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(i) 

 تصديـر
تتضمن هذه الوثيقة جميع القرارات سارية المفعول الصادرة 

 والثالثين الخامسعن الجمعية العمومية حتى نهاية الدورة 
 .)٢٠٠٤اكتوبر /سبتمبر(

 وتوجد عناوين فرعية ،وتنقسم الوثيقة الى عشرة أبواب
ويظهر .  )انظر فهرس المحتويات( سبعة من أبوابها يعديدة ف

 ي ينتمي الـذيت الباب أو العنـوان الفـرعنص كل قرار تح
 قرار ما أو جزء من قرار تحت أكثر من يوعندما يأت.  اليه

 المكان ي فان النص الكامل لذلك القرار يظهر ف،باب أو عنوان
 ثم يرد رقمه وعنوانه فقط تحت ، يعتبر أكثر مالءمة لهيالذ

 .األبواب األخرى أو العناوين الفرعية األخرى

 األبواب يف(فة الى القرارات سارية المفعول وباالضا
 :يما يل) ١٠ الى ١مــن 

 لم تعد سارية    يقائمة القرارات أو أجزاء القرارات الت      —
 .))أ(المرفق (المفعول 

قائمة القـرارات الناتجـة عـن دمـج قـرارات أو             —
 مــع االشـارة الـى مصـدرها       ،أجـــزاء منها 

 .))ب(المرفق (

 مع االشارة الـى     ، توحيدها  جرى يقائمة بالقرارات الت   —
 .))ج(المرفق (القرار الناتج عن عملية التوحيد هذه 

ــوع — ــرس موض ــول يفه ــارية المفع ــرارات س  للق
 .))د( المرفق(

 .))(المرفق (فهرس للقرارات سارية المفعول  —

والجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العمومية قد اعتمدت 
) االستثنائيــة(رة التاسعة عشرة  الدويبالروسية ألول مرة ف

ي وافقت عليها  وبذلك فان القرارات السارية الت،١٩٧٣ عام
لتالية تمثل نصوصا معتمدة الدورة وكل الدورات ا تلك

، ترد  من هذه الوثيقةي النص الروسيوف.  الروسية باللغة
 يأعدتها األمانة العامة للقرارات سارية المفعول الت ترجمة

 كل دوراتها من األولى الى الثامنة يمعية العمومية فاعتمدتها الج
 لم تعد سارية والواردة ي وترجمة لعناوين القرارات الت،عشرة

 .))أ(المرفق ( يف

كما تجدر االشارة الى أن الجمعية العمومية اعتمدت قراراتها 
ولذلك فان .   دورتها الرابعة والعشرينيباللغة العربية ألول مرة ف

 اعتمـدتها الـدورة الرابعــة والعشرون يتـالقرارات ال
 .والدورات التالية تمثل نصوصا معتمدة باللغة العربية
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I-1 

 المسائل الدستورية وأمور السياسة العامةــالباب األول 

 ياتفاقية الطيران المدني الدول 

اء االيكاو ـال بالذكرى الخمسين النشـاالحتف :١-٢٩القرار 
)١٩٩٤( 

 سيوافق الذكرى ١٩٩٤السابع من ديسمبر  لما كـان
 .شيكاغو الخمسين للتوقيع على اتفاقية الطيران المدني الدولي في

ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على  ا كانتولم
تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا "أن 

على ايجاد وابقاء الصداقة والتفاهـم بيـن أمـم العالـم 
 من هذه االتفاقية على أنه ينبغي ٤٤كما تنص المادة .." .وشعوبه

ى تطوير مبادئ وتقنيات العمل عل"أن يكون هدف االيكاو هو 
المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطويـر النقـل 

تلبية احتياجات شعوب العالم الى .. .الجـوي الدولي مـن أجل
 ."نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد

 التي أنشئت ، منظمة الطيران المدني الدوليولما كانت
 قد أوفت بنجاح منذ ،ن المدني الدوليبموجب اتفاقية الطيرا

 . باألهداف واألغراض المذكورة أعاله١٩٤٤ عام

من المرغوب فيه االعتراف تماما بالمساهمة  ولما كان
الكبيرة التي يقدمها الطيران المدني للرفاهية االجتماعية 

 .واالقتصادية لشعوب العالم

ل مع  منظمة الطيران المدني الدولي تواصل العمولما كانت
الدول ومن خالل منظماتها االقليمية والدولية بما يكفل لنمو 

 .الطيران المدني أن يواصل االسهام في السالم والتنمية الدوليين

 :فان الجمعية العمومية

ــامج  توافــق -١ ــام المجلــس باعــداد برن ــى قي عل
يتضمن مؤتمرا أو اجتماعا كبيرا يعقد بمقر االيكاو يوم  للنشاطات

 . مع  اصدار ما يناسب ذلك من مطبوعات١٩٩٤ديسمبر  ٧

الـدول األعضــاء علـى انشـاء نقطـة        تحـث   -٢
وطنية وعلى تنفيـذ بـرامج أنشـطة علـى المسـتوى             اتصال

 لالحتفال بهذه الذكرى علـى      ،وممولة من موارد محلية    الوطني،
 .مالئم نحو

الدول األعضاء على التعـاون مـع المكاتـب         تحث -٣
 وضع برامج أنشطة يمكن ايجاد تمويل لها        االقليمية للمنظمة في  

 .من داخل المنطقة

 للمجلس بالعمل مع األمم المتحدة ووكاالتهـا        رحتص -٤
الضوء على دور الطيـران المـدني       للقيام باألنشطة التي تسلط     

 .أعمالها في

 ابتداء من   ،السابـع من ديسمبر من كل عام      تعلـن -٥
 وتطلب من األمـين     ، يوما للطيران المدني الدولي    ،١٩٩٤عام  

 .العام أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بذلك

 السياسة والبرنامج فيما يتعلق بتعديل االتفاقية :٣-٤القرار 

 الجمعية العمومية قد كلفت المجلس في دورتهـا     لما كـانت 
الثانية بدراسة االتفاقية وبعرض اقتراحات لتعديلها على الجمعية        

باعداد برنامج يحتوي على جدول زمني       و ،١٩٥٠العمومية لسنة   
 .للعمل في هذا الصدد

 بعد اجـراء   ، المجلس وهيئاته الفرعية استنتجت    ولما كـان 
 أن كثيرا من التعـديالت المقترحـة   ،دراسة متعمقة لهذه المسألة   

 وأن أيا منها لم يستلزم اصدار       ،ليس مهيئا التخاذ قرارات فورية    
 .١٩٥٠قرار من الجمعية العمومية في سنة 

 المجلس قرر أال يوصـي الجمعيـة العموميـة          ولما كـان 
 ومن رأيه أن الجمعيـة      ، باجراء أي تعديل لالتفاقية    ١٩٥٠ لسنة

 . ينبغي أال تعتمد أي تعديل لها١٩٥٠العمومية لسنة 

 المجلس طلب رأى الجمعية العمومية حول أمور ولما كـان
ردة فـي   معينة تتعلق بالمبدأ واألسلوب وطريقـة العمـل الـوا         

البــاب الخامس من تقرير المجلس بشأن تعديل اتفاقية شيكاغو         
(A4-WP/20, P/7). 

 :فان الجمعية العمومية تقرر اآلتي

تعديل لالتفاقية قد يكون له ما يبرره اذا ما أي أن  -١
 :تحقق الشرطان التاليان أحدهما أو كالهما



 I-2 قرارات الجمعية العمومية 

اذا ثبت من واقع الخبرة أن هناك ضرورة الجراء  )١
 .التعديل

 .اذا أمكن اظهار أن التعديل مفيد ومرغوب فيه )٢

أنه يجب أال يعد أي برنامج في المستقبل القريب  -٢
 .الجراء تعديل عام لالتفاقية

أن تعديل االتفاقية يجب أال يتم اال بواسطة تعديالت  -٣
 .محددة

 من االتفاقية يجب االبقاء عليها ٩٤أن المادة  -٤
 .يالحال بشكلها

ة العمومية يجب أال تعتمد أي أن الدورة الحالية للجمعي -٥
 .اجراء محدد الدخاله في بروتوكوالت التعديل

ان أحكام هذا القرار ال تخل بالمسؤولية الملقاة على  -٦
 في أي تعديل ، وفقا ألحكام هذا القرار،عاتق المجلس بأن ينظر

 أو ،محدد يكون ناشئا عن قرارات سابقة للجمعية العمومية
 ، من أية هيئة من هيئات المنظمةمقترحا من دولة متعاقدة أو
بخالف التعديالت المنصبة على (بما فـي ذلك التعديالت 

المقدمة الى المجلس قبل انعقاد الدورة الرابعة ) ٩٤ المادة
 الصادر عن الجمعية ٥-٢ عمال بالقرار ،للجمعية العمومية

 وأن يقدم اقتراحات الى الجمعية العمومية في ،العمومية
 .الصدد هذا

 المجلس يجب أال يبادر باقتراح أي تعديل لالتفاقية ان -٧
لعرضه على الجمعية العمومية اال اذا اعتبر المجلس أن لهذا 

 .التعديل طابعا عاجال

أن أية دولة متعاقدة ترغب في اقتراح تعديل لالتفاقية  -٨
يجب أن تقدم اقتراحها كتابيا الى المجلس قبل تاريخ افتتاح 

يعرض عليها ذلك التعديل بستة أشهر الجمعية العمومية الذي س
 ويقوم المجلس بالنظر في مثل هذا االقتراح .على األقل

وارساله الى الدول المتعاقدة مصحوبا بتعليقاته أو توصياته 
بشأنه وذلك قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ افتتاح 

 .العمومية الجمعية

  مكرر٩٣مادة جديدة  :٣-١القرار 
 

  ٦١و) (٤٩، )أ(٤٨ديالت على المواد تع :١-٨القرار 

 ٤٥تعديل للمادة  :٤-٨القرار 
 

 )أ(٥٠تعديل للمادة  :١-١٣القرار 
 

 )أ(٤٨تعديل للمادة  :٥-١٤القرار 
  

 )أ(٥٠تعديل للمادة  :١-أ١٧القرار 
 

 ٥٦تعديل للمادة  :٢-١٨القرار 
 

 )أ(٥٠تعديل للمادة  :٢-٢١القرار 
 

شيكاغو بشأن النص المعتمد تعديل التفاقية  :٢-٢٢القرار 
 باللغة الروسية لالتفاقية

 
  مكرر٨٣مادة جديدة  :٢-٢٣القرار 

 
  مكرر٣مادة جديدة  :١-٢٥القرار 

 
 من اتفاقية الطيران المدني ٥٦تعديل المادة  :٢-٢٧القرار 

 يالدول
 

 ) أ(٥٠تعديل المادة  :١-٢٨القرار 
 

 فيما لدوليالطيران المدني اتعديل اتفاقية  :٢-٣٢القرار 
 يتعلق بالنص الصيني الرسمي لالتفاقية

 

سباني التفاقية الطيران   ألالنصان الفرنسي وا   :١٦-١٦القرار 
 يالمدني الدول

 قد دعا المجلس الى اتخاذ التدابير ٢-٣القرار  لما كـان
الالزمة لتزويد المنظمة بنصي اتفاقية الطيران المدني الدولي 

 الستخدامهما فحسب لخدمة ،ةباللغتين الفرنسية واالسباني
 .األغراض الداخلية للمنظمة

 عمال بذلك القرار وخدمة لألغراض ، المجلسولما كـان
 قد اعتمد نصي االتفاقية باللغتين الفرنسية واالسبانية ،المذكورة

 .Doc 7300/3والموجودين في الوثيقة 

 بالنص المعتمد بثالث ينع المـؤتمر الدولي المولما كـان
قد ) ١٩٤٤ ،شيكاغو(تفـاقية الطيران المدني الدولي لغات ال

 وفتح باب ، في بوينيس ايريس،٢٠/٩/١٩٦٨ بتاريخ ،وافق
يشار اليه ( على بروتوكول ،٢٤/٩/١٩٦٨ بتاريخ ،التوقيع

الملحق به نص االتفاقية ") ببروتوكول بوينيس آيريس"بعد  فيما
 .المذكورة باللغتين الفرنسية واالسبانية



I-3 لدستورية وأمور السياسة العامة المسائل ا-١   

 من المرغوب فيه أن يدخل نص االتفاقية ولما كـان
باللغتين الفرنسية واالسبانية الملحق ببروتوكول بوينيس آيريس 

 .حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن

 :فان الجمعية العمومية

 كل الدول المتعاقدة على قبول بروتوكول تحـث -١
 .بوينيس آيريس في أقرب وقت ممكن

ي استخدام  أن تبـدأ المنظمــة على الفور فتقـرر -٢
نص االتفاقية باللغتين الفرنسية واالسبانية الملحق ببروتوكول 

 .بوينيس آيريس

 ألغراض ،الدول المتعاقدة بأال تستخدمتوصـي  -٣
 في عالقاتها ، في مراسالتها باللغة الفرنسية أو االسبانية،االشارة

 سوى نص االتفاقية ،مع المنظمة أو الدول المتعاقدة األخرى
 .ين الملحق ببروتوكول بوينيس آيريسبهاتين اللغت

 .٢-٣ الغاء القرار تقـرر -٤

تعديل اتفاقية شيكاغو فيما يتعلق بالنص  :٢-٢٢القرار 
 الرسمي لالتفاقية باللغة الروسية

 :ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 خالل دورتها الثانية والعشرين في مونتريال وقد اجتمعت
 .٣٠/٩/١٩٧٧بتاريخ 

 بشأن النص الرسمي ١٣-٢١ في اعتبارها القرار واذ تضع
 .التفاقية الطيران المدني الدولي باللغة الروسية

 علما بـأن الـدول المتعـاقدة قـد أعربت وقد أحاطـت
بصفـة عـامة عن رغبتها في وجود نص رسمي لالتفاقية 

 .المذكورة باللغة الروسية

قا للغرض المذكور  تحقي، أنه من الضروريوقد اعتبـرت
 اجراء تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في ،آنفا

 .٧/١٢/١٩٤٤شيكاغو بتاريخ 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة تقـر -١
 المقترح ادخاله على ي التعـديل التـال،المـذكورة آنفـا
 :االتفاقية المذكورة

 :يص التالاستبدال البند األخير من االتفاقية بالن

حرر في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر "
 وعملت منه نسخة . باللغة االنجليزية١٩٤٤ عام

االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية  باللغات
 وستكون االتفاقيـة .وحجيتها الرسمية جميعا واحدة

 وتودع النسختان ،معدة للتوقيع في واشنطن العاصمة
الواليات المتحدة األمريكية التي بمحفوظات حكومة 

تسلم صورا رسمية طبق األصل منها لحكومات كل 
 ".الدول التي توقع على هذه االتفاقية أو تنضم اليها

مـن االتفاقيـة    ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المـادة      ،تحـدد -٢
 أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعـديل           ،المذكورة

 .و أربعة وتسعونالمقترح ساريا بعد تصديقها عليه ه

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني        تقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية 

 متضـمنا  ، بحيث تكون كل منها متساوية في الحجية     ،واالسبانية
 :التعديل المقترح المذكور آنفا والعناصر التالية

جمعية العمومية وأمينها   يوقع على البروتوكول رئيس ال     )أ 
 .العام

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة   )ب 
تكون قد انضمت الى اتفاقية الطيران المدني الدولي أو         

 .تكون قد صدقت عليها

تــودع وثــائق التصــديق لــدى منظمــة الطيــران  )ج 
 .الدولي المدني

يسري مفعـول البروتوكـول بالنسـبة للـدول التـي            )د 
تـاريخ ايـداع وثيقـة التصـديق        عليه فـي     صدقت
 .والتسعين الرابعة

(          يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقـدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطـراف          )و
فــي االتفاقيــة المــذكورة بتــاريخ ســريان مفعــول 

 .البروتوكول

لبروتوكول بالنسبة ألية دولـة متعاقـدة       يسري مفعول ا   )ز
وثيقة  تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله عند ايداع  

 . لدى منظمة الطيران المدني الدوليتصديقها عليه
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 التصديق على البروتوكول بتعديل البند :٣-٢٢القرار 
 الختامي لالتفاقية

 :ان الجمعية العمومية

مي لالتفاقية بحيث  قد قررت تعديل البند الختالما كانت
 .يتضمن ذكر النص المعتمد لالتفاقية باللغة الروسية

 ترى أنه من المرغوب فيه بشكل كبير أن يسري ولما كانت
 .مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب وقت ممكن

كل الدول المتعاقدة أن تصدق على تعديل توصـي  -١
 .البند الختامي لالتفاقية في أقرب وقت ممكن

 األمــين العام بأن يوجــه اهتــمام كـلفت -٢
 تحقيقا للغرض ،الدول المتعاقدة الى هذا القرار فورا

 .أعاله المذكور

 التصديق علـى البروتوكـول بتعـديل البنـد      :٣-٢٤القرار 
 يالختامي من اتفاقية الطيران المدني الدول

 :ان الجمعية العمومية

لبروتوكول  بشأن التصديق على ا٣-٢٢ بقرارها اذ تذكـر
بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي بحيث 

 .يتضمن النص الرسمي لالتفاقية باللغة الروسية

 من المرغوب فيه جدا أن يسري مفعول ولما كـان
 .المذكور في أقرب وقت ممكن التعديل

 بكل الدول المتعاقدة أن تصدق على تعديل البند تهيــب
 .فاقية في أقرب وقت ممكنالختامي من االت

ــديل   :٢٩-٣١القرار  ــول بتع ــى البروتوك ــديق عل          التص
 البند الختامي لالتفاقية

 :ان الجمعية العمومية

قد قررت تعديل البند الختامي التفاقية شيكاغو لما كانت 
 .بحيث يتضمن ذكر النص الرسمي لالتفاقية باللغة العربية

فيه بشكل كبير أن يسري ترى أنه من المرغوب ولما كانت 
 .مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب وقت ممكن

كل الدول المتعاقدة بأن تصدق على تعديل توصي  -١
 .البند الختامي لالتفاقية في أقرب وقت ممكن

األميــن العــام بأن يوجــه اهــتمام تكلف  -٢
 تحقيقا للغرض ،الدول المتعاقدة الى هذا القرار فورا

 .هأعال المذكور

فيمـا  اتفاقية الطيران المدني الـدولي      تعديل   :٢-٣٢القرار 
 يتعلق بالنص الصيني الرسمي لالتفاقية

 :ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

خالل دورتها الثانية والثالثين في مونتريال وقد اجتمعت 
 .١٩٩٨أيلول / سبتمبر٢٢بتاريخ 

ة قد أعربت بصفة عامة بأن الدول المتعاقدوأحاطت علما 
عن رغبتها في اتخاذ اجراء لضمان توافر اتفاقية الطيران المدني 

كانون / ديسمبر٧الدولي المبرمة في شيكاغو بتاريخ 
 . بوصفها النص الصيني الرسمي١٩٤٤ األول

 تحقيقا للغرض المذكور ،أنه من الضروريوقد اعتبرت 
الدولي المبرمة في  اجراء تعديل التفاقية الطيران المدني ،آنفا

 .١٩٤٤كانون األول / ديسمبر٧شيكاغو بتاريخ 

من االتفاقية المذكورة ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة تقـر -١
 للبند األخير ي المقترح ليحل محل النص الحالي التعديل التال،آنفا

 :من االتفاقية المذكورة

/ حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر" 
 ونصوص هذه . باللغة االنجليزية١٩٤٤ كانون األول

 التي أعدت باللغات االنجليزية والعربية ،االتفاقية
 متساوية في ،والصينية والفرنسية والروسية واالسبانية

 وتودع هذه النصوص لدى محفوظات حكومة .الحجية
 وتسلم تلك الحكومة صورا ،الواليات المتحدة األمريكية

ل الدول التي قد توقع معتمدة رسميا منها لحكومات ك
 ويفتح باب التوقيع على .على هذه االتفاقية أو تنضم اليها

 ."هذه االتفاقية في واشنطن العاصمة 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تحـدد -٢
 أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل ،المذكورة

 . دولة١٢٤المقترح ساريا بعد تصديقها عليه هو 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني        تقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والعربية والصينية       

 بحيث تكون كل منها متسـاوية    ،والفرنسية والروسية واالسبانية  
 متضــمنا التعــديل المقتــرح المــذكور آنفــا ،فــي الحجيــة

 :التالية والعناصر



I-5 لدستورية وأمور السياسة العامة المسائل ا-١   

رئـيس الجمعيـة العموميـة      يوقع على البروتوكول     )أ 
 .العام وأمينها

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانـب أيـة      )ب 
اتفاقية الطيـران المـدني     دولة تكون قد صدقت على      

 . أو تكون قد انضمت اليهاالدولي

تـودع وثـائق التصــديق لـدى منظمـة الطيــران      )ج 
 .الدولي المدني

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة للدول التي صدقت        )د 
ليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الرابعة والعشرين ع

 .بعد المائة

(         يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف         )و 
في االتفاقيـة المـذكورة بتـاريخ سـريان مفعـول           

 .البروتوكول

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقـدة         )ز 
تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله عنـد ايـداع          
ــران  ــه لــدى منظمــة الطي وثيقــة تصــديقها علي

 .الدولي المدني

التصديق علـى البروتوكـول بتعـديل البنـد       :٣-٣٢القرار 
 يالتفاقية الطيران المدني الدولالختامي 

 :ان الجمعية العمومية

قد قررت تعديل البند الختامي لالتفاقية بحيث ما كانت ل
 .يشتمل على النص الرسمي لالتفاقية باللغة الصينية

ترى أنه من المرغوب فيه بدرجة عالية أن ولما كانت 
 .ممكن يسري مفعول التعديل المذكور أعاله في أقرب وقت

 كل الدول المتعاقدة بأن تصدق على تعديلتوصي  -١
 .التفاقية في أقرب وقت ممكنالبند الختامي ل

األمين العام بأن يوجه عناية الدول المتعاقدة وتكلف  -٢
 .أعاله  تحقيقا للغرض المذكور،الى هذا القرار فورا

تعديل اتفاقية شيكاغو فيما يتعلق بنقل بعض        :٢-٢٣القرار 
 المهام والواجبات

 يان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدول

رين بمونتريال ــفي دورتها الثالثة والعش وقد اجتمعت
 .٦/١٠/١٩٨٠ في

 ٢٨-٢٢ و٢٢-٢١في اعتبارها أحكام القرارين واذ تضـع   
 .الدولية بشأن تأجيـر واستئجار وتبادل الطائرات في العمليـات

 بمشروع تعديل اتفاقية الطيران المدني واذ أحاطت علما
 .جنة القانونيةالدولي الذي أعدته الدورة الثالثة والعشرون لل

بأن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في وأحاطت علمـا 
النص على نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل الى 
دولة مستثمر الطائرات في حالة تأجير أو استئجار أو تبادل تلك 

 .الطائرات أو أي ترتيب مماثل بشأنها

مذكور  تحقيقا للغرض ال،أنه من الضروريواذ تعتبـر 
 اجراء تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في ،أعاله

 .٧/١٢/١٩٤٤شيكاغو في 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تعتمـد -١
 : لتلك االتفاقيةي التعديل المقترح التال،المذكورة أعاله

 : نصهاي مكرر التال٨٣ المادة الجديدة ،٨٣تدرج بعد المادة 

 مكــرر ٨٣المادة "

 نقل بعض المهام والواجبات

 ٣١ و٣٠ و١٢واد ـر عن أحكام المـض النظـبغ )أ 
 عند استثمار طائرة مسجلة في دولة ،)أ(٣٢و

بموجب اتفاق اليجار أو استئجار أو تبادل  متعاقدة
 بواسطة ،الطائرة أو بموجب أي ترتيب مماثل

مركز أعماله الرئيسي أو يكون محل  مستثمر يكون
 في ،ة ان لم يكن له مركز عمل رئيسياقامته الدائم

 باالتفاق ، يجوز لدولة التسجيل،دولة متعاقدة أخرى
 أن تنقـل اليهـا كـل أو ،مع تلك الدولة األخرى

بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك 
 .)أ(٣٢ و٣١ و٣٠ و١٢الطائرة بموجب المواد 

ق وتعفي دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعل
 .بالمهام والواجبات المنقولـة



 I-6 قرارات الجمعية العمومية 

ال يصبح النقل نافذا بالنسبة لدول متعاقدة أخرى قبل  )ب 
أن يكون االتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى 

 أو قبل ،المجلس وأعلن وفقا للمادة الثالثة والثمانين
أن تكون سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة األخرى 

ونطاقه المعنية قد أخطرت مباشرة بوجود االتفاق 
 .بواسطة دولة طرف في االتفاق

أعاله على ) ب(و ) أ(تسري أحكام الفقرتين  )ج 
 ".الحاالت التي تشملها المادة السابعة والسبعون

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،وتحـدد -٢
المذكورة أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل 

 .و ثمانية وتسعونالمقترح ساريا بعد تصديقها عليه ه

 أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران المدني تقـرر -٣
الدولي بروتوكوال باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية 

 متضمنا ، بحيث تكون كلها متساوية في الحجية،واالسبانية
 :التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األمور المبينة أدناه

عمومية وأمينهـا العـام علـى       يوقع رئيس الجمعية ال    )أ 
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانـب أيـة      )ب 
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيـران المـدني          

 .الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

تـودع وثـائق التصــديق لـدى منظمـة الطيــران      )ج 
 .الدولي المدني

تي صدقت يسري مفعول البروتوكول بالنسبة للدول ال      )د 
 .والتسعين عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثامنة

(         يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف         )و 
في االتفاقيـة المـذكورة بتـاريخ سـريان مفعـول           

 .البروتوكول

ري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقـدة        يس )ز 
 اعتبارا مـن    ،تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله     

تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليه لدى منظمة الطيران        
 .المدني الدولي

 ٨٣ التصديق على البروتوكول بادخال المادة :٣-٢٣القرار 
 مكرر في اتفاقية شيكاغو

 :ان الجمعية العمومية

 الخـاص بتعديـل ٢-٢٣ القرار قد اعتمدت مـا كانتل
اتفاقيـة الطيـران المـدني الـدولي باضـافة مـادة جديدة هي 

 . مكـرر٨٣المادة 

جميـع الـدول المتعاقـدة على اتمـام أيـة تحـث 
تغييـرات الزمـة فـي قانونها الوطني وأن تصدق على التعديل 

 .في أقرب وقت ممكـن

يل التفاقيـة الطيـران المـدني الـدولي         تعد :١-٢٥القرار 
 ) مكرر٣ المادة(

 :ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

) االستثنائية(في دورتها الخامسة والعشرين اذ انعقـدت 
 .١٠/٥/١٩٨٤بمونتريال بتاريخ 

الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ولما كان 
 غير ،وحسن التفاهم بين أمم العالم وشعوبهايجاد وابقاء الصداقة 

أن اساءة استخدام ذلك الطيران يمكن أن يصبح تهديدا 
 .العام لألمن

من المرغوب فيه تجنب االحتكاك وتنمية التعاون ولما كان 
 . األمر الذي يتوقف عليه السالم العالمي،بين األمم والشعوب

 يطـور من الضروري للطيران المدني الدولي أنولما كان 
 .بطريقة أكيدة ومنظمة

من الضروري تأمين سالمة األشخاص الذين على ولما كان 
متن الطائرات المدنية وحماية أرواحهم تمشيا مع االعتبارات 

 .األولية لالنسانية

الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني الدولي ولما كانت 
 :٧/١٢/١٩٤٤الموقع عليها بشيكاغو في 

 لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء تعترف بأن —
 .الجوي الذي يعلو اقليمها

وتتعهد لدى وضع القواعد المتعلقة بطائرات الدولـة         —
 .فيها بأن تعتد بسالمة المالحة للطائرات المدنية

وتوافق على عدم اسـتعمال الطيـران المـدني فـي          —
 .أغراض ال تتفق مع أغراض هذه االتفاقية
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لمتعاقدة مصممة على اتخاذ التدابير الدول اولما كانـت 
المالئمة الرامية لمنع انتهاك الفضاء الجوي للدول األخرى ومنع 
استعمال الطيران المدني في أغراض ال تتفق مع أهداف االتفاقية 

 .وأن تعزز على نحو أكبر سالمة الطيران المدني الدولي

 الرغبة العامة للدول المتعاقدة تتمثل في أنولما كانـت 
تؤكد من جديد على مبدأ عدم استعمال األسلحة ضد الطائرات 

 .المدنية أثناء طيرانها

 أنه من المرغوب فيه تبعا لذلك أن تعدل اتفاقية      تقرر -١
الطيران المدني الـدولي الموقـع عليهـا بشـيكاغو فـي          

٧/١٢/١٩٤٤. 

 ،من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤ وفقا لحكم المادة توافق -٢
 : المقترح لالتفاقية آنفة الذكريلتالعلى التعديل ا

 : مكرر٣ مادة جديدة ٣تدرج بعد المادة 

  مكــرر٣المادة "

تسلـم الـدول المتعاقدة بأنه يجب على كل دولة أن  )أ
تمتنع عن اللجوء الى استعمال األسلحة ضد الطائرات 

 في حالة حدوث ، وبأنـه يجـب،المدنية أثناء طيرانها
أرواح األشخاص الذين على  أال تعـرض ،اعتراض

 وال يفسر هذا .متن الطائرة وسالمة الطائرة للخطر
الحكم على أنه يعدل بأي شكل من األشكال حقوق 
والتزامات الدول المنصوص عليها في ميثاق األمم 

 .المتحدة

 في ممارسة ،تسلم الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة )ب
ما أي طائرة  ين أن تلزم بالهبوط في مطار مع،سيادتها

 أو اذا كانت ثمة ،مدنية تطير فوق اقليمها بدون سند
أسباب معقولة يستنتج منها أن الطائرة يجري 
استعمالها ألي غرض ال يتفق مع أغراض هذه 

 ويجوز للدولة أيضــا أن تصــدر لتلك ،االتفاقية
الطائرة أي تعليمات أخرى لوضع حد لتلك 

وز للدول المتعاقدة  يج، ولهـذا الغـرض.االنتهاكات
أن تلجأ ألي وسائل مالئمة تتفق مع قواعد القانون 

 بما في ذلك األحكام ذات ،الدولي ذات الصلة بذلك
من هذه ) أ( وبالتحديد الفقرة ،الصلة في هذه االتفاقية

 وتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر نظمها .المادة
 .السارية فيما يتعلق باعتراض الطائرات المدنية

تمتثل كل طائرة مدنية ألي أمر صادر وفقا  )ج
 ولهذا الغرض تضع كل .من هذه المادة) ب( للفقرة
متعاقدة جميع األحكام الضرورية في قوانينها أو  دولة

نظمها الوطنية لجعل هذا االمتثال الزاميا ألي طائرة 

مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستثمارها 
لرئيسي أو اقامته الدائمة في مستثمر يكون مقر عمله ا

 وتجعل كل دولة متعاقدة كل انتهاك لتلك .تلك الدولة
 ،القوانين أو النظم المطبقة معاقبا عليه بعقوبات شديدة

وتعرض الحالة على سلطاتها المختصة وفقا لقوانينهـا 
 .أو نظمهـا

تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير المالئمة كي تحظر أن  )د
ي غرض ال يتفق مع أغراض هذه تستعمل عمدا أل

أو يقوم  االتفاقية أي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة
باستثمارها مستثمــر يكــون مقر عمله الرئيسي 

 وال يؤثر هذا الحكم .أو اقامته الدائمة في تلك الدولة
) ج(و ) ب(أو يخل بما جاء في الفقرتين ) أ(في الفقرة 

 ".من هذه المادة

من ) أ(٩٤فقا ألحكام المادة المذكورة  و،وتحـدد -٣
 أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح ،االتفاقية المشار اليها

 .التعديل المقترح ساريا بعد تصديقها عليه هو مائة واثنتان

أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران وتقــرر  -٤
وسية المدني الدولي بروتوكوال باللغات االنجليزية والفرنسية والر

 ويحتوي التعديل ، تكون جميعا متساوية في الحجية،واالسبانية
 :المقترح المشار اليه أعاله واألمور المبينة فيما يلي

يوقع على البروتوكول رئـيس الجمعيـة العموميـة          )أ
 .العام وأمينها

يكون بــاب التصديق على البروتوكـول مفتوحـا         )ب
ني الدولي  دولة صدقت على اتفاقية الطيران المد      لكل

 .المذكورة أو انضمت اليها

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيـران المـدني          )ج
 .الدولي

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صـدقت         )د
عليه في التاريخ الذي تودع فيه وثيقة التصديق الثانية         

 .بعد المائة

(  يقوم األمين العام فورا باخطار كل الدول المتعاقدة
 .تاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكولب

يقوم األمين العام باخطار كل الدول األطراف في  )و 
االتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يصبح فيه 

 .ساريا البروتوكول

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة  )ز 
 عند ايداعها وثيقة ،تصدق عليه بعد التاريخ المذكور

 .منظمة الطيران المدني الدوليتصديقها عليه لدى 
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التصديق على البروتوكول الذي يضمن  :٢-٢٥القرار 
  مكرر في اتفاقية شيكاغو٣ المادة

 في دورتها الخامسة والعشرين ،ان الجمعية العمومية
 :)االستثنائية(

باالجمــاع على تعديل التفاقية الطيران قـد وافقــت 
 مكرر في صلب ٣لمادة المدني الدولي بادخال مادة جديدة هي ا

 .تلك االتفاقية

جميع الدول المتعاقدة على أن تصدق في أسرع تحــث 
 مكرر ٣وقت ممكن عمليا على البروتوكول الذي يضمن المادة 

 .في صلب اتفاقية الطيران المدني الدولي

من األمين العام أن يوجه اهتمام جميع الدول تطلـب 
 .المتعاقدة الى هذا القرار

 ٣ التصديق على البروتوكول بادخال المادة :١-٢٧القرار 
 مكرر في اتفاقية شيكاغو

الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والعشرين لمـا كانت 
 قد وافقت باالجماع على ،١٩٨٤ التي عقدت عام ،)االستثنائية(

تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي بادخال مادة جديدة هي 
 . االتفاقية مكرر في تلك٣المادة 

 ٢-٢٥ية في قراريـها ـالجمــعية العمومولما كانـت 
 ديسمبر ٧ يوليو و١٤ والمجلس في قراريه بتاريخ ،٢-٢٦و

 قد ناشدا كل الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكول ،١٩٨٨
 أن تفعل ذلك ، مكرر في االتفاقية٣بادخال مادة جديدة هي المادة 

 .في أقرب وقت ممكن

 قد ٢-٢٦الجمعية العمومية في قرارها  ولما كانـت
الحظت بطء التقدم في التصديق على البروتوكوالت الخاصة 

 .بتعديل اتفاقية شيكاغو

 مكرر الجديدة تجسد المبادئ األساسية ٣المادة ولما كانت 
 .الالزمة للتطور اآلمن للطيران المدني الدولي

دة من المرغوب فيه أن يسري مفعول تلك الماولما كـان 
 .في أقرب وقت ممكن

 :فان الجمعية العمومية

التي لم   على وجـه االستعجـال كل الدول المتعاقدةتناشـد
 مكرر في اتفاقيـة     ٣تصدق بعد على البروتوكول بادخال المادة       

 .ممكن  أن تفعل ذلك في أقرب وقت،شيكاغـو

التعاون بين الدول المتعاقدة لتحقيق سالمة  :٣-٢٥القرار 
مدني الدولي والنهوض بأغراض الطيران ال

 اتفاقية شيكاغو

 ان الجمعية العمومية

 الذي اعتمدته الجمعية العمومية ١-٢٥ القرار اذ تالحـظ
 .باالجماع في هذا اليوم

 بأن سالمة الطيران المدني الدولي تقتضي أن واذ تعتـرف
تعترف جميع الدول بأهمية سالمة وأرواح األشخاص الذين على 

 وتعززها تدابير تنسيق فعالة بخصوص ، المدنيةمتن الطائرات
 .الشؤون المتعلقة بالمالحة الجوية

 عن وجود تدابير عملية للتعاون ى بأنه ال غنواقتناعا منها
بين الدول المتعاقدة لتحقيق سالمة الطيران المدني الدولي 

 .وللنهوض بأغراض اتفاقية شيكاغو

سيق بين أنظمة  أنه من المرغوب فيه تحسين التنواذ تـدرك
االتصاالت العسكرية والمدنية وبين هيئات مراقبة الحركة الجوية 
من أجل تعزيز سالمة الطيران المدني أثناء التحقق من هوية 

 .الطائرات المدنية واعتراضها

 بأهمية تشجيع الدول على تحقيق التجانس واذ تعتـرف
االجراءات الخاصة باعتراض الطائرات المدنية عند  بين

 .صدارها للقواعد التنظيمية لطائراتهاا

 :الدول المتعاقدةتناشـد  -١

أن تتعاون الى أبعد حد ممكن عمليا على التقليل من  )أ 
 .الحاجة الى اعتراض الطائرات المدنية

أن تتعاون الى أبعد حد ممكن عمليا على تحسين  )ب 
التنسيق بين أنظمة االتصاالت العسكرية والمدنية وبين 

كة الجوية من أجل تعزيز سالمة هيئات مراقبة الحـر
الطيران المدني الدولي أثناء التحقق من هوية 

 .الطائرات المدنية واعتراضها
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 الى أبعد حد ممكن عمليا الى تحقيق التجانس ىأن تسع )ج 
بين اجراءات اعتراض الطائرات المدنية عند 

 .للقواعد التنظيمية لطائراتها اصدارها

 الى اتباع اجراءات أن تسعى الى أبعد حد ممكن عمليا )د 
في  موحدة من جانب طواقم الطيران للطائرات المدنية

 .مجال المالحة والعمليات الجوية

من المجلس أن يكفل استمرار العمل الذي وتطلـب  -٢
 بما فيها لجنة المالحة الجوية ،يجري في نطاق هيئاته المختصة

 .واللجنة القانونية

 أرض-تصاالت جوالجوانب القانونية لال :١٩-٢٩القرار 
 العالمية

اللجنة القانونية قد نظرت خالل دورتها لمـا كانت 
الجوانب القانونية لالتصاالت "  في موضوع  ،والعشرين الثامنة
 ". أرض العالمية –جو 

من اتفاقية ) أ(٣٠اللجنة القانونية قد فسرت المادة ولما كانت 
لجوي فوق شيكاغو على أنها تعترف بسيادة الدول على الفضاء ا

اقليمها وأنها تخضع المراسالت العامة الى األنظمة المعمول بها 
 .في الدولة التي تعبر الطائرات اقليمها

اللجنـة القانـونية قـد أوصـت المجلس ولمـا كانـت 
بأن يدعو هذه الجمعية الى اعتماد قرار يحتوي على مضمون 

 .توصية اللجنة القانونية

 :ر أنهفان الجمعية العمومية تقر

من اتفاقية ) ب(٣٠ال يجوز القول بأن هناك في المادة  -١
شيكاغو ما يحول دون قيام أشخاص ال يحملون ترخيصا 
باستخدام أجهزة ارسال السلكي مركبة على متن طائرة ما عندما 

 أرض -يكون الغرض من هذا االستخدام ارسال السلكي جو 
 .عالقة له بسالمة الطيران ال

 األعضاء أن تؤمن عدم حظر ينبغي لجميع الدول -٢
 .استخدام مثل هذه األجهزة في فضائها الجوي

يخضع استخدام مثل هذه األجهزة للشروط المبينة في  -٣
 .المرفق بهذا القرار

 مرفـق
أو (اذا كانت الدولة العضو هي دولة التسجيل لطائرة ما 

 مكرر من اتفاقية الطيران ٨٣دولة المستثمر حسب حكم المادة 
 ،)دولي عند بدء سريانها وتطبيقها على حالة محددةالمدني ال

 أثناء ،يجوز استخدام جهاز االرسال الالسلكي الموجود على متنها
 ،وجود الطائرة المعنية في اقليم دولة عضو أخرى أو فوقه

 أرض ال عالقة له بسالمة -لغرض ارسال السلكي جو 
 : مع مراعاة الشروط التالية،الطيران

روط الترخيص الصادر عن دولة تسجيل االمتثال لش )١(
لتركيب وتشغيل هذا ) أو دولة المستثمر(الطائرة 

 .الجهاز

يجوز ألي شخص استخدام هذا الجهاز في ارسال  )٢(
 أرض ال عالقة له بسالمة الطيران -السلكي جو 

شريطة أن يخضع هذا الجهاز دائما لسيطرة مسؤول 
تشغيل يحمل ترخيصا حسب األصول من دولة 

  .)أو دولة المستثمر(لتسجيل ا

االمتثال لمتطلبات اتفاقية االتصاالت السلكية  )٣(
والالسلكية الدولية وألنظمة الالسلكي المعتمدة بموجب 

 بما فيها ،تلك االتفاقية كلما عدلت من حين آلخر
 وتجنب التداخل الضار ،الترددات الالسلكية المطبقة

واألولوية  ،مع الترددات المستخدمة لخدمات أخرى
التصاالت الطيران الخاصة باالستغاثة وسالمة 

 .الطيران وانتظامه

االمتثال لجميع الشروط الفنية والتشغيلية المبينة في  )٤(
األنظمة التي تطبقها الدولة العضو التي تعمل الطائرة 

 .في اقليمها أو فوقـه

 عضـوية االيكـاو

 ) مكرر٩٣المادة (تعديل اتفاقية شيكاغو  :٣-١القرار 

الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أوصت بطرد لما كانـت 
حكومة فرانكو االسبانية من عضوية الوكاالت المتخصصة التي 
أنشأتها منظمة األمم المتحدة أو المنظمات المرتبطة بها وأوصت 
بمنعها من االشتراك في المؤتمرات أو النشاطات األخرى التي 

 األمم المتحدة ووكاالتها يمكن أن ترتب لتنفيذها منظمة
 .المتخصصة الى حين تشكيل حكومة جديدة ومقبولة في اسبانيا

 لدى موافقتها على مشروع ،الجمعية العامةولما كانـت 
االتفاق بين منظمة األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي 
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 قد رهنت موافقتها هذه على تطبيق االيكاو ألي ،)االيكاو(
 .الجمعية العامة بخصوص اسبانيا تحت حكم فرانكوتتخذه  قرار

 فان الجمعية العمومية لاليكاو، رغبة منها في ،لذلك
توصية الجمعية العامة والوفاء بالشرط الذي أوردته  تطبيق

الجمعية العامة لموافقتها على مشروع االتفاق بين منظمة األمم 
 التفاقية يالتال تعتمد بموجب هذا القرار التعديل ،المتحدة وااليكاو

 : من االتفاقية٩٤ المدني الدولي وفقا ألحكام المادة الطيران

  مكـرر٩٣المـادة "

 ٩٣ و٩٢ و٩١بغض النظر عن أحكام المواد  )أ 
 .السابقة

كل دولة توصي الجمعية العامة لألمم المتحدة  -١
باسقاط عضوية حكومتها من الوكاالت الدولية 

 ،بطة بهاالتي أنشأتها األمم المتحدة أو المرت
تسقط عضويتها من تلقاء نفسها في منظمة 

 .الطيران المدني الدولي

كل دولة تقصي من عضوية األمم المتحدة تفقد  -٢
من تلقاء نفسها عضويتها في منظمة الطيران 
المدني الدولي ما لم ترفق الجمعية العامة لألمم 
المتحدة بقرارها الخاص باالقصاء توصية 

 .تنص على خالف ذلك

لة تفقد عضويتها في منظمة الطيران المدني كل دو )ب 
 ،السابقة يجوز) أ(الدولي تطبيقا ألحكام الفقرة 

 قبولها ،بموافقة الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة
من جديد في منظمة الطيران المدني الدولي بناء 

 .على طلبها وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس

أعضاء المنظمة الـذين يوقـف تمـتعهم بحقـوق           )ج 
 بناء  ،وامتيازات عضوية األمم المتحدة يوقف أيضا     

 تمـتعهم بحقـوق وامتيـازات    ،على طلب األخيرة  
 ".عضوية هذه المنظمة

 بحث طلبات العضوية في منظمة االيكاو :٩-١القرار 

من المرغوب فيه أن تنضم جميع دول العالم لمـا كـان 
الى عضوية منظمة الطيران المدني الدولي حتي تتمكن هذه 

منظمة من االسهام بأقصى قدر من الفائدة في النهوض بالسالمة ال
 .الجوية وفي تطور النقل الجوي على نحو من الفاعلية واالنتظام

من المرغوب فيه االسراع في بحث طلبات ولمـا كـان 
 .االنضمام

 من االتفاقية تحتويان على ٩٣و) أ(٩٢المادتان ولما كـانت 
 . من جانب دول معينةأحكام متعلقة بطلبات االنضمام

قد تم انشاء منظمة األمم المتحدة منذ التوقيع على وبما أنـه 
 .١٩٤٤االتفاقية في ديسمبر 

الجمعية العمومية الحالية قد اعتمدت اتفاقا ولما كانـت 
بهدف انشاء عالقات بين هذه المنظمة ومنظمة األمم المتحدة وأن 

لمقدمة من دول ذلك االتفاق يقضي بأن كل طلبات االنضمام ا
من االتفاقية يجب أن ) أ(٩٢غير الدول المشار اليها في المادة 

 .تحال فورا بواسطة هذه المنظمة الى منظمة األمم المتحدة

 ،طلبات االنضمام الى هذه المنظمة قد تصلولمـا كانـت 
 من دولة غير الدول ،في غير أوقات انعقاد الجمعية العمومية

 .من االتفاقية) أ(٩٢ة المنصوص عليها في الماد

 : فان الجمعية العمومية تقـرر،لذلك

 في ،أنه في حالة تسلم طلب االنضمام لعضوية هذه المنظمة
 من دولة غير الدول ،غير أوقات انعقاد الجمعية العمومية

 ، يجوز للمجلس،من االتفاقية) أ(٩٢المنصوص عليها في المادة 
لى حين تقديم الطلب الى  من االتفاقية وا٩٣وفقا ألحكام المادة 

 أن يتشاور مع ،الجمعية العمومية التالية بمقتضي أحكام تلك المادة
الدولة أو الدول التي تعرضت للغـزو أو الهجـوم خـالل 

 من جانب الدولة التي تسعى ١٩٤٥-١٩٣٩حـرب أعــوام 
 .لالنضمام

 المنظمة وهيئاتها

 بغرض زيادة من االتفاقية) أ(٥٠تعـديل المادة  :١-١٣القرار
 عضوا أعضاء المجلس الى سبعة وعشرين

 :ان الجمعيـة العمومية

 في ،)االستثنائية(في دورتها الثالثة عشرة وقد اجتمـعت 
 .١٩٦١ في اليوم التاسع عشر من يونيو ،مونتريال

أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة واذ تالحـظ 
 .عدد أعضاء المجلس

المناسب تزويد المجلس بستة مقاعد أنه من واذ تعتبـر 
 وأن يزيد بذلك عدد أعضاء المجلس من واحد وعشرين ،اضافية

 .الى سبعة وعشرين عضوا
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 تحقيقا للغرض المذكور ،من الضروريولمـا كـان 
 أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في ،أعاله

 .١٩٤٤شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 

من االتفاقية ) أ(٩٤فقا ألحكام المادة  و،تعتمـد -١
 : على االتفاقية المذكورةي التعديل المقترح التال،المذكورة أعاله

واحد ' تحذف العبارة ،من االتفاقية) أ(٥٠في المادة "
 ".'سبعة وعشرين'ويحل محلها العبارة ' وعشرين

 عــدد الــدول المتعــاقدة التي يلزم تحــدد -٢
يل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا تصديقها على التعد
من االتفاقية ) أ(٩٤ وذلك وفقا ألحكام المادة ،بستة وخمسين دولة

 .المذكورة

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني تقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية 

 ،الحجية بحيث يكون كل منها متساويا في ،واالسبانية
التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام  متضمنا

 :الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية  )ب 
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني 

 .ليهاالدولي المذكورة أو تكون قد انضمت ا

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 
 .الدولي

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  )د 
عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق السادسة 

 .والخمسين

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

مين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف يقوم األ )و 
في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ دخول 

 .البروتوكول حيز النفاذ

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة  )ز 
 عند ايداع ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله

 .وليوثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الد

من االتفاقية بغرض زيادة ) أ(٥٠تعديل المادة  :١-أ١٧القرار 
 أعضاء المجلس الى ثالثين عضوا

 :ان الجمعية العمومية

 في الحادي ، بنيويورك،في دورة استثنائيةوقد اجتمعـت 
 .١٩٧١عشر من مارس 

أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة واذ تالحـظ 
 .عدد أعضاء المجلس

أنه من المناسب تزويد المجلس بثالثة مقاعد  تعتبــر واذ
اضافية وبذلك يرتفع عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين الى 

 .ثالثين عضوا

 ، للغرض المذكور أعاله،من الضروريولمـا كـان 
تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في  أن

 .١٩٤٤اليوم السابع من ديسمبر 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تعتمـد -١
 : لالتفاقية المذكورةي التعديل المقترح التال،المذكورة أعاله

 تحذف الجملة الثانية ،من االتفاقية) أ(٥٠في المادة "
ويتألف من ثالثين دولة  ":ويحل محلها ما يلي

 ".متعاقدة تنتخبها الجمعية العمومية

التي يلزم تصديقها على  عدد الدول المتعاقدة تحـدد -٢
 ،التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا بثمانين دولة

 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وذلك وفقا ألحكام المادة 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني تقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية 

 ،كون كل منها متساويا في الحجية بحيث ي،واالسبانية
التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام  متضمنا

 :الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية  )ب 
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني 

 .كورة أو تكون قد انضمت اليهاالدولي المذ

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 
 .الدولي
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يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  )د 
 . في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثمانين،عليه

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .وتوكولبتاريخ ايداع كل تصديق على البر

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  )و 
في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول 

 .النفاذ حيز

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة  )ز 
 عند ايداع ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله

 .ليوثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدو

من االتفاقية بغرض زيادة ) أ(٥٠تعديل المادة  :٢-٢١القرار 
 عضوا أعضاء المجلس الى ثالثة وثالثين

 :ان الجمعية العمومية

ـــت ــد اجتمع ــرين وق ــة والعش ــا الحادي ــي دورته  ، ف
 .١٩٧٤ أكتوبر ١٤في  ،بمونتريال

 أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة واذ تالحـظ
 .سعدد أعضاء المجل

 أنه من المناسب تزويد المجلس بثالثة مقاعد واذ تعتبـر
 وبذلك ترفع عدد أعضاء المجلس من ثالثين الى ثالثة ،اضافية

 من أجل السماح بزيادة تمثيل الدول المنتخبة في ،وثالثين عضوا
 .المرحلتين الثانية وخاصة الثالثة من انتخاب المجلس

 أن ،أعاله للغرض المذكور ، من الضروريولما كـان
تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم 

 .١٩٤٤السابع من ديسمبر 

من االتفاقية المذكورة ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تعتمـد -١
 : لالتفاقية المذكورةي التعديل المقترح التال،أعاله

 تعـدل الجملـة     ،مـن االتفاقيـة   ) أ(٥٠في المادة   "
 ' محل التعبير'ثالثة وثالثين' التعبير  لباحال الثانية

 ".'ثالثين

عـدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها تحـدد  -٢
على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا بست 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وذلك وفقا ألحكام المادة ،وثمانين دولة
 .المذكورة

الطيران  أن يقوم األمين العام لمنظمة تقــرر -٣
المدني الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية 

 ، بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية،واالسبانية
التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام  متضمنا

 :الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .البروتوكول

ق على البروتوكول من جانب أية يفتح باب التصدي )ب 
دولة قد تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني 

 .الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

تـودع وثـائق التصــديق لـدى منظمـة الطيــران      )ج 
 .الدولي المدني

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  )د 
 .انينعليه في تاريخ ايداع الوثيقة السادسة والثم

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  )و 
في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول 

 .النفاذ حيز

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة  )ز 
 عند ايداع ، عليه بعد التاريخ المشار اليه أعالهتصدق

 .وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

من اتفاقية الطيران ) أ(٥٠تعديل المادة  :١-٢٨القرار 
 يالمدني الدول

 :ان الجمعية العمومية

) االستثنائية(في دورتها الثامنة والعشرين وقد اجتمعـت 
 .١٩٩٠ أكتوبر ٢٥بمونتريال في 

أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدة ترغب في واذ الحظـت 
زيادة عضوية المجلس لكفالة تحقيق توازن أفضل من خالل 

 .زيادة تمثيل الدول المتعاقدة

أنه من المالئـم زيادة عضوية تلك الهيئة من واذ ترى 
 .ثالثة وثالثين الى ستة وثالثين عضوا
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 أن ،ض المذكور أعاله تحقيقا للغر،من الضروريولما كان 
تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم 

 .١٩٤٤السابع من ديسمبر 

من االتفاقية ) أ(٩٤وفقا ألحكام المادة  ،تعتمـد -١
 : لالتفاقية المذكورةي التعديل المقترح التال،المذكورة أعاله

نية من االتفاقية تعدل الجملة الثا) أ(٥٠في المادة "
 ".' ثالثة وثالثون' محل 'ستة وثالثون 'باحالل 

 بمائة وثمانية عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تحـدد -٢
تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح 

 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وذلك وفقا ألحكام المادة  ،نافذا

ن المدني  أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيراتقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية 

 ، بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية،واالسبانية
التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام  متضمنا

 :الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .البروتوكول

صديق على البروتوكول من جانب أي يفتح باب الت )ب 
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني 

 .الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

تـودع وثـائق التصــديق لـدى منظمـة الطيــران      )ج 
 .الدولي المدني

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي  )د 
عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثامنة  صدقت

 .المائة بعد

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  )و 
في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول 

 .النفاذ حيز

ة يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقد )ز 
 بعد ايداع ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله

 .وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

) أ(٥٠ التصديق على البروتوكول المعدل للمادة :٢-٢٨القرار 
 يمن اتفاقية الطيران المدني الدول

 في دورتها الثامنة ،الجمعية العمومية قد قررتلما كانـت 
من االتفاقية بحيث ) أ(٥٠ تعديل المادة ،)ستثنائيةاال(والعشرين 

 .تنص على زيادة في عدد أعضاء المجلس

الجمعية العمومية ترى أنه من المرغوب فيه وبمـا أن 
للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعـاله حيـز النفـاذ فـي 

 .أسرع وقـت ممكن

 :فان الجمعية العمومية

سراع في جميع الدول المتعاقدة باالتوصـي  -١
 .من االتفاقية) أ(٥٠التصديق على تعديل المادة 

 األمين العام بتوجيه عناية الدول المتعاقدة وتكلـف -٢
 .الى هذا القرار في أسرع وقت ممكن

 التزامات الدول األعضاء بالمجلس :١-٤القرار 

الدول المتعاقدة التي انتخبت لعضوية المجلس في لما كانت 
 المشاركة الكاملة فـي نشـاط  قد قبلت مسؤولية١٩٤٧عام 

 .المنظمــة

بعض الدول التي انتخبت على هذا األساس قد ولما كانـت 
وجدت استحالة في االضطالع بهذه المسؤولية حسبما كان متوقعا 

 وعجزت عن االضطالع بدورها المتوقع في ،عند وقت انتخابها
 .نشاط المجلس

نتخاب من المقبول رغم هذه المصاعب أن االولما كـان 
لعضوية المجلس ينطوي على التزام كامل من جانب الدول 
المتعاقــدة المنتخبة بأن تشارك في نشاط المنظمة على 

 .كامل نحو

 :فان الجمعية العمومية تقرر اآلتـي

ان الدولة المتعاقدة التي تقدم اخطارا بموجب  -١
 ، من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية الحالية*٤٥ المادة

 يكون ،برغبتها في التقدم للترشيح من أجل االنتخاب في المجلس
 في تعيين ، لدى انتخابها،مفهوما أنها أشارت بذلك الى نيتها

ودعم تمثيل متفرغ في مقر المنظمة لتأمين مشاركة الدول 
 .األعضاء بالمجلس في نشاط المنظمة

                                                   
 .٥٥ أصبحت اآلن المادة *
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أن يكلف المجلس بتقديم تقرير الى كل دورة من  -٢
معية العمومية عن حالة عدم تمكن أي عضو في دورات الج

 بمسؤولياته المحددة في ، منذ الدورة السابقة،المجلس من القيام
 .الفقرة أعاله

 من االتفاقية لزيادة أعضاء ٥٦تعديل المادة  :٢-١٨القرار 
 لجنة المالحة الجوية الى خمسة عشر عضوا

 :ان الجمعية العمومية

 .ة عشرة في فيينافي دورتها الثامنوقد اجتمعت 

وجود رغبة عامة بين الدول المتعاقدة لزيادة واذ تالحـظ 
 .أعضاء لجنة المالحة الجوية

أنه من المالئم زيادة أعضاء هذه اللجنة من اثني واذ تعتبـر 
 .عشر الى خمسة عشر عضوا

 ، تحقيقا للغرض المذكور أعاله،من الضروريولما كـان 
ي الدولي المبرمة في شيكاغو في أن تعدل اتفاقية الطيران المدن

 .١٩٤٤اليوم السابع من ديسمبر 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تعتمـد -١
 : لالتفاقية المذكورةي التعديل المقترح التال،المذكورة أعاله

خمسة عشر ' من االتفاقية تحل عبارة ٥٦في المادة "
 ."'اثني عشر عضوا' محل 'عضوا

ول المتعاقدة التي يلزم تصديقها  عدد الدتحــدد -٢
على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا بثمانين 

 .من االتفاقية المذكورة) أ (٩٤ وذلك وفقا ألحكام المادة ،دولة

أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني تقـرر  -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية 

 ، بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية،سبانيةواال
التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام  متضمنا

 :الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية  )ب 
ني دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المد

 .الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 
 .الدولي

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  )د 
 .عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثمانين

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .صديق على البروتوكولبتاريخ ايداع كل ت

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  )و 
في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز 

 .النفاذ

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة  )ز 
 عند ايداع ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله

 .ن المدني الدوليوثيقة تصديقها لدى منظمة الطيرا

تشكيل لجنة المالحة الجوية واالشتراك  :٤-٢٢القرار 
 أعمالها في

 من االتفاقية تقضي بأن لجنة المالحة ٥٦المادة لما كانـت 
الجوية تتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس من بين 

 لكنها لم تنص على أي ،األشخاص الذين ترشحهم الدول المتعاقدة
الجنسية ولم تحدد ما اذا كانت هذه تمييز على أساس 

يجب أن تقدمها الدول األعضاء في المجلس أو غير  الترشيحات
 .األعضاء فيه

هؤالء األعضاء يجب أال يكونوا مؤهلين مهنيا ولما كان 
 بل يجب أيضا أن يكرسوا وقتهـم الكامـل ألداء ،فحسب

 .مسـؤولياتهـم

 الفرصة أمام الجمعية العمومية ترغب في تهيئةولما كانـت 
كل الدول المتعاقدة المهتمة باألمر لكي تشارك على أتم وجه 

 .ممكن في أعمال لجنة المالحة الجوية

 ،من المستطاع تحقيق األهداف المذكورة أعالهولما كـان 
 من خالل اجراءات مالئمة ،بما يتمشي ومقتضيات االتفاقية

 .يضعها المجلس

ت القرارات ـستعرضالجمعية العمومية قد اولمـا كانـت 
 ٤-٤و ) ٤ والفقـرة ٣جـزءا مـن نـص الفقـرة  (٨-٢
 ضرورة ،٢-١٥ عمال بأحكام القرار ، وقـررت،٩-١٠ و

 .توحيدها ثم الغائها

 :فان الجمعية العمومية

 في كل مرة ، تكليف المجلس بأن يسعىتقـرر -١
 ،فيها تعيين أعضاء جدد في لجنة المالحة الجوية يباشر
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ع الدول المتعاقدة على ترشيحات يمكن من للحصول من جمي
 .بينها اختيار الخمسة عشر عضوا في اللجنة

 وخصوصا الدول غير ، كل الدول المتعاقدةتحـث -٢
 على بذل مزيد من الجهود القتراح ،الممثلة في المجلس

 .مرشحين لعضوية اللجنة

المجلس أال يعين أكثر من شخص واحد من توصـي  -٣
 وأن يأخذ في ،ن ترشحهم دولة متعاقدة واحدةبين األشخاص الذي

الحسبان تماما أنه من المرغوب فيه تمثيل جميع المناطق 
 .الجغرافية في العالم

بـأن يتخـذ المجلـس الخطـوات توصـي  -٤
لتحقيـق وتشجيـع مشـاركة كل الدول المتعاقدة على أتم وجه 

 .ممكن في أعمال اللجنة

 ١٤-١٦ـغي الـقرار  أن هـذا الــقرار يلتعلـن -٥
 .ويحل محله

 من اتفاقية الطيران ٥٦تعديل المادة  :٢-٢٧القرار 
 يالدول المدني

 :ان الجمعية العموميـة

أن الدول المتعاقدة ترغب عموما في زيادة عدد اذ تالحـظ 
 .أعضاء لجنة المالحة الجوية

أنه من المالئم زيادة عدد أعضاء تلك الهيئة من واذ تعتبـر 
 . عضوا١٩ الى  عضوا١٥

 تحقيقا للغرض المذكور ،أنه من الضروريواذ تعتبـر 
 اجراء تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في ،أعاله

 .١٩٤٤شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 

من االتفاقية ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة ،تعتمـد -١
 :المذكورة لالتفاقية يالمذكورة أعاله التعديل المقترح التال

تسعة عشر ' من االتفاقية تحل عبارة ٥٦في المادة "
 ".'خمسة عشر عضوا ' محل'عضوا

 عدد الدول المتعاقدة التي يلزم ١٠٨ ب تحـدد -٢
تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح 

 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وذلك وفقا ألحكام المادة  ،نافذا

م األمين العام لمنظمة الطيران المدني  أن يقوتقـرر -٣
الدولي باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية 

 يتضمن ، بحيث تكون كلها متساوية في الحجية،واالسبانية
 :التعديل المقترح المذكور أعاله واألحكام الواردة أدناه

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  )أ 
 .كولالبروتو

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية  )ب 
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني 

 .الدولي المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 
 .الدولي

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  )د 
 .المائة ة التصديق الثامنة بعدعليه في تاريخ ايداع وثيق

(  يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  )و 
في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز 

 .النفاذ

ة ألية دولة متعاقدة يسري مفعول البروتوكول بالنسب )ز 
 عند ايداع ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله

 .وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

 الدستور المنقح للجنة القانونية :٥-٧القرار 

 :تقـرر الجمعية العمومية

بموجب هذا دستور اللجنة القانونية الذي يرد أن تعتمـد 
ي الدستور الذي اعتمدته الجمعية العمومية نصه أدناه والذي يلغ

 .ويحل محله) ٤٦-١القرار (في دورتها األولي 

 دستور اللجنـة القانونية

المشار اليها فيما بعد باسم (تكون اللجنة القانونية  -١"
 من انشاء الجمعية ،لجنة دائمة من لجان المنظمة") اللجنة"

عاة  مع مرا،العمومية وتكون مسؤولة أمام المجلس
 .االستثناءات المحددة أدناه

 :تكون واجبات ووظائف اللجنـة كما يلي -٢

 حول ، بنــاء على طلبه،أن تقدم المشورة الى المجلس )أ 
 المدني المسائل المتعلقة بتفسير وتعديل اتفاقية الطيران

 .الدولـي
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أن تدرس المسائل األخرى المتعلقة بقانون الجو الدولي  )ب 
 ،و الجمعية العمومية اليهاالعام التي يحيلها المجلس أ

 .وأن تقدم توصياتها بشأن تلك المسائل

 بناء على تعليمات من الجمعية العمومية أو ،أن تقوم )ج 
 أو بمبادرة خاصة منها بشرط الحصول على ،المجلس

 بدراسة المشاكل المتعلقة ،موافقة مسبقة من المجلس
 ،بقانون الجو الخاص التي تهم الطيران المدني الدولي

 وأن ،الدولية ن تعد مسودات اتفاقيات قانون الجووأ
 .تقدم التقارير والتوصيات في هذا الصدد

أن تقدم الى المجلـس توصيـاتها بخصـوص تمثيل  )د 
الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى في 

 وبخصوص تنسيق أعمال اللجنة مع ،دورات اللجنة
ة واألمانة أعمال الهيئات التمثيلية األخرى بالمنظم

 وبخصوص المسائل األخرى التي من شأنها أن ،العامة
 .تساهم في تحقيق فاعلية أعمال المنظمة

تتكـون اللجنـة مـن خبـراء قـانونيين تعينهـم  -٣
 ويكون االشتراك فيها ،الـدول المتعـاقدة كممثليـن لهـا

 .مفتوحا لكل الدول المتعاقدة

اعات اللجنة يكون لكل دولة متعاقدة ممثلة في اجتم -٤
 .صوت واحـد

 البرنامج العام ألعمالها ، بموافقة المجلس،تحدد اللجنة -٥
 على أن يكون ،ومشروع جدول األعمال لكل دورة من دوراتها

 خالل أية دورة من ،مفهوما أن باستطاعة اللجنة أن تعدل
 مشروع جدول األعمال لتحسين تصريف أعمالها بما ،دوراتها

 وتعقد دورات اللجنة في األماكن .وريتمشي وأحكام هذا الدست
 .والمواعيد التي يحددها المجلس أو يوافق عليها

 ويخضع هذا النظام .تعتمد اللجنة نظامها الداخلي -٦
 كما يخضع أي تعديل عليه يمس العالقات بين اللجنة ،الداخلي

 لموافقة ،وهيئات المنظمة األخرى أو دول أو منظمات أخرى
 .المجلس

 .عضاء هيئتها الرئاسيةتنتخب اللجنة أ -٧

للجنة أن تكـون لجانا فرعية تعقد اجتماعاتها اما  -٨
 أو فـي المواعيد واألماكن ،فـي نفس فتـرة انعقاد اللجنـة

 ". بشرط موافقة المجلس،التي تحددها اللجنة

 من ٦١و) (٤٩و) أ(٤٨تعديالت على المواد  :١-٨القرار 
 )لعموميةا وتيرة انعقاد دورات الجمعية(االتفاقية 

 ،من اتفاقية الطيران المدني الدولي) أ(٤٨ المادة لما كـانت
 تقضي ،١٩٤٤الموقع عليها في شيكاغو في السابع من ديسمبر 

 .بانعقاد الجمعية العمومية سنويا

 من المرغوب فيه اعطاء المنظمة بعض المرونة ولما كـان
لك  اذا بدا ذ،بما يسمح بخفض وتيرة دورات الجمعية العمومية

 .التخفيض مستحسنا

 من الضروري ادخال تعديل على االتفاقية ولمـا كـان
 .المذكورة من أجل الغرض المذكور أعاله

من ) أ(٩٤ طبقا للمادة ، أي تعديل مقترح يجبولما كان
 أن يحظى بموافقـة ثلثي األصوات فـي الجمعيـة ،االتفاقية

قد صدقت عليه  ويبدأ نفاذه بالنسبة للدول التي تكون ،العموميـة
اعتبارا من تاريخ التصديق عليه بواسطة عدد من الدول المتعاقدة 

 وال يقل هذا العدد عن ثلثي مجموع عدد ،تقرره الجمعية العمومية
 .الدول المتعاقدة

 وفقـا ألحكـام ،فـان الجمعيـة العموميـة تعتمـد
  مشروع التعديالت التالية،من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤المـادة 

 :على تلك االتفاقية

مرة على األقل كل " تحل عبارة ،)أ(٤٨في المادة  -١
 " سنويا"محل كلمة " ثالث سنوات

" ميزانيات سنوية" تحل عبارة ،)(٤٩في المادة  -٢
 ."ميزانية سنوية"محل 

" ميزانيـات سـنوية  " يحل التعبيران ،٦١وفي المادة    -٣
بالتصويت "و" نويةميزانية س"محل " بالتصويت على الميزانيات  "و

 .يعلى التوال" على الميزانية

 باثنين وأربعين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تحـدد
 .تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا

 :تقــرر

أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي  -١
 ،سية واالسبانيةباعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرن

 متضمنا التعديل ،بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية
 .المقترح المذكور أعاله



I-17 لدستورية وأمور السياسة العامة المسائل ا-١   

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  -٢
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية  -٣
دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي 

 .رة أو تكون قد انضمت اليهاالمذكو

أن ترسل نسخ معتمدة من البروتوكول لجميع الدول  -٤
 .األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها

تودع وثـائق التصـديق لـدى منظمـة الطيـران            -٥
 .الدولي المدني

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت  -٦
 .تصديق الثانية واألربعين في تاريخ ايداع وثيقة ال،عليه

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة  -٧
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقـوم األميـن العـام فـورا باخطـار جميـع  -٨
الـدول األطـراف فـي االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول 

 .البروتوكول حيز النفاذ

كول بالنسبة ألية دولة متعاقدة يسري مفعول البروتو -٩
 عند ايداع وثيقة ،تصدق عليه بعد التاريخ المشار اليه أعاله
 .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

بأن تتخذ كل الدول المتعاقدة خطوات عاجلة توصـي 
 .للتصديق على التعديالت المذكورة آنفا

من ) أ(٤٨بروتوكول بخصوص تعديل المادة  :٥-١٤القرار 
 ياتفاقية الطيران المدني الدول

 :ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 في ، في روما، في دورتها الرابعة عشرةوقد اجتمعـت
 .١٩٦٢اليوم الحادي والعشرين من أغسطس سنة 

 علما بالرغبة العامة للدول المتعاقدة في زيادة واذ أحاطت
ة التي قد تطلب عقد اجتماعات غير العدد األدنى للدول المتعاقد

 . والذي يبلغ عشرة في الوقت الحاضر،عادية للجمعية العمومية

أنه من المالئم زيادة العدد المذكور الى خمس واذ ترى 
 . للدول المتعاقدةيالعدد االجمال

 ، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، من الضروريولما كـان
ي المبرمة في شيكاغو في تعديل اتفاقية الطيران المدني الدول

 .١٩٤٤اليوم السابع من ديسمبر 

 وفقا ،١٩٦٢ في اليوم الرابع عشر من سبتمبر اعتمـدت
 التعديل المقترح ،من االتفاقية المذكورة) أ (٩٤ألحكام المادة 

 : لالتفاقية المذكورةيالتال

 تحذف الجملة الثانية ،من االتفاقية) أ(٤٨في المادة "
ز أن تعقد دورة غير عادية للجمعية ويجو'':ويحل محلها

العمومية في أي وقت بناء على دعوة من المجلس أو 
 يبناء على طلب ما ال يقل عن خمس العدد االجمال

 ".العام  ويقدم ذلك الطلب الى األمين،للدول المتعاقدة

 بستة وستين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها حـددت
 وذلك وفقا ،ور أعاله لكي يصبح نافذاعلى التعديل المقترح المذك

 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤ألحكام المادة 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي قـررت
 بحيث ،باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية

 متضمنا التعديل المقترح ،يكون كل منها متساويا في الحجية
 .ور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناهالمذك

 وبـناء على قــرار الجمعية العمومية ،يوبالتـال
 .المذكور آنفا

 .قام األمين العام للمنظمة باعداد هذا البروتوكول

يفتح باب التصديق على هذا البروتوكول من جانب أية دولة 
 تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة

 .تكون قد انضمت اليها أو

تـودع وثائــق التصديـق لدى منــظمة الطـيران 
 .المدني الدولي

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في 
 .تاريخ ايداع وثيقة التصديق السادسة والستين

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة 
 .ى البروتوكولايداع كل تصديق عل بتاريخ

يقوم األمين العام فورا باخطار الدول األطراف في االتفاقية 
 .المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ

بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق على البروتوكول بعد 
 يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد ايداع ،التاريخ المشار اليه أعاله

 .قها لدى منظمة الطيران المدني الدوليوثيقة تصدي
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 يوقـع رئيس وأمين عام الدورة ،اثباتـا لمـا تقـدم
الرابعة عشرة للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي 

 بناء على السلطة المخولة لهما من ،على هذا البروتـوكول
 .الجمعية العمومية

 ١٩٦٢ر  في روما في اليوم الخامس عشر من سبتمبحـرر
 ،في وثيقة واحدة باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية

 ويظل هذا البروتوكول مودعا في .وحجيتها الرسمية جميعا واحدة
 ويقوم األمين العام ،محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي

للمنظمة بارسال نسخ معتمدة منه الى جميع الدول األطراف أو 
 .ية الطيران المدني الدولي المذكورة آنفاالدول الموقعة على اتفاق

 النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

 ١-١٤ و ٤-١٢ و ١٢-٦القرارات  —

مقررات صادرة عن الجمعية العمومية في دوراتهـا         —
انظـر تقريـر     (٢٥ و ٢٢ و ٢١ و ١٨ و ١٦  و  ١٢ لـا

 )اللجنة التنفيذية عن كل دورة من تلك الدورات

داخلي والتعديالت التي أدخلت نص النظام ال :مالحظـة
 وتظهر الطبعة الجارية للنظام .عليه غير وارد في هذه الوثيقة

 .Doc 7600الداخلي الدائم للجمعية العمومية في الوثيقة 

النص الروسي للنظام الداخلي الدائم  :٢٢المقرر 
 العمومية للجمعية

 )١:١٣ الفقرة ،٣٧، الصفحـة A22-EX  Doc 9210انظر الوثيقة (

النص العربي للنظام الداخلي الدائم  :٢٥المقرر 
 العمومية  للجمعية

 )٩ الفقرة ،٢٢ الصفحة ،A25-Res., P-Min., Doc 9437انظر الوثيقة(

وتيرة انعقـاد الـدورات العاديـة للجمعيـة          :١٣-١٦القرار 
 العمومية ومكان انعقادها

 ٦-٤ قد استعرضت القرارين لما كانت الجمعية العمومية
 ،٤-١٤و ) ملة الثانية من الفقرة الرابعة من المنطوقالج(

 . ضمهما ثم الغاءهما،٢-١٥ وفقا للقرار ،وقررت

 اعتبار وتيرة انعقاد الدورات فان الجمعية العمومية تقرر
العادية للجمعية العمومية مرة كل ثالث سنوات على أنها 

 مع جواز انعقاد دورات عادية بينية ،المعتاد للمنظمة العرف

 وعلى المجلس أن يبحث .بقرار من الجمعية العمومية أو المجلس
بعناية مقترحات الدول المتعاقدة أو دعواتها بعقد الدورات العادية 

 آخذا في الحسبان ،الدورية للجمعية العمومية خارج مقر المنظمة
الفوائد التي تعود من جراء ذلك على المنظمة وعلى الدول 

 المقدمة لتحمل كل التكاليف االضافية  وطبيعة العروض،المتعاقدة
 فضال عن جميع ،على المنظمة أو جزء من تلك التكاليف

 .االعتبارات المالئمة

امكانية انشاء نظام للتناوب بالنسبة ألماكن  :٢٢المقرر 
انعقاد الدورات العادية للجمعية العمومية في 

 مختلف مناطق االيكاو
 )١١:٧ الفقرة ،١٢لصفحـة ، اA22-EX,  Doc 9210انظر الوثيقة (

 تحكيمية تخويل المجلس سلطة العمل كهيئة :٢٣-١القرار 

 ،االتفاقية المؤقتة للطيران المدني الدولي تنصلمـا كـانت 
 على أن احدى وظائف ،من المادة الثالثة) ٨ (٦في الفقرة 

 :المجلس هي كما يلي

 بناء على طلب صريح من كل األطراف ،أن يعمل"
يئة تحكيمية للبت فيما يعرض عليه من  كه،المعنية

خالفات تنشأ بين الدول األعضاء بصدد شؤون الطيران 
 ويجوز للمجلس أن يقدم تقريرا .المدني الدولي

 اذا ما قررت ، أو يمكن لألطراف المعنية،استشاري
 . أن تلزم نفسها مقدما بقبول قرار المجلس،ذلك صراحة

التحكيم باالتفاق وتحدد االجراءات التي تحكم مداوالت 
 ."بين المجلس وجميع األطراف المعنية

اتفاقية الطيران المدني الدولي ال تحتوي على ولما كـانت 
 ، وأن صالحية مجلس المنظمة في تسوية المنازعات،نص كهذا

 تقتصر على اتخاذ ، من االتفاقية٨٤كما حددت له في المادة 
 .ومالحقها تفاقيةقرارات بشأن الخالفات حول تفسير أو تطبيق اال

 : تقرر اآلتيى فان الجمعية العمومية األول،لذلك

الى حين انتهاء المنظمة من اجراء مناقشة جديدة  -١
لوسائل معالجة المنازعات الدولية في مجال الطيران المدني 

 أن تخول المجلس سلطة ،واتخاذ قرار نهائي بشأن تلك الوسائل
ليه من خالفات تنشأ العمل كهيئة تحكيمية للبت فيما يعرض ع

 عندما ،بين الدول المتعاقدة بصدد شؤون الطيران المدني الدولي
 .تقدم اليه كل األطراف في تلك الخالفات طلبا صريحا بذلك
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 السلطة ألن يقدم ، في تلك الحاالت،أن تخول المجلس -٢
 اذا ، أو أن يصدر قرارا ملزما لألطراف،تقريرا استشاريا

لتزم مقدما بقبول قرار المجلس قررت األطراف صراحة أن ت
 .باعتباره قرارا الزاميا

وأن تحدد االجراءات التي تحكم مداوالت التحكيم  -٣
 .باالتفاق بين المجلس وكل األطراف المعنية

تفويض السلطة للمجلس الصدار دعوات للدول  :٣-٥القرار 
لالشتراك في غير المتعاقدة والمنظمات الدولية 

 القادمة دورات الجمعية العمومية

 : في دورتها الخامسة،تقرر الجمعية العمومية
 سلطة دعوة الدول غير ، بموجب هذا،أن تفوض المجلس

المتعاقدة والمنظمات الدولية العامة والخاصة لحضور دورات 
 أن ، ويجوز للمجلس حسب تقديره،الجمعية العمومية القادمة

 .يفوض بدوره هذه السلطة اذا ما رأى ذلك

 المقر الدائم( من االتفاقية ٤٥تعديل المادة  :٤-٨القرار 
 )للمنظمة

 ، من اتفاقية الطيران المدني الدولي٤٥ المادة لما كـانت
 تنص على أن ،١٩٤٤ ديسمبر ٧الموقعة في شيكاغو في 

الدائم للمنظمة يعين في آخر انعقاد للجمعية العمومية  المقر
 .المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي

 ، الجمعية العمومية المؤقتة المذكورة قد اتخذتولما كانـت
 قرارا في هذا الصدد في اليوم السادس ،بموجب أحكام تلك المادة

 مدينة مونتريال باعتبارها ، بالفعل، عينت فيه،١٩٤٦من يونيو 
 .المقر الدائم للمنظمة

 الجمعية العمومية ترى أنه قد تنشأ ظروف ولما كانـت
رغوب فيه نقل المقر الدائم للمنظمة الى مكان آخر تجعل من الم

 .بصفة أخرى غير الصفة المؤقتة

ـــر ــدون واذ تعتب ــذه ب ــن تنفي  أن هــذا النقــل ال يمك
 .االتفاقية تعديل

 الجمعية العمومية ترى وجوب تعديل االتفاقية ولما كانـت
 اذا ما نشأت ،لكفالة نقل المقر الدائم دونما تأخير مفرط

 .لذلك الضرورة

 توافق الجمعية العمومية على التعديل المقترح اآلتي ،لذلك
 من االتفاقية توضع فاصلة ٤٥ في نهاية المادة :لالتفاقية المذكورة

 يكون ،وخالفا للتغيير المؤقت ": ويضاف اآلتي،مكان النقطة
 وهذا القرار يجب أن يحوز ،التغيير بقرار من الجمعية العمومية

 ويشترط أال .حدده الجمعية العموميةعلى عدد األصوات الذي ت
 ".يقل هذا العدد عن ثالثة أخماس المجموع الكلي للدول المتعاقدة

 يلزم ي باثنين وأربعين عدد الدول المتعاقدة التتحــدد
  . يصبح نافذايتصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لك

 :تقـرر

ني الدولي أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المد -١
 بحيث ،باعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية

 متضمنا التعديل المقترح ،يكون كل منها متساويا في الحجية
 .المذكور أعاله

يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على  -٢
 .البروتوكول

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانـب أيـة     -٣
ون قد صدقت على اتفاقيـة الطيـران المـدني الـدولي     دولة تك 

 .المذكورة أو تكون قد انضمت اليها

أن ترسل نسخ معتمدة من البروتوكول لجميع الـدول          -٤
 .األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها

 منظمـة الطيــران  ىتـودع وثـائق التصـديق لـد     -٥
 .الدولي المدني

لنسبة للدول التي صدقت يصبح البروتوكول نافذا با -٦
 .عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثانية واألربعين

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول المتعاقدة  -٧
 .بتاريخ ايداع كل تصديق على البروتوكول

يقوم األمين العام فورا باخطار جميع الدول األطراف  -٨
ا بتاريخ دخول البروتوكول في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليه

 .حيز النفاذ

بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق على البروتوكول بعد  -٩
 يدخل البروتوكول حيز النفاذ عند ،التاريخ المشار اليه أعاله

 .ايداع وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

بأن تتخذ جميع الدول المتعاقدة اجراءات عاجلة توصـي 
 .يق على التعديل المذكور آنفاللتصد
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 بحث االقتراحات الرامية الى نقل المقر :٥-٨القرار 
 للمنظمة الدائم

قد وافقت في دورتها الحالية الجمعية العمومية  لما كانـت
 لدى دخوله ، والذي يسمح، من االتفاقية٤٥تعديل للمادة على 

  بنقـل المقـر الـدائم للمنظمـة بقـرار مـن،حيز النفـاذ
الجمعيـة العمومية يحوز على موافقة عدد األصوات الذي تحدده 

 بحيث يشترط أال يقل هذا العدد عن ثالثة ،الجمعية العمومية
 .أخماس المجموع الكلي للدول المتعاقدة

من األهمية بمكان أن تعطي الفرصة الكاملة ولما كان 
ل لجميع الدول المتعاقدة الجراء دراسة متأنية ألي اقتراح بنق

 .المقر الدائم للمنظمة

 :فان الجمعية العمومية تقـرر

ان أي اقتراح بنقل المقر الدائم للمنظمة يجب أال يبحث في أية 
دورة من دورات الجمعية العمومية مستقبال اال اذا تم اخطار 

 مصحوبا بجميع المستندات ،جميع الدول المتعاقدة بذلك االقتراح
لدورة للجمعية العمومية بما ال  قبل افتتاح تلك ا،ذات الصلة به

 . يوما١٢٠يقل عن 

 يتحسين انتاجية منظمة الطيران المدني الدول :٢-٣١القرار 

منظمة الطيران المدني الدولي قد اضطلعت لما كانت 
 بوظائفها ، ولفترة تربو على خمسين عاما،بفاعلية وكفاءة

ي المنصوص عليها في الجزء الثاني من اتفاقية الطيران المدن
 .)اتفاقية شيكاغو(الدولي 

 الواردة في المادة ،األهداف األساسية للمنظمةولما كانت 
 الواردة ، ووظائف المجلس،الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو

 ،في المادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من االتفاقية
 .ال تزال مهمة

ة وسريعة المنظمة تجابه اآلن تحديات جديدولما كانت 
 .التطور ذات طبيعة تكنولوجية واقتصادية وقانونية

الضرورة تقتضي من المنظمة أن تتجاوب ولما كانت 
بفاعلية مع هذه التحديات في وقت يعاني فيه مجتمع الطيران 

 .مصاعب مالية من

 :فان الجمعية العمومية
 عن تقديرها للمجلس ولألمين العام على التقدم تعرب -١

 .ضع خطة عمل استراتيجية للمنظمةالمحرز في و

 ما قرره المجلس بشأن مواصلة تطوير خطـة         تؤيد -٢
العمل االستراتيجية وانشاء آليـة لالشـراف تشـمل اجـراء           

 .استعراض سنوي للتقدم المحرز
 كـل فـي نطـاق       ، المجلس واألمين العـام    تكلف -٣

 : بما يلي،اختصاصه
تكثيف الجهود الرامية الى تطوير خطة العمل  )أ 

 مع القيام بعملية ،ستراتيجية على أساس مستمراال
تخطيط منتظمة ترفع مستوى الفاعلية والوضوح 

 . وتساعد على تطوير الميزانية البرنامجية،والمساءلة
العمل على عرض خطة العمل االستراتيجية على  )ب 

 وتقديم هذه الخطة بالصورة التي ،الدول المتعاقدة
وضح التقدم  مشفوعة بتقرير مرحلي ي،صارت عليها

المحرز في تنفيذها خالل فترة السنوات الثالث 
 الى كل دورة عادية تعقدها الجمعية ،المعنية

 .العمومية
 : المجلس بما يليتكلف -٤
ترشيد أساليب واجراءات عمل الجمعية العمومية بما  )أ

يحقق مزيدا من الوضوح والفاعلية ويقصر مدة انعقاد 
 اعتبارا من الدورة  وذلك،دورات الجمعية العمومية

 .العادية المقبلة
 ،القيام بدراسة متعمقة لعمليات صنع القرار )ب

واجراءات عمل المجلس وهيئاته المساعدة،  وألساليب
سعيا الى تحقيق الترشيد وتفويض السلطة وتحسين 

  .كفاءة المنظمة
كفالة فاعلية الجهاز االشرافي الذي يقدم تقارير مستقلة  )ج

ما يضمن فاعلية البرامج ووضوحها  ب،الى المجلس
 .والمساءلة عنها

 الى أن ، في حدود اختصاصه،األمين العامتدعو  -٥
يواصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين انتاجية المنظمة 
وكفاءتها من خالل تنفيذ اصالحات في األساليب االجرائية 

 وأن يقدم تقارير في هذا الشأن الى ،والتنظيمية واالدارية
 .المجلس
 المجلــس واألمـين العــام الــى مراعــاة  تـدعو  -٦

 الواردة في القائمة غير الحصرية الـواردة فـي          ،االعتبارات
 . أعاله٥ الى ٣ لدى تنفيذ الفقرات ،مرفـق هذا القرار

 المجلس الى احاطة الدول علما بالتقدم وتدعو -٧
 أعاله في موعد أقصاه ٥ الى ٣من أجل تنفيذ الفقرات  المحرز

 والى تقديم تقرير كامل عن هذا التنفيذ الى الدورة ،١/٥/١٩٩٧
 .العادية المقبلة للجمعية العمومية
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 مرفــق
 قائمة اعتبارات لتحسين انتاجية المنظمة 

 ) من منطوق القرار) أ٣الفقرة  (عملية التخطيط المنتظمة

انشاء ربط مباشر وواضح بين خطة العمل  )أ
 .االستراتيجية والميزانية البرنامجية

وضع اجراءات العداد الميزانية البرنامجية بطريقة ذ )ب
تركز على تخصيص الموارد على المستوى 

من ("االستراتيجي ال على مستوى التفاصيل االدارية 
 .")القاعدة الى القمة"ال من " القمة الى القاعدة

وضع اجراءات لتحديد األهداف والنتائج المتوقعة  )ج
 مع استخدام ،هدفةواألولويات والغايات المست

 .األداء مؤشرات

 مكاتب األمانة العامة ىقيام الهيئات المساعدة وشت )د
بوضع خطط أكثر تحديدا في اطار خطة العمل 

مثل تكييف برنامج العمل الفني في (االستراتيجية 
 .)مجال المالحة الجوية

(  قيام األمانة العامة باستعراض مستمر وقيام المجلس
دة باستعراض دوري للتقدم المحرز والهيئات المساع

 .في تنفيذ خطة العمل االستراتيجية

تحديث وتطوير خطة العمل االستراتيجية نفسها مرة  )و
 .على األقل كل ثالث سنوات

 أساليب واجراءات عمل الجمعية العمومية
 ) من منطوق القرار)  أ٤الفقرة (

 مع التركيز ،تبسيط جدول األعمال وتقليل الوثائق )أ
لى مسائل االستراتيجية والسياسة العليا وعلى ع

المجاالت الرئيسية ذات األولوية وعلى تخصيص 
 .الموارد

 .احترام المهل المحددة العداد الوثائق وتوزيعها )ب

 .تقديم معلومات أكثر اسهابا الى المسؤولين المنتخبين )ج

 والعمل بصفة خاصة ،ترشيد اجراءات تقديم التقارير )د
 وتفادي النظر في ، االزدواج في التقاريرعلى تفادي

 ما لم يكن ،الوثيقة الواحدة في هيئات مختلفة
 .ضروريا ذلك

(  الغاء شرط اعداد المحاضر الجتماعات اللجان) مثلما
 .)حدث في الدورة الحالية

 وتحسين ،تحسين اجراءات القاء الكلمات االفتتاحية )و
 .االلتزام بالوقت المحدد لالجتماعات

 ال سيما ،وضع اجراءات عصرية وفعالة للتصويت )ز
 .النتخاب أعضاء المجلس

 األمر ادخال تعديالت على النظام ى اذا اقتض—مالحظــة
، فانه ينبغي اخطار Doc 7600/5الداخلي الدائم للجمعية العمومية 

الدول بذلك قبل انعقاد الدورة العادية للجمعية العمومية بوقت 
 التعديالت في مستهل الدورة وبدء  اعتمادى يتسنىكاف حت

 .سريانها على الفور

ب واجراءات عمل المجلس ـعمليات صنع القرار وأسالي
 ) من منطوق القرار) ب٤ الفقرة(

 :ينبغي أن يدور محور االستعراض حول ما يلي

المفهوم الذي يقضي بأن يواصل المجلس تصريف  )أ
 مهامه وواليته طبقا التفاقية شيكاغو وأن يركز

 .خصوصا على مسائل السياسة العليا

أن يضطلع األمين العام بمسؤولياته باتخاذ االجراءات  )ب
والقرارات االدارية بوصفه الرئيس التنفيذي لموظفي 

) ح(المنظمة طبقا ألحكام المادة الرابعة والخمسين 
 .اتفاقية شيكاغو من

  )من منطوق القرار)  ج٤الفقرة (الجهاز االشرافي 

 قوية لتقديم اجراءاتهتمام هنا على وضع يتركز اال
 الى المجلس عن الفاعلية بصورة مستقلة ومباشرةالتقارير 

 ووفقا لألسلوب .والوضوح والمساءلة في جميع برامج المنظمة
الشائع في تدقيق الحسابات ستتاح لألمين العام فرصة التعقيب 

في على ما ورد في التقارير المستقلة دون أن يكون له الحق 
 .تغييرها

 من ٥الفقرة (تدابير أخرى لتحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها 
 ) منطوق القرار

وضع اجراءات تكفل اصدار وتعديل اتفاقات قانون  )أ
 وخطط المالحة الجوية والتوصياتالجو والقواعد 

 .االقليمية في حينها

زيادة التركيز على تشجيع الدول على التصديق على  )ب
 والتوصياتن الجو وتنفيذ القواعد اتفاقات قانو

الصادرة عن المنظمة تنفيذا على أوسع نطاق ممكن 
 .في جميع أنحاء العالم
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 ،تحسين وتشهيل االتصاالت مع الدول المتعاقدة )ج
سيما حين تتعلق هذه االتصاالت بالقواعد  ال

 وذلك من خالل تدابير منها التوسع في ،والتوصيات
 .لكترونياستخدام أجهزة االرسال اال

توطيد درجة االستقالل الذاتي في عملية التخطيط  )د
االقليمي ودرجة السلطة والموارد التي تمنح لمكاتب 

 مع العمل على كفالة التنسيق ،االيكاو االقليمية
 .المناسب على المستوى العالمي

(  دراسة العالقة بين االيكاو وغيرها من الهيئات) العاملة
 ،في مجاالت أخرى ذات صلةفي مجال الطيران أو 

سعيا الى تحديد ) يعلى المستويين العالمي واالقليم
مجال مسؤولية كل منها والقضاء على التداخل في 

 وتنظيم برامج مشتركة حيثما كان ذلك ،المسؤوليات
 .مناسبا

توفير فرصة أمام جميع أطراف مجتمع الطيران  )و
 ،عة بمن فيهم مقدمو الخدمات وأهل الصنا،المعنية

 .للمشاركة في نشاطات المنظمة على النحو المالئم

ترشيد الجداول الزمنية والوثائق وتقليل مدة عقد  )ز
 .اجتماعات االيكاو بوجه عام

 االستعانة بخبرات ىالنظر في مدى استصواب وجدو )ح
خارجية حسب االقتضاء للمساعدة في تنفيذ أي من 

 .المهام المذكورة أعاله

التدابير الالزمة (ين انتاجية المنظمة تحس :١-٣٢القرار 
في الفترة الثالثية لمواصلة التحسينات 

 )بعدها  وما٢٠٠١-١٩٩٩

 عاما ٥٠ االيكاو قد أدت مهامها ألكثر من لما كانت
اتفاقية الطيران المدني وفاعلية وفقا للباب الثاني من  بكفاءة
 .)اتفاقية شيكاغو (الدولي

منظمة المذكورة في المادة  األهداف األساسية للولما كانت
الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو ومهام المجلس المذكورة في 

 ال سيما في مادتيها الرابعة والخمسين والخامسة ،تلك االتفاقية
 . ال تزال على أقصى قدر من األهمية،والخمسين

تواجه تحديات جديدة وسريعة التطور  المنظمة ولما كانت
 .نولوجية واالقتصادية واالجتماعية والقانونيةفي المجاالت التك

 طريقة التصدي لهذه التحديات ستحسم مستوى ولما كانت
 .سالمة الطيران المدني الدولي

 االيكاو لهذه التحديات ىالحاجة تقضي بأن تتصد ولما كانت
 .بفاعلية في نطاق القيود التي تعمل المنظمة في ظلها

 :فان الجمعية العمومية

 للمجلس واألمين العام على التقدم عن تقديرهاتعرب  -١
 .المنظمة  عن تحسين انتاجية٢-٣١المحرز في تنفيذ القرار 

 القرارات التي اتخذها المجلس بالفعل في تؤيد -٢
 .الصدد هذا

 كال في مجال ، المجلـس واألمين العامتكلف -٣
 ،اختصاصه وفي حدود الميزانية التي اعتمدتها الجمعية العمومية

بما يلي دون أن يتسبب ذلك في اضعاف المنظمة أو يكون له 
 :آثار سلبية على أدائها لمهامها

مواصلـة العمل الذي يضمن فاعلية االيكاو في  )أ 
التصدي للتحديات القائمة في قطاع الطيران سريع 

 وفي النهوض بالسالمة واألمن في جميع أنحاء ،التغير
 .العالم

ين للبرامج ذات األولوية تأمين التمويل الكامل والموظف )ب 
 .العالية التي تؤثر في سالمة جمهور المسافرين

ضمان قيام مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة  )ج 
 أي لتحسين ادارة ،االدارية بأعماله على النحو المنشود

 .البرامج والشفافية والمساءلة

فحص برامج االيكاو بصورة انتقادية لتحديد أولوياتها  )د 
 والغاء أو تقليص أنشطة ،بتها للعصرومدى مواك

 ،البرامج التي لم تعد لها أولوية في أعمال االيكاو
التي يمكن   أو،التي يمكن أن تؤديها منظمات أخرى أو

 .أداؤها بالتعاقد الخارجي

(  ترشيد فرق الخبراء وتوحيد أعمالها حيثما كان
  .ممكنا ذلك

 :تركيز جهود هذه الفرق على ما يلي )و 

 والتوصيات عملية اعداد واعتماد القواعد تحسين )١
مع ايالء االعتبار الخاص للمتطلبات العالمية 

 .والوظيفية والتشغيلية

القيام على أساس منتظم بتقييم نتائج برامج التعاون  )٢
الفني حتى يمكن تحديد أثرها على تحسين تنفيذ 

  .والتوصياتالقواعد 
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 : المجلس بما يليتكلف -٤

مل الجمعية العمومية بالتركيز أن يواصل تبسيط ع )أ 
على تقديم االرشاد بصدد السياسات وتطوير برامج 

 .العمل وتجنب التكرار في جدول أعمالها

 وبموجب ،أن يركز في برنامج عمله بدرجة أكبر )ب 
 من اتفاقية شيكاغو على القرارات ٥٥ و٥٤المادتين 

 وذلك في المجاالت الهامة ،الخاصة بسياسات االيكاو
 واالدارة المالية، ،ذ قرارات الجمعية العموميةمثل تنفي

 وتقديم التقارير ،والتوصياتواعتماد اصدار القواعد 
 والتحضير ،عن المخالفات الى الجمعية العمومية

 .للمؤتمرات الدبلوماسية التي تعقد في اطار االيكاو

أن يواصل تقييم طابع وأساليب عمل واجراءات  )ج 
 بما ،ى وجه الخصوصالمنظمة وهيئاتها الرئاسية عل

 .في ذلك مقارنتها مع منظمات األمم المتحدة المماثلة
 مثل وحدة التفتيش ،مع االستعانة بهيئة خارجية

 اذا كان ذلك ،المشتركة التابعة لألمم المتحدة
 .ومالئما ضروريا

أن ينظر فيما اذا كان تخفيض عدد اجتماعات المجلس  )د 
 حيث وهيئاته الفرعية يمكن أن يحقق مكاسب من

فاعلية اشراف المجلس على المنظمة ويخفض كذلك 
 .من تكاليف الخدمات التي تقدم الى المجلس

( أن يحدد وفورات التكاليف المحتمل تحقيقها في األمانة 
 .العامة

 كال في نطاق ، المجلس واألمين العامتدعو -٥
 : الى القيام بما يلي،اختصاصه

 أن يواصل العمل المطلوب في قرار الجمعية )أ 
 .٢-٣١العمومية رقم 

أن يوسع نطاق العمل ليشمل بحث أساليب ازالة  )ب 
العوائق أمام تحقيق المزيد من الكفاءة داخل 

 .العامة األمانـة

أن يبحث امكانية اجراء خفض كبير في التكاليف  )ج 
االدارية ضمن ميزانية البرنامج العادي على مدى 

لعملية  مع مراعاة ا،دورتي الميزانية الثالثية المقبلتين
الجارية في األمم المتحدة والمنظمات األخرى، وذلك 
بعد تعريف مكونات التكاليف االدارية وتكاليف دعم 

  .البرنامج في االيكاو

 : األمين العام الى ما يليتدعو -٦

فيما اذا كان تنفيذ برنامج لمكافآت وحوافز ر أن ينظ )أ 
 .الموظفين يعد اجراء مالئما واقتصاديا

 .كاتب االقليميةأن يعزز أداء الم )ب 

أن ينظر في امكانية دمج المكاتب االقليمية لتحسين  )ج 
 وينبغي النظر في هذا االجراء في .تنفيذ البرنامج

ضوء التكنولوجيات الجديدة واألساليب الجديدة لمعالجة 
 .المشاكل في مختلف األقاليم

المجلس الى أن يبلغ الدول بالتقدم  تدعو -٧
 من منطوق هذا القرار ٦  الى٣تنفيذ الفقرات  في المحرز
 وأن يقدم تقريرا كامال الى الدورة العادية ،١/٥/٢٠٠٠بحلول 

 .المقبلة للجمعية العمومية

في مواجهة (تحسين انتاجية المنظمة  :٣-٣٣القرار 
 )الجديدة التحديات

  سبتمبر١١الوضع الراهن الناجم عن أحداث  لما كان
 بسرعة وبدون  يفرض على االيكاو الحاجة الى التصدي٢٠٠١

 لتضمن أنها تسهم بفاعلية في ،ابطاء للتهديدات والضغوط الجديدة
 .العالم سالمة وأمن وكفاءة الرحالت الجوية في جميع أنحاء

لدى االيكاو هيئات خبراء تتعامل باستمرار مع  وبما أنه
مسائل السالمة واألمن وتقدم المشورة الى المجلس وتعمل معه 

 .عن كثب

 المنظمة جهاز تفاوضي منتخب ومقيم مجلس وبما أن
 األمر الذي يزيد من ،وممثل لجميع أقاليم العالم

  .مشروعيته تعزيز

مجلس المنظمة جهاز سياسي ذو مشروعية دولية  وبما أن
 .معترف بها لمعالجة مسائل الطيران المدني الدولي

بوسع الدول المتعاقدة أن تمارس سيادتها في ضوء  وبما أنه
س ومن خالل آلية تتيح لها المطالبة بمراجعة أي سلطة المجل

  .قاعدة قياسية أو توصية جديدة

 :فان الجمعية العمومية
  المجلس بالبحث عن وسائل تقليص مدة االجراءات       تكلف

الالزمة العتماد واصدار القواعد والتوصيات التي تعتبـر ذات         
 كلما كـان ذلـك      ،أهمية رئيسية لسالمة وأمن الطيران المدني     

 .رورياض
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 الكفاءة في االعداد لالجتماعات وفي تصريف :١٦-١١القرار 
 أعمالها

اذ يثير شاغلها تزايد األعباء الواقعة  ،ان الجمعية العمومية
 ،على عاتق الدول من الوجهة المالية ومن حيث الموظفين

 : من المجلستطلـب

أن يستمر في دراسته لموضوع زيادة الكفاءة في  -١
ات المنظمة وفي تصريف أعمال تلك االعداد الجتماع

 من خالل اعداد وثائق أكثر ، على سبيل المثال،االجتماعات
 وتقييد جدول األعمال فضال عن اجراء أي ،اقناعا وايجازا

 .تخفيضات معقولة في عدد االجتماعات

وأن يطلب من الدول المتعاقدة أن تتعاون معه في  -٢
 .الصدد هذا

 ي والختم الرسمي لاليكاوالشعار الرسم :١-٣١القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 . في اقتراح المجلس بشأن شعار وختم االيكاووقد نظرت

 النموذجين المطبوعين أدناه يمثالن الشعار الرسمي تقرر أن
 .والختم الرسمي لمنظمة الطيران المدني الدولي

 . ويحل محله٤-٢١ هذا القرار يلغي القرار تعلن أن

 يلختم الرسما يالشعار الرسم

 

 العالقات مع الدول المتعاقدة

 تحسين االتصال مع الدول المتعاقدة :١٤-١القرار 

 من الضروري تحسين االتصال بين المنظمة لمـا كـان
 .والدول المتعاقدة من أجل تحقيق أهداف المنظمة

 انتباه الجمعية ى المجلس المؤقت قد استرعولما كـان
 بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذ  للمنظمة الىىالعمومية األول

 .لتحسين التسهيالت القائمة لالتصال

 هذه التحسينات ال يمكن أن تتحقق اال بتعاون ولما كـانت
 بحيث يتخذ كل منها اجراءات مالئمة ،جميع الدول المتعاقدة

 .داخل اقليمها

 :ي توصي باآلتى فان الجمعية العمومية األول،لذلك

اقدة بتزويد المنظمة بمعلومات أن تقوم الدول المتع -١
كاملة عن الخطوات المتخذة حتى اآلن لتوفير تسهيالت االتصال 

 .مع المنظمة

أن تقـوم الـدول المتعـاقدة داخـل اداراتها  -٢
الوطنية بتعيين موظف أو موظفين يتولون المسؤولية المحددة عن 

 بانشاء وتنسيق تسهيالت االتصال ، عند الضرورة،القيام
 .لمنظمةا مع

 في ،أن تقوم الدول المتعاقدة بتزويد المنظمة -٣
 بتقارير عن مدى التقدم ،غضون المدد التي يقررها المجلس

 واالجراءات المعتمدة من والتوصياتالمحرز في تنفيذ القواعد 
 . أو عن األسباب التي أدت الى عدم تنفيذها،جانب المنظمة

ظمة بالمعلومات أن تقوم الدول المتعاقدة بتزويد المن -٤
 وفقا ألحكام االتفاقية، ،والوثائق والمطبوعات التي تطلبها المنظمة

 .دونما تأخير طويل

أن تقوم الدول المتعاقدة بعمل ترتيبات مع المنظمة         -٥
العارة موظفين من اداراتها الوطنية لمقر المنظمـة أو مكاتبهـا      

 ة وذلك للحصول على التدريب والخبـرة فـي أنشـط          ،االقليمية
 .المنظمة

االتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكاالت     :٢٦-٢القرار 
 المتخصصة وملحق تلـك االتفاقيـة الخـاص       

 بااليكاو

 من االتفاقية العامة بشأن مزايا ٣٧المادة  لما كـانت
وحصانات الوكاالت المتخصصة التي وافقت عليها الدورة الثانية 

 :لى اآلتيللجمعية العامة لألمم المتحدة تنص ع

تصبح هذه االتفاقية سارية على كل وكالة متخصصة "
عندما تقوم الوكالة المتخصصة بارسال النص النهائي 

 ،للملحق الخاص بها الى األمين العام لألمم المتحدة
حسب تعديلها بذلك " البنود القياسية"وابالغه بأنها تقبل 

 ٢٤ و٢٣ و٢٢ و١٨ و٨ وتعهد بتنفيذ المواد ،قـالملح
 ".الملحق  وأي أحكام من أحكام،٤٥ و٤٢ و٣٢ و٣١و
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 مشروع الملحق الثالث لالتفاقية المذكورة الذي ولما كـان
يتعلق بمنظمة الطيران المدني الدولي مقدما كتوصية للمنظمة 

 . من تلك االتفاقية٣٥المذكورة بموجب أحكام المادة 

 المزايا والحصانات المحددة في االتفاقية ولما كانـت
 تعد ضرورية للمنظمة ، والمعدلة بالملحق الخاص بااليكاو،مةالعا

 .في أداء وظائفها على نحو فعال

 :فان الجمعية العمومية

نـص الملحـق الخـاص بااليكـاو توافـق على  -١
الـذي أوصـت بـه الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة 

 عنوان  وهو النص الذي يظهر تحت،باعتباره النص النهائي
 .الملحق الثالث لالتفاقية العامة المذكورة

لالتفاقية العامة المذكورة " البنود القياسية "تقـبل -٢
بشأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة حسب تعديلها بحكم 

 .الملحق المذكور

 ٢٣ و٢٢ و١٨ و٨واد ـ بتنفيذ أحكام المتتعهـد -٣
 .حق المذكورمن المل) ٣(٢ والمادة ٤٥ و٤٢ و٣٢ و٣١ و٢٤و

 : من األمين العامتطلـب -٤

 ١أن يرسل نص الملحق المعتمد بموجب الفقرة  )أ 
 . الى األمين العام لألمم المتحدة،أعاله

 :أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بما يلي )ب 

حسب تعديلها  " البنود القياسية "أن المنظمة تقبل     —
 .بحكم الملحق

 ٨واد  ـمام ال ــأن المنظمة تتعهد بتنفـيذ أحك     —
 ٤٥ و ٤٢ و ٣٢ و ٣١ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و ١٨و

 .من الملحق) ٣(٢ والمادة

البنود " من ٤٢ وفقا للمادة ، األمين العامتكـلف -٥
 بارسال نص االتفاقية العامة ونص الملحق الخاص ،"القياسية

 ،بااليكاو الى الدول المتعاقدة غير األعضاء في األمم المتحدة
 وذلك بايداع ،تعلق منها بااليكاوودعوة هذه الدول الى قبول ما ي

وثيقة قبول هذه االتفاقية اما لدى األمين العام لألمم المتحدة أو 
 .لدى األمين العام لاليكاو

توصـية موجهة للدول المتعاقدة لكي تمـنح        :٢٧-٢القرار 
االيكاو المزايا والحصانات المنصوص عليها      
في االتفاقية العامة بشأن مزايـا وحصـانات        

الت المتخصصة والملحق الثالـث لتلـك       الوكا
 الى حين موافقتها الرسمية على تلك ،االتفاقية

 االتفاقية وذلك الملحق 

الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة قد لما كـانت 
 في ،رأت أنه من الضروري للوكاالت المتخصصة أن تتمتع

وظائفها  بالمزايا والحصانات الضرورية ألداء ،أقرب وقت ممكن
 .على نحو فعـال

سيمر وقت طويل بالضرورة قبل أن تدخل وبما أنـه 
 .االتفاقية حيز النفاذ تجاه تلك الوكاالت

الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة ولمـا كانـت 
 الى حين قبولها ،قد أوصت الدول األعضاء باألمم المتحدة

نات الوكاالت الرسمي لالتفاقية العامة بشأن مزايا وحصا
 بأن تمنح ، بما فيها المالحق التي تخص كل وكالة،المتخصصة

 المزايا والحصانات المنصوص ،فورا والى أقصى حد ممكن
 الى الوكاالت ،عليها في االتفاقية العامة المذكورة وفي ملحقها

المتخصصة والى األشخاص الذين يحق لهم التمتع بها بحكم 
ساس الفهم بأنه للوكاالت على أ"صلتهم بتلك الوكاالت 

المتخصصة أن تتخذ كل االجراءات الموازية الضرورية 
 ."بخصوص أعضائها الذين هم غير أعضاء في األمم المتحدة

 :فان الجمعية العمومية

 األعضاء في منظمة الطيران ،الدول المتعاقدةتوصـي 
 بأن تمنح فورا والى أقصى حد ممكن المزايا ،المدني الدولي

ات المنصوص عليها في االتفاقية العامة بشأن مزايا والحصان
 بما فيها الملحق الذي يخص ،وحصانات الوكاالت المتخصصة

 الى االيكاو واألشخـاص الـذين يحـق لهـم التمتـع ،االيكاو
 وذلك الى حين قبولها لالتفاقية العامة ،بهـا بحكم صلتهم بااليكاو
 .المذكورة وملحقها المذكور

ــا والحصــانات :٣-٢٦القرار  ــة المزاي ــاالت اتفاقي  للوك
 المتخصصة

 ٢٦-٢ العمومية قد قبلت بموجب القرار معيةالجت ن كاالم
 .اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصة

الجمعية العمومية قد أوصت الدول ولما كـانـت 
 وبقدر ، بأن تبادر على الفور٢٧-٢بموجب القرار المتعاقدة

لصدد الى منح منظمة الطيران المدني الدولي يمكن في هذا ا ما



 I-26 قرارات الجمعية العمومية 

ومن يستحق ذلك بحكم صلته بالمنظمة حق االستفادة من المزايا 
 .والحصانات الممنوحة في االتفاقية المذكورة

بعض الدول المتعاقدة لم تصبح بعد أطرافا في ولما كـانت 
 .االتفاقية المذكورة

جددت في الجمعية العامة لألمم المتحدة قد ولما كـانت 
 طلبها السابق ٣٠/١١/١٩٨٤ الصادر في ٣٩/٢٧القرار رقم 

 الى الدول ،١٨/١١/١٩٤٨في ) ٣(ج٢٣٩ذكره في القرار 
األعضاء التي لم تنفذ ذلك الطلب باتخاذ االجراء الضروري 
العفاء مواطنيها الموظفين باألمم المتحدة من ضرائب الدخل 

لمدفوعة لهم من الوطنية فيما يتعلق بمرتباتهم ومكافآتهم ا
 .المتحدة األمم

 :فان الجمعية العمومية

كل الدول المتعاقدة على اتخاذ الخطوات  تحــث -١
 ،لالنضمام الى اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصة

 .اذا لم تكن قد فعلت ذلك

كل الدول المتعاقدة على اتخاذ كل ما في  تحــث -٢
 .فاقية المذكورةمقدروها من تدابير لتطبيق مبادئ االت

الى األمين العام أن يسترعي اهتمام كل  تطـلب -٣
 .الدول المتعاقدة الى هذا القرار

الى المجلس أن يرفع تقريرا الى الدورة  تطلـب -٤
 .العادية التالية للجمعية العمومية بشأن تنفيذ هذا القرار

 بشـأن قـانون   ١٩٨٦اقرار اتفاقية فيينا لعام   :٥-٣٣القرار 
ن الدول والمنظمـات الدوليـة أو   المعاهدات بي 

 فيما بين المنظمات الدولية 

ــا كانــت ــين  لم ــانون المعاهــدات ب ــا لق ــة فيين اتفاقي
والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمـات الدوليـة قـد            الدول
 في مـؤتمر عقدتـه الجمعيـة العامـة          ٢١/٣/١٩٨٦في   أقرت
 .المتحدة  لألمم

 قد نصت على أنها  من تلك االتفاقية٨٣ المادة ولما كانت
خاضعة للتصديق من قبل الدول ولالقرار الرسمي من قبل 

 .المنظمات الدولية

 تلك االتفاقية موقعة بالنيابة عن االيكاو من قبل ولما كانت
 .٢٩/٦/١٩٨٧رئيس المجلس في 

 ، الجمعية العامة لألمم المتحدة قد شجعت الدولولما كانت
األمم المتحدة  عقد (٥٣/١٠٠ضمن جملة أمور وبموجب قرارها 

على النظر في التصديق على االتفاقية ) للقانون الدولي
 وشجعت المنظمات الدولية على ايداع ،اليها واالنضمام

 وشجعت المنظمات األخرى التي ،االقرار الرسمي بها وثائق
يحق لها االنضمام الى االتفاقية أن تبادر الى االنضمام اليها في 

 .وقت مبكر

هذه الجمعية العمومية تعتبر تلك االتفاقية تضيف  ولما كانت
المزيد من االيضاح واليقين الى النظام القانوني الذي يحكم 
العالقات التعاهدية بين االيكاو والدول أو بين االيكاو وغيرها من 

 ييعزز بالتال  بما،المنظمات الدولية األطراف في تلك االتفاقية
 .عمل المنظمة

 :يةفان الجمعية العموم

باتفاقية فيينا أنه ينبغي لاليكاو أن تقر رسميا  تقرر -١
لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين 

  .)١٩٨٦لعام  (المنظمات الدولية

 لرئيس المجلس بأن يوقع على وثيقة اقرار ترخّص -٢
 .رسمي لالتفاقية يتم ايداعها بالنيابة عن االيكاو

تي لم تصدق على االتفاقية على القيام الدول التحث  -٣
 .بذلك حتى يسري مفعولها في أقرب فرصة ممكنة

 سياسة االعالم في االيكاو :١٥-١القرار 

من المعترف به أن منظمة الطيران المدني لما كـان 
ـّـالة  الدولي تعتمد في استمرار وجودها على المشاركة الفع

 ، بدورها،ركة تعتمد وأن هذه المشا،جانب الدول المتعاقدة من
 . العام في الدول المتعاقدة الى حد كبيريعلى تأييد الرأ

المجلس المؤقت لم ينفذ على نحو كامل التوصية ولما كـان 
 الصادر عن الجمعية العمومية ١٤المتضمنة في القرار رقم 

 والـذي يقضـي بانشـاء ،المؤقتة فـي دورتهـا األولى
ها نشر المعلومات عن وحـدة خاصة لالعالم تكون مهمت

 .نشاطات المنظمة في العالم أجمع

الجمعية العمومية للمنظمة قد وافقت في ولمـا كـانت 
 على أمل أن تقدم ،دورتها األولى على اتفاق مع األمم المتحدة

األمم المتحدة بموجبه يد المساعدة في تنفيذ أي برنامج تعتمده 
 .المنظمة في مجال االعالم

م المتحدة ستحتاج في تحقيق ذلك الغرض األمولما كانت 
 .الى التعاون الكامل من جانب وحدة االعالم التابعة لاليكاو
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 : فان الجمعية العمومية تقرر اآلتي،لذلك

أن تكون سياسة المنظمة في مجال االعالم موجهة في  )أ 
المقام األول العالم الشخصيات والجماعات المهتمة 

 الدولي وبنشاطات اهتماما مباشرا بالطيران المدني
 وأن تكون ،المنظمة وأهدافها على أساس منتظم

موجهة في المقام الثاني الى عامة الجمهور في الدول 
المتعاقدة ككل لتحقيق أوسع نطاق من االعالم 

 وذلك في حدود االمكانيات المالية ،لنشاطات المنظمة
الى أقصى حد ممكن مع ادارات العالقات  وبالتعاون

 .المتحدة مالعامة لألم

أن تشارك المكاتب االقليمية في برنامج االعالم  )ب 
الذي ال يؤثر على أداء واجباتها األساسية  بالقدر

 وال يؤدي الى زيادة ،المرتبطة بشؤون المالحة الجوية
 .موظفيها في أعداد

)  في تنفيذ الفقرتين أ،أن تستغل الى الحد األقصى )ج 
ف الدول  خدمات الموظفين المسؤولين في مختل،)ب و

 .المدني المتعاقدة عن أمور االعالم بمجال الطيران

اسقاط طائرة مدنية ليبية بواسطة مقاتالت  :١-١٩القرار 
 ١٩٧٣ فبراير ٢١اسرائيلية في 

 :ان الجمعية العمومية

 في البند الخاص بالطائرة المدنية الليبية التي وقد نظـرت
فوق أراضي  ١٩٧٣ فبراير ٢١أسقطتها مقاتالت اسرائيلية في 

 .سيناء المصرية المحتلة

 ١٠٦العمل االسرائيلي الذي نتج عنه مصرع واذ تديـن 
 .من األرواح البريئة

بأن هذا العمل يؤثر في سالمة الطيران واقتناعا منها 
 على ي وتأكيدا منها بالتال،المدني الدولي ويعرضها للخطر

ضرورة القيام على نحو عاجل باجراء تحقيق فوري في 
 .المذكور ملالع

المجلس باعطاء تعليمات الى األمين العام  تكلــف -١
للقيام بتحقيق بهدف تقصي الحقائق وتقديم تقرير الى المجلس في 

 .أقرب وقت ممكن

جميع األطراف المعنية أن تبدي تعاونا كامال  تناشـد -٢
 .في هذا التحقيق

قيام طائرات عسكرية اسرائيلية بتحويل مسار  :١-٢٠القرار 
 عليها  مدنية لبنانية واالستيالءطائرة

 :ان الجمعية العمومية

في البند الخاص بقيام طائرات عسكرية وقد نظـرت 
 بتحويل مسار طائرة مدنية ١٩٧٣ أغسطس ١٠اسرائيلية في 

 .بالقوة  وباالستيالء عليها،لبنانية مؤجرة للخطوط الجوية العراقية

 ،لعمل بهذا ا،أن اسرائيــل قــد انتهكتواذ تعتبـر 
 وعرضت الحركة الجوية في مطار ،الفضاء الجوي اللبناني
 وارتكبت فعال جسيما من أفعال التدخل ،بيروت المدني للخطر

 .غير المشروع في الطيران المدني الدولي

بأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة واذ تأخـذ علمـا 
الذي اعتمده في ) ١٩٧٣ (٣٣٧ بقراره رقم ،أدان اسرائيل قد

 النتهاكها سيادة لبنان ولتحويل مسار طائرة ،١٩٧٣أغسطس  ١٥
 ودعا منظمة االيكاو الى أن ،مدنية لبنانية واالستيالء عليها بالقوة

تأخذ في الحسبان القرار المذكور أعاله عند النظر في التدابير 
 .المالئمة لحماية الطيران المدني الدولي

 أدان اسرائيل بأن مجلس االيكاو قدواذ تأخــذ علمــا 
 . بسبب فعلها هذا١٩٧٣ أغسطس ٢٠في 

بأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد أدان واذ تذكـر 
  بسبب فعلها المدبر ضد١٩٦٨ في ٢٦٢اسرائيل في قراره رقم 

  طائرة تجارية١٣مطار بيروت المدني الذي نتج عنه تدمير 
ـّـر بأن الجمعية العمومية لاليكاو،ومدنية  قد أدانت في  واذ تذك

  من١٠٨  العمل االسرائيلي الذي نتج عنه مصرع١-١٩قرارها 
 ١٩٧٣  يونيو٤ وأن المجلس بقراره المؤرخ في ،األرواح البريئة

قد أدان العمل االسرائيلي بشدة وحث اسرائيل على االمتثال 
 .ألهداف اتفاقية شيكاغو وأغراضها

 اسرائيــل النتهــاكها سيــادة بشدةتديـن  -١
ان ولتحويلها مسار طائرة مدنية لبنانية واالستيالء عليها بالقوة لبن

 .والنتهاكها التفاقية شيكاغو

 الى اسرائيل بأن تمتنع  عاجــالتوجــه نــداء -٢
عن ارتكاب أفعال التدخل غير المشروع في النقل الجوي المدني 
الدولي وفي المطارات وغير ذلك من المنشآت والخدمات التي 

 .لك النقلتستعمل في ذ

 اسرائيل أنها اذا واصلت ارتكاب مثل تحذر رسميـا -٣
هذه األعمال فان الجمعية العمومية ستتخذ تدابير أخرى ضد 

 .اسرائيل لحماية الطيران المدني الدولي
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 الدورة االستثنائية للمجلس :٥-٢٤القرار 

 :ان الجمعية العمومية

فــي تقريــر رئيس المجلـس بعــد أن نظــرت  
عــن الدورة االستثنائية ) A24-WP/49ـة العمــل ورقـ(

 بخصوص ١٩٨٣ سبتمبر ١٦ و ١٥للمجلس التي عقدت في 
 لرحلة الخطوط ١٩٨٣الحادث المفجع الذي وقع في أول سبتمبر 

 .٠٠٧الجوية الكورية رقم 

ـــد  ــي  تؤي ــذت ف ــي اتخ ــررات الت ــرارات والمق الق
  **.الدورة تلك

تعـاون علـى نحـو      بجميع الدول األعضاء أن ت    وتهيـب  
 .لتنفيذها كامل

 مطار القـدس :٧-٢١القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 أن مطار القدس يقع في األراضي اذ تضع في اعتبارها
العربية المحتلة وأنه مسجل في مخطط االيكاو للمالحة الجوية في 

 .الشرق األوسط باعتباره تحت والية األردن

تفاقية الطيران المدني  من ا٦ و٥ و١بأن المواد واذ تذكـر 
الدولي تقضي بأن تعترف الدول المتعاقدة بأن لكل دولة سيادة 

 وأنه ال ،كاملة ومطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها
يجوز ألي خطوط جوية منتظمة أو خطوط جــوية دولـية 
غير منتظمة تستعمل لغـرض أخـذ أو انـزال ركـاب أو 

 فـوق اقليم دولة متعاقدة أو اليه بضـائع أو بـريد أن تطيـر
 .اال باذن خاص أو بترخيص آخر من تلك الدولة

 في تطبيقها ،يجب على جميع الدول المتعاقدةتقـرر أنه 
 أن تأخذ كل ،ألحكام المواد المذكورة أعاله من مواد االتفاقية

التدابير الضرورية لالمتناع عن تشغيل أي خطوط جوية أو 
 سواء ،لنقل الجوي بتشغيل أي خط جويالسماح ألية مؤسسة ل

 الى مطار القدس أو منه بدون ،كان منتظما أو غير منتظم
 .الحصول على ترخيص مسبق وفقا ألحكام المواد المذكورة

                                                   
في دورته (أعـيد اصدارها في االجراء الذي اتخذه المجلس  *

 .٢٥ -٢١، الصفحات من Doc 9428-C/1079) االستثنائـية

 مطار القـدس :٥-٢٣القرار 

اسرائيل قد أقرت قانونا يقضي بتغيير وضع بمـا أن 
 .القدس وطابعها الجغرافي والسكاني والتاريخي

أن مطار القدس هو جزء ال يتجزأ تضع في اعتبارهـا واذ 
 .من مدينة القدس ويقع في األراضي العربية المحتلة

أن مجلس األمن التابع لألمم واذ تضع في اعتبارها 
 قد ،١٩٨٠ أغسطس ٢٠ بتاريخ ٤٧٨ في قراره رقم ،المتحدة

 .اعتبر أن تلك االجراءات االسرائيلية باطلة والغية

 من االتفاقية المعقودة بين األمم المتحدة ٥ة المادوبمـا أن 
 تؤكد التزام ،Doc 7970 الواردة في الوثيقة ،ومنظمة االيكاو

 .االيكاو بالعمل على تحقيق أهداف األمم المتحدة

أن قرار الجمعية العمومية لاليكاو واذ تضع في اعتبارها 
 يعترف بالسيادة العربية ،١٩٧٤ الصادر في عام ،٧-٢١رقم 
 . مطار القدسعلى

 في دورته السادسة ،أن المجلسواذ تأخذ في االعتبار 
 قد أعرب عن استيائه العميق من ،)١٩٧٥ديسمبر (والثمانين 

 .تجاهل اسرائيل لقرار الجمعية العمومية المذكور أعاله

التدابير االسرائيلية تتعارض وأحكام قرار وبمـا أن 
 وقرار المجلس ١٩٧٤ لعام ٧-٢١الجمعية العمومية لاليكاو رقم 

 .١٩٧٥ ديسمبر ١٧المتخذ في دورته السادسة والثمانين بتاريخ 

اسرائيل مستمرة في نقضها وتحديها وبمـا أن 
 .االيكاو لقرارات

 :ان الجمعية العموميةف

) ١٩٧٤ (٧-٢١ علـى قرارهـا    مـن جديـد   تؤكد   -١
قرار المجلس المتخذ في دورته السادسة والثمانين بتاريخ         وعلى

 .١٩٧٥بر ديسم ١٧

 تغيير وضع القدس وطابعها الجغرافي  أنتعتـبر -٢
 .والسكاني والتاريخي هو أمر باطل والغ

استيائها العميق من اقدام اسرائيل على ضم عن تعرب  -٣
 .القدس رسميا بما في ذلك مطارها

اسرائيل على أن تلغي هذه االجراءات وأن  تحـث -٤
 .تلتزم بقرارات الجمعية العمومية لاليكاو

 المجلس باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ تكلـف -٥
 وقرار المجلس المتخذ في دورته ٧-٢١الجمعية العمومية  قرار

 .١٩٧٥ ديسمبر ١٧السادسة والثمانين بتاريخ 
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أثنـاء  تخريب وتدمير طائرة مدنية كوبيـة        :٥-٢٢القرار 
طيرانها في رحلـة منتظمـة فـي منطقـة          

 مـن   ٧٣ مما نتج عنه مصـرع       ،الكاريبي
 الطاقم اب وأفرادالرك

 :ان الجمعية العمومية

ب في ـي المرتكـــأن فعل التخريب االجراماذ تعتبـر 
 يندرج ، ضد طائرة كوبية للنقل الجوي المنتظم١٩٧٦أكتوبر  ٦

ضمن أفعال االعتداء الفردي ضد الطائرات التي ذهب ضحيتها 
 حيث لقي جميع الركاب وأعضاء ،أكبر عدد من األشخاص

 . شخصا حتفهم٧٣هم الطاقم وعدد

 ،أن منظمة الطيران المدني الدوليواذ تضع في االعتبار 
 قد أدانت جميع أفعال التدخل غير ،٢-٢٠في قرارها 

 .ضد الطيران المدني المشروع

كذلك أنه من المالئم اتخاذ اجراءات واذ تضع في اعتبارها 
 الظهار تصميم ،نموذجية تجاه فعل على هذا القدر من الخطورة

ـدول على أن تقـدم للعـدالة وأن تقمـع بدون تردد أي ال
هجوم من هذا القبيل ضد سالمة النقل الجوي وأرواح وأعضاء 

 .الطاقم والركاب

ـــن -١ ــد  تدي ــب ض ــي المرتك ــب االجرام التخري
 الذي راح ضحيته    ١٢٠١ تي   –كوبية من طراز سي يو       طائرة

 . شخصا٧٣

 ، التي هي في وضع يسمح لها بذلك       ، الدول تحـث -٢
على محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذا الفعل وتوقيع أقصـى   

 بحيث تكون العقوبة متفقة وجسـامة الجريمـة    ،العقوبات عليهم 
 .وتمثل رادعا في المستقبل

 عن تعاطفها العميق وتعازيها ألسر ضحايا       تعـرب -٣
هذه الكارثة المفجعة وألسر ضحايا كل الكوارث األخرى التـي      

 .مية ضد الطيران المدنيتسببت فيها أفعال اجرا

 آثار الغزو العراقي للكويت على الطيران :٧-٢٨القرار 

 :ان الجمعية العمومية

اتفاقية الطيران المدني الدولي تقوم على تذكيرا منهـا بأن 
أساس االعتقاد بأن تقدم الطيران المدني يمكن أن يساعد كثيرا 

مـم العالم على ايجاد وابقاء الصداقـة وحسـن التفـاهم بيـن أ
 كما أن كل اساءة استعمال له يمكن أن تشكل تهديدا ،وشعوبه

 وتنمية ، وأنه من المرغوب فيه تجنب كل خالف،للسالمة العامة

 األمر الذي يتوقف عليه السالم ،التعاون بين األمم والشعوب
 .العالمي

أحكام ومبادئ اتفاقية الطيران واذ تضع في اعتبارهـا 
 .دئهاالمدني الدولي ومبا

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لغزو واذ تالحـظ ادانة 
 الذي قرر فيه أن ضم ٦٦٢ وقرار مجلس األمن رقم ،الكويت

 ،العراق للكويت ال يقوم على سند قانوني وأنه يعتبر الغيا وباطال
وطلب فيه الى جميع الدول والمنظمات الدولية والوكاالت 

وأن تمتنع عن اتخاذ أي فعل  ،المتخصصة أال تعترف بذلك الضم
أو القيام بأية معاملة يمكن أن تفسر على أنها اعتراف غير مباشر 

 .بهذا الضم

 الذي يطلب ٦٦١أيضا قرار مجلس األمن رقم واذ تالحـظ 
فيه الى جميع الدول اتخاذ تدابير مناسبة لحماية األصول التي 

 .تملكها حكومة الكويت الشرعية ووكاالتها

 الذي أكد ٦٧٠أيضا قرار مجلس األمن رقم  واذ تالحـظ
االلتزام الواقع على عاتق الوكاالت المتخصصة بأن تتخذ التدابير 

 .٦٦١الضرورية لتنفيذ أحكام القرار رقم 

أيضا تأكيــد قــرار مجلـس األمــن  واذ تالحـظ
 الصادر عن ٣٧٧ على أن المــرسوم رقم ٦٧٠رقــم 

 ضمن ، الذي يقضي،١٩٩٠ر  سبتمب١٦مجلس قيادة الثورة في 
 هو مرسوم ، بمصادرة أصول الشركات األجنبية،أمور أخرى

 .والغ باطل

انتهاك سيادة الفضاء الجوي الكـويتي ونهـب       تديـن -١
 بما في   ،مطار الكويت الدولي بواسطة القوات المسلحة العراقية      

 طائرة مملوكة للخطوط الجوية الكويتية      ١٥ذلك االستيالء على    
 .اق وتسجيلها المزعوم في العراقونقلها للعر

 استعادة ، في وقت مبكر،العراق أن تسهل الى تطلـب -٢
 والمحصورة في مطار ،مالك الطائرات المسجلة في دول أجنبية

 . لهذه الطائرات،الكويت الدولي

 أن تسجيل طائرات الخطوط الجوية الكويتية تعلـن -٣
طلب  وت،من جانب واحد كطائرات عراقية هو أمر الغ وباطل

الحكومة العراقية أن تعيد الطائرات الكويتية الى حكومة  من
 .الكويت الشرعية

 الى جميع الدول التي توجد في اقليمها أي من تطلـب -٤
 .هذه الطائرات أن تسلمها الى حكومة الكويت الشرعية
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الى جميع الدول أال تزود العراق أو شركاتها  تطلـب -٥
 بأي قطع غيار ،مباشر سواء بشكل مباشر أو غير ،أو رعاياها

أو معدات أو امدادات أو خدمات من شأنها أن تمكن العراق من 
 .استعمال هذه الطائرات

 الى المجلس أن يتابع هذا األمر مع الدول تطلـب -٦
 حتى ، وذلك بالنسبة للخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار،المتعاقدة

 .يمكن االبقاء على هذا األمر قيد النظر بصفة مستمرة

 سالمة المالحة :٦-٣٢القرار 

 ٣١/٨/١٩٩٨الى أن دولة متعاقدة معينة أطلقت في بالنظر 
جسما مدفوعا بمقذوفات وأن جزءا من هذا الجسم سقط في مياه 

 .المحيط الهادئ قبالة ساحل سانريكو في شمال شرق اليابان

الى أن منطقة سقوط هذا الجسم قريبة من الطريق وبالنظر 
المعروف بأنه يمثل شبكة طرق شمال ) A590(الجوي الدولي 
 وهو طريق رئيسي يصل بين آسيا وأمريكا ،المحيط الهادئ

 . طائرة من دول مختلفة١٨٠الشمالية وتطير عليه يوميا نحو 

الى أن اطالق هذا الجسم الناقل تم على نحو وبالنظر 
اتفاقية الطيران  في والتوصياتيخالف المبادئ األساسية والقواعد 

 .ني الدوليالمد

أن من الضروري تطوير الطيران الدولي بشكل واذ تالحظ 
آمن ومنظم وأن على الدول المتعاقدة اتخاذ التدابير المالئمة 

 .لتعزيز سالمة الطيران المدني الدولي

 :فان الجمعية العمومية

جميع الدول المتعاقدة على أن تؤكد مرة أخرى  تحث -١
 لتطور الطيران ىية قصوأن سالمة الحركة الجوية لها أهم

 .المدني الدولي على نحو سليم

 جميع الدول المتعاقدة على االلتزام بدقة بأحكام تحث -٢
اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها واالجراءات المتصلة 

 .محتملة بها، بغية منع تكرار هذه األنشطة المنطوية على أخطار

الى ابالغ هذا القرار  األمين العام بأن يبادر فورا تكلف -٣
 .الى جميع الدول المتعاقدة

األعمال االرهابية وتدمير طائرتين مدنيتين  :١-٣٥القرار 
 : شخصا٩٠روسيتين نتج عنهما مصرع 

 ينالركاب وأعضاء الطاقم

 ان الجمعية العمومية،

 ٢٤/٨/٢٠٠٤األعمال االرهابية المرتكبة يوم  أن اذ اعابر
 تين منتظمغلتين في رحلتينمش تين روسيينعلى متن طائرت

للركاب تمثل من حيث المبدأ شكال جديدا من أشكال االرهاب 
الذي يستخدم االنتحاريين الذين يحملون أجهزة متفجرة على 

 .أجسادهم على متن الطائرات

خطر لحاجة الى توحيد الجهود الدولية لمكافحة ا ذ تالحظاو
 الطائرات وفي  ارهابية على متنعمالتنفيذ أب المنتحرين قيام

 .المخصصة للجمهورمناطق األخرى ال

جميع الصعوبات في التعرف على االرهابيين  ذ تعيوا
 .االنتحاريين وكشف األجهزة المتفجرة على أجسادهم

بالحاجة الى اعتماد تدابير مالئمة لمواجهة   منهاواقتناعا
 .هذه األعمال االرهابية

قاضاة منظمي عزم جميع الدول على مارتياح بب واذ ترحب
 .ومرتكبي هذه األعمال

 .٢-٣٣ و١-٣٣ و٩-٢٧ و٥-٢٢ بقراراتها واذ تذكر

 األعمال االرهابية على مـتن طـائرتي        تدين بشدة  -١
 .العديد من األرواح البشريةزهقت الركاب الروسيتين التي أ

 لقوا مصرعهم نتيجة لهذه األعمال      منألسر  وتعرب   -٢
 .يهاعميق تعاطفها وتعازعن  االرهابية

 علـى  الدول المتعاقدة على التعاون النشـط        وتحث -٣
مرتكبـي هـذه    مساءلة المسؤولين عن دعم أو مساعدة أو ايواء         

 . ومعاقبتهم عقابا شديدا هم ومنظميها وموجهيهاالهجمات

تدابير  الدول المتعاقدة الى دراسة سبل تعزيز        وتدعو -٤
ت، وخاصة من منع الهجمات االرهابية التي تستخدم فيها المتفجرا

علـى المسـتوى   خالل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات    
اليجاد السبل الفنية لكشف المتفجرات، مع زيادة االهتمام        الدولي  

 .شخاصعلى جسد االالمخبأة بالكشف عن المتفجرات 
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حماية المستمرة لاليكاو اسياسات ببيان موحد  :٩-٣٥القرار 
ال التدخل غير الطيران المدني الدولي من أفع

 المشروع
 

اعالن بشأن اساءة استعمال الطائرات المدنية  :١-٣٣القرار 
كأسلحة دمار بشأن األعمال االرهابية األخرى 

 المدني  الطيران في
 

تطبيق المادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تمييـز           :٢-٣٥القرار 
 المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها

العالقات مع المنظمات 
 هيئات األخرىالدولية وال

 العالقات مع المنظمات الدولية العامة :١٠-١القرار 

هناك عددا من المنظمات الدولية العامة التي بمـا أن 
تــؤثر نشاطاتــها في نشاطات هذه المنظــمة أو التي 

 .تتأثر بها

اقامة تعاون وثيق مع تلك المنظمات سيساهم وبمـا أن 
طوير الطيران كثيرا في تعزيز أعمال المنظمة وفي ت

 .الدولي المدني

 :لذلك فان هذه الجمعية العمومية

 للمجلس بعمل الترتيبات المالئمة مع تصـرح -١
المنظمات الدولية العامة التي ترتبط نشاطاتها بالطيران المدني 

 ال سيما فيما يتعلق بالتعاون الفني وتبادل المعلومات ،الدولي
ك من األمور التي  وغير ذل، وحضور االجتماعات،والوثائق

 على شرط امكان تنفيذ ،يمكن أن تؤدي الى اقامة تعاون فعـال
 .هذه الترتيبات دون زيادة في الميزانية المعتمدة للسنة المعنية

 أنـه مـن المستحسـن لهـذه التـرتيبات تقتـرح -٢
أن تتخذ شكل ترتيبات غير رسمية للعمل بدال من أن تتخذ شكل 

 .حسبما هو ممكن من الوجهة العملية وذلك ،اتفاقات رسمية

من المجلس أن يرفع تقريرا الى الدورة تطلـب  -٣
التالية للجمعية العمومية عن طبيعة ونطاق كل من الترتيبات 

 .المعقودة بموجب هذا القرار

 العالقات مع المنظمات الدولية الخاصة :١١-١القرار 

لتي هناك عددا من المنظمات الدولية الخاصة ابمـا أن 
تؤثر نشاطاتها في نشاطات منظمة الطيران المدني الدولي أو 

 .تتأثر بها

اقامة التعاون الوثيق مع هذه الهيئات يمكـن أن         وبمـا أن   
يؤدي الـى تعزيـز نشـاط المنظمـة والـى تقـدم الطيـران               

 .الدولي المدني

 :لذلك فان الجمعية العمومية
 :تقـرر -ألف 

مل الترتيبات  بع، بموجب هذا،أن تصرح للمجلس -١
المالئمة التي يراها مفيدة حسب تقديره مع المنظمات الدولية 

 :والتي ،الخاصة التي تؤثر نشاطاتها في الطيران المدني الدولي

يكون بها تمثيل دولي واسع وراسخ ويكون لديها مجلس  )أ
 .ادارة دولي قائم بصفة مستديمة ومندوبون معتمدون

متعارضة مع المبادئ تكون أهدافها وأغراضها غير  )ب
 .العامة الواردة في اتفاقية الطيران المدني الدولي

أن يكون مدى التعاون الذي ينشأ بموجب هذه  -٢
الترتيبات محكوما بدرجة اهتمام المنظمتين معا بالمسائل 

 .المحددة النابعة من اختصاص كل منهما

ان التعاون بصدد المسائل ذات االهتمام المشترك  -٣
ن يمكن أن يتخذ األشكال التالية أو أي أشكال أخرى للمنظمتي

 :يراها المجلس مناسبة

 .تبادل المعلومات والوثائق )أ

التمثيل المتبادل واالشتراك في أعمال االجتماعات  )ب
 .واللجان أو فرق العمل الفنية

أن يكون االشتراك في أعمال المنظمة على أساس  -٤
 .عدم التمتع بحق التصويت بالضرورة

هذا على شرط امكان تنفيذ تلك الترتيبات دون زيادة في 
 .الميزانية المعتمدة للسنة المعنية

 أنه من المستحسن لهذه الترتيبات أن تقتـرح -بـاء 
 بدال من أن تتخذ شكل ،ترتيبات غير رسمية للعملتتخذ شكل 

 . وذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية،اتفاقات رسمية

 المجلس أن يرفع تقريرا الى الدورة  الىتطلـب - جيـم
التالية للجمعية العمومية عن طبيعة ونطاق كل من الترتيبات 

 .المعقودة بموجب هذا القرار
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 اعتماد االتفاق مع األمم المتحدة :٢-١القرار 

المجلس المؤقت للمنظمة المؤقتة للطيران لما كـان 
ق بين الدولي قد توصل بعد مفاوضات الى مشروع اتفا المدني

االيكاو واألمم المتحدة عمال بالقرار الحادي والعشرين الصادر 
عن الجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني 

 وأنه قد قدم هذا االتفاق الى الجمعية العمومية لاليكاو ،الدولي
 .للموافقة عليه

 الجمعية العمومية لاليكاو ترغب في أن تعقد ولمـا كـانت
يكاو اتفاقا مع األمم المتحدة بالشروط التي قدمها المجلس اال

 .المؤقت للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي

 ، بموجب هذالاليكاو تعتمد  فان الجمعية العمومية،لذلك
 : وتقرر،اتفاق العالقات بين االيكاو واألمم المتحدة

التصريح للمجلس بعقد ترتيبات اضافية مع األمين العام  )أ 
مم المتحدة لتنفيذ ذلك االتفاق وفقا لمادته التاسعة لأل

 وذلك حسبما يراه المجلس مفيدا في ضوء ،عشرة
 .الخبرة التشغيلية المكتسبة لدى المنظمتين

التصريح للمجلس بالدخول في مفاوضات مـع األمـم        )ب 
المتحدة لعقد ترتيبات مالئمة أخرى بين االيكاو واألمم       

 التـي تنـدرج تحـت       المتحدة بصدد المسائل الجوية   
 كما تقتضيه المادة العشرون مـن       ،اختصاص االيكاو 

 أن تعــرض تلــك ، مــع ذلــك، ويجــب.االتفــاق
على الجمعية العموميـة للموافقـة عليهـا         الترتيبات

 .نهائية بصفة

التصريح لرئيس المجلـس بـالتوقيع مـع المسـؤول          )ج 
المختص في األمم المتحدة على بروتوكـول يقضـي         

ــاق ــول اتف ــم بســريان مفع ــين األم ــات ب  العالق
 .وااليكاو المتحدة

التصريح للمجلس بعقد مفاوضات مع األمم المتحـدة         )د 
 كما تقضي بذلك المادة الحادية      ،لتنقيح اتفاق العالقات  
 ويجب أن تعرض التنقيحـات      .والعشرون من االتفاق  

التي يتفق عليها المجلس علـى الجمعيـة العموميـة          
 .للموافقة عليها بصفة نهائية

 العالقات مع األمم المتحدة :٢٤-٢ر القرا

 :ان الجمعية العمومية

في توصيات الجمعية العامة لألمم المتحدة وقد نظـرت 
 وفي توصيات المجلس ،)٢(١٦٥و ) ٢(١٢٥الواردة في قراريها 

االقتصادي واالجتماعي الواردة في القرارات التي اعتمدها في 
 .١٩٤٨ مارس ١٠

بعالقات المنظمة مع األمم في البيان الخاص وقـد نظـرت 
وفي ) A2-P/5(المتحدة والمتضمنة في تقرير المجلس 

المقدمة الى الدورة الثانية للجمعية العمومية عن هذا  الوثيقة
 .)A2-AD/1(الموضوع 

 على االجراءات المعروضة عليها والتي توافـق -١
 وعلى وجهة ،اتخذها المجلس بصدد توصيات األمم المتحدة

 بشأن موضوع االمكانية الحالية لدمج ميزانية نظر المجلس
 .االيكاو مع ميزانية األمم المتحدة

 على الطريقة التي نفذ بها حتى اآلن االتفاق توافـق -٢
 .بين االيكاو واألمم المتحدة

 المجلس بأن يستمر في سعيه القامة عالقات تكـلف -٣
وص تعاونية وثيقة مع األمم المتحدة لتحقيق األهداف المنص

 .عليها في االتفاق المعقود مع تلك المنظمة

االتفاق التكميلي بشأن اسـتعمال مـوظفي        :٢٥-٢القرار 
 االيكاو لجواز سفر األمم المتحدة

 االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران لمـا كـان
 ال يحتوي على حكم ١٩٤٧ مايو ١٣المدني الدولي المؤرخ في 

 .از سفر األمم المتحدةباستعمال موظفي االيكاو لجو

 الصادر ٢-١ عمال بالقرار ،مجلس االيكاوولمـا كـان 
 قد عقد مع األمم المتحدة ،عن الدورة األولى للجمعية العمومية

 بشأن استعمال ،١٩٤٧ مايو ١٣اتفاقا تكميليا لالتفاق المؤرخ في 
 وأن االتفاق التكميلي ،موظفي االيكاو لجواز سفر األمم المتحدة

 .العمومية ضع للموافقة النهائية من جانب الجمعيةهذا يخ

 :فان الجمعية العموميـة

ـــق -١ ــاق  تواف ــي لالتف ــاق التكميل ــى االتف  عل
المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي المؤرخ في         األمم بين
 ذلك االتفاق التكميلي الذي يتعلق باسـتعمال        ،١٩٤٧ مايو   ١٣

 .دةموظفي االيكاو لجواز سفر األمم المتح
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 بعد اعتماد االتفاق التكميلي ،رئيس المجلس يخـول -٢
 سلطة التوقيع ،المذكور من جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة

مع المسؤول المختص في األمم المتحدة على بروتوكول يدخل 
 .االتفاق التكميلي بموجبه حيز التنفيذ

تنسيق األنشطة بين األمم المتحدة وااليكاو  :٥-٥القرار 
بخصوص التدابير العاجلة التي من شأنها أن 

 تساعد في حفظ السلم واألمن الدوليين

 :ان الجمعية العمومية

 من اتفاقية الطيران ٦٤بأحكام المـادة عمال منهـا 
 وبأحكام ،"ترتيبات األمن"الدولي التي تحمل عنوان  المدني
 .المتصلة بذلك) ط(٤٩ المادة

المادة السابعة من االتفاق أنه بموجب أحكام ) أ(واذ تذكـر 
 فان األخيرة ،بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي

توافق على أن تتعاون مع المجلس االقتصـادي واالجتماعـي 
في تزويد مجلس األمن بالمعلومات والمساعدة التي قد يطلبها ذلك 

 بما في ذلك المساعدة في تنفيذ قرارات مجلس األمن ،المجلس
ان المادة ) ب (،رامية لحفظ السلم واألمن الدوليين واقرارهماال

العشرين من االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني 
الدولي أشارت الى امكان عقد ترتيبات جديدة بين األمم المتحدة 
وااليكاو فيما يتعلق بالمسائل الجوية التي تدخل ضمن 

 كما ،اشرا في األمن العالميالمنظمة وتؤثر تأثيرا مب اختصاص
 .هو وارد في اتفاقية الطيران المدني الدولي

بعنوان ) ٥(٣٧٧بقرار الجمعية العامة واذ تأخذ علمـا 
 والذي يجيز للجمعية العامة أن تقدم ،"االتحاد من أجل السلم"

توصيات الى األعضاء بصدد اتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم 
 .عجز مجلس األمن عن العملواألمن الدوليين في حالة 

بأنه وفقا لقرار المجلس االقتصادي واذ تأخذ علمـا 
 بخصوص ١٩٥١ مارس ١٤واالجتماعي الصادر بتاريخ 

 فقد عقد األمين العام لألمم المتحدة مشاورات مع ،التدابير العاجلة
األمــين العام لاليكاو بشأن الترتــيبات الخاصــة 

اتخاذها للعمل عند حدوث األكــثر مالءمة التي يمكن 
 .ما طارئ

 :تعلـن

ان منظمة الطيران المدني الدولي توافق على التعاون مع 
الهيئات الرئيسية في األمم المتحدة وعلى تقديم كل المساعدات 
الممكنة لها فيما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاص المنظمة 

 كما هو ،ينوالتي تؤثر تأثيرا مباشرا على السلم واألمن الدولي
 مع اقامة االعتبار ،وارد في اتفاقية الطيران المدني الدولي

الواجب للوضع الخاص لألعضاء في منظمة الطيران المدني 
 .الدولي الذين هم غير أعضاء في األمم المتحدة

  الذكرى العاشرة النشاء األمم المتحدة:١٦-٩القرار 

 المتحدة  بأن األمموقد أخذت علما ،ان الجمعية العمومية
 وذلك في سان فرانسيسكو بين ،ستحتفل بالذكرى العاشرة النشائها

 .١٩٥٥ يونيو ٢٦ و٢٠

 عن عميق تقديرها لما أسهمت به األمم تعـرب -١
 .المتحدة نحو تحقيق سالم العالم ورفاهيته

 على نية منظمة الطيران المدني تؤكد من جديد -٢
المتحدة وفقا لروح في التعاون على نحو كامل مع األمم  الدولي

اتفاقية الطيران المدني الدولي وميثاق األمم المتحدة وبنود اتفاق 
 .العالقات بين المنظمتين

العالقة بين االيكاو وهيئات الطيران المـدني    :١٧-٢٧القرار 
 االقليمية

 الجمعيـة العموميـة قـد وضــعت فـي           لمـا كـانت 
بين االيكـاو    اطارا للسياسة التي تحكم العالقات       ٥-١٠ قرارها

 بمـا فـي ذلـك       ،)ايكـاك (واللجنة األوروبية للطيران المدني     
 .المالية الترتيبات

 بين ، الجمعية العمومية قد دعت المجلسولمـا كـانت
 الى تطبيق تلك السياسة ،٢١-١٨ في قرارها ،أشياء أخرى

والترتيبات على هيئات اقليمية أخرى من هيئات الطيران المدني، 
 الهيئات االقليمية الى النظر في دعوة ٨-٢١ ودعت في قرارها

 .دول غير أعضاء فيها الى حضور اجتماعاتها

 ٥-١٠ وفقا للقرارين ، االيكاو قد أقامتولمـا كـانت
 عالقة وثيقة ومفيدة مع ايكاك واللجنة األفريقية ،٢١-١٨ و

ولجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية ) أفكاك(للطيران المدني 
 مما عزز من األهداف واألغراض العالمية التفاقية ،)الكاك(

 وسهل من تطوير المحافل االقليمية التي ،الطيران المدني الدولي
تتعاون فيها الدول وتنسق في اطارها قضايا النقل الجوي ذات 

 .االهتمام المشترك



 I-34 قرارات الجمعية العمومية 

 ينبغــي تعديــل الترتيبــات الماليــة         وبمـا أنـه 
وء التغييرات في الظروف  في ض٥-١٠المذكـورة فـي القرار   
 وفي ضوء نمـو وتطـور الهيئـات         ،التي طرأت منذ اعتمادها   

 المسؤولية الكاملة عن    ى وللسماح لهذه الهيئات بأن تتول     ،االقليمية
 .شؤونها المالية

 قدرة الهيئات االقليمية على البقاء وتشغيلها يخدم وبمـا أن
 .مصالح الطيران المدني الدولي

 :يةفان الجمعية العموم

 :اآلتـيتقـرر  -١

أن تدعم المنظمة عمل وأنشطة أية هيئة اقليمية  )أ
 سواء كانت قائمة حاليا أو ستقام ،للطيران المدني

 عندما تطلب الهيئة االقليمية المعنية ذلك ،مستقبال
 مع األخذ في ،الدعم وتتم الموافقة عليه حسب األصول

 .عملها الحسبان موارد االيكاو ومقتضيات تنفيذ برنامج

 من المنظمة الى هيئات الطيران يأن أي دعم مال )ب
 مثل الدعم في شكل مواصلة تقديم ،المدني االقليمية

 ينبغي أن يحظى بموافقة الجمعية ،خدمات السكرتارية
العمومية كجزء من ميزانيات البرنامج العادي 
للمنظمة، وأن تحدد في الميزانية باعتبارها دعما 

 .للهيئات االقليمية

 : المجلس بما يلـيتكلـف -٢

أن يعقد مع كل هيئة اقليمية للطيران المدني ترتيبات  )أ
 وأن يكفل ،مالئمة للعمل وفقا للمبادئ المذكورة أعاله

 بمـا في ذلك التعاون ،قيام عالقـة عمـل وثيقـة
 وتحقيق االنسجام بين برامج العمل لتالفي ،والتنسيق

تماعات معينة  وحضور اج،االزدواج غير الضروري
 . حسبما يتفق عليه،من اجتماعات كل منها

 كلما كان ذلك ،أن يدخـل في ترتيبات العمل هذه )ب
 نصا يقضي ،ممكنا عمليا وحسبما يتفق عليه

بالمشاركة في نفقات التسهيالت والخدمات المشتركة 
 .التي تقدم للدول األعضاء

ية أن ينظـر بعين العطف في طلبات الهيئات االقليم )ج
للحصول على المساعدة في شؤون النقل الجوي ذات 

 .االهتمام االقليمي

 وفقا ،هيئات الطيران المدني االقليميةتدعـو  -٣
 أن تنظر بعين العطف في امكانية دعوة دول ،لقواعدها االجرائية

االيكاو المتعاقدة غير األعضاء في الهيئة االقليمية المعنية الى 
 .اقبينحضور اجتماعاتها بصفة مر

) أ ١ والفقرة ٥-١٠ أن هذا القرار يلغي القرار تعلن -٤
 . ويحل محله٨-٢١ والقرار ٢١-١٨من منطوق القرار 

 الئحـة وحدة التفتيش المشتركة :٧-٢٢القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 الصادر عن الجمعية ٣١/١٩٢في القرار  وقد نظـرت
 .العامة لألمم المتحدة

لتفتيش المشتركة من فائدة محدودة ما لوحدة ا واذ تالحـظ
لمنظمة االيكاو نظرا للدور الذي يقوم به مجلس االيكاو الذي 

 .يشرف على أنشطة المنظمة على نحو مستديم

 للحفاظ على االتساق والتنسيق ، أنه من المالئمواذ تعتبـر
 أن تستمر االيكاو في االستفادة ،داخل منظومة األمم المتحدة

 .١٩٧٧ ديسمبر ٣١تفتيش المشتركة بعد خدمات وحدة ال من

 :تقـرر

قبول الئحة وحدة التفتيش المشتركة التي ستستمر في  -١
أن تكون مسؤولة أمام المجلس بالنسبة ألنشطة الوحدة 

 .بااليكاو المتعلقة

أن يستمر اختصاص الوحدة في شموليته لوظائف  -٢
مية  ولكنه لن يمتد الى وظائف الجمعية العمو،األمين العام

 .والمجلس وهيئاته الفرعية

الترخيص لألمين العام بأن يبعث بنص هذا القرار  -٣
 .الى األمين العام لألمم المتحدة

 لجنة الخدمة المدنية الدولية :١٢-٢١القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 في ،أن الجمعية العامة لألمم المتحدة اذ تأخذ في اعتبارها
 قد قررت من ناحية المبدأ أن ،)٢٧الدورة  (٣٠٤٢قرارها رقم 

تنشئ لجنة للخدمة المدنية الدولية كجهاز لتنظيم وتنسيق شروط 
 .الخدمة في النظام المشترك لألمم المتحدة

االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران  وحيث أن
 يعترف في مادته الثانية ١٩٤٧المدني الدولي في أول أكتوبر 
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 موحـد للموظفين الدوليين مستقبال  بأن انشاء جهاز واحد،عشرة
 .يعد أمرا مرغوبا فيه من وجهة نظر التنسيق االداري الفعـال

 طبقا ألحكام ، من سلطة الجمعية العموميةوبمـا أن
 أن تضع ، من اتفاقية الطيران المدني الدولي٦٥ و٥٨المادتين 

القواعد التي يقرر المجلس على أساسها األمور المتعلقة بموظفي 
 وأن تعطي موافقتها للمجلس لكي يعقد المجلس ترتيبات ،نظمةالم

 .من شأنها تسهيل عمل المنظمة

 بعد أن يقوم ببحث الترتيبات ، التصريح للمجلستقـرر
 بعقد االتفاقات ،التأسيسية والتشغيلية للجنة الخدمة المدنية الدولية
 .أو الترتيبات المالئمة بما يحقق مصلحة المنظمة

استعمال تكنولوجيـا الفضـاء فـي مجـال          :١١-٢٩القرار 
 الجوية المالحة

 
 وممارسـات االيكـاو   بيان موحد بسياسـات      :٥-٣٥القرار 

  المستمرة في مجال حماية البيئة 
فـي  الدولي واالقليمـي    التعاون  : )ح(المرفق   :٩-٣٥القرار 

 مجال أمن الطيران
 

قرارات األمم المتحدة بخصوص دعوة حركـات        :٢١المقرر 
 ير لحضور اجتماعات الوكاالت المتخصصةالتحر

 )١٩ الفقرة ،١١٠الصفحة  ,Doc 9119 A21-Min. P/1-12  انظر(
 

ــف    :١٣-٣٢القرار  ــأن طي ــاو بش ــة االيك ــم سياس دع
 الالسلكية الترددات

 

اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة  :٦-٢٢القرار 
 االيكاو بصفة مراقب

 :ان الجمعية العمومية

 الصادر ٣٢٣٧الى القرار رقم  بعين االعتباراذ تنظر 
 بشأن ١٩٧٤ نوفمبر ٢٢الجمعية العامة لألمم المتحدة في  عن

حق منظمة التحرير الفلسطينية في االشتراك بصفة مراقب في 
دورات ونشاطات الجمعية العامة لألمم المتحدة وجميع المؤتمرات 

أو /م المتحدة والدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة لألم
 .الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة

أن منظمة التحرير الفلسطينية قد  واذ تأخذ في اعتبارها
 والمؤتمر ،اشتركت بصفة مراقب في المؤتمر العالمي للسكان

 ومؤتمر ، ومؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار،العالمي للغذاء
 .متحدة للموطن ومؤتمر األمم ال،األمم المتحدة للجريمة

 أن منظمة التحرير الفلسطينية  كذلكواذ تأخذ في اعتبارها
اشتركت بصفة مراقب في دورات وأعمال منظمة األغذية 

 ومنظمة ، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة اليونسكو،والزراعة
 .الصحة العالمية

من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تشترك  تعتبر أنه
 :بصفة مراقب

ات وأعمال الجمعية العمومية لاليكاو في دور )أ 
والمؤتمرات الدولية األخرى التي تعقد تحت 

 .االيكاو رعاية

وفي االجتماعات االقليمية المكلفة ببحث مسائل  )ب 
 .تخص أراضيها

 المجلس باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تكلــف
 .تنفيذ هذا القرار

السياسة العامة بشأن 
 البرامج الخاصـة

استعمال تكنولوجيـا الفضـاء فـي مجـال          :١١-٢٩القرار 
 الجوية المالحة

 استكشاف الفضـاء الخـارجي واسـتخدامه فـي          لما كان 
األغراض السلمية هما من األمور ذات االهتمام البالغ للطيـران          
المدني الدولي ويؤثران في شؤون تـدخل ضـمن اختصـاص           

 .المنظمة وفقا ألحكام اتفاقية شيكاغو

عامة لألمم المتحدة قد اعترفت بـأن       الجمعية ال  ولما كانت 
الوكاالت المتخصصة التابعة لها يمكن أن تؤدي وظائف مفيـدة          
ومتنوعة بصدد األنشطة الفضائية وأن اهتمامها يجب أن يقابـل          

 .بالترحيب والتشجيع

 ١٥الجمعية العمومية قد أقرت فـي دوراتهـا          ولما كانت 
بـرامج   المبادئ الخاصة باشـتراك االيكـاو فـي        ٢٢ و   ١٦ و

 .استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه

االيكاو مسؤولة عن اعـداد موقـف الطيـران          ولما كانت 
المدني الدولي بشأن كل األمور المتعلقة بدراسة المسـائل التـي        
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تنطوي على استخدام تكنولوجيا الفضـاء ألغـراض المالحـة          
 بما في ذلك تقرير االحتياجات الخاصة للطيران المـدني   ،الجوية

 .ولي بالنسبة لتطبيقات التكنولوجيا الفضائيةالد

 ٢٠-٢٢ الجمعية العمومية قد أسست في القرار        ولما كانت 
مسؤولية االيكاو عن بيان موقف الطيران المدني الدولي بشـأن          

 وطلبت الى المجلـس  ،جميع أمور الفضاء الخارجي ذات الصلة     
فضاء أن يواصل عمله فيما يتعلق بتخطيط واستعمال تكنولوجيا ال       

 وأن يتخـذ خطـوات تهـدف الـى          ،ألغراض المالحة الجوية  
المواصلة النشطة للعمل المتمثل في تحديد المتطلبات التشـغيلية         

 .الصناعية والفنية لألنظمة الدولية لخدمة المالحة الجوية باألقمار

دوال ومنظمات دولية قد اكتسبت معرفة وخبرة  وبما أن
 من ،ء في المالحة الجويةجديدة في استخدام تكنولوجيا الفضا

خالل العمل المنجز داخل اطار االيكاو بشأن المسائل المتعلقة 
 .باستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة الجوية

 الدول األعضاء بااليكاو قد أيدت مفهوما عالميا ولما كانت
ألنظمة االتصاالت والمالحة واالستطالع وادارة الحركة الجوية 

 وهو المفهوم ،ستنادا الى تكنولوجيا األقمار الصناعيةالمستقبلية ا
  .الذي اعتمده المجلس

 طبقا ، استعمال تكنولوجيا األقمار الصناعيةولمـا كان
لمفهوم أنظمة االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع وادارة 

 سيساعد في التغلب على القيود الكامــنة في ،الحركة الجوية
 ، على أساس عالمي،الحة الجوية ويفياألنظمة الحالية للم

 .بمتطلبات الطيران المدني الدولي في المستقبل المنظور

نتـائج التعـاون بيـن الـدول المتعاقـدة في  واذ تالحـظ
استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة الجوية على أساس 

  . والحاجة الى قيام مثل هذا التعاون في المستقبل،دولي عريض

 : الجمعية العموميةفان

أن تستــمر االيكاو في تــولي المسؤولية تقرر  -١
 :يلي عما

بيان موقف الطيران المدني الدولي تجاه كل المسائل  )أ
 .يذات الصلة بالفضاء الخارج

رصد وتنسيق العمل الذي تضطلع به الدول بشأن  )ب
التخطيط لهذه األمور على الصعيدين االقليمي 
والعالـمي حتى يـتم ادخـال مفـهوم أنظـمة 
االيكاو المستقبلـية لالتصاالت والمالحة واالستطالع 
وادارة الحركة الجوية على المستوى العالمي بشكل 

ي الحسبان منظم وكفء وبطريقة متوازنة مع األخذ ف
 .اعتبارات السالمة واالقتصاد

الى المجلس أن يواصل عمله لتحديد المتطلبات تطلب  -٢
التشغيلية والفنية والمالية واالدارية والتنظيمية القانونيـة لـنظم         

 مـع   ،عالمية تعمل باألقمار الصناعية ألغراض الطيران المدني      
 بشأن ،)ي( المرفق ١٠-٢٧اقامة االعتبار الواجب ألحكام القرار 

  .الجوية تنسيق األنظمة الرئيسية والفرعية الخاصة بالمالحة

الدول المتعاقدة على االسـتمرار فـي اعـالم          تحث -٣
بشأن ما يهم الطيران المدني الدولي من برامج خاصـة           االيكاو

 فضال عن التقدم المحرز ،باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه
 .في هذا المجال

مين العام أن يكفل ابالغ كل المنظمات األ الى تطلـب -٤
التي تعالج األنشطة الفضائية بمواقف ومتطلبات الطيران المدني        

 وأن يستمر في اتخاذ الترتيبـات لتمثيـل االيكـاو فـي       ،الدولي
المؤتمرات واالجتماعات المالئمة التي ترتبط بالمصالح الخاصة       

ر فـي   للطيران المدني الدولي في هذا المجـال أو التـي تـؤث           
 .المصالح تلك

 ٢٠-٢٢أن هذا القــرار يلــغي القرار   تعلــن   -٥
 .ويحل محله

بيان موحـد بسياسـات وممارسـات االيكـاو          :٥-٣٥القرار 
 في مجال حماية البيئة المستمرة

 ية قد قررت، بموجب قرارهاـ الجمعية العموملما كانت
ان عادية اعتماد بيمن دوراتها ال، أن تواصل في كل دورة ٧-٣٣

 موحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية
 .البيئة

يتكون من نص تمهيدي وعدد من  ٧-٣٣ القرار ولما كان
 .مترابطة المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكنها

الى الحاجة الدراج أهداف جديدة لاليكاو في مجال وبالنظر 
 ))أ(المرفق (البيئة 

جديدة ال رشاديةالا اليكاوا مواد ةلمراعا الى الحاجة وبالنظر
" متوازنالنهج ال"بخصوص ضوضاء الطائرات، والسيما 

تخطيط وادارة استخدام و، ))ج(المرفق ( الضوضاء لسيطرة علىل
واالستجابة للتطورات األخرى في هذا  ))و(المرفق (األراضي 

 .المجال منذ الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية

ا الى الحاجة الى التعبير عن التطورات التي  أيضوبالنظر
 والثالثين للجمعية العمومية في مجال الثالثةاستجدت منذ الدورة 

الحاجة الى اصدار انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك 
مواد ارشادية جديدة لاليكاو عن التدابير التشغيلية واجراء المزيد 
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 من ليات السوق للحدمن الدراسة عن التدابير القائمة على آ
) ح(المرفقان  ( أو تخفيضهاغازات الدفيئة المنبعثة من الطيران

 .))ط(و

 :فان الجمعية العمومية

 أدناه تشكل المذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر -١
البيان الموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال 

قائمة السياسات بصيغته المحدثة حسبما كانت هذه حماية البيئة، 
 : للجمعية العمومية والثالثينالخامسةالدورة عند ختام 

 ةعاملمحة  — )أ(المرفق 

وضع القواعد والتوصـيات واالجـراءات       — )ب(المرفق 
 والمواد االرشادية بشأن نوعية البيئة

الـنهج  "السياسات والبرامج المبنية علـى       — )ج(المرفق 
 اتللسيطرة على ضوضاء الطائر "المتوازن

 الطائرات النفاثة دون الصوتية التي       سحب — )د(المرفق 
تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في المجلد       

 عشر  األول من الملحق السادس

للحـد مـن    فرض القيود التشغيلية المحلية      — )ه(المرفق 
 لضوضاء في المطاراتا

 تخطيط وادارة استخدام األراضي — )و(المرفق 

 مشـكلة   –الطائرات األسرع من الصوت      — )ز(المرفق 
 الفرقعة الصوتية

غـالف  الأثر الطيران المدني علـى بيئـة         — )ح(المرفق 
 الجوي

التدابير القائمة على آليات السـوق بشـأن         — )ط(المرفق 
 انبعاثات محركات الطائرات

نظر كل دورة على  الى المجلس أن يعرض تطلب -٢
ا موحدا بسياسات وممارسات بيانالعمومية  الجمعيةعادية تعقدها 

 .االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة لتستعرضه

 .٧-٣٣  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن -٣

 )أ(المرفق 
 ةعـاملمحة 

 تنص على اتفاقية الطيران المدني الدولي ديباجةلما كانت 
تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا "أن 

، ...."يجـاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبهعلى ا

من تلك االتفاقية تنص على أنه ينبغي للمنظمة ) ٤٤(وان المادة 
العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى "

تلبية ... تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل
قل جوي يتسم باألمان واالنتظام احتياجات شعوب العالم الى ن

 ".والفعالية واالقتصاد

من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة ولما كان 
للطيران المدني على البيئة، بتطبيق تدابير متكاملة تتضمن 
التحسينات التكنولوجية واالجراءات التشغيلية المالئمة، والتنظيم 

ئم آلليات تخطيط  واالستخدام المال،السليم للحركة الجوية
وتخطيط وادارة استخدام األراضي، والتدابير القائمة  المطارات،

 .على آليات السوق

 منظمات دولية أخرى أصبحت تمارس نشاطات ولما كانت
 .تؤثر في النقل الجويوتتعلق بسياسات بيئية 

 االيكاو تسعى، في الوفاء بدورها، الى تحقيق ولما كانت
ي تعود على المجتمع الدولي مـن خالل التوازن بين المنفعة الت

الطيران المدني من ناحية، والضرر الذي يلحق بالبيئة في بعض 
 .المناطق بفعل التقدم االطرادي للطيران المدني من ناحية أخرى

 المعلومات الموثوق فيها عن آثار الطيران على ولما كانت
ة البيئة ضرورية كي تعد االيكاو ودولها المتعاقدة السياس

 .بها الخاصة

 المنظمة تعتزم التعاون مع المنظمات الدولية ولما كانت
األخرى، حسب الضرورة، بما في ذلك المشاركة المحتملة في 

 .للبيئة  التي يمولها صندوق األمم المتحدةالمشاريع

 :فان الجمعية العمومية

 أن االيكاو تعي اآلثار الضارة بالبيئة والتي قد تعلن -١
بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في مراعاتها، تكون متعلقة 

وأنها تدرك مسؤوليتها ومسؤولية دولها المتعاقدة عن تحقيق 
أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران 

  وعند اضطالع .أخرىالمدني من ناحية ونوعية البيئة من ناحية 
 :يلي م بماااليكاو بمسؤولياتها، فانها سوف تسعى للقيا

 .ن عدد المتأثرين بضوضاء الطائراتالحد م )أ

الحد من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء  )ب
 .المحلي

الحد من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الطيران  )ج
 .على المناخ العالمي

 على اضطالع االيكاو بدور قيادي في كل تشدد -٢
الى المجلس أن تطلب لبيئة ومسائل الطيران المدني المتعلقة با
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 يحتفظ بزمام المبادرة في اعداد ارشادات السياسة بشأن هذه
 .المسائل، وأال يترك زمام هذه المبادرات لمنظمات أخرى

 الى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي تطلب -٣
والمستقبلي، لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات، 

 . أدوات لهذا الغرضواالستمرار في اعداد

 الى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع تطلب -٤
 والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الحالي

 ةالطائرات وعن سياسة االيكاو وموادها االرشادية في مجال البيئ
 من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات ،بطريقة مالئمة

 .الدراسية على سبيل المثال

 الى أن تواصل تقديم دعمها النشط الدول تدعو -٥
 .المالئمة ألنشطة االيكاو المتعلقة بالبيئة في جميع المناسبات

 الدول والمنظمات الدولية الى تقديم المعلومات تدعو -٦
 .الالزمة لتمكين االيكاو من تقوية عملها في هذا المجالالعلمية 

 مع برنامج  المجلس على عقد ترتيبات تعاونيةتشجع -٧
 بيئية بتمويل من صندوق األمم مشاريعاألمم المتحدة للبيئة، لتنفيذ 

 .استصوب ذلكالمتحدة للبيئة اذا 

 انفرادية في تدابيرالدول على االمتناع عن اتخاذ تحث  -٨
 التطور المنتظم للطيران تؤثر سلبا علىمجال البيئة من شأنها أن 

 .المدني الدولي

 )ب(المرفق 
 عد والتوصيات واالجراءات والموادوضع القوا

 االرشادية بشأن نوعية البيئة

مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة  لما كانت
كثيرة في العالم ما زالت تثير القلق العام وتحد من  لمطارات

 ات وتتطلب اتخـاذ اجراء،تطوير البنية األساسية للمطارات
 .بشأنها ةمالئم

عتمد المجلد األول من الملحق  المجلس قد اولما كان
، الذي يشتمل على ضوضاء الطائرات  :السادس عشر بعنوان

قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية 
باستثناء الطائـرات قصيرة االقالع والهبوط والطائرات عمودية (

 .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك)وطاالقالع والهب

 بالضوضاء تفرض في بعض  الرسوم المتعلقةولما كانت
المطارات وكانت االرشادات المرتبطة بالسياسات متوفرة منذ 

سياسات االيكاو بشأن رسوم (وقت طويل حول هذا الموضوع 
 ).Doc 9082 ،الجويةالمطارات وخدمات المالحة 

 على التي تؤثر انبعاثات محركات الطائراتنت ولما كا
 بالرغم من عدم فهمه للقلقة تشكل مصدرا  والعالميةالمحلي البيئة

 .بصورة كاملة

المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق  ولما كان
، الذي يشتمل انبعاثات محركات الطائرات: السادس عشر بعنوان

ائرات على قواعد بشأن االنبعاثات لترخيص محركات الط
 .الجديدة، وأخطر الدول بذلك

لى معدالت النمو  من المتوقع أن يعود الطيران ا كانولما
، عقب انخفاض الحركة وعدد ه وما بعد٢٠٠٥العادية في عام 
أدى بدوره الى تخفيض  في اآلونة األخيرة مما الرحالت الجوية

 .الشواغل المرتبطة بالبيئة

تطور الطيران في المستقبل يمكن أن يزيد من  ولما كان
مشكلتي ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات 

 .الوضع  للتخفيف من حدة هذااتتخذ اجراءتهما ما لم وتفاقم

المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في  ولما كان
لتساعده على وضع مزيد من القواعد ) CAEP(مجال الطيران 

والتوصيات واالجراءات والمواد االرشادية لضوضاء الطائرات 
 .محركاتالوانبعاثات 

، الذي وجه عناية ١٤-٣٥بالقرار ) ف(مرفق لل مراعاةو
منتجي ومشغلي الطائرات الى ضرورة تصميم األجيال المقبلة 
من الطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة من 

 ي الطائرات النفاثة من الجيل الحالتي تشغل منهاالمطارات ال
 .واحداث أقل ازعاج بيئي ممكن

 :فان الجمعية العمومية

 القاعدة ،٢٠٠١في يونيو  ، باعتماد المجلسترحب -١
القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات 
الدراجها في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق 

تشددا ، واالقتراح األخير بتنفيذ قواعد أكثر السادس عشر
 .١/١/٢٠٠٨نبعاثات أكاسيد النيتروجين في ال

 القواعد الى المجلس أن يواصل بنشاط وضع تطلب -٢
والتوصيات واالجراءات والمواد االرشاديـة التي تعالج تأثير 
الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة 

 .األخرى األخرى والمنظمات الدولية

 الى المجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البيئة تطلب -٣
 الضوضاء يفي مجال الطيران لبرنامج عملها في مجال
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اثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة واالنبع
 .، وأن تتوافر الموارد الالزمة لتحقيق ذلكبأسرع ما يمكن

 الدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة أو تحث -٤
ناقصة التمثيل حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال الطيران أن 

 . تلك اللجنةأعمالتشارك في 

المتعاقدة على أن تتبع، حسب االقتضاء، الدول  تحث -٥
من هذا ) ٢( األحكام التي وضعتها االيكاو عمال بالفقـرة

 .المرفق

 )ج(المرفق 
 "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

 للسيطرة على ضوضاء الطائرات

 أحد أهداف االيكاو هو التشجيع على أكبر درجة لما كان
 في مجال الطيران المدني الدولي، ممكنة عمليا من التوافق

 .األنظمة البيئيةفي  سيما وال

 القيام على نحو غير منسق بوضع سياسات ولما كان
وبرامج وطنية واقليمية للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن 

 .ق دور الطيران المدني في التنمية االقتصاديةييع

مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من  حدة ولما كانت
لمطارات قد أدت الى اتخاذ تدابير تقيد عمليات الطائرات، ا

وأثارت معارضة قوية ضد توسيع المطارات الحالية أو انشاء 
 .مطارات جديدة

االيكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق  ولما كانت
أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو آمن 

 والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية واقتصادي ومنظم من ناحية،
النهج "أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط الى تحقيق مفهوم 

لتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع ارشادات بشأن " المتوازن
 .كيفية تنفيذ الدول لهذا النهج

النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي ولما كان 
مطار ثم الفي وضعته االيكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء 

تحليل مختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق 
تخفيض الضوضاء عند  : استكشاف أربعة عناصر رئيسية هي

المصدر، وتخطيط وادارة استخدام األراضي، واالجراءات 
التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف 

 .التكاليفمعالجة مشكلة الضوضاء بأقصى فاعلية وأقل 

 تقييم الوقع الحاضـر والمسـتقبلي لضوضـاء         ولما كان 
عد أداة أساسية لتضـع االيكـاو ودولهـا المتعاقـدة           يالطائرات  

 .ات الضروريةالسياس

 اجراءات تنفيـذ عناصـر الـنهج المتـوازن     ولما كانـت  
 وكل دولة هي التي     ،والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدة      

مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت     تتحمل في نهاية األمر     
 .الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد االيكاو

عدت مواد ارشادية بناء على طلـب  االيكاو قد أولما كانت  
 تنفيذ النهج على لمساعدة الدول ٢٠٠١في عام   الجمعية العمومية   

 ضوضاء  للسيطرة على  )ارشادات عن النهج المتوازن   (المتوازن  
 ).Doc 9829 لطائرات،ا

حلول مشكالت الضوضاء مـع     ضرورة مواءمة    ل وادراكا
 مما يستدعي اتباع نهـج      ة، المعني اتالخصائص المحددة للمطار  

تطبيق حلول مماثلة علـى     امكانية  يختلف من مطار الى آخر، و     
 .متماثلة في المطاراتالضوضاء المشكالت 

 تكاليف   ألن تدابير معالجة الضوضاء قد تسفر عن       وادراكا
سيما من   كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين وال       

 .النامية البلدان

 ألن لدى الدول التزامات قانونية واتفاقـات قائمـة      وادراكا
الموضوع قد تؤثر  هذا  وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة ب      

 .لاليكاو" للنهج المتوازن"على تنفيذها 

 تكون قد وضـعت سياسـات       ألن بعض الدول قد   وادراكا  
 .أوسع للسيطرة على الضوضاء

أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة في   وبالنظر الى   
مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية لشـروط        

الطـائرات التـي اسـتوفت قواعـد تـرخيص          (الفصل الثاني   
الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني مـن المجلـد األول مـن            

حق السادس عشر، ولكن ضوضـاءها تتجـاوز مسـتويات          المل
الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول         

بطائرات أقل ضوضـاء، تحسـينات      ) من الملحق السادس عشر   
ستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغـي النيـل        التستحق الحماية   

 . حول المطاراتالعشوائيةمنها بالتعديات العمرانية 

 : الجمعية العموميةفان
 جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات تناشد -١

الدولية، أن تعترف بالدور القيادي لاليكاو في معالجة مشكالت 
 .ضوضاء الطائرات

 :الدول على ما يلي تحث -٢
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 متوازن للسيطرة على الضوضاء، اعتماد نهج )أ
 )Doc 9829( المراعاة التامة الرشادات االيكاو مع

وااللتزامات القانونية واالتفاقات القائمة والقوانين 
هذا السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

الموضوع، عند معالجة مشكالت الضوضاء في 
 .مطاراتها الدولية

وضع اجراءات شفافة للنظر في تدابير تخفيف  )ب
الضوضاء، أو االشراف على تنفيذ هذه االجراءات، 

 :بما في ذلك

قدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، ت )١
اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس 

 .وعوامل أخرى ذات صلة

تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير  )٢
اختيار االستناد الى هذا التقييم في المتاحة، و

التدابير التي تهدف الى تحقيق أقصى منفعة بيئية 
 .ليفالتكابأقل 

مع عليها التشاور نشر نتائج التقييم من أجل  )٣
 االعتماد عليها في فضالجهات المعنية و

 .النزاعات

 : الدول على ما يليتشجع -٣

ث والتكنولوجيا وتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح )أ
الهادفة الى تخفيض الضوضاء عند المصدر أو 

 .أخرى بوسيلةتخفيضها بأي 

طيط وادارة استخدام األراضي تطبيق سياسات تخ )ب
 المناطق العشوائية فيللحد من التعديات العمرانية 

المتأثرة بالضوضاء، وتطبيق تدابير تخفيف 
الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما 

 .بهذا القرار) و(يتوافق مع المرفق 

تطبيق االجراءات التشغيلية لتخفيف الضوضاء  )ج
 .ضرار بالسالمةبأقصى قدر ممكن بدون اال

 المالذ األول، باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية  )د
 بعد دراسة المنافع الممكن تحقيقها وعدم تطبيقها اال

بطريقة و، لنهج المتوازناألخرى ل عناصرالمن 
 .بهذا القرار) ه(تتوافق مع المرفق 

 : الى الدولتطلب -٤

 بين أن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتساق )أ
 . الى أقصى حد ممكنها وسياساتها وخططهابرامج

أن تضمن أن يكون تطبيق أي تدابير لتخفيض  )ب
الضوضاء متوافقا مع مبدأ عدم التمييز الوارد في 

 .المادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو

 .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان )ج

الم المجلس بسياساتها الدول الى أن تواصل اعتدعو  -٥
وبرامجها المتعلقة بالحد من مشكلة ضوضاء الطائرات في 

 .الطيران المدني الدولي

 :الى المجلستطلب  -٦

 .اجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات )أ

 المواد االرشادية عن النهج المتوازن      تحديثضمان   )ب
 وجعلهـا مسـتجيبة    Doc 9829الواردة في الوثيقـة     

 .حاجات الدولل

حلقات عقد تعزيز استخدام النهج المتوازن، من خالل  )ج
 .مثالة يدراس

االيكاو على  الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال تناشد -٧
 .وضع االرشادات

 )د(المرفق 

سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها 
لحق المستويات المنصوص عليها في المجلد األول من الم

 السادس عشر
قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات  لما كانت

 لد األول من الملحقالنفاثة دون الصوتية محددة في المج
 .عشر السادس

السحب، ألغراض هذا المرفق، هو هذا  تعريف ولما كان
سحب فئة من الطائرات، على أساس الضوضاء، من العمليات 

 .كثراألأو حدة الوادولة المطارات جميع الدولية في 

حماية البيئة في مجال الطيران قد المعنية بلجنة ال ولما كانت
خلصت الى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل 

البلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات  جميع
 .والمنافع التكاليفال تبرره الفصل الثاني، أمر 

الطائرات  الخدمة من تبعض الدول قد سحب ولما كانت
التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث 
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قد بالمجلد األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول 
 .هذا السحبتنظر في شرعت في هذا السحب وبعض الدول 

في الملحق الواردة لضوضاء ان القصد من قواعد أل وادراكا
 .غيلية على الطائراتالسادس عشر ليس فرض القيود التش

ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من أل وادراكا
سيما  تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتصاديا ثقيال، ال

على مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية الالزمة 
 .البلدان النامية، مثلما هي الحال في العادة تجهيز أساطيلهم

 الى ضوضاء ىأن حل المشاكل التي تعز النظر الىوب
الطائرات يجب أن يستند الى اعتراف كل دولة بالمصاعب التي 
 تواجهها الدول األخرى، والى تحقيق التوازن بين شواغل

 .منها كل

 :فان الجمعية العمومية
 التي أال تفرض أي سحب للطائراتالدول على  تحث -١
اردة في الفصل الثالث من ها المستويات الوؤضوضا تتجاوز

 :يلي المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ألجل األساطيل الراهنة النهاية الطبيعية  تما اذا كان )أ
من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من 

 .الضوضاء حول مطاراتها

ما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية اما بوضع  )ب
 تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من اضافة أنظمة

أي طائرات كهذه الى أساطيلهم، سواء بالشراء أو 
باالستئجار أو بالتبادل، واما بوضع حوافز لالسراع 

 .بتحديث األساطيل

ما اذا كان يمكن تحقيق الحماية الضرورية بقيود  )ج
 على المطارات والمدارج التي فرضهايقتصر 

لدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو اعتبرتها هذه ا
أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى 
الفترات الزمنية التي تسبب الضوضاء فيها ازعاجا 

 .أكبر

قيود من آثار على الدول ال فرضما يترتب على  )د
المعنية األخرى، واستشارة هذه الدول، واشعارها 

 .بنواياها قبل تنفيذها بزمن معقول

 تقرر بـالرغم    على القيام بما يلي عندما      الدول تحث -٢
من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار 
سحب الطائرات التـي تمتثـل لقواعـد تـرخيص الضوضـاء          

المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق          
عشر ولكن ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصـوص        السادس

ـ      عليها في  ن المجلـد األول مـن الملحـق         الفصـل الثالـث م
 :عشر السادس

أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصـل          )أ
الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا الى         

دريجيا على مدى فترة من الـزمن       أقاليمها، سحب ت  
 .تقل عن سبع سنوات ال

قيـودا  أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله          )ب
 سنة علـى    ٢٥على عمليات أي طائرات قبل مرور       
  .تاريخ اصدار أول شهادة صالحية لها

أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة قيـودا علـى           )ج
 عريضة الجسم موجودة حاليـا، اتعمليات أي طائر

 مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز      اتأو أي طائر  
 .١ الى ٢الجانبي فيها أعلى من 

 القيود  جميعتبلغ االيكـاو وجميع الدول المعنية ب     أن   )د
 .المفروضة

 الدول على أن تواصل تعاونهـا علـى         بشدة تشجع -٣
 :يلي ما  بهدف تحقيقيالمستوى الثنائي واالقليمي واألقاليم

 الضوضاء على المجتمعـات المحليـة       تأثيرتخفيف   )أ
حول المطارات، وذلك دون فرض معاناة اقتصادية       

 .شغلي الطائراتشديدة على م

اقامة االعتبار لمشكالت المشغلين التـابعين للبلـدان     )ب
النامية فيما يخص الطـائرات المسـتوفية لشـروط         

التي ال يمكـن    والفصل الثاني والمسجلة فيها حاليا،      
تبديلها قبل نهاية فترة سحب الطائرات، بشرط تقديم        
مـا يثبت وجود طلـب شـراء أو عقـد اسـتئجار        

هذه الطائرات بطـائرات مسـتوفية      لالستعاضة عن   
لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبـول أول تـاريخ         

 .لتسليم الطائرات

 الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات        تحث -٤
لقواعد بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة       التي تمتثل   

 فـي الفصـل الثالـث أو    المنصوص عليها   ترخيص الضوضاء   
 .مجلد األول من الملحق السادس عشرالفصل الرابع من ال

الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية علـى          تحث -٥
الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لـم يكـن ذلـك            

من النهج المتوازن الذي وضعته االيكاو للسـيطرة علـى           جزءا
 .بهذا القرار) ه(و) ج(الضوضاء ووفقا للمرفقين 
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 مشغلي الطـائرات فـي      الدول على أن تساعد    تحث -٦
جهودهم الرامية الى االسراع بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات     
ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشـراء،         
على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك تقديم          

 .المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب االقتضاء

 )ه(المرفق 

 للحد من التشغيلية المحلية فرض القيود
 الضوضاء في المطارات

 ضوضاء الطائرات النفاثة دون  لقواعد ترخيصلما كانت
 .عشر السادس الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق

القيد التشغيلي في أي مطار، ألغراض  تعريفولما كان 
يقلل من  هذا المرفق، هو أنه اجراء بشأن الضوضاء يحد أو

 .م الطائرة لذلك المطاراستخدا

 الدول الى اعتماد قد دعابهذا القرار ) ج( المرفق ولما كان
نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت 

 .الضوضاء في مطاراتها الدولية

 النطاق محدودا لتحقيق مزيد من التخفيض ولما كان
 ا ألن التحسينات السابقة في تكنولوجي،للضوضاء عند المصدر

وال خفض الضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل 
 حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل يتوقع

 .المنظور

 ادارة وتخطيط استخدام األراضي واالجراءات ولما كانت
التشغيلية لتخفيض الضوضاء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة، 

 نفذت على الرغم من وكانت التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد
 .استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد تطبيق  ولما كان
ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول من 
الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة 

لسادس عشر في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق ا
قد اكتمل ) بهذا القرار) د(بالشكل المنصوص عليه في المرفق (

في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة 
الطيران من المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء 
الطائرات في بعض المطارات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو 

 .رىحركة الطيران ما لم تتخذ اجراءات أخ

 هناك اختالفات اقليمية ملحوظة فيما يتعلق بمدى ولما كانت
توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين 

المقبلين وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود 
لترخيص الواردة اتشغيلية على بعض الطائرات الممتثلة لقواعد 

 .عشر حق السادسفي الفصل الثالث من المجلد األول من المل

 ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات ولما كان
الفصل الثالث في مطارات معينة اال على أساس النهج المتوازن 

 وينبغي أن تكون هذه القيود )Doc 9829 (وارشادات االيكاو
 .موضوعة خصيصا حسب احتياجات المطار المعني

حوظ على  لهذه القيود تأثير اقتصادي ملولما كان
استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون الى دول غير الدول 

 .التي فرضت فيها هذه القيود

 في الموضوعة ات السياسىهذه القيود تتخط وادراكا ألن
رشادات األخرى ذات الصلة التي البهذا القرار وا) د(المرفق 

 .وضعتها االيكاو

 تشغيلية على االيكاو ال تلزم الدول بفرض قيود وادراكا ألن
 .طائرات الفصل الثالث

القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق  وادراكا ألن
السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات، وان 

في الفصل الرابع  على وجه الخصوص المدرجة الجديدةالقواعد 
غراض ألبالمجلد األول من الملحق السادس عشر قد وضعت 

 .طالترخيص فق

التزامات مرتبطة ب على وجه الخصوص ألن الدول وادراكا
لسيطرة على لقانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة 

مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا 
 .المرفق

 :فان الجمعية العمومية

الدول على أن تضمن بقدر االمكان أن اعتماد  تحث -١
لية ال يتم اال اذا كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع تشغيالقيود ال

  .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

 الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي تحث -٢
مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد 

 :األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي

لتي تتجاوز ضوضاؤها االنتهاء من سحب الطائرات ا )أ
المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول 

 .السادس عشر في المطار المعني من الملحق
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اجراء تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة  )ب
لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطار المعني وفقا 

 ).ج(للنهـج المتوازن المبين في المرفق 

تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الدول التي تحث  -٣
 من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على ٢الفقرة 

عمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول 
 شهادة الضوضاء األصلية أو بموجبمن الملحق السادس عشر 

 : ما يليعلى، المجددة

ء الطائرة مـن    االستناد في فرض هذه القيود على أدا       )أ
حيث الضوضاء حسبما تبين من اجراءات الترخيص       
التـي أجريـت وفقــا للمجلـد األول مـن الملحــق     

 .عشر السادس

اعداد هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء         )ب
 .لنهج المتوازنل وفقافي المطار المعني 

االقتصار على القيود الجزئية حسب االمكان بدال من         )ج
 . المطارمنتماما  طائراتسحب ال

مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي  )د
مثـل الخطـوط طويلـة      (ال يوجد لها بدائل مناسبة      

 ).المدى

مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطـائرات الـذين         )ه
ينتمون الى البلدان النامية، لتجنيبهم الصعوبات التـي        

 .تداعي لها، وذلك عن طريق منحهم اعفاءا ال

فرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الـزمن حسـب      )و
االمكان، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي       

 .الطائرات المعنية

 .مدة معقولةباعطاء مشغلي الطائرات اخطارا مسبقا  )ز

 مراعاة اآلثار االقتصادية والبيئيـة علـى الطيـران         )ح
 .المدني

خرى بجميـع القيـود   الدول المعنية األوابالغ االيكاو   )ط
 .المفروضة

 الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي وتحث -٤
قيود تشغيلية تهدف الى سحب الطائرات التي تمتثل بموجب 
شهادتها األصلية أو المجددة لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل 

 .الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشر

 )و(المرفق 

 األراضيتخطيط وادارة استخدام 

 تخطيط وادارة استخدام األراضي يشكالن عنصرا لما كان
من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على 

 .الضوضاء

 عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات ولما كان
 على الطريقة التي يتم بها تخطيط وادارة استخدام يتوقف

ى السيطرة على األراضي المحيطة بالمطارات، وال سيما مد
 .التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء

 في نشاط معظم كبيرة من الممكن حدوث زيادة ولما كان
 االستخدام غير المالئم يؤدي وثمة خطر في أن ،المطارات

 . تقييد النمو في المستقبلالىلألراضي بالقرب من المطارات 

صوتية التي تمتثل  سحب الطائرات النفاثة دون الولما كان
لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد 
األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات 
الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس 
عشر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات 

يات ضوضاء غير مقبولة، كثيرة يتعرض فيها الناس لمستو
 . للسكان المعرضين للضوضاءيوخفض كذلك العدد االجمال

 من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما وبما أن
 .يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحلية

 التي  الجديدةمن المتوقع أن تؤدي القاعدة القياسية ولما كان
ألول من الملحق السادس أدرجت في الفصل الرابع من المجلد ا

عشر الى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن 
 .طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

شمل أنشطة تخطيط ي استخدام األراضي تنظيمن ألوادراكا 
قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السلطات المحلية ولكنها تؤثر مع 

 .يران المدنيذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الط

استخدام لجـزء الثاني ـ النتها من تحديث ا ابالنظر الىو
الصادرة  Doc 9184، من الوثيقة األراضي والقيود البيئية

، يشمل ارشادات بشأن التخطيط دليل تخطيط المطاراتبعنوان 
 .المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاء

 :فان الجمعية العمومية

التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني  الدول تحث -١
بهذا ) د(  مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفقمن

القرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر 
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 حسب االمكان االستخدام غير المالئم ىممكن، على أن تتفاد
 .لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء

احتمال تخفيض  الدول على أن تكفل أن تحث -٢
مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاء 
وممتثلة على وجه الخصوص لقواعد الفصل الرابع الجديد لن 

االستخدام غير المالئم لألراضي أو يتعرض للتقويض من جراء 
 .التعديات على األراضيمن جراء 

انت الفرصة ال تزال على ما يلي اذا ك الدولتحث  -٣
 :الوقائية سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابير

انشاء المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل  )أ
 .األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاء

اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط  )ب
 من انشاء استخدام األراضي في المرحلة األولية

 .المطار الجديد أو تطوير المطار الراهن

تحـديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات  )ج
عداد السكان الحالية أالضوضاء المختلفة، مع مراعاة 

والزيادة المتوقعة باالضافة الى تقديرات نمو الحركة، 
حسب  ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضي

 .ارشادات االيكاو

اصدار التشريعات ووضع االرشادات أو الوسائل  )د
المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة 

 .الستخدام األراضي

ضمان اتاحة معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات  )ه
الطائرات وآثارها البيئية على المجتمعات المحلية 

 .القريبة من المطارات

 : من المجلس ما يليتطلب -٤

ضــمان تحــديث االرشــادات المتعلقــة باســتخدام  )أ
 ملبيـة    وجعلهـا  Doc 9184والواردة فـي     األراضي

 .الدول الحتياجات

النظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز ادارة  )ب
استخدام األراضي، وال سيما في أجزاء العالم التي قد 
تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء 

 .بلالطائرات في المستق

 )ز(المرفق 

مشكلة  —الطائرات األسرع من الصوت 
 الفرقعة الصوتية

 التدابير قد اتخـذت، منـذ تشـغيل الطـائرات           لما كانت 
من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع غير    األسرع

المقبولة لعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل اقالق النائمين         
 البر والبحر بسـبب تضـخيم   واصابة األشخاص والممتلكات في 

 .الفرقعة الصوتية

الدول القائمة بانتاج هذه الطائرات األسرع من        ولما كانت 
الصوت، تواصل هي ودول أخرى اجراء البحوث عـن اآلثـار        
ــن     ــة ع ــة الناجم ــيولوجية واالجتماعي ــمانية والفس الجس

 .الصوتية الفرقعة

 :فان الجمعية العمومية
 التي تعلقها على ضمان      على األهمية  من جديد  تؤكد -١

تالفي األوضاع غير المقبولة لعامـة النـاس بفعـل الفرقعـة            
الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت فـي    الصوتية

 .الخطوط التجارية

المجلس، في ضـوء المعلومـات المتـوافرة         تكلف -٢
وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بأن يستعرض المالحق والوثائق       

 الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التـي قـد       األخرى ذات 
يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع من الصوت، وأن         
يتخذ االجراءات الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية،        

قياس الفرقعة الصـوتية،    طريقة ل للتوصل الى اتفاق دولي على      
األوضاع غير  "وتعريف المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة       

 .ووضع الحدود المناظرة" المقبولة لعامة الناس

الدول التي تقوم بانتاج الطائرات األسرع من        تدعو -٣
الصوت الى تزويد االيكاو في الوقت المناسب باقتراحات حول         

 . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامطريقة 

 )ح(المرفق 

 أثر الطيران المدني على البيئة
 ف الجويفي الغال

 هناك قلق متزايد ازاء مشكالت البيئة في الغالف لما كان
الجوي العلوي، مثل مشكالت االحتـرار العالمي واستنفاد 

 .األوزون طبقة
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جدول أعمال القرن الحادي "خطـة عمـل  ولما كانت
 مؤتمر األمم المتحدة ١٩٩٢، التي اعتمدها في عام "والعشرين

 دعت الحكومات الى التصدي لهذه المعني بالبيئة والتنمية، قد
 .المشكالت بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة المعنية

الطيران والغالف الجوي " التقرير الخاص عن ولمـا كان
فريق الخبراء الدولي  "١٩٩٩الذي أصدره في عام " العالمي

بناء على طلب االيكاو وبالتعاون " الحكومي المعني بتغير المناخ
يم العلمي لبروتوكول مونتريال عن المواد المستنفدة مع فريق التقي

لطبقة األوزون، هو أشمل تقييم السهام الطيران في تلك 
 :المشكالت وأفاد ضمن جملة أمور بما يلي

تبعث الطائرات غازات وجسيمات تؤثر على نسـب         —
تركيز غازات الدفيئة في الغالف الجوي، وتؤدي الى 

 فيتغيـر   يب العال تشكيل غيوم مكثفة تزيد من السحا     
 .المناخ

 في المائـة  ٣,٥من المقدر أن الطائرات تسهم بنسبة     —
وهو مقيـاس لتغيـر     (من مجموع القسر االشعاعي     

الناجم عن جميع األنشطة البشـرية، وهـذه        ) المناخ
 يالنسبة ال تشمل التغيرات الممكنة في السحاب العال       

 .أن تنمو ومن المتوقع

ـ        — ا الطـائرات   على الرغم من أن تحسـن تكنولوجي
ومحركاتها وكفاءة نظام الحركة الجوية سيؤدي الى       
مزايا بيئية، فان هذا التحسن لن يلغي تمامـا آثـار           
زيادة االنبعاثات التي سيسفر عنها النمو المتوقع في        

 .الطيران

 التقرير الخاص لفريق الخبراء الدولي الحكومي ولما كان
ع انبعاثات الطائرات المعني بتغير المناخ يقر بأن آثار بعض أنوا

مفهومة جيدا، ويكشف عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، 
ويحدد عددا من المجاالت الرئيسية ال يشملها اليقين العلمي وتحد 

 .من القدرة على توقع آثار الطيران على المناخ واألوزون

 المزيد من العمل، منذ صدور التقرير الخاص ولما كان
لي الحكومي المعني بتغير المناخ، قد أجري لفريق الخبراء الدو

 بعض الجوانب الهامة المتعلقة بالشكوك العلمية التي أشير لدراسة
اليها في التقرير، مثل آثار التكثيف والهباء الجوي على السحاب 

 .الميثان على المناخغاز  وأثر أكاسيد النيتروجين وعاليال

لدولي الحكومي  االيكاو طلبت من فريق الخبراء اولما كانت
االستنتاجات الرئيسية الواردة في  أن يحدث المعني بتغير المناخ

معتزم اصداره في  الرابع اله، عند اعداد تقرير الخاصهتقرير
 .٢٠٠٧ عام

 الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة االطارية ولما كان
 هو تثبيت نسب تركيز غازات الدفيئة في بشأن تغير المناخ

لجوي عند مستوى يمنع التدخل الخطر من جانب الغالف ا
 .االنسان في نظام المناخ

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ولما كانت
 قد طلبت بشأن تغير المناخالتفاقية األمم المتحدة االطارية 

مساعدة االيكاو بشأن المسائل المنهجية المرتبطة بتجميع 
ها على عنلدفيئة واالبالغ معلومات عن انبعاثات غازات ا

 .المستوى الوطني

 يوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف بروتوكول كولما كان
 في بشأن تغير المناخفي اتفاقية األمم المتحدة االطارية 

 ولم يبدأ سريانه بعد، يطلب من الدول المتقدمة ١٩٩٧ ديسمبر
عوادم "مواصلة الحد من أو تخفيض غازات الدفيئة من 

 ).٢-٢المادة (، وذلك بالعمل من خالل االيكاو "راتالطائـ

 بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران ولمـا كان
ألنه دعا انبعاثات الطيران الداخلي،  عن بأسلوب مختلفالدولي 

الدول المتقدمة الى مواصلة الحد من انبعاثات غازات الدفيئة من 
 خالل االيكاو الطيران المدني الدولي أو تخفيضها بالعمل من

 انبعاثات في حين أنه أدرج، ) من البروتوكول٢-٢ المادة(
 تالطيران الداخلي في األهداف الوطنية للدول المتقدمة التي دع

 في ٥,٢من كل المصادر بنسبة   لالنبعاثاتيالى تخفيض اجمال
بالمقارنة بمستويات عام  (٢٠١٢-٢٠٠٨ المائة على مدى الفترة

، )محددة من غازات الدفيئة تة غازات واعتمادا على س١٩٩٠
 المزايا التي يمكن تحقيقها من تنسيق معاملة انبعاثات بالنظر الىو

 .الطيران الداخلي ومعاملة انبعاثات الطيران الدولي

 مجلس االيكاو قد دأب على استطالع الخيارات ولما كان
أثر انبعاثات محركات الطائرات المدنية على السياسية للحد من 

قرار الجمعية من  )ط(و ) ح(لمرفقان ل ، وال سيما استجابةبيئةال
 العمل جاريا بشأن التكنولوجيالما كان ، و٧-٣٣ العمومية

 يالتدابير التشغيلية لتخفيض استهالك الوقود وبالتالووالقواعد 
تخفيض االنبعاثات، وبشأن التدابير القائمة على آليات السوق 

عن هذه األمور  تقارير منتظمة ، وتم تقديم))ط(انظر المرفق (
بشأن تغير الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية 

 .المناخ

  المكانية تحقيـق وفـورات كبيـرة فـي الوقـود           وادراكا
 ادارة الحركة   تحسينوتخفيضات كبيرة في االنبعاثات من خالل       

 .الجوية

او  بالخطوات التي اتخذتها االيك الترحيببالنظر الىو
ومن ضمنها اصدار كتيب لتعزيز استخدام التدابير التشغيلية، 
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الفرص العملية لتخفيض استهالك الوقود وتخفيض دوري عن 
 .وعقد حلقتي دراسة عن هذا الموضوع) Circ 303 (االنبعاثات

 :فان الجمعية العمومية
 : ما يلي الدول علىتحث -١

لجوانب  الى معالجة اة الهادفةث العلميوتشجيع البح )أ
التي لم يشملها اليقين العلمي والتي حددها التقرير 
الخاص الصادر عن فريق الخبراء الدولي الحكومي 

الطيران والغالف الجوي "بشأن المعني بتغير المناخ 
 ."العالمي

 من أن التقييم الذي سيجرى في المستقبل لتغير التأكد )ب
ني المناخ سواء من قبل الفريق الدولي الحكومي المع

بتغير المناخ أو أي هيئة معنية أخرى تابعة لمنظومة 
األمم المتحدة، سوف يشتمل على معلومات محدثة عن 

 . الطائرات على الغالف الجويتأثير

 : الى المجلس ما يليتطلب -٢

أن يواصل التعاون بشكل وثيق مع فريق الخبراء  )أ
الدولي الحكومي المعني بتغير المناخ ومع المنظمات 

رى المعنية بتحديد المشكالت البيئية في الغالف األخ
الجوي، ومع المنظمات المعنية بوضع السياسات في 
هذا المجال، وال سيما مع مؤتمر األطراف في اتفاقية 

 .بشأن تغير المناخاألمم المتحدة االطارية 

أن يواصل دراسة البدائل المتاحة لوضع سياسة للحد  )ب
ت محركات الطائرات أو من اآلثار البيئية النبعاثا

تخفيضها ووضع اقتراحات واقعية وتقديم المشورة 
بأسرع ما يمكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم 

، والتركيز بصورة بشأن تغير المناخالمتحدة االطارية 
خاصة على استخدام الحلول الفنية، مع مواصلة ايالء 
االعتبار للتدابير القائمة على آليات السوق، ومع 
مراعاة اآلثار المحتملة على البلدان النامية والبلدان 

 .المتقدمة

االستمرار في مساعدة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية  )ج
بشأن والتكنولوجية التفاقية األمم المتحدة االطارية 

 . ، فيما يخص مسائل المنهجيةتغير المناخ

أن يواصل وضع األدوات الضرورية لتقييم المنافع  )د
يشجع وأن  ،رتبطة بتحسينات ادارة الحركة الجويةالم

 الواردة في ارشادات  التدابير التشغيليةاتباععلى 
 كوسيلة للحد من اآلثار البيئية )Circ 203(االيكاو 

 .اتخفيضه النبعاثات محركات الطائرات أو

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية الى المواظبة  تدعو -٣
 .المجال هذا  يستجد من تطورات فيعلى اعالم االيكاو بما

 )ط(المرفق 
التدابير القائمة على آليات السوق 

 انبعاثات محركات الطائرات بشأن

بهذا القرار يضع السياق العام الذي ) ح( المرفق لما كان
 التدابير القائمة على سيما وال، السياسات البديلةتعتبر بمقتضاه 

اثات محركات الطائرات آليات السوق، وسيلة للحد من أثر انبع
 .على البيئة

 التدابير القائمة على آليات السوق هي أدوات ولما كانت
سياسية وضعت لتحقيق أهداف بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر 

 .مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

للحاجة الى قيام كل قطاع الحكومات  ادراك ولما كان
قد  للضرر البيئي الذي يتسبب فيهاقتصادي بدفع التكلفة الكاملة 

، ولما كان موضوع التدابير القائمة ازداد في السنوات الماضية
 فرض الرسوم أو هعلى آليات السوق لحماية البيئة، بما في

الضرائب على النقل الجوي أو مبادلة االنبعاثات أو التدابير 
سياق السيطرة على انبعاثات  مثل فيال ضرب بهالطوعية، قد 

 .ات الدفيئةغاز

 من اعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ١٦ المبدأ رقم ولما كان
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية الى "نص على أنه قد ) ١٩٩٢(

تشجيع استيعاب تكاليف البيئة داخليا، واستخدام األدوات 
االقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول 

التلوث، مع هذا حمل من حيث المبدأ تكلفة عن التلوث هو الذي يت
ايالء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون االخالل بالتجارة 

 ".واالستثمار الدوليين

 بروتوكول كيوتو يعامل انبعاثات الطيران الدولي ولما كان
لمزايا  ولما كانت ا،انبعاثات الطيران الداخليعنبأسلوب مختلف 

اء المعاملة المتجانسة لفئتي االنبعاثات التي يمكن تحقيقها من جر
أو المتعاقدة قد لوحظت، وكان هناك اقرار بأن بعض الدول 

مجموعات الدول بدأت تتخذ اجراءات من اآلن لوضع بدائل 
بما فيها انبعاثات  القطاعات الداخلية تسمح بخفض انبعاثات

 .الطيران الداخلي

الضريبة، من  سياسات االيكاو تميز بين الرسم وولما كانت
تصمم وتطبق  جباية الرسم"حيث المفهوم، ومن حيث أن 

خصيصا لتعويض تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للطيران 
 االيرادات الوطنية أو هدفها زيادةالمدني، والضريبة هي جباية 
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المحلية للحكومة وال تستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني 
 ".فوال تحسب على أساس التكالي

للـدول   االيكاو قد أعدت ارشـادات سياسـية         ولما كانت 
سياسات االيكاو بشأن الضرائب فـي      (بشأن الضرائب   المتعاقدة  

 ضمن  —، أوصت فيها    )Doc 8632،  مجال النقل الجوي الدولي   
 بتبادل االعفاء من كافة الضـرائب المفروضـة     —أمور أخرى   

قـل   الطائرات ألغـراض خطـوط الن    فيعلى الوقود المشحون    
الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خـالل اتفاقـات           

 الى خفض    المتعاقدة الثنائية، ودعت أيضا الدول    الخطوط الجوية 
الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل الجوي الـدولي، الـى           

 .أقصى حد ممكن أو الغائها

سياسة االيكاو بشأن اعفاء وقود الطيران من  لما كانتو
 موضع تساؤالت في بعض الدول المتعاقدة التي تفرض الضرائب

ضرائب على وسائط النقل األخرى وعلى المصادر األخرى 
 .لغازات الدفيئة

اتفاقية الطيران المدني  من الخامسة عشرة المادة ولما كانت
 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلة، الدولي

وكانت االيكاو قد أعدت ارشادات بما في ذلك مبدأ عدم التمييز، 
سياسات االيكاو بشأن (بشأن الرسوم المتعاقدة سياسية للدول 

بما في ) Doc 9082، رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية
 .ذلك ارشادات محددة بشأن الرسوم المتصلة بالضوضاء

قرارا  ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس االيكاو قد اعتمد في ولما كان
على الرسوم والضرائب فرض  بشأن تةفيه السياسات المؤق

االنبعاثات، أوصي فيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن 
تكون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة 
ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات 

 .محركات الطائرات على البيئة

على أساس تكاليف  ينبغي أن تحسبهذه الرسوم  نتولما كا
 ىتخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر ما يتسن

صحيح وعزوها مباشرة الى الوجه التحديد هذه التكاليف على 
 .النقل الجوي

حماية المعنية بلجنة المن تقارير تلقى قد المجلس  لما كانو
خدام البيئة في مجال الطيران بشأن البدائل الممكنة المتعلقة باست

التدابير القائمة على آليات السوق للحد من انبعاثات محركات 
الطائرات أو تخفيضها، مع التركيز في البداية على ثاني أوكسيد 

 .الكربون، وأن من المزمع االضطالع بالمزيد من العمل

وجود حاجة الى المزيد من الدراسات  بالنظر الىو
  للطيراننبعاثات نظام لمبادالت االواالرشادات بشأن استخدام

 .أو تخفيضهاالدولي المدني 

حماية البيئة في مجال المعنية بلجنة ال أن بالنظر الىو
التدابير نموذج اتفاق وارشادات بشأن استخدام   قد أعدتالطيران
 من جانب الدول المتعاقدة واألطراف المهتمة على األجل الطوعية
 .القصير

 لتقديم ارشادات  الدراسات الشاملة التي جرتلما كانتو
اضافية الى الدول المتعاقدة بشأن الجبايات المتصلة باالنبعاثات 

علقة التي تثير آراء محددت وجود عدد كبير من المسائل ال
 .مختلفة

 الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتفاقات ولما كانت
 .راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررة

 :فان الجمعية العمومية

 الى المجلس أن يواصل وضع ارشادات للدول تطلب -١
بشأن تطبيق التدابير القائمة على آليات السوق تهدف المتعاقدة 

الى تخفيض األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات أو الحد 
سيما فيما يتعلق بتخفيف أثر الطيران على تغير المناخ،  منه، وال

رة في أقرب وقت وأن يضع اقتراحات ملموسة وتقديم المشو
ممكن الى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة االطارية 

 .بشأن تغير المناخ

تقييم تكاليف  على  والمجلس المتعاقدة الدولتشجع -٢
مسألة معالجة ل ، التدابير القائمةهابما في ،ومنافع التدابير المختلفة

  وعلى،بأكثر جدوى اقتصاديةانبعاثات محركات الطائرات 
 مع مراعاة اعتماد اجراءات تتوافق مع االطار الوارد أدناه

بما في ذلك اآلثار المحتملة على مصالح كل األطراف المعنية، 
جهودا المتعاقدة ، في الوقت الذي تبذل فيه الدول الدول النامية

التخاذ اجراءات بشأن انبعاثات الطيران الداخلي وانبعاثات 
 :الطيران الدولي بنهج متسق

 التدابير الطوعية )أ

واألطراف المعنية األخرى المتعاقدة  الدول تشجع )١
من انبعاثات الطيران للحد على اتخاذ اجراءات 

الدولي أو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية 
 .هاب  االيكاولمواظبة على ابالغوا

أن يسهل هذه االجراءات  الى األمين العام تطلب )٢
 االيكاوالتي أعدتها االرشادات توفير من خالل 

الالزمة لتلك التدابير، بما في ذلك اعداد نموذج و
 والعمل على تمكين األطراف التي اتفاق طوعي،

تتخذ اجراءات مبكرة من أن تستفيد منها وأال 
 .عرض فيما بعد ألي أضرار نتيجة لذلكتت

 جبايات االنبعاثات )ب
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 ٩/١٢/١٩٩٦بأن قرار المجلس الصادر في تقر  )١
 .ساريا  الجبايات المتعلقة باالنبعاثات مازالبشأن

 الدول علـى اتبـاع االرشـادات الحاليـة          تحث )٢
 .فيه الواردة

 بأن ارشادات االيكاو الحالية غير كافية في تقر )٣
انبعاثات على الوقت الراهن لتطبيق الرسوم 

غازات الدفيئة على المستوى الدولي، بالرغم من 
 المشترك بين أن فرض هذه الرسوم باالتفاق

الدول األعضاء في احدى المنظمات االقليمية 
للتكامل االقتصادي على الناقلين التابعين لهذه 

 المجلس تكلفالدول هو أمر غير مستبعد و
 :يلي بما

أن يجري المزيد مـن الدراسـات ويضـع          )أ
 .ارشادات اضافية بشأن هذا الموضوع

ي أن يركز بوجه خاص على المسائل المعلقة الت       )ب
حددتها الدراسات السابقة وحـددتها الجمعيـة       

 .العمومية

 بحلول الـدورة العاديـة      نهي هذه األعمال  أن ي  )ج
 .٢٠٠٧المقبلة للجمعية العمومية في عام 

تحث الدول المتعاقدة على االمتناع عن التطبيق  )٤
االنفرادي لرسوم انبعاثات غازات الدفيئة قبل 

لعمومية في عام الدورة العادية القادمة للجمعية ا
، حيث سينظر ويناقش هذا الموضوع مرة ٢٠٠٧
 .أخرى

 المجلس دراسة مدى فعالية الجبايـات       تطلب من  )٥
نوعية الهـواء  على االنبعاثات تخفيف تأثير  على  

 ووضع المزيد من االرشـادات بشـأنها    ،المحلي
بحلول الدورة العادية القادمة للجمعية العموميـة       

ل المتعاقـدة علـى      الدو تحث، و ٢٠٠٧ في عام 
تبادل المعلومات  والجهد   في هذا المشاركة بنشاط   

 .في اطاره

 الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى تحث )٦
 مع سياسات االيكاو وارشاداتها التوافقعملي من 

نوعية التي تؤثر على النبعاثات ابشأن جبايات 
 .الهواء المحلي

 مبادالت حقوق االنبعاثات )ج

لالتجـار  نظام مفتوح تمرار في تطوير     االس تؤيد )١
 . الدوليباالنبعاثات للطيران

يركز على نهجين في عمله  المجلس أن  من تطلب )٢
في اطـار الـنهج األول،   .  بشأن هذا الموضوع  

انشاء نظام طوعي لالتجار ينبغي لاليكاو أن تؤيد 
 الدول المتعاقـدة والمنظمـات      حسب اقتراحات 

وفي اطار النهج اآلخر،    .  الدولية المهتمة باألمر  
للدول المالئمة  رشادات  أن تقدم اال  اليكاو  ينبغي ل 

انبعاثـات   لكي تدرج الدول المتعاقـدة       المتعاقدة
بما التجار باالنبعاثات ا الدولي في خطط     الطيران
 مع عملية اتفاقية األمم المتحدة االطاريـة        يتوافق

النهجـين،  هذين  في اطار   و  .ِبشأن تغير المناخ  
ن يضمن المجلس أن االرشادات الخاصة      ينبغي أ 

تنـاول  تبالنظام المفتوح لالتجـار باالنبعاثـات       
األساس الهيكلي والقـانوني لمشـاركة قطـاع        
الطيران في نظام االتجار المفتوح، بما في ذلـك      

 .تقديم التقارير والرصد واالمتثال

في المستمرة سياسات االيكاو ببيان موحد  :١٨-٣٥القرار 
 يلجومجال النقل ا

 
استخدام الطرق الجويـة العـابرة للقطـب         :١٣-٣٣القرار 

  الشمالي

 دخيلةالمنع ادخال األنواع الغريبة   :١٩-٣٥القرار 

المجتمع الدولي يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي لما كان 
 . للتنوع البيولوجيالدخيلةتمثله األنواع الغريبة 

، يمثل جوي المدنيفيه النقل ال النقل الدولي، بما لما كانو
 .الدخيلة محتمال الدخال األنواع الغريبة سبيال

 اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لما كانتو
 ومنظمات دولية أخرى حكومية وغير حكومية، ،الدخيلةلألنواع 

األنواع  ومراقبةوسائل فعالة لتقييم تعمل حاليا على التوصل الى 
المستوطنة االيكولوجية والموائل واألنواع الغريبة التي تهدد النظم 

 .األخرى

 :فان الجمعية العمومية
 جهـود  مسـاندة  جميع الدول المتعاقدة علـى     تحث -١

 استخدام النقل الجوي المدني فـي       خطر من   للحد ابعضها بعض 
 خـارج نطاقهـا   الى منـاطق   محتملةدخيلةادخال أنواع غريبة    

 .الطبيعي
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بل  ،داد مواد ارشاديةاع الى مجلس االيكاو تطلب -٢
، لمساعدة الدول  أيضا حسب االقتضاءوقواعد وتوصيات

أنواع غريبة ادخال احتمال المتعاقدة على التخفيف من خطر 
، ومواصلة العمل مع  الطبيعينطاقها  الى مناطق خارجدخيلة

 .المنظمات المختصة في هذا الصدد

 الى مجلس االيكاو أن يقدم الى الجمعية تطلب -٣
 . تنفيذ هذا القرارعنتقريرا  المقبلة مومية في دورتها العاديةالع

 .١٨-٣٣ القرارأن هذا القرار يحل محل تعلن  -٤

دور االيكاو في القضاء على النقـل غيـر           :١٢-٢٧القرار 
 المشروع للعقاقير المخدرة بطريق الجو

 اساءة استعمال المخدرات واالتجار غير لمــا كـانت
المخدرة والمؤثرات العقلية ما زاال يثيران المشروع بالعقاقير 

 .مشاكل دولية خطيرة تتطلب اهتماما عاجال ومستمرا

 الجمعية العامة لألمم المتحدة قد ناشدت الوكاالت ولما كانت
الجمعية  المتخصصة أن تشترك بطريقة فعالة في تنفيذ قرارات

 ،٤١/١٢٧ الى ٤٠/١٢١ و٣٩/١٤٣العامة لألمم المتحدة رقم 
 "الحملة الدولية ضد االتجار بالمخدرات"ان بعنو

 ١٩٨٧ يونيـو  ٢٦ في االعالن بتاريخ ، الدولولمـا كانت 
الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن اساءة اسـتعمال المخـدرات          

 قد تعهدت بـأن تتخـذ اجـراءات         ،واالتجار غير المشروع بها   
صارمة على نطاق دولي لمكافحة اساءة اسـتعمال المخـدرات          

غير المشروع بها وحددت ذلـك كهـدف مهـم فـي            واالتجار  
 .سياساتها

 المؤتمر الـدولي بشـأن اسـاءة اسـتعمال          ولمـا كـان 
المخدرات واالتجار غير المشروع بها قد جعل مـن المخطـط           
الشامل المتعدد التخصصـات للنشـاطات المقبلـة في مكافحـة     
 اساءة استعمال المخدرات برنامجا ألعماله القادمة على المستوى       

 .الوطني واالقليمي والدولي

 قد حـث مجلس االيكاو على  ١٢-٢٦ القرار   ولمـا كـان 
أن يواصل جهوده على وجه السرعة لبحث الدور الـذي يمكـن      

 وأن يقدم تقريرا عن ذلك الى       ،لاليكاو أن تقوم به في هذا األمر      
 .الدورة العادية التالية للجمعية العمومية

 :فان الجمعية العمومية
 من خالل ،الجراءات التي اتخذها المجلس اتؤيـد -١

 والدورة العاشرة ، ولجنة المالحة الجوية،لجنة النقل الجوي
 لتنفيذ قرار الجمعية ، واألمانة العامة،لشعبة التسهيالت

 والمخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي ١٢-٢٦العمومية 
أقره المؤتمر الدولي بشأن اساءة استعمال المخدرات واالتجار 

 .غير المشروع بها

 بدرجة عالية من ، المجلس على أن يضعتحـث -٢
 تدابير ملموسة لمنع واستئصال أي استعمال محتمل ،األولوية

للعقاقير غير المشروعة أو تعاط للمخدرات أو المواد األخرى 
من جانب أعضاء الطواقم ومراقبي الحركة الجوية 

ران المدني والميكانيكيين وغيرهم من العاملين في مجال الطي
 .الدولي

 المجلس على مواصلة عمله من أجـل منـع          تحـث -٣
غيـر المشـروع بطريـق الجـو للعقـاقير المخـدرة             النقل

 .العقلية والمؤثرات

 المجلس أن يواصل متابعة أعمال األمم  مـنترجو -٤
المتحدة والوكاالت األخرى في تنفيذ المخطط الشامل المتعدد 

حة اساءة استعمال التخصصات للنشاطات المقبلة في مكاف
 وتأمين التعاون النشط من جانب المنظمة في تنفيذ ،المخدرات

 .كل البرامج المتصلة بالطيران المدني الدولي

 في ضوء أية ، المجلس أن يقترح مـنترجـو -٥
 بما ، اجراءات وتدابير محددة،دراسة أخرى قد تكون ضرورية

ا قد في ذلك اعداد المواد االرشادية الضرورية بشأن كل م
يصادف الطيران المدني الدولي من مشاكل متعلقة بالعقاقير 

 .المخدرة

 كل الدول المتعاقدة أن تواصل جهودها لمنع تناشـد -٦
 وأن تتخذ التدابير ،النقل غير المشروع للمخدرات بطريق الجو

التشريعية المناسبة بحيث تفرض عقوبات شديدة على جريمة 
قاقير المخدرة وغيرها من النقل غير المشروع بطريق الجو للع

 ، في أقرب فرصة ممكنة، وأن تصبح أطرافا،المؤثرات العقلية
في اتفاقية األمم المتحدة بشأن االتجار غير المشروع 

 .١٩٨٨ بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام

 المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا  مـنترجـو -٧
 .لعموميةالقرار الى الدورة العادية التالية للجمعية ا

 ١٢-٢٦ أن هــذا القـرار يلـغي القرار تعلـن -٨
 .ويحل محله
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 في المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو  :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 
 القيود على التدخين في رحالت الركاب :١٥-٢٩القرار 

 الدولية

دورات الجمعيـة العموميـة لاليكـاو قـد  لمـا كانـت
 ،اهمة من جانبها في الرفاهيـة البشريـةأظهـرت اهتماما ومس

 وفي البيئة التي يعمل فيها البشر وينخرطون ،وفي نوعية المعيشة
 بما في ذلك الموضوعات المتصلة بانبعاثات ،في أنشطة أخرى

 .الطائرات محركات الطائرات وطبقة األوزون وضوضاء

دورات الجمعية العمومية لاليكاو قد اعترفت  ولما كانت
يتها في تحقيق أقصى درجة من التوافق بين تشغيل بمسؤول

 .الطيران المدني ونوعية البيئة البشرية

الدول تعترف على نحو متزايد باألخطار  ولما كانت
 التي يسببها دخان التبغ في مكان العمل ،المعلومة على الصحة

 . وتتخذ االجراءات لمكافحتها،والمباني العامة ووسائل النقل

وغير ذلك من " القطران"تمل لتراكم  يحولمـا كـان
المخلفات الناتجة عن دخان التبغ على متن الطائرات أن يبطل 

 .فعل أقنعة األوكسيجين ويلوث أجهزة التحكم في المحيط البيئي

منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل  ولمـا كانـت
الدولية تعتبران أن السالمة المهنية والصحة متداخلتان وال يمكن 

 .لهما الواحدة عن األخرىفص

منظمة الصحة العالمية اعتمدت باالجماع  ولما كانت
يحث الدول األعضاء على منع التدخين في وسائل النقل  قرارا

العام حيث ال يمكن تأمين الحماية من التعرض غير االرادي 
 وطلبت الى مديرها العام أن يتعاون مع االيكاو في ،لدخان التبغ

 .الصدد هذا

 :لجمعية العموميةفان ا

الى مجلس االيكاو أن يكثف دراساته بشأن  تطلب -١
 .جوانب السالمة المتعلقة بحظر التدخين على متن الطائرات

 بمساعدة منظمة الصحة ،الى مجلس االيكاو تطلب -٢
 أن يتخذ التدابير المالئمة للتشجيع على ،العالمية والتعاون معها

 .الدولية تبغ على جميع الرحالتايجاد بيئة سفر خالية من دخان ال

 في هذه -جميع الدول المتعاقدة أن تتخذ  تحث -٣
 التدابير الالزمة في أسرع وقت ممكن لتقييد التدخين - األثناء

تدريجيا على جميع رحالت الركاب الدولية بهدف تنفيذ حظر تام 
 .١٩٩٦على التدخين بحلول أول يوليو 

قـدم تقريرا عن الى مجلس االيكـاو أن ي تطلـب -٤
تنفيذ هذا القرار في جميع جوانبه الى الدورة العادية القادمة 

 .للجمعية العمومية

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات ومنـع    :١٢-٣٥القرار 
تفشي األمراض المعدية مـن خـالل السـفر      

 الدولي

اتفاقية الطيران ن من و المادة الرابعة واألربعلما كانت
أن غايات وأهداف المنظمة هي العمل " على تنصالمدني الدولي 

على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز 
تلبية : ... تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي

احتياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام 
 ".والفعالية واالقتصاد

اتفاقية الطيران المدني  عشرة من  المادة الرابعةولما كانت
توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير " تنص على أن الدولي

:  بواسطة المالحة الجويةالمنقولةالفعالة لمنع انتشار األمراض 
، والجدري، والحمى الصفراء، )الوبائي(الكوليرا، والتيفوس 

لدول  اتحددهاوالطاعون، وغيرها من األمراض المعدية التي 
المتعاقدة من وقت آلخر، وتحقيقا لهذا الغرض، تحافظ الدول 
المتعاقدة على االستمرار في التشاور الوثيق مع الهيئات المعنية 
باألنظمة الدولية المتعلقة باالجراءات الصحية التي تطبق على 

 ".الطائرات

راض المعدية عن  العالمي لألمالنتقالخطر اوبما أن 
 .قد تزايد في السنوات الماضية، طريق النقل الجوي

حث جميع  قد ١٥-٢٩ قرار الجمعية العموميةولما كان 
الدول المتعاقدة على أن تتخذ التدابير الالزمة لتقييد التدخين 
تدريجيا على جميع رحالت الركاب الدولية بهدف حظر التدخين 

 .١/٧/١٩٩٦بحلول تماما 

معوقين الذين  والينسنم األعداد المتزايدة من الولما كانت
يسافرون عن طريق الجو وزيادة مدد الرحالت الجوية الدولية قد 

 ظهوراضافية على صحة الركاب وقد تؤدي الى مخاطر تشكل 
 .عدد أكبر من حاالت الطوارئ الطبية على متن الطائرات

االيكاو تتنبأ بزيادة سنوية قدرها خمسة في المائة وبما أن 
 قد تؤدي بدورها الى لمنظورفي عدد الركاب في المستقبل ا

 .أثناء السفر جوافي احتمال زيادة الطوارئ الطبية 
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بامكان األطباء على تكنولوجيات االتصاالت جعلت وبما أن 
 .الجويةأثناء الرحلة في تشخيص وعالج الركاب األرض 

ي ف ؤخذالمسائل المتعلقة بالصحة صارت أمرا يولما كانت 
 بما قد يسفر عنر جوا أو عدمه، االعتبار عند اتخاذ قرار السف

 .تأثير ضار للغاية على اقتصاد شركات الطيران والمطارات

هناك حاجة الى التنسيق من أجل التطبيق ولما كانت 
التقدم الكبير في مجال الصحة أوجه العالمي للنشاطات الكثيرة و

التي قامت بها االيكاو وبعض الدول المتعاقدة واللجنة األوروبية 
 (WHO)ومنظمة الصحة العالمية ) ايكاك(ن المدني للطيرا

أخرى  ومنظمات دولية )WTO-OMT(ومنظمة السياحة العالمية 
 واألكاديمية الدولية (AsMA)مثل اتحاد طب الطيران والفضاء 

 واالتحاد الدولي للنقل الجوي (IAASM)لطب الطيران والفضاء 
ت المعنية  والمنظما(ACI)والمجلس الدولي للمطارات ) اياتا(

 .األخرى

 :فان الجمعية العمومية

أن حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على  تعلن -١
 ال يتجزأ من السفر الجـوي  اجزء تشكل الرحالت الجوية الدولية 

بصورة حماية الصحة    وضع شروط ل   أن من الضروري  اآلمن، و 
 .اقتصاديةموقوتة و

ض القواعـد والتوصـيات   أن يستعرالمجلس ب  تكلف -٢
، وبـأن   ية القائمة المتعلقة بصحة الركاب وطواقم الطائرات      الدول

 مع ايـالء    حسب االقتضاء، ضع قواعد وتوصيات دولية جديدة      ي
 الصحة العالمية والتطورات الحديثة في     مسائلاالعتبار المناسب ل  

 .عمليات النقل الجوي

 ترتيبات تنظيميـة مناسـبة      ئنشأن ي  المجلس ب  تكلف -٣
ن وها الدول المتعاقدة واألعضاء اآلخر لتنسيق الجهود التي تقوم ب    

حماية صحة الركاب وطواقم    لفي مجتمع الطيران المدني الدولي      
 .الطائرات

قواعـد   بأن يضع    األولوية على وجه     المجلس تكلف -٤
شـيكاغو تتعلـق    تفاقية  بافي المالحق المناسبة    دولية  وتوصيات  

لمنع انتشار األمراض المعديـة عـن       الالزمة  خطط الطوارئ   ب
 .ق النقل الجويطري

في هـذه  ضمن أن ت  جميع الدول المتعاقدة على      تحث -٥
تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقة بصـحة        األثناء  

 .الركاب وطواقم الطائرات

لمواصلة األبحاث  الالزم   المجلس بتقديم الدعم     تكلف -٦
 .بشأن عواقب النقل الجوي على صحة الركاب وطواقم الطائرات

قدم الى الدورة العادية القادمـة      أن ي جلس ب  الم تكلف -٧
 . تنفيذ هذا القرار بجميع جوانبها عنتقرير للجمعية العمومية

استخدام أسـاليب غيـر كيميائيـة لتطهيـر          :١٣-٣٥القرار 
ومقصـورة القيـادة فـي       مقصورة الركاب 
 دوليةالطائرات الرحالت 

 كل الدول تنتفع من التشغيل السليم واآلمن لما كانت
 .فء والفعال لشبكة الطيران المدني الدوليوالك

 دورات الجمعية العمومية قد أظهرت اهتمامها ولما كانت
 والبيئة التي معيشتهممن حيث نوعية  هواسهامها فيرفاه البشر ب

األمور المتعلقة بانبعاثات سيما ب تطورون فيها، واليعملون فيها وي
دخين المحركات وطبقة األوزون وضوضاء الطائرات والت

 .واألنواع الغريبة الخطرة

 دورات الجمعية العمومية قد أقرت بمسؤولية ولما كانت
تحقيق الحد األقصى من المواءمة بين تشغيل الطيران المدني 

 .ونوعية بيئة االنسان

بعض الدول في هناك قلق من الممارسة الحالية  ولما كان
ألنها  التي تشترط استخدام مبيدات الحشرات لتطهير الطائرات

 الصحية المحتملة المخاطر وتثير تساؤالت حول ازعاجتسفر عن 
 .ركابالطواقم والعلى 

 األبحاث التي أجريت مؤخرا قد أظهرت أن ولما كانت
كيميائية لتطهير الطائرات من الحشرات فعالة في الساليب غير األ

منع دخول البعوض والحشرات الطائرة األخرى الى داخل 
 .الطائرات

 :جمعية العموميةفان ال

 الى المجلس أن يتعاون مع منظمة الصحة تطلب -١
 تقييم األساليب غير الكيميائية لتطهير الطائرات علىالعالمية 

 .الحشرات من

يشجع على استكشاف أن  الى المجلس تطلب -٢
األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة 

 .الحشرات القيادة من

لمجلس أن يقدم الى الدورة العادية القادمة  الى اتطلب -٣
 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار للجمعية العمومية
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 حماية النقل الجوي الدولي العام :١٣-٢٧القرار 

 الموقعة في ، اتفاقية الطيران المدني الدوليلما كـانت
 تنص في ديباجتها على أن أحد أهدافها ،١٩٤٤شيكاغو في 

لطيران المدني الدولي التطور على نحو تضمن ل"الرئيسية هو أن 
 وتحقق انشاء خطوط دولية للنقل الجوي على أساس ،آمن ومنظم

 ويرد ذكر ،"تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة
 يجب تفسير ولما كان ، من االتفاقية٤٤هذا المبدأ في المادة 

ن المدني  أو أية مادة أخرى من اتفاقية الطيرا١٣وتطبيق المادة 
 .الدولي طبقا للمبادئ االرشادية المذكورة وبطريقة متسقة معها

 األهمية األساسية للنقل الجوي الدولي بالنسبة ومع اعتبـار
 والجهود ،الى السالم في العالم والى اقتصاد الدول النامية

االستثنائية المطلوبة من هذه الدول للحفاظ على نظامها الذاتي 
 .للنقل الجوي

 المؤتمر الثالث للنقل الجوي قد اعتمد التوصية ا كـانولمـ
 التي نص فيها على ضرورة حماية الناقلين الجويين من ٩رقم 

احتجاز طائراتهم عندما ال توجد أدلة أو افتراض على اهمال أو 
 .ذنب من جانبهم

 ، النقل الجوي خدمة تهم المصلحة العامةولمـا كـان
راريته في نطاق ممارسة الدول ويدخل تدعيمه والحفاظ على استم

 .لسلطتها والقيام بنشاطاتها من أجل الصالح العام

 الهدف الرئيسي لمستثمري النقل الجوي هو ولمـا كـان
توفير خدمة عامة ذات صفة قانونية وتتمتع بنظام خاص 

 .منصوص عليه في اتفاقية الطيران المدني الدولي

 :فان الجمعية العمومية

 على طابع الخدمة العامة الذي تتسم من جديـد تؤكد -١
 ادراكا منها بأن ،به الخدمة التي يؤديها مستثمرو النقل الجوي

الغرض األساسي من هذه الخدمة هو تحقيق الخير العام للشعوب 
 .التي يهتم بنموها الدول والناقلون والمنتفعون على السواء

 أن أي احتجاز بغير حق لطائرة تعمل في تعلـن -٢
 هو اخالل بالمبادئ المنصوص عليها في ،الجوي التجاريالنقل 

 اذا وقع ذلك االحتجاز دون أن ،اتفاقية الطيران المدني الدولي
تكون هناك أدلة أو قرائن على وجود اهمال أو ذنب من جانب 

 .الناقلين الجويين المعنيين

تقديم المساعدة الى لاتباع نهج منسق  :٢٠-٣٣القرار 
  علىتأمينالمجال شركات الطيران في 

  ضد مخاطر الحربالطيران 

 اليوم الدولي للسالم :١-٢٤القرار 

 األمم المتحدة أعلنت ثالث ثالثاء من شهر حـيث أن
 .سبتمبر يوما دوليا للسالم

 السالم هدف أساسي لكل األفراد والدول وكل وحيـث أن
 .المنظمات في أسرة األمم المتحدة

 جوهرية لالتصاالت  الطيران المدني أداةوحيـث أن
 وكما جاء في ديباجة اتفاقية الطيران ،الدولية بين الدول والشعوب

 يستطيع هذا الطيران أن يساعد كثيرا على ايجاد ،المدني الدولي
 .وشعوبه الصداقة والتفاهم والحفاظ عليهما بين أمم العالم

 :فان الجمعية العمومية لاليكـاو
أيضا يوم افتتاح دورتها  الذي هو ، احياء هذا اليومتقـرر

 بدعوة حارة الى جميع الشعوب ،الرابعة والعشرين في هذه السنة
العاملة من أجل الطيران المدني أن تكون مدركة ادراكا عميقا 
ودائما لما يستطيع عملها أن يسهم به في تحقيق التعاون الدولي 

 .والسالم في العالم

 التوافق العالمي للقواعد :٣-٢٩القرار 

 االعتماد المتبادل في الطيران المدني الدولي يجعل  كانلما
من الطيران أحد القطاعات الرئيسية المرشحة لجني المنافع 
المترتبة على مفهوم االنتشار العالمي الذي يعتبر االنسجام 

 .العالمي للقواعد الوطنية عنصرا مهما فيه لتطبيق قواعد االيكاو

ن نـاقلين جـويين      الطيران الدولي يضـم اآل     ولما كـان 
يعملون على المستوى الـوطني وعلـى أسـاس متعـدد        ضخام

 ويشتمل على اتحادات مختلفة بين شركات الطيـران         ،الجنسيات
 ويشتمل على ملكية شركات الطيران ،للعمل على الصعيد العالمي

عبر الحدود الوطنية وعلى التصنيع متعدد الجنسيات للمنتجـات         
 .بالطيران المتعلقة

 الدول قد وافقت في صلب االتفاق الخاص ـتولما كان
بالطائرات في اطار االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

على التأكد من أن متطلبات ترخيـص الطائـرات ) الجات(
المدنيـة والمواصفـات الخاصـة باجـراءات التشغيـل 

 . ال تشكل حواجز أمام التجارة،والصيانـة

 العالمي للقواعد الوطنية في الطيران  التوافقولما كـان
المدني الدولي يعد أمرا مرغوبا فيه للتنفيذ الفعال لاللتزام المنبثق 

 .)الجات(عن االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
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 الدول فرادى تفسر وتطبق قواعد االيكاو ولما كانـت
ى القيام القياسية المتعلقة بالسالمة بشكل مختلف مما يؤدي ال

 .بعمليات غير متماثلة وهو أمر يمكن أن يكون مكلفا

 عدد قليل نسبيا من الدول ترد بصفة عامة على ولما كـان
الطلبات الموجهة من أمانة االيكاو للتعليق أو الموافقة على 

 مما يؤدي الى اتخاذ قرارات ،القواعد المقترحة من المنظمة
 وما يترتب على ذلك ،ودمستندة الى عدد قليل نسبيا مـن الـرد

من آثار ال تساعد في تحقيق التوافق بين القواعد وال تخدم 
 .المصلحة العليا للتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي

 التوافق العالمي للقواعد يمكن أن يسهل تنفيذ ولما كــان
 مكرر من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٨٣بروتوكول المادة 

 باالتفاق فيما بينها، ، للدول أن تنقل الى بعضها البعضالتي تخول
 .بعض الوظائف المتعلقة بالسالمة

 بعض الدول قد شرعت في تنفيذ برامج ثنائية ولما كـانت
 ،ومتعددة األطراف في صالح تحقيق التوافق بين القواعد الوطنية

وتصحيح مشكالت انعدام التوافق المكلفة وتسهيل قيام منافسة 
 .اعلية في الطيران المدني الدوليأكثر ف

 :فان الجمعية العمومية

 التي لم تفعل ذلك ، الدول ومجموعات الدولتحــث -١
 على اتخاذ اجراءات ايجابية للتشجيع على التوافق العالمي ،بالفعل

  .للقواعد الوطنية بغية تطبيق قواعد االيكاو القياسية

لوطنية  الدول على أن تستعمل في األنظمة اتحـث -٢
 نفس الصياغة ، الى أقصى حد ممكن عمليا،الخاصة بها

 ،المستخدمة في اعداد القواعد التنظيمية الصـادرة عـن االيكاو
 والسعي مع الدول األخرى الى ،وذلك لدى تطبيقها لقواعد االيكاو

تحقيق التوافق بين القواعد الوطنية والقواعد ذات المستوى 
 .ادخالهااألعلى التي تطبقها أو تنوي 

 جميع الدول على االستجابة لطلبات مجلس تحــث -٣
االيكاو بخصوص تقديم التعليقات والموافقة أو عدم الموافقة على 

 وذلك لمنع اتخاذ قرارات على ،القواعد التي تقترحها االيكاو
 .أساس عدد قليل من الردود

 من مجلس االيكاو أن يواصل تعزيز قواعد تطلب -٤
وم بدراسة امكانية انشاء جهاز متعدد األطراف االيكاو وأن يق

 .للمتابعة

 قواعد عالمية لتصميم الطائرات :١١-٣٣القرار 

 من اتفاقية شيكاغو تشترط اعتراف ٣٣ المادة لما كانت
الدول برخص الصالحية الصادرة عن دول التسجيل شريطة أن 
تكون الشروط التي صدرت هذه الرخص على أساسها مساوية 

 .دنى من القواعد الذي وضع وفقا لالتفاقية أو تزيد عليهللحد األ

 على أن ١٩٧٢مجلس االيكاو قد وافق في عام  و لما كان
تكون القواعد الدولية لصالحية الطائرات للطيران التي أصدرها 
المجلس هي القواعد الكاملة الضرورية لسريان وتنفيذ الحقوق 

 .ن اتفاقية شيكاغو م٣٣وااللتزامات المترتبة بمقتضى المادة 

 مجلس االيكاو قد وافق أيضا على أن القواعد و لما كان
الوطنية لصالحية الطائرات للطيران التي تتضمن النطاق الكامل 

 تعد ، والتي تعتبرها بعض الدول ضرورية،وجميع التفاصيل
 .شرطا لترخيص كل طائرة في كل دولة

 هيئات  تكلفة تكرار الترخيص المفروضة علىواقرارا بأن
تصنيع الطائرات ومستثمريها للوفاء بشروط هيئات الطيران 
الوطنية الكثيرة المختلفة يمكن تخفيضها الى حد كبير بتجنب هذا 

 .االزدواج

 الجهود المشتركة بين هيئة الطيران االتحادية واقرارا بأن
في الواليات المتحدة وهيئات الطيران األوروبية المشتركة قد 

د من دول التصميم الرئيسية في محاولة لوضع جمعت بين العدي
قواعد عالمية منسقة لتصميم الطائرات ودراسة جدوى عملية 

 .منسقة ترخيص الطائرات

 :فان الجمعية العمومية

 امية الى وضع قواعد عالمية منسقةالجهود الر تؤيد -١
لتصميم الطائرات ودراسة جدوى عملية منسقة لترخيص 

 .الطائرات

 دول التصميم وغيرها من الدول جميعتحث  -٢
المتعاقدة على المشاركة في مشاريع التنسيق الدولية التي بدأتها 

 .هيئة الطيران االتحادية وهيئات الطيران األوروبية المشتركة

 األمين العام على ضمان مشاركة االيكاو في تحث -٣
 .تلك المشاريع التنسيقية بأقصى قدر ممكن

ام أن يسترعي انتباه جميع األمين الع الى تطلب -٤
 .الدول المتعاقدة الى هذا القرار

 في المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو  :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو
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سياسات االيكـاو وممارسـاتها    ببيان موحد    :١٥-٣٥القرار 
 نظم االتصاالت والمالحـة     لوضعالمستمرة  
 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية  من حيث أن
عن سياسات المنظمة وممارساتها في مجال االتصاالت والمالحة 

ادارة الحركة الجوية، وذلك تيسيرا لتنفيذها وتطبيقها /واالستطالع
العملي من خالل جعل نصوصها أسهل فهما وأفضل تنظيما من 

 .الناحية المنطقية

 :فان الجمعية العمومية
 أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد عن تقرر -١

سياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال االتصاالت 
ادارة الحركة الجوية، وأنها مستكملة /والمالحة واالستطالع

 والثالثين للجمعية الخامسةحسبما كانت عند ختام الدورة 
 .العمومية

بيان  أن تواصل في كل دورة عادية اعتماد تقرر -٢
 االيكاو المستمرة في مجال  وأساليبموحد عن سياسات

 .ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .١٥-٣٣  القرارحل محلي  أن هذا القرارتعلن -٣

 )أ(المرفق 
 السياسات العامة

 االيكاو هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على حيث أن
المية في مجال االتصاالت والمالحة التنسيق الفعال للنشاطات الع

 .ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 ينبغي تسخير نظم االتصاالت والمالحة وحيث أنه
لخدمة التي قررتها االيكاو ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

 .الطيران المدني في العالم وتحقيق أهدافه مصالح

ق متساوية  ينبغي أن تتمتع الدول المتعاقدة بحقووحيث أنه
في االنتفاع بالنظم العالمية الداخلة في نظم االتصاالت والمالحة 

 . التي قررتها االيكاوادارة الحركة الجوية/واالستطالع

سياسات االيكاو بشأن " للبيان الصادر عن وباقامة االعتبار
ادارة الحركة /تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 .٩/٣/١٩٩٤ مجلس االيكاو واعتمده في الذي أعده" الجوية

 :فان الجمعية العمومية
 أنه ما من سبب يحرم أي دولة متعاقدة من حقها تقرر -١

ادارة الحركة  /في االنتفاع بنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     

، أو يؤدي الى التمييز بـين الـدول         التي قررتها االيكاو   الجوية
 .ة بهاالمقدمة للخدمات والدول المنتفع

 أنه ينبغي أال تتأثر سيادة الدول وحدودها مـن          تقرر -٢
ادارة الحركة  /جراء تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     

 .التي قررتها االيكاو الجوية

 على وضع وتطوير األحكام والمواد االرشادية       تحث -٣
ــة    ــاالت والمالح ــم االتص ــب نظ ــع جوان ــلة بجمي المتص

، وذلك من   التي قررتها االيكاو   كة الجوية ادارة الحر /واالستطالع
خالل عقد االجتماعات والمؤتمرات المالئمة وانشاء فرق الخبراء 

 .وتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الدول المتعاقدة

 على موافاة جميع الدول المتعاقـدة باألحكـام         تحث -٤
ــة   ــاالت والمالح ــم االتص ــب نظ ــع جوان ــة لجمي المقترح

في وذلك  ،  التي قررتها االيكاو    الحركة الجوية  ادارة/واالستطالع
 .وقت مبكر،العطائها فرصة كافية لالستعداد بأكبر قدر ممكن

 )ب(المرفق 
 التصاالت اتنسيق تنفيذ نظم 

 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع
 قررتها االيكاو التي

 :ان الجمعية العمومية
ران المدني وترابط  الطابع الدولي للطياذ تأخذ في اعتبارها

 .األعمال االقليمية لخدمات المالحة الجوية

 ٦/٢  ورقم٤/٥  التوصيات رقمواذ تأخذ في اعتبارها
 الصادرة عن المؤتمر العاشر ٨/٥ ورقم ٨/٤  ورقم٧/١ ورقم

الصادرتين عن  4/5ورقم  4/4للمالحة الجوية والتوصيتين رقم 
وتنسيق االنتقال الى  االجتماع الثالث للجنة الخاصة المعنية برصد

ووضع ) المرحلة الثانية(استخدام النظم المستقبلية للمالحة الجوية 
  الصادرة عن االجتماع٤/٤ الخطط االنتقالية، والتوصية رقم

المرحلة (المعنية بالنظم المستقبلية للمالحة الجوية  الرابع للجنة
 ٢/٨  ورقم١/١٣  ورقم١/٥ ورقم ١/١ ، والتوصيات رقم)الثانية
الصادرة عن  ٦/١٣  ورقم٧/٣  ورقم٦/٩  ورقم٤/١ ورقم

 .المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية

 أن مجلس االيكاو أحاط علما ببعض واذ تأخذ في اعتبارها
هذه التوصيات واعتمد بعضها اآلخر وطلب من األمين العام 

 .للمنظمة أن يتخذ جميع التدابير المالئمة

 تؤديه األقاليم فـي مجـال        الدور الذي يجب أن    واذ تدرك 
ــة    ــاالت والمالح ــاو لالتص ــم االيك ــذ نظ ــيط وتنفي تخط

 .ادارة الحركة الجوية/واالستطالع
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 عند بأن التأخير قد يحدث في بعض المناطق ووعيا منها
 .االنتقال الى تنفيذ هذه النظم

 التجارب والعروض االيضاحية والتقدم بارتياح واذ تالحظ
 المتقدمة النظمبتنفيذ قاليم فيما يتعلق الجاري احرازه في جميع األ

 .الدارة الحركة الجوية

 بأن مساهمة جميع األقاليم تضمن تقييما واذ توقن
التصاالت والمالحة اللتجارب وتعزز تطوير نظم  أفضل

 لجعل هذه النظم قابلة للتشغيل ادارة الحركة الجوية/واالستطالع
رة الحركة الجوية الداسلس البيني ولتسهم في وضع نظام عالمي 

 .بكفاءة مع االحتياجات االقليمية والمحليةلتكيف قادر على ا

 أنه ينبغي للدول فرادى وجماعات أن تعالج عدة واذ تالحظ
سيما مسائل تحليل التكاليف  مسائل اقتصادية وتنظيمية، وال

والمنافع، وتمويل التجهيزات، واسترداد التكاليف، والمسائل 
 .التعاونية

 وتنفيذ نتفعين أن تحقيق المنافع في وقت مبكر للمحظواذ تال
 ادارة الحركة الجوية/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

 بصورة الستخدامها في الشبكة العالمية الدارة الحركة الجوية
، أمران يقتضيان حصول بعض الدول على  عالميامنسقة ومتوافقة

 بشأنا البيان الصادر مساعدات فنية ومالية، واذ ال يغيب عن باله
الدور المركزي الذي ينبغي لاليكاو أن تؤديه لتنسيق ترتيبات 

 تقديم المساعدات الى الدول التعاون الفني الى جانب تسهيل
 يتعلق بجوانب التنفيذ الفنية والمالية واالدارية والقانونية فيما

  .والتعاونية

ية االقليملتخطيط والتنفيذ ا الدول ومجموعات تدعو -١
وصناعة الطيران الى اتباع المفهوم التشغيلي العالمي الذي 
وضعته االيكاو الدارة الحركة الجوية بوصفه االطار المشترك 
لتوجيه أعمال تخطيط وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة 

ادارة الحركة الجوية وتركيز كل هذه األعمال على /واالستطالع
 .كة الجويةالمفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحر

 المجلس على أن يضمن قيام االيكاو بوضع تحث -٢
االستراتيجيات االنتقالية، وشروط ادارة الحركة الجوية، والقواعد 
والتوصيات الالزمة لدعم تنفيذ نظام عالمي الدارة الحركة 

 .الجوية

 المجلس على أن يواصل بدون تأخير استعراض تحث -٣
القانونية واالستراتيجية المتصلة الجوانب االقتصادية والتنظيمية و

ادارة /بتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع
 .الجوية الحركة

 المجلس على اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان تحث -٤
جعل النظام العالمي الدارة الحركة الجوية المقبل نظاما مبنيا على 

ظام المقبل داء هذا النأاألداء، فضال عن وضع أهداف وأغراض 
 .في الوقت المالئم

 ، الدول القادرةتدعو -٥

 المنظمات الدولية المعنية والمنتفعين ومقدمي وتدعو 
 :يلي الخدمات الى ما

عدم ادخار أي جهد في سبيل التعاون وتسهيل تنفيذ  )أ
برنامج البحوث واالختبارات والتجارب بالتعاون عن 

 .كثب مع الدول ذات الموارد المحدودة

التأكد من صالحية العناصر المحددة في هذا المفهوم  )ب
 .التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية

الى المجلس، على سبيل األولوية العالية وفي  تطلب -٦
حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية أن يكفل اتاحة 
الموارد الكافية لمكاتب االيكاو االقليمية، وبوجه خاص المكاتب 

لمعتمدة لدى الدول النامية، مراعيا زيادة الدعم الذي سيطلب من ا
هذه المكاتب تقديمه الى المجموعات االقليمية لتخطيط وتنفيذ 
المالحة الجوية، ألنها هي الهيئات الرئيسية التي ستخطط االنتقال 

ادارة /الى استخدام نظم التصاالت والمالحة واالستطالعاالقليمي 
 .ي قررتها االيكاو التالجوية الحركة

الى المجلس أن يواصل حث الدول كذلك  تطلب -٧
والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على حشد الموارد 
لمساعدة الدول التي تحتاج الى التعاون الفني لتخطيط وتنفيذ نظم 

 .الجوية ادارة الحركة/االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع
 

 في المستمرة لسياسات االيكاو بيان موحد :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 
أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لتنفيذ نظـم        :١٢-٣٢القرار 

ادارة /االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع   
 ١٩٩٨ ،الحركة الجوية

 :ان الجمعية العمومية
أن المـــؤتمر العـالمي لتنفيـــذ نظـــم  بـالنظر الـى   

ادارة الحركـة الجويــة     /االتصـاالت والمالحـة واالستطالع  
قد نجح في تركيز اهتمـام مجتمـع        ) ١٩٩٨ ،ريو دي جانيرو  (

 علـى المسـائل   ، بشكل لم يسبق لـه مثيـل   ،الطيران في العالم  
 .األساسية المتعلقة بتمويل هذه النظم وادارتها
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 بأن المؤتمر قد أوضح الحاجات والموارد وادراكا منها
تطور اآلمن والمنظم المتاحة واقترح أيضا خطة عمل تسمح بال
 .للطيران المدني في القرن الحادي والعشرين

 بأن المحرك األساسي للعمل في المستقبل واقتناعـا منها
ضمن االطار العالمي لاليكاو سيكون روح التعاون بيـن كل 

األمر الذي أكده االعالن بشأن (المشاركين في تنفيذ هذه النظم 
قرن الحادي والعشرين الذي النظم العالمية للمالحة الجوية لل

 .)اعتمده المؤتمر

 بضرورة رفع مستويات التعاون على وادراكـا منها
األصعدة الوطنية واالقليمية الفرعية والعالمية لضمان الشفافية 

بغية تحقيق هدف (والتشغيل المتجانس بالنسبة لعناصر هذه النظم 
 .)انشاء نظام متكامل وعالمي الدارة الحركة الجوية

أن تمويل النظم وتشغيلها بعد ذلك يمكن فـي         النظر الى   وب
 أن يعـود بـالنفع      ، وخاصة في العالم النـامي     ،معظم الحاالت 

 .المشترك على المقرضين والمقترضين والمنتفعين على السواء

 أن اجراءات المتابعة األولية التي وافق عليهـا         واذ تالحظ 
قليميـة التـي    المجلس ستنفذ أساسا من خالل عملية التخطيط اال       

 .تنظمها االيكاو

 كذلك أن أنشطة المتابعة المحددة على المـدى         واذ تالحظ 
 ضـمن أمـور     ،األطول التي أشار اليها اعالن المؤتمر ركزت      

 على دور مجموعات االيكاو االقليمية للتخطيط والتنفيـذ         ،أخرى
التي توفر محفال القرار تجهيزات وخدمات المالحـة الجويـة          (

 .)رسمية الجديدة بصورة 

الدول المتعاقدة على ابداء روح التعاون التي  تشجع -١
يجسدها االعالن الخاص بالنظم العالمية للمالحة الجوية للقرن 
الحادي والعشرين الذي اعتمده المؤتمر وتخصيص الموارد على 

 .سبيل األولوية عند اجراء المتابعة للتوصيات

ية المعنية الى تعاون وتكافل المنظمات الدول تـدعو -٢
 .والمنتفعين ومقدمي الخدمات في متابعتهم ألعمال المؤتمر

 وعلى أساس ، الى المجلس أن يضمنتطلـب -٣
األولوية العالية في اطار الميزانية المعتمدة في الجمعية العمومية، 
توافر الموارد الالزمة النجاز أعمال المتابعة التي توخاها 

اءات المتابعة التي تتخذها  فضال عن دعم وتنسيق اجر،المؤتمر
 .النظم الدول وغيرها من الشركاء في تنفيذ

  الجوية السالمةمراقبةتحسين  :١٣-٢٩القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 السالمة مراقبةبأن الدول المتعاقدة مسؤولة عن  اذ تذكـر
بالنسبة للناقلين الجويين الذي يوجد مقر عملهم في الجوية 

بالنسبة للطائرات المدونة الجوية  السالمة مراقبةأراضيها وعن 
 .في سجالتها الوطنية

 على حين أن الـدول المتعاقـدة ليسـت          ، بأنه واذ تعترف 
جميعها دوال لديها ناقلون جويون يكـون مقـر عملهـم داخـل             

 فــان الدول التي لديها مثل هؤالء الناقلين تختلف ،أراضيــها
 .لديها رد الوطنيةالى حد بعيد من حيث نموها وتوافر الموا

 بأن الكثير من الدول المتعاقدة ينقصها االطـار     واذ تعترف 
التنظيمي أو المـوارد الماليـة والفنيـة الالزمـة لالضـطالع            

 .بالمتطلبات الدنيا التفاقية شيكاغو ومالحقها

أن الكثير من الدول المتعاقـدة تعـاني مـن           واذ تالحـظ 
قانون الدولي فيمـا    صعوبات في االضطالع بمسؤولياتها وفقا لل     

 .بالنسبة لعمليات الناقلين الجويينالجوية  السالمة بمراقبةيتعلق 

 بأن بعض الدول المتعاقـدة ال يمكنهـا تنفيـذ           واذ تعترف 
اشراف فعال دون سحب موارد تكون الحاجة اليها ملحـة فـي            

 وأن عدة دول أخرى تشغل أساطيل كبيرة        ،مجاالت عامة أخرى  
الى جميع الموارد الالزمة لتوفير اشـراف  ولكنها ما زالت تفتقر  

 وأنه حتى الدول المتعاقدة المتقدمة للغاية ال يمكنها القيـام           ،فعال
 .باالشراف على جميع الطائرات التي تطير الى اقليمها

أن هذه النواقص المتعلقة باالشراف تزداد  واذ تالحـظ
بر تعقيدا نتيجة الزدياد حركة القواعد التشغيلية للطائرات ع

الحدود الوطنية وزيادة الطابع متعدد الجنسيات لكثير من 
 .الناقلين الجويين عمليات

 بأن القواعد المتعلقة بالسالمة والموضوعة واذ تعترف
بموجب اتفاقية شيكاغو تتطلب اشرافا فعاال من جانب الحكومات 

 .لتطبيقها بطريقة فعالة

 :تقـرر أن

ولـة بالنسـبة     على أن مسؤولية كـل د      تعيد التأكيد  -١
 .شيكاغو  السالمة تمثل أحد المبادئ األساسية التفاقيةلمراقبة
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الدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على  الى تطلب -٢
 وبوجه خاص األحكام المهمة ، السالمةلمراقبةالتزاماتها بالنسبة 

الخاصة بالسالمة والواردة في الملحقين األول والسادس التفاقية 
 .شيكاغو

دول المتعاقدة على استعراض قوانينها  التحـث -٣
مراقبة  واستعراض اجراءات ،الوطنية المنفذة لهذه االلتزامات

 .الخاصة بها لتأمين تنفيذها الفعالالجوية السالمة 

 أن ،جميع الدول التي تستطيع أن تفعل ذلك تناشـد -٤
 بالتعاون الفني على شكل ، بناء على طلب منها،تزود الدول

وفنية كي تمكن تلك الدول من االضطالع موارد مالية 
 .الجويين  سالمة عمليات الناقلينبمراقبةبمسؤولياتها فيما يتعلق 

 في  المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو      :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 
انشاء برنامج عالمي لاليكاو للتـدقيق فـي         :١١-٣٢القرار 

 مراقبة السالمة الجوية

الرئيسي للمنظمة وال يزال هو ضمان  الهدف لما كان
 .سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٣٣ المادة ولما كانت
تقضي بأن تعترف الدول المتعاقدة بصحة شهادات الصالحية 

 ،للطيران ورخص العاملين الصادرة من دولة متعاقدة أخرى
روط التي أصدرت بمقتضاها تلك الوثائق بشرط أن تكون الش

معادلة أو أعلى من الحد األدنى للقواعد التي تقرر من وقت آلخر 
 .بموجب االتفاقية

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٣٧ المادة ولما كانت
تقتضي تعاون كل دولة متعاقدة لضمان اتباع أعلى درجة ممكنة 

ليب العمل في جميع المسائل عمليا من التوحيد في التنظيمات وأسا
 .التي يؤدي فيها التوحيد الى تسهيل المالحة الجويـة وتحسينها

 بشأن ١٣-٢٩قرار الجمعية العمومية وباالشارة الى 
 .السالمة الجويةتحسين مراقبة 

أن برنامج االيكاو لمراقبة السالمة الجوية وباالشارة الى 
لقدر الكافي بمسؤوليتها يهدف الى قيام الدول المتعاقدة بالوفاء با

عن مراقبة السالمة الجوية لعمليات الطائرات واجازة العاملين 
 .وتدريبهم وصالحية الطائرات للطيران

أن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة وباالشارة الى 
الجوية تظل في يد الدول المتعاقدة التي يجب عليها أن تواظب 

 .ة السالمة الجويةعلى استعراض قدراتها على مراقب

توصيات مؤتمر رؤساء الطيران المدني وبالنظر الى 
 المتعلقة ،الخاص باالستراتيجية العالمية لمراقبة السالمة الجوية

 والتي دعا فيها ،بتعزيز برنامج االيكاو لمراقبة السالمة الجوية
الى انشاء برنامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية 

تدقيق منتظمة والزامية ومنهجية ومنسقة تجريها يتضمن عمليات 
 والى توخي قدر أكبر من الشفافية ،االيكاو لمراقبة السالمة الجوية

 .في اصدار نتائج التدقيق

لقرار الجمعية العمومية بشأن استخدام وادراكا منها 
 .٢٤-٣٢الفوائض النقدية الوارد في قرار الجمعية العمومية 

اليكاو قد أيد انشاء برنامج عالمي أن مجلس اوبالنظر الى 
 به مؤتمر ى حسب ما أوص،للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية

  .رؤساء الطيران المدني

 :فان الجمعية العمومية
انشاء برنامج عالمي للتدقيق في مراقبة  رتقـر -١

 يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة ،السالمة الجوية
 وأن يطبق هذا البرنامج العالمي ،ة ومنسقةوالزامية ومنهجي

 ،للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية على جميع الدول المتعاقدة
وأن يتم اصدار نتائج التدقيق بقدر أكبر من الشفافية ودرجة أكبر 

 .من االفصاح

داء من ــ المجلس بأن ينفذ بناء على ذلك ابتتكلف -٢
مراقبة السالمة الجوية  برنامجا عالميا للتدقيق في ١/١/١٩٩٩

 رير والمتابعة فيما يتعلق بتطبيقيتضمن آلية منهجية لتقديم التقا
 .الجوية  ذات الصلة بالسالمةالتوصياتالقواعد و

 جميع الدول المتعاقدة على الموافقة على تحث -٣
 ولكن دائما ،التدقيق التي تتم بناء على مبادرة من االيكاو عمليات

رر اجراء التدقيق فيها عن طريق توقيع مذكرة بموافقة الدولة المق
 .السيادة تفاهم ثنائية مع المنظمة حرصا على االحترام التام لمبدأ

لمتعاقدة على التأكد من أن  جميع الدول اتحث -٤
عمليات التدقيق لن تستخدم اال لألغراض المتعلقة  نتائج

 .الجوية بالسالمة

حة من أجل  المجلس باستخدام الموارد المتاتكلف -٥
 .الجوية تنفيذ برنامج االيكاو العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة
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 من المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة تطلب -٦
 وأن يستعرض ،للجمعية العمومية تقريرا عن تنفيذ البرنامج

 وأن يقدم الى تلك الدورة ،التقـدم المحرز والخبرة المكتسبة
 .رنامج على المدى الطويلاقتراحات لتمويل الب

االنتقال الى نهج تجميعي شـامل لعمليـات         :٦-٣٥القرار 
 برنامج االيكـاو العـالمي      في اطار التدقيق  

  الجويةلتدقيق مراقبة السالمة

 ان الجمعية العمومية،

 سـالمة   تـأمين  هـو لهدف الرئيسي لاليكاو    أن ا  اذ تعتبر 
 .في جميع أنحاء العالم الطيران المدني الدولي

 التشجيع على تطبيق القواعد الدولية يسـهم فـي       ولما كان 
 .تحقيق هذا الهدف

المادة السابعة والثالثين مـن اتفاقيـة شـيكاغو         وحيث أن   
تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة 
من التوحيد في األنظمة وأساليب العمل في جميع األمور التـي           

 .ى تسهيل المالحة الجوية وتحسينهايؤدي فيها هذا التوحيد ال

 بأن الدورة العادية الثانيـة والثالثـين للجمعيـة          واذ تذكر 
 العمومية قررت انشاء برنامج عالمي لتدقيق مراقبـة السـالمة         

، يتضمن قيام االيكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة والزامية الجوية
 .ومنهجية ومنسقة

السالمة  لتدقيق مراقبة    أن برنامج االيكاو العالمي    اذ تعتبر و
 قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بهـا قـرار             الجوية

 .١١-٣٢ الجمعية العمومية

بأهداف برنامج االيكاو العالمي لتـدقيق مراقبـة        واذ تذكر   
السالمة الجوية، الذي يرمي الى التأكد من أن الدول المتعاقـدة           

 علـى النحـو     ويـة السالمة الج تضطلع بمسؤولياتها عن مراقبة     
 .الواجب

 السالمة الجويةبأن المسؤولية النهائية عن مراقبة      واذ تذكر   
التي يجب عليهـا أن تراجـع       ألنها هي   تتحملها الدول المتعاقدة    

 .السالمة الجويةباستمرار قدراتها على مراقبة 

 طلب مـن    ١١-٣٢ بأن قرار الجمعية العمومية      واذ تذكر 
األجـل  البرنـامج علـى   هذا  يل  المجلس أن يقدم اقتراحات لتمو    

 .الطويل

قـد كلـف    ١١-٣٢بأن قرار الجمعية العمومية اذ تذكر و
البرنـامج  هـذا  عن توسيع نطاق دراسة األمين العام بأن يجري    

 .السالمة الجويةبالمتعلقة خرى األمجاالت الليشمل 

الـى  قد طلب  ٨-٣٣ بأن قرار الجمعية العمومية  واذ تذكر 
السالمة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة     قدرة  أن يضمن   المجلس  

ينقـل  وأن األجل الطويـل   على االستمرارية المالية على   الجوية
الى الميزانيـة البرنامجيـة     تدريجيا  البرنامج  هذا  جميع نشاطات   

 .العادية

السالمة  أن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة        واذ تدرك 
 وفي  السالمة الجوية اغل  شوتحديد   دورا فعاال في     ىأدقد   الجوية
 .لمعالجتهاالالزمة توصيات التقديم 

 أن التنفيذ الفعال للخطط التصـحيحية الخاصـة         واذ تدرك 
 .بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالمية

 أن مواصلة البرنامج العـالمي لتـدقيق مراقبـة      واذ تدرك 
ق التي تتضمن  ليشمل جميع المالح وتوسيع نطاقه  السالمة الجوية 
  لضـمان من األمور الضـرورية  السالمة الجوية أحكاما متعلقة ب  

السـالمة  ذات الصلة ب  الدولية   التطبيق للقواعد والتوصيات     حسن
 .الجوية

 أن األمين العام قد اتخـذ الخطـوات المالئمـة           واذ تدرك 
لضمان انشاء آلية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد وتقيـيم          

 .جودة هذا البرنامج

عن تقديرها لألمين العام على نجاحه في تنفيذ تعرب  -١
 .برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

توسيع نطاق برنامج االيكاو العالمي لتـدقيق        قررت -٢
 بحيث يشمل جميـع األحكـام المتعلقـة         السالمة الجوية مراقبة  

لمدني الدولي  اتفاقية الطيران ا   في جميع مالحق     السالمة الجوية ب
 .٢٠٠٥ اعتبارا من عام السالمة الجويةالمتعلقة ب

بتحديد ، ١/١/٢٠٠٥األمين العام، اعتبارا من تكلف  -٣
التباع الجوية  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة هيكل

 السالمة الجوية  الشامل في عمليات تدقيق مراقبة       التجميعيالنهج  
 .في جميع الدول المتعاقدة

تكون العناصـر   يضمن أن    األمين العام بأن     تكلف -٤
 السالمة الجويـة   أحكام   هي الشامل   تجميعياألساسية في النهج ال   

، والملحق السـادس  اجازة العاملين —الملحق األول    الواردة في 
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 صـالحية الطـائرات    —والملحق الثامن   ،  الطائرات تشغيل —
 ، الجويـة  خدمات الحركـة   —الحادي عشر     والملحق ،للطيران

 ،التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات     —والملحق الثالث عشر    
قلل الفترة الزمنية بين بأن ي، والمطارات — والملحق الرابع عشر

بـأن  عمليات التدقيق قدر االمكان اذا سمحت الموارد بـذلك، و         
 للدول المتعاقدة،   واضحة جلية جعل كل عناصر عمليات التدقيق      ي
 .علومات التي تقدمها الدول المتعاقدةمن صحة الم أن يتأكدو

 تقـارير   تجديد هيكـل  األمين العام   تطلب من    -٥
 ألساسـية بحيث توضح العناصر ا   الجوية  تدقيق مراقبة السالمة    

في وثيقة االيكاو رقم     حسبما وردت    السالمة الجوية نظم مراقبة   ل
Doc 9734  ـ انشاء ) أ(، الجزء  الجويةدليل مراقبة السالمة ـ

 . الجويةنظام حكومي لمراقبة السالمةوادارة 

األمين العام اتباع نهج أكثـر مرونـة ازاء     تطلب من    -٦
 .تنفيذ هذا البرنامج على األجل الطويل

 األمين العام بأن يجعل التقارير الختامية لتدقيق        تكلف -٧
 وأن يتـيح    ، متاحة لجميع الدول المتعاقدة    السالمة الجوية مراقبة  

ع على كل المعلومات ذات الصلة المستمدة       أيضا امكانية االطال  
من قاعدة بيانات نتائج واختالفات التدقيق من خالل موقع االيكاو        

 .المؤمن على شبكة االنترنت

 يحتوي التقرير الختامي لعمليات التدقيق نتائج       — مالحظة
 عمل الدول وتعليقاتها فضـال عـن        طالتدقيق والتوصيات وخط  

 خطـط عمـل     الجوية علـى  لسالمة  تعليقات قسم تدقيق مراقبة ا    
 .الدول

األمين العام بأن يضمن باستمرار تحديث آلية      تكلف   -٨
ضمان الجودة المنشأة لرصد وتقييم جودة هذا البرنامج وشـفافية    

 .جميع جوانب عملية التدقيق

الدول المتعاقدة القـادرة الـى اعـارة        جميع  تدعو   -٩
 طويـل أو    ألجلموظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة الى االيكاو        

 .قصير حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنفيذ هذا البرنامج بنجاح

جميع الدول المتعاقدة علـى أن تحيـل الـى          تحث   -١٠
االيكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثائق المتعلقـة         
باعداد وتنفيذ بعثات التدقيق، وأن تواظب علـى تحـديث هـذه            

 .لبرنامج بفعالية وكفاءةالمعلومات، وذلك لضمان تنفيذ ا

 مـع  أن تتعاونجميع الدول المتعاقدة على تشـجع    -١١
 بقدر المستطاع بعثات التدقيق وفقا للمواعيد التي  وأن تقبلااليكاو

 .تحددها المنظمة حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة

اعطاء األولويـة   جميع الدول المتعاقدة على     تحث   -١٢
 بوصفها شرط الوفـاء ة السالمة الجوية  لنتائج تدقيق مراقب   الفائقة

واالجراءات عندما تنظر الدول في     الدولية  بالقواعد والتوصيات   
 . الجويةالحاجة الى اجراء المزيد من التدقيق لمراقبة السالمة

 — ٨-٣٣ أن هذا القرار قد حل محل القرار      تعلن   -١٣
ـ  مي لتدقيق مراقبة    مواصلة برنامج االيكاو العال     ةالسالمة الجوي

 .نطاقه وتوسيع

 الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية المقبلة تطلب -١٤
 . لهذا البرنامجالعامللجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ 

التغلب على الثغرات المحددة من خالل البرنامج  :٩-٣٣القرار 
 السـالمة الجويـة   العالمي لتـدقيق مراقبـة      

ون  التعـا مشاريعوالتشجيع على ضمان جودة   
 الفني

 :ان الجمعية العمومية

السالمة  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة اذ تعتبر أن
 قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه به قرار الجوية

 .١١-٣٢الجمعية العمومية 

 الهدف الرئيسي لاليكاو ال يزال هو ضمان واذ تعتبر أن
 .سالمة الطيران المدني الدولي

 التشجيع على تطبيق القواعد الدولية يسهم في ولما كان
 .تحقيق هذا الهدف

 نتائج عمليات التدقيق التي أجريت في اطار وبما أن
 قد دلت على أن السالمة الجويةالبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

العديد من الدول تواجه صعوبات في تطبيق القواعد والتوصيات 
األهمية الحاسمة من نظام الصادرة عن االيكاو والعناصر ذات 

 .السالمة الجويةالدولة لمراقبة 

 نتائج التدقيق قد دلت أيضا على أن العديد من أن وبما
الدول التي تواجه مشكالت تطلب المساعدة لمعالجة ما حددته 

 .السالمة الجويةعمليات التدقيق من شواغل في مجال 

ميع  ناشد ج١٣-٢٩ بأن قرار الجمعية العمومية واذ تذكر
 بناء على طلب ، أن تزود الدول،الدول التي تستطيع أن تفعل ذلك

 بالتعاون الفني على شكل موارد مالية وفنية كي تمكن تلك ،منها
الدول من االضطالع بمسؤولياتها فيما يتعلق باالشراف على 

 .سالمة عمليات الناقلين الجويين
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ومية  بأن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمواذ تذكر
السالمة  مراقبةأكدت من جديد أن الدول المتعاقدة مسؤولة عن 

 بالنسبة للناقلين الجويين الذين يوجد مقر عملهم في الجوية
 بالنسبة للطائرات المدونة السالمة الجوية مراقبةأراضيها وعلى 

  .في سجالتها الوطنية

 ، بعض الدول ليست لديها الموارد المتاحةواذ تدرك أن
 .مساعدة  للتغلب على الثغرات لديها دون،انت أو بشريةمالية ك

 ادارة التعاون الفني يمكنها تقديم المساعدة واذ تدرك أن
 .المطلوبة الى الدول التي تحتاج اليها

 االيكاو يمكن أن تقدم مساعدة قيمة الى الدول واذ تدرك أن
 والمنظمات الدولية في تنظيم اتفاقات التعاون الثنائية ومتعددة

 .األطراف الصالح الثغرات

 اصالحية مشاريع الدول التي تخطط لتنفيذ واذ تدرك أن
 قد ترغب في أن يكون لديها استقاللية ،بمساعدة من أطراف ثالثة

 من أجل تحقيق مشاريعفي ضمان الجودة فيما يخص أنشطة ال
 .احتماالت عالية للنجاح

طلوبة  االيكاو اكتسبت الخبرات والتجارب المواذ تدرك أن
 .ألداء وظيفة لضمان الجودة

 عندما يتعين قيام أطراف غير ادارة التعاون ،واذ تدرك أنه
 يمكن أن تؤدي االيكاو دورا ،الفني بتقديم المساعدة الى الدول
 .مهما بأداء وظيفة لضمان الجودة

 من األميـن العام أن يضمن أن جميع خبرات تطلب -١
 لتقديم ،يزانية بقدر المستطاع في حدود قيود الم،المنظمة تستخدم

 وهذا يتضمن ما يلي دون .المساعدة الى الدول التي تحتاج اليها
 :أن يقتصر عليه

تقديم المعلومات واالرشادات المالئمة بشأن مصادر  )أ
 .المساعدة المالية والفنية الممكنة

 ، على مستوى المكاتب االقليمية بصفة خاصة،القيام )ب
وتوصيات االيكاو من خالل بتعزيز تطبيق قواعد 
 .تقديم المساعدة المالئمة

االنتفاع بالخبرات التشغيلية والفنية لدى االيكاو لعقد  )ج
 .السالمة الجويةندوات حول مراقبة 

االستمرار في اعداد مواد لتستخدم في تدريب  )د
 ."ترينير " المسؤولين في اطار برنامج 

( تكون مقبولة لدى اعداد مواد ارشادية لمعالجة الثغرات 
 .جميع الدول المتعاقدة

 األمين العام على أن يضمن أن االيكاو تقدم وتحث -٢
 ، في حدود الموارد المتاحة، اذا طلب منها ذلك،مساعدة معقولة

لمساعدة الدول على الحصول على الموارد المالية الالزمة لتمويل 
مات صناعة  المساعدة التي تقدمها الدول المتعاقدة أو منظمشاريع

 .الطيران أو الخبراء االستشاريون المستقلون

 من األمين العام أن يدعم ويعزز ويسهل وتطلب -٣
 مشاريعاستخدام االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف فيما يخص ال

 .بين الدول والمنظمات الدولية أو االقليمية

 من األمين العام أن يضمن أن ادارة التعاون وتطلب -٤
 بالمساهمات في مشاريعها ، الى أقصى حد ممكن،تنتفعالفني 

 والموارد ، مثل األدلة والمواد التدريبية األخرى،بالمواد المفيدة
 .البشرية لتسهيل اكمال أي مشروع

 من األمين العام أن يطور مفهوم وظيفة وتطلب -٥
لضمان الجودة فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني واسعة النطاق 

 مشاريعيكاو والتي توفر للدول وفيما يتعلق بجميع الخاصة باال
التعاون الفني المتصلة بالثغرات التي حددتها عمليات التدقيق في 

 .السالمة الجويةاطار البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة 

 من األمين العام أن ينظر في اضطالع مكتب وتطلب -٦
 .مختص ومستقل تابع لاليكاو بوظيفة ضمان الجودة

 من األمين العام أن يجعل وظيفة ضمان وتطلب -٧
 التنفيذ المتصلة بمراقبة مشاريعالجودة متاحة للدول فيما يتعلق ب

 وذلك بناء على ، والتي تنفذها أطراف غير االيكاوالسالمة الجوية
 .طلب الدول وعلى أساس رد التكاليف

 من األمين العام أن يلتمس المعلومات من وتطلب -٨
 ، ونشر النتائج،نجحت في التغلب على أوجه النقصالدول التي 

 .لكي تستفيد الدول المتعاقدة األخرى من خبرات بعضها البعض

لسد ثغرات استراتيجية موحدة وضع  :٧-٣٥القرار 
  الجويةالسالمة

 ان الجمعية العمومية،
ومـازال  كان  حد األهداف الرئيسية للمنظمة     ن أ  أ اذ تعتبر 

في جميع أنحـاء    طيران المدني الدولي    يتمثل في تأمين سالمة ال    
 .العالم

أمين سالمة الطيران المدني الدولي    أن مسؤولية ت   اذ تعتبر و
 .دياوفر، جماعات  الدول المتعاقدةعلى أيضا تقع
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 كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثين وبما أن
درجة من اتفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون من أجل أقصى    

 والقواعـد واالجـراءات     األنظمـة ممكنة عمليا من التوحيد في      
 بالطائرات والعاملين والمطارات والطـرق      علق فيما يت  المراقبةو

يؤدي فيها  ، وذلك في جميع المسائل التي       دعمالجوية وخدمات ال  
 .نهايحستل المالحة الجوية ويسهت الىد ي التوحهذا

 الدولي على النطاق تحسين سالمة الطيران المدني ولما كان
 .كافة العالمي يتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة

ومالحقها توفر االطار القانوني شيكاغو اتفاقية  ولما كانـت  
 لسـالمة الطيـران     الدول المتعاقدة نظام  كي تنشئ ا  والتشغيلي ل 

المدني يستند الى الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول         
ة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك ممكنا من          المتعاقد

 .السالمة الجويةالناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة 

السـالمة  نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة       ولما كانت 
 تشير الى أن العديد من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد من            الجوية

 .السالمة الجويةة وضع نظام وطني مرض لمراقب

الى دارة التعاون الفني في االيكاو أن تقدم         بوسع ا  وبما أن 
 .هاالمساعدة الالزمة التي تحتاجالدول 

 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ ولما كـان  
السـالمة  لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقة ب 

سا من خالل البرنامج العـالمي       المحددة أسا  سد الثغرات  ل الجوية
، والتي ال يمكنها تخصيص الموارد السالمة الجويةلتدقيق مراقبة   

 . أو الحصول عليهاالمالية الضرورية لها

 بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها المـوارد          واذ تقر 
 السالمة الجويـة  البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة       

 .المالئم على النحو

االقليميـة  شـبه    بأن انشاء المنظمات االقليميـة و      اذ تقر و
 يمكن أن يكون مفيدا جدا فـي مسـاعدة          السالمة الجوية لمراقبة  

ألنه الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو        
 .التوحيدالمزيد من  على كبيرة ويشجع وفورات يحقق لها

حة للدول المتعاقدة التي تواجـه      بأن المساعدة المتا   واذ تقر 
عمليات تـدقيق مراقبـة     كشفتها  التي  سد الثغرات   صعوبات في   
 سوف يتم تعزيزها الى درجة كبيرة مـن خـالل   السالمة الجوية 

جميـع الـدول المتعاقـدة      اليها  ضم  ناستراتيجية موحدة ت  وضع  
 .الطيران المدنيبوااليكاو واألطراف األخرى المعنية 

بعمليـات  المنظمات االقليميـة والدوليـة    أن قيام باذ تقر و
تـدقيق  االياتـا ل  برنـامج   مثل  السالمة   في تعزيز    التدقيق يسهم 
رصـد وتنفيـذ    منظمة يوروكنترول ل  لية وبرنامج   يالسالمة التشغ 

منظمة يوروكنترول  وبرنامج ،ومتابعة الشروط التنظيمية للسالمة  
 . اليوروكنترولقواعدتنفيذ رصد ودعم ل

 هـا والمشـاركة في معلومات السـالمة   ة  يفافش بأن   واذ تقر 
 . سالمة نظام النقل الجوي احدى دعائم نتمثال

 الـدول   تتبادل مع  جميع الدول المتعاقدة على أن       تحث -١
المتعاقدة األخرى المعلومات الحيوية التي تتعلق بالسالمة والتي        
لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلـى أن تيسـر           

 .جميع معلومات السالمة ذات الصلة على االطالع

 الدول المتعاقدة على االسـتفادة الكاملـة مـن          تشجع -٢
، السالمة الجويـة  بمراقبة  عند قيامها   معلومات السالمة المتاحة    

السادسة  في المادة ا عمليات التفتيش المنصوص عليهفي سيما وال
 . شيكاغو من اتفاقيةعشرة

زيد من الوسائل العمليـة      المجلس اعداد الم   تطلب الى  -٣
 . معلومات السالمة فيما بين الدول المتعاقدةتبادللتسهيل 

 عمليات جميع الدول المتعاقدة بالحاجة الى متابعة      تذكر -٤
الطائرات األجنبيـة   عمليات   هابما في في داخل اقليمها    الطائرات  

السـالمة  واتخاذ االجراء المالئم عند الضرورة للحفـاظ علـى          
 .الجوية

الـدول  جميع  المجلس بوضع اجراءات الخطار     تكلف   -٥
، فـي   من اتفاقية شـيكاغو   ) ي ٥٤ ، من منطلق المادة   المتعاقدة

والتوصـيات  دولة للقواعد أي وجود قصور بالغ في امتثال   حالة
 .الجويةالسالمة الدولية الصادرة عن االيكاو بخصوص 

مفهوم المنظمات االقليميـة    ب النهوضالمجلس ب تكلف   -٦
 .السالمة الجويةاالقليمية لمراقبة ه شبو

 األمين العام أن يواصـل تعزيـز التنسـيق    تطلب الى  -٧
 السـالمة الجويـة   مراقبة  تدقيق  والتعاون بين البرنامج العالمي ل    

سـالمة  في مجـال    منظمات أخرى   التي تؤديها   وبرامج التدقيق   
منظمـة  سيما مع االتحاد الدولي للنقـل الجـوي و    وال ،الطيران
 .نتروليوروك

الدول المتعاقدة على زيادة التعاون االقليمـي        تحث -٨
لشـراكة مـع    امبادرات  حسب االمكان ب  االقليمي، والقيام   شبه  و

الدول األخرى والصناعة ومقدمي خـدمات المالحـة الجويـة          
والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز قـدرات   
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 نظـام أكثـر أمانـا    اقامةبما يفضي الى   السالمة الجوية مراقبة  
للطيران المدني الدولي واالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتها   

 .الفردية

 الدول على تعزيز اقامة شراكات اقليميـة أو   تشجع -٩
 وضـع حلـول للمشـكالت     علـى  من أجل التعاون     ةاقليميشبه  

السـالمة  في مجال مراقبة    قدراتها  بناء  لدول  بما يتيح ل  المشتركة  
 .الجوية

 جميع الدول القادرة على أن تشـارك فـي          تشجع -١٠
الدعم وأن تقدم اليها     السالمة الجوية المنظمات االقليمية لمراقبة    

 .تعزيزها وتوطيدهاالملموس ل

 الى االستفادة من خدمات ادارة  المتعاقدة الدولتدعو -١١
 البرنـامج   لسد ثغرات التي حددها   التعاون الفني التابعة لاليكاو     

 . الجويةراقبة السالمةالعالمي لتدقيق م

 الدول المتعاقدة التي تواجه صـعوبات فـي         تدعو -١٢
 هاحددالجوية التي السالمة سد ثغرات تمويل التدابير الضرورية ل 

الستفادة من  الجوية الى ا  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة      
فرص التمويل التي يوفرها التسهيل المـالي الـدولي لسـالمة           

 ).اسايف(الطيران 

المجلس أن ينفذ استراتيجية موحدة على      تطلب من    -١٣
 أساس مبادئ زيادة الشفافية والتعاون والمسـاعدة، وأن يشـجع         

الشراكة بين الدول والمنتفعين ومقدمي خـدمات       حسب االقتضاء   
الجهات المعنيـة   المالحة الجوية والصناعة والمؤسسات المالية و     

تنفيـذ حلـول قابلـة     ووضع و  أسباب المشكالت لتحليل  األخرى  
 . الجويةالسالمةسد ثغرات  علىالدول تساعد لالستمرار 

المكاتـب  لتقـدم    المجلس باعتماد نهج مرن      تكلف -١٤
االقليمية شبه  لمنظمات االقليمية و  للدعم  بموجبه ا   لاليكاو االقليمية

 وتنفيذ نظام يتسم بالكفـاءة  ،السالمة الجويةالمسؤولة عن مراقبة   
 .الستراتيجية الموحدةاهذه لرصد تنفيذ 

 من األمين العـام أن يبحـث سـبل تحديـد            تطلب -١٥
االجراءات التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني والمستوى        

 تطوير قدراتها واجراءاتها في مجال علىاالقليمي لمساعدة الدول 
 .في ادارة الحركة الجوية السالمة الجويةمراقبة 

 بهذا القراراالجراء المتصل 
 الوسائل التي يمكن من خاللها لجميع ايجاد للمجلس غيينب

 موقع االيكاو المؤمن على الشبكةأن تطلع في الدول المتعاقدة 
من قاعدة بيانات النتائج المأخوذة كل المعلومات ذات الصلة على 

 .واالختالفات المنبثقة عن عمليات التدقيق

ي استعمال أموال من الحساب المنفصـل الـذ        :١-٣٤القرار 
مـن منطـوق قـرار       ٣أنشئ بموجب الفقرة    

 ٧-٣٣ الجمعية العمومية

 

 الطيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة  :٨-٣٥القرار 

 غايات وأهداف المنظمة بموجب المادة الرابعة لما كانت
في تعزيز  ضمن جملة أمور واألربعين من اتفاقية شيكاغو تتمثل

تنمية الطيران تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل 
المدني الدولي بأمان وانتظام، وتلبية احتياجات شعوب العالم الى 
نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام واالقتصاد، وتعزيز سالمة 

 .الطيران في المالحة الجوية الدولية

 المادة التاسعة والستون من اتفاقية شيكاغو تنص ولما كانت
تجهيزات المالحة على أنه اذا رأى المجلس أن المطارات و

الجوية في أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل 
الخطوط الجوية الدولية القائمة تشغيال يتسم باألمان واالنتظام 
والفعالية واالقتصاد، وجب على المجلس أن يتشاور مع الدولة 

الدول األخرى المتأثرة بذلك، بغية التوصل مع المعنية مباشرة و
 سيلة لمعالجة الوضع، وجاز له أن يقدم توصياته في هذاو الى

 .الصدد

 برنامجا  ١/١/١٩٩٩قد أنشأ اعتبارا من       المجلس ولما كان 
 عمـال بقـرار الجمعيـة       عالميا لتدقيق مراقبة السالمة الجويـة     

، وحصل على نتائج عمليات التدقيق األوليـة        ١١-٣٢ العمومية
 الـدول   التي جرت فـي اطـار ذلـك البرنـامج فـي جميـع             

 .تقريبا المتعاقدة

عمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول ولما كانت 
أولويات وطنية  المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستسحبها من

أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة، وأن هذه الدول 
ستحتاج الى درجات متفاوتة من المساعدة للوفاء بمسؤولياتها في 

 .مراقبة السالمة الجويةمجال 

 معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل ولما كانت
الى العديد من مصادر األسواق المالية، ال سيما أسواق رأس 
المال األجنبية، للحصول على تمويل لبنيتها األساسية من 
المطارات وخدمات المالحة الجوية، بما في هذه البنية األساسية 

 . بالسالمةمن عناصر متصلة

 والثالثون للجمعية العمومية الثالثة الدورة ولما كانت
الحاجة لتسهيل المجلس  لدراسة أثبت فيها أعربت عن ارتياحها
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أيدت انشاء التسهيل المالي الدولي ومالي دولي لسالمة الطيران، 
 .الطيرانلسالمة 

 الطيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة  الى أن وبالنظر
 لبلوغ أهداف تحسين السالمة الجوية من يعم المالسيوفر الد

خالل تنفيذ التدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في اطار 
 .برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 :فان الجمعية العمومية

 للمجلس واألمين العام على عن تقديرها تعرب -١
 :يلي ما

ري واضح للتسهيل اعداد واعتماد ميثاق ادا )أ
 مع مراعاة المبادئ الطيرانالمالي الدولي لسالمة 

 واألهداف المحددة في قرار الجمعية العمومية
سيما مشاركة الدول الطوعية،  ال، ١٠-٣٣

وأهلية الدولة لالستفادة من التسهيل المالي 
 مساهماتها فيه أو مشاركتها فيه بالتناسب مع

لهذا التسهيل بطريقة أخرى، واالستقالل التام 
 .عن الميزانية البرنامجية لاليكاوالمالي 

 .طيراندولي لسالمة الالمالي التسهيل الانشاء  )ب

لتسهيل المالي الدولي لسالمة اانشاء مجلس ادارة  )ج
 .ألطراف المشاركةللتمثيل المناسب با ،الطيران

اعداد النظام الداخلي واالرشادات لمجلس ادارة  )د
، وفقا الطيرانلدولي لسالمة التسهيل المالي ا

 .لنظام القانوني لاليكاول

التسهيل المالي الدولي الشروع في تنفيذ ضمان  )ه
ة ـرة الثالثيـن الفتـ ضمرانـالطية ـلسالم

٢٠٠٤-٢٠٠٢. 

 عن تقديرها للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية تعرب -٢
  للتسهيل الماليالتي دفعتها وتعهدت بدفعهامساهمات العلى 

 .الدولي لسالمة الطيران

الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل  تدعو -٣
 برنامج الجوية التي حددهاالسالمة سد ثغرات التدابير الالزمة ل

االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة 
الى أن تستفيد من المساعدة التي يمكن  الجويةلسالمة لالعالمية 

اما تمويل هذه التدابير لالتسهيل المالي الدولي هذا يقدمها  نأ
وتحفيزها، خرى األتمويل المصادر واما بالوساطة لدى  ةمباشر

قواعد سالمة ما يؤدي الى المحافظة على االلتزام الدولي بب
 .الطيران

الدول المتعاقدة أن تفكر في المشاركة في  تحث -٤
 بتقديمها التبرعات المالية طيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة ال

 .هذا التسهيل المالي الدوليأو العينية الى 

التي ) الخاصة والعامة(المنظمات الدولية   بقوةشجعت -٥
الدولي وشركات الطيران والمطارات بالطيران لها ارتباط 

 هياكل الطائرات انتاجومقدمي خدمات المالحة الجوية وشركات 
الطيران واألعضاء اآلخرين في صناعة والمحركات والكترونيات 

تقديم تبرعات مالية أو على الجو والفضاء، والمجتمع المدني، 
 .لتسهيل المالي الدوليهذا اعينية ل

أن يقدم الى الجمعية العمومية في لمجلس الى ا تطلب -٦
دورتها العادية المقبلة تقريرا عن نشاطات التسهيل المالي الدولي 

ا في ذلك تقييم األداء والبيانات المالية ، بمالطيرانلسالمة 
 .المدققة

 قرار الجمعية العمومية هذا القرار يحل محلأن  لنتع -٧
١٠-٣٣. 

تنفيذ برنامج ايكاو لمنع وقوع حوادث الطيران        :٩-٣١القرار 
 المراقب فوق المناطق الجبلية

 الهدف الرئيسي للمنظمة وال يزال هو ضمان لما كان
 .ني الدولي في جميع أنحاء العالمالطيران المد أمان

 من المعروف أن حوادث الطيران المراقب فوق ولما كان
المناطق الجبلية قد مثلت مشكلة خطيرة ومتفاقمة على مدى 

 .العقدين الماضيين

 قد تبين أن نسبة حوادث الطيران المراقب فوق ولما كان
بة المناطق الجبلية التي وقعت للرحالت الداخلية أعلى من نس

 .الحوادث التي وقعت للرحالت الدولية

 من المعروف أن جهودا كبيرة تبذل اآلن ولما كان
وتنفيذ برنامج لمنع وقوع حوادث الطيران المراقب فوق  لتطوير

 وان القواعد الصادرة عن المنظمة والمتعلقة ،المناطق الجبلية
 .بنظام التحذير من االقتراب من األرض قد جرى تحديثها

 فريق العمل المعني بحوادث الطيران المراقب نولما كا
فوق المناطق الجبلية قد وضع هدفا أساسيا ينبغي تحقيقه بحلول 

 يتمثل في تخفيض المعدل العالمي لهذه الحوادث ١٩٩٨عام 
 .بنسبة خمسين في المائة
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 من الواضح أنه حتى لو تم تطوير وتنفيذ برنامج ولما كان
 بما ،راقب فوق المناطق الجبليةلمنع وقوع حوادث الطيران الم

في ذلك تطوير وتنفيذ شروط محدثة لنظام التحذير من االقتراب 
ما لم تنفذ   فان هذه التدابير لن تكون فعالة تماما،من األرض

الدول هذا البرنامج في العمليات الداخلية كما في 
 .الدولية العمليات

الدولي  من اتفاقية الطيران المدني ٣٧ المادة ولما كانت
تقتضي تعاون جميع الدول المتعاقدة على ضمان اتباع أعلى 
درجة ممكنة عمليا من التوحيد في التنظيمات وأساليب العمل في 
جميع المسائل التي يؤدي فيها التوحيد الى تسهيل المالحة 

 .وتحسينها الجوية

 يحث الدول ٣-٢٩ قرار الجمعية العمومية ولما كان
ن تتخذ اجراءات ايجابية للتشجيع على  على أ،ومجموعات الدول

التنسيق العالمي للقواعد الوطنية بغية تطبيق القواعد الصادرة عن 
 .المنظمة اذا لم تكن قد اتخذتها بالفعل

 يطلب الى الدول ١٣-٢٩ قرار الجمعية العمومية ولما كان
 ، السالمةبمراقبةالمتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزاماتها 

األحكام المهمة الخاصة بالسالمة والواردة في سيما على  وال
 .الملحقين األول والسادس باتفاقية شيكاغو

 يحث الدول ١٣-٢٩ قرار الجمعية العمومية ولما كان
 ،المتعاقدة على استعراض قوانينها الوطنية المنفذة لهذه االلتزامات

 السالمة الجوية مراقبةوعلى استعراض اجراءاتها الرامية الى 
 .ن تنفيذها الفعاللتأمي

 :فان الجمعية العمومية

المجلس الى ضرورة مواصلة تطوير برنامج  توجه -١
ايكاو لمنع وقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية 

 .باعتباره أمرا يستحق أولوية عليا

 الدول على تنفيذ برنامج ايكاو لمنع وقوع تحث -٢
 بما في ذلك تنفيذ ،الجبليةحوادث الطيران المراقب فوق المناطق 

 وخاصة ما يتعلق منها بتزويد طائرات ،أحكام ايكاو ذات الصلة
الرحالت الداخلية بنظام للتحذير من االقتراب من األرض كما في 

 .طائرات الرحالت الدولية

الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية  تحث -٣
خفيض المعدل للمساعدة على بلوغ الهدف األساسي المتمثل في ت

العالمي لحوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلــية بنسبة 
 .١٩٩٨خمسين في المائة بحلول عام 

 خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران :١٦-٣٣القرار 

مراعاة تطور مواصـفات أجهـزة تسـجيل         :١٦-٣٥القرار 
   بيانات الطيران

يـة لـنظم    حماية معلومات السـالمة الجو     :١٧-٣٥القرار 
تحصيل ومعالجة البيانـات بغيـة تحسـين        

  سالمة الطيران
ــوادث   :١٠-٣١القرار  ــادي الح ــبل تف ــين س ــي تحس ف

 يالمدن الطيران

الهدف األساسي للمنظمة ال يزال متمثال في تأمين  بما أن
 .سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع

ة في من الضروري اجراء تحقيقات فورية ومتعمق ولما كان
 والقيام ، أينما وقعت،حوادث ووقائع الطائرات واالبالغ عنها

فورا بتعميم الدروس المستفادة من التحقيقات ـ ومن بينها 
ـ على الدول المتعاقدة األخرى التي  السالمة الجويةتوصيات 

 .يعنيها األمر وعلى ايكاو ألغراض منع الحوادث

ات غير كافية في الجهود المبذولة لتنفيذ التنظيم ولما كانت
 .حد ذاتها لخفض معدل الحوادث

استمرار وقوع أنواع متكررة من الحوادث في  واذ تالحظ
 .عمليات النقل الجوي في مختلف أنحاء العالم

 أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم واذ تدرك
 .عمليات النقل الجوي خالل السنوات القادمة

يا في معدل الحوادث  أن االتجاه الثابت نسبواذ تـدرك
خالل بضع سنوات ماضية قد يؤدي مع الزيادة المتوقعة في 

 .العمليات الى حدوث زيادة في عدد الحوادث السنوية

 وجود العديد من التحديات أمام المنع الفعال واذ تـدرك
 وأنه يلزم اجراء تحديد وتصحيح أكثر فعالية ،لوقوع الحوادث

 ، وأوجه القصور في النظم،نلألخطار التي يتعرض لها الطيرا
بغية تعزيز الجهود التنظيمية الرامية الى المزيد من الخفض في 

 .عدد الحوادث ومعدل الحوادث في مختلف أنحاء العالم

 أن عددا من الدول قد وضع اجراءات غير واذ تـدرك
جزائية لمنع وقوع الحوادث اضافة الى برامجها التنظيمية 

 .السالمة الجويةالخاصة ب

 :فان الجمعيـة العموميـة

الى الدول المتعاقدة أن تؤكد من جديد التزامها  تطلب -١
 .بسالمة الطيران المدني

 في امتثالها ألحكام الملحق ، الدول المتعاقدةتحـث -٢
 على أن تتخذ اجراء ،الثالث عشر التفاقية الطيران المدني الدولي
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 تقوم بابالغ  وأن،فوريا للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
 وتعميمها على الدول السالمة الجويةالمعلومات بما فيها توصيات 

 وذلك بهدف ،المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر وعلى المنظمة
زيادة فعالية الجهود التي تبذلها الدول وايكاو في منع وقوع 

 .الحوادث

 الدول المتعاقدة على بذل كافة الجهود لتعزيز تحـث -٣
 ال سيما في مجاالت تدريب ،ر الخاصة بمنع الحوادثالتدابي

 وأن تنفذ نظم ابالغ طوعية ،العاملين وابالغ المعلومات وتحليلها
 بغية التصدي للتحديات الجديدة التي تعترض ادارة ،وغير جزائية

سالمة الطيران والتي نشأت عن النمو والتعقيد المتوقعين في 
 .الطيران المدني

 ،تعاقدة على التعاون مع المنظمة الدول المتحـث -٤
 على اعداد وتنفيذ اجراءات لمنع ،ومع الدول األخرى القادرة

 من شأنها أن تجمع بين المهارات والموارد ،وقوع الحوادث
لتحقيق مستوى عال ومستمر من السالمة في كافة قطاعات 

 .المدني الطيران

 عدم افشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع :١٧-٣٣القرار 

الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة  لما كان
 .الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم

 من الضروري التسليم بأن الغرض من التحقيق ولما كان
 .في الحوادث والوقائع ليس القاء اللوم أو تحميل المسؤولية

 لضرورة اتاحة جميع المعلومات ذات الصلة وادراكا
يتيح  تسهيل تحديد أسباب الحوادث والوقائع بمالمحققي الحوادث ل

 .اتخاذ االجراءات الوقائية

 ألن منع وقوع الحوادث أمر ضروري للمحافظة وادراكا
 .على الثقة المستمرة في النقل الجوي

 ألن انتباه الجمهور سيظل مركزا على اجراءات وادراكا
على  بما في ذلك طلبات االطالع ،التحقيق التي تجريها الدولة

 .سجالت الحوادث والوقائع

 ألن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من وادراكا
االستخدام غير الالئق أمر ضروري لضمان التوفير المستمر 

 .لجميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل

 ألن التدابير المتخذة حتى اآلن لضمان حماية بعض وادراكا
 ولما كان من ،ائع قد ال تكون كافيةسجالت الحوادث والوق

 .الضروري أن تنظر االيكاو في الجوانب القانونية لهذا الموضوع

 :فان الجمعية العمومية

 الدول المتعاقدة على مراجعة قوانينها وأنظمتها       تحث -١
وسياساتها الرامية الى حماية بعض سجالت الحوادث والوقـائع         

لعوائق التي تعرقل عمليات وعلى تعديلها حسب االقتضاء الزالة ا
 مـن   ١٢-٥ وذلك امتثاال للبنـد      ،التحقيق في الحوادث والوقائع   

 .الملحق الثالث عشر

 بأن تقيم مزيدا من االعتبار للجوانـب     المجلس تكلف -٢
 .والوقائع القانونية لموضوع حماية بعض سجالت الحوادث

 بوضع االرشادات المالئمة بشأن     األمين العام  تكلف -٣
ــوا ــجالت   الق ــض س ــة بع ــة لحماي ــة الالزم نين واألنظم

 .والوقائع الحوادث

 باجراء المزيد من الدراسة لألحكـام       المجلس تكلف -٤
الحالية للملحق الثالث عشر بهدف تعزيز ما فيها من نصـوص           
متعلقة بحماية المعلومات السرية المجمعة أثنـاء التحقيـق فـي           

لمن يحق لهم حوادث ووقائع الطيران وحصر حق االطالع عليها 
 وذلك في سياق عمليات اعـداد       ،ذلك من األشخاص واألطراف   

 .ونشر التقارير عن الحوادث

دعم سياسة االيكاو بشأن طيف   :١٣-٣٢القرار 
 الالسلكية الترددات

االيكاو هي الوكالة المختصة التابعة لألمم المتحدة  لما كانت
 .وكفاءته المسؤولة عن سالمة الطيران المدني الدولي وانتظامه

دوليـة لـنظم    وتوصـيات    االيكاو تعتمد قواعد     وبمـا أن 
 .اتصاالت الطيران والمساعدات المالحية الالسلكية

االتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة المختصة       ولما كان 
ــف    ــتخدام طي ــنظم اس ــي ت ــدة الت ــم المتح ــة لألم التابع

  .الالسلكية الترددات

 ،تي يعتمدها المجلس   بالصورة ال  ، موقف االيكاو  وبمـا أن 
بالنسبة للمؤتمرات الالسلكية العالمية التابعـة لالتحـاد الـدولي          
لالتصاالت هو نتيجة لتنسيق متطلبات الطيران الدولي من طيف         

 .الترددات الالسلكية

 بأن اعداد وتنفيـذ نظـم االتصـاالت والمالحـة           واقرارا
الدولي ادارة الحركة الجوية وسالمة الطيران المدني /واالستطالع

قد يتعرضان ألخطار وخيمة في حالة عدم تلبية متطلبات الطيران 
بتحديد مخصصاته من طيف الترددات الالسلكية وحمايـة تلـك          

 .المخصصات
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 بالحاجة الى الدعم من الهيئات األعضاء في االتحاد واقرارا
الدولي لالتصاالت لضمان دعم المؤتمر العـالمي لالتصـاالت         

 .كاو والوفاء بمقتضيات الطيرانالالسلكية لموقف االي

 للحاجة الملحة الى زيادة ذلك الدعم نظـرا لتزايـد           ونظرا
الطلب على طيف الترددات والمنافسة الشرسة مـن خدمــات          

  .االتصاالت التجارية

 الزدياد مستوى أنشطة التحضير للمؤتمر الالسلكي  ونظـرا 
م العالمي التابع لالتحاد الدولي لالتصـاالت المصـاحب لنظـا         

 .المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية الذي يعقد كل سنتين

 الصـادرة عـن     ٧/٦ و ٧/٥ و ٧/٣ للتوصـيات    ومراعاة
  .١٩٩٥العمليات لعام /االجتماع الخاص لشعبة االتصاالت

 :فان الجمعية العمومية

 الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على أن تؤيد تحث -١
ت الالسلكية العالمية وفي بحزم موقف االيكاو في المؤتمرا

األنشطة االقليمية واألنشطة الدولية األخرى التي تنفذ من أجل 
 : وذلك بالوسائل التالية،التحضير للمؤتمرات الالسلكية العالمية

أن تتعهد بالعمل على ادماج مصالح الطيران دمجا تاما  )أ 
في اعداد مواقفها المعروضة في المحافل االقليمية 

مشتركة   تشارك في اعداد مقترحاتلالتصاالت التي
 .للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكية

أن تدرج في اقتراحاتها للمؤتمر العالمي لالتصاالت  )ب 
 مواد تتوافق مع ، بالقدر الممكن،الالسلكية

 .االيكاو موقف

أن تدعم موقف االيكاو في المؤتمر العالمي لالتصاالت  )ج 
الترددات  ق لالحتفاظ بنطا٢٠٠٠الالسلكية في عام 

 ميجاهرتز لصالح خدمة ١٦١٠- ميجاهرتز١٥٥٩
المالحة الجوية الالسلكية وخدمة المالحة الالسلكية 

 .باألقمار الصناعية دون غيرهما

أن تتعهد بأن تتيح لسلطات الطيران المشاركة الكاملة  )د 
 .في اعداد مواقف الدول

( اشتمال وفودها في ، الى أقصى قدر ممكن،أن تكفل 
 االتصاالت الالسلكية العالمية ممثلين عن مؤتمرات

ادارات الطيران المدني فيها أو مسؤولين آخرين 
 .يكونون على استعداد تام لتمثيل مصالح الطيران

من األمين العام أن يوجه عناية االتحاد  تطلـب -٢
الدولي لالتصاالت الى أهمية التخصيص المالئم لطيف الترددات 

 .حماية سالمة الطيرانالالسلكية الى الطيران و

 المجلس واألمين العام الى ضرورة توفير توجـه -٣
 على سبيل األولوية العالية في الميزانية التي ،الموارد الالزمة

 لدعم المشاركة المتزايدة من جانب ،تعتمدها الجمعية العمومية
االيكاو في األنشطة الدولية واالقليمية الخاصة بادارة 

 .الترددات طيف

 الرحالت التي تتم ألغراض انسانية :١٤-٢٩ار القر

 :ان الجمعية العمومية

العدد المتزايد لرحالت الطائرات  فـي اعتبارها اذ تـأخـذ
 طبقا لتعريف اتفاقية شيكاغو في اطار بعثات ،المدنية وتنوعها

االغاثة االنسانية التي تتم تحت رعاية األمم المتحدة لمجابهة 
 .حاالت الطوارئ

 العام لألمم المتحـدة بمنظمـة       يناتصال األم  حـظواذ تال 
 بهـدف تسـهيل بعثـات       ،١٩٩١الطيران المدني الدولي فـي      

 .االنسانية بطريق الجو االغاثة

 من  ، أو التي يعتزم اتخاذها    ،التـدابير المتخذة  واذ تالحـظ 
جانــب المجلــس وهيئاتــه الفرعيــة لالســتجابة الــى هــذه 

 .الجديدة االحتياجات

لس على مواصلة اسـتعراض القواعـد       المج تشجع -١
 بطـابع مـن     ، والمواد االرشادية سارية المفعـول     والتوصيات

 لتعديلها كيفما يتراءي أنه مرغوب فيه لتأمين        ،األولوية المتقدمة 
 .القيام بالرحالت المشغلة ألغراض انسانية

الدول الى اتخاذ التدابير الالزمة لتسهيل القيام        تدعو -٢
 .ين سالمتهابهذه الرحالت وتأم

 بين الدول المتعاقـدة     التعاون :)ت(المرفق  ،١٤-٣٥القرار 
 في بعض حوادث الطائرات على التحقيق

 
 المسـتمرة  اليكـاو  اسياسـات   ببيان موحـد     :٩-٣٥القرار 

حماية الطيران المدني الدولي مـن أفعـال         ل
 التدخل غير المشروع

 
 في المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو  :١٨-٣٥القرار 

  يمجال النقل الجو
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 ياالزدحام في المطارات وفي الفضاء الجو :١١-٢٧القرار 
 

 حماية النقل الجوي الدولي العـام :١٣-٢٧القرار 

اصدار تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات  :٤-٣٣القرار 
التي ترتكب على متن الطائرات المدنية 

 )مسألة الركاب المشاغبين والسلوك الخارج(
 

 تحديـد وضع طريقة عملية للسير قدما في        :٣-٣٥القرار 
ــنظم  ــة والمؤسســية ل ــب القانوني الجوان

ادارة /االتصــاالت والمالحــة واالســتطالع
 )CNS/ATM( الحركة الجوية

 

تنسيق القواعد والبرامج التي تنظم مساعدة   :٧-٣٢القرار 
 ضحايا حوادث الطيران وأسرهم

ى وان كـان   قطاع النقل الجوي الدولي حتبالنظر الـى أن  
 فال يمكـن ضـمان االزالـة التامـة          ،أكثر وسائل النقل سالمة   

 .الحتماالت وقوع الحوادث الخطيرة

ينبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ االجـراءات        ولما كان   
الكفيلـة لتلبيـة أهـم احتياجـات المتضـررين مـن حـوادث        

 .المدني الطيران

ني  ينبغي أن ترمي سياسة منظمة الطيـران المـد      وبما أنه 
الى العمل على أن تراعـي االيكـاو والـدول          ) االيكاو(الدولي  

المتعاقدة لديها الحالة الذهنية والبدنية والمعنوية لضحايا حوادث        
 . وأن تلبي ما يتطلبه ذلك،الطيران المدني وأسرهم

 من الضروري لاليكاو والدول المتعاقدة لديها أن        ولما كان 
دث الطيران المـدني فـي      تسلم بأهمية ابالغ أسر الضحايا بحوا     

 ، والعثور على الضحايا بسرعة والتعرف علـيهم بدقـة          ،حينها
 وتــوفير المعلومــات الدقيقــة ،وتســليم أمتعــتهم الشخصــية

 .أسرهم ألفراد

لدور حكومـات المـواطنين مـن ضـحايا         وادراكا منها   
 .الطيران المدني في ابالغ أسر الضحايا ومساعدتهم حوادث

فير الدعم ألفراد أسر ضـحايا       من الضروري تو   ولما كان 
 واالسراع  ، أيا كان مكان وقوع الحادث     ،حوادث الطيران المدني  

 بمـا فـي ذلـك       ،بنشر الدروس المستفادة من مقـدمي الـدعم       

 نشرها على الـدول المتعاقـدة       ،االجـراءات والسياسات الفعالة  
 .األخرى وااليكاو لتحسين عمليات دعم األسر لدى الدول

نسيق القواعد التي تنظم تلبية احتياجـات       أن ت وبالنظر الى   
ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم يعد أيضا واجبا انسانيا         

من ) ج (٥٥ومهمة اختيارية لمجلس االيكاو مشار اليها في المادة 
 .اتفاقية شيكاغو

أنه ينبغي للـدول أن تـوفر حـال متجانسـا           وبالنظر الى   
 .سرهمضحايا حوادث الطيران المدني وأ لمعاملة

 بأن الناقل الجوي المعني بحـادث الطيـران         وادراكا منها 
المدني يكون غالبا في أفضـل موقـع لمسـاعدة األسـر فـور         

 .الحادث وقوع

 أن ألفراد أسر ضحايا حوادث الطيران المدني واذ تالحـظ  
 بغض النظر عن مكان وقوع      ،احتياجات ومشاعر انسانية أساسية   
 .الحادث والموطن األصلي للضحايا

 العـام سـيركز اهتمامـه علـى         ي بأن الرأ  وادراكا منها 
 وكـذلك علـى جوانـب       ،اجراءات التحقيق التي تتخذها الدول    

 .االهتمام االنساني لحوادث الطيران المدني

 :فان الجمعية العمومية

 الدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزامهـا      تناشد -١
 .مبدعم ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسره

 ، الدول المتعاقدة على أن تقـوم علـى الفـور          تحث -٢
 باعـداد وتنفيـذ القواعـد       ،بالتعاون مع االيكاو والدول األخرى    

والبرامج الرامية الى دعم حوادث ضـحايا الطيـران المـدني           
 .أسرهم وأفراد

 الدول التي لديها قواعد وبرامج لمعالجة شؤون        تحث -٣
على اتاحتها لاليكــاو    ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم      

 .من أجل مساعدة الدول األخرى

 المجلس على وضع مواد مـن بينهـا قواعـد           تحث -٤
 تبين الحاجة الى أن تعد الدول المتعاقـدة وناقلوهـا           ،وتوصيات

الجويون قواعد وبرامج لدعم ضحايا حوادث الطيـران المـدني        
 .وأفراد أسرهم

دم المحرز   من المجلس أن يقدم تقريرا عن التق       تطلب -٥
 .في هذا الشأن الى الدورة المقبلة للجمعية العمومية
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  المالحة الجويةــالباب الثاني 

لجنة المالحـة الجوية وأجهزتها 
الفرعيـة واالجتماعات الفنية ومشاركة 

 الدول المتعاقدة فيها

 من االتفاقية بزيادة عـدد      ٥٦تعديل المادة    :٢-١٨القرار 
أعضاء لجنة المالحة الجوية الى خمسـة        

 عشر عضوا
 

 واالشـتراك   تكوين لجنـة المالحة الجوية    :٤-٢٢القرار 
 في أعمالهـا

 
 من اتفاقيـة الطيـران      ٥٦تعديل المـادة    :٢-٢٧القرار 

 يالمدنـي الدولـ
 

اســتعمال اللغــــات فــي لجنــــة    :٢٩-٢٢القرار 
 الجويـة المالحة

 
 اجتماعات المالحـة الجويـة    :)ب(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 

 العالمية 
 

نـة   فرق الخبراء التابعة للج    :)ج(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 المالحة الجوية

 
المالحـة الجويـة     اجتماعات   :)ل(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 

  االقليمية
 

أعمال االيكاو  اسهام الدول في :)ر(المرفق  ،١٤-٣٥القرار 
 الفنية

 
دعم سياسة االيكاو بشأن طيف التـرددات        :١٣-٣٢القرار 

 الالسلكية

 السكرتاريـة الفنيـة
األمانة العامة الفنيون   موظفو  ): ش(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 

 االقليمية في المقر الرئيسي وفي المكاتب

السياسة الثابتة وأساليب تطبيقها في 
 مجال المالحة الجويـة

اعداد بيانات موحدة وجارية للدورات التالية       :٩-١٥القرار 
بشأن سياسة االيكـاو الثابتـة فـي مجـال        

 المالحة الجوية على وجه التحديد

ة العمومية قد كلفت المجلس بموجب  الجمعيلمـا كانـت
 بأن يقدم الى كل دورة تالية من دورات الجمعية ٢٨-١٤قرارها 

العمومية تنشأ فيها لجنة فنية مشروع بيان موحد بالسياسات الثابتة 
للجمعية العمومية التي تتعلق على وجه التحديد بالمالحة الجوية 

 .كما كانت قائمة عند بداية تلك الدورة

أن ذلك البيان الموحد لسياسات االيكاو الثابتة  بــرواذ تعت
الذي تعتمده الجمعية العمومية في كل دورة يجب أن يكون 
مستكمال وأن يعرض هذه السياسات كما كانت قائمة عند بداية 

 .الدورة تلك

 :فان الجمعية العمومية
 أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية تقــرر -١

سات الثابتة لاليكاو التي تتعلق بالمالحة الجوية بيانا موحدا بالسيا
 بحيث يكون البيان مستكمال حتى نهاية ،على وجه التحديد

 .الدورة تلك

 ٢٨-١٤ أن هــذا القــرار يلغــي القــرار تعلــن -٢
 .محله ويحل

بيان موحد بسياسات االيكـاو المسـتمرة        :١٤-٣٥القرار 
وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوية      

 لتحديدعلى وجه ا

 ٩-١٥الجمعية العمومية قد قررت في القرار  .لمـا كانت
موحدا عن  أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا

السياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، 
 .الدورة البيان مستكمال في نهاية تلكهذا بحيث يكون 
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) أ( بمرفقاته ١٤-٣٣  قد اعتمدت بموجب القرارولما كانت
العمل في مجال  بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب، )خ( الى

عند نهاية الدورة  كما كانت المالحة الجوية على وجه التحديد
 .العمومية للجمعية والثالثين الثالثة

قد استعرضت اقتراحات الجمعية العمومية  ولما كانت
ب العمل الوارد المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأسالي

البيان هذا ، وعدلت )خ( الى) أ( ومرفقاته ١٤-٣٣ في القرار
 الخامسةيستوعب القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة ل

 .والثالثين

 يحل محل بيان السياسات المستمرة يالبيان الحال ولما كان
 .١٤-٣٣ الوارد في القرار

 :فان الجمعية العمومية

 :تقرر -١

ا القرار تشكل البيـان الموحـد عـن         ذهأن مرفقات    )أ
سياسات االيكاو المسـتمرة وأسـاليب العمـل التـي         

 كما كانتتنتهجهـا المنظمة في مجال المالحة الجوية    
 .والثالثين للجمعية العموميةلخامسة  افي نهاية الدورة

أن أسلوب العمل المرتبط بكل جانـب مـن جوانـب         )ب
ت يمثـل  السياسات المستمرة الـواردة فـي المرفقـا       

ارشادات الغرض منها تسهيل وضـمان تنفيـذ تلـك         
 .السياسات

وجميع ١٤-٣٣تعلن أن هذا القرار يحل محل القرار  -٢
 .)خ( الى) أ(مرفقاته 

 )أ(المرفق 
واجراءات الدولية  والتوصياتصياغة القواعد 

 المالحة الجوية خدمات

قد  اتفاقية الطيران المدني الدولي من ٣٧ المادة كانتلمـا 
والتوصيات  من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد تطلبت

من ذلك العمل واألمور التي  ، وتحدد الغرضالدوليةواالجراءات 
تلك  من ٩٠  و٥٧  و٥٤  و٣٨ ولما كانت المواد . يتناولها

 .الصدد االتفاقية تتضمن أحكاما اضافية في هذا

الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات  ولما كانت
 .االتفاقية نة التباعها في االمتثال لهذه األحكام منمعي

" توصية"ومصطلح " القاعدة القياسية" مصطلح كانولما 
 :يعنيان ما يلي

 أي حكم يحدد الخصائص المادية — القاعدة القياسية )أ
أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو 
االجراءات ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا 

لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجوية  اضروري
 بالتقيد بها بموجب  الدول المتعاقدةوالتزمتالدولية، 

وفي حالة استحالة التقيد به يصبح  . اتفاقية شيكاغو
 ٣٨ ابالغ المجلس بذلك اجباريا بمقتضى المادة

 .االتفاقية من

 يحدد الخصائص المادية أو نص أي — التوصية )ب
معدات أو األداء أو العاملين أو التكوين أو ال

االجراءات، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا 
انتظام أو كفاءة المالحة الجوية  مستصوبا لسالمة أو

بموجب  الدول المتعاقدة التقيد به حاولالدولية، وت
 . شيكاغواتفاقية

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

لتوصيات ااالقتضاء القواعد و حسب يجب أن تعدل -١
اءات خدمات المالحة الجوية كي تواكب تطور جرواالدولية 

 أساسا —أمور جملة  ضمن —االحتياجات والتقنيات وتصبح 
 .سليما للتخطيط االقليمي وتوفير التجهيزات والخدمات

 قدر عال من االستقرار في القواعد توفيريجب  -٢
ستقرار اعلى   المحافظة لتمكين الدول المتعاقدة منالتوصياتو

 .  السابقةفقرةتنظيماتها الوطنية، وذلك دون االخالل بأحكام ال
ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على ما يهم السالمة 
واالنتظام والكفاءة دون ادخال تعديالت على أسلوب التحرير ما 

 .لم تكن ضرورية

واجراءات الدولية توصيات الوقواعد التصاغ يجب أن  -٣
 . وبسيطة ووجيزة حة الجوية بعبارات واضحةات المالخدم

ويجب ـ في حالة نظم الطيران المعقدة ـ أن تشتمل القواعد 
وصلت الى مرحلة النضج  على أحكام عامةوالتوصيات 

 على مستوى النظم والمتعلقة شروط تحدد ال وأنواالستقرار
 وتحدد أيضا مستويات السالمة المطلوبة والقدرة بالتشغيل واألداء

في  وضعأن توبالنسبة لهذه النظم، يجب  . ى التشغيل البينيعل
 . الالزمة لتحقيق هذه الشروطالمواصفات الفنية  مرفقات المالحق

أي مواصفات في المالحق مالحظات تشير الى ويجب أن توضع 
 .وثائق منفصلةفي صدرت  فنية تفصيلية ذات صلة
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 والتوصياتينبغي لاليكاو لدى اعدادها للقواعد  -٤
تعتمد الى أقصى حد مالئم  جراءات والمواد االرشادية أنالوا

بشرط التحقق وضع القواعد المكلفة بعلى أعمال الهيئات األخرى 
وينبغي االشارة في  . من صحتها واعتمادها على النحو الوافي

وثائق االيكاو الى المواد التي تصدرها تلك الهيئات األخرى 
 . المجلس ذلك مناسباىالمعنية بوضع القواعد كلما رأ

في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون  -٥
القواعد التي تحدد التجهيزات والخدمات الواجب توفيرها وليدة 
توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين 

 .ما يترتب على هذا التوفير من آثار اقتصادية

المتعاقدة بشأن يجب أن يستشير المجلس الدول  -٦
واجراءات خدمات الدولية توصيات الوقواعد الاقتراحات تعديل 

 فيها ىالمالحة الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير
وعالوة على  . عاجل المجلس أن من الضروري اتخاذ اجراء

 بشأن المواصفات الفنية للنظم أن يتخذ قرارهلمجلس ل جوزذلك ي
، وذلك بشرط التحقق من صحتها استشارة الدولالمعقدة بدون 

 يجب توفير هذه المواد  ومع ذلك. واعتمادها على النحو الوافي
 .للدول بناء على طلبها

قواعد اليجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت  -٧
واجراءات خدمات المالحة الجوية بما يتيح  الدوليةتوصيات الو

 .فيذهال المتعاقدة مهلة كافية لتنللدو

يجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق  -٨
تضطر  واجراءات خدمات المالحة الجوية محددة بطريقة ال

الدول المتعاقدة الى تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل 
 . تفرض الظروف االستثنائية غير ذلك ما لم ،سنة تقويمية

ال يعدل الملحق أو ويتعين حسب االمكان عند تطبيق ما سبق أ
من مرة واحدة في وثيقة اجراءات خدمات المالحة الجوية أكثر 

 .السنة التقويمية

 القرارهذا االجراءات المتصلة ب

ينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام  -١
 . اجراءات خدمات المالحة الجويةو الدوليةتوصيات الوقواعد ال

عرض وفائدة وتجهيز ريقة طويجب أن يحاول المجلس تحسين 
واجراءات الدولية توصيات الوقواعد الالتي تتضمن  وثائق االيكاو

، وبصفة الصلة لجوية واألحكام األخرى ذاتخدمات المالحة ا
 وتحقيقا لهذه  .رتبطة بهاخاصة للنظم المعقدة والتطبيقات الم

شجع اعداد وتحديث المواصفات العامة  ينبغي للمجلس أن يالغاية

واصل أن يوينبغي للمجلس  . التشغيل واألداءالنظم وتويات لمس
أفضل السبل المالئمة لوضع ومعالجة ونشر بحث عن ال

 .المواصفات الفنية للنظم المعقدة

ينبغي للدول المتعاقـدة أن تبـدي تعليقـات كاملـة            -٢
 الدوليـة توصيات  الوقواعد  لومفصلة على التعديالت المقترحة ل    

حة الجوية، أو أن تعبر على األقل عـن         اءات خدمات المال  واجر
 لذلك أن تتاح    نبغيوي . موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها     

وينبغي منح   . لها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل        
الدول المتعاقدة مهلة قدرها ثالثين يوما على األقل لالبالغ بعزمها 

ـ             تم التشـاور   على اقرار أو اعتماد أي مـواد تفصـيلية لـم ي
 .بشأنها معها

ينبغي اعطاء الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها         -٣
ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتهـا علـى التعـديالت            

، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد     والتوصياتلقواعد  لالمعتمدة  
التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعـي الوقـت الـالزم الرسـال             

 .لدولاتمدة ووصول بالغات التعديالت المع

في تطبيـق  حسب االمكان   ينبغي أن يراعي المجلس      -٤
مقرر  أعاله، أال تقل الفترة الفاصلة بين كل موعد ٨أحكام الفقرة  
للتطبيق المشترك لتعـديالت المالحـق واجـراءات        وآخر يليه   

 .عن ستة أشهر الجوية خدمات المالحة

 )ب(المرفق 
 عالميةاجتماعات المالحة الجوية ال

همة معقد اجتماعات المالحة الجوية العالمية وظيفة  لما كان
من وظائف المنظمة، ويقتضي من الدول المتعاقدة والمنظمة جهدا 

 .كبيرا وصرف أموال كثيرة

 من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر ولما كان
من الفائدة من هذه االجتماعات دون القاء أي عبء ال مبرر له 

 . المتعاقدة وعلى المنظمةعلى الدول

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى عقدها  -١
وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي الوسيلة 
الرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية، بما في 

في مجال األخرى ثائق األساسية لمالحق واعداد الواذلك تعديل 
 .المالحة الجوية
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أال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأهمية  -٢
 قرارالمشكالت التي ستبحث وما لم يظهر احتمال التوصل الى 

بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا 
التي لم األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حول األمور 

 . محدد بشأنهاقرارتنضج الى الدرجة التي تستوجب اتخاذ 

يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مالئمة  -٣
على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليها وتوفر التنسيق 

 .الالزم فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي عليها

خالل يجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع  -٤
السنة التقويمية، كما يجب أن تمر اثنا عشر شهرا على األقل بين 

 نفس التخصص الفني، ما بإسهابأي اجتماعين متتاليين يعالجان 
 .ذلك لم تقتض الظروف االستثنائية خالف

 القرارهذا االجراءات المتصلة ب

قبل أن يقرر المجلس احالة أي موضوع الى اجتماع          -١
ذلك يحدد ما اذا كان في المستطاع معالجة        عالمي، ينبغي له أن     

الموضوع اما بالمراسالت مع الدول واما باستخدام فرق الخبراء         
اذا كانـت هـذه      أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة الجوية     

 . االجتماعخالل  الموضوعالوسائل تسهل البت في

ينبغي أن يكون جدول األعمـال علـى قـدر مـن             -٢
لمهمة المطلوب القيام بها، ويحدد أنـواع       الوضوح بحيث يحدد ا   

وعندما تتضمن  . الخبرة المتخصصة التي سيحتاج اليها االجتماع     
أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ينبغي الحـرص          
على االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون االخالل          

 .بالكفاءة

أن يضع  تسهيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ينبغي        -٣
المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر الى أدنى  
حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفـدهم الـدول،           

 .وذلك دون االخالل بكفاءة االجتماع

ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود          -٤
ت عمله  جدول األعمال، والنظر في تقرير االجتماع المحرر بلغا       

وبعد االجتماع تقوم األمانة العامة بادخال . والموافقة على التقرير  
التعديالت الصياغية الطفيفة على تقرير االجتماع وبتصحيح ما قد 

 .يكون فيه من أخطاء مطبعية

ينبغي ارسال جدول األعمـال المعتمـد ومسـتنداته       -٥
ـ           ل الرئيسية بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمال قب

عشرة أشهر على األقل من موعـد عقـد االجتمـاع، وترسـل             
المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما بقيـة        

 .الوثائق فترسل بأسرع ما يمكن

 )ج(المرفق 

 فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

 فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنهـا أداة          حيث أن 
 .بحل المشكالت الفنية المتخصصةقيمة لالسراع 

 من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر        وحيث أن 
من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون االفراط بال داع           

 .في القاء أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمة

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

 الجويـة    فرق خبراء لجنة المالحـة     تشكليجب أن    -١
عندما يكون من الضروري التقدم في حـل المشـكالت الفنيـة            
المتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حـال           

 .مالئما أو سريعا من خالل األجهزة األخرى القائمة

 أن تكون اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق       يجب -٢
 .واضحة ومحددة، وأن تلتزم الفرق بها

ض التقدم الذي تحـرزه فـرق لجنـة          استعرا يجب -٣
المالحة الجوية استعراضا دوريا، ويجب انهـاء عمـل الفـرق           

وال يسمح باالبقاء علـى أي  . بمجرد انجاز المهمة الموكولة اليها 
ما لم تر لجنة المالحة الجوية     فريق لفترة تزيد على أربع سنوات     

 .مبررا لهذا االستمرار

 بهذا القراراالجراء المتصل 
أن تقدم التقارير بشكل واضح علـى أنهـا مشـورة    ينبغي  

من مجموعة الخبراء الى لجنة المالحة الجوية وبحيث ال         مقدمة  
 .تفسر على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

 )د(المرفق 
واجراءات  الدولية توصياتالوقواعد التنفيذ 

 الجوية المالحة خدمات

 تطلب الدولياتفاقية الطيران المدني  من ٣٧المادة حيث أن 
من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة ممكنة من 

 كل المسائل التي التي تخص والتوصياتالتوحيد في القواعد 
 .يؤدي توحيدها الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها
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 االلتزام بأي تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال وحيث أن 
ى من الضروري اتباع نظم وتر ،دولي أو بأي اجراء دوليةقاعدة 

  من اتفاقية٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أو أساليب تختلف عنها
 .طارا بذلك على الفور الى االيكاو بأن ترسل اخشيكاغو

من األهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة وحيث أن 
الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب 

الدولية توصيات القواعد وللرض تنفيذها على المصاعب التي تعت
 .الجوية واجراءات خدمات المالحة

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

المتعاقدة ومساعدتها بكل يجب تشجيع الدول  -١
واجراءات ية لالدوتوصيات الوقواعد الالمتاحة على تنفيذ  الوسائل

 .خدمات المالحة الجوية

 وممارسات قواعدة بين يجب رصد االختالفات القائم -٢
واجراءات خدمات الدولية توصيات الوقواعد الالدول المتعاقدة و

المالحة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على ازالة االختالفات 
وازالة االختالفات  لصالح سالمة وانتظام المالحة الجوية الدولية،

 . ألهداف القواعد الدوليةنافيةالم

 اربهذا القراالجراءات المتصلة 

ينبغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة  -١
واجراءات خدمات الدولية توصيات الوقواعد العلى تطبيق 

ذلك  المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في
موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب االيكاو االقليمية وموارد 

 .م المتحدة االنمائيمبرنامج األ

غي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن ينب -٢
تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق في منشآتها التشغيلية أساليب عمل 

واجراءات ية لالدوتوصيات الوقواعد الواجراءات تتفق مع 
خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الصدد ينبغي للدول المتعاقدة أن 

توصيات الوقواعد الفيذ تبحث امكانية تعديل اجراءاتها الداخلية لتن
واجراءات خدمات المالحة الجوية حتى تصبح االجراءات الدولية 

 .أسهل أو أبسط أو أكثر فاعلية

ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على اخطار  -٣
المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارساتها الوطنية 

لتواريخ التي ، وكذلك باوالتوصيات الدوليةوأحكام القواعد 
وينبغي أن تنشر بسرعة االخطارات . فيها بتلك األحكام ستلتزم

عقب والتوصيات الدولية قواعد الالتي تبين وجوه االختالف عن 

اضافات تسلمها من الدول، على أن يكون هذا النشر على صورة 
ينبغي أن يطلب الى الدول  و. لمالحق ذات الصلة بالموضوعل

 أدلة طيرانها أي اختالفات هامة عن المتعاقدة أن تنشر في
 .واجراءات خدمات المالحة الجويةية لالدوتوصيات الوقواعد ال

ينبغي للمجلس، في رصده لالختالفات القائمة عن  -٤
واجراءات خدمات المالحة الجوية أن ية لالدوتوصيات الوقواعد ال

ا يطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذه
 ومن الدول التي أرسلت اخطارا غير والتوصياتلقواعد هذه ال

للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة، التي لم  كذلك ينبغي. كامل
توصيات الوقواعد التنشر في أدلة طيرانها معلومات عن تنفيذ 

 .واجراءات خدمات المالحة الجوية أن تبادر الى نشرهاالدولية 

 )ه(المرفق 
والكتب الدورية األدلة الفنية 

 الصادرة عن المنظمة

 االرشادات الفنية الحديثة التي تقدم من خالل حيث أن
  في التخطيط لتنفيذلهيئاتالمنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية ل

واجراءات خدمات المالحة الجوية  الدوليةتوصيات الوقواعد ال
 .والخطط االقليمية

 لتدريب ةني الفاتاالرشادنشر  من المهم أيضا وحيث أنه
تطورات  الالعاملين وتحديث معلومات موظفي التشغيل لمواكبة

التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في 
 .العمليات الجوية

وجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه ت ال وحيث أنه
 .غير االيكاواالرشادات 

واصدار أدلة ، االيكاو التحديث المستمر ألدلة وحيث أن
 مهمة ضخمة يشكالنوكتب دورية جديدة حسب االقتضاء، 

يلزمها عاملون فنيون واداريون وتنطوي على أولويات متضاربة 
في أمانة المنظمة   العملقدرةوتتطلب تدابير خاصة لتنظيم 

 .النشرأساليب وتنظيم 

 اعطاء األولوية الستمرار فان الجمعية العمومية تقرر
ألدلة الفنية الصادرة عن االيكاو، ووضع المواد تحديث محتويات ا

االرشادية االضافية التي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها 
واجراءات الدولية توصيات الوقواعد لالدول المتعاقدة في تنفيذها ل

خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات 
 .والخدمات
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 اربهذا القراالجراءات المتصلة 
ينبغي للمجلس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة  -١

الفنية والكتب الدورية التي تصدرها المنظمة، وذلك ضمانا 
الدراج القدر الوافي من االرشادات الالزمة لكل المجاالت الفنية 
المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من 

 .التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ينبغي للمجلس أن يوفر السبل التي تتيح اصدار  -٢
ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دورية دون تأخير كبير ودون 

 .المساس بأولويات المطبوعات الروتينية

 )و(المرفق 
 وحدات القياس

 ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمة العمليات  أنهحيث
 .الدولية الجوية واألرضية

من األهمية بمكان أن يكون النهج الثابت للمنظمة أنه وحيث 
هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبوعات المالحة الجوية 

 .الصادرة عنها

الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته  أن وحيث
الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القياس في عمليات 

النظام الدولي "، وهو الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية
، ويسمح باستخدام بعض الوحدات من خارج هذا النظام "للوحدات

 .الدولي استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتا

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
 تشجيع الدول المتعاقـدة علـى أن تجعـل نظمهـا           -١

لخامس بأسـرع   مع أحكام الملحق ا   وممارساتها الوطنية متمشية    
 .يمكن ما

أن تكون وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة  -٢
ظمة هي الوحدات المنصوص عليها الجوية الصادرة عن المن

 تضمن الوحدات بقدر ماالملحق الخامس باتفاقية شيكاغو  في
 .المالئمة

 )ز(المرفق 

شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة 
 اتائرواجازات طواقم قيادة الط

لم تحدد صراحة شيكاغو  من اتفاقية ٣٣المادة  حيث أن
 .غراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازاتألا

توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود  وحيث أنه
التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات التي 

ى الى أن يبدأ أصدرتها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخر
 على الطائرات المعنية أو والتوصيات الدوليةقواعد السريان 

 .الطيارين المعنيين

 قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان وحيث أنه
على طرز معينة من الطائرات وفئات والتوصيات الدولية القواعد 

 قد يعتبر من األنسب عدم اصدار حيث أنهمعينة من الطيارين، و
 .لبعض تلك الطرز أو هذه الفئاتوتوصيات دولية  قواعد

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات  -١
الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة واجازات طواقم الطائرات 
التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي 

ك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في فيها الطائرة، وذل سجلت
ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام 

 . من اتفاقية شيكاغو٣٣و) ب( ٣٢ المادتين

يجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات  -٢
بموجب النظم  ت التي أصدرتها أو قررت صالحيتهاواالجازا
 فيها الطائرة، وذلك لغرض  المتعاقدة التي سجلتللدولة الوطنية

منها،  الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع
ريثما يبدأ سريان القواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو 

 .بفئات الطيارين

 )ح(المرفق 

 التدريب على أعمال الطيران

 توفير وتشغيل التجهيزات والخـدمات األرضـية،        حيث أن 
واجراءات خدمات المالحـة    ية  لالدوتوصيات  الواعد  قوالوتنفيذ  

الجوية بصورة مرضية، أمور مرهونة بتوفير مستوى عال مـن          
 .التدريب للعاملين

الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن  وحيث أن
 .بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافيا

من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مسـتوى         وحيث أنه 
ل من التدريب للعاملين ومساعدة الدول المتعاقدة على اشـباع       عا

 .احتياجاتها من التدريب
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حلقات التدريب التي تعقدها المنظمة تعد وسـيلة         وحيث أن 
واجـراءات  الدوليـة  توصـيات  الوقواعد  الفعالة تعين على فهم     

 .خدمات المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة

 :عمومية تقرر ما يليفان الجمعية ال

تشجيع الدول المتعاقدة ومسـاعدتها علـى تحقيـق          -١
مستويات عالية من التدريب للعـاملين فـي مجـال الطيـران،            
وخصوصا من يقومون بتوفير وتشـغيل خـدمات وتجهيـزات          

وتحقيقا لهذه الغايـة يجـب أن تـدرج         . المالحة الجوية الدولية  
 تدريبيا متواصال يسمى المنظمة في برنامج عملها العادي برنامجا

 .*برنامج االيكاو للتدريب على الطيران

العمل بالمبادئ التالية في برنامج االيكاو للتـدريب         -٢
 :على الطيران

الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال  )أ
 .الطيران

 أقصى أولوية لوضع برامج     يينبغي للمنظمة أن تعط    )ب
 . الطيرانامنوالجوية تتعلق بالسالمة 

جب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الـدول         ي )ج
سيما على   المتعاقدة لتدريب العاملين في الطيران، وال     
 عـن أثـر     األمور التي قد يسفر نقص التدريب فيها      

مناوئ لسالمة المالحة الجوية الدوليـة أو أمنهـا أو          
 .انتظامها

لمتعاقدة بشأن  ينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول ا       )د
 .االشراف التشغيلي على التجهيزات التدريبية

(           ينبغي أال تشارك المنظمة فـي تشـغيل التجهيـزات
للقـائمين  التدريبية، بل أن تسدي التشجيع واالرشـاد        

 .هذه التجهيزاتعلى تشغيل 

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 

ينبغي للمجلـس أن يضـع المواصـفات والمـواد           -١
وأن يعقد الدورات التدريبية وأن يقدم المشورة المباشرة االرشادية 

ويتعامل بالتشاور المباشر بما يساعد الدول المتعاقدة على اجراء         
 :ما يلي

                                                   
 المساعدة التي تقدمها االيكاو في اطار ١٦-٢٦ و٧-١٦  ينظم القراران *

 .مشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي وغيره من البرامج

توحيد مناهج وأساليب ومحتوي الـدورات التدريبيـة         )أ
حسب االمكان، ووضع األحكـام الوافيـة الجـراء         

 .االجازاتمنح االمتحانات و
متمشية مع القواعـد    الذهني  صيل  جعل مستويات التح   )ب

 .القياسية الدولية
أعاله ) و ب ) استخدام المعايير المذكورة في البندين أ      )ج

من أجل تحقيق مزيد من التوحيـد فـي ممارسـات           
 .التشغيل واجراءاته

بوضع منـاهج تدريبيـة     ينبغي ايالء اهتمام مستمر      )٢
ت متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضاء لتـوفير المهـارا        

 .المطلوبة النشاء التجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتها

وضع ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على         -)٣
 :ما يليشروط لتحقيق 

في موقع العمل، بما فـي ذلـك التعريـف          التدريب   )أ
بظروف التشغيل المعنية، للعـاملين الـذين أكملـوا         

ف ظروتدريبهم األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية ب      
وضعهم في مواقع المسؤولية فـي   التشغيل الفعلية قبل 

الوظائف التشغيلية، وفي هذا الصدد ينبغـي توجيـه         
عناية الدول الى امكان االستفادة الكاملة من مختلـف         

 .التعاون الفني وبرامج المساعدةموارد 
دورات تدريبيـة منتظمـة لتجديـد المعلومـات         عقد   )ب

راءات أو األساليب   وخصوصا بصدد المعدات أو االج    
 .الجديدة

ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقـدم         -٤
اليه معلومات عن أنواع الدورات التدريبية في مجال الطيـران          

قبـل  تالمتوفرة بصورة أخرى في الدولة و     التي تعقد برعايتها أو     
  لكي يوزع المجلس هذه المعلومـات      ،من دول أخرى   افيها طالب 

وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان       . األخرىعلى الدول   
الذي يجب أن توجه اليه االستفسارات للحصول على مزيد مـن           

وبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول   . التفاصيل
المتعاقدة كل المعلومات المفيدة عن المؤسسات التدريبيـة التـي          

مـن البلـدان    تتلقي المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبـا         
 .األخرى

ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستفادة         -٥
الى أقصى حد ممكن من مراكز التدريب الموجودة في منطقتهـا       
لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التـي ال          

وتحقيقـا لهـذه    . توجد لها مدارس وطنية مناظرة لتلك المراكز      
لس أن يشجع الدول علـى تـوفير الظـروف     الغاية، ينبغي للمج  

 .المؤاتية ليلتحق بها مواطنون من الدول األخرى في المنطقة
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 )ط(المرفق 
  البحثأنشطةتنسيق 

 والعروض االيضاحية والتطوير والتجارب
 / االتصاالت والمالحةواالستطالعلنظم

 خدمات المطاراتلادارة الحركة الجوية و

 في تنسيق أعمال البحث المنظمة تقوم بدور مفيد حيث أن
ادارة /االتصاالت والمالحة واالستطالع والتطوير في مجاالت

 .الحركة الجوية وخدمات المطارات

 من المهم للدول القائمة بأعمال البحث والتطوير وحيث أنه
أن تحصل في الوقت المناسب على معلومات من المنظمة عن 

 .في هذه المجاالتاالحتياجات التشغيلية للطيران المدني الدولي 

عمال ألتشجيع التنسيق الدولي  فان الجمعية العمومية تقرر
البحث والتطوير والتجارب والعروض االيضاحية في مجاالت 

ادارة الحركة الجوية وخدمات /االتصاالت والمالحة واالستطالع
المطارات، وذلك دون عرقلة الحرية الضرورية للعمل في البحث 

 .والتطوير

 بهذا القرارالمتصلة االجراءات 

ينبغي للمجلس أن يولي االنتبـاه الواجـب لتحديـد           -١
االحتياجات التشغيلية للطيران المدني الدولي في الوقت المناسب        

ادارة الحركـة   /في مجاالت االتصاالت والمالحة واالسـتطالع     
 .الجوية وخدمات المطارات

ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على تزويد         -٢
منظمة بأحدث المعلومات عن طبيعة واتجاه أعمـال مشـاريع          ال

البحث والتطوير الحالية والمتوقعة ذات األهمية الملموسة لكـي         
يتسنى للمنظمة رصد وتنسيق ومجانسة هذه النشاطات واتاحة تلك 

 .المعلومات للدول المتعاقدة

 )ي(المرفق 

واألجهزة  تنسيق األجهزة المالحية
 المالحية الفرعية

من المستصوب تجنب االزدواج غير الضـروري     أن حيث
في المنشآت   في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو       

 .األرضية أو الفضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفقات

 من الممكن تخفيض درجة التعقيـد الكلـي فـي     وحيث أن 
أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصـفات التشـغيلية         

امة لألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهـزة األخـرى         الع
 في منشـآت أرضـية أو       وإما على متن الطائرات     إماالموجودة  

 .فضائية

من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد         وحيث أن 
تعترض هذا التنسيق، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكـاليف          

 . ال داعي لهوالحاجة الى التنفيذ التدريجي بال عبء

 لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضـاء         وحيث أن 
بدور المنسق بين النشـاطات الفنيـة المختلفـة الداخلـة فـي             
 اختصاصها، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة اليها مـن        

 .الدول

تكون األعمـال المتعلقـة      أن   فان الجمعية العمومية تقرر   
مالحية الفرعية موضـع تنسـيق      باألجهزة المالحية واألجهزة ال   

دقيق مع اقامة االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع 
مراعاة االحتياجات التشغيلية والتقدم الفني المتوقع واعتبـارات        

 .التشغيل االقتصادية

 )ك(المرفق 

االجراءات وصياغة الخطط االقليمية 
 االقليمية االضافية

ميـة تبـين التجهيـزات     المجلس يضع خططا اقلي  حيث أن 
والخدمات واالجراءات االقليمية االضافية المطلوب من الـدول        

 مـن اتفاقيـة   ٢٨المتعاقدة توفيرها أو استخدامها وفقـا للمـادة      
 .شيكاغو

الخطط االقليمية تقتضي التعديل من حـين الـى      أن وحيث
آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد علـى احتياجـات الطيـران      

 .المدني الدولي

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

أن تنقح الخطط االقليمية عندما يتضح أنها لم تعـد           -١
 .الدولي تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقعة للطيران المدني

 بين المنظمـة  ن تعدل الخطط االقليمية، بالمراسلة      أ -٢
الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية اذا سـمحت بـذلك          و

 .عة التغيير الالزمطبي

عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيـزات        -٣
 :هذه تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل
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ال تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في          )أ
 .الخطط االقليمية

 .وال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاو )ب
 المسـتوى   وال تتضمن مسائل يتعـذر حلهـا علـى         )ج

 .االقليمي
يجوز للمجلس تفويض الهيئات االقليمية سلطة معالجة واصدار 

 .هذه التعديالت

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 

ينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على         -١
وجـود أي    يتحقق في الوقت المناسب مـن     الخطط االقليمية كي    

 االعتبار الحاجة الى ادخال حاجة الى تنقيح هذه الخطط، آخذا في
 .مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى الحاح الحاجة         -٢
الى تنقيح أي من الخطط االقليمية، أن يأخذ في اعتباره الوقـت            

خـدمات  التجهيـزات و الالذي تحتاجه الدول المتعاقـدة لتـوفير    
 .ضروريةالضافية الا

ينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة         -٣
توفير في الخطط االقليمية لتنفيذ أنواع جديدة من المعدات مناسبة ل

 . بالفعل في حينهالمعدات المناسبةا

ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي        -٤
أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث الخطط االقليميـة        

 . وثائق تكميليةوأي

 )ل(المرفق 

 اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

االجتماعات االقليمية للمالحة الجوية تمثل وسـيلة   حيث أن 
 التجهيزات والخدمات المتوقع أن توفرهـا الـدول         حديدهامة لت 

 . من االتفاقية٢٨المتعاقدة وفقا للمادة 

 ومن هذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة وحيث أن
 .المنظمة بذل جهد كبير وانفاق أموال كثيرة

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر        وحيث أن 
من الفائدة من هذه االجتماعات دون االثقال على الدول المتعاقدة          

 .أو على المنظمة

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

اجتماعات المالحة الجوية االقليمية التي يعقـدها       ان   -١
جلس هي الوسيلة الرئيسية للقيام بالمراجعة والتنقيح الشاملين        الم

للخطط االقليمية لكي تواكب هذه الخطط التغيرات المستجدة في         
 .االحتياجات

تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها علـى        -٢
أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها فـي الخطـط     

 .االقليمية لألقاليم المعنية

تحدد لكل من هذه االجتماعـات منطقـة جغرافيـة           -٣
معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي الدولي وعمليات الطيران 
العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجهـا         

 .االجتماع، ولغات عمله

 بأنسـب    تنظـيم   من هذه االجتماعـات    يستخدم لكل  -٤
لمطروحة على جدول األعمال وتحقيق الطرق للنظر في المسائل ا

 .التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع

تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافـي         -٥
عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلها، وال سيما المشاكل التـي           
تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعـات           

لمالحة الجويـة ذات النطـاق االقليمـي        تقليل لعدد اجتماعات ا   
 .الشامل

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 

ينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعـات اقليميـة          -١
للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنية، وأن يشجع الدول 
المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو          

 .بالتضامن

نبغي ارسال جدول األعمـال المعتمـد ومسـتنداته      ي -٢
الرئيسية، بما في ذلك بيان مقتضيات التشغيل األساسية ومعايير          
التخطيط بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمال قبـل       
عشرة أشهر على األقل من موعـد عقـد االجتمـاع، وترسـل             

 بقيـة  المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما      
 .يمكن الوثائق فترسل بأسرع ما

ينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات االقليمية        -٣
للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصريف األمور التشـغيلية        

 .والفنية المتعلقة بجدول أعمالها
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ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة فـي االجتمـاع أن        -٤
خطط التي وضـعها ناقلوهـا      تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن ال     

لعمليات المستقبل، وعن    الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي    
الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لـديها، وعـن          

 .التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطيران

ينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجويـة      -٥
تخطيط متمشية مع أحدث التطورات االقليمية على وضع معايير لل

ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطـط االقليميـة بمتطلبـات           
التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبار الحاجة الـى     

 .ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محـددة         -٦
 مسائل التنفيذ في االجتماعات االقليمية      ومفصلة بخصوص بحث  

 .للمالحة الجوية

 )م(المرفق 
 تنفيذ الخطط االقليمية

 تتعهد  أننصت علىشيكاغو  من اتفاقية ٢٨المادة  حيث أن
الدول المتعاقدة بأن توفر حسب االمكان تجهيزات المالحة الجوية  

 .وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي       وحيث أن 
 .يحتاجها الطيران المدني الدولي

 فـي تنفيـذ الخطـط     ةقصور خطيـر  أوجه  أي   وحيث أن 
ؤثر في سالمة العمليات الجوية الدولية وانتظامهـا        تاالقليمية قد   
 . بأسرع ما يمكنيستحق االزالة بالتالتوكفاءتها، و

 :يليفان الجمعية العمومية تقرر ما 

ولوية في تنفيـذ بـرامج الـدول        أل ا ىيجب أن تعط   -١
المتعاقدة الى توفير واستمرار تشغيل التجهيزات والخدمات التي        
من المرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير خطير علـى العمليـات            

 .الجوية الدولية

القصور الخطيرة أوجه يجب أن تقوم المنظمة بتحديد  -٢
حري عنهـا واتخـاذ االجـراءات      في تنفيذ الخطط االقليمية والت    

 .الالزمة لها في أقل وقت ممكن

يجب أن تحدد مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية        -٣
المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية وفي تنفيـذها وأن          

 .تقترح التدابير العالجية

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 

اخطـارا  ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة         -١
كامال وسريعا بالتوصيات الخاصة بتوفير تجهيـزات وخـدمات         
المالحة الجوية التي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا         
في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيـد مـن التحسـينات علـى             

 .مستويات السالمة الحالية

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن         -٢
ي حينها، بما في ذلك توفير العاملين الالزمـين، مـن      تستوفيها ف 

 .جزاء التي تخصها في الخطط االقليميةألأجل التنفيذ المنتظم ل

ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخطط االقليميـة          -٣
 القصور  أوجهواصدار تقارير مرحلية دورية تتضمن بيانات عن        

 .الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية

للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية     ينبغي   -٤
أن يبلغوا عن أي مشكلة خطيرة يصادفونها بسبب القصور فـي           
تنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة فـي الخطـط     

وينبغي ارسال البالغ الى الدول المتعاقدة المسؤولة عن   . االقليمية
 هـذه التقـارير     وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء علـى        . التنفيذ

الخطوات الالزمة لحل المشاكل، وعنـدما ال تتخـذ الخطـوات           
العالجية ينبغي للمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغـوا         

 .االيكاو عن طريق أي هيئة دولية حسب االقتضاء

ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشـاكل         -٥
 فـي تنفيـذ     نقـص  ون بسبب أي  الخطيرة التي يصادفها المنتفع   

تجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة        
 .يمكن لتصفية هذه المشاكل بأسرع ما

 )ن(المرفق 

 ¬ حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجويةتعيين

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من  حيث أن
وق اقليمها التي كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي ف

تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير 
 .الالزمة النشاء هذه الخدمات وتقديمها

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا  وحيث أن
على أنه يجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتها عن تقديم 

                                                   
أقاليم " المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية" تشمل عبارة ¬

 .والنطاقات المراقبةمعلومات الطيران، والمناطق المراقبة 
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دولة أخرى بمقتضى خدمات الحركة الجوية فوق اقليمها الى 
 .اتفاق ثنائي بينهما

يجوز للدولة المنيبة والدولة النائبة أن تنهيا اتفاق  وحيث أنه
 .التفويض في أي وقت

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص على  وحيث أن
 البحار وتقدم اليها يأن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعال

دد باتفاقات اقليمية للمالحة خدمات الحركة الجوية يجب أن تح
الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات 

 .المالحة الجوية االقليمية

 فيما يتعلق بالخطط فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
 :االقليمية للمالحة الجوية

 حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات ان -١
 يء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالالحركة الجوية، سوا

 على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمينتقرر البحار، 
 أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك السالمة وتحقيق

 .الخدمات وللمنتفعين بها

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات  -٢
نية أو التشغيلية أو الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الف

 .مرتبطة بالسالمة والكفاءةالألغراض ا

عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي  -٣
تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي دولتين أو أكثر، 

 .، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنيةأو أجزاء منها

 الجوية الى على الدولة التي تقدم خدمات الحركة -٤
المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتولي هذا التقديم 
وفقا لما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد 
التجهيزات والخدمات التي يتفق الطرفان على أنها ضرورية 

 .للدولة النائبة

تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى  -٥
على المهام الفنية   البحاري اسناد للمسؤولية فوق أعالويقتصر كل

والتشغيلية المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال 
 .الجوي المعني

 :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي

ن كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات ا -٦
خرى، الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقليمها الى دولة أ

 .انما تفعل ذلك دون اخالل بسيادتها

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية  -٧
االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركة الجوية 

 البحار ال تعني االعتراف بسيادة يلجوي فوق أعالالمجال ا في
 .تلك الدولة على ذلك المجال الجوي

  القراربهذااالجراءات المتصلة 
عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات  -١

الحركة الجوية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم الحدود 
التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع 

 القامة نقاط تحويل المسؤولية وانجاز اجراءات التنسيق ىالمثل
تعاون مع الدول المعنية األخرى ومع األكثر فاعلية، وذلك بال

 .المنظمة

ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي توفر خدمات  -٢
، كلما  البحار على أن تعقد اتفاقاتيعالالحركة الجوية فوق أ

أمكنها ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية 
ولى تقديم الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعذر على األ

 البحار، أصبحت األخرى يخدمات الحركة الجوية فوق أعال
الجوي الذي تقدم  جاهزة للطوارئ، وقد يلزم تعديل حدود المجال

اليه خدمات الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط 
الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات 

 .األصلية

 )س(المرفق 
 دمات البحث واالنقاذتوفير خ

تنص على أن تتعهد     من اتفاقية شيكاغو   ٢٥ المادة   حيث أن 
كل دولة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانياتهـا المسـاعدة الـى     
الطائرات المستغيثة فوق أراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير    

ـ  ىالتنسيق التي قد يوص    تلـك   ى بها من وقت الى آخـر بمقتض
 .االتفاقية

االتفاقية يتضمن أحكاما  تلك  الملحق الثاني عشر ب    أنوحيث  
تتعلق بانشاء خدمات البحث واالنقاذ وتشغيلها في أراضي الدول         

 . البحاريالمتعاقدة وفوق أعال
االتفاقية ينص على أن    تلك   الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

 البحار التي تقدم اليها خدمات البحث واالنقاذ تحدد         يأجزاء أعال 
 يوافق عليها المجلس عادة اقليمية للمالحة الجوية تفاقات  بموجب ا 

 .بناء على مشورة من اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

االتفاقية يوصي بـأن  تلك  الملحق الثاني عشر بوحيـث أن  
تكون مناطق البحث واالنقاذ متمشية بقدر االمكـان مـع أقـاليم       

 يتعلق بالمناطق   فيماأن تكون   ، و معلومات الطيران المناظرة لها   
 . مع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ متمشيةفوق أعالي البحار
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االتفاقية تنص على أنـه اذا      تلك   من   ٦٩المادة   وحيث أن 
 المجلس أن خدمات المالحة الجوية التـي تقـدمها الدولـة         ىرأ

المتعاقدة ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة فـي تشـغيل           
لية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن يتشاور الخطوط الجوية الدو

مع الدولة التي يعنيها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة          
بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له          

 .أن يقدم توصيات لهذا الغرض

 ٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة       وحيث أن   
 .واالنقاذ و تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحثمن اتفاقية شيكاغ

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
  ضمان السـالمة   بقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ    -١

، سـواء  االجماليـة  بأقل قدر من التكاليف  ىتحقيق الكفاءة المثل  و
 فوق منطقة أكبر من      أو ،فوق أراضي الدول  هذه المناطق   كانت  

، وفقا التفاق    البحار ي فوق أعال  ي للدولة أو  المجال الجوي السياد  
فنيـة  العتبـارات   العلـى أسـاس ا    و المالحة الجوية االقليمي،  

 ومنها مدى استصواب تطابق أقاليم معلومات الطيران        تشغيليةالو
 ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقـاذ       مع مناطق البحث واالنقاذ   

 .فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار

ب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من         يج -٢
الجويـة  الخدمات  وللبحث واالنقاذ   التعاون بين الخدمات البحرية     

 نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكـز       انللبحث واالنقاذ عندما تخدم   
بـين  لتنسـيق  لوذلك كلما كان ذلك عمليا لتنسيق االنقاذ مشتركة  

 .نقاذالبحرية للبحث واالالعمليات العمليات الجوية و

اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل  -٣
أراضي دولتين أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضـي، فينبغـي            

 .االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية

يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفـذ خـدمات         -٤
 الدولة البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه 

 ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجـدد التجهيـزات    ،المنيبة
والخدمات المتفق عليها مع الدولة النائبـة لكـي تشـغلها هـذه          

 .النائبة الدولة

تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الـى أخـرى،           -٥
 البحار على المهام الفنيـة      ي اسناد المسؤولية فوق أعال    رويقتص

لقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ فـي المنطقـة         والتشغيلية المتع 
 .المعنية

بما كل نقص في كفاءة تقديم خدمات البحث واالنقاذ،    -٦
 البحار، ينبغي أن يعالج بالتفـاوض       يفوق أعال تقديمها  في ذلك   

على اتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشـغيلية أو     
 .ذالمالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقا

 :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات البحث         -٧

واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انمـا تفعـل ذلـك دون     
 .االخالل بسيادتها

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحـة الجويـة          -٨
االنقاذ في االقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث و

 البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة        يمناطق فوق أعال  
 .على المنطقة المعنية

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 
ينبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الـدول          -١

األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حدود مناطق البحـث واالنقـاذ     
 وأن تنظر حسب االقتضاء فـي  التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، 

جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحـث واالنقـاذ أو           
انشاء هيئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليهـا مسـؤولية       
توفير خدمات البحث واالنقاذ داخل المناطق التـي تمتـد فـوق           

 . البحاريأراضي أي دولتين أو أكثر أو فوق أعال

شجع الدول التـي ال يمكنهـا أن   ينبغي للمجلس أن ي   -٢
 منـاطق في   تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقاذ الداخلة      

مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة        
من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفـاوض لعقـد       
اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال 

 .واالنقاذ قيام بعمليات البحثال

 )ع(المرفق 
 التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

 والحركة الجوية العسكرية

 الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان في حيث أن
 .والخدمات استخدام المجال الجوي وكثير من التجهيزات

من المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو ) د( الفقرة وحيث أن
ي بأن تتعهد الدول المتعاقدة باقامة االعتبار الواجب لسالمة تقض

 طائراتها تنظممالحة الطائرات المدنية عند اصدار قواعد 
 .الحكومية

 الحلول المقبولة لمشكلة االستخدام المشترك وحيث أن
 . المناطقجميع بعد شملللمجال الجوي لم ت

يتين  التكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجووحيث أن
المدنية والعسكرية يعتبر الهدف األعلى، وحيث أن تحسين 
التنسيق بينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا 

 .سريعا لحل الصعوبات الراهنة
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 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

يجب وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران  -١
ام المجال الجوي وبعض المدني والطيران العسكري في استخد

التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة لحركة 
 .الطيران المدني الدولي

يجب أن تكفل النظم واالجراءات التي تضعها الدول  -٢
 البحار، يالمتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فوق أعال

يران المدني أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الط
متمشية بقدر  الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك العمليات

االمكان مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية 
 .شيكاغو

 القرارهذا االجراءات المتصلة ب

ينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر الى تنسيق خدمات  -١
ان العسكري أو أن الحركة الجوية بين الطيران المدني والطير

من ) ١(تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 
 .أعاله المنطوق

ينبغي أن يكفل المجلس ادراج موضوع تنسيق  -٢
استخدام المجال الجوي بين الطيران المدني والطيران العسكري 
في جداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعات االقليمية التي 

 .ا المنظمة، وذلك حسب االقتضاءتعقده

ينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم واالجراءات  -٣
من المنطوق أعاله أن تنسق األمور مع ) ٢(المذكورة في الفقرة 

جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق 
 .المعنية  البحار في المنطقةيأعال

 )ف(المرفق 
 ئمةتوفير المطارات المال

 من الضروري ادخال تحسينات كبيرة على حيث أن
 .في كثير من المواقع الخصائص المادية للمطارات

 هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا وحيث أن
دون مراعاة  باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل

 .تطورات المستقبل

لى  الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة اوحيث أن
معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات التي يرجح أن تقتضيها 

 .المطارات لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات

 كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها اذا وحيث أن
كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتصاديا 

 .اتدون مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطار

 تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن وحيث أن
 رضت قيودا على تشغيل الطائرات فياالعتبارات البيئية قد ف

بعض المواقع، وأن مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق 
 .العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضوضاء

 االتجاه يتزايد نحو اسناد تشغيل المطارات الى وحيث أن
هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في 

 .تجهيزات وخدمات المطارات

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

يجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية        -١
 .الموضوعة للمطارات

تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيـث       يجب   -٢
زعاج بيئي ممكن من المطارات التي يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل ا   

 . من الطائراتييستعملها الجيل الحال

 .أن تقوم الدول بترخيص المطارات -٣

ــنظم  -٤ ــل ب ــا تعم ــدول أن مطاراته أن تضــمن ال
 .السالمة ادارة

 القرارهذا االجراءات المتصلة ب

في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار اليها في  -١
 يلي يقوم بما ه، ينبغي للمجلس أن أعالمن المنطوق) ١(الفقرة 

آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من التحسينات على 
 :الحاليةالجوية مستويات السالمة 

 .وضع ارشادات اضافية بشأن تطورات المستقبل )أ

 .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات )ب

انتبـاه منتجـي    ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه        -٢
) ٢(الطائرات ومشغليها الـى السياسـة المبينـة فـي الفقـرة             

 .المنطوق من
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 )ص(المرفق 
 اختبار مساعدات المالحة الالسلكية

  الجومنعلى األرض و
 من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة حيث أن

 .لها الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظمة

على المساعدات ختبار محسنة ال انشاء تجهيزات وحيث أن
 .الجو مناالختبارات هذه األرض يقلل الحاجة الى اجراء 

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

ينبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية  -١
ريثما تتوافر مرافق اختبار   الجومنعن طريق اختبارات منتظمة 

 .أرضية محسنة تحسينا كبيرا

 تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، ينبغي -٢
وما يتصل بها من تجهيزات االختبار والرصد، بما يضمن األداء 

 الجو، وذلك لتقليل منبنفس المستوى الذي تكفله االختبارات 
 .الجو منالحاجة الى اجراء اختبارات دورية 

 القرارهذا االجراءات المتصلة ب

 أرضية محسنة تحسينا ريثما تتوافر تجهيزات اختبار -١
 منكبيرا، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ لنفسها وحدات اختبار 

الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد 
اتفاقات مع الدول أو الوكاالت التي تملك التجهيزات المناسبة كي 

 .بالنيابة عنها  الجومنتجري االختبارات 

جهوده لتنسيق الترتيبات ينبغي للمجلس أن يواصل  -٢
 الجو منالمعقودة بين الدول المتعاقدة الجراء اختبارات منتظمة 

 .لمساعداتها المالحية الالسلكية

ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة  -٣
ة، للتحري عن السبل بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكي

الممكنة لتحسين تجهيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل 
 .الجو منالى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دورية 

ينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة  -٤
 معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت في مجال

لالسلكية، بما في ذلك تحسين المعدات األرضية للمالحة ا
تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر اسهام هذه 
التطورات في التقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء 

 . الجومناالختبارات 

 )ق(المرفق 

 شروط مالئمة لتوظيف العاملين
 األرضيين في الطيران

هالت تتناسب مـع المـؤ   شروط التوظيف التي الحيث أن  
والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خدمات الطيران األرضية تشكل 

مناسـبة  المـؤهالت   السببا رئيسيا للصعوبة فـي تعيـين ذوي         
 .واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدريبهم

هذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليميـة   وحيث أن   
 . واجراءات خدمات المالحة الجويةوالتوصياتوالقواعد 

شروط توظيف العاملين في  الجمعية العمومية تقرر ان فان
الخدمات األرضية للطيران ينبغي أن تكون متناسبة مع المؤهالت 

 .المطلوبة منهم والمسؤوليات التي يؤدونها

 )ر(المرفق 

  الفنيةاليكاوا أعمالاسهام الدول في 

 الدول المتعاقـدة أمـر      المشاركة الفنية من جانب    حيث أن 
 . الفنيةلمنظمةا أعمالز تقدم جيد في ضروري الحرا

مـن الـدول    بين حين وآخر     يصعب الحصول    وحيث أنه 
 . الفنيةلمنظمةا أعمالفي   سريعة ووافيةمشاركةالمتعاقدة على 

 من الضروري الحصول على أقصى منفعة مـن    وحيث أن 
 ال داعي له على الدول المتعاقدة وعلى        اثقال دون   هذه المشاركة 

 .المنظمة

 ضرورة قيام الدول المتعاقـدة     جمعية العمومية تقرر  فان ال 
 . الفنيةلمنظمةا أعمالفعالة في الفنية المشاركة الب

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 

ينبغي للمجلس أن يشجع الـدول المتعاقـدة علـى           -١
 االعتبـار ، مع اقامـة    الفنية لمنظمةأعمال ا  في   ة الفعال المشاركة

 الى أدنى حد مـن التكـاليف التـي        الواجب للحاجة الى االقالل   
 .ه المشاركةتتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بصدد هذ

ينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما يلي فـي حـدود            -٢
 :امكانيات كل منها

أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية  )أ
 .للمنظمة
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 اجتماعات المنظمة وأن تشارك على تشارك فيأن  )ب
 فعال في األعمال التحضيرية التي تجري قبل نحو

سيما عن طريق تقديم الوثائق  االجتماعات، وال
بنود بشأن التمهيدية التي تحتوي على اقتراحات محددة 

على آرائها بشأن أو التي تحتوي جدول األعمال 
 .الوثائق المقدمة اليها

أن تشارك في نشاط فرق خبراء المنظمة، وأن تضمن        )ج
ها متمتعون بالمؤهالت المناسبة وقـادرون      أن مرشحي 

 .على االسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء

أن تضطلع بالدراسات التخصصـية التـي تطلبهـا          )د
 .المنظمة

 بأي وسيلة أخرى  ة الفني أعمالهاأن تساعد المنظمة في      )ه
 .يحددها المجلس

 )ش(المرفق 
في المقر  موظفو األمانة العامة الفنيون

  وفي المكاتب االقليميةالرئيسي

 ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى         حيث أن 
والتوصـيات  قواعـد   الالدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط االقليمية و     

 .واجراءات خدمات المالحة الجوية واالجراءات االضافيةالدولية 

 من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين        وحيث أن 
 الرئيسي وفي المكاتب االقليمية استخداما فعاال لمساعدة        في المقر 

 .الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها

 من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين وحيث أن
موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفـي المكاتـب     

هم الفنيـة وأن يطلعـوا     االقليمية من أن يحافظوا علـى كفـاءات       
باستمرار على نحو واف على آخر التطـورات فـي مجـاالت            

 .تخصصاتهم

 :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
توزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر       يجب   -١

الرئيسي وفي المكاتب االقليمية توزيعا فعاال لتقـديم المسـاعدة          
 للمشاكل التي تعترضها فـي       الى الدول المتعاقدة للتصدي    ىالمثل

الدوليـة  والتوصـيات   مجال تنفيذ الخطط االقليميـة والقواعـد        
 .االجراءات االضافيةواجراءات خدمات المالحة الجوية و

تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقـر  يجب   -٢
الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من الحفاظ على كفاءاتهم الفنيـة          

 . على آخر التطورات الفنيةواالطالع الوافي

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 
ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر         -١

الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من القيام بزيارات متكررة لمـدد   
حين تكون هذه الزيارات ضـرورية أو  في الدول المتعاقدة   كافية  

 .شاكل التنفيذ التي تعترضهالتصدي لملالدول هذه حين تطلبها 

ينبغي الى أقصـى حـد ممكـن نقـل المـوظفين             -٢
المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومن المقر الرئيسي الى          
المكاتب االقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتـب االقليميـة          

 .بصفة مؤقتة

ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر         -٣
 المكاتب االقليمية من تحديث معلوماتهم في مجاالت الرئيسي وفي

سيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنية، والقيام        تخصصهم، ال 
والتطـوير، ومشـاهدة التجـارب       بزيارات الى هيئات البحوث   

نـه  اغيـر   . التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة     
ظيفـة األساسـية    ينبغي أال تحظي الزيارات باألسبقية علـى الو       

. لألمانة العامة وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتهـا التداوليـة        
وعالوة على ذلك ينبغي حسب االمكان الربط بين السفر الـذي           
تستدعيه تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخـرى         

 .للمنظمة

 )ت(المرفق 
 بين الدول المتعاقدة على التعاون
 الطائراتفي بعض حوادث  التحقيق

 من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري          حيث أن 
 مـن اتفاقيـة     ٢٦تحقيقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام المادة        

 .شيكاغو

 ازدياد التطور والتعقيد في الطـائرات الحديثـة         وحيث أن 
يقتضي اشراك خبراء ذوي تخصصات فنية وتشغيلية كثيرة فـي         

عمال تجهيـزات خاصـة      كما يقتضـي اسـت     ، التحقيق اتاجراء
 .لتحقيقل

 الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلـك الخبـرات          وحيث أن 
 .الفنية والتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمة

 من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع  وحيث أن 
الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقارير مستفيضـة          

 .ي لهبارات المالية عائقا ال داعدون أن تشكل االعت عنها

 تكاليف االنقاذ والتحقيق في حـوادث الطيـران         وحيث أن 
 عبئا ماليا جسـيما علـى الدولـة التـي وقـع      لقيالجسيمة قد ت  

 .الحادث فيها
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 الدول المتعاقدة بأن تتعـاون  فان الجمعية العمومية توصي   
الحـوادث التـي     على التحقيق في حوادث الطيران الجسيمة أو      

ضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات علـى درجـة          يقت
عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة بما يلي الى الحد   

 :الممكن ضمن ما تقوم به

تقديم المساعدة، بناء على طلـب الـدول المتعاقـدة           )أ
األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات الجراء التحقيق      

 .في حوادث الطيران الجسيمة

اتاحة الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة         )ب
في مجال التحقيق لحضور التحقيـق فـي حـوادث          
الطيران الجسيمة، وذلك من أجل تطـوير وتعزيـز         

 .خبراتها في مجال التحقيق

 بهذا القراراالجراءات المتصلة 
ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل          -١

تحقيق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات عن      االقليمية بشأن ال  
القوانين واالجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في          
الحوادث، وعن كيفية تقاسم المعرفة والخبرة في ادارة وأسـاليب   
التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن 

 .اجراءات تذليل صعوبات التحقيق في الحوادث

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشـاركة         -٢
المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحـوادث، بوصـفهم          
مراقبين في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث،         

 .العمل وذلك ألغراض التدريب والتعرف على أساليب

اتهـا  ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احتياج       -٣
وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيران ومنع وقوعهـا،          
 وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق

استطالع جميع امكانيـات     وينبغي . في الحوادث ومنع وقوعها   
استخدام مراكز التدريب األقليمية لعقـد هـذه الـدورات فيهـا            

 فيهـا ألنهـا تمثـل تـدريبا         "ترينير"وامكانيات ادراج منهجية    
 .موحدا دوليا

 )ث(المرفق 
العالقة بين السالمة الجوية 

 والعوامل البشرية

 أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت فـي اتفاقيـة          حيث أن 
بقصـد  "... شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الـدولي         

 ".تعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية

سلم به أن العوامل البشرية لهـا عالقـة          من الم  وحيث أن 
 .بحدود األداء البشري في بيئة الطيران

 ، تأثير العوامل البشرية يتجلي في غالبية الحوادثوحيث أن
 حاجـة  ي، وان هنـاك بالتـال  ) في المائة من الحوادث ٧٠نحو  (

 .مستمرة الى اتخاذ تدابير مالئمة لتخفيض عدد حوادث الطيران

ي استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا      االزدياد ف  وحيث أن 
الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيد، سواء في العمليات الجوية أو       
األرضية، أمر قد يؤدي الى تفاقم خطورة مسائل العوامل البشرية  

 .المالئم ما لم تتخذ التدابير الالزمة في الوقت

 عددا من الدول يقوم فعال بتنفيذ بـرامج تتعلـق          وحيث أن 
العوامل البشرية، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلدان جديرة         ب

 .بالتطبيق لرفع مستوى السالمة في النقل الجوي

 من المسلم به ان احراز تقدم ملموس في رفـع           وحيث أن 
مستوى السالمة الجوية يقتضي مزيدا مـن التخفـيض لتـأثير           

 .العوامل البشرية على حوادث الطائرات

 :ومية تقرر ما يليفان الجمعية العم

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب   -١
ذات الصلة بالعوامل البشرية عند تصميم المعـدات واجـراءات     

 .أو اجازاتهم/الشهادات، وعند تدريب العاملين ومنح التشغيل و

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على التعـاون بعيـد           -٢
المشاكل المتعلقة بتـأثير العوامـل    المدى وتبادل المعلومات عن     

 .البشرية على سالمة عمليات الطيران المدني

 تجميع وتحليل الخبرة التي     ىينبغي للمجلس أن يتول    -٣
اكتسبتها الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن شتى مسائل   

 .العوامل البشرية

 )خ(المرفق 
 تقديم خدمات الحركة الجوية

يطالب الدول شيكاغو ي عشر باتفاقية  الملحق الحادحيث أن
 الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الحركة الجويـة        بعملالمتعاقدة  

في المجاالت الجوية وفي المطارات التي تقـررت لهـا هـذه             
 .الخدمات

قرر على شيكاغو  الملحق الحادي عشر باتفاقية وحيـث أن  
ي خدمات الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدارة السالمة ف

 .الحركة الجوية
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 الجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة تؤدي الـى       وحيث أن 
 . الحركة الجوية ادارةمزيد من الكفاءة فيال

 : تقرر ما يليالعموميةفان الجمعية 

أن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن  -١
لكفاءة  السالمة واالنتظام وا   شروطالخدمات الجاري تقديمها تفي ب    

 .في الطيران المدني الدولي

نظـم  حاجة الـى تشـغيل      أن تقيم الدول االعتبار لل     -٢
 بطريقـة   ادارة الحركة الجوية  /االتصاالت والمالحة واالستطالع  

اقتصادية، وأن تقيم االعتبار للجهود التعاونية التي تحسن كفتءة         
 .سيما المجال الجوي العلوي ادارة المجاالت الجوية وال

 غي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركـة        ينب -٣
 جميع  علىالجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية        

 اليهـا خـدمات   ونقدميالمجاالت الجوية وجميع المطارات التي    
 .الحركة الجوية

 بهذا القرارالمتصل االجراء 

ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء 
 توكل ، فيما بينها لخدمات الحركة الجويةة مشتركةهيئة واحد

اليها مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي 
تين أو أكثر أو فوق المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دول

 . البحاريأعال

 في  المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو      :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 

استخدام الطرق الجويـة العـابرة للقطـب        :١٣-٣٣القرار 
 الشمالي

 يهيكل الطرق الجوية الجديدة فوق القطب الشماللما كان 
قد أنشئ في اطار االيكاو للربط بين قارة أمريكا الشمالية وجنوب 

  .شرق آسيا واقليم المحيط الهادئ

 انشاء هذا الهيكل هو نتيجة الجهود المشتركة التي ولما كان
 والصين وفنلندا والمانيا وايسلندا واليابان ومنغوليا بذلتها كندا

والنـرويج واالتحاد الروسي والواليات المتحدة الالتي أظهرن 
روحا ليس لها مثيل في التعاون الدولي في أداء هذه المهمة 

 .األكثر تعقيدا

 ١/٢/٢٠٠١ هذا الهيكل قد دخل حيز التشغيل في ولما كان
ية عن تنفيذ نظام الطرق الجوية باعالن سلطات الطيران الروس

  .ي التي تقطع مياه المحيط القطبي الشماليالعابرة للقطب الشمال

 تنفيذ هيكل هذه الخطوط الجوية باستخدام الطرق ولما كان
خاصة حيث   هو حدث ذو أهميةيالجوية العابرة للقطب الشمال

أنه يسمح بتقليص مدة الطيران بين جهات السفر في أمريكا 
 .الهادئ لية وجنوب شرق آسيا واقليم المحيطالشما

 ياستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمال ولما كان
اتفاقية سيفتح أمام طائرات كل الدول المتعاقدة وفقا ألحكام 

 .الطيران المدني الدولي

 ي استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالولما كان
 فيما يتعلق بحماية البيئة وفوائد يحمل في طياته منافع بيئية كبيرة

 .اقتصادية عظيمة للركاب وشركات الطيران

 تحليل نمو كثافة الحركة وتنبؤاتها في الخطوط ولما كان
 تشير الى أنه من الضروري اتخاذ يالجوية العابرة للقطب الشمال

اجراءات لتحسين السمات التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب 
 .يالشمال

اشتراطات تحسين السمات التشغيلية للطرق  تلبية انتولما ك
 تنطوي على نفقات مالية ومادية يالجوية العابرة للقطب الشمال

 .كبيرة لضمان مستوى السالمة الجوية المالئم

 :فان الجمعية العمومية

 للدول التي تقدم خدمات ، أنه من الضروريتعلن -١
وط الجوية الدولية الحركة الجوية في اطار الهيكل الجديد للخط
 أن تبذل ما في ،يباستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمال

المنسق لزيادة الطاقة  وسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطيط
 وذلك بغية حصاد أقصى منافع ممكنة من ،االستيعابية لهذا الهيكل

 .تنفيذ الطرق الجوية العابرة للمنطقة القطبية

اذ اجراءات مالئمة لتعبئة  من المجلس اتختطلب -٢
موارد الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتكفل 
التطوير الديناميكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي 

 .يتستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشمال

من المجلس أن يرصد تطور هيكل الخطوط تطلب  -٣
خدم الطرق الجوية العابرة للقطب الجوية الدولية الجديدة التي تست

 كأولوية وأن يصدر باسهاب توصيات تتعلق بتشغيل يالشمال
 .وتطوير هذا الهيكل عند الضرورة
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المالحق واالجراءات لخدمات 
 المالحة الجوية واألدلة

والتوصـيات  صياغة القواعد ): أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
 واجراءات خدمات المالحة الجوية

 
ــق  ،١٤-٣٥القرار  ــذ قواعــد :)د(المرف وتوصــيات  تنفي

 واجراءات خدمات المالحة الجوية
 

األدلة الفنية والكتب الدوريـة     ):  (المرفق ،١٤-٣٥القرار 
 الصادرة عن المنظمة

 الخطط االقليميـة
المساعدة والمشورة في تنفيذ المخططـات       :١٩-٢٢القرار 

 االقليمية
 

القليميـة   صـياغة الخطـط ا     :)ك(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 االجراءات االقليمية االضافيةو

 
  تنفيذ الخطط االقليمية:)م( المرفق ،١٤-٣٥القرار 

 
 ياالزدحام في المطارات وفي الفضاء الجو :١١-٢٧القرار 

 تنفيذ الخطط االقليمية

تقديم المسـاعدة والمشـورة فـي تنفيـذ          :١٩-٢٢القرار 
 المخططات االقليمية

ود زائدة للتقليـل مـن       من الضروري بذل جه    لمـا كـان 
النقائص الجسيمة التي تلحق الضرر بتطور الطيـران المـدني          

 .الدولي

 ٥-١٥  والقرار )٥ و١الفقرتان   (٥-١٢ القرار ا كانلمو
تحدد سياسة المنظمة  ) ٦الفقرة ) (ح (٨-١٥ والقرار  )٤الفقرة (

 .االقليمية بخصوص دعم وتعزيز عمليات تنفيذ الخطط

ية العمومية قد استعرضت هذه  الجمعولما كـانت
 ووافقت على الحاجة الى توحيدها ،٢-١٥ وفقا للقرار ،السياسات

 ،في قرار واحد يشير الى السياسات الثابتة لاليكاو في هذا الشأن
وأن األجزاء المذكورة أعاله من القرارات األصلية ينبغي الغاؤها 

 .تحقيقا لهذا الغرض

 :فان الجمعية العمومية

 أن تعطي المنظمة أولوية عالية لدعم تقـرر -١
 :ومساعدة عمليات تنفيذ المخططات االقليمية وفقا لما يلي

ينبغي للدول المتعاقدة أن تالحظ امكانية استعمال  )أ
الناقلين الجويين كوسيلة للوفاء بالتزاماتها بموجب 

 . من االتفاقية٢٨المادة 

 فـي   ينبغي للدول المتعاقدة أن تبحث مع دول أخرى        )ب
المنطقة ما اذا كان في االمكان تسهيل تنفيذ الخطـة          
االقليمية المعنية من خالل اتفاقات ثنائية أو متعـددة         

 .األطراف

 ،يجب التشجيع على عقد اجتماعات غيـر رسـمية         )ج
سواء بمبادرة الدول المتعاقدة أو بدعوة من األمـين         

 على أن يقتصر البحث في هذه االجتماعـات         ،العام
 ، التنفيذ التي تؤثر في دولتين أو أكثـر        على مشاكل 

وذلك اذا لم تكن هناك وسيلة أخـرى لحـل هـذه            
 .المشاكل على نحو سريع وفعـال

ينبغي للمجلس أن يقدم المساعدة الى الدول المتعاقدة         )د
في تخطيط واعداد تلك األجزاء من بـرامج التنفيـذ      
الوطنية المتعلقة بتقديم التجهيزات والخدمات التـي       

 .ي بها المخططات االقليميةتقض

(         ينبغي استعمال الوسائل المتاحة للمساعدة في تنفيـذ
المخططات االقليمية من خالل استخدام برنامج األمم       

 والمشورة الفنيـة والمسـاعدة فـي        ،المتحدة للتنمية 
صورة خبراء من األمانة العامة والموارد المتاحـة        

 .للتدريب في األمانة العامة

 ، على أساس من األولويـة     ،جلس أن يكفل  ينبغي للم  )و
قيام المكاتب االقليميـة لاليكـاو بتقـديم المسـاعدة      
والمشورة للدول المتعاقدة وتشجعيها علـى الوفـاء        

 من االتفاقية في تنفيـذ      ٢٨بالتزاماتها بموجب المادة    
تلك األجزاء من المخططات االقليمية المسؤولة عنها، 

ام المكاتب االقليمية كما ينبغي للمجلس أن يكفل استخد
 باالضافة  ،الى أقصى حد ممكن في تنفيذ هذه المهام       

 )و  ) الى المهام المذكورة في الفقرتين الفرعيتين د
 والمهام النابعة عن الطلبات المسـتلمة وفقـا         ،أعاله

 .أدناه) للفقرة ح

ينبغي للمجلس أن يكفل التنسيق بعناية لجميع أنشطة  )ز
تسهم في تنفيذ المخططات المنظمة التي يمكن أن 

 . ال سيما التنسيق على المستوى االقليمي،االقليمية
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 ،عندما تواجه دولة متعاقدة صعوبات تعوق التنفيذ )ح
بعد انتهائها من بحث كل الطرق والوسائل لتنفيذ 

 ٢٨المخططات االقليمية المسؤولة عنها وفقا للمادة 
 كما ،لك ينبغي لها أن تبلغ االيكاو بذ،من االتفاقية

ينبغي أن تطلب المساعدة من االيكاو بالنسبة للعقود 
 .التي يمكن أن تتحول الى نقائض جسيمة اذا لم تنفذ

 على أساس من األولوية، ،ينبغي للمجلس أن يواصل )ط
مساعدة وتشجيع الدول المتعاقدة على الوفاء 

 وأن ، من االتفاقية٢٨بمسؤولياتها بموجب المادة 
ة أي حلول أخرى التمام تنفيذ أي تبحث في مدى فائد

من التجهيزات والخدمات المحددة التي يقرر المجلس 
أنها تشكل في حالة عدم تنفيذها نقائص جسيمة في 

 .شبكة المالحة الجوية العالمية

  ويحل٩-١٦ أن هذا القرار يلغي القرار تعلـن -٢
 .محله

والتوصـيات   تنفيـذ القواعـد      :)د(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 واجراءات خدمات المالحة الجوية دوليةال

 
  تنفيذ الخطط االقليمية:)م(المرفق  ،١٤-٣٥القرار 

 
 موظفو األمانة العامة الفنيون     :)ش(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 

 في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية 
 

 في  المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو      :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 ج العمل في مجال المالحة الجويةبرنام

اعادة فحص برنامج العمل في مجال المالحة       *:٨-٢٤القرار  
 الجوية

برنامج عمل االيكاو يجب أن يركز جهود  حيـث أن
المنظمة على حل المشاكل التي لها أكبر األثر في تطور الطيران  

 .المدني وفي سالمة وانتظام عملياته

ن تستخدم الموارد  من واجب االيكاو أأنـه وحيـث
 .المحدودة المتاحة لها وللدول أفضل استخدام 

 :تكلـف المجلسفان الجمعية العمومية 
                                                   

الفقرة الثانية من منطوق القرار حل محلها فقرة جديدة نتيجة  *
 .٦-٢٧ العتماد القرار

أن يعيد النظر في برنامج عمل المنظمة في مجال  -١
المالحة الجوية على وجه السرعة وأن يحدد أولويات بنود برنامج 

 حسب الستكمال البنود العمل واألهداف والجداول الزمنية المقدرة
 وآخذا ، مع مراعاة خاصة للبنود المتعلقة بالسالمة،مقتضي الحال

في االعتبار الوثائق التي قدمت أثناء الدورة الرابعة والعشرين 
 مع انتباه للموارد المحدودة المتاحة لاليكاو ،للجمعية العمومية

 .وللدول

أن يقـدم برنامج عمل المنظمة الى الدورات العادية  -٢
معية العمومية على نحو تحدد فيه األولويات واألهداف القادمة للج

 ويضم ،والجداول الزمنية للبنود الواردة في برنامج العمل
الوصف التفصيلي للميزانية البرنامجية وبرنامج العمل الفني 

 .للمنظمة في مجال المالحة الجوية

 البرامـج الخـاصـة
ث تنفيذ برنامج ايكاو لمنـع وقـوع حـواد         :٩-٣١القرار 

 الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية

 
 خطة االيكاو العالمية للسالمة الجوية :١٦-٣٣القرار 

 :ان الجمعية العمومية
 مجددا أن الهدف األساسي للمنظمة ال يزال هو اذ تؤكد

 .العالم تحسين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء

المميتة في  بأن المعدل العالمي للحوادث وادراكا منها
عمليات النقل الجوي ظل راكدا عند مستوى منخفض لعدد 

 .السنوات من

 أن الزيادة المتوقعة في حجم الطيران المدني واذ تالحظ
الدولي ستؤدي الى عدد متزايد من حوادث الطائرات ما لم 

 .يخفض معدل الحوادث

 بأن وعي الجمهور لسالمة الطيران يقوم الى وادراكا منها
 .وقوعها رة على عدد حوادث الطائرات ال على معدلدرجة كبي

 بأن التقليـل من معدل الحوادث سوف يتطلب وادراكا منها
 ومنهم االيكاو والدول ،قيام جميع المشاركين في صناعة الطيران

 وال سيما ، باتباع نهج جديدة،ومنتجو الطائرات ومشغلو الطائرات
معتمدة على تحليل النهج التي تتسم بروح المبادرة والنهج ال

 .المخاطر

 بأن العامل البشري في نظام الطيران له أهمية وادراكا منها
كبرى في المبادرات الرامية الى منع وقوع الحوادث ومبادرات 

 .سالمة الطيران
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 بقلق أن حوادث ارتطام الطائرات باألرض وهي واذ تالحظ
 تزال أثناء االقتراب والهبوط الالطائرات تحت السيطرة وحوادث 

 .تعد من الحوادث الرئيسية التي تقع لرحالت شركات الطيران

على ضرورة خفض معدل الحوادث المميتة في تؤكد  -١
 .عمليات النقل الجوي

الدول المتعاقدة على اقرار أهداف الخطة تحث  -٢
العالمية لسالمة الطيران من أجل خفض عدد حوادث الطائرات 

 .ومعدل وقوع الحوادث في العالم

 الدول المتعاقدة على تطبيق االرادة السياسية من تحث -٣
أجل اتخاذ االجراءات التصحيحية المحددة بموجب عمليات تدقيق 

 وسد الثغرات المكتشفة في اجراءات ،مراقبة السالمة الجوية
 ونشر اللوائح ،التخطيط االقليمية وما يتصل بها من أنشطة

لتي أنشئت في اطار الخطة الضرورية لتنفيذ نظم السالمة الجوية ا
 .العالمية للسالمة الجوية

 الحاجة الى تنفيذ برنامج االيكاو لمنع حوادث تكرر -٤
ارتطام الطائرات باألرض وهي تحت السيطرة وبرنامج االيكاو 

 .لتخفيض حوادث الطائرات أثناء االقتراب والهبوط

 جميع الدول المتعاقدة على تقديم الدعم الالزم تحث -٥
 .لف عناصر خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيرانلمخت

 مفهوم تركيز أنشطة االيكاو في مجال سالمة تؤيد -٦
 سواء المقررة أو الجاري ،الطيران على مبادرات سالمة الطيران

 ألنها تخفض معدل الحوادث بما يحقق أفضل عائد ،تنفيذها
 .لسالمة الطيران

ضمن التمويل  أن تالمجلس واألمين العاممن تطلب  -٧
الكامل من ميزانية االيكاو لجميع البنود المتعلقة بسالمة الطيران 

 بما في ذلك ،والمدرجة في اطار الخطة العالمية لسالمة الطيران
 .المهام المتعلقة بالسالمة التي تباشرها المكاتب االقليمية

 بالمشاركة في الجهود المجلس واألمين العام تكلف -٨
ل لتحسين النظم القائمة لقواعد بيانات سالمة التي تبذلها الدو

 ،الطيران وتحسين تبادل المعلومات المتعلقة بسالمة الطيران
والمشاركة في األنشطة الرامية الى انشاء شبكة شاملة 

 مع مراعاة الحاجة الى توفير ،البيانات ونشر المعلومات لتحليل
 .الحماية الكافية للمعلومات السرية ولمصادرها

على ابالغ المعلومات المتصلة بسالمة شجع ت -٩
في ذلك   بما،الطيران بال مقابل للمنتفعين في قطاع الطيران

المعلومات التي تبلغها الدول عن الحوادث والوقائع الى نظام 
 .)ADREPنظام (االيكاو للتبليغ عن الحوادث والوقائع 

 جميع الدول المتعاقدة على النظر في قوانينهـا         تحث -١٠
 من أجل   ، وعلى تغييرها عند االقتضـاء    ،ظيماتها وسياساتها وتن

تحقيق التوازن السليم بين مختلف عناصر الجهود الرامية الى منع 
 والحوافز  ،مثل جهود التنظيم واالنفاذ والتدريب    (وقوع الحوادث   

وتشـجيع زيـادة االبـالغ    ) الرامية الى تشجيع االبالغ الطوعي  
 وتكلف ،ثر على السالمة الجويةالطوعي عن األحداث التي قد تؤ     

 .االيكاو بوضع السياسات والتوجيهات المالئمة في هذا الشأن

 جميع الدول المتعاقدة على التأكد من أن مشغلي تحث -١١
 ومؤسسات  ، ومقدمي خدمات ومعدات المالحة الجوية     ،الطائرات
 لديهم جميعا االجراءات والسياسات الالزمـة لالبـالغ         ،الصيانة

 .على سالمة الطيران ن األحداث التي قد تؤثرالطوعي ع

 انشاء برنامج لتشجيع الدول على      المجلس من   تطلب -١٢
تنفيذ النظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعية واجـراءات          
االقتراب بالتوجيه الرأسي باالستعانة بالنظام العـالمي للمالحـة         

وفقـا   DME/DMEباألقمار الصناعية أو معدات قياس المسافات   
 .ألحكام االيكاو

 الدول على تشكيل مجموعات اقليمية تعنـي   تشـجع  -١٣
 .بسالمة الطيران

 الدول على تأييد انشاء مجموعـات خبـراء         تشجع -١٤
 ، حيثما يكون ذلك مالئما، أو أي مبادرات أخرى،استشارية دولية

 :تعني بسالمة الطيران والمساعدة على ما يلي

 األطراف المهتمة مـن    تجميع جهود وخبرات وموارد    )أ
البلدان والمنظمـات الدوليـة واالقليميـة ومنتجـي         
الطائرات ومشغلي الطائرات والمؤسسـات الماليـة       

 .ومؤسسات التمويل األخرى وااليكاو

دراسة مسائل سالمة الطيران في مجموعة فرعية من         )ب
 .الدول األعضاء

صياغة اطار الدارة سالمة الطيران المـدني وتقـديم      )ج
 .ات لتحسين السالمة وتقديم المساعدةتوصي

الخطة العالمية " األمين العام بتوزيع وثيقة تكلف -١٥
بصفة منتظمة عن طريق كتب المنظمة وعلى " للسالمة الجوية

 .موقع االيكاو على شبكة االنترنت

االيكـاو بأن تقدم تقريـرا عــن الخطــة          تكلف -١٦
ــدورات ال  ــى ال ــران ال ـــة الطي ـــة لسالم ــة العالمي مقبل

 .العمومية للجمعية
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مراعاة تطور مواصـفات أجهـزة تسـجيل         :١٦-٣٥القرار 
 بيانات الطيران

 :ان الجمعية العمومية

 الهدف األساسي للمنظمة يتمثل فـي ضـمان         اذ تعتبر أن  
 .في العالم بأسرهالدولي  المدني طيران السالمة

 . وضع القواعد يسهم في تحقيق هذا الهدف أنواذ تعتبر

 . بأهمية مسجالت بيانات الطيرانمسلواذ ت

 .تلك النظمل بضرورة اعداد مواصفات سلمواذ ت

عمله نف بأسرع وقت ممكن     أستأن ي  المجلس ب  تكلف -١
أن يعطي  ب و ، بالوسائل المناسبة  مستعينابشأن مسجالت الطيران    

 المسـجالت واسـتنقاذها  أولوية للمشاكل الناجمة عن البحث عن  
، ية عـدد البـارامترات المسـجلة      عدم كفا عن   و ،عن تقادمها و

 .مقصورة القيادةفي تسجيل بالصورة وللحاجة الى ال

 الـدورة القادمـة     الـى  المجلس أن يقدم      الى تطلب -٢
 . تنفيذ هذا القرارعنتقريرا للجمعية العمومية 

حماية معلومـات السـالمة الجويـة لـنظم        :١٧-٣٥القرار 
تحصيل ومعالجة البيانات بغية تحسين سالمة 

 طيرانال

 ان الجمعية العمومية،

 الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثال في تأمين        لما كان 
 . المدني الدولي في العالم أجمعالطيرانسالمة 

بأهمية التبادل الحر لمعلومـات السـالمة بـين     اذ تسلم و
 .أصحاب المصلحة في نظام الطيران

 أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير        اذ تدرك و
أساسي لضمان استمرار توافر معلومات السـالمة       أمر  لمالئم  ا

 .سليمة في الوقت المناسبالوقائية التدابير واتخاذ ال

 ازاء االتجاه نحو استعمال معلومـات       واذ يساورها القلق  
وانفاذ القوانين وقبول هذه المعلومات     بفرض الجزاءات   السالمة  

 .كأدلة في االجراءات القضائية

 غيـر خدام معلومات السالمة ألغـراض       أن است  اذ تعي و
ما يؤثر تأثيرا   بق توفير هذه المعلومات     يأغراض السالمة قد يع   

 .ضارا على السالمة الجوية

توازن بين الحاجة الـى  المن الضروري تحقيق واذ تعتبر   
 علـى   اقامـة العـدل   حماية معلومات السالمة والحاجة الـى       

 .المالئم النحو

وجي قد جعل من الممكن انشاء       أن التقدم التكنول   اذ تدرك و
ها وتبادلها، مما نـتج     تجهيزنظم جديدة لجمع بيانات السالمة و     

عنه ظهور مصادر متعددة لمعلومات السالمة تعـد ضـرورية          
 .لتحسين السالمة الجوية

 أن القوانين الدولية الحاليـة، باالضـافة الـى        واذ تالحظ 
تعالج بشـكل    لم الوطنية في كثير من الدول،       قواعدالقوانين وال 

كاف طريقة حماية معلومات السـالمة مـن االسـتخدام غيـر         
 .المناسب

 المجلس باعداد االرشادات القانونية المناسـبة   تكلف -١
 الوطنية لتـوفير    قواعدالتي تساعد الدول على سن القوانين وال      

 تجهيـز حماية مالئمة للمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع و 
 على النحو المالئم في     باقامة العدل ح  بيانات السالمة، مع السما   

 .الدولة

 كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشـريعها         تحث -٢
 قواعـد الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تسن القـوانين وال   

لتوفير الحماية المالئمة للمعلومات المستمدة من جميع نظم جمع         
ـ     ب بيانات السالمة، وذلك باالستناد      تجهيزو ى قـدر االمكـان ال

 . االيكاوصادرة عناالرشادات القانونية ال

قدم الى الدورة المقبلـة العاديـة   أن ي المجلس ب تكلف -٣
 . هذه المسألةعن ا مرحلياتقريرللجمعية العمومية 

المساعدة الدولية في اعادة تشغيل المطارات       :١١-٢٢القرار 
الدولية وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية     

 ذات الصلة بها
 

 التوافـق العـالمـي للقواعـد :٣-٢٩القرار 
 

وممارسـاتها   بيان موحد بسياسات االيكاو :٥-٣٥القرار 
 البيئة المستمرة في مجال حماية

 
سياسات االيكاو وممارسـاتها    ببيان موحد    :١٥-٣٥القرار 

 نظم االتصاالت والمالحـة     لوضعالمستمرة  
 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 
المتابعة للمؤتمر العالمي لتنفيذ نظـم      أعمال   :١٢-٣٢القرار 

ادارة /واالســتطالعاالتصــاالت والمالحــة 
 ١٩٩٨ ،الحركة الجوية
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 القيـود علـى التـدخين فـي رحـالت        :١٥-٢٩القرار 
 الدولية الركاب

 
حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات ومنع   :١٢-٣٥القرار 

تفشي األمراض المعدية من خالل السـفر       
 الدولي

 
استخدام أساليب غيـر كيميائيـة لتطهيـر         :١٣-٣٥القرار 

مقصورة الركاب ومقصورة القيـادة فـي       
 دوليةالرحالت الطائرات 

 
 تحسين االشراف على السالمـة  :١٣-٢٩القرار 

 
انشاء برنامج عالمي لاليكاو للتدقيق فـي        : ١١-٣٢القرار 

 مراقبة السالمة الجوية
 

مل لعمليـات   االنتقال الى نهج تجميعي شـا      :٦-٣٥القرار 
التدقيق ضمن برنـامج االيكـاو العـالمي        

 لتدقيق مراقبة السالمة
 

التغلب على الثغرات المحـددة مـن خـالل          :٩-٣٣القرار 
البرنامج العالمي لتدقيق مراقبـة السـالمة       

 التعاون مشاريعوالتشجيع على ضمان جودة 
 الفني

 
 السالمةلسد ثغرات استراتيجية موحدة وضع  :٧-٣٥القرار 

 ويةالج
 

 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران :٨-٣٥القرار 
 

 في  المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو      :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 

استعمال تكنولوجيا الفضـاء فـي مجـال         :١١-٢٩القرار 
 الجوية المالحة

 
البحث والتطوير أنشطة  تنسيق :)ط (المرفق ،١٤-٣٥القرار 

 االيضـاحية لـنظم   وض  والتجارب والعـر  
ادارة / االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع    

 خدمات المطارات لالحركة الجوية و

 تنسـيق األجهـزة المالحيـة    :)ي( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
 واألجهزة المالحية الفرعية

استخدام الطرق الجويـة العـابرة للقطـب         :١٣-٣٣القرار 
 الشمالي

 
استحداث أنـواع   تطبيق تخطيط النظم على      :١٤-٢٣القرار 

 جديدة من الطائرات
 استحداث أنواع جديدة من الطائرات قد ينطوي لمـا كان

على آثار هائلة بالنسبة لتقرير المقتضيات الجديدة التي يجب 
الوفاء بها من جانب المطارات والتجهيزات والخدمات المالحية 

 .للطرق الجوية

ي  كما حدث ف، من المحتمل أن تجبر الدولولمـا كـان
 على الوفاء بهذه المقتضيات في ظل ظروف ،مناسبات سابقة

سيئة نظرا لعدم توافر الوقت الكافي لتخطيط استثماراتها في 
 .التجهيزات والخدمات أو في انشائها وصيانتها

 استحداث مثل هذه الطائرات قد يؤثر تبعا ولمـا كـان
 ،ليلذلك تأثيرا حاسما في نتائج تشغيل خطوط النقل الجوي الدو

 .وفي قدرة مستثمري تلك الخطوط على المنافسة

ـ          ولمـا كـانت  ي  هذه الظروف ربمـا تـؤثر بـدورها ف
المسؤوليات الناشـئة علـى عـاتق الـدول باعتبارهـا تمثـل             

 وبشكل خاص باعتبارها مسؤولة عـن       ،العامة المعنية  المصالح
 .تقديم التجهيزات والخدمات المالحية للطرق الجوية

نتائج الواضحة المترتبة على ذلك أن  من الولمـا كـان
المنافع المتوقعة من استحداث أنواع جديدة من الطائرات ال يمكن 
أن تتحقق بكاملها اال من خالل االشتراك المنسق في هذه العملية 

 والمستثمرين الذين يستعملوها ،من جانب صانعي تلك الطائرات
المزدوجة  والدول بصفتها ، ومستثمري المطارات،في عملياتهم

 .كمقدمة للبنية األساسية الخاصة بالطيران وكممثلة للصالح العام

 أن ، تحقيقا لهذا الهدف، من الضروريولمـا كـان
 ليس بموجب مسؤولياتها ،تشترك الدول المتعاقدة في هذه العملية

 بل أيضا من خالل حث مواطنيها ،المذكورة أعاله فحسب
ات وبتشغيل المطارات على القائمين بتصنيع وتشغيل تلك الطائر

 .التعاون في عملية التنسيق هذه

 من الواجب فهم كل ما تقدم على أنه يعني أن ولمـا كـان
حرية القرار التي يتمتع بها صانعو الطائرات ومستثمرو 
الطائرات والمطارات والدول ذاتها لن تتأثر بأي شكل كان 

 .العملية بهذه

يجة للدراسة التي  نت، المنظمة قد أنشأتولمـا كـانت
 نظاما للمعلومات الغرض ،بها المجلس حول هذا الموضوع قام

منه تسهيل التخطيط المنسق في عملية استحداث أنواع جديدة 
 .الطائرات من
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 :فان الجمعية العمومية

 من أجل تحقيق المنفعة ،من الضروريتعلـن أنه  -١
 أن ،الكاملة الناتجة عن استحداث أنواع جديدة من الطائرات

 ومستثمـرو ،يتوصل صانعو ومستثمـرو هـذه الطائـرات
 والدول بصفتها مسؤولة عن تقديم البنية األساسية ،المطـارات

 الى تنفيذ التخطيط المنسق في ،للطيران وممثلة للصالح العام
 .عملية استحداث هذه الطائرات الى أبعد حد ممكن

لية المجلس بأن يعزز التطبيق المستمر لعمتكلـف  -٢
 .تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة من الطائرات

الدول المتعاقدة على تقديم التعاون الضروري تحـث  -٣
في تطبيق عملية تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة 

 .الطائرات من

ــرار تعلـــن أن  -٤ ــرار يلغــي الق  ٥-١٦هــذا الق
 .محله ويحل

 ئراتقواعد عالمية لتصميم الطا :١١-٣٣القرار 

 
 ياالزدحام في المطارات وفي الفضاء الجو :١١-٢٧القرار 

 النمو السريع في حركة النقل الجوي يلقي أعباء لمـا كـان
كبيرة على المطارات ونظم المالحة الجوية ويتسبب في مشاكل 

 .ازدحام خطيرة في بعض مناطق العالم

 هناك مبادرات مطروحة للتخفيف من حدة ولمـا كـانت
واقب الناجمة عن االختالالت بين الطلب على حركة أخطر الع

 .النقل الجوي وسعة هذه الحركة في األجلين القصير والمتوسط

 . فوائد التخطيط االقليمي قد اتضحت بالفعلولمـا كـانت

بشأن تنسيـق ) ع( المرفق ،١٠-٢٧ القـرار واذ تالحظ
حـركة النقـل المدني والعسكري واالستخدام المشترك 

 .الجـوي للفضاء

 من ، أن األمر سوف يستدعي اجراءات أخرىواذ تـدرك
 لزيادة سعة المطارات ونظم ،بينها اجراءات طويلة األجل

المالحة الجوية لزيادة فعاليتها في استيعاب حركة النقل الجوي 
 .في المستقبل

 عزم المجلس على ادراج مهام تتعلق بسعة واذ تـالحـظ
دحامهما في برنامج عمل المنظمة المطارات والفضاء الجوي وباز

 . المالحة الجوية والنقل الجـوييفي مجال

 :فان الجمعية العموميـة

 الدول على اتخاذ االجراءات التي تعود بآثار تحـث -١
 بالتشاور مع ،مفيدة على سعة المطارات والفضاء الجوي

 .مستخدمي المطارات ومستثمريها ودون المساس بالسالمة

دراك أن المطارات والفضاء  الدول الى اتدعـو -٢
الجوي يشكالن نظاما متكامال وأنه ال بد من تنسيق ما يستجد 

 .من تطورات في كال المجاليـن

 الدول على أن تأخذ في اعتبارها اآلثار التي تحـث -٣
تتعرض لها دول أخرى من جراء مشاكل االزدحام في مطاراتها 

تتخذه من  وكذلك اآلثار التي تترتب على ما ،وفضائها الجوي
 .اجراءات لمعالجة تلك المشاكل

 الدول الى النظر في امكان تخفيف قيود تـدعـو -٤
التشغيل المفروضة على الطائرات المستوفية لشروط الفصل 

 بما في ذلك تخفيف قيود حظر الطيران ،١٦الثالث من الملحق 
أو حصص وصول تلك الطائرات في غير المواعيد /ليال و
 .المقررة

 :ستكلـف المجل -٥

 والتوصيات الدوليةبالتحقق عند اعداد القواعد  )أ 
 من أن تأثيرها ،واجراءات خدمات المالحة الجوية

على سعة المطارات والفضاءات الجوية قد أخذ في 
 .الواجب االعتبار بالقدر

 ي لدى استعراض نشاط المنظمة في مجال،باالهتمام )ب 
المالحة الجوية والنقل الجوي والمتعلق باالزدحام في 

 ، باالضافة الى التخطيط العالمي،لفضاء الجويا
 ،أو موضوعي/بتفويض العمل على أساس جغرافي و

وبالعمل على تأمين التنسيق الفعال تجنبا الزدواج 
 وبزيادة التركيز ،األنشطة مع منظمات دولية أخرى

على المسؤوليات االقليمية في العمل على انجاز حلول 
 .يةسريعة ومالئمة للمشاكل االقليم

 في  المستمرةبيان موحد لسياسات االيكاو      :١٨-٣٥القرار 
 يمجال النقل الجو

 

 صالحية الطائرات للطيران وتشغيل الطائرات

تعديل اتفاقية شيكاغو فيما يتعلق بنقل بعض        :٢-٢٣القرار 
  الوظائف والواجبات 
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 شهادات الصالحية للطيـران     :)ز(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
ــاءة وا ــهادات الكف ــم وش ــازات أطق ج

 اتالطائر قيادة
 

تأجير واستئجار وتبـادل الطـائرات فـي         :١٣-٢٣القرار 
 العمليات الدولية

 المصلحة العامة للطيران المدني الدولي لمـا كـانت
تقتضي تسهيل الترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل 

 . وخصوصا الطائرات بدون طاقم،الطائرات

 السارية ال تحتوي على أي  األحكام الدوليةولمـا كـانت
 .عائق مطلق لتنفيذ هذه الترتيبات

 الملحق السادس التفاقية الطيران المدني ولمـا كـان
الدولي ال يمنع دولة التسجيل من تفويض السلطة الى دولة أخرى 

 .لممارسة الوظائف المكلفة بها بموجب ذلك الملحق

 ذلك التفويض من شأنه أن يسهل تنفيذ ولمـا كـان
 وخصوصا ،لترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل الطائراتا

 .الطائرات بدون طاقم

 من الواجب لهذا التفويض أال يتم بدون ولمـا كـان
 .المساس بحقوق دول ثالثة

 اتفاقية الطيران المدني الدولي قد أبرمت قبل ولمـا كـانت
 ،تانتشار العمليات الدولية لتأجير واستئجار وتبادل الطائرا

 .وخصوصا الطائرات بدون طاقم

 اتفاقية الطيران المدني الدولي تفرض على ولما كـانت
دولة التسجيل مسؤوليات تستطيع الوفاء بها عندما تشغل الطائرة 

 ، كما هو الحال في العادة،بواسطة مستثمر جوي تابع لتلك الدولة
ام ولكنها قد ال تتمكن من الوفاء بها على نحو مالئم في حالة قي

مستثمر جوي من دولة أخرى بتأجير أو استئجار أو تبادل طائرة 
 . خصوصا بدون طاقم،مسجلة في تلك الدولة

 اتفاقية الطيران المدني الدولي ال تحدد ولمـا كـانت
واف حقوق والتزامات دولة مستثمر الطائرة  بشكل

 خصوصا بدون ،المستأجرة أو التي يتم تبادلها أو المؤجرة
سريان مفعول التعديل الذي أدخل على االتفاقية  نالى حي طاقم

 .)مكرر ٨٣المادة (

سالمة واقتصاديات النقل الجوي الدولي قد  ولمـا كـانت
يلحقها الضرر لعدم وجود مسؤوليات محددة تحديدا واضحا 

 وخصوصا ،للطائرات المؤجرة أو المستأجرة أو الخاضعة للتبادل
في اتفاقية الطيران المدني  بموجب األحكام القائمة ،بدون طاقم

 .الدولي

 حاالت تأجير واستئجار وتبادل الطائرات قد ولمـا كـانت
 . مما يشكل مشكالت جسيمة،ازدادت كثيرا من حيث العدد

 األحكام الواردة في مالحق اتفاقية الطيران ولمـا كـانت
المدني الدولي المتعلقة بتفويض السلطة من دولة الى أخرى 

 ال يمكن االعتداد بها اال بشكل ال تمس ، معينةلممارسة وظائف
 .معه حقوق دول ثالثة

 قوانين بعض الدول المتعاقدة ليست مهيئة ولمـا كـانت
 .لمعالجة هذا الوضع

 المشكلة األساسية الخاصة بالمسؤولية النهائية ولمـا كـانت
سريان  لدولة التسجيل في هذا األمر ما زالت بدون حل الى حين

 .)مكرر ٨٣ المادة(عديل الذي أدخل على االتفاقية مفعول الت

 :فان الجمعية العموميـة

على المجلس لالجراءات التي اتخذها حتى تثنـي  -١
اآلن لتسهيل تأجير واستئجار وتبادل الطائرات وذلك باعتماد 

 وبتكليف ،مختلف التعديالت لمالحق اتفاقية شيكاغو من ناحية
 عليه ثم احالته للجنة فريق عامل بدراسة نص مالئم ومتفق

فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة القانونية لدراسة هذا النص من 
 .أخرى ناحية

 أن مسألة تأجير واستئجار وتبادل الطائرات تعلـن -٢
 .زالت تثير مشاكل مختلفة تحتاج الى حل ما

 في الحاالت التي ،على أن تقوم دولة التسجيل تحـث -٣
بتأجير واستئجار وتبادل يتيسر فيها عقد الترتيبات الخاصة 

 بتفويض وظائفها - وال سيما الطائرات بدون طاقم -الطائرات 
 التفاقية الطيران المدني الدولي الى ٦بموجب أحكام الملحق 

 . وذلك الى الحد الذي تراه ضروريا،دول المستثمر

 على ، في تلك الحاالت، دولة المستثمرتحـث -٤
 بما يخولها قبول ذلك ، اذا لزم األمر،نظمها الوطنية تعديل

التفويض للوظائف وبما يلزم المستثمر بالوفاء بااللتزامات 
 .٦المنصوص عليها في الملحق 
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 كل الدول المتعاقدة التي تحظر قوانينها تأجير تـدعو -٥
واستئجار وتبادل الطائرات الى اعادة النظر في تلك القوانين 

ها على نحو بهدف ازالة تلك الموانع وتوسيع سلطاتها بما يمكن
أفضل من ممارسة الوظائف والواجبات الجديدة التي تقع على 

 .عاتقها بصفتها دولة المستثمر

 ١٦-١٨ أن هذا القــرار يلغي القرارات تعلـن -٦
 . ويحل محلها٢٨-٢٢ و ٢٢-٢١ و

بيان موحد بسياسات االيكاو وممارسـاتها       :٥-٣٥القرار 
 المستمرة في مجال حماية البيئة

  العاملين اجازة وتدريب

 التدريـب الفني على الطيـران  :٧-١٦القرار 
 

 يخلة الكريات المنجلية في الطيران المدن :٢٤-٢١القرار 

 االهتمام الفائق بالجوانب الطبية للطيران المدني لمـا كـان
من حيث تأثيره على أعضاء طاقم الطائرة والمسافرين وغيرهم 

ـي الجو يشكل مـن األفـراد العامليــن على األرض وفـ
جزءا ال يتجزأ من المسؤولية الكلية للدول المتعاقدة وااليكاو في 

 .مجال سالمة الطيران

 عدة آالف من حـاملي جينـات الكريـات          ولمـا كـانت 
المنجلية تمارس الطيران سنويا وال تزال تمارسـه علـى مـتن            

 وذلك  ،الطائرات مكيفة الضغط وغير مكيفة الضغط على السواء       
 ارتفاعــات الطيــران العاديــة وفــي جميــع علــى مختلــف

 .الجوية األحوال

 بعض شركات الطيران الدولية قد أعادت ولمـا كـانت
النظر بالفعل في موقفها السابق وتقوم بتوظيف المصابين بخلة 

 .الكريات المنجلية في أداء واجبات طواقم مقصورة الركاب

 :فان الجمعية العمومية تقرر اآلتـي

 ان لم -اقدة على انشاء تسهيالت حث الدول المتع -١
 : لألغراض اآلتية-قد فعلت ذلك بالفعل  تكن

تقديم المشورة لسلطة الطيران الوطنية بشأن جميع  )أ 
 .أمور طب الطيران المتعلقة باجازة العاملين

التحقيــق فــي مخــاطر الصــحة المحتملــة مــن  )ب 
 .الطيران جراء

ث تقديم الخبرة الطبية للتحقيق في الوقائع التي تحد )ج 
 .أثناء الطيران أو التي تكون مرتبطة به

اجراء البحوث بشأن المشاكل الطبية المرتبطة  )د 
 .الطيران بسالمة

(  تقديم المشورة عن األمور الصحية ذات الطابع الوطني
 .أو الدولي التي تمس الطيران

االبقاء على وسائل االتصال حول هذه األمور بين  -٢
 .الدول ومع األمانة العامة لاليكاو

ان فحص األفراد للتحقق من خلوهم من أية خلة أو  -٣
 .حالة يجب أن يستند الى االعتبارات الطبية فحسب

ابالغ الدول المتعاقدة بأن مجرد وجود خلة الكريات  -٤
المنجلية لدى أحد المتقدمين يجب أال يكون سببا البعاده عن 

 اال اذا كان هناك ،القيام بواجبات الطيران في الطيران المدني
 .ليل طبي ايجابي يشير الى خالف ذلكد

دور االيكاو في منع اساءة استعمال العقاقير  :١٦-٢٩القرار
 في مكان العمل 

 الصادر عن الجمعية العمومية قد ١٢-٢٧القرار  لما كان
 مع اعطاء هذا االمر ،حـث المجلس على وضع تدابير ملموسة

ل العقاقير بين  لمنع وازالة اساءة استعما،درجة عالية من االولوية
 والميكانيكيين وغيرهم ، ومراقبي الحركة الجوية،أعضاء الطواقم

 بعد ، وطلب الى المجلس،من العاملين في الطيران المدني الدولي
 أن يقترح تدابير محددة بشأن المشاكل ،اجراء مزيد من الدراسة

 .المتعلقة بالعقاقير في الطيران المدني الدولي

ل الساءة استعمال العقاقير من  من المحتمولمـا كـان
جانب العاملين في الطيران المدني أن يؤثر تأثيرا خطيرا على 

 .سالمة الطيران

 االيكاو قد بدأت في اتخاذ اجراءات ملموسة ولمـا كانـت
لوضع تدابير تكفل خلو أماكن العمل الخاصة بالطيران المدنـي 

مواد ارشادية  وذلك بتعجيل اعداد ،مـن اساءة استعمال العقاقير
اضافية مع التأكيد على البرامج التثقيفية المتعلقة بمنع اساءة 

 .استعمال العقاقير

 لجنة المالحة الجوية قد طلبت الى األمانة ولمـا كانـت
 .العامة أن تعجل اعداد مواد ارشادية اضافية
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من الواجب على مجتمع الطيران المدني  ولمـا كـان
املين في مجال الطيران المدني هم الدولي أن يتأكد من أن الع

 .على دراية باألخطار التي تشكلها اساءة استعمال العقاقير

 :فان الجمعية العمومية

 عن تأييدها القوي لجعل وابقاء أماكن العمل تعلـن -١
 ،في مجال الطيران المدني خالية من اساءة استعمال العقاقير

طيران المدني وتشجع الجهود التعاونية التي تبذل في مجتمع ال
 ،الدولي لتثقيف العاملين بشأن أخطار اساءة استعمال العقاقير

 لكشف ، عندما ترى أن ذلك ضروري،وتتخذ الخطوات الالزمة
 ومن خالل هذه ،مثل هذا االستعمال للمخدرات والحيلولة دونه

الجهود أن تتأكد من أن اساءة استعمال العقاقير لن تصبح شائعة 
 . في مجال الطيران المدني الدوليأبدا أو مسموحا بها

 المجــلس على أن يمنـح درجـة عاليـة تحـث -٢
 وفقا لمــا ورد ،من األولوية فـي بـرنامج األعمال الفنيـة

 لتعجيل اعداد ونشر مواد ارشادية ،١٢-٢٧فــي القرار 
 ولعقد أو ،تحتوي على تدابير يمكن للدول المتعاقدة أن تطبقها

و حلقات دراسية حسب الضرورة لمساعدة الترتيب لعقد ندوات أ
الدول المتعاقدة ونشر الوعي فيها بشأن الحفاظ على أماكــن 
العــمل في مجال الطيران المدني خالية من التهديــد الذي 

 .تشكله اساءة استعمال العقاقير

 : الى المجلس أن يواصل جهوده لرصدتطلب -٣

مال وجــود وتزايد التهديد الذي تشكله اساءة استع )أ 
 .العقاقـــير على سالمة الطيران المدني الدولي

 .جهود الدول المتعاقدة في تنفيذ التدابير الوقائية )ب 

 الى المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا وتطلب -٤
 .القرار الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية

مواءمة برامج الفحص الخاصة بالمخدرات      :١٢-٣٣لقرار ا
 والكحول

ها بكفاءة وفعالية على ـ االيكاو تؤدي وظائف كانتلما
 .التفاقية الطيران المدني الدوليعاما وفقا  ٥٠ مر

 األهداف الرئيسية للمنظمة والواردة في ولما كانت
 من اتفاقية شيكاغو ووظائف المجلس الواردة في ٤٤ المادة
 .ى ال تزال ذات أهمية قصو٥٥ والمادة ٥٤ المادة

بير عن التقدير للتقدم الذي أحرزه المجلس  تم التعوبما أنه
واألمين العام بشأن منع االستعمال الخطر للمواد المؤثرة في 

العقل من قبل الموظفين في وظائف مرتبطة بالسالمة في قطاع 
 .الطيران

 ال تزال توجد حاجة للتوصل الى سياسة تواؤم وبما أنه
 األنظمة المتعلقة التنفيذ من قبل السلطات الوطنية المعنية باصدار

بمنع اساءة استعمال الكحول والمخدرات من قبل الموظفين بقطاع 
 .مرتبط بالسالمة في مجال الطيران وتطبيقها

 المنظمة تواجه تحديات جديدة وسريعة التطور ولما كانت
 .ذات طبيعة تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وقانونية

 سالمة الطيران  مواجهة هذه التحديات تؤثر علىولما كانت
 .المدني الدولي

 هناك حاجة الى قيام االيكاو بالتصدي بفاعلية ولما كانت
 .لتلك التحديات

 :فان الجمعية العمومية

 المجلس باستعراض االرشادات الحالية الدخال تكلف -١
تحسينات عليها ترمي الى مساعدة الدول على اعداد برامج 

 .متوائمة لمنع االستعمال وبرامج للفحص

 المجلس بدراسة المسائل واعداد األحكام تكلف -٢
الالزمة الصدارها عن االيكاو لتحقيقي التواؤم بين برامج الدول 
المتعاقدة للفحص الخاص بالمواد المؤثرة في العقل والتطبيق من 
قبل الدول المتعاقدة على اساءة استعمال الكحول والمخدرات من 

كز حساسة مرتبطة قبل بعض الموظفين العاملين في مرا
 .بالسالمة

 الدول المتعاقدة على تعزيز التواؤم فيما يتعلق تشجع -٣
 .ببرامجها الخاصة بالمنع والفحص

اتقان اللغة االنجليزية ألغـراض االتصـال        :١٦-٣٢لقرار ا
 يبالهاتف الالسلك

 التحقيقات في حوادث كبرى وقعت مؤخرا قد دلت لما كانت
ائرات ومراقبي الحركة الجوية للغة على أن عدم اتقان طواقم الط

  .الحوادث االنجليزية أو فهمهم لها يعتبر عامال من عوامل وقوع

 أن ، منعا لوقوع تلك الحوادث، من الضروريولما كان
تضع االيكاو السبل والوسائل التي تجعل كل الدول المتعاقدة تتخذ 

لجوية الخطوات التي تكفل أن األفراد المكلفين بمراقبة الحركة ا
وطواقم الطائرات العاملين في الرحالت الجوية المشغلة في 
المجاالت الجوية التي يلزم فيها استخدام اللغة االنجليزية يجيدون 

 .هذه اللغة في تشغيلهم وفهمهم التصاالت الهاتف الالسلكي
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 :فان الجمعية العمومية
 المجلس على أن يكلف لجنة المالحة الجوية ببحث تحث
 وانجاز مهمة تعزيز ،لة مع اعطائها أولوية عاليةهذه المسأ

 بهدف ،األحكام ذات الصلة بها في الملحق األول والملحق العاشر
الزام الدول المتعاقدة باتخاذ الخطوات التي تكفل أن األفراد 
المكلفين بمراقبة الحركة الجوية وطواقم الطائرات العاملين في 

 الجوية التي يلزم فيها الرحالت الجوية المشغلة في المجاالت
استخدام اللغة االنجليزية يجيدون هذه اللغة في تشغيلهم وفهمهم 

 .التصاالت الهاتف الالسلكي

 شهادات الصـالحية للطيـران      :)ز(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
ــازات  ــاءة واج ــهادات الكف ــواقموش  ط

 اتالطائر قيادة
 

  التدريـب على الطـيران:)ح (  المرفق ،١٤- ٣٥القرار 
 

 التحقيق في حوادث الطائرات 
 بين الدول المتعاقـدة  التعاون :)ت(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 

 في بعض حوادث الطائرات على التحقيق
 

العالقة بين السالمة الجويـة      :)ث(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 والعوامل البشرية

 
ــي   :١٠-٣١القرار  ــوادث ف ــادي الح ــبل تف ــين س تحس

 المدني  الطيران
 

 عدم افشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع :١٧-٣٣القرار 
  

 وحدات القياس

  وحدات القياس :)و(المرفق  ،١٤-٣٥القرار 
 

التسهيالت والخدمات األرضية 
 والعاملون األرضيون

 حدود المجاالت الجوية    تعيين :)ن(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 لخدمات الحركة الجوية

 
  البحث واالنقاذتوفير خدمات :)س( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
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طيرانها في رحلة منتظمـة فـي منطقـة         
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ـ         :١٢-٢٧القرار  ر دور االيكاو في القضاء على النقـل غي

 المشروع للعقاقير المخدرة بطريق الجو
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 ي النقل الجـوــالباب الثالث 

  المستمرةيسياسات النقل الجو

في المستمرة  سياسات االيكاو   ببيان موحد      :١٨-٣٥القرار 
 مجال النقل الجوي

 مقدمـة
 المبادئ األساسية التي تحددشيكاغو قد  اتفاقية لما كانت

ر خطوط النقل الجوي الدولي ييجب على الحكومات اتباعها لتطو
هو لذلك كان أحد أغراض االيكاو وظم ومتناسق، على نحو من

دعم المبادئ والترتيبات الرامية الى انشاء خطوط للنقل الجوي 
ا على أساس ـالدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيله

 االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة  معاديـواقتص سليم
 .العام الصالح

شجيع وتعزيز  النقل الجوي عامال رئيسيا في تولما كان
 على المستوى الوطني باالضافة الى ستمرةالتنمية االقتصادية الم

 .المستوى الدولي

 يزداد  تدبير الموارد الالزمة لتطوير النقل الجويولما كان
 .، وخاصة على البلدان الناميةصعوبة

 المنظمة تعد ارشادات ودراسات واحصاءات ولما كانت
 المتعاقدة على نحو مستمر لدولفي ابشأن تطوير النقل الجوي 

 ث وتركيز وأهمية هذه المواديحدت على ظبأن تواوينبغي 
 .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها 

توفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
احصائية دقيقة وواقعية وغير ذلك من المعلومات األخرى لكي 

 .هذه االرشادات والدراسات واالحصاءاتيتسنى للمنظمة اعداد 

دول لالمنظمة تساعد ان االرشادات الصادرة ع تولما كان
 وضع السياسات والممارسات التي تسهل عولمة علىمتعاقدة ال

 .النقل الجوي الدولي وتحوله الى التشغيل التجاري وتحريره

ل اعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشـارك في  ولما كان
 . في مجال النقل الجويالمنظمة

 :فان الجمعية العمومية

أن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل  تقرر -١
الجوي،  سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبالبيان الموحد 

ة عند ختام الدورقائمة تلك السياسات حسبما كانت مستكملة هي و
 : والثالثين للجمعية العموميةالخامسة

 التنظيم االقتصادي — )أ(المرفق 
 االحصاءات — )ب(المرفق 
 التنبؤ والتخطيط االقتصادي — )ج(المرفق 
 التسهيالت — )د(المرفق 
 فرض الضرائب — )ه(المرفق 
خدمات المطارات وخدمات المالحة  — )و(المرفق 

 الجوية
 اقتصاديات الناقلين الجويين — )ز(المرفق 
 البريد الجوي — )ح(المرفق 

لدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات  اتحث -٢
 المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان تجديداتها التي يعدهاو

 .دورية  األمين العام في أدلة وكتبتجديداتها التي يعدهاالموحد و

الدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء  تحث -٣
ات الجمعية العمومية وقرارشيكاغو بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقية 

وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم 
على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه األكمل 
االحصاءات والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها 

 .في مجال النقل الجوي

 الى المجلس اعطاء أهمية خاصة لمشكلة تطلب -٤
الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل تمويل تنمية 

اسهام ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية 
 .النامية للبلدان

 بشأن  بأنسب الوسائل الى المجلس أن يلتمستطلب -٥
 الدول ونمثليأي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء 

بما في ذلك انشاء فرق من ، اذا رأى ذلك مفيدا لعملهالمتعاقدة 
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 تقاريرها الى لجنة النقل الجوي أو الى قدمالخبراء المؤهلين ت
مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق 

 .بالمراسلة أو باالجتماعات

 الى المجلس عقد مؤتمرات أو اجتماعات تطلب -٦
يها، بوصفها عالمية، يجوز لجميع الدول المتعاقدة أن تشارك ف

 ذات األهمية العالمية في مسائلتقدم في حل الللالوسيلة الرئيسية 
مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد وأهمية 

 التي يتعين حلها وحيث يوجد احتمال اتخاذ اجراءات مسائلال
 .بناءة بصددها

 الى المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات تطلب -٧
اسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة التي يتطلبها الدر

نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من 
 .ارشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها

 واظب على مراجعة هذا الى المجلس أن يتطلب -٨
البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر 

 .يهالحاجة الى ادخال تغييرات علكلما دعت لجمعية العمومية ا

 .١٩-٣٣ القرارل أن هذا القرار يحل مح تعلن -٩

 )أ(المرفق 

 التنظيم االقتصادي

  االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
 الجمعية العمومية ترى أنه ال توجد حاليا فرصة لما كانت

لي، بالرغم من أن شامل ودومتعدد األطراف للتوصل الى اتفاق 
في الحقـوق التجارية مبدأ تعدد األطراف الى أقصى حد ممكن 

 .مازال يمثل واحدا من أهداف المنظمة

  الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت
 ولكنها تشترك في هدف  شيكاغومختلفة ضمن اطار اتفاقية

الدولي بشكل أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي 
 .مستمر ويعتمد عليه

 أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل خطوط ولما كان
 النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصاديا، وفي هذا الخصوص

عزز اتفاقية عبور الخطوط الجوية الدولية تشغيل الخطوط ت

تحقيق األطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل تالدولية المنتظمة و
 .الهدفهذا 

تلتزم  الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن ولما كانت
الثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو  كل دولة متعاقدة بأحكام المادة

 كل الترتيبات سرع ما يمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو و
لقواعد تسجيل اتفاقات المتعلقة بالطيران المدني الدولي وفقا 

 .ن لدى االيكاووترتيبات الطيرا

 حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات ولما كانت
غير وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل أمر 

دقة واكتمال المعلومات التنظيمية وهدف تعزيز مستصوب ل
 .الشفافية

بطريقة لنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان
ط الجوية بشكل مرض أمر ذا أهمية تنمية الخطولعادلة ومعقولة 

 .كبرى القتصاد الكثير من الدول

القواعد في التعقيد غير الضـروري  ينبغي تجنب وبما أنه
 ينبغي، وبأجور وأسعار النقل الجوي الدوليوالشروط المتعلقة 

 .ة معقولحماية مصالح المنتفع حمايةوذلك  كلما أمكن توحيدها

 األجور مسائللية في  الحكومات تتحمل مسؤوولما كانت
واألسعار طبقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها بموجب االتفاقات 

 .الثنائية واتفاقات الخطوط الجوية األخرى

 :فان الجمعية العمومية

 لاليكاو في اعداد األساسي من جديد على الدور تؤكد -١
 تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تسهيل اترشادات لسياسالا

 . الضماناتي ظلفالتحرير 

 الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد الى اتفاقية تحث -٢
بادر بسرعة الى النظر أن تعلى عبور الخطوط الجوية الدولية 

 .في االنضمام اليها

لدى االيكاو تسجل أن  كل الدول المتعاقدة على تحث -٣
، وذلك ران المدني الدولياتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطي

لقواعد تسجيل  ووفقا  شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(فقا ألحكام المادة و
 .االيكاو اتفاقات وترتيبات الطيران لدى

الدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث -٤
 بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق االتفاقات الثنائية وأي تاما
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طراف هدف تحقيق مبدأ تعدد األفي  أو متوقعة مستجدةتطورات 
 .في تبادل الحقوق التجارية

 الى المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات تطلب -٥
 تدابير التعاون، بما على دراسة واعداد االقليمية شبهاالقليمية و

حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي تفي ذلك الترتيبات الم
يق الوقت المالئم بتطبفي الدول المتعاقدة توصية مكانية يقرر ا

 .تدابير مماثلة أو أخرى على أساس أوسع نطاقا

 الى المجلس أن يواصل اجراء الدراسة تطلب -٦
المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات الطيران 
وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات 

 جميع الدول المتعاقدة بأي بإخطارالخطوط الجوية وأن يقوم 
لحقوق التجارية، على تبادل اورات جديدة في التعاون الدولي تط

 .األكثر تحرراالترتيبات بما في ذلك 

واظب على استعراض آلية  الى المجلس أن يتطلب -٧
 .التعريفات الدولية والقواعد والشروط المتعلقة بالتعريفات الدولية

 الى المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تطلب -٨
 .تسجيلالبغرض تبسيط عملية  الطيران قات وترتيباتتسجيل اتفا

ر الدول المتعاقدة األمين العام أن يذكّ الى تطلب -٩
دون تأخير، بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة الى بأهمية 

تسجيل لوأن يقدم الى الدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة 
 . المجلساتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى

من رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا رجو ت -١٠
الجوية الدولية  على االنضمام العالمي الى اتفاقية عبور الخطوط

 من الدول المتعاقدة أن تبلغ األمانة العامة اوتنفيذها، وأن يطلب
 .االتفاقية هذه بنواياها بالنسبة الى االنضمام الى

 الترتيبات التنظيميةل مجا التعاون في —القسم الثاني 

 بعض القيود االقتصـادية والماليـة والتشـغيلية         لما كانت 
المطبقة من جانب واحد على المستوى الـوطني تـؤثر علـى             
استقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو الـى ممارسـات تجاريـة           

 في هذا المجال وقد ال تكون متمشية مع المبادئ          مجحفةتمييزية  
بانتظام ومع تطور النقل الجوي الدولي     و  شيكاغاألساسية التفاقية   

 .وانسجام

جوي بصورة منتظمة النقل ال خطوط شغيل تولما كان
ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية في تطوير اقتصاد الكثير من 

 . الدول التي تعتمد على السياحةسيما والالدول النامية، 

ة  والسيطراألغلبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  وبما أن
طيران بممارسة حقوق الطريق الشركة  تفويض عندلة االفع

كثيرة وغيرها من حقوق النقل الجوي يمكن أن يحرم دول نامية 
دولية الجوية الخطوط التشغيل من  من تكافؤ الفرص العادلة

 .على الفوائد المثلىمنها والحصول 

 األسواقتعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول  نظرا ألنو
يرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا يجب تحر

لتقديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، مع ممارسة 
 .سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن الوالرقابة التنظيمية الفعالة 

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما ن  أونظرا الى
 على أن يساعد يخص تعيين وتفويض شركات الطيران يمكن

 ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة ية بيئة تشغيلتهيئة
مشاركة  في هدف يسهممستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، و

 .الدول في عملية التحرير

تحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى التشجيع  ولما كان
جمعات  تالتي تنشئالمتزايد من خالل الترتيبات التعاونية 

عبر عن التقارب الذي ي التعاون الوظيفي تسهلاقتصادية اقليمية و
والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول النامية 

 .االقليمي التي تنتمي الى حركات التكامل االقتصادي

حقوق الطريق وغيرها شركة الطيران لممارسة  وبما أن
 فيدولة نامية تشارك ل كالنقل الجوي التي تتمتع بها  من حقوق

عندما تخضع ملكية األغلبية والسيطرة الفعالة على هذه المصالح، 
 أو رعاياها ممن لهم نفس أكثرلدولة نامية أو هذه الشركة 

عزز مصالح الدول النامية ت أن االمصالح المتماثلة، من شأنه
 .المذكورة آنفا

 :فان الجمعية العمومية

أن تتجنب اتخاذ تدابير الدول المتعاقدة على  تحث -١
، بانتظام وانسجامر النقل الجوي الدولي ي تؤثر في تطوانفرادية

وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل 
 .الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة
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الدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة  تحث -٢
رسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق مماوالسماح لها بطيران 

 نفس في سيما الدول النامية أو دول، وال دولة ألي النقل الجوي
التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في ذلك 

 . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتهااتفاقات النقل الجوي التي 

صالح الدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم الم تحث -٣
بوصفه  االقليمية شبهلتجمعات االقتصادية االقليمية أو لالمشتركة 

ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة ال لقيام ا سليماأساس
 ما نفس التجمع االقتصادي االقليمي حيثمندولة نامية أخرى 

ة على تلك الشركة في يد لا والسيطـرة الفعاألغلبيةتكون ملكية 
 .رعاياهافي يد أو الواحدة أو األكثر امية األخرى تلك الدولة الن

 معايير تباع على التفكير في االدول المتعاقدة تحث -٤
اتباع  الخطوط الجوية، بما في ذلك شركاتبديلة لتعيين وتفويض 

 وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي تلبية لمتطلبات ،معايير االيكاو
من معياري ر تحرالرامية الى الالدول األخرى في جهودها 

الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين دونما اخالل 
 .بالسالمة واألمن

 الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف تدعو -٥
أن تقدم الى الى أشكال التشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية 

المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى 
التي تفيد الدول هذا المجال بالذات جميع معلومات المنظمة تجمع 

 .المتعاقدة

، كل بناء على الطلب المجلس أن يقدم، الى تطلب -٦
االنضمام الى ة الى الدول المتعاقدة التي ترغب في جديمساعدة م

خطوط ال االقليمية لتشغيل شبهالتجمعات االقتصادية االقليمية أو 
 .دوليةالجوية ال

بناء على  ،جلس أن يقدم المساعدة المالى تطلب -٧
 الى الدول المتعاقدة التي تبادر باعداد هذه الترتيبات ،الطلب

لخطوط الجوية املكية وتشغيل مشاركة المباشرة في التعاونية لل
التابعة  التي تقوم شركات الطيرانالى الدول المتعاقدة الدولية أو 

 وزيعبتلفور لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على ا
 . على الدولالترتيبات التعاونيةتلك المعلومات المتعلقة ب

  نظم الحجز اآللي—القسم الثالث 

منطبقة عالميا على هناك حاجة لتعريف المبادئ ال لما كانت
 وعدم االطالعقائمة على الشفافية وسهولة والظم الحجز اآللي ن

ا بين هذه التمييز لتحسين المنافسة بين شركات الطيران وفيم
مكن المنتفعين بالنقل الجـوي الدولي من الحصول بما يالنظم، 

 باحتياجاتهم وتجنب التي تفيبدائل العلى أوسع اختيار بين 
تؤدي الى ممارسات ضارة في توزيع بطريقة  هذه النظم استغالل

 .منتجات الناقلين الجويين

 :فان الجمعية العمومية

 :الدول المتعاقدة على ما يلي تحث -١

 قواعد تنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللياتباع  )أ
التي اعتمدها بصيغتها المنقحة الصادرة عن االيكاو 

 .٢٥/٦/١٩٩٦المجلس في 

استخدام البندين النموذجيين اللذين اعتمدهما المجلس  )ب
هذه بنفس التاريخ، كلما كان ذلك مالئما، لتعزيز 

 .القواعد واستكمالها

ت الثنائيــة واالقليميــة التعــاون علــى المســتويا )ج
والمشتركة بين األقاليم بغية التقليل من الصـعوبات        

نظـم الحجـز اآللـي       المرتبطة بالبدء في استخدام   
 .وبتشغيلها في شتى أنحاء العالم

حسب االقتضاء قواعد من المجلس أن ينقح  تطلب -٢
 .الصادرة عن االيكاونظم الحجز اآللي 

 تجارة الخدمات —القسم الرابع 

مسألة جوانب النقل الجوي ب اهتمت قد  االيكاوتا كانلم
في اطار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات التي أدرجت الدولي 

)GATS( وعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية 
 وللصالحية والدور اللذين اتفاقية الطيران المدني الدوليألحكام 

 .الجوي الدوليتنفرد بهما االيكاو في مجال النقل 

 :فان الجمعية العمومية

 أن من الضروري أن تستطلع على تؤكد من جديد -١
 التوصيات وأن تضع /المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية

للتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الالزمة والمقترحات 
 .داخلية والخارجية التي تؤثر فيه للتغيرات الاستجابةالدولي، 

دف ـالهتبنى على  بأن تلك الترتيبات ينبغي أن سلمت -٢
العام المتمثل في االنتقال التدريجي والمطرد والمنظم والمضمون 

دول المتعاقدة ـق مصالح جميع الـح األسواق، وتحقيـالى فت
 .الدولي ن مشاركتها الفعالة والمستمرة في النقل الجويـبتأمي

اليكاو في وضع  على الدور القيادي لتؤكد من جديد -٣
 . تنظيم النقل الجوي الدولياتاالرشادات لسياسي
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 الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات تحث -٤
التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

 :على ما يلي

 الوطنيـة وأن    هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في       )أ
ـ متكفل بصفة خاصـة     ت الطيـران   سـلطا ةكارش

 . في المفاوضاتة مباشرمشاركةوصناعة الطيران 

أن تكفل ادراك ممثليها ادراكا تاما ألحكام اتفاقيـة          )ب
  سيما خصائص النقل الجوي الـدولي      شيكاغو، وال 

 .وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته

 الدول األعضاء   إزاء حقوقها والتزاماتها    تراعيأن   )ج
ء فـي منظمـة التجـارة       في االيكاو غير األعضا   

 .العالمية

اقتـراح  أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة علـى          )د
خدمات أو أنشطة اضافية متعلقة بالنقـل       ادراج أي   

 آخذة ،الجوي في االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات      
 االرتباط الوثيق بين الجوانب      الخاص بعين االعتبار 

 للنقـل   مناألاالقتصادية والبيئية وجوانب السالمة و    
 .الجوي الدولي

 صـالحياته و تحقيق الفهم التام لدور      شجع على أن ت  )ه
ـ   الاااليكاو في وضع     تنظـيم  ال اترشـادات لسياس

 ،االقتصادي، بما في ذلك تحرير النقل الجوي الدولي
 . هذه االرشاداتعابنظر في اتأن تو

مـن  ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المـادة         )و
 التزاماتخا من أي اعفاءات وأي    نسشيكاغو  اتفاقية  

 بموجـب   عقدتهامحددة تتعلق بالنقل الجوي الدولي      
 .االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات

منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء  من تطلب -٥
 :والمراقبين فيها أن تولي االهتمام الواجب لما يلي

ي الهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة للنقل الجـو       )أ
الدولي والتحرير االطرادي الـذي يجـري علـى         

 .االقليمي شبهواالقليمي والمستوى الثنائي 

الدولي،  مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي )ب
 .وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه

سياسة االيكاو وموادها االرشادية القائمة بخصوص       )ج
لهـا  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الـدولي وعم      

 . الميدان هذاالدائب في

 : المجلسالى تطلب -٦

أن يستمر في االضطالع بدور قيادي عـالمي فـي       )أ
تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان  
السالمة واألمن وحماية البيئة فـي النقـل الجـوي          

 .الدولي

أن يتابع بنشاط التطورات المسـتجدة فـي تجـارة           )ب
ي النقل الجوي الـدولي،     التي قد تؤثر ف   والخدمات  

 .وابالغ الدول المتعاقدة بها

بصورة التعاون والتنسيق االتصال وتشجيع استمرار   )ج
غيرهـا   بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية و  ةفعال
المنظمـات غيـر   الدولية و المنظمات الحكومية   من  

 . مجال تجارة الخدماتعمل فيتالحكومية التي 

 رشادات السياسية وضع اال—القسم الخامس 

 التنظيم االقتصادي عنالحكومات  مسؤولياتبالنظر الى 
 . الدولية في هذا الصددهاالتزاماتالى للنقل الجوي الدولي و

 مسائل تنظيمية كثيرة وجمعت المنظمة عالجت وبما أن
 .التوصيات والمواد االرشادية األخرى الناجمة عن ذلك

 :فان الجمعية العمومية

المشورة التي  المتعاقدة على أن تراعي الدول تحث -١
 السياسات والموادالصادرة بعنوان  Doc 9587 تتضمنها الوثيقة

 عند الدولي لنقل الجوياالقتصادي لتنظيم الاالرشادية عن 
 . التنظيميةااالضطالع بمهامه

تحديث االرشادات ن يسهر على الى المجلس  تطلب -٢
 الدول ا ملبية الحتياجاتجعله وDoc 9587التي تتضمنها الوثيقة 

 .المتعاقدة

 )ب(المرفق 

 االحصاءات

 النقل شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانت
االحصاءات التي يطلبها المجلس وفقا بتقديم الجوي التابعة لها 

 . من اتفاقية شيكاغو٦٧ للمادة
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 الحصاءات شروطاا ـد أيضـالمجلس قد أع ولما كان
ت النقل الجوي الوطنية والمطارات الدولية عمليات مؤسسا

من ) ٥٥(و ) ٥٤( الطرق الدولية، طبقا للمادتين جهيزاتوت
 .اتفاقية شيكاغو

 االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات احصائية متكاملة ولما كانت
لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم 

 .حصائية وخزنها واسترجاعهابالكفاءة الثبات صحة البيانات اال

قدم بعد االحصاءات يعدد من الدول المتعاقدة لم  ولما كان
 .قدمها على نحو كامليالتي طلبها المجلس، أو لم 

جمع ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان
 .احصاءات الطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم االحصاءات

 :فان الجمعية العمومية
 الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهدها تحث -١

 في حينها وبشكل الكتروني كلما لتقديم االحصاءات المطلوبة
 .أمكنها ذلك

 الى المجلس أن يدعو خبراء االحصاء تطلب -٢
 التي تواجه لبحث المشاكل االحصائية االقتضاءوالمحاسبة حسب 

تلبية احتياجات المنظمة على تمهيدا ل ،الدول المتعاقدة وااليكاو
اكتمال مدى نحو أكثر فاعلية، ولتحسين اتساق االحصاءات و

الدول المتعاقدة، وشكل من جانب  مهاي تقدوسرعةقارير الت
ومحتوى التحليالت والمطبوعات، وسرعة توزيعها من جانب 

 .المنظمة

 : الى المجلس ما يليتطلب -٣

نحو أوثق أن يواصل استكشاف سبل التعاون على  )أ
 في جمع العاملةمع المنظمات الدولية األخرى 

 .احصاءات الطيران وتوزيعها

 المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة ترتيباتالأن يضع  )ب
 المساعدة الى الدول المتعاقدة بناء على طلبها العامة

لتحسين احصاءات الطيران المدني وتحسين عملية 
 .بها المنظمةابالغ 

 )ج(المرفق 

 نبؤ والتخطيط االقتصاديالت
ى تنبؤات عالمية ـالدول المتعاقدة تحتاج ال تنلما كا

واقليمية عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل، 
 .لمختلف األغراض

 المستمرة في طار أعمالهمن واجب المجلس في ا ولما كان
المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي يحتمل أن 

طلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك تت
 .التدابير في الوقت المناسب

 المنظمة تتطلب تنبؤات محددة ودعم اقتصادي ولما كانت
 ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية والتخطيط

 .البيئي

 :فان الجمعية العمومية
 االقتضاءوم حسب ـس أن يقـ المجلىلا تطلب -١

 الطويل والمتوسط لالتجاهات ألجلينى اـ وحفظ تنبؤات علإعدادب
والتطورات المستقبلية في الطيران المدني، سواء كانت هذه 

البيانات  هذه التنبؤات شملة، على أن ت أو محددةالتنبؤات عام
 . للدول المتعاقدةهااالقليمية والعالمية، وأن يتيح

نهجيات  المجلس أن يعمل على وضع المالى تطلب -٢
العداد التنبؤات وتحليل التكاليف والمنافع أو الالزمة واالجراءات 

حسب  التكاليف، واعداد دراسات األعمال، بحيث تفي مردودية
تخطيط المالحة لباحتياجات المجموعات االقليمية االقتضاء 

 . تخطيط البيئة التابعة للمنظمةأجهزةالجوية والنظم األخرى أو 

لجمع الالزمة ترتيبات ال أن يضع  المجلسالى تطلب -٣
ووضع المعلومات عن أساليب التنبؤ الجارية لألغراض المحددة 

ها على الدول المتعاقدة من عوزأن ي و، أعاله٢ و١ في الفقرتين
آن آلخر لتكون بمثابة ارشادات لها في عمليات التنبؤ والتخطيط 

 .بها االقتصادي التي تقوم

 )د(المرفق 

 التسهيالت

  اعداد أحكام التسهيالت—األول القسم 
كوسيلة  قد وضع "التسهيالت "الملحق التاسع  لما كان

) ٢٣(و) ٢٢(لصياغة التزامات الدول المتعاقدة بموجب المواد 
وتوحيد االجراءات الالزمة للوفاء شيكاغو من اتفاقية ) ٢٤(و

) ١٤(و) ١٣(و) ١٠(بالشروط القانونية المشار اليها في المواد 
 ).٣٥(و) ٢٩(و

 أن تواصل الدول المتعاقدة تحقيق حيويمن ال ولما كان
أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن تقوم في نفس الوقت 
بحماية عمليات الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير 

 .المشروع
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 مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها ولما كانت
 تخليصيتها في استحداث نظم لالسراع بثبتت فعالأالمنظمة قد 

ز يتعزوي المطارات فالركاب وأفراد الطواقم الدوليين اجراءات 
 .برامج األمن والهجرة

اعداد مجموعة من الالفتات القياسية لتسهيل  ولما كان
  اآلخريننتفعينالمسافرين والمعلى  ات المطاربانياستخدام م

 .ته وفائدتهعليا فأثبت قد

 : العموميةفان الجمعية

 تحديث الملحق سهر علىالمجلس أن ي الى تطلب -١
ي بالمتطلبات المعاصرة ـث يفـبحي" التسهيالت"التاسع بعنوان 

 .للدول المتعاقدة فيما يتعلق بادارة ضوابط الحدود

بين والتكامل  المجلس أن يكفل التوافق تطلب الى -٢
 ."األمن "عشر والملحق السابع " التسهيالت "أحكام الملحق التاسع 

تحديث المواصفات سهر على  المجلس أن يالى تطلب -٣
السفر ق وثائ  بعنوان الصادرةDoc 9303في الواردة واالرشادات 
 واصل وأن ي،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، المقروءة آليا

 استكشاف الحلول التكنولوجية الرامية الى تحسين تخليص
 .االجراءات

لوثيقة ا تحديث واظبأن ي المجلس الى تطلب -٤
Doc 9636ألشخاص ااالشارات الدولية الرشاد " بعنوان  الصادرة

 البيانات بإضافةوذلك ، " البحريةوانئ والمات المطاربانيفي م
 . الدول المتعاقدةاحتياجاتالجديدة اليها وتأمين وفائها ب

  تنفيذ أحكام الملحق التاسع—القسم الثاني 
 الواردة في الملحق والتوصيات الدولية تنفيذ القواعد لما كان

في نقاط مراقبة التي تتخذ التاسع يهدف الى تحسين االجراءات 
الحدود لتسهيل مرور الطائرات والركاب وأمتعتهم والبضائع 

 .ضروريا لكفاءة النقل الجويوالبريد يعد 

 :فان الجمعية العمومية

أن تولي اهتماما خاصا على  الدول المتعاقدة تحث -١
من االتفاقية، ) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(اللتزاماتها الناشئة عن المواد 

 . الملحق التاسعقواعد وتوصياتوأن تزيد من جهودها لتنفيذ 

  مرة بعنايةدرسأن تعلى  الدول المتعاقـدة تحث -٢
 قواعدها بين لديهاعلى األقل كل سنة االختالفات التي توجد 

 وأن ، للملحق التاسعهنةرا الوطنية وأحكام الطبعة الممارساتهاو
 .تبذل جهودا خاصة لتعديل سياساتها الزالة تلك االختالفات

تنفيذ حالة كل دولة متعاقدة على ابالغ االيكاو بتحث  -٣
) ٣٨( أحكام الملحق التاسع في أراضيها وفقا ألحكام المادة

 .االتفاقية من

 أو حسب االقتضاء المجلس أن يستعرض، الى تطلب -٤
كل ثـالث سنوات حالة تنفيذ أحكام الملحق قل على األمرة 

من الدول المتعاقدة  تلك الجوانب التي تتطلب برزالتاسع، وأن ي
 .جهودا مركزة للتنفيذ

 التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة —القسم الثالث 
 جوازات السفر

 جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل بما أن
 وجنسيته وتوفر ضمانا لدولة العبور على هوية الشخص

حامله أن يعود الى الدولة التي أصدرت بوسع المقصد بأن  أو
 .السفر جواز

 الثقة الدولية في أمن وسالمة جواز السفر لها أهمية وبما أن
 .فائقة في تشغيل نظام السفر الدولي

 الجمعية العامة لألمم المتحدة طلبت الى االيكاو أن وبما أن
 سبل ووسائل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب تنظر في

األجانب، بينما شددت على أن هذه الجهود ينبغي أال تقوض 
 .الحماية التي يوفرها القانون الدولي لالجئين

 الجمعية العامة لألمم المتحدة والمجلس االقتصادي وبما أن
طلبا الى الدول األعضـاء وضع أو لألمم المتحدة واالجتماعي 

لتيسير اكتشاف وثائق السفر المزورة، الالزمة حسين االجراءات ت
وأن تتعاون على الصعيدين الثنائي والمتعـدد األطراف لمنع 

المعاقبة تكفل التي تدابير المزورة، وأن تتخذ الوثائق الاستخدام 
نتاج وتوزيع وثائق السفر المزورة واساءة استعمال على ا

 .الطيران التجاري الدولي

 من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال كانولما 
 تزوير وتزييف سيما وال الغش في جوازات السفر، مكافحةل

جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، 
، هوياتالواستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي 

ليها واساءة استعمال جوازات السفر الصحيحة من جانب حام
 تمهيدا الرتكاب جريمة، واستخدام جوازات السفر ينمشروعال

المنتهية مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي 
 .تم الحصول عليها بشكل غير مشروع
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 :فان الجمعية العمومية

الدول المتعاقدة على بذل جهود جدية ومخلصة  تحث -١
 الصادرة عنها، ولحماية للحفاظ على أمن وسالمة جوازات السفر

 أن تساعد بعضها بعضا في هذه علىهذه الجوازات من الغش، و
 .المسائل

 جاريةواصل األعمال الأن ي الى المجلس تطلب -٢
 الغش في جوازات السفر، بما في مكافحةلتعزيز فعالية عمليات 

والمواد والتوصيات الدولية ذلك اعداد ما يلزم من القواعد 
 الحفاظ على سالمة وأمن علىعدة الدول المتعاقدة االرشادية لمسا

 .عنها جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

 االجراءات الوطنية والدولية والتعاون —القسم الرابع 
 حول شؤون التسهيالت

اجراءات الدول المتعاقدة ألن تضع  هناك حاجة  كانتالم
 .الجراءاتعمليات تخليص التحسين فعالية وكفاءة مستمرة 

 انشاء لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية ولما كان
 .يمثل وسيلة ناجحة الدخال التحسينات الالزمة

 التعاون حول شؤون التسهيالت بين الدول ولما كان
المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها 

 .عنيةشؤون التسهيالت قد عاد بالنفع على جميع الجهات الم

 :فان الجمعية العمومية

وطنية   الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجاناتحث -١
قليمي التعتمد سياسات للتعاون اأن تستعين بها، وأن للتسهيالت و

 . الدول المجاورةمع

الدول المتعاقدة على المشاركة في برامج تحث  -٢
ولية لمنظمات الحكومية الدل االقليمية شبهالتسهيالت االقليمية و

 . المعنية بالطيراناألخرى

 الدول المتعاقدة على أن تتخذ كل التدابير تحث -٣
الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل 

 :يلي المالئمة األخرى للقيام بما

 جميع الهيئاتاسترعاء اهتمام المواظبة على  )أ
 :يلي  ماالحكومية المختصة للحاجة الى

 الوطنية متمشية مع والممارساتالقواعد جعل  )١
 .أحكام الملحق التاسع ومقاصده

اعداد الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في  )٢
 .مجاالت التسهيالت

 . الضروريةاجراءات المتابعةالى تنفيذ المبادرة  )ب

 الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهيالت        تحث -٤
دراسـة مشـاكل    علـى    الوطنية أو لجان التسهيالت األخـرى     

، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مـع النتـائج التـي            التسهيالت
صالت ب معها   ترتبطتوصلت اليها الدول المتعاقدة األخرى التي       

 .جوية

 الدول المتجاورة والمتتاخمة على أن تتشـاور        تحث -٥
فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التي قد تجابهها فـي مجـال            

 موحدأن تلك المشاورات قد تؤدي الى حل    تبينكلما  التسهيالت،  
 .لتلك المشاكل

 مشـغلي  الدول المتعاقـدة علـى أن تشـجع          تحث -٦
الطائرات التابعين لها على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف          

 :يلي  مامع حكوماتهم بشأن

 .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها )أ

منع وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و       )ب
لهجرة غير القانونية وغيرها من المخاطر التي تهدد      ا

 .المصالح الوطنية

 الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين تحث -٧
ـ     ـواتحاداتهم الى المشاركة ال    ي الـنظم   ـى أقصى حد ممكن ف

االلكترونية لتبادل البيانات لتحقيق مستويات الكفاءة القصوى في        
 .مطارات الدوليةخدمة الركاب والبضائع في ال

  علـى أن يبـذلوا      الدول والمشغلين الجـويين    تحث -٨
 تعجيلبالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة كل الجهود الممكنة ل

 .الجويةالبضائع اجراءات تخليص عمليات المناولة و

 )ه(المرفق 

 فرض الضرائب
 دورا رئيسيا في توسيع ؤديالنقل الجوي الدولي ي لما كان

لما كان فرض الضرائب على رة والسفر الدوليين، ونطاق التجا
الطائرات والوقود واالمدادات الفنية االستهالكية التي يستعملها 

 النقل الجوي الدولي شركاتعلى ايرادات  والنقل الجوي الدولي
والطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل 

يعات وخدمات  وعلى مبالطائرات في النقل الجوي الدولي
، وله تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الطيران

 .الجوي الدولي
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سياسات االيكاو تميز من ناحية المفهوم بين الرسم لما كانت 
هو جباية تهدف على وجه التحديد " الرسم"والضريبة باعتبار أن 

سترداد نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المدني، الى ا
هي جباية لتحصيل ايرادات للسلطات العامة " الضريبة"ينما ب

الوطنية أو المحلية، وهي ال تستخدم عموما ألغراض الطيران 
 .المدني سواء بشكل كلي أو على أساس استرداد التكاليف

من دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة  ولما كان
 النقل الجوي  على نحو متزايد على بعض جوانبجباياتبفرض 

يمكن تصنيف والدولي، وفرض الرسوم على الحركة الجوية، 
وخدمات ضرائب على مبيعات الجبايات على أنها  ذهه العديد من

 .النقل الجوي الدولي

مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات  ولما كانت
يان ب" ٥-٣٣  في قرار الجمعية العموميةقد عولجتالطائرات 

ت االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية موحد بسياسا
 ."البيئة

 ةـ القرارات والتوصيات الواردة في الوثيقولما كانت
Doc 8632  سياسات االيكاو بشأن فرض  بعنوانالصادرة

من ) ٢٤(، تكمل المادة الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي
ران المدني وتستهدف االقرار بالطابع الفريد للطيشيكاغو اتفاقية 

الدولي وبالحاجة الى اعفاء بعض جوانب عمليات النقل الجوي 
 .الدولي من الضرائب

 :فان الجمعية العمومية
الدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات  تحث -١

 Doc 8632  في الوثيقةتردوالصادرة عن المجلس حسبما 
سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال  عنوانبالصادرة 

 .الدولي لنقل الجويا

 المجلس أن يكفل تحديث االرشادات الى تطلب -٢
وتأمين استجابتها  Doc 8632والمشورة الواردة في الوثيقة 

 .لمتطلبات الدول المتعاقدة

 )و(المرفق 

 خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  سياسة فرض الرسوم—القسم األول 
ية المفهوم بين الرسم  سياسات االيكاو تميز من ناحلما كانت

 هو جباية تهدف على وجه التحديد       "الرسم"والضريبة باعتبار أن    
 ، تغطية نفقات تقديم التسهيالت والخدمات للطيران المـدني        الى

 هي جباية تهدف لتحصـيل ايـرادات للحكومـة    "الضريبة"بينما  

عموما على هذه االيرادات ال تنفق والوطنية أو السلطات المحلية، 
 .التكاليفحساب على أساس وال ملها ابكال ن المدني الطيرا

 مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثـات محركـات        ولما كانت 
ـ  ـفي قرار الجمعي   على حدة  قد عولجت الطائرات   ة ـة العمومي

بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة فـي         " ٥-٣٥
 ".مجال حماية البيئة

تحـدد أسـاس    شيكاغو  اقية  من اتف ) ١٥( المادة   ولما كانت 
استخدام رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويـة واالعـالن         

 .عنها

 الجمعية العمومية قد كلفت المجلـس بصـياغة         ولما كانت 
المبادئ التي يمكن لمقدمي الى توصيات الرشاد الدول المتعاقـدة 

خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيـران المـدني         
على أساسها الرسوم السترداد تكاليف تقديمها   وا  أن يفرض الدولي  

األساليب التي  الى  وتحصيل ايرادات أخرى عن تلك الخدمات، و      
 .تحصيل تلك االيراداتلها عابيمكن ات

 الصـادرة  Doc 9082 المجلس، قد اعتمد الوثيقة     ولما كان 
سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات خدمات المالحـة       بعنوان  
 .نشرها ونقحها والجوية

 :فان الجمعية العمومية
الدول المتعاقدة على أن تكفل االحتـرام التـام       تحث -١

 . شيكاغومن اتفاقية) ١٥( للمادة

الدول المتعاقدة، عند استرداد تكاليف المطارات  تحث -٢
فـي تقـديمها     وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو تشـارك       

 الـواردة فـي      المبـادئ  اتبـاع للطيران المدني الدولي، علـى      
 والواردة فضال عن ذلـك فـي      شيكاغو  من اتفاقية   ) ١٥( المادة

سياسات االيكاو بشأن رسوم بعنوان الصادرة  Doc 9082 الوثيقة
 بغض النظـر عـن الهيئـة       المطارات وخدمات المالحة الجوية   

 .الجوية التنظيمية التي تشغل المطارات وخدمات المالحة

تكفل استخدام رسـوم     أن   علىالدول المتعاقدة    تحث -٣
ـ لمجرد  خدمات المطارات والمالحة الجوية      ة التكـاليف   ـتغطي

 .المرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني

الدول المتعاقدة على بذل قصارى جهدها وفقا        تحث -٤
لنشر أي رسوم تفرضها أو تسمح شيكاغو من اتفاقية ) ١٥( للمادة

 استعمال التجهيـزات المالحيـة      متعاقدة نظير الدولة  البفرضها  
وابـالغ   ،من قبل طائرات أي دولة متعاقدة أخـرى        والمطارات

 . بهذه الرسوملمنظمةا
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 االرشادات  سهر على تحديث  الى المجلس أن ي    تطلب -٥
وأن يجعلها مسـتجيبة     Doc 9082  الوثيقة والمشورة الواردة في  

 .الدول المتعاقدةالحتياجات 

 واالدارة االقتصاد —القسم الثاني 
التكاليف العالميـة لتقـديم خـدمات المطـارات        تنلما كا 

وخدمات المالحة الجوية تتزايد مع تزايد أحجام الحركة التي تقدم 
 .الخدمات  هذهاليها

ـ ا متزايـد ا تركيزصبدة تق الدول المتعا  ولما كانت  ى ـ عل
ــة  ــاءة المالي ــين الكف ــدمات لتحس ــارات وخ ــدمات المط خ

 .الجوية المالحة

 من الضروري اقامة التوازن بين المصالح المالية  نولما كا 
مـن جهـة    لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية       
 .والناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى

تقـديم  الـى    المنظمة   دعت الدول المتعاقدة قد     ولما كانت 
المشورة واالرشادات الرامية الى تشجيع االسـترداد المنصـف         

 .اليف خدمات المطارات وخدمات المالحة الجويةلتك

 الدول المتعاقدة تقوم على نحو متزايد باالستعانة        ولما كانت 
بهيئات مستقلة لتشغيل المطارات وخـدمات المالحـة الجويـة          

 وخدمات المالحة الجوية المتعددة الجنسـيات       جهيزاتوتستخدم ت 
مـن  ) ٢٨( للوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المـادة       

 . شيكاغواتفاقية

 :فان الجمعية العمومية
 الدول المتعاقدة فيما يتعلق بالمطارات وخدمات تذكر -١

مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات ال هي وحدها بأنهاالمالحة الجوية 
من االتفاقية بصرف النظر ) ٢٨(التي تعهدت بها بموجب المادة 
خدمات المالحة  المطارات وتشغلعن الهيئة أو الهيئات التي 

 .الجوية المعنية

الدول المتعاقدة على التعاون الفعال من أجل  تحث -٢
 وخدمات المالحة الجوية المتعددة جهيزاتاسترداد تكاليف ت

 .الجنسيات

 المجلس اسداء المشورة االقتصادية الى تطلب -٣
 المطارات وخدمات بشأنللدول المتعاقدة واالدارية والتنظيمية 
 .ويةالمالحة الج

 الوضع دراسة المجلس أن يستمر في الى تطلب -٤
قدم أن ياالقتصادي لخدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية، و

 .تقارير عنه الى الدول المتعاقدة على فترات مالئمة

دها وأن تبذل قصارى جهعلى  الدول المتعاقدة تحث -٥
 ماتتقديم البيانات المالية المتعلقة بخدما يمكنها لوبأسرع 

المطارات وخدمات المالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس 
 .من اسداء تلك المشورة واعداد تلك التقارير

 )ز(المرفق 
 اقتصاديات الناقلين الجويين

 والمصالح السياحية ومصالح الطيران المنتفعون لما كان
يبدون اهتماما متزايدا والمصالح التجارية ومنظماتها الدولية 

توى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم مسب
 .وعائداتهم المالئمة من االيرادات

الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى  ولما كانت
تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها 

 وهي الدراسات ،االيكاو لتكاليف ايرادات النقل الجوي الدولي
ت على عدم التحيز وأفضت الى نظام أكثر عدال لتقاسم التي شجع
 .االيرادات

االيكاو تحتاج الى معرفة عائدات الناقلين  ولما كانت
 ألغراض التخطيط البيئي والدراسات تكاليفهمالجويين و

 .االستثمارية وألغراض أخرى

 :فان الجمعية العمومية

  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرالى تطلب -١
 دراسة عن االختالفات االقليمية في مستوى التكاليف ةدوريبصفة 

أن يحلل في هذه الدراسة أثر التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و
على  و التكاليفوأسعار المواد على مستوياتاختالف العمليات 

 .النقل الجويتعريفات 

دها والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث -٢
 ة الممكنة من الناقلين الجويين الدوليين التابعينللحصول بالسرع

التي خرى األبيانات الف وااليرادات ويلالها على بيانات التك
 .االيكاو تطلبها

 )ح(المرفق 

 البريد الجوي

الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية  لما كانت
 .بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي
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 :عموميةفان الجمعية ال

 الطيران تراعي تأثرالدول المتعاقدة على أن  تحث -١
 سياسات في مجال البريد الجوي صدرتالمدني الدولي كلما 

 .سيما في اجتماعات اتحاد البريد العالمي الدولي، وال

األمين العام بأن يزود اتحاد البريد العالمي بناء  تكلف -٢
 .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيهعلى طلـب

 

بيان موحد بسياسـات وممارسـات االيكـاو         : ٥-٣٥القرار 
 المستمرة في مجال حماية البيئة

 
بيان موحد بسياسـات االيكـاو المسـتمرة         :١٤-٣٥القرار 

وأساليب العمل ذات الصلة في مجال المالحة 
 الجوية على وجه التحديد

 

بيان موحد بسياسات االيكـاو وممارسـاتها      :١٥-٣٥القرار 
 نظم االتصاالت والمالحـة     ضعلوالمستمرة  
 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 
  للقواعـديالتوافق العالمـ :٣-٢٩القرار 
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IV-1 

  التمويل المشتركــالباب الرابع 

 سياسة الدعـم المشترك :٦٥-١القرار 

 :تقـرر
أن تقدم المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو من          -١

أجل تشجيع توفير تجهيزات وخدمات المالحة الجويـة الوافيـة      
 للخطـوط  يلتحقيق التشغيل اآلمن والمنتظم والكفء واالقتصاد     

موجب الشروط الـواردة فـي الفصـل         وذلك ب  ،الجوية الدولية 
 وفقا للمبادئ األساسـية والسياسـة       ،الخامس عشر من االتفاقية   
 : بهذا القرار١العامة المحددة في المرفق 

 ٦٥-١ بقرار الجمعية العمومية ١المرفق 
 وضع سياسة عامة لاليكاو

 بشأن الدعم المشترك لخدمات
 المالحة الجوية بموجب شروط

  االتفاقيةالفصل الخامس عشر من

  الغرض من المعونة المالية والفنية-١
يكون الغرض من المعونة المالية والفنية المقدمة من خالل         
االيكاو بموجب الشروط الواردة في الفصل الخامس عشر مـن          
االتفاقية هو تشجيع توفير تجهيزات وخدمات المالحـة الجويـة          

 يقتصـاد الوافية لتحقيق التشغيل اآلمن والمنتظم والكـفء واال       
 وفـي   ،للخطوط الجوية الدولية في مناطق غير محددة السـيادة        

 البحار وفي أقـاليم الـدول التـي ال تقـدم التجهيـزات              يأعال
 .الالزمة والخدمات

تشمل تجهيزات وخدمات المالحة الجوية التي يجوز النص        
 : على سبيل المثال وليس الحصر،عليها ما يلي

 رضيةالمطارات والمساعدة المالحية األ )١
 خدمة مراقبة الحركة الجوية )٢
 )األنواء(خدمة األرصاد الجوية  )٣
 خدمة البحث واالنقـاذ )٤
ــاعدات   )٥ ــلكية والمس ــلكية والالس ــالت الس المواص

 الالسلكية المالحية

ان المعونة المالية والفنية المقدمـة مـن خـالل االيكـاو            
 حال من األحوال قيام الـدول المتعاقـدة باتخـاذ           يتستبعد بأ  ال

 مشتركة لتقديم وتشغيل وصيانة تجهيـزات وخـدمات         اجراءات
 .المالحة الجوية بدون اللجوء الى االيكاو

  مصطلحـات-٢

 :ألغراض هذه الوثيقة
 الدولة التي طلبت معونة مالية أو فنية        يه" الطالبة"الدولة  

 بناء على قرار من المجلس بموجب      وإما بمبادرة خاصة منها     إما
 . من االتفاقية٦٩المادة 
 الدولة المتلقية لمعونة مالية أو فنيـة     يه" المدعومة"دولة  ال

 .من خالل االيكاو
 في رد منها علـى  ، الدولة التي أعلنت   يه" المهتمة"الدولة  

 عن استعدادها للنظر في االشتراك في       ،استفسار مقدم من االيكاو   
ــدمات   ــزات أو خ ــد تجهي ــترك ألح ــدعم المش ــروع لل مش

 .الجوية المالحة
 الدولة التي وافقت على المساهمة في    يه" اهمةالمس"الدولة  

 .مشروع للدعم المشترك

  مبادئ أساسية-٣
تقدم المعونة الماليـة والفنيـة وفقـا للمبـادئ األساسـية            

 :ذكرها  يالتال
يستند دائما تقديم المعونة المالية والفنية مـن خـالل      ١-٣

 .االيكاو الى اجراءات طوعية من جانب الدول المتعاقدة
 مـن خـالل     ،كون منظمة الطيران المدني الدولي    ت ٢-٣
 الهيئة الدولية المسؤولة التي تقوم بتقييم مـدى كفايـة           ،مجلسها

 والوقـوف علـى     ،تجهيزات وخدمات المالحة الجوية القائمـة     
 ،المتطلبات االضافية الالزمة لتشغيل الخطوط الجويـة الدوليـة        

 .متطلباتوالمبادرة باتخاذ التدابير السريعة للوفاء بتلك ال

تهدف المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو الـى          ٣-٣
 لتلبيـة   ،توفير تجهيزات وخدمات المالحة الجوية الكافية فحسب      



 IV-2 قرارات الجمعية العمومية  

متطلبات الخطوط الجوية الدولية وفقا للقواعد القياسية الموضوعة 
ومع األخذ في الحسبان الممارسات الموصى بها من وقت آلخر          

 .بمقتضى االتفاقية
 ، من االتفاقية  ٢٨ وفقا للمادة    ،تكون الدولة المتعاقدة   ٤-٣

مسؤولة عن اقامة تجهيزات وخدمات المالحـة الجويـة داخـل         
ـ           .اقليمها  ي وعلى كل دولة متعاقدة أن تستنفذ كل االمكانيات لك

تعمل مباشرة على توفير تجهيزات وخدمات مالئمـة للمالحـة          
 .لى المعونةالجوية قبل التقدم بطلب الى االيكاو للحصول ع

 الى القيام بعمل ، عندما يطلب اليها ذلك،تبادر االيكاو ٥-٣
 ي نحو توفير التجهيزات والخدمات الضرورية في أعـال        يجماع
 وبصفة استثنائية فـي     ، وفي المناطق غير محددة السيادة     ،البحار

 .اقليم الدول غير المتعاقدة

على االيكاو أن تتأكد في كل حالة من أن الظـروف        ٦-٣
 . بالفعل تقديم معونة مالية وفنية من خالل المنظمةيتقتض

يعتمد تقديم المعونة المالية والفنية من خالل االيكـاو    ٧-٣
على استعداد الدولة الطالبة لالشـتراك والتعـاون فـي تقـديم            

 .يالتجهيزات والخدمات الالزمة على أساس اقتصاد

ـ       ٨-٣ رف تؤكد االيكاو للدول المساهمة أن أموالها ستص
تحـت اشـراف المنظمة ضمانا لتحقيق الغرض بأكثر الطـرق         

 .اقتصادا

 اتفاق متعلق بتقديم المعونة المالية والفنية       ييجوز أل  ٩-٣
 علـى دفـع رسـم    ، من حيث المبدأ،من خالل االيكاو أن ينص  

 ، التجهيزات والخدمات المعنية   يمعقول بواسطــة مستخــدم  
 متبع بصفة عامة في الدول     على أن يحدد هذا الرسم وفقا لما هو       

 واذا كانت المنفعة المستمدة من التجهيزات أو الخدمات    .المتعاقدة
 ، للمستخدمين بدون مقابل   ، بمقتضى العرف المتبع   ،المعنية تمنح 

يجوز اتباع هذا األسلوب مؤقتا لمشاريع المعونة المالية والفنيـة          
يـنص   زمنباالتفاق بين الدول المساهمة وذلك لفترة معينة من ال   

 .عليها في االتفاق

تبذل االيكاو كل جهد لمساعدة الدولة المدعومة على         ١٠-٣
 . من االتفاقية٧٥ممارسة حقوقها بموجب المادة 

  السياسة العامـة-٤
يسترشد المجلس بالمبادئ اآلتية وفقـا لشـروط الفصـل          

 :الخامس عشر من االتفاقية

 سياسـة التمويـل ١-٤
الت تقديم المعونـة الماليـة      في كل حالة من حا     ١-١-٤
 يقوم المجلس ببحث الطرق المالئمة لتمويل مـا يلـزم           ،والفنية

 ولكن هذا التمويل يجب ،تجهيزات أو خدمات للمالحة الجوية    من
 من جانب الدول التي ستستفيد من       يأن يقدم عموما بشكل جماع    

 .التجهيزات أو الخدمات المقدمة

 المدعومة وااليكاو   تتفق الدول المساهمة والدول    ٢-١-٤
 وفي تحديـد    .على قسمة المساهمات النقدية أو العينية فيما بينها       

 يجب أن يؤخذ في الحسبان المنفعة التي        ،قيمة مساهمة كل دولة   
 .ستحصل عليها كل دولة

 من ي الالزمة النشاء أو تحسين أيتعتبر األراض  ٣-١-٤
 طبقا ألحكام  التي تقدمها الدولة المدعومة،التجهيزات أو الخدمات

 تعتبر جزءا من نصيبها فـي المسـاهمة   ، من االتفاقية٧٢المادة  
 . من تلك التجهيزات أو الخدماتينحو تقديم أ

 اتفاق لمنح المعونة أن يشمل الـنص        ييجوز أل  ٤-١-٤
 والمعدات المشمولة ي والمباني في األراضيعلى التصرف النهائ 

 . من االتفاقية٧٥باالتفاق وذلك بما يتمشى مع أحكام المادة 

ـ      ييضاف في أ   ٥-١-٤  ي اتفاق لمنح المعونة نص يقض
 مصاريف استثنائية تنفق في     يبأن ترد الدول المساهمة لاليكاو أ     

شأن التحقيقات والمفاوضات والمؤتمرات وغيرها من التـدابير        
 .المرتبطة بتنفيذ المشروع

 الـى أقصـى حـد     ،تتحمل الـدول المدعومـة     ٧-١-٤
 من التجهيزات أو الخدمات التي      يل وصيانة أ  تكلفة تشغي  ،ممكن

 رسـوم انتفـاع     يتقدم من خالل االيكاو في اقليم تلك الدولة وأ        
تفرضها الدولة المدعومة يجـب أن تفـرض وتسـتخدم وفقـا            

 تقدم التجهيزات أو الخدمات على أساسـه        ياالتفاق الذ  لشروط
 . طبقا لتوصيات المجلس، أو في حالة غياب ذلك،)٩-٣انظر (

ال تفرض رسوم جمركية أو رسوم أخرى مـن          ٨-١-٤
جانب الدولة المدعومة على المعدات والمهمات الالزمة النشـاء         

 من التجهيزات أو الخدمات المقدمـة مـن         يوتشغيل وصيانة أ  
 .االيكاو خالل

سياسة االنشاء والتشغيل والصيانة لتجهيزات       ٢-٤
 وخدمات المالحة الجوية

ء أو تشـغيل أو صـيانة       ال ينفذ عمليات انشـا     ١-٢-٤
التجهيزات والخدمات أشخاص يعملون بااليكاو مباشرة اال فـي         

 فيها اعتبارات الكفاءة أو     يالحاالت االستثنائية القصوى التي تمل    
 .غيرها من العوامل المادية اتباع هذا األسلوب



IV-3 التمويل المشترك -٤   

تحتفظ االيكاو بقائمـة للمستشـارين الفنييــن       ٢-٢-٤
ات التي تقدمها الدول المتعاقدة الى المختـارين مـن بين الترشيح

 وذلك لضمان تقديم المشورة والمسـاعدة الفنيـة علـى          ،االيكاو
 .سريع عند نشوء الحاجة الى ذلك نحو

 عقد لتنفيذ أعمال انشائية أو لتشغيل أو صيانة    يأ ٣-٢-٤
ات أو الخدمات بأموال مقدمة جماعيا بواسـطة دول     أحد التجهيز 

 .مساهمة من خالل االيكاو يفضل أن يحرر باسم الدولة المدعومة
 يجوز لاليكاو أن    ،يوحينما يرى المجلس أن هذا األمر غير عمل       

 بكـل الترتيبـات     ، تحت اشراف االيكاو   ،تستخدم وكالء يقومون  
أو العمل علـى   وارساء العقود ، وباجراء المسوحات ،الضرورية

تنفيذ االنشاءات للتجهيزات أو الخدمات المعنيـة أو تشـغيلها أو       
 ويجوز لهؤالء الوكالء أن يكونوا حكومات أو منظمات         .صيانتها

مالئمة أو أفراد تقبلهم حكومـات الـدول المسـاهمة والدولـة            
 العقد  ي ويجوز لاليكاو في حاالت استثنائية أن تبرم ه        .المدعومة

 .مباشرة

يتم ارساء العقود عادة بواسطة مناقصة تنافسـية        ٤-٢-٤
ولكن السلطة التي تتولى ارساء العقد تحتفظ بحرية اختيار المتقدم 
األكثر مالءمة لتنفيذ المهمة المعنية ولن تكون ملزمة بقبول أقـل      

 .العطاءات

 ،عند ارساء العقد باسم حكومة الدولة المدعومة        ٥-٢-٤
ل على موافقة االيكـاو قبـل        الحصو يللدول المساهمة أن تقتض   

 .ارساء العقد

 يجـب   ،مع مراعاة اعتبارات الكفاءة واالقتصاد     ٦-٢-٤
تشغيل أو استعمال موظفين من الـدول المدعومـة ومقاوليهـا           

 .وعمالها ومهماتها وذلك الى أقصى حد ممكن

 سياسة تدريب العاملـين ٣-٤

تساعد االيكاو عند الضرورة أية دولة طالبة في         ١-٣-٤
ريب مواطنيها على تشغيل وصيانة تجهيزات وخدمات المالحة       تد

 ، في الحاالت االسـتثنائية ،الجوية اما بعمل ترتيبات مع وكيل أو     
 ويتم ارساء عقود التدريب وفقـا      . المنظمة نفسها  يبواسطة مدرب 

 .٦-٢-٤ و٣-٢-٤للسياسة العامة المحددة في الفقرتين 

 :لتلك المساعدة أن تشمل ما يلي  ٢-٣-٤

 مشـروع   ي فـي أ   يالتدريب كجزء عضو   ١-٢-٣-٤
النشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات أو الخدمات المدعومة بمعونة      

 .مقدمة من خالل االيكاو

أو االستعانة بمدربين من خالل االيكاو لتقديم  ٢-٢-٣-٤
 .التدريب في اقليم الدولة التي تطلب مثل هذه المساعدة

ولة التي تطلـب    أو التدريب خارج اقليم الد     ٣-٢-٣-٤
 .مثل هذه المساعدة

 مساعدة للتدريب تكون مقدمة وفقـا ألحكـام      يأ ٣-٣-٤
الفصل الخامس عشر من االتفاقية مـن جانـب حكومـة دولـة       

 تحت اسم االيكاو طبقـا      تجرىبواسطة هيئة خاصة يجب أن       أو
 .حددها االيكاوتللقواعد القياسية التي 

 ائيةالسياسة فيما يتعلق بالمسائل االجر ٤-٤

قبل بحث المجلس لطلب مساعدة ماليـة وفنيـة          ١-٤-٤
 يجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات التي ،خالل االيكاو من

تبرره مع االشارة خصوصا الى االجراءات التي اتخذتها الدولة         
 .٤-٣الطالبة بالطلب عمال بأحكام الفقرة 

عندما تقدم دولة ما طلبا للحصول على المعونـة    ٢-٤-٤
 ،ى المجلس ضرورة تقديم تلك المعونة من خـالل االيكـاو          وير
 مـن   ٦٩ المبادرة من االيكاو نفسها وفقا للمـادة         يحينما تأت  أو

 يقوم المجلس فورا باخطار الدول المتعاقدة التي يحتمل         ،االتفاقية
 ويدعوها الى ايراد تعليقاتها بحيث تقـدم تلـك          ،أن تهتم باألمر  

 ويجب أن تشير تلك التعليقات      .التعليقات في غضون فترة محددة    
خصوصا الى ما اذا كانت الدولة مستعدة أم ال لالشـتراك فـي             

 .مشروع للدعم المشترك للتجهيزات والخدمات المعنية

 بعد اجراء بحث لألمر يتضمن عند ،يقوم المجلس ٣-٤-٤
الضرورة االستعانة بخبراء لدراسة جميع العوامـل المرتبطـة          

 ، ويدعو،ورات مع الدول المهتمة باألمر بعقد مشا ،بطلب المعونة 
 الى عقد مؤتمر لتلك الـدول بهـدف         ،اذا كان ذلك مرغوبا فيه    

 .يتخذ  يجب أنيالتوصل الى قرار مبكر حول االجراء الذ

تكفــل االيكــاو بشكــل مستمر وتام اعالم  ٤-٤-٤
 باالضافة الى الدولة الطالبة بكل مـا يتصـل      ،كل الدول المعنية  

 ويجب بوجه خاص اعطاء الدولة الطالبـة فرصـة          ،بالمشروع
 بحث يجرى داخل اقليمها أثناء سير       يلالنضمام والمشاركة في أ   

 .هذه المداوالت

 يمن اتفاقيت  "الدول المنتفعة"ازدياد مشاركة   :٣٧-١٤القرار 
 التمويل المشترك

 سياسة المنظمة في مجال الدعم المشترك المحددة        بمـا أن 
 للجمعية ٦٥-١شر من االتفاقية وفي القرار في الفصل الخامس ع

 .العمومية مازالت سارية
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 ، في اطـار السياسـة المـذكورة       ،قد عقدت  وبمـا أنـه 
اتفاقيتان بشأن التمويل المشترك لبعض خدمات المالحة الجويـة         

 .في مناطق معينة من العالم

 ،"الدول المنتفعـة " أغلبية ما يطلق عليه اسم    ولمـا كـانت 
 بذلك تنتفع مـن     يطائراتها في المناطق المذكورة وه    التي تطير   

 قد وقعت منذ البداية أو انضمت الحقا الـى          ،الخدمات المذكورة 
 . التمويل المشترك المذكورتينياتفاقيت

 : العموميـةعيةفـان الجم

مع االرتياح الجهود السابقة التي بـذلها        تـالحـظ -١
الـى  " فعـة الـدول المنت  "المجلس ورئيسه لتأمين انضمام جميع      

 تلك الجهود التي حققت النجاح فـي        ، التمويل المشترك  ياتفاقيت
 .حاالت معينة

ال تقـدم أيـة    ) ١(التـي   " الدول المنتفعـة   "تحـث -٢
التي ال تقدم ) ٢( التمويل المشترك أو يبموجب اتفاقيت مساهمات

سوى مساهمة جزئية بموجب هاتين االتفاقيتين وفقـا لترتيبـات      
 على أن تنظر في أقرب وقت ممكن        ،لسسابقة عقدتها مع المج   

 أو أن تسـاهم مسـاهمة       ،في االنضمام الى هاتين االتفـاقيتين     
 .فيهما كاملة

 المجلس بمواصلة جهوده لتحقيق أوسع مشاركة  فلتك -٣
 ".الدول المنتفعة" التمويل المشترك من جانب يممكنة في اتفاقيت

الجوانب االقتصـادية والماليـة وجوانـب         :١٠-١٦القرار 
لدعـم المشـترك فـي مجـال تنفــيذ        ا

 المخططات االقليميـة

 ٥-١٢ فـي قراراتهـا      ، الجمعية العموميـة   لمـا كـانت 
 قد حـددت بعـض   ،)٢ و ١الفقرتين   (٥-١٥و) ٤ و ٣الفقرتين  (

سياسات المنظمة فيما يتعلق بالجوانـب االقتصـادية والماليـة          
طبيق وجوانب الدعم المشترك في مجال التنفيذ وما يتعلق به من ت

 .أحكام الفصل الخامس عشر من االتفاقية

 قـد   ،٢-١٥ في قرارها    ، الجمعية العمومية  ولمـا كـانت 
كلـفت المجلس بأن يدرس ويقدم الى الدورة التالية نصا جديـدا       

 بما في ذلك ،من شأنه أن يصنف ويوحد القرارات سارية المفعول
 .قرارات الدورة الخامسة عشرة

محددة في القرار المذكور أعاله      السياسات ال  ولمـا كـانت 
تحتاج الى أن توحد في قرار واحد يشير الى سياسات الجمعيـة            

 وأن القرارات األصلية أو أجزاء      ،العمومية الثابتة في هذا الشأن    
 . الغاؤها تحقيقا لهذا الغرضيمن تلك القرارات ينبغ

 :فان الجمعية العموميـة

 وخدمات  الدول المتعاقدة المنتفعة بتجهيزات    تحـث -١
 ال سيما  ،المالحة الجوية والدول المقدمة لها أن تنظر بعين الجد        

 للتجهيـزات  ي الى المبرر االقتصـاد    ،في االجتماعات االقليمية  
 وذلك بهدف تلبيـة المقتضـيات       ،والخدمات المخطط النشائها  

 ذلـك علـى     يالمبررة للطيران المدني الدولي دون أن ينطـو       
 ، وتطلب الى المجلـس    ،المستمدةتكاليف ال تتناسب مع المنافع      

 أن يساعد الدول الى الحد الممكن عمليا في ،تحقيقا لهذا الغرض  
بحثهـــا وتقييمهـــا للجوانـــب االقتصـــادية والماليـــة 

 .االقليمية للمخططات

 الدول المتعاقدة بأنه اذا لم تتمكن بمواردهـا        تذكـر -٢
وفقا الخاصة من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ المخططات االقليمية   

 أن تستكشف امكانية انجاز مهام التنفيـذ عـن          ي فينبغ ،لالتفاقية
طريق الحصول على قروض لتغطية النفقات الرأسمالية واللجوء 
الى الناقلين الجويين والحصول على المساعدة الفنية بمختلـف         

 ، أو بأية وسيلة أخرى تتمشى وأحكام االتفاقيـة  ،أشكالها المتاحة 
لى االيكاو للحصول على تمويل مشترك وذلك قبل التقدم بطلب ا    

 .بموجب أحكام الفصل الخامس عشر من االتفاقية

 الدول المتعاقـدة الى طلب المعلـومات      تـدعـو -٣
 لـدى دراستهــا لتلـك       ، عنـد الضـرورة  ،مـن االيكـاو 

 .االمكانيات المختلفة

 المجلس بأن يقدم الـى الـدول المتعاقـدة          تكلـف -٤
 . أعاله٢لق بأحكام الفقرة المشورة والمساعدة فيما يتع

 
 



V-1 

  المسائل القانونيةــالباب الخامس 

بيان موحد عن سياسات االيكاو المسـتمرة    :١٥-٣١القرار 
 يفي المجال القانون

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية لما كان
 وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه ،عن سياسات المنظمة في المجال القانوني

صها أقرب الى السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصو
 .متناول اليد وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

 :فان الجمعية العمومية

أن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد عن تقرر  -١
 والمستكملة على ،سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني

دية النحو الذي كانت عليه تلك السياسات عند ختام الدورة الحا
 .والثالثين للجمعية العمومية

 أنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد بيان تقرر -٢
 .موحد عن سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني

 ٦-٧: راراتــرار يلغي القــ أن هذا القوتعلن -٣
 . ويحل محلها٣-٢٧ و٣٦-١٦و  ٤٠-١٠و

 )أ(المرفق 

 السياسة العامة
 المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا  تطور الطيرانلما كان

 ،على ايجاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه
 .يمكن الساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العام بينما

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

 .المالع سالم

  :فان الجمعية العمومية
 على الدور الهام للقانون في تجنـب وحـل     من جديد  تؤكد

النزاعات والخالفات بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة         
 .ألهدافها وأغراضها

 )ب(المرفق 

اجراءات اعتماد مشاريع االتفاقيات 
 يالخاصة بقانون الجو الدول

 :تقرر الجمعية العمومية

 :االجراءات التالية في اعتماد مشاريع االتفاقياتاستخدام 

يرفع مشروع أي اتفاقية تعتبر اللجنة القانونيـة أنـه           -١
 يرفع الـى المجلـس      ،جاهز للتقديم الى الدول كمشروع نهائي     

 .مصحوبا بتقرير عنه

 بما  ،يجوز للمجلس أن يتخذ االجراء الذي يراه مالئما        -٢
دة وعلى من يحدده    في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاق      

 .من الدول والمنظمات الدولية األخرى

 يجـوز للمجلـس أن      ،عند توزيع مشروع االتفاقيـة     -٣
يضيف أي تعليقات وأن يتيح للدول والمنظمات فرصـة تقـديم         

 .تعليقاتها للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

يقدم مشروع االتفاقية الى مؤتمر للنظر فيه بغـرض          -٤
جوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد أحد           وي ،اعتماده

 ويجب أن ال يقل موعد افتتاح ذلـك         .دورات الجمعية العمومية  
المؤتمر عن ستة أشهر من تاريخ احالة المشـروع وفقـا لمـا             

 ويجـوز للمجلـس أن      . أعاله ٣ و   ٢تقضي به أحكام الفقرتين     
شتراكها يدعو الى ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة يري أن ا          

 وعليه أن يقرر ما اذا كانت تلك المشاركة  ،فيه أمرا مرغوبا فيه   
 ويجوز للمجلـس أيضـا أن يـدعو         .مصحوبة بحق التصويت  

 .منظمات دولية لحضور المؤتمر بصفة مراقب



 V-2 قرارات الجمعية العمومية  

 )ج(المرفق 

 التصديق على وثائق االيكاو الدولية
 :ان الجمعية العمومية

ــذكر ــا اذ ت ــق بالتصــديق٣-٢٧ بقراره ــى  المتعل  عل
بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو الخـاص         
وغير ذلك من الوثائق التي أعـدت واعتمـدت تحـت رعايـة             

 .المنظمة

ء في التصديق على ي بقلق استمرار التقدم البطواذ تالحـظ  
 وخصوصا البروتوكوالت   ،بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله   

 مكـرر التفاقيـة     ٨٣مـادة    مكرر وال  ٣الخاصة بادخال المادة    
 .شيكاغو

 ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني       وادراكا منها 
 ، ال سيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على االسـتمرار         ،الدولي

وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة لالسـراع فـي دخـول هـذه              
 .التعديالت حيز النفاذ

ن مفعـول   للحاجة الى التعجيل فـي سـريا  وادراكا منهـا  
التعديالت على وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمـدت تحـت         

 .رعاية المنظمة

أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعـديل        واذ تدرك 
 وحدها التي ستؤمن وتعزز مـن المنـافع         ي ه ىوالوثائق األخر 

 .المترتبة على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات

المتعاقدة على اتخـاذ جميـع الخطـوات         كل الدول    تحث
الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم         

 مكرر والمـادة   ٣أي التعديالت بادخال المادة     [يسر مفعولها بعد    
) ١٩٨٩ (٥٦ والمـادة   ، مكرر فضال عن البنـود الختاميـة       ٨٣

 ما لم تكـن قـد   ،في أقرب وقت ممكن  )] ١٩٩٠) (أ(٥٠والمادة  
 .علت ذلكف

 كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثـائق           تحث
 وخصوصا بروتوكولي مونتريـال     ،األخرى لقانون الجو الدولي   

 على القيـام    ،"نظام وارسو "  لتعديل   ١٩٧٥الثالث والرابع لعام    
 .بذلك في أقرب وقت ممكن

 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم          تحث
عام نسخة من النص والمستندات التي اسـتعملتها فـي          لألمين ال 

 والتي قد تكـون     ،عملية التصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها      
 .بمثابة مثال لمساعدة الدول األخرى في القيام بنفس العملية

 من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية فـي           تطلب
 عند ،تقديم المساعدةحدود امكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول ل

 الى الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على    ،الطلب
 بما في ذلك تنظيم وحضور الحلقات       ،وثائق قانون الجو وتنفيذها   

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

 )د(المرفق 
 تدريس قانون الجو

 بعين االعتبار األهمية  اذ تأخذ،ان الجمعية العمومية
األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة 

 . والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع المهم،والدول

 المجلس الى اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض تدعو -١
بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا 

 .التدريس

 اتخاذ التدابير المالئمة التي من الدول على تحث -٢
 .أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله شأنها

 الدستور المعـدل للجنة القانونية: ٥-٧القرار 
 

بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة       :٩-٣٥القرار 
بحماية الطيران المدني الدولي مـن أفعـال         

 التدخل غير المشروع 
 

ل اتفاقية شيكاغو بنقـل بعـض المهـام         تعدي :٢-٢٣القرار 
  والواجبات

 
تأجير واسـتئجار وتبـادل الطـائرات فـي          :١٣-٢٣القرار 

 العمليات الدولية
 

 التوافق العالمـي للقواعـد :٣-٢٩القرار 
 

بيان موحد بسياسات االيكاو وممارسـاتها       :١٥-٣٥القرار 
 نظم االتصاالت والمالحـة   لوضعالمستمرة  
 الحركة الجويةادارة /واالستطالع

 
 بشأن قـانون    ١٩٨٦اقرار اتفاقية فيينا لعام      :٥-٣٣القرار 

المعاهدات بين الدول والمنظمات الدوليـة أو       
 فيما بين المنظمات الدولية



V-3 المسائل القانونية-٥   

اتفاقيـة تمييـز    تطبيق المادة الرابعـة مـن        :٢-٣٥القرار 
 المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها

 

زاماتها فيما يتعلق   ميثاق حقوق الدول والت    :١٩-٣٢القرار 
بخدمات النظام العالمي للمالحـة باألقمـار       

 الصناعية

 ،اتفاقية الطيران المـدني الـدولي     من   ٤٤المادة   لما كانت 
تكلـف منظمــة    ) اتفاقية شـيكاغو   (٧/١٢/١٩٤٤الموقعة في   

بالعمل علـى تطـوير مبـادئ    ) االيكاو(الطيران المدني الدولي  
وعلى تعزيز تخطـيط وتطـوير   وتقنيات المالحة الجوية الدولية     

  .النقل الجوي الدولي

مفهـوم نظـم االيكـاو لالتصـاالت والمالحـة           وبما أن 
ادارة الحركة الجوية التي تستخدم التكنولوجيا القائمة  /واالستطالع

على األقمار الصناعية قد أيدته الدول والمنظمات الدوليـة فـي           
يـه الـدورة     ووافقت عل  ،مؤتمر االيكاو العاشر للمالحة الجوية    

التاسعة والعشرون للجمعية العموميـة بوصـفه نظـم االيكـاو           
 .ادارة الحركة الجوية/لالتصاالت والمالحة واالستطالع

 بوصفه ،النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية     وبما أن 
ادارة /عنصرا مهما في نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع       

طية عالميـة وأن يسـتخدم      يقصد به أن يوفر تغ     ،الحركة الجوية 
  .لمالحة الطائرات

النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية سيكون       وبما أن 
 بما في ذلك اتفاقية شيكاغو ومالحقها       ،متوافقا مع القانون الدولي   

 .والقواعد ذات الصلة التي تطبق على نشاطات الفضاء الخارجي

سير عليـه    مع مراعاة العرف الذي ت     ،من المالئم  وبما أنه 
 تحديد وتأكيد المبادئ القانونية األساسية التي تحكـم    ،الدول حاليا 

 .النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

سالمة أي اطار قانوني لتنفيـذ وتشـغيل النظـام         وبما أن 
العالمي للمالحة باألقمار الصناعية تتطلب مراعاة مبادئ أساسية        

 .ينبغي تحديدها في ميثاق

 :عية العموميةفان الجم

 أن المبادئ التالية لهذا الميثاق بشـأن حقـوق      تعلن رسميا 
الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العـالمي للمالحـة          
باألقمار الصناعية يجب تطبيقها في تنفيذ وتشغيل النظام العالمي         

 :للمالحة باألقمار الصناعية

العالمي أن تعترف الدول بأنه في تقديم خدمات النظام  -١
للمالحة باألقمار الصناعية واالنتفاع بها يجب أن يكون أهم مبدأ    

 .هو سالمة الطيران المدني الدولي

 ،أن تتاح لكل دولة ولطائرات جميع الدول الفرصـة        -٢
 في الحصول علـى     ،على أساس غير تمييزي وبشروط موحدة     

 بما في ذلك    ،خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية     
ظم االقليمية للتقوية الستخدامها في مجال الطيـران داخـل           الن

 .منطقة تغطية مثل هذه النظم

أن تحتفظ كل دولة بسلطتها ومسؤوليتها لمراقبة        )أ -٣
عمليات الطائرات وتطبيـق أنظمـة السـالمة        
وغيرها من األنظمة داخـل المجـال الجـوي          

 .الخاضع لسيادتها

 العالمي  ال يجوز أن ينتهك تنفيذ وتشغيل النظام       )ب
للمالحة باألقمار الصناعية سـيادة الـدول أو        
سلطتها أو مسؤوليتها في مجال مراقبة المالحة       
الجوية واصدار وتنفيذ أنظمة للسالمة وال يجوز   
أن يفرضا قيودا على سـيادتها أو سـلطتها أو          

 ويجـب أيضـا    .مسؤوليتها في هـذا المجـال     
المحافظة على سلطة الدول في مجال تنسـيق         

ة االتصاالت وفي مجال زيادة خـدمات       ومراقب
المالحة الجوية القائمة على األقمار الصـناعية       

 .األحوال حسب ما تقتضيه

يجب على كل دولة تقدم خدمات النظـام العـالمي           -٤
 أو يتم فـي     ، بما في ذلك االشارات    ،للمالحة باألقمار الصناعية  

نطاق اختصاصها تقديم مثل هذه الخدمات أن تكفل اسـتمرارية          
ل هذه الخدمات وتوافرها وسالمتها ودقتها وامكانية االعتماد        مث

 بما في ذلك وضع ترتيبات فعالة للتقليل الى الحد األدني           ،عليها
 وأن تحقـق    ،من تأثير اختالالت النظام أو تعطله على التشغيل       

 ويجب على مثل هذه الدولة أن تكفـل         .استئناف الخدمة بسرعة  
 ويجب على . الصادرة عن االيكاوالخدمات وفقا للقواعد القياسية

الدول أن تقدم في الوقت المالئم معلومات الطيران عن أي تغيير 
في خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية قد يـؤثر          

 .في تقديم الخدمات

يجب على الدول أن تتعاون لكفالة أعلى درجة ممكنة    -٥
لمي للمالحـة   من التوحيد في تقديم وتشغيل خدمات النظام العا       

 .باألقمار الصناعية

يجب على الدول أن تكفل أن الترتيبات االقليميـة أو دون           
االقليمية متوافقة مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا         
الميثاق ومع عملية التخطيط والتنفيذ العالميين للنظـام العـالمي          

 .للمالحة باألقمار الصناعية
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خـدمات النظـام    تعترف الدول بأن أي رسوم عـن         -٦
العالمي للمالحة باألقمار الصناعية يجب فرضها وفقـا للمـادة          

 .الخامسة عشرة  من اتفاقية شيكاغو
بغية تسهيل التخطيط والتنفيذ العالميين للنظام العالمي        -٧

 تسترشـد الـدول بمبـدأ التعـاون     ،للمالحة باألقمار الصناعية  
 أو متعـدد  والمساعدة المتبادلة سواء كان ذلك على أساس ثنائي  

 .األطراف
تضطلع كل دولة بنشاطاتها الخاصة بالنظام العـالمي         -٨

للمالحة باألقمار الصناعية مع المراعاة الواجبة لمصالح الدول        
 .األخرى
ء في هذا الميثاق قيام دولتين أو أكثر        يال يمنع أي ش    -٩

بشكل مشترك بتقديم خدمات النظام العالمي للمالحـة باألقمـار      
 .الصناعية

وضع وتطوير اطار قانوني مالئـم طويـل         :٢٠-٣٢القرار 
النظام العالمي للمالحة باألقمار  األجل لتنفيذ   

 )GNSS(الصناعية 

 الغاية المتوخاة من النظـام العـالمي للمالحـة          لما كانت 
 بوصفه عنصرا هاما مـن عناصـر نظـم          ،الصناعية باألقمار

جوية ادارة الحركة ال  /او لالتصاالت والمالحة واالستطالع   ـااليك
)CNS/ATM(، توفير خدمات بالغة األهمية لسالمة المالحـة     ي ه 

 .الجوية في جميع أنحاء العالم

 النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية يجب أن  وبما أن 
 بما في ذلـك اتفاقيـة شـيكاغو         ،يكون متفقا مع القانون الدولي    

ومالحقهــا والقواعــد ذات الصــلة المنطبقــة علــى أنشــطة 
 .لخارجيا الفضاء

 ،CNS/ATM الجوانب القانونية المعقدة لتنفيذ نظم ولما كانت
 ،)GNSS(بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمـار الصـناعية          

تتطلب مزيدا من عمل االيكاو لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة بـين           
 ودعم تنفيذ الدول المتعاقـدة  ،CNS/ATMالدول فيما يتصل بنظم    

 .لهذه النظم

 المعقود  ،CNS/ATM المؤتمر العالمي لتنفيذ نظم      كانولما  
 قـد أوصـى   ،١٩٩٨في مدينة ريو دي جانيرو في شهر مـايو   

بوضع تفاصيل اطار قانوني طويل األجل للنظام العالمي للمالحة       
 وبأن يشمل ذلك النظر فـي وضـع اتفاقيـة    ،باألقمار الصناعية 

م في وضع هذا  مع االقرار بأن التطورات االقليمية قد تسه،دولية
 .االطار القانوني

 التوصيات التي أصدرها المؤتمر العالمي لتنفيذ       ولما كانت 
مايو   المعقود في مدينة ريو دي جانيرو في شهر    CNS/ATMنظم  

 وكذلك التوصيات التي وضعها فريق الخبراء القانونيين        ،١٩٩٨
 توفر ارشادا هاما لوضـع وتنفيـذ        ،GNSSوالفنيين بشأن نظام    

 .GNSS   ال سيما لنظامCNS/ATMاطار قانوني عالمي لنظم 

 :فان الجمعية العمومية

 بأهمية المبادرات االقليميـة المتعلقـة بالجوانـب         تقر -١
 .GNSSالقانونية والتنظيمية لنظام 

 بالحاجة الماسة الى وضـع تفاصـيل المبـادئ          وتقر -٢
غي أن تنظم تقـديم خـدمات نظـام         القانونية األساسية التي ينب   

GNSS،وذلك على المستويين االقليمي والعالمي . 

 بالحاجة الى وضع اطار قانوني مالئـم طويـل          وتقر -٣
 .GNSSاألجل لتنفيذ نظام 

 ١٠/٦/١٩٩٨ القرار الذي اتخذه المجلـس فـي         وتقر -٤
بتفويض األمين العام في انشاء فريق لدراسة الجوانب القانونية         

 .CNS/ATMلنظم 

 كـال فـي نطـاق      ، المجلس واألمـين العـام     وتكلف -٥
 بالبدء في انشاء فريق دراسي من األمانة العامـة          ،اختصاصاته

 :للقيام بما يلي

ضمان االسراع بمتابعة توصيات المـؤتمر العـالمي         ) أ
 وكذلك التوصـيات التــي      ،CNS/ATMلتنفيذ نظم   

 ال سيما ما    ،أصدرها فريق الخبراء القانونيين والفنيين    
 .نها بالجوانب التنظيمية ومسائل المسؤوليةيتعلق م

النظر في وضع تفاصيل اطار قانوني مالئـم طويـل           ) ب
 بما في ذلك النظـر فـي       ،GNSSاألجل لتشغيل نظام    

 وتقديم مقترحات بذلك ، لهذا الغرضوضع اتفاقية دولية
االطار في وقت يسمح للدورة العادية القادمة للجمعية        

 .العمومية بالنظر فيها

اصدار تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات       :٤-٣٣ر القرا
التي ترتكب على مـتن الطـائرات المدنيـة         

ــاغبين  ( ــاب المش ــألة الرك ــر مس أو غي
 )المنضبطين

 :ان الجمعية العمومية
بأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها ادراكا منها 

 من تلك ٤٤في ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي وفي المادة 
االتفاقية تتضمن تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من 
أجل تلبية احتياجات شعوب العالم الى نقل جوي يتسم باألمان 

 .واالنتظام والفاعلية واالقتصاد
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الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ واذ تالحظ 
عنها والتي ارتكبها على متن طائرات مدنية ركاب مشاغبون أو 

 .غير منضبطين

آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات واذ تقيم االعتبار 
 .وسالمة الركاب والطاقم الذين على متنها

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

 . بشكل فعالبالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة

 البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات واذ تدرك
 والحاجة الى اعتماد تدابير مالئمة من خالل ،أثناء طيرانها

القانون الوطني لتمكين الدول من المحاكمة على األفعال 
 على عدم انضباطاالجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا أو 

 .متن الطائرات

اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول  على واذ تشجع
من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على 

 عدم انضباطاألفعال االجرامية واالعتداءات التي تشكل شغبا أو 
 .على متن الطائرات المسجلة في دول أخرى

 :لهذا

جميع الدول المتعاقدة على أن تصدر بأسرع ما يمكن تحث 
 ،عد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركاب المشاغبينقوانين وقوا

وأن تدرج فيها الى أقصى حد ممكن عمليا النصوص الواردة في 
 .مرفق هذا القرار

جميع الدول المتعاقدة الى أن تقدم الى سلطاتها وتدعو 
 جميع األشخاص الذين تتوافر لديها ، بغرض المحاكمة،المختصة

وا أي اعتداء منصوص عليه أسس معقولة العتبارهم ممن ارتكب
في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو ويدخل في 

 .والقواعد اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين

 الضميمة
تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي 

 على متن الطائرات المدنية ترتكب

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

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

 سـواء   ،االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديـد       )١
 ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة اذا       ،بالفعل أو بالقول  

كان هذا الفعل تدخال في أداء عضو الطاقم لمهامه أو 
 .لل من قدرته على أداء مهامهيق

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

 .على متن الطائرة

جسماني واألفعال األخرى التي االعتداء ال: القسم الثاني
تعرض السالمة للخطر أو تخل بالنظام واالنضباط على 

 متـن أي طائرة مدنية

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

 .باالعتداء الجنسي أو بالتحرش بأي طفل

أحد األفعال التالية يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم ب )٢
 اذا كان من المحتمل أن ،على متن أي طائرة مدنية

يعرض الفعل سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص 
 أو يخل بالنظام واالنضباط على ،على متنها للخطر

 :متن الطائرة

 سواء ،االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد )أ
 . ضد شخص آخر،بالفعل أو بالقول

 .مدا في تلف أو تدمير أي ملكيةالتسبب ع )ب

 .تعاطي الخمور أو العقاقير الى حد الثمالة )ج

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

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

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

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

تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون  )٣
 .تشغيله محظورا
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 االختصاص :القسم الرابع
وص ليشمل أي جريمة منص) اسم الدولة( يمتد اختصاص  -١

عليها في األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون اذا 
كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من 

 :الطائرات التالية

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

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

 .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة

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

 اذا ،)اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج  )٤
 :توافر الشرطان التاليان

اسـم  (أن يكون الهبوط التالى للطـائرة فـي          )أ
 ) الدولة

وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه  )ب
) الدولة اسم(فيه الى السلطات المختصة في 

وطلب من هذه السلطات محاكمة ذلك المتهم 
المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل 
الطائرة قد قدم طلبا مماثال أو سيقدم طلبا 

 .مماثال الى أي دولة أخرى

تعني في هذا القسم الفترة التي "  لطيرانأثناء ا "ان عبارة  -٢
تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض االقالع وانتهاء 

 .باللحظة التي تتوقف فيها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

تقـديم المسـاعدة الـى      لاتباع نهج منسق     ٢٠-٣٣القرار 
علـى  تـأمين   الشركات الطيران في مجـال      

 ضد مخاطر الحربالطيران 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي ٤٤أن المادة بالنظر الى 
تشير الى هدف ضمان نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية 

 .واالقتصاد

 المأساوية قد أثرت ٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث ونظرا ألن
 .العالم على عمليات مشغلي شركات الطيران في شتى أنحاء

ران في مجال  تغطية التأمين لمشغلي شركات الطيوحيث أن
التأمين ضد مخاطر الحرب لم تعد متاحة تماما في أسواق 

 .العالمية التأمين

 سبتمبر ٢١ في كتاب بتاريخ ، االيكاو ناشدتوحيث أن
 جميع الدول المتعاقدة فيها أن تتخذ ما يلزم من ،٢٠٠١

االجراءات لضمان عدم انقطاع الطيران وخدمات النقل الجوي 
 ، حسبما يلزم،ران وأطراف أخرىولدعم مشغلي شركات الطي

عن طريق التزام بتغطية المخاطر التي استبعدت من التأمين 
 .بسبب التطورات سابقة الذكر وذلك الى أن تستقر أسواق التأمين

أن العديد من الدول المتعاقدة في شتى أنحاء وبالنظر الى 
العالم قد عملت بما ورد في هذه المناشدة وقدمت المساعدة الى 

 .غلي شركات الطيرانمش

 التدابير التي اعتمدتها الدول المتعاقدة في تقديم ونظرا ألن
المساعدة الى مشغلي شركات الطيران معظمها تدابير قصيرة 

 .األجل تختلف من دولة ألخرى

 من المرغوب فيه لذلك وضع نهج منسق في وحيث أنه
ت األجلين القصير والمتوسط لتقديم المساعدة الى مشغلي شركا

 .ضد مخاطر الحربالطيران في مجال تأمين الطيران 

 :فان الجمعية العمومية

 الدول المتعاقدة على العمل سويا لوضع نهج تحث -١
أكثر استدامة وتنسيقا التباعه في معالجة المشكلة المهمة المتمثلة 
في تقديم المساعدة الى مشغلي شركات الطيران في مجال تأمين 

 .التأمين ضد مخاطر الحرب بما في ذلك ،الطيران

 المجلس بانشاء مجموعة خاصة للنظر في وتكلف -٢
المسائل المشار اليها في الفقرة السابقة وتقديم تقرير الى المجلس 

 .مع توصيات في أقرب وقت ممكن

 المجلس واألمين العام التخاذ أي تدابير أخرى وتدعو -٣
 .تعتبر ضرورية أو مرغوبا فيها

  تحديـد   طريقة عملية للسير قدما في     وضع :٣-٣٥القرار 
ــنظم   ــية ل ــة والمؤسس ــب القانوني الجوان

ــتطالع ــة واالس ادارة /االتصــاالت والمالح
 )CNS/ATM(الحركة الجوية 

 التنفيـذ العـالمي لـنظم االتصـاالت والمالحـة       لما كان 
 الـذي يرمـي،     )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /واالستطالع

المالحـة   أساسية لسـالمة    جملة أمور، الى توفير خدمات     ضمن
، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشـر للمالحـة        الجوية

 المؤتمر الحـادي    في وحظي بتأييد قوي     ١٩٩١الجوية في عام    
 .٢٠٠٣عشر للمالحة الجوية لعام 
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 االطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة لما كانو
 والذي يتكون من، )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

وبوجـه  (قرارات الجمعية العموميـة     واتفاقية شيكاغو ومالحقها    
خاص ميثاق الحقوق وااللتزامات في اطـار النظـام العـالمي           

، وارشـادات االيكـاو ذات الصـلة    )للمالحة باألقمار الصناعية  
وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشـغيل نظـم           (

ادارة الحركــة الجويــة /االســتطالعاالتصــاالت والمالحــة و
)CNS/ATM((      بـين  المتبادلة   وخطط المالحة االقليمية والرسائل

االيكاو والدول التـي تشـغل مجموعـات األقمـار الصـناعية         
المستخدمة في المالحـة، قـد سـمح ببلـوغ مسـتوى التنفيـذ          

 .الحالي الفني

 االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب        ولما كانت 
ادارة /انونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع  الق

الجمعية العمومية لاليكاو، اطار في ) CNS/ATM(الحركة الجوية   
والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق الخبراء القانونيين والفنيين،       

لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجـل  أنشئت   دراسة ومجموعة
التحديات والشواغل التي تواجـه      و بالمسائلاعداد سجل مفصل    

 . تمهيدا لفهمهاالمجتمع العالمي

المبـادرات  اتخـاذ    هناك حاجة الى النظر في       ولما كانت 
اقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسـية           

ادارة الحركـة   /ق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع     يتع
مع ضمان توافق هذه اآلليـات      في االقليم،   ) CNS/ATM(الجوية  

 .مع اتفاقية شيكاغو

 :فان الجمعية العمومية
 من برنامج العمـل العـام       ١ بأهمية البند رقم     تقر -١

نظم االتصـاالت   لالنظر في وضع اطار قانوني      "للجنة القانونية   
بمـا  ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /والمالحة واالستطالع 

، وقـرارات   "ألقمـار الصـناعية   فيها النظام العالمي للمالحة با    
 .ومقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك

 من جديد على عدم وجود حاجة الـى تعـديل           تؤكد -٢
ادارة /اتفاقية شيكاغو لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع 

 ).CNS/ATM(الحركة الجوية 

  الدول المتعاقدة الى النظر أيضا في اسـتخدام        تدعو -٣
المنظمات االقليمية لوضع اآلليات الالزمة لمعالجـة أي قضـايا       
قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظـم االتصـاالت            

 فـي   (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية    /والمالحة واالستطالع 
االقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون  

 .الدولي العام

علـى  و والمنظمات االقليمية والصناعة      االيكا تشجع -٤
تنفيذ نظم االتصاالت ل الالزمة الفنية اتالمساعدو تقديم التسهيالت

 ).CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع

 الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطـراف       تدعو -٥
وجهات التمويل الخاصة الى النظر في ايجاد مصـادر تمويـل           

 لمساعدة الدول والمجموعات االقليمية على تنفيـذ نظـم          اضافية
ادارة الحركــة الجويــة /االتصــاالت والمالحــة واالســتطالع

)CNS/ATM.( 

أن يسهر، بل وبأن يساعد عنـد        األمين العام ب   تكلف -٦
، اليها  األطراف امنضميسهل ا  وضع أطر تعاقدية     االقتضاء على 
نموذج المقترحين  على أساس الهيكل وال  جملة أمور  وتعتمد ضمن 

من أعضاء اللجنة األوروبية للطيران المدني ولجـان الطيـران          
 .المدني االقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

المجلس بالمبـادرات    فادة الدول المتعاقدة الى ا    تدعو -٧
 .االقليمية

 المجلس بأن يسجل هذه المبادرات االقليميـة،        تكلف -٨
طبقا للمواد (جعلها علنية بأسرع ما يمكن ينظر في قيمتها ووبأن ي

 ). من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و٥٤

 



VI-1 

 ي التعاون الفنــالباب السادس 

 المساعدة الفنيـة* :١٦-٢٦القرار 

 أمر يمكن أن يقدم ي نمو وتحسين الطيران المدنحيـث أن
 . البلدان الناميةيمساهمة هامة للتنمية االقتصادية ف

 برنامج األمم ي كمنظمة مشاركة ف، االيكاووحيـث أن
 ي لهذه البلدان ف يمكنها تقديم مساعدة مادية،يالمتحدة االنمائ

 الوقت ذاته نهوضا ي فيكون ذلك ف، بهايتطوير الطيران المدن
 .بأهداف هذه المنظمة

الصادر ) الدورة السادسة الخاصة (٣٢٠٢ القرار وحيث أن
عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عن برنامج العمل بشأن اقامة 

 جديد يكلف جميع المنظمات والمعاهد ي دولينظام اقتصاد
 منظومة األمم المتحدة بتنفيذ يلهيئات الفرعية والمؤتمرات فوا

 مما يكمل ويعزز من األهداف واألغراض الواردة ،برنامج العمل
 .لالنماء ي االستراتيجية الدولية لالنماء لعقد األمم المتحدة الثانيف

 قرارا ١٩٧١ ي الجمعية العمومية قد اعتمدت فوحيـث أن
 يعالج سياسات واجراءات ي الذ،٨-١٨موحدا هو القرار 

 ١٩٧٤ ي وأن الجمعية العمومية قد استكملت ف،المساعدة الفنية
 كما قررت ،١٧-٢١ واستعاضت عنه بالقرار ٨-١٨القرار 

 أيضا تحديثه يالجمعية العمومية أن هذا القرار األخير ينبغ
 :يواالستعاضة عنه بما يل

 :فان الجمعية العمومية

 سياسة االيكـاو -ألف 
  برنامجياركة االيكاو فمش 

  المساعدة الفنية 
 اتخذها ي موافقتها على الخطوات التتؤكـد من جديد -١

 برنامج األمم يحتى اآلن مجلس االيكاو لمشاركة االيكاو ف
 ي يقضي الذ، ذلك نظام المشاطرةي بما ف،يالمتحدة االنمائ

 بمساندة البرنامج عن طريق تحمل الدول المتلقية للمعونة شطرا
 مجال يالمجلس ف اتخذها ي وتقر بالخطوة الت،من التكاليف

 مساعدة قدمت على نحو فعـال يالمساعدة الفنية وتشجعها وه
 اتخذها ي وتوافق على الخطوات الت.بالموارد المحدودة المتاحة

                                                   
 .٢٠-٢٩الفقرة السابعة من منطوق القرار حل محلها القرار  *

 األموال ي استخدام وتطوير عمليات المشاركة فيالمجلس ف
 اذ ، قام بها المجلسي وتوافق وترحب بالمبادرة الت.االئتمانية

 لمساعدة الحكومات ياستحدث شعبة مشتريات الطيران المدن
 شراء األصناف ذات القيمة العالية من معدات يوالهيئات ف

 وتطلب من ، والخدمات المرتبطة بهايوأجهزة الطيران المدن
المجلس أن يواصل اتخاذ الخطوات الضرورية لتقديم أكبر قدر 

 ي بما ف، البلدان الناميةي فيطيران المدنمن المساعدة لتطوير ال
 .المتاحة ذلك استخدام جميع مصادر التمويل والتسهيالت المالئمة

 األموال للبلدان النامية من المصادر 
 األخرى متعددة األطراف والثنائية 

 للحصول ي السعي خطوات البلدان النامية فتشجـع -٢
ن المصادر األخرى  فيها ميعلى األموال لتنمية الطيران المدن

متعددة األطراف والثنائية الستكمال األموال المتاحة من 
 وذلك من ،يالميزانيات الوطنية ومن برنامج األمم المتحدة االنمائ

 .أجل أن تتقدم تلك التنمية بأسرع معدل ممكن

 التنسيق مع برامـج  
 المعونـة األخرى 

نية للنهوض بتنسيق أنشطة المساعدة الف تؤكـد أنه -٣
 األخرى أو برنامج يلاليكاو مع أنشطة برامج الطيران المدن

 ، بقدر االمكان، أن يتمي ينبغ،المعونة المتبادلة المرتبطة بذلك
تبادل منتظم للمعلومات بشأن الخطط وتقارير سير العمل بين 

 .االيكاو وهذه البرامج األخرى للمعونة المتبادلة

  االقليميـةمشاريعال 
 ما بين األقاليم فيمشاريعوال 

 يأن يستمر اعطاء أسبقية عالية للسير ف تطلـب -٤
 فيما بين األقاليم نظرا للمنفعة مشاريع االقليمية والمشاريعال

 .الكبيرة الناجمة عن تلك المشاريع

 مراكز التدريـب 
 مع سياسة انشاء مراكز تدريب وطنية أو تتفـق -٥

 تطلبها الدول ي الت مواقع مالئمة بالمعونةيمتعددة الجنسيات ف
 ، ومصادر التمويل األخرىيمن برنامج األمم المتحدة االنمائ



 VI-2 قرارات الجمعية العمومية  

وتشجع الدول المتعاقدة على اعتبار تلك المؤسسات كمراكز 
 مجال الطيران يتدريب اقليمية يمكنها أن تقدم التدريب المتقدم ف

 وذلك من ، المنطقة المعنيةيالى الطالب من الدول المجاورة ف
 .المنطقة  داخل تلكي بمقدرة االعتماد على الذات فأجل النهوض

 التعاون مع الوكاالت األخرى 
  مجال التعليم والتدريبيف 

الصادر عن ) ٣٤الدورة  (٩٠٦ مع القرار تتفـق -٦
 عن موضوع التعليم والتدريب ي واالجتماعيالمجلس االقتصاد

 ي وفي مجال الطيران المدنيوتؤكد على أهمية ذلك الموضوع ف
 .اعداد الطالب اعدادا أفضل للتدريب المتخصص المشار اليه

 االجراءات وأساليب العمل 
 تتبع في ي من المجلس أن يبحث االجراءات التتطلـب -٨

ادارة وتنفيذ وتقييم برنامج المساعدة الفنية على ضوء االحتياجات 
 واألهداف العامة للمنظمة والضمانات ،العملية الى المساعدة الفنية

 وأن يدرس ، عليها الطابع الدولي للمنظمةي ينطويخاصة التال
امكانية ادخال تحسينات بهدف تحقيق التوافق بين االجراءات 
المتبعة وبين سياسة المنظمة وأحكام قرارات الجمعية العمومية 

 يتمثل ي مع مراعاة المطلب المقدم على سواه الذ،المتصلة بذلك
 الوقت ي المساعدة الفنية فىامية الفي الوفاء باحتياجات البلدان الن

 .األنسب وعلى النحو األجدى

 التـوريـدات 
 االعالن ي أن السياسة العامة لاليكاو تتمثل فتؤكــد -٩

عن شراء المعدات والخدمات التعاقدية لمشاريع المساعدة الفنية 
 األمين العام ووفقا للمعايير ي اال اذا رأ، تتعدى مقدارا معينايالت
 أن هناك أسبابا أقوى من ضرورة اتباع هذا ،ضعها المجلس ييالت

 ي تقتض، بسبب االستعجال وبسبب اعتبارات أخرى،المسلك
 االعتبار احتياجات يمجانبة ذلك المسلك اذا ما أخذت ف

 .ومتطلبات الدول النامية

 الخطوات المطلوبة من الدول –بـاء 

 مشاريعاألولويات وتخطيط ال 

تعاقدة على التأكد من اقامة الدول الم تحــث -١٠
 مجال الطيران ياالعتبار الكامل الحتياجاتها الى المساعدة ف

 عند صياغة البرامج القطرية لبرنامج األمم المتحدة يالمدن
 . وغيرها من برامج المساعدة متعددة األطراف والثنائيةياالنمائ

 اعداد وثيقة المشروع 
ـ  الـدول المتعاقـدة ال      انتباه يتسترع -١١  تطلـب   يت
 وغيره من مصـادر     يمن برنامج األمم المتحدة االنمائ     المساعدة

 تتكون مـن مشـاريع      يالمساعدة الى مزايا البرامج الفردية الت     
 ،يمحددة تحديدا واضحا وتستند الى خطط تطوير الطيران المدن        

 الوصـول الـى أدق      يوتحث الدول على التعاون مع المنظمة ف      
 برامجها الفردية وأن تبين     يرج ف تحديد ممكن لمهمة كل خبير يد     

بوضوح مدى المساعدة المطلوبة عند تقديم الطلبات الى برنامج         
 ، أو الى غيره من برامج المعونة المتبادلة       ياألمم المتحدة االنمائ  

 تقوم بوضع البرامج القطرية بالحاجة الى اعداد يوتذكر الدول الت
 وقت ممكن  أقرب يوثيقة المشروع عن كل واحد من المشاريع ف       

 وذلك حتى يمكن تنفيذ المشـروع علـى         ،خالل عملية البرمجة  
 .أسرع وأكمل وجه ممكن

 مشاريع االقليمية والمشاريعال 
 فيمـا بين األقاليـم 

الدول المتعاقدة الى فائدة المساعدة  انتباه يتسترع -١٢
 من خالل يالمقدمة من برنامج األمم المتحدة االنمائ

 تتولى االيكاو ي فيما بين األقاليم التمشاريعالاالقليمية و مشاريعال
 وتحث الدول على زيادة استخدام ذلك النوع من المساعدة ،تنفيذها

وأن تكفل قيام سلطات التنسيق الوطنية فيها باعطاء الدعم الكامل 
 وذلك ،لتلك المشاريع عند اعداد البرامج المشتركة بين عدة بلدان

 وتؤكد أنه ، فيهايالطيران المدنمن أجل تلبية احتياجات خدمات 
ما لم يتم الحصول على هذا الدعم الكامل على سبيل األولوية لكل 

 سيكون مآلها ي فان مشاريع مفيدة جدا للطيران المدن،مشروع
 .الضياع

 الدول المتعاقدة على أن تطلب تضمين تحـث -) أ(١٢
  دراساتيالبرامج االقليمية لبرنامج األمم المتحدة االنمائ

استقصائية جديدة عن القوى العاملة وشؤون التدريب في مجال 
 قامت بها ي لتحديث الدراسات االستقصائية الت،الطيران المدني

 منذ عدة يااليكاو بتمويل من برنامج األمـم المتحـدة االنمائـ
 ي بقصد تحديد االحتياجات الحالية الى العاملين المدربين ف،سنين

 من أجل زيادة استعمال مراكز ،يلم النام العاي فيالطيران المدن
 أو توسيعها أو انشاء مراكز جديدة اذا ،التدريب الموجودة

 .الحاجة تبرر ذلك كانت

 مراكز التدريب االقليميـة 
 الدول على أن تؤيد مراكز التدريب االقليمية تحـث -١٣
 وال سيما بالموافقة على استخدام الدورات ، منطقتهايالواقعة ف

 ي المجاالت التي لتدريب طالبها في المركز االقليمية فالمتاح



VI-3 التعاون الفنى-٦   

 وتذكر الدول ،ي مركز وطنييكون التدريب فيها متاحا ف ال
بالحاجة الى تحقيق تمويل هؤالء الطالب من خالل 

 ،المالئمة للمنح التدريبية من جميع المصادر المتاحة المخصصات
 لبرنامج األمم  والبرامج القطرية، ذلك الميزانيات الوطنيةيبما ف

 وغير ذلك من مصادر التمويل متعددة ،يالمتحدة االنمائ
 .والثنائية األطراف

 اصـدار المنـح التدريبيـة 
 الدول بالحاجة الى تحسين تنفيذ المنح تذكـر -١٤

 ، الوقت المناسبيالتدريبية عن طريق تسمية المرشحين ف
 باعداد ، بداية مشروع ماي ف،وتقترح أن تقوم الدولة المعنية

 مفصل للتنفيذ بالنسبة لكل منحة حتى تتسلم الوكالة يجدول زمن
 . الوقت المناسب لعمل الترتيبات السليمةيالمنفذة الترشيحات ف

 الحسابات االئتمانيـة 
 بمشروع الحسابات االئتمانية وتنظر بعين تشيـد -١٥

 انشاء برامج الحسابات االئتمانية ياالرتياح لمبادرات الدول ف
 مجال يوسيلة للحصول على المساعدة الفنية والتشغيلية فك

 وذلك باالضافة الى المساعدة المقدمة من أموال ،يالطيران المدن
 عن طريق دفع األموال الالزمة ،يبرنامج األمم المتحدة االنمائ

 وتحث الدول على زيادة استخدامها لهذه ،الى االيكاو مباشرة
 .ط االقليمية تنفيذ الخطيالوسيلة لالسراع ف

 المساعـدة التشغيليـة 
الـدول المتعـاقدة الـى  انتبـاه يتسترعـ -١٦

 اطار برنامج يأهميـة وفـائدة خبـراء المسـاعدة التشغيلية ف
 والحسابات االئتمانية ومصادر التمويل ،ياألمم المتحدة االنمائ

 ي وتشجع الدول المحتاجة الى مثل هؤالء الخبراء ف،األخرى
 ي على ادراج طلب الخبراء فيا بمجال الطيران المدننشاطاته

 ي تقدمها لبرنامج األمم المتحدة االنمائيطلبات المساعدة الت
 .ومصادر التمويل األخرى

 اعتمـاد الخبـراء 
 تتلقى المساعدة على أن ي الدول التتشجـع -١٧

 تنفيذ المشاريع وذلك بالعمل على يحدوث تأخيرات ف ىتتفاد
سريعة بخصوص الخبراء الذين تقترحهم االيكاو صدور قرارات 

 .على الدول للمشاريع القطرية

 النظراء والموظفون الوطنيون 
 تتلقى المساعدة من برنامج األمم ي الدول التتذكـر -١٨

 مشروع يتطلب ي كجزء من أ، بالتزامها بأن تقدميالمتحدة االنمائ

ء المؤهلين  النظرا،خدمات الخبراء بصفة استشارية أو تدريبية
تأهيال مناسبا من بين العاملين فيها وذلك للعمل مع خبراء االيكاو 
وأن توفر الفرص وشروط الخدمة الالزمة لجذب واستبقاء هؤالء 

 ي ف، كما تذكر الدول بالحاجة الى تقديم حوافز مناسبة،العاملين
 مجال ي الستبقاء خدمات جميع الطالب كل ف،حدود مواردها

 .هاء تدريبهم بعد انت،تخصصه

 وجود شعبـة مشتريات 
 يالطيران المدنـ 

 الدول المتعاقدة الى شعبة مشتريات  انتباهيتسترع -١٩
 خدمة تقدمها االيكاو للبلدان النامية لشراء ي وه،يالطيران المدن

 وللتعاقد ،يالمعدات ذات القيمة العالية من لوازم الطيران المدن
 .بشأن الخدمات الفنية

  برنامج األمم المتحدةمجلس ادارة 
 ي وأسبقية مشاريع الطيران المدنياالنمائ 

 الدول المتعاقدة األعضاء في مجلس ادارة تحـث -٢٠
 انتباه ممثليها ي على أن تسترعيبرنامج األمم المتحدة االنمائ

 التنمية االقتصادية ي في يلعبه الطيران المدنيأهمية الدور الذ الى
 حتى تعطى مشاريع ،م الفرعية واألقاليمالشاملة للبلدان واألقالي

 برنامج يقدم ي أي تستحقها في األسبقية التيالطيران المدن
 .للموافقة عليه

 الخبـراء -جيم 
 تدبيـر الخبـراء 

 قدر االمكان ، من الدول المتعاقدة أن تتعاونتطلـب -٢١
 خدمتها على التقدم يمع االيكاو بتشجيع الخبراء العاملين ف

 مختلف أفرع ي مجال المساعدة الفنية بااليكاو فيعمل فبطلبات لل
 وبتسهيل اعارتهم لهذا الغرض بأقل قدر من ،يالطيران المدن

 على الدول المتعاقدة عند احالة مرشحين الى ي وينبغ،التأخير
المنظمة أن تبذل جهدها للتأكد من تمتعهم بالمؤهالت الفنية 

مجال المساعدة  يالكاملة وأنهم مناسبون شخصيا للعمل ف
 ي على الدول المتعاقدة أن ترشح خبراء الدراجهم فيوينبغ ،الفنية

 أن ، على البلدان النامية بوجه خاصي وينبغ.قائمة خبراء االيكاو
 على ي وينبغ. القائمةيترشح مواطنيها المؤهلين الدراجهم ف

 ،المناسبين  تقدم الخبراء أن تحتفظ بقوائم بالمرشحينيالدول الت
يالء االعتبار الواجب أيضا المكانية استخدام الخبراء الذين مع ا

 امكانية ي وتحث الدول المتعاقدة على أن تنظر ف،تقاعدوا مؤخرا
من اتاحة عدد   وقتي أيتنظيم شؤون موظفيها بشكل يمكنها ف

 . مجال المساعدة الفنيةيمعين من الخبراء للعمل ف



 VI-4 قرارات الجمعية العمومية  

االمكان  قدر ،من األمين العام أن يقومتطلـب  -٢٢
 ، الحسبان عنصر الوقت والطابع العاجل لمشاريع معينةيوآخذا ف

 مشاريع المساعدة الفنية يأن يعلن للدول بوجود وظائف خالية ف
 لديها خبراء ي وقت مبكر يسمح للدول التي تنفذها المنظمة فيالت

 ي أن تحتوي وينبغ. هذه الترشيحاتيبالتقدم بمرشحين للنظر ف
ى تفاصيل محددة كافية لتمكين الدول من تلك االعالنات عل

ترشيح العاملين الحائزين للمؤهالت المحددة الالزمة لملء 
 .الوظائف الخالية

 :وباالضافة الى ذلك فان الجمعية العمومية

 . ويحل محله١٥-٢٤ القرار ي أن هذا القرار يلغتعلـن

ــأن     :٢٠-٣٥القرار  ــدة بش ــة الجدي ــديث السياس تح
 الفني التعاون

تطبيق بعض التدابير من أجل وضـع سياسـة          تم   هأنبما  
ت الجمعية العموميـة المجلـس      جديدة بشأن التعاون الفني، وكلف    

 اقـرار ويعرض على نظرهـا  عد أن يب ٢١-٣٣ بموجب قرارها 
 . عن جميع أنشطة وبرامج التعاون الفنياموحد

 الدول المتعاقدة تدعو االيكاو على نحو متزايد الى         وبما أن 
الدولية التوصيات تنفيذ القواعد القياسية ولورة والمعونة تقديم المش

 وتحديث بنيتها   هيئاتهاوتطوير طيرانها المدني من خالل تعزيز       
 .األساسية وتطوير مواردها البشرية

 المؤسسات التمويلية تتوقع من منفـذي المشـاريع    وبما أن 
معلومـات  وأن يقـدموا     يةعلا وف ةسرعبا  وهنفذأن ي التي تمولها   

 .يلية وفورية عن أنشطة المشاريع وأوضاعها الماليةتفص

برنامج األمم المتحدة االنمائي الذي يقدمه  تمويل  ال ولما كان 
 انخفضـت ، و غير الطيران المـدني   قطاعات انمائية   الى  وجه  ي

حتى انخفاضا شديدا   مساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني       
نـامج االيكـاو     في المائة من بر    ٣وصلت الى مستوى يقل عن      

 .للتعاون الفني

هي أقل البلدان نموا    في   الطيران المدني    هيئات ولما كانت 
هي و،  الى أكبر قدر من الدعم     وجه الخصوص على  التي تحتاج   
على المؤسسات الماليـة وقطـاع      في معظم األحوال    التي تعتمد   

 .لتعاون الفنيباالصناعة لتمويل مشاريعها 

-١٩٩٩ و   ١٩٩٨-١٩٩٦ثية  الفترات الثال  خالل   وبما أنه 
دمج ادارة التعاون   شرعت المنظمة في    ،  ٢٠٠٤-٢٠٠٢و ٢٠٠١

بـذلك   تحسنفالفني وتنفيذ مفهوم العدد األساسي من الموظفين        
 .الوضع المالي الدارة التعاون الفني

لمتابعـة  املحة الى اتخـاذ أعمـال        توجد حاجة    وبما أنه 
االيكاو العالمي  برنامج   الفعالة في اطار     يةالتصحيحاالجراءات  و

 سد الثغراتلالى الدول دعم ال لتقديملتدقيق مراقبة السالمة الجوية 
 .التي تم تحديدها

 المقدم الى برنامج التعاون الفنـي  ولي التمويل األ ولما كان 
ادارة أعمـال  دعم يستخدم لمن مصادر خارجة عن الميزانية بدأ      

 خالل التدقيق   المحددة من  الرامية الى سد الثغرات      التعاون الفني 
بموجب برنامج االيكـاو العـالمي لتـدقيق مراقبـة السـالمة            

 وبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيـران   (USOAP) الجوية
(USAP). 

 :فان الجمعية العمومية
أن برنامج التعاون الفني نشاط     على   تؤكد من جديد   -١

فـي   االيكاو، ويكمل دور البرنامج العـادي       وذو أولوية في  دائم  
 التوصـيات  التنفيذ الفعال للقواعـد و  من أجل لدول  لتوفير الدعم   

 األساسية  ةبنيالوخطط المالحة الجوية االقليمية، وتطوير      الدولية  
 .لطيران المدني ومواردها البشريةا لهيئات

أن ادارة التعاون الفنـي هـي      على   تؤكد من جديد   -٢
على سـد   دول   الرئيسية التي تساعد االيكاو بها ال      ألدواتاحدى ا 

من خالل أنشطة االيكاو فـي مجـال التقيـيم         الثغرات المكتشفة   
 .والتدقيق

المزيد من أنشطة االيكاو    دمج   على أنه ينبغي     تؤكد -٣
من خالل تحديد واضح لمهام وأنشطة كل ادارة، وتعزيز التعاون      

 .وتنسيق أنشطة كل منها وتجنب االزدواج والتكرار

 برنامج االيكاو للتعاون     على أنه ينبغي تعزيز    تؤكد -٤
علـى مسـتوى   وذلـك   ة،  اهنالفني في حدود الموارد المالية الر     

 الدارة  مـا يتـيح    وعلى المستوى الميـداني، ب     ةتب االقليمي االمك
 .التعاون الفني أداء دورها بمزيد من الكفاءة والفاعلية

عن لبرنامج التعاون الفني    االيكاو ستسمح   بأن   سلمت -٥
مـن أن   ل من مصادر خارجة عن الميزانية       طريق توفير األموا  

 خدماته المرتبطة بالسالمة واألمن والكفـاءة فـي         يستمر ويزيد 
هم بقدر أكبر في تنفيـذ      اسأن ي ، و  لصالح الدول  الطيران المدني 

 وتوصيات المجموعات   التوصيات الصادرة عن االيكاو   القواعد و 
 .االقليمية للتخطيط والتنفيذ

 ضـمان ادة من خـدمات      الدول على االستف   تشجع -٦
لالشراف  وتسترد تكاليفها   الجودة التي تقدمها ادارة التعاون الفني     

خارج ادارة التعاون من على المشاريع التي تنفذها أطراف أخرى 
 .الفني في االيكاو
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بالحاجة الى توسيع نطاق خـدمات التعـاون         سلمت -٧
العامة أو (ليشمل الهيئات غير الحكومية التي تقدمها االيكاو الفني 

دني، وذلك تعزيزا ألهداف    لطيران الم با مباشرة   عنيةالم) الخاصة
من بينها النشاطات التـي كانـت       ولشمول عدة أمور و   ،  االيكاو

توفرها تقليديا الهيئات الوطنية للطيران المدني التـي صـارت          
ما، على أن تواصـل الدولـة تحمـل          تخصخص حاليا الى حد   

و لضـمان نوعيـة الخـدمات       مسؤوليتها بموجب اتفاقية شيكاغ   
 .لقواعد والتوصيات الصادرة عن االيكاولالمقدمة وامتثالها 

 الى برنامج األمم المتحدة االنمائي أن يعطي        تطلب -٨
أولوية أكبر لتطوير قطاع النقل الجوي في البلدان النامية، وتطلب 

تكثيف االتصاالت مع   العامة  الى الرئيس واألمين العام واألمانة      
 األمم المتحدة االنمائي لزيادة مساهمته في مشاريع االيكاو برنامج

 .لتعاون الفنيل

بما في ذلـك    ، اآلخرين التنمية الدول وشركاء    تحث -٩
على المساهمة في آلية تمويل      ،صناعة الطيران والقطاع الخاص   

 ستمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع ألنهاتنفيذ أهداف االيكاو  
 .للطيران المدنيااليكاو االنمائية 

أن أي عجز مالي قد يحدث فـي هـذه   على توافق   -١٠
ينبغي أن يمول في المقام األول      الميزانية في نهاية أي سنة مالية       

تكـاليف الخـدمات االداريـة      الفائض المتراكم في صندوق     من  
 من ميزانية البرنامج العادي الى تمويله وأال يتم اللجوء والتشغيلية

 .اال كآخر حل

قدم الى الدورة العادية المقبلـة      أن ي  المجلس ب  تكلف -١١
 .تنفيذ هذا القرار عن اتقريرللجمعية العمومية 

 يحل هذا القرار محـل قـرار الجمعيـة          تقرر أن  -١٢
 .ويلغيه ٢١-٣٣العمومية 

 توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني لاليكاو :٢١-٣٥القرار 

ون الفنـي   قد أكد أن برنامج التعا     ٢١-٣٣ القرار   لما كان 
يشكل نشاطا دائما ذا أولوية في االيكاو ويكمـل دور البرنـامج            
العادي في تقديم الدعم الى الدول من أجل التنفيذ الفعال للقواعد           

تطـوير البنيـة   ووخطط المالحـة الجويـة    الدولية   والتوصيات
 . البشريةها الطيران المدني ومواردلهيئاتاألساسية 

 اعطاء ادارة التعاون الفني    المجلس قد وافق على    ولما كان 
قبة المالئمين ارم االشراف والفي ظلمزيدا من المرونة التشغيلية 

 .على أنشطة التعاون الفني

قد شجع المجلس واألمين العـام       ٢١-٣٣ القرار   ولما كان 
 بما يتيح اقامة ةتجاريالممارسات العلى اعتماد هيكل وآلية يتبعان 

 . والدول المنتفعةشراكات مثمرة مع شركاء التمويل 

 قيام ادارة التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج       ولما كان 
االيكاو بتنسيق المشاريع التي تلتزم تماما بالقواعد والتوصـيات         

 فـي   كفاءة، يسفر عن تعزيز جوهري للسالمة واألمن وال       الدولية
 .في جميع أنحاء العالمالطيران المدني 

، التي  )العامة والخاصة ( الهيئات غير الحكومية     ولما كانت 
تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقـدة          

ادارة التعاون الفني   أن تمدها   تطلب من االيكاو على نحو متزايد       
التأكد مع بالمشورة والمساعدة في مجاالت التعاون الفني التقليدية    

رة ع بالقواعد والتوصـيات الصـاد     المشاريفي تنفيذ   تزام  لمن اال 
 .االيكاو عن

 :فان الجمعية العمومية
 أنه ينبغي لاليكاو أن تتوسع في تقديم خـدمات          تقرر -١

التعاون الفني، بناء على الطلب، الى الهيئات غيـر الحكوميـة           
التي تنفذ في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال ) العامة والخاصة(

ية فـي   الطيران المدني تهدف الى تعزيز السالمة واألمن والفاعل       
 .النقل الجوي الدولي

 على أن برنامج التعاون الفني ينبغي أن يعمل  تشـدد  -٢
 .دائما في حدود قواعد االيكاو ونظمها واجراءاتها

بد مـن   ، الة الممارسات التجاريتباع بأنه عند ا تسلّم -٣
 .اليكاوالتي تتمتع بها ا على السمعة الطيبة المحافظة

ي كل طلب على حدة من      األمين العام بالنظر ف    تكلف -٤
) العامة والخاصـة  (الطلبات التي تقدمها الهيئات غير الحكومية       

، التي تنفذ في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران المدني         
 لتقديم مساعدة االيكاو في مجاالت التعاون الفني التقليدية،         وذلك

يات المشاريع بالقواعد والتوصفي اللتزام لمع اقامة اعتبار خاص 
 .االيكاو  عنالدولية الصادرة

 الئحة وحدة التفتيش المشتركة :٧-٢٢القرار 
 

 تمويل أنشطة المساعدة الفنية :١٨-٢٧القرار 

 يمثل عنصرا مهما للتقدم ي الطيران المدنلمـا كـان
 ، لجميع البلداني والثقافي واالجتماعي واالقتصاديالتكنولوج

 يينها على المستوى شبه االقليم وللتعاون ب،سيما البلدان النامية ال
 .ي والعالميواالقليم
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معظم األموال المتاحة لاليكاو من أجل تقديم  وبمــا أن
المساعدة الفنية العانة البلدان النامية على النهوض بتطوير 

 حتى الوقت الحاضر من برنامج ي فيها كانت تأتيالطيران المدن
 .ياألمم المتحدة االنمائ

 البلدان ي فياجات الطيران المدن احتيولمـا كـانت
أكبر بكثير من أن تمول بالموارد المتاحة من برنامج األمم  النامية

 ي والت، وغيره من المصادر المستخدمة حاليايالمتحدة االنمائ
 .تشمل الصناديق االئتمانية ونظام تقاسم التكاليف

 :فان الجمعية العمومية

 :الخطوات المطلوبة من الدول -ألف 

  الى ديم التبرعاتتق 
 يبرنامج األمم المتحدة االنمائ 

  والسنـوات التاليـة١٩٩٠لسنـة  
 تتبرع لبرنامج األمم ي الدول المتعاقدة التتحـث -١

 امكان ي ف، على أن تنظر بسرعة وتعاطف،يالمتحدة االنمائ
 ١٩٩٠عن  ي المقدمة لبرنامج األمم المتحدة االنمائتبرعاتهازيادة 

 اطار ذلك ي وذلك من أجل تحسين الفرص ف،اليةوالسنوات الت
 وذلك ،يالبرنامج لتمويل مزيد من مشاريع الطيران المدن

باعتباره   قبوال لدى البلدان الناميةياعتراف بأن البرنامج لق
 ألن تخصيص أموال ،المصدر المفضل لتمويل المساعدة الفنية

 يه الحكومة التالبرنامج للتنمية الشاملة لبلد ما انما هو أمر تحدد
 .تتلقى المساعدة

 منظمات أخرى للتمويل متعدد األطراف 
 الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويل تحـث -٢

 : بما فيها،متعددة األطراف األخرى

 وبنك التنمية ، للتنميةي والبنك اآلسيو،يالبنك الدول
 وبنك االستثمارات ، وبنك التنمية لألمريكتين،ياألفريق
 والصناديق االنمائية ،يصندوق التنمية األوروب/يباألورو

 والبنك ،ي وبنك التنمية لدول الكاريب،التابعة للدول العربية
 ، وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط، للتنميةياالسالم

 .)أوبك(

 تلك المنظمات الى أهمية تقديم ي انتباه ممثليها فيأن تسترع
 سيما المشاريع الالزمة  ال،يالمساعدة لمشاريع الطيران المدن

أو التنمية / وي للنقل الجوي الحيويالنشاء البنيان األساس
 .االقتصادية القطرية

 برنامج المعونة الثنائية 
 وغيرها من برامج المعونـة 

 لديها برامج مساعدة يالدول المتعاقدة الت يتوصـ -٣
 أهمية استخدام يثنائية أو برامج ترعاها الحكومات بالنظر ف

 المساعدة على تنفيذ برامجها يلمساعدة الفنية من االيكاو فا
  .يلمساندة الطيران المدن

 الدول المتلقية للمساعدات 
الدول المتعاقدة على اعطاء أولوية عالية  تحـث -٤

 وعندما تطلب المساعدة الخارجية لهذا ،يلتطوير الطيران المدن
االشارة على  ب، من خالل هيئة حكومية مالئمة،الغرض أن تقوم

 اشراك االيكاو كوكالة يالمنظمات القائمة بالتمويل برغبتها ف
 يجوز أن تمولها تلك ي التي مشاريع الطيران المدنيتنفيذية ف

 .المنظمات

 منظمـات التمويـل -باء 
 االيكاو بصفتها المنظمة المعترف بها 

 يكوكيلة عن برنامج األمم المتحدة االنمائ 
 يمدن شؤون الطيران اليف 

 تشمل فيمـا    ي الت ، منظمات التمويل  انتباه يتستـرع -٥
 وبنـك التنميـة     ، للتنميـة  ي والبنك اآلسيو  ،يتشمله البنك الدول  

ـــ ـــريكتين ،ياألفريقـ ـــة لألم ــك التنمي ـــك ، وبن  وبن
ـ   ـ  /ياالستثمـارات األوروبـ  ، للتنميـة يالصنــدوق األوروب

التنمية لدول  وبنــك  ،والصناديق االنمائية التابعة للدول العربية    
 للتنمية وصـندوق منظمـة الـدول        ي والبنك االسالم  ،يالكاريب

 من بين وكـاالت     ، الى أن االيكاو تعتبر    ،)أوبك(المصدرة للنفط   
 ي فهي وبالتال،ي الوكالة المتخصصة للطيران المدن،األمم المتحدة 

الوكالة المعتمدة لدى األمم المتحدة بصفتها السلطة المتخصصـة         
ـ        لالضطالع بالم   مشـاريع   يساعدة الفنيـة للبلـدان الناميـة ف

 .يالمدن الطيران
 قبول منظمات التمويل لاليكاو لتقديم 
 ي مجال الطيران المدنيالمساعدة ف 

 ي بأن تعط،منظمات التمويل المذكورة أعاله توصـي -٦
 في عمليات تحديد ، كلما كان ذلك مالئما،األفضلية لاليكاو

مشاريع الطيران المدني في وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم 
 .المساعدة الفنية مجال

 الخطوات المطلوب من األمين العام 
 اتخاذها بصدد منظمات التمويل 

من األمين العام أن يواصل االتصال مع  تطلب -٧
 ومع ،منظمات التمويل المالئمة مثل المنظمات المذكورة أعاله
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خصيص  بغرض ت، يحتمل أن تحصل على المساعداتيالدول الت
 . باستعمال االيكاو كوكالة تنفيذية،ياألموال لتطوير الطيران المدن

 :وباالضافة الى ذلك فان الجمعية العمومية

 . ويحل محله١٧-٢٦ القرار ي هذا القرار يلغتعلـن أن

ــدريب   :١٧-٢٤القرار  ــة للت ــنح الدراســية والتدريبي الم
  والمتقدمياألساس

 يالتدريب التخصص وي تكاليف التدريب األساسحيـث أن
 بعض ي تمثل في والطيراني المجالين الفنيوالمتقدم للعاملين ف

الحاالت عقبة أمام ارسال الطالب الى مراكز تدريب 
 .االقليمية الطيران

 قد سمح حتى يبرنامج األمم المتحدة االنمائألن  ونظـرا
 تديره ي بتمويل جزء هام من البرنامج الذ١٩٧٥نهاية عام 
 ي في والطيراني المجالين الفنيريب العاملين فااليكاو لتد

 .النامية البلدان

 أن األموال االقليمية لبرنامج األمم المتحدة واذ تعتبـر
 من ي مجال الطيران المدني المتاحة للمساعدة الفنية فياالنمائ

 تطلبها الدول المتعاقــدة يأجل المنـح الدراسيـة والتدريبية الت
 ،يلوفاء باحتياجات الطيران المدن غيــر كافيــة ليهــ

 . البلدان الناميةيسيما ف وال

 :يتقـرر الجمعية العمومية ما يلـ

 مجلس ادارة ي الدول المتعاقدة األعضاء فأن تحـث -١
 احتياجات البلدان ي على النظر فيبرنامج األمم المتحدة االنمائ

 وأن ي والطيراني المجالين الفنيالنامية الى تدريب العاملين ف
 تقدم الموارد لمختلف وكاالت األمم المتحدة من أجل زيادة أموال

 .يالمساعدة الحالية لتلبية الحاجة الى تطوير الطيران المدن

 باالشتراك مع ، تلك الدول على القيامأن تحـث -٢
 باتخاذ التدابير الضرورية حتى يدرج برنامج األمم ،االيكاو

 من يميزانية لمنح الطيران المدن بندا من بنود اليالمتحدة االنمائ
 ي والمتقدم للعاملين في والتدريب التخصصيأجل التدريب األساس

 .ي والطيرانيالمجالين الفن

 الدول المتعاقدة المؤهلة للحصول على أن تحـث -٣
 على اعطاء أسبقية يالمساعدة من برنامج األمم المتحدة االنمائ

 الطيران مشاريع يعالية للتدريب من خالل منح التدريب ف
 ي بالدها والممولة من أموال البرامج القطرية التي فيالمدن

 أو أن تكفل ذلك التدريب ،ييضعها برنامج األمم المتحدة االنمائ
 وأن ، وذلك المكان اجراء التدريب فعال،من مواردها الذاتية

 أنشئت ي التيتسعى الى تحقيق بقاء معاهد تدريب الطيران المدن
 . اليها تلك الدولي تنتمي الت المنطقةيف

 تمكن ي المجلس الى اتخاذ الخطوات التأن توجـه -٤
االيكاو من الحفاظ الى أقصى حد ممكن على التوازن بين 

 من أجل تقديم المنح ،احتياجات الدول المتعاقدة والموارد المتاحة
 تتناسب مع جميع المناطق الجغرافية يالدراسية والتدريبية الت

 . التدريب االقليميةومع مراكز

) التبرعات (٧-١٦ الدول بأن القرار أن تذكـر -٥
 وضع ي في هي وأن تحث الدول الت، المفعولييزال سار ال

يسمح لها بأن تمنح االيكاو أمواال اضافية لتقديم المنح التدريبية 
 .عينا  أن تفعل ذلك اما نقدا أوي مجال الطيران المدنيف

 :جمعية العمومية ذلك فان الىوباالضافة ال
 .٩-٢٣ أن هذا القرار يجب قرارها السابق تعلـن

تعزيز التدريب وقدرات صـيانة المعـدات        :٢٠-٢٧القرار 
 بمجال المساعدة الفنية

 بذل كل الجهود ي استمرار نقص التمويل يقتضلمـا كـان
 . مع الدول المشاركةيلتحسين كفاءة التعاون الفن

 نفذتها االيكاو قد ييع التعمليات تقييم المشار ولما كانت
كشفت عن وجود عدد من المشاكل المزمنة الشائعة بين الكثير 

 ،ي سالمة الطيران المدني وأن هذه تؤثر ف،من الدول النامية
 مجاالت توافر النظراء وتدريبهم واالمكانية الذاتية يوخصوصا ف

 وتوريد قطع الغيار الجراء ،لالضطالع بنشاطات المشاريع
 .السريعة والفعالة للمعدات التشغيليةالصيانة 

 الدول المتعاقدة بـأن تعييــن       تذكـر -١ تعيين النظراء
 وقت مبكر وفقا لشروط     ينظــراء ف 

 مشروع مـن مشـاريع المسـاعدة        يأ
 بغض النظر عن مصدر التمويل      ،الفنية

 يعد من األمور ذات األهمية ،الخاص به
الحيوية النجاز األنشـطة ذات القـدرة       

 .ى االستمرارالذاتية عل
الوقت الالزم 

 للتـدريب
اهتمام الدول المتعاقـدة الـى       يتسترع -٢

الفترة الزمنية الطويلة الالزمة لتدريب     
 بعض المجـاالت   يالعاملين الوطنيين ف  

المتخصصة مـن مجـاالت الطيـران       



 VI-8 قرارات الجمعية العمومية  

 مثل عمليات الطيران وصالحية ،يالمدن
 والحاجة الى اقامة    ،الطائرات للطيران 

مقتضيات عند صـياغة    االعتبار لهذه ال  
المشاريع ونظرا لطول الفترة الالزمـة      
لحصــول العــاملين الــوطنيين علــى 
المهارات التخصصية والخبرة العمليـة     

 فـان   ، مجال التخصصات المعنيـة    يف
 على تعيين أكثر    تحـثالدول المتعاقدة   

 يمن نظير واحد لوظائف المشاريع الت     
 .تتطلب تدريبا طويال قبل التعيين فيها

 ين المهاراتتحس
 االدارية

ـــر -٣ ــدة تذكـ ـــدول المتعاقـ  ، الـ
 مشــاريع بنــاء يوخصـوصـــا فــ

 بأهمية اتخاذ التدابير الكافية   ،المؤسسات
لتحسين المهــارات االداريــة العليا 
للموظفين الوطنيين من أجـل التنظـيم       

 بكفاءة يواالدارة لخدمات الطيران المدن
 .وفاعلية

 أولوية  ياقدة أن تول   الدول المتع  تحـث -٤ صيانة المعدات
 عالية للصيانة الوقائية للمعدات من أجل     

تأمين عمليات سليمة ويمكن االعتمـاد      
 تعتبر حيوية لضمان سالمة     يعليها والت 

 .يالطيران المدن
 يالنقد األجنبـ

 لقطع الغيار
 الـدول المتعاقـــدة بـأن       تذكــر -٥

 توافر قطـع  يفاعلــية الصيانة تقتض  
 فإنهـا لـذلك    و .الغيار على نحو سريع   

تحث الدول المتعاقدة أن تتـيح الدارات   
 االستفادة السريعة مـن     يالطيران المدن 

ـ      ، مـع   يجزء من ايرادات النقد األجنب
 الحسبان عمر وحالة المعدات     ياألخذ ف 

 . تحتاج الى الصيانةيالت

ـ     :١١-٢٢القرار   اعـادة تشـغيل     يالمساعدة الدوليـة ف
المطارات الدوليـة وتجهيـزات وخـدمات       

 لمالحة الجوية ذات الصلة بهاا

 هدف االيكاو تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران لمـا كـان
 . العالم أجمعي في الدوليالمدن

 تقديم المطارات وخدمات المالحة الجوية ولمـا كـان
واألرصاد الجوية واالتصاالت وغيرها من تجهيزات وخدمات 

حة المالحـة الجوية يعد أمرا جوهريا لتسهيل المال
 .الدولية الجوية

 ثمة حاالت أصيبت فيها المطارات ولمـا كـانت
وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية ذات الصلة بها بالتلف أو 

 بدون ، ولم تتمكن الدول المعنية،الخلل نتيجة لكوارث كبرى
 من اعادة تشغيل تلك المطارات والتجهيزات ،يتعاون دول
 .والخدمات

دول المتعاقدة أن يعاد تشغيل  صالح كل الي فولمـا كـان
تلك المطارات الدولية والتجهيزات والخدمات ذات الصلة بها 

 . أقرب وقت ممكنيوذلك ف

 :فان الجمعية العمومية

 ، كل الدول القادرة على تقديم المساعدة الفوريةتحـث -١
 من خالل ،بناء على طلب تقدمه الدولة المعنية الى المجلس

 بما يسمح على وجه ،ات تشغيليةتقديم موظفين مؤهلين ومعد
 ذلك ي بما ف،يالسرعة باستئناف التشغيل الكامل للمطار الدول

 وذلك الى ، أصابها تلف أو تدميريالتجهيزات أو الخدمات الت
 .ي البلد المعنيحين العودة الى الخدمة الكاملة ف

 أقرب موعد ممكن ي المجلس بأن يضع فتكلـف -٢
شغيل ومعدات للطوارئ من  التيخطة للطوارئ تضم خبراء ف

 تقديم المساعدة الفورية يأجل االستجابة لطلب الدولة المعنية ف
 استئناف تشغيل ي من أجل االسراع ف، وعلى حسابها،اليها

 ي والتجهيزات والخدمات ذات الصلة به التيالمطار الدول
 على أن تستمر هذه المساعدة الى حين ،أصابها تلف أو تدمير

 .ي البلد المعنيدمة األصلية فالعودة الى الخ

 المجلس باستخدام كل الوسائل المتوفرة لديه تكلـف -٣
 . طلبات من الدوليلتلبية أ

 ، لهذا الغرض، تتيحي كل الدول المتعاقدة التتـدعـو -٤
 ما يلزم من موظفين ومعدات لمساعدة ،وبناء على طلب المجلس

الدولية  اعادة تشغيل المطارات يالدول المعنية على االسراع ف
 .الصلة وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية ذات

  مجال الطيراني فيالتدريب الفن :٧-١٦القرار 

 يعد أداة ي السريع للطيران المدني التطور الفنلمـا كـان
 ،حيوية لتحقيق الكثير من المنافع االجتماعية واالقتصادية للدول

 يظف تدريب مويولكنه يتطلب من الدول النامية بذل جهد ف
 .الطيران يفوق مواردها المالية وتسهيالت التدريب فيها
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يالت التدريب ه مع استخدامها لتس، البلدان الناميةوبمـا أن
المتاحة لها من خالل برامج المعونة الثنائية وبرنامج األمم 

 يمكن ي اال أن جزءا من موارد تلك البرامج التيالمتحدة االنمائ
 مازالت غير كافية لتلبية يمدناستعمالها ألغراض الطيران ال

 . مجال الطيرانيالمقتضيات المتزايدة للتدريب ف

  المراكزي الوقت نفسه أماكن خالية في هناك فوبمــا أن
 . على الطيرانيالقائمة للتدريب الفن

 ي الطيران المدني السريع في التطور الفنولمـا كـان
ق األرضية يتطلب انفاقا كبيرا من الدول النامية على المراف

 .للطيران لمواكبة ذلك التطور

 :فان الجمعية العمومية

 :للمجلستصـرح  -١

 شكل منح دراسية ومنح زمالة على تبرعاتبأن يتلقى  )أ 
ومعدات التدريب وأموال للتدريب من الدول ومن 

 .المصادر األخرى العامة والخاصة

بـأن يعمـل كوسيـط بيـن الـدول بخصـوص  )ب 
نح الزمالة وبخصوص اصـدار المنح الدراسية وم

 .تقديم المعدات التدريبية

 ي ف، الى المجلس أن يتخذ التدابير الضروريةتطلـب -٢
 أعاله بشكل ١ لتنفيذ الفقرة ،حدود الموارد المتاحة لدى المنظمة

مرن مع السماح بعمل ترتيبات متنوعة تحقيقا للمصلحة العليا 
 .ي الدوليللطيران المدن

 ١  تنفيذ الفقرةي ف الدول الى أن تتعاونتـدعـو -٣
أعاله وأن تترك األمر للمجلس لتقرير كيفية الحصول على 

 من خالل ، وعلى الدعم،الدعم من المؤسسات الدولية
 . بلدانهاي من المصادر العامة والخاصة ف،الحكومات

 الى المجلس أن يشجع الدول على تركيز تطلـب -٤
قائمة جهودها على احداث المزيد من تطوير مراكز التدريب ال

 وأن تستغل على نحو كامل تسهيالت تلك المراكز ،في مناطقها
 والمتخصص ي طالبها للحصول على التدريب األساسبإرسال

 .يواالضاف

 الى المجلس أن يقدم المشورة والمساعدة تطلـب -٥
 الحصول على الدعم من برنامج األمم المتحدة يللبلدان النامية ف

 .القليمية لتلبية احتياجاتها تنفيذ برامج التدريب ايللتنمية ف

 الى المجلس أن يبحث من جديد مسألة اعداد تطلـب -٦
 شكل معدات وأموال بهدف مساعدة الدول للتبرعات علىبرنامج 

 وذلك عندما تشير الظروف ، تنفيذ الخطط االقليميةيالنامية ف
 .الى وجود فرص لنجاح مثل هذا البرنامج

النتائج المحققة  الى المجلس أن يقدم تقريرا عن تطلب -٧
 .الى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية

والتوصـيات   تنفيذ القواعـد     :)د(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
  واجراءات خدمات المالحة الجويةالدولية

 
  التدريب على الطيران:)ح(المرفق  ،١٤-٣٥القرار 

 
 مساعدة الدول علـى تنفيـذ       :)و(المرفق   ،٩-٣٥القرار 

 يلفنية لحماية الطيران المـدن    االجراءات ا 
 الدولـي

 
ـ       :١٩-٢٢القرار   تنفيـذ   يتقديم المسـاعدة والمشـورة ف

 المخططات االقليمية
 

 تحسين االشراف على السالمة :١٣-٢٩القرار 
 

ـ    يانشاء برنامج عالم   : ١١-٣٢القرار   ي لاليكاو للتدقيق ف
 مراقبة السالمة الجوية

 
ي شـامل لعمليـات   االنتقال الى نهج تجميع  :٦-٣٥القرار 

 برنامج االيكـاو العـالمي    في اطار التدقيق  
 لتدقيق مراقبة السالمة

 
 التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران :٨-٣٥القرار 

 
التغلب على الثغـرات المحـددة مـن خـالل         :٩-٣٣القرار 

البرنامج العالمي لتـدقيق مراقبـة السـالمة        
والتشجيع على ضـمان جـودة مشـروعات        

 فنيالتعاون ال

 
  السالمة لسد ثغرات استراتيجية موحدة   وضع   :٧-٣٥القرار 

 الجوية
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بيان موحد بسياسات االيكاو وممارسـاتها       :١٥-٣٥القرار 
نظم االتصاالت والمالحـة    لوضع  المستمرة  
 ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 
 لتنفيذ نظم   يأعمال المتابعة للمؤتمر العالم    :١٢-٣٢القرار 

ادارة /حــة واالســتطالعاالتصــاالت والمال
 ١٩٩٨ ،الحركة الجوية

 
 خطة االيكاو العالمية لسالمة الطيران :١٦-٣٣القرار 

 

مراعاة تطور مواصفات أجهـزة تسـجيل        :١٦-٣٥القرار 
 بيانات الطيران

 
حماية معلومات السـالمة الجويـة لـنظم         :١٧-٣٥القرار 

تحصيل ومعالجة البيانـات بغيـة تحسـين      
 سالمة الطيران

 
اتقان اللغة االنجليزية ألغـراض االتصـال        : ١٦-٣٢ار القر

 يبالهاتف الالسلك
 

 

 

 



VII-1 

  التدخل غير المشروعــالباب السابع 

 عــام

اعالن بشأن اساءة استعمال الطائرات المدنية       :١-٣٣القرار 
بشـأن األعمـال االرهابيـة      وكأسلحة دمار   

 المدني الطيران األخرى في

 :ان الجمعية العمومية

 األعمال االرهابية المقيتة التي وقعت في الواليات اذ تشهد
والتي أسفرت عن فقدان أرواح بريئة  ١١/٩/٢٠٠١المتحدة في 

 .كثيرة وعن آالم بشرية ودمار كبير

 ومع ، عن أعمق تعاطفها مع الواليات المتحدةواذ تعرب
 ومع ،أكثر من ستين دولة أخرى في العالم فقدت بعض مواطنيها

 .أسر ضحايا هذه األفعال االجرامية غير المسبوقة

تناقض وحسب مع  بأن هذه األفعال االرهابية ال تواذ تقر
 بل وتشكل أيضا استخداما للطائرات ،أبسط االعتبارات االنسانية

 كما أنها ،المدنية في هجوم مسلح على المجتمع المدني المتحضر
 .ال تستقيم مع القانون الدولي

 بأن النوع الجديد من التهديد من جانب المنظمات واذ تقر
ة وسياسات االرهابية يقتضي من الدول جهودا متضافرة جديد

  .تعاونية جديدة

 ٩-٢٧ و٥-٢٢ية ــ الى قرار الجمعية العمومواذ تشير
 بشأن أفعال التدخل غير المشروع واألعمال االرهابية  ٢٢-٣٢و

 .التي تهدف الى تدمير الطائرات المدنية أثناء طيرانها

 ٥٥/١٥٨ بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة واذ تذكّر
والى  الدولي  الى القضاء على االرهابالتدابير الراميةبشأن 

 الصادرين عن مجلس األمن التابع ١٣٧٣ و١٣٦٨القرارين رقم 
 .بادانة ومكافحة االرهاب الدوليلألمم المتحدة 

 :فان الجمعية العمومية 

 بقوة هذه األعمال االرهابية باعتبارها تتناقض مع تدين -١
مع المتحضر أبسط االعتبارات االنسانية وقواعد سلوك المجت

 .وباعتبارها انتهاكات للقانون الدولي

 أن مثل هذه األعمال التي تستخدم فيها تعلن -٢
اتفاقية  الطائرات المدنية كأسلحة دمار تتناقض مع نص وروح

سيما ديباجتها ومادتيها الرابعة  الطيران المدني الدولي، وال
يـة التي االرهاب والرابعة واألربعين، وأن تلك األفعال واألعمال

تستخدم الطيران المدني أو تجهيزات الطيران المدني تشكل 
 .جرائم خطيرة من جرائم انتهاك القانون الدولي

 جميع الدول المتعاقدة على أن تكفل، وفقا للمادة تحث -٣
الرابعة من اتفاقية شيكاغو، عدم استخدام الطيران المدني في أي 

ني الدولي، وأن غرض مخالف ألهداف اتفاقية الطيران المد
تحاسب حسابا عسيرا كل من يستغل الطائـرات المدنية كأسلحة 

 بمن فيهم المسؤولون عن تخطيط وتنظيم هذه األعمال أو ،دمار
 .عن مساعدة أو دعم أو ايواء مرتكبيها

 جميع الدول المتعاقدة على تعزيز عرى التعاون تحث -٤
عمـال والقبض فيما بينها لتقديم المساعدة في تحقيقات هذه األ

 وعلى أن تضمن أن من ،على المسؤولين عنها ومقاضاتهم
 بصرف النظر عن طبيعة ،شاركوا في هذه األعمال االرهابية

 . لن يجدوا مالذا مأمونا في أي مكان،مشاركتهم

 جميع الدول المتعاقدة على تكثيف جهودها من تحث -٥
يات متعددة أجل التوصل الى التنفيذ واالنفاذ الكاملين لالتفاق

 وتنفيذ القواعد والتوصيات ،األطراف بخصـوص أمن الطيران
 ،واالجراءات الصادرة عن االيكاو بشأن أمن الطيران تنفيذا تاما

 وعلى اتخاذ جميع تدابير األمن االضافية ،وعلى رصد هذا التنفيذ
المالئمة في أراضيها بالتناسب مع مستوى الخطر من أجل تفادي 

 .ل االرهابية في الطيران المدنيواستئصال األعما

 جميع الدول المتعاقدة على تقديم اسهامات في تحـث -٦
 بغية ،صورة موارد مالية أو بشرية آللية االيكاو ألمن الطيران

دعم وتعزيز الكفاح ضد االرهاب وأفعال التدخل غير المشروع 
 الدول المتعاقدة الى الموافقة على وتدعو ،في الطيران المدني

يم تمويل خاص لنشاط االيكاو العاجل في مجال أمن الطيران تقد
المجلس بأن يضع  وتكلف ،المذكور في الفقرة السابعة أدناه

اقتراحات لتقديم التمويل األكثر ثباتا لنشاط االيكاو في مجال أمن 
 . بما في ذلك التدابير العالجية المالئمة،الطيران
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على وجه  المجلس واألمين العام بالعمل تكلّف -٧
االستعجال للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران 

 وبأن يستعرض على وجه الخصوص مدى مالءمة ،المدني
 واستعراض برنامج االيكاو ألمن ،اتفاقيات أمن الطيران الراهنة

 بما في ذلك استعراض الملحق السابع عشر ومالحق ،الطيـران
 فـي انشاء برنامج عالمي  والنظر،االتفاقية األخرى ذات الصلة

 والنظر في أي تدابير أخرى قد ،تابع لاليكاو لتدقيق مراقبة األمن
 . بما في ذلك التعاون الفني،تعتبر مفيدة أو ضرورية

 في أقرب ، المجلس بأن يعقد في مونتريالتكلـف -٨
 مؤتمرا وزاريا ،٢٠٠١وقت ممكن وحبذا لو كان ذلك في عام 

 بهدف منع ومكافحة ،ن الطيراندوليا رفيع المستوى ألم
ز دور  وتعزي،واستئصال األعمال االرهابية في الطيران المدني

 والتوصيات في مجال األمن وتدقيق االيكاو في اعتماد القواعد
 وتأمين الوسائل المالية الالزمة بالصورة المشار اليها في ،تنفيذها
 . أعاله٦الفقرة 

 موميةاعالن من الجمعية الع  :١-١٧القرار 

 النقل الجوى المدنى الدولى يساعد فى انشاء لمـا كـان
 وينهض ،الصداقة والتفاهم والحفاظ عليهما بين شعوب العالم

 .بالتجارة بين األمم

 أفعال العنف الموجهة ضد النقل الجوى المدنى ولما كانت
الدولى والمطارات وغيرها من التجهيزات والخدمات التى 

 وتؤثر تأثيرا ،تشكل خطرا على سالمتهيستخدمها النقل الجوى 
 وتقوض ثقة شعوب ،جسيما فى تشغيل الخطوط الجوية الدولية
 .العالم فى سالمة النقل الجوى المدنى الدولى

 اذ تالحظ العدد المتزايد ألفعال ، الدول المتعاقدةولما كانت
 تشعر بالقلق الخطير تجاه سالمة ،العنف ضد النقل الجوى الدولى

 .جوى وأمنهالنقل ال

  :فان الجمعية العمومية

 كل أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائرات تـديـن
 .وطواقم الطائرات والركاب فى النقل الجوى الدولى

 جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد العاملين فى تـديـن
 وغيرها من ، والمطارات المدنية،مجال الطيران المدنى

 .تعملها النقل الجوى المدنى الدولىالتجهيزات والخدمات التى يس

 ، تحت أى ظروف، الدول أال تلجأبصفة عاجلـة تنـاشد
الى أفعال العنف الموجهة ضد النقل الجوى المدنى الدولى 
والمطارات وغيرها من التجهيزات والخدمات التى تخدم 

 .النقل ذلك

 الى حين سريان مفعول ، الدولبصفة عاجلة تناشد
 أن تتخذ التدابير الفعـالة لردع ،ة ذات الصلةاالتفاقيات الدولي

 مقاضاة ، وفقا لقوانينها الوطنية، وأن تكفل،ومنع تلك األفعال
 .الذين يرتكبون مثل هذه األفعال

  :االعالن التالى تقـر

 .ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولى

عة وقد اجتمعت فى دورة استثنائية للبت فى الزيادة المفز
فى أفعال االستيالء غير المشروع وأفعال العنف ضد طائرات 

 ومنشآت المطارات المدنية ،النقل الجوى المدنى الدولى
 .والتجهيزات والخدمات ذات الصلة بها

وادراكا منها للمبادئ المقترحة فى اتفاقية الطيران 
 .الدولى المدنى

واذ تعترف بالحاجة العاجلة الى استعمال كل موارد 
 .منظمة لمنع مثل تلك األفعال وردعهاال

 :تعلن رسميا أنها 

١-    ض ثقة شعوب العـالم فـى       تستنكر األفعال التى تقو
 .الجوى النقل

تعرب عن أسفها للخسائر فـى األرواح واالصـابات          -٢
والضرر الذى يلحق بموارد اقتصـادية مهمـة مـن          

 .تلك األفعال جراء

رات تدين جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائ         -٣
 ،والطواقم والركاب فى النقل الجوى المدنى الـدولى       

وضد العامليـن فـى مجـال الطيـران المــدنى       
والمطــارات المدنية وغيرهـا مـن التجهيـزات        

 .والخدمات المستعملة فى النقل الجوى المدنى الدولى

تدرك الحاجة العاجلة للتوصل الى اتفاق عـام بـين           -٤
لى على نطـاق واسـع      الدول بغية كفالة التعاون الدو    

 .تحقيقا لمصالح سالمة النقل الجوى المدنى الدولى

تطلب من الدول القيام بعمل مشترك نحو قمع األفعال          -٥
التى تهدد بالخطر سالمة النقل الجوى المدنى الدولى        

 .تطوره وانتظام

تطلـب تنفيــذ مقــررات وتوصيــات هــذه      -٦
ل منع  من أج، فى أقرب وقت ممكن،الجمعية العمومية

 .هذه األفعال وردعهــا
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فـي مواجهـة    (تحسين انتاجية المنظمـة       :٣-٣٣ القرار
 )التحديات الجديدة

 
استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي       :١-٣٤ القرار

 من منطوق قـرار     ٣أنشئ بموجب الفقرة    
 ٢٧-٣٣الجمعية العمومية 

سياسة االيكاو الثابتة بخصوص 
 التدخل غير المشروع

بيان موحد بسياسات االيكـاو المسـتمرة        :٩-٣٥القرار 
حماية الطيران المدني الدولي من أفعـال       ل

 التدخل غير المشروع

توحيد قرارات الجمعية العمومية  ستصوبالم من لما كان
 الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل بشأن سياسات حماية

 العملي غير المشروع، وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها
من خالل جعل نصوصها أقرب الى متناول اليد وأسهل فهما 

 .وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية

 ٢-٣٣  الجمعية العمومية قد قررت، في قرارهاولما كانت
سياسات االيكاو ب في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا صدرأن ت

غير  الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل لحمايةالمستمرة 
 .المشروع

 الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات ولما كانت
المجلس بتعديل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستمرة، 

وعدلت ذلك ، ٢-٣٣ بالقرار) ح(الى ) أ(الوارد في المرفقات من 
 والثالثين الخامسةالبيان ليشمل القرارات الصادرة عن الدورة 

 .للجمعية العمومية

 :جمعية العموميةفان ال

 القرار تشكل البيان الموحد عن هذا أن مرفقات تقرر -١
 الطيران المدني الدولي من لحمايةسياسات االيكاو المستمرة 

كانت عليه هذه بما  مستكمل وأفعال التدخل غير المشروع، وه
 .للجمعية العموميةالخامسة والثالثين السياسات عند ختام الدورة 

 كل عرض على نظرلى المجلس أن يأن تطلب ا تقرر -٢
 عن سياسات االيكاو بيانا موحداعادية من دوراتها الدورة 

حماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير لالمستمرة 
 .المشروع

 .٢-٣٣  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن -٣

 )أ(المرفق 

 عامةالسياسة ال
مكن أن يساعد  تطوير الطيران المدني الدولي يلما كان

كثيرا على ايجـاد الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما بين 
أمم العالم وشعوبه، بينما يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا 

 .لألمن العام

 أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني لما كانتو
 .لتطوره اآلمن والمنظم الرئيسي التهديدالدولي قد أصبحت تشكل 

التي تستخدم األفعال االرهابية الناجم عن تهديد ال ما كانول
 جو-أرض  المحمولة والصورايخ األخرىةالجويالصواريخ 

واالستيالء غير المشروع واألسلحة الخفيفة والقنابل الصاروخية، 
 من أفعال  ذلكوغير نشآتوالهجوم على الم ،على الطائرات

ا في ذلك األفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، بم
 واألفعال التي تستخدم فيها  الى تدمير الطائراتتهدفالتي 

 علىا وخطيرا ؤثر تأثيرا ضاري، الطائرات كأسلحة للتدمير
عرض للخطر يي الدولي وكفاءته وانتظامه، وسالمة الطيران المدن

قوض ي، وعلى األرضالطائرات واألشخاص على متن أرواح 
 . الطيران المدني الدوليثقة شعوب العالم في سالمة

كافة أعمال التدخل غير المشروع في الطيـران         لما كانت 
 .المدني الدولي تعد جرما جسيما يشكل خرقا للقانون الدولي

ت فيـه   الذي طلب  ١-٣٣  الجمعية العمومية  بقرارواذ تذكر   
 رفيع المستوى ألمـن     ا دولي ا وزاري اعقد مؤتمر أن ي ن المجلس   م

الطيران المـدني   في  رهابية  االفعال  األع  منللعمل على   الطيران  
 القواعد  صدارومكافحتها واستئصالها، وتعزيز دور االيكاو في ا      

في مجال األمن وتدقيق التنفيـذ، وضـمان        الدولية  والتوصيات  
 .الموارد المالية الالزمة

توصية المؤتمر الـوزاري رفيـع       واذ تأخذ بعين االعتبار   
، باعتمـاد   ٢٠٠٢في فبراير   المستوى ألمن الطيران، الذي عقد      

، على جملة أمورمن الطيران تشتمل، ضمن ألخطة عمل لاليكاو 
لتهديـدات الجديـدة   على ا عالمي فعال    رد وتحليل واعداد    حديدت

 تشـمل   في مجـاالت معينـة    المتكاملة  تدابير  ال تخاذوالناشئة، وا 
المطارات والطائرات ونظم مراقبة الحركة الجويـة، واعتمـاد         

 . المكتشفةسد الثغراتبعة للمساعدة على برنامج متا

ن، وال سيما   للخطوات التي اتخذها المجلس حتى اآل      وتأييدا
، ٢٠٠٢خطة عمل االيكاو ألمن الطيران فـي يونيـو          اده ل اعتم

لوسائل المتاحة اوتعزيز  باالضافة الى االجراءات الوقائية الجديدة
المتفجـرات  ييز  تماتفاقية   المتعلقة بتنفيذ    وتولي المهام للمنظمة،  

 .البالستيكية بغرض كشفها
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 :فان الجمعية العمومية
 جميع أفعال التدخل غير المشروع ضـد        بشدة تدين -١

الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها         
 .وأسباب ارتكابها

 لمنظمـة الطيـران   المهم على الدور  من جديد  تؤكد -٢
سائل التي قد تنشأ بـين الـدول   المدني الدولي في تسهيل حل الم    

 التشـغيل اآلمـن     فـي  األمور التي تؤثر     بالعالقة الى المتعاقدة  
 . للطيران المدني الدولي في العالم أجمعوالمنظم

منظمة الطيران المدني  على   أنه يجب    تؤكد من جديد   -٣
لة أمـن الطيـران     ماالستمرار في معا  الدولي ودولها األعضاء    

 .أولويةلى أع يحظى بأمرا هباعتبار

أفعال التدخل غير المشـروع     ب باشمئزاز   تحيط علما  -٤
فـي  في الجو وهي مشغلى   تدمير طائرات مدنية    التي تهدف الى    
أسلحة كمدنية  الطائرات  ال تغالل، بما في ذلك اس    رحالت تجارية 

 . األرض وعلىهامتن األشخاص على وقتلللتدمير 

ها الحازم  جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييد تناشـد  -٥
 أكثر اجراءات األمن فعالية      وذلك بتطبيق  ،الثابتة االيكاو   ةلسياس

لقمع أفعـال التـدخل غيـر       بشكل أحادي وبالتعاون فيما بينها،      
 .المشروع ومعاقبة مرتكبي تلك األفعال

علـى وضـع     الى المجلس أن يواصل عمله       تطلب -٦
تنفيذ وخاصة   ،منع أفعال التدخل غير المشروع    التي ت  جراءاتاال

 .خطة عمل االيكاو ألمن الطيران

 في خطـة    السهام جميع الدول المتعاقدة على ا     تحث -٧
 تنفيذها يعتمد بشكل كبير علـى       ألنعمل االيكاو ألمن الطيران     

 .تبرعاتال

 )ب(المرفق 
والتشريع الوطني ق القانونية الدولية يثاومال

غير  أفعال التدخل لقمعواالتفاقات الثنائية 
  الطيران المدنيالمشروع في

 ق القانونية الدوليةيثاومال )أ

األخـرى   فاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال    االت لما كانت 
واتفاقية قمـع  ) ١٩٦٣ ،طوكيو (التي ترتكب على متن الطائرات   

، )١٩٧٠ ،الهـاي  (االستيالء غير المشروع علـى الطـائرات      
  غير المشروعة التي ترتكب ضـد سـالمة        األفعالواتفاقية قمع   

بشـأن قمـع    والبروتوكول، )١٩٧١،  مونتريال (الطيران المدني 

أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيـران          
المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التـدخل غيـر           

، فضال )١٩٨٨، مونتريال (المشروع ضد سالمة الطيران المدني 
ـ      عن    تيكية بغـرض كشـفها    اتفاقية تمييـز المتفجـرات البالس

، كلهـا   واالتفاقات الثنائية لقمع تلك األفعال    ) ١٩٩١،  مونتريال(
ي من أفعال التـدخل غيـر       حماية الطيران المدن   مواثيق عززت 

 .المشروع

 :فان الجمعية العمومية

 الدول المتعاقدة التي لم تصبح بعد أطرافا في         تحث -١
تي ترتكب على    الجرائم وبعض األفعال األخرى ال     بشأناالتفاقية  

واتفاقية قمع االسـتيالء غيـر      ) ١٩٦٣،  طوكيو (متن الطائرات 
واتفاقية قمع األفعـال    ) ١٩٧٠،  الهاي (المشروع على الطائرات  

 غير المشروعة التي ترتكب ضـد سـالمة الطيـران المـدني           
 المكمـل التفاقيـة     ١٩٨٨ ، وبروتوكول عام  )١٩٧١،  مونتريال(

 ت البالستيكية بغـرض كشـفها     واتفاقية تمييز المتفجرا  مونتريال  
 .أن تنضم اليهاعلى ، )١٩٩١مونتريال، (

اتفاقيـة   الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في         تناشد -٢
، أن تنفـذ    بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغـرض كشـفها       

التصـديق علـى    حتى قبل   المبادئ التي تتضمنها هذه االتفاقية،      
 وتناشـد   ،ها أو االنضمام اليها   االتفاقية أو قبولها أو الموافقة علي     

 هذه تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات الالدول التي تصنع   
 .هاكنما يمأسرع بالمتفجرات 

األمين العام بأن يستمر فـي تـذكير الـدول       تكلف -٣
 اتفاقيات طوكيو والهاي ومونتريال     فا في اطرانضمامها أ بأهمية  

فاقية تمييز  توا ،ة مونتريال  المكمل التفاقي  ١٩٨٨وبروتوكول عام   
، وأن يقدم المساعدة التـي      المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها   

تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها الى          
 .قيثاومهذه ال

 اصدار التشريعات الوطنية واالتفاقات الثنائية )ب

 قيام الدول المتعاقدة باصـدار القـوانين الجنائيـة        لما كان 
وطنية التي تقضي بانـزال عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال         ال

التدخل غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك          
 .األفعال

 :فان الجمعية العمومية

اهتمامـا خاصـا     الدول المتعاقدة أن تـولي       تناشد -١
 اجراءات وافية ضد األشخاص الذين يرتكبـون أفعـال          العتماد

 من أفعال التدخل هامشروع على الطائرات وغيراالستيالء غير ال
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وأن تـدرج علـى وجـه       غير المشروع ضد الطيران المدني،      
 مشـددة   ات عقوب بإنزالها قواعد تقضي    اتتشريعالخصوص في   

 .على هؤالء األشخاص

تسليم ل الدول المتعاقدة أن تتخذ اجراءات وافية تناشد -٢
ـ         تيالء غيـر   أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعـال االس

 من أفعال التدخل غير المشروع هاالمشروع على الطائرات وغير
 معاهدة  وضع أو   يةأحكام قانون وذلك بسن   ضد الطيران المدني،    

وابرام اتفاقات مناسـبة    لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات القائمة       
 األشخاص الذين تسليمحتى يتسنى  ،للقضاء على مثل هذه األفعال

 . الطيران المدني الدوليضدجرامية الاهجمات اليرتكبون 

 )ج(المرفق 
 األمن الفنيةتدابير تنفيذ 

من أفعال التـدخل    الطيران المدني الدولي    حماية   لما كانت 
تتطلب من المنظمة ومن دولها المتعاقدة ممارسة       غير المشروع   

 .اليقظة المستمرة ووضع وتنفيذ اجراءات ايجابية للحماية

اضحة لتعزيز وتطبيق اجـراءات      هناك حاجة و   ولما كانت 
وأمتعتهم اليدوية نقل األشخاص األمن في جميع مراحل وعمليات    

المسجلة والبضائع والبريد وطـرود البريـد الخـاص         أمتعتهم  و
 .والسريع

 الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق مـن         ولما كانت 
 الطـائرات   ومشغليقيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات      

 . اجراءات األمنبتطبيق

 تنفيذ اجراءات األمن التي تنادي بهـا المنظمـة          ولما كان 
 وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران          يشكل

 .المدني

االجراءات المضادة لحماية الطيران المـدني ال   ولما كانت   
ال من خالل توظيف أفراد أمـن مـدربين         ايمكن أن تكون فعالة     

شخصية، واصدار  التحريات  الاالضافة الى اجراء    تدريبا عاليا، ب  
 . ومراقبة الجودةالجازاتا

 :فان الجمعية العمومية
أعلـى    في اعطـاء أن يستمرالمجلس على   تحـث  -١
 فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما        تدابيرالعتماد  أولوية  

على أن يتناسب مع التهديد الحالى ألمن الطيران المدني الدولي و     
 .تفاقية شيكاغوباتحديث أحكام الملحق السابع عشر ظب يوا

باالضـافة علـى     ،الى المجلـس أن يقـوم      تطلب -٢
 اللجنة الفنية الدولية المعنية بـالمتفجرات بالصـورة         صالحيات

 ،بغرض كشـفها  البالستيكية  المتفجرات   تمييز اتفاقيةالمبينة في   
، المتفجـرة طرق كشف المتفجـرات أو المـواد         بدراسات عن 

 غير المتفجـرات    وخصوصا عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلق     
حسب ، وذلك بغرض انشاء نظام قانوني شامل ومالئم  البالستيكية

 .اءقتضاال

بعضها على وبالتعاون مع فرادى   جميع الدول    تحث -٣
 الممكنة لقمع أفعال العنف في المطارات التي        التدابيركافة  اتخاذ  

 التي تقتضيها أو    التدابيرسيما   ، وال دوليتخدم الطيران المدني ال   
 الطيران المـدني    تفاقيةباتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر       

 .الدولي

الرامية أن تعزز جهودها  على  الدول المتعاقدة   تحث   -٤
المتعلقة والتوصيات واالجراءات الدولية الراهنة القواعد الى تنفيذ 

تخذ كل الخطـوات    ، وأن ت  نفيذ هذا الت  أن ترصد  و ،بأمن الطيران 
الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران         

 المواد االرشادية الواردة في دليـل       يتراعأن  و ،المدني الدولي 
 على المؤمنااليكاو والمتاحة في موقع الصادر عن االيكاو األمن 

 .الشبكة العالمية

التعـاون  قـوة  الدول المتعاقدة أن تعـزز ب تناشـد    -٥
نفيذ في ظل احتـرام     سيق فيما بينها من أجل تحسين هذا الت       والتن

 .سيادتها

لجوانـب   في ا  ما يلي  ضمن الى المجلس أن ي    تطلب -٦
 :الفنية ألمن الطيران

 أحكام الملحق السابع عشر والملحق التاسـع      أن تكون  )أ
 االخالل  بدون متوافقة ومكملة لبعضها   التسهيالت —

 .بفعالية التدابير األمنية

 عنول أعمال اجتماعات االيكاو بنودا      ا جد تضمنت أن )ب
 بمواضيع هذه االجتماعـات   لها عالقة    و أمن الطيران 

 .كلما كان ذلك ضروريا

 اقليمية عن أمن الطيران     ندوات االيكاو بعقد    أن تقوم  )ج
طلـب   ور مع الدول المعنية أو بنـاء علـى  بعد التشا 

 .الدول تلك

 أمـن   علىتدريب   برنامج االيكاو لل    تطوير ستمرأن ي  )د
فـي  قياسية  تدريبية  بما في ذلك اعداد برامج    الطيران  

 .مجال أمن الطيران لتستخدمها الدول

 على االيكاو بدور المنسق بين مراكز التدريب أن تقوم )ه
مستويات التدريب المحافظة على  ضمنأمن الطيران لت

 . السليمةوتحقيق مستويات التعاون



 VII-6 قرارات الجمعية العمومية  

وتعديل دليل اصل استكمال  األمين العام بأن يوتكلف -٧
مسـاعدة   ل  على فترات مالئمة   واعداد مواد ارشادية جديدة    األمن

 المواصفات واالجراءات المتعلقة بأمن     نفيذالدول المتعاقدة على ت   
 .الطيران المدني

 )د(المرفق 

  غير المشروعالتدخلفعال حد أأالمعنية باجراءات الدول 
 أفعال التدخل غير المشروع )أ

غير المشروع تعرض للخطر الشديد التدخل  أفعال تلما كان
 .الدولي سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدني

  فعليتتعرض أل سالمة رحالت الطائرات التي ولما كانت
في حالة تعرض للمزيد من الخطر تاستيالء غير مشروع قد 

 المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية تقديم خدماترفض 
 . المدارج وممرات السير واغالق المطاراتلها واقفال

 اتة الركاب والطاقم على متن الطائر سالمولما كانت
لخطر  تتعرض قدالواقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع 

 . باالقالع بينما هي تحت االستيالءات اذا سمح لتلك الطائرأكبر

 :فان الجمعية العمومية

ن أفعال التدخل ، بالعدد الكبير موبقلقتأخذ علما  -١
في  نشآت على المات التي تشنغير المشروع، وخاصة الهجم

قبل نقاط وتستهدف الركاب والجمهور  ات المطاريناداخل مب
 . األمنيكشفال

األحكام ذات الصلة في ب في هذا الخصوص تذكر -٢
 عام وبروتوكولالهاي اتفاقية طوكيو واتفاقية  شيكاغو وةاتفاقي

 . مونتريالالتفاقيةلمكمل  ا١٩٨٨

الى  بعد نضمالدول المتعاقدة التي لم تتحث  -٣
بادر الى التفاقية مونتريال أن تلمكمل  ا١٩٨٨ عام بروتوكول

 .االنضمام اليه

 المذكورة أعاله بأن تراعي الدول االعتبارات توصي -٤
التدخل سياسات وخطط الطوارئ للتصدي ألفعال الضع ت ماعند

 .غير المشروع

لمتعاقدة على أن تقدم المساعدة الى أي الدول ا تحث -٥
، بما في االستيالء غير المشروعأحد أفعال طائرة واقعة تحت 

ت المالحية وخدمات الحركة  اتاحة المساعداهذه المساعدة من
 . بالهبوطلطائرة واالذن لالجوية

 الدول المتعاقدة على التأكد من أن أي طائرة تحث -٦
ت االستيالء غير المشروع  وهي واقعة تحقليمهااهبطت في 

تظل محتجزة على األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها س
 .الواجب الغالب وهو حماية األرواح البشرية

 بين الدولة التي هبطت فيها  بأهمية المشاوراتسلمت -٧
االستيالء غير المشروع ودولة أحد أفعال  تحت واقعةالطائرة ال

يام الدولة التي هبطت فيها  فضال عن ق، تلك الطائرةمشغّل
 . المقصد المفترض أو المعلنةالطائرة بتبليغ دول

 الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد تحث -٨
 عند االستعانة أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك علىمشترك 

خبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت بالضرورة 
 مع اتخاذ ، ودولة التسجيلالنتاجلتدخل غير المشروع، ودولة ال

 .التدابير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها

 بأنأي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها       فشل   تدين -٩
محتجزة احتجازا غير قانوني، أو أن      الطائرة  التعيد بدون تأخير    

 أفعال التدخل غير المشروع     أحدم أي شخص متهم بارتكاب      تسلّ
لطيران المدني أو أن تعـرض القضـية علـى السـلطات            في ا 

 .المختصة بدون تأخير

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في       تناشد   -١٠
عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض علـى المسـؤولين          

 .عنها ومحاكمتهم

 االبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع )ب

 :ان الجمعية العمومية

) ١١(لدول األطراف بالتزاماتها بموجب المادة  اتذكر -١
من اتفاقية مونتريال بأن ترسـل      ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة     

لتدخل غير المشروع، جميـع     االى المجلس، عقب حدوث وقائع      
 .المعلومات ذات الصلة باألمر التي تقتضيها المادتان المذكورتان

طـراف   األمين العام بأن يطلب من الدول األ تكلـف  -٢
واقعة محددة  كل  المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ حدوث         

من وقائع التدخل غير المشروع، أن ترسل الى المجلـس وفقـا            
لتـي   اتلك الواقعةلقانونها الوطني جميع المعلومات ذات الصلة ب     

بصفة خاصة المعلومات المتعلقة    و،  تقتضيها المادتان المذكورتان  
 . ذلك من االجراءات القانونيةأو غيرترحيل المجرمين ب
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 )ه (المرفق

  الطيرانبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن

الهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة وأمن لما كان 
 . الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم

النهوض بتنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي يسهم ولما كان 
 .في تحقيق هذا الهدف

تقتضي من كل شيكاغو  من اتفاقية ٣٧ المادة انتولما ك
لبلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في دولة متعاقدة أن تتعاون 

األنظمة واالجراءات في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا 
 .التوحيد الى تسهيل المالحة الجوية وتحسينها

 بأن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية اذ تذكرو
فت المجلس واألمين العام بالنظر في انشاء برنامج عالمي كل

ترتيبات أمن  أمورجملة  ضمن شمللاليكاو لتدقيق مراقبة األمن ي
 .المطارات وبرامج أمن الطيران المدني

 بأن الدورة الثالثة والثالثين للجمعية العمومية واذ تذكر
من أل رفيع المستوى دولي كلفت المجلس بعقد مؤتمر وزاري

ضمن جملة أمور الى  هدفي ممكن، موعدلطيران في أقرب ا
 القواعد والتوصيات في مجال صدارتعزيز دور االيكاو في ا

 .األمن وتدقيق تنفيذها

 توصيات المؤتمر الوزاري رفيع واذ تضع في اعتبارها
من الطيران الذي عقد في مونتريال في فبراير ألالمستوى 

مل لاليكاو في مجال أمن ، والذي دعا الى اعتماد خطة ع٢٠٠٢
تقوم أمور على انشاء برنامج شامل جملة الطيران تشتمل ضمن 
 منهجية عمليات تدقيق منتظمة والزامية وااليكاو بموجبه بتنفيذ

 .ألمن الطيران في جميع الدول المتعاقدةومنسقة 

في اعتمد  مجلس االيكاو أن اذ تضع في اعتبارهاو
 .ن الطيران خطة عمل االيكاو ألم١٦٦ دورته

 أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق اذ تضع في اعتبارهاو
 تماأول عملية تدقيق ألمن الطيران قببدأ تنفيذه الطيران قد أمن 

 .٢٠٠٢بها االيكاو في نوفمبر 

الطيران  بأن تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق أمن سلمواذ ت
ة بأمن  الشواغل المرتبطتحديدبرهن على أهميته الحيوية في 

 .الطيران وتقديم التوصيات لحلها

 بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن سلمواذ ت
أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيران الطيران 

 .بين الدول المتعاقدة وضمان التنفيذ المالئم لقواعد األمن

 بأن جميع نشاطات البرنامج العالمي لتدقيق أمن سلمواذ ت
 .  الدول المتعاقدةبتبرعات تقدمهاتمول حاليا طيران ال

 :فان الجمعية العمومية

برنامج تنفيذ الى األمين العام االستمرار في تطلب  -١
، الذي يشتمل على عمليات  الطيرانااليكاو العالمي لتدقيق أمن

جميع الدول في  ومنسقة منهجيةتدقيق منتظمة والزامية و
 الوطني ىات التدقيق هذه على المستوالمتعاقدة، مع اجراء عملي

مراقبة أمن على ومستوى المطارات بغية تقييم قدرات الدول 
 نخبة منالتدابير األمنية في تقييم الطيران، باالضافة الى 

 .المطارات الرئيسية

جميع الدول المتعاقدة على أن توافق على تحث  -٢
توقيع على اجراء عمليات التدقيق بمبادرة من االيكاو، ذلك بال

وافق عليها بالصيغة التي ثنائية مع المنظمة، التفاهم المذكرة 
 .١٦٧المجلس في دورته 

 جميع الدول المتعاقدة على أن تقدم الدعم الكامل تحث -٣
 المواعيد التي تحددها فيلاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق 

 المنظمة، وتسهيل عمل فرق التدقيق، واعداد وتقديم خطة عمل
خالل من  سد الثغرات المكتشفةتصحيحية مالئمة الى االيكاو ل

 .التدقيق

بادل على النحو تأن ت جميع الدول المتعاقدة على تحث -٤
 نتائج عمليات التدقيق التي المالئم ووفقا للسيادة التي تتمتع بها
حية التي تتخذها الدولة التي تجريها االيكاو واالجراءات التصحي

 . حسب طلبهامن دولة أخرى أي معت للتدقيق خضع

 الى المجلس ضمان استمرار القدرة المالية تطلب -٥
على األجل الطويل، وذلك الطيران للبرنامج العالمي لتدقيق أمن 

 بدمج جميع أنشطته تدريجيا في الميزانية البرنامجية العادية
 .بأسرع ما يمكن

دمة قدم الى الدورة العادية القاأن ي الى المجلس تطلب -٦
  للبرنامج العالمي لتدقيقالعامعن التنفيذ  اتقريرللجمعية العمومية 

 . الطيرانأمن

 )و(المرفق 

  الفنيةالتدابيرمساعدة الدول على تنفيذ 
 لحماية الطيران المدني الدولي

 الفنية لمنع أفعال التدخل غير التدابير تنفيذ لما كان
 امارا ماليالمشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب استث

 .لألفرادوتدريبا 
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 تواجه النامية، البلدان، وخصوصا البلدان بعض ولما كانت
 الوقائية التدابيرصعوبات في تنفيذ  رغم المساعدة المقدمة لها

 . لعدم كفاية الموارد المالية والفنية والماديةتنفيذا تاما

 أمن الطيران حيويا لجميع الدول المتعاقدة من ولما كان
 في جميع  التابعة لهاشركات الطيرانلشغيل السليم أجل الت

 .العالم أنحاء

 :فان الجمعية العمومية

 المساعدة للبلدان غير تقديم البلدان المتقدمة الى تدعو -١
 لحماية الطائرات  المقترحةالتدابير الفنيةالقادرة على تنفيذ برامج 

عتهم انهاء اجراءات الركاب وأمت من أجلسيما  على األرض، وال
 متازالبريد المووالبضائع والبريد المسجلة أمتعتهم و يدويةال
 .اجلالبريد العطرود و

تأخذ بعين االعتبار  الدول المتعاقدة الى أن تدعو -٢
آلية التنفيذ الفعال للقواعد كل من وفرها ي التي االمكانية

برنامج األمم و الواردة في الملحق السابع عشر، والتوصيات
مائي، والتعاون الفني فيما بين البلدان النامية، لتلبية المتحدة االن

 .الدولي حماية الطيران المدنيلالمساعدة الفنية احتياجاتها الى 

في خططها الستفادة الى ا الدول المتعاقدة تدعو -٣
 آلية أمن الطيران على التي تقدمها اتمن المساعدالتصحيحية 

في التي تقدم جل  األطيلةمساعدة ال ومشاريع ،األجل القصير
خالل من  المكتشفة سد الثغراتاطار برنامج التعاون الفني ل

 .التدقيق

الكافية على التي لديها الموارد  جميع الدول تحث -٤
للبلدان التي تقدمها  المالية والفنية والمادية المساعدةزيادة 

 لتحسين أمن الطيران، وذلك من ةالمحتاجة الى هذه المساعد
خصوصا من خالل والثنائية ومتعددة األطراف، خالل الجهود 

 .االيكاو ألمن الطيرانآلية 

مراكز على االستفادة من  جميع الدول المتعاقدة تحث -٥
 .مستويات التدريبتحسين لتدريب على أمن الطيران االيكاو لل

 المجتمع الـدولي علـى النظـر فـي زيـادة            تحث -٦
 التعاون فيما بينهـا  تعزيزعلى ولدول التي تقدم الى ا    اتالمساعد

تمييز اتفاقية وأغراض  أهداف   حتى تتمكن من االستفادة من بلوغ     
اللجنة سيما من خالل     الو،  بغرض كشفها  المتفجرات البالستيكية 

 .الفنية الدولية المعنية بالمتفجرات

 )ز(المرفق 
اجراءات المجلس ازاء التعاون المتعدد األطراف والتعاون 

 ق العالمالثنائي في مختلف مناط

ز  ويعزيكمل التعاون الثنائي بين الدول يمكن أن لما كان
 أمن بشأن االتفاقيات الدولية والتزامات الدول بموجبحقوق 

التي اعتمدها المجلس  القواعد والتوصيات وبموجبالطيران، 
 . الطيرانبشأن أمن

 االتفاقات الثنائية الخاصة بشركات الطيران ولما كانت
قانوني الرئيسي للنقل الدولي للركاب واألمتعة تشكل األساس ال
 .والبضائع والبريد

 ينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران جزءا ال يتجزأ وبما أنه
 .من االتفاقات الثنائية لشركات الطيران

 :فان الجمعية العمومية

 جميع الدول المتعاقدة على ادراج بند يتعلق تحث -١
 مع مراعاة ،الثنائيةالجوية الخطوط بأمن الطيران في اتفاقات 

وعلى أن  ،٢٥/٦/١٩٨٦البند النموذجي الذي اعتمده المجلس في 
االتفاق النموذجي الذي اعتمده المجلس في نص تأخذ في الحسبان 

٣٠/٦/١٩٨٩. 

 : المجلس بأن يواصل ما يليتوصي -٢

الدول من التعاون   التي اكتسبتها    خبرةالجمع نتائج    )أ
 غير المشروع في الطيران     على قمع أفعال التدخل   

 .المدني الدولي

مكافحة أفعال التدخل غيـر     لتحليل الوضع الراهن     )ب
المشروع في الطيران المدني الدولي في مختلـف        

 .مناطق العالم

اعداد توصيات لتعزيز التدابير الرامية الـى قمـع          )ج
 .أفعال التدخل غير المشروع

 )ح(المرفق 

 جال أمن الطيرانفي م الدولي واالقليميالتعاون 
 لمنع جميع أقوى الحاجة الى تدابير اذ تضع في اعتبارها

 .أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني

ردا  بأن التهديد الموجه الى الطيران المدني يتطلب واذ تقر
 .المنظمات الدولية واالقليمية المعنيةو من الدول  فعاالاعالمي
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 : الجمعية العموميةفان
، )نتربـول الا( منظمة الشرطة الجنائية الدولية      وتدع -١

واالتحاد  ،ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة      
 والمجلس الدولي ،البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي     

 ،للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجويـة       
 التعـاون مـع   مواصلةى ، الومنظمة األمن والتعاون في أوروبا   

االيكاو الى أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الـدولي          
 .من أفعال التدخل غير المشروع

 المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة الىتطلب  -٢
 الخاصة بالسفر الدولي اآلمن (G8)مجموعة الدول الثماني 

والميسر وأن يتعاون مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول 
األخرى المناسبـة فيما تقوم به من عمل يتصل باعداد التدابيـر 

 المحمولة ة الجويالصواريخالمضادة للتهديد الذي تمثله 
 .وتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لتلك التدابير) المانبادز(

لجنة األمم المتحدة " الى المجلس أن يتعاون مع تطلب -٣
 .المي لمكافحة االرهاب في الجهد الع"لمكافحة االرهاب

 االسهامات المالية في خطة عمل أمن الطيران :١٠-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية
 تطوير الطيران المدني الدولي يساعد بشكل كبير        اذ تعتبر 

على اقامة وصون أواصر الصداقة والتفاهم بين األمم وشـعوب          
 .من العامالعالم، ولما كانت اساءة استخدامه تشكل تهديدا على األ

 خطر األعمال االرهابية واالستيالء غير المشروع ولما كان
على الطائرات وأفعال التدخل غير المشـروع األخـرى ضـد           
الطيران المدني، بما في ذلك األعمال التـي تسـتهدف تـدمير            
الطائرات، واألعمال التي تستخدم الطائرات كسـالح للـدمار،         

الجوية وكفاءة وانتظـام   ينطوي على تأثير خطير يناوئ السالمة       
الطيران المدني الدولي، ويعرض للخطر أرواح األشخاص على        
متن الطائرات وعلى األرض، ويقوض بالتالي ثقة شعوب العالم         

 .في سالمة الطيران المدني الدولي

 .٢-٣٣ و١-٣٣  الى قراريهاواذ تشير

 عن تأييدها لخطة عمل أمن الطيران التي واذ تعرب
للتعجيل بالتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة في اعتمدها المجلس 

سيما انشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق  مجال أمن الطيران، ال
الذي يتعلق ضمن جملة أمور بترتيبات أمن الطيران أمن 

المطارات وبرامج أمن الطيران المدني، واستعراض مدى كفاية 
مج االيكاو ألمن اتفاقيات أمن الطيران الراهنة، واستعراض برنا

الطيران، بما في ذلك مراجعة الملحق السابع عشر وغيره من 
 .مالحق اتفاقية شيكاغو

 بأن أمن الطيران سيظل برنامجا حرجا وذا واقتناعا منها
أولوية بالنسبة لاليكاو، وبالحاجة الى انشاء برامج عمل 

دة وتنفيـذها في الفترة الثالثية المقبلة لمعالجة المسائل المحـد
 .٢-٣٣ و١-٣٣ في قراري الجمعية العمومية

أن كثيرا من األموال الالزمة لتنفيذ برنامج عمل  واذ تالحظ
أمن الطيران ال يمكن أن يدرج في ميزانية البرنامج العادي للفترة 

 . نظرا للصعوبات المالية والتمويلية٢٠٠٧-٢٠٠٥الثالثية 

ت عن تقديرها للدول المتعاقدة التي تبرعتعرب  -١
بموارد بشرية ومالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ال يقل عن 

 من أجل ٢٠٠٤مليون دوالر أمريكي بحلول نهاية سنة  ١٢
خطة عمل أمن الطيران على مدى الفتـرة الثالثيـة  تنفيذ

٢٠٠٤-٢٠٠٢. 

على األرقام االرشادية الحتياجات التمويل  وتوافق -٢
لطيران، وهي تبلغ اجماال من خارج الميزانية لتنفيذ برنامج أمن ا

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ مليون دوالر أمريكي للسنوات المالية ٢٠
 .٢٠٠٧و

 تبرعاتالدول المتعاقدة على تقديم ال جميع وتحث -٣
آلية أمن الطيران المعززة لتمويل تنفيذ خطة عمل أمن الى 

 متناسبة مع جدول تبرعاتالطيران، ويقترح أن تكون هذه ال
ي اعتمدته الجمعية العمومية لميزانية أنصبة االشتراكات الذ

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥البرنامج العادي للسنوات 

عن  جميع الدول المتعاقدة على أن تعلن سلفا وتحث -٤
وأن تقدمها في أوائل السنة المالية ضمانا لتخطيط وتنفيذ تبرعاتها 

 .خطة عمل أمن الطيران على النحو السليم

ستمرار خطة عمل المجلس على أن يضمن اوتحث  -٥
أمن الطيران على األجل الطويل، وذلك بادراج احتياجاته المالية 

 بناء تطلب في ميزانية البرنامج العادي، و بأسرع ما يمكنتدريجيا
على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددة في هذا الصدد، 

 عند اعداد مشروع ،راناألولوية المحددة ألمن الطيمع مراعاة 
 .٢٠١٠-٢٠٠٨ انية البرنامجية للفترةالميز
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أفعال التدخل غير المشروع التى تهدف الى      :٩-٢٧القرار 
 تدمير الطائرات المدنية أثناء طيرانها

 أفعال التدخل غير المشروع التى  اعتبارهاياذ تضع ف
 مقتل يارتكبت مؤخرا ضد الطيران المدنى الدولى وتسببت ف

 واذ تعرب عن ،ئرات مدنيةالكثير من األبرياء وفى تدمير طا
تعاطفها العميق مع أسر جميع األشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة 

 .لتلك األفعال االجرامية

 بسخط بالغ أفعـال التـدخل غيـر المشـروع           واذ تالحظ 
المتكررة التى تهدف الى احداث التدمير التام لطائرات مدنية أثناء 

 .طيرانها وقتل كل من على متنها من أشخاص

 بـأن جميــع أفعـال التـدخل غيـر          ترافـا منهـا واع
المشروع ضد الطيران المدنى الدولى تشكل جرما خطيرا فـى           

 .انتهاك القانون الدولى

 .٧-٢٧ و ١-١٧ بقراريها واذ تذكـر

 الصادر عن مجلس األمن     ٦٣٥ القرار رقم    واذ تـالحـظ 
 .التابع لألمم المتحدة

 :فان الجمعية العموميـة 

 األفعال االجرامية األخيرة من  بشدة كلتـديـن -١
 .أفعال تدمير الطائرات المدنية أثناء طيرانها

الدول األعضاء على تعزيز جهودها من  تحـث -٢
الصادرة عن جراءات ال واالتوصياتقواعد ولأجل التنفيذ الكامل ل

االيكاو بشأن أمن الطيران وأن تتخذ أى تدابير أمنية اضافية 
 . زيادة فى مستوى التهـديدمالئمة عندما يتطلب ذلك حدوث

 التى فى مقدورها أن ،من الدول األعضاء ترجـو -٣
 أن تزيد من المساعدة الفنية والمالية والمادية للدول ،تفعل ذلك

التى تحتاج اليها من أجل كفالة تنفيذ هذه األحكام على الصعيد 
 .يالعالم

 من الدول األعضاء أن ترجو على وجه االستعجال -٤
لدراسات والبحوث المتعلقة بمعدات األمن تسرع فى اجراء ا

 من أجل تطبيقها على نطاق واسع فى ،وبالكشف عن المتفجرات
 وأن تشارك بنشاط فى اعداد نظام ،أسرع وقت ممكن عمليا

دولى لوضع عالمات على المتفجرات بغرض تسهيل 
 .عنها الكشف

 المجلس باتخاذ التدابير الضرورية الستئناف تكلـف -٥
 هيئاته الفرعية فى أقرب وقت ممكن بعد هذهنشاطه ونشاط 

 يالذ البرنامج  بغية القيام بانجاز مجمل،الدورة للجمعية العمومية

 فى ١٩٨٩ فبراير ١٦ قراره الصادر بتاريخ ياعتمده المجلس ف
 . وأن يقوم بأى اجراء آخر يراه ضروريا،أقصر وقت ممكن

شؤون أخرى متعلقة بالتدخل 
 غير المشروع

ها الطيران المدني   تعرض ل التهديدات التي ي   :١١-٣٥القرار 
 المحمولـة   ة الجوي الصواريخ استخدام   من
 )المانبادز(

 :ان الجمعية العمومية

 األفعال االرهابية التي تهدد      إزاء تعبر عن قلقها الشديد   اذ  
، وخاصة التهديدات المتمثلة في جميع أنحاء العالم الطيران المدني

، والصواريخ األخرى   )المانبادز(ولة   المحم ة الجوي الصواريخفي  
 .لحة الخفيفة والقذائف الصاروخيةجو واألس-أرض

اعالن بشأن  الصادر بعنوان    ١-٣٣ الى قرارها  واذ تشير 
اساءة استعمال الطائرات المدنية كأسلحة دمار وبشأن األعمـال         

الذي كلـف المجلـس     و،  االرهابية األخرى في الطيران المدني    
صرف على وجه العجلة لمواجهـة التهديـدات       واألمين العام بالت  
 .المدني لطيرانالتي يتعرض لها االجديدة والناشئة 

الى قرار الجمعية العامة لألمـم المتحـدة رقـم          واذ تشير 
األسـلحة الصـغيرة    ب غير المشـروع     االتجار بشأن   ٥٨/٢٤١

  عن الشفافية فـي ٥٨/٥٤الخفيفة بكل أشكالها والقرار     األسلحة  و
 . التسليحلاجم

باتفاق فاسنار بشأن مراقبة تصدير األسلحة       واذ تحيط علما  
التقليدية والسلع والتكنولوجيات مزدوجة االسـتخدام، وعناصـر        

 المحمولة يـدويا  ة الجوي الصواريخفرض الضوابط على تصدير     
واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصنيع واالتجـار غيـر      

يرة، والمتفجرات والمـواد    المشروع في األسلحة النارية، والذخ    
 . األخرى ذات الصلة

 بالجهود المستمرة للمنظمات الدولية واالقليميـة       واذ ترحب 
األخرى الرامية الى اعداد استجابة أكثر شموال واتساقا لمواجهة         

 .المانبادزأسلحة تهديدات الطيران المدني المتمثلة في 

المانبادز أسلحة  التهديدات الخاصة المتمثلة في      بأن واذ تقر 
 .تتطلب نهجا شامال وسياسات مسؤولة من جانب الدول

فـرض    الصادر بعنـوان ٢٣-٣٢  أن قرارهاوبالنظر الى 
 لم يعد ضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدوياال

 . والى أن األمر يستدعي قرارا ذا مدى أبعد،مناسبا



VII-11 التدخل غير المشروع-٧   

  جميع الدول المتعاقدة علـى اتخـاذ التـدابير    تحث -١
 أسـلحة الالزمة لتطبيق مراقبة صارمة وفعالة علـى اسـتيراد          

 .ونقلها أو اعادة نقلها اضافة الى تخزينهاوتصديرها المانبادز 

 جميع الدول المتعاقدة الـى التعـاون علـى          تدعو -٢
المستويات الدولية واالقليمية وشبه االقليمية بغية تعزيز وتنسـيق      

ابير المكافحة التي يتم اختيارها الجهود الدولية الرامية الى تنفيذ تد
 وتكلفتها، والتصدي للتهديد الـذي تمثلـه         حسب فاعليتها  بعناية

 .أسلحة المانبادز

الى أن تبادر بأسرع ما      جميع الدول المتعاقدة     تدعو -٣
المانبـادز غيـر    أسلحة  تدمير  لتخاذ التدابير الالزمة    يمكن الى ا  

 .أراضيهاوالموجودة في المصرح بها 

 الدول المتعاقدة على المشاركة بنشاط في جميع تحث -٤
تحديد واقتفاء األسلحة الصغيرة والخفيفة غير      ل دولي   اتفاقوضع  

المشروعة المشار اليها في قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة          
األسـلحة  ب غيـر المشـروع      االتجار  الصادر بعنوان  ٥٨/٢٤١

 .الخفيفة من جميع جوانبهاألسلحة الصغيرة و

 جميع الدول المتعاقدة على تطبيق المبـادئ        حثت -٥
اتفاق عناصر فرض ضوابط  الصادرة بعنوان  وثيقةالالمحددة في   

بعـد  ، ان لم تكن قد شاركت المانبادزأسلحة على تصدير فاسنار  
 .هذا االتفاقفي 

 ٢٣-٣٢هذا القرار يحل محـل القـرار         أن تعلن -٦
الدفاع الجوي فرض الضوابط على تصدير أسلحة  الصادر بعنوان
 .المحمولة يدويا

تطبيق المادة الرابعـة مـن اتفاقيـة تمييـز           :٢-٣٥القرار 
 المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها

 :ان الجمعية العمومية

 اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغـرض     بأهمية   اذ تقر
 . في منع األفعال غير المشروعة ضد الطيران المدنيكشفها

تراح الحالي المقدم من اللجنة الفنية الدوليـة        االقواذ تدرك   
أدنى نسبة للمتفجرات بتعديل الملحق الفني لالتفاقية بغرض زيادة   

 مائة في ال  ١الى  في المائة    ٠,١ من   DMNBمادة الكشف   لتركيز  
 .بالكتلة

الرغبة في االبقـاء علـى طريقـة     واذ تضع في اعتبارها   
 . تعديل الملحق الفنيسيما بعد موحدة لنظام كشف المتفجرات، ال

بتوصية اللجنة القانونية التي وافـق عليهـا    واذ تأخذ علما  
، مـع   المجلس بضرورة تطبيق المادة الرابعة من هذه االتفاقيـة        

 على المتفجرات   ، بما يساير التطورات   ادخال التعديالت الالزمة،  
 .البالستيكية التي أصبحت غير مميزة بسبب تعديل الملحق الفني

ل المتعاقدة لدى االيكاو األطراف في هذه االتفاقية الدو تحث
على تطبيق المادة الرابعة من هذه االتفاقية في عالقاتها المتبادلة،   

 :وذلك على النحو التالي

 المتفجرات التي استوفت في وقت التصنيع أن -١
المواصفات الواردة في الجزء الثاني من الملحق الفني، ولكنها لم 

واصفات الواردة في هذا الجزء الثاني نتيجة تعد مستوفية للم
أدنى نسبة للتعديل الوارد أعاله على الملحق الفني، أال وهو زيادة 

 مائة في ال١الى في المائة  ٠,١ الكاشفة من DMNBمادة لتركيز 
 من المادة ٣ و ٢ألحكام الفقرتين يجب أن تخضع بالكتلة، 
 .تعديلهذا المفعول عتبارا من وقت سريان الرابعة ا

بناء على ذلك عندما يسري هذا التعديل على الجزء  -٢
عترض  الملحق الفني، يجب على كل دولة طرف لم تمنالثاني 

 تضمنعلى هذا التعديل أن تتخذ التدابير الالزمة لصراحة 
 :يلي ما

ـ      ا )أ  فـي   ذكورةن جميع المخزونات من المتفجرات الم
م اتالفهـا أو    الفقرة السابقة والموجودة في اقليمها قد ت      

استهالكها ألغراض ال تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، 
تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مستديمة في        قد  أو  

غضون ثالث سنوات من تاريخ سريان مفعول هـذا         
السلطات في حوزة التعديل، ما لم تكن هذه المتفجرات  

 .شرطيةالتي تؤدي مهام عسكرية أو 

ـ    ن جميع المخزونات  ا )ب  فـي   ذكورة من المتفجرات الم
السـلطات التـي    لدى  موجودة  ، وال )أ(الفقرة الفرعية   

 ا جزء لكش، والتي ال ت   شرطية عسكرية أو    تؤدي مهام 
ال يتجزأ من آالت عسـكرية مصـرح بهـا حسـب            
األصول قد تم اتالفها أو استهالكها ألغراض ال تتنافى 

 تم تمييزها أو ابطـال    قد  مع أهداف هذه االتفاقية، أو      
 سنة من تـاريخ     ١٥مفعولها بصفة دائمة في غضون      

 .سريان مفعول هذا التعديل

تطبق الفقرة السابقة على أي دولة طرف تسحب  -٣
اعتبارا من ويبدأ هذا التطبيق  ،اعتراضها على هذا التعديل

 .التاريخ الذي تعرب فيه عن موافقتها على االلتزام
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 التعديالت  تطبق الفقرات المذكورة أعاله، مع ادخال      -٤
على الملحق الفني ما لم تقم  يدخل  الالزمة، على أي تعديل الحق      

أي دولة متعاقدة باخطار جميع الدول المتعاقدة األخرى والمجلس       
وينبغي أن يتم هذا االخطار في    . بأنها ال توافق على هذا التطبيق     

 مـن المـادة   ٣ يوما المذكورة في الفقـرة  التسعينغضون فترة  
 .التفاقيةالسابعة من ا

قيام طائرات عسكرية اسرائيلية بتحويل مسار       :١-٢٠القرار 
 طائرة مدنية لبنانية واالستيالء عليها

تخريب وتدمير طائرة مدنيـة كوبيـة أثنـاء          :٥-٢٢القرار 
طيرانها فـى رحلـة منتظمـة فـى منطقـة           

 من الركاب   ٧٣، مما نتج عنه فقدان      يالكاريب
 وأعضاء الطـاقـم

 
ألعمال االرهابية وتدمير طـائرتين مـدنيتين      ا :١-٣٥القرار 

 : شخصـا  ٩٠روسيتين نتج عنهما مصـرع      
 ينالركاب وأعضاء الطاقم

 

 

 



VIII-1 

  الشؤون التنظيمية والموظفونــالباب الثامن 

 الشؤون التنظيمية

تحسين انتاجية منظمة الطيـران المـدني        :٢-٣١القرار 
 يالدول

 
التدابير الالزمـة   (تحسين انتاجية المنظمة     :١-٣٢القرار 

لمواصلة التحسينات في الفتـرة الثالثيـة       
 )بعدها  وما٢٠٠١-١٩٩٩

 
فـي مواجهـة    (لمنظمـة   تحسين انتاجية ا   :٣-٣٣القرار

 )التحديات الجديدة
 

 الئحـة وحدة التفتيش المشتركة  :٧-٢٢القرار
 

 السياسة العامة للموظفين 

 السياسـة العامـة للموظفيـن  :٥١-١القرار 

 الجمعية العمومية قد استعرضت االجـراءات       لمـا كـانت 
التي اتخذها المجلس المؤقت في وضـع وتطـوير السياسـات           

نظيميـة التـي تحكـم شـروط الخدمـة لمـوظفي          والقواعد الت 
 .المؤقتة المنظمة

 من الضروري أن يحدد المجلس شروط الخدمة ولما كـان
 .لموظفي المنظمة الدائمة

 الجمعية العمومية تالحظ أن المنظمة المؤقتة لم ولما كـانت
تتمكن من تحقيق القدر المرغوب فيه من دولية التعيينات في 

 .األمانة العامة

 :جمعية العمومية  فان ال،لذلك

 من ناحية المبدأ السياسات والقواعد التنظيمية تؤيـد -١
الخاصة بالموظفين التي وضعها المجلس المؤقت وتؤيد استمرار 

 .العمل بها الى حين تغييرها بقرار من المجلس

 تعليماتها بوضـع سياسـة دائمـة وقواعـد          تصدر -٢
 للقواعـد   تحكم الخدمة في المنظمـة وذلـك اسـتنادا         تنظيمية

 مع اقامة االعتبار بصفة خاصة للتوصـيات        ،المؤقتة التنظيمية
اللجـنة الخامسة حــول هذا الموضـوع      تقـرير الواردة في 

)Doc 4383, Al-AD/29(. 
 المجلس بوضع االجراءات التي يمكن على وتكلـف -٣

أساسها قيام الدول المتعاقدة باعارة األشخاص المؤهلين تأهيال 
 كلما حققت تلك السياسة ، األمانة العامةخاصا للخدمة في

 .المصلحة العليا للمنظمة

 لجنة الخدمة المدنية الدولية :١٢-٢١القرار 
 

 امتيازات وحصانات االيكاو :٢٧-٢القرار 

 تدبير الموظفين وملء الوظائف

 توزيع الجنسيات في األمانة العامة :٣١-٤القرار 

 من ٥٨للمادة  وفقا ،عمومية يجوز للجمعية البمـا أنـه
 أن تضع القواعد التي تحكم قيام المجلس بتحديد طريقة ،االتفاقية

تعيين األمين العام وغيره من موظفي المنظمة وطريقة 
 .خدماتهم انهاء

 المبادئ الواردة في الئحة الخدمة بااليكاو ولمـا كـانت
)  سياسة تدبير الموظفين- ألف ، السياسة العامة-الجزء األول (

حكما يقضي بأن التوظيف يجب أن يقوم على أوسع تتضمن 
 الى ، وأن يتجه نحو تحقيق توزيع متوازن،قاعدة جغرافية ممكنة

 بين مواطني الدول المتعاقدة في جميع أقسام ،الحد الممكن عمليا
 .األمانة العامة

واضحا من تقرير المجلس الى هذه الجمعية  ولمـا كـان
نه لم يتيسر تحقيق التنفيذ أ) Doc 6980, A4-AD/1(العمومية 

الكامل لهذه المبادئ حتى الوقت الحاضر وأن الموظفين المعينين 
 الى مجموعة من الدول تنتمي الى ، بنسبة كبيرة،دوليا ينتمون

 والتي تستعمل لغة ،نفس األصل التاريخي والسياسي
 .مشتركة واحدة
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 :المجلسفان الجمعية العمومية تكلـف 
 أو بالمسؤولية الصريحة التي ،لالزمةدون مساس بالكفاءة ا

 بأن يتخذ اجراءات مالئمة لكفالة وجود ،تعود الى األمين العام
 .توزيع متوازن بين مواطني الدول المتعاقدة في موظفي المنظمة

احترام مبدأ التوزيع الجغرافـي العـادل فـي       :٦-١٤القرار 
مكاتبهـا وظائف األمانة العامة لاليكاو وفـي    

 ةاالقليميـ

 من اتفاقية شيكاغو تقضي بأن يقوم ٥٨ المادة لمـا كـانت
 بتحديد ، مع مراعاة أية قواعد تضعها الجمعية العمومية،المجلس

 .طريقة تعيين موظفي المنظمة

 المجلس يدرس حاليا الهيكل التنظيمي للمنظمة ولمـا كـان
 .وسياسة التوظيف وشروط الخدمة فيها

توجيه عمل األمانة  العبء الرئيسي في ولمـا كـان
لاليكاو واداراتها قد تحمله حتى اآلن موظفون معينون من الدول 

 .المتعاقدة األكثر تقدمـا

 الدول المتعاقدة األقل تقدما قد يتوفر فيها قريبا وبمـا أن
موظفون بأعداد متزايدة يتمتعون بالخبرة المناسبة للتعيين في 

 .الوظائف على جميع المستويات

من المرغوب فيه الى أقصى حد أن يشارك  ولمـا كـان
في عمل األمانة العامة لاليكاو موظفون من أكبر عدد ممكن من 

 .هذه الدول

 :فان الجمعية العمومية تقـرر

 وزن لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل مع كل ىأن يعط -١
العوامل األخرى ذات الصلة عند تعيين موظفين جدد أو تجديد 

 .نعقود الموظفين الحاليي

 أن يتبع ،باستثناء فئتي الخدمات العامة وخدمات اللغات -٢
المجلس سياسة للتوظيف من شأنها أن تعطي نسبة أكبر للعقود 
قصيرة األجل التي ال تزيد على ثالث سنوات عند أول تعيين مع 

 ىتتعد امكانية تمديد الخدمة من وقت آلخر لفترات أخرى ال
 .ثالث سنوات في كل حالة من حاالت التمديد هذه

في الحاالت التي يكون من المرغوب توظيف شخص  -٣
 على األمين العام أن يتخذ ،من الخدمة الحكومية لدولة متعاقدة

 ،كل الخطوات العملية للحصول على موافقة تلك الدولة وتعاونها
 واذا كان ذلك مالئما الحصول على رأيها بشأن مدي مالءمة

 .الشخص للمنصب المعني

االلتزام بتنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل       :٢٠-٢٤القرار 
 في وظائف أمانة االيكاو وتطبيقه 

 وعلى ،٦-١٤ بمـا يتفق وقرار الجمعية العمومية عمـال
 بشأن مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في ، منه٢األخص البند 

 .وظائف أمانة االيكاو

 أنه من المرغوب فيه جدا االلتزام بهذا ارفي االعتب وآخـذا
المبدأ مع غيره من المعايير في تعيين العاملين وفي تجديد عقود 

 .الموظفين

 برغبة الدول المتعاقدة في الحصول على تفاهم واعترافا
 .وتعاون أفضل لتعزيز الطابع الدولي للمنظمة

ظ مجددا االهتمام العام للدول المتعاقدة بالحفا واذ تـؤكد
 .على مستوي عال من الكفاءة والدراية الفنية

 :تقرر الجمعية العمومية
 : المجلس على وجه االستعجال بما يليأن يقوم -١
أن يتخذ التدابير لتحقيق توزيع جغرافي لمناصب أمانة  )أ 

االيكاو يكون أقرب الى العدالة حتى تمكن مناطق 
 .العالم المختلفة من التمثيل الوافي بقدر االمكان

 مثل السياسات المتعلقة ،ضع سياسات للتوظيفأن ي )ب 
 ومد ، ومدة العقود،باالختيار والترقية وتجديد العقود

 ،الخدمة وانهاء التعيين والشؤون التابعة لذلك كله
بحيث يتحقق مبدأ التمثيل المتوازن بين رعايا كل 

 .الدول المتعاقدة في المناطق

عيينات أن يستعرض األسلوب المعمول به حاليا في الت  )ج 
والترقيات وأن يقرر مبادئ وسياسات وطرائق تحكم 
التعيين وانهاء التعيين والترقية ومد الخدمة 

العقود ومدة العقود بالنسبة للمناصب الرئيسية  وتجديد
 .في األمانة

أن يتخذ تدابير جديدة لتطبيق السياسات والطرائق  )د 
) ج و) و ب) واالجراءات التي توضع وفقا للفقرات أ

 . تطبيقا فعــاال في التوقيت المناسبأعاله

(  ١٩٨٦أن يقدم الى الجمعية العمومية في دورة 
عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار على  تقريرا

أساس تقرير مرحلي سنوي يقدمه األمين العام الى 
 .المجلس

 الــدول المتعاقـدة الى تشجيــع وتـدعو -٢
شغل الوظائف الشاغرة المرشحين المؤهلين الى تقديم طلبات ل

 .في الفئة التخصصية



VIII-3 الشؤون التنظيمية والموظفون -٨   

 موظفــو األمانـة العامــة  :)ش(المرفـق   ،١٤-٣٥القرار 
الفنيون في المقر الرئيسي وفي المكاتـب       

 االقليمية
 

  االعـــارة:٣الفقرة  ،٥١-١القرار 

 التعيينـات والترقيـات

 التعيينات والترقيات في االيكاو :٨-١القرار 

تفاقية الطيران المدني الدولي  من ا٥٨ المادة لما كانت
 مع مراعاة أية قواعد تضعها الجمعية ،تقضي بأن يقوم المجلس

 بتحديد طريقة ،العمومية لاليكاو ومع مراعاة أحكام االتفاقية
 وشروط ، والتدريب والمرتبات والعالوات،التعيين وانهاء الخدمة

له  وأنه يجوز ،الخدمة لألمين العام وموظفي االيكاو اآلخرين
 .استخدام أو االستعانة بمواطني أية دولة متعاقدة

 هذه الجمعية العمومية تري أنه من المرغوب فيه ولما كانت
 .تعريف طريقة تعيين وترقية موظفي االيكاو بشكل أكثر تحديدا

 االجراءات التي اعتمدها المجلس المؤقت للبيكاو ولما كانت
ات التي تقضي  تلك االجراء،تحظي بقبول الجمعية العمومية

بانشاء مجالس للتعيينات والترقيات الستعراض مؤهالت 
 .المرشحين وتقديم المشورة بشأن التعيينات والترقيات

 : فان الجمعية العمومية تقرر،لذلك

أن يجري األمين العام تعيينات وترقيات موظفي هيئة  )أ 
 ، باستثناء منصب األمين العام نفسه،العاملين بالمنظمة

نظر في مشورة مجالس التعيينات وذلك بعد ال
 التي يقوم المجلس بانشائها لهذا الغرض ،والترقيات

وتتألف من أعضاء األمانة العامة الذين يحددهم 
 وتعمل وفقا للقواعد واالجراءات التي يضعها ،المجلس
 .المجلس

أن التعيينات والترقيات في المناصب العليا التي  )ب 
 .المجلسيحددها المجلس تخضع لموافقة رئيس 

 مسـائل متنـوعة

 صندوق ادخار العاملين وخطة المعاشات  :٩-٣القرار 

 :ان الجمعية العمومية الثالثة

 تفويض المجلس سلطة األعضاء في لجنة تقرر -٥
 وذلك بالنيابة عن الجمعية ،المعاشات لموظفي االيكاو

 من القواعد التنظيمية لصندوق ٢١عمال بالمادة  ،العمومية
 وتحديد عدد أعضاء ،لتقاعدية لموظفي األمم المتحدةالمعاشات ا

 .اللجنة تلك

  برنامج التعريف بااليكاو:٥ الفقرة ،١٤-١القرار 

 

 

 



IX-1 

  اللغات والخدمات االداريةــالباب التاسع 

 اللغــات 

مســتوى الخــدمات التــي تقــدم بلغــات  :١٧-٣١القرار 
 المنظمة عمل

 توفر مستويات مالئمة من الخدمة بلغات العمل في لما كان
المنظمة وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة التي أصدرتها 

ثائق المنظمة على الجمعية العمومية أمرا مهما للغاية لنشر و
 وكذلك ،والتوصيات الدوليةسيما نشر القواعد   وال،نطاق العالم

 .الدائمة لحسن سير أعمال المنظمة وهيئاتها

 من الضرورى الحفاظ على المساواة بين جميع ولما كان
 .لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات

 :فان الجمعية العمومية

لى قراراتها السابقة بشأن تعزيز لغات ع تعيد التأكيد -١
 .عمل المنظمة

أن المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة  تقرر -٢
ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات يشكالن الهدف المستمر 

 .للمنظمة

أن العمل بأي لغة جديدة ينبغي أال يؤثر في  تقرر -٣
 .نوعية الخدمة التي تقدم بلغات العمل األخرى في المنظمة

 أن يواصل المجلس رصد الخدمات اللغوية الذي تقرر -٤
 .سيكون خاضعا لالستعراض

 من المجلس أن يقدم تقريرا الى الدورة العادية تطلب -٥
  .١٩٩٨ المقبلة للجمعية العمومية التي ستعقد في عام

 استعراض جميع جوانب خدمات اللغات  :٣٠-٢٢القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 للحاجة الى الحفاظ على فاعلية باراذ تنظر بعين االعت
 .الدوليي االيكاو في كل األمور التي تخص الطيران المدن

 بالتعليقات التي أدلى بها في اللجنة التنفيذية واذ تأخذ علما
التي أشارت الى نتائج تقرير وحدة التفتيش المشتركة 

 بخصوص ارتفاع ١٩٧٧ بتاريخ يوليو JIU/REP/77/5  رقم
 والعبء المتزايد لخدمات اللغات على ،للغاتخدمات ا نفقات

 .االيكاو موازنات

 :المجلس بما يليتوصي 

أن يستمر في استعراض جميع جوانب خدمات  -١
 .اللغات في االيكاو

أن يبحث بالتشاور مع الدول في الوسائل التي يمكن  -٢
من خاللها تخفيف عبء تكلفة الخدمات اللغوية المتزايد على 

 . يقدم مقترحات بشأنها وأن،موازنة االيكاو

 استعمال اللغات في لجنة المالحة الجوية :٢٩-٢٢القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 في دورتها الحادية ، قد طلبت من المجلسلمـا كـانت
 ،والعشرين أن يدرس الجوانب المالية لخدمات اللغات في االيكاو

 .وال سيما ادخال لغات عمل اضافية في المنظمة

 ٨٣المجلس قد بحث هذه المسألة في دوراته  ولمـا كـان
 دراسة وافية ١٧ وأنه قد قدم في ورقة العمل رقم ،٩٠ و ٨٤و 

جدا الستعمال اللغات في االيكاو وفي األمم المتحدة ووكاالتها 
 . ولآلثار الوظيفية والمالية لتعدد اللغات،المتخصصة

 من النظام األساسي ٢٣ المجلس وفقا للمادة وبمــا أن
 بها ىتجر" جنة المالحة الجوية يختص بتحديد اللغات التي لل

 ."مناقشات اللجنة وتعد بها وثائقها

 الترجمة الفورية بلغات المنظمة األربع تقدم ولمـا كـانت
 بينما تعد وثائق اللجنة وتوزع ،لمناقشات لجنة المالحة الجوية

 .بلغة واحدة فقط من اللغات األربع وهى االنجليزية



 IX-2 قرارات الجمعية العمومية  

 من النظام الداخلي الدائم ٦٥ و ٦٤ المادتين نوبمـا أ
للجمعية العمومية لاليكاو تقضيان باعداد وتوزيع الوثائق 
التحضيرية للجمعية العمومية فضال عن توصياتها وقراراتها 
ومقرراتها باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية 

ب أن تترجم شفهيا الكلمات الملقاة بأي من اللغات األربع يج"وبأن 
 وأن نفس الشىء ينطبق على ،"الى اللغات الثالث األخرى

 وأن المجلس ، من نظامه الداخلي٥٧ و ٥٦المجلس وفقا للمادتين 
 ، من النظام الداخلي للجانه الدائمة٣٨ تطبيقا للمادة ،قد قرر كذلك

وأن تعد وثائق اللجنة القانونية وتوزع بنفس اللغات األربع وفقا 
 . من النظام الداخلي لتلك اللجنة٤٤ة للماد

 اللغات الرسمية ولغات العمل للجمعية العامة وبمـا أن
 من النظام الداخلي ٥١ وفقا للمادة ،لألمم المتحدة تستعمل كذلك

 وأن هذه ، في لجانها ولجانها الفرعية،األساسي للجمعية العامة
رات التي تعقد المادة يشار اليها دوما في القواعد االجرائية للمؤتم

 .تحت رعاية األمم المتحدة

 هذه المادة تطبـق في جميع الوكاالت ولمـا كـانت
 أن ١٧المتخصصة وأنه يتضح من المرفق جيم لورقة العمل رقم 

عدم ترجمة الوثائق الخاصة بلجنة المالحة الجوية هو االستثناء 
 .الوحيد في أسرة األمم المتحدة

ى على ضرر ليس  ذلك األسلوب ينطوولمـا كـان
ألعضاء اللجنة فحسب بل أيضا لالدارات الوطنية التي تهتم 

 وأن تعديل هذا الوضع سيمكن الدول من االشتراك ،بأعمالها
 .بشكل أكثر فاعلية في األنشطة األساسية لاليكاو

 من الضرورى والعملى على ما يبدو اجراء ولمـا كـان
 ،توازن في االيكاومثل هذا التعديل مع الحفاظ على وضع مالى م
 .معقولة واالبقاء على النفقات الالزمة لتنفيذه داخل حدود

 النص على توفير ، تبعا لذلك، من الجوهرىولمـا كـان
 .يالترتيبات لتنفيذ هذا التعديل على نحو تدريج

 مبدأ اعداد وتوزيع أوراق عمل لجنة المالحة تقـرر -١
 .الجوية بلغات عمل المنظمة األربع

 ٢٣ وفقا لمسؤولياته بموجب المادة ،جلس المتكلـف -٢
 أن يرصد التطبيق ،من النظام الداخلي للجنة المالحة الجوية

 مع بذل كل الجهود للحفاظ على كفاءة ،التدريجى لهذا القرار
 .عمل اللجنة وزيادة هذه الكفاءة اذا أمكن ذلك

 النص الفرنسى والنص االسبانى لالتفاقية :١٦-١٦القرار 
 

 تعديل بشأن النص الروسى المعتمد لالتفاقية :٢-٢٢القرار 
 

 االستعمال المحدود للغة العربية :٢١المقرر 

 )٥:٤٤ الفقرة ،٥٢، الصفحة Doc 9113, A21-EX انظر الوثيقة (

استعمال اللغة العربية فـي دورات الجمعيـة         :٢٣المقرر 
 العمومية

 ) ٢٩:٧قرة ، الف١٨ الصفحة ،Doc 9311, A23-EX, Vol.1 انظر الوثيقة(

 التوسع في خدمات اللغة العربية في االيكاو :٢٦المقرر 

 )٤٠:٧ الفقرة ،٢٥ الصفحة ،Doc 9489, A26-EX انظر الوثيقة(

 تعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة :٢١-٢٩القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 بالقرارات المتخذة في دوراتها الحادية والعشرين اذ تذكـر
 والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والرابعة

 غة العربية والتوسع في استخدامهابخصوص اعتماد الل
 .المنظمة في

 تبرعات أن عددا من الدول العربية قدم واذ تـالحـظ
 .لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة

 رغبة الدول الناطقة باللغة العربية والدول واذ تـالحـظ
بها في توسيع استخدام هذه اللغة ليشمل جميع نشاطات المهتمة 

 .المنظمة بما فيها المجلس

 من المجلس واألمين العام اتخاذ االجراءات تطلـب -١
الالزمة لتعزيز االستخدام المطرد للغة العربية في خدمات 

 بما ،١٩٩٣ يناير ١الترجمة الفورية والتحريرية ابتداء من 
 .المجلس فيه

 المتابعة الحثيثة لتلك االجراءات  من المجلستطلـب -٢
بهدف تحقيق استخدام اللغة العربية في المنظمة أسوة باللغات 
األخرى في المنظمة على أن يتم تحقيق هذا الهدف بنهاية 

 .١٩٩٨ عام

لمجلس أن يرفع تقريرا عن مدى  الــى اتطلـب -٣
التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار الى الدورة العادية القادمة 

 .للجمعية العمومية



IX-3 اللغات والخدمات االدارية  -٩   

 ادخال اللغة الصينية في االيكاو :٢٢المقرر 

 )٢:١٧ و١:١٧ الفقرتان ،٥١، الصفحةDoc 9210, A22-EX انظر الوثيقة(

  المنظمةتعزيز استخدام اللغة الصينية في :١٦-٣١القرار 

 :ان الجمعية العمومية
 والى ، الى ما قررته في دورتها الثانية والعشريناذ تشير

 بشأن اعتماد اللغة الصينية ،١٤٠ ما قرره المجلس في دورته
 .والتوسع في استخدامها في المنظمة

 أن استخدام اللغة الصينية لم يتجاوز أعمال واذ تالحظ
 .العمومية والمجلسالترجمة الفورية في دورات الجمعية 

بأن جمهورية الصين الشعبية قد قدمت  واذ تحيط علما
 .تبرعات لتعزيز استخدام اللغة الصينية في المنظمة

بأهمية التوسع في استخدام اللغة الصينية  واذ تحيط علما
 .لتشمل جميع نشاطات المنظمة

الى المجلس واألمين العام اتخاذ التدابير الالزمة تطلب  -١
قت ممكن لتكثيف استخدام اللغة الصينية في خدمات في أقرب و

 .الترجمة الفورية والتحريرية بطريقة اطرادية

الى المجلس متابعة هذه التدابير عن كثب بهدف تطلب  -٢
تحقيق استخدام اللغة الصينية في المنظمة على قدم المساواة مع 

 في حدود ٢٠٠١اللغات األخرى في المنظمة بحلول نهاية عام 
 .المنظمةموارد 

 الى األمين العام أن يعد النص الصينى الرسمى تطلب -٣
التفاقية شيكاغو العتماده في مؤتمر دولى يجتمع ابان انعقاد 

 .الدورة المقبلة للجمعية العمومية

الى المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا تطلب  -٤
 .القرار الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية

تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي فيمـا        :٢-٣٢ القرار
 يتعلق بالنص الصينى الرسمى لالتفاقية

 
التصديق على البروتوكول بتعـديل البنـد        :٣-٣٢القرار 

 الختامى التفاقية الطيران المدني الدولى

 الخـدمات االداريـة
 الشعار الرسمى والختم الرسمى لاليكاو :١-٣١القرار 

 
 دوليةالوالتوصيات   تنفيذ القواعد    :)د(لمرفق   ا ١٤-٣٥القرار  

 واجراءات خدمات المالحة الجوية
 

األدلة الفنية والكتب الدوريـة     :)(المرفق   ١٤-٣٥ القرار
 الصادرة عن المنظمة

 
 مطبوعات االيكـاو :٥٤-١القرار 

 من الضرورى لتحقيق أهداف المنظمة أن تتاح لمـا كـان
ت مناسبة نتائج أعمال المنظمة للدول المتعاقدة في شكل مطبوعا

 .ومعلومات عن أنشطتها

 فيما يتعلق ، الجمعيــة العموميـة تهتمولمـا كـانت
 بخفض التأخير في االنتاج والتوزيع وتفادي ،بهذه المطبوعات

 . وخفض النفقات الى الحد األدنى،ازدواج المحتويات

 : فان الجمعية العمومية تقـرر،لذلك

 ،مة اصدار نشرة شهريةأن تكون سياسة المنظ -١
 ومراجع فنية ومعاجم ،ومحاضر المناقشات والقواعد القياسية

 بناء ،متعددة اللغات وغيرها من المطبوعات التي يقرر المجلس
 أنها ضرورية لتحقيق أهداف ،على توصيات لجنة المطبوعات

 . وذلك في حدود االعتمادات المالية للسنة المالية،المنظمة

لقواعد التنظيمية التي تحكم كل أن يضع المجلس ا -٢
 ويجب أن تحدد هذه القواعد ،مراحل اعداد وتوزيع المطبوعات

العالقات بين لجان المجلس الدائمة وسلطة المطبوعات المركزية 
في األمانة العامة التي تتولى المسؤولية الكاملة عن تنسيق برنامج 

 .المطبوعات من كافة جوانبه

 المجلس توصيات ليسترشد بها أن يقدم األمين العام الى -٣
 مع االشارة بوجه خاص الى ،في وضع هذه القواعد التنظيمية

شكل المطبوعات وأسلوب الطباعة وحجم المطبوعات وطريقة 
 ، مع اقامة االعتبار الواجب الحتياجات المنتفعين بها،انتاجها

والوفورات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خالل استعمال أسلوب 
 واقامة نظام دائم للطلب على هذه ،في الطباعة" تاالوفس"

 ومزايا االنتاج ،المطبوعات مع الراغبين في شرائها لخفض العدد
 واعداد وبيع ،المحلى لبعض المطبوعات في أماكن خارج كندا

 وتحقيق التجانس في ،فهرس شامل لمطبوعات االيكاو
يع  وتعيين وكالء في جميع أنحاء العالم لب،التسعير سياسة

 .مطبوعات االيكاو
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 اصدار الوثائق وتوزيعها :٢١-٢٤القرار 

، ٥٤-١ وفقا للقرار ، الجمعية العمومية قد أبدتحيث أن
منذ نشأة المنظمة اهتماما بالحد من التأخير في انتاج وتوزيع 

 .مطبوعات االيكاو ووثائقها

 الحاجة الى ممارسة االقتصاد نصب عينيها واذ تضع
 أعمال المنظمة وفي توزيع الوثائق وادارة والتماس الكفاءة في

 .االجتماعات

 توجد قواعد واتفاقات في االيكاو بشأن وحيـث أنـه
 .العمل لغات

من األهمية القصوى االعتراف بأن لغات العمل  وحيـث أن
 متساوية في األهمية ، من حيث النشر والتوزيع،المتفق عليها هى

 .في جميع مجاالت المنظمة وأوجه نشاطها

 الجمعية العمومية قد اتخذت بالفعل قرارات وحيـث أن
 ،أخرى تنص على استخدام اللغات في لجنة المالحة الجوية

 .اعترافا صريحا منها بمبدأ المساواة

 يجب أن تتوفر لجميع الدول المتعاقدة فرص وحيـث أنـه
عادلة ومتكافئة لالطالع على الوثائق التي تنتجها المنظمة في 

 . العمل المتفق عليهامختلف لغات

 :فان الجمعية العموميـة

 التوزيع المتزامن بجميع لغات عمل االيكاو تعتمـد -١
كمبدأ يطبق على مطبوعات وثائق المنظمة وفقا للشروط التي 

 .تقررها الجمعية العمومية والمجلس

 :الى المجلستطلب  -٢

 المبدأ ، بالتعاون الوثيق مع األمين العام،أن يطـبـق )أ 
الخاص بالتوزيع المتزامن في اللغات آنف الذكر 
 وأن يراقب عن كثب االمتثال لهذا ،المتفق عليها

 .المبدأ

 
أن يبلـغ الـدورات القـادمة للجمعيـة العموميـة  )ب

بما يتم احرازه من تقدم فيما يتعلق بالتطبيق الفعـال 
 .والكامل للمبدأ آنف الذكر

نظمة في  الدول المتعاقدة الى التعاون مع المتـدعو -٣
 .تحقيق أهداف هذا القرار

وفـي  الكفاءة في االعـداد لالجتماعـات        :١٦-١١القرار 
 تصريف أعمالها

 
وتيرة انعقاد الـدورات العاديـة للجمعيـة         :١٣-١٦القرار 

 العمومية ومكان انعقادها
 

 ارسال الوثائق الخاصة باجتماعات االيكاو :٥-٣القرار 

 :ان الجمعية العمومية الثالثة تقـرر
أن يبقى المجلس الى الحد الممكن عمليا على أسلوبه  -٢

 الرئيسية المساندة لجداول *الجارى الذي يتمثل في ارسال الوثائق
 .األقل أعمال االجتماعات قبل افتتاح االجتماع بتسعين يوما على

اجتماعات المالحـة الجويـة     :)ب(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 العالمية 

 

 اجتماعات المالحـة الجويـة      :)ل(المرفق   ،١٤-٣٥القرار 
 االقليمية

                                                   
تعنى دراسة األمين العام للمشكلة باالضافة الى " الوثائق الرئيسية المساندة *

. أية مواد مناسبة ذات أهمية كافية بما يبرر اضافتها لدراسة األمين العام
أما الوثائق التالية، مثل تعليقات الدول المتعاقدة على جدول األعمال، 

 .ن توزع في أقرب وقت ممكنفينبغي أ
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 ي النظام المال—الباب العاشر 

 النظم المالية
  ٢٧-١٨ و٥٥-١٤ و٥٤-١٤ و٣٥-١٢القرارات 

 ٢٩-٢٤ و٣٥-٢١و

 ي وه، لم تدرج تلك القرارات في هذه الوثيقة—مالحظـة 
 ويظهر النص .القرارات التي تحكم نص النظام المالي وتعديالته

 . 7515/11 للنظام المالي في الوثيقة يالحال

 تعديل النظام المالي   :٢٩-٣٢القرار 

 المجلس قد أحاط علما بالحاجة الى وضع موعد لما كان
مستهدف حسب االمكان لالنتهاء من كل عنصر أو مهمـة من 

 .البرامج المدرجة في الميزانية

 المجلس قد الحظ الصعوبات التي تعترض تنفيذ ولما كان
في النظام  والتي تنجم عن القيود الواردة ،برنامج العمل الكامل

 .المالي على استخدام األموال

 المجلس يوصي الجمعية العمومية بالتوسع في ولما كان
استخدام فائض االيرادات المتفرقة بحيث يمكن استعمالها لتمويل 

أو /المشاريع الجديدة وغير المتوقعة التي تتعلق بالسالمة الجوية و
 .لتعزيز التنفيذ الفعال لبرامج المنظمة

 :ية العمومية تقـررفان الجمع

 ٤-٤تثبيت التعديالت المدخلة على القاعدتين رقـم         -١
من  ريان مفعولها اعتبارا  ــ وس ،ن النظام المالي  ـ م ٦-٥ورقم  

ــن ١/٥/١٩٩٨ ــوال ٢٥/٦/١٩٩٨ وم ــى الت ــكل ي عل  بالش
 .أدناه الوارد

 المادة الرابعة
 الميزانية

... 
 ، العامتقسم الميزانية البرنامجية المقدمة من األمين ٤-٤

 على برنامج العمل وتقديرات الميزانية الى برامج يوالتي تحتو
 مع ابراز ، وعناصر برامج، وبرامج فرعية، وبرامج،رئيسية

 ويتضمن كل عنصر من .األولوية أمام كل عنصر برنامجي
 الموعد ، قدر االمكان،عناصر البرامج في الميزانية البرنامجية

 .ة أو األكثرالمستهدف التمام المهمة الواحد
... 

 المادة الخامسة
 االعتمادات

... 

 حتى ،  يجوز لألمين العام،بالنسبة لالعتمادات فقط ٦-٥
 فوق ، ويجوز للمجلس، في المائة لكل برنامج رئيسي١٠نسبة 

  وبغض النظر عـن سلطتـه في نقل األموال بين ،هذه النسبة
لسنة التالية  أن يرحل الى ا،١٠-٥البرامج الرئيسية طبقا للقاعدة 

 سنة مالية خالل ي رصيد غير مخصص من االعتمادات في أيأ
الفترة التي تفصل بين الدورات العادية للجمعية العمومية التي 

 ويجب أال يزيد مجموع االعتمادات .تعقد مرة كل ثالث سنوات
المخصصة والمرحلة عن مجموع االعتمادات المصرح بها 

 رصيد ي ويلغي أ.ن السنة السابقةمضافا اليها المبالغ المرحلة م
 .من االعتمادات غيـر المخصصة

... 

 ي وتسر،من النظام المالي)  ج٢-٥تعدل القاعدة  -٢
 ،ي لمدة ثالث سنوات على أساس تجريب١/١/١٩٩٨اعتبارا من 

 .بالشكل الوارد أدناه

... 
 المادة الخامسة
 االعتمادات

... 
٢-٥   ... 

 ،أعاله) و ب) ين أبغض النظر عن أحكام الفقرت )ج
 في سنة مالية واحدة أو أكثر ي يؤديوحتى المبلغ الذ

 الى زيادة ،لم تعرض بعد على الجمعية العمومية
 أخذته يااليرادات المتفرقة الفعلية على المبلغ الذ

الجمعية العمومية في الحسبان عند اقرارها 
العتمادات تلك السنة الواحدة أو األكثر وذلك من 

  :يما يلأجل تمويل 
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االنفاق المتصل مباشرة بمصدر تلك االيرادات  )١
 .المتفرقة االضافية

 جديدة وغير متوقعة مشاريعاالنفاق على  )٢
أو تعزيز التنفيذ / و،تتصل بالسالمة الجوية

 .الفعال لبرامج االيكاو
... 

يجب أن يقدم المجلس الى الدورة العادية المقبلة  -٣
 الخبرة المكتسبة من تنفيذ القاعدة للجمعية العمومية تقريرا عن

 . من النظام المالي٢-٥رقم 

 تعديل النظام المالي  :٢٩-٣٣القرار 

 المجلس قد أجرى استعراضا واسعا للنظام المالي بما أن
وأدخل عليه تعديالت من أجل تحسين كفاءة وانتاجية المنظمة 

 .ويقدم تقريرا الى الجمعية العمومية عن تلك التعديالت

 المجلس قدم تقريرا الى الجمعية العمومية عن ا أنوبم
 ، من النظام المالي٢-٥ الخبرة المكتسبة من تطبيق القاعدة

 على سبيل التجربة لمدة ثالث سنوات بموجب ،بصيغتها المعدلة
  .٢٩-٣٢ قرار الجمعية العمومية رقم

 المجلس قد الحظ على ضوء خبرته أن ادخال وبما أن
 من المادة الخامسة سوف ٢-٥على القاعدة المزيد من التعديل 

يكون أمرا مالئما وأوصى الجمعية العمومية بالموافقة على 
  .التعديالت التي اقترحها المجلس لتلك القاعدة

 بتعديالت المواد الجمعية العمومية قد أخذت علما وبما أن
الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة والثالثة 

 .لحق النظام الماليوم عشرة

 :ما يليفان الجمعية العمومية تقرر 
 .اقرار التعديالت الواردة أدناه -١

 *المادة الرابعة

 الميزانية
...  
 :تكون تقديرات المجلس مصحوبة بما يلي ٧-٤
.... 

مشروع قرار ميزانية عن كل سنة مالية يكون معتمدا    ) ج
 على ، الجمعية العمومية اعتمادهيمن المجلس وتوص

 ، حسب كل برنـامج رئيسـي      ،أن يحدد هذا القرار   

 ويجـب   .االعتمادات الالزمة للسنة المالية المعنيـة     
النظر الى مجموع االعتمادات الالزمة لكل البرامج       

 ويحدد مشروع قـرار     ،الرئيسية عن كل سنة مالية      
لتمويـل مجمـوع     الميزانية أيضا الطريقة المقترحة   

يتصل   وما ،ليةاالعتمادات المصرح بها لكل سنة ما     
 .بذلك من معلومات أخرى

.... 
 *المادة الخامسة

 االعتمادات

.... 
لألمين العام أن ينقل بين البرامج الرئيسية في  ١٠-٥

 في المائة من االعتمادات المخصصة ١٠حدود مبلغ ال يتجاوز 
 ، وفوق هذه النسبة المئوية.لكل من البرامج الرئيسية المعنية

 اعتمادات بين البرامج الرئيسية بموافقة لألمين العام أن ينقل
 .مسبقة من المجلس بعد الحصول على مشورة اللجنة المالية

 .العمومية ويرفع تقرير بعمليات النقل هذه الى الجمعية

لألمين العام أن يرجئ تنفيذ عناصر محددة من  ١١-٥
البرامج الفرعية التي تقررت للسنة المالية الثالثة من احدى 

 .الثالثية الى السنة األولى من الفترة الثالثية التاليةالفترات 
 يظل ذلك الجزء من االعتمادات الذي يتعلق ،وبموافقة المجلس
 متاحا للتخصيص لمدة اثني عشر شهرا بعد ،بالنشاط المؤجل

 كما يبقى ،انقضاء السنة المالية التي اعتمد ذلك الجزء من أجلها
القدر الذي تكون هذه  شهرا ب١٢متاحا لفترة أخرى مدتها 

االعتمادات مطلوبة فيه للوفاء بااللتزامات التي لم تتم تصفيتها 
 .والتي جرى تحملها عن االثني عشر شهرا المنقضية

.... 

 المادة السابعة
 انشاء الصناديق وادارتها

.... 
لألمين العام انشاء صناديق أو حسابات خاصة  ٢-٧

)  يغطي الدخل فيها التكاليفاألنشطة التي(ألنشطة التمويل الذاتي 
والتي يجب أن تدار وفقا لهذا النظام المالي ما لم ينص على 

 ويحتجز أي فائض لتمويل المشتريات المتعلقة .خالف ذلك
 ويجوز ،باألنشطة التي أنشئ من أجلها الصندوق أو الحساب

 وفي حالة وجود عجز في .ترحيل ذلك الفائض الى السنة التالية

                                                   
 .١/١/٢٠٠٢ارا من  اعتب١٠-٥  و٧-٤تسري تعديالت القاعدتين   *
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 العجز الى السنة التالية ويغطى بالدخل في  يرحل،ليةنهاية سنة ما
 . وال يجوز تمويل العجز من الميزانية العادية.تلك الفترة

.... 

يصرح لألمين العام بتحصيل رسوم على الخدمات  ٧-٧
 وتستخدم تلك الرسوم مع ايرادات الفوائد أو .التي تقدمها المنظمة

تكاليف التي تحملتها االستثمارات عليها لسداد جميع أو بعض ال
 .وادارتها المنظمة في تدبير تلك الخدمات

.... 

 المادة التاسعة

 التعاون الفني
.... 

تقوم المنظمات والحكومات والجهات األخرى التي  ٣-٩
تقدم األموال ألغراض التعاون الفني بتغطية تكاليف ادارة 

 وبالنسبة .وتشغيل برامج المنظمة في مجال التعاون الفني
 تحدد الرسوم االدارية ، برنامج األمم المتحدة االنمائياريعمشل

 تحدد ، األخرىمشاريعبالتنسيق مع البرنامج وبالنسبة لجميع ال
رسوم ادارية على أساس تقديرات التكاليف التي ينتظر أن 

 .تتحملها االيكاو لتنفيذ المشروع

.... 

صة تقدم الى الجمعية العمومية تقديرات الميزانية الخا ٥-٩
 بعد أن تنظر فيها ،بصندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية

 ،لجنة التعاون الفني واللجنة المالية وبعد أن يوافق عليها المجلس
 وتنظر الجمعية العمومية في .ميزانية البرنامج العادي وذلك مع

 وعلى األمين العام أن يجري على .تلك التقديرات وتعتمدها
ة ما يلزم من تعديالت خالل فترة الميزانية المعتمد التقديرات

المعنية لتقديم خدمات االدارة والدعم الضرورية الى برامج 
 وذلك في اطار الصالحيات المحددة في ،التعاون الفني بالمنظمة

 وفي حدود مبالغ الموارد الخارجة على نطاق ،هذا النظام
ريرا عن  وأن يرفع تق،الميزانية والمقدمة للمنظمة لذلك الغرض

 وأي تعديل في التكاليف االدارية .ذلك الى اللجنة المالية
 في المائة ١٠والتشغيلية العادية خالل السنة يكون زائدا بنسبة 

 أو يكون المجلس قد ،من المبلغ الذي اعتمدته الجمعية العمومية
 يجب أن يخضع للموافقة المسبقة ،هذا النظام اعتمده سالفا بموجب

  .من جانب المجلس
.... 

 المادة الحادية عشرة
 الداخليةالرقابة الداخلية والمراجعة 

.... 
 ، بموافقة مسبقة من اللجنة الماليـة،لألمين العام ٤-١١

وبالنسـبة الجـراءات الشـطب الفرديـة التي تزيـد قيمتها 
 أن يشطب خسائر النقدية ، دوالر أمريكي٢٠ ٠٠٠األصلية على 

ى شريطة تقديم بيان عن كل والمخازن والموجودات األخر
المبالغ المشطوبة الى المراجع الخارجي للحسابات مع الحسابات 

 .السنوية
.... 

 المادة الثالثة عشرة
 المراجعة الخارجية للحسابات

 بشرط تثبيت الجمعية العمومية لذلك ،يقوم المجلس ١-١٣
  ويكون ذلك الشخص ، بتعيين مراجع خارجي للحسابات،االجراء
أو المسؤول الذي (لمراجع العام لحسابات دولة متعاقدة عادة ا

 وفي أي وقت آخر حسبما ،يمارس وظيفة معادلة للقيام سنويا
 باجراء تدقيق مستقل ألموال ،يكون ضروريا ألغراض خاصة
 ويكون التعيين لفترة يحددها .المنظمة وموجوداتها وحساباتها

 .المجلس وتخضع للتثبيت من الجمعية العمومية

واذا توقف المراجع الخارجي للحسابات عن تقلد  ٢-١٣
أو منصب المسؤول الذي يمارس (منصب المراجع العام في بلده 

 فان شغله لمنصبه كمراجع خارجي ينتهي بناء ،)وظيفة معادلة
على ذلك ليخلفه كمراجع خارجي من يحل محله كمراجع عام 

المراجع  وال يجوز عزل .للحسابات وذلك رهنا بموافقة المجلس
الخارجي للحسابات ألي سبب آخر أثناء تقلده لمنصبه اال بواسطة 

 .الجمعية العمومية

يقدم الى المجلس تقرير المراجع الخارجي  ٣-١٣
للحسابات الموجه الى الجمعية العمومية عن المراجعة السنوية في 

ستة  بعد  أو، مايو التالي لنهاية السنة المالية١٥موعد أقصاه 
 أيهما يأتي ،٤-١٢ ارسال البيانات المالية وفقا للقاعدة أسابيع من

 ويبحث . ويكون مشفوعا بتعليقات األمين العام عليه،متأخرا
المجلس تعليقات األمين العام حول االجراء الذي ينتوي اتخاذه 
استجابة للتوصيات األساسية الواردة في تقرير المراجع 

خارجي المجلس تقرير المراجع ال  ويقدم.الخارجي
األمين العام وبتعليقاته عليه الى الجمعية العمومية في  وتعليقات

 .التالية دورتها
.... 
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 مرفق النظام المالي
 جعة الحسابات الخارجيةراصالحيات اضافية لتنظيم م

.... 
يحرر المراجع الخارجي للحسابات ويوقع اقرارا عن  -٥

ويتضمن االقرار  .البيانات المالية لمنظمة الطيران المدني الدولي
 :العناصر األساسية التالية

 .التعريف بالبيانات المالية التي خضعت للتدقيق )أ

اشارة الى مسؤولية األمين العام ومسؤولية المراجع  )ب
 .الخارجي

 .اشارة الى معايير التدقيق المتبعة )ج

 .وصف للعمل الذي قام به )د

( لياالدالء برأي عن البيانات المالية حول ما ي: 

ما اذا كانت البيانات المالية تعرض بصورة  )١
منصفة الوضع المالي في نهاية الفترة ونتائج 

 .الفترة عمليات تلك

ما اذا كانت البيانات المالية قد أعدت وفقا  )٢
 .للسياسات المحاسبية المعلنة

ما اذا كانت السياسات المحاسبية قد طبقت على  )٣
الفترة أساس يتفق مع ما كان مطبقا في 

 .السابقة المالية

االدالء برأي بشأن امتثال المعامالت للنظام المالي  )و
 .والسلطة التشريعية

 .تاريخ االقرار )ز

 .اسم ومنصب المراجع الخارجي للحسابات )ح

 الى تقرير المراجع الخارجي ، عند الضرورة،اشارة )ط
 .للحسابات بشأن البيانات المالية

.... 
 من النظام المالي اعتبارا من ٢-٥ة تم تعديل القاعد -٢

 . وذلك كما هو موضح أدناه،١/١/٢٠٠٢

 المادة الخامسة 
 االعتمادات

.... 
 أن يوافق على ، بالنسبة ألي سنة مالية،للمجلس ٢-٥

 ،التي أقرتها الجمعية العمومية اعتمادات تفوق قيمة الميزانية

لعامل المال ا االعتمادات بسلفيات من صندوق رأس وتمول تلك
 :الى الحد الضروري كما يلي

 في المائة من اجمالي ٢حتى مبلغ ال يزيد على  )أ
االعتمادات المصرح بها بالنسبة للسنة األولى التالية 

 في المائة من اجمالي ٤  و،القرار الميـزانية
 في ٢ االعتمادات المصرح بها بالنسبة للسنة الثانية و

ح بها بالنسـبة المائة من اجمالي االعتمادات المصر
 وذلك لتغطيـة المصروفات التي ال ،للسـنة الثالثـة

يمكن تجنبها غير تلك المصروفات المذكورة في 
 ).ج و)  ب٢-٥القاعدة 

 دوالر للمصروفات ١٠٠ ٠٠٠حتى مبلغ وقدره  )ب
المتعلقة بمشاريع جديدة عاجلة مثل التمويل المؤقت 

حة ألي من تسهيالت أو خدمات المطارات أو المال
 التي قد ينجم عن غيابها أو تعطلها صعوبة ،الجوية

شديدة أو خطر للمالحـة الجويـة الدوليـة اال اذا 
 والتي يتوقع بشأنها ،اتخـذ المجلـس قـرارا فوريا

من أجل التمويل المشترك بموجب الباب  اتخاذ اجراء
 .الخامس عشر من االتفاقية

حتى المبلغ  و،أعاله) و ب) برغم أحكام الفقرتين أ )ج
 في سنة مالية أو أكثر لم تعرض بعد ،الذي يؤدي

 الى زيادة االيرادات المتفرقة ،على الجمعية العمومية
الفعلية على مبلغ االيرادات المتفرقة الذي أخذته 

الحسبان عند اقرارها  الجمعية العمومية في
 :يلي ما العتمادات تلك السنة أو تلك السنوات لتمويل

متصل مباشرة بمصدر تلك االيرادات االنفاق ال )١
 .المتفرقة االضافية

 ، تتصل بسالمة الطيرانمشاريعاالنفاق على  )٢
 .أو تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج االيكاو/و

 تعديل النظام المالي :٢٥-٣٥القرار 

عن تقريرا  الى الجمعية العمومية قدمالمجلس قد لما كان 
 . من النظام المالي٧-٦ و ٥-٦خبرته في تطبيق المادتين 

 ٥-٦المجلس قد الحظ الحاجة الى تعديل المادتين ولما كان 
 .لتوضيحها ٧-٦و 

 :فان الجمعية العمومية

 : تثبيت التعديالت المذكورة أدناهتقرر -١
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  من النظام المالي٥-٦المادة 
باستثناء أي نص مخالف في هذا النظام أو صادر عـن            ٥-٦

 : الجمعية العمومية
شتراكات، والمدفوعات المقدمة بموجب تعتبر اال )أ

شروط اتفاقات تسوية المتأخرات، والسلفيات 
لصندوق رأس المال العامل، مستحقة وواجبة الدفع 
بالكامل اما بعد انقضاء ثالثين يوما من تاريخ 
استالم ارسال البالغ من األمين العام بموجب 

، واما ) ب٤-٧و)  ب٤-٦القاعدتين الماليتين 
 أول أيام السنة المالية المعنية، أيهما اعتبارا من

 .األخير
اعتبارا من أول يناير من السنة المالية التالية، يعتبر   ) ب

أي رصيد غير مدفوع مـن تلـك االشـتراكات،          
والمدفوعات المقدمـة بموجـب اتفاقـات تسـوية         
المتأخرات، والسلفيات لصندوق رأس المال العامل، 

 .رصيدا متأخرا لمدة سنة

 من النظام المالي ٧-٦المادة 
مدفوعات الدول المتعاقدة، بما في ذلك الدول المتعاقـدة          ٧-٦

التي أبرمت اتفاقات لتسوية متأخراتها، تقيد فـي المقـام األول           
لحساب السلفيات المستحقة لصندوق رأس المال العامل، ويخصم        
أي رصيد متبقي بعد ذلك من االشتراكات المسـتحقة، المتعلقـة           

 .شتراكات، ابتداء بأولهاباالتفاقات واال

 أنصبـة االشتراكــات
قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة      :٣٣-٢١القرار 

المبادئ التي يجب أن تطبق عنـد تحديـد         (
 )جداول أنصبة االشتراكات

 :ان الجمعية العمومية تقـرر

أن تحدد جداول أنصبة االشتراكات لقسمة نفقات  -١
 :ادئ المذكورة أدناهالمنظمة على أساس المب

 بيان المبادئ العامة التي تحدد قسمة النفقات يفيما يل )أ
 :بين الدول المتعاقدة

 مقيمة بالدخل ،قدرة الدول المتعاقدة على الدفع -١
القومي مع األخذ في االعتبار نصيب الفرد من 

 .يالدخل القوم

شأن الدول المتعاقدة وأهميتها في الطيران  -٢
 .يالمدن

تعمال نظام من النسب المئوية لتحديد حصة اس -٣
 قدره يكل دولة من نفقات المنظمة من رقم كل

 . في المائة١٠٠

 .تحديد حد أدنى وحد أقصى لالشتراك -٤

 :أعاله) فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرة أ )ب

يحدد نظام النسبة المئوية اشتراكات الدول حتى  -١
 .رقمين عشريين

األدنى الشتراك أية دولة متعاقدة يكون الحد  -٢
 . في المائة عن كل سنة مالية كاملة٠,٠٦

الحد األقصى الشتراك أية دولة متعاقدة في أية  -٣
 في ٢٥ نسبة ، من حيث المبدأ،سنة ال يفوق

 . االشتراكاتيالمائة من اجمال

 في الحسبان عند تطبيق المبادئ الواردة ييؤخذ ما يل )ج
 :أعاله) في الفقرة أ

 يكون لشرط القدرة ،في احتساب جدول األنصبة -١
 ويكون ، في المائة٧٥على الدفع وزن بنسبة 

 وزن بنسبة يللشأن واألهمية في الطيران المدن
 ي ويتم الحصول منهما على رقم، في المائة٢٥

المعاملين لكل دولة في صورة نسب مئوية 
 .الكل من

دفع عند احتساب قدرة الدول المتعاقدة على ال -٢
 ييجب النظر فحسب الى الدخل القومي الكل

ونصيب الفرد من الدخل القومي وحدهما 
 وادخالهما في جدول يواخضاعهما للتقييم الكم

 .األنصبة المحسوب
التي يقل نصيب الفرد من الدخل *بالنسبة للدول -٣

 ،ي دوالر أمريك١ ٥٠٠القومي فيها عن 
تعديل للدخل القومي لكل دولة منها  يجرى

 . في المائة٦٠استنادا الى خصم ال يزيد على 
 ييقاس الشأن واألهمية في الطيران المدن -٤

بالحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية على 
 . المنتظمة للدولةيخطوط النقل الجو

                                                   
 .٢٤-٢٣ من القرار ١ حلت محلها الفقرة *

* 
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تعطى الحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية  -٥
 في المائة للخطوط الجوية ٧٥بنسبة  وزنا

ي المائة للخطوط الجوية  ف٢٥ الدولية و
 .الداخلية

يوزع الفرق بين الحد األقصى لالشتراك المحسوب  )د
وفقا للمبادئ المذكورة والحد األقصى الثابت 
لالشتراك على الدول المتعاقدة المتبقية وفقا لنفس 

 .المبادئ
(  الزيادة في اشتراك دولة ما عن اشتراكها في السنة

ة مئوية من االشتراكات  والمعبـر عنها بنسب،السابقة
 في المائة من اشتراك ١٠ يجب أال تتعدى نسبة ،الكلية

 في المائة من ٠,٠٧ أو نسبة ،السنة السابقة
 . أيهما أعلى،االشتراكات الكلية

أال تخضع جداول أنصبة االشتراكات المعتمدة  -٢
بغية ادخال اشتراكات الدول األعضاء الجدد التي تنضم  للتعديل

نظمة في خالل الفترة الفاصلة بين دورات الجمعية لعضوية الم
 بل يجب أن تظل اشتراكات الدول الجديدة مضافة الى ،العمومية

 القائم وترفع تلك االشتراكات الى حساب يالجدول المئو
 .العام الصندوق
أن يقوم األمين العام باعداد مشروع جداول أنصبة  -٣

 وذلك ،لثالث المتتاليةاالشتراكات لكل فترة من فترات السنوات ا
 . أعاله١على أساس المبادئ المذكورة في الفقرة 

 يوحد المبادئ القائمة فيما يتعلق يان القرار الحال -٤
 ويحل محل القرارات ،بأنصبة االشتراكات في المنظمة

 ٣٠-١٢ القرارات :١٩٧٥ذكرها اعتبارا من أول يناير  يالتال
 .٥-١٩ و٤-١٩ و ٣-١٩ و ٢٥-١٨ و ٢٤-١٨ و

قسمة نفقـات االيكـاو فيمـا بـين الـدول            :٢٤-٢٣القرار 
المبادئ التي يجب أن تطبق عند  (المتعـاقدة  

 )تحديد جداول أنصبة االشتراكات

 :يبما يلالجمعية العمومية  تعترف

 كسياسة ثابتة منذ وقت ،أن المنظمة قد استعملت -١
 صيغة لمخصص دخل الفرد ، وباستثناءات نادرة،طويل

أن هذه الصيغة قد عدلت لتتمشى مع الصيغة المتبعة المنخفض و
 .في األمم المتحدة

أن المنظمة تعتمد على األمم المتحدة في الحصول  -٢
 .على بيانات الدخل القومي للدول المتعاقدة

 يأن معظم الدول المتعاقدة األعضاء بالمنظمة ه -٣
أعضاء في األمم المتحدة وتشارك في اعتماد مقرراتها  أيضا

 .صدد هذه األمورب

أن عددا من الدول قد أشارت الى شروعها في  -٤
 للوفاء بالتزاماتها تجاه يتطبيق تدابير مالية على المستوى الوطن

 على أساس تقديرات الميزانية ومشروع ١٩٨١المنظمة عن سنة 
جداول أنصبة االشتراك التي أعدها المجلس والمقدمة الى الدورة 

 : وبناء عليه،ية العموميةالثالثة والعشرين للجمع

 اعتبارا من عملية احتساب أنصبة ،يأن يسر تقـرر
 ، والسنوات التالية١٩٨٦ و ١٩٨٥ و ١٩٨٤االشتراكات لألعوام 

 بحيث تقرأ على ٣٣-٢١بقرارها ) ج١ من الفقرة ٣تعديل البند 
يستند تعديل الدخل القومي لكل دولة الى الترتيبات  ":يالنحو التال

هذا الصدد في األمم المتحدة في وقت اعداد األمين النافذة في 
 ".العام لجداول أنصبة االشتراكات الخاصة بالمنظمة

السبل والوسائل الرامية الى التغلـب علـى         :٢٣-٢٦القرار 
 التأخيرات في تسديد االشتراكات 

 :ان الجمعية العمومية اذ تالحـظ

  وفقا للقرار،ان المجلس قدم الى الجمعية العمومية -١
 تقريرا عن السبل والوسائل الرامية الى ،٥ الفقرة ،٢٨-٢٤

 ونظرت الجمعية ،التغلب على التأخيرات في تسديد االشتراكات
 .العمومية فيه

أنه بينما يترتب على المتأخرات طويلة األجل  -٢
 فان ما يثير القلق بوجه خاص هو ،مصاعب مالية للمنظمة

 ينشأ عنه يالذالتأخير في دفع اشتراكات السنة الجارية 
عجوزات في النقد السائل ويهدد قدرة المنظمة على الوفاء 

  .بالتزاماتهــا الجارية

 يجب أن يقتصر ادراج الفوائد ،أنه في اعداد الميزانية -٣
على ايرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار األموال 

 عدم ي وينبغ.غير المستخدمة من صندوق رأس المال العامل
 دخل من الفوائد األخرى التي يعتمد تحقيقها على ياج أادر

 ذلك ألن ،توقيت سداد االشتراكات من جانب الدول المتعاقدة
 .توقيت دفع االشتراكات يخرج عن نطاق سيطرة المنظمة

 :تقـرر
 يأن تكثف السياسة الجارية التي تتمثل في السع -١

 تقوم بدفع اشتراكات السنــة يالمباشر لدى الدول لك
 وابالغها باآلثار الخطيرة التي ،لجاريــة في مواعيــدهاا

 .يجرها التأخير في دفع االشتراكات على أعمال المنظمة
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 ١٩٨٧أن تنفذ خطة للحوافز اعتبارا من أول يناير  -٢
 ي خطة تقضي وه،للتشجيع على دفع االشتراكات في مواعيدها

لثالث  يتحقق في كل سنة من السنوات المالية ايبأن الفائض الذ
 بحد أقصى مساو للفوائد التي ،التي تسبق سنة الجمعية العمومية

 ،تجنيها المنظمة من االستثمارات في كل سنة من هذه السنوات
سوف يوزع على الدول المتعاقدة وفقا لجدول محسوبة فيه 
عوامل الترجيح على أساس تواريخ ومبالغ االشتراكات المدفوعة 

عليها حصتها من الفوائض غير  كما توزع ،عن السنة الجارية
 .الموزعة المتراكمة من ميزانيات السنوات السابقة

 بعد اعتماد الجمعية ،أن يوزع بين الدول المتعاقدة -٣
 مساو لقيمة ي مبلغ تشجيع،العمومية للحسابات المراجعة

 وفقا لنقاط الحوافز ،المجنية خالل السنوات الثالث الفائدة
 واذا قل مبلغ الفائض .ت الثالثالمجمعة على مدى فترة السنوا

المتاح للتوزيع عن قيمة الفوائد المجنية فعال فال يوزع غير 
 ويوزع النصيب المستحق من الحوافز .المبلغ المتاح للتوزيع

المحتسب بهذه الصورة على الدول المتعاقدة باالضافة الى 
 الفوائض التي توزع وفقا ي وه،الفوائض األخرى في الميزانية

 .من النظام المالي) أ(٢-٦ة للماد

  صندوق رأس المال العامل :١الفقرة  ،٢٥-٣١القرار 
 

أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات       :٢٦-٣٣القرار 
 ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢

أن المبالغ التي تقرر على  تقرر الجمعية العمومية
 عمال ٢٠٠٤  و٢٠٠٣  و٢٠٠٢عن السنوات  المتعاقدة الدول
من الفصل الثاني عشر باتفاقية شيكاغو تحدد وفقا ) ٦١( بالمادة

 :للجدول الوارد أدناه

 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 أفغانستان

 0.06 0.06 0.06 البانيا

 0.07 0.07 0.07 الجزائر

 0.06 0.06 0.06 اندورا

 0.06 0.06 0.06 أنغوال
    

 0.06 0.06 0.06 أنتيغوا وبربودا

 0.86 0.79 0.72 رجنتيناأل

 0.06 0.06 0.06 أرمينيا

 1.62 1.64 1.66 استراليا

 0.75 0.76 0.77 النمسا

 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 أذربيجان

 0.06 0.06 0.06 جزر البهاما

 0.06 0.06 0.06 البحرين

 0.06 0.07 0.07 بنغالديش

 0.06 0.06 0.06 بربادوس
    

 0.06 0.06 0.06 بيالروس

 0.92 0.93 0.95 بلجيكا

 0.06 0.06 0.06 بليز

 0.06 0.06 0.06 بنن

 0.06 0.06 0.06 بوتان
    

 0.06 0.06 0.06 بوليفيا

 0.06 0.06 0.06 البوسنة والهرسك
 0.06 0.06 0.06 بوتسوانا
 1.98 1.80 1.64 البرازيل

 0.06 0.06 0.06 بروني دار السالم
    

 0.06 0.06 0.06 بلغاريا

 0.06 0.06 0.06 كينا فاصوبور

 0.06 0.06 0.06 يبوروند

 0.06 0.06 0.06 كمبوديا

 0.06 0.06 0.06 الكاميرون

    

 2.24 2.26 2.30 كندا

 0.06 0.06 0.06 الرأس األخضر

 0.06 0.06 0.06 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.06 0.06 0.06 تشاد

 0.29 0.29 0.29 شيلي
    

 1.52 1.38 1.25 الصين

 0.24 0.25 0.21 كولومبيا
 0.06 0.06 0.06 جزر القمر

 0.06 0.06 0.06 الكونغو

 0.06 0.06 0.06 جزر كوك
    

 0.06 0.06 0.06 كوستاريكا

 0.06 0.06 0.06 كوت ديفوار

 0.06 0.06 0.06 كرواتيا

 0.06 0.06 0.06 كوبا

 0.06 0.06 0.06 قبرص
    

 0.16 0.16 0.17 الجمهورية التشيكية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية

 0.55 0.56 0.57 الدانمرك

 0.06 0.06 0.06 جيبوتي
    

 0.06 0.06 0.06 الجمهورية الدومينيكية

 0.06 0.06 0.06 اكوادور

 0.17 0.17 0.17 مصر

 0.06 0.06 0.06 ادورالسلف

 0.06 0.06 0.06 غينيا االستوائية

    

 0.06 0.06 0.06 اريتريا

 0.06 0.06 0.06 استونيا

 0.06 0.06 0.06 اثيوبيا



 X-8 قرارات الجمعية العمومية 

 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 فيجي

 0.43 0.43 0.44 فنلندا
    

 5.27 5.32 5.40 فرنسا

 0.06 0.06 0.06 غابون

 0.06 0.06 0.06 غامبيا

 0.06 0.06 0.06 جورجيا

 7.55 7.63 7.74 المانيا
    

 0.06 0.06 0.06 غانا

 0.44 0.45 0.41 اليونان

 0.06 0.06 0.06 غرينادا

 0.06 0.06 0.06 غواتيماال

 0.06 0.06 0.06 غينيا

    

 0.06 0.06 0.06 غينيا بيساو

 0.06 0.06 0.06 غيانا

 0.06 0.06 0.06 هايتي

 0.06 0.06 0.06 هندوراس

 0.12 0.12 0.12 هنغاريا

    

 0.06 0.06 0.06 ايسلندا

 0.39 0.40 0.40 الهند

 0.24 0.25 0.25 اندونيسيا

 0.24 0.24 0.23 جمهورية ايران االسالمية

 0.09 0.09 0.10 العراق

    

 0.28 0.28 0.28 ايرلندا

 0.47 0.47 0.48 اسرائيل

 3.69 3.73 3.78 ايطاليا

 0.06 0.06 0.06 جامايكا

 14.22 14.36 14.58 اليابان

    

 0.06 0.06 0.06 األردن

 0.06 0.06 0.06 كازاخستان

 0.06 0.06 0.06 كينيا

 0.06 0.06 0.06 كيريباتي

 0.17 0.17 0.17 الكويت

    

 0.06 0.06 0.06 قيرغيزستان

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.06 0.06 0.06 التفيا

 0.06 0.06 0.06 لبنان

 0.06 0.06 0.06 ليسوتو
    

 0.06 0.06 0.06 ليبيريا

 0.06 0.06 0.06 الجماهيرية العربية الليبية

 0.06 0.06 0.06 ليتوانيا

 0.24 0.20 0.13 لوكسمبورج

 0.06 0.06 0.06 مدغشقر
    

 0.06 0.06 0.06 مالوي

 0.54 0.54 0.54 ماليزيا

 0.06 0.06 0.06 ديفمل

 0.06 0.06 0.06 مالي

 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 مالطة
    

 0.06 0.06 0.06 جزر المارشال

 0.06 0.06 0.06 موريتانيا

 0.06 0.06 0.06 موريشيوس

 0.92 0.93 0.92 المكسيك

 0.06 0.06 0.06 واليات ميكرونيزيا الموحدة

    

 0.06 0.06 0.06 موناكو

 0.06 0.06 0.06 منغوليا

 0.10 0.10 0.10 المغرب

 0.06 0.06 0.06 موزامبيق

 0.06 0.06 0.06 ميانمار

    

 0.06 0.06 0.06 ناميبيا

 0.06 0.06 0.06 ناورو

 0.06 0.06 0.06 نيبال

 1.92 1.94 1.97 هولندا

 0.36 0.36 0.37 نيوزيلندا

    

 0.06 0.06 0.06 نيكاراغوا

 0.06 0.06 0.06 النيجر

 0.06 0.06 0.06 نيجيريا

 0.50 0.50 0.51 النرويج

 0.08 0.08 0.08 عمان
    

 0.16 0.16 0.16 باكستان

 0.06 0.06 0.06 باالو

 0.06 0.06 0.06 بنما

 0.06 0.06 0.06 بابوا غينيا الجديدة

 0.06 0.06 0.06 باراغواي

    

 0.09 0.09 0.10 بيرو

 0.17 0.17 0.17 الفلبين

 0.31 0.31 0.26 لندابو

 0.40 0.40 0.41 البرتغال

 0.06 0.06 0.06 قطر

    

 2.36 2.19 1.99 جمهورية كوريا

 0.06 0.06 0.06 جمهورية مولدوفا

 0.06 0.07 0.07 رومانيا

 0.82 0.83 0.84 االتحاد الروسي

 0.06 0.06 0.06 رواندا

    

 0.06 0.06 0.06 سانت لوسيا

 0.06 0.06 0.06 رينادينسانت فنسنت وغ

 0.06 0.06 0.06 ساموا

 0.06 0.06 0.06 سان مارينو

 0.06 0.06 0.06 سان تومي وبرينسيبي
    

 0.61 0.62 0.63 المملكة العربية السعودية

 0.06 0.06 0.06 السنغال

 0.06 0.06 0.06 سيشيل

 0.06 0.06 0.06 سيراليون

 1.14 1.15 1.10 سنغافورة



X-9 النظام المالى-١٠   
 2002 2003 2004 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 ياسلوفاك

 0.06 0.06 0.06 سلوفينيا

 0.06 0.06 0.06 جزر سليمان

 0.06 0.06 0.06 الصومال

 0.53 0.53 0.52 جنوب أفريقيا
    

 1.99 2.01 2.04 اسبانيا

 0.06 0.06 0.06  النكايسر

 0.06 0.06 0.06 السودان

 0.06 0.06 0.06 سورينام

 0.06 0.06 0.06 سوازيلند
    

 0.76 0.77 0.78 السويد

 1.22 1.23 1.25 سويسرا

 0.07 0.07 0.07 الجمهورية العربية السورية

 0.06 0.06 0.06 طاجيكستان

 0.57 0.58 0.58 تايلند

 0.06 0.06 0.06 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.06 0.06 0.06 توغو

 0.06 0.06 0.06 تونغا

 0.06 0.06 0.06 ترينيداد وتوباغو

 0.06 0.06 0.06 تونس
    

 0.44 0.44 0.45 تركيا

 0.06 0.06 0.06 تركمانستان

 0.06 0.06 0.06 أوغندا

 0.06 0.06 0.06 أوكرانيا

 0.36 0.36 0.35 االمارات العربية المتحدة
    

 5.26 5.31 5.39 المملكة المتحدة

 0.06 0.06 0.06 جمهورية تنزانيا المتحدة

 25.00 25.00 25.00 يات المتحدةالوال

 0.06 0.06 0.06 أوروغواي

 0.06 0.06 0.06 أوزبكستان
    

 0.06 0.06 0.06 فانواتو

 0.19 0.19 0.20 فنزويال

 0.06 0.06 0.06 فيتنام

 0.06 0.06 0.06 اليمن

 0.06 0.06 0.06 يوغوسالفيا
    

 0.06 0.06 0.06 زامبيا

 06.0 0.06 0.06 زمبابوي

 100.00 100.00 100.00 
 

أنصبة االشتراك فـي الصـندوق العـام         :٢٤-٣٥القرار 
 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥للسنوات 

 :ان الجمعية العمومية

أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الدول تقرر  -١
 عمال ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥المتعاقدة عن السنوات 

يجب أن شيكاغو ة من الفصل الثاني عشر من اتفاقي) ٦١( بالمادة
 تحدد وفقا للجدول الوارد أدناه،

ـ  المجلس ببحث المنهجية المت    تكلف -٢ ة فـي حسـاب     بع
جداول األنصبة، وبوجه خاص مبدأ الحدود الوارد في منطـوق          

، وتقديم تقريـر    ٣٣-١٢من قرار الجمعية العمومية     ) ه١الفقرة  
 .عن استنتاجاتها وتوصياتها الى الجمعية العمومية القادمة

 2005 2006 2007 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 أفغانستان

 0.06 0.06 0.06 البانيا

 0.07 0.07 0.07 الجزائر

 0.06 0.06 0.06 اندورا

 0.06 0.06 0.06 أنغوال

    

 0.06 0.06 0.06 أنتيغوا وبربودا

 0.71 0.72 0.72 األرجنتين

 0.06 0.06 0.06 أرمينيا

 1.61 1.61 1.63 استراليا

 0.71 0.71 0.72 النمسا

 0.06 0.06 0.06 أذربيجان

 0.06 0.06 0.06 جزر البهاما

 0.06 0.06 0.06 البحرين

 0.08 0.08 0.08 بنغالديش

 0.06 0.06 0.06 بربادوس

    

 0.06 0.06 0.06 بيالروس

 0.81 0.81 0.82 بلجيكا

 0.06 0.06 0.06 بليز

 0.06 0.06 0.06 نيبن

 0.06 0.06 0.06 بوتان

 0.06 0.06 0.06 بوليفيا

 0.06 0.06 0.06 البوسنة والهرسك

 0.06 0.06 0.06 بوتسوانا

 1.36 1.37 1.38 البرازيل

 0.06 0.06 0.06 بروناي دار السالم

    

 0.06 0.06 0.06 بلغاريا

 0.06 0.06 0.06 وسبوركينا فا

 0.06 0.06 0.06 يبوروند

 0.06 0.06 0.06 كمبوديا

 0.06 0.06 0.06 الكاميرون

    

 2.48 2.49 2.46 كندا

 0.06 0.06 0.06 الرأس األخضر

 0.06 0.06 0.06 جمهورية أفريقيا الوسطى

 0.06 0.06 0.06 تشاد

 0.30 0.30 0.30 شيلي

    

 2.02 1.84 1.67 الصين

 0.23 0.23 0.23 كولومبيا

 0.06 0.06 0.06 جزر القمر

 0.06 0.06 0.06 الكونغو



 X-10 قرارات الجمعية العمومية 

 2005 2006 2007 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 جزر كوك

    

 0.06 0.06 0.06 كوستاريكا

 0.06 0.06 0.06 كوت ديفوار

 0.06 0.06 0.06 كرواتيا

 0.06 0.06 0.06 كوبا

 0.06 0.06 0.06 قبرص
    

 0.15 0.15 0.16 الجمهورية التشيكية

 0.06 0.06 0.06 الديمقراطية الشعبية جمهورية كوريا 

 0.06 0.06 0.06 لكونغو الديمقراطية جمهورية ا

 0.55 0.55 0.56 ركاالدنم

 0.06 0.06 0.06 جيبوتي
    

 0.06 0.06 0.06 الجمهورية الدومينيكية

 0.06 0.06 0.06 اكوادور

 0.18 0.18 0.19 مصر

 0.06 0.06 0.06 السلفادور

 0.06 0.06 0.06 غينيا االستوائية
    

 0.06 0.06 0.06 اريتريا

 0.06 0.06 0.06 استونيا

 0.06 0.06 0.06 اثيوبيا

 0.06 0.06 0.06 فيجي

 0.44 0.45 0.45 فنلندا

    

 5.06 5.08 5.12 فرنسا

 0.06 0.06 0.06 غابون

 0.06 0.06 0.06 غامبيا

 0.06 0.06 0.06 جورجيا

 7.05 7.09 7.14 المانيا
    

 0.06 0.06 0.06 غانا

 0.43 0.43 0.43 اليونان

 0.06 0.06 0.06 غرينادا

 0.06 0.06 0.06 غواتيماال

 0.06 0.06 0.06 غينيا

    

 0.06 0.06 0.06 غينيا بيساو

 0.06 0.06 0.06 غيانا

 0.06 0.06 0.06 هايتي

 0.06 0.06 0.06 هندوراس

 0.12 0.12 0.12 هنغاريا

    

 0.06 0.06 0.06 ايسلندا

 0.45 0.45 0.46 الهند

 0.24 0.24 0.24 اندونيسيا

 0.15 0.15 0.16 جمهورية ايران االسالمية

 0.06 0.06 0.06 العراق

    

 0.35 0.36 0.35 ايرلندا

 0.51 0.52 0.52 اسرائيل

 3.56 3.57 3.60 ايطاليا

 0.06 0.06 0.06 جامايكا

 14.39 14.46 14.57 اليابان

 2005 2006 2007 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 األردن

 0.06 0.06 0.06 كازاخستان

 0.06 0.06 0.06 كينيا

 0.06 0.06 0.06 كيريباتي

 0.18 0.18 0.18 الكويت
    

 0.06 0.06 0.06 قيرغيزستان

 0.06 0.06 0.06 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 0.06 0.06 0.06 التفيا

 0.06 0.06 0.06 لبنان

 0.06 0.06 0.06 ليسوتو
    

 0.06 0.06 0.06 ليبيريا

 0.09 0.09 0.09 الجماهيرية العربية الليبية

 0.06 0.06 0.06 ليتوانيا

 0.34 0.35 0.31 لكسمبورج

 0.06 0.06 0.06 مدغشقر
    

 0.06 0.06 0.06 مالوي

 0.50 0.50 0.51 ماليزيا

 0.06 0.06 0.06 ملديف

 0.06 0.06 0.06 مالي

 0.06 0.06 0.06 مالطة
    

 0.06 0.06 0.06 جزر مارشال

 0.06 0.06 0.06 موريتانيا

 0.06 0.06 0.07 موريشيوس

 1.22 1.11 1.01 المكسيك

 0.06 0.06 0.06 واليات ميكرونيزيا الموحدة
    

 0.06 0.06 0.06 موناكو

 0.06 0.06 0.06 منغوليا

 0.08 0.08 0.08 المغرب

 0.06 0.06 0.06 موزمبيق

 0.06 0.06 0.06 ميانمار
    
 0.06 0.06 0.06 ميبيانا

 0.06 0.06 0.06 ناورو

 0.06 0.06 0.06 نيبال

 1.86 1.87 1.88 هولندا

 0.34 0.34 0.34 نيوزيلندا
    

 0.06 0.06 0.06 نيكاراغوا

 0.06 0.06 0.06 النيجر

 0.06 0.06 0.06 نيجيريا

 0.53 0.53 0.53 النرويج

 0.09 0.09 0.09 عمان
    

 0.14 0.14 0.14 باكستان

 0.06 0.06 0.06 باالو

 0.06 0.06 0.06 بنما

 0.06 0.06 0.06 بابوا غينيا الجديدة

 0.06 0.06 0.06 باراغواي
    

 0.09 0.09 0.09 بيرو

 0.18 0.18 0.18 الفلبين

 0.35 0.36 0.36 بولندا

 0.42 0.42 0.42 البرتغال



X-11 النظام المالى-١٠   

 2005 2006 2007 
 % % % 

 0.13 0.13 0.13 قطر
    

 2.40 2.41 2.43 جمهورية كوريا

 0.06 0.06 0.06 جمهورية مولدوفا

 0.06 0.06 0.06 رومانيا

 0.61 0.61 0.62 االتحاد الروسي

 0.06 0.06 0.06 رواندا
    

 0.06 0.06 0.06 سانت كيتس ونيفيس

 0.06 0.06 0.06 سانت لوسيا

 0.06 0.06 0.06 سانت فنسنت وغرينادين

 0.06 0.06 0.06 ساموا

 0.06 0.06 0.06 سان مارينو
    

 0.06 0.06 0.06  تومي وبرينسيبيوسا

 0.69 0.70 0.68 المملكة العربية السعودية

 0.06 0.06 0.06 السنغال

 0.06 0.06 0.06 صربيا والجبل األسود

 0.06 0.06 0.06 سيشيل
    

 0.06 0.06 0.06 سيراليون

 1.25 1.26 1.25 سنغافورة

 0.06 0.06 0.06 سلوفاكيا

 0.06 0.06 0.06 سلوفينيا

 0.06 0.06 0.06 جزر سليمان
    

 0.06 0.06 0.06 الصومال

 0.43 0.43 0.43 جنوب أفريقيا

 2.06 2.07 2.08 اسبانيا

 0.07 0.07 0.07  النكايسر

 0.06 0.06 0.06 السودان
    

 0.06 0.06 0.06 سورينام

 0.06 0.06 0.06 سوازيلند

 0.75 0.76 0.76 السويد

 1.12 1.13 1.13 سويسرا

 0.06 0.06 0.06 الجمهورية العربية السورية
    

 0.06 0.06 0.06 طاجكستان

 0.57 0.57 0.58 تايلند

 0.06 0.06 0.06 جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 0.06 0.06 0.06 توغو

 0.06 0.06 0.06 تونغا
    

 0.06 0.06 0.06 ترينيداد وتوباغو

 0.06 0.06 0.06 تونس

 0.40 0.40 0.40 تركيا

 0.06 0.06 0.06 تركمانستان

 0.06 0.06 0.06 أوغندا
    

 0.06 0.06 0.06 أوكرانيا

 0.53 0.50 0.43 االمارات العربية المتحدة

 5.57 5.60 5.64 المملكة المتحدة

 0.06 0.06 0.06 جمهورية تنزانيا المتحدة

 25.00 25.00 25.00 ةالواليات المتحد
    

 2005 2006 2007 
 % % % 

 0.06 0.06 0.06 أوروغواي

 0.06 0.06 0.06 أوزبكستان

 0.06 0.06 0.06 فانواتو

 0.14 0.14 0.14 فنزويال

 0.06 0.06 0.06 فيتنام

    

 0.06 0.06 0.06 اليمن

 0.06 0.06 0.06 زامبيا

 0.06 0.06 0.06 زمبابوي

 100.00 100.00 100.00 

 اجراء المجلس بشأن تحديد أنصـبة       أكيدت :٢٣-٣٥القرار 
االشتراك في الصـندوق العـام وتحديـد        
السلفيات لصندوق رأس المـال العامـل       
المقررة على الدول التي انضـمت الـى        

 االتفاقية

  الجمعية العموميةان

 اذ تالحظ -١

 من النظام المالي تنصان ٥-٧ و٩-٦ن المادتين أ )أ
الجمعية العمومية في  اذا لم تكن –على قيام المجلس 

 ة والسلفياتاالشتراكأنصبة  بتحديد –دور االنعقاد 
 لصندوق جديدةالمتعاقدة الدولة  أن تدفعها الالمقرر

، على أن يخضع ذلك للموافقة أو رأس المال العامل
 .التعديل من جانب الجمعية العمومية في دورتها التالية

 ةبة للدولن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسأو )ب
 في منظمة الطيران المدني واالتي أصبحت عض

ة والثالثين للجمعية لثالدولي بعـد الدورة الثا
، على  واجبا اشتراكها في الميزانيةوأصبحالعمومية، 

 .النحو المبين أدناه
ة ب االشتراك والسلفيي المجلس بتحديد نصقرار تؤكد -٢

ة المئوية المبينة، النسبب ة التالية الدوللرأس المال العامل من
 نسبة االشتراك هذه ابتداء من التاريخ المذكور تسريبحيث 

 :أدناه
اسم الدولة 

 تاريخ العضوية المتعاقدة الجديدة
 سريانتاريخ 

 معدل االشتراك االشتراك
    

 ٪ ٠,٠٦ ١/٧/٢٠٠٢ ٢٠/٦/٢٠٠٢ سانت كيتس ونيفيس



 X-12 قرارات الجمعية العمومية 

 الميزانيات
 ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢وات    ــميزانيات السن  :٢٣-٣٣القرار 

 ٢٠٠٤و

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣-٢٠٠٢الميزانية البرنامجية للسنوات  ) أ(
 :ما يليان الجمعية العمومية تالحظ 

 وفقا ،ان المجلس قد قدم الى الجمعية العمومية -١
ارشادية لتكاليف ( تقديرات سنوية ، من اتفاقية شيكاغو٦١ للمادة

 ٢٠٠٢لية لميزانيات السنوات الما) الخدمات االدارية والتشغيلية
 . وأن الجمعية العمومية قد نظرت فيها،٢٠٠٤  و٢٠٠٣ و

ان الجمعية العمومية توافق على ميزانيات المنظمة  -٢
 . من اتفاقية شيكاغو٦١و )  (٤٩وفقا للمادتين 

 أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج واذ تدرك
 مشاريعذ الالتعاون الفني تمول أساسا بايرادات محصلة من تنفي

المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل 
 .أخرى برنامج األمم المتحدة االنمائي والحكومات ومصادر

 أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة واذ تدرك
عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحة والبلدان 

 .لصلة ذات امشاريعالمستفيدة في ال

 أن القيمة الصافية لميزانية تكاليف الخدمات واذ تدرك
 ٢٠٠٢االدارية والتشغيلية السنوية المبينة أدناه للسنوات 

 ال تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعاله ٢٠٠٤  و٢٠٠٣ و
 :سوى تقديرات ارشادية

 برنامج التعاون الفني
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

٤ ٥٢١ ٠٠٠ ٤ ٣٧٦ ٠٠٠ ٤ ٣٩٩ ٠٠٠ 
 أن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزيز ذ تدركوا

 .تنمية الطيران المدني وسالمته

 الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني واذ تدرك
 .للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلة

 :ما يليفان الجمعية العمومية تقرر 

أنه بموجب هذا القرار قد تمت الموافقة على  -١
شادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التقديرات االر

 على أن يكون مفهوما أن التعديالت التي ستدخل ،يالتعاون الفن
فيما بعد على هذه التقديرات االرشادية يجب أن تجرى في اطار 
التقديرات السنوية لميزانية الخدمات االدارية والتشغيلية وفقا 

 وبشرط أال يتجاوز مجموع ،لي من النظام الما٩ألحكام القاعدة 

 وقت مقدار األموال الموضوعة تحت ياالحتياجات المالية في أ
 .تصرف المنظمة لذلك الغرض

 ٢٠٠٣  و٢٠٠٢أنه بالنسبة للسنوات المالية  -٢
 وفقا ي يرخص بانفاق المبالغ التالية على البرنامج العاد،٢٠٠٤ و

 على حدة وذلك لكل سنة ،للنظام المالي وطبقا ألحكام هذا القرار
 :من السنوات المذكورة

 يالبرنامج العاد
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
 ١ ٤٣٧ ٠٠٠ ٨٨٨ ٠٠٠ ١ ٨٣٨ ٠٠٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٨ ٧٦٥ ٠٠٠ ٨ ٦٤٠ ٠٠٠ ٨ ٢٣٦ ٠٠٠ المالحة الجوية -٢
 ٤ ٧٥٠ ٠٠٠ ٤ ٦٢٢ ٠٠٠ ٤ ٤٩١ ٠٠٠ النقل الجوي -٣
 ٨١٠ ٠٠٠ ٨١٦ ٠٠٠ ٧٨٦ ٠٠٠ الشؤون القانونية -٤
 االقليمية البرامج -٥

 والبرامج األخرى
١٥ ٤١١ ٠٠٠ ١٥ ٠٦٩ ٠٠٠ ١٤ ٧٦١ ٠٠٠ 

 ٢٢ ٧٢٦ ٠٠٠ ٢٢ ٠٣٩ ٠٠٠ ٢١ ٥٢٨ ٠٠٠ الدعم االداري -٦
 والعالقات ،المالية -٧

 ،الخارجية واالعالم
وتقييم البرامج والتدقيق 

 ٣ ٤٧٩ ٠٠٠ ٣ ٤٦٨ ٠٠٠ ٣ ٣٧٢ ٠٠٠ والمراجعة االدارية
البرنامج العالمي لتدقيق  -٨

 ١ ٠١٦ ٠٠٠ ٩٩٠ ٠٠٠ ٩٦٨ ٠٠٠ مراقبة السالمة الجوية
    

 ٥٨ ٣٩٤ ٠٠٠ ٥٦ ٥٣٢ ٠٠٠ ٥٥ ٩٨٠ ٠٠٠ المجموع 
البرنامج العالمي لتدقيق 

السالمة الجوية الذي  مراقبة
    يمول من الفائض النقدي

 ٩٠٤ ٠٠٠ ٨٠٨ ٠٠٠ ٧٦٣ ٠٠٠ باقي مواصلة البرنامج -٨
 ١ ١٥٨ ٠٠٠ ٢٤٤ ٠٠٠ - نطاق البرنامجتوسيع  -٩
 ٢ ٠٦٢ ٠٠٠ ١ ٠٥٢ ٠٠٠ ٧٦٣ ٠٠٠ 

اجمالي المخصصات المالية 
 ٦٠ ٤٥٦ ٠٠٠ ٥٧ ٥٨٤ ٠٠٠ ٥٦ ٧٤٣ ٠٠٠ المعتمدة

 
أن يمول مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة  -٣

وفقا   على النحو التالي،أعاله) ٢( والواردة في الفقرة ،على حدة
 :للنظام المالي

 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 
باشتراكات تقرر على  )أ

الدول المتعاقدة وفقا لقرار 
 ٥٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٣٣٠ ٠٠٠ ٤٩ ٩٤٠ ٠٠٠ جدول أنصبة االشتراكات

 ٤ ٣٢٧ ٠٠٠ ٤ ٤٥٤ ٠٠٠ ٤ ٥٤٤ ٠٠٠ بايرادات متفرقة )ب
 ٥ ٦٢٩ ٠٠٠ ٢ ٨٠٠ ٠٠٠ ٢ ٢٥٩ ٠٠٠ بالفائض النقدي )ج

 ٦٠ ٤٥٦ ٠٠٠ ٥٧ ٥٨٤ ٠٠٠ ٥٦ ٧٤٣ ٠٠٠ المجموع  

 دوالر االضافي ٧٧٠ ٠٠٠أن يخصص مبلغ  -٤
 دوالر ٢٥٠ ٠٠٠ (٢٠٠٤-٢٠٠٢الطيران للفترة  ألمن

 ،٢٠٠٣ام ــ دوالر في ع٢٦٠ ٠٠٠ و ،٢٠٠٢ امــع في
 وذلك باستخدام الفرق ،)٢٠٠٤ دوالر في عام ٢٦٠ ٠٠٠و

االيجابي بين المقتضيات من الدوالرات الكندية المخصصة في 
 وبين الدوالرات األمريكية الالزمة ،والر األمريكيالميزانية بالد



X-13 النظام المالى-١٠   

 وتوضع .لشراء الدوالرات الكندية بموجب عقود الشراء المسبق
تلك األموال تحت سيطرة المجلس وتستخدم وفقا ألحكام الالئحة 

 .المالية لاليكاو

 استخدام الفائض النقدي) ب(

 :ما يليان الجمعية العمومية تالحظ 
من النظام المالي تنص على أن أي  ٢-٦ان القاعدة  -١

فائض نقدي متاح في نهاية السنة السابقة لسنة انعقاد الجمعية 
 .العمومية يجب استخدامه بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية

 دوالر ١١ ٦٨٨ ٠٠٠ان قيمة الفائض النقدي بلغت  -٢
 .١/١/٢٠٠١في 

 :ما يليان الجمعية العمومية تقرر 
 لحساب ١/١/٢٠٠٢منظمة في أن تسجل ال -١

 دوالر من رصيد الفائض ١ ٠٠٠ ٠٠٠المتعاقدة مبلغ  الدول
 وذلك بموجب نظام الحوافز وفقا لقرار الجمعية العمومية ،النقدي

 وينبغي للدول التي ترغب في اعادة نصيبها من ،٢٣-٢٦
الفائض أو في التبرع به لصالح التسهيل المالي الدولي لسالمة 

واذا . ٣١/١٢/٢٠٠١طر األمانة رسميا بذلك قبل الطيران أن تخ
 فان األمين العام سيعتبر المبلغ ،لم يتم تلقي أي اخطار بهذا الشأن

 .تبرعا في آلية أمن الطيران وسيخطر الدول بذلك

 دوالر في ٧٦٣ ٠٠٠أن تخصص المنظمة مبلغ  -٢
 ومبلغ ،١/١/٢٠٠٣  دوالر في١ ٠٥٢ ٠٠٠ ومبلغ ،١/١/٢٠٠٢

 للبرنامج العالمي لتدقيق ،١/١/٢٠٠٤الر في  دو٢ ٠٦٢ ٠٠٠
 .مراقبة السالمة الجوية

 دوالر في ١ ٤٩٦ ٠٠٠ المنظمة مبلغ صأن تخص -٣
 ٢٠٠٣  دوالر في عام١ ٧٤٨ ٠٠٠ ومبلغ ٢٠٠٢عام 
 لتمويل أجزاء من ٢٠٠٤ دوالر في عام ٣ ٥٦٧ ٠٠٠ ومبلغ

ميزانية البرنامج العادي في تلك األعوام من أجل تخفيض 
 .صبة المقررة على الدول المتعاقدة الى أدنى حداألن

ــنوات   :٢٢-٣٥القرار  ــات الس  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزاني
 ٢٠٠٧و

 ٢٠٠٥ بالميزانية البرنامجية للسنوات فيما يتعلق )أ
 تحيط علما  الجمعية العمومية، فان٢٠٠٧ و٢٠٠٦و

 :يلي بما

ى الجمعية العمومية، وفقا المجلس قد قدم الأن  -١
تقديرات ( تقديرية سنوية ميزانياتاتفاقية شيكاغو،  من ٦١ للمادة

 لبرنامج التعاون ارشادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية
، وأن ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥السنوات المالية كل من ل) الفني

 .الجمعية العمومية قد نظرت فيها

ت المنظمة وفقا اميزانيالجنعية العمومية أقرت و -٢
 . شيكاغواتفاقية من ٦١ و )ه (٤٩للمادتين 

ـ فيما يتعلق ببرنـامج التعـاون الفنـي،          )ب ان الجمعيـة   ف
 :العمومية

أن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج  اذ تدرك
 ريعالتعاون الفني تمول أساسا بايرادات محصلة من تنفيذ المشا

المسند تنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل 
 .برنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر أخرىوت الحكوما

 أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة واذ تدرك
عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحة والبلدان 

 .ع ذات الصلةيراالمستفيدة في المش

الصافية لميزانية تكاليف السنوية  أن القيمة واذ تدرك
 لبرنامج التعاون الفنيالتابعة  ية والتشغيليةالخدمات االدار

 ال تمثل في ٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥المبينة أدناه للسنوات و
 :ضوء الصعوبات المذكورة أعاله سوى تقديرات ارشادية

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 

٥ ٩٩٣ ٠٠٠ ٦ ٠٥١ ٠٠٠ ٦ ٢٩٩ ٠٠٠ 

 أن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزيز واذ تدرك
 .ن المدني وسالمتهتنمية الطيرا

 الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني واذ تدرك
 .للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلة

 أنه في حالة حدوث أي عجز مالي في هذه واذ تدرك
من الفائض سيمول هذا العجز الميزانية في نهاية أي سنة مالية 

 وأال يتم يةدمات االدارية والتشغيلالختكاليف المتراكم في صندوق 
 . من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حلالى تمويلهاللجوء 

 التقديرات االرشادية لميزانية عتماد بموجب هذا اتقرر
لبرنامج التعاون التابعة تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية 

 التقديرات التسويات ستدخل على هذه على أساس أن ،الفني
رات السنوية لميزانية تكاليف الخدمات االرشادية في اطار التقدي

 من النظام المالي، ٩االدارية والتشغيلية وفقا ألحكام المادة 
شريطة أال تتجاوز االحتياجات االجمالية في أي وقت األموال 

 .التي توضع تحت تصرف المنظمة لهذا الغرض



 X-14 قرارات الجمعية العمومية 

 :ان الجمعية العموميةففيما يتعلق بالميزانية العادية،  )ج
 زيادة الطلب على الموارد نتيجة الضافة بعض  أناذ تدرك

لزيادات ل  أنشطة راهنة نتيجةأو توسيع نطاقالجديدة األنشطة 
التي ال مفر منها في التكاليف قد أدت الى زيادة الميزانيات من 

قدرة الدول المتعاقدة على تمويل هذه مع أن سنة الى سنة، 
 .مطلقةالزيادات ليست 

يستمر استعراض أن  )١ (:ما يليضرورة  واذ تدرك
أن  )٢(تكاليف كل العمليات واالشراف عليها على نحو سليم، 

لها جديدة في الميزانية البرنامجية النشطة األبرامج أو ال تكون
 وال  المستويات المحددة في الميزانيةمسوغاتها دون تجاوز

تأييد ب ظى سياق األهداف الرئيسية للمنظمة وأن تحالخروج عن
ستخدم تتحدد وأن  )٣(،  على نطاق واسعدول المتعاقدةالوتمويل 

 .مصادر بديلة للتمويل بدون التأثير على طابع المنظمة

 :تقرر
، ٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥بالنسبة للسنوات المالية  -١

 وفقا للنظام ييرخص بانفاق المبالغ التالية على البرنامج العادأن 
 من حدة سنة على  وطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكليالمال

 :السنوات المذكورة
 ٢٠٠٧سنة  ٢٠٠٦سنة  ٢٠٠٥سنة  
 ١ ٧١٨ ٠٠٠ ١ ١١٨ ٠٠٠ ١ ٠٩٠ ٠٠٠ السياسة العامة والتوجيه -١
 ٩ ٥٢١ ٠٠٠ ٩ ٣١٤ ٠٠٠ ٩ ١٣٨ ٠٠٠ المالحة الجوية -٢
 ٥ ٥٦١ ٠٠٠ ٥ ٤٦٨ ٠٠٠ ٥ ٣٦٣ ٠٠٠ النقل الجوي -٣
 ١ ٠٦٩ ٠٠٠ ١ ١٢٣ ٠٠٠ ١ ١٧١ ٠٠٠ الشؤون القانونية -٤
 ١٦ ٣٩٢ ٠٠٠ ١٦ ٤٩٣ ٠٠٠ ١٧ ١٢٠ ٠٠٠ البرامج االقليمية والبرامج األخرى -٥
 ٢٦ ٤٠١ ٠٠٠ ٢٦ ٠٤٧ ٠٠٠ ٢٥ ٦٤٦ ٠٠٠ الدعم االداري -٦
ــة   -٧ ــات الخارجي ــة، والعالق المالي

واالعالم، وتقييم البرامج والتـدقيق     
 ٤ ١٠١ ٠٠٠ ٤ ٠٨١ ٠٠٠ ٣ ٩٨٤ ٠٠٠ والمراجعة االدارية

امج العـالمي لتـدقيق مراقبـة     البرن -٨
 ٢ ٥٩٩ ٠٠٠ ٣ ٠٢٧ ٠٠٠ ٢ ٠٠٧ ٠٠٠ السالمة الجوية

    
على أال يـؤثر سـلبا علـى        (تخفيض  

أنشطة السالمة واألمن وحمايـة البيئـة      
 )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥١ ٠٠٠( )٨٥٠ ٠٠٠( )على مستوى المقر والمستوى االقليمي

    
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ االعتمادات المصرح بهامجموع 

يمول مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة أن  -٢
 :يوفقا للنظام المالي على حدة، على النحو التال

 ٢٠٠٧سنة  ٢٠٠٦سنة  ٢٠٠٥سنة  
باشتراكات تقرر على الدول المتعاقدة      )أ

 ٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠ ٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠ ٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠ وفقا لقرار جدول أنصبة االشتراكات
 ٥ ٧٢٣ ٠٠٠ ٥ ٤١٣ ٠٠٠ ٥ ١٦٢ ٠٠٠ متفرقةالات يرادالبا )ب
لتسوية بمبلغ محول من خطة الحوافز       )ج

   ١ ٠٠٠ ٠٠٠ االشتراكات التي طال تأخرها
 ٦٦ ٥١١ ٠٠٠ ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠ ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠ المجموع

يقوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة أن  -٣
امج ن برلكلادي باالعتمادات المخصصة في ميزانية البرنامج الع

 مليون دوالر ٢,٥٥التخفيض المقترح البالغ  مع مراعاة رئيسي
 .٢٠٠٤ سنةقبل نهاية 

 صندوق رأس المال العامل

 صندوق رأس المال العامل :٢٨-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 :اذ تالحظ -١

تقريرا عن  ٢٨-٣٣أن المجلس قد قدم وفقا للقرار  )أ
ر لصندوق رأس المال مدى كفاية المستوى المقر

ن أالعامل وعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و
 .الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوع

 الماضية في السنوات  المتأخرةشتراكاتاالأن تراكم  )ب
 شكال عقبـة ة الجاريسنة اشتراكات الدفعوالتأخر في 

 الحالة زعزعتمتزايدة عاقت تنفيذ برنامج العمل و
 .المالية

 ثـالث   نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،        )ج
سنوات، تؤثر على تحديد المستوى السديد لصـندوق        

ن الجمعية أرأس المال العامـل وسلطة االقتراض، اذ 
  أنصـبة  العمومية وحدها هي التي يمكنهـا فـرض       

 .شتراكات على الدول المتعاقدةالا

االيكاو، هناك حد أنه نظرا لعدد الموظفين الدائمين في  )د
أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة أن تنفقه كل          

وال يمكن انقاص هـذا      .  تكاليف الموظفين  دفعشهر ل 
المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنـامج         

ن فـي وظـائفهم    ين باق ون الدائم و الموظف مادامالعمل  
 . في كل األحوالرواتبهمويجب أن يتقاضوا 

الشتراكات التي تستلم في سبتمبر من كل       متوسط ا أن   )ه
 . في المائة عن النفقات١٧,٧سنة يقل بنسبة 

متوسط العجز في  دلت على أن الماضيةاالتجاهات أن  )و
 الذي يتراكم بنهاية سبتمبر ة السنوية النقديسيولةال

 مليون ١١,٣ودوالر  مليون ٧,٥ونوفمبر يترواح بين 
 .دوالر

 في بداية شتراكات ال تدفعاالأن الخبرة أظهرت أن  )ز
 وأن االيكاو ال ، االشتراكاتفع عند استحقاق دسنةال
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حتى المدفوعة يمكنها أن تعول على جميع االشتراكات 
عدم  وأن ، الدفعاقستحقابحلول نهاية سنة وان دفعت 

 بعض الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في اطار وفاء
لمقبولة يؤدي الى بهذه الصورة غير اشيكاغو اتفاقية 

 المنظمة يمكن أن يكون لها وقع فيأزمة مالية خطيرة 
 .على كل الدول المتعاقدة

 االيكاو أجل ستة السيولة النقدية غير مؤكدتدامأنه ما )ح
الى صندوق رأس المال العامل كصمام أمان يمكنها 
االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص 

  .منها

المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال أن  )ط
قرر أن زيادته من و ٢٠٠٣نوفمبر العامل في 

  ماليين دوالر أمريكي٨ماليين دوالر أمريكي الى  ٦
 .٢٠٠٤ سنةل فوريةليست ملحة وال 

 :ما يليتقرر  -٢

ماليين  ٦مستوى صندوق رأس المال العامل يظل أن  )أ
 .دوالر

ض مستوى صندوق أنه يجب على المجلس أن يستعر )ب
 في موعد أقصاه شهر سنةرأس المال العامل كل 

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ السنواتنوفمبر من 
 أو سنةأثناء الفي  ته الحاجة الى زياددى الحاحليقرر م

 .في السنة الالحقة

 الى مستوى صندوق رأس المال العامل رتفعأن ي )ج
قرر  ماليين دوالر أمريكي اذا ٨ لىمستوى ال يزيد ع

 وذلك رهنا بالزيادات ،المجلس أن لذلك ما يبرره
الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الدول حديثة العضوية 

. في المنظمة بعد الموافقة على جدول االشتراكات
ي صندوق رأس المال وسوف يستند هذا التعديل ف

ي ت السنةول االشتراكات السارية للالعامل على جد
 .صندوق رأس المال العامل زيادة مستوى لهاتعتمد 

يصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة المالية أن  )د
التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمادات االعتيادية 
واالضافية التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام 
وصندوق رأس المال العامل، عن طريق االقتراض 

لفورية الخارجي للمبالغ الالزمة لمواجهة االلتزامات ا
للمنظمة، وأن يطلب من األمين العام رد هذه المبالغ 
بأسرع ما يمكن، وأال يزيد مجموع الديون المستحقة 

 ثالثة ماليين لىعلى المنظمة نتيجة لهذا االقتراض ع
 .دوالر في أي وقت خالل الفترة الثالثية

يقدم المجلس الى الدورة العاديـة القادمـة للجمعيـة           )ه
 :عما يليالعمومية تقريرا 

مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في  )١
 ٢٠٠٤ الخبرة المكتسبة من السنواتضوء 

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

 المالي للصندوق العام وصندوق وضعما اذا كان ال )٢
 تحميلرأس المال العامل ينم عن الحاجة الى 

 قيمة العجزأنصبة اشتراكات الدول المتعاقدة 
 . االشتراكات في دفعرتأخالالنقدي الناشئ عن 

 .مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض )٣

  القرار الحـالي   انلم يعد ساريا و    ٢٨-٣٣ن القرار   ا )و
 .حل محله

 :ثوتح -٣

ما أسرع بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها  )أ
 دفع تلك ستحق فيهاي يت السنة خالل الهامكني

ضطرار االشتراكات، وذلك للتقليل من احتمال ا
المنظمة الى السحب من صندوق رأس المال العامل 

 .واللجوء الى االقتراض الخارجي

 على دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول  )ب
، هامكنما يأسرع بالوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة 

 .٢٦-٣٥  القرارجاء فيحسبما 

 االشتراكات المتأخرة

 عاقدة بالتزاماتها الماليـة   اضطالع الدول المت   :٢٦-٣٥القرار 
نحو المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها      

 التي ال تفي بتلك االلتزامات تجاه الدول

 الدولي ي من اتفاقية الطيران المدن٦٢المادة  لما كانت
 بأنه يجوز للجمعية العمومية أن توقف حق التصويت في يتقض

 معقول أجلي الجمعية العمومية وفي المجلس لكل دولة ال تفي ف
 .بالتزاماتها المالية نحو المنظمة

 :فان الجمعية العمومية

 من النظام المالي ٥-٦ في اعتبارها أن المادة اذ تضع
تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة تعتبر 
مستحقة وواجبة الدفع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية 

 .التي تخصها
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ن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة الماضية  أواذ تالحظ
قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير في دفع اشتراكات 
السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب صعوبات 

 .خطيرة في السيولة النقدية

 أن تضع متأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحث
 .فية متأخراتهاترتيبات مناسبة لتص

 جميع الدول المتعاقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة تحث
في المجلس أن تتخذ كافة االجراءات الضرورية لدفع اشتراكاتها 

 .في مواعيدها المقررة

 :٢٠٠٥ أنه اعتبارا من أول يناير تقرر

 دفع جميع الدول المتعاقدة بضرورة أن تسلميجب  -١
، حتى ال فعد فيها واجبة الصبحت السنة التي  بدايةاشتراكاتها في

 تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض
 .العجز

تكلف األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول  -٢
جدوال يبيـن فيه في السنة، على األقل ثالث مرات  ،المتعاقدة

 ديسمبر من ٣١حتى عن السنة الجارية و فعالمبالغ الواجبة الد
 .قةالسنة الساب

 مع الدول  ترتيباتعقدسلطة مناقشة وتخول المجلس  -٣
 ،لثالث سنوات أو أكثر اشتراكاتها فع في دتأخري تالمتعاقدة الت

عن تلك تقديم تقرير والمتراكمة نحو المنظمة، لتسوية المتأخرات 
 .التسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية في دورتها التالية

قدة المتأخرة في دفع  المتعاينبغي لجميع الدول -٤
 :يالقيام بما يلثالث سنوات اشتراكاتها لمدة تزيد على 

 المستحقةالمبالغ المتأخرة أن تدفع بدون تأخير  )أ
لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجارية 

ال يقل عن واجراء تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 
حد  دوالر أمريكي، على أن تزاد قيمة هذا ال٢ ٠٠٠

نصيبها  األدنى بالتناسب في حالة الدول التي يزيد
 .األدنى المقرر في جدول اشتراكات االيكاو على الحد

أن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ  )ب
أعاله، اتفاقا مع ) المشار اليها في الفقرة الفرعية أ

 ،اذا لم تكن قد فعلت ذلكالمنظمة لتسوية متأخراتها 
كل قيمة  فعنص ذلك االتفاق على دعلى أن ي

اشتراكاتها الجارية، وما تبقى من متأخراتها على شكل 
 عشر سنوات، لىعلى مدى فترة ال تزيد عأقساط 

ويجوز للمجلس، وفقا لتقديره الخاص، تمديد هذه 

 سنة كحد أقصى بالنسبة للحاالت ٢٠الفترة الى 
الخاصة، أي للدول المتعاقدة التي تصنفها األمم 

 . أقل البلدان نموافي عدادلمتحدة ا

ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية  -٥
التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات بتقديم 
مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة منذ فترة طويلة، وفقا ألحكام 

ع اوضأل لةكاملال المراعاة من المنطوق أعاله، مع ٤الفقرة 
 للدول المعنية، بما في ذلك امكانية قبول عمالت ةقتصادياال

 من النظام المالي، الى الحد الذي ٦-٦أخرى وفقا ألحكام المادة 
 .يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت

يعلق حق التصويت في الجمعية العمومية والمجلس  -٦
جموع للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على م

اشتراكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وللدول المتعاقدة 
من ) ب٤ التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام الفقرة

المنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تسوية المبالغ 
  .القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقات

 حق اعادةجلس يجوز للجمعية العمومية أو للم -٧
 من المنطوق أعاله، ٦ متعاقدة بموجب الفقرةالدولة لالتصويت ل
 :يلي شريطة ما

اذا كانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا  )أ
 بتسوية التزاماتها القائمة وبدفع االشتراكات ييقض

 .الجارية، واذا كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاق

ية العمومية بأن الدولة قد أثبتت أو اذا اقتنعت الجمع )ب
استعدادها للتوصل الى تسوية عادلة اللتزاماتها المالية 

 .نحو المنظمة

 علقتأي دولة تكون الجمعية العمومية قد بوسع أن  -٨
،  شيكاغو من اتفاقية٦٢حقها في التصويت بموجب أحكام المادة 

حددة  هذا الحق بقرار من المجلس في اطار الشروط المأن تسترد
منطوق أعاله، بشرط أن تثبت هذه الدولة ال من ) أ٧ في الفقرة

استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو 
 .المنظمة

تطبق التدابير االضافية التالية على الدول المتعاقدة  -٩
  من اتفاقية٦٢ التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادة

 :شيكاغو

قدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات ف )أ
وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو جزئيا من 

 .البرنامج العادي
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الى الدول غير بالمجان  الوثائق التي تقدم ةاستالم الدول )ب
المتعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة بصورة الكترونية، 

حة الجويـة   وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المال     
 .الدولية وانتظامها وكفاءتها

ـ     )ج ـ  يفقدان مواطني أو ممثل  أهليـة الترشـيح     ة الدول
 .للمناصب التي تشغل باالنتخاب

ألغراض التوظيف في مناصب األمانة العامـة، واذا         )د
كانت كل الظروف األخرى متكافئة، يعتبر المرشحون       
من الدول التي عليها اشتراكات متأخرة وكأنهم فـي         

ع المرشحين من دولة قد حققت مستوى التمثيـل         وض
) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العـادل      (ستصوبالم

حتى ولو لم تكـن هـذه الدولـة قـد حققـت هـذا               
 .فعليا المستوى

 .فقدان الدولة حق المشاركة في دورة التعريف بااليكاو )ه

التي ليس لديها اشتراكات سنوية وحدها الدول  -١٠
تتمتع بأهلية التي اشتراكات السنة الجارية، هي متأخرة، باستثناء 

 .المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات

 يحل هذا القرار محل قراري الجمعية العمومية -١١
 .٢٦-٣١و.١٠-٢١

  التي طال تأخرهااالشتراكاتحوافز تسوية  :٢٧-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية

الجمعية العمومية في  بالقلق الذي أعربت عنه كراذ تذّ
 .دوراتها السابقة بشأن ازدياد االشتراكات المتأخرة

 من جديد على الحاجة الى أن تدفع جميع الدول واذ تؤكد
 .المتعاقدة اشتراكاتها في تاريخ استحقاقها

  أنه تم تعليق حق تصويت عدد من الدولواذ تالحظ
 عموميةعية العمومية والمجلس وفقا لقرار الجمعية الـالجم في
٢٦-٣٥. 

 على األهمية القصوى لمشاركة جميع من جديد واذ تؤكد
 .الدول في أنشطة المنظمة

 أن العرف جرى على توزيع الفائض النقدي واذ تالحظ
على الدول المتعاقدة التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية 

 .تلك الفوائض تحققت فيهاالتي 

تأخراتها وتقديم  في تشجيع الدول على دفع مواذ ترغب
 .حوافز اليها لتبادر الى دفعها

 :ما يليتقرر 
أن يقتصر توزيع الفوائض النقدية على الدول المتعاقدة  -١

توزيع اشتراكاتها عن السنوات المالية التي هذا الالتي دفعت قبل 
 أحقية الدول التي عليها ىتحققت فيها تلك الفوائض، وأن تلغ

 المعنية في الحصول على اشتراكات مستحقة عن السنوات
الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة 

 .وامتثلت لشروط تلك االتفاقات

توزع أنصبة الفائض النقدي على الدول المتعاقدة أن  -٢
عقدت والتي عليها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر 

 التي طال تأخرها وامتثلت ترتيبات مع المنظمة لتسوية اشتراكاتها
لشروط تلك االتفاقات، حتى وان لم تكن قد دفعت اشتراكاتها عن 

 .ت فيها تلك الفوائضققالسنوات المالية التي تح

اعتبارا من أول يناير  أن يحفظ في حساب مستقل -٣
 ذلك الجزء فقط من مدفوعات دولة متعاقدة الذي يزيد ٢٠٠٥

ثالث السابقة وجميع األقساط على مجموع اشتراكات السنوات ال
 من ٤ بموجب االتفاقات المعقودة بموجب الفقرة فعالواجبة الد

لتمويل أنشطة أمن ، ٢٦-٣٥منطوق قرار الجمعية العمومية 
الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة 
الجوية وتعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك 

تحت اشراف المجلس، وعلى أن يقدم المجلس تقريرا جراء اال
 .عنه الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

طلب الى المجلس أن يرصد عن كثب مسألة أن ي -٤
االشتراكات المتأخرة، وتأثير خطط الحوافز على قيام الدول بدفع 

 العمومية المتأخرات، وأن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمعية
لتدابير األخرى التي يتعين او نتائج تلك الجهود عنتقريرا 

 .فيها النظر

 .٢٧-٣٣ يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية -٥

استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي       :١-٣٤القرار 
 من منطوق قـرار     ٣أنشئ بموجب الفقرة    

 ١٧-٣٣الجمعية العمومية 

 ان الجمعية العمومية،

 من منطوق قرار الجمعية ٣أن الفقرة  اذ تضع في اعتبارها
 تنص على حفظ مدفوعات االشـتراكات مـن     ٢٧-٣٣العمومية  

الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات لثالث سنوات كاملة أو أكثر، 
في حساب منفصل لتمويل االنفاق على أنشطة أمـن الطيـران           

أو /بالسالمة الجوية ووالمشاريع الجديدة وغير المتوقعة المرتبطة 
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تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك تحت رقابة           
المجلس، وعلى أن يقدم المجلس تقريرا عنه الى الدورة العاديـة       

 .المقبلة للجمعية العمومية

يؤيد مفهوم   ١٠-٣٣قرار الجمعية العمومية     بأن   واذ تذكّر 
دف تمويل المشـاريع    اقامة تسهيل مالي دولي للسالمة الجوية به      

المتعلقة بالسالمة التي ال تستطيع الدول توفير المـوارد الماليـة         
الالزمة لها أو الحصول عليها بطريقة أخرى، على أن يكون وجه 
االنفاق الرئيسي هو عالج الثغرات المرتبطة بالسالمة المحـددة         
من خالل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويـة         

 .نصر من عناصر الخطة العالمية للسالمة الجويةكع

 من منطوق قرار  ٥من الفقرة   ) أيضا بأن الفقرة أ    واذ تذكّر 
شجع الدول المتعاقدة على النظر في       ت ١٠-٣٣الجمعية العمومية   

تقديم مساهمات طوعية لتمويل األعمـال التحضـيرية الالزمـة       
 .النشاء التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية

 ١٦٨ و   ١٦٧أن المجلس قد نظر في دورتيـه         ذ تالحظ وا
في مسألة استعمال أموال من الحساب المنفصـل الـذي أنشـئ            

، ٢٧-٣٣ من منطوق قرار الجمعية العموميـة        ٣بموجب الفقرة   
لتمويل أنشطة معينة متعلقة بأمن الطيران والتسهيل المالي الدولي 

 .للسالمة الجوية

يكاو على الوجه السليم    أنه من الضروري لعمل اال     وتالحظ
أن تدفع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في مواعيد اسـتحقاقها، وأن          
استخدام األموال المودعة في الحساب المنفصل ال ينبغي أن ينشئ 
حافزا للدول المتعاقدة لكي تمتنع عن سداد اشتراكاتها لتوجيه تلك     

 .االشتراكات نحو وجه استخدام محدد

 رأي المجلس أنه ينبغي دعوة هـذه         في الحسبان  واذ تأخذ 
الدورة االستثنائية للجمعية العمومية ألن تصدر قرارا، كمسـألة         
تتعلق بالسياسة العامة ودون المساس بالقرارات المذكورة آنفـا،         

 .بشأن استخدام األموال القائمة حاليا في الحساب المنفصل

 :بناء عليه

 على أن يتم، على أساس غير متكرر، توافق -١
 من منطوق قرار ٣دام األموال المحتفظ بها بموجب الفقرة استخ

 مليون دوالر ٣,١٤، والبالغ قدرها ٢٧-٣٣الجمعية العمومية 
 :أمريكي زائدا الفوائد المحققة، وذلك على النحو التالي

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا النحو لتمويل  )أ 
 أنشطة أمن الطيران ذات الطابع العام والتي تعود
بالنفع على جميع الدول المتعاقدة أو على عدد 

 .منها كبير

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا النحو لتمويل  )ب 
تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج االيكاو ومن ضمنها 

 .برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا النحو للتمويل  )ج 
لكلي أو الجزئي لألنشطة المتعلقة بالتسهيل المالي ا

الدولي للسالمة الجوية، وتشمل انشاء وتشغيل وادارة 
التسهيل، بما في ذلك المشاريع التجريبية التي من 
المزمع تنفيذها تحت رعاية التسهيل لمصلحة مجموعة 
محددة أو مجموعات محددة من الدول على الصعيدين 

 الفرعي، ولكن ال يجوز بأي حال االقليمي أو االقليمي
من األحوال اتاحة هذا المبلغ ألي دولة واحدة بصفتها 
المقترض الوحيد أو المستفيد الوحيد من أي منحة في 

 .اطار التسهيل

 مجددا على أنه يجب أن يخضع ذلك االجراء         تؤكد -٢
لرقابة المجلس ويجب رفع تقرير عنه الى الدورة العادية القادمة          

 .العموميةللجمعية 

 بناء على ذلك على النظر في هذه المسألة في توافق -٣
الدورة العادية القادمة للجمعية العموميـة التـي سـتنعقد فـي            

 .٢٠٠٤ عام

 جميع الدول المتعاقدة على النظر فـي تقـديم      تحث -٤
مساهمات طوعية لتمويل عملية تطوير التسهيل المالي الـدولي         

 .للسالمة الجوية

 صـــندوق رأس :"تحـــث  " ٢الفقـــرة  ،٢٨-٣٢القرار 
 العامل المال

 الحسابات ومراجعة الحسابات

الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات    :٢٩-٣٥القرار 
 والنظر  ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١المالية  

 في تقارير المراجعة الخاصة بها

 ٢٠٠٢ و٢٠٠١ حسابات المنظمة للسنوات المالية   لما كانت 
الحسابات عنها المقدمة من المراجـع       وتقارير مراجعة    ٢٠٠٣و

عضو الفريق المشـترك    وهو   –العام لحسابات الحكومة الكندية     
للمراجعين الخارجيين لحسـابات األمـم المتحـدة والوكـاالت          

 المراجع الخارجي لحسابات االيكاو، قـد       هصفو ب -المتخصصة  
 علـى الـدول     وزيعهـا عرضت على الجمعية العمومية بعـد ت      

 .المتعاقدة
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 المجلس قد نظر في تقارير المراجعة وقدمها الـى    أن وبما
 .الجمعية العمومية لكي تنظر فيها

من ) و(  جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة      أنه وبما
 . شيكاغو من الفصل الثامن من اتفاقية٤٩ المادة

 :فان الجمعية العمومية

 بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       علما حيطت -١
 هفي ردالواردة  وتعليقات األمين العام ٢٠٠١نة المالية  للسالمدققة

 . الحساباتةعلى توصيات تقرير مراجع

 بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات       علما حيطت -٢
 هفي ردالواردة  وتعليقات األمين العام ٢٠٠٢ للسنة المالية المدققة

 . الحساباتعلى توصيات تقرير مراجعة

راجع الخارجي عن الحسابات     بتقرير الم   علما حيطت -٣
 في رد الواردة  وتعليقات األمين العام٢٠٠٣ للسنة المالية    المدققة

تقرير تحيط علما بـال   ، و  الحسابات على توصيات تقرير مراجعة   
 حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصـادرة عـن         المقدم عن 

 .المراجع الخارجي
 ضرورية األمين العام على اتخاذ االجراءات ال    تحث -٤

 . بصدد توصيات المراجع الخارجيحسب االقتضاء
 عن السـنة الماليـة      المدققة الحسابات   توافق على  -٥
٢٠٠١. 
 عن السـنة الماليـة      المدققةالحسابات   توافق على  -٦
٢٠٠٢. 
 عن السنة المالية المدققةعلى الحسابات توافق  -٧
٢٠٠٣. 

شـطة  الحسابات المتعلقـة بأن   الموافقة على    :٣٠-٣٥القرار 
برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتها      

 ٢٠٠١ السـنوات الماليـة       فـي  المنظمة
  بوصفها وكالـة منفـذة     ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و

 والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عـن      
البيانات المالية للمنظمة التي تشمل أيضـا       

 حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي

 التي خصصها الصناديقحالة  بينالحسابات التي ت لما كانت
أدارتها المنظمة في و برنامج األمم المتحدة االنمائي للمنظمة مدير

قد  بوصفها وكالة منفذة   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢و ٢٠٠١ المالية   السنوات
، قدمت الى الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقـدة         

تي عن البيانات المالية للمنظمة ال الحسابات ة مراجع تقاريرمعهاو
 الذي قدمـه    تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي      

 عضـو فريـق     - العام للحسابات في حكومـة كنـدا      المراجع  
لمراجعين الخـارجيين لحسـابات األمـم المتحـدة ووكاالتهـا        ا

 . بوصفه المراجع الخارجي لحسابات المنظمة-المتخصصة 

ت رير مراجـع الحسـابا    اقد نظر في تق    المجلس   ولما كان 
 الـى مديــر   ا وتقديمهها الى الجمعية العمومية للنظر في   اوقدمه

 .برنامج األمم المتحدة االنمائي

لبرنـامج األمـم    والقواعد المالية   النظام المالي    ولما كان 
ينصان على قيام منظمات أسرة األمم المتحـدة        المتحدة االنمائي   

حـدة  برنـامج األمـم المت  لحساب المكلفة بتنفيذ أو انجاز أنشطة     
 التي خصصها التي تبين حالة الصناديقحسابات الاالنمائي باحالة 

ليقـدمها  مدير  ذلك ال لها مدير برنامج األمم المتحدة االنمائي الى        
 أن تحمـل تلـك    علـى ،   للبرنامج االنمائي  الى المجلس التنفيذي  

الحسابات شهادات تدقيق من المراجعين الخـارجيين لحسـابات         
 .بة بتقارير هؤالء المراجعينالمنظمات وأن تكون مصحو

 :فان الجمعية العمومية

 بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن       علما تحيط -١
 برنامج األمـم  للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات   البيانات المالية   

 ٢٠٠١المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة الماليـة          
 هت األمين العام في رد    تعليقاتحيط علما ب  ، و بوصفها وكالة منفذة  

 . الحساباتعلى توصيات تقرير مراجعة

 بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن       علما تحيط -٢
 برنامج األمـم  للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات   البيانات المالية   

 ٢٠٠٢المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة الماليـة          
 علـى  همـين العـام فـي رد      ، وتعليقات األ  بوصفها وكالة منفذة  

 . الحساباتتوصيات تقرير مراجعة

بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن       علما تحيط -٣
 برنامج األمـم  للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات   البيانات المالية   

 ٢٠٠٣المتحدة االنمائي التي أدارتها المنظمة في السنة الماليـة          
 علـى  هلعـام فـي رد    ، وتعليقات األمـين ا    بوصفها وكالة منفذة  

 . الحساباتتوصيات تقرير مراجعة

 األمين العام على اتخاذ االجراءات الضرورية     تحث -٤
 . بصدد توصيات المراجع الخارجيحسب االقتضاء

 برنامج األمـم    ألنشطة على البيانات المالية     توافق -٥
 االيكاو بوصفها وكالة منفذة عـن       أدارتهاي  تالمتحدة االنمائي ال  

 .٢٠٠١الية السنة الم

 برنامج االمـم    ألنشطة على البيانات المالية     توافق -٦
 االيكاو بوصفها وكالة منفذة عـن       أدارتهاي  تالمتحدة االنمائي ال  

 .٢٠٠٢السنة المالية 
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 برنامج االمـم    ألنشطة على البيانات المالية     توافق -٧
 االيكاو بوصفها وكالة منفذة عـن       أدارتهاي  تالمتحدة االنمائي ال  

 .٢٠٠٣ المالية السنة

 للمنظمة التي تشمل أيضا  البيانات الماليةاحالة تطلب -٨
حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائي التي أدارتهـا المنظمـة          

الى مدير برنامج األمم    الخارجي عنها   وتقرير مراجع الحسابات    
 .تقديمها الى المجلس التنفيذيلالمتحدة االنمائي 

 اجعة المشتركة للحسابات اجراءات المر :١٠-٥القرار 

 ي االيكاو قد لجأت منذ البداية لخدمات مراجعلمـا كانـت
 .حسابات محترفين

 حسابات ي قد تم انشاء فريق مشترك لمراجعوبمـا أنه
األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وفقا لقرار األمم المتحدة 

 .)٤ (٣٤٧رقم 

م المتحدة  ثمة التزام بموجب االتفاق بين األموبمـا أنـه
وااليكاو بتحقيق التجانس الى أقصى حد ممكن في العمليات 

 .والممارسات االدارية والمالية

 السير في خطة بديلة ي ثبت أنه من غير العملوبمـا أنـه
 . اتخاذ اجراءات للربط بين النظامين المتبعينيمما سيقتض

 :فان الجمعية العمومية تقـرر

 ي الذ٦٣-١رار ابطال االجراء المتخذ وفقا للق -١
 . حسابات المنظمةييصرح بتعيين مراجع

تثبيت قرار مجلس االيكاو بتعيين عضو من الفريق  -٢
 حسابات األمم المتحدة والوكاالت يالمشترك لمراجع

 . لحسابات االيكاويالمتخصصة كمراجع خارج

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات :٣١-٣٥القرار 

 :ان الجمعية العمومية

 :لما بما يليتحيط ع -١

ن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا         ا )أ
خارجيا لحسابات المنظمة بشـرط تثبيـت الجمعيـة         

 .العمومية لذلك االجراء
 مـن النظـام   ١-١٣بموجب المادة ن المجلس وافق    ا )ب

على تمديد تعيين السيدة شيال فريـزر،       المالي لاليكاو   

كنديـة وعضـو    المراجع العام لحسابات الحكومـة ال     
 المشترك للمـراجعين الخـارجيين لحسـابات        فريقال

منظمة األمم المتحدة ووكاالتهـا المتخصصـة، فـي         
اليكاو للسـنوات  منصب المراجع الخارجي لحسابات ا 

 .٢٠٠٤ الى ٢٠٠٠

ان المجلس استعرض الترشيحات الواردة من الـدول         )ج
 ووافق على تعيـين السـيدة       ٢٠٠٤ سنةالمتعاقدة في   

 الحكومة الكنديـة  لحسابات  العام  يزر مراجع   شيال فر 
 الماليـة   مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة للسـنوات     

 ،٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥

عن خالص تقديرها للسيدة شيال فريـزر       لذلك   تعرب  -٢
لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى بصفتها المراجـع          

، )٢٠٠٣ الى سـنة     ٢٠٠٠من سنة    ( االيكاو الخارجي لحسابات 
أثناء تلك الفترة من مساعدة فعالـة وتعـاون    في  وعلى ما قدمته    

 .لمسؤولي االيكاو وألجهزتها

 :تثبت ما يلي -٣

القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر،         )أ
المراجع العام لحسابات الحكومة الكنديـة، مراجعـا        

 .٢٠٠٤-٢٠٠٠خارجيا لحسابات االيكاو للسنوات 

الذي اتخذه المجلس بتعيين السيدة شيال فريزر       القرار   )ب
المراجع العام لحسابات الحكومـة الكنديـة مراجعـا         

 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥خارجيا لحسابات االيكـاو للسـنوات    
 .٢٠٠٧و

 ٣٤-٢٩هذا القرار يحل محـل القـرارين         تعلن أن  -٤
 .٢٢-٣٣و

 مسائل متنوعة

 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :٢٤-٣٣القرار 

 المجلـس يعتبـر أن تحسـين نظـم المعلومـات         ا كان لم
واالتصاالت فـي المنظمـة وسـيلة مهمـة لتحسـين الكفـاءة             

 المنصوص عليها في قـراري الجمعيـة    ،في المنظمة  واالنتاجية
 .١-٣٢ و ٢-٣٢العمومية 

 بـأن نظـام     الجمعية العمومية قد أخذت علما     ولما كانت 
ان ادخال التحسينات   و ،المحاسبة الراهن دام أكثر من ثالثين سنة      

عليه أصبح أمرا ضروريا للوفاء باحتياجات الدول المتعاقدة الى         
 .الفني المعلومات عن البرنامج العادي وبرنامج التعاون
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 الجمعيـة العموميـة قـد أخـذت علمـا          ولمـا كانـت 
 الـواردة فـي الوثيقـة       ،مراجع الحسابات الخارجي   بتعليقـات

 بشأن عدم كفايـة نظـام   ،A33-WP/28, AD/12 (Doc 9780) رقم
 .المالية الحالي في االيكاو وتعرضه للخطر

 ألن الميزانية البرنامجيـة التقديريـة لـم تشـمل           وادراكا
 .استثمارات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 :فان الجمعية العمومية

 الدول أن تقدم تبرعات نقدية أو عينية ترجو من -١
 .ات واالتصاالت في االيكاولصالح تكنولوجيا المعلوم

 استخدام فوائد الصندوق العام التي تربو علـى     تقرر -٢
المبالغ المدرجة في الميزانية في بند االيرادات المتفرقة للعـامين   

 ، لتحسين تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت      ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١
  .وعلى وجه الخصوص لتنفيذ نظام معلومات جديد للمالية

دم أيضا لتمويل تحسينات تكنولوجيـا       أن يستخ  تقرر -٣
المعلومات واالتصاالت في االيكاو رصـيد االعتمـادات غيـر          

 بما فيها من اعتمادات اضافية تحت سلطة المجلـس   ،المخصصة
 .٣١/١٢/٢٠٠١  وذلك اعتبارا من،٢-٥بموجب القاعدة المالية 

 انشــاء صــندوق لتكنولوجيــا المعلومــات تقــرر -٤
  .مذكورة أعالهواالتصاالت بالموارد ال

 األمين العام بأن يعطي أولوية عالية لتحـديث         تكلف -٥
 وتوحيد ، وتعزيز مواقع االيكاو على شبكة االنترنت،النظم المالية

  .أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات

الى المجلس أن يرصد التقدم المحـرز فـي         تطلب   -٦
  وأن يقـدم   ،استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت    

تقريرا عن استخدام هذا الصندوق الى الدورة العاديـة المقبلـة           
 .للجمعية العمومية

 صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :٣٢-٣٥القرار 

 ان الجمعية العمومية
 :اذ تشير الى

ان تحسينات نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة  -١
لنحو المبين في  المنظمة على اانتاجيةوسيلة مهمة لتحسين كفاءة و

 .١-٣٢ و٢-٣١قراري الجمعية العمومية 

 ،ثالثين سنةعمره الان نظام المحاسبة الجاري تجاوز  -٢
ن التحسينات ضرورية لتلبية احتياجات الدول المتعاقـدة مـن          او

 .امج التعاون الفنينامج العادي وبرنلبرعن االمعلومات 

ستثمارات ال تشمل ا  التقديرية  ان الميزانية البرنامجية     -٣
 .كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

أنشـئ   ٢٤-٣٣انه بموجب قرار الجمعية العمومية       -٤
صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل تحديث النظم       

 خدمةالمالية وتعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة         
 . بالكمبيوترلملفاتا

عـن صـندوق تكنولوجيـا      المقـدم     بالتقرير تحيط علما 
 ،التقدم المحرز في المشاريع الثالثـة     ب و ،المعلومات واالتصاالت 

 . حتى اآلنصروفة عليهاالنفقات المبو

 :تالحظ
 مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي ٢,٥ان مبلغ  -١

 .لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى المتصلة بها

ـ األولية لتنفيذ   ة  التقديريالتكاليف  ان   -٢ حديثـة  النظم  ال
 . دوالريين مال٨صلة تصل الى نحو النظم ذات المتكاملة وال

تطوير موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزه يقتضيان ان   -٣
 . دوالر٥٠٠ ٠٠٠

 :تقرر ما يليو

 دوالر مـن األمـوال      ياالذن بتحويل مبلغ مليـون     -١
التابع  والتشغيلية   ة في صندوق تكاليف الخدمات االدارية     راكمالمت

لبرنامج التعاون الفني الـى صـندوق تكنولوجيـا المعلومـات           
واالتصاالت لتمويل جزء من تكلفة تحديث النظم المالية والـنظم      

 .ذات الصلة

االذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبـر      -٢
مالئمة لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى ذات الصلة،         

فز تسوية حساب االشتراكات التي طـال تأخرهـا الـى      من حوا 
صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بعد البحث الدقيق في 

 . ومراعاة احتياجات المنظمةالتقديريةالتكاليف 

 :تطلبو

 نقدية أو عينية لتحديث     تبرعاتالى الدول أن تقدم      -١
 علـى   النظم المالية والنظم ذات الصلة وتطوير مواقع االيكـاو        

 .االنترنت
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الى المجلس أن يتابع التقدم المحرز بفضل اسـتخدام         -٢
يقدم الى الدورة أن  و،صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

عن استخدام صـندوق    تقريرا  العادية القادمة للجمعية العمومية     
 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

تمامـا  الى المراجع الخارجي للحسابات أن يولي اه       -٣
خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة لتحـديث النظـام         

 .عند قيامه بالتدقيقالمالي والنظم األخرى المرتبطة به 

 استعراض جميع جوانب خدمات اللغات :٣٠-٢٢القرار 
 

 االسهامات المالية في خطة عمل أمن الطيران :١٠-٣٥القرار 



A-1 

 )أ(المرفـق 
  لم تعـد ساريةيقرارات الجمعية العمومية الت

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :١-١٦القرار 
 سارية تعد

 :ان الجمعية العمومية

ن المدني  قد اعتمدت، منذ انشاء منظمة الطيرالما كـانت
 ولكن ،، عدة مئات من القرارات١٩٤٧ ابريل ٤الدولي في 

 وذلك ضمـن ،منها لم تعد ساريةكثيـرا منها أو أجزاء 
 ألنهـا أو أجزاء منها قد انتهى مفعولها أو تم ،أسبـاب عـدة

 بقرارات تالية ، أو صريحي على نحو ضمن،الغاؤها أو استبدالها
 .من الجمعية العمومية

 سريان بعض هذه القرارات من عدمه وحيـث أن
 ي كما اعترفت الجمعية العمومية ف،دائما واضحا يكن لم

 .٢-١٥قـرارها 

 من المرغوب فيه أن تحدد القرارات أو أجزاء ولمـا كـان
 لم ي والتي الماضي اعتمدتها الجمعية العمومية فيالقرارات الت
 . الوقت الحاضريتعد سارية ف

من المرغوب فيه االشارة بوضوح الى أن  ولمـا كـان
 يدول اليقرارات الجمعية العمومية للمنظمة المؤقتة للطيران المدن

 .لم تعد سارية المفعول) بيكاو(

 :تعلـن

 أن القرارات أو ، أدناه٢مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
 ي والت، القائمة المرفقة بهذا القراريأجزاء القرارات المذكورة ف
 . لم تعد ساريةي، الماضيتضم كل القرارات الملغاة ف

 الحقوق المكتسبة أو يان هذا القرار لن يؤثر ف -٢
 يلمقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أو أاالمتيازات ا

 ي من القرارات المدرجة فيترتيبات تكون قد عقدت بموجب أ
 أو يقلل ي لن يلغ، وأنه على وجه الخصوص،القائمة المرفقة

 حال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة يبأ
 . من تلك القراراتيتكون قد نشأت بموجب أ

 :يما يل تالحـظ ،عالوة على ذلكو

 اعتمدتها الجمعية العمومية يان جميع القرارات الت -٣
لم ) بيكاو( المؤقتة ي الدوليالمؤقتة لمنظمة الطيران المدن

 .سارية تعد

 قرارات الجمعية العمومية وأجزاء
  لم تعد ساريةيقراراتها الت

 القـرار الـدورة
، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١ ،١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ ،٢، ١ بيكاو

٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦ ،
٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩ ،
٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢. 

  
-١، ١٦-١، ١٣-١، ١٢ -١، ٧-١، ٦-١ ، ٥-١ ، ٤-١ ،١-١ ىالدورة األول

٢٦-١، ٢٥-١، ٢٤-١، ٢٢-١، ٢١-١، ٢٠-١، ١٩-١، ١٨ ،
٣٤-١، ٣٣-١، ٣٢-١، ٣١-١، ٣٠-١، ٢٩-١، ٢٨-١، ٢٧-١ ،
٤٢-١، ٤١-١، ٤٠-١، ٣٩-١، ٣٨-١، ٣٧-١، ٣٦-١، ٣٥-١ ،
٥٠-١، ٤٩-١، ٤٨-١، ٤٧-١، ٤٦-١، ٤٥-١، ٤٤-١، ٤٣-١ ،
-١، ٥٧-١، ٥٦-١، ٥٥-١ ،٥٣-١، ٥٢-١ ،)٤الفقرة  (،٥١-١

٦٥-١، ٦٤-١ ،٦٣-١، ٦٢-١، ٦١-١، ٦٠-١، ٥٩-١، ٥٨ ،
 ،) بالقرار١ من الملحــق ٦-١-٤ من القرار والفقرة ٢الفـقرة (

٧١-١، ٧٠-١، ٦٩-١، ٦٨-١، ٦٧-١، ٦٦-١. 
  

قرتان ــالف (٩-٢، ٨-٢، ٧-٢، ٥-٢، ٤-٢، ٣-٢، ٢-٢، ١-٢ الدورة الثانية
١٦-٢، ١٥-٢، ١٤-٢، ١٣-٢، ١٢-٢، ١١-٢، ١٠-٢ ،)١،٣ ،
٢٨-٢، ٢٣-٢، ٢٢-٢، ٢١-٢، ٢٠-٢، ١٩-٢، ١٨-٢، ١٧-٢ ،
٣٦-٢، ٣٥-٢، ٣٤-٢، ٣٣-٢، ٣٢-٢، ٣١-٢، ٣٠-٢، ٢٩-٢ ،
٤٤-٢، ٤٣-٢، ٤٢-٢، ٤١-٢، ٤٠-٢، ٣٩-٢، ٣٨-٢، ٣٧-٢ ،
٥٢-٢، ٥١-٢، ٥٠-٢، ٤٩-٢، ٤٨-٢، ٤٧-٢، ٤٦-٢، ٤٥-٢ ،

، ٦، توصية ٥، توصية ٤، توصية ٣، توصية ٢، توصية ١توصية
، توصية  ١١ة ، توصي١٠، توصية ٩، توصية ٨، توصية ٧توصية 

 .١٥، توصية ١٤، توصية ١٣، توصية ١٢
  

، ٧-٣، ٦-٣، )١،٣الفقرتان (، ٥-٣، ٤-٣، ٣-٣ ،٢-٣، ١-٣ الدورة الثالثة
 حيثيات ي وكل الفقرات ف٤، ٣، ٢، ١الفقرات  (٩-٣، ٨-٣

-٣ ، ١٥-٣ ،١٤-٣ ،١٣-٣ ،١٢ -٣، ١١-٣ ،١٠-٣، )القرار
٢٣-٣ ،٢٢-٣، ٢١-٣، ٢٠-٣، ١٩-٣، ١٨-٣، ١٧-٣، ١٦ ،

٢٤-٣. 
  

، ١١ -٤، ١٠-٤، ٩-٤، ٨-٤، ٧-٤، ٦-٤، ٥-٤، ٤-٤، ٢-٤ الدورة الرابعة
٢٠-٤، ١٨-٤، ١٧-٤، ١٦-٤، ١٥-٤، ١٤-٤، ١٣-٤، ١٢-٤ ،
٢٨-٤، ٢٧-٤، ٢٦-٤، ٢٥-٤، ٢٤-٤، ٢٣-٤، ٢٢-٤، ٢١-٤ ،
٣٧-٤، ٣٦-٤، ٣٥-٤، ٣٤-٤، ٣٣-٤، ٣٢-٤، ٣٠-٤، ٢٩-٤ ،

، ٥، توصية ٤ية ، توص٣، توصية ٢، توصية ١توصــية 
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 القـرار الـدورة
 .٦ توصية

  ،١٢-٥، ١١-٥، ٩-٥، ٨-٥، ٧-٥، ٦-٥، ٤-٥، ٢-٥، ١-٥ الدورة الخامسة
٢٠-٥، ١٩-٥، ١٨-٥، ١٧-٥، ١٦-٥، ١٥-٥، ١٤-٥، ١٣-٥ ،
٢١-٥. 

-٦ ،٩-٦ ،٨-٦، ٧-٦ ،٦-٦، ٥-٦، ٤-٦، ٣-٦، ٢-٦ ،١-٦ الدورة السادسة
١٥-٦، ١٤-٦، ١٣-٦، ١١-٦، ١٠. 

  
، ١٢-٧، ١١-٧، ١٠-٧، ٩-٧، ٨-٧، ٧-٧، ٤-٧، ٢-٧ ،١-٧ الدورة السابعة

، ١٧-٧، ١٦-٧ ،)٢الفقرة  (١٥-٧ ،)٢الفقرة  (١٤-٧، ١٣-٧
٢٥-٧، ٢٤-٧، ٢٣-٧، ٢٢-٧، ٢١-٧، ٢٠-٧، ١٩-٧، ١٨-٧ ،
٣٣-٧، ٣٢-٧، ٣١-٧، ٣٠-٧، ٢٩-٧، ٢٨-٧، ٢٧-٧، ٢٦-٧. 

  
، ١٢-٨، ١١-٨، ١٠-٨، ٩-٨، ٨-٨، ٧-٨، ٦-٨، ٣-٨، ٢-٨ الدورة الثامنة

١٨-٨، ١٧-٨، ١٦-٨، ١٥-٨، ١٤-٨، ١٣-٨. 
  

-٩، ٩-٩، ٨-٩، ٧-٩، ٦-٩ ،٥-٩ ،٤-٩، ٣-٩ ،٢-٩ ،١-٩ الدورة التاسعة
١٥-٩، ١٤-٩، ١٣-٩، ١٢ -٩، ١١-٩، ١٠. 

  
-١٠  ،٨-١٠ ،٧-١٠ ،٦-١٠، ٤-١٠ ،٣-١٠، ٢-١٠، ١-١٠ الدورة العاشرة

١٦-١٠   ،١٥-١٠ ،١٤-١٠ ،١٣-١٠، ١٢ -١٠، ١٠-١٠، ٩ ،
٢٢-١٠   ،٢١-١٠ ،٢٠-١٠، ١٩-١٠، ١٨-١٠، ١٧-١٠ ،
٢٨-١٠   ،٢٧-١٠ ،٢٦-١٠، ٢٥-١٠، ٢٤-١٠، ٢٣-١٠، 
، )٧، ٤، ٢  ،١الفقرات  (٣٢-١٠ ،٣١-١٠، ٣٠-١٠ ،٢٩-١٠
٣٩-١٠   ،٣٨-١٠، ٣٧-١٠، ٣٥-١٠، ٣٤-١٠، ٣٣-١٠، 
١٠، ٤٦-١٠ ، ٤٥-١٠، ٤٤-١٠، ٤٣-١٠ ،٤٢-١٠ ،٤١-١٠-
٥٣-١٠ ،٥٢-١٠   ،٥١-١٠، ٥٠-١٠، ٤٩-١٠ ،٤٨-١٠ ،٤٧. 

  
 الدورة 

 الحادية عشرة
٩-١١ ،٨-١١ ،٧-١١ ،٦-١١ ،٥-١١ ،٤-١١، ٣-١١، ٢-١١، 
١١ ،١٥-١١ ، ١٤-١١ ،١٣-١١ ،١٢-١١ ،١١-١١ ،١٠-١١-
١٨-١١، ١٧. 

  
 الدورة 

 الثانية عشرة
 ٨-١٢،  ٧-١٢،  ٦-١٢،  ٥-١٢،  ٣-١٢،  ٢-١٢،  ١-١٢  ،

١٤-١٢،  ١٣-١٢،  ١٢ -١٢،  ١١-١٢،  ١٠-١٢،  ٩-١٢  ،
،  )٣، ١الفقرتـــان  (١٩-١٢،  ١٧-١٢،  ١٦-١٢،  ١٥-١٢
٢٥-١٢،  ٢٤-١٢،  ٢٣-١٢،  ٢٢-١٢،  ٢١-١٢،  ٢٠-١٢  ،
٣٢-١٢،  ٣١-١٢،  ٢٩-١٢،  ٢٨-١٢،  ٢٧-١٢،  ٢٦-١٢  ،
٣٩-١٢،  ٣٨-١٢،  ٣٧-١٢،  ٣٦-١٢،  ٣٤-١٢،  ٣٣-١٢  ،
٤١-١٢،  ٤٠-١٢. 

  
 الدورة 
 *الرابعة عشرة

 ،٩-١٤ ،٨-١٤ ،)٥ ،٤الفقرتان  (٦-١٤ ،٤-١٤، ٣-١٤ ،٢-١٤
١٥-١٤، ١٤ -١٤ ،١٣-١٤، ١٢ -١٤ ،١١-١٤ ،١٠-١٤، 
١٤ ،٢١-١٤ ،٢٠-١٤، ١٩-١٤، ١٨-١٤ ،١٧-١٤ ،١٦-١٤-
، ٢٦-١٤، )٢، ١الفقرتان  (٢٥-١٤ ،٢٤-١٤ ،٢٣-١٤، ٢٢
١٤ ،٣٢-١٤ ،٣١-١٤ ،٣٠-١٤، ٢٩-١٤، ٢٨-١٤، ٢٧-١٤- 
٤٢-١٤، ٤١-١٤ ،٤٠-١٤ ،٣٩-١٤، ٣٨-١٤، ٣٦-١٤، ٣٥، 
١٤ ،٤٩-١٤ ،٤٨-١٤ ،٤٧-١٤، ٤٦-١٤ ،٤٥-١٤ ،٤٤-١٤-
٥٢-١٤ ،٥١-١٤ ،٥٠. 

  
 الدورة 

 الخامسة عشرة
، وكل ٤، ٢، ١الفقرات  (٥-١٥، ٤-١٥، ٣-١٥، ٢-١٥، ١-١٥

 ،٨-١٥، ٦-١٥، ** ) حيثيات القرار ما عـدا الخامسةيالفقرات ف
٢٠-١٥ ،١٩-١٥، ١٦-١٥، ١٤-١٥، ١٣-١٥، ١١-١٥،  
١٥ ،٢٧-١٥، ٢٦-١٥، ٢٥-١٥ ،٢٤-١٥ ،٢٣-١٥ ،٢١-١٥-
٣٦-١٥ ،٣٥-١٥ ،٣٣-١٥ ،٣٢-١٥، ٣١-١٥ ،٣٠-١٥ ،٢٩، 
٣٨-١٥ ،٣٧-١٥. 

                                                   
 .٣٧-١٤ حيثيات القرارمن الفقرة األولى من " ٥-١٢و"حذفت العبارة    *

 .محل عنوان القرار" القيمة االقتصادية للتسهيالت"حلت عبارة   **

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :١-١٨القرار 
 سارية تعد

 أن ، لألسباب المذكورة أدناه،العموميـة تعلـن الجمعيـة
 لم تعد ،قرارات جديدة ولو أنها لم تستبدل ب،القـرارات اآلتية

 :ساريـة

   القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٦٨اعتمادات الميزانية للسنة المالية  ٢٨-١٥
   

قسمة مصروفات االيكاو بين الدول  ٣٤-١٥
 ١٩٦٨ و١٩٦٧ و١٩٦٦المتعاقدة للسنوات 

 االنتهاء من التنفيذ

   
  يتجار الياحصاءات عن النقل الجو ٢١-١٦

 غير المنتظم
 االنتهاء من التنفيذ 

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٦٨ميزانية اضافية لسنة  ٣٨-١٦
   

 االنتهاء من التنفيذ  فرع اللغـاتيوضع التوظيف ف ٣٩-١٦
   

 االنتهاء من التنفيذ ١٩٦٩ميزانية سنة  ٤٠-١٦
   

 االنتهاء من التنفيذ ١٩٧٠ميزانية سنة  ٤١-١٦
   

اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية  ٤٣-١٦
 وبحث تقرير مراجع ١٩٦٥المالية 

 الحسابات عنها 

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات المساعدة الفنية للسنة المالية  ٤٤-١٦

 وبحث تقرير مراجع الحسابات ١٩٦٥
 عنهـا

 االنتهاء من التنفيذ

   
خاص لألمم اعتماد حسابات الصندوق ال ٤٥-١٦

 وبحث ١٩٦٥المتحدة عن السنة المالية 
 تقرير مراجع الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية  ٤٦-١٦

  وبحث تقرير مراجع الحسابات عنها١٩٦٦
 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة   ٤٧-١٦

 وبحث ١٩٦٦لسنة المالية للتنمية عن ا
 تقارير مراجع الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية  ٤٨-١٦

  وبحث تقرير مراجع الحسابات عنها١٩٦٧
 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة للتنمية  ٤٩-١٦

 تقارير  وبحث١٩٦٧عن السنة المالية 
 مراجع الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
تثبيت قرار المجلس بالنسبة الشتراكات  ٥٠-١٦

 ، بربادوس، غيانا، سنغافورة،رومانيا
 ي وبوروند، بلغاريا،أوغنـدا

 االنتهاء من التنفيذ

   
 ١٩٦٦خفض اشتراك ماليزيا عن السنوات  ٥١-١٦

 ١٩٦٨ و ١٩٦٧و
 االنتهاء من التنفيذ



A-3  أ(المرفق(   

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :١-٢١القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العمومية

 أن القرارات وأجزاء ، أدناه٢مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
 . القائمة أدناه لم تعد ساريةيالقرارات المذكورة ف

 الحقوق المكتسبة أو يأن هذا القرار ال يؤثر ف -٢
 أو ،أو المسؤوليات التعاقديةاالمتيازات المقررة أو االلتزامات 

 من القرارات المدرجة ي بموجب أ، ترتيبات تكون قد أبرمتيأ
 ي أو يقلل بأي وأنه على وجه الخصوص ال يلغ، القائمة أدناهيف

حال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة 
 . من تلك القراراتيتكون قد نشأت بموجب أ

 الموضوع القرار
 سبب عدم
 السريان

   
الموضوع (التقادم   االيكاويسياسة اللغات ف ١٧-١

 يمشمول اآلن ف
 يالنظام الداخل

لمختلف أنواع 
 )االجتماعات

   
 الفقرة ٥٤-١
  من المنطوق٤

 التقـادم مطبوعات االيكـاو 

   
 ياعتماد االتفاقية بشأن االعتراف الدول ٦-٢

للحقوق على الطائرات كوثيقة مفتوحة 
 قيع عليهاللتو

 االنتهاء من التنفيذ

   
  للمنظمة يالبرنامج االحصائ  ١٩-٤

 القرارحيثيات  من ٣الفقرة 
  من المنطـوق٢الفقرة 

 التقادم
 التقادم

   
التصديق على البروتوكول بتعديل المادة  ٢-١٣

 من االتفاقية) أ(٥٠
حل محله القراران 

 ٢ و١-أ١٧
   

 حل محله سابات للحيتعيين مراجع خارجـ ٤٣-١٤
 ٣٩-٢١القرار 

   
 مبنى مقر االيكاو يتكييف الهواء ف ٥٣-١٤

  المبنىيوالتعديالت ف
 االنتهاء من التنفيذ

   
االجراءات الرامية لتسهيل تنفيذ  ١٢-١٥

 "بانز"و "ساربس"
 االنتهاء من التنفيذ

   
 ي احتياجات الطيران العام الدوليالبحث ف ١٥-١٥

ق نشاطات االيكـاو بالعالقة الى نطا
 الفنيـة  

 االنتهاء من التنفيذ

   
 ضوضاء الطائرات بالقرب من المطارات ٣-١٦

  القرارحيثيات من ٥ و ٤الفقرتان 
  من المنطوق ٤ و ١والفقرتان 

 التقادم 
 االنتهاء من التنفيذ

   
امكانية اعداد صياغة جديدة للبيان الموحد  ٢٠-١٦

 مجال ي فالخاص بالسياسات المستمرة
 المالحة الجوية

 االنتهاء من التنفيذ

 الموضوع القرار
 سبب عدم
 السريان

   
شعبة االحصاءات ولجان خبراء  ٣٤-١٦

 االحصاءات واجتماعات االحصاءات 
 التقـادم  القرارحيثيات من ٣الفقرة 

 االنتهاء من التنفيذ  القرار حيثيات من ٤الفقرة  
   

األعمال االضافية بخصوص اعادة النظر  ٣٥-١٦
رسو المعدلة  اتفاقية وايف

 يالها ببروتوكول

 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٧١ميزانيـة  ٤٢-١٦
   

قسمة مصروفات االيكاو بين الدول  ٥٢-١٦
 ١٩٧٠ و ١٩٦٩وات ـالمتعاقدة عن السن

 ١٩٧١و

 االنتهاء من التنفيذ

   
س ٤-١٧  االنتهاء من التنفيذ تقاريـر الى المجـل
   

الفقرة  ١٠-١٧
  من المنطوق٣

تطبيق الدول لمواصفات وأساليب األمن 
 ، اعتمدتها هذه الجمعية العموميةيالت

واألعمال االضافية من جانب االيكاو 
 بشأن هذه المواصفات واألساليب

 االنتهاء من التنفيذ

    
١٧-١٧ 

 ٤ و ٣البندان 
من المرفق 

 بالقرار

اجراءات األمن العامة على متن الطائرات 
 أثناء طيرانها

 االنتهاء من التنفيذ

   
كتاب من رئيس المجلس الى رؤساء  ١٩-١٧

 الحكومات
 االنتهاء من التنفيذ

   
اتفاقية مقترحة بشأن أفعال التدخل غير  ٢٠-١٧

 يالمشروع ضـد الطيـران المدنـ
 االنتهاء من التنفيذ

   
 ي اتفاقية الطيران المدنياعادة النظر ف ٢١-١٧

 يالدول
 االنتهاء من التنفيذ

   
 الفقرة ٢٢-١٧

 من منطوق ٢
 القرار

 االنتهاء من التنفيذ اقتراح بتبسيط اجراءات اعداد االتفاقيات 

   
 الفقرة ٢٣-١٧

 من منطوق ٢
 القرار

توزيع وثيقة بخصوص الربط بين اتفاقات 
الجو الثنائية واتفاقيات االيكاو الدولية عن 

 التدخل غير المشروع

 هاء من التنفيذاالنت

   
 ألعمال المجلس وأجهزة  يجدول زمن ٢٤-١٧

االيكاو األخرى بشأن مكافحـة التدخل 
 غير المشروع

 االنتهاء من التنفيذ

   
 ي يقضيالتصديق على البروتوكول الذ ٢-أ١٧

 من االتفاقية) أ(٥٠بتعديل المادة 
 حل محله القراران

 ٣-٢١ و٢-٢١
   

عداد احصاءات االيكاو دراسة امكانية ا ١٩-١٨
 عن انسياب الحركة

 الدراسة جارية

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٧١الميزانية االضافية لعام  ٢٢-١٨



 A-4 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع القرار
 سبب عدم
 السريان

   
تثبيت قرار المجلس بشأن اشتراكات  ٢٩-١٨

المجر وجمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية وموريشيوس واتحاد الجمهوريات 

 السوفيتية االشتراكية

  التنفيذاالنتهاء من

   
اعتماد حسابات المنظمة للسنوات المالية  ٣٠-١٨

 ي والنظر ف١٩٧٠ و ١٩٦٩ و ١٩٦٨
 تقرير مراجع الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم  ٣١-١٨

المتحدة للتنمية عن السنوات المالية 
 ي والنظر ف١٩٧٠ و ١٩٦٩ و ١٩٦٨

 جع الحسابات عنهاتقارير مرا

 االنتهاء من التنفيذ

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :١-٢٢القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العمومية

 فان القرارات أو ، التالية٢مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
 . القائمة أدناه لم تعد ساريةيأجزاء القرارات المذكورة ف

كتسبة أو  الحقوق الميأن هذا القرار ال يؤثر ف -٢
 ترتيبات ياالمتيازات المقررة أو المسؤوليات التعاقدية أو أ

 القائمة ي من القرارات المدرجة فيتكون قد عقدت بموجب أ
 حال ي أو يقلل بأي وأنه على وجه الخصوص ال يلغ،أدناه
األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد  من

 .ت من تلك القراراينشأت بموجب أ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
قبول عرض بولندا لتسوية متأخراتها  ١-١١

 واستردادها لحق التصويت
 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ  مونتـرياليمبنى مقر االيكاو ف ١٢-١٦
   

 انشاء لجان أمن المطارات ١٢-١٧
 

 االنتهاء من التنفيذ
 )١٧ انظر الملحق(

   
اعداد مواد ارشادية بخصوص الجوانب  ١٨-١٧

 األمنية لتصميم وانشاء المطـارات
 االنتهاء من التنفيذ

 
   

 ي يقضيالتصديق على البروتوكول الذ ٣-١٨
  من االتفاقية٥٦بتعديل المادة 

 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ مبنى مقر االيكاو بمونتـريال ٥-١٨

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

      
٢١-١٨  

 ٣الفقرة 
 االنتهاء من التنفيذ ي مجال النقل الجويالنشاطات االقليمية ف

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٧٤ و١٩٧٣ و١٩٧٢ميزانيات  ٢٣-١٨
   

٢٦-١٨  
٣-٧ 

قسمة مصروفات االيكاو بين الدول 
 ١٩٧٣ و١٩٧٢عن السنوات (دة ـالمتعاق

 )١٩٧٤و

 االنتهاء من التنفيذ

   
 يجب اتخاذها لتنفيذ يلتاالجراءات ا ٢-١٩

 الصادرين عن ٢٧٠٤ و ٢٥٥٥القرارين 
الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن 

 البرتغال

  وفقا لحكميالغ
  من٢الفقرة 
 ٥-٢١القرار 

   
 االنتهاء من التنفيذ ٢-١٩الغـاء القـرار  ٥-٢١
   

 حل محله خدمـات وحدة التفتيش المشتركـة ١١-٢١
 ٧-٢٢القرار 

   
٢٠-٢١ 

فقرتان 
) اضافيتان أ

من ) وب
 المنطوق

 التحقيقات يالتعاون بين الدول المتعاقدة ف
 بشأن حوادث طيران معينة

 االنتهاء من التنفيذ

   
٢٦-٢١  

) ج(١الفقرة 
الى "الكلمات 

المجلس لتقديمها 
الى الجمعية 

 "العمومية

دراسات حول أجور وأسعار النقل 
 يالدول يالجو

 حل محله
  ٢٢-٢٢القرار 
 ٤ الفقرة

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٧٤الميزانية االضافية لسنة  ٣٠-٢١
   

 تحديد ي يجب تطبيقها فيالمبادئ الت ٣٢-٢١
 جداول أنصبة االشتراك

 يرد مقرر الجمعية
 يالعمومية ف

 ٣٣-٢١القرار 
   

تثبيت قرار المجلس الخاص بتحديد  ٣٧-٢١
اشتراكات الصندوق العام وتحديد 

 صندوق رأس المال العامل يسلفيات فال
 انضمت الى االتفاقية يبالنسبة للدول الت

واعادة تحديد اشتراك باكستان وفقا 
 لتوصية المجلس

 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ اعادة تحديد اشتراك الصـين ٣٨-٢١
   

اعتماد حسابات المنظمة عن السنوات  ٤٠-٢١
 والنظر ١٩٧٣ و١٩٧٢ و١٩٧١المالية 

  تقارير مراجع الحسابات بشأنهايف

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم  ٤١-٢١

المتحدة للتنمية عن السنوات المالية 
 ي والنظر ف١٩٧٣ و١٩٧٢ و١٩٧١

 بشأنها تقرير مراجع الحسابات

 االنتهاء من التنفيذ



A-5  أ(المرفق(   

لــم  يلعموميــة التــقــرارات الجمعيــة ا :١-٢٣القرار
 سارية تعد

 :تعلـن الجمعية العمومية
 أن القرارات أو ، التالية٢مع مراعاة أحكام الفقرة  -١

 . القائمة أدناه لم تعد ساريةيأجزاء القرارات المذكورة ف

 الحقوق المكتسبة أو يأن هذا القرار ال يؤثر ف -٢
 يو أاالمتيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أ

 ي من القرارات المدرجة فيترتيبات تكون قد عقدت بموجب أ
 أو يقلل ي على وجه الخصوص ال يلغ، وأنه،القائمة أدناه

حال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة  يبأ
 . من تلك القراراتيتكون قد نشأت بموجب أ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
  للنقل ي الوضع االقتصاديالنظر ف ٣٣-١٤

 ي الدوليالجو
 االنتهاء من التنفيذ

   
    االنتهاء من التنفيذ أساليب الفحص باألشعة ١٥-١٧
    التقـادم اقتراح تبسيط اجراءات اعداد االتفاقيات ٢٢-١٧
التقادم بعد اعتماد  توحيـد وحدات القيـاس ١٥-١٨

الطبعة الجديدة 
من ) الرابعة(

    ٥الملحـق 
 االنتهاء من التنفيذ وقف حق التصويت لجنوب أفريقيا ٦-٢١
   

النص المعتمد باللغة الروسية التفاقية  ١٣-٢١
 ي الدوليالطيران المدن

 االنتهاء من التنفيذ

   
ملخص المقررات القانونية المتعلقة  ١٤-٢١

باالتفاقيات الدولية متعددة األطراف 
 الجـو لقانون

 تنفيذاالنتهاء من ال

   
اجراءات تحديد تعريفات الخطوط  ٢٧-٢١

 المنتظمة الجوية
 االنتهاء من التنفيذ

   
 ١٩٧٦ و١٩٧٥وات ـــميزانيات السن ٣١-٢١

 ١٩٧٧و
 االنتهاء من التنفيذ

   
قسمة مصروفات االيكاو بين الدول  ٣٤-٢١

 الصندوق يالمتعاقدة وأنصبة االشتراك ف
 ١٩٧٧ و ١٩٧٦ و١٩٧٥العام للسنوات 

 االنتهاء من التنفيذ

   
تثبيت قرار المجلس الخاص باالشتراكات  ٣٤-٢٢

 الصندوق العام وتحديد السلفيات يف
لصندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول 

 وتحديد اشتراك ، انضمت الى االتفاقيةيالت
 جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 االنتهاء من التنفيذ

   
سابات المنظمة عن السنوات اعتماد ح ٣٥-٢٢

 والنظر ١٩٧٦ و١٩٧٥ و١٩٧٤المالية 
  تقارير مراجع الحسابات عنهايف

 االنتهاء من التنفيذ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم  ٣٦-٢٢

 ١٩٧٤المتحدة للتنمية عن السنوات المالية 
 تقارير ي والنظر ف١٩٧٦ و ١٩٧٥و 

 مراجع الحسابات عنها

 لتنفيذاالنتهاء من ا

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٦-٢٤القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العموميـة

 أن القرارات ، التالية٢مع عدم االخالل بأحكام الفقرة  -١
 القائمـة الـواردة أدنـاه لـم يأو أجزاء القرارات المبينة فـ

 .تعـد سـارية

 حق مكتسب أو ي أى عليال يؤثر االجراء الحال -٢
 ترتيب تم التوصل يياز مستحق أو التزام أو تبعة واجبة أو أامت

 وبوجه خاص ، قرار من القرارات المبينة أدناهياليه طبقا أل
 من الدول المتعاقدة تجاه يفانه ال يبطل أو يقلل من مديونية أ

 . قرار من تلك القراراتي نشأت عن أيالمنظمة والت

 الموضوع القرار
سبب عدم 
    السريان

٤-١٦  
  الثانيةالحيثية

 للطائرات فوق الصوتية ياالستخدام التجار
 ي مشكلة االنفجار الصوت-

 االنتهاء من التنفيذ

   
دراسة نظام للتناوب بشأن مواقع عقد دورات  ١٥-٢١

 الجمعية العمومية
 االنتهاء من التنفيذ

   
 -جهاز تحديد األسعار واألجور الدولية  ٢١-٢٢

 جوية التابعة لالياتامؤتمرات الحركة ال
 االنتهاء من التنفيذ

   
    االنتهاء من التنفيذ  يعهد بها الى المجلسيأولوية الدراسات الت ٢٦-٢٢
    االنتهاء من التنفيذ ١٩٨٠ و١٩٧٩ و ١٩٧٨ميزانيات السنوات  ٣١-٢٢
قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة  ٣٢-٢٢

وق العام  الصندي أنصبة االشتراك ف-
 ١٩٨٠ و ١٩٧٩ و ١٩٧٨للسنوات 

 االنتهاء من التنفيذ

   
١٠-٢٣ 

الفقرة الثانية 
 من المنطوق

ضجيج الطائرات وانبعاث العادم مــن 
 محــركات الطائــرات دون الصوتيـة

 االنتهاء من التنفيذ

   
 تطبيق عملية يدراسة التكلفة والمنفعة ف ١٥-٢٣

يدة من  على أنواع جديالتخطيط النظم
 الطائرات

 االنتهاء من التنفيذ

   
    االنتهاء من التنفيذ  المستقبليتوفر وقود الطائرات ف ٢٠-٢٣
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٣-٢٣

 الصندوق العام وتحديد يأنصبة االشتراك ف
 صندوق رأس المال ي تدفع فيالحصص الت

 الى  انضمتيالعامل وذلك بالنسبة للدول الت
 االتفاقية

 االنتهاء من التنفيذ



 A-6 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
اقرار حسابات المنظمة بالنسبة للسنوات  ٢٨-٢٣

 وفحص ،١٩٧٩ و١٩٧٨ و١٩٧٧المالية 
 تقارير مراجع الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد التقارير المالية لبرنامج األمم المتحدة  ٢٩-٢٣

  ١٩٧٨ و١٩٧٧للتنمية للسنوات المالية 
، وفحص تقارير مراجع ١٩٧٩و

 عنها الحسابات

 االنتهاء من التنفيذ

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٦–٢٦القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العمومية

 أن القرارات أو ، أدناه٢مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
 . القائمة الواردة أدناه لم تعد ساريةيأجزاء القرارات المدرجة ف

 حق أو امتياز أو ي أى ال يؤثر علي الحالوأن االجراء -٢
 ترتيبات تكون قد ي أو أ،التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة

 ي كما أنه ال يلغ، من القرارات المذكورة أدناهيأبرمت بموجب أ
 من هذه ي تكون قد نشأت عن أيأو يقلل من المديونية الت

 . من الدول المتعاقدةيالقرارات على أ

 عالموضو القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 االنتهاء من التنفيذ التنسيق بين الحركة الجوية المدنية والعسكرية ٢٥-١٤
   

 منح - مجال الطيران ي فيالتدريب الفن ٨-١٦
 الزمالة والمنح الدراسية

 االنتهاء من التنفيذ 

   
 بتعديل ي يقضيالتصديق على البروتوكول الذ ٣-٢١

 قية من االتفا) أ(٥٠المادة 
 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ  شرق أفريقياي لاليكاو فيانشاء مكتب اقليم ١٦-٢١
   

 التقـادم  للحساباتيتعيين المراجع الخارج ٣٩-٢١
   

 االنتهاء من التنفيذ ي الدولي التفاقية الطيران المدنيالنص الصين ٤-٢٣
   

 االنتهاء من التنفيذ شرق أفريقيا ي فيمكتب االيكاو االقليم ٦-٢٣
   

 حالة حدوث ي تطبق فياجراءات الطوارئ الت ١٢-٢٣
أعطال لخدمات الحركة الجوية والخدمات 

 المساندة ذات الصلة بها

 االنتهاء من التنفيذ

   
  على ي مشاكل النقل الجويالنظر ف ١٦-٢٣

 يأساس عالم
 االنتهاء من التنفيذ

 عالموضو القرار
سبب عدم 
 السريان

   
اليكاو عن مشاكل النقل تجميع مقررات ا ١٧-٢٣

 يالجو
 االنتهاء من التنفيذ

قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول  ٢٥-٢٣
 ي تحديد أنصبة االشتراك ف-المتعاقدة 

 ١٩٨٢ و١٩٨١وات ـندوق العام لسنــالص
  ١٩٨٣و

 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ ١٩٨٣ و١٩٨٢ و١٩٨١الميزانيات ألعوام  ٢٦-٢٣
   

 وافق عليها يالتصديق على البروتوكوالت الت ٤-٢٤
 ي لقانون الجو المنعقد فيالمؤتمر الدول

 ١٩٧٥مونتريال عام 

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات المنظمة للسنوات المالية  ٢٣-٢٤

 تقارير ي والنظر ف١٩٨٢ و١٩٨١ و١٩٨٠
 مراجعة الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة  ٢٤-٢٤

 ١٩٨١ و ١٩٨٠للتنمية عن السنوات المالية 
  تقارير مراجعة الحسابـات عنـهايوالنظر ف

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة  ٢٥-٢٤

 ي والنظر ف١٩٨٢للتنمية عن السنة المالية 
 جعة الحسابات عنهاتقرير مرا

 االنتهاء من التنفيذ

   
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٦-٢٤

 الصندوق العام وتحديد يأنصبة االشتراك ف
 تدفع مقدما الى صندوق رأس يالحصص الت

 انضمت يالمال العامل بالنسبة للدول الت
 االتفاقية يال

 االنتهاء من التنفيذ

 لــم يجمعيــة العموميــة التــقــرارات ال :٦-٢٧القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العمومية

 أن القرارات أو ،أدناه) ٢(مع مراعاة أحكام الفقرة  -١
 . القائمة الواردة أدناه لم تعد ساريةيأجزاء القرارات المدرجة ف

 حق أو امتياز أو ي ال يؤثر على أيوأن االجراء الحال -٢
 ترتيبات ي أو أ،اشئةالتزام أو مسؤولية مكتسبة أو مستحقة أو ن

 كما ، من القرارات المذكورة أدناهيتكون قد أبرمت بموجب أ
 حال من األحوال من ي أو يقلل بأي ال يلغ،أنه بصفة خاصة

 من ي من الدول المتعاقدة تكون قد نشأت عن أيالمديونية على أ
 .هذه القرارات



A-7  أ(المرفق(   

 الموضوع القرار
سبب عدم 
    السريان

ت مـن جانـب الـدول    تدابير التسـهيال   ٢٨-١٦
والمستثمرين الجويين الـدوليين بهـدف      

 خدمة نقل الركاب واألمتعة     ياالسراع ف 
 والبضائع والبريد بطريق الجو   

 

 االنتهاء من التنفيذ ٦الفقـرة  
 االنتهاء من التنفيذ ١١الفقرة  

   
 والتعاون بـين    ،لجان التسهيالت الوطنية   ٣٠-١٦

ول من جانـب    الدول وتقديم المساعدة للد   
 األمانة العامة لحل مشاكل التسهيالت

 

 التقـادم ٥الفقــرة  
حلت محلها فقرة  ٧الفقـرة  

    منقحة 
 الفقرة ٨-٢٤

الثانية فقط 
 من المنطوق

 مجال ياعادة فحص برنامج العمل ف
 المالحة الجوية

حلت محلها فقرة 
جديدة اعتمدتها 

    ٢٧الدورة 
والتوصيات الدولية عد تحسين تطبيق القوا ٩-٢٤

 ت المالحة الجويةواالجراءات لخدما
 االنتهاء من التنفيذ

   
 تطبيق األسلوب يالمنفعة ف/جوانب التكلفة ١٠-٢٤

الراهن لتخطيط األنظمة على استحداث 
 أنواع جديدة من الطائرات

 االنتهاء من التنفيذ

   
    نفيذاالنتهاء من الت ١٩٨٦ و ١٩٨٥ و ١٩٨٤ميزانيات  ٢٢-٢٤
قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول  ٢٧-٢٤

 ي تدفع فيالمتعاقدة والحصص الت
 ١٩٨٤دوق العام عن السنوات ــالصن

 ١٩٨٦  و١٩٨٥و

 االنتهاء من التنفيذ

   
 برنامج السنة الدولية ياسهام االيكاو ف ١-٢٦

 ١٩٨٦ ،للسالم
 االنتهاء من التنفيذ

   
لى أعمال العنف وضع وثيقة للقضاء ع ٤-٢٦

 تخدم ي المطارات التيغير المشروعة ف
 ي الدوليالطيران المدن

 االنتهاء من التنفيذ

   
 مجال يفحص برنامج العمل ف ١٠-٢٦

 يالجو النقل
 االنتهاء من التنفيذ

   
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد       ١٩-٢٦

ـ     الصـندوق العـام   يأنصبة االشتراك ف
ـ     يوتحديد الحصص الت    ي تدفع مقـدما ف

صندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول      
  انضمت الى االتفاقيةيالت

 االنتهاء من التنفيذ 

   
الموافقة على حسابات المنظمة عن  ٢٤-٢٦

 ١٩٨٤ و ١٩٨٣السنوات المالية 
 تقارير المراجعـة ي والنظر ف١٩٨٥ و

 عنهـا

 االنتهاء من التنفيذ

   
ف الحسابات الخاصـة  الموافقة على كشو   ٢٥-٢٦

 عـن   يببرنامج األمم المتحـدة االنمـائ     
 ١٩٨٥ و١٩٨٤ و ١٩٨٣السنوات المالية 
ـ  ــر فـ  تقــارير مراجعــة  يوالنظ

 عنها الحسابات

 االنتهاء من التنفيذ

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٤-٢٩القرار 
 سارية تعد

 :تعلن الجمعية العمومية

 فان ،أدناه) ٢( مع مراعاة أحكام الفقرة ،أنـه -١
 القائمة الواردة أدناه لم يالقرارات أو أجزاء القرارات المدرجة ف

 .تعد سارية

 حق أو ي ال يؤثر على أيوان االجــراء الحال -٢
 ي أو أ،امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو مترتبة

 من القرارات المذكورة يترتيبات تكون قد أبرمت بموجب أ
 حال من االحوال من مديونية ي أو يقلل بأي يلغ كما أنه ال،أدناه

 من هذه ي من الدول المتعاقدة تكون قد نشأت عن أيأ
 .القرارات

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
االنتهاء من التنفيذ  جهاز تحديد األجور واألسعار الدولية  ٢٢-٢٢

 أو اعتماد اجراء آخر
   

 من ٢ البند - يو للنقل الجيالمؤتمر الثان ١٩-٢٣
 جدول األعمال 

 االنتهاء من التنفيذ
 أو اعتماد اجراء آخر

   
 االنتهاء من التنفيذ  للحساباتيتعيين المراجع الخارج ٣٠-٢٤
   

 االنتهاء من التنفيذ ١٩٨٩ و ١٩٨٨ و ١٩٨٧ميزانيات  ١٨-٢٦
   

قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول  ٢٠-٢٦
 ي تدفع فيلتالمتعاقدة والحصص ا

 ١٩٨٧الصندوق العام عن السنوات 
 ١٩٨٩ و ١٩٨٨ و

 االنتهاء من التنفيذ

   
 حل محله ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٢٢-٢٦

  ٢٦-٢٧القرار 
  ٦-٢٨والقرار 

 )ج(القسم 
   

وضع عالمات على المتفجرات اللدائنية  ٨-٢٧
 والصفائحية بغرض تسهيل الكشف عنها

 من التنفيذاالنتهاء 

تخصيص أموال برنامج األمم المتحدة  ١٩-٢٧
  للبرامج المتعددة األقطارياالنمائ

 االنتهاء من التنفيذ

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٢-٢٧
 الصندوق العام يأنصبة االشتراك ف

وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال 
 انضمت ي وذلك بالنسبة للدول الت،العامل
 االتفاقيةالى 

 االنتهاء من التنفيذ

   
الموافقة على حسابات المنظمة عن  ٢٧-٢٧

 ١٩٨٧ و ١٩٨٦السنوات المالية 
 تقرير مراجعة ي والنظر ف١٩٨٨ و

 الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ



 A-8 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
الموافقة على البيانات المالية الخاصة  ٢٨-٢٧

 عن يببرنامج األمم المتحدة االنمائ
 ١٩٨٧ و ١٩٨٦ة السنوات المالي

 تقارير مراجعة ي والنظر ف١٩٨٨ و
 الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية  ٤-٢٨

 تقرير مراجعة ي والنظر ف١٩٨٩
 الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

   
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم  ٥-٢٨

، ١٩٨٩ن السنة المالية  عيالمتحدة االنمائ
  تقرير مراجعة الحسابات عنهايوالنظر ف

 االنتهاء من التنفيذ

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٣-٣١القرار 
 سارية تعد

 :يتعلن الجمعية العمومية ما يل
 لم تعد القرارات أو ،أدناه) ٢(رهنا بأحكام الفقرة  -١

 .أدناه سارية القائمة الواردة يأجزاء القرارات المدرجة ف

 حقوق أو امتيازات يان هذا االجراء ال يؤثر على أ -٢
 وال ،أو التزامات أو مسؤوليات مكتسبة أو متراكمة أو ناشئة

 من القرارات ي ترتيبات تكون قد أبرمت بموجب أيعلى أ
 وال يخفض ي وأنه على وجه الخصوص ال يلغ،المذكورة أدناه

ء المنظمة تكون قد  دولة متعاقدة ازاي طريقة مديونية أيبأ
 . من هذه القراراتينشأت بموجب أ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 والتفرقة يادانة سياسة الفصل العنصر ٧-١٥

  تطبقها جنوب أفريقيايالعنصرية الت
 ٣١ألغته الدورة 

   
 االنتهاء من التنفيذ توحيد وحدات القياس ١٧-١٦
   

 تتخذ تجاه جنوب  يجب أنياالجراءات الت ٤-١٨
 ٢٧٠٤ و ٢٥٥٥أفريقيا عمال بالقرارين 

الصادرين عن الجمعية العامة لألمم 
 المتحدة

 ٣١ألغته الدورة 

   
 التحقيقات يالتعاون بين الدول المتعاقدة ف ٢٠-٢١

 بشأن حوادث طيران معينة
 يأدمج ف
 ٧-٢٩القرار 

   
 يأدمج ف سالمة الطيران والعوامل البشرية ٩-٢٦

 ٧-٢٩ار القر
   

قسمة مصروفات االيكاو على الدول  ٢١-٢٦
 المتعاقدة

االنتهاء من 
    التنفيذ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 والتفرقة يادانة سياسات الفصل العنصر ٥-٢٧

 تنتهجها جنوب أفريقيا يالعنصرية الت
 اتخاذها استجابة ي ينبغيوالتدابير الت

للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
 خصوص هذا اليلألمم المتحدة ف

 ٣١ألغته الدورة 

   
 الفضاء ي المطارات وفياالزدحام ف ١١-٢٧

  من المنطوق٦ الفقرة - يالجو
 االنتهاء من التنفيذ

   
توزيع نفقات االيكاو على الدول المتعاقدة  ٢١-٢٧

 الصندوق العام يأنصبة االشتراك ف
 ١٩٩٢ و ١٩٩١ و١٩٩٠للسنوات 

 االنتهاء من التنفيذ

   
 ١٩٩١ و ١٩٩٠نيات السنوات ميزا ٢٣-٢٧

 ١٩٩٢ و
 االنتهاء من التنفيذ

   
اجراءات منقحة تتعلق بتنفيذ الميزانية  ٢٤-٢٧

 البرنامجية
 االنتهاء من التنفيذ

   
 ١٩٩٠ية للسنوات ــالميزانيات االضاف ٦-٢٨

 ١٩٩٢  و١٩٩١و
 االنتهاء من التنفيذ

   
 تنفيذ اتفاقية تمييز يدور االيكاو ف ٦-٢٩

متفجرات البالستيكية بغرض كشفها ال
 ي البيان الختاميوتنفيذ القرار الوارد ف

  االنتهاء من التنفيذ

   
 ي العالمىعقد اجتماع خاص على المستو ١٠-٢٩

بشأن التحول من استخدام نظام الهبوط 
 استخدام نظام الهبوط الى ياآلل

 يالميكروويف

 االنتهاء من التنفيذ

   
 االنتهاء من التنفيذ يم المالتعديل النظا ٢٢-٢٩
   

  االنتهاء من التنفيذ نصيب اشتراك جمهورية المانيا االتحادية ٢٤-٢٩
   

     االنتهاء من التنفيذ نصيب اشتراك جمهورية اليمن ٢٥-٢٩
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٦-٢٩

 الصندوق العام يأنصبة االشتراك ف
دوق رأس المال وتحديد السلفيات لصن

 انضمنت يالعامل بالنسبة للدول الت
 االتفاقية يال

  االنتهاء من التنفيذ

   
تحديد اشتراكات ليتوانيا واستونيا  ٢٧-٢٩

ومولدوفا وأرمينيا والتفيا وأوكرانيا 
 يوكازاخستــان واالتحــاد الروس

 ١٩٩٢لعام 

 االنتهاء من التنفيذ

   
اتيا وسلوفينيا تحديد اشتراك كل من كرو ٢٨-٢٩

 ١٩٩٢لعام 
 االنتهاء من التنفيذ

   
الموافقة على حسابات المنظمة عن  ٣٢-٢٩

 والنظر ١٩٩١ و ١٩٩٠السنتين الماليتين 
  تقرير مراجعة الحسابات عنهايف

 االنتهاء من التنفيذ

 مشاريعالموافقة على البيانات المالية ب ٣٣-٢٩
يرها  تدي التيبرنامج األمم المتحدة االنمائ

 عن ،االيكاو بوصفها الوكالة المنفذة
 والنظر ١٩٩١  و١٩٩٠السنتين الماليتين

  مراجعة الحسابات عنهماي تقريريف

 االنتهاء من التنفيذ



A-9  أ(المرفق(   

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٤-٣٢القرار 
 سارية تعد

 :يان الجمعية العمومية تعلن ما يل
انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة  -١

 .أدناه )٢(  رهنا بأحكام الفقرة، القائمة الواردة أدناهيف

 حق أو امتياز أو التزام يأال يؤثر هذا االجراء على أ -٢
 ترتيبات معقودة ي أو أ،أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة

ه على وجه  كما أن، من القرارات المذكورة أدناهيبموجب أ
 حال من األحوال من مديونية ي أو يقلل بأيالخصوص ال يلغ
 . من هذه القراراتي نشأت عن أيالدول المتعاقدة الت

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 للطائرات األسرع من يالتشغيل التجار ٤-١٦

  مشكلة الفرقعة الصوتية - الصوت
  يسيدمج ف
  ١١-٣١القرار 

   
مشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة ال ١٤-٢٢

 للطائرات األسرع من يبالتشغيل التجار
 الصوت 

 

   
  يستدمج ف من المنطوق)  ج١الفقرة  

  ١١-٣١القرار 
   
 األسطر الستة ، من المنطوق١الفقرة  

 األخيرة
 االنتهاء من التنفيذ

    االنتهاء من التنفيذ  من المنطوق-١) ١)  أ٣الفقرة   
 يستدمج ف  من المنطوق-٢) ١)  أ٣الفقرة  

  ١١-٣١القرار 
   

التصديق على بروتوكول ادراج المادة  ٢-٢٤
اتفاقية الطيران  ي مكرر ف٨٣مـرق

 يالدول يالمدن

 االنتهاء من التنفيذ

   
 حل محله ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة ٢٦-٢٧

    ٢٦-٣١القرار 
    االنتهاء من التنفيذ للطيرانصالحية الطائرات  ١٧-٢٩
 الصندوق يأنصبـة االشتـراكات فـ ٢٣-٢٩

 ١٩٩٥  و١٩٩٤  و١٩٩٣العام للسنوات 
 االنتهاء من التنفيذ

   
 ١٩٩٤ و ١٩٩٣ميزانيات السنوات  ٢٩-٢٩

 ١٩٩٥ و
 االنتهاء من التنفيذ

   
تنفيذ الجوانب المالية والتنظيمية والقانونية  ٧-٣١

نظم االيكاو لالتصاالت والتعاونية ل
 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 االنتهاء من التنفيذ

   
تحديث شكل الخطة االقليمية للمالحة  ٨-٣١

 الجوية واجراءات تعديلها 
 االنتهاء من التنفيذ

   
ــتراكات   ٢٢-٣١ ــبة اش ــول وأنص ــوية أص تس

 تشيكوسلوفاكيا السابقة
 االنتهاء من التنفيذ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٣-٣١

 انضمت الى يأنصبة اشتراك الدول الت
 الصندوق العام وتحديد ياالتفاقية ف
  صندوق رأس المال العامليحصصها ف

 االنتهاء من التنفيذ

   
الموافقـة علـى حسابات المنظمـة عن  ٢٧-٣١

 ١٩٩٤  و١٩٩٣  و١٩٩٢السنوات المالية 
 مراجعة الحسابات عنها تقارير يوالنظر ف

 االنتهاء من التنفيذ

   
 مشاريعالموافقة على التقارير المالية عن  ٢٨-٣١

 ادارتها ي التيبرنامج األمم المتحدة االنمائ
 السنوات يالمنظمة بوصفها وكالة منفذة ف

 والنظر ١٩٩٤  و١٩٩٣  و١٩٩٢المالية 
  تقرير مراجع الحسابات عنهايف

 االنتهاء من التنفيذ

 

 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٦-٣٣القرار 
 سارية تعد

 :الجمعية العمومية تعلن ما يلي ان

انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة  -١
 .أدناه )٢(  رهنا بأحكام الفقرة،في القائمة الواردة أدناه

هذا االجراء ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام  -٢
 أو أي ترتيبات معقودة ،ولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضةأو مسؤ

 وهو ال يلغي على وجه ،بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه
الخصوص مديونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه 

 .القرارات وال يقلل منها بأي حال من األحوال 

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 لنظام المالي تعديل ا ١٨-٣١

 )تعديل المادتين السادسة والسابعة(
 االنتهاء من التنفيذ

 تعديل النظام المالي ١٩-٣١   
 )تعديل المادة الخامسة(

 االنتهاء من التنفيذ

األنصبة المقررة لالشتراكات في  ٢١-٣١   
 ١٩٩٧ و ١٩٩٦الصندوق العام للسنوات 

 ١٩٩٨ و

 االنتهاء من التنفيذ

 اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد تثبيت ٢٥-٣٢
أنصبة اشتراك الدول في الصندوق العام 
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال 
العامل المقررة على الدول التي انضمت 

 الى االتفاقية

 االنتهاء من التنفيذ



 A-10 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 ١٩٩٧ و ١٩٩٦ميزانية السنوات  ٢٤-٣١

 ١٩٩٨و 
 االنتهاء من التنفيذ

   
ن النشاء لجنة االيكاو الذكرى الخمسو ٥-٣٢

 للمالحة الجوية 
 االنتهاء من التنفيذ

   
وضع معايير دولية للتقييم  ١٠-٣٢

الوضع بخصوص االمتثال  عن واالبالغ
  ٢٠٠٠في سنة 

 االنتهاء من التنفيذ

   
الموافقة على حسابات المنظمة عن  ٣٠-٣٢

 ١٩٩٦ و ١٩٩٥السنوات المالية 
مراجعة  والنظر في تقارير ال١٩٩٧ و

 الخاصة بها

 االنتهاء من التنفيذ

   
 مشاريعالموافقة على التقارير المالية عن  ٣١-٣٢

برنامج األمم المتحدة االنمائي التي تديرها 
المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات 

  ١٩٩٦  و١٩٩٥المالية 
 والنظر في تقرير مراجعة ١٩٩٧و

 الحسابات عنها

 االنتهاء من التنفيذ

 
 لــم يقــرارات الجمعيــة العموميــة التــ :٤-٣٥لقرار ا

 سارية تعد

 :الجمعية العمومية تعلن ما يلي ان

انتهاء سريان القرارات أو أجـزاء القـرارات        -١
 .أدناه) ٢(المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة 

هذا االجراء ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام  -٢
ة مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة أو مسؤولي

بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وهو ال يلغي على وجه 

الخصوص مديونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه 
 .القرارات وال يقلل منها بأي حال من األحوال

 االنتهاءسبب  الموضوع القرار
   

وغوسالفيا االتحاديـة   عضوية جمهورية ي   ٢-٢٩
 )صربيا والجبل األسود(

 االنتهاء من التنفيذ

   
المشاكل الفنيـة واالقتصـادية المرتبطـة        ١٤-٢٢

 بالتشغيل التجاري للطائرات فوق الصوتية
 االنتهاء من التنفيذ

   
تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة       ٢٠-٣١

 لدى المنظمة
 التقادم

   
شتراك فـي الصـندوق العـام       أنصبة اال  ٢٦-٣٢

 ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩للسنوات 
 االنتهاء من التنفيذ

   
تثبيت اجراء المجلس بشأن تحديد أنصـبة        ٢٥-٣٣

االشتراك في الصـندوق العـام وتحديـد        
السلفيات لصندوق رأس المـال العامـل        
المقررة على الدول التي انضـمت الـى        

 االتفاقية

 االنتهاء من التنفيذ

   
ــنوات  ٢٤-٣٣ ــات الس  و ٢٠٠٠ و ١٩٩٩ميزاني

٢٠٠١ 
 االنتهاء من التنفيذ

   
الموافقة علـى حسـابات المنظمـة عـن        ٣٠-٣٣

 ٢٠٠٠  و١٩٩٩ و ١٩٩٨السنوات المالية 
 والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

 االنتهاء من التنفيذ

   
فـي صـدد     المالية   البياناتالموافقة على    ٣١-٣٣

 تديره  الذيحدة االنمائي   امج األمم المت  برن
 بوصفها وكالة منفذة عن السـنوات   االيكاو
 والنظر  ٢٠٠٠ و   ١٩٩٩  و ١٩٩٨المالية  

 رير مراجعة الحسابات عنهاافي تق

 االنتهاء من التنفيذ

 



A-11  أ(المرفق(   

  أعلنت الجمعية العمومية عدم سريانهايقائمة بالقرارات أو أجزاء القرارات الت
  ١-٢٢ و١-٢١ و١-١٨ القرارات يناء تلك المذكورة فباستث(بعد دورتها السادسة عشرة 

 ) ٤-٣٥ و٦-٣٣ و٤-٣٢ و٣-٣١ و٤-٢٩ و٦-٢٧ و٦-٢٦ و٦-٢٤ و١-٢٣و

 انظر ، دورتها السادسة عشرة أنها لم تعد ساريةي أعلنـت الجمعـية العمومـية في لالطالع على قائمة القرارات أو أجزاء القرارات الت— مالحظة
 .١-١٦القرار 

 
 الموضوع رالقرا

سبب عدم 
    السريان

 انشاء لجنة للنقل الجوي –) د (٥٤تنفيذ المادة  ٩-٢
 األعضاء ييختار أعضاؤها من بين ممثل

 المجلس يف

 حل محله
 *١٧-٣٢القرار 

   
 حل محله  للمنظمة يالبرنامج االحصائ ١٩-٤

 *١٧-٣٢القرار 
   
اجراءات اعتماد مشاريع االتفاقيات الخاصة  ٦-٧

  يقانون الجو الدولب
 حل محله

    ١٥-٣١القرار 
 ي وطرائق العمل للمنظمة فيالبرنامج المستقبل ١٤-٧

 يالمجال االقتصاد
 حل محله

    *١٧-٣٢القرار 
فرص وطرائق عقد اتفاق دولي جديد بشأن  ١٥-٧

 – ي الدولي النقل الجويالحقوق التجارية ف
 الخطوط الجوية الدولية المنتظمة

 حل محله
 *١٧-٣٢القرار 

   
العالقة بين االيكاو واللجنة االوروبية للطيـران  ٥-١٠

 يالمدنـ
 حل محله

 ١٧-٢٧القرار 
   

 حل محله شعار االيكاو وختمها الرسميان ١١-١٠
    *٤-٢١القرار 

 حل محله  جديد بشأن الحقوق التجارية ياتفاق دول ٣٢-١٠
 *١٧-٣٢القرار 

   
 حل محله سجل الرحالت  ٣٦-١٠

 *١٧-٣٢القرار 
   

 حل محله تدريس قانون الجو ٤٠-١٠
    ١٥-٣١القرار 

 حل محله  ي الدولي النقل الجويالحقوق التجارية ف ١٨-١٢
 *١٧-٣٢القرار 

   
دراسة رسوم المطارات ورسوم التجهيزات  ١٩-١٢

 والخدمات المالحية 
 حل محله

    *١٧-٣٢القرار 
يجب أن تطبق عند تحديد جداول  يالمبادئ الت ٣٠-١٢

  ١٩٦١ و١٩٦٠أنصبة االشتراكات لألعوام 
 وعند اعداد مشروع جداول األنصبة ١٩٦٢و

 ١٩٦٥ و١٩٦٤ و١٩٦٣لألعوام 

 يأدمج ف
 ٣٣-٢١القرار 

   
المشاكل الفنية واالقتصادية المتعلقة باستخدام  ٧-١٤

  العمليات التجـارية يالطائرات فوق الصوتية ف
 حل محله

    *١٤-٢٢لقرار ا
 يأدمج ف يالدراسات االقليمية للشحن الجو ٣٤-١٤

 *٢٠-١٨القرار 

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

 حل محله القيمة االقتصادية للتجهيزات والخدمات  ٥-١٥
 *١٧-٣٢القرار 

   
 بالعالقة الى القدرة على يالتخطيط االقليم ١٠-١٥

 التنفيـذ
 حل محله

 *٢١-٢١القرار 
   

 يأدمج ف لدولي للركابتنمية السفر الجوي ا ١٧-١٥
 *٢٠-١٨القرار 

   
 حل محله يمؤتمرات النقل الجو ١٨-١٥

 *٢٥-٢٢القرار 
   

 حل محله ياحصاءات الطيران غير التجار ٢٢-١٥
 *١٧-٣٢القرار 

   
اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  ٢-١٦

 المنظمــة تجاه
 حل محله

 *٧-١٨القرار 
   

 يأدمج ف طائرات بالقرب من المطـاراتضوضاء ال ٣-١٦
 *١٣-٢٢القرار 

   
امكانية تطبيق تخطيط النظم على استحداث  ٥-١٦

 أنواع جديدة من الطائرات
 حل محله

 ١٤-٢٣القرار 
   

 حل محله المساعـدة الفنـية ٦-١٦
 *٨-١٨القرار 

   
 تنفيذ المخططات يالمساعدة والمشورة ف ٩-١٦

 االقليمـية
 حل محله

 ١٩-٢٢القرار 
   

 برامج استكشاف الفضاء ياشتراك االيكاو ف ١١-١٦
  واستخدامهيالخارج

 حل محله
 *٢٠-٢٢القرار 

   
 تشكيل لجنة المالحة الجوية والمشاركة  ١٤-١٦

  أعمالهايف
 حل محله

 ٤-٢٢القرار 
   

 تنسيق الممارسات واالجراءات االدارية  ١٥-١٦
 والمالية

 حل محله
 *٦-١٨القرار 

   
١٧-١٦ 

 الفقرات
 من ٣-١

الحيثيات 
والفقرتان 

من ) وج) أ
 المنطوق

 حل محله توحيد وحدات القياس
 ،١١-٢٣القرار 
 )*و(المرفق 

                                                   
 . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه  *



 A-12 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

 حل محله ٥ الملحــق يوحدات القياس الواردة ف ١٨-١٦
 ١١-٢٣القرار 
 )*و(المرفق 

   
بيان موحد بسياسات االيكاو الثابتة المتعلقة  ١٩-١٦

 ـة الجويـة بالتحديدبالمالح
 حل محله

 *١٣-١٨القرار 
   

 حل محله تنبؤات الحركة الجوية وطرائق التنبؤ ٢٢-١٦
 *١٧-٣٢القرار 

   
 السياسة - المناطق ي فينشاط النقل الجو ٢٣-١٦

 العـامـة
 حل محله

 *٢١-١٨القرار 
   

 حل محله تطبيـق التعريفـات ٢٤-١٦
 *١٨-١٨القرار 

   
 االتفاقية الدولية لعبور ياك الدول فاشتر ٢٥-١٦

 الخطوط الجوية
 حل محله

 *٢٨-٢١القرار 
   

 حل محله البريد الجوي الدولي  ٢٦-١٦
 *١٧-٣٢القرار 

   
 يتنفيذ أحكام الملحق التاسع وتوصيات االيكاو ف ٢٧-١٦

 مجال التسهيالت
 حل محله

 *١٧-٣٢القرار 
   

لدول والمستثمرين تدابير التسهيالت من جانب ا ٢٨-١٦
 خدمة نقل يالجويين الدوليين بهدف االسراع ف

 الركاب واألمتعة والبضائع والبريد بطريق الجو

 حل محله
 *١٧-٣٢القرار 

   
التنسيق مع منظمات أخرى حول شؤون  ٢٩-١٦

 التسهيالت 
 حل محله

 *١٧-٣٢القرار 
   

 والتعاون بين الدول ،لجان التسهيالت الوطنية ٣٠-١٦
تقديم المساعدة للدول من جانب األمانة العامة و

 لحل مشاكل التسهيالت 

 حل محله
 *١٧-٣٢القرار 

   
أثر تحسينات التسهيالت على تصميم  ٣١-١٦

 المطار مبنى
 حل محله

 *١٧-٣٢القرار 
   

 حل محله تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو ٣٢-١٦
 *٤-٢٧القرار 

   
 حل محله ية المشتركة والتشغيل المشترك الملك ٣٣-١٦

 *١٧-٣٢القرار 
   

شعبة االحصاءات وفرق خبراء االحصاء  ٣٤-١٦
 واجتماعات االحصاءات

 حل محله
 *١٧-٣٢القرار 

   
 االتفاقيات الدولية يمشاركة الدول ف ٣٦-١٦

 الجو لقانون
 حل محله

 ١٥-٣١القرار 
   

 يأدمج ف لطائراتاالستيالء غير المشروع على ا ٣٧-١٦
 *٩-٢١القرار 

   
 يجب أن تطبق عند تحديد جداول يالمبادئ الت ٥٣-١٦

  ١٩٧٣ و١٩٧٢أنصبة االشتراكات لألعوام 
 ١٩٧٤و

 حل محله
 *٢٦-١٨القرار 

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

 تدفعه يتنفيذ المبدأ الخاص بأن االشتراك الذ ٥٤-١٦
 ي ف٣٠دولة متعاقدة واحدة يجب أال يتعدى 

 أي يراكات المحددة فالمائة من مجموع االشت
 سنة واحدة

 حل محله
 *٢٦-١٨القرار 

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٥٥-١٦

 *٢٨-١٨القرار 
   

 يجب اتخاذه تجاه الدول المتعاقدة ياالجراء الذ ٥٦-١٦
 تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية يالت

 المنظمـة نحـو

القرار  يأدمج ف
١٠-٢١* 

   
 األوسع التفاقية طوكيو بشأن الجرائم القبول ٢-١٧

 ترتكب على متن يوبعض األفعال األخرى الت
 )١٩٦٣(الطائرات 

  يأدمج ف
 *٩-٢١القرار 

   
التدابير الموصى باتباعها للتخفيف من حدة آثار  ٥-١٧

 االستيالء غير المشروع على الطائرات
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
صة باالستيالء غير القوانين الجنائية الخا ٦-١٧

 المشروع على الطائرات
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 يأدمج ف تعزيز االتفاق القائم بشأن التسليـم ٧-١٧

 *٧-٢٦القرار 
   

اعادة الطائرات المستولى عليها بصفة غير  ٨-١٧
 مشروعة وطواقمها وركابها وبضائعها

 يأدمج ف
 *٩-٢١القرار 

   
 يأدمج ف اليكـاو الحميدة ليالمساع ٩-١٧

 *٧-٢٦القرار 
   

تطبيق الدول لمواصفات وممارسات األمن  ١٠-١٧
 ونشاط االيكاو ،المعتمدة من الجمعية العمومية

  المتعلق بهذه المواصفات والممارساتياالضاف

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 يتطبيق المواصفات واالجراءات المحددة ف ١١-١٧

 بناء على ،١٠-١٧المرفق باء بالقرار 
 الدول طلب

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 تنفيذ االجراءات الفنية لحماية يمساعدة الدول ف ١٣-١٧

 ي الدوليالطيران المدن
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 وتبادل المعلومات وتوزيعها يالتعاون الدول ١٤-١٧

 بخصوص التدخل غير المشروع
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 يأدمج ف رير عن وقائع التدخل غير المشـروعالتقا ١٦-١٧

 *٧-٢٦القرار 
   

تدابير األمن على متن الطائرات أثناء  ١٧-١٧
 طـيرانـها

  يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
توزيع وثيقة بشأن ربط اتفاقات الجو الثنائية  ٢٣-١٧

باتفاقيات االيكاو الدولية المتعلقة بالتدخل غير 
 يدن الطيران الميالمشروع ف

 يأدمج ف
٧-٢٦* 

   
 حل محله خدمات وحدة التفتيش المشتركة ٦-١٨

 *١١-٢١القرار 

                                                   
 . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه  *



A-13  أ(المرفق(   

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو  ٧-١٨
 المنظمـة

القرار  يأدمج ف
١٠-٢١* 

   
 حل محله المساعـدة الفنـية ٨-١٨

 *١٧-٢١القرار 
   

اقية بشأن  اعتماد والتصديق على اتفياالسراع ف ٩-١٨
 ي الطيران المدنيأفعال التدخل غير المشروع ف

 بخالف أعمال االستيالء غير المشروع يالدول
 على الطائرات

 أدمج في
 *٩-٢١القرار 

   
االجراءات الفنية االضافية لحماية أمن النقل  ١٠-١٨

 ي الدولي المدنيالجو
 حل محله

 *٢٣-٢١القرار 
   

 بشأن مشاكل يمر الدول المؤتيموقف االيكاو ف ١١-١٨
 )١٩٧٢ يونيو ،ستوكهولم(البيئة االنسانية 

 يأدمج ف
 *١٢-٢٢القرار 

   
 واالجراءات والتوصيات الدوليةوضع القواعد  ١٢-١٨

 واالرشادات المتعلقة بنوعية البيئة االنسانية
 يأدمج ف
 *١٣-٢٢القرار 

   
ة بيان موحد بالسياسات الثابتة المتعلقة بالمالح ١٣-١٨

 الجوية على وجه التحـديـد
 حل محله

 *٢١-٢١القرار 
   

 حل محله المراجع الفنية لاليكاو ١٤-١٨
 ، ١١-٢٣القرار 
 )*(المرفق 

   
المشاكل الناشئة عن تأجير واستئجار وتبادل  ١٦-١٨

  العمليات الدوليةيالطائرات ف
 حل محله

 *٢٢-٢١القرار 
   

 حل محله ي الدولـي الجودراسات أجور وأسعار النقل ١٧-١٨
 *٢٦-٢١القرار 

   
 حل محله تطبيق التعريفات ١٨-١٨

 *١٥-٢٧القرار 
   

 حل محله  يالدراسات االقليمية للنقل الجو ٢٠-١٨
 *١٧-٣٢القرار 

   
٢١-١٨ 

 ٣الفقرة 
  – المناطق ي فينشاط النقل الجو

 العامة السياسة
 االنتهاء من التنفيذ 

 لهاحل مح  )أ١الفقرة 
    ١٧-٢٧القرار 

 حل محلها   بقية الفقرات
 *١٧-٣٢القرار 

   
 تحديد جداول ي يجب اتباعها فيالمبادئ الت ٢٤-١٨

 )الحد األدنى لالشتراك(أنصبة االشتراكات 
 يأدمج ف
 ٣٣-٢١القرار 

   
 تحديد جداول ي يجب اتباعها فيالمبادئ الت ٢٥-١٨

 )شتراكالحد األقصى لال(أنصبة االشتراكات 
 حل محله

    *٣-١٩القرار 
 االنتهاء من التنفيذ  قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة ٢٦-١٨
   

 حل محله حدود االعتمادات االضافية ٢٧-١٨
 ٣٥-٢١القرار 

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٨-١٨

 *٣٦-٢١القرار 
 يأدمج ف جداول  تحديدي يجب اتباعها فيالمبادئ الت ٣-١٩

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

    ٣٣-٢١القرار  )الحد األقصى لالشتراك(أنصبة االشتراكات 
 تحديد جداول ي يجب اتباعها فيالمبادئ الت ٤-١٩

 )الحد األدنى لالشتراك(أنصبة االشتراكات 
 يأدمج ف
 ٣٣-٢١القرار 

   
 تحديد جداول ي يجب اتباعها فيالمبادئ الت ٥-١٩

ول المتعاقدة مقدرة الد(أنصبة االشتراكات 
 )الدفع على

 يأدمج ف
 ٣٣-٢١القرار 

   
 يأدمج ف ي الطيران المدنيأفعال التدخل غير المشروع ف ٢-٢٠

 *٧-٢٦القرار 
   

 حل محله  لاليكاوي والختم الرسميالشعار الرسم ٤-٢١
 ١-٣١القرار 

   
 يالعالقة بين االيكاو وهيئات الطيران المدن ٨-٢١

الهيئات والدول المتعاقدة غير االقليمية وبين تلك 
 األعضاء فيها

 حل محله
 ١٧-٢٧القرار 

   
 التصديق على االتفاقيات المتعلقة ياالسراع ف ٩-٢١

 بالتدخل غير المشروع
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
نحو  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية ١٠-٢١

المنظمة واالجراءات التي يجب اتخاذها تجاه 
 الدول التي ال تفي بتلك االلتزامـات

القرار  حل محله
٢٦-٣٥ 

   
 حل محله الئحة وحدة التفتيش المشتركة ١١-٢١

 ٧-٢٢القرار 
   

 حل محله المساعدة الفنية ١٧-٢١
    *٨-٢٢القرار 

 يتخصيص أموال برنامج األمم المتحدة االنمائ ١٨-٢١
 للبرامج متعددة األقطار

 حل محله
 *١٩-٢٧القرار 

   
 يأدمج ف  والبيئة االنسانيةيالطيران المدن ١٩-٢١

 *١٢-٢٢القرار 
   

بيان موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها  ٢١-٢١
ذات الصلة والمتعلقة بالمالحة الجوية على 

 التحديد وجه

 حل محله
 *١٨-٢٢القرار 

   
 العمليات يتأجير واستئجار وتبادل الطائرات ف ٢٢-٢١

 لدوليةا
 حل محله

 ١٣-٢٣القرار 
   

 ي الدولي المدنيالتدابير الفنية لحماية النقل الجو ٢٣-٢١
 من أفعال التدخل غير المشـروع

 حل محله
    *١٧-٢٢القرار 

 مشــاكل النقــل الجــوي علــى يالنظــر فــ ٢٥-٢١
 يعالمـ أساس

 حل محله
    *٢٥-٢٢القرار 

٢٦-٢١ 
) ج١الفقرة 

: الكلمات
 الى المجلس

 الى التقديمه
الجمعية 
 " العمومية

دوليدراسات أجور وأسعار النقل الجو  حل محله ي اـل
 ٢٢-٢٢القرار 

 ) *٤الفقرة (

 حل محلها   بقية الفقرات
                                                   

 . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه  *



 A-14 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

    *١٧-٣٢القرار 
 حل محله االتفاقية الدولية لعبور الخطوط الجوية ٢٨-٢١

 *١٧-٣٢القرار 
   

 حل محله تطبيـق التعريفات ٢٩-٢١
 *١٥-٢٧ار القر

   
٣٣-٢١ 

 )و١الفقرة (
 حل محله قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة

 *٢٠-٣١القرار 
   

 حل محله صندوق رأس المال العامل ٣٦-٢١
 *٣٣-٢٢القرار 

   
 حل محله المساعدة الفنيـة ٨-٢٢

 *٧-٢٣القرار 
   

 حل محله تمويل أنشطة المساعدة الفنية ٩-٢٢
 *٨-٢٣القرار 

   
المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب  ١٠-٢٢

 والمتقـدم ياألساس
 حل محله

 *٩-٢٣القرار 
   

 حل محله  والبيئة االنسانية يالطيران المدني الدول ١٢-٢٢
 *١١-٣١القرار 

   
 واالجراءات والتوصيات الدوليةصياغة القواعد  ١٣-٢٢

بيئة والمواد االرشادية المتعلقة بنوعية ال
 االنسانية

 حل محله
 *١١-٣١القرار 

   
السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالحد من  ١٥-٢٢

 مشكلة ضوضاء الطائرات
 حل محله

 *١١-٣١القرار 
   

تعزيز االجراءات لقمع أفعال التدخل غير  ١٦-٢٢
 ي الطيران المدنيالمشروع ف

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 من ي الدوليلحماية النقل الجوالتدابير الفنية  ١٧-٢٢

 أفعال التدخل غير المشروع
 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
بيان موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها  ١٨-٢٢

ذات الصلة والمتعلقة بالمالحة الجوية على وجه 
 التحديد

 حل محله
 *١١-٢٣القرار 

   
  مجال المالحةياستعمال تكنولوجيا الفضاء ف ٢٠-٢٢

 الجوية
 حل محله

 ١١-٢٩القرار 
   

  التوصيات يالمؤتمر الخاص للنقل الجو ٢٣-٢٢
 ٤ و٣، ٢، ١

االنتهاء من 
 التنفيذ 

   
فقرات 

الحيثيات 
والمنطوق 

المتعلق 
بتطبيق 

 التعريفـات

 حل محلها 
 *١٥-٢٧القرار 

   
 حل محلها ي مجال النقل الجويقائمة بالمشاكل الرئيسية ف ٢٤-٢٢

 *١٧-٣٢ر القرا
   

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

 على أساس ي مشاكل النقل الجويالنظر ف ٢٥-٢٢
 يعالمـ

 حل محله
 *١٦-٢٣القرار 

   
 حل محله وفرة وقود الطائرات مستقبال ٢٧-٢٢

    *٢٠-٢٣القرار 
 يتأجير واستئجار وتبادل الطائرات ف ٢٨-٢٢

 الدوليـة العمليات
 حل محله

 ١٣-٢٣القرار 
   

٣٠-٢٢ 
 ٣الفقرة 

من 
 طوقالمن

 االنتهاء من التنفيذ استعراض جميع جوانب خدمات اللغات

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٣٣-٢٢

 *٢٧-٢٣القرار 
   

 حل محله المساعدة الفنية ٧-٢٣
 *١٥-٢٤القرار 

   
 حل محله تمويل أنشطة المساعدة الفنية ٨-٢٣

 *١٦-٢٤القرار 
   

ة للتدريب المنح الدراسية ومنح الزمال ٩-٢٣
 والمتقدم ياألساس

 حل محله
 ١٧-٢٤القرار 

   
ضوضاء وانبعاثات محركات الطائرات النفاثة  ١٠-٢٣

 دون الصوتية
 حل محله

 *١١-٣١القرار 
   

جوانب 
 الضوضاء

 حل محله 
    *٣-٢٨القرار 

بيان موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها  ١١-٢٣
حة الجوية على ذات الصلة والمتعلقة بالمال

 التحديد وجه

 حل محله
 *٧-٢٤القرار 

   
 البند األول مـن - ي للنقل الجويالمؤتمر الثان ١٨-٢٣

 جدول األعمال
 االنتهاء من التنفيذ 

   
تشجيع التصديق واالنضمام الى اتفاقيات قانون  ٢١-٢٣

الجو الدولية ومقتضيات االبالغ بموجب المادة 
 من ١٣لمادة  واي من اتفاقية الها١١

 مونتـريال اتفاقية

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
رفض السماح بهبوط الطائرات المستولى عليها  ٢٢-٢٣

 بصفة غير مشروعة
 يأدمج ف
    *٧-٢٦القرار 

٢٤-٢٣ 
الفقرات 
االنتقالية 

 الى ٢من 
 والفقرة ٤
٥ 

قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة 
 تحديد جداول يتطبق ف يجب أن يالمبادئ الت(

 )أنصبة االشتراكات

 تلقائيا يألغ
 اعتبارا من

 وفقا ٣١/١٢/٨٣
 ٥للفقرة 

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٧-٢٣

    * ٢٨-٢٤القرار 
بيان بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات  ٧-٢٤

الصلة المتعلقة بالمالحة الجوية على 
 التحديد وجه

 حل محله
 *٨-٢٦ر القرا

   
 االنتهاء من التنفيذ مواصلة عمل المنظمة بشأن تنظيم خطوط  ١١-٢٤

                                                   
 . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه  *



A-15  أ(المرفق(   

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

    ي الدوليالجو النقل
التدابير العملية لتقديم فرصة أفضل للدول  ١٢-٢٤

ذات المصالح المشتركة لتشغيل  النامية
 ي الدوليالنقل الجو خطوط

 حل محله 
 *١٧-٣٢القرار 

   
 ل محلهح تطبيق التعريفات ١٣-٢٤

 *١٥-٢٧القرار 
١٤-٢٤ 

 ٢الفقرة 
 النقل ي تؤثر فيالتدابير االنفرادية الت

 يالدول يالجو
االنتهاء من 

    التنفيذ 
 حل محلها   بقية الفقرات

     *١٧-٣٢القرار 
 حل محله المساعدة الفنية ١٥-٢٤

    ١٦-٢٦القرار 
 حل محله تمويل أنشطة المساعدة الفنية ١٦-٢٤

    *١٧-٢٦القرار 
التأكيد من جديد على القرارات الخاصة بتشجيع  ١٨-٢٤

التصديق على واالنضمام الى اتفاقيات قانون 
الجو الدولية ومقتضيات االبالغ بموجب المادة 

 من اتفاقية ١٣ والمادة ي من اتفاقية الها١١
 مونتريال

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
أفعال االستيالء غير تعزيز التدابير الرامية لقمع  ١٩-٢٤

المشروع على الطائرات وغيرها من األفعال 
 ترتكب ضد أمن يغير المشروعة الت

 يالمدنـ الطيران

 يأدمج ف
 *٧-٢٦القرار 

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٨-٢٤

    *٢٦-٢٦القرار 
 حل محله التصديق على وثائق االيكاو الدولية ٢-٢٦

    *٣-٢٧القرار 
 تنتهجها ي التيادانة سياسات الفصل العنصر ٥-٢٦

 اتخاذها ي ينبغيجنوب أفريقيا والتدابير الت
استجابة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة 

  هذا الخصوصيلألمم المتحدة ف

 حل محله
 **٥-٢٧القرار 

   
بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة  ٧-٢٦

 من أفعال يدول اليبحماية الطيران المدن
 غير المشـروع التدخل

 حل محله
 *٧-٢٧القرار 

   
بيان موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها  ٨-٢٦

  مجال المالحة الجوية على وجه التحديديف
 حل محله

    *١٠-٢٧القرار 
القيود المحتمل فرضها على الطائرات النفاثة  ١١-٢٦

ات شهادة دون الصوتية غير المستوفية لمتطلب
  الملحق السادس عشريالضوضاء الواردة ف

 حل محله
 *٣-٢٨القرار 

   
 القضاء على النقل غير يدور االيكاو ف ١٢-٢٦

 المشروع للعقاقير المخدرة بطـريق الجـو
 حل محله

    ١٢-٢٧القرار 
تمكين المسنين والمعوقين من استخدام  ١٣-٢٦

 يالجو النقل
 حل محله

    *١٧-٣٢القرار 
 تقوم بها ي التيالنشاطات المتعلقة بالنقل الجو ١٤-٢٦

 يهيئات دولية أخرى لها مصلحة ف
 الخدمات تجارة

 حل محله
 *١٤-٢٧القرار 

   
 حل محله ي الدولي مجال النقل الجويفرض الضرائب ف ١٥-٢٦

 *١٨-٢٩القرار 
 حل محله المساعدة الفنية ١٦-٢٦

 الموضوع رالقرا
سبب عدم 
    السريان

   
 حل محله تمويل أنشطة المساعدة الفنية ١٧-٢٦

    ١٨-٢٧القرار 
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٦-٢٦

    *٢٥-٢٧القرار 
 حل محله التصديق على وثائق االيكاو الدولية ٣-٢٧

    ١٥-٣١القرار 
 حل محله تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو ٤-٢٧

    *١٧-٣٢القرار 
بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة  ٧-٢٧

 من أفعال التدخل ي الدوليبحماية الطيران المدن
 غير المشـروع

 حل محله
 *٥-٢٩القرار 

   
بيان موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها  ١٠-٢٧

المتعلقة بمجال المالحة الجوية على وجه 
 التحديد

 حل محله
 **٧-٢٩القرار 

   
 حل محله تجارة الخدمات ١٤-٢٧

    * ١٢-٣١القرار 
 حل محله تطبيق التعريفات ١٥-٢٧

    *١٧-٣٢القرار 
 حل محله نظم الحجز بالكمبيوتر ١٦-٢٧

    *١٣-٣١القرار 
 حل محله صندوق رأس المال العامـل ٢٥-٢٧

    *٣٠-٢٩القرار 
القيود التشغيلية المحتمل فرضها على الطائرات  ٣-٢٨

 تتجاوز ضوضاؤها ينفاثة دون الصوتية التال
 يمستويات الضوضاء المنصوص عليها ف

المجلد األول من الفصل الثالث من الملحق 
 السادس عشر

 حل محله
 *١١-٣١القرار 

   
بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة  ٥-٢٩

 من أفعال ي الدوليبحماية الطيران المدن
 غير المشروع التدخل

 ل محلهح
 *٤-٣١القرار 

   
بيان موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها  ٧-٢٩

المتعلقة بمجال المالحة الجوية على وجه 
 التحديد

 حل محله
 *٥-٣١القرار 

   
نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة  ٨-٢٩

 واالستطالع وادارة الحركة الجوية 
 حل محله

 *٦-٣١القرار 
   

نظيم تنفيذ نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت ت ٩-٢٩
 والمالحة واالستطالع وادارة الحركة الجوية

 حل محله
    *٦-٣١القرار 

 على الغالف ي للطيران المدنياألثر البيئ ١٢-٢٩
 يالعلو يالجو

 حل محله
    *١١-٣١القرار 

 حل محله ي الدولي مجال النقل الجويفرض الضرائب ف ١٨-٢٩
    *١٧-٣٢القرار 

 حل محله ي سياسة جديدة بشأن التعاون الفنالىاالنتقال  ٢٠-٢٩
 *١٤-٣١القرار 

                                                   
 .القائمة الحالية انظر -تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *

 . الدورة الحادية والثالثينيألغى ف **



  A-16 قرارات الجمعية العمومية  

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 حل محله صندوق رأس المال العامل ٣٠-٢٩

 *٢٥-٣١القرار 
   

 حل محله ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة ٣١-٢٩
 *٢٦-٣١القرار 

   
 حل محله  للحساباتي المراجع الخارجتعيين ٣٤-٢٩

 ٣١-٣٥القرار 
   

 يبيان موحد عن سياسات االيكاو المستمرة ف ٤-٣١
 من أفعال ي الدوليمجال حماية الطيران المدن

 التدخل غير المشروع

 حل محله
 *٢٢-٣٢القرار 

   
بيان موحد عن السياسات المستمرة وأساليب  ٥-٣١

ة على وجه  مجال المالحة الجوييالعمل ف
 التحديد

 حل محله
 *١٤-٣٢القرار 

   
بيان موحد عن سياسات االيكاو وممارساتها  ٦-٣١

 مجال نظم االتصاالت والمالحة يالمستمرة ف
 ادارة الحركة الجوية/ واالستطالع

 حل محله
 *١٥-٣٣القرار 

   
بيان موحد عن سياسات االيكاو وممارستها  ١١-٣١

 لبيئة مجال حماية ايالمستمرة ف
 حل محله

 *٨-٣٢القرار 
   

 حل محله تجارة الخدمات ١٢-٣١
 *١٧-٣٢القرار 

   
 حل محله ينظم الحجز اآلل ١٣-٣١

 *١٧-٣٢القرار 
   

 حل محله  ياالنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفن ١٤-٣١
 *٢١-٣٢القرار 

   
تعديل المادتين السادسة  (يتعديل النظام المال ١٨-٣١

 )والسابعة
االنتهاء من 

 التنفيذ
   

االنتهاء من  )تعديل المادة الخامسة (يتعديل النظام المال ١٩-٣١
 التنفيذ

   
لدى  تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة ٢٠-٣١

 المنظمة
االنتهاء من 

 التنفيذ
   

 الصندوق العام ياألنصبة المقررة لالشتراكات ف ٢١-٣١
 ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٦للسنوات 

االنتهاء من 
 التنفيذ

   
االنتهاء من  ١٩٩٨  و١٩٩٧ و ١٩٩٦ميزانيات السنوات  ٢٤-٣١

 التنفيذ
   

 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٥-٣١
 *٢٨-٣٢القرار 

   
٢٦-٣١ 

 ٢الفقرتان 
 من ٤و

 المنطوق

 حل محله ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة 
 *٢٧-٣٢القرار 

 حل محله رتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرةت ٢٦-٣١
 ٢٦-٣٥القرار 

الذكرى الخمسون النشاء لجنة االيكاو للمالحة  ٥-٣٢
 الجوية 

االنتهاء من 
    التنفيذ

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها  ٨-٣٢

 المستمرة في مجال حماية البيئة 
 حل محله

    *٧-٣٣رار الق
 حل محله منع جلب األنواع الدخيلة الخطرة ٩-٣٢

    *١٨-٣٣القرار 
وضع معايير دولية للتقييم واالبالغ عن الوضع  ١٠-٣٢

 ٢٠٠٠بخصوص االمتثال في سنة 
االنتهاء من 

    التنفيذ
بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب  ١٤-٣٢

حة الجوية على العمل ذات الصلة في مجال المال
 وجه الخصوص

 حل محله
 *١٤-٣٣القرار 

   
 حل محله خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية ١٥-٣٢

    ١٦-٣٣القرار 
بيان موحد لسياسات االيكاو الثابتة في مجال  ١٧-٣٢

 النقل الجوي
 حل محله

    *١٩-٣٣القرار 
التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة  ١٨-٣٢

  السفرجوازات
 حل محله

    *١٩-٣٣القرار 
 حل محله االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني ٢١-٣٢

 *٢١-٣٣القرار 
   

بيان موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة  ٢٢-٣٢
بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل 

 .غير المشروع

 حل محله
 *٢-٣٣القرار 

   
الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع فرض  ٢٣-٣٢

  المحمولة يدويايالجو
 حل محله

 ١١-٣٥القرار 
   

تثبيت اجراءات المجلس المتخذ بشأن تحديد  ٢٥-٣٢
أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديد 
السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة 

 على الدول التي انضمت الى االتفاقية 

االنتهاء من 
 يذالتنف

      
 حل محله حوافر لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها ٢٧-٣٢

 ٢٧-٣٣القرار 
   

 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٨-٣٢
    *٢٨-٣٣القرار 

الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات  ٣٠-٣٢
 والنظر في ١٩٩٧ و١٩٩٦ و١٩٩٥المالية 

 تقارير المراجعة الخاصة بها 

 من االنتهاء
 التنفيذ

   
الموافقة على التقارير المالية عن مشروعات  ٣١-٣٢

برنامج األمم المتحدة االنمائي التي تديرها 
المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات 

 والنظر في ١٩٩٧ و١٩٩٦ و١٩٩٥المالية 
 تقرير مراجعة الحسابات عنها 

االنتهاء من 
 التنفيذ

   
 الثابتة لاليكاو المتعلقة بيان موحد بالسياسات ٢-٣٣

بحماية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل 
 المشروع غير

 حل محله
 ٩-٣٥القرار 

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه *  



A-17  أ(المرفق(   
 

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
بيان موحد بسياسات وممارسات االيكاو  ٧-٣٣

 المستمرة في مجال حماية البيئة
 حل محله
 ٥-٣٥القرار 

   
االيكاو العالمي لتدقيق مواصلة برنامج  ٨-٣٣

 مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه
 حل محله
 ٦-٣٥القرار 

   
 حل محله  دولي للسالمة الجويةيانشاء تسهيل مال ١٠-٣٣

 ٨-٣٥القرار 
   

بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة  ١٤-٣٣
وأساليب العمل ذات الصلة في مجال 

 المالحة الجوية على وجه التحديد

 حل محله
 ١٤-٣٥القرار 

   
بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها  ١٥-٣٣

المستمرة في مجال نظم االتصاالت 
 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 حل محله
 ١٥-٣٥القرار 

    

 

 الموضوع القرار
سبب عدم 
 السريان

   
 حل محله منع ادخال األنواع الغريبة الخطرة ١٨-٣٣

 ١٩-٣٥القرار 
   

بيان موحد لسياسات االيكاو الثابتة في  ١٩-٣٣
 مجال النقل الجوي

 حل محله
 ١٨-٣٥القرار 

   
 حل محله الفني تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون ٢١-٣٣

 ٢٠-٣٥القرار 
   

ترتيبات المراجعة الخارجية لحسابات  ٢٢-٣٣
 ٢٠٠١  و٢٠٠٠السنتين الماليتين 

 حل محله
 ٣١-٣٥القرار 

   
 حل محله حوافز تسوية االشتراكات التي طال تأخرها ٢٧-٣٣

 ٢٧-٣٥القرار 
   

 حل محله صندوق رأس المال العامل ٢٨-٣٣
 ٢٨-٣٥القرار 



B-1 

 )ب(المرفق 
 قائمة القرارات الناتجة عن ادماج بعض القرارات

 مع االشارة الى مصدرها

 ناتج عن  
 ادماج القرارات القرار

  
١٩-١٥، ٤-١٥، ٣-١٤، ٨-١٢، ٦-١٠، ٢٠-٤ *٦-١٦   
   )ح( المرفق ٨-١٥، ٥-١٥، ٥-١٢ *٩-١٦
٥-١٥، ٥-١٢ ١٠-١٦   
٤-١٤، ٦-٤ ١٣-١٦   
٩-١٠، ٤-٤، ٨-٢ *١٤-١٦   
٢٠-١٥، ١٩-١٥، ٣٢-١٤ *٢٣-١٦  
  

٣٣-١٠، ٤٤-١ ٢٦-١٦ 
  

٢٣-١٥، ٣٦-١٤، ٢١-١٢، ٣٥-١٠ ٢٧-١٦ 
  

٢٣-١٥، ٣٦-١٤، ٢١-١٢، ٣٥-١٠ ٢٨-١٦ 
  

٣٦-١٤، ٢١-١٢، ٣٥-١٠، ١٥-٢ ٢٩-١٦ 
  

٣٦-١٤، ٢١-١٢، ٣٥-١٠، ٤٠-١ ٣٠-١٦ 
  

٢١-١٥، ٢٢-٢، ٤٥-١ *٣٢-١٦ 
  

١٧-٤، ١٣-٢ ٣٣-١٦ 
  

٣٥-١٤، ٢٠-١٢ ، ٣٨-١٠ ٣٤-١٦ 
  

٣٨-١٤، ٢٣-١٢ ، ٣٩-١٠ ٣٦-١٦ 
  

٣٦-١٥ ، ٤٨-١٤، ١٤-١١ *٥٤-١٦ 
  

٦-٩، ٧-٨، ١-٧، ٢-٦ *٥٦-١٦ 
  

١٧-١٥، ٣٤-١٤ ٢٠-١٨ 
  

٩-١٨، ٨-١٧، ٣-١٧، ٢-١٧، ٣٧-١٦ *٩-٢١ 
            
            

  

 ناتج عن  
 ادماج القرارات القرار

  
٧-١٨، ٦٥-١٦ ١٠-٢١   
٣-١٩، ٢٥-١٨، ٢٤-١٨ ، ٣٠-١٢ ٣٣-٢١ ، 

٥-١٩، ٤-١٩ 
  

١٩-٢١، ١١-١٨ *١٢-٢٢ 
  

١٢-١٨، ٣-١٦ *١٣-٢٢ 
  

٢٨-٢٢، ٢٢-٢١، ١٦-١٨ ١٣-٢٣  
  

١٧، ١٠-١٧، ٩-١٧، ٧-١٧، ٦-١٧، ٥-١٧ *٧-٢٦-
١٧، ١٧-١٧، ١٦-١٧ ، ١٤-١٧، ١٣-١٧ ،١١-
٢١-٢٣، ١٧-٢٢، ١٦-٢٢، ٩-٢١، ٢-٢٠، ٢٣، 
١٩-٢٤، ١٨-٢٤، ٢٢-٢٣ 

  
٩-٢٩ ، ٨-٢٩ ٦-٣١ 
  

) ج١، فقرات توجيهية ١٤-٢٢، ١٣-٢٢، ١٢-٢٢، ٤-١٦ *١١-٣١
 ١٢-٢٩ ، ٣-٢٨، ١٠-٢٣، ١٥-٢٢، ) ٢) (١) أ٣و

  
٣-٢٧، ٣٦-١٦، ٤٠-١٠، ٦-٧ ١٥-٣١ 
  

٣٦-١٠، ٣٢-١٠، ١٥-٧، ١٤-٧، ١٩-٤، ٩-٢ ١٧-٣٢ ،
٢٢-١٦، ٢٢-١٥، ٥-١٥، ١٩-١٢، ١٨-١٢ ،
٣٠-١٦، ٢٩-١٦، ٢٨-١٦، ٢٧-١٦، ٢٦-١٦ ،
٢١-١٨، ٢٠-١٨، ٣٤-١٦، ٣٣-١٦، ٣١-١٦ ،
١٤-٢٤، ١٢-٢٤، ٢٤-٢٢، ٢٨-٢١، ٢٦-٢١ ،
١٢-٣١، ١٨-٢٩، ١٥ -٢٧،  ٤-٢٧،  ١٣-٢٦ 

 ١٣-٣١و
  

 .من هذه الوثيقة ) أ( انظر المرفق -لم تعد سارية المفعول *  
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 )ج(المرفق 
  قرارات جديدةيقائمة القرارات التى تم ادماجها ف

 مع االشارة الى القرارات الناتجة عن االدماج

  يأدمج ف القرار
  
٣٠-١٦ ٤٠-١ 
٢٦-١٦ ٤٤-١ 
٣٢-١٦ ٤٥-١* 
  
١٤-١٦ ٨-٢ 
٣٣-١٦ ١٣-٢ 
٢٩-١٦ ١٥-٢ 
٣٢-١٦ ٢٢-٢* 
  
١٤-١٦ ٤-٤* 
١٣-١٦ ٦-٤ 
٣٣-١٦ ١٧-٤ 
٦-١٦ ٢٠-٤* 
  
٥٦-١٦ ٢-٦* 
  
٥٦-١٦ ١-٧* 
١٥-٣١ ٦-٧ 
  
٥٦-١٦ ٧-٨* 
  
٥٦-١٦ ٦-٩*   

٦-١٦ ٦-١٠* 
١٤-١٦ ٩-١٠* 
٢٦-١٦ ٣٣-١٠ 
 ٣٠-١٦ و٢٩-١٦، ٢٨-١٦، ٢٧-١٦ ٣٥-١٠
٣٤-١٦ ٣٨-١٠ 
٣٦-١٦ ٣٩-١٠ 
١٥-٣١ ٤٠-١٠   
٥٤-١٦ ١٤-١١*   
 ١٠-١٦و* ٩-١٦ ٥-١٢
٦-١٦ ٨-١٢* 
٣٤-١٦ ٢٠-١٢ 
 ٣٠-١٦ و٢٩-١٦ ٢٨-١٦، ٢٧-١٦ ٢١-١٢
٣٦-١٦ ٢٣-١٢ 
٣٣-٢١ ٣٠-١٢   
٦-١٦ ٣-١٤* 
١٣-١٦ ٤-١٤ 
٢٣-١٦ ٣٢-١٤* 
٢٠-١٨ ٣٤-١٤ 

  يأدمج ف القرار
  

٣٤-١٦ ٣٥-١٤ 
 ٣٠-١٦ و٢٩-١٦، ٢٨-١٦، ٢٧-١٦ ٣٦-١٤
٣٦-١٦ ٣٨-١٤ 
٥٤-١٦ ٤٨-١٤*   
٦-١٦ ٤-١٥* 
 ١٠-١٦و* ٩-١٦ ٥-١٥
٨-١٥،  

 *٩-١٦ )ح(  المرفق 
٢٠-١٨ ١٧-١٥ 
 *٢٣-١٦و* ٦-١٦ ١٩-١٥
٢٣-١٦ ٢٠-١٥* 
٤٢-١٦ ٢١-١٥* 
 ٢٨-١٦ و٢٧-١٦ ٢٣-١٥
٥٤-١٦ ٣٦-١٥*   
١٣-٢٢ ٣-١٦ 
١١-٣١ ٤-١٦ 
١٥-٣١ ٣٦-١٦ 
٩-٢١ ٣٧-١٦* 
١٠-٢١ ٥٦-١٦ 
  

٩-٢١ ٢-١٧* 
٩-٢١ ٣-١٧* 
٧-٢٦ ٥-١٧* 
٧-٢٦ ٦-١٧* 
٧-٢٦ ٧-١٧* 
٩-٢١ ٨-١٧* 
٧-٢٦ ٩-١٧* 
٧-٢٦ ١٠-١٧* 
٧-٢٦ ١١-١٧* 
٧-٢٦ ١٣-١٧* 
٧-٢٦ ١٤-١٧* 
٧-٢٦ ١٦-١٧* 
٧-٢٦ ١٧-١٧* 
٧-٢٦ ٢٣-١٧*   
١٠-٢١ ٧-١٨ 
٩-٢١ ٩-١٨* 
١٢-٢٢ ١١-١٨    
 .من هذه الوثيقة) أ( انظر المرفق -لم تعد سارية المفعول  * 



 C-2 قرارات الجمعية العمومية  
  يأدمج ف القرار

  
١٣-٢٢ ١٢-١٨ 
١٣-٢٣ ١٦-١٨ 
٣٣-٢١ ٢٤-١٨ 
٣٣-٢١ ٢٥-١٨ 
  

٣٣-٢١ ٣-١٩ 
٣٣-٢١ ٤-١٩ 
٣٣-٢١ ٥-١٩ 
  

٧-٢٦ ٢-٢٠* 
٧-٢٦ ٩-٢١* 
١٢-٢٢ ١٩-٢١ 
١٣-٢٣ ٢٢-٢١ 
  

١١-٣١ ١٢-٢٢ 
١١-٣١ ١٣-٢٢ 
١٤-٢٢، 

، )ج١فقرات توجيهية
 ١١-٣١ )٢) (١) أ٣و

  
      
                      
                        
                      
                      
              

  يأدمج ف القرار
  

١١-٣١ ١٥-٢٢ 
٧-٢٦ ١٦-٢٢* 
٧-٢٦ ١٧-٢٢* 
١٣-٢٣ ٢٨-٢٢ 
  

١١-٣١ ١٠-٢٣ 
٧-٢٦ ٢١-٢٣* 
٧-٢٦ ٢٢-٢٣* 
٧-٢٦ ١٨-٢٤* 
٧-٢٦ ١٩-٢٤* 
  

١٥-٣١ ٣-٢٧ 
  

١١-٣١ ٣-٢٨ 
  

٦-٣١ ٨-٢٩ 
٦-٣١ ٩-٢٩ 
١١-٣١ ١٢-٢٩ 
   
 .من هذه الوثيقة) أ( انظر المرفق -ارية المفعول  لم تعد س *
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 )د(المرفق 
 فهرس القرارات سارية المفعول

 حسب الموضوع

  )II-13() ص( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :االتصاالت
انظر االتصاالت والمالحة ) العالمية( أرض-االتصاالت جو

 )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع
 ١٥-٣٥ القرار :بيان موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة

)I-54( 
  : الجوانب القانونية، أرض العالمية-االتصاالت جو 

 )I-٩ (١٩-٢٩القرار 
 )V-3( ١٩-٣٢ميثاق حقوق الدول والتزاماتها القرار 

 )V-4( ٢٠-٣٢القرار   :ياطار قانون  :تنفيد
 )II-8() ط( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :االتصاالت السلكية والالسلكية

 االجراءات االقليمية التكميلية
 (II-8)) ك( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :ةالصياغ
 (II-9)) م( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :التنفيذ

 )III-5() ب( المرفق ،١٨-٣٥القرار   :الحصاءاتا

 واجراءات خدمات الحركة والتوصيات الدوليةالقواعد (االختالفات 
 )II-4() د( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :)الجوية

 )()II-5(مرفق  ال١٤-٣٥القرار   :األدلة الفنية

 )II-23( ١١-٢٧القرار  : ي الفضاء الجوي المطارات وفياالزدحام ف
 التوصيات
 (II-2)) أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار  : التعريف
 (II-2)) أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار  : الصياغة

 (II-4)) د( المرفق ،١٤-٣٥القرار  : التنفيذ
 التدخل غير انظر أيضا(على الطائرات االستيالء غير المشروع 

 )VII-3( ٩-٣٥القرار  :)المشروع

 )I-28( ١-٢٠  :االستيالء على طائرة لبنانية وتحويل مسارها
 االشتراكات المتأخرة

 (X-17) ٢٧-٣٥القرار  ،)X-15 (٢٦-٣٥ القرار :سداد

 االشراف على السالمة
  (I-57) ١١-٣٢ القرار  : انشاء :برنامج تدقيق

 (I-56) ١٣-٢٩ القرار  :تحسين

 األمانة العامة
 (VIII-3) ٨-١ القرار  :التعيينات والترقيات

 (VIII-1) ٥١-١القرار   :السياسة العامة
 (VIII-2) ٦-١٤ القرار،(VIII-1) ٣١-٤القرار  : يالتوزيع الجغراف

 (VIII-2) ٢٠-٢٤القرار 
 (I-25) ٢٧-٢ القرار  :المزايا والحصانات

 (VIII-2) ٣ و٢ الفقرتان ،٦-١٤القرار   :سياسة التوظيف
 (VIII-1) ٣ الفقرة ،٥١-١القرار   :االعارة

 (VIII-2) ٢ الفقرة ،٦-١٤ القرار  :العقود قصيرة األجل
 (II-14)) ش( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :العاملون الفنيون

  ٢١ و ١٧ الفقرات ،١٦-٢٦ القرار  :خبراء المساعدة الفنية
 (VI-3) ٢٢و

 األمم المتحدة
 (I-32) ٢-١القرار   :واالتفاق مع االيكا

 عن ي واالجتماعي الصادر عن المجلس االقتصاد٩٠٦القرار 
 (VI-1) ٦ الفقرة ،١٦-٢٦ القرار  :موضوع التعليم والتدريب

 (I-32) ٢٥-٢القرار   :جواز سفر األمم المتحدة
 (I-32) ٢٤-٢القرار   :العالقات مع االيكاو

 (I-33) ١٦-٩القرار   :الذكرى العاشرة

 المتحدة والوكاالت المتخصصةاألمم 
 (I-34) ٧-٢٢ القرار  :وحدة التفتيش المشتركة

 االيكـاو
 (I-24) ١-٣١ القرار :ي والختم الرسميالشعار الرسم

  (I-1)١-٢٩ القرار  :)١٩٩٤(االحتفال بالذكرى الخمسين 
  (I-22) ١-٣٢ القرار (I-20) ٢-٣١تحسين االنتاجية القرار 

 )I-23( ٣-٣٣القرار 
  ،)I-10( ٩-١رار ــ الق،)I-9( ٣-١ القرار  :ضويةالع

 )I-20 (٥-٨ القرار ،)I-1٩ (٤-٨القرار   :المقر الدائم
 (V-1) ١٥-٣١ القرار ي المجال القانون :سياسات

 (V-1)) أ( المرفق ١٥-٣١القرار   :السياسة العامة



 D-2 قرارات الجمعية العمومية   

 اتفاقيات واتفاقات 
)  الفقرة ب،١٩-٢٢ القرار  :ات االقليميةــ تنفيذ المخطط،الثنائية

)18-II( 
 )I-32 (٢-١ القرار  :اتفاق بين االيكاو واألمم المتحدة

 )I-32 (٢٥-٢ القرار  :جواز سفر األمم المتحدة
 ١٩٤٤ ،اتفاقية شيكاغو

 )I-1( ٣-٤القرار   :السياسة فيما يتعلق بالتعديل
 )I-8( ٢-٢٥ القرار ،)I-6( ١-٢٥ القرار  : اضافة- مكرر ٣المادة 

 )I-8( ١-٢٧ القرار
 )I-19( ٤-٨ القرار  : المقر الدائم- ٤٥المادة 
  : الدورات االستثنائية للجمعية العمومية-) أ (٤٨المادة 
 )I-17( ٥-١٤القرار 
  ،)I-10( ١-١٣ القرار : عضوية المجلس-) أ(٥٠المادة 

 ١-٢٨ القرار ،)I-12 (٢-٢١رار ــ الق،)I-11 (١-أ١٧القرار 
)12-I(،  ٢-٢٨القرار )13-I( 

  ،)I-14( ٢-١٨ القرار : لجنة المالحة الجوية- ٥٦المادة 
 )I-6( ٢-٢٧ القرار ،)I-14( ٤-٢٢القرار 

  ،)I-7( ٣-٢٣ القرار : اضافة- مكرر ٨٣المادة 
 )I-5( ٢-٢٣القرار :  نقل بعض المهام والواجبات- مكرر ٨٣المادة 
 )I-9( ٣-١ القرار : عضوية االيكاو- مكرر ٩٣المادة 

 : دورات الجمعية العمومية٦١و ) (٤٩ ،)أ(٤٨ادة الم
 )I-16( ١-٨القرار 

 )I-4( ٢-٣٢ القرار  :يالنص المعتمد الصين
 )I-2( ١٦-١٦ القرار  :ي واالسباني الفرنس،النصان المعتمدان

 )I-3( ٢-٢٢ القرار  :ي الروس،النص المعتمد
 ،)I-4( ٣-٢٤ القرار ،)I-3( ٢-٢٢ تعديل القرار ي،البند الختام
 )I-4( ٣-٢٤ القرار ،)I-4(٢٩-٣١القرار 

 ١٩٤٤ ، اتفاقية شيكاغوانظر - ١٩٤٤ ي، الدولياتفاقية الطيران المدن
  ،)II-23( ٢٤-٢١ القـرار :أطقم قيادة الطائرة ،اجازات

 )II-5() ز( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
 اجتماعات

  ،)II-3() ب( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :مالحة جوية
  ،١٤-٣٥القرار  )II-4() ج( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
  )II-8() ل(المرفق 

  ،١٤-٣٥القرار  ،)IX-4( ٥-٣ القرار  :وثائق
  )II-8() ل( المرفق ،١٤-٣٥القرار  ،)II-3() ب(المرفق 

  منظمة االيكاوي اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية ف،ايكاو
 )I-35( ٦-٢٢ القرار  :بصفة مراقب

 )II-18()  الفقرة ج،١٩-٢٢ القرار  :اجتماعات غير رسمية
 ))I-24( ١٦-١١ القرار :اعداد االجتماعات وتصريف أعمالها

  دعوة حركات التحرير لحضور ،الوكاالت المتخصصة
 )I-٢٩ (٢١المقرر   :اجتماعات

 اجراءات لخدمات المالحة الجوية 

 )II-2() أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :الصياغة
 )II-4() دال( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :التنفيذ

 )II-٥) (( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :، فنيةالكتب الدورية

 اساءة استعمال العقاقير

 )II-26( ١٢-٣٣ برامج الفحص القرار : المخدرات والكحول
 )II-25  (١٦-٢٩ القرار : دور االيكاو:مكان العمل

 )I-27( ١-٢٠ ،)I-27( ١-١٩القرار   :اسرائيل

 )I-27( ١-١٩ القرار  :ةاسقاط طائرة ليبي
 )III-10(، )ز( المرفق ١٨-٣٥القرار   :اقتصاديات الناقلين الجويين

  ،١٤-٣٥القرار  : شهادات الكفاءة واجازات،اطقم قيادة الطائرة
 )II-5) (ز(المرفق 

 )I-46() ط( المرفق ٥-٣٥ القرار :انبعاثات محركات الطائرات

 ) III-10) (ح( المرفق ،١٨-٣٥القرار   :يالبريد الجو
  :ي برنامج األمم المتحدة االنمائ،البيانات المالية

 )  X-19(٣٠-٣٥القرار 
 )V-6( ٢٠-٣٣القرار   :التأمين ضد مخاطر الحرب

 التدخل غير المشروع
 بيان موحد ومنقح  : سياسات االيكاو :أفعال التدخل غير المشروع

 )VII-3( ٩-٣٥القرار 
  )VII-15( ٩-٢٧رار ـ الق :تدمير الطائرات أثناء طيرانها

  )VII-1(١-٣٣القرار 
 )VII-2( ١-١٧ القرا ر  :اعالنات من الجمعية العمومية

 )VII-8() ز(، المرفق ٩-٣٥القرار   : اجراءات:المجلس
 )VII-3() أ(، المرفق ٩-٣٥القرار   :السياسة العامة

 )VII-4() ب(، المرفق ٩-٣٥القرار   :الوثائق القانونية الدولية
 ، ٩-٣٥القرار   :لتعاون مع المنظمات الدوليةا

 )VII-8() ح(المرفق 
 : المحمولة يدويايفرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجو

 )VII-10( ١١-٣٥القرار 
 ،)VII-5() ج(، المرفق ٩-٣٥القرار   :اجراءات الدول

 )  ()VII-7(المرفق 
  )VII-6() د (، المرفق٩-٣٥القرار   :االجراءات األمنية الفنية

 )I-50( ١٥-٢٩ القرار :رحالت الركاب الدولية  : القيود:التدخين

 التدريب
  ،)VI-6( ١٧-٢٤ القرار ،)VI-8( ٧-١٦القرار   :الطيران

   )II-7() ح( المرفق ،١٤-٣٥القرار   ،)VI-7( ٢٠-٢٧القرار 
 ،)VI-8( ٥ و ٤ الفقرتان ،٧-١٦ القرار  :المراكز والتسهيالت

 )VI-2( و )VI-1( ١٣ و ٥  الفقرتان ،١٦-٢٦القرار 
 )VI-2( ٦ الفقرة ،١٦-٢٦القرار   :)يالتعاون الفن(التنسيق 



D-3  د(المرفق(   

 )VI-7( ٢٠-٢٧، القرار )VI-8( ٧-١٦القرار   :المعدات
 )III-6() د( المرفق ١٨-٣٥القرار   :التسهيالت

 التعاون بين الدول المتعاقدة
 (I-8) ٣-٢٥ القرار  :يسالمة الطيران المدن

 يالتعاون الفن
 الى ١٠، الفقرات من ١٦-٢٦ القرار :الخطوات المطلوبة من الدول

٢٠ )VI-2-3(  
 )VI-1( ١٦-٢٦ القرار  :النشاطات والسياسة

 )VI-3( ١٨ الفقرة ،١٦-٢٦ القرار  :النظراء
 )VI-3( ٢٢ و ٢١ الفقرة ،١٦-٢٦ القرار  :الخبراء

 )VI-5( ١٨-٢٧ القرار  :تمويل األنشطة
  واالجراءاتوالتوصياتالقواعد تنفيذ 

 ، ١٤-٣٥القرار  :لخدمات المالحة الجوية والمخططات االقليمية
 )II-9() م( المرفق ،١٤-٣٥القرار  ،)II-4() د(المرفق 
 ، )VI-1( ٨ الى ١ الفقرات من ،١٦-٢٦ القرار :السياسة

 )VI-7( ١٧-٢٤ القرار :المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب
  ،٧-١٦ القرار :يالت التدريبمراكز وتسه

  الفقرتان ١٦-٢٦ القرار )VI-7( )VI-8( ٥ و ٤الفقرتان 
 )VI-2( ١٣ و ٥

 )IV-3( ٣٧-١٤ القرار ،)IV-1( ٦٥-١ القرار  :التمويل المشترك
 )IV-4( ١٠-١٦القرار 

  )III-2() أ( المرفق ،١٨-٣٥القرار   :يالتنظيم االقتصاد
 )III-5() ج( المرفق ١٨-٣٥قرار ال  :يالتنبؤ والتخطيط االقتصاد

  :تعيين حدود الفضاءات الجوية لخدمات الحركة الجوية
 )II-11() ن( المرفق ١٤-٣٥القرار 

  الفقرتين األولى والثالثة ١٦-٢٦ القرار  :التنمية االقتصادية
 )VI-1(من الحيثيات 
 )I-52( ٣-٢٩ القرار  : للقواعديالتوافق العالم

 الجمعية العمومية
 )I-17( ٥-١٤ القرار  :ات استثنائيةدور

 )I-19( ٣-٥ القرار :دعوات
 )ج(و) ب( المرفقان : توحيدها،قرارات

  )(المرفق   :القرارات سارية المفعول
 )د( فهرس القرارات المرفق  :القرارات سارية المفعول

  ١-٢٢ و١-٢١ و١-١٨ القرار  : لم تعد ساريةيالقرارت الت
  ٤-٣٢ و٣-٣١ و٤-٢٩ و٦-٢٧ و٦-٢٦ و٦-٢٤ و١-٢٣و
 ) أ(، المرفق ٤-٣٥ و٦-٣٣و

 )I-19( الدائم للجمعية العمومية يالنظام الداخل
 )I-19( ٢٥المقرر   :يالنص العرب

 )I-19( ٢٢المقرر   :يالنص الروس
 القرار )I-16( ١-٨ القرار  :وتيرة انعقاد دورات الجمعية العمومية

١٣-١٦ )I-18( ٢٢ المقرر I-19)( 

 الحوادث
 )I-65( ١٧-٣٣القرار : دم افشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعع

  قواعد وبرامج   : حوادث الطيران :مساعدة ضحايا
 I-67)( ٧-٣٢القرار 

 ١٤-٣٥القرار ، )I-27( ١-١٩ القرار  :يقـالتحق
 ) II-١٦) (ت(رفق ـالم

 )I-64( ١٠-٣١ القرار  : وقوعهايتفاد

 (X-19) ٣٠-٣٥قرار  وال)X-19( ٢٩-٣٥ القرار  :الحسابات

 )VI-3( ١٥ الفقرة ،١٦-٢٦ القرار  :الحسابات االئتمانية
 الحركة الجوية

  :التنسيق بين الحركتين الجويتين المدنية والعسكرية
 )٢-١٣) (ع(، المرفق ١٤-٣٥القرار 

، ١٤-٣٥القرار حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية 
 )II-11() ن(المرفق 

 (II-17)) خ( المرفق ١٤-٣٥القرار   :حركة الجويةتقديم خدمات ال

  اتفاقات وترتيبات انظر -الحقوق التجارية 

 الخبراء
 )II-15() ش( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :المكاتب االقليمية

 )VI-3( ٢٢ و٢١ الفقرتين ،١٦-٢٦ القرار  :المساعدة الفنية
 الدول المتعاقدة

 ،١٦-٢٦القرار   :الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالمساعدة الفنية
 )VI-2-3( ٢٠ الى ١٠الفقرات من 

  ١٤-٣٥القرار  :حوادث الطائرات  : التحقيق،التعاون
 )II-16() ت(المرفق 

 )I-8( ٣-٢٥ القرار :ي سالمة الطيران المدن،التعاون
 )VI-8( ١١-٢٢ القرار : اعادة تشغيل المطارات،التعاون

  االشتراكات المتأخرةانظر -االضطالع بااللتزامات المالية 
 ، ١٤-٣٥القرار  : الخدمات األرضية للطيرانياستخدام العاملين ف

 )II-14() ق(المرفق 
 ،١٤-٣٥القرار  : للمنظمةي النشاط الفنياسهام الدول ف

 )II-١٥) (ر(المرفق 
) I-26 (١٥-١  القرار،)I-24 (١٤-١ القرار  :العالقات مع االيكاو

 )I-25 (٢٧-٢ القرار ،)I-24 (٢٦-٢القرار 
 )I-66( ١٤-٢٩ القرار  : تتم ألغراض انسانيةيالرحالت الت

 الكحول
 )II-26( ١٢-٣٣ القرار :مواءمة برامج الفحص الخاصة بالمخدرات

  )()II-5( المرفق ،١٤-٣٥القرار  : الكتب الدورية
 )I-33( ٥-٥ القرار  :السلم واألمن

 )II-١٦ (١٤-٣٥القرار   : العوامل البشرية:مةالسال



 D-4 قرارات الجمعية العمومية   

 ،)II-1 (٩-١٥القرار   : مجال المالحة الجويةيالسياسات الثابتة ف
 )II-1 (١٤-٣٥القرار 

 )I-24( ١-٣١ القرار  : لاليكاوي والختم الرسميالشعار الرسم

 الشهادات
 )II-6() ز( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :الصالحية للطيران

  ،)II-25 (٢٤-٢١القرار   : كفاءة واجازات،طائرةأطقم قيادة ال
 )II-6() ز( المرفق ،١٤-٣٥القرار 

 الطائرات
 (I-53) ١١-٣٣ القرار :قواعد عالمية لتصميم الطائرات

 )II-24 (١٣-٢٣ القرار :تأجير واستئجار وتبادل الطائرات
 )II-22 (١٤-٢٣القرار   : تخطيط النظم،أنواع جديدة من الطائرات

 )I-39() ج( المرفق ٥-٣٥القرار : السياسات والبرامج  :ءالضوضا
 ٥-٣٥القرار  :الطائرات النفاثة دون الصوتية  :الضوضاء

 )I-40() د(المرفق 
  )I-44() ز( المرفق ٥-٣٥القرار   :الطائرات فوق الصوتية

 الطرق الجوية
-II) ١٣-٣٣ القرار : استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي

17) 

  فوق المناطق الجبلية :الطيران المراقب
 )I-63() ٩-٣١القرار (منع وقوع الحوادث 

  ر على البيئة في الغالف الجويـثاأل : الطيران المدني
 )I-36( ٥-٣٥القرار 

  القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير ،العقاقير المخدرة
 )I-49( ١٢-٢٧ القرار  :دور االيكاو المخدرة بطريق الجو

 )II-26( ١٢-٣٣ القرار :برنامج فحص

  للكويتيالغزو العراق
 )I-29( ٧-٢٨ : للكويت على الطيرانيآثار الغزو العراق

 )I-35( ١١-٢٩ القرار  :يالفضاء الخارج
 القواعد القياسية

 )II-1() أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :التعريف
 )II-1() أ( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :الصياغة

 )II-5() د( المرفق ،١٤-٣٥ر القرا :التنفيذ
 )I-15( ٥-٧ القرار  :اللجنة القانونية

 اللغــات
 : االيكاوي استخدام خدمات اللغة العربية في التوسع ف،العربية
 )IX-2( ٢١-٢٩ القرار ،)IX-2( ٢٦المقرر 

 )IX-2( ٢١ المقرر  :االستخدام المحدود للغة العربية
  :ية العمومية دورات الجمعياستخدام اللغة العربية ف

 )IX-2( ٢٣  المقرر

 : االيكاوي استخدام خدمات اللغة الصينية في التوسع ف،الصينية
  )IX-3( ١٦-٣١القرار 

 )IX-3( ٢٢ المقرر :تقديم
   )IX-1( ١٧-٣١ القرار ،)IX-1( ٣٠-٢٢ القرار  :خدمات
 )IX-1( ٢٩-٢٢ القرار  : لجنة المالحة الجوية،استخدام
 المتأخرات 

 )X-15( ٢٦-٣٥ القرار ،)X-4( ٢٥-٣٥القرار  :تسوية

 المجلس
 )I-18( ٢٣-١ القرار  :الهيئة التحكيمية

 )I-28( ٥-٢٤ القرار  :الدورة االستثنائية
 )I-13( ١-٤ القرار  :التزامات الدول األعضاء

 ١-أ١٧ القرار ،)I-10 (١-١٣رار ـ الق :زيادة عدد األعضاء
)11-I(، ٢-٢١ القرار) 12-I(،١-٢٨  القرار) 12-I(، القرار 

٢-٢٨) 13-I( 
 المخططات االقليمية

 )IV-4( ١٠-١٦ القرار  :التمويل
 )II-8() ك( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :الصياغة

  ،١٤-٣٥القرار ، )II-18( ١٩-٢٢ القرار  :التنفيذ
 )II-9() م(المرفق 

  ،٧ -١٦ القرار : شكل معدات وأمواليمساهمات طوعية ف
 )VI-8( ٦الفقرة 

 )X-19( ٢٩-٣٥ القرار ،)X-20 (١٠-٥ القرار  :يلمراجع الخارجا
 ،) I-25(٢٧-٢ القرار ،)I-24 (٢٦-٢ القرار  :المزايا والحصانات

 )I-25( ٣-٢٦القرار 

 المساعدات المالحية
 )II-8() ط(، المرفق ١٤-٣٥القرار  :تنسيق أعمال البحث والتطوير

 )II-12() ص( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :االختبار

 )يانظر أيضا التعاون الفن(المساعدة الى الدول 

 )IV-4( ١٠-١٦ القرار :تمويل الخطط االقليمية
  ،)IV-4( ١٠ -١٦ القرار :تنفيذ الخطط االقليمية

  ،١٤-٣٥القرار  ،)II-18 (١٩-٢٢القرار 
 )II-10() م(المرفق 

 واجراءات لخدمات المالحة الجوية والتوصيات الدوليةتنفيذ القواعد 
 )II-4() د( المرفق ،١٤-٣٥القرار 
  : أمانة المنظمةي الموظفون من الدرجة التخصصية ف،الزيارات
 )II-15) (ش( المرفق ،١٤-٣٥القرار 

 : اعادة تشغيل المطارات،الموظفون والمعدات
 )VI-8( ١١-٢٢القرار 

 )II-10) (س( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :خدمات البحث واالنقاذ

 المطارات



D-5  د(المرفق(   

 ) ()I-42( المرفق ٥-٣٥القرار   :الضوضاء
 )12-11() ف( المرفق ١٤-٣٥القرار  : توفير المطارات المالئمة

 )IV-8( ١١-٢٢ القرار :اعادة تشغيل المطارات
 )IX-3( ٥٤-١ القرار  :المطبوعات

 يالمقر الرئيس
 )I-20 (٥-٨ القرار ،)I-19 (٤-٨ القرار  :المقر الدائم للمنظمة

 المكاتب االقليمية
 )II-14() شين( المرفق ،١٤-٣٥القرار  :ألمانة العامةا

 المنظمات الدولية
  ،)I-31( ١٠-١ القرار :عالقاتها مع االيكاو

 )I-19( ٣-٥ القرار ،)I-31( ١١-١القرار 
  انظر األمم المتحدة-األمم المتحدة 

  انظر التدخل غير المشروع-المواصفات واالجراءات المتعلقة باألمن 
 الميزانيات 
 )X-12( ٣٢-٣٣القرار   :٢٠٠٤-٢٠٠٣-٢٠٠٢
 (X-13 ٢٢-٣٥ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥

 ) ر(، المرفق ١٤-٣٥القرار  : الدولاسهام ي،النشاط الفن
)15-II( 

القرار ) X-١ (٢٩-٢٤القرار) X-١ (٢٩-٣٢القرار   :يالنظام المال
١(٢٩-٣٢-X(٢٩-٣٣، القرار)2-X( 

  يالنقل الجو
  ،)III-1( ١٨-٣٥القرار   :اليكاوبيان موحد لسياسات ا

 )I-52( ١٣-٢٧القرار   :خدمات

  يالهاتف الالسلك
 )II-27( ١٦-٣٢ القرار :اتقان اللغة االنجليزية

 الوثائق
 ،١٤-٣٥القرار  ،)IX-4( ٥-٣ القرار  :ارسال الوثائق

 )II-8() ل( المرفق ،١٤-٣٥القرار  ،)II-٣) (ب(المرفق 
 )IX-4( ٢١-٢٤لقرار  ا :اصدار الوثائق وتوزيعها

  االيكاو،الوثائق الدولية
 )V-2() ج( المرفق ١٥-٣١ القرار  : حاالت،التصديق

 )I-52( ١-٢٤ القرار  : للسالمياليوم الدول
 

 أنصبة االشتراكات
 ) X-5 (٣٣-١٢القرار   :تثبيتها وتحديدها

 )X-6( ٢٣-٢٦ القرار  : التأخيرات،الدفع
  ،)X-6 (٢٤-٢٣ القرار ،)X-5 (٣٣-٢١ القرار  :المبادئ

 )X-11( ٢٣-٣٥أنصبة االشتراكات القرار 

 برنامج العمل
 )II-19( ٨-٢٤ القرار :المالحة الجوية

  ،)VI-1( ١٦-٢٦ القرار :يبرنامج األمم المتحدة االنمائ
 )X-6( ٢٤-٢٣ القرار ،)VI-1( ١٦-٢٦القرار 

 تجهيزات وخدمات المالحة الجوية
 )IV-4( ١٠-١٦ القرار :يالمبرر االقتصاد

 ،١٤-٣٥القرار  ،)II-18 (١٩-٢٢رار ـ الق:التنفيذ
 )II-٩) (م(المرفق 

 )IV-1( ٦٥-١ القرار  :التمويل المشترك
  ،١٤-٣٥القرار  :المخططات االقليمية واالجراءات التكميلية

 )II-٨) (ك(المرفق 
القرار  واجراءات لخدمات المالحة الجوية والتوصيات الدوليةالقواعد 

 )II-2() أ( المرفق ،١٤-٣٥
 )II-12) (س( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :البحث واالنقاذ

 )I-43() و( المرفق ٥-٣٥القرار  : تخطيط وادارة استخدام األراضي

 : دولي للسالمة الجويةيتسهيل مال
 )I-62( ٨-٣٥ القرار  :انشاء

 )X-19(٢٩-٣٥القرار   :تقارير مراجعة الحسابات

 )II-7() ط( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :تنسيق البحث والتطوير

 )II-18( ١٩-٢٢ القرار  :تنفيذ المخططات االقليمية

 )I-32( ٢٥-٢ القرار  :جواز سفر األمم المتحدة

 حماية البيئة 
 )I-37() أ( المرفق ٥-٣٥القرار  : عام

 )I-36 (٥-٣٥القرار تها اممارسو االيكاو اتسياس
 )I-٤٨ (١٨-٣٣ار منع جلب األنواع الدخيلة الخطرة القر

 )II-12() س( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :خدمات البحث واالنقاذ
  ،١٨-٣٥القرار   :خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية

 )III-9() و(المرفق 
  التدخل غير المشروعانظر  :خطف الطائرات

 )II-25( ٢٤-٢١ القرار  :خلة الكريات المنجلية

 )I-35( ٦-٣٢ القرار :سالمة المالحة
 )I-26( ١٥-١ القرار :سياسة االعالم

  )I-53( ١١-٣٣ القرار  :شهادات صالحية الطائرات للطيران
 )II-5() ز( المرفق ،١٤-٣٥القرار و

 )X-21( ٢٤-٣٣القرار   :صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت



 D-6 قرارات الجمعية العمومية   

 )I-٢٩ (٥-٢٢ القرار : تخريب وتدمير،طائرة كوبية
 طيف الترددات الالسلكية 

 )I-65 (١٣-٣٢ القرار  :سياسة االيكاو

  : الطيرانيظروف العمل المالئمة للعاملين األرضيين ف
 )II-13() ق( المرفق ،١٤-٣٥القرار

 )( ) III-1(المرفق  ١٨-٣٥القرار   :فرض الضرائب

 )II-4() جيم( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :فرق الخبراء

 قانون المعاهدات
 قانون المعاهدات بين الدول  بشأن١٩٨٦اقرار اتفاقية فيينا لعام 

 والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية
 )I-26( ٥-٣٣القرار 

 قانون الجو
  )V-1() ب( المرفق ١٥-٣١ القرار  :اتفاقيات
 )V-2()د(المرفق  ١٥-٣١ القرار :تدريس

 )VIII-3( ٩-٣ القرار : االيكاويلجنة المعاشات لموظف

  :ويةلجنة المالحة الج
 )I-14( ٤-٢٢ القرار  :تشكيل

 )I-15( ٢-٢٧القرار ) I-14( ٢-١٨ القرار  :عضوية
 )II-4() ج( المرفق ١٤-٣٥القرار   :فرق الخبراء

 )IX-1( ٢٩-٢٢ القرار  :استعمال اللغات

 )I-34( ١٢-٢١القرار   :لجنة الخدمة المدنية الدولية

 لمالحية المساعدات اانظر -مساعدات المالحة الالسلكية 

 )I-28( ٥-٢٣ القرار ،)I-28( ٧-٢١ القرار  :مطار القدس

  ،)VI-8( ٧-١٦القرار   :منح الزمالة والمنح الدراسية
 )VI-7( ١٧-٢٤القرار 

 منظمة التحرير الفلسطينية
 )I-35( ٦-٢٢ القرار : االيكاو بصفة مراقبياالشتراك ف

 نـظم
القرار  ،)II-7() ط( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :تنسيق أعمال التطوير

  )II-7() ي(  المرفق ،١٤-٣٥
 )II-22( ١٤-٢٣ القرار  :تخطيط النظم

  االقليميةيهيئات الطيران المدن
 )I-33( ١٧-٢٧القرار   :عالقاتها مع االيكاو

 )II-5() و( المرفق ،١٤-٣٥القرار   :وحدات القياس

 )I-34( ٧-٢٢القرار   :وحدة التفتيش المشتركة

 لوكاالت التشغي

 )IV-4( ٢ الفقرة ،١٠-١٦ القرار  :للتجهيزات األرضية
 

 

 
 



 

E-1 

 )(المرفـق 

 *فهرس القرارات سارية المفعول 
 )يحسب الترتيب العدد(

                                                   
، ١-٢٢ ، ١-٢١ ، ١-١٨والقرارات ) ١٥بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية حتى الدورة           ( ،التي لم تعد سارية بسبب الغائها     القرارات   —مالحظة  * 

 .الحالية في الوثيقة) أ( والمرفق ٤-٣٥ و٦-٣٣ و٤-٣٢ و٣-٣١ ، ٤-٢٩ ، ٦-٢٧ ، ٦-٢٦ ، ٦-٢٤ ، ١-٢٣

 :ضافة الى القرارات المذكورة في هذا الفهرس، هناك تسعة قرارات أخرى سارية ولم تظهر نصوصها في الوثيقة الحالية لألسباب التاليةباال

  .Doc 7600 وتظـهر الطبعة الحالية من هذا النظام في. تحكم هـذه القرارات النــظام الداخلي الدائـم للجمعية العمومية  : ١-١٤ و ٤-١٢ ، ١٢-٦ —

  .Doc 7515 وتظهر الطبعة الحالية من هذا النظام في. تحكم هذه القرارات النظام المالي  : ٢٩-٢٤ و٣٥-٢١، ٢٧-١٨، ٥٥-١٤ ، ٥٤-١٤، ٣٥-١٢ —

 ةالصفح القرار
  
٢-١ I-32 
٣-١ I-9 
٨-١ VIII-3 
٩-١ I-10 
١٠-١ I-31 
  
١١-١ I-31 
١٤-١ I-24 
١٥-١ I-26 
٢٣-١ I-18 
٥١-١ VIII-1 
٥٤-١ IX-3 
٦٥-١ IV-1 
  
٢٤-٢ I-32 
٢٥-٢ I-32 
٢٦-٢ I-24 
٢٧-٢ I-25 
  
٥-٣ IX-4 
٩-٣ VIII-3 
  
١-٤ I-13 
٣-٤ I-1 
٣١-٤ VIII-1 
  
٣-٥ I-19 
٥-٥ I-33 
١٠-٥ X-20 
  
٥-٧ I-15   
١-٨ I-16 
٤-٨ I-19 
٥-٨ I-20 
١٦-٩ I-33   

 ةالصفح القرار
  

١٦-١١ I-24   
١-١٣ I-10   
٥-١٤ I-17 
٦-١٤ VIII-2 
٣٧-١٤ IV-3   
٩-١٥ II-1 
  

١-١٦ A-1 
٧-١٦ VI-8 
١٠-١٦ IV-4 
١٣-١٦ I-18 
١٦-١٦ I-2 
  

١-١٧ VII-2 
   I-11 ١-أ١٧
١-١٨ A-2 
٢-١٨ I-14   
١-١٩ I-27 
  

١-٢٠ I-27   
١-٢١ A-3 
٢-٢١ I-12 
٧-٢١ I-28 
١٢-٢١ I-34 
٢٤-٢١ II-25 
٣٣-٢١ X-5   
١-٢٢ A-4 
٢-٢٢ I-3 
٣-٢٢ I-4 
٤-٢٢ I-14 
٥-٢٢ I-29 
٦-٢٢ I-35 

 ةالصفح القرار
  

٧-٢٢ I-34 
١١-٢٢ VI-8 
١٩-٢٢ II-18 
٢٩-٢٢ IX-1 
٣٠-٢٢ IX-1   
١-٢٣ A-5 
٢-٢٣ I-5 
٣-٢٣ I-6 
٥-٢٣ I-28 
١٣-٢٣ II-24 
١٤-٢٣ II-22 
٢٤-٢٣ X-6   
١-٢٤ I-52 
٣-٢٤ I-4 
٥-٢٤ I-28 
٦-٢٤ A-5 
٨-٢٤ II-19 
١٧-٢٤ VI-7 
٢٠-٢٤ VIII-2 
٢١-٢٤ IX-4   
١-٢٥ I-6 
٢-٢٥ I-8 
٣-٢٥ I-8   
٣-٢٦ I-25 
٦-٢٦ A-6 
١٦-٢٦ VI-1 
٢٣-٢٦ X-6 
  

١-٢٧ I-8 
٢-٢٧ I-15 
٦-٢٧ A-6 
٩-٢٧ VII-10 
١١-٢٧ II-23 



 E-2 قرارات الجمعية العمومية  

 

 ةالصفح القرار
  

١٢-٢٧ I-49 
١٣-٢٧ I-52 
١٧-٢٧ I-33 
١٨-٢٧ VI-5 
٢٠-٢٧ VI-7 
  

١-٢٨ I-12 
٢-٢٨ I-13 
٧-٢٨ I-29 
  

١-٢٩ I-1 
٣-٢٩ I-52 
٤-٢٩ A-7 
١١-٢٩ I-35 
١٣-٢٩ I-56 
١٤-٢٩ I-66 
١٥-٢٩ I-50 
١٦-٢٩ II-25 
١٩-٢٩ I-9 
٢١-٢٩ IX-2 
  

١-٣١ I-24 
٢-٣١ I-20 
٣-٣١ A-8 
٩-٣١ I-63 
١٠-٣١ I-64 
١٥-٣١ V-1 
١٦-٣١ IX-3 
١٧-٣١ IX-1 
٢٩-٣١ I-4 
  

١-٣٢ I-22 
٢-٣٢ I-4 
٣-٣٢ I-5 

 ةالصفح القرار
  

٤-٣٢ A-9 
٦-٣٢ I-30 
٧-٣٢ I-67 
١١-٣٢ I-57 
١٢-٣٢ I-55 
١٣-٣٢ I-65 
١٦-٣٢ II-26 
١٩-٣٢ V-3 
٢٠-٣٢ V-4 
٢٩-٣٢ X-1 
  

١-٣٣ VII-1 
٣-٣٣ I-23 
٤-٣٣ V-4 
٥-٣٣ I-26 
٦-٣٣ A-9 
٩-٣٣ I-59 
١١-٣٣ I-53 
١٢-٣٣ II-26 
١٣-٣٣ II-17 
١٦-٣٣ II-19 
١٧-٣٣ I-65 
٢٠-٣٣ V-6 
٢٣-٣٣ X-12 
٢٤-٣٣ X-20 
٢٦-٣٣ X-7 
٢٩-٣٣ X-2 
  

١-٣٤ X-17 
  

١-٣٥ I-30 
٢-٣٥ VII-11 

 ةالصفح القرار
  

٣-٣٥ V-6 
٤-٣٥ A-10 
٥-٣٥ I-36 
٦-٣٥ I-58 
٧-٣٥ I-60 
٨-٣٥ I-62 
٩-٣٥ VII-3 
١٠-٣٥ VII-9 
١١-٣٥ VII-10 
١٢-٣٥ I-50 
١٣-٣٥ I-51 
١٤-٣٥ II-1 
١٥-٣٥ I-54 
١٦-٣٥ II-21 
١٧-٣٥ II-21 
١٨-٣٥ III-1 
١٩-٣٥ I-48 
٢٠-٣٥ VI-4 
٢١-٣٥ VI-5 
٢٢-٣٥ X-13 
٢٣-٣٥ X-11 
٢٤-٣٥ X-9 
٢٥-٣٥ X-4 
٢٦-٣٥ X-15 
٢٧-٣٥ X-17 
٢٨-٣٥ X-14 
٢٩-٣٥ X-18 
٣٠-٣٥ X-19 
٣١-٣٥ X-20 
٣٢-٣٥ X-21 

 

 ـ انتهـى ـ
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