امكاةية قبول عمالت أخرى يفقا ألحكام المادة  6-6من النظام المالي ،الى الحد الذم يمكن لألمين العام
أن يستخدم فيه هذه العمالت؛
يعّلق حق التصوصت في ال معية العمومية للديل األعضاءُالتي تعادل متأخراتها أي تلصد على م موع اشتراكاتها عن
-6
السنوات المالية الثالث الساتقة ،يللديل األعضاء ُالتي لم تلتلم تايتفاقات المعقودة يفقا ألحكام الفقرة ( 4ب) من المنطوق أعاله،
على أن يلعى هذا التعليق فور تسوصة المبالغ القائمة يالمستحقة تموجب هذه ايتفاقات؛
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يعّلق حق التصوصت في الم لس للديل األعضاء في الم لس التي تكون اشتراكاتها السنوصة المقررة ،سواء كلها أي
-7
جلء منها ،متأخرة ألكثر من  18شه ار ،علما تأن هذا التعليق سيلعى فور تسوصة المبالغ القائمة يالمستحقة؛
ي وز لل معية العمومية أي للم لس اعادة حق التصوصت للديلة العضو التي عّلق حقها في التصوصت تموجب الفقرة
-8
 6من المنطوق أعاله ،شرصطة ما يلي:
أ) إذا كاةت هذه الديلة قد عقدت مع الم لس تالفعل اتفاقا يقضي بتسوصة التلاماتها القائمة يالدفع ايشتراكات
ال ارصة ،يإذا كاةت قد أيفت تشريط ذلك ايتفاق؛
ب) أي إذا اقتنعت ال معية العمومية تأن الديلة قد أثبتت استعدادها للتوصل الى تسوصة عادلة يلتلاماتها المالية
ةحو المنظمة؛
بوسع أم ديلة تكون ال معية العمومية قد علقت حقها في التصوصت تموجب أحكام المادة  62من اتفاقية شيكاغو،
-9
أن تسترد هذا الحق تقرار من الم لس في إطار الشريط المحددة في الفقرة  8أ) من المنطوق أعاله ،تشرط أن تثبت هذه الديلة
استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوصة التلاماتها المالية ةحو المنظمة؛
-10
اتفاقية شيكاغو:

تنطبق التدابير اإلضافية التالية على الديل األعضاء ُالتي تم تعليق حقها في التصوصت تموجب المادة  62من
أ) فقدان الديلة أهلية استضافة ايجتماعات يالمؤتمرات يحلقات العمل يالنديات التي تمول كليا أي جلئيا من
البرةامج العادم؛
ب) عدم استالم الديلة سوى الوثائق التي تقدم تالم ان إلى الديل غير األعضاء ،تما في ذلك تلك المتوفرة تصورة
إلكتريةية ،يأم يثائق أخرى ضريرصة لسالمة المالحة ال وصة الديلية ياةتظامها يكفاءتها؛
ج) فقدان المرشحين أي الممثلين أهلية الترشيح ألم منصب يشعل تايةتخاب؛
د) ألغراض التوظيف في مناصب األماةة العامة ،يإذا كاةت كل الظريف األخرى متكافئة ،يعتبر المرشحون من
الديل التي عليها اشتراكات متأخرة يكأةهم في يضع المرشحين من ديلة قد حققت مستوى التمثيل المستصوب
(ضمن مبادئ التمثيل ال عرافي العادل) ،حتى يلو لم تكن هذه الديلة قد حققت هذا المستوى فعليا؛
ه) فقدان الديلة حق المشاركة في ديرة التعرصف تاييكاي؛

ي تتمتع تأهلية المشاركة في اةتخاتات الم لس يالل ان يالهيئات سوى الديل التي ليس لديها اشتراكات سنوصة متأخرة
-11
تاستثناء اشتراكات السنة ال ارصة؛
يكلف الم لس األمينة العامة تأن تقدم تقارصر الى الم لس عن أم حق تصوصت يعتبر معلقا يعن أم حق تصوصت
-12
ألعي تعليقه تموجب الفقرتين  6ي ،7يعن حايت عدم األهلية للترشح لالةتخاب في الم لس يالل ان يالهيئات تموجب الفقرة ،11
يالأن تطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة  10يفقا لذلك؛
-13

يحل هذا القرار محل قرار ال معية العمومية .24-38
القرارُ:25-38

ان ال معية العمومية:

ُحوافزُتسويةُاالشتراكاتُالتيُطالُتأخرﻫا ُ

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية
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إذ تشير إلى القلق الذم أعرالت عنه ال معية العمومية في ديراتها الساتقة تشأن ازدياد ايشتراكات المتأخرة؛
يتؤكد من جديد على الحاجة إلى أن تدفع جميع الديل األعضاء اشتراكاتها في تارصخ استحقاقها؛
يتالحظ أةه تم تعليق حق تصوصت عدد من الديل في ال معية العمومية يالم لس يفقا لقرار ال معية العمومية []24-38؛
يتؤكد من جديد على األهمية القصوى لمشاركة جميع الديل في أةشطة المنظمة؛
يتالحظ أن العرف جرى على توزصع الفائض النقدم على الديل األعضاء التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية التي تحددت
فيها تلك الفوائض؛
يترغب في تش يع الديل على دفع متأخراتها يتقديم حوافل إليها لتبادر إلى دفعها؛
تقررُما يليُ :
أن يقتصر توزصع الفوائض النقدية على الديل األعضاء التي تكون قد دفعت ،في تارصخ توزصع الفوائض ،اشتراكاتها عن
-1
السنوات المالية التي تحققت فيها تلك الفوائض ،يأن تلعي أحقية الديل التي عليها اشتراكات مستحقة عن السنوات المعنية في الحصول
على الفوائض ،يذلك تاستثناء الديل التي عقدت اتفاقات مع المنظمة يامتثلت لشريط تلك ايتفاقات؛
توزصع أةصبة الفائض النقدم على الديل األعضاء التي عليها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أي أكثر عقدت
-2
ترتيبات مع المنظمة لتسوصة اشتراكاتها التي طال تأخرها يامتثلت لشريط تلك ايتفاقات ،حتى يان لم تكن قد دفعت اشتراكاتها عن
السنوات المالية التي تحددت فيها تلك الفوائض؛
اعتبا ار من  ،2005/1/1يرهنا بتوافر فائض ةقدم ،ي يحتفظ سوى ت لء مدفوعات الديلة العضو الذم يلصد على م موع
-3
اشتراكات السنوات الثالث الساتقة يجميع األقساط الواجبة السداد تموجب ايتفاقات المعقودة يفقا للفقرة  4من منطوق قرار ال معية
العمومية  32-37في حساب مستقل لتموصل اإلةفاق على أةشطة أمن الطيران يالمشارصع ال ديدة أي غير المتوقعة المرتبطة تالسالمة
ال وصة ي/أي تعلصل كفاءة تنفيذ برامج اييكاي ،على أن يكون ذلك اإلجراء تحت إشراف الم لس ،يصَّقدم تقرصر عنه إلى الديرة العادية
المقبلة لل معية العمومية؛
توجيه طلب إلى الم لس تأن يرصد عن كثب مسألة ايشتراكات المتأخرة ،يتأثير خطط الحوافل على قيام الديل بدفع
-4
المتأخرات ،يأن يقدم تقرص ار إلى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية تشأن ةتائج تلك ال هود تما في ذلك ةتائج التدابير األخرى
التي يتعين النظر فيها؛
-5

يحل هذا القرار محل قرار ال معية العمومية .27-35
القرارُ:1-34

ان ال معية العمومية،

ُاستعمالُأموالُمنُالحسابُالمنفصلُالذيُأنشئُبموجبُالفقرةُُ3منُ
منطوقُقرارُالجمعيةُالعموميةُُ 17-33

اذ تضع في اعتبارها أن الفقرة  3من منطوق قرار ال معية العمومية  27-33تنص على حفظ مدفوعات ايشتراكات من الديل
المتعاقدة التي عليها متأخرات لثالث سنوات كاملة أي أكثر ،في حساب منفصل لتموصل ايةفاق على أةشطة أمن الطيران يالمشارصع
ال ديدة يغير المتوقعة المرتبطة تالسالمة ال وصة ي/أي تعلصل كفاءة تنفيذ برامج اييكاي ،على أن يكون ذلك تحت رقاتة الم لس،
يعلى أن يقدم الم لس تقرص ار عنه الى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية.
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ياذ تذ ّكر تأن قرار ال معية العمومية  10-33يؤصد مفهوم اقامة تسهيل مالي ديلي للسالمة ال وصة بهدف تموصل المشارصع المتعلقة
تالسالمة التي ي تستطيع الديل توفير الموارد المالية الالزمة لها أي الحصول عليها تطرصقة أخرى ،على أن يكون يجه ايةفاق الرئيسي
هو عالج الثعرات المرتبطة تالسالمة المحددة من خالل برةامج اييكاي العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة كعنصر من عناصر
الخطة العالمية للسالمة ال وصة.
ياذ تذ ّكر أيضا تأن الفقرة أ) من الفقرة  5من منطوق قرار ال معية العمومية  10-33تش ع الديل المتعاقدة على النظر في تقديم
مساهمات طوعية لتموصل األعمال التحضيرصة الالزمة يةشاء التسهيل المالي الديلي للسالمة ال وصة.
ياذ تالحظ أن الم لس قد ةظر في ديرتيه  167ي 168في مسألة استعمال أموال من الحساب المنفصل الذم أةشئ تموجب الفقرة
 3من منطوق قرار ال معية العمومية  ،27-33لتموصل أةشطة معينة متعلقة تأمن الطيران يالتسهيل المالي الديلي للسالمة ال وصة.

يتالحظ أةه من الضريرم لعمل اييكاي على الوجه السليم أن تدفع الديل المتعاقدة اشتراكاتها في مواعيد استحقاقها ،يأن استخدام
األموال المودعة في الحساب المنفصل ي ينبعي أن ينشئ حاف ال للديل المتعاقدة لكي تمتنع عن سداد اشتراكاتها لتوجيه تلك ايشتراكات
ةحو يجه استخدام محدد.

ياذ تأخذ في الحسبان رأم الم لس أةه ينبعي دعوة هذه الديرة ايستثنائية لل معية العمومية ألن تصدر ق اررا ،كمسألة تتعلق تالسياسة
العامة يدين المساس تالق اررات المذكورة آةفا ،تشأن استخدام األموال القائمة حاليا في الحساب المنفصل.

بناء عليه:

توافق على أن يتم ،على أساس غير متكرر ،استخدام األموال المحتفظ بها تموجب الفقرة  3من منطوق قرار ال معية
-1
العمومية  ،27-33يالبالغ قدرها  3,14مليون ديير أمرصكي زائدا الفوائد المحققة ،يذلك على النحو التالي:
أ)

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ ته على هذا النحو لتموصل أةشطة أمن الطيران ذات الطاتع العام يالتي تعود تالنفع
على جميع الديل المتعاقدة أي على عدد كبير منها.

ب)

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ ته على هذا النحو لتموصل تعلصل التنفيذ الفعال لبرامج اييكاي يمن ضمنها برةامج
اييكاي العالمي لتدقيق مراقبة السالمة ال وصة.

ج)

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ ته على هذا النحو للتموصل الكلي أي ال لئي لألةشطة المتعلقة تالتسهيل المالي
الديلي للسالمة ال وصة ،يتشمل اةشاء يتشعيل يادارة التسهيل ،تما في ذلك المشارصع الت رصبية التي من الملمع
تنفيذها تحت رعاية التسهيل لمصلحة م موعة محددة أي م موعات محددة من الديل على الصعيدين ايقليمي
أي ايقليمي الفرعي ،يلكن ي ي وز تأم حال من األحوال اتاحة هذا المبلغ ألم ديلة ياحدة تصفتها المقترض
الوحيد أي المستفيد الوحيد من أم منحة في اطار التسهيل.

تؤكد م ددا على أةه ي ب أن يخضع ذلك ايجراء لرقاتة الم لس يص ب رفع تقرصر عنه الى الديرة العادية القادمة
-2
لل معية العمومية.
-3
عام .2004

توافق بناء على ذلك على النظر في هذه المسألة في الديرة العادية القادمة لل معية العمومية التي ستنعقد في

تحث جميع الديل المتعاقدة على النظر في تقديم مساهمات طوعية لتموصل عملية تطوصر التسهيل المالي الديلي
-4
للسالمة ال وصة.
القرارُ:31-40

ُصندوقُرأسُالمالُالعامل ُ

ُ
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الحساباتُومراجعةُالحسابات ُ
القرارُ:30-37

ُالموافقةُعلىُحساباتُالمنظمةُعنُالسنواتُالماليةُُ2007
وُ2008وُ2009والنظرُفيُتقاريرُالمراجعةُالخاصةُبها ُ

حيث أن حساتات المنظمة للسنوات المالية  2007ي 2008ي 2009يتقارصر مراجعة الحساتات عنها المقدمة من المراجع العام لكندا
( )2007يديوان الحساتات لفرةسا ( 2008ي - )2009العضو تالفرصق المشترك للمراجعين الخارجيين لحساتات األمم المتحدة
يالوكايت المتخصصة  -تصفة المراجع الخارجي لحساتات اييكاي ،قد عرضت على ال معية العمومية تعد تعميمها على الديل
المتعاقدة.
يحيث أن الم لس قد ةظر في تقارصر مراجعة الحساتات يقدمها إلى ال معية العمومية لكي تنظر فيها.
يحيث أةه جرى استعراض المصريفات يفقا للفقرة (ي) من المادة  49من الفصل الثامن من ايتفاقية.

فإن ال معية العمومية:
تأخذ علما بتقرصر المراجع الخارجي عن الحساتات المراجعة للسنة المالية  2007يتعليقات األمين العام في الرد على
-1
توصيات تقرصر المراجعة.
تأخذ علما بتقرصر المراجع الخارجي عن الحساتات المراجعة للسنة المالية  2008يتعليقات األمين العام في الرد على
-2
توصيات تقرصر المراجعة.
تأخذ علما بتقرصر المراجع الخارجي عن الحساتات المراجعة للسنة المالية  2009يتعليقات األمين العام ذات الصلة في الرد على
-3
توصيات تقرصر المراجعة ،يتقرصر تشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات الساتقة الصادرة عن المراجع الخارجي.
-4

توافق على الحساتات المراجعة عن السنة المالية .2007

-5

توافق على الحساتات المراجعة عن السنة المالية .2008

-6

توافق على الحساتات المراجعة عن السنة المالية .2009
القرارُُ :29-38إقرارُحساباتُالمنظمةُعنُالسنواتُالماليةُُ2010وُ2011
وُ2012والنظرُفيُتقاريرُالمراجعةُالخاصةُبها ُ

حيث أن حساتات المنظمة للسنوات المالية  2010ي 2011ي 2012يتقارصر مراجعة الحساتات عنها المقدمة من ديوان الحساتات
الفرةسي  -العضو تالفرصق المشترك للمراجعين الخارجيين لحساتات األمم المتحدة يالوكايت المتخصصة  -تصفته المراجع الخارجي
لحساتات اييكاي ،قد عرضت على ال معية العمومية تعد تعميمها على الديل األعضاء؛
يحيث أن الم لس قد ةظر في تقارصر المراجعة يقدمها إلى ال معية العمومية لكي تنظر فيها؛
يحيث أةه جرى استعراض المصريفات يفقا للفقرة (ي) من المادة  49من الفصل الثامن من ايتفاقية؛

فإن ال معية العمومية:
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تحيط علما بتقارصر مراجع الحساتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمين العام على تقرصر مراجع الحساتات
-1
الخارجي للسنة المالية 2010؛
تحيط علما بتقارصر مراجع الحساتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمين العام على تقرصر مراجع الحساتات
-2
الخارجي للسنة المالية 2011؛
تحيط علما بتقارصر مراجع الحساتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمين العام على تقرصر مراجع الحساتات
-3
الخارجي للسنة المالية 2012؛
-4

تقر البياةات المالية المدققة عن السنة المالية 2010؛

-5

تقر البياةات المالية المدققة عن السنة المالية 2011؛

-6

تقر البياةات المالية المدققة عن السنة المالية .2012
القرارُُ :35-39إقرارُحساباتُالمنظمةُعنُالسنواتُالماليةُُ2013وُ2014
وُ2015والنظرُفيُتقاريرُالمراجعةُالخاصةُبها ُ

إن ال معية العمومية:
المقدمة من ديوان الحس اتات
حيث إن حس اتات المنظمة للس نوات المالية  2013ي 2014ي 2015يتقارصر مراجعة الحس اتات عنها ّ
الفرةس ي ( )2013يديوان الحس اتات اإليطالي ( 2014ي - )2015العض وصن تالفرصق المش ترك للمراجعين الخارجيين لحس اتات
األمم المتحدة يالوكايت المتخص ص ة  -تص فتها المراجع الخارجي لحس اتات اإليكاي ،قد عرض ت على ال معية العمومية تعد
تعميمها على الديل األعضاء؛
يقدمها إلى ال معية العمومية لكي تنظر فيها؛
يحيث إن الم لس قد ةظر في تقارصر المراجعة ّ
يحيث إةه جرى استعراض المصريفات يفقا للفقرة (ي) من المادة  49من الفصل الثامن من ايتفاقية؛
تحيط علماُبتقارصر مراجع الحس
-1
الحساتات الخارجي للسنة المالية 2013؛

اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع

ُتحيط علماُبتقارصر مراجع الحس
ُ -2
الحساتات الخارجي للسنة المالية 2014؛

اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع

ُتحيط علماُبتقارصر مراجع الحس
ُ -3
الحساتات الخارجي للسنة المالية 2015؛

اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع

ُ -4

تقر البياةات المالية المدققة عن السنة المالية 2013؛
ُ ّ

ُ -6

تقرُالبياةات الماليةُالمدققة عن السنة المالية .2015
ُ ّ

ُ -5

تقرُالبياةات الماليةُالمدققة عن السنة المالية 2014؛
ُ ّ
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قرارُُُُ:32-40إقرارُحساباتُالمنظمةُعنُالسنواتُالماليةُُ2016وُ2017وُ2018

والنظرُفيُتقاريرُالمراجعةُالخاصةُبها ُ

المقدمة من ديوان الحس اتات
حيث إن حس اتات المنظمة للس نوات المالية  2016ي 2017ي 2018يتقارصر مراجعة الحس اتات عنها ّ
اإليطالي  -العض و تالفرصق المش ترك للمراجعين الخارجيين لحس اتات األمم المتحدة يالوكايت المتخص ص ة  -تص فته المراجع
الخارجي لحساتات اإليكاي ،قد عرضت على ال معية العمومية تعد تعميمها على الديل األعضاء؛
يقدمها إلى ال معية العمومية لكي تنظر فيها؛
وحيثُإن الم لس قد ةظر في تقارصر المراجعة ّ
وحيثُإنه جرى استعراض المصريفات يفقا للفقرة (ي) من المادة  49من الفصل الثامن من ايتفاقية؛
فإنُالجمعيةُالعمومية ُ
–1

تحيطُعلماُبتقارصر مراجع الحس اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع الحس اتات
الخارجي للسنة المالية 2016؛

–2

تحيطُعلماُبتقارصر مراجع الحس اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع الحس اتات
الخارجي للسنة المالية 2017؛

–3

تحيطُعلماُبتقارصر مراجع الحس اتات الخارجي عن البياةات المالية يتعليقات األمينة العامة على تقرصر مراجع الحس اتات
الخارجي للسنة المالية 2018؛

–4

تقرُ البياةات المالية المدققة عن السنة المالية 2016؛

–5

تقرُالبياةات الماليةُالمدققة عن السنة المالية 2017؛

–6

تقرُالبياةات الماليةُالمدققة عن السنة المالية .2018
قرارُُُُ:10-5اجراءاتُالمراجعةُالمشتركةُللحسابات ُ

لما كاةت اييكاي قد ل أت منذ البداية لخدمات مراجعي حساتات محترفين.
يالما أةه قد تم اةشاء فرصق مشترك لمراجعي حساتات األمم المتحدة يالوكايت المتخصصة يفقا لقرار األمم المتحدة رقم .)4( 347
يالما أةه ثمة التلام تموجب ايتفاق بين األمم المتحدة ياييكاي بتحقيق الت اةس الى أقصى حد ممكن في العمليات يالممارسات
ايدارصة يالمالية.
يالما أةه ثبت أةه من غير العملي السير في خطة بديلة مما سيقتضي اتخاذ اجراءات للرالط بين النظامين المتبعين.
فإن ال معية العمومية تقرر:
-1

اتطال ايجراء المتخذ يفقا للقرار  63-1الذم يصرح بتعيين مراجعي حساتات المنظمة.

تثبيت قرار م لس اييكاي بتعيين عضو من الفرصق المشترك لمراجعي حساتات األمم المتحدة يالوكايت المتخصصة
-2
كمراجع خارجي لحساتات اييكاي.
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ُتعيينُالمراجعُالخارجيُللحسابات ُ

إن ال معية العمومية:
-1

إذ تالحظ:
أ)

أن النظام المالي ينص على أن يعين الم لس مراجعا خارجيا لحساتات المنظمة تشرط تأكيد ذلك ايجراء من
قبل ال معية العمومية.

ب)

أن الم لس استعرض الترشيحات المقدمة من الديل المتعاقدة في  ،2007ييافق على تعيين السيد فيليب
سيعان ،الرئيس األيل لديوان المحاسبة تفرةسا عضو "فرصق المراجعين الخارجيين لحساتات األمم المتحدة
ييكايتها المتخصصة" في منصب المراجع الخارجي لحساتات اييكاي عن السنوات المالية  2008ي2009

ي 2010يفقا للمادة  1-13من النظام المالي للمنظمة.

تعرب عن خالص تقديرها للسيدة شيال فرصلر ،المراجع العام لكندا لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى
-2
تصفتها المراجع الخارجي لحساتاتها ،يعلى ما قدمته من مساعدة فعالة يتعاين لمسؤيلي اييكاي يلهيئاتها خالل فترة يييتها ،يتعتنم
هذه الفرصة لتعرب م ددا عن خالص شكرها ألسالفها الذين كاةوا مراجعين عامين لكندا أيضا.
تؤكد القرار الذم اتخذه الم لس بتعيين السيد فيليب سيعان ،الرئيس األيل لديوان المحاسبة تفرةسا مراجعا خارجيا
-3
لحساتات اييكاي عن السنوات المالية  2008ي 2009ي.2010
القرارُُ :31-37تعيينُالمراجعُالخارجيُللحسابات ُ
إن ال معية العمومية:
-1

إذ تحيط علما تما يلي:
أ)

ينص النظام المالي على أن يعين الم لس مراجعا خارجيا لحساتات المنظمة رهنا بتأكيد ال معية العمومية
على ذلك اإلجراء.

ب)

يافق الم لس على تمديد تعيين الرئيس األيل لديوان المحاسبة بوصفه مراجعا خارجيا لحساتات اييكاي
للسنوات  2011ي 2012ي 2013بنفس الرسوم المفريضة على فترة السنوات الثالث الحالية.

تؤكد على اإلجراء الذم اتخذه الم لس بتعيين السيد ديدييه ميعو ،الرئيس األيل لديوان المحاسبة ،بوصفه مراجعا
-2
خارجيا لحساتات اييكاي للسنوات المالية  2011ي 2012ي.2013
القرارُُ :30-38تعيينُالمراجعُالخارجيُللحسابات ُ
إن ال معية العمومية:
-1

إذ تالحظ:
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أ) أن النظام المالي ينص على أن يعين الم لس مراجعا خارجيا لحساتات المنظمة تشرط تأكيد ذلك ايجراء من
قبل ال معية العمومية؛
ب) أن الم لس استعرض الترشيحات المقدمة من الديل األعضاء في  ،2013ييافق على تعيين السيد جيوزصبي
كولياةدري ،رئيس هيئة التدقيق للشؤين الداخلية يالديلية بديوان المحاسبة اييطالي ،عضو "فرصق المراجعين
الخارجيين لحساتات األمم المتحدة ييكايتها المتخصصة" في منصب المراجع الخارجي لحساتات اييكاي عن
السنوات المالية  2014ي 2015ي ،2016يفقا للمادة  1-13من النظام المالي للمنظمة؛
تعرب عن خالص تقديرها للسيد ديدييه ميعو ،الرئيس األيل لديوان المحاسبة الفرةسي ،لما قدمه للمنظمة من خدمات
-2
رفيعة المستوى تصفته المراجع الخارجي لحساتاتها (الفترة  ،)2013-2008يعلى ما قدمه أثناء تلك الفترة من مساعدة فعالة يتعاين
مع مسؤيلي اييكاي يلهيئاتها؛
تؤكد اإلجراء الذم اتخذه الم لس بتعيين السيد جيوزصبي كولياةدري ،رئيس هيئة التدقيق للشؤين الداخلية يالديلية بديوان
-3
المحاسبة اإليطالي ،مراجعا خارجيا لحساتات اييكاي تالنسبة للسنوات المالية  2014ي 2015ي.2016
القرارُُ :36-39تعيينُالمراجعُالخارجيُللحسابات ُ

إن ال معية العمومية:
إذ تالحظ:

-1

أ)

عين الم لس مراجعا خارجيا لحساتات المنظمة تشرط تأكيد ذلك اإلجراء
ّ
ينص على أن ي ِّ
أن النظام المالي ّ
من قبل ال معية العمومية.

ب)

أن الم لس قد يافق على تمديد تعيين رئيس ديوان الحساتات اإليطالي (كورتي دم كوةتي) مراجعا خارجيا
ّ
لحساتات اييكاي للسنوات المالية  2017ي 2018ي.2019

تؤكد اإلجراء الذم اتخذه الم لس بتعيين السيد رفائيل سكوصتيرم ،رئيس ديوان الحساتات اإليطالي (كورتي دم
-2
كوةتي) مراجعا خارجيا لحساتات اييكاي للسنوات المالية  2017ي 2018ي.2019
القرارُ:33-40

ُتعيينُالمراجعُالخارجيُللحسابات ُ

إنُالجمعيةُالعموميةُ :
–1

إذُتالحظُ :
أ)

يعين الم لس مراجعا خارجيا لحساتات المنظمة ،شرط أن تؤكد ال معية العمومية
أن النظام المالي ينص على أن ّ
هذا اإلجراء؛

ب)

أن الم لس استعرض الترشيحات التي قدمتها الديل األعضاء في  ،2019ييافق على تعيين السيد ميشيل هيسو،
رئيس مكتب مراجعة الحس اتات ايتحادم الس وصس رم ،مراجعا خارجيا لحس اتات اإليكاي للس نوات المالية 2020
ي 2021ي ،2022يفقا للمادة  1-13من النظام المالي للمنظمة.
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–2

تعرب عن خالص تقديرها للسيد جيوزصبي كولياةدري ،رئيس هيئة التدقيق للشؤين الداخلية يالديلية بديوان المحاسبة
اإليطالي ،يالسيد رفائيل سكوصتيرم ،رئيس ديوان المحاسبة اإليطالي ،يالسيد أة يلو بوشيما ،رئيس ديوان المحاسبة
اإليطالي لما قدموه للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى تصفتهم مراجعين خارجيين لحساتاتها (للفترة -2014
 ،)2019يلما قدموه أثناء تلك الفترة من مساعدة تعايةية فعالة لمسؤيلي اإليكاي يهيئاتها؛

–3

ُتؤكد اإلجراء الذم اتخذه الم لس بتعيين السيد ميشيل هيسو ،رئيس مكتب مراجعة الحساتات ايتحادم السوصسرم،
مراجعا خارجيا لحساتات اإليكاي للسنوات المالية  2020ي 2021ي.2022

مسائلُمتنوعة ُ
القرارُ:39-36

ُدراسةُعنُتوزيعُالتكاليفُبينُصندوقُتكاليفُالخدماتُاإلداريةُ
والتشغيليةُ)ُ(AOSCوميزانيةُالبرنامجُالعادي ُ

تطلب ال معية العمومية من الم لس أن ينظر يصق ّر سياسة استرداد التكاليف يأن يعمل مع األماةة العامة لضمان أن يوفر المشريع
الت رصبي معلومات دقيقة يفي حينها كي يتخذ الم لس ق ار ار على أساسها.
القرارُ:24-33

ُصندوقُتكنولوجياُالمعلوماتُواالتصاالت ُ

لما كان الم لس يعتبر أن تحس ين ةظم المعلومات يايتصايت في المنظمة يسيلة مهمة لتحسين الكفاءة يايةتاجية في المنظمة،
المنصوص عليها في قرارم ال معية العمومية  2-31ي.1-32
يلما كاةت ال معية العمومية قد أخذت علما تأن ةظام المحاسبة الراهن دام أكثر من ثالثين سنة ،يان ادخال التحسينات عليه أصبح
أم ار ضريرصا للوفاء تاحتياجات الديل المتعاقدة الى المعلومات عن البرةامج العادم يالرةامج التعاين الفني.
يلما كاةت ال معية العمومية قد أخذت علما بتعليقات مراجع الحساتات الخارجي ،الواردة في الوثيقة رقم
) ،(Doc 9780تشأن عدم كفاية ةظام المالية الحالي في اييكاي يتعرضه للخطر.

A33-WP/28, AD/12

يادراكا ألن الميلاةية البرةام ية التقديرصة لم تشمل استثمارات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات يايتصايت.
فإن ال معية العمومية:
-1

ترجو من الديل أن تقدم تبرعات ةقدية أي عينية لصالح تكنولوجيا المعلومات يايتصايت في اييكاي.

ُتقرر استخدام فوائد الصنديق العام التي ترالو على المبالغ المدرجة في الميلاةية في بند اييرادات المتفرقة للعامين
-2
 2001ي 2002لتحسين تكنولوجيا المعلومات يايتصايت ،يعلى يجه الخصوص لتنفيذ ةظام معلومات جديد للمالية.
تقرر أن يستخدم أيضا لتموصل تحسينات تكنولوجيا المعلومات يايتصايت في اييكاي رصيد ايعتمادات غير
-3
المخصصة ،تما فيها من اعتمادات اضافية تحت سلطة الم لس تموجب القاعدة المالية  ،2-5يذلك اعتبا ار من .2001/12/31
-4

تقرر اةشاء صنديق لتكنولوجيا المعلومات يايتصايت تالموارد المذكورة أعاله.
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تكلف األمين العام تأن يعطي أيلوصة عالية لتحديث النظم المالية ،يتعلصل مواقع اييكاي على شبكة ايةترةت ،يتوحيد
-5
أجهلة الكمبيوتر لحفظ الملفات.
تطلبُالى الم لس أن يرصد التقدم المحرز في استخدام صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت ،يأن يقدم تقرص ار
-6
عن استخدام هذا الصنديق الى الديرة العادية المقبلة لل معية العمومية.
القرارُ:32-35

ُصندوقُتكنولوجياُالمعلوماتُواالتصاالت ُ

ان ال معية العمومية
اذ تشير الى:
ان تحس ينات ةظم المعلومات يايتص ايت في المنظمة يس يلة مهمة لتحس ين كفاءة ياةتاجية المنظمة على النحو
-1
المبين في قرارم ال معية العمومية  2-31ي.1-32
ان ةظام المحاس بة ال ارم ت ايز عمره الثالثين س نة ،يان التحس ينات ض ريرصة لتلبية احتياجات الديل المتعاقدة من
-2
المعلومات عن البرةامج العادم يالرةامج التعاين الفني.
-3

ان الميلاةية البرةام ية التقديرصة ي تشمل استثمارات كبيرة في م ال تكنولوجيا ايتصايت يالمعلومات.

اةه تموجب قرار ال معية العمومية  24-33أةش ئ ص نديق لتكنولوجيا المعلومات يايتص ايت لتموصل تحديث النظم
-4
المالية يتعلصل مواقع اييكاي على ايةترةت يتوحيد أجهلة خدمة الملفات تالكمبيوتر.
تحيط علما تالتقرصر المقدم عن ص نديق تكنولوجيا المعلومات يايتص ايت ،يالالتقدم المحرز في المش ارصع الثالثة ،يالالنفقات
المصريفة عليها حتى اآلن.

تالحظ:
-1

ان مبلغ  2.5مليون ديير المخصص حتى اآلن ي يكفي لتموصل تحديث النظم المالية يالنظم األخرى المتصلة بها.

-2
ديير.

ان التكاليف التقديرصة األيلية لتنفيذ النظم الحديثة المالية المتكاملة يالنظم ذات الص لة تص ل الى ةحو  8ماليين

-3

ان تطوصر موقع اييكاي على ايةترةت يتعلصله يقتضيان  500 000ديير.

يتقرر ما يلي:
ايذن بتحوصل مبلغ مليوةي ديير من األموال المتراكمة في صنديق تكاليف الخدمات ايدارصة يالتشعيلية التاتع لبرةامج
-1
التعاين الفني الى صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت لتموصل جلء من تكلفة تحديث النظم المالية يالنظم ذات الصلة.
ايذن للم لس بتحوصل المبالغ المتاحة يالتي تعتبر مالئمة لتموصل تحديث النظم المالية يالنظم األخرى ذات الصلة،
-2
من حوافل تسوصة حساب ايشتراكات التي طال تأخرها الى صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت ،تعد البحث الدقيق في التكاليف
التقديرصة يمراعاة احتياجات المنظمة.

يتطلب:

الباب العاشر :الشؤين المالية

-1
ايةترةت.

X-49

الى الديل أن تقدم تبرعات ةقدية أي عينية لتحديث النظم المالية يالنظم ذات الصلة يتطوصر مواقع اييكاي على

الى الم لس أن يتاتع التقدم المحرز تفضل استخدام صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت ،يأن يقدم الى الديرة
-2
العادية القادمة لل معية العمومية تقرص ار عن استخدام صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت.
الى المراجع الخارجي للحساتات أن يولي اهتماما خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة لتحديث النظام المالي
-3
يالنظم األخرى المرتبطة ته عند قيامه تالتدقيق.

القرارُ:30-22

ُاستعراضُجميعُجوانبُخدماتُاللغات ُ

القرار:18-36:

ُالمساﻫماتُالماليةُفيُخطةُعملُأمنُالطيران ُ

________________

المرفقُ(أ) ُ
التحفظاتُعلىُالق ارراتُالتيُاعتمدتهاُالجمعيةُالعموميةُلاليكاوُ 1
يشير هذا المرفق إلى التحفظات على الق اررات التي اعتمدتها ال معية العمومية لاليكاي .يالالنسبة لكل تحفظ مبين ،يشار إلى رقم
يعنوان القرار ي ،عند ايةطباق ،إلى ذلك ال لء من القرار الذم يشير إليه التحفظ ،يالى الديلة (الديل) التي أبدت التحفظ ،يالى
الوثيقة (الوثائق) التي تحتوم على التحفظ يالى بيان المساةدة المرافق من الديلة العضو (الديل األعضاء) إذا كان قد تم تقديمه.
القرار ُ

الدولة ُ

القرار 18-40

الصين

فقرات الديباجة  10ي  12ي  21ي  25ي  28يكذلك
فقرات المنطوق  2أ) ي  6ي  8ي  9ي  15ي  22ب) ي
ج) ي  23ج) ي د) ي  25ي) ي 26

الهند

فقرات الديباجة  10ي  12ي  13ي  30يكذلك فقرات
المنطوق  2ج) ي  6ي  8ي 9

ايتحاد الريسي

فقرات الديباجة  10ي  13ي  19ي  24ي  26ي 29
يكذلك فقرات المنطوق  2أ) ي  7ي  8ي  9ي  13ي 15
ي  22ج) ي  23ج) ي د) ي  25ج) ي ي) ي 26

المملكة العرالية السعودية

الفقرة  6من منطوق القرار

الب ارزصل

فقرتا المنطوق  20ي 22

الصين

عنوان القرار يفقرات الديباجة  5ي  6ي  7ي  8ي 18
يكذلك فقرات المنطوق  2ي  3ي  4ي  5ي  6ي  7ي 11
ب) ي ج) ي  16ي  17ي  18ي  19ي  20ي  21ي 22

الهند

فقرتا الديباجة  16ي  21يكذلك فقرات المنطوق  1ي  3ي
 5ي  8ي  11ي  12ي  19ي 20

القرار 19-40

المراجع ُ

التحفظ على قرار ال معية العمومية برمته

ايتحاد الريسي

________________

ُ

1

التحفظات التي يردت بتارصخ ةشر هذه الوثيقة .يأم تحفظات أخرى تعد إصدار هذه الوثيقة ستنشر على الموقع اإللكتريةي لل معية العمومية لإليكاي.
A-1

المرفقُ(ب) ُ

قائمةُالق ارراتُالناتجةُعنُاالدماجُمعُاالشارةُالىُمصدرﻫا
القرار ُ

ادماجُالق اررات ُ

القرار ُ

ادماجُالق اررات ُ

*6-16

19-15 ،4-15 ،3-14 ،8-12 ،6-10 ،20-4

*9-16

 ،8-15 ،5-15 ،5-12المرفق (ح)

*9-21
*10-21

9-18 ،8-17 ،3-17 ،2-17 ،37-16
7-18 ،65-16

*33-21

10-16

5-15 ،5-12

،3-19 ،25-18 ،24-18 ، 30-12
5-19 ،4-19

13-16

4-14 ،6-4

*12-22

19-21 ،11-18

*14-16

9-10 ،4-4 ،8-2

*13-22

12-18 ،3-16

*23-16

20-15 ،19-15 ،32-14

13-23

28-22 ،22-21 ،16-18

*7-26

*26-16

33-10 ،44-1

*27-16

23-15 ،36-14 ،21-12 ،35-10

،11-17 ،10-17 ،9-17 ،7-17 ،6-17 ،5-17
،23-17 ،17-17 ،16-17 ، 14-17 ،13-17
،21-23 ،17-22 ،16-22 ،9-21 ،2-20
19-24 ،18-24 ،22-23

*28-16

23-15 ،36-14 ،21-12 ،35-10

*6-31

9-29 ، 8-29

*29-16

36-14 ،21-12 ،35-10 ،15-2

*11-31

*30-16

36-14 ،21-12 ،35-10 ،40-1

 ،14-22 ،13-22 ،12-22 ،4-16فقرات توجيهية
 1ج) ي 3أ) ،3-28 ،10-23 ،15-22 ،)2( )1
12-29

*32-16

21-15 ،22-2 ،45-1

*33-16

17-4 ،13-2

*15-31

3-27 ،36-16 ،40-10 ،6-7

*34-16

35-14 ،20-12 ، 38-10

*17-32

*36-16

38-14 ،23-12 ، 39-10

*54-16

36-15 ،48-14 ،14-11

*56-16

6-9 ،7-8 ،1-7 ،2-6

،32-10 ،15-7 ،14-7 ،19-4 ،9-2
،22-15 ،5-15 ،19-12 ،18-12 ،36-10
،29-16 ،28-16 ،27-16 ،26-16 ،22-16
،20-18 ،34-16 ،33-16 ،31-16 ،30-16
،12-24 ،24-22 ،28-21 ،26-21 ،21-18
،18-29 ،15-27 ،4-27 ،13-26 ،14-24
13-31 ،12-31

*20-18

17-15 ،34-14

* لم تعد سارصة المفعول – اةظر

http://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/resolutions/aspx

للق اررات التي لم تعد سارصة المفعول.

________________
B-1

المرفقُ(ج) ُ

قائمةُالق ارراتُالتىُتمُادماجهاُمعُاالشارةُالىُالق ارراتُالناتجةُعنُاالدماج ُ
القرار ُ

أدمجُفي ُ

القرار ُ

أدمجُفي ُ

40-1
44-1
45-1

*30-16
*26-16
*32-16

48-14

*54-16

8-2
13-2
15-2
22-2

*14-16
*33-16
*29-16
*32-16

4-4
6-4
17-4
20-4

*14-16
13-16
*33-16
*6-16

4-15
5-15
،8-15
المرفق (ح)
17-15
19-15
20-15
21-15
23-15
36-15

*6-16
 *9-16ي10-16
*9-16
*20-18
 *6-16ي*23-16
*23-16
*42-16
 *27-16ي*28-16
*54-16

2-6

*56-16

1-7
6-7

*56-16
*15-31

3-16
4-16
36-16
37-16
56-16

*13-22
*11-31
*15-31
*9-21
*10-21

7-8

*56-16

6-9

*56-16

6-10
9-10
33-10
35-10

*6-16
*14-16
*26-16
 *27-16ي*28-16
ي *29-16ي*30-16
*34-16
*36-16
*15-31

14-11

*54-16

2-17
3-17
5-17
6-17
7-17
8-17
9-17
10-17
11-17
13-17
14-17
16-17
17-17
23-17

*9-21
*9-21
*7-26
*7-26
*7-26
*9-21
*7-26
*7-26
*7-26
*7-26
*7-26
*7-26
*7-26
*7-26

5-12
8-12
20-12
21-12

 *9-16ي10-16
*6-16
*34-16
 *27-16ي*28-16
ي *29-16ي*30-16
*36-16
*33-21

7-18
9-18
11-18
12-18
16-18
24-18
25-18

*10-21
*9-21
*12-22
*13-22
13-23
*33-21
*33-21

3-14
4-14
32-14
34-14
35-14
36-14

*6-16
13-16
*23-16
*20-18
*34-14
 *27-16ي*28-16
ي *29-16ي*30-16
*36-16

3-19
4-19
5-19

*33-21
*33-21
*33-21

38-10
39-10
40-10

23-12
30-12

38-14

* لم تعد سارصة المفعول .اةظر
http://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/resolutions/aspx

للق اررات التي لم تعد سارصة المفعول.
C-1

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

C-2

القرار ُ

أدمجُفي ُ

القرار ُ

أدمجُفي ُ

2-20

*7-26

22-23

*7-26

9-21
19-21
22-21

*7-26
*12-22
13-23

18-24
19-24

*7-26
*7-26

12-22
13-22
14-22
الفقرات التوجيهية
 1ج) ي 3أ) )2 )1
15-22
16-22
17-22
28-22

*11-31
*11-31

3-27

*15-31

3-28

*11-31

*11-31
*11-31
*7-26
*7-26
13-23

8-29
9-29
12-29

*6-31
*6-31
*11-31

10-23
21-23

*11-31
*7-26

* لم تعد سارصة المفعول .اةظر
http://www.icao.int/Meetings/a40/Pages/resolutions/aspx
للق اررات التي لم تعد سارصة المفعول.

________________

المرفقُ(د) ُ

فهرسُالق ارراتُالساريةُالمفعولُحسبُالموضوع ُ
الحوادث
حماية تعض س الت الحوادث يالوقائع :القرار )II-49( 2-40
مساعدة ضحايا حوادث الطيران يأسرهم :القرار )I-119( 27-39
التحقيق :القرار  ،4-40المرفق (ن) ( ،)II-18القرار )I-114( 10-36
سبل تفادم الحوادث :القرار )I-114( 10-36
ُ
تكاليف الخدمات اإلدارصة يالتشعيلية :القرار )X-47( 39-36
أفرصقيا
الخطة التنفيذية اإلقليمية الشاملة للسالمة ال وصة ،)II-24( 7-38 :القرار )II-26( 23-40
اتفاقيات ياتفاقات:
الثنائية ،تنفيذ المخططات ايقليمية :القرار )II-28( 19-22
اتفاق بين اييكاي ياألمم المتحدة :القرار )I-49( 2-1
جواز سفر األمم المتحدة :القرار )I-50( 25-2

ُ
قاةون ال و
اتفاقيات :القرار  28-40المرفق (ب) ()V-1
تدرصس :القرار  28-40المرفق (د) ()V-3
ُ
البرصد ال وم :القرار  ،9-40المرفق (ه) ()III-1
ُ
ل نة المالحة ال وصة
التشكيل :القرار )I-22( 13-38
العضوصة :القرار  )I-21( 2-18القرار  ،)I-23( 2-27القرار )I-24( 6-39
فرق الخبراء :القرار  ،4-40المرفق (ب) ()II-7
استعمال اللعات :القرار )IX-2( 29-22
ُ
ت هيلات يخدمات المالحة ال وصة
المبرر ايقتصادم :القرار )IV-5( 10-16
التنفيذ :القرار  ،)II-28( 19-22القرار  ،)II-2( 22-39القرار  ،4-40المرفق (ه) ()II-9
التموصل المشترك :القرار )IV-1( 65-1
المخططات ايقليمية يايجراءات التكميلية :القرار  ،4-40المرفق (ه) ()II-9
القواعد يالتوصيات الديلية ياجراءات لخدمات المالحة ال وصة :القرار )II-2( 22-39
البحث يايةقاذ :القرار  ،4-40المرفق (ح) ()II-13
سياسات المالحة ال وصة :القرار )II-5( 4-40
ةوعية الهواء :القرار  ،17-40المرفق (ح) ()I-71
ُ
الطرق ال وصة :استخدام الطرق ال وصة العابرة للقطب الشمالي :القرار )II-21( 14-36
الحركة ال وصة
D-1

الق اررات السارصة المفعول الصادرة عن ال معية العمومية

D-2

التنسيق بين الحركتين ال وصتين المدةية يالعسكرصة :القرار  ،4-40المرفق (ط) ()II-14
حديد الم ايت ال وصة لخدمات الحركة ال وصة :القرار  ،4-40المرفق (ز) ()II-11

ُ
النقل ال وم
بيان موحد تسياسات اييكاي :القرار )III-1( 9-40
خدمات :القرار )I-94( 13-27
ُ
الطائرات
قواعد عالمية لتصميم الطائرات :القرار )I-96( 11-33
التطهير من الحشرات :القرار )I-92( 14-40
تأجير ياستئ ار يتبادل الطائرات :القرار )II-40( 13-23
أةواع جديدة من الطائرات ،تخطيط النظم :القرار )II-37( 14-23
الضوضاء :السياسات يالبرامج :القرار  17-40المرفق (ج) ()I-63
الضوضاء :الطائرات النفاثة دين الصوتية :القرار  ،17-40المرفق (د) ()I-66
الطائرات فوق الصوتية :القرار  ،17-40المرفق (ز) ()I-71
اةبعاثات محركات الطائرات :القرار )I-73( ،18-40
ايزدحام في المطارات يفي الفضاء ال وم :القرار )II-34( 11-27
المطارات
الضوضاء :القرار  ،17-40المرفق (ه) ()I-68
توفير المطارات المالئمة :القرار  ،4-40المرفق (م) ()II-16
اعادة تشعيل المطارات :القرار )VI-8( 11-22
ُ
خدمات المطارات يخدمات المالحة ال وصة :القرار  ،9-40المرفق (ج) ()III-8
ُ
ايزدحام في الفضاء ال وم
اةظر ايزدحام في المطارات يفي الفضاء ال وم

شهادات صالحية الطائرات للطيران :القرار  )I-96( 11-33يالقرار  4-40المرفق (ج) ()II-8
المخدرات يالكحول :برامج الفحص :القرار )II-43( 12-33
المتأخرات:
حوافل تسوصة ايشتراكات التي طال تأخرها :القرار )X-39( 25-38
تسوصة :القرار  ،)X-41( 1-34القرار )X-37( 31-39
ال معية العمومية
ديرات استثنائية :القرار )I-27( 5-14
دعوات :القرار )I-30( 3-5
ق اررات ،توحيدها :المرفقان (ب) ي(ج)
الق اررات السارصة المفعول :المرفق (ه)
الق اررات السارصة المفعول :فهرس الموضوعات :المرفق (د)
ارت ،التحفظات :المرفق (أ)
القر ا
النظام الداخلي الدائم لل معية العمومية ()I-28
النص العرالي :المقرر )I-29( 25
النص الريسي :المقرر )I-29( 22
يتيرة اةعقاد ديرات ال معية العمومية يمكان اةعقادها :القرار  ،)I-26( 1-8القرار ،)I-29( 13-16
المقرر )I-29( 22
ُ
أةصبة ايشتراكات

اﻟ ﻓ )د( :ﻓﻬس اﻟﻘ ارات اﻟﺎرﺔ اﻟ ﻔﻌل ﺣ اﻟ ﺿع
اﻟ#ﻓﻊ ،اﻟ ﺄﺧات :اﻟﻘار (X-6) ٢٣-٢٦
اﻟ )ﺎد( :اﻟﻘار (X-5) ٣١-٣٦
أﻧ)0ﺔ اﻻﺷ اﻛﺎت ﻟﻠ+ات  :٢٠١٦-٢٠١٤اﻟﻘار (X-7) ٢٦-٣٨
أﻧ)0ﺔ اﻻﺷ اﻛﺎت ﻟﻠ+ات  :٢٠١٩-٢٠١٧اﻟﻘار (X-13) ٣٢-٣٩
اﻟ ﺎﻋ#ة اﻟﻰ اﻟ#ول ) اﻧ> أ=<ﺎ اﻟ ﻌﺎون اﻟﻔ+ﻲ(:
ﺗ ﻞ اﻟ BCDاﻻﻗﻠ ﺔ :اﻟﻘار (IV-5) ١٠-١٦
ﺗ+ﻔ Gاﻟ BCDاﻻﻗﻠ ﺔ :اﻟﻘار  ،(IV-5) ١٠ -١٦اﻟﻘار  ،(II-28) ١٩-٢٢اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )ه( )(II-9
ﺗ+ﻔ Gاﻟﻘاﻋ #واﻟ ﺻﺎت اﻟ#وﻟﺔ واﺟاءات ﻟ#Dﻣﺎت اﻟ ﻼﺣﺔ اﻟJﺔ اﻟﻘار (II-2) ٢٢-٣٩
اﻟOﺎرات ،ﻣQﻔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔ+ن :اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )م( )(II-18
اﻟ Qﻔن واﻟ ﻌ#ات ،إﻋﺎدة ﺗUﻐﻞ اﻟ Cﺎرات :اﻟﻘار (VI-8) ١١-٢٢
ﺧ#ﻣﺎت اﻟ) WXواﻻﻧﻘﺎذ :اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )ح( )(II-13
ﺗﻘﺎر ﻣاﺟﻌﺔ اﻟXﺎZﺎت :اﻟﻘار  ،(X-42) ٣٠-٣٧اﻟﻘار  ،(X-42) ٢٩-٣٨اﻟﻘار (X-43) ٣٥-٣٩
ﺣادث اﻟCان:
ﻣﺎﻋ#ة ﺿXﺎ=ﺎ ﺣادث اﻟCان وأﺳﻫ] :اﻟﻘار (I-119) ٢٧-٣٩
اﻟ Xﻘﻘﺎت :اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )ن( )(II-18
ﺣ ﺎ=ﺔ اﻟJﻼت :اﻟﻘار (I-115) ٢-٤٠
إﻋﻼن أﻣ` اﻟCان :اﻟﻘار (VII-3) ١١-٤٠
ﺧCﺔ ﻋ ﻞ أﻣ` اﻟCان :اﻟ ﺎﻫ ﺎت اﻟ ﺎﻟﺔ :اﻟﻘار (VII-18) ١٨-٣٦
اﻟ #ر ﻋﻠﻰ اﻟCان :اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )د( )(II-8
اﻟ ﺄﻣ` ﺿ #ﻣDﺎ bاﻟXب :اﻟ ﺎﻋ#ة :اﻟﻘار (V-12) ٢٠-٣٣
اﻟ+ﻬﺞ اﻟ ازن
اﻧ> اﻟ<ﺿﺎء
اﻟ Oاﻧﺎت
:٢٠١٠-٢٠٠٩-٢٠٠٨
:٢٠١٣-٢٠١٢-٢٠١١
:٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٤
:٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧
:٢٠٢٢-٢٠٢١-٢٠٢٠

اﻟﻘار (X-26) ٢٩-٣٦
اﻟﻘار (X-28) ٢٦-٣٧
اﻟﻘار (X-30) ٢٢-٣٨
اﻟﻘار (X-31) ٣٧-٣٩
اﻟﻘار (X-33) ٣٤-٤٠

ﺧCﺔ اﻟ ﻌ hﻋ` اﻟfgن وﺧﻔ<ﻪ ﻓﻲ ﻣJﺎل اﻟCان اﻟ#وﻟﻲ )ﻛرﺳﺎ( :اﻟﻘار (I-82) ١٩-٤٠
اﻟUﻬﺎدات
اﻟ0ﻼﺣﺔ ﻟﻠCان :اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )ج( )(II-8
bاﻗ] ﻗﺎدة اﻟCﺎﺋةj ،ﻔﺎءة واﺟﺎزات :اﻟﻘار  ،(II-41) ٢٤-٢١اﻟﻘار  ،٤-٤٠اﻟ ﻓ )ج( )(II-8
اﻟ Uﻐﻠن اﻷﺟﺎﻧ :اﻟﻘار (I-104) ٦-٣٦
اﺗﻔﺎﻗﺔ ﺷmﺎﻏ١٩٤٤ ،
اﻟﺎﺳﺔ ﻓ ﺎ ﯾ ﻌﻠ Zﺎﻟ ﻌ#ﯾﻞ :اﻟﻘار (I-2) ٣-٤
اﻟ ﺎدة  ٣ﻣmر  -اﺿﺎﻓﺔ :اﻟﻘار  ،(I-9) ١-٢٥اﻟﻘار  ،(I-11) ٢-٢٥اﻟﻘار (I-11) ١-٢٧
اﻟ ﺎدة  - ٤٥اﻟ ﻘ اﻟ#اﺋ] :اﻟﻘار  ،(I-30) ٤-٨اﻟﻘار (I-31) ٥-٨
اﻟ ﺎدة )٤٨أ(  -اﻟ#ورات اﻻﺳ +oﺎﺋﺔ ﻟﻠ Jﻌﺔ اﻟﻌ ﻣﺔ :اﻟﻘار (I-27) ٥-١٤
اﻟ ﺎدة )٥٠أ(  -ﻋ<ﺔ اﻟ Jﻠ :pاﻟﻘار  ،(I-15) ١-١٣اﻟﻘار ١٧أ ،(I-16) ١-اﻟﻘار ،(I-17) ٢-٢١
اﻟﻘار  ،(I-18) ١-٢٨اﻟﻘار  ،(I-19) ٢-٢٨اﻟﻘار  ،(I-19) ٤-٣٩اﻟﻘار (I-20) ٥-٣٩
اﻟ ﺎدة  - ٥٦ﻟ+Jﺔ اﻟ ﻼﺣﺔ اﻟJﺔ :اﻟﻘار  ،(I-21) ٢-١٨اﻟﻘار  ،(I-23) ٢-٢٧اﻟﻘار  ،(I-24) ٦-٣٩اﻟﻘار (I-25) ٧-٣٩
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المادة  83مكرر  -اضافة :القرار ،)I-9( 3-23
المادة  83مكرر  -ةقل تعض المهام يالواجبات :القرار )I-7( 2-23
المادة  93مكرر  -عضوصة اييكاي :القرار )I-12( 3-1
المواد (48أ) ي(49ه) ي - 61ديرات ال معية العمومية :القرار )I-26( 1-8
النص المعتمد الصيني :القرار )I-6( 2-32
النصان المعتمدان ،الفرةسي يايسباةي :القرار )I-3( 16-16
النص المعتمد ،الريسي :القرار )I-4( 2-22
البند الختامي ،تعديل القرار  ،)I-5( 3-22القرار  ،)I-5( 3-24القرار  ،)I-6( 29-31القرار )I-7( 3-32

ُ
الطائرات المدةية :سوء استخدام :إعالن :القرار )VII-1( 1-33

الطيران المدةي :األثر على البيئة :القرار  ،17-40المرفق (ح) ()I-71
ُ
تعير المناز :القرار )I-73( 18-40
ُ
الحقوق الت ارصة
اةظر اتفاقات يترتيبات
ُ
النقل الفضائي الت ارم :القرار )I-58( 26-40
ُ
األمراض المعدية :الحماية يالوقاية:
السفر عن طرصق ال و :القرار )I-91( 13-37
الركاب يالطواقم :القرار )I-90( 12-35
ُ
ايتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة ()CNS/ATM
بيان موحد تسياسات اييكاي يممارساتها المستمرة :القرار )I-96( 15-35
أعمال المتاتعة لمؤتمر سنة  :1998القرار )I-99( 12-32
ايتصايت جو  -أرض العالمية :ال واةب القاةوةية :القرار )I-12( 19-29
النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ):(GNSS
ميثاق حقوق الديل يالتلاماتها القرار )V-10( 19-32
تنفيد :اطار قاةوةي :القرار  ،)V-11( 20-32القرار  ،28-40المرفق (ي) ()V-5
ال واةب القاةوةية :القرار  ،28-40المرفق (ي) ()V-5
ُ
تضارب المصالح في م ال الطيران المدةي)V-7( 8-39 :
ُ
الديل المتعاقدة
الخطوات المطلوالة فيما يتعلق تالمساعدة الفنية :القرار )VI-1( 24-40
التعاين :التحقيق :حوادث الطائرات :القرار  ،4-40المرفق (ن) ()II-18
التعاين ،سالمة الطيران المدةي :القرار )I-12( 3-25
التعاين ،إعادة تشعيل المطارات :القرار )VI-8( 11-22
ايضطالع تايلتلامات المالية اةظر ايشتراكات المتأخرة
استخدام العاملين في الخدمات األرضية للطيران :القرار  ،4-40المرفق (ك) ()II-17
ايسهام في األعمال الفنية :القرار  ،4-40المرفق (ل) ()II-17
العالقات مع اييكاي :القرار  ،)I-38( 14-1القرار  )I-41( 15-1القرار  ،)I-39( 26-2القرار )I-40( 27-2
برةامج منع ارتطام الطائرات تالمرتفعات يهي تحت السيطرة :القرار )I-112( 9-31
اتفاقية الطيران المدةي الديلي1944 ،
اةظر اتفاقية شيكاغو1944 ،
ُ
اتفاقية تمييل المتف رات البالستيكية تعرض كشفها:
المادة الراتعة :تطبيق :القرار )VII-20( 2-35
ُ
اتفاقيات يالريتوكويت

المرفق (د) :فهرس الق اررات السارصة المفعول حسب الموضوع
اتفاقية بي ين)V-8( 10-39 :
بريتوكول بي ين)V-8( 10-39 :
بريتوكول كيوتو)I-73( 18-40 :
اتفاقية موةترص ال :القرار )V-9( 9-39

D-5

ُ
التعاين بين الديل المتعاقدة :سالمة الطيران المدةي :القرار )I-12( 3-25
ُ
الم لس
الهيئة التحكيمية :القرار )I-29( 23-1
الديرة ايستثنائية :القرار )I-43( 5-24
التلامات الديل األعضاء :القرار )I-20( 1-4
زصادة عدد األعضاء :القرار  ،)I-15( 1-13القرار 17أ ،)I-16( 1-القرار  ،)I-17( 2-21القرار  ،)I-18( 1-28القرار ،)I-19( 2-28
القرار )I-19( 4-39
طائرة كوالية ،تخرصب يتدمير :القرار )I-45( 5-22
معال ة األمن اإللكتريةي في الطيران المدةي  :القرار (VII-22) 10-40
إعالن أمن الطيران :القرار (VII-3) 11-40

ُ
ايختالفات (القواعد يالتوصيات الديلية ياجراءات خدمات الحركة ال وصة) :القرار )II-2( 22-39
استراتي ية الحد من مخاطر الكوارث يآليات التصدم لها في قطاع الطيران :) :القرار )II-122( 24-39
ُ
تطهير الطائرات من الحشرات :القرار )I-92( 14-40
ُ
الخالفات :البت فيها :القرار )I-29( 23-1
الوثائق
ارسال الوثائق :القرار )IX-7( 5-3
اصدار الوثائق يتوزصعها :القرار )IX-6( 21-24
ُ
التنمية ايقتصادية :القرار )VI-1( 24-40
ُ
التنظيم ايقتصادم :القرار  ،9-40المرفق (أ) ()III-1
ُ
الشعار الرسمي يالختم الرسمي :القرار )I-37( 1-31
ُ
ايت ار تايةبعاثات :القرار )I-73( 18-40
حماية البيئة
تعير المناز :القرار )I-73( 18-40
عام :القرار  ،17-40المرفق (أ) ()I-60
سياسات اييكاي يممارساتها :القرار )I-59( 17-40؛ يالقرار )I-73( 18-40
منع جلب األةواع الدخيلة الخطرة :القرار )I-88( 21-36
الخبراء
المكاتب ايقليمية :القرار  ،4-40المرفق (م) ()II-18
المساعدة الفنية :القرار )VI-1( 24-40
ُ
المراجع الخارجي :القرار  ،)X-44( 10-5القرار )X-45( 38-36
التعيين القرار  )X-45( 38-36يالقرار  ،)X-46( 31-37يالقرار  ،)X-45( 30-38يالقرار )X-46( 36-39
التسهيالت :القرار )III-14( 16-40
ُ
منح اللمالة يالمنح الدراسية :القرار  ،24-40المرفق (ب) ()VI-4
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ُ
النظام المالي :القرار  )X-1( 35-36يالقرار  )X-2( 29-37يالقرار  )X-2( 28 -38يالقرار )X-4( 34 -39
ُ
طواقم قيادة الطائرة ،شهادات الكفاءة يايجازات :القرار  ،4-40المرفق (ج) ()II-8
أجهلة التدرصب على الطيران تالمحاكاة ،القرار )II-48( 10-38
التنبؤ يالتخطيط ايقتصادم :القرار  9-40المرفق (ج) ()III-8
ُ
ايتصايت جو -أرض (العالمية)
اةظر ايتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة ()CNS/ATM
ُ
الخطة العالمية للمالحة ال وصة :القرار  ،1-40المرفق (ب) ()II-32
ُ
الخطة العالمية للسالمة ال وصة :القرار  ،1-40المرفق (أ) ()II-30
ُ
التوافق العالمي للقواعد :القرار )I-95( 3-29
ُ
النظام العالمي للمالحة تاألقمار الصناعية ُ
اةظر ايتصايت يالمالحة يايستطالع/ادارة الحركة ال وصة ()CNS/ATM
ُ
شريط توظيف العاملين األرضيين :القرار  ،4-40المرفق (ك) ()II-17
استبدال الهالوةات :القرار )II-45( 13-39
المقر الرئيسي :مقعد دائم :القرار  ،)I-30( 4-8القرار )I-31( 5-8
خطف الطائرات
اةظر التدخل غير المشريع
ُ
ايت ار تاألشخاص :القرار )III-23( 15-40
ُ
الرحالت التي تتم ألغراض اةساةية :القرار )I-118( 14-29
اييكاي
الشعار الرسمي يالختم الرسمي :القرار )I-37( 1-31
ايحتفال تالذكرى الخمسين ( :)1994القرار )I-1( 1-29
تحسين ايةتاجية :القرار  )I-32( 20-40القرار  )I-35( 1-32القرار )I-37( 3-33
العضوصة :القرار  ،)I-13( 3-1القرار ،)I-14( 9-1
المقر الدائم :القرار  ،)I-30( 4-8القرار )I-31( 5-8
سياسات :الم ال القاةوةي :القرار )V-1( 28-40
السياسة العامة :القرار  28-40المرفق (أ) ()V-1
برةامج اإليكاي للمتطوعين في م ال الطيران :القرار (VI-7) 17-39
ُ
تنفيذ المخططات ايقليمية
المساعدة يالمشورة :القرار  )II-28( 19-22؛ القرار )II-5( 4-40
سالمة الطيران في أفرصقيا القرار )II-24( 7-38
ُ
صنديق تكنولوجيا المعلومات يايتصايت :القرار  ،)X-47( 24-33القرار )X-48( 32-35
ُ
اإلبتكار في م ال الطيران :القرار )I-126( 27-40
الفرصق الحكومي الديلي المعني بتعير المناز :القرار )I-73( 18-40

المرفق (د) :فهرس الق اررات السارصة المفعول حسب الموضوع
ل نة الخدمة المدةية الديلية :القرار )I-54( 12-21
ُ
اليوم الديلي للسالم :القرار )I-94( 1-24
التسهيل المالي الديلي لسالمة الطيران (إيفاس) :القرار )X-40( 1-34
ُ
يثائق اييكاي الديلية
التصديق ،حايت :القرار  28-40المرفق (ج) ()V-2
ُ
المنظمات الديلية
عالقاتها مع اييكاي :القرار  ،)I-48( 10-1القرار  ،)I-48( 11-1القرار )I-30( 3-5
األمم المتحدة اةظر األمم المتحدة
ُ
دعوات للمشاركة في الديرات المقبلة لل معية العمومية :القرار )I-30( 3-5
العلي العراقي للكوصت :آثاره على الطيران)I-45( 7-28 :
اسرائيل :القرار  ،)I-42( 1-19القرار )I-43( 1-20
مطار القدس :القرار  ،)I-44( 7-21القرار )I-44( 5-23
ُ

التموصل المشترك :القرار  ،)IV-1( 65-1القرار  ،)IV-5( 37-14يالقرار )IV-5( 10-16

يحدة التفتيش المشتركة :القرار )I-54( 7-22
جواز سفر األمم المتحدة :القرار )I-50( 25-2
استخدام األراضي :تخطيط يإدارة :القرار  ،17-40المرفق (ي) ()I-69
شريط كفاءة اللعة المستخدمة في ايتصايت الهاتفية الالسلكية :القرار )II-44( 8-38
ُ
اللعات
العرالية ،التوسع في استخدام خدمات اللعة العرالية في اييكاي :المقرر  ،)IX-3( 26القرار )IX-3( 21-29
ايستخدام المحديد للعة العرالية :المقرر )IX-3( 21
استخدام اللعة العرالية في ديرات ال معية العمومية :المقرر )IX-3( 23
الصينية ،التوسع في استخدام خدمات اللعة الصينية في اييكاي :القرار )IX-4( 16-31
تقديم :المقرر )IX-4( 22
خدمات :القرار  ،)IX-2( 30-22القرار )IX-1( 25-37
استخدام ،ل نة المالحة ال وصة :القرار )IX-2( 29-22
قاةون المعاهدات :اتفاقية فيينا لعام  :1986القرار )I-41( 5-33
ُ
ايستيالء على طائرة لبناةية يتحوصل مسارها :القرار )I-43( 1-20
الل نة القاةوةية :القرار )I-25( 5-7
ُ
اسقاط طائرة ليبية :القرار )I-42( 1-19
ُ
اجازات ،أطقم قيادة الطائرة :القرار  ،)II-41( 24-21القرار  ،4-40المرفق (ج) ()II-8
ُ
ُ
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ايجتماعات
المالحة ال وصة :القرار  ،4-40المرفق (أ) ()II-6
الوثائق :القرار )IX-7( 5-3
اييكاي ،اشتراك منظمة التحرصر الفلسطينية تصفة مراقب :القرار )I-55( 6-22
ايجتماعات غير الرسمية :القرار  ،19-22الفقرة ج) ()II-28
اعداد ايجتماعات يتصرصف أعمالها :القرار )II-37( 16-11
المالحة ال وصة اإلقليمية :القرار  ،4-40المرفق (ي) ()II-10
الوكايت المتخصصة ،دعوة حركات التحرصر لحضور اجتماعات :المقرر )I-55( 21
ُ
العقاقير المخدرة
القضاء على النقل غير المشريع للعقاقير المخدرة تطرصق ال و :دير اييكاي :القرار )I-88( 12-27
برةامج فحص المخدرات :القرار )II-43( 12-33
ال يل القادم من المهنيين العاملين في م ال الطيران  :القرار (II-46)ُ29-39

مبادرة "عدم ترك أم بلد يراء الركب" :القرار )I-120( 23-39
ُ
الضوضاء
النهج المتوازن :القرار  ،17-40المرفق (ج) ()I-63
الفضاء الخارجي :القرار )I-57( 11-29
منظمة التحرصر الفلسطينية :ايشتراك في اييكاي تصفة مراقب :القرار )I-55( 6-22
ُ
فرق الخبراء :القرار  ،4-40المرفق (ب) ()II-7
السلم ياألمن :القرار )I-51( 5-5
األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء :القرار )II-34( 11-37
ُ
السياسة العامة للموظفين :القرار )VIII-1( 51-1
الملايا يالحصاةات :القرار  ،)I-39( 26-2القرار  ،)I-40( 27-2القرار )I-40( 3-26
اجراءات خدمات المالحة ال وصة
ايةشاء :القرار )II-2( 22-39
الصياغة :القرار )II-2( 22-39
تنفيذ القواعد يالتوصيات الديلية ياجراءات خدمات المالحة ال وصة :القرار )II-2( 22-39
ُ
سياسة ايعالم :القرار )I-41( 15-1
المطبوعات :القرار )IX-5( 54-1
ُ
طيف الترددات الالسلكية :سياسة اييكاي :القرار )I-116( 26-38
ايتصايت الهاتفية الالسلكية :اللعة اية ليلصة :الكفاءة :القرار )II-44( 8-38
ُ

المرفق (د) :فهرس الق اررات السارصة المفعول حسب الموضوع
الممارسات الموصى بها
التعرصف :القرار )II-2(22-39
ايةشاء :البيئة :القرار  ،17-40المرفق (ب) ()I-62
الصياغة :القرار )II-2( 22-39
التنفيذ :القرار )II-2( 22-39
ُ
هيئات الطيران المدةي ايقليمية :عالقاتها مع اييكاي :القرار  )I-52( 17-27يالقرار )I-53( 21-37
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