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(i) 

  المقدمة
 والثالثين السادسةتتضمن هذه الوثيقة جميع القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية حتى نهاية الدورة 

 ).٢٠٠٧ سبتمبر(

 ويظهر نص كل).  ر فهرس المحتوياتانظ(عشرة أبواب، وتوجد عناوين فرعية عديدة في سبعة من أبوابها إلى وتنقسم الوثيقة 
وعندما يأتي قرار ما أو جزء من قرار تحت أكثر من باب أو عنوان، .  إليهب أو العنوان الفرعي الذي ينتمي قرار تحت البا

نوانه فقط تحت األبواب األخرى النص الكامل لذلك القرار يظهر في المكان الذي يعتبر أكثر مالءمة له، ثم يرد رقمه وع فإن
 .العناوين الفرعية األخرى أو

 :ما يلي) ١٠إلى  ١في األبواب من (قرارات سارية المفعول الإلى  وباإلضافة

) اعتبارا من الدورة السادسة والعشرين(تحفظات بعض الوفود على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية  —
 )).أ( المرفق(

  )).ب(المرفق (قائمة القرارات أو أجزاء القرارات التي لم تعد سارية المفعول  —
 )).ج(المرفق (مصدرها إلى  اإلشارةلناتجة عن دمج قرارات أو أجزاء منها، مع قائمة القرارات ا —

 )).د(المرفق (القرار الناتج عن عملية التوحيد هذه إلى  اإلشارةقائمة بالقرارات التي جرى توحيدها، مع  —

 )).ه( المرفق(فهرس موضوعي للقرارات سارية المفعول  —

 )).و(المرفق (فهرس للقرارات سارية المفعول  —

) االستثنائية(والجدير بالذكر أن قرارات الجمعية العمومية قد اعتمدت بالروسية ألول مرة في الدورة التاسعة عشرة 
الدورة وكل الدورات التالية تمثل نصوصا معتمدة  القرارات السارية التي وافقت عليها تلكفإن ، وبذلك ١٩٧٣ عام

أعدتها األمانة العامة للقرارات سارية المفعول التي اعتمدتها  لوثيقة، ترد ترجمةوفي النص الروسي من هذه ا.  الروسية باللغة
الثامنة عشرة، وترجمة لعناوين القرارات التي لم تعد سارية والواردة إلى الجمعية العمومية في كل دوراتها من األولى 

 )).ب(المرفق ( في

ولذلك .  اتها باللغة العربية ألول مرة في دورتها الرابعة والعشرينأن الجمعية العمومية اعتمدت قرارإلى  اإلشارةكما تجدر 
  .القرارات التي اعتمدتها الدورة الرابعة والعشرون والدورات التالية تمثل نصوصا معتمدة باللغة العربيةفإن 

جميع القرارات التي .  لثالثينالثالثة واالجمعية العمومية اعتمدت قرارات الجمعية العمومية باللغة الصينية ألول مرة في دورة 
  .اعتمدتها الدورة الثالثة والثالثين والدورات الالحقة هي نصوص صينية أصلية

________________  





 

(iii) 

   — DOC 9902شكل الوثيقة رقم 
  القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية

 قد صمم في فعول الصادرة عن الجمعية العموميةسارية المالالقرارات إن الشكل الراهن للطبعة التي تجمع   - ١
، وقد وضع ذلك الشكل على غرار وثائق ١٩٨٦ في أعقاب الدورة السادسة والعشرين التي عقدت في خريف سنة ١٩٨٧ سنة

  . مشابهة أصدرتها األمم المتحدة لقراراتها السارية
يقة مؤقتة فيها جميع القرارات الجديدة التي أصدرتها بعد برهة من كل دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية، تصدر وث  - ٢

  . تلك الدورة، وتوزع في داخل المنظمة بوصفها أداة عمل ريثما يتم تحضير الطبعة التجميعية
 مرة كل ثالث سنوات يعد ممارسة داخلية "سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العموميةالالقرارات "إن تحديث وثيقة   - ٣

بالرقم والعنوان (ا النصوص الكاملة لكل قرار جديد في أنسب قسم له في الوثيقة، كما تدرج اشارات مرجعية تدرج بموجبه
  .في أي أقسام أخرى قد يكون للقرار المعني صلة بها) فقط

 الثامن ذا اهتم أحد مثال بسياسات التعيين والتوظيف في االيكاو، فعليه أن ينظر في المكان المنطقي، أال وهو البابإف  - ٤
وسيجد في ذلك القسم النص الكامل لثالثة ".  تدبير الموظفين وملء الوظائف"، تحت القسم )الشؤون التنظيمية والموظفون(

احترام مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في وظائف  : ٦-١٤توزيع الجنسيات في األمانة العامة، والقرار : ٣١-٤القرار [قرارات 
 االلتزام بتنفيذ مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في وظائف األمانة  :٢٠-٢٤وفي مكاتبها االقليمية، والقرار األمانة العامة لاليكاو 

  ].المساواة بين الجنسين : ٢٧- ٣٦العامة لاليكاو وتطبيقه، والقرار 
مسائل أخرى لها اشارتين مرجعيتين الى قرارين يتعلقان أساسا ب" تدبير الموظفين وملء الوظائف"يتضمن نفس القسم   - ٥

  : عالقة هي أيضا بسياسات التعيين والتوظيف
المالحة الجوية على  التي تخصممارساتها وهو البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة و:  ١٣-٣٦القرار   •

، ومع ذلك وضعت اشارة )المالحة الجوية(استنسخ هذا القرار بكامله في الباب الثاني  وقد.  وجه التحديد
ألنه يخص موظفي األمانة العامة الفنيين في ) T( الى المرفق" تدبير الموظفين وملء الوظائف"ة في قسم مرجعي

 . المقر الرئيسي والمكاتب االقليمية

، المستنسخ بكامله في ذلك ٥١- ١أيضا اشارة مرجعية الى القرار " تدبير الموظفين وملء الوظائف"يتضمن قسم   •
عارة إ من منطوق ذلك القرار ب٣وتتعلق الفقرة ".  السياسة العامة للموظفين"ان الباب الثامن نفسه، تحت عنو

 .الموظفين، وهي تهم بالتالي من يبحث في سياسات التعيين والتوظيف في االيكاو

، الى بعض القرارات التي "الشؤون التنظيمية"يتضمن ذلك الباب الثامن أيضا بعض االشارات المرجعية، في القسم   - ٦
ولما كانت هذه القرارات تتطرق الى سياسات االيكاو العامة، فقد استنسخت في المكان .  ق بالكفاءة واالنتاجية في االيكاوتتعل

وقد أضيفت اشارات مرجعية اليها في الباب الثامن ألن ).  المسائل الدستورية وأمور السياسة العامة(المناسب وهو الباب األول 
  .ن هذه المعلوماتفي االمكان أن يبحث الشخص ع

  . الستةالمرفقات الغرض من Doc 9902 الوثيقة مقدمةشرح ت  - ٧
 اعتبارا من دورة الجمعية العمومية السادسة والثالثين ويشير الى التحفظات التي أبداها عدد من الوفود )أ( المرفقدم قُ  - ٨

  .على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية
  .أي قرار لم يعد ساريا" مصير" أداة مفيدة للبحث عن )د(و) ج(و) ب(المرفقات تشكل   - ٩



 (iv) القرارات السارية المفعول

 

  : عالن انتهاء سريان القراراتهناك ثالث طرق إل  -١٠
قرارات "عند التحضير للدورة العادية للجمعية العمومية كل ثالث سنوات، يجري اعداد ورقة عمل بعنوان   :الطريقة األولى

في السنوات الثالث التي " لم تعد سارية"تتضمن هذه الورقة جميع القرارات التي و".  الجمعية العمومية التي لم تعد سارية
ودأبت الجمعية العمومية منذ دورتها السادسة .  أعقبت آخر جمعية عمومية، وذلك ألن االجراءات المطلوبة فيها قد أنجزت

وهي ".  العمومية التي لم تعد ساريةقرارات الجمعية "عشرة على اصدار قرار شامل واحد بخصوص هذه القرارات بعنوان 
  ).ب(  المرفقمن B-19 الى B-1ترد في الصفحات 
قرارات   كثيرا ما تصدر الجمعية العمومية قرارات تحل محل قرارات سابقة عن نفس الموضوع، أو تجمع :الطريقة الثانية

التي أصدرت فيها الجلسة العامة نصوصا أخرى منذ اللحظة " لم تعد سارية" وتأخذ تلك القرارات صفة .  سابقة في قرار واحد
  ).ب( من المرفقB-37  إلى B-20وهي ترد في الصفحات .  حلت محلها

موحد بسياسات البيان ال"مثل القرار (أي قرار يتعامل مع موضوع مطروح على جدول أعمال الجمعية العمومية فإن وبذلك 
ويحل محله قرار أحدث عن نفس الموضوع، ")  الجوية على وجه التحديداإليكاو المستمرة وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة

  .قرار لم يعد ساريا ولم يحل محله قرار آخر عن نفس الموضوع، يعامل بالطريقة األولى وأي.  يعامل بالطريقة الثانية
) د(و) ج(المرفقان الصدد يعد وفي هذا .  من خالل إدماجه في قرار آخر" لم يعد ساريا"إعالن أن القرار :  الطريقة الثالثة

 هذه المسألة )ج(المرفق ويعالج .  مفيدة  للعثور على القرارات التي لم تعد سارية ألنها جمعت في صلب قرارات أخرى أداة
 هذه المسألة من منظور القرارات القديمة التي لم تعد سارية )د(المرفق من منظور القرار الجديد التجميعي، في حين يعالج 

  .ها أدمجت في قرارات أخرىألن
 هذه المسألة من منظور المواضيع التي )ه(المرفق ويعالج .  على أماكن القرارات التي ما زالت سارية) و(و) ه( المرفقان يدل

.   يساعد من يهتم بموضوع معين وال يعرف ما هي القرارات التي صدرت بشأنه)ه(المرفق وهذا .  عالجتها مختلف القرارات
  . يدل على مكان كل قرار مازال ساريا  للوثيقة،فهرس مباشر  فهو)و( رفقالمأما 

________________  
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I-1 

   المسائل الدستورية وأمور الساسة العامة—الباب األول 

  ياتفاقية الطيران المدني الدول

  )١٩٩٤( اإليكاو إلنشاءاالحتفال بالذكرى الخمسين   :١-٢٩القرار 

 .شيكاغو  فياتفاقية الطيران المدني الدولي سيوافق الذكرى الخمسين للتوقيع على ١٩٩٤السابع من ديسمبر  لما كان

ساعد كثيرا تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن ي"ديباجة اتفاقية الطيران المدني الدولي تنص على أن  ولما كانت
 من هذه االتفاقية على أنه ينبغي أن يكون ٤٤كما تنص المادة ..."  الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبهوإبقاء إيجادعلى 

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطويـر النقل الجوي الدولي "هدف اإليكاو هو 
 ".تياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصادتلبية اح.من أجل

 ١٩٤٤  منظمة الطيران المدني الدولي، التي أنشئت بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي، قد أوفت بنجاح منذ عامولما كانت
 .باألهداف واألغراض المذكورة أعاله

 تماما بالمساهمة الكبيرة التي يقدمها الطيران المدني للرفاهية االجتماعية واالقتصادية من المرغوب فيه االعتراف ولما كان
 .لشعوب العالم

 والدولية بما يكفل لنمو الطيران اإلقليمية منظمة الطيران المدني الدولي تواصل العمل مع الدول ومن خالل منظماتها ولما كانت
 .ية الدوليينالمدني أن يواصل االسهام في السالم والتنم

 :فإن الجمعية العمومية

ديـسمبر   ٧يتضمن مؤتمرا أو اجتماعا كبيرا يعقد بمقر اإليكاو يوم           على قيام المجلس بإعداد برنامج للنشاطات      توافق  -١
 . مع  اصدار ما يناسب ذلك من مطبوعات١٩٩٤

وممولـة مـن    لى المستوى الوطني،وطنية وعلى تنفيذ برامج أنشطة ع   نقطة اتصال  إنشاءالدول األعضاء على    تحث    -٢
 .مالئم موارد محلية، لالحتفال بهذه الذكرى على نحو

 تمويل لها مـن  إيجاد للمنظمة في وضع برامج أنشطة يمكن اإلقليميةالدول األعضاء على التعاون مع المكاتب   تحـث   -٣
 .داخل المنطقة

نشطة التي تسلط الـضوء علـى دور الطيـران المـدني      للمجلس بالعمل مع األمم المتحدة ووكاالتها للقيام باأل تصرح  -٤
 .أعمالها في

، يوما للطيران المدني الدولي، وتطلب من األمين العام أن          ١٩٩٤السابع من ديسمبر من كل عام، ابتداء من عام           تعلن  -٥
  .يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بذلك
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  فاقيةالسياسة والبرنامج فيما يتعلق بتعديل االت  :٣-٤القرار 

 الجمعية العمومية قد كلفت المجلس في دورتها الثانية بدراسة االتفاقية وبعرض اقتراحات لتعديلها على الجمعية لما كانت
 .، وبإعداد برنامج يحتوي على جدول زمني للعمل في هذا الصدد١٩٥٠العمومية لسنة 

 لهذه المسألة، أن كثيرا من التعديالت المقترحة ليس  دراسة متعمقةإجراء المجلس وهيئاته الفرعية استنتجت، بعد ولما كان
 .١٩٥٠ قرار من الجمعية العمومية في سنة إصدارمهيئا التخاذ قرارات فورية، وأن أيا منها لم يستلزم 

 بإجراء أي تعديل لالتفاقية، ومن رأيه أن الجمعيـة العموميـة   ١٩٥٠  المجلس قرر أال يوصي الجمعية العمومية لسنة   ولما كان 
 . ينبغي أال تعتمد أي تعديل لها١٩٥٠لسنة 

 المجلس طلب رأي الجمعية العمومية حول أمور معينة تتعلق بالمبدأ واألسلوب وطريقة العمل الواردة في الباب ولما كان
 .(A4-WP/20, P/7)الخامس من تقرير المجلس بشأن تعديل اتفاقية شيكاغو 

 :فإن الجمعية العمومية تقرر اآلتي

  :ديل لالتفاقية قد يكون له ما يبرره إذا ما تحقق الشرطان التاليان أحدهما أو كالهماتعأي أن  - ١
  . التعديلإلجراءإذا ثبت من واقع الخبرة أن هناك ضرورة  )١
  . أن التعديل مفيد ومرغوب فيهإظهارإذا أمكن  )٢

  . تعديل عام لالتفاقيةإلجراءأنه يجب أال يعد أي برنامج في المستقبل القريب  - ٢
  . بواسطة تعديالت محددةإاليل االتفاقية يجب أال يتم أن تعد - ٣
  .الحالي  عليها بشكلهااإلبقاء من االتفاقية يجب ٩٤أن المادة  - ٤
  . في بروتوكوالت التعديلإلدخاله محدد إجراءأن الدورة الحالية للجمعية العمومية يجب أال تعتمد أي  - ٥
تق المجلس بأن ينظر، وفقا ألحكام هذا القرار، في أي تعديل  أحكام هذا القرار ال تخل بالمسؤولية الملقاة على عاإن - ٦

محدد يكون ناشئا عن قرارات سابقة للجمعية العمومية، أو مقترحا من دولة متعاقدة أو من أية هيئة من هيئات المنظمة، بما في 
الدورة الرابعة للجمعية العمومية، المقدمة إلى المجلس قبل انعقاد ) ٩٤ بخالف التعديالت المنصبة على المادة(ذلك التعديالت 
  .الصدد  الصادر عن الجمعية العمومية، وأن يقدم اقتراحات إلى الجمعية العمومية في هذا٥- ٢عمال بالقرار 

 إذا اعتبر المجلس أن لهذا إال المجلس يجب أال يبادر باقتراح أي تعديل لالتفاقية لعرضه على الجمعية العمومية إن - ٧
  .التعديل طابعا عاجال

أن أي دولة متعاقدة ترغب في اقتراح تعديل لالتفاقية يجب أن تقدم اقتراحها كتابيا إلى المجلس قبل تاريخ افتتاح  - ٨
 وإرسالهويقوم المجلس بالنظر في مثل هذا االقتراح . الجمعية العمومية الذي سيعرض عليها ذلك التعديل بستة أشهر على األقل

  .العمومية قاته أو توصياته بشأنه وذلك قبل ثالثة أشهر على األقل من تاريخ افتتاح الجمعيةإلى الدول المتعاقدة مصحوبا بتعلي

   مكرر٩٣مادة جديدة   :٣-١القرار 
  

  ٦١و) ه(٤٩، )أ(٤٨تعديالت على المواد   :١-٨القرار 
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  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 
  

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

   مكرر٨٣مادة جديدة   :٢-٢٣القرار 
  

   مكرر٣مادة جديدة   :١-٢٥القرار 
  

  ياتفاقية الطيران المدني الدول من ٥٦تعديل المادة   :٢-٢٧القرار 
  

  ) أ(٥٠تعديل المادة   :١-٢٨القرار 
  

 فيما يتعلق بالنص الصيني اتفاقية الطيران المدني الدوليتعديل   :٢-٣٢القرار 
  الرسمي لالتفاقية

  
  
  

  يالتفاقية الطيران المدني الدولسباني ألالنصان الفرنسي وا  :١٦-١٦القرار 

 قد دعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتزويد المنظمة بنصي اتفاقية الطيران المدني الدولي باللغتين ٢-٣القرار  انلما ك
 .الفرنسية واالسبانية، الستخدامهما فحسب لخدمة األغراض الداخلية للمنظمة



 I-4 القرارات السارية المفعول

 

التفاقية باللغتين الفرنسية واالسبانية  المجلس، عمال بذلك القرار وخدمة لألغراض المذكورة، قد اعتمد نصي اولما كان
 .Doc 7300/3والموجودين في الوثيقة 

قد وافق، بتاريخ ) ١٩٤٤شيكاغو،  (التفاقية الطيران المدني الدولي بالنص المعتمد بثالث لغات ينع المؤتمر الدولي المولما كان
ببروتوكول "بعد  يشار إليه فيما(ى بروتوكول ، عل٢٤/٩/١٩٦٨، في بوينيس ايريس، وفتح باب التوقيع، بتاريخ ٢٠/٩/١٩٦٨

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

 من المرغوب فيه أن يدخل نص االتفاقية باللغتين الفرنسية واالسبانية الملحق ببروتوكول بوينيس آيريس حيز النفاذ ولما كان
 .في أسرع وقت ممكن

  :الجمعية العموميةفإن 
 . كل الدول المتعاقدة على قبول بروتوكول بوينيس آيريس في أقرب وقت ممكنتحث  - ١

 أن تبدأ المنظمة على الفور في استخدام نص االتفاقية باللغتين الفرنسية واالسبانية الملحق ببروتوكول بوينيس تقرر  - ٢
  .آيريس

الشارة، في مراسالتها باللغة الفرنسية أو االسبانية، في عالقاتها مع  الدول المتعاقدة بأال تستخدم، ألغراض اتوصي  - ٣
 .المنظمة أو الدول المتعاقدة األخرى، سوى نص االتفاقية بهاتين اللغتين الملحق ببروتوكول بوينيس آيريس

  .٢- ٣ الغاء القرار تقرر  - ٤

  ة باللغة الروسيةتعديل اتفاقية شيكاغو فيما يتعلق بالنص الرسمي لالتفاقي  :٢-٢٢القرار 

 :إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

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

 . بشأن النص الرسمي التفاقية الطيران المدني الدولي باللغة الروسية١٣-٢١ في اعتبارها القرار وإذ تضع

ول المتعاقدة قد أعربت بصفة عامة عن رغبتها في وجود نص رسمي لالتفاقية المذكورة باللغة  علما بأن الدوقد أحاطت
 .الروسية

 تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو إجراء أنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور آنفا، وقد اعتبرت
 .٧/١٢/١٩٤٤بتاريخ 

 :ن االتفاقية المذكورة آنفا، التعديل التالي المقترح ادخاله على االتفاقية المذكورةم) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة تقر - ١

 :ياستبدال البند األخير من االتفاقية بالنص التال

االنجليزية  وعملت منه نسخة باللغات.  باللغة االنجليزية١٩٤٤ حرر في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام"
وستكون االتفاقية معدة للتوقيع في واشنطن العاصمة، وتودع . االسبانية وحجيتها الرسمية جميعا واحدةوالفرنسية والروسية و

النسختان بمحفوظات حكومة الواليات المتحدة األمريكية التي تسلم صورا رسمية طبق األصل منها لحكومات كل الدول التي 
 ."إليها توقع على هذه االتفاقية أو تنضم
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من االتفاقية المذكورة، أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح ) أ(٩٤كام المادة ، وفقا ألحتحدد - ٢
 .ساريا بعد تصديقها عليه هو أربعة وتسعون

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية تقرر - ٣
 :يث تكون كل منها متساوية في الحجية، متضمنا التعديل المقترح المذكور آنفا والعناصر التاليةواالسبانية، بح

 .يوقع على البروتوكول رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام  )أ 

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد انضمت إلى اتفاقية الطيران المدني الدولي أو   )ب 
 .قت عليهاتكون قد صد

 .الدولي تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 

 .والتسعين  وثيقة التصديق الرابعةإيداععليه في تاريخ  يسري مفعول البروتوكول بالنسبة للدول التي صدقت  )د 

 . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه

 .قوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ سريان مفعول البروتوكولي  )و

وثيقـة  إيـداع   يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله عند                 )ز
  .تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي

  الختامي لالتفاقية التصديق على البروتوكول بتعديل البند  :٣-٢٢ القرار

  :إن الجمعية العمومية
 . قد قررت تعديل البند الختامي لالتفاقية بحيث يتضمن ذكر النص المعتمد لالتفاقية باللغة الروسيةلما كانت

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

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

  .أعاله  األمين العام بأن يوجه اهتمام الدول المتعاقدة إلى هذا القرار فورا، تحقيقا للغرض المذكورتكلف  - ٢
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الختامي من اتفاقية الطيران   البندالتصديق على البروتوكول بتعديل  :٣-٢٤القرار 
  يالمدني الدول

 :إن الجمعية العمومية

 بشأن التصديق على البروتوكول بتعديل البند الختامي من اتفاقية الطيران المدني الدولي بحيث يتضمن ٣-٢٢ بقرارها إذ تذكر
 .النص الرسمي لالتفاقية باللغة الروسية

 .المذكور في أقرب وقت ممكن  مفعول التعديل من المرغوب فيه جدا أن يسريولما كان

  . بكل الدول المتعاقدة أن تصدق على تعديل البند الختامي من االتفاقية في أقرب وقت ممكنتهيب

  البند الختامي لالتفاقية التصديق على البروتوكول بتعديل  :٢٩-٣١القرار 

 :إن الجمعية العمومية

 .تفاقية شيكاغو بحيث يتضمن ذكر النص الرسمي لالتفاقية باللغة العربيةقد قررت تعديل البند الختامي اللما كانت 

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

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

  .أعاله ألمين العام بأن يوجه اهتمام الدول المتعاقدة إلى هذا القرار فورا، تحقيقا للغرض المذكوراتكلف  - ٢

تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالنص الصيني   :٢-٣٢القرار 
  الرسمي لالتفاقية

  :إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
  .١٩٩٨أيلول / سبتمبر٢٢الثانية والثالثين في مونتريال بتاريخ خالل دورتها وقد اجتمعت 

 لضمان توافر اتفاقية الطيران المدني إجراءبأن الدول المتعاقدة قد أعربت بصفة عامة عن رغبتها في اتخاذ وأحاطت علما 
  . بوصفها النص الصيني الرسمي١٩٤٤ كانون األول/ ديسمبر٧الدولي المبرمة في شيكاغو بتاريخ 

 تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو إجراءأنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور آنفا، قد اعتبرت و
  .١٩٤٤كانون األول / ديسمبر٧بتاريخ 

ألخير من من االتفاقية المذكورة آنفا، التعديل التالي المقترح ليحل محل النص الحالي للبند ا) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة تقر - ١
  :االتفاقية المذكورة
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ونصوص هذه االتفاقية، التي .  باللغة االنجليزية١٩٤٤كانون األول / حررت في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر"
وتودع هذه النصوص لدى . أعدت باللغات االنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والروسية واالسبانية، متساوية في الحجية

ات حكومة الواليات المتحدة األمريكية، وتسلم تلك الحكومة صورا معتمدة رسميا منها لحكومات كل الدول التي قد توقع محفوظ
  ".ويفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية في واشنطن العاصمة. على هذه االتفاقية أو تنضم إليها

 عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح من االتفاقية المذكورة، أن) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تحدد  - ٢
  . دولة١٢٤ساريا بعد تصديقها عليه هو 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والعربيـة والـصينية                 ررقت  -٣
ـ          ي الحجيـة، متـضمنا التعـديل المقتـرح المـذكور آنفـا             والفرنسية والروسية واالسبانية، بحيث تكون كل منها متساوية ف

  :التالية والعناصر
  .العام يوقع على البروتوكول رئيس الجمعية العمومية وأمينها  )أ 
 اتفاقية الطيران المدني الـدولي    يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على                )ب 

  .أو تكون قد انضمت إليها
  .الدولي ديق لدى منظمة الطيران المدنيتودع وثائق التص  )ج 
 وثيقة التصديق الرابعة والعـشرين      إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ             )د 

  .بعد المائة
  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه
  .فورا بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ سريان مفعول البروتوكوليقوم األمين العام   )و 
 وثيقـة   إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله عند                 )ز 

  .الدولي تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدني

لبروتوكول بتعديل البند الختامي التفاقية الطيران التصديق على ا  :٣-٣٢القرار 
  يالمدني الدول

  :إن الجمعية العمومية
  .قد قررت تعديل البند الختامي لالتفاقية بحيث يشتمل على النص الرسمي لالتفاقية باللغة الصينيةلما كانت 

  .ممكن ر أعاله في أقرب وقتترى أنه من المرغوب فيه بدرجة عالية أن يسري مفعول التعديل المذكوولما كانت 
  .البند الختامي لالتفاقية في أقرب وقت ممكن كل الدول المتعاقدة بأن تصدق على تعديلتوصي  - ١
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  .أعاله األمين العام بأن يوجه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار فورا، تحقيقا للغرض المذكوروتكلف  - ٢

 نقل بعض المهام والواجباتتعديل اتفاقية شيكاغو فيما يتعلق ب  :٢-٢٣القرار 

 إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 .٦/١٠/١٩٨٠ في دورتها الثالثة والعشرين بمونتريال فيوقد اجتمعت 

 .الدولية  بشأن تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليـات٢٨-٢٢ و٢٢-٢١في اعتبارها أحكام القرارين وإذ تضع 

 . بمشروع تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الذي أعدته الدورة الثالثة والعشرون للجنة القانونيةوإذ أحاطت علما

بأن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في النص على نقل بعض المهام والواجبات من دولة التسجيل إلى دولة وأحاطت علما 
 .لك الطائرات أو أي ترتيب مماثل بشأنهامستثمر الطائرات في حالة تأجير أو استئجار أو تبادل ت

 تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو إجراءأنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، وإذ تعتبر 
 .٧/١٢/١٩٤٤في 

 :لك االتفاقيةمن االتفاقية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي لت) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تعتمد  - ١

 : مكرر التالي نصها٨٣، المادة الجديدة ٨٣تدرج بعد المادة 

  مكرر٨٣المادة "

 نقل بعض المهام والواجبات

بموجب  ، عند استثمار طائرة مسجلة في دولة متعاقدة)أ(٣٢ و٣١ و٣٠ و١٢بغض النظر عن أحكام المواد   )أ 
مركز أعماله  رتيب مماثل، بواسطة مستثمر يكون أو استئجار أو تبادل الطائرة أو بموجب أي تإليجاراتفاق 

 لم يكن له مركز عمل رئيسي، في دولة متعاقدة أخرى، يجوز لدولة إن الدائمة إقامتهالرئيسي أو يكون محل 
التسجيل، باالتفاق مع تلك الدولة األخرى، أن تنقـل إليهـا كـل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل 

وتعفي دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق ). أ(٣٢ و٣١ و٣٠ و١٢رة بموجب المواد بالنسبة لتلك الطائ
 .بالمهام والواجبات المنقولة

ال يصبح النقل نافذا بالنسبة لدول متعاقدة أخرى قبل أن يكون االتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى المجلس وأعلن   )ب 
طات الدولة أو الدول المتعاقدة األخرى المعنية قد أخطرت وفقا للمادة الثالثة والثمانين، أو قبل أن تكون سل

 .مباشرة بوجود االتفاق ونطاقه بواسطة دولة طرف في االتفاق

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

عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح التعديل المقترح من االتفاقية المذكورة أن ) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة وتحدد  - ٢
 .ساريا بعد تصديقها عليه هو ثمانية وتسعون
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 أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بروتوكوال باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية تقرر  -٣
 : المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األمور المبينة أدناهواالسبانية، بحيث تكون كلها متساوية في الحجية، متضمنا التعديل

 .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 

يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المـدني الـدولي                     )ب 
 .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها

 .الدولي ق لدى منظمة الطيران المدنيتودع وثائق التصدي  )ج 

  .والتسعين يسري مفعول البروتوكول بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ ايداع وثيقة التصديق الثامنة  )د 
 . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه

 .ميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ سريان مفعول البروتوكوليقوم األمين العام فورا بإخطار ج  )و 

يسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المذكور أعاله، اعتبارا من تـاريخ                )ز 
  . وثيقة تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدني الدوليإيداع

   مكرر في اتفاقية شيكاغو٨٣  المادةبإدخالالبروتوكول التصديق على   :٣-٢٣القرار 

 :إن الجمعية العمومية

 . مكرر٨٣ الخاص بتعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي بإضافة مادة جديدة هي المادة ٢-٢٣ القرار قد اعتمدت لما كانت

  . تصدق على التعديل في أقرب وقت ممكن أي تغييرات الزمة في قانونها الوطني وأنإتمامجميع الدول المتعاقدة على تحث 

  ) مكرر٣ المادة(تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي   :١-٢٥القرار 

 :إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي

 .١٠/٥/١٩٨٤بمونتريال بتاريخ ) االستثنائية(في دورتها الخامسة والعشرين إذ انعقدت 

 الصداقة وحسن التفاهم بين أمم العالم وشعوبه، غير وإبقاء إيجادلدولي يمكن أن يساعد كثيرا على الطيران المدني اولما كان 
 .العام  استخدام ذلك الطيران يمكن أن يصبح تهديدا لألمنإساءةأن 

 .عالميمن المرغوب فيه تجنب االحتكاك وتنمية التعاون بين األمم والشعوب، األمر الذي يتوقف عليه السالم الولما كان 
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 .من الضروري للطيران المدني الدولي أن يطور بطريقة أكيدة ومنظمةولما كان 

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

 :٧/١٢/١٩٤٤لدولي الموقع عليها بشيكاغو في الدول المتعاقدة في اتفاقية الطيران المدني اولما كانت 

  .إقليمهاتعترف بأن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو  —
  .وتتعهد لدى وضع القواعد المتعلقة بطائرات الدولة فيها بأن تعتد بسالمة المالحة للطائرات المدنية —
  .ال تتفق مع أغراض هذه االتفاقيةوتوافق على عدم استعمال الطيران المدني في أغراض  —
الدول المتعاقدة مصممة على اتخاذ التدابير المالئمة الرامية لمنع انتهاك الفضاء الجوي للدول األخرى ومنع استعمال ولما كانت 

 .الطيران المدني في أغراض ال تتفق مع أهداف االتفاقية وأن تعزز على نحو أكبر سالمة الطيران المدني الدولي

الرغبة العامة للدول المتعاقدة تتمثل في أن تؤكد من جديد على مبدأ عدم استعمال األسلحة ضد الطائرات المدنية ا كانت ولم
 .أثناء طيرانها

 .٧/١٢/١٩٤٤ أنه من المرغوب فيه تبعا لذلك أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو في تقرر  -١

  :على التعديل التالي المقترح لالتفاقية آنفة الذكر من االتفاقية المذكورة،) أ(٩٤لمادة  وفقا لحكم اتوافق  - ٢
 : مكرر٣ مادة جديدة ٣تدرج بعد المادة 

  مكرر٣المادة "

تسلم الدول المتعاقدة بأنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء إلى استعمال األسلحة ضد الطائرات المدنية   )أ
بأنـه يجب، في حالة حدوث اعتراض، أال تعرض أرواح األشخاص الذين على متن الطائرة أثناء طيرانها، و

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

ما أي طائرة  ممارسة سيادتها، أن تلزم بالهبوط في مطار معينتسلم الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة، في   )ب
 بدون سند، أو إذا كانت ثمة أسباب معقولة يستنتج منها أن الطائرة يجري استعمالها ألي إقليمهامدنية تطير فوق 

 غرض ال يتفق مع أغراض هذه االتفاقية، ويجوز للدولة أيضا أن تصدر لتلك الطائرة أي تعليمات أخرى لوضع
ولهذا الغرض، يجوز للدول المتعاقدة أن تلجأ ألي وسائل مالئمة تتفق مع قواعد القانون . حد لتلك االنتهاكات

. من هذه المادة) أ(الدولي ذات الصلة بذلك، بما في ذلك األحكام ذات الصلة في هذه االتفاقية، وبالتحديد الفقرة 
 . فيما يتعلق باعتراض الطائرات المدنيةوتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر نظمها السارية

متعاقدة  ولهذا الغرض تضع كل دولة. من هذه المادة) ب( تمتثل كل طائرة مدنية ألي أمر صادر وفقا للفقرة  )ج
 ألي طائرة مدنية مسجلة في إلزامياجميع األحكام الضرورية في قوانينها أو نظمها الوطنية لجعل هذا االمتثال 

وتجعل كل .  الدائمة في تلك الدولةإقامتهوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو تلك الدولة أو يق
دولة متعاقدة كل انتهاك لتلك القوانين أو النظم المطبقة معاقبا عليه بعقوبات شديدة، وتعرض الحالة على سلطاتها 

 .المختصة وفقا لقوانينها أو نظمها
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 المالئمة كي تحظر أن تستعمل عمدا ألي غرض ال يتفق مع أغراض هذه االتفاقية تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير  )د
 الدائمة في إقامتهأو يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو  أي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة

 ."من هذه المادة) ج(و ) ب(أو يخل بما جاء في الفقرتين ) أ(وال يؤثر هذا الحكم في الفقرة . تلك الدولة

من االتفاقية المشار إليها، أن عدد الدول المتعاقدة التي سوف يصبح ) أ(٩٤ وفقا ألحكام المادة المذكورة وتحدد،  - ٣
 .التعديل المقترح ساريا بعد تصديقها عليه هو مائة واثنتان

ت االنجليزية والفرنسية والروسية أن يضع األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بروتوكوال باللغاوتقرر   - ٤
 :واالسبانية، تكون جميعا متساوية في الحجية، ويحتوي التعديل المقترح المشار إليه أعاله واألمور المبينة فيما يلي

 .العام يوقع على البروتوكول رئيس الجمعية العمومية وأمينها  )أ

 على اتفاقية الطيران المدني الدولي المـذكورة أو  دولة صدقت  يكون باب التصديق على البروتوكول مفتوحا لكل        )ب
 .انضمت إليها

 .تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي  )ج

يصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في التاريخ الذي تودع فيه وثيقة التصديق الثانيـة بعـد               )د
 .المائة

 . كل تصديق على البروتوكولإيداعخطار كل الدول المتعاقدة بتاريخ يقوم األمين العام فورا بإ  )ه

 .ساريا يقوم األمين العام بإخطار كل الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بالتاريخ الذي يصبح فيه البروتوكول  )و 

 وثيقة اإيداعهيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المذكور، عند   )ز 
  .تصديقها عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي

 مكرر في ٣ التصديق على البروتوكول الذي يضمن المادة  :٢-٢٥القرار 
   شيكاغو اتفاقي

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

 . مكرر في صلب تلك االتفاقية٣دخال مادة جديدة هي المادة  على تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي بإباإلجماعقد وافقت 

 مكرر في صلب ٣جميع الدول المتعاقدة على أن تصدق في أسرع وقت ممكن عمليا على البروتوكول الذي يضمن المادة تحث 
 .اتفاقية الطيران المدني الدولي

  . القرارتطلب من األمين العام أن يوجه اهتمام جميع الدول المتعاقدة إلى هذا
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   مكرر ٣  المادةبإدخالالتصديق على البروتوكول   :١-٢٧القرار 
 في اتفاقية شيكاغو  

 على تعديل باإلجماع، قد وافقت ١٩٨٤، التي عقدت عام )االستثنائية(الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والعشرين لما كانت 
 . مكرر في تلك االتفاقية٣مادة التفاقية الطيران المدني الدولي بإدخال مادة جديدة هي ال

، قد ناشدا ١٩٨٨ ديسمبر ٧ يوليو و١٤، والمجلس في قراريه بتاريخ ٢-٢٦ و٢-٢٥الجمعية العمومية في قراريها ت نولما كا
تفاقية، أن تفعل ذلك في أقرب  مكرر في اال٣كل الدول التي لم تصدق بعد على البروتوكول بإدخال مادة جديدة هي المادة 

 .نممك وقت

 قد الحظت بطء التقدم في التصديق على البروتوكوالت الخاصة بتعديل اتفاقية ٢-٢٦الجمعية العمومية في قرارها ولما كانت 
 .شيكاغو

 . مكرر الجديدة تجسد المبادئ األساسية الالزمة للتطور اآلمن للطيران المدني الدولي٣المادة ولما كانت 

 .ول تلك المادة في أقرب وقت ممكنمن المرغوب فيه أن يسري مفعولما كان 

 :فإن الجمعية العمومية

 مكرر في اتفاقية شيكاغو،     ٣التي لم تصدق بعد على البروتوكول بإدخال المادة           على وجه االستعجال كل الدول المتعاقدة      تناشد
  .ممكن أن تفعل ذلك في أقرب وقت

يران المدني الدولي التعاون بين الدول المتعاقدة لتحقيق سالمة الط  :٣-٢٥القرار 
  والنهوض بأغراض اتفاقية شيكاغو

 إن الجمعية العمومية

 . في هذا اليومباإلجماع الذي اعتمدته الجمعية العمومية ١-٢٥ القرار إذ تالحظ

 بأن سالمة الطيران المدني الدولي تقتضي أن تعترف جميع الدول بأهمية سالمة وأرواح األشخاص الذين على متن وإذ تعترف
 .ائرات المدنية، وتعززها تدابير تنسيق فعالة بخصوص الشؤون المتعلقة بالمالحة الجويةالط

 عن وجود تدابير عملية للتعاون بين الدول المتعاقدة لتحقيق سالمة الطيران المدني الدولي وللنهوض ى بأنه ال غنواقتناعا منها
 .بأغراض اتفاقية شيكاغو

التنسيق بين أنظمة االتصاالت العسكرية والمدنية وبين هيئات مراقبة الحركة الجوية من  أنه من المرغوب فيه تحسين وإذ تدرك
 .أجل تعزيز سالمة الطيران المدني أثناء التحقق من هوية الطائرات المدنية واعتراضها

 للقواعد إصدارهاد  الخاصة باعتراض الطائرات المدنية عن اإلجراءات بأهمية تشجيع الدول على تحقيق التجانس بينوإذ تعترف
 .التنظيمية لطائراتها

  :الدول المتعاقدةتناشد   - ١
  .أن تتعاون إلى أبعد حد ممكن عمليا على التقليل من الحاجة إلى اعتراض الطائرات المدنية  )أ
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أن تتعاون إلى أبعد حد ممكن عمليا على تحسين التنسيق بين أنظمة االتصاالت العسكرية والمدنية وبين هيئات   )ب
راقبة الحركة الجوية من أجل تعزيز سالمة الطيران المدني الدولي أثناء التحقق من هوية الطائرات المدنية م

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

  .للقواعد التنظيمية لطائراتهاإصدارها 
في   موحدة من جانب طواقم الطيران للطائرات المدنيةإجراءاتبعد حد ممكن عمليا إلى اتباع أن تسعى إلى أ  )د

 .مجال المالحة والعمليات الجوية

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

 العالمية أرض -انب القانونية لالتصاالت جوالجو  :١٩-٢٩القرار 

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

ل على الفضاء الجوي فوق من اتفاقية شيكاغو على أنها تعترف بسيادة الدو) أ(٣٠اللجنة القانونية قد فسرت المادة ولما كانت 
 .إقليمهااقليمها وأنها تخضع المراسالت العامة إلى األنظمة المعمول بها في الدولة التي تعبر الطائرات 

اللجنة القانونية قد أوصت المجلس بأن يدعو هذه الجمعية إلى اعتماد قرار يحتوي على مضمون توصية اللجنة ولما كانت 
 .القانونية

 :ومية تقرر أنهفإن الجمعية العم

من اتفاقية شيكاغو ما يحول دون قيام أشخاص ال يحملون ترخيصا ) ب(٣٠ال يجوز القول بأن هناك في المادة   - ١
أرض   - السلكي جوإرسال السلكي مركبة على متن طائرة ما عندما يكون الغرض من هذا االستخدام إرسالباستخدام أجهزة 

 .عالقة له بسالمة الطيران ال

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

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

  مرفق
طيران المدني  مكرر من اتفاقية ال٨٣أو دولة المستثمر حسب حكم المادة (إذا كانت الدولة العضو هي دولة التسجيل لطائرة ما 

، يجوز استخدام جهاز االرسال الالسلكي الموجود على متنها، أثناء وجود )الدولي عند بدء سريانها وتطبيقها على حالة محددة
أرض ال عالقة له بسالمة الطيران، مع  -الطائرة المعنية في اقليم دولة عضو أخرى أو فوقه، لغرض ارسال السلكي جو

 :مراعاة الشروط التالية

  .لتركيب وتشغيل هذا الجهاز) أو دولة المستثمر(االمتثال لشروط الترخيص الصادر عن دولة تسجيل الطائرة   )١(
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 أرض ال عالقة له بسالمة الطيران شريطة -يجوز ألي شخص استخدام هذا الجهاز في ارسال السلكي جو   )٢(
أو دولة (صول من دولة التسجيل أن يخضع هذا الجهاز دائما لسيطرة مسؤول تشغيل يحمل ترخيصا حسب األ

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

االتفاقية كلما عدلت من حين آلخر، بما فيها الترددات الالسلكية المطبقة، وتجنب التداخل الضار مع الترددات 
  . لخدمات أخرى، واألولوية التصاالت الطيران الخاصة باالستغاثة وسالمة الطيران وانتظامهالمستخدمة

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

  عضوية االيكاو

  ) مكرر٩٣المادة  (تعديل اتفاقية شيكاغو  :٣-١القرار 
الجمعية العامة لألمم المتحدة قد أوصت بطرد حكومة فرانكو االسبانية من عضوية الوكاالت المتخصصة التي أنشأتها لما كانت 

منظمة األمم المتحدة أو المنظمات المرتبطة بها وأوصت بمنعها من االشتراك في المؤتمرات أو النشاطات األخرى التي يمكن 
 .يذها منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة إلى حين تشكيل حكومة جديدة ومقبولة في اسبانياأن ترتب لتنف

الجمعية العامة، لدى موافقتها على مشروع االتفاق بين منظمة األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي ولما كانت 
 .تتخذه الجمعية العامة بخصوص اسبانيا تحت حكم فرانكو ار، قد رهنت موافقتها هذه على تطبيق اإليكاو ألي قر)االيكاو(

توصية الجمعية العامة والوفاء بالشرط الذي أوردته الجمعية العامة  ، رغبة منها في تطبيقلذلك، فإن الجمعية العمومية لاليكاو
 التعديل التالي التفاقية الطيران لموافقتها على مشروع االتفاق بين منظمة األمم المتحدة وااليكاو، تعتمد بموجب هذا القرار

 : من االتفاقية٩٤المدني الدولي وفقا ألحكام المادة 

  مكرر٩٣المادة "

  . السابقة٩٣ و٩٢ و٩١بغض النظر عن أحكام المواد   )أ 
كل دولة توصي الجمعية العامة لألمم المتحدة بإسقاط عضوية حكومتها من الوكاالت الدولية التي أنشأتها  - ١

  .و المرتبطة بها، تسقط عضويتها من تلقاء نفسها في منظمة الطيران المدني الدولياألمم المتحدة أ
كل دولة تقصي من عضوية األمم المتحدة تفقد من تلقاء نفسها عضويتها في منظمة الطيران المدني  - ٢

  . توصية تنص على خالف ذلكباإلقصاءالدولي ما لم ترفق الجمعية العامة لألمم المتحدة بقرارها الخاص 
السابقة يجوز، بموافقة ) أ(كل دولة تفقد عضويتها في منظمة الطيران المدني الدولي تطبيقا ألحكام الفقرة   )ب 

الجمعية العامة لألمم المتحدة، قبولها من جديد في منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلبها وبموافقة أغلبية 
  .أعضاء المجلس

قوق وامتيازات عضوية األمم المتحدة يوقف أيضا، بناء على طلب أعضاء المنظمة الذين يوقف تمتعهم بح  )ج 
  ."األخيرة، تمتعهم بحقوق وامتيازات عضوية هذه المنظمة
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  بحث طلبات العضوية في منظمة االيكاو  :٩-١القرار 
المنظمة من  تتمكن هذه ىمن المرغوب فيه أن تنضم جميع دول العالم إلى عضوية منظمة الطيران المدني الدولي حتلما كان 
 . بأقصى قدر من الفائدة في النهوض بالسالمة الجوية وفي تطور النقل الجوي على نحو من الفاعلية واالنتظاماإلسهام

 . في بحث طلبات االنضماماإلسراعمن المرغوب فيه ولما كان 

 .من جانب دول معينة من االتفاقية تحتويان على أحكام متعلقة بطلبات االنضمام ٩٣و) أ(٩٢المادتان ولما كانت 

 .١٩٤٤ منظمة األمم المتحدة منذ التوقيع على االتفاقية في ديسمبر إنشاءقد تم وبما أنه 

 عالقات بين هذه المنظمة ومنظمة األمم المتحدة وأن ذلك إنشاءالجمعية العمومية الحالية قد اعتمدت اتفاقا بهدف ولما كانت 
من االتفاقية يجب أن تحال ) أ(٩٢دمة من دول غير الدول المشار إليها في المادة االتفاق يقضي بأن كل طلبات االنضمام المق

 .فورا بواسطة هذه المنظمة إلى منظمة األمم المتحدة

طلبات االنضمام إلى هذه المنظمة قد تصل، في غير أوقات انعقاد الجمعية العمومية، من دولة غير الدول ولما كانت 
 .من االتفاقية) أ(٩٢المنصوص عليها في المادة 

 :لذلك، فإن الجمعية العمومية تقرر

أنه في حالة تسلم طلب االنضمام لعضوية هذه المنظمة، في غير أوقات انعقاد الجمعية العمومية، من دولة غير الدول 
 تقديم الطلب إلى  من االتفاقية وإلى حين٩٣من االتفاقية، يجوز للمجلس، وفقا ألحكام المادة ) أ(٩٢المنصوص عليها في المادة 

الجمعية العمومية التالية بمقتضي أحكام تلك المادة، أن يتشاور مع الدولة أو الدول التي تعرضت للغزو أو الهجوم خالل حرب 
  . من جانب الدولة التي تسعى لالنضمام١٩٤٥-١٩٣٩أعوام 

  المنظمة وهيئاتها

عضاء المجلس إلى من االتفاقية بغرض زيادة أ) أ(٥٠تعديل المادة   :١-١٣القرار
  عضوا سبعة وعشرين

 :ة العموميةيإن الجمع

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

 .أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة عدد أعضاء المجلسظ حوإذ تال

، وأن يزيد بذلك عدد أعضاء المجلس من واحد وعشرين إلى إضافيةجلس بستة مقاعد أنه من المناسب تزويد الموإذ تعتبر 
 .سبعة وعشرين عضوا

من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم ولما كان 
 .١٩٤٤السابع من ديسمبر 

  :من االتفاقية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي على االتفاقية المذكورة) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تعتمد - ١
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 ."'سبعة وعشرين'ويحل محلها العبارة ' واحد وعشرين'من االتفاقية، تحذف العبارة ) أ(٥٠في المادة "

 يصبح نافذا بستة وخمسين  عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكيتحدد  - ٢
 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤دولة، وذلك وفقا ألحكام المادة 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، تقرر  - ٣
  :ح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناهالتعديل المقتر بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا

a. يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول.  
b.  يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي

  .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها
c.  منظمة الطيران المدني الدوليتودع وثائق التصديق لدى.  
d.  وثيقة التصديق السادسة والخمسينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ .  
  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه
دول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ دخول يقوم األمين العام فورا بإخطار جميع ال  )و 

  .البروتوكول حيز النفاذ
e.  إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند 

  .وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

من االتفاقية بغرض زيادة أعضاء المجلس إلى ) أ(٥٠دة تعديل الما  :١-أ١٧القرار 
  ثالثين عضوا

 :إن الجمعية العمومية

 .١٩٧١في دورة استثنائية، بنيويورك، في الحادي عشر من مارس وقد اجتمعت 

 .أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة عدد أعضاء المجلسوإذ تالحظ 

 وبذلك يرتفع عدد أعضاء المجلس من سبعة وعشرين إلى ثالثين إضافيةجلس بثالثة مقاعد أنه من المناسب تزويد الموإذ تعتبر 
 .عضوا

تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع  من الضروري، للغرض المذكور أعاله، أنا كان مول
 .١٩٤٤من ديسمبر 

  :قية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورةمن االتفا) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تعتمد - ١

ويتألف من ثالثين دولة متعاقدة : "من االتفاقية، تحذف الجملة الثانية ويحل محلها ما يلي) أ(٥٠في المادة "
 ."تنتخبها الجمعية العمومية
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 المذكور أعاله لكي يصبح نافذا بثمانين دولة، وذلك  عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترحتحدد  - ٢
 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وفقا ألحكام المادة 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، تقرر  - ٣
  :التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناه بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا

  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 
يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي   )ب 

  .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها
  .ق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدوليتودع وثائ  )ج 
  . وثيقة التصديق الثمانينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه، في تاريخ   )د 

  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه
جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول يقوم األمين العام فورا بإخطار   )و 

  .النفاذ حيز
 وثيقة إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند   )ز 

  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

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

 :إن الجمعية العمومية

 .١٩٧٤ أكتوبر ١٤في   في دورتها الحادية والعشرين، بمونتريال،وقد اجتمعت

 . أن الدول المتعاقدة ترغب بصفة عامة في زيادة عدد أعضاء المجلسوإذ تالحظ

 بثالثة مقاعد اضافية، وبذلك ترفع عدد أعضاء المجلس من ثالثين إلى ثالثة وثالثين  أنه من المناسب تزويد المجلسوإذ تعتبر
 .عضوا، من أجل السماح بزيادة تمثيل الدول المنتخبة في المرحلتين الثانية وخاصة الثالثة من انتخاب المجلس

لي المبرمة في شيكاغو في اليوم السابع  من الضروري، للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدوولما كان
 .١٩٤٤من ديسمبر 

  :من االتفاقية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تعتمد - ١

 ."'ثينثال ' محل التعبير'ثالثة وثالثين' التعبير  بإحالل من االتفاقية، تعدل الجملة الثانية) أ(٥٠في المادة "
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عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا بست وثمانين دولة، تحدد   - ٢
 .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وذلك وفقا ألحكام المادة 

النجليزية والفرنسية واالسبانية،  أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات اتقرر  - ٣
  :التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناه بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا

  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 

قت على اتفاقية الطيران المدني الدولي يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة قد تكون قد صد  )ب 
  .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها

  .الدولي تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 

  . الوثيقة السادسة والثمانينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ   )د 

  . كل تصديق على البروتوكولإيداعول المتعاقدة بتاريخ يقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الد  )ه

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

وثيقة  إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند   )ز 
  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن ) أ(٥٠تعديل المادة   :١-٢٨القرار 

 :إن الجمعية العمومية

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

 ترغب في زيادة عضوية المجلس لكفالة تحقيق توازن أفضل من خالل زيادة أن عددا كبيرا من الدول المتعاقدةوإذ الحظت 
 .تمثيل الدول المتعاقدة

 .أنه من المالئم زيادة عضوية تلك الهيئة من ثالثة وثالثين إلى ستة وثالثين عضواوإذ ترى 

دولي المبرمة في شيكاغو في اليوم من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الولما كان 
 .١٩٤٤السابع من ديسمبر 

  :من االتفاقية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة) أ(٩٤وفقا ألحكام المادة  ،تعتمد - ١
  ."' ثالثة وثالثون' محل 'ستة وثالثون 'من االتفاقية تعدل الجملة الثانية بإحالل ) أ(٥٠في المادة "

وذلك   بمائة وثمانية عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا،تحدد  - ٢
  .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤وفقا ألحكام المادة 
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لفرنسية والروسية  أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية واتقرر  - ٣
  :التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناه واالسبانية، بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا

  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 
اتفاقية الطيران المدني الدولي يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أي دولة تكون قد صدقت على   )ب 

  .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها
  .الدولي تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني  )ج 
  .المائة  وثيقة التصديق الثامنة بعدإيداععليه في تاريخ  لنسبة للدول التي صدقتايصبح البروتوكول نافذا ب  )د 

  . كل تصديق على البروتوكولإيداعول المتعاقدة بتاريخ يقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الد  )ه
يقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول   )و 

  .النفاذ حيز
وثيقة  إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، بعد   )ز 

  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

  ) أ(٥٠ التصديق على البروتوكول المعدل للمادة  :٢-٢٨القرار 
  ياتفاقية الطيران المدني الدولمن   

من االتفاقية بحيث تنص ) أ(٥٠، تعديل المادة )االستثنائية(الجمعية العمومية قد قررت، في دورتها الثامنة والعشرين لما كانت 
 .على زيادة في عدد أعضاء المجلس

 .الجمعية العمومية ترى أنه من المرغوب فيه للغاية أن يدخل التعديل المذكور أعاله حيز النفاذ في أسرع وقت ممكنوبما أن 

 :فإن الجمعية العمومية

 .من االتفاقية) أ(٥٠ في التصديق على تعديل المادة باإلسراعجميع الدول المتعاقدة توصي  - ١

  .األمين العام بتوجيه عناية الدول المتعاقدة إلى هذا القرار في أسرع وقت ممكن وتكلف - ٢

  التزامات الدول األعضاء بالمجلس  :١-٤القرار 

 . قد قبلت مسؤولية المشاركة الكاملة في نشاط المنظمة١٩٤٧الدول المتعاقدة التي انتخبت لعضوية المجلس في عام لما كانت 
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انتخبت على هذا األساس قد وجدت استحالة في االضطالع بهذه المسؤولية حسبما كان متوقعا عند بعض الدول التي ولما كانت 
 .وقت انتخابها، وعجزت عن االضطالع بدورها المتوقع في نشاط المجلس

 من المقبول رغم هذه المصاعب أن االنتخاب لعضوية المجلس ينطوي على التزام كامل من جانب الدول المتعاقدةولما كان 
 .كامل المنتخبة بأن تشارك في نشاط المنظمة على نحو

 :فإن الجمعية العمومية تقرر اآلتي

 من النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية الحالية، برغبتها في *٤٥  بموجب المادةإخطاراإن الدولة المتعاقدة التي تقدم  - ١
ا أشارت بذلك إلى نيتها، لدى انتخابها، في تعيين ودعم تمثيل التقدم للترشيح من أجل االنتخاب في المجلس، يكون مفهوما أنه

  .متفرغ في مقر المنظمة لتأمين مشاركة الدول األعضاء بالمجلس في نشاط المنظمة
أن يكلف المجلس بتقديم تقرير إلى كل دورة من دورات الجمعية العمومية عن حالة عدم تمكن أي عضو في المجلس   - ٢

  . السابقة، بمسؤولياته المحددة في الفقرة أعالهمن القيام، منذ الدورة

دة أعضاء لجنة المالحة الجوية  من االتفاقية لزيا٥٦تعديل المادة   :٢-١٨القرار 
  خمسة عشر عضوا ىإل

 :إن الجمعية العمومية

 .في دورتها الثامنة عشرة في فييناوقد اجتمعت 

 .أعضاء لجنة المالحة الجويةوجود رغبة عامة بين الدول المتعاقدة لزيادة وإذ تالحظ 

 .أنه من المالئم زيادة أعضاء هذه اللجنة من اثني عشر إلى خمسة عشر عضواوإذ تعتبر 

من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، أن تعدل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم ولما كان 
 .١٩٤٤السابع من ديسمبر 

  :من االتفاقية المذكورة أعاله، التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة) أ(٩٤حكام المادة ، وفقا ألتعتمد - ١
 ."'اثني عشر عضوا' محل 'خمسة عشر عضوا' من االتفاقية تحل عبارة ٥٦في المادة "

افذا بثمانين دولة، وذلك  عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نتحدد  - ٢
  .من االتفاقية المذكورة) أ (٩٤وفقا ألحكام المادة 

أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، تقرر   - ٣
  :أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناهالتعديل المقترح المذكور  بحيث يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا

  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 
يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي   )ب 

  .المذكورة أو تكون قد انضمت إليها
                                                   

  .٥٥ أصبحت اآلن المادة *
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  .ران المدني الدوليتودع وثائق التصديق لدى منظمة الطي  )ج 
  . وثيقة التصديق الثمانينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ   )د 

  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه
تفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز يقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول األطراف في اال  )و 

  .النفاذ
 وثيقة إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند   )ز 

  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

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

 من االتفاقية تقضي بأن لجنة المالحة الجوية تتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس من بين ٥٦المادة لما كانت 
األشخاص الذين ترشحهم الدول المتعاقدة، لكنها لم تنص على أي تمييز على أساس الجنسية ولم تحدد ما إذا كانت هذه 

 .جلس أو غير األعضاء فيهيجب أن تقدمها الدول األعضاء في الم الترشيحات

 .هؤالء األعضاء يجب أال يكونوا مؤهلين مهنيا فحسب، بل يجب أيضا أن يكرسوا وقتهم الكامل ألداء مسـؤولياتهمولما كان 

الجمعية العمومية ترغب في تهيئة الفرصة أمام كل الدول المتعاقدة المهتمة باألمر لكي تشارك على أتم وجه ممكن ولما كانت 
  .ل لجنة المالحة الجويةفي أعما

 مالئمة يضعها إجراءاتمن المستطاع تحقيق األهداف المذكورة أعاله، بما يتمشي ومقتضيات االتفاقية، من خالل ولما كان 
  .المجلس

، وقررت، ٩-١٠ و٤-٤و) ٤ والفقرة ٣جزءا من نص الفقرة  (٨-٢الجمعية العمومية قد استعرضت القرارات ولما كانت 
  .إلغائها، ضرورة توحيدها ثم ٢- ١٥لقرار عمال بأحكام ا

  :فإن الجمعية العمومية
فيها تعيين أعضاء جدد في لجنة المالحة الجوية، للحصول من جميع   تكليف المجلس بأن يسعى، في كل مرة يباشرتقرر - ١

  .الدول المتعاقدة على ترشيحات يمكن من بينها اختيار الخمسة عشر عضوا في اللجنة

المتعاقدة، وخصوصا الدول غير الممثلة في المجلس، على بذل مزيد من الجهود القتراح مرشحين  كل الدول تحث  - ٢
  .لعضوية اللجنة

المجلس أال يعين أكثر من شخص واحد من بين األشخاص الذين ترشحهم دولة متعاقدة واحدة، وأن يأخذ في توصي   - ٣
  .غرافية في العالمالحسبان تماما أنه من المرغوب فيه تمثيل جميع المناطق الج

  .بأن يتخذ المجلس الخطوات لتحقيق وتشجيع مشاركة كل الدول المتعاقدة على أتم وجه ممكن في أعمال اللجنةتوصي   - ٤



 I-22 القرارات السارية المفعول

 

  . ويحل محله١٤- ١٦ أن هذا القرار يلغي القرار تعلن  - ٥

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

  :إن الجمعية العمومية

  . الدول المتعاقدة ترغب عموما في زيادة عدد أعضاء لجنة المالحة الجويةأنإذ تالحظ 

  . عضوا١٩ عضوا إلى ١٥أنه من المالئم زيادة عدد أعضاء تلك الهيئة من وإذ تعتبر 

مبرمة في شيكاغو  تعديل التفاقية الطيران المدني الدولي الإجراءأنه من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، وإذ تعتبر 
  .١٩٤٤في اليوم السابع من ديسمبر 

  :من االتفاقية المذكورة أعاله التعديل المقترح التالي لالتفاقية المذكورة) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة تعتمد - ١

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

وذلك وفقا  قدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا، عدد الدول المتعا١٠٨ ب تحدد  - ٢
  .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤ألحكام المادة 

 أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية تقرر  - ٣
  :ون كلها متساوية في الحجية، يتضمن التعديل المقترح المذكور أعاله واألحكام الواردة أدناهواالسبانية، بحيث تك

  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  )أ 

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

  .تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي  )ج 

  .المائة  وثيقة التصديق الثامنة بعدإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ   )د 

  .كول كل تصديق على البروتوإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   )ه

 جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز بإخطاريقوم األمين العام فورا   )و 
  .النفاذ

 وثيقة إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند   )ز 
  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي
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  الدستور المنقح للجنة القانونية  :٥-٧القرار 

  :تقرر الجمعية العمومية
بموجب هذا دستور اللجنة القانونية الذي يرد نصه أدناه والذي يلغي الدستور الذي اعتمدته الجمعية العمومية في أن تعتمد 

  .ويحل محله) ٤٦-١القرار (دورتها األولي 
  دستور اللجنة القانونية

 الجمعية إنشاءلجنة دائمة من لجان المنظمة، من ") اللجنة"المشار إليها فيما بعد باسم (ة القانونية تكون اللجن  - ١"
  .العمومية وتكون مسؤولة أمام المجلس، مع مراعاة االستثناءات المحددة أدناه

  :تكون واجبات ووظائف اللجنة كما يلي - ٢
 المتعلقة بتفسير وتعديل اتفاقية الطيران المدني أن تقدم المشورة إلى المجلس، بناء على طلبه، حول المسائل  )أ 

  .الدولي
أن تدرس المسائل األخرى المتعلقة بقانون الجو الدولي العام التي يحيلها المجلس أو الجمعية العمومية إليها، وأن   )ب 

  .تقدم توصياتها بشأن تلك المسائل
بادرة خاصة منها بشرط الحصول على أن تقوم، بناء على تعليمات من الجمعية العمومية أو المجلس، أو بم  )ج 

موافقة مسبقة من المجلس، بدراسة المشاكل المتعلقة بقانون الجو الخاص التي تهم الطيران المدني الدولي، وأن 
  . وأن تقدم التقارير والتوصيات في هذا الصدد،الدولية تعد مسودات اتفاقيات قانون الجو

الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى في دورات أن تقدم إلى المجلس توصياتها بخصوص تمثيل   )د 
اللجنة، وبخصوص تنسيق أعمال اللجنة مع أعمال الهيئات التمثيلية األخرى بالمنظمة واألمانة العامة، 

  .وبخصوص المسائل األخرى التي من شأنها أن تساهم في تحقيق فاعلية أعمال المنظمة
تعينهم الدول المتعاقدة كممثلين لها، ويكون االشتراك فيها مفتوحا لكل الدول تتكون اللجنة من خبراء قانونيين  - ٣

  .المتعاقدة
  .يكون لكل دولة متعاقدة ممثلة في اجتماعات اللجنة صوت واحد - ٤
تحدد اللجنة، بموافقة المجلس، البرنامج العام ألعمالها ومشروع جدول األعمال لكل دورة من دوراتها، على  - ٥

 باستطاعة اللجنة أن تعدل، خالل أية دورة من دوراتها، مشروع جدول األعمال لتحسين تصريف أن يكون مفهوما أن
وتعقد دورات اللجنة في األماكن والمواعيد التي يحددها المجلس أو يوافق . أعمالها بما يتمشي وأحكام هذا الدستور

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

  .اللجنة وهيئات المنظمة األخرى أو دول أو منظمات أخرى، لموافقة المجلس
  .تنتخب اللجنة أعضاء هيئتها الرئاسية - ٧
 في المواعيد واألماكن التي وإما في نفس فترة انعقاد اللجنة، إماللجنة أن تكون لجانا فرعية تعقد اجتماعاتها  - ٨

  ."نة، بشرط موافقة المجلستحددها اللج
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   من االتفاقية ٦١و) ه(٤٩و) أ(٤٨تعديالت على المواد   :١-٨القرار 
  )العمومية وتيرة انعقاد دورات الجمعية(  

، تقضي ١٩٤٤، الموقع عليها في شيكاغو في السابع من ديسمبر اتفاقية الطيران المدني الدوليمن ) أ(٤٨ المادة لما كانت
  .ومية سنويابانعقاد الجمعية العم

 المنظمة بعض المرونة بما يسمح بخفض وتيرة دورات الجمعية العمومية، إذا بدا ذلك إعطاء من المرغوب فيه ولما كان
  .التخفيض مستحسنا

  . تعديل على االتفاقية المذكورة من أجل الغرض المذكور أعالهإدخال من الضروري انكولما 

من االتفاقية، أن يحظى بموافقـة ثلثي األصوات في الجمعية العمومية، ) أ(٩٤دة  أي تعديل مقترح يجب، طبقا للماولما كان
ويبدأ نفاذه بالنسبة للدول التي تكون قد صدقت عليه اعتبارا من تاريخ التصديق عليه بواسطة عدد من الدول المتعاقدة تقرره 

  .دةالجمعية العمومية، وال يقل هذا العدد عن ثلثي مجموع عدد الدول المتعاق

  :من االتفاقية المذكورة، مشروع التعديالت التالية على تلك االتفاقية) أ(٩٤، وفقا ألحكام المادة فإن الجمعية العمومية تعتمد

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

  ".انية سنويةميز"محل " ميزانيات سنوية"، تحل عبارة )ه(٤٩في المادة   - ٢
بالتـصويت  "و" ميزانية سـنوية  "محل  " بالتصويت على الميزانيات  "و" ميزانيات سنوية "، يحل التعبيران    ٦١وفي المادة     -٣

  .على التوالي" على الميزانية

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

  :تقرر
أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، بحيث   - ١

  .يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله
  .يوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على البروتوكول  - ٢

تح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة يف  - ٣
  .أو تكون قد انضمت إليها

  .أن ترسل نسخ معتمدة من البروتوكول لجميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها  - ٤
  .الدولي لطيران المدنيتودع وثائق التصديق لدى منظمة ا  -٥

  . وثيقة التصديق الثانية واألربعينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه، في تاريخ   - ٦

  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   - ٧
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  .لدول األطراف في االتفاقية المذكورة بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع ا  - ٨

 وثيقة إيداعيسري مفعول البروتوكول بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق عليه بعد التاريخ المشار إليه أعاله، عند   - ٩
  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

  .ت عاجلة للتصديق على التعديالت المذكورة آنفابأن تتخذ كل الدول المتعاقدة خطواتوصي 

  ) أ(٤٨بروتوكول بخصوص تعديل المادة   :٥-١٤القرار 
  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن   

  :إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي
  .١٩٦٢نة  في دورتها الرابعة عشرة، في روما، في اليوم الحادي والعشرين من أغسطس سوقد اجتمعت
 علما بالرغبة العامة للدول المتعاقدة في زيادة العدد األدنى للدول المتعاقدة التي قد تطلب عقد اجتماعات غير عادية وإذ أحاطت

  .للجمعية العمومية، والذي يبلغ عشرة في الوقت الحاضر
  .عاقدة للدول المتاإلجماليأنه من المالئم زيادة العدد المذكور إلى خمس العدد وإذ ترى 
 من الضروري، تحقيقا للغرض المذكور أعاله، تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في اليوم ولما كان

  .١٩٤٤السابع من ديسمبر 
 من االتفاقية المذكورة، التعديل المقترح التالي) أ( ٩٤، وفقا ألحكام المادة ١٩٦٢مبر  في اليوم الرابع عشر من سبتاعتمدت

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

 اإلجماليالعمومية في أي وقت بناء على دعوة من المجلس أو بناء على طلب ما ال يقل عن خمس العدد 
  ."العام للدول المتعاقدة، ويقدم ذلك الطلب إلى األمين

 بستة وستين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله لكي يصبح نافذا، وذلك وفقا حددت
  .من االتفاقية المذكورة) أ(٩٤ألحكام المادة 

والفرنسية واالسبانية، بحيث  أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية قررت
  .يكون كل منها متساويا في الحجية، متضمنا التعديل المقترح المذكور أعاله ومتضمنا األحكام الواردة أدناه

  . وبناء على قرار الجمعية العمومية المذكور آنفاوبالتالي،
  .قام األمين العام للمنظمة بإعداد هذا البروتوكول

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

  .تودع وثائق التصديق لدى منظمة الطيران المدني الدولي
  . وثيقة التصديق السادسة والستينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ 
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  . كل تصديق على البروتوكول إيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ
  .يقوم األمين العام فورا بإخطار الدول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ

 وثيقة إيداعد التاريخ المشار إليه أعاله، يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد بالنسبة ألية دولة متعاقدة تصدق على البروتوكول بع
  .تصديقها لدى منظمة الطيران المدني الدولي

، يوقع رئيس وأمين عام الدورة الرابعة عشرة للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي على هذا  لما تقدمإثباتا
  .ولة لهما من الجمعية العموميةالبروتوكول، بناء على السلطة المخ

 في وثيقة واحدة باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، وحجيتها ١٩٦٢ في روما في اليوم الخامس عشر من سبتمبر حرر
ويظل هذا البروتوكول مودعا في محفوظات منظمة الطيران المدني الدولي، ويقوم األمين العام للمنظمة . الرسمية جميعا واحدة

  . نسخ معتمدة منه إلى جميع الدول األطراف أو الدول الموقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة آنفاإرسالب

  النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية
  ١-١٤ و٤-١٢ و١٢-٦القرارات  —
تقرير انظر ( ٣٦و ٢٥ و٢٢ و٢١ و١٨ و١٦ و١٢ رقممقررات صادرة عن الجمعية العمومية في دوراتها  —

  )اللجنة التنفيذية عن كل دورة من تلك الدورات
وتظهر الطبعة الجارية للنظام . نص النظام الداخلي والتعديالت التي أدخلت عليه غير وارد في هذه الوثيقة  :مالحظة

  .Doc 7600الداخلي الدائم للجمعية العمومية في الوثيقة 

  العمومية لجمعيةالنص الروسي للنظام الداخلي الدائم ل  :٢٢المقرر 

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

  العمومية  النص العربي للنظام الداخلي الدائم للجمعية  :٢٥المقرر 

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

   ومكان انعقادهاوتيرة انعقاد الدورات العادية للجمعية العمومية :١٣-١٦القرار 

، وقررت، ٤-١٤و) الجملة الثانية من الفقرة الرابعة من المنطوق (٦- ٤ قد استعرضت القرارين لما كانت الجمعية العمومية
  .إلغاءهما، ضمهما ثم ٢-١٥وفقا للقرار 
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 وات على أنها العرف اعتبار وتيرة انعقاد الدورات العادية للجمعية العمومية مرة كل ثالث سنفإن الجمعية العمومية تقرر
وعلى المجلس أن يبحث بعناية . المعتاد للمنظمة، مع جواز انعقاد دورات عادية بينية بقرار من الجمعية العمومية أو المجلس

مقترحات الدول المتعاقدة أو دعواتها بعقد الدورات العادية الدورية للجمعية العمومية خارج مقر المنظمة، آخذا في الحسبان 
 اإلضافيةالتي تعود من جراء ذلك على المنظمة وعلى الدول المتعاقدة، وطبيعة العروض المقدمة لتحمل كل التكاليف الفوائد 

  .على المنظمة أو جزء من تلك التكاليف، فضال عن جميع االعتبارات المالئمة

 نظام للتناوب بالنسبة ألماكن انعقاد الدورات العادية إنشاء إمكانية  :٢٢المقرر 
  ية العمومية في مختلف مناطق االيكاوللجمع

  )١١:٧ الفقرة ،١٢، الصفحة A22-EX,  Doc 9210انظر الوثيقة (

  تحكيمية تخويل المجلس سلطة العمل كهيئة  :٢٣-١القرار 

 هي  وظائف المجلسإحدىمن المادة الثالثة، على أن ) ٨ (٦االتفاقية المؤقتة للطيران المدني الدولي تنص، في الفقرة لما كانت 
  :كما يلي

أن يعمل، بناء على طلب صريح من كل األطراف المعنية، كهيئة تحكيمية للبت فيما يعرض عليه من "
ويجوز للمجلس أن يقدم تقريرا . خالفات تنشأ بين الدول األعضاء بصدد شؤون الطيران المدني الدولي
.  نفسها مقدما بقبول قرار المجلساستشاري، أو يمكن لألطراف المعنية، إذا ما قررت ذلك صراحة، أن تلزم

  ". التي تحكم مداوالت التحكيم باالتفاق بين المجلس وجميع األطراف المعنيةاإلجراءاتوتحدد 

 ال تحتوي على نص كهذا، وأن صالحية مجلس المنظمة في تسوية المنازعات، كما اتفاقية الطيران المدني الدوليولما كانت 
  .ومالحقها فاقية، تقتصر على اتخاذ قرارات بشأن الخالفات حول تفسير أو تطبيق االتفاقية من االت٨٤حددت له في المادة 

  : تقرر اآلتيىلذلك، فإن الجمعية العمومية األول
 مناقشة جديدة لوسائل معالجة المنازعات الدولية في مجال الطيران المدني واتخاذ إجراءإلى حين انتهاء المنظمة من   - ١

لك الوسائل، أن تخول المجلس سلطة العمل كهيئة تحكيمية للبت فيما يعرض عليه من خالفات تنشأ بين قرار نهائي بشأن ت
  .الدول المتعاقدة بصدد شؤون الطيران المدني الدولي، عندما تقدم إليه كل األطراف في تلك الخالفات طلبا صريحا بذلك

ا استشاريا، أو أن يصدر قرارا ملزما لألطراف، إذا أن تخول المجلس، في تلك الحاالت، السلطة ألن يقدم تقرير  - ٢
  .إلزامياقررت األطراف صراحة أن تلتزم مقدما بقبول قرار المجلس باعتباره قرارا 

  . التي تحكم مداوالت التحكيم باالتفاق بين المجلس وكل األطراف المعنيةاإلجراءاتوأن تحدد   - ٣
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ت للدول  دعواإلصدارتفويض السلطة للمجلس   :٣-٥القرار 
المتعاقدة والمنظمات الدولية لالشتراك في  غير

  القادمة دورات الجمعية العمومية

  :تقرر الجمعية العمومية، في دورتها الخامسة
أن تفوض المجلس، بموجب هذا، سلطة دعوة الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية العامة والخاصة لحضور دورات الجمعية 

  .وز للمجلس حسب تقديره، أن يفوض بدوره هذه السلطة إذا ما رأى ذلكالعمومية القادمة، ويج

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

الدائم  ، تنص على أن المقر١٩٤٤ ديسمبر ٧، الموقعة في شيكاغو في اتفاقية الطيران المدني الدولي من ٤٥ المادة لما كانت
  .آخر انعقاد للجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدوليللمنظمة يعين في 

 الجمعية العمومية المؤقتة المذكورة قد اتخذت، بموجب أحكام تلك المادة، قرارا في هذا الصدد في اليوم السادس من ولما كانت
  .ئم للمنظمة، عينت فيه، بالفعل، مدينة مونتريال باعتبارها المقر الدا١٩٤٦يونيو 

 الجمعية العمومية ترى أنه قد تنشأ ظروف تجعل من المرغوب فيه نقل المقر الدائم للمنظمة إلى مكان آخر بصفة ولما كانت
  .أخرى غير الصفة المؤقتة

  .االتفاقية  أن هذا النقل ال يمكن تنفيذه بدون تعديلوإذ تعتبر

ية لكفالة نقل المقر الدائم دونما تأخير مفرط، إذا ما نشأت  الجمعية العمومية ترى وجوب تعديل االتفاقولما كانت
  .لذلك الضرورة

 من االتفاقية توضع فاصلة ٤٥في نهاية المادة : ، توافق الجمعية العمومية على التعديل المقترح اآلتي لالتفاقية المذكورةلذلك
ر من الجمعية العمومية، وهذا القرار يجب أن يحوز وخالفا للتغيير المؤقت، يكون التغيير بقرا: "مكان النقطة، ويضاف اآلتي

  ."ويشترط أال يقل هذا العدد عن ثالثة أخماس المجموع الكلي للدول المتعاقدة. على عدد األصوات الذي تحدده الجمعية العمومية

  . لكي يصبح نافذاثنين وأربعين عدد الدول المتعاقدة التي يلزم تصديقها على التعديل المقترح المذكور أعاله إ بتحدد

  :تقرر
أن يقوم األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بإعداد بروتوكول باللغات االنجليزية والفرنسية واالسبانية، بحيث   - ١

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

  .البروتوكوليوقع رئيس الجمعية العمومية وأمينها العام على   - ٢
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يفتح باب التصديق على البروتوكول من جانب أية دولة تكون قد صدقت على اتفاقية الطيران المدني الدولي المذكورة                    -٣
  .أو تكون قد انضمت إليها

  .أن ترسل نسخ معتمدة من البروتوكول لجميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها  -٤
  .الدولي  منظمة الطيران المدنيىتصديق لدتودع وثائق ال  -٥
  . وثيقة التصديق الثانية واألربعينإيداعيصبح البروتوكول نافذا بالنسبة للدول التي صدقت عليه في تاريخ   - ٦
  . كل تصديق على البروتوكولإيداعيقوم األمين العام فورا بإخطار جميع الدول المتعاقدة بتاريخ   - ٧
را بإخطار جميع الدول األطراف في االتفاقية المذكورة أو الموقعة عليها بتاريخ دخول يقوم األمين العام فو  - ٨

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

  .ني الدولي وثيقة تصديقها لدى منظمة الطيران المدإيداع
  . عاجلة للتصديق على التعديل المذكور آنفاإجراءاتبأن تتخذ جميع الدول المتعاقدة توصي 

  للمنظمة بحث االقتراحات الرامية إلى نقل المقر الدائم: ٥-٨القرار 

 لدى دخوله حيز  من االتفاقية، والذي يسمح،٤٥الجمعية العمومية قد وافقت في دورتها الحالية على تعديل للمادة  لما كانت
النفاذ، بنقل المقر الدائم للمنظمة بقرار من الجمعية العمومية يحوز على موافقة عدد األصوات الذي تحدده الجمعية العمومية، 

  .بحيث يشترط أال يقل هذا العدد عن ثالثة أخماس المجموع الكلي للدول المتعاقدة
 دراسة متأنية ألي اقتراح بنقل المقر الدائم إلجراءلجميع الدول المتعاقدة من األهمية بمكان أن تعطي الفرصة الكاملة ولما كان 

  .للمنظمة
  :فإن الجمعية العمومية تقرر

 إخطارتم إذا  إال أي اقتراح بنقل المقر الدائم للمنظمة يجب أال يبحث في أية دورة من دورات الجمعية العمومية مستقبال إن
، مصحوبا بجميع المستندات ذات الصلة به، قبل افتتاح تلك الدورة للجمعية العمومية بما ال جميع الدول المتعاقدة بذلك االقتراح

  . يوما١٢٠يقل عن 

  تحسين انتاجية منظمة الطيران المدني الدولي  :٢-٣١القرار 

 المنصوص منظمة الطيران المدني الدولي قد اضطلعت بفاعلية وكفاءة، ولفترة تربو على خمسين عاما، بوظائفهالما كانت 
  ).اتفاقية شيكاغو(عليها في الجزء الثاني من اتفاقية الطيران المدني الدولي 
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األهداف األساسية للمنظمة، الواردة في المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو، ووظائف المجلس، الواردة في ولما كانت 
  . ال تزال مهمةالمادتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين من االتفاقية،

  .المنظمة تجابه اآلن تحديات جديدة وسريعة التطور ذات طبيعة تكنولوجية واقتصادية وقانونيةولما كانت 

مصاعب  الضرورة تقتضي من المنظمة أن تتجاوب بفاعلية مع هذه التحديات في وقت يعاني فيه مجتمع الطيران منولما كانت 
  .مالية

  :فإن الجمعية العمومية

  . عن تقديرها للمجلس ولألمين العام على التقدم المحرز في وضع خطة عمل استراتيجية للمنظمةتعرب  - ١

 اسـتعراض   إجراء تشمل   لإلشراف آلية   وإنشاء ما قرره المجلس بشأن مواصلة تطوير خطة العمل االستراتيجية           تؤيد  -٢
  .سنوي للتقدم المحرز

  :ه، بما يلي المجلس واألمين العام، كل في نطاق اختصاصتكلف  -٣

تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير خطة العمل االستراتيجية على أساس مستمر، مع القيام بعملية تخطيط منتظمة   )أ 
  .ترفع مستوى الفاعلية والوضوح والمساءلة، وتساعد على تطوير الميزانية البرنامجية

ذه الخطة بالصورة التي صارت العمل على عرض خطة العمل االستراتيجية على الدول المتعاقدة، وتقديم ه  )ب 
عليها، مشفوعة بتقرير مرحلي يوضح التقدم المحرز في تنفيذها خالل فترة السنوات الثالث المعنية، إلى كل 

  .دورة عادية تعقدها الجمعية العمومية

  : المجلس بما يليتكلف  - ٤

والفاعلية ويقصر مدة انعقاد  عمل الجمعية العمومية بما يحقق مزيدا من الوضوح وإجراءاتترشيد أساليب   )أ
  .دورات الجمعية العمومية، وذلك اعتبارا من الدورة العادية المقبلة

 عمل المجلس وهيئاته المساعدة، سعيا إلى  وإجراءاتالقيام بدراسة متعمقة لعمليات صنع القرار، وألساليب  )ب
  . تحقيق الترشيد وتفويض السلطة وتحسين كفاءة المنظمة

 الذي يقدم تقارير مستقلة إلى المجلس، بما يضمن فاعلية البرامج ووضوحها اإلشرافية الجهاز كفالة فاعلي  )ج
  .والمساءلة عنها

األمين العام، في حدود اختصاصه، إلى أن يواصل اتخاذ مبادرات من أجل تحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها من تدعو   - ٥
  .، وأن يقدم تقارير في هذا الشأن إلى المجلسواإلداريةيمية  والتنظاإلجرائية في األساليب إصالحاتخالل تنفيذ 

ـ  هذا المرفق المجلس واألمين العام إلى مراعاة االعتبارات، الواردة في القائمة غير الحصرية الواردة في        تدعو  -٦ رار، ق
  . أعاله٥ إلى ٣لدى تنفيذ الفقرات 

 أعاله في موعد أقصاه ٥ إلى ٣أجل تنفيذ الفقرات من   الدول علما بالتقدم المحرزإحاطة المجلس إلى وتدعو  - ٧
  .، وإلى تقديم تقرير كامل عن هذا التنفيذ إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية١/٥/١٩٩٧
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  مرفقال
  اعتبارات لتحسين انتاجية المنظمةقائمة 

  ) من منطوق القرار) أ٣الفقرة  (عملية التخطيط المنتظمة
  .واضح بين خطة العمل االستراتيجية والميزانية البرنامجية ربط مباشر وإنشاء  )أ

 الميزانية البرنامجية بطريقة تركز على تخصيص الموارد على المستوى االستراتيجي ال إلعداد إجراءاتوضع   )ب
  ").القاعدة إلى القمة"ال من " من القمة إلى القاعدة ("اإلداريةعلى مستوى التفاصيل 

  .األداء  األهداف والنتائج المتوقعة واألولويات والغايات المستهدفة، مع استخدام مؤشرات لتحديدإجراءاتوضع   )ج
 خطة العمل االستراتيجية إطار مكاتب األمانة العامة بوضع خطط أكثر تحديدا في ىقيام الهيئات المساعدة وشت  )د

  ).مثل تكييف برنامج العمل الفني في مجال المالحة الجوية(
ة العامة باستعراض مستمر وقيام المجلس والهيئات المساعدة باستعراض دوري للتقدم المحرز في قيام األمان  )ه

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

   )من منطوق القرار)  أ٤الفقرة ( أساليب واجراءات عمل الجمعية العمومية
تبسيط جدول األعمال وتقليل الوثائق، مع التركيز على مسائل االستراتيجية والسياسة العليا وعلى المجاالت   )أ

  .الرئيسية ذات األولوية وعلى تخصيص الموارد
  .احترام المهل المحددة العداد الوثائق وتوزيعها  )ب
  . إلى المسؤولين المنتخبينإسهاباتقديم معلومات أكثر   )ج
 تقديم التقارير، والعمل بصفة خاصة على تفادي االزدواج في التقارير، وتفادي النظر في الوثيقة إجراءاتد ترشي  )د

  .ضروريا الواحدة في هيئات مختلفة، ما لم يكن ذلك
  ).مثلما حدث في الدورة الحالية( المحاضر الجتماعات اللجان إعداد شرط إلغاء  )ه
  .تتاحية، وتحسين االلتزام بالوقت المحدد لالجتماعات الكلمات االفإلقاء إجراءاتتحسين   )و
  . عصرية وفعالة للتصويت، ال سيما النتخاب أعضاء المجلسإجراءاتوضع   )ز

، فانه ينبغي Doc 7600 تعديالت على النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية إدخال األمر ى إذا اقتض—مالحظة
 اعتماد التعديالت في مستهل الدورة وبدء ى يتسنىعادية للجمعية العمومية بوقت كاف حت الدول بذلك قبل انعقاد الدورة الإخطار

  .سريانها على الفور

  ) من منطوق القرار) ب٤ الفقرة( عمل المجلس وإجراءاتعمليات صنع القرار وأساليب 
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  :ينبغي أن يدور محور االستعراض حول ما يلي
ريف مهامه وواليته طبقا التفاقية شيكاغو وأن يركز خصوصا المفهوم الذي يقضي بأن يواصل المجلس تص  )أ

  .على مسائل السياسة العليا
 بوصفه الرئيس التنفيذي لموظفي اإلدارية والقرارات اإلجراءاتأن يضطلع األمين العام بمسؤولياته باتخاذ   )ب

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

   )من منطوق القرار)  ج٤الفقرة ( إلشرافياالجهاز 
 إلى المجلس عن الفاعلية بصورة مستقلة ومباشرة قوية لتقديم التقارير إجراءاتيتركز االهتمام هنا على وضع 

ووفقا لألسلوب الشائع في تدقيق الحسابات ستتاح لألمين العام فرصة التعقيب . والوضوح والمساءلة في جميع برامج المنظمة
  .ا ورد في التقارير المستقلة دون أن يكون له الحق في تغييرهاعلى م

  )  من منطوق القرار٥الفقرة (تدابير أخرى لتحسين انتاجية المنظمة وكفاءتها 
 اإلقليمية وخطط المالحة الجوية والتوصيات وتعديل اتفاقات قانون الجو والقواعد إصدار تكفل إجراءاتوضع   )أ

  .في حينها
 الصادرة عن والتوصياتيز على تشجيع الدول على التصديق على اتفاقات قانون الجو وتنفيذ القواعد زيادة الترك  )ب

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

  . االلكترونياإلرسال تدابير منها التوسع في استخدام أجهزة من خالل
توطيد درجة االستقالل الذاتي في عملية التخطيط االقليمي ودرجة السلطة والموارد التي تمنح لمكاتب اإليكاو   )د

  .االقليمية، مع العمل على كفالة التنسيق المناسب على المستوى العالمي
العاملة في مجال الطيران أو في مجاالت أخرى ذات صلة، على ( وغيرها من الهيئات دراسة العالقة بين اإليكاو  )ه

سعيا إلى تحديد مجال مسؤولية كل منها والقضاء على التداخل في المسؤوليات، ) المستويين العالمي واالقليمي
  .وتنظيم برامج مشتركة حيثما كان ذلك مناسبا

يران المعنية، بمن فيهم مقدمو الخدمات وأهل الصناعة، للمشاركة توفير فرصة أمام جميع أطراف مجتمع الط  )و
  .في نشاطات المنظمة على النحو المالئم

  .ترشيد الجداول الزمنية والوثائق وتقليل مدة عقد اجتماعات اإليكاو بوجه عام  )ز
ذ أي من المهام  االستعانة بخبرات خارجية حسب االقتضاء للمساعدة في تنفيىالنظر في مدى استصواب وجدو  )ح

  .المذكورة أعاله

لمواصلة التحسينات التدابير الالزمة (تحسين انتاجية المنظمة   :١-٣٢القرار 
  )بعدها  وما٢٠٠١-١٩٩٩الفترة الثالثية  في

 اتفاقية الطيران المدني الدوليوفاعلية وفقا للباب الثاني من   عاما بكفاءة٥٠ اإليكاو قد أدت مهامها ألكثر من لما كانت
  ).شيكاغو اتفاقية(
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 األهداف األساسية للمنظمة المذكورة في المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو ومهام المجلس المذكورة في ولما كانت
  .سيما في مادتيها الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين، ال تزال على أقصى قدر من األهمية تلك االتفاقية، ال

  .اجه تحديات جديدة وسريعة التطور في المجاالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والقانونيةتو المنظمة ولما كانت
  . طريقة التصدي لهذه التحديات ستحسم مستوى سالمة الطيران المدني الدوليولما كانت
  .المنظمة في ظلها اإليكاو لهذه التحديات بفاعلية في نطاق القيود التي تعمل ىالحاجة تقضي بأن تتصد ولما كانت

  :فإن الجمعية العمومية
  .المنظمة  عن تحسين انتاجية٢-٣١ للمجلس واألمين العام على التقدم المحرز في تنفيذ القرار تعرب عن تقديرها  - ١
  .الصدد  القرارات التي اتخذها المجلس بالفعل في هذاتؤيد  - ٢
دود الميزانية التي اعتمدتها الجمعية العمومية، بما يلي  المجلس واألمين العام، كال في مجال اختصاصه وفي حتكلف  - ٣

  : المنظمة أو يكون له آثار سلبية على أدائها لمهامهاإضعافدون أن يتسبب ذلك في 
مواصلة العمل الذي يضمن فاعلية اإليكاو في التصدي للتحديات القائمة في قطاع الطيران سريع التغير، وفي   )أ 

  .يع أنحاء العالمالنهوض بالسالمة واألمن في جم
  .تأمين التمويل الكامل والموظفين للبرامج ذات األولوية العالية التي تؤثر في سالمة جمهور المسافرين  )ب 
 إدارةضمان قيام مكتب تقييم البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية بأعماله على النحو المنشود، أي لتحسين   )ج 

  .البرامج والشفافية والمساءلة
 أو تقليص أنشطة البرامج وإلغاءكاو بصورة انتقادية لتحديد أولوياتها ومدى مواكبتها للعصر، فحص برامج اإلي  )د 

التي يمكن أداؤها بالتعاقد  التي يمكن أن تؤديها منظمات أخرى، أو التي لم تعد لها أولوية في أعمال االيكاو، أو
  .الخارجي

  . اممكن ترشيد فرق الخبراء وتوحيد أعمالها حيثما كان ذلك  )ه
  :تركيز جهود هذه الفرق على ما يلي  )و 

يالء االعتبار الخاص للمتطلبات العالمية والوظيفية إ مع والتوصيات واعتماد القواعد إعدادتحسين عملية   )١
  .والتشغيلية

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

  : المجلس بما يليتكلف - ٤
 بصدد السياسات وتطوير برامج العمل اإلرشادأن يواصل تبسيط عمل الجمعية العمومية بالتركيز على تقديم   )أ 

  .وتجنب التكرار في جدول أعمالها
 من اتفاقية شيكاغو على القرارات الخاصة ٥٥ و٥٤أن يركز في برنامج عمله بدرجة أكبر، وبموجب المادتين   )ب 

سات االيكاو، وذلك في المجاالت الهامة مثل تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، واالدارة المالية، واعتماد بسيا
، وتقديم التقارير عن المخالفات إلى الجمعية العمومية، والتحضير للمؤتمرات والتوصياتاصدار القواعد 

  .الدبلوماسية التي تعقد في اطار االيكاو
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ليب عمل واجراءات المنظمة وهيئاتها الرئاسية على وجه الخصوص، بما في ذلك أن يواصل تقييم طابع وأسا  )ج 
مع االستعانة بهيئة خارجية، مثل وحدة التفتيش المشتركة التابعة . مقارنتها مع منظمات األمم المتحدة المماثلة

  .ومالئما لألمم المتحدة، إذا كان ذلك ضروريا

 المجلس وهيئاته الفرعية يمكن أن يحقق مكاسب من حيث فاعلية أن ينظر فيما إذا كان تخفيض عدد اجتماعات  )د 
  . المجلس على المنظمة ويخفض كذلك من تكاليف الخدمات التي تقدم إلى المجلسإشراف

  .العامة أن يحدد وفورات التكاليف المحتمل تحقيقها في األمانة  )ه
  :ا يلي المجلس واألمين العام، كال في نطاق اختصاصه، إلى القيام بمتدعو - ٥

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

  .العامة  العوائق أمام تحقيق المزيد من الكفاءة داخل األمانـةإزالةأن يوسع نطاق العمل ليشمل بحث أساليب   )ب 

رتي  خفض كبير في التكاليف االدارية ضمن ميزانية البرنامج العادي على مدى دوإجراء إمكانيةأن يبحث   )ج 
الميزانية الثالثية المقبلتين، مع مراعاة العملية الجارية في األمم المتحدة والمنظمات األخرى، وذلك بعد تعريف 

  .  وتكاليف دعم البرنامج في االيكاواإلداريةمكونات التكاليف 

  : األمين العام إلى ما يليتدعو - ٦

  . مالئما واقتصادياإجراء يعد فيما إذا كان تنفيذ برنامج لمكافآت وحوافز الموظفينر أن ينظ  )أ 

  .اإلقليميةأن يعزز أداء المكاتب   )ب 

 في ضوء اإلجراءوينبغي النظر في هذا .  لتحسين تنفيذ البرنامجاإلقليمية دمج المكاتب إمكانيةأن ينظر في   )ج 
  .التكنولوجيات الجديدة واألساليب الجديدة لمعالجة المشاكل في مختلف األقاليم

 من منطوق هذا القرار بحلول ٦ إلى ٣تنفيذ الفقرات  في غ الدول بالتقدم المحرزالمجلس إلى أن يبل تدعو - ٧
 .، وأن يقدم تقريرا كامال إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية١/٥/٢٠٠٠

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

 إبطاء يفرض على اإليكاو الحاجة إلى التصدي بسرعة وبدون ٢٠٠١ بتمبر س١١الوضع الراهن الناجم عن أحداث  لما كان
  .العالم للتهديدات والضغوط الجديدة، لتضمن أنها تسهم بفاعلية في سالمة وأمن وكفاءة الرحالت الجوية في جميع أنحاء

ورة إلى المجلس وتعمل معه المشلدى اإليكاو هيئات خبراء تتعامل باستمرار مع مسائل السالمة واألمن وتقدم  وبما أنه
  .كثب عن

  .مشروعيته مر الذي يزيد من تعزيزمجلس المنظمة جهاز تفاوضي منتخب ومقيم وممثل لجميع أقاليم العالم، األ وبما أن
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  .مجلس المنظمة جهاز سياسي ذو مشروعية دولية معترف بها لمعالجة مسائل الطيران المدني الدولي وبما أن
المتعاقدة أن تمارس سيادتها في ضوء سلطة المجلس ومن خالل آلية تتيح لها المطالبة بمراجعة أي قاعدة بوسع الدول  وبما أنه

  . قياسية أو توصية جديدة
  :فإن الجمعية العمومية

 القواعد والتوصيات التي تعتبر ذات أهميـة        وإصدارالالزمة العتماد   اإلجراءات   المجلس بالبحث عن وسائل تقليص مدة        تكلف
  .ضرورياة لسالمة وأمن الطيران المدني، كلما كان ذلك رئيسي

  أعمالها  لالجتماعات وفي تصريفاإلعدادالكفاءة في   :١٦-١١القرار 

 من تطلبإذ يثير شاغلها تزايد األعباء الواقعة على عاتق الدول من الوجهة المالية ومن حيث الموظفين، إن الجمعية العمومية، 
  :المجلس

 الجتماعات المنظمة وفي تصريف أعمال تلك االجتماعات، اإلعدادسته لموضوع زيادة الكفاءة في أن يستمر في درا  - ١
 أي تخفيضات معقولة في إجراء، وتقييد جدول األعمال فضال عن وإيجازا إقناعا وثائق أكثر إعدادعلى سبيل المثال، من خالل 

  .عدد االجتماعات
  .الصدد معه في هذاوأن يطلب من الدول المتعاقدة أن تتعاون   - ٢

  الشعار الرسمي والختم الرسمي لاليكاو  :١-٣١القرار 

  :إن الجمعية العمومية
  . في اقتراح المجلس بشأن شعار وختم االيكاووقد نظرت
  . النموذجين المطبوعين أدناه يمثالن الشعار الرسمي والختم الرسمي لمنظمة الطيران المدني الدوليتقرر أن
  . ويحل محله٤-٢١يلغي القرار  هذا القرار تعلن أن

  الختم الرسمي  الشعار الرسمي
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  العالقات مع الدول المتعاقدة

  تحسين االتصال مع الدول المتعاقدة  :١٤-١القرار 

  . من الضروري تحسين االتصال بين المنظمة والدول المتعاقدة من أجل تحقيق أهداف المنظمةلما كان
 للمنظمة إلى بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذ لتحسين ىتباه الجمعية العمومية األول انى المجلس المؤقت قد استرعولما كان

  .التسهيالت القائمة لالتصال
 مالئمة داخل إجراءات بتعاون جميع الدول المتعاقدة، بحيث يتخذ كل منها إال هذه التحسينات ال يمكن أن تتحقق ولما كانت

  .إقليمها
  :ي توصي باآلتىوللذلك، فإن الجمعية العمومية األ

أن تقوم الدول المتعاقدة بتزويد المنظمة بمعلومات كاملة عن الخطوات المتخذة حتى اآلن لتوفير تسهيالت االتصال مع   - ١
  .المنظمة

 الوطنية بتعيين موظف أو موظفين يتولون المسؤولية المحددة عن القيام، عند إداراتهاأن تقوم الدول المتعاقدة داخل   - ٢
  .المنظمة  وتنسيق تسهيالت االتصال معبإنشاء الضرورة،

أن تقوم الدول المتعاقدة بتزويد المنظمة، في غضون المدد التي يقررها المجلس، بتقارير عن مدى التقدم المحرز في   - ٣
  . المعتمدة من جانب المنظمة، أو عن األسباب التي أدت إلى عدم تنفيذهاواإلجراءات والتوصياتتنفيذ القواعد 

أن تقوم الدول المتعاقدة بتزويد المنظمة بالمعلومات والوثائق والمطبوعات التي تطلبها المنظمة، وفقا ألحكام االتفاقية،   - ٤
  .دونما تأخير طويل

 الوطنية لمقـر المنظمـة أو مكاتبهـا        إداراتها موظفين من    إلعارةأن تقوم الدول المتعاقدة بعمل ترتيبات مع المنظمة           -٥
  .المنظمة  للحصول على التدريب والخبرة في أنشطة، وذلكاإلقليمية

 االتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة  :٢٦-٢القرار 
  بااليكاو تلك االتفاقية الخاص وملحق

للجمعية  التي وافقت عليها الدورة الثانية االتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة من ٣٧المادة  لما كانت
  :العامة لألمم المتحدة تنص على اآلتي

 النص النهائي بإرسالتصبح هذه االتفاقية سارية على كل وكالة متخصصة عندما تقوم الوكالة المتخصصة "
حسب تعديلها بذلك " البنود القياسية" بأنها تقبل وإبالغهللملحق الخاص بها إلى األمين العام لألمم المتحدة، 

  ".الملحق ، وأي أحكام من أحكام٤٥ و٤٢ و٣٢ و٣١و ٢٤ و٢٣ و٢٢ و١٨ و٨تنفيذ المواد الملحق، وتعهد ب
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 مشروع الملحق الثالث لالتفاقية المذكورة الذي يتعلق بمنظمة الطيران المدني الدولي مقدما كتوصية للمنظمة المذكورة ولما كان
  . من تلك االتفاقية٣٥بموجب أحكام المادة 

صانات المحددة في االتفاقية العامة، والمعدلة بالملحق الخاص بااليكاو، تعد ضرورية للمنظمة في أداء  المزايا والحولما كانت
  .وظائفها على نحو فعال
  :فإن الجمعية العمومية

توافق على نص الملحق الخاص باإليكاو الذي أوصت به الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة باعتباره النص   - ١
  . وهو النص الذي يظهر تحت عنوان الملحق الثالث لالتفاقية العامة المذكورةالنهائي،

 حسب تعديلها بحكم لالتفاقية العامة المذكورة بشأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة" البنود القياسية"تقبل   - ٢
  .الملحق المذكور

  .من الملحق المذكور) ٣(٢والمادة  ٤٥ و٤٢ و٣٢ و٣١ و٢٤ و٢٣ و٢٢ و١٨ و٨تتعهد بتنفيذ أحكام المواد   - ٣
  :تطلب من األمين العام  - ٤

  . أعاله، إلى األمين العام لألمم المتحدة١أن يرسل نص الملحق المعتمد بموجب الفقرة   )أ 
  :أن يبلغ األمين العام لألمم المتحدة بما يلي  )ب 

  .حسب تعديلها بحكم الملحق" البنود القياسية"أن المنظمة تقبل   —
من ) ٣(٢  والمادة٤٥ و٤٢ و٣٢ و٣١ و٢٤ و٢٣ و٢٢ و١٨ و٨تعهد بتنفيذ أحكام المواد أن المنظمة ت  —

  .الملحق
، بإرسال نص االتفاقية العامة ونص الملحق الخاص باإليكاو "البنود القياسية" من ٤٢تكلف األمين العام، وفقا للمادة   - ٥

لدول إلى قبول ما يتعلق منها بااليكاو، وذلك بإيداع وثيقة إلى الدول المتعاقدة غير األعضاء في األمم المتحدة، ودعوة هذه ا
  . لدى األمين العام لاليكاووإما لدى األمين العام لألمم المتحدة إماقبول هذه االتفاقية 

توصية موجهة للدول المتعاقدة لكي تمنح اإليكاو المزايا والحصانات   :٢٧-٢القرار 
مزايا وحصانات الوكاالت االتفاقية العامة بشأن المنصوص عليها في 

والملحق الثالث لتلك االتفاقية، إلى حين موافقتها الرسمية المتخصصة 
  على تلك االتفاقية وذلك الملحق 

الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة قد رأت أنه من الضروري للوكاالت المتخصصة أن تتمتع، في أقرب وقت لما كانت 
  .ات الضرورية ألداء وظائفها على نحو فعالممكن، بالمزايا والحصان

  .سيمر وقت طويل بالضرورة قبل أن تدخل االتفاقية حيز النفاذ تجاه تلك الوكاالتوبما أنه 
الدورة الثانية للجمعية العامة لألمم المتحدة قد أوصت الدول األعضاء باألمم المتحدة، إلى حين قبولها الرسمي ولما كانت 

شأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة، بما فيها المالحق التي تخص كل وكالة، بأن تمنح فورا وإلى لالتفاقية العامة ب
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أقصى حد ممكن، المزايا والحصانات المنصوص عليها في االتفاقية العامة المذكورة وفي ملحقها، إلى الوكاالت المتخصصة 
على أساس الفهم بأنه للوكاالت المتخصصة أن تتخذ كل "لوكاالت وإلى األشخاص الذين يحق لهم التمتع بها بحكم صلتهم بتلك ا

  ". الموازية الضرورية بخصوص أعضائها الذين هم غير أعضاء في األمم المتحدةاإلجراءات
  :فإن الجمعية العمومية

مزايا والحصانات الدول المتعاقدة، األعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، بأن تمنح فورا وإلى أقصى حد ممكن التوصي 
ها الملحق الذي يخص االيكاو، المنصوص عليها في االتفاقية العامة بشأن مزايا وحصانات الوكاالت المتخصصة، بما في

اإليكاو واألشخاص الذين يحق لهم التمتع بها بحكم صلتهم بااليكاو، وذلك إلى حين قبولها لالتفاقية العامة المذكورة  إلى
  .المذكور قهاوملح

  المتخصصة للوكاالت اتفاقية المزايا والحصانات  :٣-٢٦ار القر

  .اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصة ٢٦-٢ العمومية قد قبلت بموجب القرار معيةالجت ن كاالم
هذا يمكن في   بأن تبادر على الفور، وبقدر ما٢٧-٢بموجب القرار الجمعية العمومية قد أوصت الدول المتعاقدةولما كانت 

الصدد إلى منح منظمة الطيران المدني الدولي ومن يستحق ذلك بحكم صلته بالمنظمة حق االستفادة من المزايا والحصانات 
  .الممنوحة في االتفاقية المذكورة

  .بعض الدول المتعاقدة لم تصبح بعد أطرافا في االتفاقية المذكورةولما كانت 
 طلبها السابق ذكره في ٣٠/١١/١٩٨٤ الصادر في ٣٩/٢٧قد جددت في القرار رقم الجمعية العامة لألمم المتحدة ولما كانت 

 مواطنيها إلعفاء الضروري اإلجراء، إلى الدول األعضاء التي لم تنفذ ذلك الطلب باتخاذ ١٨/١١/١٩٤٨في ) ٣(ج٢٣٩القرار 
  .المتحدة م المدفوعة لهم من األممالموظفين باألمم المتحدة من ضرائب الدخل الوطنية فيما يتعلق بمرتباتهم ومكافآته

  :فإن الجمعية العمومية
، إذا لم تكن اتفاقية المزايا والحصانات للوكاالت المتخصصةكل الدول المتعاقدة على اتخاذ الخطوات لالنضمام إلى  تحث - ١

  .قد فعلت ذلك
  .اقية المذكورةكل الدول المتعاقدة على اتخاذ كل ما في مقدروها من تدابير لتطبيق مبادئ االتف تحث - ٢
  .إلى األمين العام أن يسترعي اهتمام كل الدول المتعاقدة إلى هذا القرار تطلب - ٣
 .إلى المجلس أن يرفع تقريرا إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية بشأن تنفيذ هذا القرار بلتط - ٤

لدول  بشأن قانون المعاهدات بين ا١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام  إقرار  :٥-٣٣القرار 
   والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية

 ٢١/٣/١٩٨٦فـي    قد أقرتوالمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية    اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول      لما كانت 
  .المتحدة  في مؤتمر عقدته الجمعية العامة لألمم
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 الرسمي من قبل المنظمات ولإلقرار نصت على أنها خاضعة للتصديق من قبل الدول  من تلك االتفاقية قد٨٣ المادة ولما كانت
  .الدولية

  .٢٩/٦/١٩٨٧ تلك االتفاقية موقعة بالنيابة عن اإليكاو من قبل رئيس المجلس في ولما كانت
األمم المتحدة  قدع (٥٣/١٠٠ الجمعية العامة لألمم المتحدة قد شجعت الدول، ضمن جملة أمور وبموجب قرارها ولما كانت

  اإلقرار وثائقإيداعإليها، وشجعت المنظمات الدولية على  على النظر في التصديق على االتفاقية واالنضمام) للقانون الدولي
  .الرسمي بها، وشجعت المنظمات األخرى التي يحق لها االنضمام إلى االتفاقية أن تبادر إلى االنضمام إليها في وقت مبكر

 واليقين إلى النظام القانوني الذي يحكم العالقات اإليضاح الجمعية العمومية تعتبر تلك االتفاقية تضيف المزيد من هذه ولما كانت
يعزز بالتالي عمل  التعاهدية بين اإليكاو والدول أو بين اإليكاو وغيرها من المنظمات الدولية األطراف في تلك االتفاقية، بما

  .المنظمة
  :فإن الجمعية العمومية

باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين أنه ينبغي لإليكاو أن تقر رسميا  تقرر  - ١
  ). ١٩٨٦ لعام (المنظمات الدولية

  . بالنيابة عن االيكاوإيداعها رسمي لالتفاقية يتم إقرار لرئيس المجلس بأن يوقع على وثيقة ترخّص  - ٢
  .لم تصدق على االتفاقية على القيام بذلك حتى يسري مفعولها في أقرب فرصة ممكنةالدول التي تحث   - ٣

   في االيكاواإلعالمسياسة   :١٥-١القرار 

جانب الدول  من المعترف به أن منظمة الطيران المدني الدولي تعتمد في استمرار وجودها على المشاركة الفعالة منلما كان 
  .تمد، بدورها، على تأييد الرأي العام في الدول المتعاقدة إلى حد كبيرالمتعاقدة، وأن هذه المشاركة تع

 الصادر عن الجمعية العمومية المؤقتة ١٤المجلس المؤقت لم ينفذ على نحو كامل التوصية المتضمنة في القرار رقم ولما كان 
مات عن نشاطات المنظمة في العالم  تكون مهمتها نشر المعلولإلعالم وحدة خاصة بإنشاءفي دورتها األولى، والذي يقضي 

  .أجمع
الجمعية العمومية للمنظمة قد وافقت في دورتها األولى على اتفاق مع األمم المتحدة، على أمل أن تقدم األمم المتحدة ولما كانت 
  .اإلعالمالمساعدة في تنفيذ أي برنامج تعتمده المنظمة في مجال  بموجبه يد

  . التابعة لاليكاواإلعالمج في تحقيق ذلك الغرض إلى التعاون الكامل من جانب وحدة األمم المتحدة ستحتاولما كانت 
  :لذلك، فإن الجمعية العمومية تقرر اآلتي

 الشخصيات والجماعات المهتمة اهتماما مباشرا إلعالم موجهة في المقام األول اإلعالمأن تكون سياسة المنظمة في مجال   )أ 
ت المنظمة وأهدافها على أساس منتظم، وأن تكون موجهة في المقام الثاني إلى عامة بالطيران المدني الدولي وبنشاطا

 المالية اإلمكانيات لنشاطات المنظمة، وذلك في حدود اإلعالمالجمهور في الدول المتعاقدة ككل لتحقيق أوسع نطاق من 
  .المتحدة  العالقات العامة لألممإداراتإلى أقصى حد ممكن مع  وبالتعاون



 I-40 القرارات السارية المفعول

 

الذي ال يؤثر على أداء واجباتها األساسية المرتبطة بشؤون المالحة   بالقدراإلعالم في برنامج اإلقليميةشارك المكاتب أن ت  )ب 
  .موظفيها الجوية، وال يؤدي إلى زيادة في أعداد

دة عن ، خدمات الموظفين المسؤولين في مختلف الدول المتعاق)ب و) أن تستغل إلى الحد األقصى، في تنفيذ الفقرتين أ  )ج 
 .المدني  بمجال الطيراناإلعالمأمور 

  اسرائيلية طائرة مدنية ليبية بواسطة مقاتالت إسقاط  :١-١٩القرار 
  ١٩٧٣  فبراير٢١في   

  :إن الجمعية العمومية
  فوق أراضي سيناء١٩٧٣ فبراير ٢١ في البند الخاص بالطائرة المدنية الليبية التي أسقطتها مقاتالت اسرائيلية في وقد نظرت

  .المصرية المحتلة
  . من األرواح البريئة١٠٦العمل االسرائيلي الذي نتج عنه مصرع وإذ تدين 

بأن هذا العمل يؤثر في سالمة الطيران المدني الدولي ويعرضها للخطر، وتأكيدا منها بالتالي على ضرورة القيام واقتناعا منها 
  .المذكور على نحو عاجل بإجراء تحقيق فوري في العمل

المجلس بإعطاء تعليمات إلى األمين العام للقيام بتحقيق بهدف تقصي الحقائق وتقديم تقرير إلى المجلس في  كلفت  - ١
  .أقرب وقت ممكن

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

ة  بتحويل مسار طائرة مدنية لبنانيإسرائيليةقيام طائرات عسكرية   :١-٢٠القرار 
  عليها واالستيالء

  :إن الجمعية العمومية
 بتحويل مسار طائرة مدنية لبنانية مؤجرة ١٩٧٣ أغسطس ١٠ في إسرائيليةفي البند الخاص بقيام طائرات عسكرية وقد نظرت 

  .بالقوة للخطوط الجوية العراقية، وباالستيالء عليها
اللبناني، وعرضت الحركة الجوية في مطار بيروت المدني  قد انتهكت، بهذا العمل، الفضاء الجوي إسرائيلأن وإذ تعتبر 

  .للخطر، وارتكبت فعال جسيما من أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي
أغسطس  ١٥الذي اعتمده في ) ١٩٧٣ (٣٣٧، بقراره رقم إسرائيلأدان  بأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قدوإذ تأخذ علما 

كها سيادة لبنان ولتحويل مسار طائرة مدنية لبنانية واالستيالء عليها بالقوة، ودعا منظمة اإليكاو إلى أن تأخذ في ، النتها١٩٧٣
  .الحسبان القرار المذكور أعاله عند النظر في التدابير المالئمة لحماية الطيران المدني الدولي

  . بسبب فعلها هذا١٩٧٣  أغسطس٢٠ في إسرائيلبأن مجلس اإليكاو قد أدان وإذ تأخذ علما 
مطار   بسبب فعلها المدبر ضد١٩٦٨ في ٢٦٢ في قراره رقم إسرائيلبأن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قد أدان وإذ تذكر 

ومدنية، وإذ تذكّر بأن الجمعية العمومية لإليكاو قد أدانت في   طائرة تجارية١٣بيروت المدني الذي نتج عنه تدمير 
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، وأن المجلس بقراره المؤرخ في األرواح البريئة  من١٠٨ مل االسرائيلي الذي نتج عنه مصرع الع١-١٩ قرارها
  . على االمتثال ألهداف اتفاقية شيكاغو وأغراضهاإسرائيل قد أدان العمل االسرائيلي بشدة وحث ١٩٧٣ يونيو ٤
ية واالستيالء عليها بالقوة والنتهاكها التفاقية  النتهاكها سيادة لبنان ولتحويلها مسار طائرة مدنية لبنانإسرائيل بشدةتدين  - ١

  .شيكاغو
 بأن تمتنع عن ارتكاب أفعال التدخل غير المشروع في النقل الجوي المدني الدولي وفي إسرائيل إلى  عاجالتوجه نداء - ٢

  .المطارات وغير ذلك من المنشآت والخدمات التي تستعمل في ذلك النقل
 إسرائيللت ارتكاب مثل هذه األعمال فإن الجمعية العمومية ستتخذ تدابير أخرى ضد  أنها إذا واصإسرائيل تحذر رسميا - ٣

 .لحماية الطيران المدني الدولي

 الدورة االستثنائية للمجلس  :٥-٢٤القرار 

  :إن الجمعية العمومية
 ١٦ و١٥عقدت في عن الدورة االستثنائية للمجلس التي ) A24-WP/49ورقة العمل (في تقرير رئيس المجلس بعد أن نظرت 

  .٠٠٧ لرحلة الخطوط الجوية الكورية رقم ١٩٨٣ بخصوص الحادث المفجع الذي وقع في أول سبتمبر ١٩٨٣سبتمبر 
   **.الدورة القرارات والمقررات التي اتخذت في تلكتؤيد 

  .لتنفيذها بجميع الدول األعضاء أن تتعاون على نحو كاملوتهيب 

  مطار القدس  :٧-٢١القرار 

  :ية العموميةإن الجمع
 أن مطار القدس يقع في األراضي العربية المحتلة وأنه مسجل في مخطط اإليكاو للمالحة الجوية في إذ تضع في اعتبارها

  .الشرق األوسط باعتباره تحت والية األردن
 لكل دولة سيادة كاملة  من اتفاقية الطيران المدني الدولي تقضي بأن تعترف الدول المتعاقدة بأن٦ و٥ و١بأن المواد وإذ تذكر 

، وأنه ال يجوز ألي خطوط جوية منتظمة أو خطوط جوية دولية غير منتظمة إقليمهاومطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو 
 خاص أو بترخيص بإذن إال دولة متعاقدة أو إليه إقليم ركاب أو بضائع أو بريد أن تطير فوق إنزالتستعمل لغرض أخذ أو 

  .آخر من تلك الدولة
يجب على جميع الدول المتعاقدة، في تطبيقها ألحكام المواد المذكورة أعاله من مواد االتفاقية، أن تأخذ كل التدابير تقرر أنه 

الضرورية لالمتناع عن تشغيل أي خطوط جوية أو السماح ألية مؤسسة للنقل الجوي بتشغيل أي خط جوي، سواء كان منتظما 
  .و منه بدون الحصول على ترخيص مسبق وفقا ألحكام المواد المذكورةأو غير منتظم، إلى مطار القدس أ

                                                   
  .٢٥-٢١، الصفحات من Doc 9428-C/1079) في دورته االستثنائية( الذي اتخذه المجلس اإلجراء في إصدارها أعيد *
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  مطار القدس  :٥-٢٣القرار 

  . قد أقرت قانونا يقضي بتغيير وضع القدس وطابعها الجغرافي والسكاني والتاريخيإسرائيلبما أن 
  .العربية المحتلةأن مطار القدس هو جزء ال يتجزأ من مدينة القدس ويقع في األراضي وإذ تضع في اعتبارها 

، قد اعتبر أن ١٩٨٠ أغسطس ٢٠ بتاريخ ٤٧٨أن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في قراره رقم وإذ تضع في اعتبارها 
  . االسرائيلية باطلة والغيةاإلجراءاتتلك 

، تؤكد التزام اإليكاو Doc 7970 من االتفاقية المعقودة بين األمم المتحدة ومنظمة االيكاو، الواردة في الوثيقة ٥المادة وبما أن 
  .بالعمل على تحقيق أهداف األمم المتحدة

، يعترف بالسيادة العربية على ١٩٧٤، الصادر في عام ٧-٢١أن قرار الجمعية العمومية لإليكاو رقم وإذ تضع في اعتبارها 
  .مطار القدس

، قد أعرب عن استيائه العميق من تجاهل )١٩٧٥ ديسمبر(أن المجلس، في دورته السادسة والثمانين وإذ تأخذ في االعتبار 
  . لقرار الجمعية العمومية المذكور أعالهإسرائيل

 وقرار المجلس المتخذ في ١٩٧٤ لعام ٧-٢١التدابير االسرائيلية تتعارض وأحكام قرار الجمعية العمومية لإليكاو رقم وبما أن 
  .١٩٧٥ ديسمبر ١٧دورته السادسة والثمانين بتاريخ 

  .االيكاو  مستمرة في نقضها وتحديها لقراراتإسرائيلأن وبما 
  :الجمعية العموميةفإن 

قرار المجلس المتخذ في دورته السادسة والثمانين بتاريخ  وعلى) ١٩٧٤ (٧- ٢١ على قرارها من جديدتؤكد   - ١
  .١٩٧٥ديسمبر  ١٧
  .ر باطل والغ تغيير وضع القدس وطابعها الجغرافي والسكاني والتاريخي هو أم أنتعتبر  - ٢
  . على ضم القدس رسميا بما في ذلك مطارهاإسرائيل إقداماستيائها العميق من تعرب عن   - ٣
  . وأن تلتزم بقرارات الجمعية العمومية لاليكاواإلجراءات على أن تلغي هذه إسرائيل تحث  - ٤
رار المجلس المتخذ في دورته  وق٧-٢١الجمعية العمومية   المجلس باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ قرارتكلف  - ٥

 .١٩٧٥ ديسمبر ١٧السادسة والثمانين بتاريخ 

تخريب وتدمير طائرة مدنية كوبية أثناء طيرانها في رحلة منتظمة في   :٥-٢٢القرار 
 الطاقم  من الركاب وأفراد٧٣منطقة الكاريبي، مما نتج عنه مصرع 

  :إن الجمعية العمومية
 ضد طائرة كوبية للنقل الجوي المنتظم، يندرج ضمن أفعال ١٩٧٦أكتوبر  ٦ المرتكب في ياإلجرامأن فعل التخريب إذ تعتبر 

االعتداء الفردي ضد الطائرات التي ذهب ضحيتها أكبر عدد من األشخاص، حيث لقي جميع الركاب وأعضاء الطاقم وعددهم 
  . شخصا حتفهم٧٣
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ضد  ، قد أدانت جميع أفعال التدخل غير المشروع٢-٢٠رارها أن منظمة الطيران المدني الدولي، في قوإذ تضع في االعتبار 
  .الطيران المدني

 تصميم إلظهار نموذجية تجاه فعل على هذا القدر من الخطورة، إجراءاتكذلك أنه من المالئم اتخاذ وإذ تضع في اعتبارها 
النقل الجوي وأرواح وأعضاء الطاقم الدول على أن تقدم للعدالة وأن تقمع بدون تردد أي هجوم من هذا القبيل ضد سالمة 

  .والركاب
  . شخصا٧٣ الذي راح ضحيته ١٢٠١ تي –كوبية من طراز سي يو   المرتكب ضد طائرةاإلجراميالتخريب  تدين  - ١
 الدول، التي هي في وضع يسمح لها بذلك، على محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا هذا الفعل وتوقيع أقصى تحث  - ٢

  .يث تكون العقوبة متفقة وجسامة الجريمة وتمثل رادعا في المستقبلالعقوبات عليهم، بح
 عن تعاطفها العميق وتعازيها ألسر ضحايا هذه الكارثة المفجعة وألسر ضحايا كل الكوارث األخرى التي تعرب  - ٣

 . ضد الطيران المدنيإجراميةتسببت فيها أفعال 

  نآثار الغزو العراقي للكويت على الطيرا  :٧-٢٨القرار 

  :إن الجمعية العمومية
اتفاقية الطيران المدني الدولي تقوم على أساس االعتقاد بأن تقدم الطيران المدني يمكن أن يساعد كثيرا على تذكيرا منها بأن 

مة،  استعمال له يمكن أن تشكل تهديدا للسالمة العاإساءة الصداقة وحسن التفاهم بين أمم العالم وشعوبه، كما أن كل وإبقاء إيجاد
  .وأنه من المرغوب فيه تجنب كل خالف، وتنمية التعاون بين األمم والشعوب، األمر الذي يتوقف عليه السالم العالمي

  .أحكام ومبادئ اتفاقية الطيران المدني الدولي ومبادئهاوإذ تضع في اعتبارها 
 الذي قرر فيه أن ضم العراق ٦٦٢ألمن رقم مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لغزو الكويت، وقرار مجلس ا إدانةوإذ تالحظ 

للكويت ال يقوم على سند قانوني وأنه يعتبر الغيا وباطال، وطلب فيه إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والوكاالت 
  أي فعل أو القيام بأية معاملة يمكن أن تفسر على أنها اعتراف غيراتخاذالمتخصصة أال تعترف بذلك الضم، وأن تمتنع عن 

  .مباشر بهذا الضم
 الذي يطلب فيه إلى جميع الدول اتخاذ تدابير مناسبة لحماية األصول التي تملكها ٦٦١أيضا قرار مجلس األمن رقم وإذ تالحظ 

  .حكومة الكويت الشرعية ووكاالتها
أن تتخذ التدابير  الذي أكد االلتزام الواقع على عاتق الوكاالت المتخصصة ب٦٧٠ أيضا قرار مجلس األمن رقم وإذ تالحظ

  .٦٦١الضرورية لتنفيذ أحكام القرار رقم 
 سبتمبر ١٦ الصادر عن مجلس قيادة الثورة في ٣٧٧ على أن المرسوم رقم ٦٧٠ أيضا تأكيد قرار مجلس األمن رقم وإذ تالحظ

  .والغ ، الذي يقضي، ضمن أمور أخرى، بمصادرة أصول الشركات األجنبية، هو مرسوم باطل١٩٩٠
نتهاك سيادة الفضاء الجوي الكويتي ونهب مطار الكويت الدولي بواسطة القوات المسلحة العراقية، بما في ذلـك    ا تدين  -١

  .طائرة مملوكة للخطوط الجوية الكويتية ونقلها للعراق وتسجيلها المزعوم في العراق ١٥االستيالء على 
ت المسجلة في دول أجنبية، والمحصورة في مطار العراق أن تسهل، في وقت مبكر، استعادة مالك الطائرا إلى تطلب  - ٢

  .الكويت الدولي، لهذه الطائرات
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  أن تسجيل طائرات الخطوط الجوية الكويتية من جانب واحد كطائرات عراقية هو أمر الغ وباطل، وتطلب منتعلن  - ٣
  .الحكومة العراقية أن تعيد الطائرات الكويتية إلى حكومة الكويت الشرعية

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

  .هذه الطائرات أو خدمات من شأنها أن تمكن العراق من استعمال إمداداتمعدات أو 
 إلى المجلس أن يتابع هذا األمر مع الدول المتعاقدة، وذلك بالنسبة للخطوات المتخذة لتنفيذ هذا القرار، حتى بلتط  - ٦

  . على هذا األمر قيد النظر بصفة مستمرةاإلبقاءيمكن 

  سالمة المالحة  :٦-٣٢القرار 

ا مدفوعا بمقذوفات وأن جزءا من هذا الجسم سقط في مياه  جسم٣١/٨/١٩٩٨إلى أن دولة متعاقدة معينة أطلقت في بالنظر 
  .المحيط الهادئ قبالة ساحل سانريكو في شمال شرق اليابان

المعروف بأنه يمثل شبكة طرق شمال ) A590(إلى أن منطقة سقوط هذا الجسم قريبة من الطريق الجوي الدولي وبالنظر 
  . طائرة من دول مختلفة١٨٠ريكا الشمالية وتطير عليه يوميا نحو المحيط الهادئ، وهو طريق رئيسي يصل بين آسيا وأم

اتفاقية الطيران المدني  في والتوصيات هذا الجسم الناقل تم على نحو يخالف المبادئ األساسية والقواعد إطالقإلى أن وبالنظر 
  .الدولي

ول المتعاقدة اتخاذ التدابير المالئمة لتعزيز أن من الضروري تطوير الطيران الدولي بشكل آمن ومنظم وأن على الدوإذ تالحظ 
  .سالمة الطيران المدني الدولي

  :فإن الجمعية العمومية
 لتطور الطيران ىجميع الدول المتعاقدة على أن تؤكد مرة أخرى أن سالمة الحركة الجوية لها أهمية قصوتحث   - ١

  .المدني الدولي على نحو سليم
 المتصلة واإلجراءاتااللتزام بدقة بأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي ومالحقها  جميع الدول المتعاقدة على تحث  - ٢

  .محتملة بها، بغية منع تكرار هذه األنشطة المنطوية على أخطار
  . هذا القرار إلى جميع الدول المتعاقدةإبالغ األمين العام بأن يبادر فورا إلى تكلف  - ٣

ير طائرتين مدنيتين روسيتين نتج عنهما األعمال اإلرهابية وتدم  :١-٣٥القرار 
   الركاب وأعضاء الطاقمين— شخصا ٩٠مصرع 

  ان الجمعية العمومية،
 على متن طائرتين روسيتين مشغلتين في رحلتين منتظمتين للركاب ٢٤/٨/٢٠٠٤األعمال اإلرهابية المرتكبة يوم  أنإذ تعتبر 

ذي يستخدم االنتحاريين الذين يحملون أجهزة متفجرة على أجسادهم على تمثل من حيث المبدأ شكال جديدا من أشكال اإلرهاب ال
  .متن الطائرات
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 الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لمكافحة خطر قيام المنتحرين بتنفيذ أعمال إرهابية على متن الطائرات وفي وإذ تالحظ
  .المناطق األخرى المخصصة للجمهور

  . اإلرهابيين االنتحاريين وكشف األجهزة المتفجرة على أجسادهمجميع الصعوبات في التعرف علىوإذ تعي 
  .بالحاجة إلى اعتماد تدابير مالئمة لمواجهة هذه األعمال اإلرهابيةواقتناعا منها 

  .بارتياح بعزم جميع الدول على مقاضاة منظمي ومرتكبي هذه األعمالوإذ ترحب 
  .٢- ٣٣ و١-٣٣ و٩-٢٧ و٥- ٢٢بقراراتها وإذ تذكر 

  . األعمال اإلرهابية على متن طائرتي الركاب الروسيتين التي أزهقت العديد من األرواح البشريةين بشدةتد  - ١
  .ألسر من لقوا مصرعهم نتيجة لهذه األعمال اإلرهابية عن عميق تعاطفها وتعازيهاوتعرب   - ٢
عدة أو إيواء مرتكبي هذه الهجمات  الدول المتعاقدة على التعاون النشط على مساءلة المسؤولين عن دعم أو مساوتحث  - ٣

  .ومعاقبتهم عقابا شديدا هم ومنظميها وموجهيها
 الدول المتعاقدة إلى دراسة سبل تعزيز تدابير منع الهجمات اإلرهابية التي تستخدم فيها المتفجرات، وخاصة وتدعو  - ٤

السبل الفنية لكشف المتفجرات، مع زيادة من خالل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات على المستوى الدولي إليجاد 
  .االهتمام بالكشف عن المتفجرات المخبأة على جسد األشخاص

حماية الطيران المدني المستمرة لإليكاو اسياسات بموحد البيان ال  :٢٠-٣٦القرار 
  الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

  

ة كأسلحة دمار بشأن  استعمال الطائرات المدنيإساءة بشأن إعالن  :١-٣٣القرار 
  المدني الطيران  األخرى فياإلرهابيةاألعمال 

  

اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض تطبيق المادة الرابعة من   :٢-٣٥القرار 
  كشفها

  العالقات مع المنظمات الدولية والهيئات األخرى

  العالقات مع المنظمات الدولية العامة  :١٠-١القرار 

  .ا من المنظمات الدولية العامة التي تؤثر نشاطاتها في نشاطات هذه المنظمة أو التي تتأثر بهاهناك عددبما أن 
  .الدولي  تعاون وثيق مع تلك المنظمات سيساهم كثيرا في تعزيز أعمال المنظمة وفي تطوير الطيران المدنيإقامةوبما أن 
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  :لذلك فإن هذه الجمعية العمومية
اتها بالطيران المدني الدولي، بات المالئمة مع المنظمات الدولية العامة التي ترتبط نشاط للمجلس بعمل الترتيتصرح  - ١
سيما فيما يتعلق بالتعاون الفني وتبادل المعلومات والوثائق، وحضور االجتماعات، وغير ذلك من األمور التي يمكن أن  ال

  .دون زيادة في الميزانية المعتمدة للسنة المعنية تنفيذ هذه الترتيبات إمكان تعاون فعال، على شرط إقامةتؤدي إلى 
 أنه من المستحسن لهذه الترتيبات أن تتخذ شكل ترتيبات غير رسمية للعمل بدال من أن تتخذ شكل اتفاقات تقترح  - ٢

  .رسمية، وذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية

العمومية عن طبيعة ونطاق كل من الترتيبات المعقودة من المجلس أن يرفع تقريرا إلى الدورة التالية للجمعية تطلب   - ٣
  .القرار بموجب هذا

  العالقات مع المنظمات الدولية الخاصة  :١١-١القرار 

  .هناك عددا من المنظمات الدولية الخاصة التي تؤثر نشاطاتها في نشاطات منظمة الطيران المدني الدولي أو تتأثر بهابما أن 

  .الدولي ثيق مع هذه الهيئات يمكن أن يؤدي إلى تعزيز نشاط المنظمة وإلى تقدم الطيران المدني التعاون الوإقامةوبما أن 

  :لذلك فإن الجمعية العمومية
  :تقرر  -ألف 

أن تصرح للمجلس، بموجب هذا، بعمل الترتيبات المالئمة التي يراها مفيدة حسب تقديره مع المنظمات الدولية   - ١
  :والتي ي الطيران المدني الدولي،الخاصة التي تؤثر نشاطاتها ف

  . دولي قائم بصفة مستديمة ومندوبون معتمدونإدارةيكون بها تمثيل دولي واسع وراسخ ويكون لديها مجلس   )أ
  .تكون أهدافها وأغراضها غير متعارضة مع المبادئ العامة الواردة في اتفاقية الطيران المدني الدولي  )ب

نشأ بموجب هذه الترتيبات محكوما بدرجة اهتمام المنظمتين معا بالمسائل المحددة النابعة يكون مدى التعاون الذي يأن   - ٢
  .من اختصاص كل منهما

 التعاون بصدد المسائل ذات االهتمام المشترك للمنظمتين يمكن أن يتخذ األشكال التالية أو أي أشكال أخرى يراها أن  - ٣
  :المجلس مناسبة

  .تبادل المعلومات والوثائق  )أ

  .التمثيل المتبادل واالشتراك في أعمال االجتماعات واللجان أو فرق العمل الفنية  )ب
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  .أن يكون االشتراك في أعمال المنظمة على أساس عدم التمتع بحق التصويت بالضرورة  - ٤
  . تنفيذ تلك الترتيبات دون زيادة في الميزانية المعتمدة للسنة المعنيةإمكانهذا على شرط 

أنه من المستحسن لهذه الترتيبات أن تتخذ شكل ترتيبات غير رسمية للعمل، بدال من أن تتخذ شكل اتفاقات  تقترح  -باء 
  .رسمية، وذلك حسبما هو ممكن من الوجهة العملية

 إلى المجلس أن يرفع تقريرا إلى الدورة التالية للجمعية العمومية عن طبيعة ونطاق كل من الترتيبات المعقودة تطلب  - جيم
  .وجب هذا القراربم

  اعتماد االتفاق مع األمم المتحدة  :٢-١القرار 

الدولي قد توصل بعد مفاوضات إلى مشروع اتفاق بين اإليكاو واألمم  المجلس المؤقت للمنظمة المؤقتة للطيران المدنيلما كان 
لمؤقتة للطيران المدني الدولي، وأنه قد المتحدة عمال بالقرار الحادي والعشرين الصادر عن الجمعية العمومية المؤقتة للمنظمة ا

  .قدم هذا االتفاق إلى الجمعية العمومية لإليكاو للموافقة عليه
 الجمعية العمومية لإليكاو ترغب في أن تعقد اإليكاو اتفاقا مع األمم المتحدة بالشروط التي قدمها المجلس المؤقت ولما كانت

  .للمنظمة المؤقتة للطيران المدني الدولي
  : بموجب هذا، اتفاق العالقات بين اإليكاو واألمم المتحدة، وتقررلإليكاو تعتمد ك، فإن الجمعية العموميةلذل

 مع األمين العام لألمم المتحدة لتنفيذ ذلك االتفاق وفقا لمادته التاسعة إضافيةالتصريح للمجلس بعقد ترتيبات   )أ
  .لتشغيلية المكتسبة لدى المنظمتينعشرة، وذلك حسبما يراه المجلس مفيدا في ضوء الخبرة ا

التصريح للمجلس بالدخول في مفاوضات مع األمم المتحدة لعقد ترتيبات مالئمة أخرى بـين اإليكـاو واألمـم                )ب
. المتحدة بصدد المسائل الجوية التي تندرج تحت اختصاص االيكاو، كما تقتضيه المادة العشرون مـن االتفـاق    

  .نهائية على الجمعية العمومية للموافقة عليها بصفة ترتيباتويجب، مع ذلك، أن تعرض تلك ال
التصريح لرئيس المجلس بالتوقيع مع المسؤول المختص في األمم المتحدة على بروتوكـول يقـضي بـسريان               )ج

  .وااليكاو مفعول اتفاق العالقات بين األمم المتحدة
فاق العالقات، كما تقضي بـذلك المـادة الحاديـة          التصريح للمجلس بعقد مفاوضات مع األمم المتحدة لتنقيح ات          )د

ويجب أن تعرض التنقيحات التي يتفق عليها المجلس على الجمعية العمومية للموافقـة             . والعشرون من االتفاق  
  .عليها بصفة نهائية

  العالقات مع األمم المتحدة  :٢٤-٢القرار 

  :إن الجمعية العمومية
، وفي توصيات المجلس )٢(١٦٥و) ٢(١٢٥مم المتحدة الواردة في قراريها في توصيات الجمعية العامة لألوقد نظرت 

  .١٩٤٨ مارس ١٠االقتصادي واالجتماعي الواردة في القرارات التي اعتمدها في 
المقدمة  وفي الوثيقة) A2-P/5(في البيان الخاص بعالقات المنظمة مع األمم المتحدة والمتضمنة في تقرير المجلس وقد نظرت 

  ).A2-AD/1(رة الثانية للجمعية العمومية عن هذا الموضوع إلى الدو
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  :فإن الجمعية العمومية
 المعروضة عليها والتي اتخذها المجلس بصدد توصيات األمم المتحدة، وعلى وجهة نظر اإلجراءات على توافق  - ١

  . الحالية لدمج ميزانية اإليكاو مع ميزانية األمم المتحدةاإلمكانيةالمجلس بشأن موضوع 

  . على الطريقة التي نفذ بها حتى اآلن االتفاق بين اإليكاو واألمم المتحدةتوافق  - ٢

 عالقات تعاونية وثيقة مع األمم المتحدة لتحقيق األهداف المنصوص عليها إلقامة المجلس بأن يستمر في سعيه تكلف  - ٣
  .في االتفاق المعقود مع تلك المنظمة

از سفر ن استعمال موظفي اإليكاو لجواالتفاق التكميلي بشأ  :٢٥-٢القرار 
  المتحدة األمم

 ال يحتوي على حكم باستعمال ١٩٤٧ مايو ١٣ االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي المؤرخ في لما كان
  .موظفي اإليكاو لجواز سفر األمم المتحدة

األولى للجمعية العمومية، قد عقد مع األمم المتحدة اتفاقا  الصادر عن الدورة ٢-١مجلس االيكاو، عمال بالقرار ولما كان 
، بشأن استعمال موظفي اإليكاو لجواز سفر األمم المتحدة، وأن االتفاق التكميلي هذا ١٩٤٧ مايو ١٣تكميليا لالتفاق المؤرخ في 

  .العمومية يخضع للموافقة النهائية من جانب الجمعية

  :فإن الجمعية العمومية
، ١٩٤٧ مـايو    ١٣المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي المؤرخ في         األمم  االتفاق التكميلي لالتفاق بين     على توافق  -١

  .ذلك االتفاق التكميلي الذي يتعلق باستعمال موظفي اإليكاو لجواز سفر األمم المتحدة
 لألمم المتحدة، سلطة التوقيع مع  رئيس المجلس، بعد اعتماد االتفاق التكميلي المذكور من جانب الجمعية العامةيخول  - ٢

  .المسؤول المختص في األمم المتحدة على بروتوكول يدخل االتفاق التكميلي بموجبه حيز التنفيذ

تنسيق األنشطة بين األمم المتحدة واإليكاو بخصوص التدابير العاجلة   :٥-٥القرار 
  التي من شأنها أن تساعد في حفظ السلم واألمن الدوليين

  :ة العموميةإن الجمعي

) ط(٤٩ ، وبأحكام المادة"ترتيبات األمن"الدولي التي تحمل عنوان   من اتفاقية الطيران المدني٦٤بأحكام المادة عمال منها 
  .المتصلة بذلك
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وافق أنه بموجب أحكام المادة السابعة من االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي، فإن األخيرة ت) أ(وإذ تذكر 
على أن تتعاون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي في تزويد مجلس األمن بالمعلومات والمساعدة التي قد يطلبها ذلك المجلس، 

 المادة العشرين إن) ب(، وإقرارهمابما في ذلك المساعدة في تنفيذ قرارات مجلس األمن الرامية لحفظ السلم واألمن الدوليين 
 عقد ترتيبات جديدة بين األمم المتحدة واإليكاو إمكانمتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي أشارت إلى من االتفاق بين األمم ال

المنظمة وتؤثر تأثيرا مباشرا في األمن العالمي، كما هو وارد في  فيما يتعلق بالمسائل الجوية التي تدخل ضمن اختصاص
  .اتفاقية الطيران المدني الدولي

، والذي يجيز للجمعية العامة أن تقدم توصيات "االتحاد من أجل السلم"بعنوان ) ٥( ٣٧٧الجمعية العامة بقرار وإذ تأخذ علما 
  .إلى األعضاء بصدد اتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم واألمن الدوليين في حالة عجز مجلس األمن عن العمل

 بخصوص التدابير العاجلة، ١٩٥١ مارس ١٤ بتاريخ بأنه وفقا لقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي الصادروإذ تأخذ علما 
فقد عقد األمين العام لألمم المتحدة مشاورات مع األمين العام لإليكاو بشأن الترتيبات الخاصة األكثر مالءمة التي يمكن اتخاذها 

  .ما للعمل عند حدوث طارئ
  :تعلنفإن الجمعية العمومية 

ى التعاون مع الهيئات الرئيسية في األمم المتحدة وعلى تقديم كل المساعدات الممكنة  منظمة الطيران المدني الدولي توافق علأن
لها فيما يتعلق بالمسائل الداخلة ضمن اختصاص المنظمة والتي تؤثر تأثيرا مباشرا على السلم واألمن الدوليين، كما هو وارد 

ضع الخاص لألعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي الذين  االعتبار الواجب للوإقامةفي اتفاقية الطيران المدني الدولي، مع 
  .هم غير أعضاء في األمم المتحدة

   األمم المتحدةإلنشاءالذكرى العاشرة   :١٦-٩القرار 

، وذلك في سان فرانسيسكو بين إلنشائها بأن األمم المتحدة ستحتفل بالذكرى العاشرة وقد أخذت علما  الجمعية العمومية،إن
  .١٩٥٥يو  يون٢٦و ٢٠
  . عن عميق تقديرها لما أسهمت به األمم المتحدة نحو تحقيق سالم العالم ورفاهيتهتعرب  - ١
األمم المتحدة وفقا لروح في التعاون على نحو كامل مع   على نية منظمة الطيران المدني الدوليتؤكد من جديد  - ٢

  .ق العالقات بين المنظمتينالطيران المدني الدولي وميثاق األمم المتحدة وبنود اتفا اتفاقية

  العالقة بين اإليكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية  :١٧-٢٧القرار 

 للسياسة التي تحكم العالقات بين اإليكاو واللجنـة األوروبيـة           إطارا ٥-١٠  الجمعية العمومية قد وضعت في قرارها      لما كانت 
  .المالية ، بما في ذلك الترتيبات)ايكاك(للطيران المدني 

، إلى تطبيق تلك السياسة والترتيبات على ٢١-١٨ الجمعية العمومية قد دعت المجلس، بين أشياء أخرى، في قرارها ولما كانت
 إلى النظر في دعوة دول غير اإلقليمية الهيئات ٨- ٢١ أخرى من هيئات الطيران المدني، ودعت في قرارها إقليميةهيئات 

  .أعضاء فيها إلى حضور اجتماعاتها
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يكاك واللجنة األفريقية للطيران المدني إ، عالقة وثيقة ومفيدة مع ٢١-١٨  و٥-١٠ اإليكاو قد أقامت، وفقا للقرارين ما كانتول
، مما عزز من األهداف واألغراض العالمية التفاقية الطيران المدني )الكاك(ولجنة الطيران المدني ألمريكا الالتينية ) أفكاك(

 قضايا النقل الجوي ذات االهتمام إطارها التي تتعاون فيها الدول وتنسق في اإلقليميةمحافل الدولي، وسهل من تطوير ال
  .المشترك
 في ضوء التغييرات في الظروف التي طرأت منذ اعتمادها،          ٥-١٠ ينبغي تعديل الترتيبات المالية المذكورة في القرار         وبما أنه 

  . المسؤولية الكاملة عن شؤونها الماليةىذه الهيئات بأن تتول، وللسماح لهاإلقليميةوفي ضوء نمو وتطور الهيئات 
  . على البقاء وتشغيلها يخدم مصالح الطيران المدني الدولياإلقليمية قدرة الهيئات وبما أن

  :فإن الجمعية العمومية
  :اآلتيتقرر   - ١

مة حاليا أو ستقام مستقبال، عندما  للطيران المدني، سواء كانت قائإقليميةأن تدعم المنظمة عمل وأنشطة أية هيئة   )أ
تطلب الهيئة االقليمية المعنية ذلك الدعم وتتم الموافقة عليه حسب األصول، مع األخذ في الحسبان موارد اإليكاو 

  .عملها ومقتضيات تنفيذ برنامج
تقديم خدمات ، مثل الدعم في شكل مواصلة اإلقليميةأن أي دعم مالي من المنظمة إلى هيئات الطيران المدني   )ب

السكرتارية، ينبغي أن يحظى بموافقة الجمعية العمومية كجزء من ميزانيات البرنامج العادي للمنظمة، وأن تحدد 
  .اإلقليميةفي الميزانية باعتبارها دعما للهيئات 

  : المجلس بما يليتكلف  - ٢
للمبادئ المذكورة أعاله، وأن يكفل قيام  للطيران المدني ترتيبات مالئمة للعمل وفقا إقليميةأن يعقد مع كل هيئة   )أ

عالقة عمل وثيقة، بما في ذلك التعاون والتنسيق، وتحقيق االنسجام بين برامج العمل لتالفي االزدواج غير 
  .الضروري، وحضور اجتماعات معينة من اجتماعات كل منها، حسبما يتفق عليه

عمليا وحسبما يتفق عليه، نصا يقضي بالمشاركة في أن يدخل في ترتيبات العمل هذه، كلما كان ذلك ممكنا   )ب
  .نفقات التسهيالت والخدمات المشتركة التي تقدم للدول األعضاء

 للحصول على المساعدة في شؤون النقل الجوي ذات االهتمام اإلقليميةأن ينظر بعين العطف في طلبات الهيئات   )ج
  .اإلقليمي

 دعوة دول اإليكاو إمكانية، أن تنظر بعين العطف في اإلجرائية وفقا لقواعدها ،اإلقليميةهيئات الطيران المدني تدعو   - ٣
  . المعنية إلى حضور اجتماعاتها بصفة مراقبيناإلقليميةالمتعاقدة غير األعضاء في الهيئة 

  . ويحل محله٨-٢١ والقرار ٢١- ١٨من منطوق القرار ) أ ١ والفقرة ٥- ١٠ أن هذا القرار يلغي القرار تعلن  - ٤

  الئحة وحدة التفتيش المشتركة  :٧-٢٢لقرار ا

  : الجمعية العموميةإن
  . الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٣١/١٩٢ في القرار وقد نظرت
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 ما لوحدة التفتيش المشتركة من فائدة محدودة لمنظمة اإليكاو نظرا للدور الذي يقوم به مجلس اإليكاو الذي يشرف وإذ تالحظ
  .مة على نحو مستديمعلى أنشطة المنظ

 أنه من المالئم، للحفاظ على االتساق والتنسيق داخل منظومة األمم المتحدة، أن تستمر اإليكاو في االستفادة وإذ تعتبر
  .١٩٧٧ ديسمبر ٣١خدمات وحدة التفتيش المشتركة بعد  من

  :تقرر
م المجلس بالنسبة ألنشطة الوحدة قبول الئحة وحدة التفتيش المشتركة التي ستستمر في أن تكون مسؤولة أما  - ١

  .بااليكاو المتعلقة
أن يستمر اختصاص الوحدة في شموليته لوظائف األمين العام، ولكنه لن يمتد إلى وظائف الجمعية العمومية والمجلس   - ٢

  .وهيئاته الفرعية
  .الترخيص لألمين العام بأن يبعث بنص هذا القرار إلى األمين العام لألمم المتحدة  - ٣

  لجنة الخدمة المدنية الدولية  :١٢-٢١قرار ال

  : الجمعية العموميةإن
، قد قررت من ناحية المبدأ أن )٢٧الدورة  (٣٠٤٢ أن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في قرارها رقم إذ تأخذ في اعتبارها

  .لألمم المتحدةتنشئ لجنة للخدمة المدنية الدولية كجهاز لتنظيم وتنسيق شروط الخدمة في النظام المشترك 
 يعترف في مادته الثانية عشرة، بأن ١٩٤٧ االتفاق بين األمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي في أول أكتوبر وحيث أن

  . الفعالاإلداري جهاز واحد موحد للموظفين الدوليين مستقبال يعد أمرا مرغوبا فيه من وجهة نظر التنسيق إنشاء
 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، أن تضع القواعد التي ٦٥ و٥٨ العمومية، طبقا ألحكام المادتين  من سلطة الجمعيةوبما أن

يقرر المجلس على أساسها األمور المتعلقة بموظفي المنظمة، وأن تعطي موافقتها للمجلس لكي يعقد المجلس ترتيبات من شأنها 
  .تسهيل عمل المنظمة

م ببحث الترتيبات التأسيسية والتشغيلية للجنة الخدمة المدنية الدولية، بعقد االتفاقات أو  التصريح للمجلس، بعد أن يقوتقرر
  .الترتيبات المالئمة بما يحقق مصلحة المنظمة

  الجوية استعمال تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة  :١١-٢٩القرار 

  
 مجال المستمرة فيوممارسات اإليكاو البيان الموحد بسياسات   :٢٢-٣٦القرار 

  البيئة حماية
  

  في مجال أمن الطيرانالدولي واإلقليمي التعاون ): ح(، المرفق ٢٠-٣٦القرار 
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قرارات األمم المتحدة بخصوص دعوة حركات التحرير لحضور اجتماعات   :٢١المقرر 
  الوكاالت المتخصصة

  )١٩، الفقرة ١١٠الصفحة  ,Doc 9119 A21-Min. P/1-12  انظر(

  الالسلكية سياسة اإليكاو بشأن طيف التردداتدعم   :٢٥-٣٦القرار 
  

  اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية في منظمة اإليكاو بصفة مراقب  :٦-٢٢القرار 

  :ان الجمعية العمومية
 بشأن حق ١٩٧٤ نوفمبر ٢٢الجمعية العامة لألمم المتحدة في   الصادر عن٣٢٣٧ إلى القرار رقم إذ تنظر بعين االعتبار

ر الفلسطينية في االشتراك بصفة مراقب في دورات ونشاطات الجمعية العامة لألمم المتحدة وجميع المؤتمرات منظمة التحري
  .أو الهيئات األخرى التابعة لألمم المتحدة/الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة لألمم المتحدة و

 بصفة مراقب في المؤتمر العالمي للسكان، والمؤتمر العالمي  أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اشتركتوإذ تأخذ في اعتبارها
  .للغذاء، ومؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار، ومؤتمر األمم المتحدة للجريمة، ومؤتمر األمم المتحدة للموطن

غذية  كذلك أن منظمة التحرير الفلسطينية اشتركت بصفة مراقب في دورات وأعمال منظمة األوإذ تأخذ في اعتبارها
  .والزراعة، ومنظمة اليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية

  : من حق منظمة التحرير الفلسطينية أن تشترك بصفة مراقبتعتبر أنه

  .االيكاو في دورات وأعمال الجمعية العمومية لإليكاو والمؤتمرات الدولية األخرى التي تعقد تحت رعاية  )أ 

  . المكلفة ببحث مسائل تخص أراضيهاميةاإلقليوفي االجتماعات   )ب 
  . المجلس باتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تنفيذ هذا القرارتكلف

  السياسة العامة بشأن البرامج الخاصة

  الجوية استعمال تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة  :١١-٢٩القرار 

ا من األمور ذات االهتمام البـالغ للطيـران المـدني            استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية هم        لما كان 
  .الدولي ويؤثران في شؤون تدخل ضمن اختصاص المنظمة وفقا ألحكام اتفاقية شيكاغو

الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اعترفت بأن الوكاالت المتخصصة التابعة لها يمكن أن تؤدي وظائف مفيدة ومتنوعة               ولما كانت 
  .ئية وأن اهتمامها يجب أن يقابل بالترحيب والتشجيعبصدد األنشطة الفضا



I-53 سائل الدستورية وأمور السياسة العامةالم:  الباب األول  

 

 المبادئ الخاصة باشتراك اإليكاو في برامج استكشاف الفضاء    ٢٢ و ١٦ و ١٥الجمعية العمومية قد أقرت في دوراتها        ولما كانت 
  .الخارجي واستخدامه

المتعلقة بدراسة المسائل التي تنطوي على       موقف الطيران المدني الدولي بشأن كل األمور         إعداداإليكاو مسؤولة عن     ولما كانت 
استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة الجوية، بما في ذلك تقرير االحتياجات الخاصة للطيران المدني الـدولي بالنـسبة                  

  .لتطبيقات التكنولوجيا الفضائية
ن موقف الطيران المدني الدولي بشأن جميع        مسؤولية اإليكاو عن بيا    ٢٠-٢٢ الجمعية العمومية قد أسست في القرار        ولما كانت 

أمور الفضاء الخارجي ذات الصلة، وطلبت إلى المجلس أن يواصل عمله فيما يتعلق بتخطيط واسـتعمال تكنولوجيـا الفـضاء                
يـة  ألغراض المالحة الجوية، وأن يتخذ خطوات تهدف إلى المواصلة النشطة للعمل المتمثل في تحديد المتطلبات التشغيلية والفن               

  .الصناعية لألنظمة الدولية لخدمة المالحة الجوية باألقمار
دوال ومنظمات دولية قد اكتسبت معرفة وخبرة جديدة في استخدام تكنولوجيا الفضاء في المالحة الجوية، من خالل  وبما أن

  .لمالحة الجوية اإليكاو بشأن المسائل المتعلقة باستخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض اإطارالعمل المنجز داخل 
 الحركة الجوية وإدارة الدول األعضاء باإليكاو قد أيدت مفهوما عالميا ألنظمة االتصاالت والمالحة واالستطالع ولما كانت

  . المستقبلية استنادا إلى تكنولوجيا األقمار الصناعية، وهو المفهوم الذي اعتمده المجلس
 الحركة وإدارة طبقا لمفهوم أنظمة اإليكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع  استعمال تكنولوجيا األقمار الصناعية،ولما كان

الجوية، سيساعد في التغلب على القيود الكامنة في األنظمة الحالية للمالحة الجوية ويفي، على أساس عالمي، بمتطلبات الطيران 
  .المدني الدولي في المستقبل المنظور

 المتعاقدة في استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض المالحة الجوية على أساس دولي عريض، نتائج التعاون بين الدول وإذ تالحظ
  . والحاجة إلى قيام مثل هذا التعاون في المستقبل

  :فإن الجمعية العمومية
  :يلي أن تستمر اإليكاو في تولي المسؤولية عماتقرر   - ١

  . الصلة بالفضاء الخارجيبيان موقف الطيران المدني الدولي تجاه كل المسائل ذات  )أ
 والعالمي حتى اإلقليميرصد وتنسيق العمل الذي تضطلع به الدول بشأن التخطيط لهذه األمور على الصعيدين   )ب

 الحركة الجوية على وإدارة مفـهوم أنظمة اإليكاو المستقبلية لالتصاالت والمالحة واالستطالع إدخاليتم 
  .يقة متوازنة مع األخذ في الحسبان اعتبارات السالمة واالقتصادالمستوى العالمي بشكل منظم وكفء وبطر

 والتنظيمية القانونيـة لـنظم      واإلداريةإلى المجلس أن يواصل عمله لتحديد المتطلبات التشغيلية والفنية والمالية           تطلب    -٢
، )ي( المرفـق  ١٠-٢٧م القـرار   االعتبار الواجب ألحكـا إقامةعالمية تعمل باألقمار الصناعية ألغراض الطيران المدني، مع   

  . الجوية بشأن تنسيق األنظمة الرئيسية والفرعية الخاصة بالمالحة
 اإليكاو بشأن ما يهم الطيران المـدني الـدولي مـن بـرامج خاصـة      إعالم الدول المتعاقدة على االستمرار في       تحث  -٣

  .لمجالباستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه، فضال عن التقدم المحرز في هذا ا
 كل المنظمات التي تعالج األنشطة الفضائية بمواقف ومتطلبات الطيران المـدني            إبالغ إلى األمين العام أن يكفل       تطلب  -٤

الدولي، وأن يستمر في اتخاذ الترتيبات لتمثيل اإليكاو في المؤتمرات واالجتماعات المالئمة التي تـرتبط بالمـصالح الخاصـة                   
  .المصالح ذا المجال أو التي تؤثر في تلكللطيران المدني الدولي في ه

  . ويحل محله٢٠-٢٢أن هذا القرار يلغي القرار تعلن   -٥
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المستمرة وممارسات اإليكاو موحد بسياسات البيان ال  :٢٢-٣٦القرار 
  البيئة ةحماي لامج يف

البيان عادية اعتماد ا المن دوراته، أن تواصل في كل دورة ٥-٣٥  الجمعية العمومية قد قررت، بموجب قرارهالما كانت
  ،البيئة بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حمايةالموحد 
  ،مترابطة يتكون من نص تمهيدي وعدد من المرفقات بخصوص موضوعات محددة ولكن ٥-٣٥ القرار ولما كان
 الثين للجمعية العمومية في مجال والثالخامسةالتعبير عن التطورات التي استجدت منذ الدورة إلى الحاجة إلى  وبالنظر

المواد اإلرشادية الجديدة لإليكاو عن التدابير القائمة على آليات السوق انبعاثات محركات الطائرات، بما في ذلك و ضوضاء
   أو تخفيضها، الطيران انبعاثات منللحد

ة تأثير الطيران على نوعية الهواء المحلي  إلى الحاجة إلى إدراج مرفقات محددة للتعبير عن سياسة اإليكاو في معالجوبالنظر
  ،))ل(و) ك(و ) ي(و ) ط(المرفقات (والمناخ العالمي )) ح(المرفق (

  :فإن الجمعية العمومية
 أدناه تشكل البيان الموحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال حماية المذكورة أن مرفقات هذا القرار تقرر  - ١

  : للجمعية العمومية والثالثينالسادسةالدورة  اختتامقائمة عند ه السياسات حسبما كانت هذالبيئة، 
  ةعاملمحة   —  )أ(المرفق 
   بشأن نوعية البيئةاإلرشادية والمواد واإلجراءاتوضع القواعد والتوصيات   —  )ب(المرفق 
  طائراتللسيطرة على ضوضاء ال "النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على   —  )ج(المرفق 
 الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المنصوص عليها في سحب  —  )د(المرفق 

  عشر  المجلد األول من الملحق السادس
  لضوضاء في المطاراتللحد من افرض القيود التشغيلية المحلية   —  )ه(المرفق 
   استخدام األراضيوإدارةتخطيط   —  )و(المرفق 
   مشكلة الفرقعة الصوتية–الطائرات األسرع من الصوت   —  )ز(المرفق 
  نوعية الهواء المحليأثر الطيران على   —  )ح(المرفق 
   الفهم العلمي—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ط(المرفق 
   التعاون من األمم المتحدة والهيئات األخرى—أثر الطيران على المناخ العالمي   —  )ي(المرفق 
  برنامج عمل اإليكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ  —  )ك(المرفق 
  التدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باالنبعاثات  —  )ل(المرفق 

بيانا موحدا بسياسات وممارسات العمومية  على نظر كل دورة عادية تعقدها الجمعيةالمجلس أن يعرض إلى  تطلب  - ٢
  .تستعرضهكي جال حماية البيئة لاإليكاو المستمرة في م
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  .٥-٣٥  القراريحل محل أن هذا القرار تعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  ةعاملمحة 

تطور الطيران المدني الدولي مستقبال يمكن أن يساعد كثيرا على " تنص على أن اتفاقية الطيران المدني الدوليديباجة لما كانت 
من تلك االتفاقية تنص على أنه ينبغي ) الرابعة واألربعين( المادة وأن، ...."وشعوبه الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وإبقاء إيجاد

العمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من "للمنظمة 
  ".والفعالية واالقتصادنقل جوي يتسم باألمان واالنتظام إلى تلبية احتياجات شعوب العالم ... أجل

 من الممكن تقليل العديد من اآلثار الضارة للطيران المدني على البيئة بتطبيق تدابير شاملة تتضمن التحسينات ولما كان
التكنولوجية وإدارة الحركة الجوية واإلجراءات التشغيلية األكثر كفاءة، واالستخدام المالئم آلليات تخطيط المطارات، وتخطيط 

  . واستخدام األراضي، والتدابير القائمة على آليات السوقوإدارة
 جميع الدول المتعاقدة لدى اإليكاو قد وافقت على االستمرار في متابعة جميع مسائل الطيران المتعلقة بالبيئة والحفاظ ولما كانت

  .ت لمنظمات أخرىكذلك على المبادرة في وضع إرشادات سياسية بشأن هذه المسائل وعدم ترك مثل هذه المبادرا
  . منظمات دولية أخرى تؤكد على أهمية السياسات البيئية التي تؤثر على النقل الجويولما كانت
 النمو المستدام للطيران مهما للنمو والتنمية االقتصاديين والتجارة والتبادل الثقافي والتفاهم بين الشعوب واألمم في المستقبل، ولما كان

  .بسرعة لضمان توافقه مع نوعية البيئة وتطوره بطرق تخفف من اآلثار الضارةلذلك يجب اتخاذ إجراءات 
عن آثار الطيران على البيئة ضرورية كي تعد اإليكاو ودولها وأفضل المعلومات المتوافرة  المعلومات الموثوق فيها ولما كانت

  .بها المتعاقدة السياسة الخاصة
ها بين آثار الطيران على البيئة، مثل الضوضاء وانبعاثات المحركات، فثمة  بقدر ما توجد أوجه ترابط معترف بولما كانت

  .حاجة للنظر فيها عند تحديد سياسات مراقبة المصادر والتخفيف التشغيلي
 إدارة وتصميم المجاالت الجوية يمكن أن يؤديا دورا في معالجة آثار انبعاثات الطيران من غازات الدفيئة على ولما كانت

  .عالمي، وأنه ينبغي أن تعالج الدول، فرديا أو جماعيا على أساس إقليمي، المسائل االقتصادية والمؤسسية المتعلقة بذلكالمناخ ال
 التعاون مع المنظمات الدولية األخرى مهما إلحراز تقدم في فهم آثار الطيران على البيئة ومن أجل وضع السياسات ولما كان

  .المالئمة لمعالجة هذه اآلثار
 بأهمية البحث والتطوير في مجال كفاءة استخدام الوقود وبدائل الوقود للطيران التي ستتيح عمليات النقل الجوي الدولي راراإقو

  .بتأثير أقل على البيئة
  :فإن الجمعية العمومية

تعي اآلثار الضارة ي، ، بصفتها وكالة األمم المتحدة الرائدة في المسائل المتعلقة بالطيران المدني الدول أن االيكاوتعلن  - ١
مسؤولية دولها بمسؤوليتها وتقر بتها، وأنها لجتكون متعلقة بنشاط الطيران المدني، وأنها ستستمر في معابالبيئة والتي قد 

المتعاقدة عن تحقيق أقصى درجة من التوافق بين التطور اآلمن والمنظم للطيران المدني من ناحية ونوعية البيئة من ناحية 
  :يلي بمسؤولياتها، فإنها سوف تسعى للقيام بماوالدول المتعاقدة لديها ند اضطالع اإليكاو   وع.أخرى



 I-56 القرارات السارية المفعول

 

  .الحد أو الخفض من عدد المتأثرين بضوضاء الطائرات  )أ
  .الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات على نوعية الهواء المحلي  )ب
  .يران على المناخ العالميالحد أو الخفض من أثر انبعاثات غازات الدفيئة من الط  )ج

تطلب المتعلقة بالبيئة والدولي في كل مسائل الطيران المدني أهمية مواصلة إثبات اإليكاو لدورها القيادي  على تشدد  - ٢
 تعترف بخطورة التحديات التي يواجهها  المسائللسياسة بشأن هذهل إرشادات إعدادالمجلس أن يحتفظ بزمام المبادرة في إلى 

  .القطاع
 إلى المجلس أن يقيم بانتظام الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات تطلب  - ٣

  .واالستمرار في إعداد أدوات لهذا الغرض
التدابير المؤدية إلى التخفيف من تأثير المتعلقة ب بمسألة الترابط والتبادل إبقاء وتحديث المعرفة إلى المجلس تطلب  - ٤

  . بغية اتخاذ القرارات على النحو األمثلران على البيئةالطي
تقييم أداء عمليات التي يمكن أن تستخدمها الدول ل إلى المجلس أن يضع مجموعة من المؤشرات البيئية للطيران تطلب  - ٥

  .القواعد والسياسات والتدابير الالزمة للتخفيف من تأثير الطيران على البيئةوفعالية الطيران 
 إلى المجلس أن ينشر معلومات عن الوقع الحالي والمستقبلي لضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات بتطل  - ٦

وعن سياسة اإليكاو وموادها اإلرشادية في مجال البيئة بطريقة مالئمة، مثال من خالل تقديم التقارير المنتظمة والحلقات 
  .الدراسية

، وتحث الدول المتعاقدة على دعم ها النشط ألنشطة اإليكاو المتعلقة بالبيئةأن تواصل تقديم دعمإلى  الدول تدعو  - ٧
  .األنشطة غير المتوقعة في الميزانية عن طريق تقديم مستوى معقول من المساهمات الطوعية

  .ا المجالالالزمة لتمكين اإليكاو من تقوية عملها في هذ الدول والمنظمات الدولية إلى تقديم المعلومات العلمية تدعو  - ٨
وهيئات األمم المتحدة األخرى بشأن فهم آثار دولية المنظمات مواصلة التعاون الوثيق مع ال المجلس على تشجع  - ٩

  .الطيران على البيئة وبشأن وضع السياسات لمعالجة هذه اآلثار
لتطور المنتظم والمستدام ا تؤثر سلبا على في مجال البيئة من شأنها أن تدابيرالدول على االمتناع عن اتخاذ تحث   -١٠

  . المدني الدوليللطيران

  )ب(المرفق 
   بشأن نوعية البيئةاإلرشادية والموادواإلجراءات وضع القواعد والتوصيات 

كثيرة في العالم مازالت تثير القلق العام وتحد من تطوير   مشكلة ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة لمطاراتلما كانت
  .بشأنهاة  مالئمإجراءات وتتطلب اتخاذ ،لمطاراتالبنية األساسية ل

، الذي يشتمل على قواعد ضوضاء الطائرات  : المجلس قد اعتمد المجلد األول من الملحق السادس عشر بعنوانولما كان
 عاإلقال والهبوط والطائرات عمودية اإلقالعباستثناء الطائـرات قصيرة (ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات دون الصوتية 

  .، وأخطر الدول المتعاقدة بذلك)والهبوط
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بسياسات   الخاصةرشادات اإلأن في بعض المطارات و ونوعية الهواء المحلي الرسوم المتعلقة بالضوضاءالستخدام وإدراكا
  ).Doc 9082 ،سياسات اإليكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية(متوفرة حول هذا الموضوع اإليكاو 

 بصورة ا بالرغم من عدم فهمه المحلية والعالمية تشكل مصدرا للقلق على البيئة لها آثارانبعاثات محركات الطائرات تنولما كا
  .كاملة

، الذي يشتمل على انبعاثات محركات الطائرات  :ن المجلس قد اعتمد المجلد الثاني من الملحق السادس عشر بعنوانولما كا
  .ركات الطائرات الجديدة، وأخطر الدول بذلكقواعد بشأن االنبعاثات لترخيص مح

 على وضع مزيد من القواعد بغرض المساعدة) CAEP( المجلس قد أنشأ لجنة معنية بحماية البيئة في مجال الطيران ولما كان
  .محركاتال لضوضاء الطائرات وانبعاثات اإلرشادية والمواد واإلجراءاتوالتوصيات 

ضرورة تصميم األجيال المقبلة من إلى ، الذي وجه عناية منتجي ومشغلي الطائرات ١٤-٣٥بالقرار ) ف(مرفق ل لمراعاةو
 الطائرات النفاثة من تي تشغل منها من المطارات ال وبأقل إزعاج بيئي ممكنالطائرات بحيث تصبح قادرة على الطيران بكفاءة

  .يالجيل الحال

  :الجمعية العموميةفإن 
 القاعدة القياسية الجديدة األكثر تشددا بخصوص ضوضاء الطائرات ،٢٠٠١و  في يوني، باعتماد المجلسترحب  - ١

، وتطبيق القواعد الجديدة األكثر تشددا النبعاثات أكاسيد  في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس عشرإلدراجها
  .١/١/٢٠٠٨النيتروجين في 

 التي تعالج تأثير اإلرشادية والمواد واإلجراءاتتوصيات المجلس أن يواصل بنشاط وضع القواعد والإلى  تطلب  - ٢
  .األخرى الطيران على البيئة، وذلك بمساعدة وتعاون هيئات المنظمة األخرى والمنظمات الدولية

  . األهداف التكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل ألكاسيد النيتروجين٢٠٠٧  باعتماد المجلس في مارسترحب  - ٣

لمجلس أن يضع أهدافا تكنولوجية وتشغيلية متوسطة األجل وطويلة األجل للضوضاء واحتراق الوقود، إلى  إلى اتطلب  - ٤
جانب أهداف أكاسيد النيتروجين التي وضعت مؤخرا، وذلك بمساعدة وتعاون الهيئات األخرى في المنظمة والمنظمات الدولية 

  .األخرى
 الضوضاء ييئة في مجال الطيران لبرنامج عملها في مجالالمجلس ضمان مواصلة لجنة حماية البإلى  تطلب  - ٥

  .، وإتاحة الموارد الالزمة لتحقيق ذلكواالنبعاثات على وجه السرعة من أجل وضع الحلول المالئمة بأسرع ما يمكن

أن على الطيران  حاليا في لجنة حماية البيئة في مجال بالشكل الكافي الدول المتعاقدة من أقاليم العالم غير الممثلة تحث  - ٦
  . تلك اللجنةأعمالتشارك في 

إلى المجلس أن يزود الدول والمنظمات الدولية بكافة المعلومات عن التدابير المتاحة لخفض تأثير عمليات تطلب   - ٧
  .الطيران على البيئة بحيث يمكن اتخاذ اإلجراءات باستخدام التدابير الفعالة المالئمة

  .من هذا المرفق) ٢( ، األحكام التي وضعتها اإليكاو عمال بالفقرةالمالئمةن تتبع، حسب  الدول المتعاقدة على أتحث  - ٨

 إلى المجلس أن يواصل العمل في وضع سيناريوهات واستخدامها لتقييم تأثير انبعاثات الطيران على البيئة في تطلب  - ٩
  .ذا المجالالمستقبل والتعاون مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في ه
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  )ج(المرفق 
  للسيطرة على ضوضاء الطائرات" النهج المتوازن"السياسات والبرامج المبنية على 

في  سيما وال من التوافق في مجال الطيران المدني الدولي، قدر عملي ممكن أحد أهداف اإليكاو هو التشجيع على أكبر لما كان
  .األنظمة البيئية

ق ي للتخفيف من ضوضاء الطائرات يمكن أن يعوإقليميةنسق بوضع سياسات وبرامج وطنية  القيام على نحو غير مولما كان
  .دور الطيران المدني في التنمية االقتصادية

 حدة مشكلة ضوضاء الطائرات في كثير من المطارات قد أدت إلى اتخاذ تدابير تقيد عمليات الطائرات، وأثارت ولما كانت
  . مطارات جديدةإنشاء الحالية أو معارضة قوية ضد توسيع المطارات

 اإليكاو قد قبلت المسؤولية الكاملة عن تحقيق أقصى قدر من التوافق بين تطوير الطيران المدني على نحو آمن ولما كانت
النهج "واقتصادي ومنظم من ناحية، والحفاظ على نوعية البيئة من ناحية أخرى، ولما كانت تسعى بنشاط إلى تحقيق مفهوم 

  . بشأن كيفية تنفيذ الدول لهذا النهجإرشاداتلتخفيض ضوضاء الطائرات ووضع " ازنالمتو
مطار ثم تحليل ال النهج المتوازن للتعامل مع الضوضاء الذي وضعته اإليكاو يتكون من تحديد مشكلة الضوضاء في ولما كان

تخفيض الضوضاء عند المصدر،  : هيمختلف التدابير المتاحة لخفض الضوضاء عن طريق استكشاف أربعة عناصر رئيسية 
 التشغيلية لتقليل الضوضاء، وفرض القيود التشغيلية، بهدف معالجة مشكلة واإلجراءات استخدام األراضي، وإدارةوتخطيط 

  . وأقل التكاليففعاليةالضوضاء بأقصى 
كاو ودولها المتعاقدة السياسات  تقييم الوقع الحاضر والمستقبلي لضوضاء الطائرات يعد أداة أساسية لتضع اإليولما كان
  .الضرورية
 وكل دولة هي التي تتحمل في ، تنفيذ عناصر النهج المتوازن والمفاضلة بينها أمر في يد الدول المتعاقدةإجراءات ولما كانت

  .نهاية األمر مسؤولية وضع الحلول المالئمة لمشكالت الضوضاء في مطاراتها، على أساس سياسات وقواعد االيكاو
إرشادات عن النهج المتوازن ( المواد اإلرشادية التي أعدتها اإليكاو لمساعدة الدول على تنفيذ النهج المتوازن لما كانتو

  .قد تم تحديثها فيما بعد) Doc 9829للسيطرة على ضوضاء الطائرات، 
 يستدعي اتباع نهج يختلف  مماة، المعنياتحلول مشكالت الضوضاء مع الخصائص المحددة للمطارضرورة مواءمة  لوإدراكا

  .متماثلة في المطاراتالضوضاء التطبيق حلول مماثلة على مشكالت وإمكانية من مطار إلى آخر، 
سيما من   تدابير معالجة الضوضاء عن تكاليف كبيرة على المشغلين وغيرهم من الشركاء المعنيين والإلمكانية أن تسفر وإدراكا
  .النامية البلدان
الموضوع قد تؤثر على هذا ى الدول التزامات قانونية واتفاقات قائمة وقوانين سارية وسياسات ثابتة ذات صلة ب ألن لدوإدراكا
  .لاليكاو" للنهج المتوازن"تنفيذها 
  .كون قد وضع سياسات أوسع للسيطرة على الضوضاءي ألن بعض الدول قد وإدراكا

في مجال الضوضاء باالستعاضة عن الطائرات المستوفية لشروط أن التحسينات التي أنجزتها مطارات كثيرة وبالنظر إلى 
الطائرات التي استوفت قواعد ترخيص الضوضاء، الواردة في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق (الفصل الثاني 

ن الملحق السادس عشر، ولكن ضوضاءها تتجاوز مستويات الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول م
ستمرار النمو في المستقبل، وال ينبغي النيل منها ال تحسينات تستحق الحماية  هيبطائرات أقل ضوضاء،) السادس عشر

  . حول المطاراتالعشوائيةبالتعديات العمرانية 
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  :الجمعية العموميةفإن 
ر القيادي لإليكاو في معالجة مشكالت  جميع الدول المتعاقدة لدى االيكاو، والمنظمات الدولية، أن تعترف بالدوتناشد  - ١

  .ضوضاء الطائرات
  : الدول على ما يليتحث  - ٢

وااللتزامات ) Doc 9829( اإليكاو إلرشاداتالمراعاة التامة  اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء، مع  )أ
الموضوع، عند معالجة مشكالت  هذاالقانونية واالتفاقات القائمة والقوانين السارية والسياسات الثابتة ذات الصلة ب

  .الضوضاء في مطاراتها الدولية
  :ذلك ، بما فياإلجراءات على تنفيذ هذه اإلشراف شفافة للنظر في تدابير تخفيف الضوضاء، أو إجراءاتوضع   )ب

تقدير حجم مشكلة الضوضاء في المطار المعني، اعتمادا على معايير موضوعية وقابلة للقياس وعوامل   )١
  .ات صلةأخرى ذ

اختيار التدابير التي االستناد إلى هذا التقييم في تقييم التكاليف والمنافع المحتملة لمختلف التدابير المتاحة، و  )٢
  .التكاليفبأقل تحقيق أقصى منفعة بيئية إلى تهدف 

  . النزاعاتاالعتماد عليها في فضمع الجهات المعنية وعليها نشر نتائج التقييم من أجل التشاور   )٣
  : الدول على ما يليتشجع  - ٣

تخفيضها  تخفيض الضوضاء عند المصدر أوإلى ث والتكنولوجيا الهادفة وتشجيع ودعم الدراسات وبرامج البح  )أ
  .أخرى بوسيلةبأي 

 المناطق المتأثرة العشوائية في استخدام األراضي للحد من التعديات العمرانية وإدارةتطبيق سياسات تخطيط   )ب
بهذا ) و(تطبيق تدابير تخفيف الضوضاء في المناطق المتأثرة بالضوضاء، بما يتوافق مع المرفق بالضوضاء، و

  .القرار
  . بالسالمةاإلضرار بدون قدر اإلمكان التشغيلية لتخفيف الضوضاء اإلجراءاتتطبيق   )ج
لمنافع الممكن تحقيقها من  بعد دراسة اوعدم تطبيقها إال المالذ األول، باعتبارهاعدم تطبيق القيود التشغيلية   )د

 ومع مراعاة التأثير المحتمل لهذه بهذا القرار) ه(بطريقة تتوافق مع المرفق ولنهج المتوازن،  األخرى لعناصرال
  .القيود على المطارات األخرى

  :الدولإلى  تطلب  - ٤
  .انقدر اإلمك ها وسياساتها وخططهاأن تعمل معا على نحو وثيق لضمان االتساق بين برامج  )أ

 تطبيق أي تدابير لتخفيض الضوضاء مع مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة الخامسة عشرة يتوافقأن تضمن أن   )ب
  .من اتفاقية شيكاغو

  .النامية مراعاة الظروف االقتصادية الخاصة للبلدان  )ج
كلة ضوضاء الطائرات في  المجلس بسياساتها وبرامجها المتعلقة بالحد من مشإعالمأن تواصل إلى الدول تدعو   - ٥

  .الطيران المدني الدولي
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  :المجلسإلى تطلب   - ٦
  .إجراء تقييم متواصل لتطور أثر ضوضاء الطائرات  )أ

 وجعلها مستجيبة لحاجات Doc 9829ضمان تحديث المواد اإلرشادية عن النهج المتوازن الواردة في الوثيقة   )ب
  .الدول

  .الل عقد حلقات دراسية مثالتعزيز استخدام النهج المتوازن، من خ  )ج
 الدول تقديم الدعم المناسب ألعمال اإليكاو على وضع اإلرشادات وأي أعمال إضافية بشأن المنهجيات وتقييم تناشد  - ٧

  .تأثير التدابير أو فعاليتها ضمن إطار النهج المتوازن عند الضرورة

  )د(المرفق 
  ضاؤها المستويات المنصوص عليهاسحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تتجاوز ضو

  في المجلد األول من الملحق السادس عشر

  .عشر السادس قواعد ترخيص مستويات ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية محددة في المجلد األول من الملحق لما كانت
وضاء، من العمليات الدولية السحب، ألغراض هذا المرفق، هو سحب فئة من الطائرات، على أساس الضهذا  تعريف ولما كان

  .كثراألأو الواحدة دولة المطارات جميع في 
 حماية البيئة في مجال الطيران قد خلصت إلى أن السحب العام لطائرات الفصل الثالث من قبل جميعالمعنية بلجنة ال ولما كانت

  .والمنافع التكاليفن تأييده على أساس ال يمكالبلدان التي فرضت قيودا تشغيلية على عمليات طائرات الفصل الثاني، أمر 
الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث بالمجلد من الخدمة  تبعض الدول قد سحب ولما كانت

  .هذا السحبتنظر في قد شرعت في هذا السحب وبعض الدول األول من الملحق السادس عشر وكانت بعض الدول 
  .في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائراتالواردة لضوضاء اد من قواعد ن القصأل وإدراكا
سيما على  ن القيود التشغيلية على الطائرات الحالية تزيد من تكاليف شركات الطيران وتفرض عبئا اقتصاديا ثقيال، الأل وإدراكا

  .البلدان النامية، مثلما هي الحال في  تجهيز أساطيلهمإلعادةلالزمة مشغلي الطائرات الذين قد ال يملكون الموارد المالية ا
اعتراف كل دولة بالمصاعب التي تواجهها إلى ضوضاء الطائرات يجب أن يستند إلى  ىأن حل المشاكل التي تعزوبالنظر إلى 

  .منها  كلالدول األخرى، وإلى تحقيق التوازن بين شواغل
  :فإن الجمعية العمومية

ها المستويات الواردة في الفصل الثالث من ؤضوضا  التي تتجاوزأال تفرض أي سحب للطائراتلدول على ا تحث  - ١
  :يلي المجلد األول من الملحق السادس عشر، قبل أن تنظر في ما

ألجل األساطيل الراهنة من هذه الطائرات سيوفر الحماية الضرورية من الضوضاء النهاية الطبيعية  تكانإذا ما   )أ
  . مطاراتهاحول

 أي إضافة بوضع أنظمة تمنع المشغلين الجويين التابعين لها من إماكان يمكن تحقيق الحماية الضرورية إذا ما   )ب
 بتحديث لإلسراع بوضع حوافز وإماأساطيلهم، سواء بالشراء أو باالستئجار أو بالتبادل، إلى طائرات كهذه 

  .األساطيل
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لضرورية بقيود يقتصر فرضها على المطارات والمدارج التي اعتبرتها هذه كان يمكن تحقيق الحماية اإذا ما   )ج
الدول مثيرة لمشكالت الضوضاء أو أعلنت أنها مثيرة لمشكالت الضوضاء، وعلى الفترات الزمنية التي تسبب 

  . أكبرإزعاجاالضوضاء فيها 
 بنواياها قبل وإشعارهاة هذه الدول، قيود من آثار على الدول المعنية األخرى، واستشارال فرضما يترتب على   )د

  .تنفيذها بزمن معقول
 سحب الطائرات ، بالرغم من االعتبارات المذكورة في الفقرة األولى من منطوق هذا القرار، تقررالتي الدول تحث  - ٢

شر ولكن ع التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء المنصوص عليها في الفصل الثاني من المجلد األول من الملحق السادس
 على أن تقوم عشر ضوضاءها تتجاوز المستويات المنصوص عليها في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

  :يلي بما
أقاليمها، إلى أن تحدد القيود بحيث يمكن سحب طائرات الفصل الثاني التابعة ألي مشغل جوي والتي تطير حاليا   )أ

  .تقل عن سبع سنوات زمن ال تدريجيا على مدى فترة من الاسحب
 سنة على تاريخ ٢٥أال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة أعاله قيودا على عمليات أي طائرات قبل مرور   )ب

   . أول شهادة صالحية لهاإصدار
أي   عريضة الجسم موجودة حاليـا، أواتأال تفرض قبل انتهاء الفترة المذكورة قيودا على عمليات أي طائر  )ج

  .١إلى  ٢ مزودة بمحركات تكون نسبة التجاوز الجانبي فيها أعلى من تاطائر
  . القيود المفروضةجميعأن تبلغ اإليكاو وجميع الدول المعنية ب  )د

  :يلي ما  بهدف تحقيقي واألقاليمواإلقليمي الدول على أن تواصل تعاونها على المستوى الثنائي بشدة تشجع  - ٣
دون فرض معاناة اقتصادية شديدة على بجتمعات المحلية حول المطارات، وذلك  الضوضاء على المتأثيرتخفيف   )أ

  .مشغلي الطائرات
 االعتبار لمشكالت المشغلين التابعين للبلدان النامية فيما يخص الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثاني إقامة  )ب

طائرات، بشرط تقديم مـا يثبت وجود طلب التي ال يمكن تبديلها قبل نهاية فترة سحب الووالمسجلة فيها حاليا، 
شراء أو عقد استئجار لالستعاضة عن هذه الطائرات بطائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، وبشرط قبول 

  .أول تاريخ لتسليم الطائرات
لقواعد بموجب شهادة الضوضاء األصلية أو المجددة،  ، الدول على أال تفرض تدابير لسحب الطائرات التي تمتثلتحث  - ٤

  .عشر الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس في الفصل الثالث أوالمنصوص عليها ترخيص الضوضاء 
 الدول على أال تفرض أي قيود تشغيلية على الطائرات المستوفية لشروط الفصل الثالث، ما لم يكن ذلك تحث  - ٥

  .بهذا القرار) ه(و) ج(ى الضوضاء ووفقا للمرفقين من النهج المتوازن الذي وضعته اإليكاو للسيطرة عل جزءا
 بتحديث أساطيلهم بما يزيل العقبات إلى اإلسراعالدول على أن تساعد مشغلي الطائرات في جهودهم الرامية  تحث  -٦

تقديم ويسمح لجميع الدول بالحصول، سواء باالستئجار أو بالشراء، على طائرات مستوفية لشروط الفصل الثالث، بما في ذلك 
  .االقتضاء المساعدة الفنية متعددة األطراف حسب

  )ه(المرفق 
  الضوضاء في المطاراتللحد من فرض القيود التشغيلية المحلية 

  .عشر السادس  ضوضاء الطائرات النفاثة دون الصوتية مقررة في المجلد األول من الملحق قواعد ترخيصلما كانت
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يقلل من استخدام   بشأن الضوضاء يحد أوإجراءطار، ألغراض هذا المرفق، هو أنه القيد التشغيلي في أي م تعريفولما كان 
  .الطائرة لذلك المطار

 الدول إلى اعتماد نهج متوازن للسيطرة على الضوضاء عند معالجة مشكالت قد دعابهذا القرار ) ج( المرفق ولما كان
  .الضوضاء في مطاراتها الدولية

خفض   ألن التحسينات السابقة في تكنولوجيا،ق مزيد من التخفيض للضوضاء عند المصدر النطاق محدودا لتحقيولما كان
  . حدوث طفرات مهمة في هذه التكنولوجيا في المستقبل المنظوروال يتوقعالضوضاء أصبحت تستوعب تدريجيا في األساطيل 

اء تنفذ بالفعل في مطارات كثيرة، وكانت  التشغيلية لتخفيض الضوضواإلجراءات وتخطيط استخدام األراضي إدارة ولما كانت
  .التدابير األخرى لتقليل الضوضاء قد نفذت على الرغم من استمرار التعديات العمرانية في حاالت معينة

سحب الطائرات التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني بالمجلد األول من الملحق تطبيق  ولما كان
بالشكل (اوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر السادس عشر وتتج

قد اكتمل في بعض الدول، وعلى افتراض استمرار النمو في أنشطة الطيران من ) بهذا القرار) د( المنصوص عليه في المرفق
رات في تلك الدول أن يزداد نتيجة لنمو حركة الطيران المتوقع لعدد األشخاص المعرضين لضوضاء الطائرات في بعض المطا

  . أخرىإجراءاتما لم تتخذ 
 ملحوظة فيما يتعلق بمدى توقع ظهور المشكلة من ضوضاء الطائرات خالل العقدين المقبلين إقليمية هناك اختالفات ولما كانت

لترخيص الواردة في الفصل االممتثلة لقواعد وبدأت بعض الدول تنظر تبعا لذلك في فرض قيود تشغيلية على بعض الطائرات 
  .عشر الثالث من المجلد األول من الملحق السادس

 على أساس النهج المتوازن إال ينبغي أال تفرض القيود التشغيلية على طائرات الفصل الثالث في مطارات معينة ولما كان
  .خصيصا حسب احتياجات المطار المعنيوينبغي أن تكون هذه القيود موضوعة ) Doc 9829( اإليكاو وإرشادات
دول غير الدول التي فرضت إلى  لهذه القيود تأثير اقتصادي ملحوظ على استثمارات مشغلي الطائرات الذين ينتمون ولما كان

  .فيها هذه القيود
 الصلة التي وضعتها  األخرى ذاتواإلرشاداتبهذا القرار ) د( في المرفق الموضوعة ات السياسىهذه القيود تتخط  ألنوإدراكا
  .االيكاو
  .اإليكاو ال تلزم الدول بفرض قيود تشغيلية على طائرات الفصل الثالث  ألنوإدراكا
القصد من قواعد الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر ليس فرض القيود التشغيلية على الطائرات، وان   ألنوإدراكا
غراض ألفصل الرابع بالمجلد األول من الملحق السادس عشر قد وضعت في ال  على وجه الخصوصالمدرجة الجديدةالقواعد 

  .الترخيص فقط
لسيطرة على لالتزامات قانونية وقوانين وترتيبات قائمة وسياسات ثابتة مرتبطة ب على وجه الخصوص ألن الدول وإدراكا

  .مشكالت الضوضاء في مطاراتها ويمكن أن تؤثر على تنفيذ هذا المرفق
  :العموميةفإن الجمعية 

كان مدعوما بتقييم مسبق للمنافع إذا  إالتشغيلية ال يتم القيود ال أن اعتماد اإلمكانالدول على أن تضمن بقدر  تحث  -١
   .المتوقعة واآلثار الضارة الممكنة

لد  الدول على عدم فرض أي قيود تشغيلية في أي مطار على الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجتحث  - ٢
  :األول من الملحق السادس عشر قبل ما يلي

االنتهاء من سحب الطائرات التي تتجاوز ضوضاؤها المستويات المقررة في الفصل الثالث بالمجلد األول من   )أ
  .السادس عشر في المطار المعني الملحق



I-63 سائل الدستورية وأمور السياسة العامةالم:  الباب األول  

 

ار المعني وفقا للنهـج  تقييم كامل لجميع التدابير األخرى المتاحة لمعالجة مشكلة الضوضاء في المطإجراء  )ب
  ).ج(المتوازن المبين في المرفق 

 من المنطوق أعاله، بفرض قيود في أي مطار على ٢الدول التي تسمح، رغم االعتبارات المذكورة في الفقرة تحث   - ٣
ء األصلية  شهادة الضوضابموجبعمليات الطائرات التي تمتثل ألحكام الفصل الثالث بالمجلد األول من الملحق السادس عشر 

  : ما يليعلى، المجددةأو 
 الترخيص التي إجراءاتاالستناد في فرض هذه القيود على أداء الطائرة من حيث الضوضاء حسبما تبين من   )أ

  .عشر أجريت وفقا للمجلد األول من الملحق السادس
  .متوازنلنهج الل وفقا هذه القيود بحيث تتناسب مع مشكلة الضوضاء في المطار المعني إعداد  )ب
  . المطارمنتماما طائرات  بدال من سحب الاإلمكاناالقتصار على القيود الجزئية حسب   )ج
  ).مثل الخطوط طويلة المدى(مراعاة العواقب الممكنة على خطوط النقل الجوي التي ال يوجد لها بدائل مناسبة   )د
داعي   النامية، لتجنيبهم الصعوبات التي الالبلدانإلى مراعاة الظروف الخاصة لمشغلي الطائرات الذين ينتمون   )ه

  .إعفاءاتلها، وذلك عن طريق منحهم 
، بهدف مراعاة اآلثار االقتصادية على مشغلي اإلمكانفرض هذه القيود تدريجيا، مع مرور الزمن حسب   )و

  .الطائرات المعنية
  .مدة معقولةب مسبقا إخطارا مشغلي الطائرات إعطاء  )ز
  . المدنيقتصادية والبيئية على الطيرانمراعاة اآلثار اال  )ح
  .الدول المعنية األخرى بجميع القيود المفروضةو اإليكاو إبالغ  )ط

 التي تمتثل بموجب شهادتها ، الدول كذلك على أال تسمح بفرض أي قيود تشغيلية تهدف إلى سحب الطائراتوتحث  - ٤
  .بع من المجلد األول من الملحق السادس عشر لقواعد الضوضاء الواردة في الفصل الرا،األصلية أو المجددة

  )و(المرفق 
   استخدام األراضيوإدارةتخطيط 

 استخدام األراضي يشكالن عنصرا من أربعة عناصر رئيسية في النهج المتوازن للسيطرة على وإدارة تخطيط لما كان
  .الضوضاء
 استخدام األراضي وإدارة التي يتم بها تخطيط  على الطريقةيتوقف عدد األشخاص المتأثرين بضوضاء الطائرات ولما كان

  .سيما مدى السيطرة على التنمية السكنية واألنشطة األخرى الحساسة للضوضاء المحيطة بالمطارات، وال
 االستخدام غير المالئم لألراضي يؤدي وثمة خطر في أن ، في نشاط معظم المطاراتكبيرة من الممكن حدوث زيادة ولما كان

  .تقييد النمو في المستقبلإلى لمطارات بالقرب من ا
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 سحب الطائرات النفاثة دون الصوتية التي تمتثل لقواعد ترخيص الضوضاء الواردة في الفصل الثاني من المجلد ولما كان
األول من الملحق السادس عشر وتتجاوز ضوضاؤها المستويات الواردة في الفصل الثالث من المجلد األول من الملحق السادس 

في شر قد نجح في تخفيض نطاقات الضوضاء حول مطارات كثيرة يتعرض فيها الناس لمستويات ضوضاء غير مقبولة، وع
  . للسكان المعرضين للضوضاءاإلجماليالعدد تخفيض 
  . من المهم الحفاظ على هذه التحسينات بأقصى ما يمكن لما فيها من مصلحة المجتمعات المحليةوبما أن

 التي أدرجت في الفصل الرابع من المجلد األول من الملحق السادس  الجديدةع أن تؤدي القاعدة القياسيةمن المتوق ولما كان
  .عشر إلى زيادة الفرص أمام مشغلي الطائرات لالستعاضة عن طائراتهم بطائرات أقل ضوضاء

لطات المحلية ولكنها تؤثر مع شمل أنشطة تخطيط قد تدخل أساسا ضمن مسؤولية السي استخدام األراضي تنظيمن أل وإدراكا
  .ذلك على سعة المطارات التي تؤثر بدورها على الطيران المدني

 من لجزء الثاني وردت في ا بشأن التخطيط المناسب الستخدام األراضي وتدابير تخفيض الضوضاءأن اإلرشاداتبالنظر إلى و
  .مؤخرا ذلك الجزء الذي تم تحديثه، د البيئيةاستخدام األراضي والقيو  بعنوان (Doc 9184) دليل تخطيط المطارات
  :فإن الجمعية العمومية

بهذا ) د(  مطاراتها، بالصورة المنصوص عليها في المرفقمن الدول التي ألغت عمليات طائرات الفصل الثاني تحث  - ١
االستخدام غير المالئم  اإلمكان حسب ىالقرار مع الحفاظ على منافع المجتمعات المحلية بأكبر قدر ممكن، على أن تتفاد

  .لألراضي أو التعديات في المناطق التي خفضت فيها الضوضاء
احتمال تخفيض مستويات الضوضاء الناجم عن تشغيل طائرات أقل ضوضاء وممتثلة  الدول على أن تكفل أن تحث  - ٢

من جراء المالئم لألراضي أو االستخدام غير لقواعد الفصل الرابع الجديد على وجه الخصوص لن يتعرض للتقويض من جراء 
  .التعديات على األراضي

  :الوقائية كانت الفرصة ال تزال سانحة لتقليل مشكالت ضوضاء الطائرات بالتدابيرإذا على ما يلي  الدولتحث   - ٣
  . المطارات الجديدة في أماكن مالئمة، مثل األماكن البعيدة عن المناطق الحساسة للضوضاءإنشاء  )أ

 المطار إنشاءابير المالئمة لتحقيق المراعاة التامة لتخطيط استخدام األراضي في المرحلة األولية من اتخاذ التد  )ب
  .الجديد أو تطوير المطار الراهن

عداد السكان الحالية والزيادة أتحديد نطاقات حول المطارات ذات مستويات الضوضاء المختلفة، مع مراعاة   )ج
 إرشاداتحسب  مو الحركة، ووضع معايير لالستخدام المالئم لتلك األراضيتقديرات نإلى  باإلضافةالمتوقعة 

  .االيكاو
 أو الوسائل المناسبة لتحقيق االلتزام بتلك المعايير الموضوعة الستخدام اإلرشادات التشريعات ووضع إصدار  )د

  .األراضي
يئية على المجتمعات المحلية القريبة  معلومات سهلة الفهم للقارئ عن عمليات الطائرات وآثارها البإتاحةضمان   )ه

  .من المطارات
  : من المجلس ما يليتطلب  - ٤

 وجعلهـا ملبيـة   Doc 9184  الوثيقة رقـم   والواردة في   المتعلقة باستخدام األراضي   اإلرشادات تحديث   أن يضمن   )أ
  .الدول الحتياجات

سيما في أجزاء العالم التي قد  ضي، وال استخدام األراإدارةنظر في الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز أن ي  )ب
  .تتوافر فيها الفرصة لتالفي مشكالت ضوضاء الطائرات في المستقبل
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  )ز(المرفق 
  مشكلة الفرقعة الصوتية —الطائرات األسرع من الصوت 

غير المقبولة من الصوت في الخطوط التجارية، لتالفي األوضاع   التدابير قد اتخذت، منذ تشغيل الطائرات األسرعلما كانت
 األشخاص والممتلكات في البر والبحر بسبب تضخيم الفرقعة وإصابة النائمين إقالقلعامة الناس بسبب الفرقعة الصوتية، مثل 

  .الصوتية
 البحوث عن اآلثار إجراء هذه الطائرات األسرع من الصوت، تواصل هي ودول أخرى بإنتاجالدول القائمة  ولما كانت

  .الصوتية وجية واالجتماعية الناجمة عن الفرقعةالجسمانية والفسيول
  :فإن الجمعية العمومية

 على األهمية التي تعلقها على ضمان تالفي األوضاع غير المقبولـة لعامـة النـاس بفعـل الفرقعـة                    من جديد  تؤكد  -١
  .الناتجة عن تشغيل الطائرات األسرع من الصوت في الخطوط التجارية الصوتية

 ضوء المعلومات المتوافرة وباالستعانة باألجهزة المالئمة، بـأن يـستعرض المالحـق والوثـائق            المجلس، في  تكلف  -٢
األخرى ذات الصلة، للتأكد من أنها تراعي المشاكل التي قد يثيرها لعامة الناس تشغيل الطائرات األسرع مـن الـصوت، وأن                     

قياس الفرقعـة الـصوتية،   طريقة لاتفاق دولي على إلى صل  الالزمة، خاصة فيما يتعلق بالفرقعة الصوتية، للتو   اإلجراءاتيتخذ  
  .ووضع الحدود المناظرة" األوضاع غير المقبولة لعامة الناس"وتعريف المصطلحات الكمية أو الوصفية لعبارة 

تزويد اإليكاو في الوقت المناسب باقتراحـات حـول         إلى   الطائرات األسرع من الصوت      بإنتاج الدول التي تقوم     تدعو  -٣
   . بالمواصفات التي تقررها االيكاوااللتزامريقة ط

  )ح(المرفق 
  أثر الطيران على نوعية الهواء المحلي

هناك قلق متزايد إزاء أثر الطيران على الغالف الجوي فيما يتعلق بنوعية الهواء المحلي واآلثار المرتبطـة بـه علـى     لما كان 
  .صحة البشر ورفاهيتهم

 على نوعية الهواء المحلي واإلقليمي وتصدر عن محركات الطائرات قد شهدت انخفاضا كبيـرا               ملوثات عديدة تؤثر   ولما كانت 
  .خالل العقود القليلة الماضية

آثار انبعاثات الطيران من أكاسيد النتروجين والمواد الجسيمية واالنبعاثات الغازية األخرى في حاجة إلى مزيد مـن                 ولما كانت   
  .التقييم والفهم
ر انبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي واالقليمي هي جزء من االنبعاثات اإلجمالية في المناطق المتـأثرة                 آثاولما كانت   

  .وينبغي النظر فيها في اإلطار األوسع لجميع المصادر التي تسهم في الشواغل بشأن نوعية الهواء
الطيران تتوقف على سلسلة من العوامل من بينها اإلسهام في          نوعية الهواء المحلي واآلثار الصحية الفعلية النبعاثات        ولما كانت   

  .التركيزات اإلجمالية، وعدد السكان المعرضين لها في المنطقة قيد النظر
يكاو قد وضعت معايير فنية وعززت تطوير اإلجراءات التشغيلية التي أحدثت تخفيضا كبيرا في مدى تلوث نوعية     اإلولما كانت   

  .ئراتالهواء المحلي من الطا
 تتضمن أحكاما تتعلق برسوم المطارات والرسوم المماثلـة،         اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   الخامسة عشرة  المادة   ولما كانت 

سياسات اإليكاو بـشأن    (بشأن الرسوم   المتعاقدة   سياسية للدول    إرشاداتبما في ذلك مبدأ عدم التمييز، وكانت اإليكاو قد أعدت           
  محددة بـشأن الرسـوم المتـصلة بالـضوضاء         إرشادات بما في ذلك     )Doc 9082 ،  ت المالحة الجوية  رسوم المطارات وخدما  

  . نوعية الهواء المحليمن أجلباالنبعاثات المتصلة والرسوم 
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على الرسوم والضرائب فرض  بشأن قرارا فيه السياسات المؤقتة ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس اإليكاو قد اعتمد في ولما كان
كون في صورة رسوم ال ضرائب، وبأن األموال المحصلة يفيه بشدة بأن أيا من تلك الجبايات يجب أن االنبعاثات، أوصي 

  .ينبغي أن تستخدم في المقام األول للتخفيف من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة
 ىكات الطائرات بقدر ما يتسنعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محرينبغي أن تحسب  هذه الرسوم نتولما كا

  .النقل الجويإلى صحيح وعزوها مباشرة الوجه التحديد هذه التكاليف على 
 مجلس اإليكاو قد اعتمد مواد سياسية وإرشادية تتعلق باستخدام الرسوم المتصلة باالنبعاثات لمعالجة أثر انبعاثات ولما كان

  .محركات الطائرات في المطارات أو حولها
أن المجلس قد وافق على أنه سيكون من المفيد إعداد تقرير ينظر في تطبيق جميع التدابير المتعلقة باالنبعاثات التي  تالحظ وإذ

 وأن اإليكاو تعمل حاليا على هذه  باتباع نهوج تكنولوجية وتشغيلية وقائمة على آليات السوق،تؤثر في نوعية الهواء المحلي،
  .المسألة

  :الجمعية العموميةفإن 
أن يرصد ما تسببه انبعاثات الطيران والجسيمات وأكاسيد النتروجين والغازات األخرى ويطور  المجلس من تطلب  - ١

معرفته بها، بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة األخرى مثل منظمة الصحة العالمية، من آثار على رفاهية البشر وصحتهم 
  .وأن ينشر المعلومات في هذا الصدد

ن المجلس مواصلة عمله على وضع قواعد قياسية ممكنة التنفيذ فنيا ومفيدة بيئيا ومعقولة اقتصاديا للمضي في  متطلب  - ٢
  .تخفيض تأثير تلوث الهواء المحلي من الطائرات

من المجلس مواصلة عمله على وضع أهداف تكنولوجية وتشغيلية طويلة األجل فيما يتعلق بالمسائل البيئية تطلب   - ٣
  .بما في ذلك أكاسيد النتروجين المنبعثة من الطائراتللطيران، 

 من المجلس مواصلة تعزيز التحسينات التشغيلية وتحسينات الحركة الجوية التي تقلل تأثير تلوث الهواء المحلي تطلب  - ٤
  .من الطائرات

التي تؤثر لطيران الدولي من انبعاثات اللحد  إجراءاتواألطراف المعنية األخرى على اتخاذ المتعاقدة  الدول تشجع  - ٥
  .والمواظبة على إبالغ اإليكاو بهاأو تخفيضها من خالل التدابير الطوعية على نوعية الهواء المحلي 

 بوضع وترويج مواد إرشادية بشأن المسائل المتعلقة بتقييم نوعية الهواء المتصلة بالمطارات وتطلب من ترحب  - ٦
  .٢٠١٠ال، بهدف إكمال إرشادات نوعية هواء المطارات في عام المجلس أن يتابع هذا النشاط على نحو فع

من المجلس العمل باالشتراك مع الدول والمعنيين باألمر في تعزيز وتداول أفضل أساليب العمل المطبقة تطلب   - ٧
  .بالمطارات في التقليل من اآلثار الضارة النبعاثات الطيران على نوعية الهواء المحلي

 من المجلس أن يواصل تحديث وتطلبشادات بشأن رسوم االنبعاثات المتعلقة بنوعية الهواء المحلي  بوضع اإلرترحب  - ٨
  . الدول المتعاقدة على تداول المعلومات عن تنفيذ مثل هذه الرسوموتحثهذه اإلرشادات 

اسات اإليكاو  الدول المتعاقدة على ضمان أعلى مستوى عملي من التوافق وان تراعي على النحو الواجب سيتحث  - ٩
  .وإرشاداتها بشأن رسوم االنبعاثات التي تؤثر على نوعية الهواء المحلي
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  )ط(المرفق 
  الفهم العلمي —المناخ العالمي على أثر الطيران 

 وأعده، بناء على طلب االيكاو، الطيران والغالف الجوي العالمي عن ١٩٩٩التقرير الخاص الذي صدر في عام  لما كان
بالتعاون مع فريق خبراء التقييم العلمي لبروتوكول ) الفريق الحكومي الدولي( الدولي المعني بتغير المناخ الفريق الحكومي

  .مونتريال عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون، يتضمن تقييما شامال لتأثير الطيران على الغالف الجوي
آثار بعض أنواع انبعاثات الطائرات مفهومة جيدا، وكشف لتقرير الخاص لفريق الخبراء الحكومي الدولي أقر بأن  اولما كان

عن أن آثار بعضها اآلخر ليست مفهومة، وحدد عددا من المجاالت الرئيسية التي ال يشملها اليقين العلمي مما يحد من القدرة 
  .على توقع آثار الطيران على المناخ واألوزون

لدولي أن يحدث االستنتاجات الرئيسية للتقرير الخاص في تقرير التقييم اإليكاو طلبت من فريق الخبراء الحكومي ا تولما كان
  .٢٠٠٧الرابع الذي أصدره في عام 

  :فإن الجمعية العمومية
  : من المجلس ما يليتطلب - ١

مواصلة اتخاذ مبادرات لتشجيع المعلومات عن الفهم العلمي ألثر الطيران واإلجراءات المتخذة لمعالجة انبعاثات   ) أ
  .الستمرار في توفير المحفل لتسهيل المناقشات بشأن الحلول من أجل معالجة انبعاثات الطيرانالطيران وا

مواصلة التعاون الوثيق مع الفريق الحكومي الدولي والمنظمات األخرى المشتركة في تقييم إسهام الطيران في   ) ب
 .اآلثار البيئية على الغالف الجوي

  : الدول على ما يليتحث - ٢
مي الذي يهدف إلى مواصلة معالجة أوجه عدم اليقين المحددة في التقرير الخاص للفريق تعزيز البحث العل  ) أ

  .الحكومي الدولي بشأن الطيران والغالف الجوي العالمي وفي تقرير التقييم الرابع الذي أصدره مؤخرا
الدولي وهيئات األمم ضمان أن عمليات التقييم الدولي المستقبلية لتغير المناخ التي يضطلع بها الفريق الحكومي   ) ب

 .المتحدة المختصة األخرى تتضمن معلومات محدثة عن اآلثار التي تحدثها الطائرات على الغالف الجوي

 المجلس على تحسين فهم إمكانيات استخدام أنواع بديلة من وقود الطيران وما يتصل بذلك من آثار على تشجع - ٣
  .االنبعاثات

 .الطيران  التحديث والتعاون في إعداد نماذج تحليلية تنبؤية لتقييم آثار المجلس والدول على مواصلة أعمالتشجع - ٤

  )ي(المرفق 
   التعاون مع األمم المتحدة والهيئات األخرى—أثر الطيران على المناخ العالمي 

دفيئة في الغالف  الهدف النهائي التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق استقرار تركيز غازات اللما كان
  .الجوي على مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي
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بمبادئ عدم التمييز وإتاحة الفرص المتكافئة والعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النحو الوارد في اتفاقية وإقرارا 
شتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة التي تنص عليها شيكاغو فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات الم

  .اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
 في بشأن تغير المناخ اإلطاريةفي اتفاقية األمم المتحدة  بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤتمر األطراف ولما كان

) األطراف في المرفق األول(، يطلب من الدول المتقدمة ١٦/٢/٢٠٠٥تاريخ دخل حيز النفاذ بو ١٩٩٧ ديسمبر
، وذلك بالعمل من خالل اإليكاو )الطيران الدولي (" الطائراتوقود" غازات الدفيئة من الخفض من أو  الحد مواصلة

  . )٢-٢ المادة(
من شأنها أن تفيد المشاريع التي تشترك ) ظيفةمثل آلية التنمية الن( بروتوكول كيوتو ينص على وسائل مرنة مختلفة ولما كان

  .فيها دول نامية
 وتجري مباحثات بشأن متابعة هذه الوثيقة وستحتاج ٢٠١٢ بروتوكول كيوتو تنتهي في عام  فترة االلتزام األولى فيولما كانت

ي الدولي أو تخفيضها وإثبات اإليكاو لمواصلة النهوض بمسؤوليتها عن الحد من غازات الدفيئة المنبعثة من الطيران المدن
  .دورها القيادي في ذلك

 جميع المعنيين باألمر يتوقعون من اإليكاو أن تثبت دورها القيادي في التخفيف من اآلثار السلبية النبعاثات غازات ولما كان
  .منظمة األخرىالدفيئة من الطيران، وأن تحدد رؤية إلدماج هذه الغايات البيئية في خطة أعمال اإليكاو وبرامج ال

 بمالءمة موضوعي تغير المناخ والتنمية االقتصادية في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية ودور الطيران في المساعدة على وإقرارا
  .تحقيق هذه األهداف
يئة بأن من المهم معالجة انبعاثات الطائرات بدون إغفال إطارها الخاص لدى تقييم انبعاثات غازات الدفوإذ تحيط علما 

  .اإلجمالية من الطيران وقطاع النقل والنشاط واالقتصادي العام
 بأن أقاليم العالم المختلفة تشهد اختالفات كبيرة في المستويات المطلقة النبعاثات الطيران ومعدالت ازدياد وإذ تحيط علما

  . انبعاثات الطيران دوليا وداخليا على السواء
  :فإن الجمعية العمومية

  :ما يليلمجلس  امن تطلب  - ١
ضمان أن تضطلع اإليكاو بدورها القيادي بصورة مستمرة في المسائل البيئية المتعلقة بالطيران المدني الـدولي،                )أ

  .بما في ذلك انبعاثات غازات الدفيئة
مواصلة دراسة الخيارات السياسية للحد أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات علـى البيئـة ووضـع                )ب

ات محددة وإسداء مشورة في أقرب وقت ممكن لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن                اقتراح
تغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير قائمة على آليات السوق، وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هـذه التـدابير                   

  .بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة على السواء
لة التعاون مع المنظمات المشتركة في صنع السياسات في هذا المجال، وخاصة مع مؤتمر األطراف فـي                 مواص  )ج

  .اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ وهيئتها الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  )ك(المرفق 
  برنامج عمل اإليكاو بشأن الطيران الدولي وتغير المناخ

إليكاو والدول المتعاقدة لديها تدرك األهمية البالغة لالضطالع بدور قيادي مستمر للطيران المدني الدولي في مجال ا لما كانت
  .الحد أو الخفض من انبعاثاتها التي تسهم في تغير المناخ العالمي
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  .ت الدفيئةالنمو السريع للطيران المدني قد زاد بوجه عام من مساهمة الصناعة في انبعاثات غازا ولما كان
بمبادئ عدم التمييز واتاحة فرص متكافئة وعادلة لتطوير الطيران المدني الدولي على النحو الوارد في اتفاقية شيكاغو،  وإقرارا

التي تنص عليها اتفاقية  فضال عن المبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة
   االطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو،األمم المتحدة

 مجلس اإليكاو قد وضع خيارات سياسية للحد أو الخفض من األثر البيئي لالنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات ولما كان
دابير القائمة على آليات من الطيران المدني، وكان العمل يتقدم بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسية، وبشأن التدابير التشغيلية والت

  السوق لخفض االنبعاثات، 
ان تعزيز النمو المستدام للطيران يستلزم اتباع نهج شامل يتألف من العمل بشأن التكنولوجيا والقواعد القياسية، وبالنظر إلى 

  وبشأن التدابير التشغيلية والتدابير القائمة على آليات السوق والرامية إلى خفض االنبعاثات،
أنه ينبغي التشديد على خيارات السياسة العامة التي تخفض من االنبعاثات الصادرة عن محركات الطائرات دون إلى  لنظروبا

  أن يكون لها أثر سلبي على نمو النقل الجوي ال سيما في البلدان النامية،
لكل راكب كيلومتري للطائرات المنتجة  بالتقدم الكبير المحرز في قطاع الطيران، حيث ارتفعت كفاءة استهالك الوقود وإقرارا

 سنة، وحيث حققت شركات الطيران التابعة لبعض الدول المتعاقدة تخفيضات ٤٠ في المائة عما كانت عليه منذ ٧٠حاليا بنسبة 
 صافية في االنبعاثات خالل السنوات القليلة الماضية على الرغم من حدوث زيادة في نفس الوقت في العمليات، وحيث تلتزم

  ، ٢٠٢٠ و٢٠٠٥ في المائة بين سنتي ٢٥صناعة الطيران الدولية بتحقيق تحسن في كفاءة استهالك الوقود بنسبة إضافية قدرها 
أن من المتوقع أن يحقق الجيل المقبل من تكنولوجيا الطائرات وتحديث نظم الحركة الجوية إلى تحسينات اضافية وبالنظر إلى 

  ود تستطيع اإليكاو تشجيعها من خالل الخطة العالمية للمالحة الجوية الخاصة بها،في كفاءة الطيران واستهالك الوق
 ألن القواعد القياسية لإليكاو وأهدافها بالنسبة ألكاسيد النيتروجين، على الرغم من أن المقصود بها معالجة نوعية الهواء وإدراكا

  .المحلي، ستساعد أيضا على تقليل أثر الطيران على المناخ
  :الجمعية العموميةفإن 

 من المجلس تسهيل اتخاذ الدول لإلجراءات عن طريق العمل بهمة على وضع خيارات السياسة العامة للحـد أو              تطلب  -١
الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، ووضع اقتراحات محددة وإسداء المشورة في أقـرب وقـت ممكـن                     

قائمة على آليات الـسوق،    لمتحدة اإلطارية المتعلقة بتغير المناخ، تتضمن حلوال فنية وتدابير        لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم ا     
  .السواء وتراعي اآلثار المحتملة لمثل هذه التدابير بالنسبة للبلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو على

  : إلى المجلس ما يليتطلب  -٢
تغير المناخ يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين الممثلـين لجميـع           تشكيل فريق جديد معني بالطيران الدولي و        )أ

أقاليم االيكاو، تشارك فيه على نحو متكافئ البلدان النامية والبلدان المتقدمة وتقدم لجنة حماية البيئة فـي مجـال                   
 وتغيـر   الطيران الدعم الفني له، بغرض أن يعد ويعرض على المجلس برنامج عمل قويا بشأن الطيران المدني               

ع الدول المتعاقدة، ويـشمل ذلـك   المناخ، يستند إلى توافق اآلراء، ويعكس الرؤية المشتركة واإلرادة القوية لجمي       
  :يلي ما
وضع إطار تنفيذي يتضمن استراتيجيات وتدابير تتسم بالكفاءة االقتصادية وقابلـة للتنفيـذ مـن الناحيـة                   )١

ات في االنبعاثـات، ويتـضمن ذلـك        تخدامها لتحقيق تخفيض  التكنولوجية بحيث تستطيع الدول المتعاقدة اس     
  :يلي من جملة أمور ما

  ).مثل التعويض(التدابير الطوعية   —
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  .النشر الفعال ألوجه التقدم التكنولوجي في كل من معدات الطائرات والمعدات األرضية  —
  اتخاذ تدابير تشغيلية أكثر كفاءة؛  —
  ية؛إجراء تحسينات في إدارة الحركة الجو  —
  تقديم حوافز اقتصادية ايجابية؛  —
  .اتخاذ تدابير قائمة على آليات السوق  —

  تحديد الوسائل التي يمكن من خاللها قياس التقدم المحرز؛  )٢
تحديد أهداف عالمية وطموحة ممكنة تتمثل في تحقيق كفاءة استهالك الوقود في الطيران الدولي ووضـع                  )٣

  خيارات ممكنة لتنفيذها؛
  .غ عن التقدم المترتب على اإلجراءات التي تنفذها الدول المتعاقدة وأصحاب المصلحةاإلبال  )٤

الدعوة لعقد اجتماع رفيع المستوى الستعراض برنامج العمل الذي يوصي به الفريق، يعقد في الوقت المناسـب،           )ب
قة بتغير المناخ سوف ينعقـد    مع مراعاة أن مؤتمر األطراف الخامس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية المتعل           

  .٢٠٠٩في ديسمبر 
من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، أن يواصل تطوير وتحديث اإلرشادات المقدمـة للـدول   تطلـب     -٣

المتعاقدة بشأن تطبيق تدابير ترمي إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات محركات الطائرات على البيئة، وإجـراء مزيـد مـن                    
  دراسات بهدف تخفيف أثر الطيران على تغير المناخ؛ال
 الدول المتعاقدة والمجلس على تقييم أو مواصلة تقييم تكاليف وفوائد التدابير المختلفة، بما فيها التدابير القائمـة،                  تشجع  -٤

طراف المعنية، بما في لمعالجة مسألة انبعاثات محركات الطائرات على أكفأ نحو من حيث التكاليف مع مراعاة مصالح جميع األ            
  .ذلك اآلثار المحتملة على الدول النامية

 من المجلس توفير اإلرشادات والتوجيه الالزمين لمكاتب اإليكاو اإلقليمية لمساعدة الدول بالدراسات وعمليـات               تطلب  -٥
 غازات الدفيئـة علـى أسـاس        التقييم ووضع اإلجراءات، بالتعاون مع الدول األخرى في اإلقليم، للحد أو الخفض من انبعاثات             

  عالمي، والعمل معا بصورة تعاونية لبلوغ المستوى األمثل من المنافع البيئية التي يمكن تحقيقها عن طريق برامجها المختلفة؛
الصناعة على وضع أهداف طموحة من أجل التحسين المطرد ألدائها في مجـال تخفـيض          من الدول أن تشجع   تطلب    -٦

  انبعاثات الطيران؛
 من الدول المتعاقدة التعجيل باالستثمارات في مجال البحث والتطوير كيما تطرح في السوق تكنولوجيـا أكثـر                  تطلب  -٧

  ؛٢٠٢٠كفاءة بحلول عام 
 من ازدحـام المجـال     ٢٠٢٠ من الدول أن تعد مجموعة من اإلجراءات والخطط بهدف أن تخفض بحلول سنة               تطلب  -٨

  الوقود بال داع، وأن تقدم تقارير في هذا الشأن؛ الجوي الذي يسهم في التأخيرات وحرق 
 من الدول أن تشجع مشغلي المطارات على تحسين كفاءة عمليات الجانب الجوي وتنفيذ تدابير تحقق الكفاءة في                  تطلب  -٩

  الجانب األرضي من أجل تخفيض كثافة الكربون؛
  :ام بما يلي من المجلس، الذي يعمل من خالل لجنة حماية البيئة، القيتطلب  -١٠

أن يقدم، على أساس سنوي، تقارير عن التقدم المحرز في المتوسط في مجال كفاءة استهالك الوقود في أسطول                    )أ
الطائرات العاملة والكميات السنوية اإلجمالية من الوقود التي يحرقها الطيران المدني الدولي، وذلـك بالتعـاون                

  الوثيق مع الصناعة،
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  اإلجمالية لتخفيض انبعاثات الطيران في أسطول الطائرات العاملة،التنبؤ باالحتماالت   )ب
  تقييم وقياس أي فرص أخرى لتخفيض االنبعاثات كيما تنظر فيها الجمعية العمومية في دورتها القادمة؛  )ج

تابعـة تنفيـذ    من المجلس أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لدعم مبادرة اإليكاو المتعلقة باالنبعاثات، بما في ذلـك م                تطلب  -١١
أهداف اإليكاو الرامية إلى الحد أو الخفض من أثر انبعاثات الطائرات، وتعزيز التعاون بين الدول المتعاقدة لديها، ورصد التقدم                   

  :يلي وينبغي، على وجه الخصوص، أن يقوم المجلس بما.  المحرز في هذا المجال وتقديم تقارير بشأنه
وضع أهداف تكنولوجية متوسطة األجل وطويلة األجل لحرق وقود الطـائرات           استكشاف البارامترات المالئمة و     )أ

  .وتقديم تقرير عن ذلك بحلول الدورة المقبلة للجمعية العمومية
مواصلة إعداد الوسائل الالزمة لتقييم المنافع المرتبطة بتحسينات إدارة الحركة الجوية، والتشجيع على اسـتخدام                 )ب

كوسيلة للحد أو الخفض من أثر انبعاثـات        ) ٣٠٣الكتاب الدوري   (ة في إرشادات اإليكاو     التدابير التشغيلية المبين  
  .محركات الطائرات على البيئة

 .التركيز على زيادة كفاءة حرق الوقود في خطة اإليكاو العالمية للمالحة الجوية  )ج

 والمبادرات العالمية مع الدول المتعاقدة      تشجيع، حسبما يكون مالئما، المبادرات اإلقليمية والمبادرات بين األقاليم          )د
  .لرفع كفاءة الحركة الجوية من أجل خفض استهالك الوقود

تشجيع الدول المتعاقدة على تحسين كفاءة الحركة الجوية مما يؤدي إلى تقليل االنبعاثات، وتقديم تقرير عن التقدم                   )ه
  .المحرز في هذا المجال

  .دم قائمة باإلجراءات التي تتخذها لخفض انبعاثات الطيران فيهاالطلب من الدول المتعاقدة أن تق  )و
تشجيع استخدام اإلجراءات والتكنولوجيات الجديدة التي لها القدرة على تحقيق فوائـد بيئيـة بالنـسبة لتـشغيل                    )ز

  .الطائرات
قة في المطارات لخفض     من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على نشر وتبادل أفضل الممارسات المطب             تطلب  -١٢

  .اآلثار السلبية النبعاثات غازات الدفيئة من الطيران المدني
 من المجلس أن يشجع الدول والجهات المعنية على إعداد نماذج مراقبة التدفق وإدارة الحركة الجويـة لتحقيـق                   تطلب  -١٣

  .الفوائد البيئية المثلى
  : من الدول المتعاقدة ما يليتطلب  -١٤

  .مال البحوث والتنمية الالزمة لجعل تصميمات المحركات والطائرات أكثر كفاءة بالنسبة للبيئةتشجيع أع  )أ
  .تعجيل تطوير وتشغيل الطرق التي تحقق الكفاءة في استهالك الوقود واإلجراءات التي تخفض انبعاثات الطيران  )ب
تكنولوجيات المبنية على األقمار الصناعية من      تعجيل الجهود الرامية إلى تحقيق الفوائد البيئية من خالل تطبيق ال            )ج

  .أجل تحسين كفاءة المالحة الجوية والعمل مع اإليكاو على تعميم هذه الفوائد على جميع األقاليم والدول
تشجيع فعالية التنسيق بين سلطاتها العاملة في قطاع الطيران لدى رسم الطرق الجوية التي تحقق نتـائج أفـضل             )د

  . وتحسين اإلجراءات التشغيلية في الطيران المدني الدوليبالنسبة للبيئة
التقليل من العوائق القانونية واألمنية واالقتصادية وغيرها من العوائق المؤسسية بمـا يـسمح بتنفيـذ المفـاهيم                )ھ

  .التشغيلية الجديدة في إدارة الحركة الجوية الستخدام المجال الجوي بكفاءة بالنسبة للبيئة
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في بناء قدرات القياس والرصد اإلقليمية بما يسمح بتقييم الفوائد البيئية الناجمة عن التـدابير المـذكورة                 التعاون    )و
  .أعاله

 الدول المتعاقدة واألطراف المعنية األخرى على اتخاذ إجراءات للحد أو الخفض من انبعاثات الطيران الـدولي                 تشجع  -١٥
 من المجلـس أن يكلـف األمـين العـام بتحـديث             وتطلبلما بهذه اإلجراءات،    من خالل التدابير الطوعية، وإحاطة اإليكاو ع      

ه التجـارب لجميـع     اإلرشادات التي أعدتها اإليكاو لمثل هذه التدابير، بما في ذلك االتفاق الطوعي النمـوذجي، وتـوفير هـذ                 
  .المعنية األطراف

  )ل(المرفق 
  نبعاثاتالتدابير القائمة على آليات السوق، بما فيها االتجار باال

هي أدوات سياسية وضعت لتحقيـق أهـداف   ، بما فيها استخدام االتجار باالنبعاثات،   التدابير القائمة على آليات السوق     تلما كان 
  .بيئية بتكلفة أقل وبأسلوب أكثر مرونة من التدابير التنظيمية التقليدية

اف وأكثر التدابير مالءمة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة         الدول المتعاقدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات بشأن األهد        وإذ تدرك أن  
  . من الطيران، مع مراعاة اإلرشادات الصادرة عن االيكاو

والمنصفة لتطوير الطيران المدني الدولي، الواردة فـي اتفاقيـة شـيكاغو،            بمبادئ عدم التمييز وإتاحة الفرص العادلة       وإذ تقر   
وليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات ذات الصلة وفقا التفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة         والمبادئ واألحكام المتعلقة بالمسؤ   

  .بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو
أن غالبية الدول المتعاقدة تؤيد تطبيق االتجار باالنبعاثات على الطيران الدولي على أساس االتفاق المتبادل بين الدول وإذ تـدرك   

  . الدول المتعاقدة األخرى ترى أنه ينبغي أن يؤسس أي نظام مفتوح لالتجار باالنبعاثات على مبدأ عدم التمييزدون غيره، وأن
ضرورة االشتراك البناء في العمل على تحقيق درجة كبيرة من التنسيق في التدابير المتخذة التي تـستهدف التـصدي       وإذ تدرك   

   مع احترام المبادئ المذكورة أعاله،على نحو مالئم لتحديات الطيران وتغير المناخ،
تصمم وتطبق خصيصا لتعويض     جباية الرسم"أن  إذ   سياسات اإليكاو تميز بين الرسم والضريبة، من حيث المفهوم،           ولما كانت 

مة وال  الوطنية أو المحلية للحكو  اإليرادات هدفها زيادة تكاليف تقديم التجهيزات والخدمات للطيران المدني، والضريبة هي جباية          
  ".تكلفة محددةتستخدم عموما بكاملها في الطيران المدني وال على أساس 

سياسات اإليكاو بشأن الضرائب في مجال النقـل  (بشأن الضرائب   للدول المتعاقدة    سياسية   إرشادات اإليكاو قد أعدت     ولما كانت 
 كافة الضرائب المفروضة على الوقـود       من اإلعفاء بتبادل   — ضمن أمور أخرى     —، أوصت فيها    )Doc 8632،  الجوي الدولي 

  الجويـة الخـدمات  النقل الجوي الدولي، وهي السياسة المنفذة عمليا من خالل اتفاقات خدمات الطائرات ألغراض  فيالمشحون  
ـ             المتعاقدة  أيضا الدول  وتدعوالثنائية،   ن  إلى خفض الضرائب المتصلة ببيع أو استخدام النقل الجوي الدولي، إلى أقصى حد ممك

  .إلغائهاأو 
 االنبعاثـات على  الرسوم والضرائب   بفرض   بيانا مؤقتا بالسياسات المتعلقة    ٩/١٢/١٩٩٦ مجلس اإليكاو قد اعتمد في       ولما كان 

 األموال المحـصلة فـي    تستخدم تلك الجبايات في صورة رسوم ال ضرائب، وبأنتكون فيه بشدة بأن     يوصي،  في صورة قرار  
  . انبعاثات محركات الطائرات على البيئةالمقام األول للتخفيف من أثر

 ىعلى أساس تكاليف تخفيف األثر البيئي النبعاثات محركات الطائرات بقدر مـا يتـسن  ينبغي أن تحسب  هذه الرسوم نتولما كا 
  ،النقل الجويإلى صحيح وعزوها مباشرة الوجه التحديد هذه التكاليف على 

 بخصوص فرض رسـوم غـازات الدفيئـة،         والسياسيئل ذات الطابع القانوني      عدم وجود إيجاد حل لعدد من المسا       وإذ تالحظ 
  وإدراج الطيران في النظم الراهنة لالتجار باالنبعاثات،
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  ،)Doc 9885" (مشروع إرشادات بشأن االتجار بانبعاثات الطيران"أن اإليكاو قد أصدرت وإذ تالحظ 
  .فاقات راهنة وقوانين قائمة وسياسات مقررة الدول المتعاقدة لديها التزامات قانونية واتولما كانت
وضع خطط التعويض عن الكربون قد ساعد على زيادة الوعي العام بتغير المناخ، وقد يسهم في تخفيضات االنبعاثات             ولما كان   

  .في األجل القصير
  :فإن الجمعية العمومية

  :ر الوارد أدناه الدول المتعاقدة والمجلس على اعتماد تدابير تتوافق مع اإلطاتشجع  -١
  رسوم وجبايات االنبعاثات  )أ

  . بشأن الجبايات المتعلقة باالنبعاثات٩/١٢/١٩٩٦قرار المجلس الصادر في استمرار صالحية تؤكد   )١
 بأن إرشادات اإليكاو الحالية غير كافية في الوقت الراهن لتطبيق الرسوم على انبعاثات غازات الدفيئة                تقر  )٢

بالرغم من عدم استبعاد فرض هذه الرسوم باالتفاق المشترك بين الدول األعـضاء             على المستوى الدولي،    
  . في إحدى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية على الناقلين التابعين لهذه الدول

  . الدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تطبيق رسوم انبعاثات غازات الدفيئة من جانب واحدتحث  )٣
  ثاتاالتجار باالنبعا  )ب

الدول المتعاقدة على عدم تنفيذ نظام االتجار باالنبعاثات على مشغلي طائرات دولة متعاقدة أخرى إال               تحث    )١
  .على أساس االتفاق المشترك بين تلك الدولتين

  . من الدول تقديم تقارير عن التطورات والنتائج والخبرات الجديدة في هذا المجالتطلب  )٢
  : من المجلستطلب  -)٣

 يعمل على استيفاء وتحديث اإلرشادات التي وضعتها اإليكاو إلدراج االنبعاثـات مـن الطيـران                أن  )أ
اتفاقيـة األمـم المتحـدة      الدولي في خطط الدول المتعاقدة لالتجار باالنبعاثات، المتوافقة مع عمليـة          

حسب المالءمة  اإلطارية بشأن تغير المناخ بما يمكن تلك الدول المتعاقدة من استخدام هذه اإلرشادات              
  . له وبما يتواءم مع هذا القرار والقرارات التالية

أن يجري دراسات أخرى، حسبما يكون مالئما، عن مختلف الجوانب المتعلقة بتنفيذ نظـم االتجـار                  )ب
 ونمـوه  الطيرانباالنبعاثات، وأن يقيم فعالية تكاليف أي نظم موضوعة، مع مراعاة األثر الواقع على  

  .تصادية النامية بما يتواءم مع المبادئ المذكورة أعالهفي النظم االق
 الدولي فـي خطـط االتجـار        الطيرانأن يجري تحليال اقتصاديا لألثر المالي إلدراج االنبعاثات من            )ج

القائمة واستعراض ما كُتب عن تحليل تكاليف ومنافع نظم االتجار القائمة مع التركيز بصفة خاصـة                
طاعات أخرى بغية استخالص بعض الدروس المستفادة المالئمـة لقطـاع           على كيفية تطبيقها على ق    

  .الطيران
  عمليات تعويض الكربون  )ج

 المجلس دراسة إمكانية إيجاد آليات لتعويض الكربون كوسيلة أخرى لتخفيـف أثـر انبعاثـات                تطلب من   )١
  .الطيران على نوعية الهواء المحلي وتغير المناخ
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 معلومات عن نتائج برامج تعويض الكربون التي نفذتها الدول والمنظمـات             من المجلس جمع ونشر    تطلب  )٢
  .األخرى بشأن انبعاثات الطيران

  آلية التنمية النظيفة  )د
  . الدول المتعاقدة إلى استكشاف استخدام آلية التنمية النظيفة في المجاالت المتعلقة بالطيران الدوليتدعو  )١

  في مجال النقل الجويالمستمرة ات اإليكاو سياسبالبيان الموحد   :١٥-٣٦القرار 

  
  استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي  :١٤-٣٦القرار 

  

  الدخيلة األنواع الغريبة إدخالمنع   :٢١-٣٦القرار 

  .المجتمع الدولي يقر على نحو متزايد بالتهديد الذي تمثله األنواع الغريبة الدخيلة للتنوع البيولوجي لما كان
  . النقل الدولي، بما فيه النقل الجوي المدني، يمثل سبيال محتمال إلدخال األنواع الغريبةانلما ك

 اتفاقية التنوع البيولوجي والبرنامج العالمي لألنواع الدخيلة، ومنظمات دولية أخرى حكومية وغير حكوميـة، تعمـل   ولما كانت 
 الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع المـستوطنة          حاليا على التوصل إلى وسائل فعالة لتقييم ومراقبة األنواع        

  . األخرى
  :فإن الجمعية العمومية

على مساندة جهود بعضها البعض للحد من خطر استخدام النقل الجوي المدني في إدخال  جميع الدول المتعاقدة تحث  -١
  .أنواع غريبة دخيلة محتملة إلى مناطق خارج نطاقها الطبيعي

  .إلى مجلس اإليكاو مواصلة العمل مع المنظمات في هذا الصدد تطلب  -٢
  .١٩-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  –٣

دور اإليكاو في القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة   :١٢-٢٧القرار 
  بطريق الجو

 المخدرة والمؤثرات العقلية ما زاال يثيران مشاكل دولية  استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع بالعقاقيرإساءة لما كانت
  .خطيرة تتطلب اهتماما عاجال ومستمرا
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الجمعية   الجمعية العامة لألمم المتحدة قد ناشدت الوكاالت المتخصصة أن تشترك بطريقة فعالة في تنفيذ قراراتولما كانت
  "الحملة الدولية ضد االتجار بالمخدرات"وان ، بعن٤١/١٢٧ إلى ٤٠/١٢١ و٣٩/١٤٣العامة لألمم المتحدة رقم 

 استعمال المخدرات واالتجار إساءة الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن ١٩٨٧ يونيو ٢٦ بتاريخ اإلعالن الدول، في ولما كانت
غير  استعمال المخدرات واالتجار إساءة صارمة على نطاق دولي لمكافحة إجراءاتغير المشروع بها، قد تعهدت بأن تتخذ 

  .المشروع بها وحددت ذلك كهدف مهم في سياساتها
 استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع بها قد جعل من المخطط الشامل المتعدد إساءة المؤتمر الدولي بشأن ولما كان

 واإلقليميني  استعمال المخدرات برنامجا ألعماله القادمة على المستوى الوطإساءةالتخصصات للنشاطات المقبلة في مكافحة 
  .والدولي

 قد حث مجلس اإليكاو على أن يواصل جهوده على وجه السرعة لبحث الدور الذي يمكن لإليكاو أن ١٢-٢٦ القرار ولما كان
  .تقوم به في هذا األمر، وأن يقدم تقريرا عن ذلك إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية

  :فإن الجمعية العمومية
التي اتخذها المجلس، من خالل لجنة النقل الجوي، ولجنة المالحة الجوية، والدورة العاشرة لشعبة  اإلجراءات تؤيد - ١

 والمخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي أقره المؤتمر ١٢-٢٦التسهيالت، واألمانة العامة، لتنفيذ قرار الجمعية العمومية 
  .وع بها استعمال المخدرات واالتجار غير المشرإساءةالدولي بشأن 

 المجلس على أن يضع، بدرجة عالية من األولوية، تدابير ملموسة لمنع واستئصال أي استعمال محتمل للعقاقير تحث - ٢
غير المشروعة أو تعاط للمخدرات أو المواد األخرى من جانب أعضاء الطواقم ومراقبي الحركة الجوية والميكانيكيين وغيرهم 

  . الدوليمن العاملين في مجال الطيران المدني
  .العقلية غير المشروع بطريق الجو للعقاقير المخدرة والمؤثرات  المجلس على مواصلة عمله من أجل منع النقلتحث - ٣
 المجلس أن يواصل متابعة أعمال األمم المتحدة والوكاالت األخرى في تنفيذ المخطط الشامل المتعدد  منترجو - ٤

عمال المخدرات، وتأمين التعاون النشط من جانب المنظمة في تنفيذ كل  استإساءةالتخصصات للنشاطات المقبلة في مكافحة 
  .البرامج المتصلة بالطيران المدني الدولي

 وتدابير محددة، بما في ذلك إجراءات المجلس أن يقترح، في ضوء أية دراسة أخرى قد تكون ضرورية،  منترجو - ٥
  .يران المدني الدولي من مشاكل متعلقة بالعقاقير المخدرة الضرورية بشأن كل ما قد يصادف الطاإلرشادية المواد إعداد

 كل الدول المتعاقدة أن تواصل جهودها لمنع النقل غير المشروع للمخدرات بطريق الجو، وأن تتخذ التدابير تناشد - ٦
غيرها من التشريعية المناسبة بحيث تفرض عقوبات شديدة على جريمة النقل غير المشروع بطريق الجو للعقاقير المخدرة و

المؤثرات العقلية، وأن تصبح أطرافا، في أقرب فرصة ممكنة، في اتفاقية األمم المتحدة بشأن االتجار غير المشروع بالمخدرات 
  .١٩٨٨ والمؤثرات العقلية لعام

  . المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية منترجو - ٧
  . ويحل محله١٢- ٢٦هذا القرار يلغي القرار  أن تعلن - ٨

   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 
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  الدولية القيود على التدخين في رحالت الركاب  :١٥-٢٩القرار 

 البشرية، وفي نوعية المعيشة، دورات الجمعية العمومية لإليكاو قد أظهرت اهتماما ومساهمة من جانبها في الرفاهية لما كانت
وفي البيئة التي يعمل فيها البشر وينخرطون في أنشطة أخرى، بما في ذلك الموضوعات المتصلة بانبعاثات محركات الطائرات 

  .الطائرات وطبقة األوزون وضوضاء

لتوافق بين تشغيل الطيران دورات الجمعية العمومية لإليكاو قد اعترفت بمسؤوليتها في تحقيق أقصى درجة من ا ولما كانت
  .المدني ونوعية البيئة البشرية

الدول تعترف على نحو متزايد باألخطار المعلومة على الصحة، التي يسببها دخان التبغ في مكان العمل والمباني  ولما كانت
  . لمكافحتهااإلجراءاتالعامة ووسائل النقل، وتتخذ 

من المخلفات الناتجة عن دخان التبغ على متن الطائرات أن يبطل فعل أقنعة وغير ذلك " القطران" يحتمل لتراكم ولما كان
  .األوكسيجين ويلوث أجهزة التحكم في المحيط البيئي

منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية تعتبران أن السالمة المهنية والصحة متداخلتان وال يمكن فصلهما  ولما كانت
  .الواحدة عن األخرى

يحث الدول األعضاء على منع التدخين في وسائل النقل العام حيث   قراراباإلجماعمنظمة الصحة العالمية اعتمدت  تولما كان
  .الصدد  لدخان التبغ، وطلبت إلى مديرها العام أن يتعاون مع اإليكاو في هذااإلراديال يمكن تأمين الحماية من التعرض غير 

  :فإن الجمعية العمومية
  .س اإليكاو أن يكثف دراساته بشأن جوانب السالمة المتعلقة بحظر التدخين على متن الطائراتإلى مجل تطلب  - ١

إلى مجلس االيكاو، بمساعدة منظمة الصحة العالمية والتعاون معها، أن يتخذ التدابير المالئمة للتشجيع على  تطلب  -٢
  .الدولية  بيئة سفر خالية من دخان التبغ على جميع الرحالتإيجاد

 التدابير الالزمة في أسرع وقت ممكن لتقييد التدخين تدريجيا -  في هذه األثناء-جميع الدول المتعاقدة أن تتخذ  تحث  -٣
  .١٩٩٦على جميع رحالت الركاب الدولية بهدف تنفيذ حظر تام على التدخين بحلول أول يوليو 

جميع جوانبه إلى الدورة العادية القادمة للجمعية إلى مجلس اإليكاو أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في  تطلب  - ٤
  .العمومية

صحة الركاب وطواقم الطائرات ومنع تفشي األمراض حماية   :١٢-٣٥القرار 
  المعدية من خالل السفر الدولي

عمل على أن غايات وأهداف المنظمة هي ال"تنص على اتفاقية الطيران المدني الدولي  المادة الرابعة واألربعون من لما كانت
تلبية : ... تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل ما يلي

  ".احتياجات شعوب العالم إلى نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية واالقتصاد
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توافق كل دولة متعاقدة على اتخاذ التدابير " تنص على أن ولياتفاقية الطيران المدني الد المادة الرابعة عشرة من ولما كانت
، والجدري، والحمى الصفراء، )الوبائي(الكوليرا، والتيفوس : الفعالة لمنع انتشار األمراض المنقولة بواسطة المالحة الجوية

 لهذا الغرض، تحافظ الدول والطاعون، وغيرها من األمراض المعدية التي تحددها الدول المتعاقدة من وقت آلخر، وتحقيقا
المتعاقدة على االستمرار في التشاور الوثيق مع الهيئات المعنية باألنظمة الدولية المتعلقة باإلجراءات الصحية التي تطبق على 

  ".الطائرات
  . العالمي لألمراض المعدية عن طريق النقل الجوي، قد تزايد في السنوات الماضيةخطر االنتقالوبما أن 
 قد حث جميع الدول المتعاقدة على أن تتخذ التدابير الالزمة لتقييد التدخين تدريجيا ١٥-٢٩قرار الجمعية العمومية ان ولما ك

  .١/٧/١٩٩٦على جميع رحالت الركاب الدولية بهدف حظر التدخين تماما بحلول 
زيادة مدد الرحالت الجوية الدولية قد  األعداد المتزايدة من المسنين والمعوقين الذين يسافرون عن طريق الجو وولما كانت

  .تشكل مخاطر إضافية على صحة الركاب وقد تؤدي إلى ظهور عدد أكبر من حاالت الطوارئ الطبية على متن الطائرات
اإليكاو تتنبأ بزيادة سنوية قدرها خمسة في المائة في عدد الركاب في المستقبل المنظور قد تؤدي بدورها إلى احتمال وبما أن 

  .ادة الطوارئ الطبية في أثناء السفر جوازي
  .تكنولوجيات االتصاالت جعلت بإمكان األطباء على األرض تشخيص وعالج الركاب في أثناء الرحلة الجويةوبما أن 

 المسائل المتعلقة بالصحة صارت أمرا يؤخذ في االعتبار عند اتخاذ قرار السفر جوا أو عدمه، بما قد يسفر عن تأثيرولما كانت 
  .ضار للغاية على اقتصاد شركات الطيران والمطارات

هناك حاجة إلى التنسيق من أجل التطبيق العالمي للنشاطات الكثيرة وأوجه التقدم الكبير في مجال الصحة التي قامت ولما كانت 
 ومنظمة السياحة (WHO)مية ومنظمة الصحة العال) إيكاك(بها اإليكاو وبعض الدول المتعاقدة واللجنة األوروبية للطيران المدني 

 واألكاديمية الدولية لطب الطيران (AsMA) ومنظمات دولية أخرى مثل اتحاد طب الطيران والفضاء (WTO-OMT)العالمية 
  . والمنظمات المعنية األخرى(ACI)والمجلس الدولي للمطارات ) إياتا( واالتحاد الدولي للنقل الجوي (IAASM)والفضاء 

  :ميةفإن الجمعية العمو
أن حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت الجوية الدولية تشكل جزءا ال يتجزأ من السفر الجـوي     تعلن -١

 .اآلمن، وأن من الضروري وضع شروط لحماية الصحة بصورة موقوتة واقتصادية

اقم الطائرات، وبأن يضع    المجلس بأن يستعرض القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقة بصحة الركاب وطو           تكلف -٢
قواعد وتوصيات دولية جديدة حسب االقتضاء، مع إيالء االعتبار المناسب لمسائل الصحة العالمية والتطـورات الحديثـة فـي               

 .عمليات النقل الجوي

 في   المجلس بأن ينشئ ترتيبات تنظيمية مناسبة لتنسيق الجهود التي تقوم بها الدول المتعاقدة واألعضاء اآلخرون               تكلف -٣
 .مجتمع الطيران المدني الدولي لحماية صحة الركاب وطواقم الطائرات

 المجلس على وجه األولوية بأن يضع قواعد وتوصيات دولية في المالحق المناسبة باتفاقية شيكاغو تتعلق بخطط             تكلف -٤
 .الطوارئ الالزمة لمنع انتشار األمراض المعدية عن طريق النقل الجوي

اقدة على أن تضمن في هذه األثناء تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية القائمة المتعلقـة بـصحة                 جميع الدول المتع   تحث -٥
 .الركاب وطواقم الطائرات

 . المجلس بتقديم الدعم الالزم لمواصلة األبحاث بشأن عواقب النقل الجوي على صحة الركاب وطواقم الطائراتتكلف -٦
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 .ادمة للجمعية العمومية تقريرا عن تنفيذ هذا القرار بجميع جوانبه المجلس بأن يقدم إلى الدورة العادية القتكلف -٧

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة   :٢٤-٣٦القرار 
  القيادة في طائرات الرحالت الدولية

ويعيش فيها البشر، بما في ذلك  الجمعيات العمومية لإليكاو قد برهنت عن اهتمامها بنوعية الحياة والبيئة التي يعمل لما كانت
   بانبعاثات المحركات، وطبقة األوزون، وضوضاء الطائرات، والتدخين واألنواع الغريبة الغازية؛المسائل المتصلة

حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات على الرحالت " الدورة الخامسة والثالثون للجمعية العمومية قد أعلنت أن ولما كانت
 هي جزء ال يتجزأ من سالمة الطيران، وينبغي وضع شروط لضمان حمايتها بصورة موقوتة وفعالة من حيث الجوية الدولية

  ؛ "التكلفة
 لألنظمة الصحية الدولية، التي تعزز أمن الصحة العامة أثناء السفر والنقل وتقلل األخطار على ٢٠٠٥ تنقيحات سنة ولما كانت

   تعريف التطهير بحيث يشمل مراقبة وقتل الحشرات الناقلة لألمراض؛الصحة العامة إلى أدنى حد، قد وسعت نطاق
 من دواعي االنشغال أن الممارسة الحالية التي تتبعها بعض الدول والتي تقتضي استخدام مبيدات الحشرات لتطهير ولما كان

  الطائرات يمكن أن تكون مصدر انزعاج وتنجم عنها آثار سلبية على صحة الركاب والطواقم؛
 البحوث التي أجريت مؤخرا قد أثبتت أن أساليب التطهير غير الكيميائية فعالة في منع البعوض وغيره من الحشرات ما كانتول

  الطائرة من دخول الطائرات؛ 
  :فإن الجمعية العمومية

 إلى المجلس أن يحث منظمة الصحة العالمية على عقد مشاورات بشأن تطهير مقصورة الركاب ومقصورة تطلب  - ١
  :القيادة يتم فيها

  استعراض المعلومات المتعلقة بالتقدم الذي تحقق  في مجال التطهير غير الكيميائي؛  )أ
  مقارنة فعالية وأمان التطهير غير الكيميائي بفعالية وأمان التطهير القائم على استخدام مبيدات الحشرات؛  )ب
  تقديم توصيات بشأن ممارسات التطهير المقبولة؛  )ج

  لى المجلس أن يشجع على استكشاف األساليب غير الكيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة؛إ تطلب  - ٢
  . إلى المجلس أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العموميةتطلب  - ٣

  حماية النقل الجوي الدولي العام  :١٣-٢٧القرار 

، تنص في ديباجتها على أن أحد أهدافها الرئيسية هو ١٩٤٤يران المدني الدولي، الموقعة في شيكاغو في  اتفاقية الطلما كانت
 خطوط دولية للنقل الجوي على أساس تكافؤ إنشاءتضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم، وتحقق "أن 

 يجب تفسير وتطبيق ولما كان من االتفاقية، ٤٤المبدأ في المادة ، ويرد ذكر هذا "الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة
  . المذكورة وبطريقة متسقة معهااإلرشادية أو أي مادة أخرى من اتفاقية الطيران المدني الدولي طبقا للمبادئ ١٣المادة 
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اد الدول النامية، والجهود االستثنائية  األهمية األساسية للنقل الجوي الدولي بالنسبة إلى السالم في العالم وإلى اقتصومع اعتبار
  .المطلوبة من هذه الدول للحفاظ على نظامها الذاتي للنقل الجوي

 التي نص فيها على ضرورة حماية الناقلين الجويين من احتجاز ٩ المؤتمر الثالث للنقل الجوي قد اعتمد التوصية رقم ولما كان
  . أو ذنب من جانبهمهمالإطائراتهم عندما ال توجد أدلة أو افتراض على 

 النقل الجوي خدمة تهم المصلحة العامة، ويدخل تدعيمه والحفاظ على استمراريته في نطاق ممارسة الدول لسلطتها ولما كان
  .والقيام بنشاطاتها من أجل الصالح العام

تع بنظام خاص منصوص عليه  الهدف الرئيسي لمستثمري النقل الجوي هو توفير خدمة عامة ذات صفة قانونية وتتمولما كان
  .في اتفاقية الطيران المدني الدولي

  :فإن الجمعية العمومية
 منها بأن إدراكا على طابع الخدمة العامة الذي تتسم به الخدمة التي يؤديها مستثمرو النقل الجوي، من جديد تؤكد  - ١

  .موها الدول والناقلون والمنتفعون على السواءالغرض األساسي من هذه الخدمة هو تحقيق الخير العام للشعوب التي يهتم بن
 بالمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية إخالل أن أي احتجاز بغير حق لطائرة تعمل في النقل الجوي التجاري، هو تعلن  - ٢

 الناقلين  أو ذنب من جانبإهمالالطيران المدني الدولي، إذا وقع ذلك االحتجاز دون أن تكون هناك أدلة أو قرائن على وجود 
  .الجويين المعنيين

تقديم المساعدة إلى شركات الطيران في مجال لاتباع نهج منسق   :٢٠-٣٣القرار 
  ضد مخاطر الحرب الطيران  علىتأمينال

  

  اليوم الدولي للسالم  :١-٢٤القرار 

  . األمم المتحدة أعلنت ثالث ثالثاء من شهر سبتمبر يوما دوليا للسالمحيث أن
  .دف أساسي لكل األفراد والدول وكل المنظمات في أسرة األمم المتحدة السالم هوحيث أن
 الطيران المدني أداة جوهرية لالتصاالت الدولية بين الدول والشعوب، وكما جاء في ديباجة اتفاقية الطيران المدني وحيث أن

  .وشعوبه ليهما بين أمم العالم الصداقة والتفاهم والحفاظ عإيجادالدولي، يستطيع هذا الطيران أن يساعد كثيرا على 
  :فإن الجمعية العمومية لاليكاو

 هذا اليوم، الذي هو أيضا يوم افتتاح دورتها الرابعة والعشرين في هذه السنة، بدعوة حارة إلى جميع الشعوب إحياء تقرر
هم به في تحقيق التعاون الدولي  عميقا ودائما لما يستطيع عملها أن يسإدراكاالعاملة من أجل الطيران المدني أن تكون مدركة 

  .والسالم في العالم
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  التوافق العالمي للقواعد  :٣-٢٩القرار 

من الطيران أحد القطاعات الرئيسية المرشحة لجني المنافع المترتبة  االعتماد المتبادل في الطيران المدني الدولي يجعل لما كان
  .لمي للقواعد الوطنية عنصرا مهما فيه لتطبيق قواعد االيكاوعلى مفهوم االنتشار العالمي الذي يعتبر االنسجام العا

يعملون على المستوى الوطني وعلى أساس متعدد الجنسيات، ويشتمل           الطيران الدولي يضم اآلن ناقلين جويين ضخام       ولما كان 
يـران عبـر الحـدود      على اتحادات مختلفة بين شركات الطيران للعمل على الصعيد العالمي، ويشتمل على ملكية شركات الط              

  .بالطيران الوطنية وعلى التصنيع متعدد الجنسيات للمنتجات المتعلقة

) الجات( االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة إطار الدول قد وافقت في صلب االتفاق الخاص بالطائرات في ولما كانت
 التشغيل والصيانة، ال تشكل حواجز أمام بإجراءاتالخاصة على التأكد من أن متطلبات ترخيص الطائرات المدنية والمواصفات 

  .التجارة
 التوافق العالمي للقواعد الوطنية في الطيران المدني الدولي يعد أمرا مرغوبا فيه للتنفيذ الفعال لاللتزام المنبثق عن ولما كان

  ).الجات(االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

دى تفسر وتطبق قواعد اإليكاو القياسية المتعلقة بالسالمة بشكل مختلف مما يؤدي إلى القيام بعمليات غير  الدول فراولما كانت
  .متماثلة وهو أمر يمكن أن يكون مكلفا

 عدد قليل نسبيا من الدول ترد بصفة عامة على الطلبات الموجهة من أمانة اإليكاو للتعليق أو الموافقة على القواعد ولما كان
حة من المنظمة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مستندة إلى عدد قليل نسبيا مـن الـردود، وما يترتب على ذلك من آثار المقتر

  .ال تساعد في تحقيق التوافق بين القواعد وال تخدم المصلحة العليا للتطور اآلمن والمنظم للطيران المدني الدولي

 مكرر من اتفاقية الطيران المدني الدولي التي تخول ٨٣ل تنفيذ بروتوكول المادة  التوافق العالمي للقواعد يمكن أن يسهولما كان
  .للدول أن تنقل إلى بعضها البعض، باالتفاق فيما بينها، بعض الوظائف المتعلقة بالسالمة

د الوطنية،  بعض الدول قد شرعت في تنفيذ برامج ثنائية ومتعددة األطراف في صالح تحقيق التوافق بين القواعولما كانت
  .وتصحيح مشكالت انعدام التوافق المكلفة وتسهيل قيام منافسة أكثر فاعلية في الطيران المدني الدولي

  :فإن الجمعية العمومية
 ايجابية للتشجيع على التوافق العالمي إجراءات الدول ومجموعات الدول، التي لم تفعل ذلك بالفعل، على اتخاذ تحث  - ١

  . تطبيق قواعد اإليكاو القياسيةللقواعد الوطنية بغية 
 الدول على أن تستعمل في األنظمة الوطنية الخاصة بها، إلى أقصى حد ممكن عمليا، نفس الصياغة المستخدمة تحث  - ٢

 القواعد التنظيمية الصـادرة عـن االيكاو، وذلك لدى تطبيقها لقواعد االيكاو، والسعي مع الدول األخرى إلى تحقيق إعدادفي 
  .إدخالهاق بين القواعد الوطنية والقواعد ذات المستوى األعلى التي تطبقها أو تنوي التواف

 جميع الدول على االستجابة لطلبات مجلس اإليكاو بخصوص تقديم التعليقات والموافقة أو عدم الموافقة على تحث  - ٣
  . الردودالقواعد التي تقترحها االيكاو، وذلك لمنع اتخاذ قرارات على أساس عدد قليل من

 جهاز متعدد األطراف إنشاء إمكانية من مجلس اإليكاو أن يواصل تعزيز قواعد اإليكاو وأن يقوم بدراسة تطلب  - ٤
  .للمتابعة
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  قواعد عالمية لتصميم الطائرات  :١١-٣٣القرار 

 شريطة أن تكون  من اتفاقية شيكاغو تشترط اعتراف الدول برخص الصالحية الصادرة عن دول التسجيل٣٣ المادة لما كانت
  .الشروط التي صدرت هذه الرخص على أساسها مساوية للحد األدنى من القواعد الذي وضع وفقا لالتفاقية أو تزيد عليه

 على أن تكون القواعد الدولية لصالحية الطائرات للطيران التي أصدرها ١٩٧٢مجلس اإليكاو قد وافق في عام  ولما كان
  . من اتفاقية شيكاغو٣٣ضرورية لسريان وتنفيذ الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى المادة المجلس هي القواعد الكاملة ال

 مجلس اإليكاو قد وافق أيضا على أن القواعد الوطنية لصالحية الطائرات للطيران التي تتضمن النطاق الكامل وجميع ولما كان
  . كل طائرة في كل دولةالتفاصيل، والتي تعتبرها بعض الدول ضرورية، تعد شرطا لترخيص

 تكلفة تكرار الترخيص المفروضة على هيئات تصنيع الطائرات ومستثمريها للوفاء بشروط هيئات الطيران الوطنية  بأنوإقرارا
  .الكثيرة المختلفة يمكن تخفيضها إلى حد كبير بتجنب هذا االزدواج

واليات المتحدة وهيئات الطيران األوروبية المشتركة قد جمعت  الجهود المشتركة بين هيئة الطيران االتحادية في ال بأنوإقرارا
بين العديد من دول التصميم الرئيسية في محاولة لوضع قواعد عالمية منسقة لتصميم الطائرات ودراسة جدوى عملية منسقة 

  .ترخيص الطائرات
  :فإن الجمعية العمومية

صميم الطائرات ودراسة جدوى عملية منسقة لترخيص لت الجهود الرامية إلى وضع قواعد عالمية منسقة تؤيد  - ١
  .الطائرات

جميع دول التصميم وغيرها من الدول المتعاقدة على المشاركة في مشاريع التنسيق الدولية التي بدأتها هيئة تحث   - ٢
  .الطيران االتحادية وهيئات الطيران األوروبية المشتركة

  .و في تلك المشاريع التنسيقية بأقصى قدر ممكن األمين العام على ضمان مشاركة اإليكاتحث  - ٣
  .األمين العام أن يسترعي انتباه جميع الدول المتعاقدة إلى هذا القرار إلى تطلب  - ٤

   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 
  

 نظم لوضعتمرة سياسات اإليكاو وممارساتها المسبموحد البيان ال  :١٥-٣٥القرار 
   الحركة الجويةإدارة/االتصاالت والمالحة واالستطالع

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة وممارساتها في مجال االتصاالت والمالحة حيث أن
 أسهل فهما وأفضل تنظيما  الحركة الجوية، وذلك تيسيرا لتنفيذها وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصهاإدارة/واالستطالع

  .من الناحية المنطقية
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  :فإن الجمعية العمومية
 أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة في مجال االتصاالت تقرر  - ١

  . والثالثين للجمعية العموميةامسةالخ الحركة الجوية، وأنها مستكملة حسبما كانت عند ختام الدورة إدارة/والمالحة واالستطالع
 اإليكاو المستمرة في مجال االتصاالت ممارسات وسياساتبموحد البيان ال أن تواصل في كل دورة عادية اعتماد تقرر  - ٢

  . الحركة الجويةإدارة/والمالحة واالستطالع
  .١٥-٣٣  القرار يحل محل أن هذا القرارتعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  السياسات العامة

 اإليكاو هي المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على التنسيق الفعال للنشاطات العالمية في مجال االتصاالت والمالحة أنحيث 
  . الحركة الجويةإدارة/واالستطالع
 الطيران لخدمة مصالحالتي قررتها اإليكاو  الحركة الجوية إدارة/ ينبغي تسخير نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعوحيث أنه

  .المدني في العالم وتحقيق أهدافه
 ينبغي أن تتمتع الدول المتعاقدة بحقوق متساوية في االنتفاع بالنظم العالمية الداخلة في نظم االتصاالت والمالحة وحيث أنه

  . التي قررتها االيكاو الحركة الجويةإدارة/واالستطالع
 الحركة إدارة/تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعسياسات اإليكاو بشأن " للبيان الصادر عن  االعتباروبإقامة
  .٩/٣/١٩٩٤الذي أعده مجلس اإليكاو واعتمده في " الجوية

  :فإن الجمعية العمومية
 إدارة/ أنه ما من سبب يحرم أي دولة متعاقدة من حقها في االنتفاع بنظم االتـصاالت والمالحـة واالسـتطالع                   تقرر  -١

  .، أو يؤدي إلى التمييز بين الدول المقدمة للخدمات والدول المنتفعة بها قررتها االيكاوالتي الحركة الجوية
 الحركـة  إدارة/ أنه ينبغي أال تتأثر سيادة الدول وحدودها من جراء تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع         تقرر  -٢

  .التي قررتها االيكاو الجوية
 المتـصلة بجميـع جوانـب نظـم االتـصاالت والمالحـة             اإلرشـادية اد   على وضع وتطوير األحكام والمـو      تحث  -٣

 فـرق  وإنـشاء ، وذلك من خالل عقد االجتماعات والمؤتمرات المالئمـة     التي قررتها االيكاو    الحركة الجوية  إدارة/واالستطالع
  .الخبراء وتنظيم الدورات التدريبية بمشاركة الدول المتعاقدة

 إدارة/متعاقدة باألحكام المقترحة لجميع جوانب نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع        على موافاة جميع الدول ال     تحث  -٤
  . فرصة كافية لالستعداد بأكبر قدر ممكنإلعطائهافي وقت مبكر،وذلك ، التي قررتها االيكاو الحركة الجوية

  )ب(المرفق 
  قررتها االيكاو ي الت الحركة الجويةإدارة/التصاالت والمالحة واالستطالعاتنسيق تنفيذ نظم 

  : الجمعية العموميةإن
  . لخدمات المالحة الجويةاإلقليمية الطابع الدولي للطيران المدني وترابط األعمال إذ تأخذ في اعتبارها
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 الصادرة عن المؤتمر العاشر للمالحة ٨/٥ ورقم ٨/٤  ورقم٧/١  ورقم٦/٢  ورقم٤/٥  التوصيات رقموإذ تأخذ في اعتبارها
وتنسيق االنتقال إلى  الصادرتين عن االجتماع الثالث للجنة الخاصة المعنية برصد 4/5ورقم  4/4يتين رقم الجوية والتوص

  الصادرة عن االجتماع٤/٤ ووضع الخطط االنتقالية، والتوصية رقم) المرحلة الثانية(استخدام النظم المستقبلية للمالحة الجوية 
 ١/١٣  ورقم١/٥ ورقم ١/١، والتوصيات رقم )المرحلة الثانية(مالحة الجوية المعنية بالنظم المستقبلية لل الرابع للجنة

  .الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية ٦/١٣  ورقم٧/٣  ورقم٦/٩  ورقم٤/١  ورقم٢/٨ ورقم
مين العام  أن مجلس اإليكاو أحاط علما ببعض هذه التوصيات واعتمد بعضها اآلخر وطلب من األوإذ تأخذ في اعتبارها

  .للمنظمة أن يتخذ جميع التدابير المالئمة
 إدارة/ الدور الذي يجب أن تؤديه األقاليم في مجال تخطيط وتنفيذ نظم اإليكاو لالتـصاالت والمالحـة واالسـتطالع                  وإذ تدرك 

  .الحركة الجوية
  . االنتقال إلى تنفيذ هذه النظمعند بأن التأخير قد يحدث في بعض المناطق ووعيا منها
 المتقدمة النظمبتنفيذ  في جميع األقاليم فيما يتعلق إحرازه والتقدم الجاري اإليضاحية التجارب والعروض بارتياح وإذ تالحظ

  .إلدارة الحركة الجوية
 إدارة/التصاالت والمالحة واالستطالعاللتجارب وتعزز تطوير نظم   بأن مساهمة جميع األقاليم تضمن تقييما أفضلوإذ توقن
 لجعل هذه النظم قابلة للتشغيل البيني ولتسهم في وضع نظام عالمي سلس إلدارة الحركة الجوية قادر على الجويةالحركة 

  .التكيف بكفاءة مع االحتياجات اإلقليمية والمحلية
ف سيما مسائل تحليل التكالي  أنه ينبغي للدول فرادى وجماعات أن تعالج عدة مسائل اقتصادية وتنظيمية، والوإذ تالحظ

  .والمنافع، وتمويل التجهيزات، واسترداد التكاليف، والمسائل التعاونية
  الحركة الجويةإدارة/ وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعنتفعين أن تحقيق المنافع في وقت مبكر للموإذ تالحظ

، أمران يقتضيان حصول بعض الدول على ا عالمي بصورة منسقة ومتوافقةالستخدامها في الشبكة العالمية إلدارة الحركة الجوية
 الدور المركزي الذي ينبغي لإليكاو أن تؤديه لتنسيق ترتيبات بشأنمساعدات فنية ومالية، وإذ ال يغيب عن بالها البيان الصادر 

  والقانونيةاريةواإلديتعلق بجوانب التنفيذ الفنية والمالية  التعاون الفني إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات إلى الدول فيما
   .والتعاونية

 الدول ومجموعات التخطيط والتنفيذ اإلقليمية وصناعة الطيران إلى اتباع المفهوم التشغيلي العالمي الذي وضعته تدعو  - ١
إدارة /اإليكاو إلدارة الحركة الجوية بوصفه اإلطار المشترك لتوجيه أعمال تخطيط وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  .الحركة الجوية وتركيز كل هذه األعمال على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية
 المجلس على أن يضمن قيام اإليكاو بوضع االستراتيجيات االنتقالية، وشروط إدارة الحركة الجوية، والقواعد تحث  - ٢

  .والتوصيات الالزمة لدعم تنفيذ نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية
الجوانب االقتصادية والتنظيمية والقانونية واالستراتيجية  المجلس على أن يواصل بدون تأخير استعراض تحث  - ٣

  .الجوية  الحركةإدارة/المتصلة بتنفيذ نظم اإليكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع
 الجوية المقبل نظاما مبنيا على  المجلس على اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان جعل النظام العالمي إلدارة الحركةتحث  - ٤

  .األداء، فضال عن وضع أهداف وأغراض أداء هذا النظام المقبل في الوقت المالئم
  ، الدول القادرةتدعو  - ٥

  :يلي  المنظمات الدولية المعنية والمنتفعين ومقدمي الخدمات إلى ماوتدعو
حوث واالختبارات والتجارب بالتعاون عن كثب عدم ادخار أي جهد في سبيل التعاون وتسهيل تنفيذ برنامج الب  )أ

  .مع الدول ذات الموارد المحدودة
  .التأكد من صالحية العناصر المحددة في هذا المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية  )ب
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 إتاحةأن يكفل إلى المجلس، على سبيل األولوية العالية وفي حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية  تطلب  - ٦
، وبوجه خاص المكاتب المعتمدة لدى الدول النامية، مراعيا زيادة الدعم الذي سيطلب اإلقليميةالموارد الكافية لمكاتب اإليكاو 

 لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية، ألنها هي الهيئات الرئيسية التي ستخطط اإلقليميةمن هذه المكاتب تقديمه إلى المجموعات 
  . التي قررتها االيكاوالجوية  الحركةإدارة/إلى استخدام نظم التصاالت والمالحة واالستطالعقليمي اإلاالنتقال 

كذلك إلى المجلس أن يواصل حث الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على حشد الموارد لمساعدة  تطلب  - ٧
  .الجوية  الحركةإدارة/لالتصاالت والمالحة واالستطالعالدول التي تحتاج إلى التعاون الفني لتخطيط وتنفيذ نظم اإليكاو 

   في مجال النقل الجويالمستمرةموحد سياسات اإليكاو البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  

أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة   :١٢-٣٢القرار 
  ١٩٩٨  الحركة الجوية،إدارة/واالستطالع

  : الجمعية العموميةإن
) ١٩٩٨ريـو دي جـانيرو،   (الجوية  الحركة إدارة/أن المؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    بالنظر إلى   

نجح في تركيز اهتمام مجتمع الطيران في العالم، بشكل لم يسبق له مثيل، على المسائل األساسية المتعلقة بتمويل هذه الـنظم               قد
  .وإدارتها
ن المؤتمر قد أوضح الحاجات والموارد المتاحة واقترح أيضا خطة عمل تسمح بالتطور اآلمن والمنظم للطيران  بأ منهاوإدراكا

  .المدني في القرن الحادي والعشرين
 العالمي لإليكاو سيكون روح التعاون بيـن كل اإلطار بأن المحرك األساسي للعمل في المستقبل ضمن واقتناعا منها

 بشأن النظم العالمية للمالحة الجوية للقرن الحادي والعشرين الذي اإلعالناألمر الذي أكده (ه النظم المشاركين في تنفيذ هذ
  ).اعتمده المؤتمر

 الفرعية والعالمية لضمان الشفافية والتشغيل واإلقليمية بضرورة رفع مستويات التعاون على األصعدة الوطنية  منهاوإدراكا
  ). الحركة الجويةإلدارة نظام متكامل وعالمي إنشاءبغية تحقيق هدف (ظم المتجانس بالنسبة لعناصر هذه الن

أن تمويل النظم وتشغيلها بعد ذلك يمكن في معظم الحاالت، وخاصة في العالم النامي، أن يعود بـالنفع المـشترك             وبالنظر إلى   
  .على المقرضين والمقترضين والمنتفعين على السواء

 التي تنظمهـا    اإلقليمية األولية التي وافق عليها المجلس ستنفذ أساسا من خالل عملية التخطيط              المتابعة إجراءات أن   وإذ تالحظ 
  .االيكاو

 المؤتمر ركزت، ضمن أمـور أخـرى،   إعالن كذلك أن أنشطة المتابعة المحددة على المدى األطول التي أشار إليها           وإذ تالحظ 
 تجهيزات وخدمات المالحة الجويـة الجديـدة        إلقرارالتي توفر محفال     ( للتخطيط والتنفيذ  اإلقليميةعلى دور مجموعات اإليكاو     

  ).بصورة رسمية 
 الخاص بالنظم العالمية للمالحة الجوية للقرن اإلعالن روح التعاون التي يجسدها إبداءالدول المتعاقدة على  تشجع  - ١

  . المتابعة للتوصياتإجراءعند الحادي والعشرين الذي اعتمده المؤتمر وتخصيص الموارد على سبيل األولوية 
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  .إلى تعاون وتكافل المنظمات الدولية المعنية والمنتفعين ومقدمي الخدمات في متابعتهم ألعمال المؤتمر تدعو  - ٢
 الميزانية المعتمدة في الجمعية العمومية، توافر إطار إلى المجلس أن يضمن، وعلى أساس األولوية العالية في تطلب  - ٣

 المتابعة التي تتخذها الدول إجراءاتة النجاز أعمال المتابعة التي توخاها المؤتمر، فضال عن دعم وتنسيق الموارد الالزم
  .النظم وغيرها من الشركاء في تنفيذ

   الجوية السالمةمراقبةتحسين   :١٣-٢٩القرار 

  : الجمعية العموميةإن
بالنسبة للناقلين الجويين الذي يوجد مقر عملهم في أراضيها الجوية  السالمة مراقبة بأن الدول المتعاقدة مسؤولة عن إذ تذكر
  .بالنسبة للطائرات المدونة في سجالتها الوطنيةالجوية  السالمة مراقبةوعن 

، على حين أن الدول المتعاقدة ليست جميعها دوال لديها ناقلون جويون يكون مقر عملهم داخل أراضيـــها،                  وإذ تعترف بأنه  
  .لديها ا مثل هؤالء الناقلين تختلف إلى حد بعيد من حيث نموها وتوافر الموارد الوطنيةفإن الدول التي لديه

 التنظيمي أو الموارد المالية والفنية الالزمة لالضـطالع بالمتطلبـات          اإلطار بأن الكثير من الدول المتعاقدة ينقصها        وإذ تعترف 
  .الدنيا التفاقية شيكاغو ومالحقها

 بمراقبةالدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في االضطالع بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي فيما يتعلق               أن الكثير من     وإذ تالحظ 
  .بالنسبة لعمليات الناقلين الجويينالجوية السالمة 

  فعال دون سحب موارد تكون الحاجة إليها ملحة في مجاالت عامة     إشراف بأن بعض الدول المتعاقدة ال يمكنها تنفيذ         وإذ تعترف 
 فعال، وأنـه    إشرافأخرى، وأن عدة دول أخرى تشغل أساطيل كبيرة ولكنها ما زالت تفتقر إلى جميع الموارد الالزمة لتوفير                  

  .إقليمها على جميع الطائرات التي تطير إلى باإلشرافحتى الدول المتعاقدة المتقدمة للغاية ال يمكنها القيام 
 تزداد تعقيدا نتيجة الزدياد حركة القواعد التشغيلية للطائرات عبر الحدود فباإلشرا أن هذه النواقص المتعلقة وإذ تالحظ

  .الناقلين الجويين الوطنية وزيادة الطابع متعدد الجنسيات لكثير من عمليات
ها  فعاال من جانب الحكومات لتطبيقإشرافا بأن القواعد المتعلقة بالسالمة والموضوعة بموجب اتفاقية شيكاغو تتطلب وإذ تعترف

  .بطريقة فعالة
  :تقرر أن

  .شيكاغو  السالمة تمثل أحد المبادئ األساسية التفاقيةلمراقبة على أن مسؤولية كل دولة بالنسبة تعيد التأكيد  -١
 السالمة، وبوجه خاص األحكام المهمة لمراقبةالدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزاماتها بالنسبة  إلى تطلب  - ٢

  .الواردة في الملحقين األول والسادس التفاقية شيكاغوالخاصة بالسالمة و
السالمة مراقبة  إجراءات الدول المتعاقدة على استعراض قوانينها الوطنية المنفذة لهذه االلتزامات، واستعراض تحث  - ٣

  .الخاصة بها لتأمين تنفيذها الفعالالجوية 
دول، بناء على طلب منها، بالتعاون الفني على شكل موارد جميع الدول التي تستطيع أن تفعل ذلك، أن تزود ال تناشد  -٤

  .الجويين  سالمة عمليات الناقلينبمراقبةمالية وفنية كي تمكن تلك الدول من االضطالع بمسؤولياتها فيما يتعلق 
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   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  

  ج عالمي لإليكاو للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية برنامإنشاء  :١١-٣٢القرار 

  . الهدف الرئيسي للمنظمة وال يزال هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان

ان  من اتفاقية الطيران المدني الدولي تقضي بأن تعترف الدول المتعاقدة بصحة شهادات الصالحية للطير٣٣ المادة ولما كانت
ورخص العاملين الصادرة من دولة متعاقدة أخرى، بشرط أن تكون الشروط التي أصدرت بمقتضاها تلك الوثائق معادلة أو 

  .أعلى من الحد األدنى للقواعد التي تقرر من وقت آلخر بموجب االتفاقية

 لضمان اتباع أعلى درجة ممكنة عمليا  من اتفاقية الطيران المدني الدولي تقتضي تعاون كل دولة متعاقدة٣٧ المادة ولما كانت
  .من التوحيد في التنظيمات وأساليب العمل في جميع المسائل التي يؤدي فيها التوحيد إلى تسهيل المالحة الجويـة وتحسينها

  . بشأن تحسين مراقبة السالمة الجوية١٣-٢٩قرار الجمعية العمومية  إلى وباإلشارة

لمراقبة السالمة الجوية يهدف إلى قيام الدول المتعاقدة بالوفاء بالقدر الكافي بمسؤوليتها عن أن برنامج اإليكاو  إلى وباإلشارة
  . العاملين وتدريبهم وصالحية الطائرات للطيرانوإجازةمراقبة السالمة الجوية لعمليات الطائرات 

المتعاقدة التي يجب عليها أن تواظب على أن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة الجوية تظل في يد الدول  إلى وباإلشارة
  .استعراض قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

توصيات مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية لمراقبة السالمة الجوية، المتعلقة بتعزيز وبالنظر إلى 
 برنامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية يتضمن شاءإنبرنامج اإليكاو لمراقبة السالمة الجوية، والتي دعا فيها إلى 

 ومنهجية ومنسقة تجريها اإليكاو لمراقبة السالمة الجوية، وإلى توخي قدر أكبر من الشفافية في وإلزاميةعمليات تدقيق منتظمة 
  . نتائج التدقيقإصدار

  .٢٤-٣٢ية الوارد في قرار الجمعية العمومية لقرار الجمعية العمومية بشأن استخدام الفوائض النقد منها وإدراكا

 به مؤتمر ى برنامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية، حسب ما أوصإنشاءأن مجلس اإليكاو قد أيد وبالنظر إلى 
  . رؤساء الطيران المدني

  :فإن الجمعية العمومية
 يتضمن قيام اإليكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة  برنامج عالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية،إنشاء رتقر  - ١

 ومنهجية ومنسقة، وأن يطبق هذا البرنامج العالمي للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية على جميع الدول المتعاقدة، وأن وإلزامية
  .اإلفصاح نتائج التدقيق بقدر أكبر من الشفافية ودرجة أكبر من إصداريتم 

 برنامجا عالميا للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية يتضمن ١/١/١٩٩٩ذ بناء على ذلك ابتداء من  المجلس بأن ينفتكلف  - ٢
  .الجوية  ذات الصلة بالسالمةالتوصياتالقواعد و آلية منهجية لتقديم التقارير والمتابعة فيما يتعلق بتطبيق
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م بناء على مبادرة من االيكاو، ولكن دائما التدقيق التي تت  جميع الدول المتعاقدة على الموافقة على عملياتتحث  -٣
 التدقيق فيها عن طريق توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع المنظمة حرصا على االحترام التام إجراءبموافقة الدولة المقرر 

  .السيادة لمبدأ
تعلقة  لألغراض المإالعمليات التدقيق لن تستخدم   جميع الدول المتعاقدة على التأكد من أن نتائجتحث  - ٤

  .الجوية بالسالمة
  .الجوية  المجلس باستخدام الموارد المتاحة من أجل تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي للتدقيق في مراقبة السالمةتكلف  - ٥
 من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن تنفيذ البرنامج، وأن يستعرض تطلب  - ٦

  .الخبرة المكتسبة، وأن يقدم إلى تلك الدورة اقتراحات لتمويل البرنامج على المدى الطويلالتقـدم المحرز و

االنتقال إلى نهج تجميعي شامل لعمليات التدقيق في إطار برنامج   :٦-٣٥القرار 
  اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

  إن الجمعية العمومية،
  . في جميع أنحاء العالم سالمة الطيران المدني الدوليتأمين هو لهدف الرئيسي لإليكاوأن ا إذ تعتبر
  . التشجيع على تطبيق القواعد الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدفولما كان

المادة السابعة والثالثين من اتفاقية شيكاغو تقتضي من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لبلوغ أقصى درجة ممكنة من وحيث أن 
  .ة وأساليب العمل في جميع األمور التي يؤدي فيها هذا التوحيد إلى تسهيل المالحة الجوية وتحسينهاالتوحيد في األنظم

،  الجوية برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمةإنشاء بأن الدورة العادية الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت وإذ تذكر
  . ومنهجية ومنسقةوإلزاميةيتضمن قيام اإليكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة 

 أن برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بها قرار إذ تعتبرو
  .١١-٣٢ الجمعية العمومية

ن أن الدول المتعاقدة تضطلع بأهداف برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، الذي يرمي إلى التأكد موإذ تذكر 
  .بمسؤولياتها عن مراقبة السالمة الجوية على النحو الواجب

بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة الجوية تتحملها الدول المتعاقدة ألنها هي التي يجب عليها أن تراجع وإذ تذكر 
  .باستمرار قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

  .الطويلاألجل البرنامج على هذا  طلب من المجلس أن يقدم اقتراحات لتمويل ١١-٣٢ر الجمعية العمومية  بأن قراوإذ تذكر
البرنامج ليشمل هذا عن توسيع نطاق دراسة األمين العام بأن يجري قد كلف  ٨-٣٣بأن قرار الجمعية العمومية إذ تذكر و
  .بالسالمة الجويةالمتعلقة خرى األمجاالت ال

قدرة البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة أن يضمن إلى المجلس  قد طلب ٨- ٣٣ قرار الجمعية العمومية بأن وإذ تذكر
إلى الميزانية البرنامجية تدريجيا البرنامج هذا جميع نشاطات ينقل وأن األجل الطويل الجوية على االستمرارية المالية على 

  .العادية
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شواغل السالمة الجوية وفي تحديد  دورا فعاال في ىأدقد  لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  أن تنفيذ البرنامج العالميوإذ تدرك
  .لمعالجتهاالالزمة توصيات التقديم 

  . أن التنفيذ الفعال للخطط التصحيحية الخاصة بالدول أمر حيوي لتعزيز سالمة المالحة الجوية العالميةوإذ تدرك
 ليشمل جميع المالحق التي تتضمن أحكاما لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وتوسيع نطاقه أن مواصلة البرنامج العالمي وإذ تدرك

  .ذات الصلة بالسالمة الجويةالدولية  التطبيق للقواعد والتوصيات  حسن لضمانمن األمور الضرورية متعلقة بالسالمة الجوية
ية مستقلة لضمان الجودة تستخدم لرصد وتقييم جودة هذا  أن األمين العام قد اتخذ الخطوات المالئمة لضمان إنشاء آلوإذ تدرك
  .البرنامج

  .عن تقديرها لألمين العام على نجاحه في تنفيذ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةتعرب   - ١
ام المتعلقة بالسالمة توسيع نطاق برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية بحيث يشمل جميع األحك قررت  - ٢

  .٢٠٠٥المتعلقة بالسالمة الجوية اعتبارا من عام اتفاقية الطيران المدني الدولي الجوية في جميع مالحق 
، بتحديد هيكل برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية التباع ١/١/٢٠٠٥األمين العام، اعتبارا من تكلف   - ٣

  . عمليات تدقيق مراقبة السالمة الجوية في جميع الدول المتعاقدةالنهج التجميعي الشامل في
 األمين العام بأن يضمن أن تكون العناصر األساسية في النهج التجميعي الشامل هي أحكام السالمة الجوية تكلف  - ٤

صالحية الطائرات  —والملحق الثامن ، تشغيل الطائرات —، والملحق السادس إجازة العاملين —الواردة في الملحق األول 
، التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات —، والملحق الثالث عشر خدمات الحركة الجوية —، والملحق الحادي عشر للطيران

، وبأن يقلل الفترة الزمنية بين عمليات التدقيق قدر اإلمكان إذا سمحت الموارد بذلك، وبأن المطارات — والملحق الرابع عشر
  .ات التدقيق واضحة جلية للدول المتعاقدة، وأن يتأكد من صحة المعلومات التي تقدمها الدول المتعاقدةيجعل كل عناصر عملي

األمين العام تجديد هيكل تقارير تدقيق مراقبة السالمة الجوية بحيث توضح العناصر األساسية لنظم مراقبة تطلب من   - ٥
ـ إنشاء وإدارة نظام ) أ(دليل مراقبة السالمة الجوية، الجزء  ـ Doc 9734السالمة الجوية حسبما وردت في وثيقة اإليكاو رقم 

  .حكومي لمراقبة السالمة الجوية
  .األمين العام اتباع نهج أكثر مرونة إزاء تنفيذ هذا البرنامج على األجل الطويلتطلب من   - ٦
ة متاحة لجميع الدول المتعاقدة، وأن يتيح  األمين العام بأن يجعل التقارير الختامية لتدقيق مراقبة السالمة الجويتكلف  - ٧

أيضا إمكانية االطالع على كل المعلومات ذات الصلة المستمدة من قاعدة بيانات نتائج واختالفات التدقيق من خالل موقع 
  .اإليكاو المؤمن على شبكة االنترنت

خطط عمل الدول وتعليقاتها فضال  يحتوي التقرير الختامي لعمليات التدقيق نتائج التدقيق والتوصيات و— مالحظة
  .عن تعليقات قسم تدقيق مراقبة السالمة الجوية على خطط عمل الدول

األمين العام بأن يضمن باستمرار تحديث آلية ضمان الجودة المنشأة لرصد وتقييم جودة هذا البرنامج وشفافية تكلف   - ٨
  .جميع جوانب عملية التدقيق

لقادرة إلى إعارة موظفين فنيين مؤهلين وذوي خبرة إلى اإليكاو ألجل طويل أو قصير الدول المتعاقدة اجميع تدعو   - ٩
  .حتى يتسنى للمنظمة أن تواصل تنفيذ هذا البرنامج بنجاح



I-89 سائل الدستورية وأمور السياسة العامةالم:  الباب األول  

 

جميع الدول المتعاقدة على أن تحيل إلى اإليكاو في الوقت المناسب جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بإعداد تحث   -١٠
  .دقيق، وأن تواظب على تحديث هذه المعلومات، وذلك لضمان تنفيذ البرنامج بفعالية وكفاءةوتنفيذ بعثات الت

جميع الدول المتعاقدة على أن تتعاون مع اإليكاو وأن تقبل بقدر المستطاع بعثات التدقيق وفقا للمواعيد التي تشجع   -١١
  .تحددها المنظمة حتى يسهل تنفيذ البرنامج بسالسة

دول المتعاقدة على إعطاء األولوية الفائقة لنتائج تدقيق مراقبة السالمة الجوية بوصفها شرط الوفاء جميع التحث   -١٢
  .بالقواعد والتوصيات الدولية واإلجراءات عندما تنظر الدول في الحاجة إلى إجراء المزيد من التدقيق لمراقبة السالمة الجوية

مواصلة برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  — ٨-٣٣أن هذا القرار قد حل محل القرار تعلن   -١٣
  .نطاقه وتوسيع

  . إلى المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن التنفيذ العام لهذا البرنامجتطلب  -١٤

ق مراقبة التغلب على الثغرات المحددة من خالل البرنامج العالمي لتدقي  :٩-٣٣القرار 
  السالمة الجوية والتشجيع على ضمان جودة مشاريع التعاون الفني

  : الجمعية العموميةإن
رار ــ برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه به قإذ تعتبر أن

  .١١-٣٢الجمعية العمومية 
  .لإليكاو ال يزال هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي الهدف الرئيسي وإذ تعتبر أن

  . التشجيع على تطبيق القواعد الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدفولما كان
 البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد دلت على أن العديد من إطار نتائج عمليات التدقيق التي أجريت في وبما أن

ت في تطبيق القواعد والتوصيات الصادرة عن اإليكاو والعناصر ذات األهمية الحاسمة من نظام الدولة الدول تواجه صعوبا
  .لمراقبة السالمة الجوية

 نتائج التدقيق قد دلت أيضا على أن العديد من الدول التي تواجه مشكالت تطلب المساعدة لمعالجة ما حددته عمليات أن وبما
  .سالمة الجويةالتدقيق من شواغل في مجال ال

 ناشد جميع الدول التي تستطيع أن تفعل ذلك، أن تزود الدول، بناء على طلب ١٣-٢٩ بأن قرار الجمعية العمومية وإذ تذكر
 على باإلشرافمنها، بالتعاون الفني على شكل موارد مالية وفنية كي تمكن تلك الدول من االضطالع بمسؤولياتها فيما يتعلق 

  .ين الجويينسالمة عمليات الناقل
 السالمة الجوية مراقبة بأن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية أكدت من جديد أن الدول المتعاقدة مسؤولة عن وإذ تذكر

 السالمة الجوية بالنسبة للطائرات المدونة في سجالتها مراقبةبالنسبة للناقلين الجويين الذين يوجد مقر عملهم في أراضيها وعلى 
  . ةالوطني

  .مساعدة  بعض الدول ليست لديها الموارد المتاحة، مالية كانت أو بشرية، للتغلب على الثغرات لديها دونوإذ تدرك أن
  . التعاون الفني يمكنها تقديم المساعدة المطلوبة إلى الدول التي تحتاج إليهاإدارة وإذ تدرك أن
ل والمنظمات الدولية في تنظيم اتفاقات التعاون الثنائية ومتعددة  اإليكاو يمكن أن تقدم مساعدة قيمة إلى الدووإذ تدرك أن

  . الثغراتإلصالحاألطراف 



 I-90 القرارات السارية المفعول

 

 بمساعدة من أطراف ثالثة، قد ترغب في أن يكون لديها استقاللية في إصالحية الدول التي تخطط لتنفيذ مشاريع وإذ تدرك أن
  .عالية للنجاحضمان الجودة فيما يخص أنشطة المشاريع من أجل تحقيق احتماالت 

  . اإليكاو اكتسبت الخبرات والتجارب المطلوبة ألداء وظيفة لضمان الجودةوإذ تدرك أن

 التعاون الفني بتقديم المساعدة إلى الدول، يمكن أن تؤدي اإليكاو دورا مهما إدارة، عندما يتعين قيام أطراف غير وإذ تدرك أنه
  .بأداء وظيفة لضمان الجودة

العام أن يضمن أن جميع خبرات المنظمة تستخدم، في حدود قيود الميزانية بقدر المستطاع، لتقديم  من األمين تطلب  - ١
  :وهذا يتضمن ما يلي دون أن يقتصر عليه. المساعدة إلى الدول التي تحتاج إليها

  . المالئمة بشأن مصادر المساعدة المالية والفنية الممكنةواإلرشاداتتقديم المعلومات   )أ

 بصفة خاصة، بتعزيز تطبيق قواعد وتوصيات اإليكاو من خالل تقديم اإلقليمية، على مستوى المكاتب القيام  )ب
  .المساعدة المالئمة

  .االنتفاع بالخبرات التشغيلية والفنية لدى اإليكاو لعقد ندوات حول مراقبة السالمة الجوية  )ج

  ".ترينير "  برنامج طارإ مواد لتستخدم في تدريب المسؤولين في إعداداالستمرار في   )د

  . لمعالجة الثغرات تكون مقبولة لدى جميع الدول المتعاقدةإرشادية مواد إعداد  )ه

 ، األمين العام على أن يضمن أن اإليكاو تقدم مساعدة معقولة، إذا طلب منها ذلك، في حدود الموارد المتاحةوتحث  - ٢
مة لتمويل مشاريع المساعدة التي تقدمها الدول المتعاقدة أو منظمات لمساعدة الدول على الحصول على الموارد المالية الالز

  .صناعة الطيران أو الخبراء االستشاريون المستقلون

 من األمين العام أن يدعم ويعزز ويسهل استخدام االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف فيما يخص المشاريع بين وتطلب  - ٣
  .يةاإلقليمالدول والمنظمات الدولية أو 

 التعاون الفني تنتفع، إلى أقصى حد ممكن، بالمساهمات في مشاريعها إدارة من األمين العام أن يضمن أن وتطلب  - ٤
  . أي مشروعإكمالبالمواد المفيدة، مثل األدلة والمواد التدريبية األخرى، والموارد البشرية لتسهيل 

ودة فيما يتعلق بمشاريع التعاون الفني واسعة النطاق  من األمين العام أن يطور مفهوم وظيفة لضمان الجوتطلب  - ٥
الخاصة باإليكاو والتي توفر للدول وفيما يتعلق بجميع مشاريع التعاون الفني المتصلة بالثغرات التي حددتها عمليات التدقيق في 

  . البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةإطار

  . اضطالع مكتب مختص ومستقل تابع لإليكاو بوظيفة ضمان الجودة من األمين العام أن ينظر فيوتطلب  - ٦

 من األمين العام أن يجعل وظيفة ضمان الجودة متاحة للدول فيما يتعلق بمشاريع التنفيذ المتصلة بمراقبة وتطلب  - ٧
  .السالمة الجوية والتي تنفذها أطراف غير االيكاو، وذلك بناء على طلب الدول وعلى أساس رد التكاليف

 من األمين العام أن يلتمس المعلومات من الدول التي نجحت في التغلب على أوجه النقص، ونشر النتائج، لكي وتطلب  - ٨
  .تستفيد الدول المتعاقدة األخرى من خبرات بعضها البعض
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  االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  :٢-٣٦القرار 

  الجمعية العمومية،إن 
  .هداف الرئيسية للمنظمة مازال يتمثل في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالمأحد األلما كان 

  .ى وفرادةمسؤولية تأمين سالمة الطيران المدني الدولي تقع أيضا على الدول المتعاقدة، جماعولما كانت 
 أقصى درجة لبلوغفاقية الطيران المدني الدولي بالتعاون كل دولة متعاقدة تتعهد وفقا للمادة السابعة والثالثين من اتلما كانت و

 والمطارات والطرق واألفراد فيما يتعلق بالطائرات التنظيموواإلجراءات   القياسيةوالقواعداألنظمة ممكنة عمليا من التوحيد في 
  .لمالحة الجوية وتحسينهاتسهيل اإلى ، وذلك في جميع المسائل التي يؤدي فيها هذا التوحيد الفرعيةخدمات الالجوية و
  .كافة تحسين سالمة الطيران المدني الدولي على النطاق العالمي يتطلب التعاون النشط من جانب أصحاب المصلحة ولما كان

لسالمة الطيران المدني جهازا القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة اإلطار اتفاقية شيكاغو ومالحقها توفر  ولما كانت
الثقة واالعتراف المتبادلين، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات بقدر ما يكون ذلك ممكنا من إلى د يستن

  .الناحية العملية، والقيام على نحو مالئم بمراقبة السالمة الجوية
من الدول المتعاقدة لم يتمكن بعد من وضع أن العديد إلى نتائج البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية تشير  ولما كانت

  .نظام وطني مرض لمراقبة السالمة الجوية
 قد قدم توصيات إلتاحة وصول الجمهور إلى المعلومات المناسبة بشأن ٢٠٠٦مؤتمر رؤساء الطيران المدني لسنة ولما كان 

ية بخصوص السالمة المحددة من خالل عمليات تدقيق مراقبة السالمة ووضع آليات إضافية للتغلب على الشواغل الرئيس
  .البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

 بغرض سد الثغرات المحددة من خالل برنامج الدول التي تحتاجهاتنسق وتيسر تقديم المساعدة إلى  بوسع اإليكاو أن ن كامالو
  .اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

المالي الدولي لسالمة الطيران قد أنشئ لمساعدة الدول المتعاقدة على تمويل المشاريع المتعلقة بالسالمة  التسهيل ولما كان
الجوية لسد الثغرات المحددة أساسا من خالل البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، والتي ال يمكنها تخصيص الموارد 

  .المالية الضرورية لها أو الحصول عليها
 بأنه قد ال يتوافر للدول المتعاقدة جميعها الموارد البشرية والفنية والمالية المطلوبة للقيام بمراقبة السالمة الجوية على تقرذ وإ

  .المالئم النحو
 وية،، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الج لمراقبة السالمة الجويةإقليمية ودون إنشاء أجهزة إقليمية بأن تقروإذ 

لتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو ألنه يحقق لها المزيد من اليمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال 
  .الحجموفورات بفضل  التجانس

ـ        تقروإذ   سالمة بأن المساعدة المتاحة للدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في سد الثغرات التي كشفتها عمليات تدقيق مراقبة ال
 جميع الـدول المتعاقـدة واإليكـاو        تشترك فيها  موحدة   إستراتيجيةدرجة كبيرة من خالل وضع      إلى  الجوية سوف يتم تعزيزها     

  .الطيران المدنيعمليات واألطراف األخرى المعنية ب
لديها اتفاقات مع اإليكاو مثـل  ، ومن بينها المنظمات التي  والدوليةاإلقليميةالمنظمات عمليات التدقيق التي تقوم بها    بأن   تقروإذ  

األوروبية لـسالمة المالحـة     منظمة  ال وبرنامج   )ياتااأل(واالتحاد الدولي للنقل الجوي      (EASA)وكالة السالمة الجوية األوروبية     
  .سهم في تعزيز السالمة، ت)يوروكنترول(الجوية 
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  .  النقل الجويشبكةة  دعائم سالمإحدىمثالن تبادلها ي بأن شفافية معلومات السالمة وتقروإذ 
ية حيومعلومات التي يتم تشغيلها في إحدى الدول توفر جنبية للطائرات األالتسجيل ودولة المشغل هوية دولة  بأن معرفة    تقروإذ  

  .عملياتتلك اللمراقبة 
  :تقرر ما يلي

ية التي تتعلق بالسالمة والتـي       جميع الدول المتعاقدة على أن تتبادل مع الدول المتعاقدة األخرى المعلومات الحيو            تحث  -١
  .لها تأثير على سالمة المالحة الجوية الدولية، وعلى أن تيسر االطالع على جميع معلومات السالمة ذات الصلة

مراقبة السالمة الجوية،   عمليات   الدول المتعاقدة على االستفادة الكاملة من معلومات السالمة المتاحة عند قيامها ب            تشجع  -٢
 .عمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من اتفاقية شيكاغوسياق والسيما في 

 بما فيها عمليات الطائرات األجنبيـة  إقليمهامتابعة جميع عمليات الطائرات في داخل إلى  الدول المتعاقدة بالحاجة     تذكر  -٣
  . المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجويةاإلجراءواتخاذ 

 من  الواحدة والعشرين  أن تتبادل بياناتها المرتبطة بتسجيل الطائرات لدى اإليكاو وفقا للمادة             على الدول المتعاقدة حث  ت  -٤
  . نظام تبادل المعلوماتترعىالمجلس التي طبقا لقواعد اتفاقية شيكاغو و

لتدقيق مراقبة السالمة الجوية وبرامج     األمين العام أن يواصل تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج العالمي           إلى  تطلب    -٥
  .التدقيق التي تؤديها منظمات أخرى في مجال سالمة الطيران

المجلس بتطبيق واستعراض، حسب االقتضاء، اإلجراءات إلخطار الدول المتعاقدة، في سياق المـادة الرابعـة               تكلف    -٦
ولة فيما يخص القواعد والتوصيات الدوليـة الـصادرة   وجود قصور بالغ لدى أي د من اتفاقية شيكاغو، في حالة    ) ي والخمسين

  .عن اإليكاو بخصوص السالمة الجوية لكي تتخذ الدول األخرى ما يلزم من إجراءات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب
  .لمراقبة السالمة الجويةدون اإلقليمية  واإلقليميةالمجلس بأن يستمر في النهوض بمفهوم المنظمات تكلف   -٧
 بمبادرات الشراكة مع    اإلمكان، والقيام حسب    دون اإلقليمي  و اإلقليميالتعاون  وتعزيز   ى زيادة الدول المتعاقدة عل   تحث  -٨

الدول األخرى والصناعة ومقدمي خدمات المالحة الجوية والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة اآلخـرين لتعزيـز قـدرات                 
ام أكثر أمانا للطيران المدني الدولي واالضطالع على نحو أفـضل بمـسؤولياتها    نظإلى إقامةمراقبة السالمة الجوية بما يفضي    

  .كدولة
 من أجل التعاون على وضع حلول للمشكالت المشتركة         إقليمية  دون  أو إقليمية شراكات   إقامة الدول على تعزيز     تشجع  -٩

، بما   لمراقبة السالمة الجوية   األجهزة اإلقليمية في  أن تشارك    وعلى   في مجال مراقبة السالمة الجوية     بما يتيح للدول بناء قدراتها    
  . الدعم الملموس لتعزيزها وتوطيدهاإليها وأن تقدم في ذلك المنظمات اإلقليمية لمراقبة السالمة الجوية

 الدول المتعاقدة على تعزيز سالمة الطيران باعتبارها عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر األولويـات الوطنيـة          تشجع  -١٠
  . واالقتصادية وأعمال التخطيط والتشغيلواالجتماعية

  .إليكاو لسد ثغرات السالمة الجويةااالستفادة من خدمات إلى  الدول المتعاقدة تدعو  -١١
االستفادة من  إلى   الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الضرورية لسد ثغرات السالمة الجوية               تدعو  -١٢

  .المؤسسات المالية، بحيث تشمل بنوك التنمية والجهات المانحة األخرى وفرهاتفرص التمويل التي 
 من المجلس، بالتعاون مع بنوك التنمية والجهات المانحة األخرى، أن يعد تقريرا سنويا عن الثغرات في البنيـة                   تطلب  -١٣

تاج إلـى المعالجـة علـى سـبيل         األساسية للطيران وآليات المراقبة في العالم، وعلى وجه الخصوص تحديد الثغرات التي تح            
  . األولوية، من أجل مساعدة الجهات المانحة على تحديد فرص التحسن وتخصيص الدعم المقدم من الدول المتعاقدة
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 التي يمكن اتخاذها على المستوى الوطني والمـستوى         اإلجراءات تحديد   كيفية من األمين العام أن يواصل بحث        تطلب  -١٤
  . الجويالنقل إدارة في مجال مراقبة السالمة الجوية في وإجراءاتها على تطوير قدراتها  لمساعدة الدولاإلقليمي

إلى المجلس بأن يكلف األمين العام بتحديد مهمة وضع إرشادات بشأن مستويات التوظيف المثالية الالزمة ألداء                تطلب    -١٥
  .المهام المتعلقة بالسالمة في سلطات الطيران المدني

  .س بأن يعزز برنامج دعم التنفيذ والتنمية لضمان استمرار فعاليته المجلتكلف  -١٦
  .٧-٣٥ أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية تعلن  -١٧

  اعتراف الدول بشهادات المشغلين الجويين األجانب ومراقبة عملياتهم  :٦-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية
اإلطار القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة نظاما لسالمة الطيران المدني  اتفاقية شيكاغو ومالحقها تشكل لما كانت

يستند إلى تبادل الثقة واالعتراف، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية بقدر اإلمكان وبتنفيذ مراقبة 
  .السالمة الجوية على النحو الوافي

ة والثالثون من اتفاقية شيكاغو تستوجب أن تتعاون الدول على بلوغ أقصى درجة ممكنة من التوحيد في  المادة السابعولما كانت
  .القواعد والممارسات في جميع األمور التي يسهل ويحسن فيها هذا التوحيد المالحة الجوية

طبقة نظمت االعتراف بصحة الشهادات أن المادة الثالثة والثالثين من اتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية المن إلى وإذ تشير
  .واإلجازات الصادرة عن الدول المتعاقدة األخرى

أن الدول المتعاقدة هي المسؤولة أوال وأخيرا عن مراقبة السالمة الجوية، وهي التي يجب عليها أن تراجع  إلى وإذ تشير
  .باستمرار قدراتها على مراقبة السالمة الجوية

  .لمنظمة هو تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم الهدف الرئيسي لولما كان

 الذي حث الدول المتعاقدة، ضمن جملة أمور، على أن تتبادل فيما بينها المعلومات ٧-٣٥قرار الجمعية العمومية  إلى وإذ تشير
  .الحيوية عن السالمة وذكّرها بضرورة مراقبة جميع عمليات الطيران

 ناشد الدول أن ٢٠٠٦أن مؤتمر رؤساء الطيران المدني الخاص باالستراتيجية العالمية للسالمة الجوية لسنة إلى  وإذ تشير
تعترف بصحة الشهادات واإلجازات الصادرة عن الدول األخرى على أساس اعتبارات السالمة دون سواها وليس لغرض 

  :تحقيق المزايا االقتصادية، وأوصى بما يلي ضمن جملة أمور

تضع اإليكاو مبادئ توجيهية وإجراءات لمساعدة الدول على ضمان أعلى درجة ممكنة من التوحيد في أن   ) أ
  .االعتراف بصحة الشهادات واإلجازات ومراقبة عمليات الطائرات األجنبية في أراضيها

المشغلين أن تضع الدول قواعد تشغيلية طبقا التفاقية شيكاغو، وعلى أساس غير تمييزي لتنظيم قبول ومراقبة   ) ب
 .الجويين األجانب في أراضيها
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أن تدرج الدول في االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية بندا يتعلق بالسالمة الجوية باالستناد إلى البند النموذجي   ) ج
  .الذي وضعته اإليكاو للسالمة الجوية

لضمان تطوير خدمات النقل الجوي الدولية اتفاقية شيكاغو قد أرست المبادئ األساسية التي يجب على الدول إتباعها  ولما كانت
بصورة منتظمة ومتجانسة وكان بالتالي من بين أهداف اإليكاو أن تدعم وضع المبادئ والترتيبات التي تتيح إنشاء خطوط النقل 

  . العامةالجوي الدولية على أساس تكافؤ الفرص والتشغيل السليم واالقتصادي، وتبادل احترام حقوق الدول، ومراعاة المصلحة

انعدام التوافق بين الشروط والتدابير التشغيلية التي تنظّم قبول المشغلين من دول أخرى يمكن أن تكون له آثار  بأن وإذ تسلم
  .ضارة على سالمة وكفاءة وانتظام عملياتهم

يعرقل الدور الذي تضطلع به  عدم تنسيق السياسات والبرامج الوطنية لمراقبة المشغلين الجويين األجانب يمكن أن  بأنوإذ تسلم
  .منظمة الطيران المدني الدولي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

الدول المتعاقدة بضرورة مراقبة السالمة الجوية لدى مشغليها الجويين لالمتثال التام للقواعد والتوصيات الدولية،  تذكر - ١
يشغلون طائراتهم في أراضيها موضوعون تحت المراقبة المناسبة في والتأكد أيضا من أن المشغلين الجويين األجانب الذين 

  .دولهم ومن أن دولهم تتخذ اإلجراءات المالئمة للمحافظة على السالمة الجوية عند الضرورة

 جميع الدول المتعاقدة على وضع الشروط واإلجراءات الالزمة بالترخيص ومراقبة مسائل السالمة الجوية تحث - ٢
ت المشغلين المرخصين بشهادات من دول متعاقدة أخرى واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الضرورة للمحافظة المرتبطة بعمليا

 .على السالمة الجوية

 جميع الدول المتعاقدة على أن تدرج في االتفاقات الثنائية للخدمات الجوية بندا يتعلق بالسالمة الجوية، واضعة تحث - ٣
 .١٣/٦/٢٠٠١ بالقرار الذي أصدره المجلس في في االعتبار البند النموذجي المرفق

 الدول المتعاقدة على االعتراف بصحة شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخرى لغرض الطيران تحث - ٤
فوق أراضيها، بما في ذلك الهبوط فيها واإلقالع منها، على أن تكون الشروط التي أعطيت بموجبها هذه الشهادات ال تقل عن 

 .د األدنى الذي نصت عليه القواعد القياسية المحددة في الجزء األول والقسم الثاني من الجزء الثالث، من الملحق السادسالح

األمين العام إلى أن يواصل وضع المبادئ التوجيهية واإلجراءات الالزمة للتحقق من شروط االعتراف بصحة  تحث - ٥
 .ثالثين من اتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية المنطبقةالشهادات واإلجازات، عمال بالمادة الثالثة وال

 الدول المتعاقدة على أن تضع قواعد تشغيلية تنظم قبول المشغلين الجويين األجانب في داخل أراضيها طبقا تحث - ٦
كاو مع مراعاة التفاقية شيكاغو وبدون تمييز وبالتوافق مع القواعد القياسية والخطوط التوجيهية واإلجراءات الصادرة عن اإلي

 .الحاجة إلى خفض التكاليف واألعباء على الدول المتعاقدة والمشغلين

تحث الدول المتعاقدة على أن تمتنع عن تنفيذ الشروط واإلجراءات التشغيلية االنفرادية لقبول المشغلين الجويين  - ٧
  .األجانب ألنها تؤثر سلبا على التطور المنتظم للطيران المدني الدولي

 ٣ استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي أنشئ بموجب الفقرة  :١-٣٤القرار 
  ٢٧-٣٣ من منطوق قرار الجمعية العمومية
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   السالمة—تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية   :٣-٣٦القرار 

  الجمعية العمومية،إن 
  ادى على حد سواء؛دولي هو مسؤولية الدول المتعاقدة، جماعة وفرالتأمين سالمة الطيران المدني  لما كان

   سالمة الطيران المدني الدولي تعتمد أيضا على التعاون النشط من أصحاب المصلحة كافة؛ولما كانت

 التنفيذ الفعال لخطة اإليكاو العالمية للسالمة الجوية يتطلب تعزيز جهود التعاون من قبل اإليكاو والدول المتعاقدة ولما كان
  :والصناعة وأصحاب المصلحة كافة

  .اإليكاو تلعب دورا قياديا في تسهيل تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وسد الثغرات المتعلقة بالسالمة لما كانتو

، اإلستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة ٧-٣٥ بأن الجمعية العمومية في دورتها الخامسة والثالثين اعتمدت القرار وإذ تقر
  .الجوية

  .في االيكاو" برنامج اإلستراتيجية الموحدة"د اتخذ خطوات لتأسيس  بأن األمين العام قوإذ تقر

  :تقرر ما يلي
  : على أساس ما يليبرنامج دعم التنفيذ والتنمية المجلس باستمرار تنفيذ كلفت  - ١

  .الشفافية وتبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة  )أ
  .م المساعدة إلى الدولتعزيز إنشاء أجهزة مراقبة السالمة اإلقليمية وتقدي  )ب

  .تحليل وتبادل معلومات السالمة  )ج

الشراكة مع الدول المتعاقدة والصناعة وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنسيق وتيسير تقديم المساعدة المالية   )د
ة والفنية إلى الدول التي تحتاجها بغرض سد الثغرات التي تحدد عن طريق برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقب

  .السالمة الجوية

 عن طريق تحديد وإعادة تخصيص الموارد داخل المنظمة ووضع برنامج دعم التنفيذ والتنميةمجلس بتعزيز الكلف ت  - ٢
  .أهداف محددة بوضوح

 المجلس بزيادة تشجيع الدول القادرة على أن تدعم برنامج دعم التنفيذ والتنمية من خالل إعارة الخبراء وتوفير تكلف  - ٣
  . أخرى حتى يتم تنفيذه بنجاحموارد

تسهيل بغرض ) FSIX ("تبادل معلومات السالمة الجوية" المجلس بتأييد األعمال المؤدية إلى تحسين قاعدة بيانات تكلف  - ٤
  .والصناعة وأصحاب المصلحة كافةل المتعاقدة تبادل المعلومات األساسية بالنسبة للسالمة، حسبما يكون مالئما، بين الدو

 التي يمكن اتخاذها اإلجراءات المجلس بمواصلة تحليل المعلومات ذات الصلة واألساسية بالنسبة للسالمة لتحديد تكلف  - ٥
  .إزاء الدول التي لم تعمل على سد ثغرات السالمة

  .الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية بشأن تنفيذ البرنامج بشكل شاملإلى المجلس أن يقدم تقريرا إلى  تطلب  - ٦
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تطبيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة   :٤-٣٦القرار 
  ٢٠١٠ بعد سنة (USOAP)السالمة الجوية 

  إن الجمعية العمومية،
   في جميع أنحاء العالم؛ سالمة الطيران المدني الدوليتأمين ال يزال يتمثل فيلهدف الرئيسي لإليكاو ا لما كان

  ؛ الدولية يسهم في تحقيق هذا الهدف القياسيةق القواعد تطبيتعزيز ولما كان
، يتضمن قيام  الجوية برنامج عالمي لتدقيق مراقبة السالمةإنشاء بأن الدورة الثانية والثالثين للجمعية العمومية قررت  تذكروإذ

   لمراقبة السالمة؛ ومنهجية ومنسقةوإلزاميةاإليكاو بتنفيذ عمليات تدقيق منتظمة 
 الجمعية ا برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية قد أحرز نجاحا في الوفاء بالمهمة التي كلفه بها قرارولما كان
  ؛٦-٣٥ و١١-٣٢ العمومية

بأن المسؤولية النهائية عن مراقبة السالمة الجوية تتحملها الدول المتعاقدة ألنها هي التي يجب عليها أن تراجع وإذ تذكر 
  ر قدراتها على مراقبة السالمة الجوية؛باستمرا

 بأن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية أقرت بأن إنشاء المنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية لمراقبة السالمة وإذ تذكر
نه يحقق لها وفورات الجوية يمكن أن يكون مفيدا جدا في مساعدة الدول األعضاء لالمتثال اللتزاماتها بموجب اتفاقية شيكاغو أل

  كبيرة ويشجع على المزيد من التوحيد؛
 الحاجة إلى معالجة طبيعة وتوجه برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية في المستقبل عقب إتمام دورة وإذ تدرك

  ؛٢٠١٠التدقيق الحالية في سنة 
  :فإن الجمعية العمومية

النجاح المستمر في تنفيذ النهج التجميعي الشامل لبرنامج اإليكاو العالمي لتـدقيق            عن تقديرها لألمين العام على      تعرب   - ١
  .مراقبة السالمة الجوية

المجلس بإدخال التغييرات المالئمة على البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية من أجل دمـج مبـادئ                 تكلف   - ٢
اإلرشادية المتعلقة بذلك، وتطبيقها على المستوى العالمي، عقب إتمـام  تحليل عوامل الخطورة على السالمة، بما في ذلك المواد          

، وذلك لتقييم مدى امتثال الدول اللتزاماتها في مجال المراقبـة بـصفة مـستمرة وتعـديل     ٢٠١٠دورة التدقيق الحالية في سنة     
 .عمليات تخطيط التدقيق ونطاقها بناء على ذلك

ن بين مختلف الخيارات التي يمكن النظر فيها، يقوم على مفهوم الرصد             المجلس بأن يدرس جدوى نهج جديد، م       تكلف - ٣
وخالل ذلك، يجب أن يواصل المجلـس االحتفـاظ       . ٢٠١٠ المستمر، على أن يبدأ تنفيذه في نهاية دورة التدقيق الحالية في سنة           

 —، والملحق الـسادس     جازة العاملين إ —بالعناصر األساسية التي تشكلها أحكام السالمة الرئيسية المتضمنة في الملحق األول            
، والملحق  خدمات الحركة الجوية   —، والملحق الحادي عشر     صالحية الطائرات للطيران   —، والملحق الثامن    تشغيل الطائرات 

 .المطارات —، والملحق الرابع عشر التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات —الثالث عشر 

ادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن خطة التنفيذ العامة لـنهج التـدقيق              إلى المجلس أن يقدم إلى الدورة الع       تطلب - ٤
 .٢٠١٠الجديد هذا الذي ينبغي أن يبدأ بعد سنة 

  )إيفاس(التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران   :٥-٣٦القرار 

في تعزيز ، ضمن جملة أمور، ثل غايات وأهداف المنظمة بموجب المادة الرابعة واألربعين من اتفاقية شيكاغو تتملما كانت
 وانتظام، وتلبية احتياجات شعوب العالم بسالمة الطيران المدني الدولي ضمان نموتخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل 

  . واالنتظام واالقتصاد، وتعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدوليةبالسالمةإلى نقل جوي يتسم 



I-97 سائل الدستورية وأمور السياسة العامةالم:  الباب األول  

 

تاسعة والستون من اتفاقية شيكاغو تنص على أنه إذا رأى المجلس أن المطارات وتجهيزات المالحة الجوية  المادة الولما كانت
 واالنتظام بالسالمةفي أي دولة متعاقدة غير كافية بقدر معقول لكفالة تشغيل الخطوط الجوية الدولية القائمة تشغيال يتسم 

الدول األخرى المتأثرة بذلك، بغية التوصل إلى مع دولة المعنية مباشرة و مع البالتشاور المجلس يقوموالفعالية واالقتصاد، 
  .الصدد  أن يقدم توصياته في هذاويجوز لهوسيلة لمعالجة الوضع، 

  برنامجا عالميا لتدقيق مراقبة السالمة الجوية عمال بقرار الجمعية العمومية١/١/١٩٩٩قد أنشأ اعتبارا من   المجلسولما كان
  .تقريبا  ذلك البرنامج في جميع الدول المتعاقدةإطار التي جرت في على نتائج عمليات التدقيق األوليةوحصل ، ١١-٣٢

أولويات وطنية  عمليات التدقيق هذه قد بينت أن عددا من الدول المتعاقدة تعتمد على موارد شحيحة ستسحبها منولما كانت 
الدول ستحتاج إلى درجات متفاوتة من المساعدة للوفاء بمسؤولياتها في أخرى لتنفيذ مراقبة السالمة الجوية بكفاءة، وأن هذه 

  .مجال مراقبة السالمة الجوية
سيما أسواق رأس المال   معظم الدول النامية تواجه صعوبات في التوصل إلى العديد من مصادر األسواق المالية، الولما كانت

لمطارات وخدمات المالحة الجوية، بما في هذه البنية األساسية من تمويل لبنيتها األساسية من االاألجنبية، للحصول على 
  .عناصر متصلة بالسالمة

أعربت عن ارتياحها لدراسة أثبت فيها المجلس الحاجة لتسهيل مالي دولي  والثالثون للجمعية العمومية الثالثة الدورة ولما كانت
  ).إيفاس(ة الطيران لسالمة الطيران، وأيدت إنشاء التسهيل المالي الدولي لسالم

تحسين السالمة الجوية من خالل تنفيذ  إلى أن المساعدة التي قدمها اإليفاس قد ساهمت إلى حد كبير في تحقيق أهداف وبالنظر
  . برنامج اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةإطارالتدابير التصحيحية الضرورية التي حددت في 

وفر التمويل للمشاريع المرتبطة بالسالمة بموجب إرشادات المجلس ومازال المجلس يتلقى تقارير اإليفاس مازال ي ولما كان
  .سنوية من مجلس إدارة اإليفاس بشأن تنفيذ المشاريع

  :الجمعية العموميةفإن 
 اسلإليف للدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على المساهمات التي دفعتها وتعهدت بدفعها عن تقديرها تعرب  - ١

التي لها ارتباط بالطيران الدولي وشركات الطيران والمطارات ومقدمي ) الخاصة والعامة(المنظمات الدولية الدول و وتحث
خدمات المالحة الجوية وشركات إنتاج هياكل الطائرات والمحركات والكترونيات الطيران واألعضاء اآلخرين في صناعة الجو 

  . تبرعات مالية أو عينية لإليفاسوالفضاء والمجتمع المدني على تقديم
الدول المتعاقدة التي تواجه صعوبات في تمويل التدابير الالزمة لسد ثغرات السالمة الجوية التي حددها برنامج  تدعو  - ٢

ي يمكن اإليكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية كعنصر من الخطة العالمية للسالمة الجوية إلى أن تستفيد من المساعدة الت
أن يقدمها اإليفاس لتمويل هذه التدابير إما مباشرة وإما بقيامه بدور الميسر والمحفز لدى مصادر التمويل األخرى، بما يؤدي 

  .إلى المحافظة على االلتزام الدولي بقواعد سالمة الطيران
  .ةبالسالمرتبطة  المشاريع الملتنفيذ  المقدمة القيمة والخدماتإنشائه منذ اإليفاس أحرزه يالتقدم المطرد الذ تالحظ  - ٣
  . ةالمتكبد في ذلك التكاليف اإلدارية الباهظة  بماتحد من عمل اإليفاسمختلف القيود التي تالحظ   - ٤
 إلى المجلس أن يساعد في تأمين العمل السلس لإليفاس من خالل المتابعة المنتظمة للتقدم الذي يحققه في مجال تطلب  -٥

 إلى الحد في الوقت نفسه تخفيض التكاليفو اإليفاس تعزيز وتوسيع يفمرتبطة بالسالمة وأن يواصل جهوده تمويل المشاريع ال
  .األدنى
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  . إلى المجلس أن يبذل قصارى جهده لجذب المساهمات لإليفاس من الدول والمساهمين اآلخرينتطلب  - ٦
ية المقبلة تقريرا عن نشاطات اإليفاس، بما في ذلك أن يقدم إلى الجمعية العمومية في دورتها العادلمجلس إلى ا تطلب  - ٧

  .تقييم األداء والبيانات المالية المدققة
  .٨-٣٥قرار الجمعية العمومية  هذا القرار يحل محلأن  لنتع  - ٨

 ٣استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي أنشئ بموجب الفقرة   :١-٣٤القرار 
  ٧-٣٣من منطوق قرار الجمعية العمومية 

  

ادث الطيران المراقب فوق تنفيذ برنامج إيكاو لمنع وقوع حو  :٩-٣١رار الق
  الجبلية المناطق

  .الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم  الهدف الرئيسي للمنظمة وال يزال هو ضمان أمانلما كان
خطيرة ومتفاقمة على مدى العقدين  من المعروف أن حوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية قد مثلت مشكلة ولما كان
  .الماضيين
 قد تبين أن نسبة حوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية التي وقعت للرحالت الداخلية أعلى من نسبة الحوادث ولما كان

  .التي وقعت للرحالت الدولية
وع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق وتنفيذ برنامج لمنع وق  من المعروف أن جهودا كبيرة تبذل اآلن لتطويرولما كان

  .الجبلية، وان القواعد الصادرة عن المنظمة والمتعلقة بنظام التحذير من االقتراب من األرض قد جرى تحديثها
 فريق العمل المعني بحوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية قد وضع هدفا أساسيا ينبغي تحقيقه بحلول عام ولما كان

  .تمثل في تخفيض المعدل العالمي لهذه الحوادث بنسبة خمسين في المائة ي١٩٩٨
 من الواضح أنه حتى لو تم تطوير وتنفيذ برنامج لمنع وقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية، بما في ولما كان

ما لم تنفذ الدول  ير لن تكون فعالة تماماذلك تطوير وتنفيذ شروط محدثة لنظام التحذير من االقتراب من األرض، فإن هذه التداب
  .الدولية هذا البرنامج في العمليات الداخلية كما في العمليات

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي تقتضي تعاون جميع الدول المتعاقدة على ضمان اتباع أعلى درجة ٣٧ المادة ولما كانت
عمل في جميع المسائل التي يؤدي فيها التوحيد إلى تسهيل المالحة ممكنة عمليا من التوحيد في التنظيمات وأساليب ال

  .وتحسينها الجوية
 ايجابية للتشجيع على التنسيق إجراءات يحث الدول ومجموعات الدول، على أن تتخذ ٣- ٢٩ قرار الجمعية العمومية ولما كان

  . تكن قد اتخذتها بالفعلالعالمي للقواعد الوطنية بغية تطبيق القواعد الصادرة عن المنظمة إذا لم
سيما   السالمة، والبمراقبة يطلب إلى الدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزاماتها ١٣-٢٩ قرار الجمعية العمومية ولما كان

  .على األحكام المهمة الخاصة بالسالمة والواردة في الملحقين األول والسادس باتفاقية شيكاغو
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 يحث الدول المتعاقدة على استعراض قوانينها الوطنية المنفذة لهذه االلتزامات، وعلى ١٣-٢٩ية  قرار الجمعية العمومولما كان
  . السالمة الجوية لتأمين تنفيذها الفعالمراقبة الرامية إلى إجراءاتهااستعراض 

  :فإن الجمعية العمومية
ران المراقب فوق المناطق الجبلية المجلس إلى ضرورة مواصلة تطوير برنامج إيكاو لمنع وقوع حوادث الطي توجه  - ١

  .باعتباره أمرا يستحق أولوية عليا
 الدول على تنفيذ برنامج إيكاو لمنع وقوع حوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية، بما في ذلك تنفيذ تحث  - ٢

ير من االقتراب من األرض كما أحكام إيكاو ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بتزويد طائرات الرحالت الداخلية بنظام للتحذ
  .في طائرات الرحالت الدولية

الدول على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للمساعدة على بلوغ الهدف األساسي المتمثل في تخفيض المعدل  تحث  - ٣
  .١٩٩٨العالمي لحوادث الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية بنسبة خمسين في المائة بحلول عام 

 وقوع حوادث الطيران المراقب يكاو لمنعاإلتنفيذ برنامج   :٧-٣٦القرار 
  المناطق الجبلية فوق

  

المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة حماية   :٩-٣٦القرار 
  من أجل تحسين سالمة الطيران

  
  

  المدني تحسين سبل تفادي الحوادث في الطيران  :١٠-٣٦القرار 

  .لمنظمة ال يزال متمثال في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع الهدف األساسي لبما أن
 عنها، أينما وقعت، والقيام فورا واإلبالغ تحقيقات فورية ومتعمقة في حوادث ووقائع الطائرات إجراء من الضروري ولما كان

 على الدول المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر ،ة ومن بينها توصيات السالمة الجوي،بتعميم الدروس المستفادة من التحقيقات
  .ألغراض منع الحوادثإليكاو وعلى ا

  . غير كافية في حد ذاتها لخفض معدل الحوادثاللوائح التنظيمية الجهود المبذولة لتنفيذ ولما كانت
  . العالم استمرار وقوع أنواع متكررة من الحوادث في عمليات النقل الجوي في مختلف أنحاءتالحظوإذ 
  . أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في حجم عمليات النقل الجوي خالل السنوات القادمةتدركوإذ 
ماضية قد يؤدي مع الزيادة المتوقعة في العمليات السنوات ال أن االتجاه الثابت نسبيا في معدل الحوادث خالل بضع تدركوإذ 

  .إلى حدوث زيادة في عدد الحوادث السنوية
 تحديد وتصحيح أكثر فعالية لألخطار إجراء وجود العديد من التحديات أمام المنع الفعال لوقوع الحوادث، وأنه يلزم دركتوإذ 

التي يتعرض لها الطيران، وأوجه القصور في النظم، بغية تعزيز الجهود التنظيمية الرامية إلى المزيد من الخفض في عدد 
  . العالمالحوادث ومعدل الحوادث في مختلف أنحاء
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  .النظم المفتوحة لتحقيقات السالمة تعتمد على مبادئ اإلجراءات غير العقابية وضمانات السريةوإذ تدرك أن 
 إلى برامجها التنظيمية الخاصة إضافة لمنع وقوع الحوادث عقابية غير إجراءات أن عددا من الدول قد وضع تدركوإذ 

  .بالسالمة الجوية
السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة تعتمد على احترام جميع الدول للمبادئ غير العقابية أن تقاسم معلومات وإذ تدرك 

  .وضمانات السرية التي يستند إليها الحصول على تلك المعلومات
  :الجمعية العموميةفإن 

  . إلى الدول المتعاقدة أن تؤكد من جديد التزامها بسالمة الطيران المدنيتطلب  - ١
 إجراءلدول المتعاقدة، في امتثالها ألحكام الملحق الثالث عشر التفاقية الطيران المدني الدولي، على أن تتخذ  اتحث  - ٢

 المعلومات بما فيها توصيات السالمة الجوية وتعميمها على الدول بإبالغفوريا للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وأن تقوم 
لى المنظمة، وذلك بهدف زيادة فعالية الجهود التي تبذلها الدول وإيكاو في منع وقوع المتعاقدة األخرى التي يعنيها األمر وع

  .الحوادث
 الدول المتعاقدة على بذل كافة الجهود لتعزيز التدابير الخاصة بمنع الحوادث، ال سيما في مجاالت تدريب تحث  - ٣

، بغية التصدي للتحديات الجديدة التي تعترض عقابيةر  طوعية وغيإبالغ المعلومات وتحليلها، وأن تنفذ نظم وإبالغالعاملين 
  . سالمة الطيران والتي نشأت عن النمو والتعقيد المتوقعين في الطيران المدنيإدارة

 لمنع وقوع إجراءات وتنفيذ إعداد الدول المتعاقدة على التعاون مع المنظمة، ومع الدول األخرى القادرة، على تحث  - ٤
 تجمع بين المهارات والموارد لتحقيق مستوى عال ومستمر من السالمة في كافة قطاعات الحوادث، من شأنها أن

  .المدني الطيران
 جميع الدول التي تتلقى معلومات السالمة المستمدة من نظم التحقيق في السالمة في دولة أخرى باحترام ضمانات تحث  - ٥

  . الدولة تلك المعلوماتنظام السرية ومبادئ إفشاء المعلومات التي أصدرت بمقتضاها
  .١٠-٣١ أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية تعلن  - ٦

  فشاء بعض سجالت الحوادث والوقائعإعدم   :٨-٣٦القرار 

  إن الجمعية العمومية،
  . الغرض الرئيسي للمنظمة هو ضمان سالمة الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالملما كان

  .لقاء اللوم أو تحميل المسؤوليةإروري التسليم بأن الغرض من التحقيق في الحوادث والوقائع ليس  من الضولما كان
يتيح اتخاذ  تاحة جميع المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث لتسهيل تحديد أسباب الحوادث والوقائع بماإ ضرورة وإذ تدرك

  .جراءات الوقائيةاإل
  .روري للمحافظة على الثقة المستمرة في النقل الجوي أن منع وقوع الحوادث أمر ضوإذ تدرك
جراءات التحقيق التي تجريها الدولة، بما في ذلك طلبات االطالع على سجالت إ أن انتباه الجمهور سيظل مركزا على وإذ تدرك

  .الحوادث والوقائع
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ري لضمان التوفير المستمر لجميع  أن حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع من االستخدام غير الالئق أمر ضرووإذ تدرك
  .المعلومات ذات الصلة لمحققي الحوادث في المستقبل

 اإلحاطة علمامع حتى اآلن لضمان حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع قد ال تكون كافية، وأن التدابير المتخذة  وإذ تدرك
  .إلرشادات قانونية لمساعدة الدول في هذا الصدداإليكاو بإصدار 

   :ما يليتقرر 
حماية بعض سجالت الحوادث والوقائع إلى ها وسياساتها الرامية لوائح الدول المتعاقدة على مراجعة قوانينها وتحث  - ١

 من ١٢-٥ للفقرةزالة العوائق التي تعرقل عمليات التحقيق في الحوادث والوقائع، وذلك امتثاال وعلى تعديلها حسب االقتضاء إل
اعاة اإلرشادات القانونية لحماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة التي ، مع مرالملحق الثالث عشر

  .بالملحق الثالث عشر) هأصدرتها اإليكاو بالصيغة الواردة في اإلضافة 
  . المجلس بأن يقدم تقريرا مرحليا عن هذه المسألة إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العموميةتكلف  - ٢
  .١٧-٣٣أن هذا القرار يحل محل القرار علن ت  - ٣

  تأييد سياسة اإليكاو في المسائل المتعلقة بطيف الترددات الالسلكية  :٢٥-٣٦القرار 

  .وكفاءته  التابعة لألمم المتحدة المسؤولة عن سالمة الطيران المدني الدولي وانتظامهالمتخصصةاإليكاو هي الوكالة  لما كانت
  .دولية لنظم اتصاالت الطيران والمساعدات المالحية الالسلكيةوتوصيات عتمد قواعد  اإليكاو تولما كانت
  .الالسلكية  التابعة لألمم المتحدة التي تنظم استخدام طيف التردداتالمتخصصةاالتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة  ولما كان
تمرات الالسلكية العالمية التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت  المجلس، بالنسبة للمؤيقرها موقف االيكاو، بالصورة التي وبما أن
  . تنسيق متطلبات الطيران الدولي من طيف الترددات الالسلكية لعمليةهو نتيجة
 وسالمة الطيران المدني (CNS/ATM) دارة الحركة الجوية وإوتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعإعداد  بأن وإقرارا

 في حالة عدم تلبية متطلبات الطيران بتحديد مخصصاته من طيف الترددات الالسلكية كبيرةضان ألخطار الدولي قد يتعر
  .وحماية تلك المخصصات

الدعم من الهيئات األعضاء في االتحاد الدولي لالتصاالت لضمان دعم المؤتمر العالمي لالتصاالت إلى  بالحاجة وإقرارا
  .قتضيات الطيرانالالسلكية لموقف اإليكاو والوفاء بم

زيادة ذلك الدعم نظرا لتزايد الطلب على طيف الترددات والمنافسة الشرسة من خدمات االتصاالت إلى  للحاجة الملحة ونظرا
  . التجارية
والمرتبط تحاد الدولي لالتصاالت العالمي لالتصاالت الالسلكية الذي يعقده االزدياد مستوى أنشطة التحضير للمؤتمر الونظرا 

 باإلضافة إلى األهمية المتزايدة إلعداد (RF)طلب المتزايد على سعة النطاق من جميع المستخدمين لطيف الترددات الالسلكية بال
 والمجموعة العربية (APT)المحيط الهادئ /المواقف اإلقليمية من جانب الهيئات اإلقليمية لالتصاالت، مثل مجتمع اتصاالت آسيا

 ولجنة (CEPT)والمؤتمر األوروبي إلدارات البريد واالتصاالت (ATU)  لالتصاالت األفريقياد  واالتح(ASMG)إلدارة الطيف 
  .(RCC) لالتصاالت  والكومنولث اإلقليمي(CITEL)البلدان األمريكية لالتصاالت 
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 )١٩٩٥(العمليات / الخاص لشعبة االتصاالت العالمي عن االجتماعتين الصادر٧/٦ و٧/٣ تينلتوصياوبالنظر إلى 
(SP COM/OPS/95)  ٢٠٠٣( للمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية ٥/٢وكذلك التوصية.(  

  :الجمعية العموميةفإن 
 لالتصاالت  الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية على أن تؤيد بحزم موقف اإليكاو في المؤتمرات العالميةتحث  - ١

ى التي تنفذ من أجل التحضير للمؤتمرات الالسلكية العالمية، وذلك  واألنشطة الدولية األخراإلقليميةالالسلكية وفي األنشطة 
  :بالوسائل التالية

اإلقليمية مواقفها المعروضة في المحافل إعداد  في بشكل تاممصالح الطيران دمج أن تتعهد بالعمل على   )أ
  .ةمشتركة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكي مقترحاتإعداد لالتصاالت التي تشارك في 

 تتوافق مع  التيموادال العالمي لالتصاالت الالسلكية، بالقدر الممكن، للمؤتمرأن تدرج في اقتراحاتها   )ب
  .االيكاو موقف

وبيانات سياسة اإليكاو التي تقدم في المؤتمرات العالمية لالتصاالت الالسلكية الذي يعقده أن تدعم موقف اإليكاو   )ج
دليل طيف الترددات الالسلكية الالزمة في يوافق عليها المجلس والواردة االتحاد الدولي لالتصاالت والتي 

  .(Doc 9718) للطيران المدني
 مواقف الدولإعداد  في للمشاركة على نحو كامل  المدني التابعة لهاالطيرانبإيفاد خبراء من سلطات أن تتعهد   )د

  .ي لالتصاالتوالمواقف اإلقليمية والنهوض بمصالح الطيران في االتحاد الدول
المؤتمرات اإلقليمية وأفرقة الدراسات التابعة لالتحاد الدولي  قدر ممكن، اشتمال وفودها في أقصىإلى أن تكفل،   )ه

خبراء من سلطات الطيران المدني التابعة لها أو المسؤولين اآلخرين  الالسلكية لالتصاالت والمؤتمرات العالمية
  .مصالح الطيران استعداد تام لتمثيل على ايكونوالذين  في مجال الطيران

 لطيف ين المالئم والحمايةأهمية التخصيصإلى  يوجه عناية االتحاد الدولي لالتصاالت أنمن األمين العام  تطلب  - ٢
  . سالمة الطيرانمن أجل تأمينالطيران إلى الترددات الالسلكية 

ة، على سبيل األولوية العالية في الميزانية التي تعتمدها  توفير الموارد الالزمإلى ضمان العام واألمين المجلس توجه  - ٣
  .الترددات  طيفبإدارةالخاصة واإلقليمية الجمعية العمومية، لدعم المشاركة المتزايدة من جانب اإليكاو في األنشطة الدولية 

  .١٣-٣٢ القرار يحل محلأن هذا القرار  تعلن  - ٤

  انيةالرحالت التي تتم ألغراض إنس  :١٤-٢٩القرار 

  : الجمعية العموميةإن
 العدد المتزايد لرحالت الطائرات المدنية وتنوعها، طبقا لتعريف اتفاقية شيكاغو في اطار بعثات االغاثة في اعتبارها إذ تأخذ

  .االنسانية التي تتم تحت رعاية األمم المتحدة لمجابهة حاالت الطوارئ
 اإلنسانية اإلغاثة، بهدف تسهيل بعثات ١٩٩١مة الطيران المدني الدولي في  العام لألمم المتحدة بمنظين اتصال األموإذ تالحظ

  .بطريق الجو
  .الجديدة  التدابير المتخذة، أو التي يعتزم اتخاذها، من جانب المجلس وهيئاته الفرعية لالستجابة إلى هذه االحتياجاتوإذ تالحظ

 سارية المفعول، بطابع من األولوية اإلرشاديةمواد  والوالتوصياتالمجلس على مواصلة استعراض القواعد  تشجع  - ١
  .إنسانية أنه مرغوب فيه لتأمين القيام بالرحالت المشغلة ألغراض ىالمتقدمة، لتعديلها كيفما يتراء
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  .الدول إلى اتخاذ التدابير الالزمة لتسهيل القيام بهذه الرحالت وتأمين سالمتها تدعو  -٢

في  ون بين الدول المتعاقدة على التحقيقالتعا  ):ش(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 
  حوادث الطائرات ضبع

  
حماية الطيران المدني المستمرة لإليكاو اسياسات بموحد البيان ال  :٢٠-٣٦القرار 

  الدولي من أفعال التدخل غير المشروع
  

   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  
  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي  :١١-٢٧القرار 

  
  حماية النقل الجوي الدولي العام  :١٣-٢٧القرار 

  
  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونبموحد البيان ال  :٢٦-٣٦القرار 

  

 تنظم مساعدة ضحايا تنسيق القواعد والبرامج التي  :٧-٣٢القرار 
  وأسرهم نالطيرا ثحواد

 التامـة الحتمـاالت   اإلزالةع النقل الجوي الدولي حتى وان كان أكثر وسائل النقل سالمة، فال يمكن ضمان                قطا بالنظر إلى أن  
  .وقوع الحوادث الخطيرة

  .المدني  الكفيلة لتلبية أهم احتياجات المتضررين من حوادث الطيراناإلجراءاتينبغي لدولة وقوع الحادث أن تتخذ ولما كان 

إلى العمل على أن تراعي اإليكاو والـدول المتعاقـدة          ) االيكاو(ياسة منظمة الطيران المدني الدولي       ينبغي أن ترمي س    وبما أنه 
  .لديها الحالة الذهنية والبدنية والمعنوية لضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم، وأن تلبي ما يتطلبه ذلك

 أسر الضحايا بحوادث الطيران المدني في حينهـا،  إبالغ  من الضروري لإليكاو والدول المتعاقدة لديها أن تسلم بأهمية    ولما كان 
  .أسرهم والعثور على الضحايا بسرعة والتعرف عليهم بدقة، وتسليم أمتعتهم الشخصية، وتوفير المعلومات الدقيقة ألفراد

  . أسر الضحايا ومساعدتهمإبالغالطيران المدني في  لدور حكومات المواطنين من ضحايا حوادث منها وإدراكا



 I-104 القرارات السارية المفعول

 

 بنشر  واإلسراع من الضروري توفير الدعم ألفراد أسر ضحايا حوادث الطيران المدني، أيا كان مكان وقوع الحادث،                 ولما كان 
 والسياسات الفعالة، نشرها على الدول المتعاقدة األخرى واإليكـاو          اإلجراءاتالدروس المستفادة من مقدمي الدعم، بما في ذلك         

  .لدوللتحسين عمليات دعم األسر لدى ا
 ومهمة إنسانياأن تنسيق القواعد التي تنظم تلبية احتياجات ضحايا حوادث الطيران المدني وأسرهم يعد أيضا واجبا               وبالنظر إلى   

  .من اتفاقية شيكاغو) ج (٥٥اختيارية لمجلس اإليكاو مشار إليها في المادة 

  .وادث الطيران المدني وأسرهمضحايا ح أنه ينبغي للدول أن توفر حال متجانسا لمعاملةوبالنظر إلى 

  .الحادث  بأن الناقل الجوي المعني بحادث الطيران المدني يكون غالبا في أفضل موقع لمساعدة األسر فور وقوع منهاوإدراكا

 أساسية، بغض النظر عن مكـان وقـوع         إنسانية أن ألفراد أسر ضحايا حوادث الطيران المدني احتياجات ومشاعر           وإذ تالحظ 
  .لموطن األصلي للضحاياالحادث وا

 اإلنـساني  التحقيق التي تتخذها الدول، وكذلك على جوانب االهتمام إجراءات العام سيركز اهتمامه على ي بأن الرأ   منها وإدراكا
  .لحوادث الطيران المدني

  :فإن الجمعية العمومية
  .ران المدني وأفراد أسرهم الدول المتعاقدة أن تؤكد مجددا على التزامها بدعم ضحايا حوادث الطيتناشد  -١
 وتنفيذ القواعد والبـرامج     بإعداد الدول المتعاقدة على أن تقوم على الفور، بالتعاون مع اإليكاو والدول األخرى،              تحث  -٢

  .أسرهم الرامية إلى دعم حوادث ضحايا الطيران المدني وأفراد

 لإليكاو من   إتاحتهاالطيران المدني وأسرهم على      الدول التي لديها قواعد وبرامج لمعالجة شؤون ضحايا حوادث           تحث  -٣
  .أجل مساعدة الدول األخرى

، تبين الحاجة إلى أن تعد الدول المتعاقدة وناقلوها الجويـون     وتوصيات المجلس على وضع مواد من بينها قواعد         تحث  -٤
  .قواعد وبرامج لدعم ضحايا حوادث الطيران المدني وأفراد أسرهم

  . يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى الدورة المقبلة للجمعية العمومية من المجلس أنتطلب  -٥

________________  
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   المالحة الجوية—الباب الثاني 

  لجنة المالحة الجوية وأجهزتها الفرعية
  واالجتماعات الفنية ومشاركة الدول المتعاقدة فيه

  

زيادة عدد أعضاء لجنة المالحة  من االتفاقية ب٥٦تعديل المادة   :٢-١٨القرار 
  الجوية إلى خمسة عشر عضوا

  

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

  

  ي من اتفاقية الطيران المدني الدول٥٦تعديل المادة   :٢-٢٧القرار 

  

  الجوية استعمال اللغات في لجنة المالحة  :٢٩-٢٢القرار 

  

  اجتماعات المالحة الجوية العالمية  :)ب(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 

  

  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية  ):ج(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 

  

  المالحة الجوية اإلقليميةاجتماعات   ):ك(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 

  

  أعمال اإليكاو الفنيةإسهام الدول في   ):ق(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 

  

  كاو بشأن طيف الترددات الالسلكيةدعم سياسة اإلي  :٢٥-٣٦القرار 
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  السكرتارية الفنية
  

مة الفنيون في المقر الرئيسي موظفو األمانة العا  ):ر(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 
  اإلقليمية المكاتب وفي

  السياسة الثابتة وأساليب تطبيقها في مجال المالحة الجوية

بشأن سياسة اإليكاو إعداد بيانات موحدة وجارية للدورات التالية   :٩-١٥القرار 
  الثابتة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد

 بأن يقدم إلى كل دورة تالية من دورات الجمعية العمومية ٢٨-١٤ الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بموجب قرارها لما كانت
تي تتعلق على وجه التحديد بالمالحة الجوية كما موحد بالسياسات الثابتة للجمعية العمومية الالبيان التنشأ فيها لجنة فنية مشروع 

  .كانت قائمة عند بداية تلك الدورة
سياسات اإليكاو الثابتة الذي تعتمده الجمعية العمومية في كل دورة يجب أن يكون مستكمال بأن ذلك البيان الموحد  وإذ تعتبر

  .الدورة وأن يعرض هذه السياسات كما كانت قائمة عند بداية تلك
  :الجمعية العموميةفإن 

 أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا موحدا بالسياسات الثابتة لإليكاو التي تتعلق بالمالحة الجوية على تقرر -١
  .الدورة وجه التحديد، بحيث يكون البيان مستكمال حتى نهاية تلك

  .محله  ويحل٢٨-١٤ أن هذا القرار يلغي القرار تعلن -٢

بيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها التي تخص ال  :١٣-٣٦القرار 
  المالحة الجوية

موحدا عن السياسات  أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا ٩- ١٥ الجمعية العمومية قد قررت في القرار لما كانت
  .الدورة  نهاية تلككل ما استجد حتىالبيان هذا  يتضمنالمستمرة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث 

العمل في  بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب بأكملها، )خ( إلى) أ( بمرفقاته ١٤-٣٥  قد اعتمدت بموجب القرارولما كانت
  .العمومية للجمعيةالخامسة والثالثين عند نهاية الدورة  كما كانت مجال المالحة الجوية على وجه التحديد

 قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الوارد في القرارمعية العمومية الج ولما كانت
  .والثالثينالسادسة  القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة لمراعاةالبيان هذا ، وعدلت  بأكملها)خ( إلى) أ( ومرفقاته ١٤-٣٥
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  .١٤-٣٥ سياسات المستمرة الوارد في القرار يحل محل بيان اليالبيان الحال ولما كان

  :ن الجمعية العموميةإف

  :تقرر  - ١
 التي تنتهجهـا المنظمة في مجال أساليب العملا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة وهذأن مرفقات   )أ

  .مية للجمعية العمو السادسة والثالثين في نهاية الدورةكما كانتالمالحة الجوية 

 الغرض منها إرشاداتمثل ت بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات ة المرتبطاالجراءاتأن   )ب
  .تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياسات

  .)خ(إلى ) أ(وجميع مرفقاته  ١٤-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  - ٢

  )أ(المرفق 
  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد 

  المالحة الجوية  خدماتإجراءاتو
 والتوصيات واإلجراءات من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد تطلبقد ت اتفاقية الطيران المدني الدولي من ٣٧ المادة لما كانت

االتفاقية تتضمن تلك  من ٩٠ و٥٧ و٥٤ و٣٨ ولم كانت المواد، من ذلك العمل واألمور التي يتناولها ، وتحدد الغرضالدولية
  .الصدد  في هذاإضافيةحكاما أ

  .االتفاقية الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات معينة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من ولما كانت

  :يعنيان ما يلي" توصية"ومصطلح " القاعدة القياسية" مصطلح ولما كان

 ويعتبر اإلجراءات أوو المعدات أو األداء أو العاملين  أي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أ— القاعدة القياسية  )أ
 بالتقيد بها  الدول المتعاقدةوالتزمتلسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجوية الدولية،  تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريا

  .االتفاقية  من٣٨ لمادة بمقتضى اإجباريا المجلس بذلك إبالغوفي حالة استحالة التقيد به يصبح  . بموجب اتفاقية شيكاغو
، ويعتبر تطبيقه اإلجراءات يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو نص أي — التوصية  )ب

بموجب  الدول المتعاقدة التقيد به حاولانتظام أو كفاءة المالحة الجوية الدولية، وت بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أو
  .يكاغو شاتفاقية

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 تغير خدمات المالحة الجوية كي تواكب التوصيات الدولية وإجراءات حسب االقتضاء القواعد ويجب أن تعدل  - ١

  . وتوفير التجهيزات والخدماتاإلقليمي أساسا سليما للتخطيط —أمور جملة  ضمن —االحتياجات والتقنيات وتصبح 
استقرار على   المحافظة لتمكين الدول المتعاقدة منالتوصيات عال من االستقرار في القواعد و قدرتوفيريجب   - ٢

ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على ما يهم السالمة  .  السابقةفقرة بأحكام الاإلخاللتنظيماتها الوطنية، وذلك دون 
  .ما لم تكن ضرورية تعديالت على أسلوب التحرير إدخالواالنتظام والكفاءة دون 
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وبسيطة   خدمات المالحة الجوية بعبارات واضحةوإجراءاتتصاغ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها   - ٣
 الشروط تحدد  وأن مرحلة النضج واالستقرارإلى على أحكام عامة وصلت والتوصياتويجب أن تشتمل القواعد . ووجيزة

في وثائق منفصلة  ويجب بالقدر الممكن أن توضع. ضا مستويات السالمة المطلوبة والكفاءة وتحدد أيالمتعلقة بالتشغيل واألداء
  .الداعمة، عند وضعها من قبل االيكاوالمواصفات الفنية 

 أقصى حد مالئم إلىتعتمد   أناإلرشادية والمواد واإلجراءات والتوصيات الدولية للقواعد إعدادهاينبغي لاليكاو لدى   - ٤
ويمكن أن يعتبر   . بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافيوضع القواعدب المكلفةهيئات األخرى على أعمال ال

مواد مناسبة، وينبغي في تلك الحالة اإلشارة إليها في المواد التي تصدرها تلك الهيئات األخرى المعنية بوضع القواعد المجلس 
  .وثائق االيكاو

ة واالنتظام يجب أن تكون القواعد التي تحدد التجهيزات والخدمات الواجب توفيرها وليدة في حدود مقتضيات السالم  - ٥
  .توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب على هذا التوفير من آثار اقتصادية

 خدمات المالحة ات الدولية وإجراءاتوالتوصيقواعد اليجب أن يستشير المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل   - ٦
وعالوة على ذلك  . عاجلإجراء  فيها المجلس أن من الضروري اتخاذ ىالجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير

، وذلك بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على  بشأن المواصفات الفنية بدون استشارة الدولأن يتخذ قرارهلمجلس ل جوزي
  . يجب توفير هذه المواد للدول بناء على طلبها ومع ذلك. و الوافيالنح

 خدمات المالحة الجوية بما يتيح والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد اليجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت   - ٧
  .للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها

تضطر   خدمات المالحة الجوية محددة بطريقة الاءاتوإجريجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق   - ٨
 .  ما لم تفرض الظروف االستثنائية غير ذلك، تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل سنة تقويميةإلىالدول المتعاقدة 
ن مرة واحدة في  خدمات المالحة الجوية أكثر مإجراءات عند تطبيق ما سبق أال يعدل الملحق أو وثيقة اإلمكانويتعين حسب 
  .السنة التقويمية

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 .  خدمات المالحة الجويةوالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام   - ١

توصيات الدولية والقواعد الالتي تتضمن  عرض وفائدة وثائق اإليكاووتجهيز طريقة ويجب أن يحاول المجلس تحسين 
  .بها الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة والتطبيقات المرتبطة  خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى ذاتوإجراءات

وينبغي .  النظم والتشغيل واألداءشجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمستويات وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للمجلس أن ي
  . عن أفضل السبل المالئمة لوضع ومعالجة ونشر المواصفات الفنيةللمجلس أن يواصل البحث

 والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد لينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل  - ٢
 لذلك أن تتاح لها فسحة نبغيوي . خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها

 بعزمها على لإلبالغ يوما على األقل ٣٠وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها  . من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل
  .بشأنها  أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معهاإقرار

ثة أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتها على التعديالت  الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالإعطاءينبغي   - ٣
 إلرسال، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم والتوصياتلقواعد لالمعتمدة 

  .لدولاالتعديالت المعتمدة ووصول بالغات 
مقرر  أعاله، أال تقل الفترة الفاصلة بين كل موعد ٨الفقرة  في تطبيق أحكام اإلمكانينبغي أن يراعي المجلس حسب   - ٤

 .الجوية عن ستة أشهر  خدمات المالحةوإجراءاتللتطبيق المشترك لتعديالت المالحق وآخر يليه 
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  )ب(المرفق 
  اجتماعات المالحة الجوية العالمية

مة، ويقتضي من الدول المتعاقدة والمنظمة جهدا همة من وظائف المنظمعقد اجتماعات المالحة الجوية العالمية وظيفة  لما كان
  .كبيرا وصرف أموال كثيرة

 أي عبء ال مبرر له على إلقاء من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون ولما كان
  .الدول المتعاقدة وعلى المنظمة

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
عات التي يدعو المجلس الى عقدها وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي الوسيلة أن تكون االجتما  - ١

في مجال األخرى  الوثائق األساسية وإعدادلمالحق االرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية، بما في ذلك تعديل 
  .المالحة الجوية

 قرار التوصل الى امكانيةظهر ت يسوغها عدد وأهمية المشكالت التي ستبحث وما لم أال تعقد هذه االجتماعات ما لم  - ٢
بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حول األمور التي لم 

  . محدد بشأنهاقراراتخاذ ب تسمحتنضج الى الدرجة التي 
االجتماعات بحيث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليها وتوفر التنسيق الالزم يجب تنظيم هذه   - ٣

  .فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي عليها
 اثنا عشر شهرا على األقل يمريجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقويمية، كما يجب أن   - ٤

  .ذلك  نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائية خالفبإسهابمتتاليين يعالجان بين أي اجتماعين 
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ذلك  أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما اذا كان في المستطاع معالجة إحالةقبل أن يقرر المجلس   - ١
اذا كانت هذه  استخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة الجوية بوإما بالمراسالت مع الدول إماالموضوع 

  . االجتماعخالل  الموضوعالوسائل تسهل البت في
ينبغي أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث يحدد المهمة المطلوب القيام بها، ويحدد أنواع الخبرة   - ٢

وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ينبغي الحرص على . ماعالمتخصصة التي سيحتاج اليها االجت
  . بالكفاءةاإلخاللاالستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون 

تسهيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ينبغي أن يضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر الى أدنى   - ٣
  . بكفاءة االجتماعاإلخاللستبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الدول، وذلك دون حد ممكن فترة ا

ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود جدول األعمال، والنظر في تقرير االجتماع المحرر بلغات عمله   - ٤
الت الصياغية الطفيفة على تقرير االجتماع وبتصحيح  التعديبإدخالوبعد االجتماع تقوم األمانة العامة . والموافقة على التقرير

  .ما قد يكون فيه من أخطاء مطبعية
 جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمال قبل عشرة إرسالينبغي   - ٥

ى األقل من ذلك الموعد، أما بقية الوثائق أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر عل
  .فترسل بأسرع ما يمكن
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  )ج(المرفق 
  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

  . بحل المشكالت الفنية المتخصصةلإلسراع فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة حيث أن
 بال داع في اإلفراطالفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون  من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من وحيث أن

  . أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمةإلقاء
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما يكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنية يجب أن   - ١

  . سريعا من خالل األجهزة األخرى القائمة أومكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حال مالئماالمتخصصة التي ال ي
واضحة مناسبة ألغراض خطة أعمال اإليكاو، وأن تكون  اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق كونيجب أن ت  - ٢

  . مع وضع مهلة زمنية ويجب االلتزام بهاومحددة
 عمل الفرق بمجرد إنهاءفرق لجنة المالحة الجوية استعراضا دوريا، ويجب يجب استعراض التقدم الذي تحرزه   - ٣

ما لم تر لجنة المالحة الجوية مبررا   على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنواتباإلبقاءوال يسمح . إليهاانجاز المهمة الموكولة 
  .لهذا االستمرار

وجهة قدر اإلمكان نحو النهج القائم على األداء خالل إعداد  مق خبراء لجنة المالحة الجويةيفريجب أن تكون أنشطة   - ٤
  .القواعد والتوصيات الدولية

  اإلجراء المتصل بهذا القرار
 لجنة المالحة الجوية وبحيث ال تفسر إلىمن مجموعة الخبراء مقدمة ينبغي أن تقدم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة 

  .على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

  )د(المرفق 
  الجوية المالحة  خدماتوالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

 تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة ممكنة من اتفاقية الطيران المدني الدولي من ٣٧المادة حيث أن 
  .هيل المالحة الجوية وتحسينها تسإلى كل المسائل التي يؤدي توحيدها التي تخص والتوصياتالتوحيد في القواعد 

وترى من الضروري اتباع نظم دولي،  إجراء أو بأي دولية االلتزام بأي قاعدة تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال وحيث أن 
  . اإليكاوإلى بذلك على الفور إخطارا بأن ترسل  شيكاغو من اتفاقية٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أساليب تختلف عنها أو

ألهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على من اوحيث أن 
  .الجوية  خدمات المالحةالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد وللالمصاعب التي تعترض تنفيذها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 خدمات والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الالمتاحة على تنفيذ   بكل الوسائليجب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها  - ١

  .المالحة الجوية
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والتوصيات الدولية قواعد الالدول المتعاقدة وممارسات  وقواعداالختالفات القائمة بين المجلس رصد أن ييجب   - ٢
 فات لصالح سالمة وانتظام المالحة الجوية الدولية، االختالإزالة خدمات المالحة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على وإجراءات

  . ألهداف القواعد الدوليةنافية االختالفات الموإزالة
  . يجب أن يقوم المجلس بتحليل السبب الرئيسي وراء عدم التنفيذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة  - ٣

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 خدمات المالحة والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال المتعاقدة على تطبيق ينبغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول  - ١

 وموارد برنامج اإلقليميةذلك موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب اإليكاو  الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في
  .اإلنمائيم المتحدة ماأل
ن تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق في منشآتها التشغيلية أساليب عمل ينبغي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأ  - ٢

 خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الصدد ينبغي للدول المتعاقدة أن والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال تتفق مع وإجراءات
مات المالحة الجوية حتى تصبح  خدوالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال الداخلية لتنفيذ إجراءاتها تعديل إمكانيةتبحث 

  . أسهل أو أبسط أو أكثر فاعليةاإلجراءات
 المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارساتها الوطنية إخطارينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على   - ٣

ينبغي للدول المتعاقدة التي تجد نفسها و  .فيها بتلك األحكام ، وكذلك بالتواريخ التي ستلتزموالتوصيات الدوليةوأحكام القواعد 
غير قادرة على االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية أن تخطر االيكاو بسبب عدم تنفيذها لها، بما في ذلك أي لوائح وممارسات 

قواعد  التي تبين وجوه االختالف عن الاإلخطارات وينبغي أن تنشر بسرعة  .وطنية مطبقة تختلف من حيث الشكل أو المبدأ
بالمالحق ذات الصلة إضافات  عقب تسلمها من الدول، على أن يكون هذا النشر على صورة والتوصيات الدوليةالقياسية 

 الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أي اختالفات هامة عن القواعد القياسية إلىينبغي أن يطلب و.  بالموضوع
  .حة الجوية خدمات المالوإجراءات والتوصيات الدولية

 خدمات المالحة الجوية أن والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس، في رصده لالختالفات القائمة عن   - ٤
 غير إخطارا ومن الدول التي أرسلت والتوصياتلقواعد هذه ايطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذها ل

والتوصيات قواعد ال أن يطلب من الدول المتعاقدة، التي لم تنشر في أدلة طيرانها معلومات عن تنفيذ للمجلس كذلك ينبغي. كامل
  . نشرهاإلى خدمات المالحة الجوية أن تبادر الدولية وإجراءات

  )ه(المرفق 
  األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة

قواعد  ال في التخطيط لتنفيذلهيئاتالل المنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية ل الفنية الحديثة التي تقدم من خاإلرشادات حيث أن
  .اإلقليمية خدمات المالحة الجوية والخطط والتوصيات الدولية وإجراءات

تطورات  ال لتدريب العاملين وتحديث معلومات موظفي التشغيل لمواكبةة الفنينشر اإلرشادات من المهم أيضا وحيث أنه
  .حسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العمليات الجويةالتكنولوجية وت

  .غير اإليكاو اإلرشاداتوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه ت ال وحيث أنه
 مهمة ضخمة يلزمها يشكالن أدلة وكتب دورية جديدة حسب االقتضاء، وإصدار، اإليكاو التحديث المستمر ألدلة وحيث أن

في أمانة المنظمة وتنظيم   العملقدرة وتنطوي على أولويات متضاربة وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم وإداريونعاملون فنيون 
  .النشرأساليب 
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 األولوية الستمرار تحديث محتويات األدلة الفنية الصادرة عن اإليكاو، ووضع المواد إعطاء  الجمعية العمومية تقررفإن
والتوصيات الدولية قواعد لقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفيذها ل التي يقتضيها التاإلضافية اإلرشادية
  . خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات والخدماتوإجراءات

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
صدرها المنظمة، وذلك ضمانا ينبغي للمجلس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنية والكتب الدورية التي ت  - ١

 مزيد من إدخال إلى الالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة اإلرشادات القدر الوافي من إلدراج
  .التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ورية دون تأخير كبير ودون  ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دإصدارينبغي للمجلس أن يوفر السبل التي تتيح   - ٢
  .المساس بأولويات المطبوعات الروتينية

  )و(المرفق 
  وحدات القياس

  . أنه ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمة العمليات الدولية الجوية واألرضيةحيث
وعات المالحة الجوية أنه من األهمية بمكان أن يكون النهج الثابت للمنظمة هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبوحيث 

  .الصادرة عنها
 أن الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القياس في عمليات وحيث

، ويسمح باستخدام بعض الوحدات من خارج هذا النظام "النظام الدولي للوحدات"الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية، وهو 
  .ولي استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتاالد
  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
  .يمكن وممارساتها الوطنية متمشية مع أحكام الملحق الخامس بأسرع ما تشجيع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمها  - ١
ة عن المنظمة هي الوحدات المنصوص عليها أن تكون وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة الجوية الصادر  - ٢

  . تضمن الوحدات المالئمةبقدر ماالملحق الخامس باتفاقية شيكاغو  في

  )ز(المرفق 
  شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة

  اتواجازات طواقم قيادة الطائر
  .تراف بالشهادات واالجازاتغراض المستهدفة من االعأللم تحدد صراحة اشيكاغو  من اتفاقية ٣٣المادة  حيث أن

توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات التي  وحيث أنه
 على الطائرات المعنية والتوصيات الدوليةقواعد الأصدرتها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخرى الى أن يبدأ سريان 

  .لمعنيينالطيارين ا أو
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على طرز معينة من الطائرات وفئات معينة والتوصيات الدولية  قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد وحيث أنه
  .لبعض تلك الطرز أو هذه الفئاتوتوصيات دولية  قد يعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد حيث أنهمن الطيارين، و

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن

على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة واجازات طواقم الطائرات   - ١
فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك  التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي سجلت

  . من اتفاقية شيكاغو٣٣و) ب( ٣٢ حكام المادتينالهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أ

بموجب النظم  يجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات واالجازات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها  - ٢
نها، م  المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالعللدولة الوطنية

  .ريثما يبدأ سريان القواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو بفئات الطيارين

  )ح(المرفق 
  التدريب على أعمال الطيران

واجراءات خدمات المالحة الجوية والتوصيات الدولية قواعد ال توفير وتشغيل التجهيزات والخدمات األرضية، وتنفيذ حيث أن
  .فير مستوى عال من التدريب للعاملينبصورة مرضية، أمور مرهونة بتو

  .الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافيا وحيث أن

من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مستوى عال من التدريب للعاملين ومساعدة الدول المتعاقدة على اشباع  وحيث أنه
  .احتياجاتها من التدريب

واجراءات خدمات والتوصيات الدولية قواعد الحلقات التدريب التي تعقدها المنظمة تعد وسيلة فعالة تعين على فهم  حيث أنو
  .المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة

  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
ن التدريب للعاملين في مجال الطيران، وخصوصا من تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية م  - ١

وتحقيقا لهذه الغاية يجب أن تدرج المنظمة في برنامج عملها . يقومون بتوفير وتشغيل خدمات وتجهيزات المالحة الجوية الدولية
  .∗ الطيرانفي مجالالعادي برنامجا تدريبيا متواصال يسمى برنامج االيكاو للتدريب 

  : التالية في برنامج االيكاو للتدريب على الطيرانالعمل بالمبادئ  - ٢
  .الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال الطيران  )أ

  .ينبغي للمنظمة أن تعطي أقصى أولوية لوضع برامج تتعلق بالسالمة الجوية وأمن الطيران  )ب

                                                   
  .األمم المتحدة االنمائي وغيره من البرامج المساعدة التي تقدمها االيكاو في اطار مشروعات برنامج ١٧-٣٦ينظم القرار  ∗
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سيما على  ريب العاملين في الطيران، والجب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدي  )ج
  .انتظامها  عن أثر مناوئ لسالمة المالحة الجوية الدولية أو أمنها أواألمور التي قد يسفر نقص التدريب فيها

  .ينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأن اإلشراف التشغيلي على التجهيزات التدريبية  )د

للقائمين على تشغيل  واإلرشادلمنظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، بل أن تسدي التشجيع ينبغي أال تشارك ا  )ھ
  .هذه التجهيزات

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

 وأن يعقد الدورات التدريبية وأن يقدم المشورة المباشرة اإلرشاديةينبغي للمجلس أن يضع المواصفات والمواد   - ١
  :ر بما يساعد الدول المتعاقدة على اجراء ما يليويتعامل بالتشاور المباش

توحيد مناهج وأساليب ومحتوي الدورات التدريبية حسب االمكان، ووضع األحكام الوافية الجراء االمتحانات   )أ
  .االجازاتمنح و

  . مع القواعد القياسية الدوليةاالرتقاء بمستويات اإلنجاز إلى مستوى يتماشى  )ب
أعاله من أجل تحقيق مزيد من التوحيد في ممارسات التشغيل ) و ب) المذكورة في البندين أاستخدام المعايير   )ج

  .واجراءاته

بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضاء لتوفير المهارات ينبغي ايالء اهتمام مستمر   - ٢
  . التجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتهاإلنشاءالمطلوبة 

  :ما يليوضع شروط لتحقيق مجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على ينبغي لل  - ٣

في موقع العمل، بما في ذلك التعريف بظروف التشغيل المعنية، للعاملين الذين أكملوا تدريبهم األساسي التدريب   )أ
ية، وضعهم في مواقع المسؤولية في الوظائف التشغيل ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف التشغيل الفعلية قبل

التعاون الفني وبرامج وفي هذا الصدد ينبغي توجيه عناية الدول الى امكان االستفادة الكاملة من مختلف موارد 
  .المساعدة

  .دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات وخصوصا بصدد المعدات أو االجراءات أو األساليب الجديدةعقد   )ب

ة أن تقدم اليه معلومات عن أنواع الدورات التدريبية في مجال الطيران ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقد  - ٤
  لكي يوزع المجلس هذه المعلومات،من دول أخرىالمتوفرة بصورة أخرى في الدولة وتقبل فيها طالبا التي تعقد برعايتها أو 

 االستفسارات للحصول على مزيد من وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توجه اليه . على الدول األخرى
وبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كل المعلومات المفيدة عن المؤسسات التدريبية التي  . التفاصيل

  . المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبا من البلدان األخرىىتتلق

ادة الى أقصى حد ممكن من مراكز التدريب الموجودة في منطقتها ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستف  - ٥
وتحقيقا لهذه . لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنية مناظرة لتلك المراكز

  .ول األخرى في المنطقةالغاية، ينبغي للمجلس أن يشجع الدول على توفير الظروف المؤاتية ليلتحق بها مواطنون من الد
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  )ط (المرفق
  واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية

في المنشآت  من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو حيث أن
  .األرضية أو الفضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفقات

خفيض درجة التعقيد الكلي في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصفات التشغيلية العامة  من الممكن توحيث أن
  . في منشآت أرضية أو فضائيةوإما على متن الطائرات إمالألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 

 هذا التنسيق، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكاليف من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد تعترض وحيث أن
  . التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي لهإلىوالحاجة 
 لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفة الداخلة في اختصاصها، وحيث أن

  .دولال  منإليهاواضعة في اعتبارها المعلومات الواردة 
تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضع تنسيق دقيق مع  أن  الجمعية العمومية تقررفإن

 االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات التشغيلية والتقدم الفني المتوقع واعتبارات التشغيل إقامة
  .االقتصادية

  )ي (قالمرف
  اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات اإلقليميةصياغة الخطط 

 المطلوب من الدول المتعاقدة اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات تبين التجهيزات والخدمات إقليمية المجلس يضع خططا حيث أن
  . من اتفاقية شيكاغو٢٨توفيرها أو استخدامها وفقا للمادة 

 آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد على احتياجات الطيران المدني إلىلتعديل من حين  تقتضي ااإلقليميةالخطط  أن وحيث
  .الدولي

أن اإليكاو وضعت نهجا لتخطيط التجهيزات والخدمات يرتكز على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية وحيث 
  .والخطة العالمية للمالحة الجوية

  .  تخطيط التجهيزات والخدمات على النهج القائم على األداء في عمليات التخطيط أنه ينبغي أن تستند أعمالوحيث
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
  .الدولي  عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقعة للطيران المدنياإلقليميةأن تنقح الخطط   - ١
 سمحت بذلك طبيعة إذاالدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية و ين المنظمةب بالمراسلة اإلقليميةن تعدل الخطط أ  - ٢

  .التغيير الالزم
  :هذه عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل  - ٣

  .اإلقليميةال تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط   )أ
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  .ال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاوو  )ب
  .اإلقليميوال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى   )ج

  . هذه التعديالتوإصدار سلطة معالجة اإلقليميةيجوز للمجلس تفويض الهيئات 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
مع خطة المالحة الجوية العالمية وأن يتسنى ينبغي للمجلس أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط االقليمية متمشيين   - ١

  .استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط
وجود أي   كي يتحقق في الوقت المناسب مناإلقليميةينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على الخطط   - ٢

  . مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحاليةإدخال إلى  تنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجةإلىحاجة 
، أن يأخذ في اعتباره الوقت اإلقليمية تنقيح أي من الخطط إلى الحاجة إلحاحينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى   - ٣

  .ضروريةال اإلضافيةخدمات التجهيزات والالذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفير 
توفير  لتنفيذ أنواع جديدة من المعدات مناسبة لاإلقليمية المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط ينبغي أن يضمن  - ٤
  . بالفعل في حينهالمعدات المناسبةا

ينبغي للمجلس أن يضمن اعداد قواعد بيانات الكترونية بالنسبة للخطط االقليمية، ومعها أدوات التخطيط الالزمة، من   - ٥
  .ة وتعجيل دورة التعديلأجل تحسين الكفاء

 اإلقليميةينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث الخطط   - ٦
  .وأي وثائق تكميلية

  )ك (المرفق

  اإلقليميةاجتماعات المالحة الجوية 
 التجهيزات والخدمات المتوقع أن توفرها الدول المتعاقدة ديدح للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لتاإلقليميةاالجتماعات  حيث أن

  . من االتفاقية٢٨وفقا للمادة 
  . أموال كثيرةوإنفاقهذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة بذل جهد كبير  وحيث أن
 على الدول المتعاقدة أو اإلثقالمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون  وحيث أن

   .على المنظمة
  . أن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجزه المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذوإذ تأخذ في اعتبارها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
لتي يتعذّر على المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ أال تُعقد اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية إال لمعالجة القضايا ا  - ١

  .معالجتها بشكل واف
تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في الخطط   - ٢

  . لألقاليم المعنيةاإلقليمية
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اعاة عمليات النقل الجوي الدولي وعمليات الطيران العام تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مر  - ٣
  .الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عمله

 بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األعمال وتحقيق  تنظيم من هذه االجتماعاتيستخدم لكل  - ٤
  .مكونات االجتماعالتنسيق الفعال بين مختلف 

تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلها، وال سيما المشاكل التي   - ٥
 اإلقليميتقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اجتماعات المالحة الجوية ذات النطاق 

  .الشامل

  لة بهذا القراراإلجراءات المتص

 للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنية، وأن يشجع الدول إقليميةينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعات   - ١
  .المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن

 قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد لكترونيامتاحا إجدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية، جعل ينبغي   - ٢
  . بالنسبة للمستندات الرئيسيةقبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعدو،  بالنسبة لجدول األعمالاالجتماع

 للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصريف األمور التشغيلية اإلقليميةينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات   - ٣
  .لفنية المتعلقة بجدول أعمالهاوا

ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضعها ناقلوها الجويون   - ٤
لعمليات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لديها، وعن التجهيزات  ومشغلو الطيران العام الدولي

  .الخدمات التي تحتاجها فئات الطيرانو

 على وضع معايير للتخطيط متمشية مع أحدث التطورات اإلقليميةينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية   - ٥
 إلى بمتطلبات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبار الحاجة اإلقليميةويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط 

  . مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحاليةلإدخا

 اإلقليميةينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ في االجتماعات   - ٦
  .للمالحة الجوية

  )ل(المرفق 
  اإلقليميةتنفيذ الخطط 

المتعاقدة بأن توفر حسب االمكان تجهيزات المالحة الجوية  تتعهد الدول  أننصت علىشيكاغو  من اتفاقية ٢٨المادة  حيث أن
  .وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

  .الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي يحتاجها الطيران المدني الدولي وحيث أن
لعمليات الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها، ؤثر في سالمة ات في تنفيذ الخطط االقليمية قد ةقصور خطيرأي أوجه  وحيث أن

  . بأسرع ما يمكنيستحق االزالة بالتالتو
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  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
ولوية في تنفيذ برامج الدول المتعاقدة الى توفير واستمرار تشغيل التجهيزات والخدمات التي من أل اىيجب أن تعط  - ١

  .ر على العمليات الجوية الدوليةالمرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير خطي
القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية والتحري عنها واتخاذ االجراءات أوجه يجب أن تقوم المنظمة بتحديد   - ٢

  .الالزمة لها في أقل وقت ممكن
في تنفيذها وأن يجب أن تحدد مجموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية و  - ٣

  .تقترح التدابير العالجية
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسريعا بالتوصيات الخاصة بتوفير تجهيزات وخدمات   - ١
ل مزيد من التحسينات على المالحة الجوية التي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخا

  .مستويات السالمة الحالية
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفيها في حينها، بما في ذلك توفير العاملين الالزمين، من أجل   - ٢

  .جزاء التي تخصها في الخطط االقليميةألالتنفيذ المنتظم ل
 القصور أوجهط االقليمية واصدار تقارير مرحلية دورية تتضمن بيانات عن ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخط  - ٣

  .الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية
ينبغي للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية أن يبلغوا عن أي مشكلة خطيرة يصادفونها بسبب القصور في   - ٤

وينبغي ارسال البالغ الى الدول المتعاقدة المسؤولة عن . طط االقليميةتنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة في الخ
وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقارير الخطوات الالزمة لحل المشاكل، وعندما ال تتخذ الخطوات العالجية  . التنفيذ

  .ئة دولية حسب االقتضاءينبغي للمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغوا االيكاو عن طريق أي هي
نقص في تنفيذ  ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشاكل الخطيرة التي يصادفها المنتفعون بسبب أي  - ٥

  .يمكن تجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة لتصفية هذه المشاكل بأسرع ما

  )م(المرفق 
  ∗ الحركة الجوية حدود المجاالت الجوية لخدماتتعيين

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقليمها التي تقدم  حيث أن
  .اليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير الالزمة النشاء هذه الخدمات وتقديمها

شيكاغو ينص أيضا على أنه يجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتها عن تقديم الملحق الحادي عشر باتفاقية  وحيث أن
  .خدمات الحركة الجوية فوق اقليمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما

                                                   
  .أقاليم معلومات الطيران والمناطق المراقبة والنطاقات المراقبة" المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية"تشمل عبارة   ∗
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  .يجوز للدولة المنيبة والدولة النائبة أن تنهيا اتفاق التفويض في أي وقت وحيث أنه
اقية شيكاغو ينص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم اليها الملحق الحادي عشر باتف وحيث أن

خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات 
  .المالحة الجوية االقليمية

  :يما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجوية ف الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالي إن  - ١

 تلك  أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي السالمة وتحقيقعلى أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمينتقرر البحار، 
  .الخدمات وللمنتفعين بها

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو التشغيلية أو   - ٢
  .األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة

ي دولتين أو أكثر، عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراض  - ٣
  .أو أجزاء منها، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنية

 هذا التقديم وفقا ىعلى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتول  - ٤
 التي يتفق الطرفان على أنها ضرورية للدولة لما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات

  .النائبة
على المهام الفنية  تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد للمسؤولية فوق أعالي البحار  - ٥

  .والتشغيلية المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعني
  :ك ما يليوتعلن باالضافة الى ذل

ن كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقليمها الى دولة أخرى، انما ا  - ٦
  .تفعل ذلك دون اخالل بسيادتها

 ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركة الجوية في  - ٧
  .المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم الحدود التي   - ١

 القامة نقاط تحويل المسؤولية وانجاز اجراءات التنسيق األكثر ىواالقتصاد، وأن تختار المواقع المثلتحقق أكبر قدر من الكفاءة 
  .فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة

أمكنها ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار على أن تعقد اتفاقات، كلما   - ٢
ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعذر على األولى تقديم 

الجوي الذي تقدم  خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد يلزم تعديل حدود المجال
ديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات اليه خدمات الحركة الجوية تع

  .األصلية
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  )ن(المرفق 
  توفير خدمات البحث واالنقاذ

تنص على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانياتها المساعدة الى   من اتفاقية شيكاغو٢٥ المادة حيث أن
تلك  ى بها من وقت الى آخر بمقتضىة فوق أراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوصالطائرات المستغيث

  .االتفاقية
االتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بانشاء خدمات البحث واالنقاذ وتشغيلها في أراضي الدول تلك الملحق الثاني عشر ب وحيث أن

  .المتعاقدة وفوق أعالي البحار
االتفاقية ينص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم اليها خدمات البحث واالنقاذ تحدد تلك ملحق الثاني عشر ب الوحيث أن

  .بموجب اتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة الجوية االقليمية
ة يوصي بأن تكون مناطق البحث واالنقاذ متمشية بقدر االمكان مع أقاليم معلومات االتفاقيتلك  الملحق الثاني عشر بوحيث أن

  .، وأن تكون فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذالطيران المناظرة لها
 المالحة الجوية التي تقدمها الدولة المتعاقدة  المجلس أن خدماتىاالتفاقية تنص على أنه اذا رأتلك  من ٦٩المادة  وحيث أن

ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن يتشاور مع 
الحالة، وجاز له الدولة التي يعنيها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة 

  .أن يقدم توصيات لهذا الغرض
  .واالنقاذ  من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحث٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة وحيث أن 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
، سواء كانت االجماليةأقل قدر من التكاليف  بىتحقيق الكفاءة المثلو  ضمان السالمةبقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ  - ١

، وفقا التفاق  فوق أعالي البحار فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة أو أو،فوق أراضي الدولهذه المناطق 
لطيران مع تشغيلية ومنها مدى استصواب تطابق أقاليم معلومات االفنية والعتبارات العلى أساس او المالحة الجوية االقليمي،

  . ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحارمناطق البحث واالنقاذ
يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحرية للبحث واالنقاذ والخدمات الجوية   - ٢

ئ مراكز مشتركة لتنسيق االنقاذ كلما كان ذلك عمليا وذلك للتنسيق بين للبحث واالنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنش
  .العمليات الجوية والعمليات البحرية للبحث واالنقاذ

اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، فينبغي   - ٣
  .المعنيةاالتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول 

يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه الدولة   - ٤
 ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات المتفق عليها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه ،المنيبة
  .النائبة الدولة

 اسناد المسؤولية فوق أعالي البحار على المهام الفنية رنابة المسؤولية من أي دولة الى أخرى، ويقتصتقتصر ا  - ٥
  .والتشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في المنطقة المعنية



II-17 المالحة الجوية:  الباب الثاني  

 

عالج بالتفاوض فوق أعالي البحار، ينبغي أن يبما في ذلك تقديمها كل نقص في كفاءة تقديم خدمات البحث واالنقاذ،   - ٦
  .على اتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقاذ

  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات البحث واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انما تفعل ذلك دون   - ٧

  .بسيادتهااالخالل 

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في   - ٨
  .مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على المنطقة المعنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

 في اطار تعاونها مع الدول األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حدود مناطق البحث واالنقاذ التي ينبغي للدول المتعاقدة،  - ١
تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث واالنقاذ أو انشاء 

ات البحث واالنقاذ داخل المناطق التي تمتد فوق أراضي أي هيئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليها مسؤولية توفير خدم
  .دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحار

 مناطقفي  ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقاذ الداخلة  - ٢
لدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفاوض لعقد مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من ا

  .واالنقاذ اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام بعمليات البحث

  )س(المرفق 
  والحركة الجوية العسكرية التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

  .والخدمات ي استخدام المجال الجوي وكثير من التجهيزات الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان فحيث أن

 االعتبار الواجب لسالمة مالحة بإقامةمن المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو تقضي بأن تتعهد الدول المتعاقدة ) د( الفقرة وحيث أن
  . طائراتها الحكوميةتنظم قواعد إصدارالطائرات المدنية عند 

ادة، في سياق زيادة الطلب على الحركة الجوية، من زيادة القدرة على دخول المجال الجوي المستخدم للقدرة على االستفوإدراكا 
  .لألغراض العسكرية ونظرا لعدم ايجاد حلول مرضية لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجوي على جميع المستويات

لعسكرية يعتبر الهدف األعلى، وحيث أن تحسين التنسيق  التكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية واوحيث أن
  . لحل الصعوبات الراهنةفوريابينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا 

 أن المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية الخاص بااليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية قابلة وإذ تذكر
ه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي حجم معين من المجال الجوي مرحلة انتقالية، وأنه ينبغي لالستخدام، وأن

  .توخي المرونة في ادارة جميع المجاالت الجوية
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  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
م المجال الجوي وبعض يجب وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدا  - ١

  .التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة لحركة الطيران المدني الدولي
 التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فوق أعالي البحار، واإلجراءاتيجب أن تكفل النظم   - ٢

متمشية بقدر  ران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك العملياتأال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطي
  . مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغواإلمكان

وذلك بتقديم النصح واإلرشاد يجب أن يعمل المجلس من أجل مساعدة الدول في إبرام اتفاقات مدنية عسكرية   - ٣
  .الدول لتلك

   المتصلة بهذا القراراإلجراءات
 تنسيق خدمات الحركة الجوية بين الطيران المدني والطيران العسكري أو أن إلىينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر   - ١

  .أعاله من المنطوق) ١(تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 
 الجوي بين الطيران المدني والطيران العسكري في  موضوع تنسيق استخدام المجالإدراجينبغي أن يكفل المجلس   - ٢

  . التي تعقدها المنظمة، وذلك حسب االقتضاءاإلقليميةجداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعات 
من المنطوق أعاله أن تنسق األمور مع ) ٢( المذكورة في الفقرة واإلجراءاتينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم   - ٣

  .المعنية لدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقةجميع ا

  )ع(المرفق 
  توفير المطارات المالئمة

  . من الضروري ادخال تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطارات في كثير من المواقعحيث أن
دون مراعاة  ا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا باهظوحيث أن

  .تطورات المستقبل
 الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة الى معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات التي يرجح أن تقتضيها وحيث أن

  .المطارات لخدمة األجيال الالحقة من الطائرات
ها اذا كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتصاديا دون  كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديوحيث أن

  .مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات
بعض   تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن االعتبارات البيئية قد فرضت قيودا على تشغيل الطائرات فيوحيث أن

  .ليا على النطاق العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضوضاءالمواقع، وأن مشكالت السعة الموجودة حا
االتجاه يتزايد نحو اسناد تشغيل المطارات الى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في  وحيث أن

  .تجهيزات وخدمات المطارات
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
  .ديث الشروط الفنية الموضوعة للمطاراتيجب أن تواظب المنظمة على تح  - ١
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تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل ازعاج بيئي ممكن من المطارات التي يجب   - ٢
  .يستعملها الجيل الحالي من الطائرات

  .أن تقوم الدول بترخيص المطارات  - ٣

  .السالمة أن تضمن الدول أن مطاراتها تعمل بنظم ادارة  - ٤

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

يلي آخذا  يقوم بما من المنطوق أعاله، ينبغي للمجلس أن) ١(في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار اليها في الفقرة   - ١
  :الحاليةالجوية في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة 

  . بشأن تطورات المستقبلوضع ارشادات اضافية  )أ

  .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات  )ب

  .المنطوق من) ٢( ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينة في الفقرة  - ٢

  )ف(المرفق 
   الجومنعلى األرض و اختبار مساعدات المالحة الالسلكية

  .لها  من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظمةحيث أن
  .الجو مناالختبارات هذه على األرض يقلل الحاجة الى اجراء المساعدات ختبار محسنة ال انشاء تجهيزات وحيث أن

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
ريثما تتوافر مرافق اختبار   الجومنالمالحة الالسلكية عن طريق اختبارات منتظمة ينبغي التحقق من أداء مساعدات   - ١

  .أرضية محسنة تحسينا كبيرا
ينبغي تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، وما يتصل بها من تجهيزات االختبار والرصد، بما يضمن األداء   - ٢

  .الجو منك لتقليل الحاجة الى اجراء اختبارات دورية  الجو، وذلمنبنفس المستوى الذي تكفله االختبارات 

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
 منريثما تتوافر تجهيزات اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ لنفسها وحدات اختبار   - ١

ل أو الوكاالت التي تملك التجهيزات المناسبة كي الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدو
  .بالنيابة عنها  الجومنتجري االختبارات 

 الجو منينبغي للمجلس أن يواصل جهوده لتنسيق الترتيبات المعقودة بين الدول المتعاقدة الجراء اختبارات منتظمة   - ٢
  .لمساعداتها المالحية الالسلكية

ول المتعاقدة القائمة بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكية، للتحري عن السبل ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الد  - ٣
  .الجو منالممكنة لتحسين تجهيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دورية 
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تحسين  ة التي استجدت في مجالينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهم  - ٤
المعدات األرضية للمالحة الالسلكية، بما في ذلك تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر اسهام هذه التطورات في 

  . الجومنالتقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء االختبارات 

  )ص(المرفق 
  في الطيراناألرضيين  شروط مالئمة لتوظيف العاملين

تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خدمات الطيران األرضية تشكل سببا  شروط التوظيف التي الحيث أن 
  .مناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدريبهمالمؤهالت الرئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي 

  . واجراءات خدمات المالحة الجويةوالتوصياتوالقواعد هذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليمية وحيث أن 

شروط توظيف العاملين في الخدمات األرضية للطيران ينبغي أن تكون متناسبة مع المؤهالت ن الجمعية العمومية تقرر ان إف
  .المطلوبة منهم والمسؤوليات التي يؤدونها

  )ق(المرفق 
   الفنيةاليكاوا أعمالاسهام الدول في 

  . الفنيةلمنظمةا أعمال الدول المتعاقدة أمر ضروري الحراز تقدم جيد في مشاركة الفنية من جانبال حيث أن

  . الفنيةلمنظمةا أعمالفي   سريعة ووافيةمشاركة يصعب الحصول بين حين وآخر من الدول المتعاقدة على وحيث أنه

 ال داعي له على الدول المتعاقدة وعلى لاثقا دون هذه المشاركة من الضروري الحصول على أقصى منفعة من وحيث أن
  .المنظمة

  . الفنيةلمنظمةا أعمالفعالة في الفنية المشاركة ال ضرورة قيام الدول المتعاقدة بن الجمعية العمومية تقررإف

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

 الواجب االعتبار، مع اقامة  الفنيةةلمنظمأعمال ا في ة الفعالالمشاركةينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على   - ١
  .ه المشاركةللحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بصدد هذ

  :ينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما يلي في حدود امكانيات كل منها  - ٢

  .مةأن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية للمنظ  )أ
 اجتماعات المنظمة وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضيرية التي تجري قبل تشارك فيأن   )ب

بنود جدول بشأن سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوي على اقتراحات محددة  االجتماعات، وال
  .على آرائها بشأن الوثائق المقدمة اليهاأو التي تحتوي األعمال 
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أن تشارك في نشاط فرق خبراء المنظمة، وأن تضمن أن مرشحيها متمتعون بالمؤهالت المناسبة وقادرون على   )ج
  .االسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء

  .أن تضطلع بالدراسات التخصصية التي تطلبها المنظمة  )د
  . بأي وسيلة أخرى يحددها المجلسة الفنيأعمالهاأن تساعد المنظمة في   )ه

  )ر(رفق الم
  في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية موظفو األمانة العامة الفنيون

والتوصيات الدولية قواعد ال ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط االقليمية وحيث أن
  .واجراءات خدمات المالحة الجوية واالجراءات االضافية

ن المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية استخداما فعاال لمساعدة  موحيث أن
  .الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها

لرئيسي وفي المكاتب  من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر اوحيث أن
االقليمية من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات في مجاالت 

  .تخصصاتهم
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 ىاال لتقديم المساعدة المثلتوزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية توزيعا فعيجب   - ١

واجراءات والتوصيات الدولية الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل التي تعترضها في مجال تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد 
  .االجراءات االضافيةخدمات المالحة الجوية و

قليمية من الحفاظ على كفاءاتهم الفنية تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االيجب   - ٢
  .واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من القيام بزيارات متكررة لمدد   - ١

  .لتصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضهالالدول هذه هذه الزيارات ضرورية أو حين تطلبها حين تكون في الدول المتعاقدة كافية 
ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومن المقر الرئيسي الى المكاتب   - ٢

  .االقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب االقليمية بصفة مؤقتة
كين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من تحديث معلوماتهم في مجاالت ينبغي تم  - ٣

والتطوير، ومشاهدة التجارب  سيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنية، والقيام بزيارات الى هيئات البحوث تخصصهم، ال
نه ينبغي أال تحظي الزيارات باألسبقية على الوظيفة األساسية لألمانة اغير . دةالتطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجدي

وعالوة على ذلك ينبغي حسب االمكان الربط بين السفر الذي تستدعيه . العامة وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتها التداولية
  .تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة
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  )ش(المرفق 
  في بعض حوادث الطائرات التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق

 من اتفاقية ٢٦ من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري تحقيقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام المادة حيث أن
  .شيكاغو

فنية وتشغيلية كثيرة في  ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي اشراك خبراء ذوي تخصصات وحيث أن
  .لتحقيقل كما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة ، التحقيقاتاجراء

  . الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية والتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمةوحيث أن
 الحوادث وتقديم تقارير مستفيضة  من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق فيوحيث أن

  .ي لهدون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داع عنها
  .الحادث  عبئا ماليا جسيما على الدولة التي وقع فيهالقي تكاليف االنقاذ والتحقيق في حوادث الطيران الجسيمة قد توحيث أن

الحوادث التي يقتضي   التحقيق في حوادث الطيران الجسيمة أو الدول المتعاقدة بأن تتعاون علىفان الجمعية العمومية توصي
التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة بما يلي الى الحد الممكن 

  :ضمن ما تقوم به
 وتجهيزات الجراء التحقيق في حوادث الطيران تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء  )أ

  .الجسيمة
اتاحة الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق في حوادث الطيران الجسيمة،   )ب

  .وذلك من أجل تطوير وتعزيز خبراتها في مجال التحقيق

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
لدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل االقليمية بشأن التحقيق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات عن ينبغي تشجيع ا  - ١

القوانين واالجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في الحوادث، وعن كيفية تقاسم المعرفة والخبرة في ادارة وأساليب 
  .لتجهيزات وعن اجراءات تذليل صعوبات التحقيق في الحوادثالتحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء وا

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيق في الحوادث، بوصفهم   - ٢
  .عملال مراقبين في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعرف على أساليب

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيران ومنع وقوعها،   - ٣
استطالع جميع امكانيات  وينبغي . في الحوادث ومنع وقوعها وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق

  .موحدا فيها ألنها تمثل تدريبا دوليا" ترينير"عقد هذه الدورات فيها وامكانيات ادراج منهجية استخدام مراكز التدريب األقليمية ل

  )ت(المرفق 
  العالقة بين السالمة الجوية والعوامل البشرية

ة بقصد تعزيز سالم"...  أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الدولي حيث أن
  ".الطيران في المالحة الجوية الدولية
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  . من المسلم به أن العوامل البشرية لها عالقة بحدود األداء البشري في بيئة الطيرانوحيث أن
ن هناك بالتالي حاجة مستمرة فإ، ) في المائة من الحوادث٧٠نحو  (، في غالبية الحوادثى تأثير العوامل البشرية يتجلوحيث أن

  . مالئمة لتخفيض عدد حوادث الطيرانالى اتخاذ تدابير
 االزدياد في استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيد، سواء في العمليات الجوية أو وحيث أن

  .المالئم األرضية، أمر قد يؤدي الى تفاقم خطورة مسائل العوامل البشرية ما لم تتخذ التدابير الالزمة في الوقت
 عددا من الدول يقوم فعال بتنفيذ برامج تتعلق بالعوامل البشرية، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلدان جديرة وحيث أن

  .بالتطبيق لرفع مستوى السالمة في النقل الجوي
العوامل  من المسلم به ان احراز تقدم ملموس في رفع مستوى السالمة الجوية يقتضي مزيدا من التخفيض لتأثير وحيث أن

  .البشرية على حوادث الطائرات
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشرية عند تصميم المعدات واجراءات   - ١

  .أو اجازاتهم/الشهادات، وعند تدريب العاملين ومنح التشغيل و
لمتعاقدة على التعاون بعيد المدى وتبادل المعلومات عن المشاكل المتعلقة بتأثير العوامل البشرية ينبغي تشجيع الدول ا  - ٢

  .على سالمة عمليات الطيران المدني
 تجميع وتحليل الخبرة التي اكتسبتها الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن شتى مسائل ىينبغي للمجلس أن يتول  - ٣

  .العوامل البشرية

  )ث(فق المر
  تقديم خدمات الحركة الجوية

يطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الحركة الجوية في شيكاغو  الملحق الحادي عشر باتفاقية حيث أن
  .المجاالت الجوية وفي المطارات التي تقررت لها هذه الخدمات

الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدارة السالمة في خدمات قرر على شيكاغو  الملحق الحادي عشر باتفاقية وحيث أن
  .الحركة الجوية

  . الحركة الجوية ادارةمزيد من الكفاءة فيال الجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة تؤدي الى وحيث أن
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليفإ
 السالمة واالنتظام والكفاءة شروطلخدمات الجاري تقديمها تفي بأن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن ا  - ١

  .في الطيران المدني الدولي
 بطريقة ادارة الحركة الجوية/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعحاجة الى تشغيل أن تقيم الدول االعتبار لل  - ٢

  .سيما المجال الجوي العلوي المجاالت الجوية والاقتصادية، وأن تقيم االعتبار للجهود التعاونية التي تحسن كفاءة ادارة 
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 جميع علىالجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية  ينبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة  - ٣
  . اليها خدمات الحركة الجويةونقدميالمجاالت الجوية وجميع المطارات التي 

  االجراء المتصل بهذا القرار
 توكل اليها ، فيما بينها لخدمات الحركة الجويةول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هيئة واحدة مشتركةينبغي للد

 أي دولتين أو أكثر أو فوق مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي
  .البحار أعالي

   في مجال النقل الجويالمستمرةاسات اإليكاو سيبموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  

  للمنطقة القطبيةاستخدام الطرق الجوية العابرة   :١٤-٣٦القرار 

هيكل الطرق الجوية الجديدة فوق القطب الشمالي قد أنشئ في اطار االيكاو للربط بين قارة أمريكا الشمالية وجنوب لما كان 
  . شرق آسيا واقليم المحيط الهادئ

انشاء هذا الهيكل هو نتيجة الجهود المشتركة التي بذلتها كندا والصين وفنلندا والمانيا وايسلندا واليابان ومنغوليا  ولما كان
المعقدة  في التعاون الدولي في أداء هذه المهمة غير مسبوق روحا التي أظهرتوالنرويج واالتحاد الروسي والواليات المتحدة 

  .للغاية
 باعالن سلطات الطيران الروسية عن تنفيذ نظام الطرق الجوية ١/٢/٢٠٠١خل حيز التشغيل في  هذا الهيكل قد دولما كان

  . العابرة للقطب الشمالي التي تقطع مياه المحيط القطبي الشمالي
خاصة حيث أنه   تنفيذ هيكل هذه الخطوط الجوية باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي هو حدث ذو أهميةولما كان

  .الهادئ سمح بتقليص مدة الطيران بين جهات السفر في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا واقليم المحيطي
اتفاقية الطيران استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي سيفتح أمام طائرات كل الدول المتعاقدة وفقا ألحكام  ولما كان

  .المدني الدولي
العابرة للقطب الشمالي يحمل في طياته منافع بيئية كبيرة فيما يتعلق بحماية البيئة وفوائد  استخدام الطرق الجوية ولما كان

  .اقتصادية عظيمة للركاب وشركات الطيران
 تحليل نمو كثافة الحركة وتنبؤاتها في الخطوط الجوية العابرة للقطب الشمالي تشير الى أنه من الضروري اتخاذ ولما كان

  . التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالياجراءات لتحسين السمات
 تحسين السمات التشغيلية للطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي تنطوي على نفقات مالية ومادية كبيرة متطلبات تلبية ولما كانت

  .لضمان مستوى السالمة الجوية المالئم
  :فإن الجمعية العمومية

تقدم خدمات الحركة الجوية في اطار الهيكل الجديد للخطوط الجوية الدولية  أنه من الضروري للدول التي تعلن  - ١
المنسق لزيادة الطاقة  باستخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي أن تبذل ما في وسعها لتحقيق أقصى قدر من التخطيط

  .وية العابرة للمنطقة القطبيةاالستيعابية لهذا الهيكل، وذلك بغية حصاد أقصى منافع ممكنة من تنفيذ الطرق الج
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 من المجلس اتخاذ اجراءات مالئمة لتعبئة موارد الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية لتكفل التطوير تطلب  - ٢
  .الديناميكي لهيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي

للمنطقة د تطور هيكل الخطوط الجوية الدولية الجديدة التي تستخدم الطرق الجوية العابرة من المجلس أن يرصتطلب   - ٣
  . كأولوية وأن يصدر توصيات تتعلق بتشغيل وتطوير هذا الهيكل عند الضرورةالقطبية

متعلقة  من المجلس أن يواصل دوره التنسيقي وأن يدعم مبادرات تنظيم األنشطة المشتركة بين األقاليم والتطلب  - ٤
بتشغيل هيكل الطرق الدولية العابرة لألقاليم الذي تُستخدم فيه المسارات العابرة للمنطقة القطبية واألنشطة المتعلقة بتحديث نظم 

  .إدارة الحركة الجوية الالزمة لهذه المسارات الجوية
  .١٣-٣٣ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  - ٥

   الجوية واألدلةالمالحق واإلجراءات لخدمات المالحة

وإجراءات خدمات والتوصيات صياغة القواعد   ):أ(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  الجوية المالحة

  
وإجراءات خدمات والتوصيات قواعد التنفيذ   ):د(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  الجوية المالحة
  

  األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة  ):ه(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  ط اإلقليميةالخط

  المساعدة والمشورة في تنفيذ المخططات اإلقليمية  :١٩-٢٢القرار 

  
  اإلجراءات اإلقليمية اإلضافيةوصياغة الخطط اإلقليمية   ):ي(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  
  تنفيذ الخطط اإلقليمية  ):ل(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  
  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي  :١١-٢٧القرار 
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  يذ الخطط اإلقليميةتنف

لشاملة من أجل السالمة الجوية الخطة التنفيذية اإلقليمية ا  :١-٣٦القرار 
  أفريقيا في

  :إن الجمعية العمومية
قليم أفريقيا والمحيط الهندي  من الضروري تكثيف الجهود المنسقة تحت قيادة االيكاو لتقليل الثغرات الخطيرة في إلما كان

  المدني الدولي وباستمرار تنميته؛يضر بتشغيل الطيران  مما
فيذ إقليمية شاملة  بأن مجلس االيكاو قد اتخذ بالفعل خطوات لمعالجة مسائل السالمة من خالل إعداد خطة تنوإذ تحيط علما

  ؛)الخطة(أجل السالمة الجوية في أفريقيا  من
قد ال تتوفر لديها الموارد الفنية أو المالية لالمتثال  بأن العديد من الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي وإذ تقر

لشروط اتفاقية شيكاغو ومالحقها وعليها أن تعتمد بالتالي على االيكاو وعلى أصحاب المصلحة اآلخرين للحصول على الخبرة 
  والمساعدة؛ 

ة التي توفر المساعدة الى الدول في إقليم  بالحاجة الى أن يتم التنسيق، برعاية االيكاو، بين أنشطة جميع الجهات المعنيوإذ تقر
  أفريقيا والمحيط الهندي؛

   بأن االيكاو قد تحتاج إلى موارد إضافية لكي تنجح في االضطالع بدورها التنسيقي؛وإذ تقر
  استعداد المجتمع الدولي لمساعدة إقليم أفريقيا والمحيط الهندي في إعطاء مضمون ملموس وجوهري للخطة فيوبالنظر الى

  أقرب وقت ممكن؛
  :تقرر ما يلي

 الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على االلتزام بتحقيق غايات وأهداف هذه الخطة وبالشفافية تحث  - ١
  المستمرة فيما يتعلق بالتقدم المحرز؛

أنحاء اإلقليم من أجل استخدام  الدول المتعاقدة في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي على تعزيز التعاون في جميع تشجع  - ٢
الموارد المتاحة بطريقة مثلى من خالل المشاريع اإلقليمية ودون اإلقليمية في جميع قطاعات الطيران المدني، مع إعطاء أولوية 

  عالية لمجال مراقبة السالمة؛
  ة عن تحليل الثغرات؛ المجلس بإخطار الدول والصناعة والجهات المانحة بالمشاريع ذات األولوية الناشئتكلف  - ٣
 جميع الدول المتعاقدة والصناعة والجهات المانحة على االضطالع بمشاريع تعالج األولويات التي تم تحديدها تشجع  - ٤

  عن طريق تحليل الثغرات المنفذ تحت إشراف الخطة وبما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في الخطة؛
مساهمات الطوعية من األطراف الراغبة في المساهمة في تنسيق االيكاو للخطة أو  المجلس بإنشاء آلية الستالم التكلف  - ٥

  في األنشطة التنفيذية المضطلع بها في إطار الخطة؛
  .المجلس بتنسيق المساهمات المقدمة من أجل تنفيذ الخطةتكلف   - ٦
درات واستراتيجيات التنفيذ التي  المجلس بضمان اضطالع االيكاو بدور قيادي أقوى في تنسيق األنشطة والمباتكلف  - ٧

تهدف بالتحديد الى تحقيق غايات وأهداف الخطة بما يحقق التحسن المستمر في سالمة الرحالت في إقليم أفريقيا والمحيط 
  الهندي وتخصيص الموارد للمكاتب اإلقليمية ذات الصلة وفقا لذلك؛

  .البرامج وتخطيط األعمال المجلس بتنفيذ الخطة وفقا لمبادئ وممارسات إدارة تكلف  - ٨
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 المجلس برصد وقياس حالة التنفيذ في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي طوال الفترة الثالثية وتقديم تقرير الى دورة تكلف  - ٩
  الجمعية العمومية المقبلة عن التقدم المحرز؛

لمتوفرة لدى المكاتب في المقر  المجلس بضمان االستمرار في بناء عالقات عمل جديدة تجمع بين القدرات اتكلف  -١٠
  .وموارد المكاتب اإلقليمية للدول المتعاقدة والجهات المعنية في الصناعة

  تقديم المساعدة والمشورة في تنفيذ المخططات اإلقليمية  :١٩-٢٢القرار 

  .لمدني الدولي من الضروري بذل جهود زائدة للتقليل من النقائص الجسيمة التي تلحق الضرر بتطور الطيران الما كان
تحدد سياسـة المنظمـة    ) ٦الفقرة ) (ح (٨-١٥ والقرار  )٤الفقرة  (٥-١٥  والقرار )٥ و١الفقرتان   (٥-١٢ القرار ا كانلمو

  .اإلقليمية بخصوص دعم وتعزيز عمليات تنفيذ الخطط
حاجة إلى توحيدها في قرار ، ووافقت على ال٢-١٥ الجمعية العمومية قد استعرضت هذه السياسات، وفقا للقرار ولما كانت

 تحقيقا إلغاؤهاواحد يشير إلى السياسات الثابتة لإليكاو في هذا الشأن، وأن األجزاء المذكورة أعاله من القرارات األصلية ينبغي 
  .لهذا الغرض

  :فإن الجمعية العمومية
  :ليمية وفقا لما يلي أن تعطي المنظمة أولوية عالية لدعم ومساعدة عمليات تنفيذ المخططات اإلقتقرر  - ١

 ٢٨ينبغي للدول المتعاقدة أن تالحظ إمكانية استعمال الناقلين الجويين كوسيلة للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة   )أ
  .من االتفاقية

ينبغي للدول المتعاقدة أن تبحث مع دول أخرى في المنطقة ما إذا كان في اإلمكان تسهيل تنفيذ الخطة اإلقليميـة                      )ب
  . من خالل اتفاقات ثنائية أو متعددة األطرافالمعنية

يجب التشجيع على عقد اجتماعات غير رسمية، سواء بمبادرة الدول المتعاقدة أو بدعوة من األمين العام، علـى                    )ج
أن يقتصر البحث في هذه االجتماعات على مشاكل التنفيذ التي تؤثر في دولتين أو أكثر، وذلك إذا لم تكن هنـاك           

  .لا لحل هذه المشاكل على نحو سريع وفعوسيلة أخرى
ينبغي للمجلس أن يقدم المساعدة إلى الدول المتعاقدة في تخطيط وإعداد تلك األجزاء من برامج التنفيذ الوطنيـة                    )د

  .المتعلقة بتقديم التجهيزات والخدمات التي تقضي بها المخططات اإلقليمية
 تنفيذ المخططات اإلقليمية من خالل استخدام برنامج األمم المتحـدة     ينبغي استعمال الوسائل المتاحة للمساعدة في       )ه

للتنمية، والمشورة الفنية والمساعدة في صورة خبراء من األمانة العامة والموارد المتاحة للتدريب فـي األمانـة               
  .العامة

يم المساعدة والمشورة للدول    ينبغي للمجلس أن يكفل، على أساس من األولوية، قيام المكاتب اإلقليمية لإليكاو بتقد              )و
 من االتفاقية في تنفيذ تلك األجزاء من المخططـات   ٢٨المتعاقدة وتشجعيها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة        

اإلقليمية المسؤولة عنها، كما ينبغي للمجلس أن يكفل استخدام المكاتب اإلقليمية إلى أقصى حد ممكن فـي تنفيـذ     
أعاله، والمهام النابعة عـن الطلبـات    )هو  ) ى المهام المذكورة في الفقرتين الفرعيتين د إلباإلضافةهذه المهام، 

  .أدناه) المستلمة وفقا للفقرة ح
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ينبغي للمجلس أن يكفل التنسيق بعناية لجميع أنشطة المنظمة التي يمكن أن تسهم في تنفيذ المخططات اإلقليمية،   )ز
  .سيما التنسيق على المستوى اإلقليمي ال

عندما تواجه دولة متعاقدة صعوبات تعوق التنفيذ، بعد انتهائها من بحث كل الطرق والوسائل لتنفيذ المخططات   )ح
 من االتفاقية، ينبغي لها أن تبلغ اإليكاو بذلك، كما ينبغي أن تطلب ٢٨اإلقليمية المسؤولة عنها وفقا للمادة 

  .تتحول إلى نقائض جسيمة إذا لم تنفذالمساعدة من اإليكاو بالنسبة للعقود التي يمكن أن 
ينبغي للمجلس أن يواصل، على أساس من األولوية، مساعدة وتشجيع الدول المتعاقدة على الوفاء بمسؤولياتها   )ط

 تنفيذ أي من التجهيزات إلتمام من االتفاقية، وأن تبحث في مدى فائدة أي حلول أخرى ٢٨بموجب المادة 
 المجلس أنها تشكل في حالة عدم تنفيذها نقائص جسيمة في شبكة المالحة الجوية والخدمات المحددة التي يقرر

  .العالمية
  .محله  ويحل٩- ١٦ أن هذا القرار يلغي القرار تعلن  -٢

وإجراءات خدمات  والتوصيات الدوليةتنفيذ القواعد   ):د(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  المالحة الجوية

  
  خطط اإلقليميةتنفيذ ال  ):ل(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  
موظفو األمانة العامة الفنيون في المقر الرئيسي وفي   ):ر(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  المكاتب اإلقليمية
  

   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 
  

  البرامج الخاصة

لمراقب فوق تنفيذ برنامج إيكاو لمنع وقوع حوادث الطيران ا  :٩-٣١القرار 
  المناطق الجبلية
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  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة  :٧-٣٦القرار 

اإليكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقيق تطور الطيران المدني بشكل سليم وآمن ومستدام عبر التعاون بين  لما كانت
  .الدول المتعاقدة والجهات المعنية األخرى

  .هذا الغرض، أهدافا استراتيجية في مجاالت من ضمنها السالمة والكفاءةوضعت المنظمة، لتحقيق  ولما

  .أن أهمية تحقيق إطار عالمي لدعم أهداف اإليكاو االستراتيجية وإذ تدرك

  . أن أهمية الخطط والمبادرات اإلقليمية والوطنية على أساس اإلطار العالمي لفعالية التنفيذوإذ تدرك

يق المزيد من التقدم فيما يخص تحسين سالمة وكفاءة الطيران المدني هي إتباع نهج تعاوني  أن أفضل وسيلة لتحقوإذ تدرك
  .وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جميع الجهات المعنية تحت قيادة اإليكاو

  :فإن الجمعية العمومية
" الخطة العالمية للمالحة الجوية"و" الخطة العالمية للسالمة الجوية" أنه يجب على اإليكاو أن تقوم بتنفيذ وتحديث تقرر  - ١

  .لتحقيق األهداف االستراتيجية ذات الصلة بالمنظمة
  .أنه يجب تنفيذ وتحديث هذه الخطط العالمية بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع جميع الجهات المعنية تقرر  - ٢

خطط التنفيذ اإلقليمية وشبه اإلقليمية أنه يجب أن توفر هذه الخطط العالمية اإلطار الذي يتم فيه إعداد وتطبيق  تقرر  - ٣
  .والوطنية وبالتالي ضمان تناسق وتنسيق الجهود الرامية إلى تحسين كفاءة وسالمة الطيران المدني

 من الجهات المعنية األخرى التعاون على إعداد وتنفيذ خطط إقليمية وشبه إقليمية ووطنية على وتطلب الدول تدعو  - ٤
  .ةأساس إطار الخطط العالمي

  .  المجلس بتقديم تقرير عن تنفيذ وتطور الخطط العالمية في الدورات العادية القادمة للجمعية العموميةتكلف  - ٥

  . األمين العام بإتاحة الخطط العالمية على موقع اإليكاو العام على شبكة اإلنترنتتكلف  - ٦

 بشأن الخطة العالمية ١٦-٣٣مية  أن قرار الجمعية العمومية هذا يحل محل قرار الجمعية العموتعلنو  - ٧
  .الجوية للسالمة

  )أ(المرفق 
  الخطة العالمية للسالمة الجوية

  :إن الجمعية العمومية
  . من جديد أن الهدف األولي للمنظمة يبقى تحسين سالمة الطيران المدني الدولي عبر العالمإذ تؤكد

  .ل المتعاقدة وجميع الجهات المعنية األخرى أن السالمة الجوية مسؤولية تتقاسمها اإليكاو والدووإذ تدرك
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 أن منافع السالمة الجوية يمكن جنيها من الشراكات بين الدول وصناعة الطيران مثل الفريق المعني بسالمة وإدراكا منها
 الجوية، وفريق الطيران التجاري، والمبادرة األوروبية االستراتيجية للسالمة الجوية، وفريق البلدان األمريكية المعني بالسالمة

  .أفريقيا وجزر المحيط الهندي المعني بتعزيز السالمة الجوية
 الحاجة إلى تطور إطار السالمة بشكل مستمر لضمان االبقاء على فعالية وكفاءة البيئة التنظيمية واالقتصادية والفنية وإذ تدرك
  .المتغيرة

المدني ستؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطائرات ما لم يتم خفض أن الزيادة المتوقعة في الحركة الدولية للطيران  وإذ تالحظ
  .معدل الحوادث

  . ضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجويوإذ تدرك
النهج النشط في تحديد وإدارة مخاطر السالمة الجوية له أهمية قصوى لتحقيق مزيد من التحسينات في السالمة   أنوإذ تدرك

  .الجوية
أن خريطة الطريق العالمية للسالمة الجوية كما أعدها الشركاء الرئيسيون في صناعة الطيران  ور من الرضاوإذ تالحظ بشع

  .مع اإليكاو والتي تشكل األساس للخطة العالمية للسالمة الجوية" المجموعة االستراتيجية للسالمة في صناعة الطيران"بوصفهم 
المة الجوية بشكل مستمر كأداة لتحسين السالمة الجوية من خالل التركيز على  النية في تطبيق الخطة العالمية للسوإذ تالحظ

  .اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها
  . باالستراتيجية الموحدة التي وضعتها االيكاو لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بالسالمةوإذ تأخذ علما

  .ة للسالمة الجوية المعدلة للخطة العالمي٢٠٠٧ يوليو ١٨ قبول المجلس في وإذ تالحظ
  :تقرر ما يلي

على الحاجة إلى خفض عدد ومعدالت الحوادث المميتة في عمليات النقل الجوي في جميع أنحاء العالم وبوجه  تشدد  - ١
  .خاص في األقاليم التي تشهد معدالت أعلى بكثير من المتوسط العالمي

لخطة العالمية للسالمة الجوية وخريطة الطريق العالمية للسالمة الدول المتعاقدة وصناعة الطيران على تطبيق ا تحث  - ٢
  .الجوية وأهدافهما وتنفيذ منهجيتهما في شراكة مع جميع الجهات المعنية لخفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات

الضعف بما في الدول المتعاقدة على إظهار الرغبة السياسية الالزمة التخاذ اإلجراءات العالجية لمعالجة مواطن  تحث  - ٣
ذلك تلك التي تحددها عمليات تدقيق البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية ومن خالل تطبيق منهجيات الخطة العالمية 

  .للسالمة الجوية وعملية التخطيط اإلقليمي لاليكاو
  : الدول المتعاقدة على تعزيز اإلطار العالمي للسالمة الجوية من خاللتحث  - ٤

  .دل المعلومات المالئمة المرتبطة بالسالمة الجوية بين البلدان وجميع الجهات المعنية بالطيران والجمهورتبا  )أ
  .التنفيذ العاجل لنظم إدارة السالمة الجوية في كل صناعة الطيران الستكمال اإلطار التنظيمي الحالي  )ب
ر اإلبالغ وتبادل المعلومات وتُتخذ ضمنها الترويج لثقافة عادلة من خالل إيجاد بيئة يتم فيها تشجيع وتيسي  ) ج

  .اإلجراءات الوقائية في حينها عندما يتم اإلبالغ عن الثغرات الموجودة
  .إبالغ االيكاو عن البيانات المتعلقة بالحوادث والوقائع المطلوبة  ) د



II-31 المالحة الجوية:  الباب الثاني  

 

ل للقواعد والتوصيات  الدول على القيام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجوية لدى مشغليها لالمتثال الكامتحث  - ٥
الدولية المطبقة، والتأكد أن المشغلين األجانب الذي يطيرون فوق أراضيها يخضعون للمراقبة الكافية من دولتهم واتخاذ 

 .اإلجراءات المالئمة عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية

رسة الكاملة لمسؤولياتها في مجال مراقبة  الدول على وضع حلول مستدامة تتعلق بالسالمة الجوية من أجل المماتحث  - ٦
أو الخارجية من قبيل المنظمات اإلقليمية وشبه اإلقليمية /ويمكن تحقيق ذلك من خالل استخدام الموارد الداخلية و.  السالمة

 .المعنية بمراقبة السالمة الجوية وكذلك خبرة الدول األخرى

التمويل على تقديم الدعم الالزم للتنفيذ المنسق لخطة االيكاو العالمية  الدول المتعاقدة وصناعة الطيران ومؤسسات تحث  - ٧
 . لتفادي ازدواجية الجهود،للسالمة الجوية

  )ب(المرفق 
  الخطة العالمية للمالحة الجوية

  :إن الجمعية العمومية
  .ية تعزيز كفاءة عمليات الطيران الجوي يشكل عنصرا أساسيا في أهداف اإليكاو االستراتيجلما كان

موحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة لوضع نظم االتصاالت والمالحة البيان ال، وهو ١٥-٣٥ القرار واذ اعتمدت
  .إدارة الحركة الجوية العالمية/واالستطالع
  . للنسخة الجديدة من الخطة العالمية للمالحة الجوية٣٠/١١/٢٠٠٦ قبول المجلس في واذ الحظت
  :تقرر ما يلي

 الدول والمجموعات اإلقليمية المعنية بالتخطيط والتنفيذ وصناعة الطيران الستخدام اإلرشادات الواردة في الخطة وتدع  - ١
  .العالمية للمالحة الجوية للتخطيط لألنشطة وتنفيذها

عالمية  الدول المتعاقدة  وصناعة الطيران ومؤسسات التمويل على توفير الدعم الالزم للتنفيذ المنسق للخطة لتحث  - ٢
  .للمالحة الجوية لتفادي ازدواجية الجهود

 المجلس بضمان تحديث الخطة العالمية للمالحة الجوية بشكل مستمر في ضوء التطورات التشغيلية والفنية تكلف  - ٣
  .األخرى، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول والجهات المعنية األخرى

تنفيذ بالنسبة للخطط اإلقليمية وشبه اإلقليمية والوطنية على أساس المجلس على تيسير عمليات اإلعداد ورصد ال تحث  - ٤
  .الخطة العالمية للمالحة الجوية

حماية المعلومات المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة   :٩-٣٦القرار 
  من أجل تحسين سالمة الطيران

  إن الجمعية العمومية،
  . في تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في العالم أجمع الهدف األساسي للمنظمة مازال متمثاللما كان

  .أهمية التبادل الحر لمعلومات السالمة بين الجهات المعنية في شبكة الطيران وإذ تدرك
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 أن حماية معلومات السالمة من االستعمال غير المالئم أمر ضروري لضمان استمرار توافر معلومات السالمة وإذ تدرك
  .الوقائية السليمة في الوقت المناسبواتخاذ التدابير 

 إزاء االتجاه نحو استعمال معلومات السالمة لفرض الجزاءات وإجراءات اإلنفاذ وقبول هذه المعلومات وإذ يساورها القلق
  .كأدلة في اإلجراءات القضائية

 والتي نها الموظفون التشغيليو أهمية وجود بيئة متوازنة ال تُفرض فيها الجزاءات نتيجة لإلجراءات التي اتخذوإذ تالحظ
  .تتناسب مع خبرتهم وتدريبهم ولكن تُفرض عندما يتعذر التسامح في حالة اإلهمال الجسيم أو االنتهاكات المتعمدة

 أن استخدام معلومات السالمة ألغراض غير أغراض السالمة قد يعيق توفير هذه المعلومات بما يؤثر تأثيرا ضارا وإذ تعي
  .جويةعلى السالمة ال

  .السليم من الضروري تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية معلومات السالمة والحاجة إلى إقامة العدل على النحووإذ تعتبر 
 أن التقدم التكنولوجي قد جعل من الممكن إنشاء نظم جديدة لجمع بيانات السالمة ومعالجتها وتبادلها، مما نتج عنه وإذ تدرك

  .لومات السالمة تعد ضرورية لتحسين السالمة الجويةظهور مصادر متعددة لمع
 أن القوانين الدولية الحالية، باإلضافة إلى القوانين والقواعد الوطنية في كثير من الدول، قد ال تعالج بشكل واف وإذ تالحظ

  . طريقة حماية معلومات السالمة من االستخدام غير المناسب
 مساعدة الدول على سن قوانين ولوائح وطنية لحماية المعلومات إلىرشادية قانونية تهدف  قيام االيكاو بإصدار مواد إوإذ تالحظ

  . المستمدة من نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة بما يسمح بإقامة العدل على النحو السليم
  :تقرر ما يلي

تسن القوانين واللوائح لحماية  كل الدول المتعاقدة على أن تفحص تشريعها الحالي وأن تعدل حسب الضرورة أو تحث  - ١
المعلومات المستمدة من جميع نظم جمع ومعالجة بيانات السالمة، وذلك باالستناد بقدر اإلمكان إلى اإلرشادات القانونية الصادرة 

  .بالملحق الثالث عشر)  هاإلضافةعن االيكاو بالصيغة الواردة في 
لمنظمات الدولية المختصة على إعداد وتنفيذ إرشادات تدعم إنشاء المجلس على التعاون مع الدول المتعاقدة واتحث   - ٢

نظم فعالة لإلبالغ بشأن السالمة وإيجاد بيئة متوازنة يمكن فيها االطالع بسهولة على المعلومات القيمة المستمدة من كل نظم 
  .جمع ومعالجة بيانات السالمة ذات الصلة مع احترام مبادئ إقامة العدل وحرية المعلومات

  . المجلس بأن يقدم إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية تقريرا عن التقدم المحرز في هذه المسألةتكلف  - ٣
  .١٧-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  -٤

  للمالحة القائمة على األداءاألهداف العالمية   :٢٣-٣٦القرار 

  . اآلمن والفعال لشبكة المالحة الجوية العالمية الهدف األساسي لاليكاو هو ضمان األداءلما كان
 تحسين أداء شبكة المالحة الجوية على الصعيد العالمي وبصورة متجانسة يتطلب التعاون النشط بين جميع الجهات ولما كان

  .المعنية
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 المسائل المرتبطة ببدء الحادي عشر قد أوصى بأن تقوم االيكاو على وجه االستعجال بمعالجةالمالحة الجوية  مؤتمر ولما كان
  . والتقدم في هذا المجال(RNP) وباألداء المالحي المطلوب (RNAV)استخدام مالحة المنطقة 

قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة المنطقة باستخدام النظام الحادي عشر المالحة الجوية مؤتمر  ولما كان
بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي توفر مستوى عال من الدقة للحفاظ  (GNSS)العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

  .على المسار والسرعة لإلبقاء على الفصل عند المنحنيات وتوفير المرونة لالصطفاف في عملية االقتراب
المنطقة باستخدام النظام قد أوصى بأن تعد االيكاو إجراءات خاصة بمالحة الحادي عشر المالحة الجوية مؤتمر  ولما كان

 بالنسبة الى الطائرات ذات األجنحة الثابتة والدوارة على السواء بما يسمح بتخفيض (GNSS)العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 
  .الحدود الدنيا للتشغيل في المجاالت المليئة بالعوائق أو المجاالت التي توجد بها قيود أخرى

 طلب من المجلس أن يعد برنامجا لتشجيع الدول على تنفيذ إجراءات االقتراب ١٦-٣٣ومية  قرار الجمعية العمولما كان
  .باالرشاد الرأسي باالستعانة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية أو معدات قياس المسافات وفقا ألحكام االيكاو

  . أن تنفيذ االقتراب باالرشاد الرأسي مازال غير منتشروإذ تدرك
قد حددت مبادرات السالمة العالمية التي ينبغي التركيز عليها عند وضع " الخطة العالمية لسالمة الطيران" أن  تدركوإذ

إستراتيجية سالمة الطيران في المستقبل والتي تتضمن االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتحسين السالمة واالتساق في اعتماد أفضل 
  . بين استراتيجيات السالمة العالمية في الصناعة والمراقبة التنظيمية المتجانسةالممارسات في الصناعة والتوحيد ما

الخطة العالمية للمالحة الجوية قد حددت مبادرات الخطة العالمية للتركيز على اعتماد القدرات المتقدمة للطائرات  أن وإذ تدرك
واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل التصميم في مجال المالحة في إطار البنية األساسية لنظام المالحة الجوية، 

المحسن وتقنيات اإلدارة واالستخدام األمثل لمنطقة المراقبة النهائية من خالل تنفيذ المغادرة اآللية القياسية والوصول اآللي 
راقبة النهائية لتوفير عمليات طيران أكثر القياسي باألداء المالحي المطلوب ومالحة  المنطقة، واالستخدام األمثل لمنطقة الم

  .اقتصادا من ناحية استهالك الوقود من خالل إجراءات الوصول على أساس نظام إدارة الرحلة
االستمرار في إعداد مواصفات مختلفة في مجال المالحة قد يؤدي الى التأثير على السالمة والكفاءة وقد تتضرر  أن وإذ تدرك

  .ةمن ذلك الدول والصناع
  :فإن الجمعية العمومية

 كل الدول على تشغيل الطرق التي توفر فيها خدمات الحركة الجوية  بمالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب تحث  - ١
  ).Doc 9613( دليل المالحة القائمة على األداءوإجراءات االقتراب وفقا لمفهوم االيكاو للمالحة القائمة على األداء الوارد في 

  : ما يليررتق  - ٢
يجب على الدول والمجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تضع خطة تنفيذية لمفهوم المالحة القائمة على   )أ

  : لتحقيق األهداف التالية٢٠٠٩األداء بحلول سنة 
ة أثناء الطريق والمناطق النهائي) عند االقتضاء(تنفيذ عمليات مالحة المنطقة واألداء المالحي المطلوب   )١

 وفقا للجدول الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة، 

أو النظام العالمي /المالحة الرأسية البارومترية و ((APV)تنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد الرأسي   )٢
بالنسبة لجميع نهايات مدارج الهبوط اآللية، على أن تكون هذه الفئة ) المعزز للمالحة باألقمار الصناعية

تراب هي اإلجراءات األساسية أو تكون هي اإلجراءات االحتياطية لعمليات االقتراب من إجراءات االق
 في المائة بحلول ٣٠بنسبة : ، على أن تكون مواعيد التنفيذ على الشكل التالي٢٠١٦الدقيق بحلول سنة 

  .٢٠١٤ في المائة بحلول سنة ٧٠، ونسبة ٢٠١٠سنة 
ساعدة الدول على تنفيذ مفهوم المالحة القائمة على األداء لضمان يجب على االيكاو أن تعد خطة عمل منسقة لم  )ب

أو تحديث القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات لخدمات المالحة الجوية ومادة توجيهية تتضمن /إعداد و
  .منهجية متسقة عالميا لتقييم السالمة قصد تلبية االحتياجات التشغيلية
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التنفيذية للمالحة القائمة على األداء أحكاما لتنفيذ إجراءات االقتراب باإلرشاد  الدول على أن تدرج في خطتها تحث  - ٣
أكثر،  كغ أو ٥ ٧٠٠الرأسي على جميع نهايات المدارج التي تخدم الطائرات التي تبلغ كتلتها القصوى المرخصة لالقالع 

  .للجدول الزمني ومراحل التنفيذ الوسيطة وفقا
الى الدورة العادية المقبلة للجمعية المالحة القائمة على األداء  ا مرحليا بشأن تنفيذ مفهوم  المجلس أن يقدم تقريرتكلف  - ٤

  .العمومية
 من المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ أن تدرج في برامج عملها استعراض حالـة تنفيـذ الـدول لمفهـوم             تطلب  -٥

  .إبالغ االيكاو بأي قصور قد يطرأالمالحة القائمة على األداء وفقا لخطط التنفيذ المحددة و

المساعدة الدولية في إعادة تشغيل المطارات الدولية وتجهيزات   :١١-٣٦القرار 
  وخدمات المالحة الجوية ذات الصلة بها

  
  التوافق العالمي للقواعد  :٣-٢٩القرار 

  
وممارساتها المستمرة في مجال  موحد بسياسات اإليكاوالبيان ال  :٢٢-٣٦القرار 

  البيئة حماية
  

 نظم لوضعسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة بموحد البيان ال  :١٥-٣٥القرار 
  إدارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

  
أعمال المتابعة للمؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة   :١٢-٣٢القرار 

  ١٩٩٨ إدارة الحركة الجوية،/واالستطالع
  

  الدولية الركاب القيود على التدخين في رحالت   :١٥-٢٩القرار 

  
حماية صحة الركاب وطواقم الطائرات ومنع تفشي األمراض المعدية   :١٢-٣٥القرار 

  من خالل السفر الدولي
  

استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة   :١٣-٣٥القرار 
  القيادة في طائرات الرحالت الدولية

  
   على السالمةاإلشرافتحسين   :١٣-٢٩ القرار
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  إنشاء برنامج عالمي لإليكاو للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية  :١١-٣٢القرار 

  
االنتقال إلى نهج تجميعي شامل لعمليات التدقيق ضمن برنامج اإليكاو   :٦-٣٥القرار 

  العالمي لتدقيق مراقبة السالمة
  

ة من خالل البرنامج العالمي لتدقيق التغلب على الثغرات المحدد  :٩-٣٣القرار 
  مراقبة السالمة والتشجيع على ضمان جودة مشاريع التعاون الفني

  
  وضع استراتيجية موحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  :٢-٣٦القرار 

  
   السالمة—تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية   :٣-٣٦القرار 

  
 االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة تطبيق منهجية رصد مستمرة لبرنامج  :٤-٣٦القرار 

  ٢٠١٠ بعد سنة (USOAP)السالمة الجوية 
  

  التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  :٥-٣٦القرار 

  
   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

  
  الجوية استعمال تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة  :١١-٢٩القرار 

  
 في مجال المستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  ):ط(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  النقل الجوي
  

  استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي  :١٤-٣٦القرار 
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  تطبيق تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة من الطائرات  :١٤-٢٣القرار 

نطوي على آثار هائلة بالنسبة لتقرير المقتضيات الجديدة التي يجب الوفاء بها  استحداث أنواع جديدة من الطائرات قد يلما كان
  .من جانب المطارات والتجهيزات والخدمات المالحية للطرق الجوية

 من المحتمل أن تجبر الدول، كما حدث في مناسبات سابقة، على الوفاء بهذه المقتضيات في ظل ظروف سيئة نظرا ولما كان
  . وصيانتهاإنشائهات الكافي لتخطيط استثماراتها في التجهيزات والخدمات أو في لعدم توافر الوق

 استحداث مثل هذه الطائرات قد يؤثر تبعا لذلك تأثيرا حاسما في نتائج تشغيل خطوط النقل الجوي الدولي، وفي قدرة ولما كان
  .مستثمري تلك الخطوط على المنافسة

العامة المعنيـة،    المسؤوليات الناشئة على عاتق الدول باعتبارها تمثل المصالح       ي  ها ف  هذه الظروف ربما تؤثر بدور     ولما كانت 
  .وبشكل خاص باعتبارها مسؤولة عن تقديم التجهيزات والخدمات المالحية للطرق الجوية

 ال يمكن أن تتحقق  من النتائج الواضحة المترتبة على ذلك أن المنافع المتوقعة من استحداث أنواع جديدة من الطائراتولما كان
 من خالل االشتراك المنسق في هذه العملية من جانب صانعي تلك الطائرات، والمستثمرين الذين يستعملوها في إالبكاملها 

  .عملياتهم، ومستثمري المطارات، والدول بصفتها المزدوجة كمقدمة للبنية األساسية الخاصة بالطيران وكممثلة للصالح العام

روري، تحقيقا لهذا الهدف، أن تشترك الدول المتعاقدة في هذه العملية، ليس بموجب مسؤولياتها المذكورة  من الضولما كان
أعاله فحسب، بل أيضا من خالل حث مواطنيها القائمين بتصنيع وتشغيل تلك الطائرات وبتشغيل المطارات على التعاون في 

  .عملية التنسيق هذه

 على أنه يعني أن حرية القرار التي يتمتع بها صانعو الطائرات ومستثمرو الطائرات  من الواجب فهم كل ما تقدمولما كان
  .العملية والمطارات والدول ذاتها لن تتأثر بأي شكل كان بهذه

بها المجلس حول هذا الموضوع، نظاما للمعلومات الغرض منه تسهيل   المنظمة قد أنشأت، نتيجة للدراسة التي قامولما كانت
  .الطائرات منسق في عملية استحداث أنواع جديدة منالتخطيط ال

  :فإن الجمعية العمومية
من الضروري، من أجل تحقيق المنفعة الكاملة الناتجة عن استحداث أنواع جديدة من الطائرات، أن يتوصل تعلن أنه   - ١

نية األساسية للطيران وممثلة صانعو ومستثمرو هذه الطائرات، ومستثمرو المطارات، والدول بصفتها مسؤولة عن تقديم الب
  .للصالح العام، إلى تنفيذ التخطيط المنسق في عملية استحداث هذه الطائرات إلى أبعد حد ممكن

  .المجلس بأن يعزز التطبيق المستمر لعملية تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة من الطائراتتكلف   - ٢
وري في تطبيق عملية تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة الدول المتعاقدة على تقديم التعاون الضرتحث   - ٣

  .الطائرات من

  .محله  ويحل٥-١٦هذا القرار يلغي القرار تعلن أن   -٤
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  قواعد عالمية لتصميم الطائرات  :١١-٣٣القرار 
  

  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي  :١١-٢٧القرار 

لقي أعباء كبيرة على المطارات ونظم المالحة الجوية ويتسبب في مشاكل ازدحام  النمو السريع في حركة النقل الجوي يلما كان
  .خطيرة في بعض مناطق العالم

 هناك مبادرات مطروحة للتخفيف من حدة أخطر العواقب الناجمة عن االختالالت بين الطلب على حركة النقل ولما كانت
  .الجوي وسعة هذه الحركة في األجلين القصير والمتوسط

  . فوائد التخطيط اإلقليمي قد اتضحت بالفعلما كانتول
  .الجوي ل المدني والعسكري واالستخدام المشترك للفضاءركة النقبشأن تنسيق ح) ع(، المرفق ١٠-٢٧ القرار وإذ تالحظ
حة  أن األمر سوف يستدعي إجراءات أخرى، من بينها إجراءات طويلة األجل، لزيادة سعة المطارات ونظم المالوإذ تدرك

  .الجوية لزيادة فعاليتها في استيعاب حركة النقل الجوي في المستقبل
 عزم المجلس على إدراج مهام تتعلق بسعة المطارات والفضاء الجوي وبازدحامهما في برنامج عمل المنظمة في وإذ تالحظ

  .مجالي المالحة الجوية والنقل الجوي
  :فإن الجمعية العمومية

راءات التي تعود بآثار مفيدة على سعة المطارات والفضاء الجوي، بالتشاور مع مستخدمي  الدول على اتخاذ اإلجتحث - ٩
  .المطارات ومستثمريها ودون المساس بالسالمة

 أن المطارات والفضاء الجوي يشكالن نظاما متكامال وأنه ال بد من تنسيق ما يستجد من إدراك الدول إلى تدعو -١٠
  .تطورات في كال المجالين

على أن تأخذ في اعتبارها اآلثار التي تتعرض لها دول أخرى من جراء مشاكل االزدحام في مطاراتها  الدول تحث -١١
  .وفضائها الجوي، وكذلك اآلثار التي تترتب على ما تتخذه من إجراءات لمعالجة تلك المشاكل

شروط الفصل الثالث من  الدول إلى النظر في إمكان تخفيف قيود التشغيل المفروضة على الطائرات المستوفية لتدعو -١٢
  .أو حصص وصول تلك الطائرات في غير المواعيد المقررة/، بما في ذلك تخفيف قيود حظر الطيران ليال و١٦الملحق 

  :تكلف المجلس -١٣
 وإجراءات خدمات المالحة الجوية، من أن تأثيرها على سعة والتوصيات الدوليةبالتحقق عند إعداد القواعد   )أ 

  .الواجب ية قد أخذ في االعتبار بالقدرالمطارات والفضاءات الجو
باالهتمام، لدى استعراض نشاط المنظمة في مجالي المالحة الجوية والنقل الجوي والمتعلق باالزدحام في   )ب 

أو موضوعي، وبالعمل /الفضاء الجوي، باإلضافة إلى التخطيط العالمي، بتفويض العمل على أساس جغرافي و
 الزدواج األنشطة مع منظمات دولية أخرى، وبزيادة التركيز على المسؤوليات على تأمين التنسيق الفعال تجنبا

  .اإلقليمية في العمل على انجاز حلول سريعة ومالئمة للمشاكل اإلقليمية

   في مجال النقل الجويالمستمرةسياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 
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  صالحية الطائرات للطيران وتشغيل الطائرات

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

 أطقم وإجازاتالصالحية للطيران وشهادات الكفاءة   :)ز(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  اتالطائر قيادة

  

  تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات الدولية  :١٣-٢٣القرار 

ني الدولي تقتضي تسهيل الترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل الطائرات،  المصلحة العامة للطيران المدلما كانت
  .وخصوصا الطائرات بدون طاقم

  . األحكام الدولية السارية ال تحتوي على أي عائق مطلق لتنفيذ هذه الترتيباتولما كانت

من تفويض السلطة إلى دولة أخرى لممارسة  الملحق السادس التفاقية الطيران المدني الدولي ال يمنع دولة التسجيل ولما كان
  .الوظائف المكلفة بها بموجب ذلك الملحق

 ذلك التفويض من شأنه أن يسهل تنفيذ الترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل الطائرات، وخصوصا الطائرات ولما كان
  .بدون طاقم

  .ل ثالثة من الواجب لهذا التفويض أال يتم بدون المساس بحقوق دوولما كان

 اتفاقية الطيران المدني الدولي قد أبرمت قبل انتشار العمليات الدولية لتأجير واستئجار وتبادل الطائرات، وخصوصا ولما كانت
  .الطائرات بدون طاقم

اسطة  اتفاقية الطيران المدني الدولي تفرض على دولة التسجيل مسؤوليات تستطيع الوفاء بها عندما تشغل الطائرة بوولما كانت
مستثمر جوي تابع لتلك الدولة، كما هو الحال في العادة، ولكنها قد ال تتمكن من الوفاء بها على نحو مالئم في حالة قيام مستثمر 

  .جوي من دولة أخرى بتأجير أو استئجار أو تبادل طائرة مسجلة في تلك الدولة، خصوصا بدون طاقم

المستأجرة أو  أو واف حقوق والتزامات دولة مستثمر الطائرة المؤجرة تحدد بشكل اتفاقية الطيران المدني الدولي ال ولما كانت
  ).مكرر ٨٣المادة (سريان مفعول التعديل الذي أدخل على االتفاقية  حين إلى التي يتم تبادلها، خصوصا بدون طاقم

ت محددة تحديدا واضحا للطائرات سالمة واقتصاديات النقل الجوي الدولي قد يلحقها الضرر لعدم وجود مسؤوليا ولما كانت
  .المؤجرة أو المستأجرة أو الخاضعة للتبادل، وخصوصا بدون طاقم، بموجب األحكام القائمة في اتفاقية الطيران المدني الدولي

  . حاالت تأجير واستئجار وتبادل الطائرات قد ازدادت كثيرا من حيث العدد، مما يشكل مشكالت جسيمةولما كانت

ألحكام الواردة في مالحق اتفاقية الطيران المدني الدولي المتعلقة بتفويض السلطة من دولة إلى أخرى لممارسة  اولما كانت
  . بشكل ال تمس معه حقوق دول ثالثةإالوظائف معينة، ال يمكن االعتداد بها 
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  . قوانين بعض الدول المتعاقدة ليست مهيئة لمعالجة هذا الوضعولما كانت
سريان مفعول   األساسية الخاصة بالمسؤولية النهائية لدولة التسجيل في هذا األمر مازالت بدون حل إلى حين المشكلةولما كانت

  ).مكرر ٨٣ المادة(التعديل الذي أدخل على االتفاقية 
  :فإن الجمعية العمومية

ات وذلك باعتماد مختلف على المجلس لإلجراءات التي اتخذها حتى اآلن لتسهيل تأجير واستئجار وتبادل الطائرتثني   -١
 للجنة فرعية خاصة إحالتهالتعديالت لمالحق اتفاقية شيكاغو من ناحية، وبتكليف فريق عامل بدراسة نص مالئم ومتفق عليه ثم 

  .أخرى منبثقة عن اللجنة القانونية لدراسة هذا النص من ناحية
  .شاكل مختلفة تحتاج إلى حلزالت تثير م  أن مسألة تأجير واستئجار وتبادل الطائرات ماتعلن  - ٢
على أن تقوم دولة التسجيل، في الحاالت التي يتيسر فيها عقد الترتيبات الخاصة بتأجير واستئجار وتبادل  تحث  - ٣

 التفاقية الطيران المدني الدولي إلى ٦ بتفويض وظائفها بموجب أحكام الملحق -سيما الطائرات بدون طاقم   وال–الطائرات 
  .وذلك إلى الحد الذي تراه ضروريادول المستثمر، 

نظمها الوطنية، إذا لزم األمر، بما يخولها قبول ذلك التفويض   دولة المستثمر، في تلك الحاالت، على تعديلتحث  - ٤
  .٦للوظائف وبما يلزم المستثمر بالوفاء بااللتزامات المنصوص عليها في الملحق 

ا تأجير واستئجار وتبادل الطائرات إلى إعادة النظر في تلك القوانين  كل الدول المتعاقدة التي تحظر قوانينهتدعو  - ٥
 تلك الموانع وتوسيع سلطاتها بما يمكنها على نحو أفضل من ممارسة الوظائف والواجبات الجديدة التي تقع على إزالةبهدف 

  .عاتقها بصفتها دولة المستثمر
  . ويحل محلها٢٨-٢٢ و٢٢-٢١ و١٦- ١٨ أن هذا القرار يلغي القرارات تعلن  - ٦

موحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة في مجال البيان ال  :٢٢-٣٦القرار 
  حماية البيئة

   وتدريب العاملين إجازة

  موحد بسياسات االيكاو في مجال التعاون الفنيالبيان ال  :١٧-٣٦القرار 

  

  خلة الكريات المنجلية في الطيران المدني  :٢٤-٢١القرار 

هتمام الفائق بالجوانب الطبية للطيران المدني من حيث تأثيره على أعضاء طاقم الطائرة والمسافرين وغيرهم من  االلما كان
األفراد العاملين على األرض وفي الجو يشكل جزءا ال يتجزأ من المسؤولية الكلية للدول المتعاقدة واإليكاو في مجال سالمة 

  .الطيران
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ات الكريات المنجلية تمارس الطيران سنويا وال تزال تمارسه على متن الطـائرات مكيفـة    عدة آالف من حاملي جين  ولما كانت 
  .الجوية الضغط وغير مكيفة الضغط على السواء، وذلك على مختلف ارتفاعات الطيران العادية وفي جميع األحوال

قوم بتوظيف المصابين بخلة الكريات  بعض شركات الطيران الدولية قد أعادت النظر بالفعل في موقفها السابق وتولما كانت
  .المنجلية في أداء واجبات طواقم مقصورة الركاب

  :فإن الجمعية العمومية تقرر اآلتي
  : لألغراض اآلتية–قد فعلت ذلك بالفعل   لم تكنإن –حث الدول المتعاقدة على إنشاء تسهيالت  - ١

  . العاملينبإجازةطيران المتعلقة تقديم المشورة لسلطة الطيران الوطنية بشأن جميع أمور طب ال  )أ
  .الطيران التحقيق في مخاطر الصحة المحتملة من جراء  )ب
  .تقديم الخبرة الطبية للتحقيق في الوقائع التي تحدث أثناء الطيران أو التي تكون مرتبطة به  )ج
  .الطيران إجراء البحوث بشأن المشاكل الطبية المرتبطة بسالمة  )د
  .ألمور الصحية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تمس الطيرانتقديم المشورة عن ا  )ه

  . على وسائل االتصال حول هذه األمور بين الدول ومع األمانة العامة لإليكاواإلبقاء  - ٢
  . فحص األفراد للتحقق من خلوهم من أية خلة أو حالة يجب أن يستند إلى االعتبارات الطبية فحسبأن  - ٣
 عن القيام إلبعادهقدة بأن مجرد وجود خلة الكريات المنجلية لدى أحد المتقدمين يجب أال يكون سببا إبالغ الدول المتعا  - ٤

  . إذا كان هناك دليل طبي ايجابي يشير إلى خالف ذلكإالبواجبات الطيران في الطيران المدني، 

   استعمال العقاقير في مكان العملإساءةدور اإليكاو في منع   :١٦-٢٩القرار 

 درجة األمر الصادر عن الجمعية العمومية قد حث المجلس على وضع تدابير ملموسة، مع إعطاء هذا ١٢-٢٧القرار  نلما كا
، لمنع وإزالة إساءة استعمال العقاقير بين أعضاء الطواقم، ومراقبي الحركة الجوية، والميكانيكيين وغيرهم األولويةعالية من 

 وطلب إلى المجلس، بعد إجراء مزيد من الدراسة، أن يقترح تدابير محددة بشأن من العاملين في الطيران المدني الدولي،
  .المشاكل المتعلقة بالعقاقير في الطيران المدني الدولي

 من المحتمل إلساءة استعمال العقاقير من جانب العاملين في الطيران المدني أن يؤثر تأثيرا خطيرا على سالمة ولما كان
  .الطيران

يكاو قد بدأت في اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع تدابير تكفل خلو أماكن العمل الخاصة بالطيران المدني من إساءة  اإلا كانتمول
استعمال العقاقير، وذلك بتعجيل إعداد مواد إرشادية إضافية مع التأكيد على البرامج التثقيفية المتعلقة بمنع إساءة استعمال 

  .العقاقير
  .وية قد طلبت إلى األمانة العامة أن تعجل إعداد مواد إرشادية إضافية لجنة المالحة الجولما كانت
من الواجب على مجتمع الطيران المدني الدولي أن يتأكد من أن العاملين في مجال الطيران المدني هم على دراية  ولما كان

  .باألخطار التي تشكلها إساءة استعمال العقاقير
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  :فإن الجمعية العمومية
أييدها القوي لجعل وإبقاء أماكن العمل في مجال الطيران المدني خالية من إساءة استعمال العقاقير، وتشجع  عن تتعلن  - ١

الجهود التعاونية التي تبذل في مجتمع الطيران المدني الدولي لتثقيف العاملين بشأن أخطار إساءة استعمال العقاقير، وتتخذ 
كشف مثل هذا االستعمال للمخدرات والحيلولة دونه، ومن خالل هذه الجهود الخطوات الالزمة، عندما ترى أن ذلك ضروري، ل

  .أن تتأكد من أن إساءة استعمال العقاقير لن تصبح شائعة أبدا أو مسموحا بها في مجال الطيران المدني الدولي
، ١٢-٢٧ في القرار  المجلس على أن يمنح درجة عالية من األولوية في برنامج األعمال الفنية، وفقا لما وردتحث  - ٢

لتعجيل إعداد ونشر مواد إرشادية تحتوي على تدابير يمكن للدول المتعاقدة أن تطبقها، ولعقد أو الترتيب لعقد ندوات أو حلقات 
دراسية حسب الضرورة لمساعدة الدول المتعاقدة ونشر الوعي فيها بشأن الحفاظ على أماكن العمل في مجال الطيران المدني 

  .تهديد الذي تشكله إساءة استعمال العقاقيرخالية من ال
  : إلى المجلس أن يواصل جهوده لرصدتطلب  - ٣

  .وجود وتزايد التهديد الذي تشكله إساءة استعمال العقاقير على سالمة الطيران المدني الدولي  )أ
  .جهود الدول المتعاقدة في تنفيذ التدابير الوقائية  )ب

  .ا عن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية إلى المجلس أن يقدم تقريروتطلب  - ٤

  مواءمة برامج الفحص الخاصة بالمخدرات والكحول  :١٢-٣٣القرار 

  .التفاقية الطيران المدني الدوليعاما وفقا  ٥٠  اإليكاو تؤدي وظائفها بكفاءة وفعالية على مرلما كانت

 ٥٤  من اتفاقية شيكاغو ووظائف المجلس الواردة في المادة٤٤  والواردة في المادة األهداف الرئيسية للمنظمةولما كانت
  .ى ال تزال ذات أهمية قصو٥٥ والمادة

 تم التعبير عن التقدير للتقدم الذي أحرزه المجلس واألمين العام بشأن منع االستعمال الخطر للمواد المؤثرة في العقل وبما أنه
  .رتبطة بالسالمة في قطاع الطيرانمن قبل الموظفين في وظائف م

 األنظمة المتعلقة بمنع بإصدار ال تزال توجد حاجة للتوصل إلى سياسة تواؤم التنفيذ من قبل السلطات الوطنية المعنية وبما أنه
  .إساءة استعمال الكحول والمخدرات من قبل الموظفين بقطاع مرتبط بالسالمة في مجال الطيران وتطبيقها

  .منظمة تواجه تحديات جديدة وسريعة التطور ذات طبيعة تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وقانونية الولما كانت

  . مواجهة هذه التحديات تؤثر على سالمة الطيران المدني الدوليولما كانت

  . هناك حاجة إلى قيام اإليكاو بالتصدي بفاعلية لتلك التحدياتولما كانت

  :فإن الجمعية العمومية
لمجلس باستعراض اإلرشادات الحالية إلدخال تحسينات عليها ترمي إلى مساعدة الدول على إعداد برامج  اتكلف  - ١

  .متوائمة لمنع االستعمال وبرامج للفحص
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 عن اإليكاو لتحقيقي التواؤم بين برامج الدول إلصدارها المجلس بدراسة المسائل وإعداد األحكام الالزمة تكلف  - ٢
بالمواد المؤثرة في العقل والتطبيق من قبل الدول المتعاقدة على إساءة استعمال الكحول والمخدرات المتعاقدة للفحص الخاص 

  .من قبل بعض الموظفين العاملين في مراكز حساسة مرتبطة بالسالمة
  . الدول المتعاقدة على تعزيز التواؤم فيما يتعلق ببرامجها الخاصة بالمنع والفحصتشجع  - ٣

 المستخدمة في االتصاالت ءة في اللغة االنجليزيةالكفا  :١١-٣٦القرار 
  الالسلكية الهاتفية

 االيكاو قد وضعت لمنع وقوع الحوادث أحكاما للكفاءة اللغوية لضمان كفاءة مسؤولي الحركة الجوية والطيارين لما كانت
غة االنجليزية بناء على الطلب في واستخدام وفهم اللغة االنجليزية في اتصاالت الهاتف الالسلكي، تشمل شروط وجوب توفر الل

  .جميع المحطات األرضية التي تخدم مطارات ومسارات جوية معينة تستخدمها الخطوط الجوية الدولية
أن أحكام الكفاءة اللغوية تعزز الشرط الذي وضعته االيكاو باستخدام مصطلحات قياسية في جميع الحاالت التي وإذ تدرك 
  .حددت لها
  .٥/٣/٢٠٠٨ل المتعاقدة قد بذلت جهودا كبيرة لالمتثال لشروط أحكام الكفاءة اللغوية بحلول أن الدووإذ تدرك 
أن بعض الدول المتعاقدة تواجه صعوبات جمة في تنفيذ شروط الكفاءة اللغوية بما في ذلك إنشاء قدرات التدريب وإذ تدرك 

  .واالختبار اللغوية
  . وقت إضافي لتنفيذ أحكام الكفاءة اللغوية بعد تاريخ التطبيق أن بعض الدول المتعاقدة ستحتاج إلىوإذ تدرك

أنه بموجب المادة الثامنة والثالثين من اتفاقية شيكاغو، يتعين على أي دولة متعاقدة ترى أنه يتعذر عليها عمليا وإذ تدرك 
  .نظمة الطيران المدني الدولي بذلكاالمتثال في كل الوجوه ألي من القواعد القياسية أو اإلجراءات الدولية، أن تبلغ فورا م

من اتفاقية شيكاغو، يتعين على أي شخص لديه رخصة ولكنه ال يستوفي تماما )  بموجب المادة التاسعة والثالثين بولما كان
 الشروط المفروضة في القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق بدرجة الرخصة أو الشهادة التي يحملها، أن يدون على رخصته أو

  .في ملحق لها بيانا كامال بتفاصيل عدم استيفائه لهذه الشروط
بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو ال يجوز ألي عضو في طاقم الطائرة ممن لديهم شهادات أو رخص ولما كان 

  .تي يدخل أراضيهامعتمدة على هذا النحو أن يشترك في المالحة الدولية، إال إذا كان ذلك بإذن من الدولة أو الدول ال
  :فإن الجمعية العمومية

  . الدول المتعاقدة على استعمال مصطلحات االيكاو القياسية في جميع الحاالت التي حددت لهاتحث  - ١
 المجلس إلى دعم الدول المتعاقدة في تنفيذها لشروط الكفاءة اللغوية وذلك بوضع معايير متسقة عالميا توجه  - ٢

  .لالختبارات اللغوية
 الدول المتعاقدة التي ليست في وضع يسمح لها باالمتثال لشروط الكفاءة اللغوية في تاريخ التطبيق على أن تنشر حثت  - ٣

على موقع االيكاو على االنترنت خططها لتنفيذ الكفاءة اللغوية بما في ذلك التدابير االنتقالية لتقليل المخاطر، حسب االقتضاء، 
 ومشغلي المحطات الجوية المعنيين بالعمليات الدولية، بالصورة المبينة وفقا ألساليب العمل للطيارين ومراقبي الحركة الجوية

  .المرتبطة بها الواردة أدناه والمواد اإلرشادية الصادرة عن االيكاو
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ث  المجلس إلى تقديم اإلرشادات إلى الدول حول إعداد خطط تنفيذية، تشمل تفسيرا لتدابير تقليل المخاطر بحيتوجه  - ٤
  .٥/٣/٢٠٠٨تمكن الدول المتعاقدة من نشر خططها في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن قبل تاريخ 

 الدول المتعاقدة على التنازل عن شرط السماح بموجب المادة األربعين من اتفاقية شيكاغو، في المجال الجوي تحث  - ٥
اللغوية الصادرة عن االيكاو لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات الواقع ضمن نطاق واليتها للطيارين الذين لم يفوا بعد بشروط الكفاءة 

، شريطة أن تكون الدول التي أصدرت إجازاتهم أو اعتبرتها سارية المفعول قد جعلت ٥/٣/٢٠٠٨بعد تاريخ التطبيق وهو 
  .خططها التنفيذية متاحة لجميع الدول المتعاقدة األخرى

 الذين يقومون بعمليات طيران تجاري أو عام، بشأن الدخول في المجال  الدول المتعاقدة على عدم تقييد مشغليها،تحث  - ٦
الجوي الواقع ضمن نطاق والية أو مسؤولية دول أخرى ال يفي مراقبو الحركة الجوية أو مشغلو محطات الراديو فيها بعد 

، شريطة أن تتيح تلك الدول ٣/٥/٢٠٠٨ بشروط الكفاءة اللغوية، وذلك لفترة ال تتجاوز ثالث سنوات بعد تاريخ التطبيق وهو
  .خططها التنفيذية لجميع الدول المتعاقدة األخرى

  . الدول المتعاقدة على توفير البيانات المتعلقة بمستويات تنفيذها لشروط الكفاءة اللغوية عندما تطلبها االيكاوتحث  - ٧

يرا بخصوص تنفيذ شروط االيكاو للكفاءة المجلس بأن يقدم إلى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقرتكلف   - ٨
  .اللغوية

  . ١٦-٣٢أن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية رقم  تعلن  - ٩

  أساليب العمل ذات الصلة

  :  القيام بما يلي٥/٣/٢٠٠٨ينبغي للدول المتعاقدة التي يتعذر عليها الوفاء بشروط الكفاءة اللغوية بحلول 
  :ط الكفاءة اللغوية تشمل ما يليوضع خطط تنفيذية لشرو  - ١

  .في قواعدها الوطنيةالكفاءة اللغوية خطا زمنيا العتماد شروط   )أ

  .خطا زمنيا إلنشاء قدرات التدريب والتقييم اللغوية  )ب

وصفا لنظام تحديد األولويات على أساس المخاطر فيما بين التدابير االنتقالية الواجب وضعها حتى يتحقق   )ج
  .الكفاءة اللغويةامل لشروط االمتثال الك

  .لحاملهاالكفاءة اللغوية إجراءات اعتماد الرخص للداللة على مستوى   )د

 .تعيين جهة اتصال وطنية للخطة التنفيذية بالنسبة للكفاءة في اللغة االنجليزية  )ه

ذلك بنشرها على موقع االيكاو جعل خططها التنفيذية في مجال الكفاءة اللغوية متوفرة لجميع الدول المتعاقدة األخرى و  - ٢
  .٥/٣/٢٠٠٨على االنترنت في أقرب وقت ممكن عمليا، ولكن قبل تاريخ 

  . إبالغ االيكاو باالختالفات عن القواعد والتوصيات الخاصة بالكفاءة اللغوية  - ٣

  .عنها  الصادرةنشر االختالفات عن شروط الكفاءة اللغوية بخصوص تقديم خدمات المالحة الجوية في أدلة الطيران  - ٤
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  استبدال الهالونات  :١٢-٣٦القرار 

 الهالونات تسهم في تغير المناخ وهناك اتفاق عالمي على عدم إنتاجها بسبب موادها الكيميائية التي تستنفد األوزون لما كانت
   سنة؛٤٥وكانت تستخدم كعامل إلطفاء الحرائق في طائرات النقل التجاري على مدار 

از الكثير من العمل بسبب انخفاض إمدادات الهالون المتاحة وازدياد الشواغل لدى الدوائر البيئية بسبب  لضرورة إنجوإدراكا
  عدم إحراز تقدم جوهري في مجال الطيران؛

 لقيام الفريق العامل المعني بحماية أجهزة الطائرات من الحرائق بإعداد قاعدة الحد األدنى لألداء لكل تطبيق من وإدراكا
  لهالون بمشاركة من الصناعة والسلطات التنظيمية؛تطبيقات ا
 لوجود شروط صارمة لكل تطبيق من تطبيقات الهالون، في مجال الطائرات على وجه التحديد، يجب تلبيتها قبل تنفيذ وإدراكا

  عملية االستبدال؛
ها أكبر تطبيقات استخدام عوامل  لغياب التقدم الحقيقي في إيجاد بدائل الهالون المستخدم في مقصورة البضائع كونوإدراكا

  اإلطفاء، بينما حدث تقدم في تطوير بدائل له تستخدم في جوانب عديدة في تشغيل الطائرات؛
 لضرورة أن تعتمد أي استراتيجية لبدائل الهالون على البدائل التي ال تشكل خطرا غير مقبول على البيئة أو الصحة وإدراكا

  .حل محلهاعند مقارنتها بالهالونات التي ت
  :فإن الجمعية العمومية

  . على الحاجة الملحة الى تطوير وتطبيق بدائل الهالونات في مجال الطيران المدنيتوافق  - ١
 الدول على إبالغ مصنعي الطائرات وشركات الطيران وموردي المواد الكيميائية وشركات معدات إطفاء تحث  - ٢

هالونات في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة وأجهزة اإلطفاء المحمولة الحرائق بإحراز تقدم سريع نحو تطبيق بدائل ال
  .والمراحيض وأن تدرس بدائل إضافية للهالونات تستخدم في المحركات ووحدات الطاقة المساعدة ومقصورات البضائع

  :ن باستبدال استخدام الهالون في كل م٢٠١١ الى المجلس أن يدرس وضع التزام يسري في سنة تطلب  - ٣
  .مراحيض الطائرات الجديدة  —
المراحيض وأجهزة اإلطفاء المحمولة والمحركات ووحدات الطاقة المساعدة للطائرات التي يتم التقدم بطلب   —

  .جديد للحصول على ترخيص لطرازها
  باستبدال الهالون في أجهزة اإلطفاء المحمولة٢٠١٤ الى المجلس أن يدرس وضع التزام يسري في سنة تطلب  - ٤

  .للطائرات الجديدة
تشجع االيكاو على مواصلة التعاون مع الفريق العامل الدولي المعني بحماية أجهزة الطائرات من الحرائق وأمانة   - ٥

األوزون لدى برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل اللجنة الفنية لبدائل الهالونات التابعة لفريق الخبراء المعني بالتقييم 
  .قتصادي بشأن موضوع بدائل الهالونات في الطيران المدنيالتكنولوجي واال

 قيام المجلس بتقديم تقرير للدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية بشأن التقدم المحرز في شأن بدائل أن تقرر  - ٦
  .الهالونات في الطيران المدني
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ي االتصاالت الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة ف  :)ز(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  الهاتفية الالسلكية

  
  التدريب على الطيران  :)ح(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  التحقيق في حوادث الطائرات 
  

في بعض  التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق  :)ش(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  حوادث الطائرات

  
   البشريةالعالقة بين السالمة الجوية والعوامل  :)ط(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  
  المدني تحسين سبل تفادي الحوادث في الطيران  :١٠-٣٦القرار 

  
   بعض سجالت الحوادث والوقائعإفشاءعدم   :٨-٣٦القرار 

  وحدات القياس
  

  وحدات القياس  :)و(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  التسهيالت والخدمات األرضية والعاملون األرضيون

  جاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية حدود المتعيين  :)م(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  

  توفير خدمات البحث واإلنقاذ  :)ن(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  

والحركة الجوية  التنسيق بين الحركة الجوية المدنية :)س(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  العسكرية

  
  توفير المطارات المالئمة  :)ع(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
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على األرض  ر مساعدات المالحة الالسلكيةاختبا  :)ف(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  الجو ومن

  
  األرضيين في الطيران شروط مالئمة لتوظيف العاملين  :)ص(، المرفق ١٣-٣٦القرار 

  
  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي  :١١-٢٧القرار 

  
ألغراض االتصال المستخدمة  اللغة االنجليزية إتقان  :١١-٣٦القرار 

  الالسلكي بالهاتف

  إلجراءات الفنية ضد أفعال التدخل غير المشروع ا

تخريب وتدمير طائرة مدنية كوبية أثناء طيرانها في رحلة منتظمة   :٥-٢٢القرار 
   من الركاب وأفراد الطاقم٧٣في منطقة الكاريبي مما نتج عنه فقدان 

  
 حماية الطيران المدنيل المستمرةإليكاو اسياسات بموحد البيان ال  :٢٠-٣٦القرار 

  المشروع الدولي من أفعال التدخل غير
  

دور اإليكاو في القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة   :١٢-٢٧القرار 
  بطريق الجو

________________  
  



 

III-1 

  ي النقل الجو—الباب الثالث 

   المستمرةيسياسات النقل الجو

  ل النقل الجويفي مجاالمستمرة سياسات اإليكاو بموحد البيان ال  :١٥-٣٦القرار 

 مقدمةال

النقل خدمات ر يتباعها لتطوإ المبادئ األساسية التي يجب على الحكومات تحددالطيران المدني الدولي قد  اتفاقية لما كانت
المبادئ  هو دعملذلك كان أحد أغراض االيكاو و، يتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانسالجوي الدولي على نحو 

  معواقتصادي  للنقل الجوي الدولي على أساس تكافؤ الفرص وتشغيلها على أساس سليمخدماتنشاء إ إلىرامية والترتيبات ال
  .العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح

لى إضافة إل على المستوى الوطني باستمرة النقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية المولما كان
  .ة الدوليياتالمستو

 طوير النقل الجويستغالل الفرص المتاحة إلى أقصى حد والتصدي للتحديات التي تجابه ت تدبير الموارد الالزمة الولما كان
  .، وخاصة على البلدان الناميةولمواكبة التحديات التي يفرضها الطلب على النقل الجوي يزداد صعوبة

لدول المتعاقدة على نحو مستمر وينبغي في ا بشأن تطوير النقل الجوي وإحصاءاتودراسات  إرشادات المنظمة تعد ولما كانت
  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وتكييف هذه المواد

 من المعلومات األخرى لكي يتسنى اوغيره دقيقة وواقعية إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على  من ولما كان
  .اإلرشادات هذه إعدادللمنظمة 
  . المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسية أكثر من وضعهاولما كانت
دول لذ أهدافها االستراتيجية تساعد االمنظمة واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفي  هذهناإلرشادات الصادرة ع تولما كان

  .على وضع السياسات والممارسات التي تسهل عولمة النقل الجوي الدولي وتحوله إلى التشغيل التجاري وتحريرهمتعاقدة ال
  . المنظمة في مجال النقل الجوي هذهلاعمأمن المهم للدول المتعاقدة أن تشارك في  ولما كان

  : الجمعية العموميةفإن
كما الجوي،  سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقلبأن مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البيان الموحد  ررتق  - ١

  : والثالثين للجمعية العموميةة السادسةعند ختام الدورقائمة تلك السياسات كانت 
  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي  ):أ(المرفق 
  اإلحصاءات  ):ب(المرفق 
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  التوقعات والتخطيط االقتصادي  ):ج(لمرفق ا
  التسهيالت  ):د(المرفق 
  فرض الضرائب  ):ه(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية  ):و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين  ):ز(المرفق 
  البريد الجوي  ):ح(المرفق 

 المجلس في الوثائق المذكورة في هذا البيان عدهاتجديداتها التي ي الدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات وتحث  - ٢
  .دوريةال كتبالدلة واأل األمين العام في تجديداتها التي يعدهاالموحد و

 ،وقرارات الجمعية العموميةشيكاغو ن اتفاقية مالدول المتعاقدة على أن تبذل كل جهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة  تحث  - ٣
 مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه الخصوص وبأقصى سرعة وعلى الوجه األكمل وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في

  . والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوياإلحصاءات
 مإسها أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضرورية لتحقيق أفضل إعطاء المجلس إلى تطلب  - ٤

  .النامية ممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للبلدان
 الدول ونمثلي موضوع في مجال النقل الجوي مشورة خبراء لكل  بأنسب الوسائل المجلس أن يلتمسإلى تطلب  - ٥

 إلى لجنة النقل الجوي أو إلىا  تقاريرهقدم فرق من الخبراء المؤهلين تإنشاء رأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك إذاالمتعاقدة 
  .مجموعات الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعات

 باعتبارها جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيها، تستطيععقد مؤتمرات أو اجتماعات عالمية أن ي المجلس إلى تطلب  - ٦
 ذات األهمية العالمية في مجال النقل الجوي، عندما يبرر عقد هذه االجتماعات عدد ائلمستقدم في حل الللالوسيلة الرئيسية 

  . بناءة بصددهاإجراءات اتخاذ توجد امكانية التي يتعين حلها وحيث مسائلوأهمية ال
لتي يتطلبها  المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعات المماثلة اإلى تطلب  - ٧

  .نشر سياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينها
 البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن يخطر واظب على مراجعة هذا المجلس أن يإلى تطلب  - ٨

  .يهيرات عل تغيإدخال إلىالحاجة كلما دعت الجمعية العمومية 
  .١٨-٣٥ القرارل  أن هذا القرار يحل محتعلن  - ٩

  )أ(المرفق 
   للنقل الجوي الدوليالتنظيم االقتصادي

   االتفاقات والترتيبات—القسم األول 
المبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة، واالنصاف والمساواة في الفرص، وعدم التمييز،  لما كانت

  .الترابط، والتناسق، والتعاون، قد ساعدت على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره في المستقبلو
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  . أهداف المنظمةأحد أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل إلىتعدد األطراف  ولما كان
 ولكنها تشترك في هدف أساسي  شيكاغو اتفاقيةإطارة ضمن مختلف  الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيميةولما كانت

  .واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه
 اتفاق عبور وكان تشغيال سليما واقتصاديا، ة النقل الجوي الدوليخدمات أحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل ولما كان
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه المتعاقدة على الدول سهل  يذا الخصوصفي ه  الجوية الدوليةالخدمات

الثالثة والثمانين من اتفاقية شيكاغو  كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم  الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن ولما كانت
لقواعد تسجيل اتفاقات ران المدني الدولي وفقا  الترتيبات المتعلقة بالطيجميع سرع ما يمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو و

  .وترتيبات الطيران لدى االيكاو
غير مستصوبة حيث  أمور حاالت التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل ولما كانت

  .دقة واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافيةانها تقوض 
  . الجوية بشكل مرضالخدماتتنمية  وشفافة لعادلةينبغي أن يتم بطريقة لنقل الجوي الدولي ا تحديد أجور وأسعار ولما كان

الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال النقل الجوي، وكانت المنظمة قد وضعت  ولما كانت
الدولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جوية نموذجية لكي تستعين بها إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي 

  . في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية— حسب رغبتها —الدول 
  : الجمعية العموميةفإن
ل  تنظيم النقل الجوي الدولي وفي تسهياتسياسعن  إرشادات إعداد لاليكاو في األساسي من جديد على الدور تؤكد  - ١

  .التحرير
بادر على وجه السرعة إلى أن تعلى  الجوية الدولية الخدمات اتفاق عبور إلى الدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد تحث  - ٢

  .إليهفي االنضمام النظر 
اتفاقات وترتيبات التعاون المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لدى االيكاو تسجل أن  الدول المتعاقدة على جميع تحث  - ٣
  .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى ووفقا  شيكاغومن اتفاقية) ٨٣(ذلك وفقا ألحكام المادة و
اتفاقات أو ترتيبات الخدمات  بالمشاكل المهمة الناشئة عن تطبيق تاماالدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث  - ٤

  .هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاريةفي بلوغ   وتفيد أو متوقعةمستجدةوأي تطورات الجوية 
 تدابير التعاون، بما في على دراسة وإعداد اإلقليمية شبه واإلقليمية المجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات إلى تطلب  - ٥

في الوقت المالئم بتطبيق المتعاقدة الدول توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تذلك الترتيبات الم
  . أوسعنطاقتدابير مماثلة أو أخرى على 

 الدراسة المقارنة والتحليلية لسياسات الدول المتعاقدة وشركات الطيران وألساليب إجراء المجلس أن يواصل إلى تطلب  - ٦
دول المتعاقدة بأي تطورات جديدة في  جميع اليخطر وأن ، الجويةالخدماتعملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات 

  .سيما بأي ترتيبات متحررة واللحقوق التجارية، على تبادل االتعاون الدولي 
واظب على استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي،  المجلس أن يإلى تطلب  - ٧

  .وأن ينقحها أو يحدثها حسب االقتضاء
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  .تسجيلالالطيران بغرض تبسيط عملية  مجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الإلى تطلب  - ٨
دون تأخير، وأن بتسجيل هذه االتفاقات والترتيبات المبادرة إلى ر الدول المتعاقدة بأهمية  األمين العام أن يذكّإلى تطلب  - ٩

  .يل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلستسجل الدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة إلىيقدم 
الجوية الدولية الخدمات  إلى اتفاق عبور الجميعمن رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على انضمام تطلب   -١٠

  .االتفاقهذا  االنضمام إلى بمدى اعتزامها األمانة العامة  على إبالغ الدول المتعاقدة يحثاوتنفيذه، وأن

  الترتيبات التنظيميةمجال  التعاون في —سم الثاني الق
 بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المستوى الوطني تؤثر على استقرار النقل لما كانت

 شيكاغو كما تنافيفاقية  المبادئ األساسية التوتنافي في هذا المجال مجحفةالجوي الدولي، وتنحو إلى ممارسات تجارية تمييزية 
  .بانتظام وتوافقتطور النقل الجوي الدولي 

تطوير اقتصاد الكثير من الدول لجوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهمية أساسية النقل ال خدمات شغيل تولما كان
  . الدول التي تعتمد على السياحةسيما والالنامية، 

طيران بممارسة حقوق الطريق وغيرها الشركة عند اإلذن للة ا والسيطرة الفعالغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
على منها دولية والحصول الجوية ال الخدماتتشغيل ل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلة نامية ال يحرم دوقدمن حقوق النقل الجوي 

  .الفوائد المثلى
واق ينبغي تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقا لتقديرها، تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األس ولما كان

  .سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرقابة التنظيمية الفعالة وال
 قد يساعد على تهيئة بيئة توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران ولما كان

تشغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم في هدف مشاركة الدول في 
  .عملية التحرير بدون المساس بالتزامات الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه

 تجمعات اقتصادية التي تنشئ من خالل الترتيبات التعاونية ا متزايدا تشجيعتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى ولما كان
عبر عن التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بين الدول النامية التي الذي ي التعاون الوظيفي تسهل وإقليمية

  . اإلقليميتنتمي إلى حركات التكامل االقتصادي
التي تتمتع بهذه نامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقن لأي شركة طيراممارسة  ولما كانت

الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها في يد دولة نامية 
  .أو أكثر أو في يد مواطنيها ممن لهم مصالح متماثلة

  :لعمومية الجمعية افإن
، وأن تضمن بانتظام وتناسقر النقل الجوي الدولي ي تطوعلى تؤثر انفراديةالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير  تحث  - ١

  .عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبة لسماته الخاصة
ممارسة حقوق الطريق وغيرها من حقوق النقل والسماح لها بتعيين أي شركة طيران الدول المتعاقدة على قبول  تحث  - ٢

 نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف، بما في ذلك في سيما الدول النامية أو دول، والألي دولة  الجوي
  . األطراف المعنيةعقدها أو تعقدتهااتفاقات النقل الجوي التي 
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بوصفه  اإلقليمية شبه أو اإلقليميةلتجمعات االقتصادية لول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة الد تحث  - ٣
 ما حيثاإلقليمي نفس التجمع االقتصادي مندولة نامية أخرى ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة ال لقيام ا سليماأساس

  .مواطنيهافي يد أو الواحدة أو األكثر على تلك الشركة في يد تلك الدولة النامية األخرى لة ا والسيطرة الفعاألغلبيةتكون ملكية 
 على التفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما في ذلك إتباع الدول المتعاقدة تحث  - ٤

ى في جهودها الرامية إلى التحرر من معياري الملكية معايير االيكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي لمساعدة الدول األخر
  .والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين، دونما إخالل بالسالمة واألمن

 الجوية الدولية إلى أن تقدم إلى للخدمات الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك تدعو  - ٥
بالذات لما فيه فائدة المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع  بخصوص خبرتها حتى المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة

  .الدول المتعاقدة
االنضمام إلى ة إلى الدول المتعاقدة التي ترغب في جدي كل مساعدة مبناء على الطلب المجلس أن يقدم إلى تطلب  - ٦

  .دوليةالجوية ال اتالخدم لتشغيل اإلقليمية شبه أو اإلقليميةالتجمعات االقتصادية 
 هذه الترتيبات التعاونية إعداد إلى الدول المتعاقدة التي تبادر إلى بناء على الطلب المجلس أن يقدم المساعدة إلى تطلب  - ٧
التابعة لها  التي تقوم شركات الطيرانالدول المتعاقدة  أو إلى ، الجوية الدوليةالخدماتملكية وتشغيل مشاركة المباشرة في لل

  . على الدولالترتيبات التعاونيةتلك  المعلومات المتعلقة ببتوزيع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور بوضع

   توزيع منتجات شركات الطيران—القسم الثالث 
ران، تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترونية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات الطي لما كان

  .سيما على توزيع منتجاتها وال
 مرتبطين ن االيكاو قد وضعت مدونة سلوك لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي لتتبعها الدول ووضعت بندين نموذجييولما كانت

  .بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات الجوية
  : الجمعية العموميةفإن
 تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها وأن ينشر على يرصد المجلس أن الى تطلب  - ١

  .الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورات
 المجلس أن يستعرض ما إذا كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحجز اآللي والبنود إلى تطلب  - ٢

  . والصناعةالنموذجية في ضوء التغييرات في التنظيم 

  تجارة الخدمات —القسم الرابع 
طار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات إفي التي أدرجت مسألة جوانب النقل الجوي الدولي اهتمت ب قد  االيكاوتلما كان

)GATS( ر  وللصالحية والدواتفاقية الطيران المدني الدولي وعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام
  .اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل الجوي الدولي

  : الجمعية العموميةفإن
 التوصيات وأن تضع المنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية أن من الضروري أن تستطلع على تؤكد من جديد  - ١

  .يرات الداخلية والخارجية التي تؤثر فيه للتغاستجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة والمقترحات 
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تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدولي واستمرار ازدهاره على نحو يتسم  أنتلك الترتيبات ل ه ينبغي بأنسلمت  - ٢
ركتها مشاودول المتعاقدة ـمصالح جميع الباالنتظام واالستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمان 

  .الدولي الفعالة والمستمرة في النقل الجوي
  . تنظيم النقل الجوي الدولياتسياسعن  اإلرشادات على الدور القيادي لاليكاو في وضع تؤكد من جديد  - ٣
 الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات التجارية واالتفاقات والترتيبات التي تتعلق بالنقل الجوي الدولي على تحث  - ٤
  :يلي ام

 سلطات الطيران وصناعة الطيران ةكارشم الوطنية وأن تكفل بصفة خاصة هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ
  . في المفاوضاتة مباشرمشاركة

سيما خصائص النقل الجوي  ، والالطيران المدني الدولياتفاقية  تاما ألحكام إدراكا ممثليها إدراكأن تكفل   )ب
  .ظيمية واتفاقاته وترتيباتهالدولي وبنيته التن

  . االيكاو غير األعضاء في منظمة التجارة العالميةالمتعاقدة لدى الدول إزاء حقوقها والتزاماتها تراعيأن   )ج
ضافية متعلقة بالنقل الجوي في االتفاق إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية اآلثار المترتبة على   )د

 االرتباط الوثيق بين الجوانب االقتصادية والبيئية  الخاص آخذة بعين االعتبار،خدماتالعام بشأن تجارة ال
  . الجوي الدوليفي النقل األمنوجوانب السالمة و

اإلرشادات للتنظيم االقتصادي، بما في ذلك االيكاو في وضع وصالحيات  تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  . تنظر في إتباع هذه اإلرشاداتتحرير النقل الجوي الدولي، وأن

 وأي التزامات محددة تتعلق إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو من اتفاقية ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة   )و
  . بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدماتعقدتهابالنقل الجوي الدولي 

  : االهتمام الواجب لما يليإيالءقبين فيها منظمة التجارة العالمية والدول األعضاء والمرا من تطلب  - ٥
 واإلقليمي الجوي الدولي والتحرير الذي يجري على المستوى الثنائي بالنقلالهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة   )أ

  .شبه اإلقليميو
  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي  )ب
  بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملها الدائب فيالراهنة اإلرشاديةة االيكاو وموادها سياس  )ج

  . الميدانهذا
  : المجلسإلى تطلب  - ٦

أن يواصل االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مع ضمان السالمة   )أ
  .وي الدوليواألمن وحماية البيئة في النقل الج

 النقل الجوي الدولي، وابالغ الدول علىالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب
  .المتعاقدة بها

غيرها من  بين االيكاو ومنظمة التجارة العالمية وةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال و استمرار أن يشجع  )ج
  . مجال تجارة الخدماتتعمل فيغير الحكومية التي وية  الحكوم الدوليةالمنظمات
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  عن السياسات اإلرشادات وضع —القسم الخامس 

  . التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليفي  عليها التزامات ومسؤوليات دوليةالحكوماتلما كانت 

وإثارة التحديات والمسائل في مجال التحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي سيستمران في إتاحة الفرص  ولما كان
  .تنظيم النقل الجوي الدولي

  . األخرىاالرشاديةالمواد السياسات و مسائل تنظيمية كثيرة وجمعتعالجت قد  المنظمة ولما كانت

  : الجمعية العموميةفإن
 التنظيم االقتصادي للنقل  السياسات والمواد االرشادية التي أعدتها االيكاو بشأن الدول المتعاقدة على أن تراعيتحث  - ١

االقتصادي تنظيم ال عن  اإلرشاديةالسياسات والموادالصادرة بعنوان  Doc 9587 الوثيقةالجوي الدولي، مثل تلك الواردة في 
  . التنظيميةا االضطالع بمهامه عندالدولي لنقل الجويل

 وأن  الدول المتعاقدةلها ملبية الحتياجاتجعوالسياسات والمواد االرشادية   هذهتحديثأن يضمن المجلس  إلىتطلب   - ٢
  .يعد حسب االقتضاء إرشادات بشأن مسائل التنظيم الناشئة التي تهم الجميع

  )ب(المرفق 

  اإلحصاءات

  . برنامج االيكاو لإلحصاءات يمثل أساسا مستقال وعالميا لغرض تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدوليلما كان

 التي يطلبها المجلس وفقا بتقديم اإلحصاءات النقل الجوي التابعة لها شركاتم ودة قد تعهدت بأن تقكل دولة متعاق لما كانتو
  . من اتفاقية شيكاغو٦٧ للمادة

 الطرق جهيزات والمطارات الدولية وتالخدمات الجوية الداخلية عمليات إلحصاءات شروطاالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و) ٥٤(الدولية، طبقا للمادتين 

  . من اتفاقية شيكاغو٢١المجلس قد أعد شروطا لجمع البيانات عن الطائرات المدنية المسجلة طبقا للمادة ولما كان 

 المجلس قد اعتمد سياسة اإلدارة القائمة على تحقيق األهداف التي تقتضي قياس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من ولما كان
  .ألهداف االستراتيجية الموضوعة لهاحيث بلوغ ا

 االيكاو قد أنشأت قاعدة بيانات إحصائية متكاملة لتزويد الدول المتعاقدة وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم ولما كانت
  .بالكفاءة إلثبات صحة البيانات اإلحصائية وخزنها واسترجاعها

  .قدمها عدد آخر غير كاملة التي طلبها المجلس، وصاءاتاإلحقدم بعد يعدد من الدول المتعاقدة لم  ولما كان

  .اإلحصاءات الطيران وتوزعها يخفف من عبء تقديم إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان
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  : الجمعية العموميةفإن
 وبشكل الكتروني كلما  في حينها المطلوبةاإلحصاءاتدها لتقديم و الدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جهتحث  - ١

  .أمكنها ذلك
لخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة ليدرسوا بصفة منتظمة البيانات  المجلس أن يدعو إلى تطلب  - ٢

وليضعوا المقاييس أكثر فاعلية، تلبية   ودولها المتعاقدةتلبية احتياجات المنظمةاإلحصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل
وموقوتية  هااكتمالمدى  واإلحصاءات اتساق صد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها االستراتيجية وتحسينالضرورية لر

  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالتمن جانب  تقديمها
  : المجلس ما يليإلى تطلب  - ٣

 إحصاءات في جمع ةالعاملأن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى   )أ
  .الطيران وتوزيعها

 المساعدة إلى الدول المتعاقدة بناء على طلبها لتحسين  المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة العامةترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها  المنظمةإبالغ الطيران المدني وتحسين عملية إحصاءات

  )ج(المرفق 
   والتخطيط االقتصاديالتنبؤات

اليكاو في تتبع التوجهات وتطبيق التحليالت االقتصادية يمثل أساسا ضروريا لتعزيز تخطيط وتطوير النقل  استقالل الما كان
  .الجوي الدولي

  الستخدامها في عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبلوإقليمية عالمية تنبؤات الدول المتعاقدة تحتاج إلى تنلما كاو
  .مختلف األغراض

 المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي يحتمل أن إطار أعمالهجب المجلس في من وا ولما كان
  .تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يبادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسب

ية مع التركيز الخاص على السالمة واألمن المنظمة مطالبة بتقييم أدائها بصورة منتظمة وفقا لألهداف االستراتيج تولما كان
  .  والبيئة والكفاءة

 قتصادي ألغراض تخطيط المطارات ونظم المالحة الجوية وتخطيطالدعم االى ال محددة وتحتاج إلى تنبؤات المنظمة ولما كانت
  .ةالبيئحماية 

  : الجمعية العموميةفإن
في الطيران ديث التنبؤات باالتجاهات والتطورات في المستقبل وتح بإعداد االقتضاء المجلس أن يقوم حسب إلىتطلب   - ١

 ها والعالمية، وأن يتيحالمحلية واإلقليميةالبيانات  هذه التنبؤات شملة، على أن ت أو محددة عامالتنبؤاتالمدني، سواء كانت هذه 
  . والكفاءة، وأن يلبي الحاجة إلى البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئةللدول المتعاقدة

 وتحليل التكاليف والمنافع أو التنبؤات الالزمة إلعداد واإلجراءات المجلس أن يعمل على وضع المنهجيات إلى تطلب  - ٢
تخطيط ل اإلقليميةالمجموعات و  المنظمةباحتياجاتحسب االقتضاء  دراسات األعمال، بحيث تفي وإعداد التكاليف، مردودية

  . تخطيط البيئة التابعة للمنظمةأجهزة وغيرها من المالحة الجوية والنظم األخرى
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 الجارية لألغراض التنبؤاتلجمع ووضع المعلومات عن أساليب الالزمة ترتيبات ال المجلس أن يضع إلى تطلب  - ٣
تها تنبؤا لها في إرشادات لتكون بمثابة آخرها على الدول المتعاقدة من آن إلى عوزأن ي و، أعاله٢ و١ المحددة في الفقرتين

  .وتخطيطها االقتصادي

  )د(المرفق 
  التسهيالت

  أحكام التسهيالتوتنفيذ  إعداد —القسم األول 
) ٢٤(و) ٢٣(و) ٢٢(موجب المواد  التزامات الدول المتعاقدة ب للتركيز علىضعقد و التسهيالت —الملحق التاسع  لما كان

) ١٤(و) ١٣(و) ١٠( القانونية المشار اليها في المواد  الالزمة للوفاء بالشروطاإلجراءاتتوحيد لوشيكاغو، اتفاقية  من
  ).٣٥(و )٢٩(و

 تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أمرا أساسيا لتيسير تخليص الطائرات والركاب وأمتعتهم ولما كان
  .افظ على كفاءة عمليات النقل الجويوالبضائع والبريد ومواجهة التحديات في مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بما يح

 أن تواصل الدول المتعاقدة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في النقل الجوي، وأن تقوم في نفس الوقت بحماية حيويمن ال ولما كان
  .الطيران المدني الدولي

 تخليص بتعجل استحداث نظم  فيفاعليتهاثبتت أ مواصفات وثائق السفر المقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد ولما كانت
  .الهجرةاالمتثال لالجراءات التي تضعها سلطات ز برامج يتعزوي المطارات فالدوليين وأفراد الطواقم  الركابإجراءات 
 اآلخرين نتفعينالمسافرين والمعلى  ات المطارباني مالتي تسهل الحركة في مجموعة من الالفتات القياسية إعداد ولما كان

  .ته وفائدتهيعلا فأثبت قد
  : الجمعية العموميةفإن
 الدول المتعاقدة على أن تعطي اهتماما خاصا لزيادة جهودها لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية الواردة في تحث  - ١

  .الملحق التاسع
بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  التسهيالت — تحديث الملحق التاسع يواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  - ٢
  .، والبضائع والركاب، وحماية صحة الركاب والطواقم ضوابط الحدودبإدارةلمتعاقدة فيما يتعلق ا

  .األمن —والملحق السابع عشر  التسهيالت —بين أحكام الملحق التاسع والتكامل  المجلس أن يكفل التوافق إلىتطلب   - ٣
  الصادرةDoc 9303  الوثيقة رقمفيواردة ال واإلرشاداتتحديث المواصفات يواظب على  المجلس أن إلى تطلب  -٤

 التي تحسن استكشاف الحلول التكنولوجية واصل وأن ي،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، السفر المقروءة آلياق وثائ بعنوان
  . اإلجراءاتتخليص

 إلرشادية  الدولاإلشارات" بعنوان  الصادرةDoc 9636  رقملوثيقةا تحديث واظب على المجلس أن يإلى تطلب  -٥
  . الدول المتعاقدةاحتياجات وتأمين وفائها بإليها البيانات الجديدة وذلك بإضافة، " البحريةوانئ والمات المطاربانيألشخاص في ما
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   التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر—  الثانيالقسم
دولة العبور وتهدف إلى إبالغ ية الشخص وجنسيته  جواز السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوبما أن

  .هحامله أن يعود إلى الدولة التي أصدرت جوازبوسع المقصد بأن  أو
  .جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليكل  الثقة الدولية في سالمة وبما أن
التي اعتمدتها في " يجية العالمية لمكافحة اإلرهاباالسترات" بموجب –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان

 أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات حسب االقتضاء لتحسن أمن إنتاج وإصدار وثائق الهوية – ٨/٩/٢٠٠٦
  .والسفر ولتحول دون تغيرها ولكشف استخدامها بالتزوير

 تزوير وتزييف جوازات بما في ذلك الغش في جوازات السفر، مكافحة ل من المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عالولما كان
هويات، واستخدام جوازات الالسفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السفر الصالحة من جانب منتحلي 

  .صول عليها بشكل غير مشروع مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تم الحالتي انتهتالسفر 
  . استعمال جوازات سفر فارغة مسروقة يتزايد في أنحاء العالم ممن يحاولون دخول بلد بهوية مزورةولما كان
لمساعدة الدول في المسائل التي تشمل تخطيط المشاريع " التنفيذ العالمي لوثائق السفر المقروءة آليا" االيكاو قد أنشأت مشروع ولما كانت

 إلصدار جوازات السفر المقروءة آليا ٢٠١٠يذها والتعليم والتدريب وخدمات تقييم النظم بحيث تستطيع الدول االلتزام بموعد سنة وتنف
  ).الجوازات االلكترونية(ووضعت دليل المفاتيح العامة لتعزيز أمن جوازات السفر المقروءة آليا المعززة بالقياسات البيولوجية 

  : الجمعية العموميةفإن
أمن وسالمة جوازات السفر الصادرة عنها، ولحماية هذه للمحافظة على  أن تكثف جهودهاالدول المتعاقدة على  تحث  - ١

  . أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائلعلىالجوازات من الغش، و
اردة في الجزء األول الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليا طبقا للمواصفات الو إلى تطلب  - ٢

  .١/٤/٢٠١٠ أن تبادر إلى إصدارها في موعد أقصاه Doc 9303من الوثيقة رقم 
  .٢٤/١١/٢٠١٥ الدول المتعاقدة على أن تكفل انتهاء صالحية جوازات السفر غير المقروءة آليا قبل تحث  - ٣
 لوثائق السفر المقروءة آليا أن تتصل  الدول المتعاقدة التي تطلب المساعدة في إطار مشروع التنفيذ العالميتحث  - ٤

  .بااليكاو على وجه السرعة
من خالل تنفيذ  الغش في جوازات السفر، مكافحةفعالية عمليات العمل على تعزيز واصل أن ي المجلس إلى تطلب  - ٥

 الحفاظ على علىعاقدة  لمساعدة الدول المتاإلرشاديةالمواد والتوصيات الدولية ذات الصلة في الملحق التاسع، ووضع القواعد 
  .عنها سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة

  . الدول التي تصدر الجوازات االلكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لاليكاوتحث  - ٦
المفقودة والمسروقة إلى  الدول المتعاقدة التي ال تفعل ذلك على أن تقدم بيانات روتينية ومحدثة عن الجوازات تحث  - ٧

  .قاعدة البيانات الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة/للبحث اآللي) انتربول(آلية الشرطة الجنائية الدولية 

   التسهيالتعلى مسائل الوطنية والدولية والتعاون اإلجراءات — الثالث القسم
  .عمليات تخليص اإلجراءاتمرة لتحسين فعالية وكفاءة  مستإجراءاتالدول المتعاقدة تقضي بأن تضع حاجة ال  كانتالم
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  . التحسينات الالزمةإلدخال لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمثل وسيلة ناجحة إنشاء ولما كان
 التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها شؤون على مسائل التعاون ولما كان

  .ينسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعنيالت
  : الجمعية العموميةفإن
 مع اإلقليميتعتمد سياسات للتعاون أن تستعين بها، وأن وطنية للتسهيالت و  الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجاناتحث  - ١

  .الدول المجاورة
 الدولية الحكومية األخرى لمنظماتل اإلقليمية بهش واإلقليميةالدول المتعاقدة على المشاركة في برامج التسهيالت تحث   - ٢

  .المعنية بالطيران
 التدابير الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل المالئمة جميع الدول المتعاقدة على أن تتخذ تحث  - ٣

  :يلي األخرى للقيام بما
  :يلي ما للحاجة إلى حكومتها،، كل في  المختصةجميع الهيئاتاسترعاء اهتمام المواظبة على   )أ

  . مع أحكام الملحق التاسع ومقاصدهمتوافقة الوطنية القواعد والممارساتجعل   )١
  . الحلول المناسبة للمشاكل اليومية في مجال التسهيالتإعداد  )٢

  . الضرورية المتابعةتنفيذ إجراءاتالمبادرة إلى   )ب
يالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخرى على دراسة مشاكل  الدول المتعاقدة على أن تشجع لجان التسهتحث  - ٤

صالت ب معها ترتبط الدول المتعاقدة األخرى التي إليهاالتسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت 
  .جوية

 قد تجابهها في مجال  الدول المتجاورة والمتاخمة على أن تتشاور فيما بينها بشأن المشاكل المشتركة التيتحث  - ٥
  . لتلك المشاكلموحد أن تلك المشاورات قد تؤدي إلى حل كلما تبينالتسهيالت، 

  على أن يواصلوا التعاون على نحو مكثف مع حكوماتهم بشأنمشغليها الجويين الدول المتعاقدة على أن تشجع تحث  - ٦
  :يلي ما

  .تحديد مشاكل التسهيالت وحلها  )أ
 التي تهدد األخطارالهجرة غير القانونية وغيرها من منع ية لمنع تهريب المخدرات ووضع ترتيبات تعاون  )ب

  .المصالح الوطنية
ي النظم ـ الدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الجويين واتحاداتهم إلى المشاركة إلى أقصى حد ممكن فتحث  - ٧

  .ءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدولية مستويات الكفا أقصى لتحقيق، وذلكااللكترونية لتبادل البيانات
 تعجيل الجهود الممكنة لجميع بالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة  على أن يبذلوا الدول والمشغلين الجويينتحث  - ٨

  .إجراءاتها، وأن يضمنوا في الوقت ذاته أمن سلسلة اإلمدادات الدوليةتخليص الجوية والبضائع عمليات مناولة 
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  )ه(المرفق 
  فرض الضرائب

لما كان فرض الضرائب على  دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، وؤديالنقل الجوي الدولي ي لما كان
 النقل الجوي الدولي شركات إيراداتعلى  و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدوليواإلمداداتالطائرات والوقود 

  وعلى مبيعات وخدمات الطيرانئرات وغيرها من الممتلكات المنقولة المرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدوليوالطا
  .له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي

لي تميز من ناحية المفهوم  بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدو(Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة لما كانت و
الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى "بين الرسم والضريبة باعتبار أن 

الطيران المدني، بينما الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران 
  ".ني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددةالمد

 على نحو متزايد على بعض جوانب النقل الجوي جباياتمن دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض  ولما كان
ضرائب على مبيعات الرسوم على أنها  ذه هبعضيمكن تصنيف وفرض الرسوم على الحركة الجوية، انتشار الدولي، و
  .النقل الجوي الدوليوخدمات 
موحد اليان بال "٢٢-٣٦  في قرار الجمعية العموميةقد عولجتمسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات  ولما كانت
  ."االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئةوممارسات بسياسات 
 بالطابع الفريد للطيران التسليمستهدف يوشيكاغو تفاقية من ا) ٢٤(كمل المادة  يDoc 8632  القرار الوارد في الوثيقةولما كان

  . بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائبإعفاءالمدني الدولي وبالحاجة إلى 
  : الجمعية العموميةفإن
  الصادرةDoc 8632  في الوثيقةتردوالدول المتعاقدة على أن تطبق القرارات الصادرة عن المجلس حسبما  تحث  -١
  .الدولي سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي عنوانب
 الحتياجات تلبيتهاوتأمين  Doc 8632 والمشورة الواردة في الوثيقة اإلرشادات المجلس أن يكفل تحديث إلى تطلب  - ٢

  .الدول المتعاقدة

  )و(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية

  الرسوم سياسة فرض —القسم األول 
 بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي تميز من ناحية المفهوم (Doc 8632)سياسات االيكاو في الوثيقة لما كانت و

الرسم هو جباية تهدف على وجه التحديد إلى استرداد نفقات تقديم التجهيزات والخدمات إلى "بين الرسم والضريبة باعتبار أن 
الضريبة هي جباية لتحصيل إيرادات للحكومات الوطنية أو المحلية، وهي عموما ال تنفق على الطيران الطيران المدني، بينما 

  ".المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة
في على حدة  والخيارات القائمة على آليات السوق قد عولجت مسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائرات ولما كانت

  ". المستمرة في مجال حماية البيئة االيكاوموحد بسياسات وممارساتالبيان ال" ٢٢-٣٦لجمعية العمومية قرار ا
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  .عنها واإلعالن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية فرض أساس شيكاغو قد حددتمن اتفاقية ) ١٥( المادة ولما كانت
 الدول المتعاقـدة إلى المبادئ التي يمكن لمقدمي إلرشادت  الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغة توصياولما كانت

 السترداد تكاليف تقديمها رسوماعلى أساسها أن يفرضوا خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي 
  .لذلك الغرض إتباعهااألساليب التي يمكن الى ، ومنها أخرى إيراداتوتحصيل 
 خدمات المالحة الجويةوسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات بعنوان  الصادرة Doc 9082تمد الوثيقة  المجلس قد اعولما كان

  .ونقحها حسب الضرورة ونشرها
  : الجمعية العموميةفإن
  . شيكاغومن اتفاقية) ١٥( الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة تحث  - ١
في  تشارك  المطارات وخدمات المالحة الجوية التي تقدمها أو خدماتد تكاليفالدول المتعاقدة، عند استردا تحث  - ٢

 Doc 9082 الوثيقة فيشيكاغو ومن اتفاقية ) ١٥(  المبادئ الواردة في المادةإتباع المدني الدولي على الطيرانتقديمها إلى 
لتشغيل  التنظيمي الهيكلبغض النظر عن  ،سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةبعنوان الصادرة 

  .الجوية  المطارات والمالحةخدمات
ة التكاليف ـتغطيلمجرد  أن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية علىالدول المتعاقدة  تحث  - ٣

  .طيران المدني إلى الالمرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات
دولة  اللنشر أي رسوم تفرضهاشيكاغو من اتفاقية ) ١٥( دها وفقا للمادةوصارى جهالدول المتعاقدة على بذل ق تحث  - ٤
 على إبالغو، طائرات أي دولة متعاقدة أخرى إلى المطاراتخدمات  التجهيزات المالحية ولقاء تقديممتعاقدة أو تسمح بفرضها ال
  . بهذه الرسوملمنظمةا

وتأمين تلبيتها الحتياجات  Doc 9082  الوثيقةمشورة الواردة في والاإلرشادات يكفل تحديث المجلس أن إلى تطلب  - ٥
  .الدول المتعاقدة

  واإلدارة االقتصاد —القسم الثاني 
  .الجوية أحجام الحركة ازديادالمالحة الجوية تتزايد مع والتكاليف العالمية لتقديم خدمات المطارات  تنلما كا

  .الجوية المالحةوخدمات المطارات لى تحسين الكفاءة المالية ـ علا متزايدا تركيزصبدة تق الدول المتعاولما كانت
من جهة والمصالح  التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات والمالحة الجوية إقامة من الضروري ولما كان

يع التعاون بين مقدمي الخدمات المالية للناقلين الجويين والمنتفعين اآلخرين من جهة أخرى، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشج
  .والمنتفعين بها

 الرامية إلى تشجيع االسترداد المنصف لتكاليف واإلرشادات المنظمة إلى تقديم المشورة دعت الدول المتعاقدة قد ولما كانت
  .خدمات المطارات والمالحة الجوية

هيئات تجارية ومخصخصة المالحة الجوية إلى  وخدمات المطاراتتشغيل أصبحت تكثر من اسناد  الدول المتعاقدة ولما كانت
قد تكون أقل إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإراشادات االيكاو في المجال 

 من )٢٨(  بموجب المادة الدولللوفاء بااللتزامات التي تعهدت بهااالقتصادي، وتستخدم تجهيزات وخدمات متعددة الجنسيات 
  . شيكاغواتفاقية
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 المجلس قد اعتمد اإلرشادات عن السياسات المؤقتة لتوزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية بما يكفل ولما كان
  .المعاملة العادلة لجميع المنتفعين

  : الجمعية العموميةفإن
اتفاقية من ) ٢٨(لتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة مسؤولة عن الوفاء باالال هي وحدها بأنها الدول المتعاقدة تذكر  - ١

 المطارات والمالحة تشغل خدمات بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التي شيكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجوية،
  .الجوية المعنية

 حة الجوية المتعددة الجنسيات وخدمات المالجهيزاتالدول المتعاقدة على التعاون من أجل استرداد تكاليف ت تحث  - ٢
ودراسة استخدام اإلرشادات عن السياسات المؤقتة التي أصدرها المجلس بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار 

  .الصناعية
ي أن يواصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيادة الكفاءة والجدوى االقتصادية ف المجلس إلى تطلب  - ٣

  .سيما إرساء األساس السليم للتعاون بين مقدمي الخدمات والمنتفعين بها ، والالمالحة الجويةو المطارات تقديم وتشغيل خدمات
 المجلس أن يواصل تنقيحه إلرشاداته عن السياسات بشأن توزيع تكاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار تطلب إلى  - ٤

  .والقانونية واالقتصادية بما في ذلك التشغيل المشترك المجدي اقتصادياالصناعية وتنسيق الجوانب الفنية 
 المجلس أن ينشر سياسات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع واإلرشادات ذات الصلة، بما فيها المشورة التنظيمية تطلب إلى  - ٥

  .ة الجوية التجارية والمخصخصةواإلدارية بغية زيادة الوعي واإللمام بها لدى الدول وهيئات المطارات وخدمات المالح
قدم تقارير أن ي الوضع االقتصادي لخدمات المطارات والمالحة الجوية، ودراسة يواظب على المجلس أن إلى تطلب  - ٦

  .عنه إلى الدول المتعاقدة على فترات مالئمة
 لمالية المتعلقة بخدماتتقديم البيانات اما يمكنها لدها وبأسرع وأن تبذل قصارى جهعلى  الدول المتعاقدة تحث  - ٧

  . تلك التقاريروإعداد تلك المشورة إسداءالمطارات والمالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من 

  )ز(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين

حة والطيران هناك اهتمام مستمر لدى المنتفعين، بما في ذلك المنظمات الدولية التي لها مصالح في قطاعات السيا لما كان
  .اإليراداتمستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وأجورهم وأسعارهم وعائداتهم المالئمة من والتجارة ب
الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها االيكاو  ولما كانت

 لتقاسم إنصافا وهي الدراسات التي شجعت على عدم التحيز وأفضت إلى نظام أكثر ،ولي النقل الجوي الدإيراداتتكاليف عن 
  .اإليرادات
تكاليفهم وبياناتهم التشغيلية التي تساعد المجلس على تقييم فعالية  الناقلين الجويين وإيراداتااليكاو تحتاج إلى معرفة  ولما كانت

  . والدراسات االستثمارية وألغراض أخرىةالبيئيراتيجية ولتخطيط المسائل التدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو االست
  : الجمعية العموميةفإن
 في مستوى التكاليف اإلقليمية دراسة عن االختالفات ةدوري بصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدرإلى تطلب  - ١

  على مستوياتالمستلزماتوأسعار ر اختالف العمليات التشغيلية أن يحلل في هذه الدراسة تأثيالتشغيلية للنقل الجوي الدولي، و
  .النقل الجويعلى تعريفات  والتكاليف
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  من الناقلين الجويين الدوليين التابعينبأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  - ٢
  .االيكاو تطلبها التيخرى األبيانات ال وواإليراداتف يلالها على بيانات التك

  )ح(المرفق 
  البريد الجوي

  . بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالميمستمرةالجمعية العمومية قد أعطت توجيهات  لما كانت
  : الجمعية العموميةفإن
ي مجال  سياسات فصيغت الطيران المدني الدولي كلما تراعي األثر الذي يقع علىالدول المتعاقدة على أن  تحث  -١

  . العالمييتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا البريد الجوي الدولي، وال
  .جاهزة الة بالمعلومات الوقائعيه العالمي بناء على طلبيتحاد البريدالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  -٢

موحد بسياسات وممارسات اإليكاو المستمرة في مجال البيان ال  :٢٢-٣٦القرار 
  البيئة حماية

  
البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها التي تخص   :١٣-٣٦القرار 

  المالحة الجوية
  

 نظم لوضعموحد بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة البيان ال  :١٥-٣٥القرار 
  ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

  
  التوافق العالمي للقواعد  :٣-٢٩القرار 

  
   على السالمةاإلشرافتحسين   :١٣-٢٩ر القرا

  
  إنسانيةالرحالت التي تتم ألغراض   :١٤-٢٩القرار 

  
  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي  :١١-٢٧القرار 

  
دور اإليكاو في القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة   :١٢-٢٧القرار 

  بطريق الجو

________________  

  



 

IV-1 

  التمويل المشترك —الباب الرابع 

  سياسة الدعم المشترك  :٦٥-١القرار 

  :تقرر
أن تقدم المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو من أجل تشجيع توفير تجهيزات وخدمات المالحـة الجويـة الوافيـة               -١

ردة فـي الفـصل   لتحقيق التشغيل اآلمن والمنتظم والكفء واالقتصادي للخطوط الجوية الدولية، وذلك بموجب الـشروط الـوا            
  : بهذا القرار١الخامس عشر من االتفاقية، وفقا للمبادئ األساسية والسياسة العامة المحددة في المرفق 

  ٦٥-١ بقرار الجمعية العمومية ١المرفق 
  المالحة الجوية بشأن الدعم المشترك لخدمات وضع سياسة عامة لاليكاو
  الفصل الخامس عشر من االتفاقية بموجب شروط

  غرض من المعونة المالية والفنية ال-١
يكون الغرض من المعونة المالية والفنية المقدمة من خالل االيكاو بموجب الشروط الواردة في الفصل الخامس عشر من 
االتفاقية هو تشجيع توفير تجهيزات وخدمات المالحة الجوية الوافية لتحقيق التشغيل اآلمن والمنتظم والكفء واالقتصادي 

لجوية الدولية في مناطق غير محددة السيادة، وفي أعالي البحار وفي أقاليم الدول التي ال تقدم التجهيزات للخطوط ا
  .الالزمة والخدمات

  :تشمل تجهيزات وخدمات المالحة الجوية التي يجوز النص عليها ما يلي، على سبيل المثال وليس الحصر
  المطارات والمساعدة المالحية األرضية )١
   الحركة الجويةخدمة مراقبة )٢
  )األنواء(خدمة األرصاد الجوية  )٣
  خدمة البحث واالنقاذ )٤
  الالسلكية المواصالت السلكية والالسلكية والمساعدات المالحية )٥

تستبعد بأي حال من األحوال قيام الدول المتعاقدة باتخاذ اجراءات  ان المعونة المالية والفنية المقدمة من خالل االيكاو ال
  .شغيل وصيانة تجهيزات وخدمات المالحة الجوية بدون اللجوء الى االيكاومشتركة لتقديم وت

   مصطلحات-٢
  :ألغراض هذه الوثيقة

 بناء على قرار من المجلس بموجب وإما بمبادرة خاصة منها إماهي الدولة التي طلبت معونة مالية أو فنية " الطالبة"الدولة 
  . من االتفاقية٦٩المادة 
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  . الدولة المتلقية لمعونة مالية أو فنية من خالل االيكاوهي" المدعومة"الدولة 
هي الدولة التي أعلنت، في رد منها على استفسار مقدم من االيكاو، عن استعدادها للنظر في االشتراك في " المهتمة"الدولة 

  .الجوية مشروع للدعم المشترك ألحد تجهيزات أو خدمات المالحة
  .تي وافقت على المساهمة في مشروع للدعم المشتركهي الدولة ال" المساهمة"الدولة 

   مبادئ أساسية-٣
  :ذكرها  تقدم المعونة المالية والفنية وفقا للمبادئ األساسية التالي

  .يستند دائما تقديم المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو الى اجراءات طوعية من جانب الدول المتعاقدة  ١- ٣
المدني الدولي، من خالل مجلسها، الهيئة الدولية المسؤولة التي تقوم بتقييم مدى كفاية تجهيزات تكون منظمة الطيران   ٢- ٣

وخدمات المالحة الجوية القائمة، والوقوف على المتطلبات االضافية الالزمة لتشغيل الخطوط الجوية الدولية، والمبادرة باتخاذ 
  .التدابير السريعة للوفاء بتلك المتطلبات

المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو الى توفير تجهيزات وخدمات المالحة الجوية الكافية فحسب، لتلبية تهدف   ٣- ٣
متطلبات الخطوط الجوية الدولية وفقا للقواعد القياسية الموضوعة ومع األخذ في الحسبان الممارسات الموصى بها من وقت 

  .آلخر بمقتضى االتفاقية
 من االتفاقية، مسؤولة عن اقامة تجهيزات وخدمات المالحة الجوية داخل ٢٨قدة، وفقا للمادة تكون الدولة المتعا  ٤- ٣

وعلى كل دولة متعاقدة أن تستنفذ كل االمكانيات لكي تعمل مباشرة على توفير تجهيزات وخدمات مالئمة للمالحة . اقليمها
  .الجوية قبل التقدم بطلب الى االيكاو للحصول على المعونة

ادر االيكاو، عندما يطلب اليها ذلك، الى القيام بعمل جماعي نحو توفير التجهيزات والخدمات الضرورية في أعالي تب  ٥- ٣
  .البحار، وفي المناطق غير محددة السيادة، وبصفة استثنائية في اقليم الدول غير المتعاقدة

  . معونة مالية وفنية من خالل المنظمةعلى االيكاو أن تتأكد في كل حالة من أن الظروف تقتضي بالفعل تقديم  ٦- ٣
يعتمد تقديم المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو على استعداد الدولة الطالبة لالشتراك والتعاون في تقديم   ٧- ٣

  .التجهيزات والخدمات الالزمة على أساس اقتصادي
ة ضمانا لتحقيق الغرض بأكثر الطرق تؤكد االيكاو للدول المساهمة أن أموالها ستصرف تحت اشراف المنظم  ٨- ٣

  .اقتصادا
يجوز ألي اتفاق متعلق بتقديم المعونة المالية والفنية من خالل االيكاو أن ينص، من حيث المبدأ، على دفع رسم   ٩- ٣

معقول بواسطة مستخدمي التجهيزات والخدمات المعنية، على أن يحدد هذا الرسم وفقا لما هو متبع بصفة عامة في الدول 
واذا كانت المنفعة المستمدة من التجهيزات أو الخدمات المعنية تمنح، بمقتضى العرف المتبع، للمستخدمين بدون . المتعاقدة

مقابل، يجوز اتباع هذا األسلوب مؤقتا لمشاريع المعونة المالية والفنية باالتفاق بين الدول المساهمة وذلك لفترة معينة من 
  .ينص عليها في االتفاق الزمن

  . من االتفاقية٧٥تبذل االيكاو كل جهد لمساعدة الدولة المدعومة على ممارسة حقوقها بموجب المادة   ١٠- ٣

   السياسة العامة-٤
  :يسترشد المجلس بالمبادئ اآلتية وفقا لشروط الفصل الخامس عشر من االتفاقية
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  سياسة التمويل  ١- ٤
لفنية، يقوم المجلس ببحث الطرق المالئمة لتمويل ما يلزم في كل حالة من حاالت تقديم المعونة المالية وا  ١-١- ٤

تجهيزات أو خدمات للمالحة الجوية، ولكن هذا التمويل يجب أن يقدم عموما بشكل جماعي من جانب الدول التي ستستفيد  من
  .من التجهيزات أو الخدمات المقدمة

وفي تحديد قيمة . المساهمات النقدية أو العينية فيما بينهاتتفق الدول المساهمة والدول المدعومة وااليكاو على قسمة  ٢-١- ٤
  .مساهمة كل دولة، يجب أن يؤخذ في الحسبان المنفعة التي ستحصل عليها كل دولة

تعتبر األراضي الالزمة النشاء أو تحسين أي من التجهيزات أو الخدمات، التي تقدمها الدولة المدعومة طبقا ألحكام  ٣-١- ٤
  .تفاقية، تعتبر جزءا من نصيبها في المساهمة نحو تقديم أي من تلك التجهيزات أو الخدمات من اال٧٢المادة 

يجوز ألي اتفاق لمنح المعونة أن يشمل النص على التصرف النهائي في األراضي والمباني والمعدات المشمولة  ٤-١- ٤
  . من االتفاقية٧٥باالتفاق وذلك بما يتمشى مع أحكام المادة 

في أي اتفاق لمنح المعونة نص يقضي بأن ترد الدول المساهمة لاليكاو أي مصاريف استثنائية تنفق في يضاف  ٥-١- ٤
  .شأن التحقيقات والمفاوضات والمؤتمرات وغيرها من التدابير المرتبطة بتنفيذ المشروع

الخدمات التي تقدم من تكلفة تشغيل وصيانة أي من التجهيزات أو  تتحمل الدول المدعومة، الى أقصى حد ممكن، ٦-١- ٤
االتفاق  خالل االيكاو في اقليم تلك الدولة وأي رسوم انتفاع تفرضها الدولة المدعومة يجب أن تفرض وتستخدم وفقا لشروط

  .، أو في حالة غياب ذلك، طبقا لتوصيات المجلس)٩-٣انظر (الذي تقدم التجهيزات أو الخدمات على أساسه 
رسوم أخرى من جانب الدولة المدعومة على المعدات والمهمات الالزمة النشاء ال تفرض رسوم جمركية أو  ٧-١- ٤

  .االيكاو وتشغيل وصيانة أي من التجهيزات أو الخدمات المقدمة من خالل

  سياسة االنشاء والتشغيل والصيانة لتجهيزات وخدمات المالحة الجوية  ٢- ٤
ت والخدمات أشخاص يعملون بااليكاو مباشرة اال في الحاالت ال ينفذ عمليات انشاء أو تشغيل أو صيانة التجهيزا  ١-٢- ٤

  .االستثنائية القصوى التي تملي فيها اعتبارات الكفاءة أو غيرها من العوامل المادية اتباع هذا األسلوب
ى االيكاو، تحتفظ االيكاو بقائمة للمستشارين الفنيين المختارين من بين الترشيحات التي تقدمها الدول المتعاقدة ال  ٢-٢- ٤

  .سريع عند نشوء الحاجة الى ذلك وذلك لضمان تقديم المشورة والمساعدة الفنية على نحو
 عقد لتنفيذ أعمال انشائية أو لتشغيل أو صيانة أحد التجهيزات أو الخدمات بأموال مقدمة جماعيا بواسطة دول يأ  ٣-٢- ٤

وحينما يرى المجلس أن هذا األمر غير عملي، يجوز لاليكاو . مساهمة من خالل االيكاو يفضل أن يحرر باسم الدولة المدعومة
أن تستخدم وكالء يقومون، تحت اشراف االيكاو، بكل الترتيبات الضرورية، وباجراء المسوحات، وارساء العقود أو العمل على 

 أن يكونوا حكومات أو منظمات ويجوز لهؤالء الوكالء. تنفيذ االنشاءات للتجهيزات أو الخدمات المعنية أو تشغيلها أو صيانتها
ويجوز لاليكاو في حاالت استثنائية أن تبرم هي العقد . مالئمة أو أفراد تقبلهم حكومات الدول المساهمة والدولة المدعومة

  .مباشرة
تقدم يتم ارساء العقود عادة بواسطة مناقصة تنافسية ولكن السلطة التي تتولى ارساء العقد تحتفظ بحرية اختيار الم  ٤-٢- ٤

  .األكثر مالءمة لتنفيذ المهمة المعنية ولن تكون ملزمة بقبول أقل العطاءات



 IV-4 القرارات السارية المفعول

 

عند ارساء العقد باسم حكومة الدولة المدعومة، للدول المساهمة أن تقتضي الحصول على موافقة االيكاو قبل ارساء   ٥-٢- ٤
  .العقد

ل موظفين من الدول المدعومة ومقاوليها وعمالها مع مراعاة اعتبارات الكفاءة واالقتصاد، يجب تشغيل أو استعما  ٦-٢- ٤
  .ومهماتها وذلك الى أقصى حد ممكن

  سياسة تدريب العاملين  ٣- ٤
تساعد االيكاو عند الضرورة أية دولة طالبة في تدريب مواطنيها على تشغيل وصيانة تجهيزات وخدمات المالحة   ١-٣- ٤

ويتم ارساء عقود التدريب وفقا . ستثنائية، بواسطة مدربي المنظمة نفسهاالجوية اما بعمل ترتيبات مع وكيل أو، في الحاالت اال
  .٦- ٢-٤ و٣- ٢-٤للسياسة العامة المحددة في الفقرتين 

  :لتلك المساعدة أن تشمل ما يلي   ٢-٣- ٤
التدريب كجزء عضوي في أي مشروع النشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات أو الخدمات المدعومة بمعونة   ١- ٢-٣- ٤

  .من خالل االيكاومقدمة 
  .أو االستعانة بمدربين من خالل االيكاو لتقديم التدريب في اقليم الدولة التي تطلب مثل هذه المساعدة  ٢- ٢-٣- ٤
  .أو التدريب خارج اقليم الدولة التي تطلب مثل هذه المساعدة  ٣- ٢-٣- ٤
بواسطة  تفاقية من جانب حكومة دولة أوأي مساعدة للتدريب تكون مقدمة وفقا ألحكام الفصل الخامس عشر من اال  ٣-٣- ٤

  .حددها االيكاوت تحت اسم االيكاو طبقا للقواعد القياسية التي تجرىهيئة خاصة يجب أن 

  السياسة فيما يتعلق بالمسائل االجرائية  ٤- ٤
 التي خالل االيكاو، يجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات قبل بحث المجلس لطلب مساعدة مالية وفنية من  ١-٤- ٤

  .٤-٣تبرره مع االشارة خصوصا الى االجراءات التي اتخذتها الدولة الطالبة بالطلب عمال بأحكام الفقرة 
عندما تقدم دولة ما طلبا للحصول على المعونة ويرى المجلس ضرورة تقديم تلك المعونة من خالل االيكاو،   ٢-٤- ٤
 من االتفاقية، يقوم المجلس فورا باخطار الدول المتعاقدة التي يحتمل أن ٦٩حينما تأتي المبادرة من االيكاو نفسها وفقا للمادة  أو

ويجب أن تشير تلك التعليقات . تهتم باألمر، ويدعوها الى ايراد تعليقاتها بحيث تقدم تلك التعليقات في غضون فترة محددة
  . للتجهيزات والخدمات المعنيةخصوصا الى ما اذا كانت الدولة مستعدة أم ال لالشتراك في مشروع للدعم المشترك

يقوم المجلس، بعد اجراء بحث لألمر يتضمن عند الضرورة االستعانة بخبراء لدراسة جميع العوامل المرتبطة   ٣-٤- ٤
بطلب المعونة، بعقد مشاورات مع الدول المهتمة باألمر، ويدعو، اذا كان ذلك مرغوبا فيه، الى عقد مؤتمر لتلك الدول بهدف 

  .يتخذ قرار مبكر حول االجراء الذي يجب أنالتوصل الى 
تكفل االيكاو بشكل مستمر وتام اعالم كل الدول المعنية، باالضافة الى الدولة الطالبة بكل ما يتصل بالمشروع،   ٤-٤- ٤

ويجب بوجه خاص اعطاء الدولة الطالبة فرصة لالنضمام والمشاركة في أي بحث يجرى داخل اقليمها أثناء سير هذه 
  .التالمداو



IV-5 التمويل المشترك  :الباب الرابع  

 

  من اتفاقيتي التمويل المشترك "الدول المنتفعة"ازدياد مشاركة   :٣٧-١٤القرار 

 للجمعية ٦٥- ١ سياسة المنظمة في مجال الدعم المشترك المحددة في الفصل الخامس عشر من االتفاقية وفي القرار بما أن
  .العمومية مازالت سارية

اقيتان بشأن التمويل المشترك لبعض خدمات المالحة الجوية في مناطق قد عقدت، في اطار السياسة المذكورة، اتف وبما أنه
  .معينة من العالم

، التي تطير طائراتها في المناطق المذكورة وهي بذلك تنتفع من الخدمات "الدول المنتفعة" أغلبية ما يطلق عليه اسم ولما كانت
  .لتمويل المشترك المذكورتينالمذكورة، قد وقعت منذ البداية أو انضمت الحقا الى اتفاقيتي ا

  : العموميةعيةن الجمإف
الـى اتفـاقيتي    " الدول المنتفعـة  "مع االرتياح الجهود السابقة التي بذلها المجلس ورئيسه لتأمين انضمام جميع             تالحظ  -١

  .التمويل المشترك، تلك الجهود التي حققت النجاح في حاالت معينة
التي ال تقـدم سـوى      ) ٢(بموجب اتفاقيتي التمويل المشترك أو       تقدم أية مساهمات  ال  ) ١(التي  " الدول المنتفعة  "تحث  -٢

مساهمة جزئية بموجب هاتين االتفاقيتين وفقا لترتيبات سابقة عقدتها مع المجلس، على أن تنظر في أقرب وقـت ممكـن فـي                      
  .فيهما االنضمام الى هاتين االتفاقيتين، أو أن تساهم مساهمة كاملة

  ".الدول المنتفعة"س بمواصلة جهوده لتحقيق أوسع مشاركة ممكنة في اتفاقيتي التمويل المشترك من جانب  المجلفلتك  -٣

الجوانب االقتصادية والمالية وجوانب الدعم المشترك في مجال تنفيذ   :١٠-١٦القرار 
  المخططات االقليمية

، قد حددت بعض سياسات المنظمة )٢ و١الفقرتين  (٥- ١٥و) ٤ و٣الفقرتين  (٥- ١٢ الجمعية العمومية، في قراراتها لما كانت
فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية والمالية وجوانب الدعم المشترك في مجال التنفيذ وما يتعلق به من تطبيق أحكام الفصل 

  .الخامس عشر من االتفاقية
الى الدورة التالية نصا جديدا من شأنه ، قد كلـفت المجلس بأن يدرس ويقدم ٢-١٥ الجمعية العمومية، في قرارها ولما كانت

  .أن يصنف ويوحد القرارات سارية المفعول، بما في ذلك قرارات الدورة الخامسة عشرة
 السياسات المحددة في القرار المذكور أعاله تحتاج الى أن توحد في قرار واحد يشير الى سياسات الجمعية العمومية ولما كانت

  .لقرارات األصلية أو أجزاء من تلك القرارات ينبغي الغاؤها تحقيقا لهذا الغرضالثابتة في هذا الشأن، وأن ا
  :الجمعية العموميةفإن 

الدول المتعاقدة المنتفعة بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية والدول المقدمة لها أن تنظر بعين الجد، ال سيما في  تحث  -١
، وذلك بهدف تلبية المقتضيات المبررة للطيران المدني إلنشائهايزات والخدمات المخطط االجتماعات االقليمية، الى المبرر االقتصادي للتجه

الدولي دون أن ينطوي ذلك على تكاليف ال تتناسب مع المنافع المستمدة، وتطلب الى المجلس، تحقيقا لهذا الغرض، أن يساعد الدول الى 
  .االقليمية  والمالية للمخططاتالحد الممكن عمليا في بحثها وتقييمها للجوانب االقتصادية
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 الدول المتعاقدة بأنه اذا لم تتمكن بمواردها الخاصة من الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ المخططات االقليمية وفقا لالتفاقية، فينبغي تذكر  -٢
الى الناقلين الجويين والحصول أن تستكشف امكانية انجاز مهام التنفيذ عن طريق الحصول على قروض لتغطية النفقات الرأسمالية واللجوء 

على المساعدة الفنية بمختلف أشكالها المتاحة، أو بأية وسيلة أخرى تتمشى وأحكام االتفاقية، وذلك قبل التقدم بطلب الى االيكاو للحصول 
  .على تمويل مشترك بموجب أحكام الفصل الخامس عشر من االتفاقية

  . من االيكاو، عند الضرورة، لدى دراستها لتلك االمكانيات المختلفة الدول المتعاقدة الى طلب المعلوماتتدعو  -٣
 . أعاله٢ المجلس بأن يقدم الى الدول المتعاقدة المشورة والمساعدة فيما يتعلق بأحكام الفقرة تكلف  -٤

  
________________ 
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   المسائل القانونية—الباب الخامس 

  ي المستمرة في المجال القانونسياسات االيكاوبموحد البيان ال  :٢٦-٣٦القرار 

 من المستصوب توحيد قرارات الجمعية العمومية عن سياسات المنظمة في المجال القانوني، وذلك تيسيرا لتنفيذها لما كان
  . وأسهل فهما وأفضل تنظيما من الناحية المنطقيةوتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب متناوال

  : الجمعية العموميةفإن
سياسات االيكاو المستمرة في المجال القانوني والمستكملة على لأن المرفقات بهذا القرار تشكل البيان الموحد تقرر   - ١

  .والثالثين للجمعية العموميةالسادسة النحو الذي كانت عليه عند ختام الدورة 
  .و المستمرة في المجال القانونيسياسات االيكابموحد البيان ال أنها ستواصل في كل دورة عادية لها اعتماد تقرر  - ٢
 .٣-٣٥ و٤-٣٣ و١٥- ٣١و ٣-٢٧ و٣٦- ١٦و ٤٠- ١٠ و٦-٧ : يحل محل قراراتها أن هذا القرار تعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

بقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، إ تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد ولما كان
  .ساءة استعماله أن تشكل خطرا على األمن العاميمكن إل نمابي

  .العالم  من المرغوب فيه تجنب الخالفات بين األمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي عليه يعتمد سالملما كان
  : الجمعية العموميةفإن
 بين أمم العالم وشعوبه وفي تحقيق المنظمة هم للقانون في تجنب وحل النزاعات والخالفاتم على الدور المن جديد تؤكد

  .ألهدافها وأغراضها

  )ب(المرفق 
  ي مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدوللموافقة على اإجراءات

  :تقرر الجمعية العمومية
  : مشاريع االتفاقياتالموافقة على التالية في اإلجراءاتاستخدام 

 المجلس مصحوبا إلى الدول كمشروع نهائي، يرفع إلىة القانونية أنه جاهز للتقديم يرفع مشروع أي اتفاقية تعتبر اللجن  - ١
  .بتقرير عنه
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 الذي يراه مالئما، بما في ذلك توزيع المشروع على الدول المتعاقدة وعلى من يحدده من اإلجراءللمجلس أن يتخذ   - ٢
  .الدول والمنظمات الدولية األخرى

فاقية، أن يضيف أي تعليقات وأن يتيح للدول والمنظمات فرصة تقديم تعليقاتها عند توزيع مشروع االتللمجلس   - ٣
  .للمنظمة في غضون فترة ال تقل عن أربعة أشهر

 ىحدإ مؤتمر للنظر فيه بغرض اعتماده، ويجوز أن يعقد ذلك المؤتمر في نفس فترة انعقاد إلىيقدم مشروع االتفاقية   - ٤
ضيه ت المشروع وفقا لما تقإحالة يقل موعد افتتاح ذلك المؤتمر عن ستة أشهر من تاريخ ويجب أن ال. دورات الجمعية العمومية

 ذلك المؤتمر أية دولة غير متعاقدة يري أن اشتراكها فيه أمرا إلىويجوز للمجلس أن يدعو .  أعاله٣ و٢أحكام الفقرتين 
ويجوز للمجلس أيضا أن يدعو منظمات . صويتكانت تلك المشاركة مصحوبة بحق التإذا مرغوبا فيه، وعليه أن يقرر ما 

  .دولية لحضور المؤتمر بصفة مراقب

  )ج(المرفق 
  يةالدولااليكاو التصديق على وثائق 

  : الجمعية العموميةإن
المتعلق بالتصديق على بروتوكوالت تعديل اتفاقية شيكاغو ووثائق قانون الجو الخاص ) ج(، المرفق ١٥-٣١ بقرارها  تذكرإذ

  . من الوثائق التي أعدت واعتمدت تحت رعاية المنظمةوغير ذلك
التقدم في التصديق على بروتوكوالت التعديل المذكورة أعاله، وخصوصا البروتوكوالت الخاصة ء  بقلق استمرار بط تالحظوإذ

   .تفاقية شيكاغوال) المتعلقتين بالنصين العربي والصيني(والفقرتين الختاميتين  مكرر ٨٣ مكرر والمادة ٣دخال المادة إب
سيما بالنسبة لقدرة اتفاقية شيكاغو على االستمرار، وما  ألهمية هذه التعديالت بالنسبة للطيران المدني الدولي، ال منهاوإدراكا

  .حيز النفاذغير السارية بعد  في دخول هذه التعديالت لإلسراعيستتبع ذلك من حاجة ملحة 
سريان مفعول وثائق قانون الجو التي أعدت واعتمدت تحت رعاية صديق على والت التعجيل في إلى للحاجة  منهاوإدراكا
  .المنظمة

 هي وحدها التي ستؤمن وتعزز من المنافع المترتبة ى أن المشاركة العالمية في بروتوكوالت التعديل والوثائق األخر تدركوإذ
   .على توحيد القواعد الدولية الواردة في تلك االتفاقيات

يسر   المتعاقدة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتصديق على هذه التعديالت التفاقية شيكاغو التي لم كل الدولتحث
في أقرب وقت ممكن، ما لم تكن ] الفقرتين الختاميتين المتعلقتين بالنصين العربي والصيني بإدخالأي التعديالت [مفعولها بعد 

  .فعلت ذلك قد
على تعديل و  مكرر٨٣ مكرر والمادة ٣لمادة ا بإدخالت بروتوكوالال تصدق بعد على التي لم كل الدول المتعاقدة تحث
  .التفاقية شيكاغو على القيام بذلك) ١٩٨٩ (٥٦والمادة ) ١٩٩٠) (أ(٥٠ المادة
 ١٩٩٩اتفاقية مونتريال لعام  كل الدول المتعاقدة التي لم تصدق بعد على الوثائق األخرى لقانون الجو الدولي، وخصوصا تحث

  .على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ٢٠٠١ ووثيقتا كيب تاون لعام
 الدول التي صدقت على الوثائق المعنية على أن تقدم لألمين العام نسخة من النص والمستندات التي استعملتها في عملية تحث

  .ألخرى في القيام بنفس العمليةالتصديق على هذه الوثائق وفي تنفيذها، والتي قد تكون بمثابة مثال لمساعدة الدول ا
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مكانيات المنظمة وبالتعاون مع الدول لتقديم المساعدة، عند إ من األمين العام أن يتخذ جميع التدابير العملية في حدود تطلب
 الدول التي تواجه صعوبات في عملية التصديق على وثائق قانون الجو وتنفيذها، بما في ذلك تنظيم وحضور إلىالطلب، 

   .قات أو الندوات للتشجيع على عملية التصديق على وثائق قانون الجو الدوليالحل

  )د(المرفق 
  تدريس قانون الجو

 تأخذ بعين االعتبار األهمية األكيدة لتدريس قانون الجو دراسة تخصصية بالنسبة للمنظمة والدول، إذ،  الجمعية العموميةإن
  .والرغبة في تعزيز المعرفة بهذا الموضوع المهم

  .اتخاذ كل التدابير الممكنة للنهوض بتدريس قانون الجو في الدول التي ال يتوفر فيها مثل هذا التدريسإلى  المجلس تدعو
  .أن تعزز من تنفيذ الهدف المذكور أعاله الدول على اتخاذ التدابير المالئمة التي من شأنها تحث
  .ي صندوق أسعد قطيط للمنح الدراسية الجامعية العلياالمتعاقدة واألطراف المعنية إلى المساهمة ف الدول تدعو

  )ه(المرفق 
  متن الطائرات المدنية  تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب علىعتمادإ

  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (
  : الجمعية العموميةإن

 من تلك ٤٤ جة اتفاقية الطيران المدني الدولي وفي المادةبأن أهداف ومقاصد المنظمة المنصوص عليها في ديبا منها إدراكا
 نقل جوي يتسم باألمان إلىاالتفاقية تتضمن تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدولي من أجل تلبية احتياجات شعوب العالم 

  .واالنتظام والفاعلية واالقتصاد
ها والتي ارتكبها على متن طائرات مدنية ركاب مشاغبون أو الزيادة الملموسة في عدد وخطورة الوقائع المبلغ عن تالحظ وإذ

  .غير منضبطين
   . آلثار تلك الوقائع على سالمة الطائرات وسالمة الركاب والطاقم على متنها تقيم االعتباروإذ
رة ليست مالئمة  أن القانون الدولي الراهن والقوانين الوطنية والقواعد التنظيمية الوطنية في دول كثيتضع في اعتبارها وإذ

  .بالقدر الكافي لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال
 اعتماد تدابير مالئمة من خالل القانون إلى البيئة الخاصة والمخاطر الكامنة فيها للطائرات أثناء طيرانها، والحاجة  تدركوإذ

  . على متن الطائراتعدم انضباطبا أو  التي تشكل شغ اإلجراميةالوطني لتمكين الدول من المحاكمة على األفعال واالعتداءات
 على اعتماد قواعد قانونية وطنية تمكن الدول من ممارسة اختصاصها في الحاالت المناسبة بالمحاكمة على األفعال  تشجعوإذ

  . على متن الطائرات المسجلة في دول أخرىعدم انضباط واالعتداءات التي تشكل شغبا أو اإلجرامية
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  :لهذا
بأسرع ما يمكن قوانين وقواعد وطنية تعالج بفاعلية مشكلة الركاب المشاغبين، وأن عتمد  المتعاقدة على أن تجميع الدولتحث 

  .أدناه أقصى حد ممكن عمليا النصوص الواردة إلىتدرج فيها 
لديها أسس  سلطاتها المختصة، بغرض المحاكمة، جميع األشخاص الذين تتوافر إلى أن تقدم إلىجميع الدول المتعاقدة وتدعو 

معقولة العتبارهم ممن ارتكبوا أي اعتداء منصوص عليه في القوانين والقواعد الوطنية الصادرة على هذا النحو ويدخل في 
  .والقواعد اختصاص تلك السلطات بموجب هذه القوانين

  على متن الطائرات المدنية تشريع نموذجي بشأن بعض الجرائم التي ترتكب

   وأفعال التدخل األخرىاتاالعتداء:  القسم األول
  ضد أحد أعضاء الطاقم على متن أي طائرة مدنية

  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن طائرة مدنية
 كان هذا إذااالعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو بالقول، ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة   )١

  .ي أداء عضو الطاقم لمهامه أو يقلل من قدرته على أداء مهامهالفعل تدخال ف
التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أي عضو من طاقم الطائرة بالنيابة عنه لتأمين إتباع رفض   )٢

سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص أو أي ملكية على متن الطائرة أو حفظ النظام واالنضباط على متن 
  .ئرةالطا

  االعتداء الجسماني واألفعال األخرى التي تعرض السالمة للخطر: القسم الثاني
  أو تخل بالنظام واالنضباط على متن أي طائرة مدنية

يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بأحد أفعال العنف البدني ضد أي شخص، أو باالعتداء   )١
  .بالتحرش بأي طفل الجنسي أو

 كان من المحتمل أن يعرض إذاعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية، ي  )٢
  :الفعل سالمة الطائرة أو سالمة أي شخص على متنها للخطر، أو يخل بالنظام واالنضباط على متن الطائرة

  .لقول، ضد شخص آخربا االعتداء الجسماني أو الترهيب أو التهديد، سواء بالفعل أو  )أ
  .التسبب عمدا في تلف أو تدمير أي ملكية  )ب
   .حد الثمالةإلى تعاطي الخمور أو العقاقير   )ج

  مدنية الجرائم األخرى التي ترتكب على متن أي طائرة  :القسم الثالث
  :يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد األفعال التالية على متن أي طائرة مدنية

  .ين في دورة المياه أو في أي مكان آخر على نحو يحتمل أن يهدد سالمة الطائرةالتدخ  )١
  .العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غيره من األجهزة المتعلقة بالسالمة على متن الطائرة  )٢
  .تشغيل أي جهاز الكتروني محمول عندما يكون تشغيله محظورا  )٣
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  االختصاص  :القسم الرابع
 إذاليشمل أي جريمة منصوص عليها في األقسام األول والثاني والثالث من هذا القانون ) سم الدولةا(يمتد اختصاص   - ١

  :كان الفعل الذي يشكل جريمة قد وقع على متن أي من الطائرات التالية
  ).اسم الدولة(أي طائرة مدنية مسجلة في   )١
أو أي ) الدولة اسم( يقع مقر عمله الرئيسي في أي طائرة مدنية مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم ألي مشغّل جوي  )٢

  .ولكنه يقيم فيها بصفة دائمة) الدولة اسم(مشغل جوي ليس له مقر في 
  .فوقه أو تطير) اسم الدولة (إقليمأي طائرة مدنية في   )٣
  : توافر الشرطان التاليانإذا، )اسم الدولة(أي طائرة مدنية أخرى تطير خارج   )٤

  )اسم الدولة( للطائرة في لتالياأن يكون الهبوط   )أ
وطلب من هذه ) الدولة اسم(وأن يكون قائد الطائرة قد سلم المتهم المشتبه فيه الى السلطات المختصة في   )ب

السلطات محاكمة ذلك المتهم المشتبه فيه مؤكدا لها أنه ال هو وال مشغل الطائرة قد قدم طلبا مماثال 
  .أخرىسيقدم طلبا مماثال الى أي دولة  أو

 وانتهاء باللحظة اإلقالعتعني في هذا القسم الفترة التي تبدأ من لحظة تشغيل القدرة بغرض " أثناء الطيران" عبارة إن  - ٢
  .التي تتوقف فيها الطائرة عن الحركة بعد الهبوط

  )و(المرفق 
  وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية

  )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /المالحة واالستطالعلنظم االتصاالت و
 الذي يرمي، ضمن جملة )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعلما كان

ي حة الجوية فأمور، إلى توفير خدمات أساسية لسالمة المالحة الجوية، قد تقدم كثيرا منذ طرحه في المؤتمر العاشر للمال
  .٢٠٠٣ وحظي بتأييد قوي في المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية لعام ١٩٩١ عام

، والذي يتكون من )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية / اإلطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعولما كان
اص ميثاق الحقوق وااللتزامات في إطار النظام العالمي للمالحة وبوجه خ(اتفاقية شيكاغو ومالحقها وقرارات الجمعية العمومية 

وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت (، وإرشادات االيكاو ذات الصلة )باألقمار الصناعية
بادلة بين االيكاو والدول التي وخطط المالحة اإلقليمية والرسائل المت) )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع

  .الحالي تشغل مجموعات األقمار الصناعية المستخدمة في المالحة، قد سمح ببلوغ مستوى التنفيذ الفني
إدارة / االيكاو قد كرست موارد كثيرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعولما كانت

في إطار الجمعية العمومية لاليكاو، والمجلس، واللجنة القانونية، وفريق الخبراء القانونيين ) CNS/ATM(الحركة الجوية 
والفنيين، ومجموعة دراسة أنشئت لدراسة هذا الموضوع، وذلك من أجل إعداد سجل مفصل بالمسائل والتحديات والشواغل 

  .التي تواجه المجتمع العالمي تمهيدا لفهمها
جة إلى النظر في اتخاذ مبادرات إقليمية لوضع التدابير التي تعالج أي قضايا قانونية أو مؤسسية تعيق تنفيذ  هناك حاولما كانت

في اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية ) CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
  .شيكاغو
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  :فإن الجمعية العمومية
النظر في وضع إطار قانوني لنظم االتصاالت والمالحة " من برنامج العمل العام للجنة القانونية ٣ة البند رقم  بأهميتقر  - ١

 بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية والهيئات اإلقليمية المتعددة )CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /واالستطالع
  .لعمومية والمجلس المتعلقة به، وقرارات ومقررات الجمعية ا"األطراف

إدارة / على عدم وجود حاجة إلى تعديل اتفاقية شيكاغو لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعمن جديد تؤكد  - ٢
  ).CNS/ATM(الحركة الجوية 

معالجة أي قضايا  الدول المتعاقدة إلى النظر أيضا في االستفادة من المنظمات اإلقليمية لوضع اآلليات الالزمة لتدعو  - ٣
 في (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  .اإلقليم، مع ضمان توافق هذه اآلليات مع اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العام
لتسهيالت والمساعدات الفنية الالزمة لتنفيذ نظم االتصاالت  االيكاو والمنظمات اإلقليمية والصناعة على تقديم اتشجع  - ٤

  .)CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع
 الدول المتعاقدة والوكاالت متعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة إلى النظر في ايجاد مصادر تمويل إضافية تدعو  - ٥

  ).CNS/ATM(إدارة الحركة الجوية /فيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعلمساعدة الدول والمجموعات اإلقليمية على تن
 األمين العام بأن يرصد، بل وبأن يساعد في الحاالت المالئمة على وضع أطر تعاقدية يسهل انضمام األطراف تكلف  - ٦

وروبية للطيران المدني ولجان إليها، وتعتمد ضمن جملة أمور على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من أعضاء اللجنة األ
  .الطيران المدني اإلقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

  . الدول المتعاقدة إلى إفادة المجلس بالمبادرات اإلقليميةتدعو  - ٧
جعلها علنية بأسرع ما يمكن  المجلس بأن يسجل هذه المبادرات اإلقليمية، وبأن ينظر في قيمتها ويتكلف  - ٨
  .) من اتفاقية شيكاغو٨٣ و٥٥ و٥٤ وادللم طبقا(

  الدستور المعدل للجنة القانونية  :٥-٧القرار 
  

حماية الطيران المدني المستمرة لموحد بسياسات االيكاو البيان ال  :٢٠-٣٦القرار 
  الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

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

  
  استئجار وتبادل الطائرات في العمليات الدوليةتأجير و  :١٣-٢٣ر القرا

  
  التوافق العالمي للقواعد  :٣-٢٩القرار 
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 نظم لوضعموحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة البيان ال  :١٥-٣٥القرار 
  ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

  
 بشأن قانون المعاهدات بين الدول ١٩٨٦لعام اتفاقية فيينا اقرار   :٥-٣٣القرار 

  والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية
  

تطبيق المادة الرابعة من اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية   :٢-٣٥القرار 
  كشفها بغرض

  

ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي   :١٩-٣٢القرار 
  ة باألقمار الصناعيةللمالح

تكلف منظمة الطيران ) اتفاقية شيكاغو (٧/١٢/١٩٤٤ الموقعة في اتفاقية الطيران المدني الدولي، من ٤٤المادة  لما كانت
بالعمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية الدولية وعلى تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي ) االيكاو(المدني الدولي 

  . الدولي
ادارة الحركة الجوية التي تستخدم التكنولوجيا القائمة على األقمار /مفهوم نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع ا أنوبم

الصناعية قد أيدته الدول والمنظمات الدولية في مؤتمر االيكاو العاشر للمالحة الجوية، ووافقت عليه الدورة التاسعة والعشرون 
  .ادارة الحركة الجوية/ه نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالعللجمعية العمومية بوصف

ادارة /النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، بوصفه عنصرا مهما في نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع وبما أن
  . الحركة الجوية، يقصد به أن يوفر تغطية عالمية وأن يستخدم لمالحة الطائرات

النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية سيكون متوافقا مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو ومالحقها  وبما أن
  .والقواعد ذات الصلة التي تطبق على نشاطات الفضاء الخارجي

ونية األساسية التي تحكم النظام من المالئم، مع مراعاة العرف الذي تسير عليه الدول حاليا، تحديد وتأكيد المبادئ القان وبما أنه
  .العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

سالمة أي اطار قانوني لتنفيذ وتشغيل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية تتطلب مراعاة مبادئ أساسية ينبغي  وبما أن
  .تحديدها في ميثاق

  :الجمعية العموميةفإن 
 الميثاق بشأن حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار  أن المبادئ التالية لهذاتعلن رسميا

  :الصناعية يجب تطبيقها في تنفيذ وتشغيل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية
ها يجب أن يكون أهم مبدأ هو سالمة أن تعترف الدول بأنه في تقديم خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية واالنتفاع ب  -١

  .الطيران المدني الدولي
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أن تتاح لكل دولة ولطائرات جميع الدول الفرصة، على أساس غير تمييزي وبشروط موحدة، في الحصول على   - ٢
طيران داخل خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، بما في ذلك النظم االقليمية للتقوية الستخدامها في مجال ال

  .منطقة تغطية مثل هذه النظم
أن تحتفظ كل دولة بسلطتها ومسؤوليتها لمراقبة عمليات الطائرات وتطبيق أنظمة السالمة وغيرها من األنظمة   )أ  - ٣

  .داخل المجال الجوي الخاضع لسيادتها
دة الدول أو سلطتها أو مسؤوليتها ال يجوز أن ينتهك تنفيذ وتشغيل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية سيا  )ب  

في مجال مراقبة المالحة الجوية واصدار وتنفيذ أنظمة للسالمة وال يجوز أن يفرضا قيودا على سيادتها أو 
ويجب أيضا المحافظة على سلطة الدول في مجال تنسيق ومراقبة . سلطتها أو مسؤوليتها في هذا المجال

  .األحوال حة الجوية القائمة على األقمار الصناعية حسب ما تقتضيهاالتصاالت وفي مجال زيادة خدمات المال
يجب على كل دولة تقدم خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، بما في ذلك االشارات، أو يتم في نطاق   - ٤

تها وامكانية االعتماد عليها، اختصاصها تقديم مثل هذه الخدمات أن تكفل استمرارية مثل هذه الخدمات وتوافرها وسالمتها ودق
بما في ذلك وضع ترتيبات فعالة للتقليل الى الحد األدني من تأثير اختالالت النظام أو تعطله على التشغيل، وأن تحقق استئناف 

 أن ويجب على الدول. ويجب على مثل هذه الدولة أن تكفل الخدمات وفقا للقواعد القياسية الصادرة عن االيكاو. الخدمة بسرعة
تقدم في الوقت المالئم معلومات الطيران عن أي تغيير في خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية قد يؤثر في تقديم 

  .الخدمات
يجب على الدول أن تتعاون لكفالة أعلى درجة ممكنة من التوحيد في تقديم وتشغيل خدمات النظام العالمي للمالحة   - ٥

  .باألقمار الصناعية
جب على الدول أن تكفل أن الترتيبات االقليمية أو دون االقليمية متوافقة مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها في هذا الميثاق ي

  .ومع عملية التخطيط والتنفيذ العالميين للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية
باألقمار الصناعية يجب فرضها وفقا للمادة الخامسة تعترف الدول بأن أي رسوم عن خدمات النظام العالمي للمالحة   - ٦

  .عشرة  من اتفاقية شيكاغو
بغية تسهيل التخطيط والتنفيذ العالميين للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، تسترشد الدول بمبدأ التعاون   - ٧

  .والمساعدة المتبادلة سواء كان ذلك على أساس ثنائي أو متعدد األطراف
ع كل دولة بنشاطاتها الخاصة بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية مع المراعاة الواجبة لمصالح الدول تضطل  - ٨

  .األخرى
ال يمنع أي شيء في هذا الميثاق قيام دولتين أو أكثر بشكل مشترك بتقديم خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار   - ٩

  .الصناعية

ار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظام العالمي وضع وتطوير اط  :٢٠-٣٢القرار 
  )GNSS(للمالحة باألقمار الصناعية 

الصناعية، بوصفه عنصرا هاما من عناصر نظم االيكاو   الغاية المتوخاة من النظام العالمي للمالحة باألقمارلما كانت
فير خدمات بالغة األهمية لسالمة المالحة الجوية ، هي تو)CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /لالتصاالت والمالحة واالستطالع

  .في جميع أنحاء العالم
 النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية يجب أن يكون متفقا مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية شيكاغو ومالحقها وبما أن

  .الخارجي والقواعد ذات الصلة المنطبقة على أنشطة الفضاء
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، )GNSS(، بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية CNS/ATMوانب القانونية المعقدة لتنفيذ نظم  الجولما كانت
، ودعم تنفيذ الدول المتعاقدة CNS/ATMتتطلب مزيدا من عمل االيكاو لبناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول فيما يتصل بنظم 

  .لهذه النظم
، قد أوصى بوضع ١٩٩٨، المعقود في مدينة ريو دي جانيرو في شهر مايو CNS/ATMتنفيذ نظم  المؤتمر العالمي لولما كان

تفاصيل اطار قانوني طويل األجل للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية، وبأن يشمل ذلك النظر في وضع اتفاقية دولية، 
  .لقانونيمع االقرار بأن التطورات االقليمية قد تسهم في وضع هذا االطار ا

مايو   المعقود في مدينة ريو دي جانيرو في شهرCNS/ATM التوصيات التي أصدرها المؤتمر العالمي لتنفيذ نظم ولما كانت
، توفر ارشادا هاما لوضع وتنفيذ GNSS، وكذلك التوصيات التي وضعها فريق الخبراء القانونيين والفنيين بشأن نظام ١٩٩٨

  .GNSS  سيما لنظام  الCNS/ATMاطار قانوني عالمي لنظم 
  :الجمعية العموميةفإن 

  .GNSS بأهمية المبادرات االقليمية المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية لنظام تقر  -١
، GNSS بالحاجة الماسة الى وضع تفاصيل المبادئ القانونية األساسية التي ينبغي أن تنظم تقديم خـدمات نظـام               وتقر  -٢

  . االقليمي والعالميوذلك على المستويين
  .GNSS بالحاجة الى وضع اطار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ نظام وتقر  -٣
 بتفويض األمين العام في انشاء فريق لدراسة الجوانـب القانونيـة            ١٠/٦/١٩٩٨ القرار الذي اتخذه المجلس في       وتقر  -٤

  .CNS/ATMلنظم 
سي من األمانـة العامـة للقيـام    صاصاته، بالبدء في انشاء فريق درا      المجلس واألمين العام، كال في نطاق اخت       وتكلف  -٥

  :يلي بما
، وكذلك التوصيات التـي أصدرها فريق CNS/ATMضمان االسراع بمتابعة توصيات المؤتمر العالمي لتنفيذ نظم   )أ 

  .الخبراء القانونيين والفنيين، ال سيما ما يتعلق منها بالجوانب التنظيمية ومسائل المسؤولية
، بما في ذلك النظـر في وضع GNSSنظر في وضع تفاصيل اطار قانوني مالئم طويل األجل لتشغيل نظام ال  )ب 

اتفاقية دولية لهذا الغرض، وتقديم مقترحات بذلك االطار في وقت يسمح للدورة العادية القادمة للجمعية العمومية 
  .بالنظر فيها

 شركات الطيران في مجال تقديم المساعدة الىلاتباع نهج منسق   :٢٠-٣٣القرار 
  ضد مخاطر الحربالطيران على تأمين ال

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي تشير الى هدف ضمان نقل جوي يتسم باألمان واالنتظام والفعالية ٤٤أن المادة بالنظر الى 
  .واالقتصاد
  .العالم  الطيران في شتى أنحاء المأساوية قد أثرت على عمليات مشغلي شركات٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث ونظرا ألن
 تغطية التأمين لمشغلي شركات الطيران في مجال التأمين ضد مخاطر الحرب لم تعد متاحة تماما في أسواق وحيث أن

  .العالمية التأمين
ات ، جميع الدول المتعاقدة فيها أن تتخذ ما يلزم من االجراء٢٠٠١ سبتمبر ٢١ االيكاو ناشدت، في كتاب بتاريخ وحيث أن

لضمان عدم انقطاع الطيران وخدمات النقل الجوي ولدعم مشغلي شركات الطيران وأطراف أخرى، حسبما يلزم، عن طريق 
  .التزام بتغطية المخاطر التي استبعدت من التأمين بسبب التطورات سابقة الذكر وذلك الى أن تستقر أسواق التأمين
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تى أنحاء العالم قد عملت بما ورد في هذه المناشدة وقدمت المساعدة الى مشغلي أن العديد من الدول المتعاقدة في شوبالنظر الى 
  .شركات الطيران

 التدابير التي اعتمدتها الدول المتعاقدة في تقديم المساعدة الى مشغلي شركات الطيران معظمها تدابير قصيرة األجل ونظرا ألن
  .تختلف من دولة ألخرى

ضع نهج منسق في األجلين القصير والمتوسط لتقديم المساعدة الى مشغلي شركات الطيران  من المرغوب فيه لذلك ووحيث أنه
  .ضد مخاطر الحربفي مجال تأمين الطيران 

  :الجمعية العموميةفإن 
 الدول المتعاقدة على العمل سويا لوضع نهج أكثر استدامة وتنسيقا التباعه في معالجة المشكلة المهمة المتمثلة في تحث  - ١

  .م المساعدة الى مشغلي شركات الطيران في مجال تأمين الطيران، بما في ذلك التأمين ضد مخاطر الحربتقدي
 المجلس بانشاء مجموعة خاصة للنظر في المسائل المشار اليها في الفقرة السابقة وتقديم تقرير الى المجلس مع وتكلف  - ٢

  .توصيات في أقرب وقت ممكن
 .م التخاذ أي تدابير أخرى تعتبر ضرورية أو مرغوبا فيها المجلس واألمين العاوتدعو  - ٣

________________ 
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  يالتعاون الفن —الباب السادس 

  موحد بسياسات االيكاو في مجال التعاون الفنيالبيان ال  :١٧-٣٦القرار 

 بموجب كلفت المجلسمومية قد  وضع سياسة جديدة للتعاون الفني قد نفذت، ولما كانت الجمعية العإلىالتدابير الرامية لما كانت 
 أن يعد ويعرض على نظرها قرارا موحدا عن جميع أنشطة ٢٠-٣٥ الذي أكدت عليه من جديد بقرارها ٢١-٣٣قرارها 

  .وبرامج التعاون الفني
  :فإن الجمعية العمومية

 عند انتهاء الدورة السادسة أن مرفقات هذا القرار تشكل البيان الموحد بسياسات االيكاو للتعاون الفني كما كانت تقرر  - ١
  .والثالثين

  .٢١-٣٥ و٢٠-٣٥ و٢٠-٢٧ و١٨-٢٧ و١٦-٢٦ و١٧-٢٤ و٧-١٦ القرارات يحل محل أن هذا القرار تعلن  - ٢

  )أ(المرفق 
  برنامج االيكاو للتعاون الفني

  .نمو وتحسين الطيران المدني يشكل إسهاما قويا في التنمية االقتصادية للدوللما كان 
سيما  طيران المدني يمثل عنصرا مهما للتقدم التكنولوجي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في جميع البلدان، الالولما كان 

  .البلدان النامية، وللتعاون فيما بينها على المستوى شبه اإلقليمي واإلقليمي والعالمي
  . الوقت ذاته بتحقيق األهداف االستراتيجيةبوسع االيكاو أن تساعد الدول على تقدم طيرانها المدني والنهوض فيولما كان 
 عن المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، والذي ١٩٤٩ أغسطس ١٥ الصادر في A(IX) 222 القرار رقم ولما كان

 قرارها  وأيدته الجمعية العمومية لاليكاو في١٩٤٩ نوفمبر ١٦ الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ أقرته
، قد طلب من جميع منظمات األمم المتحدة أن تشارك على نحو كامل في البرنامج الموسع لتقديم المساعدة الفنية من ٢٠- ٤رقم 

أجل التنمية االقتصادية، ولما كانت االيكاو بوصفها الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة لشؤون الطيران المدني قد بدأت 
مشاريع التعاون الفني بتمويل من حساب األمم المتحدة الخاص للمساعدة الفنية والذي نشأ بموجب القرار  ١٩٥١تنفذ منذ سنة 

  .أعاله
 قد اقتضى وضع سياسات جديدة للتعاون الفني وتجديد ١٩٩٥ إلى سنة ١٩٨٣العجز الكبير الذي حدث من سنة ولما كان 

  .الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون الفني
  مفهومواستندت إلىلجمعية العمومية ل  الدورة الحادية والثالثون الفني التي أيدتهاللتعاونذ السياسات الجديدة  تنفيولما كان

  آلية االيكاو لتمويل تنفيذ األهداف،وإنشاء التعاون الفني في هيكل المنظمة، إدارةالعدد األساسي من الموظفين، ودمج ب االكتفاء
 التكاليف بدرجة كبيرة وإلى خفض إلى قد أدت التعاون الفني في التسعينات، إلدارةظيمي الجديد  الهيكل التنتنفيذ باإلضافة إلى

  . التعاون الفنيفي إدارة المالية  ملحوظ لألوضاعتحسين
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تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وخطط ل على أهمية برنامج التعاون الفني قد شددت أهداف السياسات الجديدة ولما كانت
 ات من النامية التي تحتاج إلى مساعدفي الدولي والموارد البشرية ن ولتطوير البنية األساسية للطيران المد،ة الجويةالمالح
  .االيكاو

قامة شراكات إل قد شجع المجلس واألمين العام على اعتماد هيكل وآلية يتبعان الممارسات التجارية ٢١-٣٥ القرار ولما كان
  . دول المنتفعةمثمرة مع شركاء التمويل وال

 والمراقبة المالئمين اإلشراف التعاون الفني مزيدا من المرونة التشغيلية في ظل إدارة إعطاء المجلس قد وافق على ولما كان
  .على أنشطة التعاون الفني

التكاليف خفض  على مبدأ استرداد التكاليف، وأنه ينبغي اتخاذ تدابير ل جميع أنشطة التعاون الفني للمنظمة مبنيةولما كانت
  .والتشغيلية بقدر اإلمكان اإلدارية

 توحيد ورصد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية هما من الوظائف المهمة للمنظمة وإذ تم التشديد على دور االيكاو إزاء ولما كان
  .التنفيذ ودعم الدول المتعاقدة

  :فإن الجمعية العمومية
  برنامج التعاون الفني

  . األهداف االستراتيجية للمنظمةالتشجيع على تحقيقرنامج التعاون الفني في  بأهمية بتسلِّم  - ١
  الذي ينفذ وفقا للقواعد واألنظمة واإلجراءات التي وضعتها االيكاو يشكل على أن برنامج التعاون الفنيتؤكد من جديد  - ٢

 والتوصيات القواعد الدول بالدعم لكي تنفذ ويدتز االيكاو، ويكمل دور البرنامج العادي في ضمن أنشطة أولوية ا وذا دائمانشاط
  . البنية األساسية لهيئات الطيران المدني ومواردها البشريةوتنمي اإلقليمية تنفيذا فعاالالدولية وخطط المالحة الجوية 

على مستوى  تعزيز برنامج االيكاو للتعاون الفني في حدود الموارد المالية الراهنة، وذلك ضرورةعلى جديد تؤكد من   - ٣
 مع الفهم أنه لن  التعاون الفني أداء دورها بمزيد من الكفاءة والفاعليةإلدارة وعلى المستوى الميداني، بما يتيح اإلقليميةالمكاتب 

  .تكون هناك زيادة في تكاليف المشاريع
 الدول على لمساعدةيكاو  االتستخدمها األدوات الرئيسية التي إحدى التعاون الفني هي إدارة على أن تؤكد من جديد  - ٤

  .الطيران المدني بما يفيد مجتمع الطيران المدني بكاملهسد الثغرات في مجال 
أن تحسين تنسيق التعاون الفني ألنشطة االيكاو ينبغي أن يتم من خالل تحديد واضح لصالحية وأنشطة كل  على تؤكد  - ٥

تجنب ج التعاون الفني وبرامج المساعدات األخرى في االيكاو لإدارة ومن خالل تعزيز التعاون، فضال عن تنسيق أوثق لبرنام
  .االزدواج والتكرار

 في نهاية أي سنة مالية ينبغي أن يمول في المقام  التكاليف على أن أي عجز مالي قد يحدث في ميزانيةتؤكد من جديد  - ٦
 اللجوء إلى تمويله من ميزانية لى أن يكونع ، والتشغيليةاإلداريةاألول من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف الخدمات 

  .هو المالذ األخيرالبرنامج العادي 
 من األمين العام تنفيذ تدابير أكثر كفاءة، بما يؤدي إلى خفض تدريجي في تكاليف الدعم االداري المحملة على تطلب  - ٧

  .مشاريع التعاون الفني
  يبوصفها الوكالة المعترف بها في الطيران المدنااليكاو 

سيما صناعة الطيران والقطاع الخاص،  وغيرها من شركاء التنمية، والالتمويل ؤسسات مالدول المانحة و توصي  - ٨
في عمليات تحديد وصياغة وتحليل وتنفيذ وتقييم مشاريع الطيران المدني في بإعطاء األفضلية لاليكاو، في الحاالت المناسبة، 
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بهذه الهيئات وبالدول التي يمكنها أن تتلقى المساعدة، وذلك ألمين العام االتصال ا  أن يواصلوتطلب ،المساعدة الفنية مجال
  .مع االعتماد على االيكاو بوصفها الوكالة التنفيذية الطيران المدني لتنميةصيص األموال لتخ
قيم االعتبار ألهمية معونة تحت رعاية الحكومة بأن ت ثنائية أو برامج معونة الدول المتعاقدة التي لديها برامج توصي  - ٩

  .االستعانة ببرنامج االيكاو للتعاون الفني من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى تقديم المساعدات إلى الطيران المدني

  توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني
لمحافظة على  اعلى أن اعتماد الممارسات ذات الوجهة التجارية في إدارة التعاون الفني يقتضي ضمان تؤكد من جديد  -١٠

  .السمعة الطيبة التي تتمتع بها االيكاو
 توسيع نطاق خدمات التعاون الفني التي تقدمها االيكاو ليشمل الهيئات غير الحكومية إلىالحاجة على  تؤكد من جديد  -١١

وينبغي لهذه ، يجية االسترات أهداف االيكاوللمساهمة في تحقيقالمعنية مباشرة بالطيران المدني، وذلك ) الخاصة العامة أو(
 تها خصخصوالجاريالوطنية  لطيران المدنياتوفرها عادة هيئات كانت  التي األنشطة  منهاتشمل جملة أمورالمساعدات أن 

 ضمان نوعية الخدمات المقدمة وامتثالها للقواعد  مسؤوليةالدولة بموجب اتفاقية شيكاغو تحملحيث تظل ما   حدإلىحاليا 
 إلى األمين العام إبالغ سلطة الطيران المدني المعنية بالجوانب الفنية للمشروع وتطلب، صادرة عن االيكاو ال الدوليةوالتوصيات

  .فور بدء المفاوضات مع الهيئات غير الحكومية
ليشمل هذا  بناء على الطلب  التي تقدمها االيكاو خدمات التعاون الفنيعلى ضرورة توسيع نطاق تؤكد من جديد  -١٢

 إلى في الدول المتعاقدة مشاريع في مجال الطيران المدني تهدف ذالتي تنفّ) العامة والخاصة(ئات غير الحكومية  الهيالنطاق
  األمين العام بالنظر في كل طلب على حدة من الطلبات التي تقدمهاوتكلف ، وفاعلية النقل الجوي الدوليوأمنتعزيز سالمة 

 اعتبار خاص لاللتزام في إقامة في مجاالت التعاون الفني التقليدية، مع داتللحصول من االيكاو على المساع الهيئات هذه
 وللسياسات واللوائح الوطنية السارية ذات الصلة التي تصدرها االيكاو المشاريع بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن

  .الدولة المتلقية
  اتفاقات التعاون الفني

 برنامجها للتعاون الفني اتفاقات الصناديق االئتمانية واتفاقات الخدمات إطاريكاو في االتستخدم أن على  تؤكد من جديد  -١٣
 وترتيبات التمويل حسب االقتضاء لتقديم أقصى مساعدة األخرى اإلطاريةتفاقات ال وخدمة مشتريات الطيران المدني وااإلدارية

  . مشاريع الطيران المدنيينفذونألصحاب المصلحة الذين 
 للحصول على المساعدة االعتماد بصورة أكبر على هذه الترتيبات الرامية إلىمبادرات الدول إلى  عين االرتياحتنظر ب  -١٤

  .الفنية والتشغيلية في مجال الطيران المدني

  )ب(المرفق 
  تمويل برنامج التعاون الفني

سيما   احتياجات الطيران المدني، والإلشباع الفنية في مجال الطيران المدني غير كافية ات األموال المتاحة للمساعدلما كانت
  .في البلدان النامية

 أكبر قدر من الدعم، وهي التي إلى هيئات الطيران المدني في أقل البلدان نموا هي التي تحتاج على وجه الخصوص ولما كانت
  .الفني نلتعاول لتمويل مشاريعها وصناعة القطاععلى المؤسسات المالية في الوقت ذاته   أساساتعتمد
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 قطاعات غير الطيران المدني، إلى تنمية  بصفة رئيسية يوجهاإلنمائي التمويل الذي يقدمه برنامج األمم المتحدة ولما كان
المائة من في  أقل من واحد إلى حتى وصلت أقل بكثير عن ذي قبل مساهماته المالية في أنشطة الطيران المدني وأصبحت

  .اإلنمائي تقديم الدعم اإلداري لاليكاو على المستوى الوطنيبرنامج األمم المتحدة  ولكن يواصل ،برنامج االيكاو للتعاون الفني
 تجهيزات الطيران على  أن تنفق مبالغ كبيرة من الدول الناميةتقتضيالتطور الفني في الطيران المدني سرعة  ولما كانت
 يفوق مواردها  الوطنيين وهذا الجهدتدريب موظفي الطيرانل متزايد بذل جهد  وأن تواصل لمواكبة ذلك التطورتوخيااألرضية 

  .ية التدريبوتجهيزاتهاالمالية 
 لمشاريع التعاون الفني إضافية بقصد تعبئة موارد "آلية تمويل تنفيذ أهداف االيكاو"وضعت  الجمعية العمومية قد ولما كانت

 في خطط المالحة الجوية، وبقصد تنفيذ توصيات المقررةدمات  القواعد والتوصيات الدولية والتجهيزات والخالضرورية لتنفيذ
  . الثغرات المكتشفةوسدااليكاو المرتبطة بعمليات التدقيق 

المؤسسات التمويلية تتوقع من منفذي المشاريع التي تمولها أن ينفذوها بسرعة وفاعلية وأن يقدموا معلومات تفصيلية  ولما كانت
  .وأوضاعها المالية المشاريع  هذهوفورية عن أنشطة

سد  إلىالتبرعات لمشاريع تهدف بغية تشجيع " طيرانالتسهيل المالي الدولي لسالمة ال" الجمعية العمومية قد وضعت ولما كانت
  .ةالمتعلقة بالسالمالثغرات 

  :فإن الجمعية العمومية
استخدام جميع بموال المحدودة المتاحة، واألوب بفاعلية التعاون الفني لتنفيذ التي اتخذها المجلس اإلجراءات تقر وتشجع  - ١

  .والتجهيزات السليمةمصادر التمويل 
، بما في ذلك قطاع الصناعة والقطاع الخاص، وشركاء التنمية اآلخرينإلى مؤسسات التمويل والدول المانحة طلب ت  - ٢

 واألمين العام واألمانة العامة لمجلس ا رئيسإلى وتطلب قطاع النقل الجوي في البلدان النامية، لتنميةأولوية إعطاء أقصى 
  . في مشاريع االيكاو للتعاون الفنيإسهامه لزيادة اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة بتكثيف االتصال 

هي الوكالة المتخصصة  أن االيكاو إلى وشركاء التنمية اآلخرين  والدول المانحة التمويلمؤسسات تسترعي انتباه  - ٣
المعنية بالطيران المدني، وأنها من هذا المنطلق الوكالة التي قبلتها األمم المتحدة بوصفها السلطة الخبيرة التابعة لألمم المتحدة و

  .التي توفر التعاون الفني للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع الطيران المدني
 تلك المنظمات إلى أهمية تقديم  تسترعي انتباه ممثليها في على أن الدول المتعاقدة المرتبطة بمصادر التمويلتحث  - ٤

أو / للنقل الجوي وة الحيوية األساسيالبنية إلنشاء الضروريةسيما المشاريع  الومشاريع الطيران المدني، إلى المساعدة 
  .في البلدلتنمية االقتصادية الضرورية ل

 تبادر عندما تلتمس المساعداتوعلى أن  الطيران المدني، لتنمية أولوية عالية إعطاء الدول المتعاقدة على تحث  - ٥
بوصفها  االيكاو إشراك التمويل برغبتها في مؤسسات  إلى إفادةمالئمالحكومي ال المستوىالخارجية لهذا الغرض من خالل 

  . تمولها تلك المنظماتالتي قد في مشاريع الطيران المدني منفذةوكالة 
 المصادر  جميع المدني منطيرانها لتنمية  الالزمةعلى األموال البلدان النامية للحصول اإلجراءات التي تتخذها تشجع  - ٦

حتى  وشركاء التنمية اآلخرين،  والدول المانحة التمويل ومؤسسات الميزانيات الوطنيةفياألخرى الستكمال األموال المتاحة 
  . معدل ممكنتتقدم هذه التنمية بأقصى

طار الميزانية تتيح لبرنامج التعاون الفني أن يوسع نطاق الخدمات المساهمات المقدمة من المانحين خارج ا بأن متسلِّ  - ٧
 األهداف التي يقدمها إلى الدول بخصوص سالمة وأمن وكفاءة الطيران المدني، بما يشكل مزيدا من اإلسهام في بلوغ

  .ق الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيوسد تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وخصوصا ،ةاالستراتيجي
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 مشاريع العينية إلى تقدم إلى أو المساهمات المالية لألمين العام بأن يتلقى باسم برنامج االيكاو للتعاون الفني تأذن  - ٨
تدريب من الدول ال ومعدات التدريب وأموال تدريبيةعلى شكل منح دراسية ومنح سيما التبرعات التي تقدم  ، والالتعاون الفني

 المنح تقديم بين الدول بخصوص وسيطا المصادر األخرى العامة والخاصة، وبأن يعمل منغيرها  التمويل ومؤسساتو
  .والمنح التدريبية ومعدات التدريبالدراسية 

تقديم المنح التدريبية في مجال على يكاو القادرة على توفير أموال إضافية لبرنامج التعاون الفني التابع لال الدول تحث  - ٩
  .عينا الطيران المدني نقدا أو

 في آلية تمويل تنفيذ اإلسهام صناعة الطيران والقطاع الخاص، على سيما وال الدول وشركاء التنمية اآلخرين، شجعت  -١٠
  .أهداف االيكاو ألنها تمكنهم من المشاركة في تنفيذ مشاريع االيكاو للطيران المدني

وشركاء والدول المانحة  التمويل مؤسساتدعم لمية  الناإلى البلدان المجلس أن يقدم المشورة والمساعدة إلى تطلب  -١١
 للسالمة الجوية وأمن الطيران، مثل برنامج التنمية التعاونية شبه اإلقليمية واإلقليمية البرامج من أجل تنفيذالتنمية اآلخرين 

  .(CASP)ن  والبرنامج التعاوني ألمن الطيرا(COSCAP)للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران 

  )ج(المرفق 
  تنفيذ برنامج التعاون الفني

  . تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران المدني الدولي في العالم أجمع هو هدف االيكاولما كان
  . أهداف االيكاو االستراتيجيةالرامية إلى بلوغ البرنامج العادي  أنشطة تنفيذ مشاريع التعاون الفني يكملولما كان

 لتنفيذ القواعد والتوصيات والمساعدة الالزمة المشورة للحصول على االيكاو تعتمد أكثر فأكثر على المتعاقدة  الدولولما كانت
  . مواردها البشريةوتنميةتها األساسية ا طيرانها المدني من خالل تعزيز هيئاتها وتحديث بنيوتنميةالدولية 

 برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية إطارال في  الفعوالتصحيح المتابعة إجراءحاجة ملحة إلى ال ولما كانت
  .المكتشفةتقديم الدعم إلى الدول لسد الثغرات حتى يتسنى  أمن الطيرانوالبرنامج العالمي لتدقيق 

 تحتاجلى الدول التي  أن تقدم الدعم األولي إيتيح لاليكاو التمويل المقدم إلى برنامج التعاون الفني من خارج الميزانية ولما كان
وبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن   برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجويةكشفهاالمساعدة لسد الثغرات التي الى 

  .لطيرانا
والتوصيات  تماما بالقواعد مع االلتزام التعاون الفني أو أي طرف آخر خارج االيكاو بتنفيذ المشاريع إدارة قيام ولما كان

  . وكفاءة الطيران المدني في جميع أنحاء العالمأمنالدولية يسفر عن تعزيز جوهري لسالمة و
 أعمال التقييم التالية للتنفيذ يمكن أن تشكل أداة قيمة لتحديد تأثير المشاريع على الطيران وتخطيط المشاريع في ولما كانت

  .المستقبل
 تعتمدالتي تنفذ مشاريع في مجال الطيران المدني لحساب الدول المتعاقدة ) مة والخاصةالعا( الهيئات غير الحكومية ولما كانت

المشورة والمساعدة في مجاالت التعاون الفني التقليدية على  التعاون الفني إدارة أكثر فأكثر للحصول من خالل االيكاو على
  .يكاواال الصادرة عن الدولية  المشاريع بالقواعد والتوصياتوتضمن التزام
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  :فإن الجمعية العمومية
 بوضوحمحددة المشاريع ال من تحصيلهامزايا التي يمكن ال إلى الدول المتعاقدة التي تطلب المساعدة انتباه تسترعي  - ١

  .والمستندة إلى خطط رئيسية للطيران المدني
 التي اإلقليمية والمشاريع اإلقليمية  شبه من خالل المشاريعالتي تقدم ات المساعدإلى الدول المتعاقدة تسترعي انتباه  - ٢

 (COSCAP) "برنامج التنمية التعاونية للسالمة التشغيلية واستمرار صالحية الطائرات للطيران" االيكاو، مثل مشاريع تنفذها
ه  وتنفيذ هذإلدارة أسبقية عالية إعطاء على أن يواصل المجلس وتحث، (CASP) ألمن الطيران ومشاريع البرنامج التعاوني

  .ألن فوائد هذه المشاريع عظيمةالمشاريع من خالل برنامج التعاون الفني 
 برنامج تدريب إعداد من خالل واإلداريين الفنيين والتشغيليين موظفيها عالية لتدريب أولوية إعطاء الدول على تحث  - ٣

هؤالء ب لالحتفاظمناسبة الحوافز اليم  تقدإلىالحاجة وب، الوافينحو ال التدريب على تقديم هذا الدول بأهمية تذكرشامل، و
  . تدريبهماكتمالالموظفين، كل في مجال تخصصه، بعد 

 في اإلقليمية مراكز التدريب دعم، وعلى الراهنة الدول على تركيز جهودها على تطوير مراكز التدريب تشجع  - ٤
، غير متوفر على المستوى الوطنيهذا التدريب  كلما كان لموظفي الطيران المدني الوطنيين العالي التدريب حتى توفرمنطقتها 

  .على الذات في اإلقليموذلك من أجل النهوض بقدرة االعتماد 
 وذلك باتخاذ ، في تنفيذ المشاريعالتأخير من خالل االيكاو على أن تتفادى ات الدول التي تتلقى المساعدتشجع  - ٥
  . طبقا التفاقات المشاريع وشراء المكونات الخبراء والتدريبفي حينها بشأنقرارات ال
 خدمة مشتريات الطيران المدني، وهي خدمة تقدمها االيكاو للبلدان النامية لشراء إلى الدول المتعاقدة تسترعي انتباه  - ٦

  . الخدمات الفنيةعلى  والتعاقد الطيران المدنيمعداتالمعدات ذات القيمة العالية من 
 على التقدم بطلبات تماماهلين ؤ الم الفنيين، أن تشجع الخبراء منهالدان النامية البوخصوصا الدول المتعاقدة، إلى تطلب  - ٧

  . في قائمة خبراء برنامج التعاون الفنيإلدراجهم
 ،على أساس استرداد التكاليف  التعاون الفنيإدارة الدول على االستفادة من خدمات ضمان الجودة التي تقدمها تشجع  - ٨

، بما في ذلك استعراض مدى امتثالها  التعاون الفني في االيكاوإدارةتنفذها أطراف أخرى خارج  على المشاريع التي لإلشراف
  . الصادرة عن االيكاوقواعد والتوصيات الدوليةلل
 الدول والجهات المانحة على إدراج أعمال التقييم التالية لتنفيذ مشاريع الطيران المدني الخاصة بها وتوفير تشجع  - ٩

  .وصفها جزءا ال يتجزأ من أعمال تخطيط وتنفيذ المشاريعاألموال لها، ب

  الئحة وحدة التفتيش المشتركة  :٧-٢٢القرار 
  

المساعدة الدولية في اعادة تشغيل المطارات الدولية وتجهيزات   :١١-٢٢القرار 
  وخدمات المالحة الجوية ذات الصلة بها

  .مدني الدولي في العالم أجمع هدف االيكاو تأمين سالمة وانتظام نمو الطيران اللما كان
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 تقديم المطارات وخدمات المالحة الجوية واألرصاد الجوية واالتصاالت وغيرها من تجهيزات وخدمات المالحة ا كانمول
  .الدولية الجوية يعد أمرا جوهريا لتسهيل المالحة الجوية

ية ذات الصلة بها بالتلف أو الخلل نتيجة  ثمة حاالت أصيبت فيها المطارات وتجهيزات وخدمات المالحة الجوولما كانت
  .لكوارث كبرى، ولم تتمكن الدول المعنية، بدون تعاون دولي، من اعادة تشغيل تلك المطارات والتجهيزات والخدمات

 في صالح كل الدول المتعاقدة أن يعاد تشغيل تلك المطارات الدولية والتجهيزات والخدمات ذات الصلة بها وذلك في ولما كان
  .أقرب وقت ممكن

  :الجمعية العموميةفإن 
 كل الدول القادرة على تقديم المساعدة الفورية، بناء على طلب تقدمه الدولة المعنية الى المجلس، من خالل تقديم موظفين تحث  -١

جهيزات أو الخدمات التي مؤهلين ومعدات تشغيلية، بما يسمح على وجه السرعة باستئناف التشغيل الكامل للمطار الدولي، بما في ذلك الت
  .أصابها تلف أو تدمير، وذلك الى حين العودة الى الخدمة الكاملة في البلد المعني

 المجلس بأن يضع في أقرب موعد ممكن خطة للطوارئ تضم خبراء في التشغيل ومعدات للطوارئ من أجل تكلف  - ٢
ا، وعلى حسابها، من أجل االسراع في استئناف تشغيل المطار االستجابة لطلب الدولة المعنية في تقديم المساعدة الفورية اليه

الدولي والتجهيزات والخدمات ذات الصلة به التي أصابها تلف أو تدمير، على أن تستمر هذه المساعدة الى حين العودة الى 
  .الخدمة األصلية في البلد المعني

  . طلبات من الدول المجلس باستخدام كل الوسائل المتوفرة لديه لتلبية أيتكلف  - ٣
 كل الدول المتعاقدة التي تتيح، لهذا الغرض، وبناء على طلب المجلس، ما يلزم من موظفين ومعدات لمساعدة تدعو  - ٤

  .الصلة الدول المعنية على االسراع في اعادة تشغيل المطارات الدولية وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية ذات
  

 واجراءات خدمات والتوصيات الدوليةلقواعد تنفيذ ا  :)د(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  المالحة الجوية

  

  التدريب على الطيران  :)ح(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  

مساعدة الدول على تنفيذ االجراءات الفنية لحماية   :)و(، المرفق ٢٠-٣٦القرار 
  الطيران المدني الدولي

  

  يةالمساعدة والمشورة في تنفيذ المخططات االقليم  :١٩-٢٢القرار 

  

  تحسين االشراف على السالمة  :١٣-٢٩القرار 
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  انشاء برنامج عالمي لاليكاو للتدقيق في مراقبة السالمة الجوية  :١١-٣٢القرار 

  

االنتقال الى نهج تجميعي شامل لعمليات التدقيق في اطار برنامج   :٦-٣٥القرار 
  االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

  

الثغرات المحددة من خالل البرنامج العالمي التغلب على   :٩-٣٣القرار 
مراقبة السالمة والتشجيع على ضمان جودة مشروعات  لتدقيق

  التعاون الفني
  

  موحدة لسد ثغرات السالمة الجويةالستراتيجية اال  :٢-٣٦القرار 

  

  التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  :٨-٣٥القرار 

  

نظم لوضع االيكاو وممارساتها المستمرة موحد بسياسات البيان ال  :١٥-٣٥القرار 
  ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

  

المتابعة للمؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة أعمال   :١٢-٣٢القرار 
  ١٩٩٨ ادارة الحركة الجوية،/واالستطالع

  

  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة  :٧-٣٦القرار 

  

صيل ومعالجة البيانات بغية معلومات السالمة الجوية لنظم تح  :٩-٣٥قرار ال
  سالمة الطيران تحسين

  

  اتقان اللغة االنجليزية ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكي  :١١-٣٦القرار 

  
________________  
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  التدخل غير المشروع —الباب السابع 

  عــام
  

بشأن ولطائرات المدنية كأسلحة دمار  استعمال اإساءة بشأن إعالن  :١-٣٣القرار 
  المدني الطيران األعمال االرهابية األخرى في

  :ان الجمعية العمومية
 والتي أسفرت عن فقدان أرواح بريئة ١١/٩/٢٠٠١ األعمال االرهابية المقيتة التي وقعت في الواليات المتحدة في اذ تشهد

  .كثيرة وعن آالم بشرية ودمار كبير
مق تعاطفها مع الواليات المتحدة، ومع أكثر من ستين دولة أخرى في العالم فقدت بعض مواطنيها، ومع أسر  عن أعواذ تعرب

  .ضحايا هذه األفعال االجرامية غير المسبوقة
 بأن هذه األفعال االرهابية ال تتناقض وحسب مع أبسط االعتبارات االنسانية، بل وتشكل أيضا استخداما للطائرات واذ تقر
  . في هجوم مسلح على المجتمع المدني المتحضر، كما أنها ال تستقيم مع القانون الدوليالمدنية

 بأن النوع الجديد من التهديد من جانب المنظمات االرهابية يقتضي من الدول جهودا متضافرة جديدة وسياسات تعاونية واذ تقر
  . جديدة

شأن أفعال التدخل غير المشروع واألعمال االرهابية  التي  ب٢٢-٣٢ و٩- ٢٧ و٥-٢٢ الى قرار الجمعية العمومية واذ تشير
  .تهدف الى تدمير الطائرات المدنية أثناء طيرانها

والى القرارين  الدولي  الرامية الى القضاء على االرهابالتدابير بشأن ٥٥/١٥٨ بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة واذ تذكّر
  .بادانة ومكافحة االرهاب الدولي التابع لألمم المتحدة  الصادرين عن مجلس األمن١٣٧٣ و١٣٦٨رقم 
  :الجمعية العمومية فإن 

 بقوة هذه األعمال االرهابية باعتبارها تتناقض مع أبسط االعتبارات االنسانية وقواعد سلوك المجتمع المتحضر تدين  - ١
  .وباعتبارها انتهاكات للقانون الدولي

اتفاقية الطيران  خدم فيها الطائرات المدنية كأسلحة دمار تتناقض مع نص وروح أن مثل هذه األعمال التي تستتعلن  - ٢
االرهابية التي تستخدم  سيما ديباجتها ومادتيها الرابعة والرابعة واألربعين، وأن تلك األفعال واألعمال المدني الدولي، وال

  .انتهاك القانون الدوليالطيران المدني أو تجهيزات الطيران المدني تشكل جرائم خطيرة من جرائم 
 جميع الدول المتعاقدة على أن تكفل، وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية شيكاغو، عدم استخدام الطيران المدني في أي تحث  - ٣

غرض مخالف ألهداف اتفاقية الطيران المدني الدولي، وأن تحاسب حسابا عسيرا كل من يستغل الطائـرات المدنية كأسلحة 
  .م المسؤولون عن تخطيط وتنظيم هذه األعمال أو عن مساعدة أو دعم أو ايواء مرتكبيهادمار، بمن فيه

 جميع الدول المتعاقدة على تعزيز عرى التعاون فيما بينها لتقديم المساعدة في تحقيقات هذه األعمال والقبض تحث  - ٤
 االرهابية، بصرف النظر عن طبيعة على المسؤولين عنها ومقاضاتهم، وعلى أن تضمن أن من شاركوا في هذه األعمال

  .مشاركتهم، لن يجدوا مالذا مأمونا في أي مكان



 VII-2 القرارات السارية المفعول

 

 جميع الدول المتعاقدة على تكثيف جهودها من أجل التوصل الى التنفيذ واالنفاذ الكاملين لالتفاقيات متعددة تحث  - ٥
 االيكاو بشأن أمن الطيران تنفيذا تاما، األطراف بخصوص أمن الطيران، وتنفيذ القواعد والتوصيات واالجراءات الصادرة عن

وعلى رصد هذا التنفيذ، وعلى اتخاذ جميع تدابير األمن االضافية المالئمة في أراضيها بالتناسب مع مستوى الخطر من أجل 
  .تفادي واستئصال األعمال االرهابية في الطيران المدني

موارد مالية أو بشرية آللية االيكاو ألمن الطيران، بغية  جميع الدول المتعاقدة على تقديم اسهامات في صورة تحث  - ٦
 الدول المتعاقدة الى الموافقة على وتدعودعم وتعزيز الكفاح ضد االرهاب وأفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني، 

المجلس بأن يضع  وتكلف تقديم تمويل خاص لنشاط االيكاو العاجل في مجال أمن الطيران المذكور في الفقرة السابعة أدناه،
  .اقتراحات لتقديم التمويل األكثر ثباتا لنشاط االيكاو في مجال أمن الطيران، بما في ذلك التدابير العالجية المالئمة

 المجلس واألمين العام بالعمل على وجه االستعجال للتصدي للتهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، تكلّف  - ٧
 وجه الخصوص مدى مالءمة اتفاقيات أمن الطيران الراهنة، واستعراض برنامج االيكاو ألمن الطيران، وبأن يستعرض على

بما في ذلك استعراض الملحق السابع عشر ومالحق االتفاقية األخرى ذات الصلة، والنظر في انشاء برنامج عالمي تابع لاليكاو 
  .تبر مفيدة أو ضرورية، بما في ذلك التعاون الفنيلتدقيق مراقبة األمن، والنظر في أي تدابير أخرى قد تع

، مؤتمرا وزاريا دوليا ٢٠٠١ المجلس بأن يعقد في مونتريال، في أقرب وقت ممكن وحبذا لو كان ذلك في عام تكلف  - ٨
كاو في رفيع المستوى ألمن الطيران، بهدف منع ومكافحة واستئصال األعمال االرهابية في الطيران المدني، وتعزيز دور االي

 ٦ اعتماد القواعد والتوصيات في مجال األمن وتدقيق تنفيذها، وتأمين الوسائل المالية الالزمة بالصورة المشار اليها في الفقرة
  .أعاله

  اعالن من الجمعية العمومية  :١-١٧القرار 

شعوب العالم، وينهض بالتجارة   النقل الجوى المدنى الدولى يساعد فى انشاء الصداقة والتفاهم والحفاظ عليهما بينلما كان
  .األمم بين

 أفعال العنف الموجهة ضد النقل الجوى المدنى الدولى والمطارات وغيرها من التجهيزات والخدمات التى يستخدمها ولما كانت
لم فى النقل الجوى تشكل خطرا على سالمته، وتؤثر تأثيرا جسيما فى تشغيل الخطوط الجوية الدولية، وتقوض ثقة شعوب العا

  .سالمة النقل الجوى المدنى الدولى
 الدول المتعاقدة، اذ تالحظ العدد المتزايد ألفعال العنف ضد النقل الجوى الدولى، تشعر بالقلق الخطير تجاه سالمة ولما كانت

  .النقل الجوى وأمنه
   :الجمعية العموميةفإن 
  .ات والركاب فى النقل الجوى الدولى كل أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائرات وطواقم الطائرتدين
 جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد العاملين فى مجال الطيران المدنى، والمطارات المدنية، وغيرها من التجهيزات تدين

  .والخدمات التى يستعملها النقل الجوى المدنى الدولى
الموجهة ضد النقل الجوى المدنى الدولى والمطارات  الدول أال تلجأ، تحت أى ظروف، الى أفعال العنف بصفة عاجلة تناشد

  .النقل وغيرها من التجهيزات والخدمات التى تخدم ذلك
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 الدول، الى حين سريان مفعول االتفاقيات الدولية ذات الصلة، أن تتخذ التدابير الفعـالة لردع ومنع تلك بصفة عاجلة تناشد
  .اضاة الذين يرتكبون مثل هذه األفعالاألفعال، وأن تكفل، وفقا لقوانينها الوطنية، مق

   :االعالن التالى تقر
  .ان الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولى

وقد اجتمعت فى دورة استثنائية للبت فى الزيادة المفزعة فى أفعال االستيالء غير المشروع وأفعال العنف ضد طائرات النقل 
  . المدنية والتجهيزات والخدمات ذات الصلة بهاالجوى المدنى الدولى، ومنشآت المطارات

  .الدولى وادراكا منها للمبادئ المقترحة فى اتفاقية الطيران المدنى
  .واذ تعترف بالحاجة العاجلة الى استعمال كل موارد المنظمة لمنع مثل تلك األفعال وردعها

  :تعلن رسميا أنها 
١-  الجوى ى النقلض ثقة شعوب العالم فتستنكر األفعال التى تقو.  

  .تلك األفعال تعرب عن أسفها للخسائر فى األرواح واالصابات والضرر الذى يلحق بموارد اقتصادية مهمة من جراء  - ٢
تدين جميع أفعال العنف التى قد توجه ضد الطائرات والطواقم والركاب فى النقل الجوى المدنى الدولى، وضد   - ٣

مطارات المدنية وغيرها من التجهيزات والخدمات المستعملة فى النقل الجوى المدنى العاملين فى مجال الطيران المدنى وال
  .الدولى

تدرك الحاجة العاجلة للتوصل الى اتفاق عام بين الدول بغية كفالة التعاون الدولى على نطاق واسع تحقيقا لمصالح   - ٤
  .سالمة النقل الجوى المدنى الدولى

ترك نحو قمع األفعال التى تهدد بالخطر سالمة النقل الجوى المدنى الدولى تطلب من الدول القيام بعمل مش  - ٥
  .تطوره وانتظام

  .تطلب تنفيذ مقررات وتوصيات هذه الجمعية العمومية، فى أقرب وقت ممكن، من أجل منع هذه األفعال وردعها  - ٦

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

  

 ٣استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي أنشئ بموجب الفقرة   :١-٣٤القرار 
  ٢٧-٣٣من منطوق قرار الجمعية العمومية 
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  سياسة االيكاو الثابتة بخصوص التدخل غير المشروع

الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني البيان   :٢٠-٣٦القرار 
  عالمشرو الدولي من أفعال التدخل غير

 الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير بشأن سياسات حمايةتوحيد قرارات الجمعية العمومية المستصوب  من لما كان
 متناول اليد وأسهل فهما إلىالمشروع، وذلك تيسيرا لتنفيذ هذه السياسات وتطبيقها العملي من خالل جعل نصوصها أقرب 

  .وأفضل تنظيما من الناحية المنطقية
سياسات االيكاو ب في كل دورة من دوراتها بيانا موحدا صدرأن ت ٩-٣٥ رقم  الجمعية العمومية قد قررت في قرارهاما كانتول

  . الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعلحمايةالمستمرة 
عن سياسات االيكاو المستمرة، الوارد البيان الموحد هذا  الجمعية العمومية قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل ولما كانت

والثالثين السادسة وعدلت ذلك البيان ليشمل القرارات الصادرة عن الدورة ، ٩-٣٥ رقم بالقرار) ح (إلى) أ(في المرفقات 
  .للجمعية العمومية

  :فإن الجمعية العمومية
 الطيران المدني الدولي من لحمايةمرة  القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات االيكاو المستهذا أن مرفقات تقرر  - ١

  .للجمعية العموميةالسادسة والثالثين كانت عليه هذه السياسات عند ختام الدورة حسبما أفعال التدخل غير المشروع، 
 عن سياسات االيكاو بيانا موحداعادية من دوراتها ال كل دورة أن تطلب إلى المجلس أن يعرض على نظر تقرر  - ٢

  .ية الطيران المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروعحمالالمستمرة 
  .٩-٣٥ رقم  أن هذا القرار يحل محل القرارتعلن  - ٣

  )أ(المرفق 
  السياسة العامة

 الصداقة وحسن التفاهم والحفاظ عليهما بين أمم العالم إيجاد تطور الطيران المدني الدولي يمكن أن يساعد كثيرا على لما كان
  . يمكن لسوء استعماله أن يصبح تهديدا لألمن العاموشعوبه، بينما

  .لتطوره اآلمن والمنظم الرئيسي التهديدالطيران المدني الدولي قد أصبحت تشكل في  أفعال التدخل غير المشروع لما كانتو
و استهداف الطائرات اإلرهابية، بما فيها األعمال التي تنطوي على استعمال الطائرات كسالح تدمير أ األعمال تهديد ولما كان

جو، أو األسلحة الخفيفة والقنابل - ، أو القذائف الصاروخية األخرى أرض)مانبادز(بأسلحة الدفاع الجوي التي يحملها األفراد 
جهاز متفجر "المقذوفة بالصواريخ أو حمل السوائل والهالميات وااليروسول على متن الطائرات الستعمالها كعناصر في تكوين 

 من أفعال التدخل غير المشروع  ذلكوغيروالهجوم على منشآت الطيران،  ،االستيالء غير المشروع على الطائراتو، "ارتجالي
عرض للخطر مما ي سالمة الطيران المدني الدولي وكفاءته وانتظامه، علىؤثر تأثيرا ضارا وخطيرا ت الطيران المدني، ضد

  . ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدوليقوضي وعلى األرضالطائرات واألشخاص على متن أرواح 
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  . الدوليتشكل جريمة خطيرة تخالف القانون الطيران المدني الدولي ضدكافة أعمال التدخل غير المشروع  ولما كانت
 عقد  وتوصيات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى ألمن الطيران، الذي١١- ٣٥ و١- ٣٣قراري الجمعية العمومية  الىوإذ تشير 
  .٢٠٠٢في فبراير 

خطة عمل االيكاو ألمن الطيران في يونيو التي اتخذها المجلس حتى اآلن، وال سيما اعتماده لوإذ تحيط علما باإلجراءات 
 لمجابهة التهديدات الجديدة والناشئة ضد لوسائل المتاحة للمنظمةوتعزيز ا ، باإلضافة الى اإلجراءات الوقائية الجديدة٢٠٠٢

  .مدنيالطيران ال
  : الجمعية العموميةفإن
 الطيران المدني بغض النظر عن مكان ارتكابها وهوية مرتكبيها في جميع أفعال التدخل غير المشروع بشدة تدين  - ١

   .وأسباب ارتكابها
تدمير الطائرات المدنية في أثناء طيرانها على  التدخل غير المشروع التي تهدف الى بشعور من المقت أفعالتالحظ   - ٢

  . األرضمتنها وعلى األشخاص على للدمار وقتلأسلحة كمدنية الطائرات ال إساءة استخدام، بما في ذلك الخطوط التجارية
لة أمن الطيران م االستمرار في معالمتعاقدةمنظمة الطيران المدني الدولي ودولها اعلى  أنه يجب تؤكد من جديد  - ٣

  .بغي توفير الموارد المناسبة لهأعلى درجات األولوية وين يحظى بأمرا هباعتبار
 فعالية األمن إجراءات أكثر الثابتة وذلك بتطبيق االيكاو لسياسة جميع الدول المتعاقدة أن تؤكد تأييدها الحازم تناشد  - ٤

والمخططين والراعين   المرتكبينأفعال التدخل غير المشروع ومعاقبةسواء بشكل فردي أو بالتعاون فيما بينها للوقاية من 
  . والممولين والمتآمرين في أي فعل من هذه األفعال

في  التي قد تنشأ بين الدول المتعاقدة الحل المنسق والموحد للمسائلفي تسهيل على مسؤولية االيكاو  تؤكد من جديد  - ٥
  . للطيران المدني الدولي في العالم أجمعوالمنظم التشغيل اآلمن فياألمور التي تؤثر 

، وخاصة تنفيذ  أفعال التدخل غير المشروععمله كأولوية عاجلة بالعالقة إلى إجراءات منع صلةبموا المجلس تكلف  - ٦
  .خطة عمل االيكاو ألمن الطيران وتأمين أداء هذا العمل بأعلى درجة من الكفاءة واالستجابة

س أن يعتبر اإلدماج  في المائة من خطة عمل أمن الطيران في البرنامج العادي وتطلب إلى المجل٤٨ بإدماج ترحب  - ٧
  .٢٠١٣-٢٠١١الكامل عنصرا رئيسيا في إعداد ميزانية الفترة الثالثية 

 جميع الدول المتعاقدة على مواصلة دعم خطة عمل االيكاو ألمن الطيران بعقد مذكرات تمويل طوعية مع تحث  - ٨
  . كليا في ميزانية البرنامج العاديالمنظمة حيث أن تنفيذها التام سيبقى معتمدا على المساهمات الطوعية لحين دمجها

  )ب(المرفق 
  وسن التشريعات الوطنية وعقد االتفاقات المناسبةق القانونية الدولية يثاومال

  المدني غير المشروع في الطيران أفعال التدخل لقمع
  المواثيق القانونية الدولية  )أ

األخرى التي  االتفاقية بشأن الجرائم وبعض األفعال  عززتهاحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع قد لما كانت
، )١٩٧٠ ،الهاي (واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣ ،طوكيو (ترتكب على متن الطائرات
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شأن قمع ب والبروتوكول، )١٩٧١، مونتريال ( غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدنياألفعالقمع  واتفاقية
أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لالتفاقية بشأن قمع أفعال التدخل غير 

 اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها، فضال عن )١٩٨٨، مونتريال (المشروع ضد سالمة الطيران المدني
  .ثنائية لقمع تلك األفعالواالتفاقات ال) ١٩٩١، مونتريال(

  : الجمعية العموميةفإن
 الجرائم وبعض األفعال األخرى التي ترتكب على متن بشأناالتفاقية  التي لم تنضم بعد الى الدول المتعاقدة تحث  - ١

ال غير واتفاقية قمع األفع) ١٩٧٠، الهاي (واتفاقية قمع االستيالء غير المشروع على الطائرات) ١٩٦٣، طوكيو (الطائرات
  التفاقية مونتريال المكمل١٩٨٨ ، وبروتوكول عام)١٩٧١، مونتريال (المشروعة التي ترتكب ضد سالمة الطيران المدني
األطراف في قائمة الدول .  تحثها على االنضمام اليها، )١٩٩١مونتريال،  (واتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها

  .Treaty Collection ICAO تحت عنوان int.icao.wwwة موجودة على موقع االيكاو مواثيق أمن الطيران القانوني
، أن تنفذ المبادئ اتفاقية بشأن تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في تناشد  - ٢

 التي تصنع  الدولوتناشد ،االنضمام اليها  أو قبولها أو الموافقة عليها أويهاالتصديق عل حتى قبلالتي تتضمنها هذه االتفاقية، 
  .هاكنما يمأسرع ب هذه المتفجرات تنفذ تدابير تمييزبالستيكية أن المتفجرات ال
ات طوكيو  اتفاقيانضمامها أطرافا في في تذكير الدول بأهمية باالستمراراألمين العام  من المجلس أن يكلفتطلب   - ٣

، وأن فاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفهاتوا ، المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨والهاي ومونتريال وبروتوكول عام 
  .قيثاوميقدم المساعدة التي تطلبها الدول التي تصادف أي صعوبات في سبيل انضمامها الى هذه ال

  مناسبةالاالتفاقات عقد صدار التشريعات الوطنية وإ  )ب
 عقوبات مشددة على مرتكبي أفعال التدخل بإنزال القوانين الجنائية الوطنية التي تقضي بإصدار قيام الدول المتعاقدة لما كان

  .غير المشروع في الطيران المدني يسهل كثيرا ردع تلك األفعال
  : الجمعية العموميةفإن
يقومون بارتكاب  وافية ضد األشخاص الذين إجراءات اهتماما خاصا العتماد الدول المتعاقدة أن تولي تناشد  - ١
 من أفعال التدخل غير المشروع هاأفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات وغيرتخطيط أو رعاية أو تمويل أو تسهيل  أو
  .األشخاص مشددة على هؤالء ات عقوببإنزالها قواعد تقضي اتتشريعوأن تدرج على وجه الخصوص في  الطيران المدني، في
تسليم أو محاكمة األشخاص الذين يرتكبون أفعال االستيالء غير ل وافية إجراءات الدول المتعاقدة أن تتخذ تناشد  - ٢

 وضع أو يةأحكام قانونوذلك بسن  من أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدني، هاالمشروع على الطائرات وغير
 وإبرام اتفاقات مناسبة للقضاء على مثل هذه األفعال، حتى يتسنى ترحيل القائمة معاهدة لهذا الغرض أو تعزيز الترتيبات

  . الطيران المدني الدوليضد اإلجراميةهجمات يرتكبون الاألشخاص الذين 

  )ج(المرفق 
  األمن الفنيةتنفيذ تدابير 

ظمة ومن دولها المتعاقدة ممارسة اليقظة تتطلب من المنمن أفعال التدخل غير المشروع الطيران المدني الدولي حماية  لما كانت
  . ايجابية للحمايةإجراءاتالمستمرة ووضع وتنفيذ 
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وأمتعتهم اليدوية نقل األشخاص  األمن في جميع مراحل وعمليات إجراءات هناك حاجة واضحة لتعزيز وتطبيق ولما كانت
  .المسجلة والبضائع والبريد وطرود البريد الخاص والسريعأمتعتهم و

  .وثائق السفر المقروءة آليا تسمح بتعزيز األمن من خالل تحسين الوثائق التي تثبت هوية المسافرين وأطقم الطيارين كانتولما 
وثائق السفر المقروءة آليا تسمح أيضا بإقامة تعاون رفيع المستوى بين الدول من أجل تعزيز مكافحة غش  ولما كانت

وازات ومنع المحتالين من استخدام جوازات صالحة، واستخدام الجوازات منتهية الجوازات، بما في ذلك تزييف أو تزوير الج
  .الملغاة، واستخدام الجوازات التي تم الحصول عليها بالغش الصالحية أو
 الطائرات بتطبيق ومشغلي الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التحقق من قيام الجهات الحكومية وسلطات المطارات ولما كانت
  . األمنإجراءات
  . وسيلة فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدنييشكل األمن التي تنادي بها المنظمة إجراءات تنفيذ ولما كان

اإلجراءات المضادة الالزمة لحماية الطيران المدني ال تفيد إال من خالل توظيف أفراد األمن المدربين تدريبا عاليا، ولما كانت 
 .ريات الشخصية، وإصدار اإلجازات، ومراقبة الجودةوإجراء التح

  :فإن الجمعية العمومية
 فعالة لمنع أفعال التدخل غير المشروع بما تدابير إعطاء أعلى أولوية العتماد في أن يستمرالمجلس على  تحث  - ١

تفاقية باملحق السابع عشر تحديث أحكام العلى أن يواظب على  ألمن الطيران المدني الدولي وييتناسب مع التهديد الحال
  .شيكاغو

 اللجنة باإلضافة الى صالحيات، المتفجرةطرق كشف المتفجرات أو المواد   دراسات عنينجزالى المجلس أن  تطلب  - ٢
أن يجري على وجه و، بغرض كشفهاالبالستيكية المتفجرات  تمييز اتفاقيةالفنية الدولية المعنية بالمتفجرات بالصورة المبينة في 

 نظام قانوني شامل إنشاء، وذلك بغرض  غير المتفجرات البالستيكية عن تمييز المتفجرات المثيرة للقلقص دراساتخصوال
  .اءقتضحسب االومالئم 

 أفعال  للوقاية من الممكنةالتدابيركافة الدول األخرى على اتخاذ وبالتعاون مع على أساس فردي  جميع الدول تحث  - ٣
، تفاقية الطيران المدني الدوليباتوصي بها أحكام الملحق السابع عشر   التي تقتضيها أوالتدابيرسيما  ، والالتدخل غير المشروع

  .باإلضافة إلى التدابير التي يوصي بها المجلس
المتعلقة والتوصيات واإلجراءات الدولية الراهنة القواعد الرامية الى تنفيذ أن تعزز جهودها على الدول المتعاقدة تحث   - ٤
 الطيران في، وأن تتخذ كل الخطوات الضرورية لمنع وقوع أفعال التدخل غير المشروع نفيذ هذا التأن ترصد و،من الطيرانبأ

وأن تراعي المواد اإلرشادية الواردة في دليل األمن الصادر عن االيكاو والمتاحة في موقع االيكاو مقيد الدخول  ،المدني الدولي
  . على االنترنت

 المتعاقدة على النهوض بأمن الطيران باعتباره عنصرا رئيسيا في األولويات الوطنية واالجتماعية  الدولتشجع  - ٥
  .واالقتصادية وفي التخطيط والعمليات

التفسير  أن تقلل من حدوث اضطراب في السفر الجوي بسبب الخلط أو ، مع احترام سيادتها،الدول المتعاقدةتناشد   - ٦
ة، وذلك من خالل إقامة التعاون وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ القواعد والتوصيات الدولية غير المتسق للقواعد القياسي

واإلرشادات على نحو يتسم باالتساق والكفاءة والفعالية، ومن خالل تقديم المعلومات جيدة التوقيت والمتاحة بسهولة لجمهور 
  .المسافرين

ي إصدار جوازات سفر مقروءة آليا دون غيرها أن تبدأ ذلك وفقا  المتعاقدة التي لم تبدأ بالفعل فالدولتحث   - ٧
  .١/٤/٢٠١٠ في موعد أقصاه Doc 9303للمواصفات المذكورة في الجزء األول من الوثيقة 
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  :يكلف األمين العام بما يلي الى المجلس أن تطلب  - ٨
بشرط  افقة ومكملة لبعضها البعضمتو التسهيالت :والملحق التاسع  أحكام الملحق السابع عشرأن يتأكد من أن  )أ

  . التدابير األمنيةبفعالية اإلخالل عدم
  .المسائل التي تتعلق بأمن الطيران في الحاالت المالئمةول أعمال اجتماعات االيكاو ا جدأن يضمن  )ب
  . المعنيةطلب الدول  عن أمن الطيران بناء علىإقليمية ندوات أن يعقد  )ج
  .، والبرامج التدريبية ألمن أمن الطيرانعلىاليكاو للتدريب  برنامج اأن يطور ويحدث  )د
مستويات التدريب المحافظة على  يضمن ل ويطورها أمن الطيرانعلىمراكز التدريب شبكة  أن يشرف على  )ه

  . السليمةوتحقيق مستويات التعاون
ة المالئمة التي تشمل، ضمن جملة أن يواصل تحليل التهديدات المحتملة ضد الطيران المدني واإلجراءات الوقائي  )و

أمور، دخول الموظفين الى المنشآت المؤمنة، والتهديدات ضد المناطق غير المؤمنة، وأسلحة الدفاع الجوي التي 
، والكشف الفعال على الركاب واألمتعة والبضائع، وسلسلة اإلمداد األمني، ومقدمي )المانبادز(يحملها األفراد 

  .الخدمات
وإعداد مواد إرشادية جديدة،   على فترات مالئمةوتعديل دليل األمن بتحديث األمين العامالمجلس أن يكلف من  تطلب  - ٩

 على مساعدة الدول المتعاقدةبما في ذلك مواد إرشادية تفصيلية بشأن السوائل وااليروسول والهالميات، حسب االقتضاء، ل
  . المتعلقة بأمن الطيران المدنيواإلجراءات المواصفات نفيذعلى تمعالجة التهديدات الجديدة ضد الطيران المدني و

 إلى المجلس أن يكلف فريق خبراء أمن الطيران باستعراض صالحياته وإجراءاته اإلدارية في تاريخ مبكر تطلب  -١٠
  .بهدف إزالة القيود التي تحد من قدرة الفريق على النظر في النطاق الكامل لقضايا أمن الطيران

  )د(المرفق 
  مشروعالغير المعنية بأحد أفعال التدخل  الدول إجراءات

  أفعال التدخل غير المشروع  )أ
  .الدولي غير المشروع تعرض للخطر الشديد سالمة وانتظام وكفاءة الطيران المدنيالتدخل  أفعال لما كانت

في حالة رفض لمزيد من الخطر تتعرض ل استيالء غير مشروع قد تتعرض ألي فعل سالمة رحالت الطائرات التي ولما كانت
  .المطارات غالقإالمدارج وممرات السير و قفالإ المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية وتزويدها بخدمات

إذا  لخطر أكبر تتعرض قد الواقعة تحت فعل االستيالء غير المشروع ات سالمة الركاب والطاقم على متن الطائرولما كانت
  .بينما هي تحت االستيالء قالعإل بااتسمح لتلك الطائر

  : الجمعية العموميةفإن
التحديات التي يتعرض لها أمن الطيران المدني من جراء التهديدات الجديدة والناشئة وأساليب  عن قلقها تجاه تعرب  - ١

  .العمل المتغيرة المستخدمة في ارتكاب أفعال التدخل غير المشروع
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واتفاقية مونتريال الهاي اتفاقية طوكيو واتفاقية  شيكاغو وةت الصلة في اتفاقياألحكام ذاب في هذا الخصوص تذكّر  - ٢
  . المكمل التفاقية مونتريال١٩٨٨وبروتوكول عام 

التدخل سياسات وخطط الطوارئ للتصدي ألفعال الضع ت ما عندالمذكورة أعاله بأن تراعي الدول االعتبارات توصي  - ٣
  .غير المشروع

ذلك تقديم الستيالء غير المشروع، بما في خاضعة لأي طائرة إلى ة على أن تقدم المساعدة الدول المتعاقد تحث  - ٤
  . بالهبوطلطائرةلوالسماح المساعدات المالحية وخدمات الحركة الجوية 

تظل سالستيالء غير المشروع ل خاضعةوهي إقليمها  الدول المتعاقدة على التأكد من أن أي طائرة هبطت في تحث  - ٥
  . وهو حماية أرواح البشراألعلىعلى األرض، ما لم يصبح رحيلها ضرورة يمليها الواجب محتجزة 

 تلك مشغّلالستيالء غير المشروع ودولة ل الطائرة خاضعة بأهمية المشاورات بين الدولة التي هبطت فيها سلمت  - ٦
  .المعلن  المقصد المفترض أوةدولالخبر إلى  فضال عن قيام الدولة التي هبطت فيها الطائرة بتبليغ ،الطائرة

 عند االستعانة أي فعل تدخل غير مشروع، وكذلك على الدول المتعاقدة على التعاون بغرض تنظيم رد مشترك تحث  - ٧
 ودولة تسجيلإنتاج الطائرة لتدخل غير المشروع، ودولة لخبرات وقدرات دولة مشغل الطائرة التي تعرضت بالضرورة 

  .ير في أراضيها لتحرير ركاب تلك الطائرة وطاقمها مع اتخاذ التدابالطائرة،
غير بصفة محتجزة الطائرة ال تعيد بدون تأخير التي تقضي بأنأي دولة متعاقدة في الوفاء بالتزاماتها فشل  تدين  - ٨

ضية  أو أن تعرض الق، أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدنيأحد أي شخص متهم بارتكاب رحل، أو أن تةقانوني
  .بدون تأخير على السلطات المختصة

الدول المتعاقدة أن تواصل تقديم المساعدة في عمليات التحقيق في تلك األفعال وفي القبض على المسؤولين عنها تناشد   - ٩
  .ومحاكمتهم

   اإلبالغ عن أفعال التدخل غير المشروع  )ب
 التدخل غير المشروع ينبغي أن توفر معلومات موثوقة عن هذه  التقارير الرسمية التي تقدمها الدول المعنية بأفعالما كانتل

  .األفعال وتشكل أساسا لتقييمها وتحليلها
  : الجمعية العموميةفإن
  . كثيرة ال تقدم في كثير من األحيان تقارير رسمية الى المجلس عن هذه األفعالدوالأن  بقلقالحظ ت  - ١
من اتفاقية ) ١٣(من اتفاقية الهاي والمادة ) ١١(المادة ليها في المنصوص ع بالتزاماتها على الوفاءالدول  تحث  ٢

لتدخل غير ا عقب حدوث وقائع  بأسرع ما يمكن بأن ترسل الى المجلس، باإلضافة إلى أحكام الملحق السابع عشر،مونتريال
لدولية، من أجل تمكين األمانة  وفي القواعد والتوصيات انين المذكورتيالمادتالمقررة في المشروع جميع المعلومات ذات الصلة 

  .العامة من حفظ معلومات دقيقة وكاملة وتحليل االتجاهات والتهديدات الناشئة ضد الطيران المدني
كل األمين العام بأن يطلب من الدول المعنية، في خالل مدة معقولة من تاريخ حدوث من المجلس أن يكلف  تطلب   - ٣

، عن الواقعةمشروع، أن ترسل الى المجلس وفقا لقانونها الوطني جميع المعلومات واقعة محددة من وقائع التدخل غير ال
  . األخرىالقانونيةالمتعلقة بتسليم األشخاص أو اإلجراءات  بصفة خاصة المعلومات و
 من المجلس أن يكلف األمين العام بالتنسيق مع فريق خبراء أمن الطيران برصد وتجميع التقارير عن أفعال تطلب  - ٤
لتدخل غير المشروع والتأكد منها وتحليلها، وإعالم الدول باالتجاهات والتهديدات المحتملة والناشئة وإعداد إرشادات مالئمة ا

  .لردع التهديدات الجديدة والناشئة
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  )ه (المرفق
  برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران

من قرار الجمعية ) ه(جح في الوفاء بالتكليف الوارد في المرفق برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد نلما كان 
  .٩-٣٥العمومية 
  .الهدف الرئيسي للمنظمة هو تأمين سالمة وأمن الطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالمولما كان 
  .النهوض بتنفيذ قواعد أمن الطيران الدولي يسهم في تحقيق هذا الهدفولما كان 
  .لدول المتعاقدة هي التي تضطلع بالمسؤولية النهائية عن ضمان سالمة وأمن الطيران المدني بأن اوإذ تذكر
 أن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد طلبت من األمين العام أن يواصل تنفيذ البرنامج العالمي لتدقيق أمن وإذ تذكر

  .جية ومنسقة ألمن الطيران في جميع الدول المتعاقدةالطيران الذي يشمل عمليات تدقيق منتظمة والزامية ومنه
 أن البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في مجال الطيران واذ تضع في اعتبارها

  .ة عن االيكاووفي تقديم توصيات لتبديدها وأن البرنامج قد حقق زيادة مطردة في مستوى تنفيذ قواعد األمن الصادر
 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ عمليات تدقيق أمن ١٧٦ توجيهات مجلس االيكاو الصادرة في أثناء دورته وإذ تضع في اعتبارها

  .٢٠٠٧ الطيران في المستقبل في أعقاب الدورة األولى لتدقيق أمن الطيران في نهاية سنة
حية لمعالجة الثغرات التي كشفتها عمليات التدقيق تنفيذا فعاال يعد عنصرا  بأن تنفيذ الدول لخطط اإلجراءات التصحيوإذ تسلم

  .أساسيا وحرجا من عملية التدقيق ولتحقيق الهدف العام وهو تعزيز أمن الطيران العالمي
ن بين الدول  بأن استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران أساسي لتوفير الثقة المتبادلة في مستوى أمن الطيراواذ تسلم

  .المتعاقدة والتشجيع على التنفيذ المالئم لقواعد األمن
 بأهمية استراتيجية منسقة للعمل مع الدول التي تبين لديها ثغرات هامة في االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية التي وإذ تسلم

مة الستعراض نتائج التدقيق لمساعدة المجلس في وضعتها االيكاو وإذ تحيط علما بإنشاء مجلس رفيع المستوى تابع لألمانة العا
  .االضطالع بمسؤولياته
  :فإن الجمعية العمومية

 أن برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران قد أثبت فاعليته في تحديد المخاوف األمنية في مجال تالحظ بارتياح  - ١
  .الطيران وتقديم توصيات لحلها

عاقدة على تعاونها في عملية التدقيق وتوفير خبراء األمن الذين ينبغي ترخيصهم كمدققي عن تقديرها للدول المتتعرب   - ٢
  .البرنامج العالمي ألمن الطيران ليعملوا كخبراء لفترات قصيرة األجل للقيام بعمليات التدقيق

ألولى في نهاية سنة  الى المجلس ضمان استمرار البرنامج العالمي لتدقيق أمن الطيران، بعد دورة التدقيق اتطلب  - ٣
 مسترشدا في ذلك بمبدأ العالمية ومدركا لتفاوت حاجة الدول الى التدقيق، ومع التركيز على قدرة الدول على توفير ٢٠٠٧

المراقبة الوطنية المالئمة ألنشطة أمن الطيران لديها من خالل التنفيذ الفعال للعناصر الحرجة لنظام مراقبة األمن وتوسيع نطاق 
  .التسهيالت:  التدقيق في المستقبل بحيث تشمل األحكام المتعلقة باألمن في الملحق التاسععمليات 

 من المجلس ضمان مواصلة التحقق من تنفيذ خطط اإلجراءات التصحيحية التي تقوم بها الدول وذلك من خالل تطلب  - ٤
  .مهام المتابعة وغيرها من الوسائل
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م الدعم الكامل لاليكاو عن طريق قبول بعثات التدقيق في المواعيد التي تحددها  جميع الدول المتعاقدة على تقديتحث  - ٥
المنظمة، بالتنسيق مع الدول المعنية، وتسهيل عمل فرق التدقيق، واعداد وتقديم خطة عمل تصحيحية مالئمة الى االيكاو لسد 

  .الثغرات المكتشفة من خالل التدقيق
تتبادل على النحو المالئم ووفقا للسيادة التي تتمتع بها نتائج عمليات التدقيق التي  جميع الدول المتعاقدة على أن تحث  - ٦

  .تجريها االيكاو واالجراءات التصحيحية التي تتخذها الدولة التي خضعت للتدقيق في حالة طلبها من قبل أي دولة أخرى
تدقيق أمن الطيران الذي تقوم به االيكاو بما المجلس بإجراء دراسة لتوفير مستوى محدود من الشفافية في نتائج تكلف   - ٧

يوازن بين حاجة الدول الى الوعي بالمخاوف األمنية التي لم يتم تبديدها والحاجة الى إبقاء معلومات األمن الحساسة بعيدة عن 
  .متناول الجمهور

 التنفيذ العام للبرنامج العالمي لتدقيق  الى المجلس أن يقدم الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عنتطلب  - ٨
  .أمن الطيران

  )و(المرفق 
   الفنيةالتدابيرمساعدة الدول على تنفيذ 

  لحماية الطيران المدني الدولي
  .لألفراد وتدريبا موارد مالية الفنية لمنع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني الدولي يتطلب التدابير تنفيذ لما كان

 رغم المساعدة المقدمة تنفيذا تاما الوقائية التدابير صعوبات في تنفيذ تواجه النامية، البلدان، وخصوصا البلدان بعض كانتولما 
  . غير كافية المالية والفنية والماديةهامواردن أل لها

  :فإن الجمعية العمومية
عم الفنيين للدول التي تحتاج إلى تحسين مراقبة  المجلس بأن يطلب إلى األمين العام تسهيل وتنسيق المساعدة والدتكلف  - ١

  .األمن وأمن المطارات كما يرد في تقارير البرنامج العالمي ألمن الطيران
 أو التدابير الفنية الموصى بهابرامج اللبلدان غير القادرة على تنفيذ إلى ا المساعدة إلى تقديم البلدان المتقدمة تدعو  - ٢

والبضائع والبريد وأمتعتهم المسجلة  يدويةالركاب وأمتعتهم المن أجل إنهاء إجراءات  والسيما لحماية الطائرات على األرض،
  .اجلالبريد العطرود  ومتازالم
من فرع دعم التنفيذ والتنمية والمنظمات الدولية األخرى مثل   تنظر في طلب المساعدةأنإلى  الدول المتعاقدة تدعو  - ٣

حماية الطيران الناشئة عن الحاجة لالمساعدة الفنية احتياجاتها إلى التعاون الفني، لتلبية برنامج  ونمائي،برنامج األمم المتحدة اإل
  .الدولي المدني

 الدول المتعاقدة إلى االستفادة من المساعدات قصيرة األجل التي يقدمها برنامج دعم التنفيذ والتنمية ومشاريع تدعو  - ٤
  .رنامج التعاون الفني لسد الثغرات المكتشفة من خالل عمليات التدقيقالمساعدات طويلة األجل التي يقدمها ب

التي لبلدان التي تقدمها إلى ا المالية والفنية والمادية التي لديها الموارد الكافية على زيادة المساعدات جميع الدول تحث  - ٥
  المنسقة بالكامل من خاللية ومتعددة األطراف لتحسين أمن الطيران، وذلك من خالل الجهود الثنائة المساعدهي بحاجة الى هذه

  .برنامج دعم التنفيذ والتنمية في االيكاو
  .لغرض التدريب األمنيتدريب على أمن الطيران االيكاو للمراكز على استخدام  الدول المتعاقدة تحث  - ٦
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لعمل على تعزيز التعاون فيما وفي ا ،لدولالتي يقدمها إلى ا المساعدات المجتمع الدولي على النظر في زيادة تحث  - ٧
اللجنة الفنية السيما من خالل و، بغرض كشفها اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكيةوأغراض بينها، حتى تستفيد من أهداف 

  .الدولية المعنية بالمتفجرات

  )ز(المرفق 
  لمتعدد األطراف والتعاون الثنائي التعاون اإزاء المجلس إجراءات

  لعالمفي مختلف مناطق ا
 بشأنالدولية والتزامات الدول المنصوص عليها في المواثيق القانونية ز حقوق  ويعزيكمل التعاون الثنائي بين الدول لما كان

  . الطيرانالصادرة عن المجلس بشأن أمن  الدوليةالقواعد والتوصياتوفي أمن الطيران 
 للركاب واألمتعة والبضائع  التجاريلقانوني الرئيسي للنقل الدوليالثنائية تشكل األساس االخدمات الجوية  اتفاقات ولما كانت

  . عن طريق الجووالبريد
  .اتفاقات الخدمات الجوية الثنائيةجزءا ال يتجزأ من ينبغي أن تشكل أحكام أمن الطيران كانت ما لو

  :فإن الجمعية العمومية
ي لن يتسنى إال من خالل تضافر جهود جميع المعنيين أن النجاح في إزالة األخطار التي تهدد الطيران المدنتدرك   - ١

  .ومن خالل إقامة عالقات عمل وثيقة بين الهيئات الوطنية ومنظمي أمن الطيران في جميع الدول المتعاقدة
  مع مراعاة البند،الثنائيةالخدمات الجوية دراج بند يتعلق بأمن الطيران في اتفاقات إ جميع الدول المتعاقدة على تحث  -٢

وعلى أن تأخذ في الحسبان نص االتفاق النموذجي الذي اعتمده المجلس في  ،٢٥/٦/١٩٨٦النموذجي الذي اعتمده المجلس في 
٣٠/٦/١٩٨٩.  
 إن لم تكن — جميع الدول المتعاقدة على أن تشترك في شبكة ضباط االتصال لشؤون أمن الطيران التي أنشأتها االيكاو تحث  - ٣

عن األخطار المحدقة بعمليات النقل الجوي المدني بهدف توفير شبكة دولية التصاالت أنشئت لإلبالغ   والتي—قد اشتركت فيها 
  .أمن الطيران في داخل كل دولة

 المجلس على النهوض، من خالل المكاتب اإلقليمية، بالمبادرات التي تسهل إنشاء منابر تكنولوجية لتبادل تحث  - ٤
  .تعاقدةمعلومات أمن الطيران بين الدول الم

  : المجلس بأن يواصل ما يليوصيت  -٥
 أفعال التدخل غير المشروع في الطيران  منععلىفيما بينها الدول من التعاون التي اكتسبتها  الخبرةجمع نتائج   )أ

  .المدني الدولي
مختلف الطيران المدني الدولي في الظروف واالتجاهات المتباينة في منع التهديدات التي يتعرض لها تحليل   )ب

  .مناطق العالم
  . هذه أفعال التدخل غير المشروعإلى منعتوصيات لتعزيز التدابير الرامية إعداد   )ج

 من المجلس العمل على وجهي االستعجال والسرعة الالزمين لمعالجة التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران تطلب  - ٦
ة للخلط أو التنفيذ أو التفسير غير المتسق لإلجراءات الضرورية، المدني والتخفيف من حدة أي اضطراب في السفر الجوي نتيج

 جمهور المسافرين بشكل واضح وذلك بتسهيل االستجابة المشتركة والمتسقة من الدول، والتشجيع على قيام الدول بإعالم
  .األمور بتلك
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  )ح(المرفق 
  في مجال أمن الطيرانالدولي واإلقليمي التعاون 

  : الجمعية العموميةإن
  . بأن التهديد الموجه إلى الطيران المدني يتطلب ردا عالميا فعاال من الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية المعنيةإذ تقر

منظمة الشرطة الجنائية ، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و(CANSO)منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  تدعو  - ١
واالتحاد ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، ، ن والتعاون في أوروبا ومنظمة األم،)نتربولالا(الدولية 

،  والمجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية،البريدي العالمي، واالتحاد الدولي للنقل الجوي
أقصى درجة ممكنة لحماية الطيران المدني الدولي من أفعال لى إ التعاون مع االيكاو وغير ذلك من الجهات المعنية إلى مواصلة

  .التدخل غير المشروع
 الخاصة بالسفر الدولي اآلمن والميسر، (G8)إلى المجلس أن يأخذ في الحسبان مبادرة مجموعة البلدان الثمانية تطلب   - ٢

مبادرة التجارة األمنية في منطقة رابطة وأن يواصل تعاونه مع تلك المجموعـة ومجموعات الدول األخرى المعنية مثل 
 فيما تقوم به من عمل يتصل بإعداد التدابيـر المضادة للتهديد الذي تمثله (STAR)التعاون االقتصادي آلسيا والمحيط الهادئ 

  .وتشجع على تنفيذ جميع الدول المتعاقدة لتلك التدابير) المانبادز(الصواريخ الجوية المحمولة 
في إطار الجهد العالمي لمكافحة " لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب"مجلس أن يواصل تعاونه مع  الى التطلب  - ٣

  .اإلرهاب

  المساهمات المالية في خطة عمل أمن الطيران  :١٨-٣٦القرار 

  إن الجمعية العمومية،
ة والتفاهم بين األمم وشعوب العالم،  تطوير الطيران المدني الدولي يساعد بشكل كبير على إقامة وصون أواصر الصداقإذ تعتبر

  .ولما كانت إساءة استخدامه تشكل تهديدا على األمن العام
 خطر األعمال اإلرهابية واالستيالء غير المشروع على الطائرات وأفعال التدخل غير المشروع األخرى ضد الطيران ولما كان

األعمال التي تستخدم الطائرات كأسلحة تدمير، ينطوي على تأثير المدني، بما في ذلك األعمال التي تستهدف تدمير الطائرات، و
خطير يناوئ السالمة الجوية وكفاءة وانتظام الطيران المدني الدولي، ويعرض للخطر أرواح األشخاص على متن الطائرات 

  .وعلى األرض، ويقوض بالتالي ثقة شعوب العالم في سالمة الطيران المدني الدولي
  .١٠-٣٥رار  الى القوإذ تشير
 عن تأييدها لخطة عمل أمن الطيران التي اعتمدها المجلس، للقيام على نحو عاجل بالتصدي للتهديدات الجديدة وإذ تعرب

سيما إنشاء برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران الذي يتعلق ضمن جملة أمور بترتيبات  والناشئة ضد الطيران المدني، ال
 أمن الطيران المدني، واستعراض مدى كفاية اتفاقيات أمن الطيران الراهنة، واستعراض برنامج االيكاو أمن المطارات وبرامج

  .ألمن الطيران، بما في ذلك مراجعة الملحق السابع عشر وغيره من مالحق اتفاقية شيكاغو
ذها اجة الى وضع برامج عمل وتنفي بأن أمن الطيران سيظل برنامجا حرجا وذا أولوية بالنسبة لاليكاو، وبالحواقتناعا منها

  .١٠-٣٥الفترة الثالثية المقبلة لمعالجة المسائل المحددة في قرار الجمعية العمومية  في
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األموال   في المائة من خطة عمل أمن الطيران في الميزانية العادية، وأن٥٠ أن األمين العام قد أدرج ما يقارب وإذ تالحظ
 نظرا ٢٠١٠- ٢٠٠٨  الطيران ال يمكن أن تدرج بالكامل في الميزانية العادية للفترة الثالثيةالالزمة لتنفيذ برنامج عمل أمن

  .للقيود المالية والتمويلية
 مليون ٤,٦عن تقديرها للدول المتعاقدة التي تبرعت بموارد بشرية ومالية يتوقع أن تبلغ قيمتها ما ال يقل عن تعرب   - ١

  .٢٠١٠-٢٠٠٨خطة عمل أمن الطيران على مدى الفترة الثالثية  من أجل تنفيذ ٢٠٠٨دوالر أمريكي بحلول نهاية سنة 
الدول المتعاقدة على تقديم التبرعات في أقرب وقت ممكن، ويحبذ أن تكون هذه التبرعات جزءا من  جميع تحث  - ٢

رعات على أساس جدول ويقترح أن تكون هذه التب.  ، لتمويل تنفيذ خطة عمل أمن الطيران٢٠٠٨اشتراكاتها المقررة لسنة 
  .٢٠٠٨األنصبة المقررة الذي اعتمدته الجمعية العمومية للميزانية العادية لسنة 

 على نحو يكفل ٢٠٠٨ جميع الدول المتعاقدة على أن تعلن سلفا عن تبرعاتها وأن تقدم إسهاماتها في أوائل سنة تحث  - ٣
  .التخطيط والتنفيذ المالئمين لخطة عمل أمن الطيران

المجلس على أن يدعم استدامة خطة عمل أمن الطيران على األجل الطويل بمواصلة إدراج االحتياجات التمويلية  تحث  - ٤
 بناء على ذلك أن يقدم األمين العام اقتراحات محددة من أجل دمجها الكامل في الميزانية تطلبتدريجيا في الميزانية العادية، و

  .٢٠١٣-٢٠١١ البرنامجية للفترة
  .١٠-٣٥ن هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية  أتعلن  - ٥

أفعال التدخل غير المشروع التى تهدف الى تدمير الطائرات المدنية   :٩-٢٧القرار 
  أثناء طيرانها

 مقتل الكثير من ي أفعال التدخل غير المشروع التى ارتكبت مؤخرا ضد الطيران المدنى الدولى وتسببت ف اعتبارهاياذ تضع ف
ياء وفى تدمير طائرات مدنية، واذ تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر جميع األشخاص الذين لقوا حتفهم نتيجة لتلك األبر

  .األفعال االجرامية
 بسخط بالغ أفعال التدخل غير المشروع المتكررة التى تهدف الى احداث التدمير التام لطائرات مدنية أثناء طيرانها واذ تالحظ

  .ها من أشخاصوقتل كل من على متن
 بأن جميع أفعال التدخل غير المشروع ضد الطيران المدنى الدولى تشكل جرما خطيرا فى انتهاك القانون واعترافا منها

  .الدولى
  .٧-٢٧ و١-١٧ بقراريها واذ تذكر

  . الصادر عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة٦٣٥ القرار رقم واذ تالحظ
  :الجمعية العمومية فإن 

  . بشدة كل األفعال االجرامية األخيرة من أفعال تدمير الطائرات المدنية أثناء طيرانهاتدين  - ١
الصادرة عن جراءات ال واالتوصياتقواعد ولالدول األعضاء على تعزيز جهودها من أجل التنفيذ الكامل ل تحث  - ٢

  .ب ذلك حدوث زيادة فى مستوى التهـديدااليكاو بشأن أمن الطيران وأن تتخذ أى تدابير أمنية اضافية مالئمة عندما يتطل
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من الدول األعضاء، التى فى مقدورها أن تفعل ذلك، أن تزيد من المساعدة الفنية والمالية والمادية للدول التى  ترجو  - ٣
  .يتحتاج اليها من أجل كفالة تنفيذ هذه األحكام على الصعيد العالم

تسرع فى اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمعدات األمن  من الدول األعضاء أن ترجو على وجه االستعجال  - ٤
وبالكشف عن المتفجرات، من أجل تطبيقها على نطاق واسع فى أسرع وقت ممكن عمليا، وأن تشارك بنشاط فى اعداد نظام 

  .عنها دولى لوضع عالمات على المتفجرات بغرض تسهيل الكشف
الدورة  ئناف نشاطه ونشاط هيئاته الفرعية فى أقرب وقت ممكن بعد هذه المجلس باتخاذ التدابير الضرورية الستتكلف  - ٥

 فى ١٩٨٩ فبراير ١٦ قراره الصادر بتاريخ ي اعتمده المجلس فيالذ البرنامج للجمعية العمومية، بغية القيام بانجاز مجمل
  .أقصر وقت ممكن، وأن يقوم بأى اجراء آخر يراه ضروريا

  لمشروعشؤون أخرى متعلقة بالتدخل غير ا

األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء الصواريخ الجوية   :١٩-٣٦القرار 
  )أسلحة المانبادز(المحمولة 

  إن الجمعية العمومية
جميع أنحاء العالم، وخاصة األخطار المتمثلة في قلقها الشديد إزاء األفعال اإلرهابية التي تهدد الطيران المدني في  عنإذ تعبر 

  .جو واألسلحة الخفيفة والقذائف الصاروخية -، والصواريخ األخرى أرض)المانبادزأسلحة (جوية المحمولة الصواريخ ال
االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة " بشأن ٦١/٦٦ الى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم وإذ تشير

 غير المشروع لصواريخ الدفاع الجوي التي يحملها األفراد والحصول عليها  بشأن منع النقل٦٠/٧٧والقرار " من جميع جوانبه
 بشأن تقديم المساعدة الى الدول من أجل كبح االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة ٦١/٧١واستخدامها دون إذن، والقرار 

  .ة لمكافحة اإلرهاب بشأن استراتيجية األمم المتحدة العالمي٦٠/٢٨٨واألسلحة الخفيفة وجمعها والقرار 
بالصك الدولي الذي يمكن الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها  "وإذا تحيط علما

واتفاق فاسنار بشأن ) ٦٠/٨٨(، المرفق بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم "في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها
 األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات مزدوجة االستخدام وعناصر فرض الضوابط على تصدير الصواريخ مراقبة تصدير

الجوية المحمولة يدويا واالتفاقية األمريكية المشتركة لمكافحة التصنيع واالتجار غير المشروع في األسلحة النارية والذخيرة 
  . والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة

 بارتياح الجهود المستمرة التي تبذلها المنظمات الدولية واإلقليمية األخرى إلعداد رد أكثر شموال واتساقا لمواجهة حظوإذ تال
  .األخطار التي تهدد الطيران المدني من جراء أسلحة المانبادز

  .ات مسؤولة بأن األخطار الخاصة التي تمثلها أسلحة المانبادز تتطلب من الدول نهجا شامال وسياسوإذ تقر
 جميع الدول المتعاقدة على اتخاذ التدابير الالزمة لتطبيق ضوابط صارمة وفعالة على استيراد أسلحة المانبادز تحث  - ١

وتصديرها ونقلها أو إعادة نقلها وإدارة المخزونات منها وعلى التدريب عليها والتكنولوجيات ذات الصلة بها باإلضافة الى الحد 
  . أسلحة المانبادزمن نقل قدرات إنتاج

 جميع الدول المتعاقدة الى التعاون على المستويات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية بغية تعزيز وتنسيق الجهود تدعو  - ٢
الدولية الرامية الى تنفيذ تدابير المكافحة التي يتم اختيارها بعناية حسب فاعليتها وتكلفتها، والتصدي لألخطار التي تمثلها أسلحة 

  .المانبادز
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 جميع الدول المتعاقدة الى أن تبادر بأسرع ما يمكن الى اتخاذ التدابير الالزمة لتدمير أسلحة المانبادز غير تدعو  - ٣
  .المصرح بها والموجودة في أراضيها

 الصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على األسلحة الصغيرة واألسلحة" جميع الدول المتعاقدة على تنفيذ تحث  - ٤
كما هو مذكور في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة " الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها

  ".االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة من جميع جوانبه" بشأن ٦١/٦٦
عناصر فرض ضوابط ي الوثيقة الصادرة بعنوان  جميع الدول المتعاقدة على تطبيق المبادئ المحددة فتحث  - ٥

  .فاسنار على تصدير أسلحة المانبادز اتفاق
 المجلس بأن يطلب من األمين العام أن يقوم بعملية رصد مستمرة للخطر الذي تمثله أسلحة المانبادز على تكلف  - ٦

أن يطلب بصورة دورية من الدول المتعاقدة الطيران المدني واالستمرار في إعداد األساليب المناسبة لمكافحة هذا الخطر و
  .إبالغ المنظمة بشأن حالة تنفيذ هذا القرار واإلجراءات المتخذة لالستجابة الى أحكامه

  .١١-٣٥هذا القرار يحل محل قرار الجمعية العمومية  أن تعلن  - ٧

تمييز المتفجرات البالستيكية اتفاقية تطبيق المادة الرابعة من   :٢-٣٥القرار 
  كشفها ضبغر

  :ان الجمعية العمومية
في منع األفعال غير المشروعة ضد الطيران المدنياتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها بأهمية اذ تقر .  

االقتراح الحالي المقدم من اللجنة الفنية الدولية للمتفجرات بتعديل الملحق الفني لالتفاقية بغرض زيادة أدنى نسبة واذ تدرك 
  . في المائة بالكتلة١ في المائة الى ٠,١ من DMNBتركيز لمادة الكشف 

  .سيما بعد تعديل الملحق الفني الرغبة في االبقاء على طريقة موحدة لنظام كشف المتفجرات، ال واذ تضع في اعتبارها
ابعة من هذه االتفاقية، مع ادخال بتوصية اللجنة القانونية التي وافق عليها المجلس بضرورة تطبيق المادة الر واذ تأخذ علما

  .التعديالت الالزمة، بما يساير التطورات، على المتفجرات البالستيكية التي أصبحت غير مميزة بسبب تعديل الملحق الفني
متبادلة، الدول المتعاقدة لدى االيكاو األطراف في هذه االتفاقية على تطبيق المادة الرابعة من هذه االتفاقية في عالقاتها ال تحث

  :وذلك على النحو التالي
أن المتفجرات التي استوفت في وقت التصنيع المواصفات الواردة في الجزء الثاني من الملحق الفني، ولكنها لم تعد   - ١

مستوفية للمواصفات الواردة في هذا الجزء الثاني نتيجة للتعديل الوارد أعاله على الملحق الفني، أال وهو زيادة أدنى نسبة 
 من المادة ٣ و ٢ في المائة بالكتلة، يجب أن تخضع ألحكام الفقرتين ١ في المائة الى ٠,١ الكاشفة من DMNBركيز لمادة ت

  .الرابعة اعتبارا من وقت سريان مفعول هذا التعديل
ترض بناء على ذلك عندما يسري هذا التعديل على الجزء الثاني من الملحق الفني، يجب على كل دولة طرف لم تع  - ٢

  :يلي صراحة على هذا التعديل أن تتخذ التدابير الالزمة لتضمن ما
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ن جميع المخزونات من المتفجرات المذكورة في الفقرة السابقة والموجودة في اقليمها قد تم اتالفها أو استهالكها أ  )أ
تديمة في غضون ثالث ألغراض ال تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، أو قد تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة مس

سنوات من تاريخ سريان مفعول هذا التعديل، ما لم تكن هذه المتفجرات في حوزة السلطات التي تؤدي مهام 
 .عسكرية أو شرطية

، والموجودة لدى السلطات التي تؤدي مهام )أ(ن جميع المخزونات من المتفجرات المذكورة في الفقرة الفرعية أ  )ب
 ال تشكل جزءا ال يتجزأ من آالت عسكرية مصرح بها حسب األصول قد تم اتالفها عسكرية أو شرطية، والتي

أو استهالكها ألغراض ال تتنافى مع أهداف هذه االتفاقية، أو قد تم تمييزها أو ابطال مفعولها بصفة دائمة في 
 . سنة من تاريخ سريان مفعول هذا التعديل١٥غضون 

رف تسحب اعتراضها على هذا التعديل، ويبدأ هذا التطبيق اعتبارا من التاريخ تطبق الفقرة السابقة على أي دولة ط  - ٣
  .الذي تعرب فيه عن موافقتها على االلتزام

تطبق الفقرات المذكورة أعاله، مع ادخال التعديالت الالزمة، على أي تعديل الحق يدخل على الملحق الفني ما لم تقم   - ٤
وينبغي أن يتم هذا االخطار . لمتعاقدة األخرى والمجلس بأنها ال توافق على هذا التطبيقأي دولة متعاقدة باخطار جميع الدول ا

  . من المادة السابعة من االتفاقية٣في غضون فترة التسعين يوما المذكورة في الفقرة 

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

  
تخريب وتدمير طائرة مدنية كوبية أثناء طيرانها فى رحلة منتظمة   :٥-٢٢رار الق

 من الركاب وأعضاء ٧٣، مما نتج عنه فقدان يفى منطقة الكاريب
  الطاقم

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

  الركاب وأعضاء الطاقمين:  شخصا٩٠مصرع 
  

________________  



 

VIII-1 

   الشؤون التنظيمية والموظفون—الباب الثامن 

  الشؤون التنظيمية
  

  يتحسين انتاجية منظمة الطيران المدني الدول  :٢-٣١القرار 
  

التدابير الالزمة لمواصلة التحسينات في (تحسين انتاجية المنظمة   :١-٣١القرار 
  )بعدها  وما٢٠٠١-١٩٩٩الفترة الثالثية 

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

  
  الئحة وحدة التفتيش المشتركة  :٧-٢٢القرار 

  السياسة العامة للموظفين 

  السياسة العامة للموظفين  :٥١-١القرار 

 الجمعية العمومية قد استعرضت االجراءات التي اتخذها المجلس المؤقت في وضع وتطوير السياسات والقواعد لما كانت
  .المؤقتة ظيمية التي تحكم شروط الخدمة لموظفي المنظمةالتن

  . من الضروري أن يحدد المجلس شروط الخدمة لموظفي المنظمة الدائمةولما كان
 الجمعية العمومية تالحظ أن المنظمة المؤقتة لم تتمكن من تحقيق القدر المرغوب فيه من دولية التعيينات في األمانة ولما كانت

  .العامة
  :الجمعية العموميةإن فلذلك، 

 من ناحية المبدأ السياسات والقواعد التنظيمية الخاصة بالموظفين التي وضعها المجلس المؤقت وتؤيد استمرار تؤيد  - ١
  .العمل بها الى حين تغييرها بقرار من المجلس

المؤقتة،  ا للقواعد التنظيميةتحكم الخدمة في المنظمة وذلك استناد  تعليماتها بوضع سياسة دائمة وقواعد تنظيميةتصدر  - ٢
  ).Doc 4383, Al-AD/29(وع اللجنة الخامسة حول هذا الموض ريرتق مع اقامة االعتبار بصفة خاصة للتوصيات الواردة في
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 المجلس بوضع االجراءات التي يمكن على أساسها قيام الدول المتعاقدة باعارة األشخاص المؤهلين تأهيال وتكلف  - ٣
  .ألمانة العامة، كلما حققت تلك السياسة المصلحة العليا للمنظمةخاصا للخدمة في ا

  وضع حد أقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس  :٢٨-٣٦القرار 

، الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم "تعزيز منظومة األمم المتحدة" بعنوان ٥١/٢٤١ لقرار الجمعية العامة  االعتبارإقامةبعد 
، وأوصت فيه بتوحيد مدد عمل الرؤساء التنفيذيين لبرامج األمم المتحدة وصناديقها وهيئاتها ١٩٩٧في سنة المتحدة باإلجماع 

األخرى التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة وللمجلس االقتصادي واالجتماعي بحيث تكون مدة العمل أربع سنوات وقابلة 
لتابعة لألمم المتحدة على النظر في وضع أحكام وحدود قصوى موحدة للتجديد مرة واحدة، وشجعت فيه الوكاالت المتخصصة ا

  .لمدد عمل رؤسائها التنفيذيين
، أن تضع قواعد )١٩٤٤ شيكاغو، سنة (دوليالاتفاقية الطيران المدني  من ٥٨ بوسع الجمعية العمومية، عمال بالمادة ولما كان

  .وإنهاء تعيينهتنظم عمل المجلس بشأن تحديد طريقة تعيين األمين العام 
 أربع إلى، أن يعين األمين العام لمدة عمل محددة من ثالث ٩/٦/٢٠٠٦ و٢ أن المجلس قد قرر، في وإذ تضع في اعتبارها

  . كان قد عمل لمدتينإذاسنوات، وأن األمين العام ال يعين لمدة ثالثة 
رئيس المجلس، وتركت بذلك الباب مفتوحا أمام أي  انتخاب إعادة من اتفاقية شيكاغو لم تحدد عدد مرات ٥١المادة  ولما كانت

  .حد أقصى معقول يمكن تطبيقه في الواقع
ألن المستصوب والمالئم تحديد الحد األقصى لمدد عمل األمين العام ورئيس المجلس، حيث أن تحديد هذا الحد األقصى  وإدراكا

 وضعها المجلس قبل شغلهما المنصبين، ويساعد أيضا سيعطي شاغلي هذين المنصبين مدة زمنية معقولة لبلوغ األهداف التي
على ضمان استفادة االيكاو بصفة دورية من حقن األفكار الجديدة والخبرة على أعلى المستويات، واستفادتها من مجموعة أكبر 

  .ألعلىمن أساليب القيادة والتنوع الثقافي واإلقليمي الذي سيأتي به التغيير المنتظم لشاغلي هذين المنصبين ا
 ألن من المستصوب، ألسباب مماثلة، تطبيق هذا الحد األقصى بحيث ال يمكن العمل ألكثر من مدتين في أي من وإدراكا

  :منصبي رئيس المجلس واألمين العام أو كليهما
  :فإن الجمعية العمومية

ع اإلبقاء على المرونة  بقرار المجلس بوضع حد أقصى ال يتجاوز مدتي عمل لمنصب األمين العام، متحيط علما  - ١
 في إالالالزمة لتغيير طول مدة كل منهما لتتراوح بين ثالث سنوات وأربع سنوات، على أساس أن مدة األربع سنوات ال تنطبق 

  . الحاالت االستثنائية
  .المجلس أن يبقي قراره هذا ساريا تطلب من  - ٢
 يقبل لمنصب رئيس المجلس، أي شخص كان عند حلول من المجلس أالوتطلب الدول المتعاقدة على أال ترشح، تحث   - ٣

  .تاريخ بدء العمل قد قضى مدتين كاملتين في منصب الرئيس
 من المجلس أال يقبل لمنصب رئيس المجلس وال لمنصب األمين العام، أي وتطلبالدول المتعاقدة أال ترشح، تحث   - ٤

  .أكثر من مدتين كاملتين في كال المنصبين مجتمعينشخص يكون عند حلول تاريخ انتهاء مدة العمل قد قضى اجماال 
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  لجنة الخدمة المدنية الدولية  :١٢-٢١القرار 
  

  امتيازات وحصانات االيكاو  :٢٧-٢القرار 

  تدبير الموظفين وملء الوظائف

  توزيع الجنسيات في األمانة العامة  :٣١-٤القرار 

اقية، أن تضع القواعد التي تحكم قيام المجلس بتحديد طريقة تعيين  من االتف٥٨، وفقا للمادة عمومية يجوز للجمعية البما أنه
  .خدماتهم األمين العام وغيره من موظفي المنظمة وطريقة انهاء

تتضمن )  سياسة تدبير الموظفين-  السياسة العامة، ألف -الجزء األول ( المبادئ الواردة في الئحة الخدمة بااليكاو ولما كانت
ف يجب أن يقوم على أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، وأن يتجه نحو تحقيق توزيع متوازن، الى الحد حكما يقضي بأن التوظي

  .الممكن عمليا، بين مواطني الدول المتعاقدة في جميع أقسام األمانة العامة
فيذ الكامل لهذه أنه لم يتيسر تحقيق التن) Doc 6980, A4-AD/1(واضحا من تقرير المجلس الى هذه الجمعية العمومية  ولما كان

المبادئ حتى الوقت الحاضر وأن الموظفين المعينين دوليا ينتمون، بنسبة كبيرة، الى مجموعة من الدول تنتمي الى نفس األصل 
  .مشتركة التاريخي والسياسي، والتي تستعمل لغة واحدة

  :المجلسالجمعية العمومية تكلف فإن 
لصريحة التي تعود الى األمين العام، بأن يتخذ اجراءات مالئمة لكفالة وجود دون مساس بالكفاءة الالزمة، أو بالمسؤولية ا

  .توزيع متوازن بين مواطني الدول المتعاقدة في موظفي المنظمة

احترام مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في وظائف األمانة العامة   :٦-١٤القرار 
  لاليكاو وفي مكاتبها االقليمية

فاقية شيكاغو تقضي بأن يقوم المجلس، مع مراعاة أية قواعد تضعها الجمعية العمومية، بتحديد طريقة  من ات٥٨ المادة لما كانت
  .تعيين موظفي المنظمة

  . المجلس يدرس حاليا الهيكل التنظيمي للمنظمة وسياسة التوظيف وشروط الخدمة فيهاولما كان
تها قد تحمله حتى اآلن موظفون معينون من الدول المتعاقدة  العبء الرئيسي في توجيه عمل األمانة لاليكاو واداراولما كان

  .األكثر تقدما
 الدول المتعاقدة األقل تقدما قد يتوفر فيها قريبا موظفون بأعداد متزايدة يتمتعون بالخبرة المناسبة للتعيين في الوظائف وبما أن

  .على جميع المستويات
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في عمل األمانة العامة لاليكاو موظفون من أكبر عدد ممكن من هذه  من المرغوب فيه الى أقصى حد أن يشارك ولما كان
  .الدول
  :الجمعية العمومية تقررفإن 

 وزن لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل مع كل العوامل األخرى ذات الصلة عند تعيين موظفين جدد أو تجديد ىأن يعط  - ١
  .عقود الموظفين الحاليين

 وخدمات اللغات، أن يتبع المجلس سياسة للتوظيف من شأنها أن تعطي نسبة أكبر للعقود باستثناء فئتي الخدمات العامة  - ٢
 ىتتعد قصيرة األجل التي ال تزيد على ثالث سنوات عند أول تعيين مع امكانية تمديد الخدمة من وقت آلخر لفترات أخرى ال

  .ثالث سنوات في كل حالة من حاالت التمديد هذه
ن من المرغوب توظيف شخص من الخدمة الحكومية لدولة متعاقدة، على األمين العام أن يتخذ في الحاالت التي يكو  - ٣

كل الخطوات العملية للحصول على موافقة تلك الدولة وتعاونها، واذا كان ذلك مالئما الحصول على رأيها بشأن مدي مالءمة 
  .الشخص للمنصب المعني

 الجغرافي العادل في وظائف االلتزام بتنفيذ مبدأ التمثيل  :٢٠-٢٤القرار 
  وتطبيقه كاواالي أمانة

 منه، بشأن مبدأ التمثيل الجغرافي العادل في وظائف ٢، وعلى األخص البند ٦- ١٤ بما يتفق وقرار الجمعية العمومية عمال
  .أمانة االيكاو

ي تعيين العاملين وفي تجديد عقود  أنه من المرغوب فيه جدا االلتزام بهذا المبدأ مع غيره من المعايير ففي االعتبار وآخذا
  .الموظفين
  . برغبة الدول المتعاقدة في الحصول على تفاهم وتعاون أفضل لتعزيز الطابع الدولي للمنظمةواعترافا
  .مجددا االهتمام العام للدول المتعاقدة بالحفاظ على مستوي عال من الكفاءة والدراية الفنية واذ تؤكد

  :تقرر الجمعية العمومية
  : المجلس على وجه االستعجال بما يليأن يقوم  - ١

أن يتخذ التدابير لتحقيق توزيع جغرافي لمناصب أمانة االيكاو يكون أقرب الى العدالة حتى تمكن مناطق العالم   )أ
  .المختلفة من التمثيل الوافي بقدر االمكان

وتجديد العقود، ومدة العقود، ومد الخدمة أن يضع سياسات للتوظيف، مثل السياسات المتعلقة باالختيار والترقية   )ب
وانهاء التعيين والشؤون التابعة لذلك كله، بحيث يتحقق مبدأ التمثيل المتوازن بين رعايا كل الدول المتعاقدة في 

  .المناطق
أن يستعرض األسلوب المعمول به حاليا في التعيينات والترقيات وأن يقرر مبادئ وسياسات وطرائق تحكم   )ج

  .العقود ومدة العقود بالنسبة للمناصب الرئيسية في األمانة ن وانهاء التعيين والترقية ومد الخدمة وتجديدالتعيي
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أعاله ) ج و) ب و) أن يتخذ تدابير جديدة لتطبيق السياسات والطرائق واالجراءات التي توضع وفقا للفقرات أ  )د
  .تطبيقا فعاال في التوقيت المناسب

عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار على أساس تقرير   تقريرا١٩٨٦ة العمومية في دورة يأن يقدم الى الجمع  )ه
  .مرحلي سنوي يقدمه األمين العام الى المجلس

 .ة الى تشجيع المرشحين المؤهلين الى تقديم طلبات لشغل الوظائف الشاغرة في الفئة التخصصيةد الدول المتعاقوتدعو  - ٢

  ة بين الجنسينالمساوا  :٢٧-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية
 بمختلف إعالنات واتفاقيات األمم المتحدة التي تطالب الدول بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتدعو، ضمن جملة أمور، إذ تذكر

الى تقدم المرأة في جميع المجاالت وتطالب الدول على وجه الخصوص بأن تكفل مشاركة المرأة في صياغة السياسات 
  .حكومية وتنفيذها وشغل المناصب العامة وأداء جميع الوظائف العامة على جميع المستويات الحكوميةال

  :بأن الدورة الخامسة والثالثين للجمعية العمومية قد قامت بما يلي ضمن جملة أمورإذ تذكر 
مرتبطة بتوظيف أحاطت علما بأن المجلس سيواصل رصد الخطوات المتخذة لتنفيذ األهداف وخطة العمل ال  )أ

  .النساء ووضع المرأة في االيكاو
أحاطت علما بأن األمين العام لألمم المتحدة قد حث المنظمات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة، مثل   )ب

 في المائة لتمثيل اإلناث في ٥٠االيكاو، على وضع البرامج من أجل الوصول الى النسبة المثالية وقدرها 
  .مم المتحدةمنظومة األ

  .كلفت األمين العام بإعداد برنامج عمل ايجابي على غرار البرنامج الخاص بالتمثيل الجغرافي العادل  )ج
 من قانون الخدمة في االيكاو ليبين برنامج العمل االيجابي الذي تدعو ١-٤كلفت المجلس بأن يعدل القاعدة   )د

  .متحدةالحاجة اليه بإلحاح حسبما طلب أمين عام األمم ال
  .كلفت األمين العام بأن يدرس بعناية ويضع السياسات المواتية لألسر في سياق األمانة العامة لاليكاو  )ه

 من قانون ١-٤  اإلجراءات التي اتخذها األمين العام بالفعل وفقا لهذه التوجيهات، وخصوصا تعديل القاعدةوإذ تحيط علما
عند النظر في تعيين الموظفين وترقيتهم، وأنه قد تم تعيين نساء " يل المتساوي للجنسينالتمث"الخدمة ليبين أنه ينبغي أيضا تأمين 

  .في هيئات استشارية
  .٢٠٠٦ بتعيين امرأة في منصب مدير إقليمي ألول مرة في سنة وإذ تحيط علما
نساء ادة مستوى تمثيل ال زيإلى ىدأ، مما ٢٠٠٧ سنةفي المقر في  مدير بدرجة تعيين ثالث نساء في مناصبب وإذ تحيط علما
  .٪٦٠ إلى٪ صفرمن  مديرالمناصب بدرجة على مستوى 

 ٣١/١٢/٢٠٠٤  بين٦ إلى ٢الالتي تم تعيينهن في مناصب فنية قد ارتفع من عدد النساء  بأن وإذ تحيط علما
  .٪ في مجموع التعيينات المنفذة٣٥٪ إلى ٢٢، بما يمثل زيادة من ٣١/١٢/٢٠٠٦و
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يناير واإلنصاف بين الجنسين، وأنه في   بشأن المساواة ة العام هيئة استشاري أنشأ األمين٢٠٠٦ي سنة بأنه فوإذ تحيط علما 
عددا من تي شملت ، والة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم هذه السياسةساسية إطار الاالستشارييئة هذه الهقدمت  ٢٠٠٧

  . الموجهة إلى األمين العامالتوصيات
، وتشجيعهن على التقدم النساء المؤهالتطلبا لتعاونها في تحديد  ةجميع الدول المتعاقده قد تم االتصال بنبأا وإذ تحيط علم

  .بطلبات لشغل الوظائف في أمانة االيكاو
  :بناء عليه

  :تقرر ما يلي  )١
يكاو ويشجع الفي االمتخذة بالعالقة الى تحسين المساواة بين الجنسين الخطوات ودعم يواصل المجلس رصد أن   )أ

أيضا على أن يدعم اقتراحات األمين العام المقدمة عمال بتوصيات الهيئة االستشارية المعنية بالمساواة 
  .واإلنصاف بين الجنسين

الكامل لمبدأ متثال بين الجنسين مع االواإلنصاف جل تحقيق المساواة أمن  االيكاو بذل كل الجهود صلأن توا  )ب
 المتحدة قد حث المنظمات الدولية والوكاالت لمنظومة األمم العام األمينن ل، مع مراعاة أالتمثيل الجغرافي العاد

جل تحقيق هدف التوازن التام بين أوضع برامج من على ، مثل االيكاو ، المتحدةلألمم التابعة ةالمتخصص
 .تمستوياالجميع على الجنسين 

تقدم في األعمال بشأن برنامج العمل االيجابي الذي يجب أن يواصل المجلس واألمين العام جهودهما إلحراز ال  )ج
ألمم المتحدة وخاصة التطورات المستمرة في ا ةمع مراعا" برنامج المساواة بين الجنسين"أن تعاد تسميته ليصبح 

 .ينالجنسساواة بين فيما يتعلق بتعميم الم

 .ويكا األمانة العامة لالسياقك ضمن االستمرار في تطوير السياسات المواتية لألسر الجاري وضعها وذل  )د

  وغايات كل من األممهدافأتمشيا مع التزامها القوي بالمساواة بين الجنسين واإلنصاف بين الجنسين،  تؤكد من جديد  )٢
ومية  االيكاو، وتطلب إلى المجلس أن يرفع تقريرا إلى الدورة القادمة للجمعية العمومجلس العمومية لاليكاو جمعية والالمتحدة

  .عن التطورات في هذا الخصوص
 الدول على تعيين نساء كممثالت لها في الجمعية العمومية والمجلس واالجتماعات أو الهيئات األخرى في تشجع  )٣

  .المنظمة

مة الفنيون في المقر الرئيسي موظفو األمانة العا  :)ر(، المرفق ١٣-٣٦القرار 
  المكاتب االقليمية وفي

  
  االعارة  :٣ة ، الفقر٥١-١القرار 
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  التعيينات والترقيات

  التعيينات والترقيات في االيكاو  :٨-١القرار 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي تقضي بأن يقوم المجلس، مع مراعاة أية قواعد تضعها الجمعية العمومية ٥٨ المادة لما كانت
 الخدمة، والتدريب والمرتبات والعالوات، وشروط الخدمة ءوإنهالاليكاو ومع مراعاة أحكام االتفاقية، بتحديد طريقة التعيين 

  .لألمين العام وموظفي االيكاو اآلخرين، وأنه يجوز له استخدام أو االستعانة بمواطني أية دولة متعاقدة
  .يدا هذه الجمعية العمومية تري أنه من المرغوب فيه تعريف طريقة تعيين وترقية موظفي االيكاو بشكل أكثر تحدولما كانت
 بإنشاء االجراءات التي اعتمدها المجلس المؤقت للبيكاو تحظي بقبول الجمعية العمومية، تلك االجراءات التي تقضي ولما كانت

  .مجالس للتعيينات والترقيات الستعراض مؤهالت المرشحين وتقديم المشورة بشأن التعيينات والترقيات
  :الجمعية العمومية تقررفإن لذلك، 

األمين العام تعيينات وترقيات موظفي هيئة العاملين بالمنظمة، باستثناء منصب األمين العام نفسه، أن يجري   )أ
 لهذا الغرض وتتألف من بإنشائهاوذلك بعد النظر في مشورة مجالس التعيينات والترقيات، التي يقوم المجلس 

  .راءات التي يضعها المجلسأعضاء األمانة العامة الذين يحددهم المجلس، وتعمل وفقا للقواعد واالج
  .أن التعيينات والترقيات في المناصب العليا التي يحددها المجلس تخضع لموافقة رئيس المجلس  )ب

  مسائل متنوعة

  صندوق ادخار العاملين وخطة المعاشات  :٩-٣القرار 

  :ان الجمعية العمومية الثالثة
عمال  وظفي االيكاو، وذلك بالنيابة عن الجمعية العمومية، تفويض المجلس سلطة األعضاء في لجنة المعاشات لمتقرر  - ٥

  .اللجنة  من القواعد التنظيمية لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وتحديد عدد أعضاء تلك٢١بالمادة 

  برنامج التعريف بااليكاو  :٥، الفقرة ١٤-١القرار 

________________  



 

IX-1 

  ات االدارية اللغات والخدم—الباب التاسع 

  اللغـات

  المنظمة مستوى الخدمات التي تقدم بلغات عمل  :١٧-٣١القرار 

 توفر مستويات مالئمة من الخدمة بلغات العمل في المنظمة وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة التي أصدرتها لما كان
، وكذلك والتوصيات الدوليةسيما نشر القواعد  الجمعية العمومية أمرا مهما للغاية لنشر وثائق المنظمة على نطاق العالم، وال

  .الدائمة لحسن سير أعمال المنظمة وهيئاتها
  . من الضروري الحفاظ على المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغاتولما كان

  :الجمعية العموميةفإن 
  .ز لغات عمل المنظمةعلى قراراتها السابقة بشأن تعزي تعيد التأكيد  - ١
أن المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات يشكالن الهدف المستمر  تقرر  - ٢

  .للمنظمة
  .أن العمل بأي لغة جديدة ينبغي أال يؤثر في نوعية الخدمة التي تقدم بلغات العمل األخرى في المنظمة تقرر  - ٣
  .لس رصد الخدمات اللغوية الذي سيكون خاضعا لالستعراض أن يواصل المجتقرر  - ٤
  .١٩٩٨  من المجلس أن يقدم تقريرا الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية التي ستعقد في عامتطلب  - ٥

  استعراض جميع جوانب خدمات اللغات  :٣٠-٢٢القرار 

  :ان الجمعية العمومية
  .الدوليي اظ على فاعلية االيكاو في كل األمور التي تخص الطيران المدن للحاجة الى الحفاذ تنظر بعين االعتبار

 بالتعليقات التي أدلى بها في اللجنة التنفيذية التي أشارت الى نتائج تقرير وحدة التفتيش المشتركة واذ تأخذ علما
ايد لخدمات اللغات على خدمات اللغات، والعبء المتز  بخصوص ارتفاع نفقات١٩٧٧ بتاريخ يوليو JIU/REP/77/5  رقم

  .االيكاو موازنات
  :المجلس بما يليتوصي 

  .أن يستمر في استعراض جميع جوانب خدمات اللغات في االيكاو  - ١
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أن يبحث بالتشاور مع الدول في الوسائل التي يمكن من خاللها تخفيف عبء تكلفة الخدمات اللغوية المتزايد على   - ٢
  . بشأنهاموازنة االيكاو، وأن يقدم مقترحات

  استعمال اللغات في لجنة المالحة الجوية  :٢٩-٢٢القرار 

  :ان الجمعية العمومية
 قد طلبت من المجلس، في دورتها الحادية والعشرين أن يدرس الجوانب المالية لخدمات اللغات في االيكاو، وال سيما لما كانت

  .ادخال لغات عمل اضافية في المنظمة
 دراسة وافية جدا ١٧، وأنه قد قدم في ورقة العمل رقم ٩٠ و٨٤ و٨٣ المسألة في دوراته المجلس قد بحث هذه ولما كان

  .الستعمال اللغات في االيكاو وفي األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة، ولآلثار الوظيفية والمالية لتعدد اللغات
 بها مناقشات ىتجر" تص بتحديد اللغات التي  من النظام األساسي للجنة المالحة الجوية يخ٢٣ المجلس وفقا للمادة وبما أن

  ".اللجنة وتعد بها وثائقها
 الترجمة الفورية بلغات المنظمة األربع تقدم لمناقشات لجنة المالحة الجوية، بينما تعد وثائق اللجنة وتوزع بلغة ولما كانت

  .واحدة فقط من اللغات األربع وهي االنجليزية
ظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية لاليكاو تقضيان باعداد وتوزيع الوثائق التحضيرية  من الن٦٥ و٦٤ المادتين وبما أن

الكلمات "للجمعية العمومية فضال عن توصياتها وقراراتها ومقرراتها باللغات االنجليزية والفرنسية والروسية واالسبانية وبأن 
ء ينطبق على المجلس وفقا ي، وأن نفس الش"ات الثالث األخرىالملقاة بأي من اللغات األربع يجب أن تترجم شفهيا الى اللغ

 من النظام الداخلي للجانه الدائمة، وأن تعد ٣٨ من نظامه الداخلي، وأن المجلس قد قرر كذلك، تطبيقا للمادة ٥٧ و٥٦للمادتين 
  .ك اللجنة من النظام الداخلي لتل٤٤وثائق اللجنة القانونية وتوزع بنفس اللغات األربع وفقا للمادة 

 من النظام الداخلي األساسي ٥١ اللغات الرسمية ولغات العمل للجمعية العامة لألمم المتحدة تستعمل كذلك، وفقا للمادة وبما أن
للجمعية العامة، في لجانها ولجانها الفرعية، وأن هذه المادة يشار اليها دوما في القواعد االجرائية للمؤتمرات التي تعقد تحت 

  .مم المتحدةرعاية األ
 أن عدم ترجمة ١٧ هذه المادة تطبق في جميع الوكاالت المتخصصة وأنه يتضح من المرفق جيم لورقة العمل رقم ولما كانت

  .الوثائق الخاصة بلجنة المالحة الجوية هو االستثناء الوحيد في أسرة األمم المتحدة
 بل أيضا لالدارات الوطنية التي تهتم بأعمالها، وأن  ذلك األسلوب ينطوي على ضرر ليس ألعضاء اللجنة فحسبولما كان

  .تعديل هذا الوضع سيمكن الدول من االشتراك بشكل أكثر فاعلية في األنشطة األساسية لاليكاو
 من الضروري والعملي على ما يبدو اجراء مثل هذا التعديل مع الحفاظ على وضع مالي متوازن في االيكاو، واالبقاء ولما كان
  .معقولة فقات الالزمة لتنفيذه داخل حدودعلى الن

  .ي، تبعا لذلك، النص على توفير الترتيبات لتنفيذ هذا التعديل على نحو تدريجي من الجوهرولما كان
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  . مبدأ اعداد وتوزيع أوراق عمل لجنة المالحة الجوية بلغات عمل المنظمة األربعتقرر  - ١
 من النظام الداخلي للجنة المالحة الجوية، أن يرصد التطبيق ٢٣ة  المجلس، وفقا لمسؤولياته بموجب المادتكلف  - ٢

  .التدريجي لهذا القرار، مع بذل كل الجهود للحفاظ على كفاءة عمل اللجنة وزيادة هذه الكفاءة اذا أمكن ذلك

  النص الفرنسي والنص االسباني لالتفاقية  :١٦-١٦القرار 
  

  د لالتفاقيةتعديل بشأن النص الروسي المعتم  :٢-٢٢القرار 
  

  االستعمال المحدود للغة العربية  :٢١المقرر 

  )٥:٤٤، الفقرة ٥٢، الصفحة Doc 9113, A21-EX انظر الوثيقة (
  

  استعمال اللغة العربية في دورات الجمعية العمومية  :٢٣المقرر 

  )٢٩:٧، الفقرة ١٨، الصفحة Doc 9311, A23-EX, Vol.1 انظر الوثيقة(

  
   خدمات اللغة العربية في االيكاوالتوسع في  :٢٦المقرر 

  )٤٠:٧، الفقرة ٢٥، الصفحة Doc 9489, A26-EX انظر الوثيقة(

  تعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة  :٢١-٢٩القرار 

  :ان الجمعية العمومية
ابعة والعشرين والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والس  بالقرارات المتخذة في دوراتها الحادية والعشريناذ تذكر

  .المنظمة في بخصوص اعتماد اللغة العربية والتوسع في استخدامها
  . لتعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمةتبرعات أن عددا من الدول العربية قدم واذ تالحظ
 جميع نشاطات المنظمة  رغبة الدول الناطقة باللغة العربية والدول المهتمة بها في توسيع استخدام هذه اللغة ليشملواذ تالحظ

  .بما فيها المجلس
 من المجلس واألمين العام اتخاذ االجراءات الالزمة لتعزيز االستخدام المطرد للغة العربية في خدمات الترجمة تطلب  - ١

  .المجلس ، بما فيه١٩٩٣ يناير ١الفورية والتحريرية ابتداء من 
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 بهدف تحقيق استخدام اللغة العربية في المنظمة أسوة باللغات  من المجلس المتابعة الحثيثة لتلك االجراءاتتطلب  - ٢
  .١٩٩٨ األخرى في المنظمة على أن يتم تحقيق هذا الهدف بنهاية عام

 الى المجلس أن يرفع تقريرا عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار الى الدورة العادية القادمة للجمعية تطلب  - ٣
  .العمومية

   اللغة الصينية في االيكاوادخال  :٢٢المقرر 

  )٢:١٧ و١:١٧ الفقرتان ،٥١، الصفحةDoc 9210, A22-EX انظر الوثيقة(

  تعزيز استخدام اللغة الصينية في المنظمة  :١٦-٣١ر االقر

  :ان الجمعية العمومية
د اللغة الصينية ، بشأن اعتما١٤٠  الى ما قررته في دورتها الثانية والعشرين، والى ما قرره المجلس في دورتهاذ تشير

  .والتوسع في استخدامها في المنظمة
  . أن استخدام اللغة الصينية لم يتجاوز أعمال الترجمة الفورية في دورات الجمعية العمومية والمجلسواذ تالحظ

  . بأن جمهورية الصين الشعبية قد قدمت تبرعات لتعزيز استخدام اللغة الصينية في المنظمةواذ تحيط علما
  . بأهمية التوسع في استخدام اللغة الصينية لتشمل جميع نشاطات المنظمةعلماواذ تحيط 

الى المجلس واألمين العام اتخاذ التدابير الالزمة في أقرب وقت ممكن لتكثيف استخدام اللغة الصينية في خدمات تطلب   - ١
  .الترجمة الفورية والتحريرية بطريقة اطرادية

لتدابير عن كثب بهدف تحقيق استخدام اللغة الصينية في المنظمة على قدم المساواة مع الى المجلس متابعة هذه اتطلب   - ٢
  . في حدود موارد المنظمة٢٠٠١اللغات األخرى في المنظمة بحلول نهاية عام 

 الى األمين العام أن يعد النص الصيني الرسمي التفاقية شيكاغو العتماده في مؤتمر دولي يجتمع ابان انعقاد تطلب  - ٣
  .الدورة المقبلة للجمعية العمومية

  .الى المجلس أن يقدم تقريرا مرحليا عن تنفيذ هذا القرار الى الدورة العادية القادمة للجمعية العموميةتطلب   - ٤

تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالنص الصيني   :٢-٣٢ر االقر
  الرسمي لالتفاقية

  
لبروتوكول بتعديل البند الختامي التفاقية الطيران التصديق على ا  :٣-٣٢ر االقر

  يالمدني الدول
  



IX-5  اللغات والخدمات االدارية–الباب التاسع  

 

  الخدمات االدارية

  الشعار الرسمي والختم الرسمي لاليكاو  :١-٣١ر االقر
  

واجراءات خدمات دولية الوالتوصيات تنفيذ القواعد   :)د(، المرفق ١٣-٣٦ر االقر
  المالحة الجوية

  
  ية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمةاألدلة الفن  :)ه(المرفق ، ١٣-٣٦ القرار

  

  مطبوعات االيكاو  :٥٤-١القرار 

 من الضروري لتحقيق أهداف المنظمة أن تتاح للدول المتعاقدة في شكل مطبوعات مناسبة نتائج أعمال المنظمة لما كان
  .ومعلومات عن أنشطتها

فض التأخير في االنتاج والتوزيع وتفادي ازدواج المحتويات،  الجمعية العمومية تهتم، فيما يتعلق بهذه المطبوعات، بخولما كانت
  .وخفض النفقات الى الحد األدنى

  :الجمعية العمومية تقررفإن لذلك، 
أن تكون سياسة المنظمة اصدار نشرة شهرية، ومحاضر المناقشات والقواعد القياسية، ومراجع فنية ومعاجم متعددة   - ١

يقرر المجلس، بناء على توصيات لجنة المطبوعات، أنها ضرورية لتحقيق أهداف اللغات وغيرها من المطبوعات التي 
  .المنظمة، وذلك في حدود االعتمادات المالية للسنة المالية

أن يضع المجلس القواعد التنظيمية التي تحكم كل مراحل اعداد وتوزيع المطبوعات، ويجب أن تحدد هذه القواعد   - ٢
دائمة وسلطة المطبوعات المركزية في األمانة العامة التي تتولى المسؤولية الكاملة عن تنسيق العالقات بين لجان المجلس ال

  .برنامج المطبوعات من كافة جوانبه
أن يقدم األمين العام الى المجلس توصيات ليسترشد بها في وضع هذه القواعد التنظيمية، مع االشارة بوجه خاص الى   - ٣

 وحجم المطبوعات وطريقة انتاجها، مع اقامة االعتبار الواجب الحتياجات المنتفعين بها، شكل المطبوعات وأسلوب الطباعة
في الطباعة، واقامة نظام دائم للطلب على هذه " االوفست"والوفورات الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خالل استعمال أسلوب 

وعات في أماكن خارج كندا، لي لبعض المطبالمطبوعات مع الراغبين في شرائها لخفض العدد، ومزايا االنتاج المح
التسعير، وتعيين وكالء في جميع أنحاء العالم لبيع  وبيع فهرس شامل لمطبوعات االيكاو، وتحقيق التجانس في سياسة واعداد

  .مطبوعات االيكاو
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  اصدار الوثائق وتوزيعها  :٢١-٢٤القرار 

منذ نشأة المنظمة اهتماما بالحد من التأخير في انتاج وتوزيع ، ٥٤-١ الجمعية العمومية قد أبدت، وفقا للقرار حيث أن
  .مطبوعات االيكاو ووثائقها

 الحاجة الى ممارسة االقتصاد والتماس الكفاءة في أعمال المنظمة وفي توزيع الوثائق وادارة نصب عينيها واذ تضع
  .االجتماعات
  .العمل  توجد قواعد واتفاقات في االيكاو بشأن لغاتوحيث أنه
، من حيث النشر والتوزيع، متساوية في األهمية في يمن األهمية القصوى االعتراف بأن لغات العمل المتفق عليها ه وحيث أن

  .جميع مجاالت المنظمة وأوجه نشاطها
 الجمعية العمومية قد اتخذت بالفعل قرارات أخرى تنص على استخدام اللغات في لجنة المالحة الجوية، اعترافا وحيث أن

  .ريحا منها بمبدأ المساواةص
 يجب أن تتوفر لجميع الدول المتعاقدة فرص عادلة ومتكافئة لالطالع على الوثائق التي تنتجها المنظمة في مختلف وحيث أنه

  .لغات العمل المتفق عليها
  :الجمعية العموميةفإن 

 وثائق المنظمة وفقا للشروط التي  التوزيع المتزامن بجميع لغات عمل االيكاو كمبدأ يطبق على مطبوعاتتعتمد  - ١
  .تقررها الجمعية العمومية والمجلس

  :الى المجلستطلب   - ٢
أن يطبق، بالتعاون الوثيق مع األمين العام، المبدأ آنف الذكر الخاص بالتوزيع المتزامن في اللغات المتفق عليها،   )أ

  .وأن يراقب عن كثب االمتثال لهذا المبدأ
ادمة للجمعية العمومية بما يتم احرازه من تقدم فيما يتعلق بالتطبيق الفعال والكامل للمبدأ آنف أن يبلغ الدورات الق  )ب

  .الذكر
  . الدول المتعاقدة الى التعاون مع المنظمة في تحقيق أهداف هذا القرارتدعو  - ٣
  

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

   الدورات العادية للجمعية العمومية ومكان انعقادهاانعقاد  :١٣-١٦القرار 
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  ارسال الوثائق الخاصة باجتماعات االيكاو  :٥-٣القرار 

  :ان الجمعية العمومية الثالثة تقـرر
 الرئيسية المساندة لجداول *أن يبقى المجلس الى الحد الممكن عمليا على أسلوبه الجاري الذي يتمثل في ارسال الوثائق  - ٢

  .األقل جتماعات قبل افتتاح االجتماع بتسعين يوما علىأعمال اال

  اجتماعات المالحة الجوية العالمية  ):ب(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 
  

  اجتماعات المالحة الجوية االقليمية  ):ك(المرفق  ،١٣-٣٦القرار 
  

________________  
  

                                                   
. اسة األمين العامفية بما يبرر اضافتها لدرتعنى دراسة األمين العام للمشكلة باالضافة الى أية مواد مناسبة ذات أهمية كا" الوثائق الرئيسية المساندة  *

  .الوثائق التالية، مثل تعليقات الدول المتعاقدة على جدول األعمال، فينبغي أن توزع في أقرب وقت ممكن أما
 



 

X-1 

  ي النظام المال—الباب العاشر 

  النظم المالية

  لنظام الماليتعديل ا  :٣٥-٣٦القرار 

 إلضفاء المزيد من الزخم وكفالة استدامة األنشطة الصندوق الفرعي إلدرار اإليرادات المجلس قد وافق على إنشاء حيث أن
  المدرة للدخل، وفي الوقت نفسه لزيادة الشفافية والمساءلة في مجال العمليات؛

أجل المواءمة بشكل أفضل بين االحتياجات المالية للمنظمة  المجلس قد وافق على مبدأ الميزنة على أساس النتائج من وحيث أن
  والنتائج المخططة؛

 المجلس قد وافق على اعتماد المعايير المحاسبية الدولية التي اعتمدتها األمم المتحدة ومجلس الرؤساء التنفيذيين وحيث أن
ل تحسين نوعية التقارير المالية في منظومة  أو قبل ذلك من أج١/١/٢٠١٠المعني بالتنسيق في األمم المتحدة وتطبيقها في 

  األمم المتحدة وزيادة قابليتها للمقارنة وتعزيز مصداقيتها؛
 المجلس قد وافق على تعديالت أخرى على النظام المالي للمزيد من التوضيح وتسليط الضوء بقدر أكبر على وحيث أن

  ات التي ستطبق في المستقبل عندما ينفذ النظام المالي الجديد؛اإلجراءات والممارسات الجاري تطبيقها واإلجراءات والممارس
  :فإن الجمعية العمومية

 قد تم إقرارها وستصبح نافذة اعتبارا ٢-٦ و٢-٥أن التعديالت الواردة أدناه المدخلة على القاعدتين الماليتين تقرر   - ١
  .١/١/٢٠٠٨من 

 بصيغته الواردة في المرفق بورقة العمل ١/١/٢٠٠٨  اعتبارا منالنظام المالي الذي أقره المجلس وسيصبح نافذاتؤكد   - ٢
A36-WP/45, AD/11.  

 ٣٥- ١٢(، محل جميع القرارات السابقة بشأن النظام المالي ١/١/٢٠٠٨تحيط علما بأن هذا القرار يحل، اعتبارا من   - ٣
  ).٢٥-٣٥ و٢٩-٣٣ و٢٩-٣٢ و٢٩-٢٤ و٣٥-٢١ و٢٧-١٨ و٥٥-١٤ و٥٤-١٤و
 :A36-WP/45, AD/11تغييرات التالية في ورقة العمل وتوافق على ال  - ٤

  ٢-٥القاعدة المالية 
حتى المبلغ الذي يمثل الزيادة في االيرادات المتفرقة الفعلية في أي سنة مالية أو أكثر لم تعرض بعد على   )ج

عتمادات تلك السنة الجمعية العمومية عن مبلغ االيرادات الذي أخذته في االعتبار الجمعية العمومية عند اقرار ا
أعاله، لتمويل اإلنفاق على مشاريع مرتبطة ) وب) الواحدة أو األكثر، وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين أ

  .بكفاءة تنفيذ خطة أعمال المنظمة
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  ٢-٦القاعدة المالية 
وبين االشـتراكات  " الصندوق العام"ند يحدد الفائض النقدي على أنه الفرق بين الفائض المتراكم المقيد في البيانات المالية تحت ب           

ويجوز استخدام الفائض النقدي للوفاء بالمصروفات وتمويل حاالت العجز فـي الـصندوق   . واجبة التحصيل من الدول المتعاقدة  
يـة  ، بشرط موافقة المجلس إال أنه يتم التصرف في الفائض النقدي المتبقي فـي نها              ٨-٧المتجدد المنشأ بموجب القاعدة المالية      

  السنة السابقة لسنة انعقاد الجمعية العمومية على النحو الذي تقرره الجمعية العمومية

  أنصبة االشتراكات

المبادئ التي يجب أن (قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة   :٣١-٣٦القرار 
  )تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات

  :ان الجمعية العمومية تقرر
  :جداول أنصبة االشتراكات لقسمة نفقات المنظمة على أساس المبادئ المذكورة أدناهأن تحدد   - ١

  :فيما يلي بيان المبادئ العامة التي تحدد قسمة النفقات بين الدول المتعاقدة  )أ
قدرة الدول المتعاقدة على الدفع، مقيمة بالدخل القومي مع األخذ في االعتبار نصيب الفرد من الدخل   )١

  .يالقوم
  .يشأن الدول المتعاقدة وأهميتها في الطيران المدن  )٢
 في ١٠٠استعمال نظام من النسب المئوية لتحديد حصة كل دولة من نفقات المنظمة من رقم كلي قدره   )٣

  .المائة
  .تحديد حد أدنى وحد أقصى لالشتراك  )٤

  :أعاله) فيما يتعلق بالمبادئ الواردة في الفقرة أ  )ب
  .ة المئوية اشتراكات الدول حتى رقمين عشريينيحدد نظام النسب  )١
  . في المائة عن كل سنة مالية كاملة٠,٠٦يكون الحد األدنى الشتراك أية دولة متعاقدة   )٢
 في المائة من ٢٥الحد األقصى الشتراك أية دولة متعاقدة في أي سنة ال يفوق، من حيث المبدأ، نسبة   )٣

  . االشتراكاتإجمالي
  :أعاله) ي الحسبان عند تطبيق المبادئ الواردة في الفقرة أيؤخذ ما يلي ف  )ج

 في المائة، ويكون للشأن ٧٥في احتساب جدول األنصبة، يكون لشرط القدرة على الدفع وزن بنسبة   )١
 في المائة، ويتم الحصول منهما على رقمي المعاملين لكل ٢٥واألهمية في الطيران المدني وزن بنسبة 

  .الكل ئوية مندولة في صورة نسب م
عند احتساب قدرة الدول المتعاقدة على الدفع يجب النظر فحسب الى الدخل القومي الكلي ونصيب الفرد   )٢

  . في جدول األنصبة المحسوبوإدخالهما ي للتقييم الكموإخضاعهمامن الدخل القومي وحدهما 
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 في هذا الصدد في األمم المتحدة في الترتيبات الساريةتعديل للدخل القومي لكل دولة استنادا الى  يجرى  )٣
  .الوقت الذي يقوم فيه األمين العام بإعداد جداول أنصبة اشتراكات المنظمة

يقاس الشأن واألهمية في الطيران المدني بالحمولة المتاحة باألطنان الكيلومترية على خطوط النقل الجوي   )٤
  .المنتظمة للدولة

 في ٢٥  في المائة للخطوط الجوية الدولية و٧٥بنسبة  كيلومترية وزناتعطى الحمولة المتاحة باألطنان ال  )٥
  .المائة للخطوط الجوية الداخلية

يوزع الفرق بين الحد األقصى لالشتراك المحسوب وفقا للمبادئ المذكورة والحد األقصى الثابت لالشتراك على   )د
  .الدول المتعاقدة المتبقية وفقا لنفس المبادئ

شتراك دولة ما عن اشتراكها في السنة السابقة، والمعبـر عنها بنسبة مئوية من االشتراكات الكلية، الزيادة في ا  )ه
 ولن يتم المزيد من تطبيق مبدأ الحدود ٢٠٠٨ لعام  في المائة من اشتراك السنة السابقة٢٠يجب أال تتعدى نسبة 

  .للسنوات التالية
 اشتراكات الدول األعضاء الجدد التي تنضم إدخالبغية  لتعديلأال تخضع جداول أنصبة االشتراكات المعتمدة ل  - ٢

لعضوية المنظمة في خالل الفترة الفاصلة بين دورات الجمعية العمومية، بل يجب أن تظل اشتراكات الدول الجديدة مضافة الى 
  .العام  القائم وترفع تلك االشتراكات الى حساب الصندوقيالجدول المئو

 مشروع جداول أنصبة االشتراكات لكل فترة من فترات السنوات الثالث المتتالية، وذلك بإعدادعام أن يقوم األمين ال  - ٣
  . أعاله١على أساس المبادئ المذكورة في الفقرة 

، ٢٠٠٨ اعتبارا من أول يناير،  القرار يوحد المبادئ القائمة فيما يتعلق بأنصبة االشتراكات في المنظمة، ويحلإن هذا  - ٤
  .٢٤- ٢٣ و٣٣- ٢١ين محل القرار

ى التغلب على التأخيرات في السبل والوسائل الرامية ال  :٢٣-٢٦القرار 
  االشتراكات تسديد

  :ان الجمعية العمومية اذ تالحظ
، تقريرا عن السبل والوسائل الرامية الى التغلب ٥، الفقرة ٢٨-٢٤ان المجلس قدم الى الجمعية العمومية، وفقا للقرار   - ١

  .ي تسديد االشتراكات، ونظرت الجمعية العمومية فيهعلى التأخيرات ف
ما يثير القلق بوجه خاص هو التأخير في فإن أنه بينما يترتب على المتأخرات طويلة األجل مصاعب مالية للمنظمة،   - ٢

  .ا الجاريةاتهدفع اشتراكات السنة الجارية الذي ينشأ عنه عجوزات في النقد السائل ويهدد قدرة المنظمة على الوفاء بالتزام
أنه في اعداد الميزانية، يجب أن يقتصر ادراج الفوائد على ايرادات الفوائد التي ينتظر أن تتحقق من استثمار األموال   - ٣

وينبغي عدم ادراج أي دخل من الفوائد األخرى التي يعتمد تحقيقها على توقيت . غير المستخدمة من صندوق رأس المال العامل
  .ن جانب الدول المتعاقدة، ذلك ألن توقيت دفع االشتراكات يخرج عن نطاق سيطرة المنظمةسداد االشتراكات م

  :تقـرر
أن تكثف السياسة الجارية التي تتمثل في السعي المباشر لدى الدول لكي تقوم بدفع اشتراكات السنة الجارية في   - ١

  .شتراكات على أعمال المنظمةمواعيدها، وابالغها باآلثار الخطيرة التي يجرها التأخير في دفع اال
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 للتشجيع على دفع االشتراكات في مواعيدها، وهي خطة تقضي ١٩٨٧أن تنفذ خطة للحوافز اعتبارا من أول يناير   - ٢
بأن الفائض الذي يتحقق في كل سنة من السنوات المالية الثالث التي تسبق سنة الجمعية العمومية، بحد أقصى مساو للفوائد التي 

منظمة من االستثمارات في كل سنة من هذه السنوات، سوف يوزع على الدول المتعاقدة وفقا لجدول محسوبة فيه تجنيها ال
عوامل الترجيح على أساس تواريخ ومبالغ االشتراكات المدفوعة عن السنة الجارية، كما توزع عليها حصتها من الفوائض غير 

  .الموزعة المتراكمة من ميزانيات السنوات السابقة
 أن يوزع بين الدول المتعاقدة، بعد اعتماد الجمعية العمومية للحسابات المراجعة، مبلغ تشجيعي مساو لقيمة الفائدة  - ٣

واذا قل مبلغ الفائض المتاح . المجنية خالل السنوات الثالث، وفقا لنقاط الحوافز المجمعة على مدى فترة السنوات الثالث
ويوزع النصيب المستحق من الحوافز المحتسب . ال فال يوزع غير المبلغ المتاح للتوزيعللتوزيع عن قيمة الفوائد المجنية فع

) أ(٢-٦بهذه الصورة على الدول المتعاقدة باالضافة الى الفوائض األخرى في الميزانية، وهي الفوائض التي توزع وفقا للمادة 
  .من النظام المالي

  صندوق رأس المال العامل  :٣٤-٣٦القرار 
  

 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   :٢٤-٣٥ القرار
  ٢٠٠٧و

  :ان الجمعية العمومية
) ٦١(  عمال بالمادة٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥أن مبالغ االشتراكات المفروضة على الدول المتعاقدة عن السنوات تقرر   - ١

  د أدناه،من الفصل الثاني عشر من اتفاقية شيكاغو يجب أن تحدد وفقا للجدول الوار
 المجلس ببحث المنهجية المتبعة في حساب جداول األنصبة، وبوجه خاص مبدأ الحدود الوارد في منطوق تكلف  - ٢

  .، وتقديم تقرير عن استنتاجاتها وتوصياتها الى الجمعية العمومية القادمة٣٣-١٢من قرار الجمعية العمومية ) ه( الفقرة
  

  2005  2006  2007  
  % % %      

 0.06 0.06 0.06  انأفغانست
 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
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  2005  2006  2007  
  % % %      

 0.06 0.06 0.06  بيجانأذر
 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  بروني دار السالم
 0.06 0.06 0.06  بلغاريا

 0.06 0.06 0.06  وسبوركينا فا
 0.06 0.06 0.06  بوروندي
 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

      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

     



 X-6 القرارات السارية المفعول

 

  2005  2006  2007  
  % % %      

 0.15 0.15 0.16  الجمهورية التشيكية
 0.06 0.06 0.06  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 0.06 0.06 0.06  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 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
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  2005  2006  2007  
  % % %      

 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
 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  ة الليبيةالجماهيرية العربي
 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
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  2005  2006  2007  
  % % %      

 0.06 0.06 0.06  ناميبيا
 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
      0.13 0.13 0.13  قطر

 2.40 2.41 2.43  جمهورية كوريا
 0.06 0.06 0.06  ة مولدوفاجمهوري
 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



X-9  المالي النظام–الباب العاشر  

 

  2005  2006  2007  
  % % %      

 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  سري النكا
      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  الواليات المتحدة
 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
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  2005  2006  2007  
  % % %      

 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   ________ ________ ________ 

  

 ٢٠٠٩ و٢٠٠٨أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   :٣٢-٣٦القرار 
  ٢٠١٠و

  :إن الجمعية العمومية تقرر
 من الفصل الثاني ٦١ عمال بالمادة ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ المبالغ المتوجبة على الدول المتعاقدة للسنوات أن تحسب  - ١

  .عشر من اتفاقية شيكاغو وفقا للجداول المحددة أدناه
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أفغانستان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ألبانيا

  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  الجزائر
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أندورا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أنغوال

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أنتيغوا وبربودا

  ٠,٣١  ٠,٣١  ٠,٣٣  األرجنتين
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أرمينيا

  ١,٧١  ١,٧١  ١,٧٧  أستراليا
  ٠,٧١  ٠,٧١  ٠,٧٤  النمسا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أذربيجان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر البهاما
  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٧  البحرين
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  بنغالدش
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بربادوس

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بيالروس

  ٠,٨٠  ٠,٨٠  ٠,٨٣  بلجيكا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بليز
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بنن

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوتان
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوليفيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  البوسنة والهرسك

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوتسوانا
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٠,٨٩  ٠,٨٩  ٠,٩٢  البرازيل
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بروني دار السالم

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بلغاريا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوركينا فاصو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بوروندي
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كمبوديا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الكاميرون
        

  ٢,٣٩  ٢,٣٩  ٢,٤٨  كندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الرأس األخضر

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية أفريقيا الوسطى
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تشاد
  ٠,٢٥  ٠,٢٥  ٠,٢٦  شيلي

        
  ٣,٦٧  ٣,٦٧  ٢,٤٢  الصين

  ٠,٢٠  ٠,٢٠  ٠,٢١  كولومبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر القمر

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كونغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر كوك

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كوستا ريكا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كوت ديفوار
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كرواتيا

  ٠,٠٧  ٠,٠٧  ٠,٠٧  كوبا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  قبرص

        
  ٠,٢٢  ٠,٢٢  ٠,١٨  الجمهورية التشيكية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  هورية الكونغو الديمقراطيةجم

  ٠,٥٤  ٠,٥٤  ٠,٥٦  الدنمارك
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جيبوتي

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجمهورية الدومنيكية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اكوادور
  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,١٧  مصر

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السلفادور
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غينيا االستوائية

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اريتريا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  استونيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  اثيوبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  فيجي
  ٠,٤٧  ٠,٤٧  ٠,٤٨  فنلندا
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٥,٠٠  ٥,٠٠  ٥,١٧  فرنسا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الغابون
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غامبيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جورجيا
  ٦,٨٥  ٦,٨٥  ٧,٠٨  ألمانيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غانا

  ٠,٤٤  ٠,٤٤  ٠,٤٦  اليونان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غرينادا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غواتيماال
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غينيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦   بيساو-غينيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  غيانا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  هايتي

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  هندوراس
  ٠,١٩  ٠,١٩  ٠,١٤  هنغاريا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  ايسلندا

  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٤  الهند
  ٠,٢٨  ٠,٢٨  ٠,٢٩  أندونيسيا

  ٠,١٩  ٠,١٩  ٠,١٨  جمهورية ايران االسالمية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  العراق

        
  ٠,٥٠  ٠,٥٠  ٠,٤٢  ايرلندا

  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٧  اسرائيل
  ٣,٥٩  ٣,٥٩  ٣,٧١  ايطاليا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جامايكا
  ١١,٧٥  ١١,٧٥  ١٢,١٦  اليابان

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  األردن

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اخستانكاز
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كينيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  كيريباتي
  ٠,١٨  ٠,١٨  ٠,١٩  الكويت

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  قيرغيزستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  التفيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  لبنان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليسوتو
        



X-13  المالي النظام–الباب العاشر  

 

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليبيريا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجماهيرية العربية الليبية

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليتوانيا
  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٨  لكسمبورغ

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مدغشقر
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالوي
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٧  ماليزيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ملديف
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالي

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  مالطة
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  لمارشالجزر ا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  موريتانيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٧  موريشيوس
  ١,٦٣  ١,٦٣  ١,٤٦  المكسيك

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  واليات ميكرونيزيا الموحدة
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  موناكو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  منغوليا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجبل األسود
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٩  المغرب

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  موزمبيق
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ميانمار
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ناميبيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ناورو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيبال

  ١,٩٠  ١,٩٠  ١,٩٦  هولندا
        

  ٠,٣٦  ٠,٣٦  ٠,٣٧  نيوزيلندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيكاراغوا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  النيجر
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  نيجيريا
  ٠,٥٥  ٠,٥٥  ٠,٥٧  النرويج

        
  ٠,١١  ٠,١١  ٠,١١  عمان

  ٠,١٦  ٠,١٦  ٠,١٦  باكستان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  باالو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بنما

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  بابوا غينيا الجديدة
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  باراغواي
  ٠,١٠  ٠,١٠  ٠,١٠  بيرو

  ٠,١٧  ٠,١٧  ٠,١٨  الفلبين
  ٠,٤١  ٠,٤١  ٠,٤٢  بولندا

  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٧  البرتغال
        

  ٠,٢٤  ٠,٢٤  ٠,١٦  قطر
  ٢,٣٧  ٢,٣٧  ٢,٤٥  جمهورية كوريا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية مولدوفا
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٧  رومانيا

  ٠,٧٩  ٠,٧٩  ٠,٧٣  االتحاد الروسي
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  رواندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سانت كيتس ونيفيس

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سانت لوسيا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سانت فنسنت والغرينادين

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ساموا
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سان مارينو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ساو تومي وبرينسيبي

  ٠,٦٩  ٠,٦٩  ٠,٧١  المملكة العربية السعودية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السنغال
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  صربيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سيشيل

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سيراليون
  ١,٢٠  ١,٢٠  ١,٢٤  سنغافورة
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سلوفاكيا
  ٠,٠٧  ٠,٠٧  ٠,٠٧  سلوفينيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جزر سليمان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الصومال
  ٠,٤٥  ٠,٤٥  ٠,٤٦  جنوب أفريقيا

  ٢,٣٠  ٢,٣٠  ٢,٣٨  اسبانيا
  ٠,٠٨  ٠,٠٨  ٠,٠٨  سري النكا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  السودان
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  سورينام
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  دسوازيلن
  ٠,٧٥  ٠,٧٥  ٠,٧٧  السويد

  ٠,٩٧  ٠,٩٧  ١,٠٠  سويسرا
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  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  
  ٪  ٪ ٪  
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  الجمهورية العربية السورية
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  طاجيكستان

  ٠,٥٤  ٠,٥٤  ٠,٥٦  تايلند
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ليشتي -تيمور
        

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  توغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تونغا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ترينيداد وتوباغو
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تونس
  ٠,٤٣  ٠,٤٣  ٠,٤٤  تركيا

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  تركمنستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوغندا
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوكرانيا

  ٠,٨٨  ٠,٨٨  ٠,٦٤  االمارات العربية المتحدة
  ٥,٧٤  ٥,٧٤  ٥,٩٤  المملكة المتحدة

        
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  جمهورية تنزانيا المتحدة

  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  الواليات المتحدة
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوروغواي
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  أوزبكستان

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  فانواتو
        

  ٠,١٥  ٠,١٥  ٠,١٦  فنزويال
  ٠,٠٩  ٠,٠٩  ٠,٠٧  فيتنام
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  اليمن
  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  زامبيا

  ٠,٠٦  ٠,٠٦  ٠,٠٦  زمبابوي
  _______  _______  _______  
  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  
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ات المقرر أن  المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراكإجراء أكيدت  :٣٠-٣٦القرار 
في الصندوق العام  اتفاقية شيكاغو إلىتدفعها الدول التي انضمت 

  لمال العاملصندوق رأس ا إلىالتي تقدم وتحديد السلفيات 

   الجمعية العموميةإن
  :بما يليتحيط علما  إذ  - ١

 لم تكن الجمعية العمومية في دور إذا – من النظام المالي تنصان على قيام المجلس ٥-٧ و٩-٦ن المادتين أ  )أ
ة، المقررة على أي دولة متعاقدة جديدلصندوق رأس المال العامل  ات وسلفياتاالشتراكأنصبة  بتحديد –االنعقاد 

  .على أن يخضع ذلك للموافقة أو التعديل من جانب الجمعية العمومية في دورتها التالية
في منظمـة الطيـران المـدني      عضوين   ا أصبحت نتيلالتين  ن المجلس قد تصرف على هذا النحو بالنسبة للدول        أو  )ب

على  قابال للتقرير    ي الميزانية ا ف ماشتراكهأصبح معدل   والثالثين للجمعية العمومية، و   الخامسة  الدولي بعد الدورة    
  .النحو المبين أدناه

 صندوق رأس المال إلىاشتراكي الدولتين التاليتين ومقدار السلفيتين اللتين تقدمانها تحديد ل المجلس المتخذ إجراء تؤكد  - ٢
  :التاريخ المذكور أدناهالعامل اعتبارا من 

المتعاقدة  اسم الدولة
  الجديدة

  تاريخ
  ةالعضوية بالمنظم

  تاريخ
  الشتراكا معدل  سريان االشتراك

        
   ٪٠,٠٦  ١/١٠/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ليشتي -تيمور

   ٪٠,٠٦  ١/٤/٢٠٠٧  ١٤/٣/٢٠٠٧  الجبل األسود

  الميزانيات

  ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ميزانيات السنوات   :٢٢-٣٥القرار 

  :يلي  تحيط علما بما العموميةالجمعيةفإن ، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ بالميزانية البرنامجية للسنوات فيما يتعلق  )أ
تقديرات (تقديرية  سنوية ميزانيات من اتفاقية شيكاغو، ٦١ المجلس قد قدم الى الجمعية العمومية، وفقا للمادةأن   - ١

، ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ و ٢٠٠٥السنوات المالية كل من ل)  لبرنامج التعاون الفنيارشادية لتكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية
  .ية العمومية قد نظرت فيهاالجمع وأن

  .اتفاقية شيكاغو من ٦١و) ه (٤٩ت المنظمة وفقا للمادتين اميزانيوأقرت الجمعية العمومية   - ٢
  :الجمعية العموميةفإن  ببرنامج التعاون الفني، فيما يتعلق  )ب

 المسند ريعدات محصلة من تنفيذ المشاأن تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية لبرنامج التعاون الفني تمول أساسا بايرا اذ تدرك
  .برنامج األمم المتحدة االنمائي ومصادر أخرىوتنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات 

 أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن تبت حكومات البلدان المانحة والبلدان المستفيدة واذ تدرك
  .ع ذات الصلةيرافي المش
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المبينة أدناه و  التابعة لبرنامج التعاون الفنيالصافية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيليةالسنوية  أن القيمة واذ تدرك
  : ال تمثل في ضوء الصعوبات المذكورة أعاله سوى تقديرات ارشادية٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥للسنوات 

٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  
٥ ٩٩٣ ٠٠٠  ٦ ٠٥١ ٠٠٠  ٦ ٢٩٩ ٠٠٠  

  . أن التعاون الفني وسيلة ال غنى عنها لتعزيز تنمية الطيران المدني وسالمتهواذ تدرك
  . الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةواذ تدرك
ي سنة مالية سيمول هذا العجز من الفائض المتراكم  أنه في حالة حدوث أي عجز مالي في هذه الميزانية في نهاية أواذ تدرك

  .في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية وأال يتم اللجوء الى تمويله من ميزانية البرنامج العادي اال كآخر حل
امج التعاون الفني، على  بموجب هذا اعتماد التقديرات االرشادية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية التابعة لبرنتقرر

أساس أن التسويات ستدخل على هذه التقديرات االرشادية في اطار التقديرات السنوية لميزانية تكاليف الخدمات االدارية 
 من النظام المالي، شريطة أال تتجاوز االحتياجات االجمالية في أي وقت األموال التي توضع ٩والتشغيلية وفقا ألحكام المادة 

  .ف المنظمة لهذا الغرضتحت تصر
  :الجمعية العموميةفإن  العادية، فيما يتعلق بالميزانية  )ج

 أن زيادة الطلب على الموارد نتيجة الضافة بعض األنشطة الجديدة أو توسيع نطاق أنشطة راهنة نتيجة للزيادات التي اذ تدرك
نة، مع أن قدرة الدول المتعاقدة على تمويل هذه الزيادات ال مفر منها في التكاليف قد أدت الى زيادة الميزانيات من سنة الى س

  .ليست مطلقة
أن تكون  )٢(أن يستمر استعراض تكاليف كل العمليات واالشراف عليها على نحو سليم،  )١: ( ضرورة ما يليواذ تدرك

محددة في الميزانية وال الخروج عن البرامج أو األنشطة الجديدة في الميزانية البرنامجية لها مسوغاتها دون تجاوز المستويات ال
أن تحدد وتستخدم مصادر  )٣(سياق األهداف الرئيسية للمنظمة وأن تحظى بتأييد وتمويل الدول المتعاقدة على نطاق واسع، 

  .بديلة للتمويل بدون التأثير على طابع المنظمة
  :تقرر

 وفقا للنظام يالمبالغ التالية على البرنامج العاديرخص بانفاق أن ، ٢٠٠٧  و٢٠٠٦  و٢٠٠٥بالنسبة للسنوات المالية   - ١
  : من السنوات المذكورةحدةعلى  وطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة يالمال

  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
عالم، وتقييم المالية، والعالقات الخارجية واال  - ٧

  ٤ ١٠١ ٠٠٠  ٤ ٠٨١ ٠٠٠  ٣ ٩٨٤ ٠٠٠  البرامج والتدقيق والمراجعة االدارية
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  ٢ ٥٩٩ ٠٠٠  ٣ ٠٢٧ ٠٠٠  ٢ ٠٠٧ ٠٠٠  البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية  - ٨
        

على أال يؤثر سلبا على أنشطة السالمة واألمن (تخفيض 
  )٨٥١ ٠٠٠(  )٨٥١ ٠٠٠(  )٨٥٠ ٠٠٠(  )قليميوحماية البيئة على مستوى المقر والمستوى اال

        
  ٦٦ ٥١١ ٠٠٠  ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠  ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠  االعتمادات المصرح بهامجموع 

  :يوفقا للنظام المالي يمول مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة، على النحو التالأن   - ٢

  ٢٠٠٧سنة   ٢٠٠٦سنة   ٢٠٠٥سنة   
المتعاقدة وفقا لقرار باشتراكات تقرر على الدول   )أ

  ٦٠ ٧٨٨ ٠٠٠  ٦٠ ٤٠٧ ٠٠٠  ٥٨ ٥٠٧ ٠٠٠  جدول أنصبة االشتراكات
  ٥ ٧٢٣ ٠٠٠  ٥ ٤١٣ ٠٠٠  ٥ ١٦٢ ٠٠٠  متفرقةاليرادات البا  )ب
بمبلغ محول من خطة الحوافز لتسوية االشتراكات   )ج

      ١ ٠٠٠ ٠٠٠  التي طال تأخرها
  ٦٦ ٥١١ ٠٠٠  ٦٥ ٨٢٠ ٠٠٠  ٦٤ ٦٦٩ ٠٠٠  المجموع

قوم األمين العام بابالغ جميع الدول المتعاقدة باالعتمادات المخصصة في ميزانية البرنامج العادي لكل برنامج أن ي  - ٣
  .٢٠٠٤  مليون دوالر قبل نهاية سنة٢,٥٥رئيسي مع مراعاة التخفيض المقترح البالغ 

  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ميزانيات السنوات   :٢٩-٣٦القرار 

  : بما يلي٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨لميزانية السنوات  علما بالنسبةتحيط   العمومية الجمعيةنإ  )أ
 تقديرات إرشادية[سنوية ال تقديرات الميزانية اتفاقية شيكاغو من ٦١ قدم المجلس الى الجمعية العمومية، وفقا للمادة  - ١

، وأن الجمعية ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨السنوات المالية كل من  ل] لبرنامج التعاون الفني والتشغيليةاإلداريةلتكاليف الخدمات 
  .العمومية نظرت فيها

  .ت المنظمةاميزانياتفاقية شيكاغو على  من ٦١و) ه (٤٩ للمادتين  الجمعية العمومية وفقافقاوت  - ٢

  :الجمعية العموميةفإن فيما يتعلق ببرنامج التعاون الفني،   )ب
 المسند ريع تنفيذ المشامن الرسوم مقابلالفني تمول أساسا  والتشغيلية لبرنامج التعاون اإلداريةأن تكاليف الخدمات  إذ تدرك

  . ومصادر أخرىاإلنمائيبرنامج األمم المتحدة وتنفيذها الى المنظمة من مصادر تمويل خارجية مثل الحكومات 
ة والبلدان حكومات البلدان المانحتتخذ  أنه ال يمكن تحديد برنامج التعاون الفني بدرجة عالية من الدقة الى أن وإذ تدرك
  . ذات الصلةعيراالمشقرارا بشأن المستفيدة 
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 المبينة أدناه  والتشغيليةاإلداريةالخدمات ه بسبب الوضع المذكور أعاله، فإن صافي أرقام الميزانية السنوية لتكاليف  أنوإذ تدرك
  :إرشادية ال تمثل سوى تقديرات ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨للسنوات بالدوالر الكندي 

  ٢٠١٠سنة   ٢٠٠٩ سنة  ٢٠٠٨سنة 
١٠ ٣٢٨ ٠٠٠  ٩ ٨٢٧ ٠٠٠  ٩ ٧٢٣ ٠٠٠  

  . لتعزيز تنمية الطيران المدني وسالمتهمهمة أن التعاون الفني وسيلة وإذ تدرك
  . الظروف التي تواجه برنامج التعاون الفني للمنظمة وضرورة اتخاذ تدابير متواصلةوإذ تدرك
سنة مالية ينبغي أن يمول أوال من الفائض المتراكم في صندوق تكاليف  أن أي عجز مالي في الميزانية في نهاية أي وإذ تدرك

  .الخدمات اإلدارية والتشغيلية وأن طلب المساندة من ميزانية البرنامج العادي سيكون بمثابة الملجأ األخير
التعاون الفني بموجب هذا القرار،  اعتماد التقديرات اإلرشادية لميزانية تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية التابعة لبرنامج تقرر

على أن يكون مفهوما أن أي تعديالت الحقة على التقديرات اإلرشادية ستتم ضمن إطار التقديرات السنوية لميزانية تكاليف 
ي وقت  من النظام المالي، بشرط أال تتجاوز االحتياجات اإلجمالية في أ٩ الخدمات اإلدارية والتشغيلية وذلك وفقا ألحكام المادة

  .األموال الموضوعة تحت تصرف المنظمة لهذا الغرض

  :الجمعية العمومية، فإن بالبرنامج العاديفيما يتعلق   )ج
  :تقرر

 يللنظام المال  وفقا٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ للسنوات المالية ي المبالغ التالية على البرنامج العادالترخيص بإنفاق  - ١
  : أدناه من السنوات المذكورةعلى حدةوطبقا ألحكام هذا القرار، وذلك لكل سنة 

 2008 2009 2010 
     البرنامج

 000 185 16 000 014 15 000 415 14  السالمة   -  )أ
 000 778 8 000 532 6 000 019 5  األمن   -  )ب
 000 755 1 000 672 1 000 674 1  البيئة  -  )ج
 000 304 21 000 436 21 000 640 20  الكفاءة  -  )د
 000 046 2 000 114 2 000 951 1  مراريةاالست  -  )ه
      000 790 000 658 000 607  القانون  -  )و

 000 638 19 000 582 18 000 670 18  التنظيم واإلدارة
 000 871 14 000 001 14 14,086,000  البرامجدعم 

    
 000 140 000 76 000 889 2 إعادة الهيكلة التنظيمية

    
 000 507 85 000 085 80 000 951 79  لمصرح بهااالعتمادات امجموع 

     
 000 371 85 000 692 79 000 386 79  المصروفات التشغيلية

 000 136 000 393 000 565  رأس المال
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  :يوفقا للنظام المالي بالدوالر الكندي،  مجموع االعتمادات المصرح بها لكل سنة على حدة على النحو التالتمويل  - ٢

  2008 2009 2010 
 على الدول مقررةباشتراكات  )أ

جدول ب  المتعلقلقرارلالمتعاقدة وفقا 
 000 204 79 000 060 74 000 060 74  االشتراكات

 000 917 1 000 917 1 000 917 1  متفرقةال باإليرادات )ب

بفائض الصندوق الفرعي إلدرار  )ج
 000 386 4 000 108 4 000 108 4  اإليرادات

 000 507 85 000 085 80 000 951 79 المجموع

 من النظام المالي لتحديد ٦-٦ يستعرض المجلس طريقة قسمة األنصبة على الدول المتعاقدة، بما يتمشى مع المادة  - ٣
، ٢٠٠٨ االشتراكات بأكثر من عملة واحدة اعتبارا من عام، إذا كان ينبغي لألمين العام أن يطلب، كممارسة اعتيادية ما

حاجة إلدارة مخاطر سعر الصرف بفعالية، وكذلك ضرورة تجنب تحميل الدول المتعاقدة واألمانة العامة أعباء إلى ال بالنظر
  .إدارية مفرطة

  صندوق رأس المال العامل

  صندوق رأس المال العامل  :٣٤-٣٦القرار 

  : الجمعية العموميةإن
  : بما يليتحيط علمااذ   - ١

تقريرا عن مدى كفاية المستوى المقرر لصندوق رأس المال العامل  ٢٨-٣٥أن المجلس قد قدم وفقا للقرار   )أ
  .ن الجمعية العمومية قد نظرت في هذا الموضوعأوعن سلطة االقتراض المرتبطة به، و

 شكال عقبـة ة الجاريسنة اشتراكات الدفع والتأخر في الماضية في السنوات االشتراكات المتأخرةأن تراكم   )ب
  . الحالة الماليةزعزعتنامج العمل ومتزايدة عاقت تنفيذ بر

 ثالث سنوات، تؤثر على تحديد المستوى السديد لصندوق رأس نهاألأن دورة ميزانية االيكاو الطويلة نسبيا،   )ج
شتراكات على ال ا أنصبةن الجمعية العمومية وحدها هي التي يمكنها فرضأ إذالمال العامل وسلطة االقتراض، 

  .الدول المتعاقدة
 نظرا لعدد الموظفين الدائمين في االيكاو، هناك حد أدنى ال يمكن انقاصه يجب على المنظمة أن تنفقه كل أنه  )د

وال يمكن انقاص هذا المبلغ لفترة قصيرة األجل عن طريق تعديل برنامج العمل  .  تكاليف الموظفيندفعشهر ل
  . في كل األحوالبهمرواتن في وظائفهم ويجب أن يتقاضوا ين باقون الدائمو الموظفمادام
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أن متوسط االشتراكات التراكمية المحصلة حتى سبتمبر من كل سنة كانت أقل من النفقات التقديرية   )ه
  . في المائة في الفترة الثالثية السابقة١٧,٧في المائة فقط مقارنة بنسبة  ٥,٠بنسبة

لمال العامل لتغطية االحتياجات في سنة أن االتجاهات الماضية دلت على أن المجازفة بعدم كفاية صندوق رأس ا  )و
  . مجازفة محدودة٢٠٠٧

أن التجربة أظهرت أن االشتراكات ال تدفع في بداية السنة عند استحقاق دفع االشتراكات، وأن االيكاو ال يمكنها   )ز
 أن تعول على دفع جميع االشتراكات حتى وان دفعت بحلول نهاية سنة استحقاق الدفع، وأن عدم وفاء بعض

الدول المتعاقدة اللتزاماتها المالية في إطار اتفاقية شيكاغو بهذه الصورة غير المقبولة يؤدي إلى أزمة مالية 
  .خطيرة في المنظمة يمكن أن يكون لها وقع على كل الدول المتعاقدة

ان يمكنها  صندوق رأس المال العامل كصمام أمإلى االيكاو أجل ستة السيولة النقدية غير مؤكدتأنه مادام  )ح
   .االعتماد عليه للوفاء بالتزاماتها النقدية التي ال مناص منها

قرر أن زيادة مستواه البالغ و ٢٠٠٦نوفمبر أن المجلس استعرض مستوى صندوق رأس المال العامل في   )ط
  .ماليين دوالرات أمر غير ضروري في الوقت الحالي ٦

  : ما يليتقرر  - ٢
  .ماليين دوالرات ٦  عندال العاملمستوى صندوق رأس الميظل أن   )أ

أن يستعرض المجلس مستوى صندوق رأس المال العامل كل سنة في موعد أقصاه شهر نوفمبر من السنوات   )ب
 في  ليقرر ما اذا كانت هناك حاجة ملحة الى زيادته في أثناء السنة أو٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧
  .الالحقة السنة

 ماليين دوالرات اذا قرر المجلس أن ٨لمال العامل الى مستوى ال يزيد على أن يرتفع مستوى صندوق رأس ا  )ج
ول حديثة العضوية في المنظمة لذلك ما يبرره، وذلك رهنا بالزيادات الناتجة عن السلفيات التي تدفعها الد

ول وسوف يستند هذا التعديل في صندوق رأس المال العامل على جد. الموافقة على جدول االشتراكات بعد
  .االشتراكات السارية للسنة التي تعتمد لها زيادة مستوى صندوق رأس المال العامل

يصرح لألمين العام، بعد موافقة اللجنة المالية التابعة للمجلس، بأن يمول االعتمادات االعتيادية واالضافية أن   )د
ق االقتراض الخارجي للمبالغ التي ال يمكن تمويلها من الصندوق العام وصندوق رأس المال العامل، عن طري
هذه المبالغ بأسرع ما يمكن، الالزمة لمواجهة االلتزامات الفورية للمنظمة، وأن يطلب من األمين العام رد 

في أي وقت  ماليين دوالرات ٣ لىيزيد مجموع الديون المستحقة على المنظمة نتيجة لهذا االقتراض ع وأال
  .خالل الفترة الثالثية

  :س الى الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عما يلييقدم المجل  )ه
 ٢٠٠٨و ٢٠٠٧المكتسبة في السنوات الخبرة مدى كفاية مستوى صندوق رأس المال العامل في ضوء   )١

  .٢٠٠٩و
 أنصبة تحميللى إ المالي للصندوق العام وصندوق رأس المال العامل ينم عن الحاجة وضعذا كان الإما   )٢

  . االشتراكات في دفعتأخرال النقدي الناشئ عن بقيمة العجز الدول المتعاقدة  علىكاتاشترا
  .مدى مالءمة مستوى سلطة االقتراض  )٣

  . حل محله القرار الحاليانلم يعد ساريا و ٢٨-٣٥ القرارن ا  )و
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  :ثتح  - ٣
 دفع تلك االشتراكات، ستحق فيهاي يت السنة خالل الهامكنما يأسرع بكل الدول المتعاقدة على أن تدفع اشتراكاتها   )١

وذلك للتقليل من احتمال اضطرار المنظمة الى السحب من صندوق رأس المال العامل واللجوء الى االقتراض 
  .الخارجي

جاء ، حسبما هامكنما يأسرع ب على الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة دفع اشتراكاتهاالمتأخرة في المتعاقدة الدول   )٢
  .٣٦/٣٣  القرارفي

  االشتراكات المتأخرة

نحو المنظمة  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  :٣٣-٣٦القرار 
التي ال تفي  واالجراءات التي يجب اتخاذها تجاه الدول

  االلتزامات بتلك

 التصويت في الجمعية  حقتعلق تقضي بأنه يجوز للجمعية العمومية أن  الدوليياتفاقية الطيران المدن من ٦٢المادة  لما كانت
  . معقول بالتزاماتها المالية نحو المنظمةأجلالعمومية وفي المجلس لكل دولة ال تفي في 

  :ن الجمعية العموميةفإ
 تنص على أن االشتراكات المقررة على الدول المتعاقدة تعتبر  لاليكاوالنظام المالي من ٥- ٦ في اعتبارها أن المادة تضعإذ 

  .ذات الصلةع بالكامل في اليوم األول من السنة المالية مستحقة وواجبة الدف
أن تراكم المتأخرات في السنوات القليلة الماضية قد ازداد زيادة كبيرة، وأنه شكل مع التأخير في دفع ب وإذ تحيط علما

  .اشتراكات السنة الجارية عقبة في سبيل تنفيذ برنامج العمل وسبب صعوبات خطيرة في السيولة النقدية
  . أن تضع ترتيبات مناسبة لتصفية متأخراتهامتأخرات جميع الدول المتعاقدة التي عليها تحث
الضرورية لدفع اشتراكاتها في اإلجراءات  جميع الدول المتعاقدة، وبوجه خاص الدول المنتخبة في المجلس أن تتخذ كافة تحث

  .مواعيدها المقررة
  :١/١/٢٠٠٨ ما يلي اعتبارا من تقرر

، حتى ال فع فيها واجبة الدصبح السنة التي ت بداية اشتراكاتها فيدفع جميع الدول المتعاقدة بضرورة أن تسلم ينبغي  - ١
  .العجز تضطر المنظمة للسحب من صندوق رأس المال العامل لتعويض

ال يبيـن فيه جدوثالث مرات على األقل في السنة،  ، األمين العام بأن يرسل الى جميع الدول المتعاقدة المجلسكلفي  - ٢
  . ديسمبر من السنة السابقة٣١حتى عن السنة الجارية و فعالمبالغ الواجبة الد

لثالث سنوات أو أكثر،  اشتراكاتها فع في دتأخري ت مع الدول المتعاقدة التسلطة مناقشة وعقد ترتيباتخول المجلس ي  - ٣
تسويات أو الترتيبات الى الجمعية العمومية في دورتها عن تلك الوتقديم تقرير المتراكمة نحو المنظمة، لتسوية المتأخرات 

  .التالية
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  :يالقيام بما يلثالث سنوات  المتعاقدة المتأخرة في دفع اشتراكاتها لمدة تزيد على ينبغي لجميع الدول  - ٤
جراء المبالغ المتأخرة المستحقة لصندوق رأس المال العامل، واشتراك السنة الجارية وإأن تدفع بدون تأخير   )أ

 قيمة هذا الحد األدنى بالتناسب في ترفع دوالر ، على أن ٢ ٠٠٠ال يقل عن تسوية جزئية لمتأخراتها بمبلغ 
  .األدنى  الحدعننصيبها المقرر في جدول اشتراكات االيكاو  حالة الدول التي يزيد

أعاله اتفاقا مع المنظمة ) ية أ في الفقرة الفرعإليهاأن تعقد في غضون ستة أشهر من تاريخ دفع المبالغ المشار   )ب
على أن ينص هذا االتفاق على دفع كل قيمة اشتراكاتها الجارية، وما  ، لم تكن قد فعلت ذلكإذالتسوية متأخراتها 

 عشر سنوات، ويجوز للمجلس، وفقا لتقديره لىعلى مدى فترة ال تزيد عتبقى من متأخراتها على شكل أقساط 
 سنة كحد أقصى بالنسبة للحاالت الخاصة، أي للدول المتعاقدة التي صنفتها ٢٠ إلىالخاص، تمديد هذه الفترة 

  .األمم المتحدة على أنها من أقل البلدان نموا
ينبغي للمجلس أن يواصل تكثيف السياسة الجارية التي تقضي بدعوة الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات بتقديم   - ٥

 من المنطوق أعاله، مع المراعاة الكاملة لألوضاع ٤ذ فترة طويلة، وفقا ألحكام الفقرة مقترحات لتسوية المتأخرات القائمة من
 من النظام المالي، الى الحد الذي ٦-٦االقتصادية للدول المعنية، بما في ذلك امكانية قبول عمالت أخرى وفقا ألحكام المادة 

  .يمكن لألمين العام أن يستخدم فيه هذه العمالت
صويت في الجمعية العمومية والمجلس للدول المتعاقدة التي تعادل متأخراتها أو تزيد على مجموع يعلق حق الت  - ٦

من ) ب٤ اشتراكاتها عن السنوات المالية الثالث السابقة، وللدول المتعاقدة التي لم تلتزم باالتفاقات المعقودة وفقا ألحكام الفقرة
   .وية المبالغ القائمة والمستحقة بموجب هذه االتفاقاتالمنطوق أعاله، على أن يلغى هذا التعليق فور تس

 من المنطوق أعاله، شريطة ٦ المتعاقدة بموجب الفقرةدولة ل حق التصويت ليجوز للجمعية العمومية أو للمجلس اعادة  - ٧
  :يلي ما

دفع االشتراكات  بتسوية التزاماتها القائمة وبي كانت هذه الدولة قد عقدت مع المجلس بالفعل اتفاقا يقضإذا  )أ
  . كانت قد أوفت بشروط ذلك االتفاقوإذاالجارية، 

 تسوية عادلة اللتزاماتها المالية نحو إلى اقتنعت الجمعية العمومية بأن الدولة قد أثبتت استعدادها للتوصل إذاأو   )ب
  .المنظمة

  شيكاغو من اتفاقية٦٢م المادة  حقها في التصويت بموجب أحكاعلقتأي دولة تكون الجمعية العمومية قد بوسع أن   - ٨
منطوق أعاله، بشرط أن تثبت هذه الدولة ال من ) أ٧  هذا الحق بقرار من المجلس في اطار الشروط المحددة في الفقرةأن تسترد

  .استعدادها للتوصل الى اتفاق عادل لتسوية التزاماتها المالية نحو المنظمة
 من اتفاقية ٦٢ ول المتعاقدة التي تم تعليق حقها في التصويت بموجب المادةتطبق التدابير االضافية التالية على الد  - ٩

  :شيكاغو
فقدان الدولة أهلية استضافة االجتماعات والمؤتمرات وحلقات العمل والندوات التي تمول كليا أو جزئيا من   )أ

  .البرنامج العادي
تعاقدة، بما في ذلك تلك المتوفرة بصورة الكترونية، استالم الدولة الوثائق التي تقدم بالمجان إلى الدول غير الم  )ب

  .وأي وثائق أخرى ضرورية لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها
  .فقدان مواطني أو ممثلي الدولة أهلية الترشيح للمناصب التي تشغل باالنتخاب  )ج
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وف األخرى متكافئة، يعتبر المرشحون من ألغراض التوظيف في مناصب األمانة العامة، وإذا كانت كل الظر  )د
الدول التي عليها اشتراكات متأخرة كأنهم في وضع المرشحين من دولة قد حققت مستوى التمثيل المستصوب 

  .فعليا حتى ولو لم تكن هذه الدولة قد حققت هذا المستوى) ضمن مبادئ التمثيل الجغرافي العادل(
  .التعريف بااليكاوفقدان الدولة حق المشاركة في دورة   )ه

ال تتمتع بأهلية المشاركة في انتخابات المجلس واللجان والهيئات سوى الدول التي ليس لديها اشتراكات سنوية متأخرة   -١٠
  .باستثناء اشتراكات السنة الجارية

ديد االشتراكات المتأخرة يكلف المجلس األمين العام برصد ومراجعة، أثناء الفترة الثالثية المقبلة، الحوافز القائمة لتس  -١١
لفترة طويلة ويقدم اقتراحات إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية، حسب االقتضاء، لتعزيز التدابير المتخذة لتخفيض 

  . االشتراكات المتأخرة
تصويت ألغي يكلف المجلس األمين العام بأن يقدم تقارير الى المجلس عن أي حق تصويت يعتبر معلقا وعن أي حق   -١٢

  . من المنطوق٩  من المنطوق، وبأن يطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة٦ تعليقه بموجب الفقرة
  .٢٦- ٣٥ يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  -١٣

  االشتراكات التي طال تأخرهاحوافز تسوية   :٢٧-٣٥القرار 

  :ان الجمعية العمومية
  .نه الجمعية العمومية في دوراتها السابقة بشأن ازدياد االشتراكات المتأخرة بالقلق الذي أعربت عكراذ تذّ

  . من جديد على الحاجة الى أن تدفع جميع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في تاريخ استحقاقهاواذ تؤكد
  .٢٦-٣٥ العموميةالجمعية العمومية والمجلس وفقا لقرار الجمعية  في  أنه تم تعليق حق تصويت عدد من الدولواذ تالحظ
  . على األهمية القصوى لمشاركة جميع الدول في أنشطة المنظمةمن جديد واذ تؤكد

 أن العرف جرى على توزيع الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي دفعت اشتراكاتها عن السنوات المالية التي واذ تالحظ
  .تلك الفوائضتحققت فيها 
  . متأخراتها وتقديم حوافز اليها لتبادر الى دفعها في تشجيع الدول على دفعواذ ترغب

  :ما يليتقرر 
توزيع اشتراكاتها عن السنوات المالية هذا الأن يقتصر توزيع الفوائض النقدية على الدول المتعاقدة التي دفعت قبل   - ١

ات المعنية في الحصول على  أحقية الدول التي عليها اشتراكات مستحقة عن السنوىالتي تحققت فيها تلك الفوائض، وأن تلغ
  .الفوائض، وذلك باستثناء الدول التي عقدت اتفاقات مع المنظمة وامتثلت لشروط تلك االتفاقات

توزع أنصبة الفائض النقدي على الدول المتعاقدة التي عليها اشتراكات متأخرة لثالث سنوات كاملة أو أكثر أن   - ٢
ها التي طال تأخرها وامتثلت لشروط تلك االتفاقات، حتى وان لم تكن قد دفعت عقدت ترتيبات مع المنظمة لتسوية اشتراكاتو

  .ت فيها تلك الفوائضققاشتراكاتها عن السنوات المالية التي تح
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 ذلك الجزء فقط من مدفوعات دولة متعاقدة الذي يزيد على ٢٠٠٥اعتبارا من أول يناير  أن يحفظ في حساب مستقل  - ٣
 من ٤الثالث السابقة وجميع األقساط الواجبة الدفع بموجب االتفاقات المعقودة بموجب الفقرة مجموع اشتراكات السنوات 

لتمويل أنشطة أمن الطيران والمشاريع الجديدة أو غير المتوقعة المرتبطة بالسالمة ، ٢٦-٣٥منطوق قرار الجمعية العمومية 
تحت اشراف المجلس، وعلى أن يقدم المجلس تقريرا عنه الجراء االجوية وتعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك 

  .الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية
طلب الى المجلس أن يرصد عن كثب مسألة االشتراكات المتأخرة، وتأثير خطط الحوافز على قيام الدول بدفع أن ي  - ٤

التدابير األخرى التي يتعين و نتائج تلك الجهود عنية العمومية تقريرا المتأخرات، وأن يقدم الى الدورة العادية المقبلة للجمع
  .فيها النظر

  .٢٧- ٣٣ يحل هذا القرار محل قرار الجمعية العمومية  - ٥

 ٣استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي أنشئ بموجب الفقرة   :١-٣٤القرار 
  ١٧-٣٣من منطوق قرار الجمعية العمومية 

 ،ان الجمعية العمومية

 تنص على حفظ مدفوعات االشتراكات من ٢٧-٣٣ من منطوق قرار الجمعية العمومية ٣أن الفقرة  اذ تضع في اعتبارها
الدول المتعاقدة التي عليها متأخرات لثالث سنوات كاملة أو أكثر، في حساب منفصل لتمويل االنفاق على أنشطة أمن الطيران 

أو تعزيز كفاءة تنفيذ برامج االيكاو، على أن يكون ذلك تحت /ة بالسالمة الجوية ووالمشاريع الجديدة وغير المتوقعة المرتبط
  .رقابة المجلس، وعلى أن يقدم المجلس تقريرا عنه الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

بهدف تمويل المشاريع  يؤيد مفهوم اقامة تسهيل مالي دولي للسالمة الجوية ١٠-٣٣قرار الجمعية العمومية  بأن واذ تذكّر
المتعلقة بالسالمة التي ال تستطيع الدول توفير الموارد المالية الالزمة لها أو الحصول عليها بطريقة أخرى، على أن يكون وجه 
االنفاق الرئيسي هو عالج الثغرات المرتبطة بالسالمة المحددة من خالل برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية 

  .كعنصر من عناصر الخطة العالمية للسالمة الجوية
 تشجع الدول المتعاقدة على النظر في ١٠-٣٣ من منطوق قرار الجمعية العمومية ٥من الفقرة ) أيضا بأن الفقرة أ واذ تذكّر

  .تقديم مساهمات طوعية لتمويل األعمال التحضيرية الالزمة النشاء التسهيل المالي الدولي للسالمة الجوية
 في مسألة استعمال أموال من الحساب المنفصل الذي أنشئ بموجب ١٦٨ و١٦٧أن المجلس قد نظر في دورتيه  واذ تالحظ

، لتمويل أنشطة معينة متعلقة بأمن الطيران والتسهيل المالي الدولي ٢٧-٣٣ من منطوق قرار الجمعية العمومية ٣الفقرة 
  .للسالمة الجوية

اليكاو على الوجه السليم أن تدفع الدول المتعاقدة اشتراكاتها في مواعيد استحقاقها، وأن أنه من الضروري لعمل ا وتالحظ
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
ن رأي المجلس أنه ينبغي دعوة هذه الدورة االستثنائية للجمعية العمومية ألن تصدر قرارا، كمسألة تتعلق  في الحسباواذ تأخذ

  .بالسياسة العامة ودون المساس بالقرارات المذكورة آنفا، بشأن استخدام األموال القائمة حاليا في الحساب المنفصل
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  :بناء عليه
 من منطوق قرار الجمعية ٣استخدام األموال المحتفظ بها بموجب الفقرة  على أن يتم، على أساس غير متكرر، توافق  - ١

  : مليون دوالر أمريكي زائدا الفوائد المحققة، وذلك على النحو التالي٣,١٤، والبالغ قدرها ٢٧-٣٣العمومية 
تي تعود بالنفع ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا النحو لتمويل أنشطة أمن الطيران ذات الطابع العام وال  )أ

  .منها على جميع الدول المتعاقدة أو على عدد كبير
ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا النحو لتمويل تعزيز التنفيذ الفعال لبرامج االيكاو ومن ضمنها برنامج   )ب

 .االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية

نحو للتمويل الكلي أو الجزئي لألنشطة المتعلقة بالتسهيل المالي الدولي ثلث اجمالي المبلغ المحتفظ به على هذا ال  )ج
للسالمة الجوية، وتشمل انشاء وتشغيل وادارة التسهيل، بما في ذلك المشاريع التجريبية التي من المزمع تنفيذها 

ي أو تحت رعاية التسهيل لمصلحة مجموعة محددة أو مجموعات محددة من الدول على الصعيدين االقليم
االقليمي الفرعي، ولكن ال يجوز بأي حال من األحوال اتاحة هذا المبلغ ألي دولة واحدة بصفتها المقترض 

 .الوحيد أو المستفيد الوحيد من أي منحة في اطار التسهيل

ادمة  مجددا على أنه يجب أن يخضع ذلك االجراء لرقابة المجلس ويجب رفع تقرير عنه الى الدورة العادية القتؤكد  - ٢
  .للجمعية العمومية

 بناء على ذلك على النظر في هذه المسألة في الدورة العادية القادمة للجمعية العمومية التي ستنعقد في توافق  - ٣
 .٢٠٠٤ عام

 جميع الدول المتعاقدة على النظر في تقديم مساهمات طوعية لتمويل عملية تطوير التسهيل المالي الدولي للسالمة تحث  - ٤
  .الجوية

  العامل صندوق رأس المال  :٣٤-٣٦القرار 

  الحسابات ومراجعة الحسابات

 ٢٠٠٤الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   :٣٦-٣٦القرار 
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و

ات عنها المقدمة من المراجع  وتقارير مراجعة الحساب٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ حسابات المنظمة للسنوات المالية أن حيث
 بصفة المراجع — العضو بالفريق المشترك للمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة — العام لكندا

  .الخارجي لحسابات االيكاو، قد عرضت على الجمعية العمومية بعد تعميمها على الدول المتعاقدة
  .ر المراجعة وقدمها الى الجمعية العمومية لكي تنظر فيها المجلس قد نظر في تقاريوحيث أن
  . من الفصل الثامن من االتفاقية٤٩من المادة ) و( جرى استعراض المصروفات وفقا للفقرة وحيث أنه

  : الجمعية العموميةفإن
ن العام في الرد على  وتعليقات األمي٢٠٠٤ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية تأخذ علما  - ١

  .توصيات تقرير المراجعة
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 وتعليقات األمين العام في الرد على ٢٠٠٥ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية تأخذ علمـا    -٢
  .توصيات تقرير المراجعة

  ذات الـصلة   يقات األمين العام   وتعل ٢٠٠٦ بتقرير المراجع الخارجي عن الحسابات المراجعة للسنة المالية          تأخذ علما   -٣
  .، وتقرير بشأن حالة تنفيذ توصيات السنوات السابقة الصادرة عن المراجع الخارجيفي الرد على توصيات تقرير المراجعة

  .٢٠٠٤على الحسابات المراجعة عن السنة المالية توافق   -٤
  .٢٠٠٥الحسابات المراجعة عن السنة المالية   علىتوافق  -٥
  .٢٠٠٦ى الحسابات المراجعة عن السنة المالية علتوافق   - ٦

برنامج األمم المتحدة الحسابات المتعلقة بأنشطة الموافقة على   :٣٧-٣٦القرار 
 ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ السنوات المالية  في التي أدارتها المنظمةاإلنمائي

 والنظر في تقارير مراجعة الحسابات  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٦و
منظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم  البيانات المالية للعن

  المتحدة اإلنمائي

التي أدارتها المنظمة و اإلنمائي برنامج األمم المتحدة الحسابات التي تظهر وضع األموال التي خصصها للمنظمة مدير لما كانت
عن البيانات المالية ات  الحسابة مراجعوكذلك تقاريربوصفها وكالة منفذة،  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥و ٢٠٠٤ المالية السنواتفي 

 عضو — العام للحسابات في حكومة كندا المراجع التي قدمها للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
جع الخارجي لحسابات المنظمة،  بوصفه المرا—لمراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة افريق 

  .الجمعية العمومية بعد توزيعها على الدول المتعاقدةقدمت الى  قد
 الى مدير برنامج األمم المتحدة ا وتقديمهها الى الجمعية العمومية للنظر فيا وقدمهةمراجعالرير ا المجلس قد نظر في تقولما كان
  .اإلنمائي

 على قيام منظمات أسرة األمم المتحدة المكلفة ينصان اإلنمائيلبرنامج األمم المتحدة والقواعد المالية  النظام المالي ولما كان
بتنفيذ أو انجاز أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بإحالة حسابات تظهر وضع األموال التي خصصها لها مدير برنامج األمم 

هادات تدقيق من المتحدة اإلنمائي الى مدير البرنامج لتقديمها الى المجلس التنفيذي، وأنه يجب أن تحمل تلك الحسابات ش
  .المراجعين الخارجيين لحسابات المنظمات وأن تكون مصحوبة بتقارير هؤالء المراجعين

  : الجمعية العموميةفإن
 برنامج األمم للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علماتحيط  - ١

، وتعليقات األمين العام في الرد على  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٤نظمة في السنة المالية  التي أدارتها الماإلنمائيالمتحدة 
  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة

 برنامج األمم للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية  علماتحيط  - ٢
، وتعليقات األمين العام في الرد على  بوصفها وكالة منفذة٢٠٠٥لمنظمة في السنة المالية  التي أدارتها ااإلنمائيالمتحدة 

  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة
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 برنـامج األمـم   للمنظمة التي تشمل أيضا حسابات بتقرير المراجع الخارجي للحسابات عن البيانات المالية      علما تحيط  -٣
، وتعليقات األمين العـام فـي الـرد علـى            بوصفها وكالة منفذة   ٢٠٠٦ المنظمة في السنة المالية       التي أدارتها  اإلنمائيالمتحدة  

  .التوصيات الواردة في تقرير المراجعة
  .٢٠٠٤  الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة الماليةاإلنمائي برنامج األمم المتحدة حسابات على توافق  -٤
  .٢٠٠٥  الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة الماليةاإلنمائي المتحدة األمممج  برناحسابات على توافق  -٥
  .٢٠٠٦  الذي تديره االيكاو بوصفها وكالة منفذة عن السنة الماليةاإلنمائي المتحدة األمم برنامج حسابات على توافق  -٦
وتقريـر  األمم المتحدة اإلنمائي التي أدارتها المنظمـة    حسابات المنظمة التي تشمل أيضا حسابات برنامج         إحالة تطلب  -٧

  .تقديمها الى المجلس التنفيذيل اإلنمائيلى مدير برنامج األمم المتحدة إمراجع الحسابات 

  اجراءات المراجعة المشتركة للحسابات  :١٠-٥القرار 

  . االيكاو قد لجأت منذ البداية لخدمات مراجعي حسابات محترفينلما كانت
فقا لقرار األمم المتحدة  قد تم انشاء فريق مشترك لمراجعي حسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة ونهوبما أ

  ).٤( ٣٤٧ رقم
 ثمة التزام بموجب االتفاق بين األمم المتحدة وااليكاو بتحقيق التجانس الى أقصى حد ممكن في العمليات والممارسات وبما أنه

  .االدارية والمالية
  .ثبت أنه من غير العملي السير في خطة بديلة مما سيقتضي اتخاذ اجراءات للربط بين النظامين المتبعين وبما أنه

  :الجمعية العمومية تقررفإن 
  . الذي يصرح بتعيين مراجعي حسابات المنظمة٦٣-١ابطال االجراء المتخذ وفقا للقرار   - ١
رك لمراجعي حسابات األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة تثبيت قرار مجلس االيكاو بتعيين عضو من الفريق المشت  - ٢

  .كمراجع خارجي لحسابات االيكاو

  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  :٣٨-٣٦القرار 

  :إن الجمعية العمومية
  :إذ تالحظ  - ١

من أن النظام المالي ينص على أن يعين المجلس مراجعا خارجيا لحسابات المنظمة بشرط تأكيد ذلك االجراء   )أ
  .قبل الجمعية العمومية
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، ووافق على تعيين السيد فيليب سيغان، ٢٠٠٧أن المجلس استعرض الترشيحات المقدمة من الدول المتعاقدة في   )ب
فريق المراجعين الخارجيين لحسابات األمم المتحدة ووكاالتها "الرئيس األول لديوان المحاسبة بفرنسا عضو 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ت المالية ي لحسابات االيكاو عن السنوافي منصب المراجع الخارج" المتخصصة
  . من النظام المالي للمنظمة١-١٣للمادة  وفقا

 عن خالص تقديرها للسيدة شيال فريزر، المراجع العام لكندا لما قدمته للمنظمة من خدمات رفيعة المستوى تعرب  - ٢
دة فعالة وتعاون لمسؤولي االيكاو ولهيئاتها خالل فترة واليتها، بصفتها المراجع الخارجي لحساباتها، وعلى ما قدمته من مساع

  .وتغتنم هذه الفرصة لتعرب مجددا عن خالص شكرها ألسالفها الذين كانوا مراجعين عامين لكندا أيضا
رجيا القرار الذي اتخذه المجلس بتعيين السيد فيليب سيغان، الرئيس األول لديوان المحاسبة بفرنسا مراجعا خا تؤكد  - ٣

  .٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨لحسابات االيكاو عن السنوات المالية 

  مسائل متنوعة

دراسة عن توزيع التكاليف بين صندوق تكاليف الخدمات اإلدارية   :٣٩-٣٦القرار 
   وميزانية البرنامج العادي(AOSC)والتشغيلية 

وأن يعمل مع األمانة العامة لضمان أن يوفر  من المجلس أن ينظر ويقـر سياسة استرداد التكاليف تطلب الجمعية العمومية
 .المشروع التجريبي معلومات دقيقة وفي حينها كي يتخذ المجلس قرارا على أساسها

  صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :٢٤-٣٣القرار 

في المنظمة،  ة واالنتاجية المجلس يعتبر أن تحسين نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة وسيلة مهمة لتحسين الكفاءلما كان
  .١-٣٢ و٢- ٣٢المنصوص عليها في قراري الجمعية العمومية 

 بأن نظام المحاسبة الراهن دام أكثر من ثالثين سنة، وان ادخال التحسينات عليه الجمعية العمومية قد أخذت علما ولما كانت
  .الفني ن البرنامج العادي وبرنامج التعاونأصبح أمرا ضروريا للوفاء باحتياجات الدول المتعاقدة الى المعلومات ع

 A33-WP/28, AD/12 مراجع الحسابات الخارجي، الواردة في الوثيقة رقم تعليقاتالجمعية العمومية قد أخذت علما ب ولما كانت

(Doc 9780)بشأن عدم كفاية نظام المالية الحالي في االيكاو وتعرضه للخطر ،.  
  .ية التقديرية لم تشمل استثمارات كبيرة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألن الميزانية البرنامجوادراكا

  :الجمعية العموميةفإن 
  . الدول أن تقدم تبرعات نقدية أو عينية لصالح تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االيكاوترجو من  - ١
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في الميزانية في بند االيرادات المتفرقة للعامين  استخدام فوائد الصندوق العام التي تربو على المبالغ المدرجة تقرر  - ٢
  .  لتحسين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وعلى وجه الخصوص لتنفيذ نظام معلومات جديد للمالية٢٠٠٢ و٢٠٠١

 أن يستخدم أيضا لتمويل تحسينات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في االيكاو رصيد االعتمادات غير تقرر  - ٣
، وذلك اعتبارا ٢-٥ بما فيها من اعتمادات اضافية تحت سلطة المجلس بموجب القاعدة المالية المخصصة،

  .٣١/١٢/٢٠٠١ من
  .  انشاء صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالموارد المذكورة أعالهتقرر  - ٤
االيكاو على شبكة االنترنت، وتوحيد  األمين العام بأن يعطي أولوية عالية لتحديث النظم المالية، وتعزيز مواقع تكلف  - ٥

  . أجهزة الكمبيوتر لحفظ الملفات
الى المجلس أن يرصد التقدم المحرز في استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأن يقدم تقريرا تطلب   - ٦

  .عن استخدام هذا الصندوق الى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية

  وق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصند  :٣٢-٣٥القرار 

  ان الجمعية العمومية
  :اذ تشير الى

ان تحسينات نظم المعلومات واالتصاالت في المنظمة وسيلة مهمة لتحسين كفاءة وانتاجية المنظمة على النحو المبـين              -١
  .١-٣٢ و٢-٣١في قراري الجمعية العمومية 

ثين سنة، وان التحسينات ضرورية لتلبية احتياجات الدول المتعاقـدة مـن   ان نظام المحاسبة الجاري تجاوز عمره الثال       -٢
  .المعلومات عن البرنامج العادي وبرنامج التعاون الفني

  .ان الميزانية البرنامجية التقديرية ال تشمل استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  -٣
 أنشئ صندوق لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتمويل تحديث الـنظم          ٢٤-٣٣انه بموجب قرار الجمعية العمومية        -٤

  .المالية وتعزيز مواقع االيكاو على االنترنت وتوحيد أجهزة خدمة الملفات بالكمبيوتر
ـ               تحيط علما  ات  بالتقرير المقدم عن صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وبالتقدم المحرز في المشاريع الثالثـة، وبالنفق

  .المصروفة عليها حتى اآلن
  :تالحظ

  . مليون دوالر المخصص حتى اآلن ال يكفي لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى المتصلة بها٢,٥ان مبلغ   -١
  . ماليين دوالر٨المتكاملة والنظم ذات الصلة تصل الى نحو المالية التكاليف التقديرية األولية لتنفيذ النظم الحديثة ان   -٢
  . دوالر٥٠٠ ٠٠٠ان تطوير موقع االيكاو على االنترنت وتعزيزه يقتضيان   -٣



X-31  المالي النظام–الباب العاشر  

 

  :وتقرر ما يلي
االذن بتحويل مبلغ مليوني دوالر من األموال المتراكمة في صندوق تكاليف الخدمات االدارية والتشغيلية التابع   - ١

ويل جزء من تكلفة تحديث النظم المالية والنظم ذات لبرنامج التعاون الفني الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتم
  .الصلة

االذن للمجلس بتحويل المبالغ المتاحة والتي تعتبر مالئمة لتمويل تحديث النظم المالية والنظم األخرى ذات الصلة، من   - ٢
د البحث الدقيق في حوافز تسوية حساب االشتراكات التي طال تأخرها الى صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بع

  .التكاليف التقديرية ومراعاة احتياجات المنظمة
  :وتطلب

الى الدول أن تقدم تبرعات نقدية أو عينية لتحديث النظم المالية والنظم ذات الصلة وتطوير مواقع االيكاو على   - ١
  .االنترنت

لومات واالتصاالت، وأن يقدم الى الدورة الى المجلس أن يتابع التقدم المحرز بفضل استخدام صندوق تكنولوجيا المع  - ٢
  .العادية القادمة للجمعية العمومية تقريرا عن استخدام صندوق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

الى المراجع الخارجي للحسابات أن يولي اهتماما خاصا لالستخدام المالئم لألموال المخصصة لتحديث النظام المالي   - ٣
  .ة به عند قيامه بالتدقيقوالنظم األخرى المرتبط

  استعراض جميع جوانب خدمات اللغات  :٣٠-٢٢القرار 
  

  المساهمات المالية في خطة عمل أمن الطيران  :١٨-٣٦:القرار
  

________________  



 

A-1 

  )أ(المرفق 
  التحفظات على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية لاليكاو

  )ابتداء من الدورة السادسة والثالثين(
وبالنسبة لكل تحفظ مبين، يشار إلى .  التحفظات على القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية لاليكاوإلى  هذا المرفق شيري

التي أبدت التحفظ، ) الدول(رقم وعنوان القرار و، عند االنطباق، إلى ذلك الجزء من القرار الذي يشير إليه التحفظ، والى الدولة 
إذا كان قد تم ) الدول األعضاء(التي تحتوي على التحفظ والى بيان المساندة المرافق من الدولة العضو ) الوثائق(والى الوثيقة 

  .تقديمه

  المراجع  الدولة  القرار
  :٢٢- ٣٦قرار الجمعية العمومية 

موحد بسياسات وممارسات البيان ال
االيكاو المستمرة في مجال حماية 

التدابير : فقط) ل( المرفق –البيئة 
ائمة على آليات السوق، بما فيها الق

  االتجار باالنبعاثات

البرتغال بالنيابة عن 
الدول األعضاء في 
الجماعة األوروبية 

ودول اللجنة 
األوروبية للطيران 

المدني األخرى 
مجموعها اثنتان (

  )وأربعون دولة

  :، مقتطفات منwww.icao.intموقع االيكاو على االنترنت   )١
 الدورة السادسة –محاضر الجلسات العامة للجمعية العمومية   -

 ٢٨/٩/٢٠٠٧-١٨والثالثون، مونتريال، 
  )Doc 9891  A36-Min.P/1-9 الوثيقة(

 الدورة –تقرير ومحضر اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية   -
 ٢٨/٩/٢٠٠٧-١٨السادسة والثالثون، مونتريال، 

  )Doc 9892, A36-EX الوثيقة(
 من جدول األعمال ١٧لبند تقرير اللجنة التنفيذية بشأن ا  )٢

، A36-WP/355, P/53 من ورقة العمل٣٨-٢-٤-١٧ الفقرة(
٢٧/٩/٢٠٠٧(  

  :٢٤- ٣٦قرار الجمعية العمومية 
استخدام أساليب غير كيميائية 

لتطهير مقصورة الركاب 
ومقصورة القيادة في طائرات 

  الرحالت الدولية

  :، مقتطف منwww.icao.intموقع االيكاو على االنترنت   اأسترالي
السادسة   الدورة–محاضر الجلسات العامة للجمعية العمومية   -

 ٢٨/٩/٢٠٠٧-١٨والثالثون، مونتريال، 
  )Doc 9891, A36-Min. P/1-9 الوثيقة(

  :٢٨- ٣٦قرار الجمعية العمومية 
 لمدد عمل األمين وضع حد أقصى

  العام ورئيس المجلس

  :، مقتطف منwww.icao.intموقع االيكاو على االنترنت   )١  األرجنتين
 الدورة السادسة –محاضر الجلسات العامة للجمعية العمومية   -

 ٢٨/٩/٢٠٠٧-١٨والثالثون، مونتريال، 
  )Doc 9891  A36-Min.P/1-9 الوثيقة(

 الدورة –تقرير ومحضر اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية   -
 ٢٨/٩/٢٠٠٧-١٨مونتريال، السادسة والثالثون، 

  )Doc 9892, A36-EX الوثيقة(
 من جدول األعمال ٢٤ و٢٣تقرير اللجنة التنفيذية بشأن البندين   )٢

 من ورقة العمل ١١-٢٤ و٤-٢٤الفقرتان (
A36-WP/368, P/66 ،٢٧/٩/٢٠٠٧(  

________________  

http://www.icao.int
http://www.icao.int
http://www.icao.int


 

B-1 

  )ب(المرفق 
  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-١٦القرار 

  :ان الجمعية العمومية
را ، عدة مئات من القرارات، ولكن كثيـ١٩٤٧ ابريل ٤ قد اعتمدت، منذ انشاء منظمة الطيران المدني الدولي في لما كانت

منها أو أجزاء منها لم تعد سارية، وذلك ضمـن أسبـاب عـدة، ألنهـا أو أجزاء منها قد انتهى مفعولها أو تم الغاؤها أو 
  .استبدالها، على نحو ضمني أو صريح، بقرارات تالية من الجمعية العمومية

  .٢- ١٥عية العمومية في قرارها دائما واضحا، كما اعترفت الجم يكن  سريان بعض هذه القرارات من عدمه لموحيث أن
 من المرغوب فيه أن تحدد القرارات أو أجزاء القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية في الماضي والتي لم تعد ولما كان

  .سارية في الوقت الحاضر
) بيكاو(ن المدني الدولي  من المرغوب فيه االشارة بوضوح الى أن قرارات الجمعية العمومية للمنظمة المؤقتة للطيراولما كان

  .لم تعد سارية المفعول
  :تعلن

 أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، والتي ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   - ١
  .تضم كل القرارات الملغاة في الماضي، لم تعد سارية

 أو االمتيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أو أي ان هذا القرار لن يؤثر في الحقوق المكتسبة  - ٢
ترتيبات تكون قد عقدت بموجب أي من القرارات المدرجة في القائمة المرفقة، وأنه على وجه الخصوص، لن يلغي أو يقلل بأي 

  . تلك القراراتحال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من
  :ما يلي تالحظوعالوة على ذلك، 

) بيكاو(لمدني الدولي المؤقتة ان جميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العمومية المؤقتة لمنظمة الطيران ا  - ٣
  .سارية تعد لم



 B-2 القرارات السارية المفعول

 

  قراراتها التي لم تعد سارية قرارات الجمعية العمومية وأجزاء
  القرار  الدورة

    
، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١  بيكاو

٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤ ،
٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤.  

    
، ٢٢-١، ٢١-١، ٢٠-١، ١٩-١، ١٨-١، ١٦- ١، ١٣-١، ١٢ -١، ٧-١، ٦-١ ، ٥-١ ،٤-١ ،١-١  ىالدورة األول

٣٥-١، ٣٤-١، ٣٣-١، ٣٢-١، ٣١-١، ٣٠-١، ٢٩-١، ٢٨-١، ٢٧-١، ٢٦-١، ٢٥-١، ٢٤-١ ،
٤٧-١، ٤٦-١، ٤٥-١، ٤٤-١، ٤٣-١، ٤٢-١، ٤١-١، ٤٠-١، ٣٩-١، ٣٨-١، ٣٧-١، ٣٦-١ ،
، ٥٩-١، ٥٨-١، ٥٧-١، ٥٦- ١، ٥٥-١ ،٥٣-١، ٥٢- ١، )٤الفقرة (، ٥١-١، ٥٠-١، ٤٩-١، ٤٨-١
 ١  من الملحق٦-١-٤ من القرار والفقرة ٢قرة الف(، ٦٥-١، ٦٤-١، ٦٣-١، ٦٢- ١، ٦١-١، ٦٠-١

  .٧١-١، ٧٠-١، ٦٩- ١، ٦٨-١، ٦٧-١، ٦٦-١، )بالقرار
    

، ١٣-٢، ١٢-٢، ١١-٢، ١٠-٢، )١،٣الفقرتان  (٩-٢، ٨-٢، ٧-٢، ٥- ٢، ٤-٢، ٣-٢، ٢- ٢، ١-٢  الدورة الثانية
٢٩-٢، ٢٨-٢، ٢٣-٢، ٢٢-٢، ٢١-٢، ٢٠-٢، ١٩-٢، ١٨-٢، ١٧-٢، ١٦-٢، ١٥-٢، ١٤-٢ ،
٤١-٢، ٤٠-٢، ٣٩-٢، ٣٨-٢، ٣٧-٢، ٣٦-٢، ٣٥-٢، ٣٤- ٢، ٣٣- ٢، ٣٢-٢، ٣١-٢، ٣٠-٢ ،
، ١ ، توصية٥٢-٢، ٥١-٢، ٥٠-٢، ٤٩-٢، ٤٨-٢، ٤٧-٢، ٤٦-٢، ٤٥-٢، ٤٤-٢، ٤٣-٢، ٤٢-٢

، ١٠ توصية ،٩، توصية ٨، توصية ٧، توصية ٦، توصية ٥، توصية ٤، توصية ٣، توصية ٢توصية 
  .١٥، توصية ١٤، توصية ١٣، توصية ١٢ ، توصية١١توصية 

    
 وكل ٤، ٣، ٢، ١الفقرات  (٩- ٣، ٨-٣، ٧- ٣، ٦-٣، )١،٣الفقرتان (، ٥-٣، ٤-٣، ٣-٣ ،٢- ٣، ١-٣  الدورة الثالثة

، ١٨-٣، ١٧-٣، ١٦-٣،  ١٥-٣ ،١٤-٣، ١٣-٣، ١٢ -٣، ١١-٣، ١٠-٣، )الفقرات في حيثيات القرار
٢٤- ٣، ٢٣-٣، ٢٢-٣، ٢١-٣، ٢٠- ٣، ١٩-٣.  

    
، ١٥-٤، ١٤-٤، ١٣-٤، ١٢-٤، ١١ -٤، ١٠-٤، ٩- ٤، ٨- ٤، ٧- ٤، ٦- ٤، ٥-٤، ٤-٤، ٢-٤  الدورة الرابعة

٤، ٢٨-٤، ٢٧-٤، ٢٦-٤، ٢٥- ٤، ٢٤-٤، ٢٣-٤، ٢٢-٤، ٢١-٤، ٢٠- ٤، ١٨-٤، ١٧-٤، ١٦-٤-
، توصية ٣توصية ، ٢، توصية ١ية ، توص٣٧-٤، ٣٦- ٤، ٣٥-٤، ٣٤-٤، ٣٣- ٤، ٣٢-٤، ٣٠-٤، ٢٩
  .٦ ، توصية٥، توصية ٤

    
، ١٦-٥، ١٥-٥، ١٤-٥، ١٣-٥  ،١٢-٥، ١١-٥، ٩- ٥، ٨- ٥، ٧- ٥، ٦- ٥، ٤-٥، ٢-٥، ١-٥  الدورة الخامسة

٢١-٥، ٢٠-٥، ١٩- ٥، ١٨-٥، ١٧-٥.  
    

  .١٥-٦، ١٤-٦، ١٣- ٦، ١١-٦، ١٠-٦، ٩-٦، ٨-٦، ٧-٦، ٦-٦، ٥- ٦، ٤- ٦، ٣- ٦، ٢-٦ ،١-٦  الدورة السادسة
    
 ١٥- ٧، )٢الفقرة  (١٤- ٧، ١٣-٧، ١٢-٧، ١١-٧، ١٠-٧، ٩- ٧، ٨-٧، ٧-٧، ٤- ٧، ٢-٧، ١-٧  لدورة السابعةا

، ٢٦-٧، ٢٥-٧، ٢٤-٧، ٢٣- ٧، ٢٢-٧، ٢١-٧، ٢٠-٧، ١٩- ٧، ١٨-٧، ١٧-٧، ١٦-٧، )٢ الفقرة(
٣٣-٧، ٣٢-٧، ٣١-٧، ٣٠-٧، ٢٩- ٧، ٢٨-٧، ٢٧-٧.  

    
، ١٦- ٨، ١٥-٨، ١٤-٨، ١٣-٨، ١٢- ٨، ١١-٨، ١٠-٨، ٩-٨، ٨-٨، ٧-٨، ٦-٨، ٣-٨، ٢-٨  الدورة الثامنة

١٨-٨، ١٧-٨.  
    

، ١٤-٩، ١٣-٩، ١٢ -٩، ١١- ٩، ١٠-٩، ٩-٩، ٨-٩، ٧-٩، ٦-٩، ٥- ٩ ،٤-٩، ٣-٩، ٢- ٩، ١-٩  الدورة التاسعة
١٥-٩.  

    



B-3  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  القرار  الدورة
    

، ١٣-١٠، ١٢ -١٠، ١٠-١٠، ٩- ١٠ ،٨- ١٠، ٧-١٠، ٦-١٠، ٤-١٠، ٣-١٠، ٢-١٠، ١- ١٠  الدورة العاشرة
٢٣- ١٠، ٢٢-١٠، ٢١-١٠، ٢٠- ١٠، ١٩-١٠، ١٨- ١٠، ١٧-١٠، ١٦-١٠، ١٥- ١٠، ١٤-١٠ ،

، ٢ ،١الفقرات  (٣٢-١٠، ٣١-١٠، ٣٠-١٠، ٢٩-١٠، ٢٨-١٠ ،٢٧- ١٠، ٢٦- ١٠، ٢٥-١٠، ١٠٢٤
٤٣-١٠، ٤٢-١٠، ٤١- ١٠، ٣٩-١٠، ٣٨-١٠، ٣٧-١٠، ٣٥-١٠، ٣٤-١٠، ٣٣- ١٠، )٧، ٤ ،

٥٣-١٠، ٥٢-١٠، ٥١-١٠، ٥٠-١٠، ٤٩-١٠، ٤٨-١٠، ٤٧-١٠، ٤٦-١٠، ٤٥-١٠، ٤٤-١٠.  
    

  الدورة 
  الحادية عشرة

١٢- ١١، ١١-١١، ١٠-١١، ٩- ١١، ٨-١١، ٧-١١، ٦- ١١، ٥-١١، ٤- ١١، ٣-١١، ٢- ١١ ،
١٨-١١، ١٧-١١، ١٥-١١ ، ١٤-١١، ١٣-١١.  

    
  الدورة 

  الثانية عشرة
١٢ -١٢، ١١-١٢ ،١٠-١٢، ٩- ١٢، ٨- ١٢، ٧-١٢، ٦-١٢، ٥-١٢، ٣-١٢، ٢-١٢، ١- ١٢ ،
، ٢٢-١٢، ٢١-١٢، ٢٠-١٢، )٣، ١الفقرتان  (١٩-١٢، ١٧-١٢، ١٦-١٢، ١٥-١٢، ١٤-١٢، ١٣-١٢
٣٣-١٢، ٣٢-١٢، ٣١-١٢، ٢٩- ١٢، ٢٨-١٢، ٢٧-١٢، ٢٦-١٢، ٢٥-١٢، ٢٤-١٢، ٢٣- ١٢ ،
٤١-١٢، ٤٠-١٢، ٣٩-١٢، ٣٨-١٢، ٣٧-١٢، ٣٦-١٢، ٣٤-١٢.  

    
  الدورة 

  *الرابعة عشرة
، ١٢ - ١٤، ١١-١٤، ١٠-١٤، ٩- ١٤، ٨- ١٤، )٥، ٤الفقرتان  (٦-١٤، ٤-١٤، ٣-١٤ ،٢- ١٤
٢٢-١٤، ٢١-١٤، ٢٠-١٤، ١٩- ١٤، ١٨-١٤ ،١٧-١٤، ١٦- ١٤ ،١٥-١٤، ١٤ -١٤ ،١٣-١٤ ،
، ٣١-١٤، ٣٠-١٤، ٢٩- ١٤، ٢٨-١٤، ٢٧-١٤، ٢٦-١٤، )٢، ١الفقرتان  (٢٥-١٤، ٢٤-١٤، ٢٣-١٤
٤٥- ١٤، ٤٤-١٤، ٤٢-١٤، ٤١- ١٤، ٤٠-١٤، ٣٩-١٤، ٣٨-١٤، ٣٦-١٤، ٣٥ -١٤ ،٣٢- ١٤ ،
٥٢-١٤، ٥١- ١٤، ٥٠-١٤، ٤٩-١٤، ٤٨-١٤، ٤٧-١٤، ٤٦- ١٤.  

    
  الدورة 

  الخامسة عشرة
عـدا وكل الفقرات في حيثيات القرار ما، ٤، ٢، ١الفقرات  (٥-١٥، ٤-١٥، ٣-١٥، ٢- ١٥، ١- ١٥

، ٢١- ١٥ ،٢٠-١٥، ١٩-١٥، ١٦- ١٥، ١٤-١٥، ١٣-١٥، ١١-١٥، ٨-١٥، ٦-١٥،  **)الخامسة
٣٣- ١٥، ٣٢-١٥، ٣١-١٥، ٣٠- ١٥، ٢٩-١٥، ٢٧- ١٥، ٢٦-١٥، ٢٥-١٥، ٢٤- ١٥، ٢٣-١٥ ،
٣٨-١٥، ٣٧-١٥، ٣٦-١٥، ٣٥-١٥.  

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-١٨القرار 

  :، لألسباب المذكورة أدناه، أن القرارات اآلتية، ولو أنها لم تستبدل بقرارات جديدة، لم تعد ساريةالعمومية تعلن الجمعية

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨اعتمادات الميزانية للسنة المالية   ٢٨- ١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨ و١٩٦٧ و١٩٦٦قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة للسنوات   ٣٤- ١٥
      

   االنتهاء من التنفيذ  احصاءات عن النقل الجوي التجاري غير المنتظم  ٢١- ١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨ميزانية اضافية لسنة   ٣٨- ١٦
      

                                                   
  .٣٧-١٤من الفقرة األولى من حيثيات القرار " ٥-١٢و"حذفت العبارة   *

  .وان القرارمحل عن" القيمة االقتصادية للتسهيالت"حلت عبارة   **



 B-4 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  وضع التوظيف في فرع اللغـات  ٣٩- ١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٩ميزانية سنة   ٤٠- ١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٠ميزانية سنة   ٤١- ١٦
      

 وبحث تقرير مراجع ١٩٦٥مالية المالية اعتماد حسابات المنظمة عن السنة ال  ٤٣- ١٦
  الحسابات عنها 

  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث تقرير مراجع ١٩٦٥اعتماد حسابات المساعدة الفنية للسنة المالية   ٤٤- ١٦

  الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث ١٩٦٥اعتماد حسابات الصندوق الخاص لألمم المتحدة عن السنة المالية   ٤٥- ١٦

  تقرير مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث تقرير مراجع الحسابات ١٩٦٦اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤٦- ١٦

  عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث ١٩٦٦اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة  للتنمية عن السنة المالية   ٤٧- ١٦

  سابات عنهاتقارير مراجع الح
  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث تقرير مراجع الحسابات ١٩٦٧اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤٨- ١٦

  عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 وبحث ١٩٦٧اعتماد حسابات برنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنة المالية   ٤٩- ١٦

  تقارير مراجع الحسابات عنها
   التنفيذاالنتهاء من

      
تثبيت قرار المجلس بالنسبة الشتراكات رومانيا، سنغافورة، غيانا، بربادوس،   ٥٠- ١٦

  أوغندا، بلغاريا، وبوروندي
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٦٨ و١٩٦٧ و١٩٦٦خفض اشتراك ماليزيا عن السنوات   ٥١- ١٦

  

  سارية تي لم تعدقرارات الجمعية العمومية ال  :١-٢١القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  . أدناه، أن القرارات وأجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد سارية٢مع مراعاة أحكام الفقرة   - ١
أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية، أو أي   - ٢

يبات تكون قد أبرمت، بموجب أي من القرارات المدرجة في القائمة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي ترت
  .حال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات



B-5  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      
الموضوع مشمول (التقادم    االيكاوسياسة اللغات في  ١٧-١

اآلن في النظام الداخلي 
  )لمختلف أنواع االجتماعات

      
 ٤ الفقرة ٥٤-١

  المنطوق من
  التقادم  مطبوعات االيكاو 

      
اعتماد االتفاقية بشأن االعتراف الدولي للحقوق على الطائرات كوثيقة مفتوحة   ٦-٢

  للتوقيع عليها
  االنتهاء من التنفيذ

      
  البرنامج االحصائي للمنظمة    ١٩-٤

  القرارحيثيات  من ٣الفقرة 
   من المنطوق٢الفقرة 

  التقادم
  التقادم

      
حل محله القراران   من االتفاقية) أ(٥٠التصديق على البروتوكول بتعديل المادة   ٢- ١٣

  ٢و  ١-أ١٧
      

  ٣٩-٢١القرار  حل محله  تعيين مراجع خارجي للحسابات  ٤٣- ١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  تكييف الهواء في مبنى مقر االيكاو والتعديالت في المبنى  ٥٣- ١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  "بانز"و "ساربس"االجراءات الرامية لتسهيل تنفيذ   ١٢- ١٥
      

البحث في احتياجات الطيران العام الدولي بالعالقة الى نطاق نشاطات االيكاو   ١٥- ١٥
  ةالفني

  تنفيذاالنتهاء من ال

      
  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 الخاص بالسياسات المستمرة في   ٢٠- ١٦

  مجال المالحة الجوية
  ذاالنتهاء من التنفي

      
  شعبة االحصاءات ولجان خبراء االحصاءات واجتماعات االحصاءات   ٣٤- ١٦

  التقادم   القرارحيثيات من ٣الفقرة 
  االنتهاء من التنفيذ   القرار حيثيات من ٤الفقرة   
      

األعمال االضافية بخصوص اعادة النظر في اتفاقية وارسو المعدلة   ٣٥- ١٦
  الهاي ببروتوكول

  نفيذاالنتهاء من الت

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧١ميزانية   ٤٢- ١٦
      

 ١٩٧٠ و ١٩٦٩قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة عن السنوات   ٥٢- ١٦
  ١٩٧١و

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  تقارير الى المجلس  ٤- ١٧
      



 B-6 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 ٣ الفقرة ١٠- ١٧
  من المنطوق

ب األمن التي اعتمدتها هذه الجمعية العمومية، تطبيق الدول لمواصفات وأسالي
  واألعمال االضافية من جانب االيكاو بشأن هذه المواصفات واألساليب

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ٣ البندان ١٧- ١٧

 من المرفق ٤و
  بالقرار

  االنتهاء من التنفيذ  اجراءات األمن العامة على متن الطائرات أثناء طيرانها

  االنتهاء من التنفيذ  رئيس المجلس الى رؤساء الحكوماتكتاب من   ١٩- ١٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  اتفاقية مقترحة بشأن أفعال التدخل غير المشروع ضـد الطيـران المدنـي  ٢٠- ١٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  اعادة النظر في اتفاقية الطيران المدني الدولي  ٢١- ١٧
      

 ٢ الفقرة ٢٢- ١٧
  رارمن منطوق الق

  االنتهاء من التنفيذ  اقتراح بتبسيط اجراءات اعداد االتفاقيات 

      
 ٢ الفقرة ٢٣- ١٧

  من منطوق القرار
توزيع وثيقة بخصوص الربط بين اتفاقات الجو الثنائية واتفاقيات االيكاو 

  الدولية عن التدخل غير المشروع
  االنتهاء من التنفيذ

      
هزة  االيكاو األخرى بشأن مكافحـة التدخل جدول زمني ألعمال المجلس وأج  ٢٤- ١٧

  غير المشروع
  االنتهاء من التنفيذ

      
  حل محله القراران  من االتفاقية) أ(٥٠التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٢- أ١٧

  ٣-٢١ و٢- ٢١
      

  الدراسة جارية  دراسة امكانية اعداد احصاءات االيكاو عن انسياب الحركة  ١٩- ١٨
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧١الميزانية االضافية لعام   ٢٢- ١٨
      

تثبيت قرار المجلس بشأن اشتراكات المجر وجمهورية اليمن الديمقراطية   ٢٩- ١٨
  الشعبية وموريشيوس واتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية

  االنتهاء من التنفيذ

      
 والنظر في ١٩٧٠ و١٩٦٩ و١٩٦٨الية اعتماد حسابات المنظمة للسنوات الم  ٣٠- ١٨

  تقرير مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٣١- ١٨

   والنظر في تقارير مراجع الحسابات عنها١٩٧٠ و١٩٦٩ و١٩٦٨
 االنتهاء من التنفيذ

  
  سارية ت الجمعية العمومية التي لم تعدقرارا  :١-٢٢القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  .القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد ساريةفإن  التالية، ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   - ١
ة أو أي ترتيبات تكون قد أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات المقررة أو المسؤوليات التعاقدي  - ٢

األحوال من  عقدت بموجب أي من القرارات المدرجة في القائمة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي حال من
  .مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات



B-7  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  رض بولندا لتسوية متأخراتها واستردادها لحق التصويتقبول ع  ١- ١١
      

  االنتهاء من التنفيذ  مبنى مقر االيكاو في مونتريال  ١٢- ١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  انشاء لجان أمن المطارات  ١٢- ١٧
  )١٧ انظر الملحق(

      
  االنتهاء من التنفيذ  صميم وانشاء المطاراتاعداد مواد ارشادية بخصوص الجوانب األمنية لت  ١٨- ١٧

  
      

  االنتهاء من التنفيذ   من االتفاقية٥٦التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٣- ١٨
      

  االنتهاء من التنفيذ  مبنى مقر االيكاو بمونتريال  ٥- ١٨
      

٢١- ١٨   
  ٣الفقرة 

  تهاء من التنفيذاالن  النشاطات االقليمية في مجال النقل الجوي

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٤ و١٩٧٣ و١٩٧٢ميزانيات   ٢٣- ١٨
      

٢٦- ١٨   
٣-٧  

 ١٩٧٣ و١٩٧٢عن السنوات (قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة 
  )١٩٧٤و

  االنتهاء من التنفيذ

      
 الصادرين ٢٧٠٤ و ٢٥٥٥االجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ القرارين   ٢- ١٩

   الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن البرتغالعن
  الغي وفقا لحكم

   من٢الفقرة 
  ٥-٢١القرار 

      
  االنتهاء من التنفيذ  ٢- ١٩الغاء القرار   ٥- ٢١
      

  حل محله  خدمات وحدة التفتيش المشتركة  ١١- ٢١
  ٧-٢٢القرار 

      
 فقرتان ٢٠- ٢١

) وب) اضافيتان أ
  من المنطوق

  االنتهاء من التنفيذ  تعاقدة في التحقيقات بشأن حوادث طيران معينةالتعاون بين الدول الم

      
٢٦- ٢١   

الكلمات ) ج(١الفقرة 
الى المجلس لتقديمها "

الى الجمعية 
  "العمومية

  حل محله  الدولي دراسات حول أجور وأسعار النقل الجوي
   ٢٢-٢٢القرار 
  ٤ الفقرة

      
  هاء من التنفيذاالنت  ١٩٧٤الميزانية االضافية لسنة   ٣٠- ٢١
      



 B-8 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  يرد مقرر الجمعية  المبادئ التي يجب تطبيقها في تحديد جداول أنصبة االشتراك  ٣٢- ٢١
  العمومية في

  ٣٣-٢١القرار 
      

تثبيت قرار المجلس الخاص بتحديد اشتراكات الصندوق العام وتحديد   ٣٧- ٢١
لى السلفيات في صندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول التي انضمت ا

  االتفاقية واعادة تحديد اشتراك باكستان وفقا لتوصية المجلس

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  اعادة تحديد اشتراك الصين  ٣٨- ٢١
      

 ١٩٧٣ و١٩٧٢ و١٩٧١اعتماد حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٤٠- ٢١
  والنظر في تقارير مراجع الحسابات بشأنها

  التنفيذاالنتهاء من 

      
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٤١- ٢١

  بشأنها  والنظر في تقرير مراجع الحسابات١٩٧٣ و١٩٧٢ و١٩٧١
  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :١-٢٣القرار

  :تعلن الجمعية العمومية
  . التالية، أن القرارات أو أجزاء القرارات المذكورة في القائمة أدناه لم تعد سارية٢ اة أحكام الفقرةمع مراع  - ١
أن هذا القرار ال يؤثر في الحقوق المكتسبة أو االمتيازات المقررة أو االلتزامات أو المسؤوليات التعاقدية أو أي   - ٢

 في القائمة أدناه، وأنه، على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل ترتيبات تكون قد عقدت بموجب أي من القرارات المدرجة
  .حال من األحوال من مديونية أي دولة متعاقدة نحو المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من تلك القرارات بأي
  

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  فيذاالنتهاء من التن  النظر في الوضع االقتصادي للنقل الجوي الدولي  ٣٣- ١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  أساليب الفحص باألشعة  ١٥- ١٧
      

  التقادم  اقتراح تبسيط اجراءات اعداد االتفاقيات  ٢٢- ١٧
      

التقادم بعد اعتماد الطبعة   توحيد وحدات القياس  ١٥- ١٨
من ) الرابعة(الجديدة 
  ٥الملحق 

      
  ذاالنتهاء من التنفي  وقف حق التصويت لجنوب أفريقيا  ٦- ٢١
      



B-9  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  النص المعتمد باللغة الروسية التفاقية الطيران المدني الدولي  ١٣- ٢١
      

ملخص المقررات القانونية المتعلقة باالتفاقيات الدولية متعددة األطراف   ١٤- ٢١
  الجو لقانون

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  مةالمنتظ اجراءات تحديد تعريفات الخطوط الجوية  ٢٧- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٧٧ و١٩٧٦ و١٩٧٥ميزانيات السنوات   ٣١- ٢١
      

قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة وأنصبة االشتراك في الصندوق   ٣٤- ٢١
  ١٩٧٧ و١٩٧٦ و١٩٧٥العام للسنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
شتراكات في الصندوق العام وتحديد تثبيت قرار المجلس الخاص باال  ٣٤- ٢٢

السلفيات لصندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول التي انضمت الى 
  االتفاقية، وتحديد اشتراك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٧٦ و١٩٧٥ و١٩٧٤اعتماد حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٥- ٢٢

  رير مراجع الحسابات عنهاوالنظر في تقا
  االنتهاء من التنفيذ

      
اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوات المالية   ٣٦- ٢٢

   والنظر في تقارير مراجع الحسابات عنها١٩٧٦ و١٩٧٥ و١٩٧٤
  االنتهاء من التنفيذ

  

  يةسار قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦-٢٤القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
 التالية، أن القرارات أو أجزاء القرارات المبينة في القائمة الواردة أدناه لم تعد ٢مع عدم االخالل بأحكام الفقرة   - ١

  .سارية
 أي حق مكتسب أو امتياز مستحق أو التزام أو تبعة واجبة أو أي ترتيب تم التوصل اليه ىال يؤثر االجراء الحالي عل  - ٢
بقا ألي قرار من القرارات المبينة أدناه، وبوجه خاص فانه ال يبطل أو يقلل من مديونية أي من الدول المتعاقدة تجاه المنظمة ط

  .والتي نشأت عن أي قرار من تلك القرارات
  

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

٤- ١٦   
   الثانيةالحيثية

  االنتهاء من التنفيذ  مشكلة االنفجار الصوتي - االستخدام التجاري للطائرات فوق الصوتية 

      
  االنتهاء من التنفيذ  دراسة نظام للتناوب بشأن مواقع عقد دورات الجمعية العمومية  ١٥- ٢١
      



 B-10 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 مؤتمرات الحركة الجوية التابعة -جهاز تحديد األسعار واألجور الدولية   ٢١- ٢٢
  لالياتا

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  دراسات التي يعهد بها الى المجلسأولوية ال  ٢٦- ٢٢
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٠ و١٩٧٩ و١٩٧٨ميزانيات السنوات   ٣١- ٢٢
      

 أنصبة االشتراك في -قسمة مصروفات االيكاو بين الدول المتعاقدة   ٣٢- ٢٢
  ١٩٨٠ و١٩٧٩ و١٩٧٨الصندوق العام للسنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
 الفقرة ١٠- ٢٣

  الثانية من المنطوق
  االنتهاء من التنفيذ  ضجيج الطائرات وانبعاث العادم من محركات الطائرات دون الصوتية

      
دراسة التكلفة والمنفعة في تطبيق عملية التخطيط النظمي على أنواع جديدة   ١٥- ٢٣

  من الطائرات
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  مستقبلتوفر وقود الطائرات في ال  ٢٠- ٢٣
      

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق   ٢٣- ٢٣
العام وتحديد الحصص التي تدفع في صندوق رأس المال العامل وذلك 

  بالنسبة للدول التي انضمت الى االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

      
، ١٩٧٩ و١٩٧٨ و١٩٧٧سبة للسنوات المالية اقرار حسابات المنظمة بالن  ٢٨- ٢٣

  وفحص تقارير مراجع الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٧٧اعتماد التقارير المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية للسنوات المالية   ٢٩- ٢٣

  عنها ، وفحص تقارير مراجع الحسابات١٩٧٩ و١٩٧٨و
  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦–٢٦القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
  . أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية٢مع مراعاة أحكام الفقرة   - ١
و ناشئة، أو أي ترتيبات تكون قد  أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أىوأن االجراء الحالي ال يؤثر عل  - ٢

أبرمت بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل من المديونية التي تكون قد نشأت عن أي من هذه 
  .القرارات على أي من الدول المتعاقدة

  



B-11  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  العسكريةالتنسيق بين الحركة الجوية المدنية و  ٢٥- ١٤
      

  االنتهاء من التنفيذ    منح الزمالة والمنح الدراسية-التدريب الفني في مجال الطيران   ٨- ١٦
      

  االنتهاء من التنفيذ  من االتفاقية ) أ(٥٠التصديق على البروتوكول الذي يقضي بتعديل المادة   ٣- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ   شرق أفريقياانشاء مكتب اقليمي لاليكاو في  ١٦- ٢١
      

  التقادم  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٩- ٢١
      

  االنتهاء من التنفيذ  النص الصيني التفاقية الطيران المدني الدولي  ٤- ٢٣
      

  االنتهاء من التنفيذ  مكتب االيكاو االقليمي في شرق أفريقيا  ٦- ٢٣
      

طبق في حالة حدوث أعطال لخدمات الحركة اجراءات الطوارئ التي ت  ١٢- ٢٣
  الجوية والخدمات المساندة ذات الصلة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
  النظر في مشاكل النقل الجوي على   ١٦- ٢٣

  أساس عالمي
  االنتهاء من التنفيذ

  االنتهاء من التنفيذ  يتجميع مقررات االيكاو عن مشاكل النقل الجو  ١٧- ٢٣
 تحديد أنصبة االشتراك -ات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة قسمة مصروف  ٢٥- ٢٣

   ١٩٨٣ و١٩٨٢ و١٩٨١في الصندوق العام لسنوات 
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٣ و١٩٨٢ و١٩٨١الميزانيات ألعوام   ٢٦- ٢٣
      

نون الجو التصديق على البروتوكوالت التي وافق عليها المؤتمر الدولي لقا  ٤- ٢٤
  ١٩٧٥المنعقد في مونتريال عام 

  االنتهاء من التنفيذ

      
 والنظر ١٩٨٢ و١٩٨١ و١٩٨٠اعتماد حسابات المنظمة للسنوات المالية   ٢٣- ٢٤

  في تقارير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
ت المالية اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنوا  ٢٤- ٢٤

   والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنها١٩٨١ و١٩٨٠
  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٨٢اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة للتنمية عن السنة المالية   ٢٥- ٢٤

  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
تخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام تثبيت اجراء المجلس الم  ٢٦- ٢٤

وتحديد الحصص التي تدفع مقدما الى صندوق رأس المال العامل بالنسبة 
  االتفاقية للدول التي انضمت الي

  االنتهاء من التنفيذ

  



 B-12 القرارات السارية المفعول

 

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦-٢٧القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية

  .أدناه، أن القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه لم تعد سارية) ٢(حكام الفقرة مع مراعاة أ  - ١

وأن االجراء الحالي ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو مستحقة أو ناشئة، أو أي ترتيبات   - ٢
أدناه، كما أنه بصفة خاصة، ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من تكون قد أبرمت بموجب أي من القرارات المذكورة 

  .المديونية على أي من الدول المتعاقدة تكون قد نشأت عن أي من هذه القرارات
  

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

تدابير التسهيالت من جانب الدول والمستثمرين الجويين الدوليين بهدف   ٢٨- ١٦
  ة والبضائع والبريد بطريق الجودمة نقل الركاب واألمتعاالسراع في خ

  

  االنتهاء من التنفيذ  ٦الفقرة   
  االنتهاء من التنفيذ  ١١الفقرة   

      
لجان التسهيالت الوطنية، والتعاون بين الدول وتقديم المساعدة للدول من   ٣٠- ١٦

  جانب األمانة العامة لحل مشاكل التسهيالت
  

  التقـادم  ٥الفقرة   
  حلت محلها فقرة منقحة   ٧الفقرة   
      

 الفقرة الثانية ٨- ٢٤
  فقط من المنطوق

حلت محلها فقرة جديدة   اعادة فحص برنامج العمل في مجال المالحة الجوية
  ٢٧اعتمدتها الدورة 

      
واالجراءات لخدمات المالحة والتوصيات الدولية تحسين تطبيق القواعد   ٩- ٢٤

  الجوية
  فيذاالنتهاء من التن

      
المنفعة في تطبيق األسلوب الراهن لتخطيط األنظمة على /جوانب التكلفة  ١٠- ٢٤

  استحداث أنواع جديدة من الطائرات
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٦ و١٩٨٥ و١٩٨٤ميزانيات   ٢٢- ٢٤
      

ي تدفع في قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة والحصص الت  ٢٧- ٢٤
  ١٩٨٦ و١٩٨٥ و١٩٨٤الصندوق العام عن السنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٦اسهام االيكاو في برنامج السنة الدولية للسالم،   ١- ٢٦
      

وضع وثيقة للقضاء على أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي   ٤- ٢٦
  تخدم الطيران المدني الدولي

  نتهاء من التنفيذاال

      
  االنتهاء من التنفيذ  الجوي  فحص برنامج العمل في مجال النقل  ١٠- ٢٦
      



B-13  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام   ١٩- ٢٦
وتحديد الحصص التي تدفع مقدما في صندوق رأس المال العامل بالنسبة 

  يةللدول التي انضمت الى االتفاق

  االنتهاء من التنفيذ 

      
 ١٩٨٥ و١٩٨٤ و١٩٨٣الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٤- ٢٦

  والنظر في تقارير المراجعة عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
الموافقة على كشوف الحسابات الخاصة ببرنامج األمم المتحدة االنمائي عن   ٢٥- ٢٦

 والنظر في تقارير مراجعة ١٩٨٥و ١٩٨٤ و١٩٨٣السنوات المالية 
  عنها الحسابات

  االنتهاء من التنفيذ

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٢٩القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية
القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه لم تعد فإن أدناه، ) ٢(أنه، مع مراعاة أحكام الفقرة   - ١

  .سارية
وان االجراء الحالي ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو مترتبة، أو أي ترتيبات   - ٢

تكون قد أبرمت بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حال من االحوال من مديونية أي من 
  .أت عن أي من هذه القراراتالدول المتعاقدة تكون قد نش

  
  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار

      
االنتهاء من التنفيذ أو   جهاز تحديد األجور واألسعار الدولية   ٢٢- ٢٢

  اعتماد اجراء آخر
      

  االنتهاء من التنفيذ   من جدول األعمال ٢ البند -المؤتمر الثاني للنقل الجوي   ١٩- ٢٣
  أو اعتماد اجراء آخر

      
  االنتهاء من التنفيذ  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٠- ٢٤
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٨٩ و ١٩٨٨ و ١٩٨٧ميزانيات   ١٨- ٢٦
      

قسمة مصروفات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة والحصص التي تدفع في   ٢٠- ٢٦
  ١٩٨٩ و ١٩٨٨   و١٩٨٧الصندوق العام عن السنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة   ٢٢- ٢٦

   ٢٦-٢٧القرار 
   ٦- ٢٨والقرار 

  )ج(القسم 
      

وضع عالمات على المتفجرات اللدائنية والصفائحية بغرض تسهيل الكشف   ٨- ٢٧
  عنها

  االنتهاء من التنفيذ



 B-14 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ   األقطارتخصيص أموال برنامج األمم المتحدة االنمائي للبرامج المتعددة  ١٩- ٢٧
      

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام   ٢٢- ٢٧
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل، وذلك بالنسبة للدول التي 

  انضمت الى االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٨٨  و١٩٨٧ و ١٩٨٦السنوات المالية الموافقة على حسابات المنظمة عن   ٢٧- ٢٧

  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
الموافقة على البيانات المالية الخاصة ببرنامج األمم المتحدة االنمائي عن   ٢٨- ٢٧

 والنظر في تقارير مراجعة ١٩٨٨  و١٩٨٧ و ١٩٨٦السنوات المالية 
  الحسابات عنها

  من التنفيذاالنتهاء 

      
 والنظر في تقرير مراجعة ١٩٨٩اعتماد حسابات المنظمة عن السنة المالية   ٤- ٢٨

  الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
، ١٩٨٩اعتماد البيانات المالية لبرنامج األمم المتحدة االنمائي عن السنة المالية   ٥- ٢٨

  والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها
  من التنفيذاالنتهاء 

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٣-٣١القرار 

  :تعلن الجمعية العمومية ما يلي
  .أدناه، لم تعد القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه سارية) ٢(رهنا بأحكام الفقرة   - ١
و التزامات أو مسؤوليات مكتسبة أو متراكمة أو ناشئة، وال على ان هذا االجراء ال يؤثر على أي حقوق أو امتيازات أ  - ٢

أي ترتيبات تكون قد أبرمت بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وأنه على وجه الخصوص ال يلغي وال يخفض بأي 
  .طريقة مديونية أي دولة متعاقدة ازاء المنظمة تكون قد نشأت بموجب أي من هذه القرارات

  
  سبب عدم السريان  ضوعالمو  القرار

      
  ٣١ألغته الدورة   ادانة سياسة الفصل العنصري والتفرقة العنصرية التي تطبقها جنوب أفريقيا  ٧- ١٥
      

  االنتهاء من التنفيذ  توحيد وحدات القياس  ١٧- ١٦
      

 و ٢٥٥٥االجراءات التي يجب أن تتخذ تجاه جنوب أفريقيا عمال بالقرارين   ٤- ١٨
  عن الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادرين ٢٧٠٤

  ٣١ألغته الدورة 

      
  أدمج في  التعاون بين الدول المتعاقدة في التحقيقات بشأن حوادث طيران معينة  ٢٠- ٢١

  ٧-٢٩القرار 
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  سبب عدم السريان  ضوعالمو  القرار
      

  أدمج في  سالمة الطيران والعوامل البشرية  ٩- ٢٦
  ٧-٢٩القرار 

      
  االنتهاء من التنفيذ  قسمة مصروفات االيكاو على الدول المتعاقدة  ٢١- ٢٦
      

ادانة سياسات الفصل العنصري والتفرقة العنصرية التي تنتهجها جنوب   ٥- ٢٧
أفريقيا والتدابير التي ينبغي اتخاذها استجابة للقرارات الصادرة عن الجمعية 

  العامة لألمم المتحدة في هذا الخصوص

  ٣١ألغته الدورة 

      
  االنتهاء من التنفيذ   من المنطوق٦ الفقرة - ضاء الجوي االزدحام في المطارات وفي الف  ١١- ٢٧
      

توزيع نفقات االيكاو على الدول المتعاقدة أنصبة االشتراك في الصندوق   ٢١- ٢٧
  ١٩٩٢ و١٩٩١ و١٩٩٠العام للسنوات 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢ و١٩٩١ و١٩٩٠ميزانيات السنوات   ٢٣- ٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  اجراءات منقحة تتعلق بتنفيذ الميزانية البرنامجية  ٢٤- ٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢ و١٩٩١ و١٩٩٠الميزانيات االضافية للسنوات   ٦- ٢٨
      

دور االيكاو في تنفيذ اتفاقية تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض كشفها   ٦- ٢٩
  اميوتنفيذ القرار الوارد في البيان الخت

   االنتهاء من التنفيذ

      
 العالمي بشأن التحول من استخدام نظام ىعقد اجتماع خاص على المستو  ١٠- ٢٩

   استخدام نظام الهبوط الميكروويفيالىالهبوط اآللي 
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  تعديل النظام المالي  ٢٢- ٢٩
      

   االنتهاء من التنفيذ  ا االتحاديةنصيب اشتراك جمهورية الماني  ٢٤- ٢٩
      

   االنتهاء من التنفيذ  نصيب اشتراك جمهورية اليمن  ٢٥- ٢٩
      

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام   ٢٦- ٢٩
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل بالنسبة للدول التي انضمنت 

  االتفاقية الي

  هاء من التنفيذاالنت

      
ينيا والتفيا وأوكرانيا تحديد اشتراكات ليتوانيا واستونيا ومولدوفا وأرم  ٢٧- ٢٩

  ١٩٩٢ان واالتحاد الروسي لعام وكازاخست
  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٢تحديد اشتراك كل من كرواتيا وسلوفينيا لعام   ٢٨- ٢٩
      

 والنظر ١٩٩١ و١٩٩٠ابات المنظمة عن السنتين الماليتين الموافقة على حس  ٣٢- ٢٩
  في تقرير مراجعة الحسابات عنها

  االنتهاء من التنفيذ

      
الموافقة على البيانات المالية بمشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي التي   ٣٣- ٢٩

 ١٩٩١ و١٩٩٠تديرها االيكاو بوصفها الوكالة المنفذة، عن السنتين الماليتين
  والنظر في تقريري مراجعة الحسابات عنهما

 االنتهاء من التنفيذ
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  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٣٢القرار 

  :ان الجمعية العمومية تعلن ما يلي
  .أدناه )٢( انتهاء سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة  - ١
أال يؤثر هذا االجراء على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات   - ٢

معقودة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه على وجه الخصوص ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من 
  .القراراتمديونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من هذه 

  
  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار

      
  ١١-٣١القرار سيدمج في   مشكلة الفرقعة الصوتية — التشغيل التجاري للطائرات األسرع من الصوت  ٤- ١٦
      

المشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة بالتشغيل التجاري للطائرات األسرع   ١٤- ٢٢
  من الصوت 

  

      
   ١١-٣١ستدمج في القرار   وقمن المنط)  ج١الفقرة   
      
  االنتهاء من التنفيذ   من المنطوق، األسطر الستة األخيرة١الفقرة   
      
  االنتهاء من التنفيذ   من المنطوق-١) ١)  أ٣الفقرة   
      
  ١١-٣١القرار  ستدمج في   من المنطوق-٢) ١)  أ٣الفقرة   
      

اتفاقية الطيران مكرر في  ٨٣التصديق على بروتوكول ادراج المادة رقم  ٢- ٢٤
  الدولي المدني

  االنتهاء من التنفيذ

      
  ٢٦-٣١القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٢٦- ٢٧
      

  االنتهاء من التنفيذ  صالحية الطائرات للطيران  ١٧- ٢٩
  ن التنفيذاالنتهاء م  ١٩٩٥ و١٩٩٤ و١٩٩٣أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢٣- ٢٩
      

  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٥ و١٩٩٤ و١٩٩٣ميزانيات السنوات   ٢٩- ٢٩
      

تنفيذ الجوانب المالية والتنظيمية والقانونية والتعاونية لنظم االيكاو لالتصاالت   ٧- ٣١
  ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ية للمالحة الجوية واجراءات تعديلها تحديث شكل الخطة االقليم  ٨- ٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  تسوية أصول وأنصبة اشتراكات تشيكوسلوفاكيا السابقة  ٢٢- ٣١
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراك الدول التي انضمت   ٢٣- ٣١
ا في صندوق رأس المال الى االتفاقية في الصندوق العام وتحديد حصصه

  العامل

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٩٤ و١٩٩٣ و١٩٩٢الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٧- ٣١

  والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عنها
  االنتهاء من التنفيذ

      
نمائي التي الموافقة على التقارير المالية عن مشاريع برنامج األمم المتحدة اال  ٢٨- ٣١

 ١٩٩٣ و١٩٩٢ادارتها المنظمة بوصفها وكالة منفذة في السنوات المالية 
   والنظر في تقرير مراجع الحسابات عنها١٩٩٤و

  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٦-٣٣القرار 

  :الجمعية العمومية تعلن ما يلي ان
  .أدناه )٢( أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرةانتهاء سريان القرارات أو   - ١
هذا االجراء ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة   - ٢

يونية الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وهو ال يلغي على وجه الخصوص مد
  .هذه القرارات وال يقلل منها بأي حال من األحوال 

  
  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار

      
  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادتين السادسة والسابعة(تعديل النظام المالي   ١٨- ٣١
      

  تعديل النظام المالي  ١٩- ٣١
  )سةتعديل المادة الخام(

  االنتهاء من التنفيذ

      
 ١٩٩٧ و١٩٩٦األنصبة المقررة لالشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢١- ٣١

  ١٩٩٨و
  االنتهاء من التنفيذ

      
تثبيت اجراء المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة اشتراك الدول في الصندوق   ٢٥- ٣٢

على الدول التي العام وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة 
  انضمت الى االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

  ١٩٩٧ و١٩٩٦ميزانية السنوات   ٢٤- ٣١
  ١٩٩٨و

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  الذكرى الخمسون النشاء لجنة االيكاو للمالحة الجوية   ٥- ٣٢
      

االمتثال في سنة الوضع بخصوص  عن وضع معايير دولية للتقييم واالبالغ  ١٠- ٣٢
٢٠٠٠   

  االنتهاء من التنفيذ
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  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 ١٩٩٧ و١٩٩٦ و١٩٩٥الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٠- ٣٢
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

  االنتهاء من التنفيذ

      
لتي الموافقة على التقارير المالية عن مشاريع برنامج األمم المتحدة االنمائي ا  ٣١- ٣٢

   ١٩٩٦ و١٩٩٥تديرها المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية 
   والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها١٩٩٧و

  االنتهاء من التنفيذ

  

  سارية قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد  :٤-٣٥القرار 

  :الجمعية العمومية تعلن ما يلي ان
  .أدناه) ٢(القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناه، رهنا بأحكام الفقرة انتهاء سريان القرارات أو أجزاء   - ١
هذا االجراء ال يؤثر على أي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات معقودة   - ٢

الدول المتعاقدة التي نشأت عن أي من بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، وهو ال يلغي على وجه الخصوص مديونية 
  .هذه القرارات وال يقلل منها بأي حال من األحوال

  
  االنتهاءسبب   الموضوع  القرار

      
  االنتهاء من التنفيذ  )صربيا والجبل األسود(عضوية جمهورية يوغوسالفيا االتحادية   ٢-٢٩
      

تجاري للطائرات فوق المشاكل الفنية واالقتصادية المرتبطة بالتشغيل ال  ١٤-٢٢
  الصوتية

  االنتهاء من التنفيذ

      
  التقادم  تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة لدى المنظمة  ٢٠-٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢٦-٣٢
      

راك في الصندوق العام تثبيت اجراء المجلس بشأن تحديد أنصبة االشت  ٢٥-٣٣
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي 

  انضمت الى االتفاقية

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩ميزانيات السنوات   ٢٤-٣٣
      

 ١٩٩٩ و١٩٩٨الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٠-٣٣
   والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها٢٠٠٠و

  االنتهاء من التنفيذ

      
 الذيامج األمم المتحدة االنمائي في صدد برن المالية البياناتالموافقة على   ٣١-٣٣

 ١٩٩٩ و١٩٩٨ بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية االيكاوتديره 
  رير مراجعة الحسابات عنهاا والنظر في تق٢٠٠٠و

  النتهاء من التنفيذا

  



B-19  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  التي لم تعد سارية العمومية قرارات الجمعية  :١٦-٣٦القرار 

  :العموميةتعلن الجمعية 
  .التالية) ٢(  شريطة مراعاة أحكام الفقرةه سريان القرارات أو أجزاء القرارات المدرجة في القائمة الواردة أدناانتهاء  - ١
ياز أو التزام أو مسؤولية مكتسبة أو ناشئة أو عارضة، أو أي ترتيبات عدم تأثير هذا االجراء على أي حق أو امت  - ٢

 الدول المتعاقدة التزاماتمبرمة بموجب أي من القرارات المذكورة أدناه، كما أنه ال يلغي أو يقلل بأي حال من األحوال من 
 .التي نشأت عن أي من هذه القرارات

  
   السريانانتهاءسبب   الموضوع  القرار

  فحص برنامج العمل في مجال المالحة الجويةدة إعا  ٨-٢٤
انتقل اآلن برنامج العمل الفني إلى برنامج المالحـة الجويـة           . إتمام اإلجراء (

. المتكامل الذي يتخذ شكال الكترونيا الستخدامه في دعم خطة أعمال المنظمـة           
وهو أداة إدارية ديناميكية تتضمن كل ممارسات األعمال الحديثة بما فيها كـل             

  ).٨-٢٤من منطوق القرار ) ١(المعايير المحددة في الفقرة 

  

  . إتمام اإلجراء  ٢٠٠٤  و٢٠٠٣ و٢٠٠٢أنصبة االشتراك في الصندوق العام للسنوات   ٢٦-٣٣

 المجلس بشأن تحديد أنصبة االشتراك في الصندوق العام وتحديـد           إجراء أكيدت  ٢٣-٣٥
 إلـى  الدول التي انـضمت      السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على      

  االتفاقية

  .إتمام اإلجراء

  .إتمام اإلجراء  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ و٢٠٠٢ميزانيات السنوات   ٢٣-٣٣

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٩-٣٥
  والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها

  .إتمام اإلجراء

 التـي   اإلنمـائي برنامج األمم المتحدة    لمتعلقة بأنشطة   الحسابات ا الموافقة على     ٣٠-٣٥
 بوصفها وكالـة    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ السنوات المالية     في أدارتها المنظمة 

 البيانات المالية للمنظمة التـي       والنظر في تقارير مراجعة الحسابات عن      منفذة
  تشمل أيضا حسابات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  .إتمام اإلجراء
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  ة القرارات أو أجزاء القرارات التي أعلنت الجمعية العمومية عدم سريانهاقائم
  ١-٢٢ و١-٢١ و١-١٨رة في القرارات باستثناء تلك المذكو(بعد دورتها السادسة عشرة 

  )١٦-٣٦ و٤-٣٥ و٦-٣٣ و٤-٣٢ و٣-٣١ و٤-٢٩ و٦-٢٧ و٦-٢٦ و٦-٢٤ و١-٢٣و

ارات التي أعلنت الجمعية العمومية في دورتها السادسة عشرة  لالطالع على قائمة القرارات أو أجزاء القر— مالحظة
  .١-١٦أنها لم تعد سارية، انظر القرار 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      
 انشاء لجنة للنقل الجوي يختار أعضاؤها من بين –) د (٥٤تنفيذ المادة   ٩-٢

  المجلس  ممثلي األعضاء في
  **١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار ه حل محل  البرنامج االحصائي للمنظمة   ١٩-٤
      
  *١٥-٣١القرار  حل محله  اجراءات اعتماد مشاريع االتفاقيات الخاصة بقانون الجو الدولي   ٦-٧
      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  البرنامج المستقبلي وطرائق العمل للمنظمة في المجال االقتصادي  ١٤-٧
      
 اتفاق دولي جديد بشأن الحقوق التجارية في النقل فرص وطرائق عقد  ١٥-٧

   الخطوط الجوية الدولية المنتظمة—الجوي الدولي 
  *١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٢٧القرار  حل محله  العالقة بين االيكاو واللجنة االوروبية للطيران المدني  ٥- ١٠
      

  *٤-٢١القرار  حل محله  شعار االيكاو وختمها الرسميان  ١١- ١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  اتفاق دولي جديد بشأن الحقوق التجارية   ٣٢- ١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  سجل الرحالت   ٣٦- ١٠
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  تدريس قانون الجو  ٤٠- ١٠
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الحقوق التجارية في النقل الجوي الدولي   ١٨- ١٢
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-21  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **١٧-٣٢القرار  حل محله  راسة رسوم المطارات ورسوم التجهيزات والخدمات المالحية د  ١٩- ١٢
      

المبادئ التي يجب أن تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٣٠- ١٢
 وعند اعداد مشروع جداول األنصبة ١٩٦٢ و١٩٦١ و١٩٦٠لألعوام 
  ١٩٦٥ و١٩٦٤ و١٩٦٣لألعوام 

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
المشاكل الفنية واالقتصادية المتعلقة باستخدام الطائرات فوق الصوتية   ٧- ١٤

  في العمليات التجـارية 
  *١٤-٢٢القرار  حل محله

      
  *٢٠- ١٨القرار  أدمج في  الدراسات االقليمية للشحن الجوي  ٣٤- ١٤
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  القيمة االقتصادية للتجهيزات والخدمات   ٥- ١٥
      

  *٢١-٢١القرار  حل محله  التخطيط االقليمي بالعالقة الى القدرة على التنفيذ  ١٠- ١٥
      

  *٢٠- ١٨القرار  أدمج في  تنمية السفر الجوي الدولي للركاب  ١٧- ١٥
      

  *٢٥-٢٢القرار  حل محله  مؤتمرات النقل الجوي  ١٨- ١٥
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  احصاءات الطيران غير التجاري  ٢٢- ١٥
      

  *٧-١٨القرار  حل محله  المنظمة اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية تجاه  ٢- ١٦
      

  *١٣- ٢٢القرار  أدمج في  ضوضاء الطائرات بالقرب من المطارات  ٣- ١٦
      

  ١٤-٢٣القرار  حل محله  امكانية تطبيق تخطيط النظم على استحداث أنواع جديدة من الطائرات  ٥- ١٦
      

  *٨-١٨القرار  حل محله  ساعدة الفنيةالم  ٦- ١٦
      

  ١٧-٣٦القرار  حل محله  التدريب الفني في مجال الطيران  ٧- ١٦
      

  ١٩-٢٢القرار  حل محله  المساعدة والمشورة في تنفيذ المخططات االقليمية  ٩- ١٦
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-22 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **٢٠-٢٢القرار  حل محله  اشتراك االيكاو في برامج استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه  ١١- ١٦
      

  ٤-٢٢القرار  حل محله  تشكيل لجنة المالحة الجوية والمشاركة في أعمالها  ١٤- ١٦
      

  *٦-١٨القرار  حل محله  تنسيق الممارسات واالجراءات االدارية والمالية  ١٥- ١٦
      

١٧- ١٦  
  الفقرات

 من الحيثيات ٣-١
) وج) والفقرتان أ

  من المنطوق

 ،١١-٢٣ار القر حل محله  توحيد وحدات القياس
  )*و(المرفق 

 ١١-٢٣القرار  حل محله  ٥وحدات القياس الواردة في الملحق   ١٨- ١٦
  )*و(المرفق 

      
  *١٣-١٨القرار  حل محله  موحد بسياسات االيكاو الثابتة المتعلقة بالمالحة الجوية بالتحديدالبيان ال  ١٩- ١٦
      

  *١٧-٣٢قرار ال حل محله  تنبؤات الحركة الجوية وطرائق التنبؤ  ٢٢- ١٦
      

  *٢١-١٨القرار  حل محله   السياسة العامة—نشاط النقل الجوي في المناطق   ٢٣- ١٦
      

  *١٨-١٨القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ٢٤- ١٦
      

  *٢٨-٢١القرار  حل محله  اشتراك الدول في االتفاقية الدولية لعبور الخطوط الجوية  ٢٥- ١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله   البريد الجوي الدولي  ٢٦- ١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تنفيذ أحكام الملحق التاسع وتوصيات االيكاو في مجال التسهيالت  ٢٧- ١٦
      

تدابير التسهيالت من جانب الدول والمستثمرين الجويين الدوليين بهدف   ٢٨- ١٦
  االسراع في خدمة نقل الركاب واألمتعة والبضائع والبريد بطريق الجو

  *١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  التنسيق مع منظمات أخرى حول شؤون التسهيالت   ٢٩- ١٦
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-23  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

لجان التسهيالت الوطنية، والتعاون بين الدول وتقديم المساعدة للدول   ٣٠- ١٦
  من جانب األمانة العامة لحل مشاكل التسهيالت 

  **١٧-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  المطار   تحسينات التسهيالت على تصميم مبنىأثر  ٣١- ١٦
      

  *٤-٢٧القرار  حل محله  تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو  ٣٢- ١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الملكية المشتركة والتشغيل المشترك   ٣٣- ١٦
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  ماعات االحصاءاتشعبة االحصاءات وفرق خبراء االحصاء واجت  ٣٤- ١٦
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  الجو مشاركة الدول في االتفاقيات الدولية لقانون  ٣٦- ١٦
      

  *٩- ٢١القرار  أدمج في  االستيالء غير المشروع على الطائرات  ٣٧- ١٦
      

المبادئ التي يجب أن تطبق عند تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٥٣- ١٦
  ١٩٧٤ و١٩٧٣ و١٩٧٢عوام لأل

  *٢٦-١٨القرار  حل محله

تنفيذ المبدأ الخاص بأن االشتراك الذي تدفعه دولة متعاقدة واحدة يجب   ٥٤- ١٦
وع االشتراكات المحددة في أي  في المائة من مجم٣٠أال يتعدى 

  واحدة سنة

  *٢٦-١٨القرار  حل محله

      
  *٢٨-١٨القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٥٥- ١٦
      

االجراء الذي يجب اتخاذه تجاه الدول المتعاقدة التي تعجز عن الوفاء   ٥٦- ١٦
  المنظمة بالتزاماتها المالية نحو

  *١٠- ٢١القرار  أدمج في

      
القبول األوسع التفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض األفعال األخرى   ٢- ١٧

  )١٩٦٣(التي ترتكب على متن الطائرات 
  *٩-٢١رار الق أدمج في 

      
التدابير الموصى باتباعها للتخفيف من حدة آثار االستيالء غير   ٥- ١٧

  المشروع على الطائرات
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  القوانين الجنائية الخاصة باالستيالء غير المشروع على الطائرات  ٦- ١٧
      

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  تعزيز االتفاق القائم بشأن التسليم  ٧- ١٧
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-24 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

اعادة الطائرات المستولى عليها بصفة غير مشروعة وطواقمها   ٨- ١٧
  وركابها وبضائعها

  **٩- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  المساعي الحميدة لاليكاو  ٩- ١٧
      

تطبيق الدول لمواصفات وممارسات األمن المعتمدة من الجمعية   ١٠- ١٧
، ونشاط االيكاو االضافي المتعلق بهذه المواصفات العمومية

  والممارسات

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
-١٧تطبيق المواصفات واالجراءات المحددة في المرفق باء بالقرار   ١١- ١٧

  الدول ، بناء على طلب١٠
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  ان المدني الدوليمساعدة الدول في تنفيذ االجراءات الفنية لحماية الطير  ١٣- ١٧
      

التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتوزيعها بخصوص التدخل غير   ١٤- ١٧
  المشروع

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  التقارير عن وقائع التدخل غير المشروع  ١٦- ١٧
      

  *٧- ٢٦أدمج في القرار   نهاتدابير األمن على متن الطائرات أثناء طيرا  ١٧- ١٧
      

توزيع وثيقة بشأن ربط اتفاقات الجو الثنائية باتفاقيات االيكاو الدولية   ٢٣- ١٧
  المتعلقة بالتدخل غير المشروع في الطيران المدني

  *٧- ٢٦ القرار أدمج في

      
  *١١-٢١القرار  حل محله  خدمات وحدة التفتيش المشتركة  ٦- ١٨
      

  *١٠- ٢١القرار  أدمج في  المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو المنظمةاضطالع الدول   ٧- ١٨
      

  *١٧-٢١القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٨- ١٨
      

االسراع في اعتماد والتصديق على اتفاقية بشأن أفعال التدخل غير   ٩- ١٨
المشروع في الطيران المدني الدولي بخالف أعمال االستيالء غير 

  طائراتالمشروع على ال

  *٩- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٢٣-٢١القرار  حل محله  االجراءات الفنية االضافية لحماية أمن النقل الجوي المدني الدولي  ١٠- ١٨
      

موقف االيكاو في المؤتمر الدولي بشأن مشاكل البيئة االنسانية   ١١- ١٨
  )١٩٧٢ستوكهولم، يونيو (

  *١٢- ٢٢القرار  أدمج في

      
 واالجراءات واالرشادات المتعلقة والتوصيات الدوليةقواعد وضع ال  ١٢- ١٨

  بنوعية البيئة االنسانية
  *١٣- ٢٢القرار  أدمج في

      
                                                   

  . انظر القائمة الحالية-ه تم استبداله أو انتهى تنفيذ  *



B-25  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

موحد بالسياسات الثابتة المتعلقة بالمالحة الجوية على وجه البيان ال  ١٣- ١٨
  التحديد

  **٢١-٢١القرار  حل محله

      
، ١١-٢٣ القرار حل محله  المراجع الفنية لاليكاو  ١٤- ١٨

  )*ه(المرفق 
      

المشاكل الناشئة عن تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات   ١٦- ١٨
  الدولية

  *٢٢-٢١القرار  حل محله

      
  *٢٦-٢١القرار  حل محله  دراسات أجور وأسعار النقل الجوي الدولي  ١٧- ١٨
      

  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ١٨- ١٨
      

  *١٧-٣٢حل محله القرار   دراسات االقليمية للنقل الجويال  ٢٠- ١٨
      

  االنتهاء من التنفيذ   العامة   السياسة–نشاط النقل الجوي في المناطق   ٣ الفقرة ٢١- ١٨
      

  ١٧-٢٧القرار  حل محلها    )أ١الفقرة 
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محلها     بقية الفقرات
      

الحد (ي تحديد جداول أنصبة االشتراكات المبادئ التي يجب اتباعها ف  ٢٤- ١٨
  )األدنى لالشتراك

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
الحد (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٢٥- ١٨

  )األقصى لالشتراك
  *٣-١٩القرار  حل محله

      
  لتنفيذ االنتهاء من ا  قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة  ٢٦- ١٨
      

  *٣٥-٢١القرار  حل محله  حدود االعتمادات االضافية  ٢٧- ١٨
      

  *٣٦-٢١القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨- ١٨
      

الحد (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٣- ١٩
  )األقصى لالشتراك

  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
الحد ( يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات المبادئ التي  ٤- ١٩

  )األدنى لالشتراك
  *٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-26 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

مقدرة (المبادئ التي يجب اتباعها في تحديد جداول أنصبة االشتراكات   ٥- ١٩
  )الدفع  الدول المتعاقدة على

  **٣٣- ٢١القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  ران المدنيأفعال التدخل غير المشروع في الطي  ٢- ٢٠
      

  ١-٣١القرار  حل محله  الشعار الرسمي والختم الرسمي لاليكاو  ٤- ٢١
      

العالقة بين االيكاو وهيئات الطيران المدني االقليمية وبين تلك الهيئات   ٨- ٢١
  والدول المتعاقدة غير األعضاء فيها

  ١٧-٢٧القرار  حل محله

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  صديق على االتفاقيات المتعلقة بالتدخل غير المشروعاالسراع في الت  ٩- ٢١
      

نحو المنظمة واالجراءات  اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية  ١٠- ٢١
  التي يجب اتخاذها تجاه الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

  *٢٦-٣٥القرار  حل محله

      
  ٧-٢٢القرار  حل محله  لمشتركةالئحة وحدة التفتيش ا  ١١- ٢١
      

  *٨-٢٢القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ١٧- ٢١
      

  *١٩-٢٧القرار  حل محله  تخصيص أموال برنامج األمم المتحدة االنمائي للبرامج متعددة األقطار  ١٨- ٢١
      

  *١٢- ٢٢القرار  أدمج في  الطيران المدني والبيئة االنسانية  ١٩- ٢١
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة الن بياال  ٢١- ٢١
  التحديد بالمالحة الجوية على وجه

  *١٨-٢٢القرار  حل محله

      
  ١٣-٢٣القرار  حل محله  تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات الدولية  ٢٢- ٢١
      

دولي من أفعال التدخل غير الالتدابير الفنية لحماية النقل الجوي المدني   ٢٣- ٢١
  روعالمش

  *١٧-٢٢القرار  حل محله

      
  *٢٥-٢٢القرار  حل محله  عالمي  النظر في مشاكل النقل الجوي على أساس  ٢٥- ٢١
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-27  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 الفقرة ٢٦- ٢١
الى : الكلمات) ج١

 االمجلس لتقديمه
الى الجمعية 

  " العمومية

 ٢٢-٢٢ القرار حل محله  دراسات أجور وأسعار النقل الجوي الدولي
  * *)٤الفقرة (

  *١٧-٣٢حل محلها القرار     بقية الفقرات
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  االتفاقية الدولية لعبور الخطوط الجوية  ٢٨- ٢١
      

  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ٢٩- ٢١
      

٣٣- ٢١ 
  )و ١ الفقرة(

  *٢٠-٣١لقرار ا حل محله  قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة

      
  *٣٣-٢٢القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٣٦- ٢١
      

  *٧-٢٣القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٨- ٢٢
      

  *٨-٢٣القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ٩- ٢٢
      

  *٩-٢٣القرار  حل محله  والمتقدم المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب األساسي  ١٠- ٢٢
      

  *١١-٣١القرار  حل محله  الطيران المدني الدولي والبيئة االنسانية   ١٢- ٢٢
      

 واالجراءات والمواد االرشادية والتوصيات الدوليةصياغة القواعد   ١٣- ٢٢
  المتعلقة بنوعية البيئة االنسانية

  *١١-٣١القرار  حل محله

      
ن مشكلة ضوضاء السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالحد م  ١٥- ٢٢

  الطائرات
  *١١-٣١القرار  حل محله

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  تعزيز االجراءات لقمع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني  ١٦- ٢٢
      

التدابير الفنية لحماية النقل الجوي الدولي من أفعال التدخل غير   ١٧- ٢٢
  المشروع

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
                                                   

  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-28 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة البيان ال  ١٨- ٢٢
  بالمالحة الجوية على وجه التحديد

  **١١-٢٣القرار  حل محله

      
  ١١-٢٩القرار  حل محله  استعمال تكنولوجيا الفضاء في مجال المالحة الجوية  ٢٠- ٢٢
      

  االنتهاء من التنفيذ   ٤و ٣، ٢، ١المؤتمر الخاص للنقل الجوي التوصيات   ٢٣- ٢٢
      

فقرات الحيثيات 
والمنطوق المتعلق 
  بتطبيق التعريفات

  *١٥-٢٧القرار  حل محلها  

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محلها  قائمة بالمشاكل الرئيسية في مجال النقل الجوي  ٢٤- ٢٢
      

  *١٦-٢٣القرار  حل محله  النظر في مشاكل النقل الجوي على أساس عالمي  ٢٥- ٢٢
      

  *٢٠-٢٣القرار  حل محله  وفرة وقود الطائرات مستقبال  ٢٧- ٢٢
      

  ١٣-٢٣القرار  حل محله  الدولية تأجير واستئجار وتبادل الطائرات في العمليات  ٢٨- ٢٢
      

٣٠- ٢٢  
  ٣الفقرة 

  من المنطوق

  االنتهاء من التنفيذ  استعراض جميع جوانب خدمات اللغات

      
  *٢٧-٢٣القرار  حل محله  ملصندوق رأس المال العا  ٣٣- ٢٢
      

  *١٥-٢٤القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٧- ٢٣
      

  *١٦-٢٤القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ٨- ٢٣
      

  *١٧-٢٤القرار  حل محله  والمتقدم المنح الدراسية ومنح الزمالة للتدريب األساسي  ٩- ٢٣
      

  *١١-٣١القرار  حل محله  ئرات النفاثة دون الصوتيةضوضاء وانبعاثات محركات الطا  ١٠- ٢٣
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-29  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **٣-٢٨القرار  حل محله    جوانب الضوضاء
      

موحد بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة والمتعلقة البيان ال  ١١- ٢٣
  التحديد بالمالحة الجوية على وجه

  *٧-٢٤القرار  حل محله

      
  االنتهاء من التنفيذ    البند األول من جدول األعمال-جوي المؤتمر الثاني للنقل ال  ١٨- ٢٣
      

تشجيع التصديق واالنضمام الى اتفاقيات قانون الجو الدولية ومقتضيات   ٢١- ٢٣
 من ١٣ من اتفاقية الهاي والمادة ١١االبالغ بموجب المادة 

  مونتريال اتفاقية

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٧- ٢٦القرار  أدمج في  ئرات المستولى عليها بصفة غير مشروعةرفض السماح بهبوط الطا  ٢٢- ٢٣
      

 الفقرات ٢٤- ٢٣
 الى ٢االنتقالية من 

  ٥ والفقرة ٤

المبادئ التي يجب أن (قسمة نفقات االيكاو فيما بين الدول المتعاقدة 
  )تطبق في تحديد جداول أنصبة االشتراكات

 ألغي تلقائيا اعتبارا من
٥ ة وفقا للفقر٣١/١٢/١٩٨٣  

      
  *٢٨-٢٤القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٧- ٢٣
      

بيان بسياسات االيكاو الثابتة وممارساتها ذات الصلة المتعلقة بالمالحة   ٧- ٢٤
  التحديد  الجوية على وجه

  *٨-٢٦القرار  حل محله

      
  من التنفيذ االنتهاء   الجوي الدولي مواصلة عمل المنظمة بشأن تنظيم خطوط النقل  ١١- ٢٤
      

ذات المصالح  التدابير العملية لتقديم فرصة أفضل للدول النامية  ١٢- ٢٤
  النقل الجوي الدولي المشتركة لتشغيل خطوط

  *١٧-٣٢حل محله القرار 

      
  *١٥-٢٧القرار  حل محله  تطبيق التعريفات  ١٣- ٢٤
      

  االنتهاء من التنفيذ   الدولي ويالتدابير االنفرادية التي تؤثر في النقل الج  ٢ الفقرة ١٤- ٢٤
      

  *١٧-٣٢حل محلها القرار     بقية الفقرات
      

  *١٦-٢٦القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ١٥- ٢٤
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-أو انتهى تنفيذه تم استبداله   *



 B-30 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **١٧-٢٦القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ١٦- ٢٤
      

التأكيد من جديد على القرارات الخاصة بتشجيع التصديق على   ١٨- ٢٤
مام الى اتفاقيات قانون الجو الدولية ومقتضيات االبالغ بموجب واالنض
   من اتفاقية مونتريال١٣ من اتفاقية الهاي والمادة ١١المادة 

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
تعزيز التدابير الرامية لقمع أفعال االستيالء غير المشروع على   ١٩- ٢٤

تكب ضد أمن الطائرات وغيرها من األفعال غير المشروعة التي تر
  المدني الطيران

  *٧- ٢٦القرار  أدمج في

      
  *٢٦-٢٦القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨- ٢٤
      

  *٣-٢٧القرار  حل محله  التصديق على وثائق االيكاو الدولية  ٢- ٢٦
      

ادانة سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها جنوب أفريقيا والتدابير   ٥- ٢٦
ذها استجابة للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة التي ينبغي اتخا

  لألمم المتحدة في هذا الخصوص

  ****٥-٢٧القرار  حل محله

      
موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني البيان ال  ٧- ٢٦

  المشروع غير الدولي من أفعال التدخل
  *٧-٢٧القرار  حل محله

      
وحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها في مجال المالحة مالبيان ال  ٨- ٢٦

  الجوية على وجه التحديد
  *١٠-٢٧القرار  حل محله

      
القيود المحتمل فرضها على الطائرات النفاثة دون الصوتية غير   ١١- ٢٦

  المستوفية لمتطلبات شهادة الضوضاء الواردة في الملحق السادس عشر
  *٣-٢٨القرار  حل محله

      
دور االيكاو في القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة   ١٢- ٢٦

  بطريق الجو
  ١٢-٢٧القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  الجوي تمكين المسنين والمعوقين من استخدام النقل  ١٣- ٢٦
      

 النشاطات المتعلقة بالنقل الجوي التي تقوم بها هيئات دولية أخرى لها  ١٤- ٢٦
  الخدمات مصلحة في تجارة

  *١٤-٢٧القرار  حل محله

      
  *١٨-٢٩القرار  حل محله  فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي  ١٥- ٢٦
      

  *٢٠-٢٩القرار  حل محله  المساعدة الفنية  ٧ الفقرة ١٦- ٢٦
      

  ١٨-٢٧القرار  حل محله  تمويل أنشطة المساعدة الفنية  ١٧- ٢٦
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *

 .ألغي في دورة الجمعية العمومية الحادية والثالثين  **



B-31  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **٢٥-٢٧القرار  حل محله   المال العاملصندوق رأس  ٢٦- ٢٦
      

  *١٥-٣١القرار  حل محله  التصديق على وثائق االيكاو الدولية  ٣- ٢٧
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تسجيل اتفاقيات واتفاقات الطيران لدى االيكاو  ٤- ٢٧
      

دني موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المالبيان ال  ٧- ٢٧
  الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

  *٥-٢٩القرار  حل محله

      
موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها المتعلقة بمجال البيان ال  ١٠- ٢٧

  المالحة الجوية على وجه التحديد
  *٧-٢٩القرار  حل محله

      
  *١٢-٣١القرار  حل محله  تجارة الخدمات  ١٤- ٢٧
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  يفاتتطبيق التعر  ١٥- ٢٧
      

  *١٣-٣١القرار  حل محله  نظم الحجز بالكمبيوتر  ١٦- ٢٧
      

البيان الموحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدني الدولي   ٢٠- ٢٧
  المشروع من أفعال التدخل غير

  ١٧-٣٦القرار  حل محله

      
  *٣٠-٢٩ر القرا حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٥- ٢٧
      

القيود التشغيلية المحتمل فرضها على الطائرات النفاثة دون الصوتية   ٣- ٢٨
التي تتجاوز ضوضاؤها مستويات الضوضاء المنصوص عليها في 

  المجلد األول من الفصل الثالث من الملحق السادس عشر

  *١١-٣١القرار  حل محله

      
و المتعلقة بحماية الطيران المدني موحد بالسياسات الثابتة لاليكاالبيان ال  ٥- ٢٩

  غير المشروع الدولي من أفعال التدخل
  *٤-٣١القرار  حل محله

      
موحد بالسياسات الثابتة وبأساليب تطبيقها المتعلقة بمجال البيان ال  ٧- ٢٩

  المالحة الجوية على وجه التحديد
  *٥-٣١القرار  حل محله

      
المالحة واالستطالع وادارة الحركة نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت و  ٨- ٢٩

  الجوية 
  *٦-٣١القرار  حل محله

      
تنظيم تنفيذ نظم االيكاو الخاصة باالتصاالت والمالحة واالستطالع   ٩- ٢٩

  وادارة الحركة الجوية
  *٦-٣١القرار  حل محله

      
  *١١-٣١القرار  حل محله  العلوي األثر البيئي للطيران المدني على الغالف الجوي  ١٢- ٢٩
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-32 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  **١٧-٣٢القرار  حل محله  فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي  ١٨- ٢٩
      

  *١٤-٣١القرار  حل محله   سياسة جديدة بشأن التعاون الفنيالىاالنتقال   ٢٠- ٢٩
      

  *٢٥-٣١القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٣٠- ٢٩
      

  *٢٦-٣١القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٣١- ٢٩
      

  ٣١-٣٥القرار  حل محله  تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣٤- ٢٩
      

سياسات االيكاو المستمرة في مجال حماية الطيران بموحد البيان ال  ٤- ٣١
  المدني الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

  *٢٢-٣٢القرار  حل محله

      
لمستمرة وأساليب العمل في مجال المالحة السياسات ابموحد البيان ال  ٥- ٣١

  الجوية على وجه التحديد
  *١٤-٣٢القرار  حل محله

      
سياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال نظم بموحد البيان ال  ٦- ٣١

  ادارة الحركة الجوية/ االتصاالت والمالحة واالستطالع
  *١٥-٣٣القرار  حل محله

      
  ١٠-٣٦القرار  حل محله  المدني لحوادث في الطيرانتحسين سبل تفادي ا  ١٠- ٣١
      

تها المستمرة في مجال حماية اسياسات االيكاو وممارسبموحد البيان ال  ١١- ٣١
  البيئة

  *٨-٣٢القرار  حل محله

      
  *١٧-٣٢القرار  حل محله  تجارة الخدمات  ١٢- ٣١
      

  *١٧-٣٢القرار  حل محله  نظم الحجز اآللي  ١٣- ٣١
      

  *٢١-٣٢القرار  حل محله  االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني   ١٤- ٣١
      

  ٢٦-٣٦ القرار حل محله  يسياسات االيكاو المستمرة في المجال القانونبموحد البيان ال  ١٥- ٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادتين السادسة والسابعة(تعديل النظام المالي   ١٨- ٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  )تعديل المادة الخامسة(يل النظام المالي تعد  ١٩- ٣١
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-33  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

  االنتهاء من التنفيذ  لدى المنظمة  تقسيم حصص النفقات بين الدول المتعاقدة  ٢٠- ٣١
      

 ١٩٩٦األنصبة المقررة لالشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢١- ٣١
  ١٩٩٨ و١٩٩٧و

  االنتهاء من التنفيذ

      
  االنتهاء من التنفيذ  ١٩٩٨ و١٩٩٧ و١٩٩٦نيات السنوات ميزا  ٢٤- ٣١
      

  **٢٨-٣٢القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٥- ٣١
      

٢٦- ٣١  
 ٤ و٢الفقرتان 

  المنطوق من

  *٢٧-٣٢القرار  حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة 

      
  ٢٦-٣٥لقرار ا حل محله  ترتيبات لتسوية االشتراكات المتأخرة  ٢٦- ٣١
      

  االنتهاء من التنفيذ  الذكرى الخمسون النشاء لجنة االيكاو للمالحة الجوية   ٥- ٣٢
      

مارساتها المستمرة في مجال موحد بسياسات االيكاو ومالبيان ال  ٨- ٣٢
  البيئة  حماية

  *٧-٣٣القرار  حل محله

      
  *١٨-٣٣القرار  حل محله  منع جلب األنواع الدخيلة الخطرة  ٩- ٣٢
      

وضع معايير دولية للتقييم واالبالغ عن الوضع بخصوص االمتثال في   ١٠- ٣٢
  ٢٠٠٠سنة 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  ٢٥-٣٦القرار  حل محله  الالسلكية  دعم سياسة االيكاو بشأن طيف الترددات  ١٣- ٣٢
      

في موحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل ذات الصلة البيان ال  ١٤- ٣٢
  مجال المالحة الجوية على وجه الخصوص

  *١٤-٣٣القرار  حل محله

      
  *١٦-٣٣القرار  حل محله  خطة االيكاو العالمية للمالحة الجوية  ١٥- ٣٢
      

  ١١-٣٦القرار  حل محله  اتقان اللغة االنجليزية ألغراض االتصال بالهاتف الالسلكي  ١٦- ٣٢
      

  *١٩-٣٣القرار  حل محله   الثابتة في مجال النقل الجويسياسات االيكاوبموحد البيان ال  ١٧- ٣٢
      

  *١٩-٣٣القرار  حل محله  التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر  ١٨- ٣٢
      

  *٢١-٣٣القرار  حل محله  االنتقال الى سياسة جديدة بشأن التعاون الفني  ٢١- ٣٢
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-34 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

يكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني موحد بالسياسات الثابتة لالالبيان ال  ٢٢- ٣٢
  .الدولي من أفعال التدخل غير المشروع

  **٢-٣٣القرار  حل محله

      
  *١١-٣٥القرار  حل محله  فرض الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويا  ٢٣- ٣٢
      

تثبيت اجراءات المجلس المتخذ بشأن تحديد أنصبة االشتراك في   ٢٥- ٣٢
وق العام وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة الصند

  على الدول التي انضمت الى االتفاقية 

  االنتهاء من التنفيذ

      
  *٢٧-٣٣القرار  حل محله  حوافر لتسوية االشتراكات التي طال تأخرها  ٢٧- ٣٢
      

  *٢٨-٣٣القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨- ٣٢
      

  ٣٥-٣٦القرار  حل محله  يل النظام الماليتعد  ٢٩- ٣٢
      

 ١٩٩٦ و١٩٩٥الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٣٠- ٣٢
   والنظر في تقارير المراجعة الخاصة بها ١٩٩٧و

  االنتهاء من التنفيذ

      
الموافقة على التقارير المالية عن مشروعات برنامج األمم المتحدة   ٣١- ٣٢

ي تديرها المنظمة بوصفها وكالة منفذة عن السنوات المالية االنمائي الت
   والنظر في تقرير مراجعة الحسابات عنها ١٩٩٧ و١٩٩٦ و١٩٩٥

  االنتهاء من التنفيذ

      
موحد بالسياسات الثابتة لاليكاو المتعلقة بحماية الطيران المدني البيان ال  ٢- ٣٣

  المشروع الدولي من أفعال التدخل غير
  *٩-٣٥قرار ال حل محله

      
اصدار تشريع وطني بشأن بعض االعتداءات التي ترتكب على متن   ٤- ٣٣

  )أو غير المنضبطينمسألة الركاب المشاغبين (الطائرات المدنية 
  ٢٦-٣٦القرار  حل محله

      
 االيكاو المستمرة في مجال موحد بسياسات وممارساتالبيان ال  ٧- ٣٣

  البيئة حماية
  *٥-٣٥القرار  حل محله

      
  ٦-٣٥القرار  حل محله  مواصلة برنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة وتوسيع نطاقه  ٨- ٣٣
      

  *٨-٣٥القرار  حل محله  انشاء تسهيل مالي دولي للسالمة الجوية  ١٠- ٣٣
      

  ١٤-٣٦القرار  حل محله  استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي  ١٣- ٣٣
      

موحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل ذات الصلة في الن بياال  ١٤- ٣٣
  مجال المالحة الجوية على وجه التحديد

  *١٤-٣٥القرار  حل محله

      
                                                   

  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



B-35  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال نظم البيان ال  ١٥- ٣٣
  ادارة الحركة الجوية/االتصاالت والمالحة واالستطالع

  ١٥-٣٥ القرار حل محله

      
  ٧-٣٦القرار  حل محله  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة  ١٦- ٣٣
      

  ٨-٣٦القرار  حل محله  عدم إفشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع  ١٧- ٣٣
      

  **١٩-٣٥القرار  حل محله  منع ادخال األنواع الغريبة الخطرة  ١٨- ٣٣
      

  *١٨-٣٥القرار  حل محله  ابتة في مجال النقل الجويسياسات االيكاو الثبموحد البيان ال  ١٩- ٣٣
      

  *٢٠-٣٥القرار  حل محله  الفني تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون  ٢١- ٣٣
      

 ٢٠٠٠ترتيبات المراجعة الخارجية لحسابات السنتين الماليتين   ٢٢- ٣٣
  ٢٠٠١ و

  ٣١-٣٥القرار  حل محله

      
  االنتهاء من التنفيذ  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ميزانيات السنوات   ٢٣- ٣٣
      

 ٢٠٠٣ و٢٠٠٢أنصبة االشتراكات في الصندوق العام للسنوات   ٢٦- ٣٣
  ٢٠٠٤و

  االنتهاء من التنفيذ

      
  ٢٧-٣٥القرار  حل محله  حوافز تسوية االشتراكات التي طال تأخرها  ٢٧- ٣٣
      

  ٢٨-٣٥القرار  حل محله  صندوق رأس المال العامل  ٢٨- ٣٣
      

  ٣٥-٣٦حل محله القرار   يل النظام الماليتعد  ٢٩- ٣٣
      

وضع طريقة عملية للسير قدما في تحديد الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم   ٣- ٣٥
 (CNS/ATM)إدارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع

  ٢٦-٣٦حل محله القرار 

      
  ٢٢-٣٦حل محله القرار   في مجال حماية البيئةموحد بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة البيان ال  ٥- ٣٥
      

  ٢-٣٦حل محله القرار   وضع استراتيجيات موحدة لسد ثغرات السالمة الجوية  ٧- ٣٥
      

  ٥-٣٦حل محله القرار   التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران  ٨- ٣٥
      

                                                   
  . انظر القائمة الحالية-تم استبداله أو انتهى تنفيذه   *



 B-36 القرارات السارية المفعول

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 الدولي من موحد بسياسات االيكاو المستمرة لحماية الطيران المدنيالبيان ال  ٩- ٣٥
  أفعال التدخل غير المشروع

  ٢٠-٣٦حل محله القرار 

      
  ١٨-٣٦حل محله القرار   االستهامات المالية في خطة عمل أمن الطيران  ١٠- ٣٥
      

التهديدات التي يتعرض لها الطيران المدني من استخدام الصواريخ الجوية   ١١- ٣٥
  )أسلحة المانبادز(المحمولة 

  ١٩-٣٦حل محله القرار 

      
استخدام أساليب غير كيميائية لتطهير مقصورة الركاب ومقصورة القيادة   ١٣- ٣٥

  في طائرات الرحالت الدولية
  ٢٤-٣٦حل محله القرار 

      
موحد بسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة البيان ال  ١٤- ٣٥

  الجوية على وجه التحديد
  ١٣-٣٦حل محله القرار 

      
  االنتهاء من التنفيذ  مراعاة تطور مواصفات أجهزة تسجيل بيانات الطيران  ١٦- ٣٥
      

حماية معلومات السالمة الجوية لنظم جمع ومعالجة البيانات بغية تحسين   ١٧- ٣٥
  سالمة الطيران

  ٩-٣٦حل محله القرار 

      
  ١٥-٣٦محله القرار حل   موحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجويالبيان ال  ١٨- ٣٥
      

  ٢١-٣٦حل محله القرار   منع إدخال األنواع الغريبة الغازية  ١٩- ٣٥
      

  ١٧-٣٦حل محله القرار   تحديث السياسة الجديدة بشأن التعاون الفني  ٢٠- ٣٥
      

  ١٧-٣٦حل محله القرار   توسيع نطاق أنشطة التعاون الفني لاليكاو  ٢١- ٣٥
      

س بشأن تحديد أنصبة االستراك في الصندوق العام تأكيد اجراء المجل  ٢٣- ٣٥
وتحديد السلفيات لصندوق رأس المال العامل المقررة على الدول التي 

  انضمت إلى االتفاقية

  االنتهاء من النفيذ

      
  ٣٥-٣٦حل محله القرار   تعديل النظام المالي  ٢٥- ٣٥
      

 المنظمة واالجراءات التي اضطالع الدول المتعاقدة بالتزاماتها المالية نحو  ٢٦- ٣٥
  يجب اتخاذها تجاه الدول التي ال تفي بتلك االلتزامات

  ٣٦-٣٦حل محله القرار 

      
  ٢٤-٣٦حل محله القرار   صندوق رأس المال العامل  ٢٨- ٣٥
      



B-37  قرارات الجمعية العمومية التي لم تعد سارية – )ب(المرفق  

 

  سبب عدم السريان  الموضوع  القرار
      

 ٢٠٠١ و٢٠٠١الموافقة على حسابات المنظمة عن السنوات المالية   ٢٩- ٣٥
  اصة بها والنظر في تقارير المواجعة الخ٢٠٠٣و

  ٣٦-٣٦حل محله القرار 

      
الموافقة على الحسابات المتعلقة بأنشطة برنامج األمم المتحدة االنمائي التي   ٣٠- ٣٥

 بوصفها وكالة ٢٠٠٣ و٢٠٠١ و٢٠٠١أدارتها المنظمة في السنوات المالية 
منفذة والنظر في تقارير مواجعة الحسابات عن البيانات المالية للمنظمة التي 

  يضا حسابات برنامج األمم المتحدة االنمائيتشمل أ

  ٣٧-٣٦حل محله القرار 

      
  ٣٨-٣٦حل محله القرار   تعيين المراجع الخارجي للحسابات  ٣١- ٣٥
      

________________  
  



 

C-1 

  )ج(المرفق 
  مع االشارة الى مصدرها قائمة القرارات الناتجة عن ادماج بعض القرارات

  ادماج القرارات  رالقرا  ادماج القرارات  القرار
        

٩-١٨، ٨-١٧، ٣-١٧، ٢-١٧، ٣٧-١٦  *٩-٢١  ١٩-١٥، ٤-١٥، ٣-١٤، ٨-١٢، ٦-١٠، ٢٠-٤  *٦-١٦  
    ٧-١٨، ٦٥-١٦  ١٠-٢١  

      )ح( المرفق ،٨-١٥، ٥-١٥، ٥-١٢  *٩-١٦
    ٣-١٩، ٢٥-١٨، ٢٤-١٨ ، ٣٠-١٢  *٣٣-٢١ ،  

٥-١٩، ٤-١٩  
٥-١٥، ٥-١٢  ١٠-١٦      
    ١٩-٢١، ١١-١٨  *١٢-٢٢  

٤-١٤، ٦-٤  ١٣-١٦      
    ١٢-١٨، ٣-١٦  *١٣-٢٢  

٩-١٠، ٤-٤، ٨-٢  *١٤-١٦      
    ٢٨-٢٢، ٢٢-٢١، ١٦-١٨  ١٣-٢٣   

٢٠-١٥، ١٩-١٥، ٣٢-١٤  *٢٣-١٦       
    

٣٣-١٠، ٤٤-١  ٢٦-١٦  
    

٢٣-١٥، ٣٦-١٤، ٢١-١٢، ٣٥-١٠  ٢٧-١٦  

١١-١٧، ١٠-١٧، ٩-١٧، ٧-١٧، ٦-١٧، ٥-١٧  *٧-٢٦، 
٢٣-١٧، ١٧-١٧، ١٦-١٧ ، ١٤-١٧، ١٣-١٧ ،
٢١-٢٣، ١٧-٢٢، ١٦-٢٢، ٩-٢١، ٢-٢٠، 
١٩-٢٤، ١٨-٢٤، ٢٢-٢٣  

        
٩-٢٩ ، ٨-٢٩  ٦-٣١  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  
    

، فقرات توجيهية ١٤-٢٢، ١٣-٢٢، ١٢-٢٢، ٤-١٦  *١١-٣١
، ٣-٢٨، ١٠-٢٣، ١٥-٢٢، )٢) (١) أ ٣و) ج ١

١٢-٢٩  

٢١-١٥، ٢٢-٢، ٤٥-١  *٣٢-١٦      
    

١٧-٤، ١٣-٢  ٣٣-١٦  
٣-٢٧، ٣٦-١٦، ٤٠-١٠، ٦-٧  *١٥-٣١ 

       
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  
    

٣٢-١٠، ١٥-٧، ١٤-٧، ١٩-٤، ٩-٢  ١٧-٣٢ ،
٢٢-١٥، ٥-١٥، ١٩-١٢، ١٨-١٢، ٣٦-١٠ ،
٢٩-١٦، ٢٨-١٦، ٢٧-١٦، ٢٦-١٦، ٢٢-١٦ ،
٢٠-١٨، ٣٤-١٦، ٣٣-١٦، ٣١-١٦، ٣٠-١٦ ،
١٢-٢٤، ٢٤-٢٢، ٢٨-٢١، ٢٦-٢١، ٢١-١٨ ،
١٨-٢٩، ١٥-٢٧، ٤-٢٧، ١٣-٢٦، ١٤-٢٤ ،
١٣-٣١ ،١٢-٣١  

  .من هذه الوثيقة) أ( انظر المرفق - تعد سارية المفعول لم*   ١٧-١٥، ٣٤-١٤  ٢٠-١٨

  



 

D-1 

  )د(المرفق 
  مع االشارة الى القرارات الناتجة عن االدماج  قرارات جديدةيقائمة القرارات التى تم ادماجها ف

  أدمج في  القرار  أدمج في  القرار
        
٥٤-١٦  ٤٨-١٤  ٣٠-١٦  ٤٠-١*  
٢٦-١٦  ٤٤-١      
٦-١٦  ٤-١٥  *٣٢-١٦  ٤٥-١*  
  ١٠-١٦و* ٩-١٦  ٥-١٥    
٨-١٥  ١٤-١٦  ٨-٢ ،    
  *٩-١٦  )ح(المرفق   ٣٣-١٦  ١٣-٢
٢٠-١٨  ١٧-١٥  ٢٩-١٦  ١٥-٢  
  *٢٣-١٦و* ٦-١٦  ١٩-١٥  *٣٢-١٦  ٢٢-٢
    ٢٣-١٦  ٢٠-١٥*  
٤٢-١٦  ٢١-١٥  *١٤-١٦  ٤-٤*  
  ٢٨-١٦ و٢٧-١٦  ٢٣-١٥  ١٣-١٦  ٦-٤
٥٤-١٦  ٣٦-١٥  ٣٣-١٦  ١٧-٤*  
٦-١٦  ٢٠-٤*      
    ١٣-٢٢  ٣-١٦  
١١-٣١  ٤-١٦  *٥٦-١٦  ٢-٦  
    ١٥-٣١  ٣٦-١٦  
٩-٢١  ٣٧-١٦  *٥٦-١٦  ١-٧*  
١٠-٢١  ٥٦-١٦  ١٥-٣١  ٦-٧  
        
٩-٢١  ٢-١٧  *٥٦-١٦  ٧-٨*  
    ٩-٢١  ٣-١٧*  
٧-٢٦  ٥-١٧  *٥٦-١٦  ٦-٩*  
    ٧-٢٦  ٦-١٧*  

٧-٢٦  ٧-١٧  *٦-١٦  ٦-١٠*  
٩-٢١  ٨-١٧  *١٤-١٦  ٩-١٠*  
٧-٢٦  ٩-١٧  ٢٦-١٦  ٣٣-١٠*  
  *٧-٢٦  ١٠-١٧  ٢٨-١٦ و٢٧-١٦  ٣٥-١٠
  *٧-٢٦  ١١-١٧  ٣٠-١٦ و٢٩-١٦و  

٧-٢٦  ١٣-١٧  ٣٤-١٦  ٣٨-١٠*  
٧-٢٦  ١٤-١٧  ٣٦-١٦  ٣٩-١٠*  
٧-٢٦  ١٦-١٧  ١٥-٣١  ٤٠-١٠*  
    ٧-٢٦  ١٧-١٧*  

٧-٢٦  ٢٣-١٧  *٥٤-١٦  ١٤-١١*  
        

  ١٠-٢١  ٧-١٨  ١٠-١٦و* ٩-١٦  ٥-١٢
٩-٢١  ٩-١٨  *٦-١٦  ٨-١٢*  
١٢-٢٢  ١١-١٨  ٣٤-١٦  ٢٠-١٢  
  ١٣-٢٢  ١٢-١٨  ٢٨-١٦ و٢٧-١٦  ٢١-١٢
  ١٣-٢٣  ١٦-١٨  ٣٠-١٦ و٢٩-١٦و  

٣٣-٢١  ٢٤-١٨  ٣٦-١٦  ٢٣-١٢  
٣٣-٢١  ٢٥-١٨  ٣٣-٢١  ٣٠-١٢  
        

٣٣-٢١  ٣-١٩  *٦-١٦  ٣-١٤  
٣٣-٢١  ٤-١٩  ١٣-١٦  ٤-١٤  
٣٣-٢١  ٥-١٩  *٢٣-١٦  ٣٢-١٤  
٢٠-١٨  ٣٤-١٤      
٣٤-١٤  ٣٥-١٤      
      ٢٨-١٦ و٢٧-١٦  ٣٦-١٤
  ٣٠-١٦ و٢٩-١٦و  

  من هذه الوثيقة) ب( انظر المرفق.  لم تعد سارية المفعول  *  ٣٦-١٦  ٣٨-١٤
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  أدمج في  القرار  أدمج في  القرار

        
٧-٢٦  ٢٢-٢٣  *٧-٢٦  ٢-٢٠*  
        

٧-٢٦  ١٨-٢٤  *٧-٢٦  ٩-٢١*  
٧-٢٦  ١٩-٢٤  ١٢-٢٢  ١٩-٢١*  
١٣-٢٣  ٢٢-٢١      
    ١٥-٣١  ٣-٢٧  

١١-٣١  ١٢-٢٢      
١١-٣١  ٣-٢٨  ١١-٣١  ١٣-٢٢  
١٤-٢٢        

  ٦-٣١  ٨-٢٩    يةالفقرات التوجيه
  ٦-٣١  ٩-٢٩  ١١-٣١  )٢) ١)  أ٣و)  ج١

١١-٣١  ١٢-٢٩  ١١-٣١  ١٥-٢٢  
٧-٢٦  ١٦-٢٢*      
٧-٢٦  ١٧-٢٢*      
١٣-٢٣  ٢٨-٢٢      
        

١١-٣١  ١٠-٢٣  
  .من هذه الوثيقة) ب(انظر المرفق .  لم تعد سارية المفعول  *  *٧-٢٦  ٢١-٢٣

________________  



 

E-1 

  )ه(المرفق 
  حسب الموضوع ية المفعولسارالفهرس القرارات 

  :  االتجار باالنبعاثات
  )I-72) (ل(، المرفق ٢٢-٣٦القرار 

  
   )العالمية( أرض -االتصاالت جو
  )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية / االتصاالت والمالحة واالستطالعانظر

  
   )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع

  )I-81( ١٥-٣٥  القرار :اسات االيكاو وممارساتها المستمرةبيان موحد بسي
  ) I-84 (١٢-٣٢القرار :  ١٩٩٨سنة أعمال المتابعة لمؤتمر 

   )I-13 (١٩-٢٩ القرار : الجوانب القانونية:  أرض العالمية-االتصاالت جو 
  :(GNSS)النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية 

   )V-7 (١٩-٣٢ القرار الدول والتزاماتها حقوق ميثاق
  )V-5) (و( ، المرفق٢٦-٣٦، القرار )V-8 (٢٠-٣٢القرار  : اطار قانوني : تنفيد

  )V-5) (و( ، المرفق٢٦-٣٦ القرار : الجوانب القانونية
  

  :  اتفاقيات واتفاقات
  )II-27(، ١٩-٢٢ القرار  :الثنائية، تنفيذ المخططات االقليمية

   )I-47 (٢-١ القرار  :متحدةاتفاق بين االيكاو واألمم ال
  )I-48 (٢٥-٢ القرار  :جواز سفر األمم المتحدة

  
   ١٩٤٤ اتفاقية الطيران المدني الدولي،

  ١٩٤٤ اتفاقية شيكاغو، انظر
  

  :تفجرات البالستيكية بغرض كشفهااتفاقية تمييز الم
  )VII-16 (٢-٣٥القرار :  تطبيق:  المادة الرابعة

  
  ١٩٤٤اتفاقية شيكاغو، 

   )I-2 (٣-٤القرار  : السياسة فيما يتعلق بالتعديل
   )I-12 (١-٢٧ القرار ،)I-11 (٢-٢٥، القرار )I-9 (١-٢٥ القرار  : اضافة- مكرر ٣المادة 
   )I-29( ٥-٨، القرار )I-28 (٤-٨ القرار  : المقر الدائم- ٤٥المادة 
   )I-25 (٥-١٤ لقرارا :  الدورات االستثنائية للجمعية العمومية-) أ(٤٨المادة 
  ، )I-17 (٢-٢١، القرار )I-16 (١-أ١٧ ، القرار)I-15 (١-١٣ القرار  : عضوية المجلس-) أ(٥٠المادة 

   )I-19 (٢-٢٨القرار  ،)I-18 (١-٢٨القرار 
   )I-22 (٢-٢٧، القرار )I-21 (٤-٢٢ القرار ،)I-20 (٢-١٨القرار  :  لجنة المالحة الجوية- ٥٦المادة 
  ، )I-9 (٣-٢٣ القرار  : اضافة-كرر  م٨٣المادة 
   )I-8 (٢-٢٣ القرار  : نقل بعض المهام والواجبات- مكرر ٨٣المادة 
   )I-14 (٣-١القرار  :  عضوية االيكاو- مكرر ٩٣المادة 

   )I-24 (١-٨ القرار  :دورات الجمعية العمومية - ٦١و) ه(٤٩ و)أ(٤٨اد والم
   )I-6 (٢-٣٢ القرار  :النص المعتمد الصيني

   )I-3 (١٦-١٦ القرار  :النصان المعتمدان، الفرنسي واالسباني
   )I-4 (٢-٢٢ القرار  :النص المعتمد، الروسي

  )I-7 (٣-٣٢، القرار )I-6( ٢٩-٣١، القرار )I-6 (٣-٢٤، القرار )I-5 (٣-٢٢البند الختامي، تعديل القرار 
  

  )II-8) (ز( ، المرفق١٣-٣٦لقرار  ا،)II-39 (٢٤-٢١القرار :  أطقم قيادة الطائرة اجازات،
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  االجتماعات
   )II-5) (ب(، المرفق ١٣- ٣٦القرار : جويةالمالحة ال
   )II-5) (ب(، المرفق ١٣-٣٦، القرار )IX-7 (٥-٣ القرار  :وثائقال

   )I-52 (٦-٢٢ القرار  :يكاو، اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية بصفة مراقباال
   )II-27) (، الفقرة ج١٩-٢٢القرار   :رسميةالجتماعات غير اال

  )I-35 (١٦-١١ القرار  :اعداد االجتماعات وتصريف أعمالها
  )I-52 (٢١المقرر  : الوكاالت المتخصصة، دعوة حركات التحرير لحضور اجتماعات

  
  االجراءات االقليمية التكميلية

   (II-8)) ك( ، المرفق١٣-٣٦القرار  : الصياغة
  (II-9)) م( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :التنفيذ

  
  اجراءات خدمات المالحة الجوية

  ) I-56) (ب( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :  االنشاء
   )II-2) (أ( ، المرفق١٣-٣٦القرار  : الصياغة

  )II-6) (د(، المرفق ١٣-٣٦القرار  :  القواعد والتوصيات الدولية واجراءات خدمات المالحة الجويةتنفيذ
  

  األجهزة
  ) II-6) (ط( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :ألجهزة المالحيةاتنسيق 

  )II-36 (١٤-٢٣ القرار  :تخطيطال
  
  )III-7) (ب(، المرفق ١٥-٣٦القرار   :الحصاءاتا

  
  )II-6) (د(، المرفق ١٣-٣٦القرار  ):  واجراءات خدمات الحركة الجويةوالتوصيات الدوليةالقواعد ( االختالفات

  
  )II-7()ه( المرفق ١٣-٣٦قرار ال:  األدلة الفنية

  
  االزدحام في الفضاء الجوي

  االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي انظر
  

  )II-37 (١١-٢٧القرار  : االزدحام في المطارات وفي الفضاء الجوي
  

  اساءة استعمال العقاقير
   )II-41( ١٢-٣٣ القرار : برامج الفحص:  المخدرات والكحول

  )II-40 (١٦-٢٩ القرار  : دور االيكاو :مكان العمل
  

  )II-44 (١٢-٣٦القرار :  استبدال الهالونات
  

  )I-63 ()و( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :   تخطيط وإدارة :استخدام األراضي
  

  )I-27 (١-٢٠   القرار:االستيالء على طائرة لبنانية وتحويل مسارها
  

  )VII-4 (٢٠-٣٦ القرار  :) أيضا التدخل غير المشروعانظر ( :  على الطائراتاالستيالء غير المشروع
  

  )I-40 (١-٢٠  القرار،)I-40 (١-١٩القرار  : اسرائيل
  

  )I-40 (١-١٩ القرار  :اسقاط طائرة ليبية
  

  (X-17) ٢٧-٣٥القرار ، )X-15 (٢٦-٣٥القرار  : سدادالاالشتراكات المتأخرة 
  

  )III-14(، )ز( المرفق ١٥-٣٦قرار ال : اقتصاديات الناقلين الجويين
  



E-3  حسب الموضوع سارية المفعولالفهرس القرارات  – )ه(المرفق  

 

  ةاألمانة العام
   (VIII-7) ٨-١ القرار  :التعيينات والترقيات

  ) VIII-5 (٢٧-٣٦المساواة بين الجنسين، القرار 
   (VIII-1) ٥١-١القرار  :  للموظفينالسياسة العامة

  ) VIII-4 (٢٠-٢٤، القرار )VIII-3 (٦-١٤ القرار : التمثيل الجغرافي
   ،(VIII-3) ٣١-٤القرار  : على المستوى الوطنييع التوز

   (I-37) ٢٧-٢ القرار  :المزايا والحصانات
   (VIII-4) ٣ و٢، الفقرتان ٦-١٤القرار  : سياسة التوظيف

   (VIII-2) ٣، الفقرة ٥١-١القرار  : االعارة
   (VIII-4) ٢، الفقرة ٦-١٤ القرار  :قصيرة األجلالالعقود 

   (VI-5)) ج(مرفق ، ال١٦-٢٦ القرار  :يةخبراء المساعدة الفن
  (II-21)) ش( ، المرفق١٣-٣٦القرار  : األنشطة الفنية

  
  :  الحماية والوقاية: األمراض المعدية

  )I-76 (١٢-٣٥ القرار:  الركاب والطواقم
  

  األمم المتحدة
   (I-47) ٢-١القرار  : االتفاق مع االيكاو

   (VI-1) ١٧-٢٦ القرار  :قتصادي واالجتماعي الصادر عن المجلس االA(IX) 222قم رالقرار 
   (I-48) ٢٥-٢القرار  : جواز سفر األمم المتحدة

   (I-47) ٢٤-٢القرار  : العالقات مع االيكاو
  (I-49) ١٦-٩القرار  : الذكرى العاشرة

  
  (I-50) ٧-٢٢ار  القر :وحدة التفتيش المشتركة:  األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة

  
  )I-67() ط(، المرفق ٢٢-٣٦القرار : انبعاثات محركات الطائرات

  
  )II-21) (ش( ، المرفق١٣-٣٦القرار :  مشاركة الدول:  األنشطة الفنية

  
  أنصبة االشتراكات

   )X-3 (٢٣-٢٦ القرار  :الدفع، التأخيرات
  ) X-2 (٣١-٣٦القرار   :المبادئ

   )X-4 (٢٤-٣٥ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٥ات  للسنوأنصبة االشتراكات
  )X-10 (٣٢-٣٦ القرار : ٢٠١٠-٢٠٠٨ للسنوات أنصبة االشتراكات

  
  )II-32 (٢٣-٣٦القرار :  األهداف العالمية للمالحة القائمة على األداء

  
  االيكاو

   (I-35) ١-٣١القرار : الشعار الرسمي والختم الرسمي
    (I-1)١-٢٩ القرار  ):١٩٩٤(االحتفال بالذكرى الخمسين 

   )I-34( ٣-٣٣ القرار (I-32) ١-٣٢ القرار (I-29) ٢-٣١ القرار : تحسين االنتاجية
  ، )I-15 (٩-١، القرار )I-14 (٣-١ القرار  :العضوية

   )I-29 (٥-٨، القرار )I-28 (٤-٨القرار  : المقر الدائم
   (V-1) ٢٦-٣٦ القرار :  المجال القانوني :سياسات

  (V-1)) أ(  المرفق٢٦-٣٦القرار   :امةالسياسة الع
  

  )VI-1 (١٧-٣٦القرار : برنامج األمم المتحدة االنمائي
  )X-27 (٣٧-٣٦القرار :  يكاو التي أدارتها اإلاإلنمائيبرنامج األمم المتحدة أنشطة 
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، )I-89 (٩-٣٣، القرار )I-87 (٦-٣٥، القرار )I-86 (١١-٣٢القرار :   الجويةمراقبة السالمةفي لتدقيق لالبرنامج العالمي 
  )VII-10) (ه(، المرفق ٢٠-٣٦القرار 

  )I-96 (٤-٣٦القرار :  ٢٠١٠تطبيق منهجية رصد مستمرة بعد سنة 
  

  )III-15) (ح(، المرفق ١٥-٣٦ القرار  :البريد الجوي
  

  )V-9( ٢٠-٣٣القرار :  المساعدة:  التأمين ضد مخاطر الحرب
  

  ة الجويةتجهيزات وخدمات المالح
   )IV-5 (١٠-١٦القرار : المبرر االقتصادي

   )II-13) (ل(المرفق  ،١٣-٣٦، القرار )II-27 (١٩-٢٢القرار : التنفيذ
   )IV-1 (٦٥-١ القرار  :التمويل المشترك

   )II-11) (ي( ، المرفق١٣-٣٦القرار  : المخططات االقليمية واالجراءات التكميلية
   )II-3) (أ(، المرفق ١٣-٣٦ القرار : جراءات لخدمات المالحة الجوية واوالتوصيات الدوليةالقواعد 

  )II-16) (ن(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :البحث واالنقاذ
  

  التدخل غير المشروع
  )I-44 (١-٣٥القرار  ،)VII-1(١-٣٣ القرار ،)VII-15 (٩-٢٧ القرار  :تدمير الطائرات أثناء طيرانها
   )VII-2 (١-١٧ القرا ر  :اعالن من الجمعية العمومية

   )VII-12) (ز(، المرفق ٢٠-٣٦ القرار  :اجراءات: المجلس
   )VII-4) (أ(، المرفق ٢٠-٣٦ القرار  :السياسة العامة

   )VII-5) (ب(، المرفق ٢٠-٣٦ القرار  :الوثائق القانونية الدولية
   )VII-13) (ح(، المرفق ٢٠-٣٦القرار :   التعاون: المنظمات الدولية

   )VII-15 (١١-٣٥القرار  : الضوابط على تصدير أسلحة الدفاع الجوي المحمولة يدويافرض
  )VII-1 (١-٣٣القرار : اعالن:  استعمال الطائراتإساءة
   ،)VII-8) (د(، المرفق ٢٠-٣٦القرار  :اجراءات  :الدول

  )VII-11) (و(لمرفق ا، ٢٠-٣٦القرار ، )VII-6) (ج(، المرفق ٢٠-٣٦ القرار  :االجراءات األمنية الفنية
  

  )I-76 (١٥-٢٩القرار : رحالت الركاب الدولية : القيود: التدخين
  

  )I-96( ٥-٣٦  القرار ):إيفاس(التسهيل المالي الدولي لسالمة الطيران 
  

  )III-9) (د( المرفق ١٥-٣٦القرار  : التسهيالت
  

  )I-78 (٢٤-٣٦القرار :  تطهير الطائرات من الحشرات
  

  )VI-1( ١٧-٣٦القرار القرار :  اون الفنيالتع
   )VI-3 ()ب( ، المرفق١٧-٣٦ القرار  :تمويلال

  )VI-5() ج( ، المرفق)VI-1 ()أ( ، المرفق١٧-٣٦القرار :  البرنامج
  

  )X-29 (٣٩-٣٦القرار :  تكاليف الخدمات اإلدارية والتشغيلية
  

  (I-12) ٣-٢٥  القرار :نيسالمة الطيران المد:  التعاون بين الدول المتعاقدة
  

  )X-22 (٣٣-٣٦القرار :   حق التصويتتعليق
  

  )I-68) (ك(، المرفق ٢٢-٣٦القرار :  تغير المناخ
  

  )X-26( ٣٦-٣٦القرار   :تقارير مراجعة الحسابات
  

  )IV-5 (١٠-١٦ القرار ،)IV-5( ٣٧-١٤ القرار ،)IV-1 (٦٥-١ القرار  :التمويل المشترك
  

  )III-8) (ج(  المرفق١٥-٣٦ القرار  :التخطيط االقتصاديالتنبؤ و
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  )II-7) (ط( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :تنسيق البحث والتطوير

  
  )III-2() أ(، المرفق ١٥-٣٦ القرار  :التنظيم االقتصادي

  
  )II-26 (١-٣٦ سالمة الطيران في أفريقيا القرار )II-27 (١٩-٢٢ القرار  :تنفيذ المخططات االقليمية

  
  )I-95 (٣-٣٦القرار :  تنفيذ برنامج دعم التنفيذ والتنمية

  
  )VI-1 (١٦-٢٦ القرار  :التنمية االقتصادية

  
  )I-80 (٣-٢٩ القرار  :التوافق العالمي للقواعد

  
  التوصيات

   (II-2)) أ(، المرفق ١٣-٣٦القرار  : التعريف
  ) I-56) (ب( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :  االنشاء

   (II-2)) أ(، المرفق ١٣-٣٦القرار  : لصياغةا
  (II-4)) د(، المرفق ١٣-٣٦القرار  : التنفيذ

  
  الجمعية العمومية

   )I-25 (٥-١٤ القرار  :دورات استثنائية
   )I-28 (٣-٥القرار : دعوات

   )د(و) ج( المرفقان  :قرارات، توحيدها
   )و(المرفق  : سارية المفعولالالقرارات 
   )ه( المرفق :الموضوعات فهرس  :سارية المفعولالالقرارات 

   :ت التي لم تعد ساريةاالقرار
   ٦-٢٤ و١-٢٣ و١-٢٢ و١-٢١ و١-١٨و ١-١٦القرار 

  ٤-٣٥ و٦-٣٣ و٤-٣٢ و٣-٣١ و٤-٢٩ و٦-٢٧ و٦-٢٦و
  ) ب( المرفق ،١٦-٣٦والقرار 

  ) أ(المرفق :  ، التحفظاتتاالقرار
   )I-26 (النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية

   )I-26 (٢٥المقرر  : النص العربي
   )I-26 (٢٢المقرر  : النص الروسي

   ،)I-26 (١٣-١٦ القرار ،)I-24 (١-٨ القرار  : ومكان انعقادهاوتيرة انعقاد دورات الجمعية العمومية
  )(I-27 ٢٢المقرر 

  
  )I-48 (٢٥-٢ القرار  :جواز سفر األمم المتحدة

  
  الحركة الجوية
   )II-17) (ص(، المرفق ١٣-٣٦القرار :  بين الحركتين الجويتين المدنية والعسكريةالتنسيق

   )II-14) (م(، المرفق ١٣-٣٦ القرار : حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية
  (II-23)) ث(، المرفق ١٣-٣٦القرار :  تقديم خدمات الحركة الجوية

  
  الحقوق التجارية 

  ت اتفاقات وترتيباانظر
  حماية البيئة

  ) I-68) (ك(، المرفق ٢٢-٣٦القرار :  تغير المناخ
   )I-55() أ( المرفق ٢٢-٣٦القرار :  عام

   )I-54 (٢٢-٣٦القرار   :تهااممارسو االيكاو اتسياس
  )I-74 (٢١-٣٦ القرار : منع جلب األنواع الدخيلة الخطرة
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  )I-78 (١٣-٢٧القرار :  حماية النقل الجوي الدولي العام
  

  الحوادث
   )I-100( ٨-٣٦القرار : عدم افشاء بعض سجالت الحوادث والوقائع

   I-103)( ٧-٣٢ قواعد وبرامج القرار  : حوادث الطيران :مساعدة ضحايا
  ) I-99( ١٠-٣٦، القرار )II-22 ()ش(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :التحقيق

  )I-99 (١٠-٣٦ القرار  :تفادي وقوعها
  

  الخبراء
   )II-21) (ر(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :اتب االقليميةالمك

  )VI-1 (١٧-٢٦ القرار  :المساعدة الفنية
  

  )II-16) (ن( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :خدمات البحث واالنقاذ
  

  )III-12) (و(، المرفق ١٥-٣٦ القرار  :خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية
  

  )II-29) (أ( ، المرفق٧-٣٦  القرار :الخطة العالمية للسالمة الجوية
  

  )II-31) (ب( ، المرفق٧-٣٦القرار :  الخطة العالمية للمالحة الجوية
  

  )VII-13( ١٨-٣٦القرار :  المساهمات المالية:  خطة عمل أمن الطيران
  

  خطف الطائرات
   التدخل غير المشروعانظر 
  

  )I-27 (٢٣-١القرار :  البت فيها:  الخالفات
  

  )II-39( ٢٤-٢١ القرار  :خلة الكريات المنجلية
  

  )I-28 (٣-٥القرار :  القادمة دعوات لالشتراك في دورات الجمعية العمومية
  

  الدول المتعاقدة
   )VI-1 (١٧-٣٦القرار  : الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالمساعدة الفنية

   )II-22) (ش( المرفق، ١٣-٣٦القرار : حوادث الطائرات :  التحقيق: التعاون
   )I-12 (٣-٢٥ القرار  :التعاون، سالمة الطيران المدني

   )VI-6 (١١-٢٢القرار  :  تشغيل المطاراتإعادةالتعاون، 
    االشتراكات المتأخرةانظراالضطالع بااللتزامات المالية 

   )II-20) (ص(، المرفق ١٣-٣٦ القرار : استخدام العاملين في الخدمات األرضية للطيران
   )II-20) (ق( المرفق ،١٣-٣٦ القرار  :األعمال الفنيةسهام في الا

  )I-37 (٢٧-٢، القرار )I-36 (٢٦-٢القرار ) I-39 (١٥-١، القرار )I-36 (١٤-١ القرار  :العالقات مع االيكاو
  

  )I-102 (١٤-٢٩ القرار  :الرحالت التي تتم ألغراض انسانية
  

  )V-3) (ه( ، المرفق٢٦-٣٦القرار :  التشريعات الوطنية:  بطينأو غير المنضالركاب المشاغبين 
  

  السالمة
  ) II-31 (٩-٣٦القرار :  جمع ومعالجة بيانات السالمة

  ) II-29 (٧-٣٦القرار :  تخطيط االيكاو العالمي للسالمة والكفاءة
  )II-22 ()ت(، المرفق ١٤-٣٥القرار   :العوامل البشرية

  ) I-95 (٣-٣٦القرار :  ذ والتنميةتنفيذ برنامج دعم التنفي
  )I-91 (٢-٣٦القرار :  االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة الجوية

  
  )I-44 (٦-٣٢القرار : سالمة المالحة
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  )I-48 (٥-٥ القرار  :السلم واألمن

  
  )II-2 (١٣-٣٦، القرار )II-2 (٩-١٥القرار   :سياسات المالحة الجوية

  
  )I-39 (٥١-١القرار : سياسة االعالم

  
  )VIII-1 (٥١-١القرار : السياسة العامة للموظفين

  
  )II-20) (ص(، المرفق ١٣-٣٦ القرار:  األرضيين شروط توظيف العاملين

  
  )I-35 (١-٣١ القرار  :الشعار الرسمي والختم الرسمي لاليكاو

  
  )II-8) (ز(، المرفق ١٣-٣٦قرار الو) I-81( ١١-٣٣  القرار :شهادات صالحية الطائرات للطيران

  
  الشهادات

   )II-8) (ز(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :الصالحية للطيران
   )II-8) (ز(، المرفق ١٣-٣٦، القرار )II-39 (٢٤-٢١القرار  :  قيادة الطائرة، كفاءة واجازاتطواقم

  )I-93( ٦-٣٦القرار :  المشغلون األجانب
  

  )X-30 (٣٢-٣٥، القرار )X-29( ٢٤-٣٣القرار :  التصاالتصندوق تكنولوجيا المعلومات وا
  

  )X-20 (٣٤-٣٦، القرار )X-16 (٣٠-٣٦القرار :  صندوق رأس المال العامل
  

  )I-58) (ج( ، المرفق٢٢-٣٦القرار : النهج المتوازن:  الضوضاء
  

 الطائرات
   (I-81) ١١-٣٣القرار :  قواعد عالمية لتصميم الطائرات

  ) I-78 (٢٤-٣٦القرار :  ن الحشراتالتطهير م
   )II-38 (١٣-٢٣ القرار  :تأجير واستئجار وتبادل الطائرات

   )II-36 (١٤-٢٣القرار   :أنواع جديدة من الطائرات، تخطيط النظم
   )I-58() ج( المرفق ٢٢-٣٦القرار :  السياسات والبرامج:  الضوضاء
   )I-60() د(، المرفق ٢٢-٣٦ر القرا: الطائرات النفاثة دون الصوتية:  الضوضاء

  )I-65() ز(، المرفق ٢٢-٣٦ القرار : الطائرات فوق الصوتية
  

  )VII-1 (١-٣٣القرار :  إعالن:  سوء استخدام: الطائرات المدنية
  

  الطائرات فوق الصوتية
   الطائراتانظر

  
  )I-42 (٥-٢٢القرار :  تخريب وتدميرطائرة كوبية،

  
  )I-30 (١-٣٥القرار :  عمال إرهابية وتدميرأ:  طائرتين روسيتين

  
  (II-24) ١٤-٣٦القرار :  استخدام الطرق الجوية العابرة للقطب الشمالي:  الطرق الجوية

  
  )II-8) (ز(، المرفق ١٣-٣٦القرار : جازاتاال، شهادات الكفاءة و قيادة الطائرةطواقم

  
  )I-65) (ح( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :  ثر على البيئةاأل:  الطيران المدني

  
  )I-98 (٩-٣١القرار :  تنفيذ:  برنامج منع وقوع الحوادث:  الطيران المراقب فوق المناطق الجبلية

  
  )I-101 (٢٥-٣٦ القرار  : سياسة االيكاو: طيف الترددات الالسلكية

  
   العقاقير المخدرة

  )I-74 (١٢-٢٧القرار   :دور االيكاو:  لجوالمخدرة بطريق ا القضاء على النقل غير المشروع للعقاقير
  )II-41 (١٢-٣٣القرار :  برنامج فحص المخدرات

  
  )I-43 (٧-٢٨  : على الطيرانهثارآ: الغزو العراقي للكويت
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  )III-12() ه(المرفق  ١٥-٣٦القرار   :فرض الضرائب
  

  )II-6) (ج(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :فرق الخبراء
  

  )I-65) (ز( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :  ةالفرقعة الصوتي
  

  )I-67) (ط( ، المرفق٢٢-٣٦القرار :  الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
  

  )I-52 (١١-٢٩ القرار  :الفضاء الخارجي
  

  قانون الجو
  ) V-1) (ب( المرفق ٢٦-٣٦ القرار  :اتفاقيات
  )V-3() د(المرفق  ٢٦-٣٦القرار : تدريس

  
  )I-38( ٥-٣٣اقرار  : ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام :  ن المعاهداتقانو

  
  القواعد القياسية
   )II-3) (أ( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :التعريف
   )II-3) (أ( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  :الصياغة

  )II-6) (د( ، المرفق١٣-٣٦ القرار  : القواعد والتوصيات الدولية واجراءات خدمات المالحة الجويةتنفيذ
  

  )II-7() ه(، المرفق ١٣-٣٦القرار :  الكتب الدورية
  

  )II-41( ١٢-٣٣ القرار : برامج الفحص الخاصة بالمخدرات: تعاطي المخدرات:  الكحول
  

  )II-42 (١١-٣٦القرار :  الكفاءة في اللغة االنجليزية المستخدمة في االتصاالت الهاتفية الالسلكية
  

  )I-51 (١٢-٢١القرار   :لدوليةلجنة الخدمة المدنية ا
  

  )I-23 (٥-٧ القرار  :اللجنة القانونية
  

  )VIII-7 (٩-٣ القرار :لجنة المعاشات لموظفي االيكاو
  

   لجنة المالحة الجوية
   )I-21 (٤-٢٢ القرار  :تشكيلال
   )I-22 (٢-٢٧القرار ) I-20 (٢-١٨ القرار  :عضويةال

   )II-6) (ج(مرفق  ال،١٣-٣٦ القرار  :فرق الخبراء
  )IX-2 (٢٩-٢٢ القرار  :استعمال اللغات

  
  اللغات

   )IX-3 (٢١-٢٩، القرار )IX-3 (٢٦المقرر   :العربية، التوسع في استخدام خدمات اللغة العربية في االيكاو
   )IX-3 (٢١ المقرر  :االستخدام المحدود للغة العربية

   )IX-3 (٢٣  المقرر: عموميةاستخدام اللغة العربية في دورات الجمعية ال
  ) IX-4 (١٦-٣١القرار   :الصينية، التوسع في استخدام خدمات اللغة الصينية في االيكاو

   )IX-4 (٢٢المقرر : تقديم
  ) IX-1 (١٧-٣١، القرار )IX-1 (٣٠-٢٢ القرار  :خدمات

  )IX-2 (٢٩-٢٢ القرار  :استخدام، لجنة المالحة الجوية
  

  )X-22( ٣٣-٣٦، القرار )X-24( ٢٧-٣٥، القرار )X-25 (١-٣٥ القرار : تسوية:  المتأخرات
  

  المجلس
   )I-27 (٢٣-١ القرار  :الهيئة التحكيمية

   )I-41 (٥-٢٤ القرار  :الدورة االستثنائية
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   )I-19 (١-٤ القرار  :التزامات الدول األعضاء
  ، )I-17 (٢-٢١، القرار )I-16 (١-أ١٧، القرار )I-15 (١-١٣ القرار  :زيادة عدد األعضاء

  )I-19 (٢-٢٨، القرار )I-18 (١-٢٨القرار 
  

  المخططات االقليمية
   )IV-5 (١٠-١٦ القرار  :التمويل

   )II-8) (ك(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :الصياغة
   )II-9) (م(، المرفق ١٣-٣٦، القرار )II-27 (١٩-٢٢ القرار  :التنفيذ

  )VI49 (٧ -١٦ القرار  :لمساهمات طوعية في شكل معدات وأموا
  

  )VIII-2 (٢٨-٣٦القرار :  مدد عمل األمين العام ورئيس المجلس
  

  )X-28 (٣٨-٣٦، القرار )X-28 (١٠-٥القرار :  خارجيالمراجع ال
  )X-28 (٣٨-٣٦القرار التعيين 

  
  )I-38 (٣-٢٦، القرار )I-37(٢٧-٢، القرار )I-36 (٢٦-٢ القرار  :المزايا والحصانات

  
  مساعدات المالحة الالسلكية 

    المساعدات المالحيةانظر
  

  المساعدات المالحية 
  )II-19) (ف(، المرفق ١٣-٣٦القرار :  اختبار المساعدات المالحية

  
  :  )ي التعاون الفنانظر أيضا (المساعدة الى الدول 

   )IV-5 (١٠-١٦القرار  : تمويل الخطط االقليمية
   )II-11) (ي(، المرفق ١٣-٣٦، القرار )II-27 (١٩-٢٢، القرار )IV-5 (١٠ -١٦ القرار  :يميةتنفيذ الخطط االقل

   )II-6) (د(، المرفق ١٣-٣٦ واجراءات لخدمات المالحة الجوية القرار والتوصيات الدوليةتنفيذ القواعد 
   )II-22) (ت( ، المرفق١٣-٣٦القرار : الزيارات، موظفو األمانة العامة الفنيون

   )VI-6 (١١-٢٢القرار  : تشغيل المطاراتإعادةلموظفون والمعدات، ا
  )II-16) (ن(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :خدمات البحث واالنقاذ

  
  )I-42 (٥-٢٣، القرار )I-41 (٧-٢١ القرار  :مطار القدس

  
  المطارات

   )I-61() ه(، المرفق ٢٢-٣٦القرار :  الضوضاء
   )II-18() ع(، المرفق ١٣-٣٦قرار ال:  توفير المطارات المالئمة

  )IV-6 (١١-٢٢القرار  : اعادة تشغيل المطارات
  

  )IX-5 (٥٤-١ القرار  :المطبوعات
  

  )I-29 (٥-٨، القرار )I-28 (٤-٨ القرار  :المقر الدائم للمنظمة: المقر الرئيسي
  

  )II-21) (ش( ، المرفق١٣-٣٦القرار : األمانة العامة:  المكاتب االقليمية
  

  )VI-3() ب(، المرفق ١٧-١٦القرار   :منح الزمالة والمنح الدراسية
  

  المنظمات الدولية
   )I-28 (٣-٥، القرار )I-46 (١١-١، القرار )I-45 (١٠-١ القرار  :عالقاتها مع االيكاو

   األمم المتحدةانظراألمم المتحدة 
  

  )I-52 (٦-٢٢القرار : ة مراقباالشتراك في االيكاو بصف:  منظمة التحرير الفلسطينية
  



 E-10 القرارات السارية المفعول

 

  المواصفات واالجراءات المتعلقة باألمن 
   التدخل غير المشروعانظر

  
   الجوية السالمةمراقبة

  )I-87 (٦-٣٥، القرار )I-89 (٩-٣٣، القرار )I-86 (١١-٣٢القرار :  برنامج التدقيق
  )I-85 (١٣-٢٩القرار :  تحسين

  
  الميزانيات

  )(X-16 ٢٢-٣٥ القرار : ٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥
  )(X-18 ٢٩-٣٦القرار :  ٢٠١٠-٢٠٠٩-٢٠٠٨

  
  )II-15) (ر(، المرفق ١٤- ٣٥القرار :  الدولاسهام النشاط الفني،

  
  )X-1( ٣٥-٣٦ القرار  :النظام المالي

  
  GNSSنظام 

  )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع انظر 
  

  النقل الجوي
  )III-1 (١٥-٣٦ القرار  :سياسات االيكاوبيان موحد ب

  )I-78 (١٣-٢٧القرار  : خدمات
  

  النهج المتوازن 
   الضوضاءانظر

  
  )I-65) (ح(، المرفق ٢٢-٣٦القرار :  نوعية الهواء

  
  )II-42 (١١-٣٦القرار :  الكفاءة: اللغة االنجليزية:  الهاتف الالسلكي

  
  )I-49 (١٧-٢٧القرار  : عالقاتها مع االيكاو:  قليميةهيئات الطيران المدني اال

  
  يةالدولوثائق االيكاو 

  )V-2) (ج(  المرفق٢٢-٣٦القرار :  التصديق، حاالت
  

   الوثائق
  )II-5) (ب( المرفق ،١٣-٣٦، القرار )IX-7 (٥-٣ القرار  :ارسال الوثائق

  )IX-6 (٢١-٢٤ القرار  :اصدار الوثائق وتوزيعها
  

  )II-8) (و(، المرفق ١٣-٣٦ القرار  :ت القياسوحدا
  

  )I-50 (٧-٢٢القرار   :وحدة التفتيش المشتركة
  

  )I-79 (١-٢٤ القرار  :اليوم الدولي للسالم

________________  



 

F-1 

  )و(المرفق 
  *فهرس القرارات سارية المفعول

  )حسب الترتيب العددي(

  ةالصفح  القرار
    
٢-١  I-47 
٣-١  I-14 
٨-١  VIII-7 
٩-١  I-15 
١٠-١  I-45 
   
١١-١  I-46 
١٤-١  I-36 
١٥-١  I-39 
٢٣-١  I-27 
٥١-١  VIII-1 
   
٥٤-١  IX-5 
٦٥-١  IV-1 
٢٤-٢  I-47 
٢٥-٢  I-48 
٢٦-٢  I-36 
   
٢٧-٢  I-37 
٥-٣  IX-7 
٩-٣  VIII-7 
١-٤  I-19 
٣-٤  I-2 
   
٣١-٤  VIII-3 
٣-٥  I-28 
٥-٥  I-48 
١٠-٥  X-28 
٥-٧  I-23 
   
١-٨  I-24 
٤-٨  I-28 
٥-٨  I-29 
١٦-٩  I-49 

١٦-١١  I-35 
   

  ةالصفح  القرار
    

١-١٣  I-15 
٥-١٤  I-25 
٦-١٤  VIII-3 
٣٧-١٤  IV-5 
٩-١٥  II-2 
    

١-١٦  B-1 
١٠-١٦  IV-5 
١٣-١٦  I-26 
١٦-١٦  I-3 
١-١٧  VII-2 
   

 I-16  ١-أ١٧
١-١٨  B-3 
٢-١٨  I-20 
١-١٩  I-40 
١-٢٠  I-40 
   

١-٢١  B-4 
٢-٢١  I-17 
٧-٢١  I-41 
١٢-٢١  I-51 
٢٤-٢١  II-39 
   

١-٢٢  B-4 
٢-٢٢  I-4 
٣-٢٢  I-5 
٤-٢٢  I-21 
٥-٢٢  I-42 
   

٦-٢٢  I-52 
٧-٢٢  I-50 
١١-٢٢  VI-6 
١٩-٢٢  II-27 
٢٩-٢٢  IX-2 
   

  ةالصفح  القرار
    

٣٠-٢٢  IX-1 
١-٢٣  B-8 
٢-٢٣  I-8 
٣-٢٣  I-9 
٥-٢٣  I-42 
   

١٣-٢٣  II-38 
١٤-٢٣  II-36 
١-٢٤  I-79 
٣-٢٤  I-6 
٥-٢٤  I-41 
   

٦-٢٤  B-9 
٢٠-٢٤  VIII-4 
٢١-٢٤  IX-6 
١-٢٥  I-9 
٢-٢٥  I-11 
   

٣-٢٥  I-12 
٣-٢٦  I-38 
٦-٢٦  B-10 
٢٣-٢٦  X-3 
١-٢٧  I-12 
   

٢-٢٧  I-22 
٦-٢٧  B-12 
٩-٢٧  VII-14 
١١-٢٧  II-37 
١٢-٢٧  I-74 
   

١٣-٢٧  I-78 
١٧-٢٧  I-49 
١-٢٨  I-18 
٢-٢٨  I-19 
٧-٢٨  I-43 

، ١-٢١، ١-١٨والقرارات ) ١٥للقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية حتى الدورة  (١-١٦، انظر القرار التي لم تعد ساريةالقرارات  —مالحظة   *
  .الحالية في الوثيقة) أ( والمرفق ،٤-٣٥ ،٦-٣٣ ،٤-٣٢ ،٣-٣١، ٤-٢٩، ٦-٢٧، ٦-٢٦، ٦-٢٤، ١-٢٣، ١-٢٢

  : قرارات أخرى سارية ولم تظهر نصوصها في الوثيقة الحالية لألسباب التاليةثالثةكورة في هذا الفهرس، هناك باالضافة الى القرارات المذ
   .Doc 7600وتظهر الطبعة الحالية من هذا النظام في .  تحكم هذه القرارات النظام الداخلي الدائم للجمعية العمومية  :١-١٤ ،٤-١٢، ١٢-٦ —



ت السارية المفعولالقرارا  F-2 

 

  
  ةالصفح  القرار

   
١-٢٩  I-1 
٣-٢٩  I-80 
٤-٢٩  B-13 
١١-٢٩  I-52 
١٣-٢٩  I-85 
   

١٤-٢٩  I-102 
١٥-٢٩  I-76 
١٦-٢٩  II-40 
١٩-٢٩  I-13 
٢١-٢٩  IX-3 
   

١-٣١  I-35 
٢-٣١  I-29 
٣-٣١  B-14 
٩-٣١  I-98 
١٦-٣١  IX-4 
   

١٧-٣١  IX-1 
٢٩-٣١  I-6 
١-٣٢  I-32 
٢-٣٢  I-6 
٣-٣٢  I-7 
   

٤-٣٢  B-16 
٦-٣٢  I-44 
٧-٣٢  I-103 
١١-٣٢  I-86 
١٢-٣٢  I-84 
   

١٩-٣٢  V-7 
٢٠-٣٢  V-8 
١-٣٣  VII-1 
٣-٣٣  I-34 
٥-٣٣  I-38 
   

  ةالصفح  القرار
   

٦-٣٣  B-17 
٩-٣٣  I-89 
١١-٣٣  I-81 
١٢-٣٣  II-41 
٢٠-٣٣  V-9 
   

٢٤-٣٣  X-29 
١-٣٤  X-25 
١-٣٥  I-44 
٢-٣٥  VII-16 
٤-٣٥  B-18 
   

٦-٣٥  I-87 
١٢-٣٥  I-76 
١٥-٣٥  I-81 
٢٢-٣٥  X-16 
٢٤-٣٥  X-4 
   

٢٧-٣٥  X-24 
٣٢-٣٥  X-30 
١-٣٦  II-26 
٢-٣٦  I-91 
٣-٣٦  I-95 
   

٤-٣٦  I-96 
٥-٣٦  I-96 
٦-٣٦  I-93 
٧-٣٦  II-29 
٨-٣٦  I-100 
   

٩-٣٦  II-31 
١٠-٣٦  I-99 
١١-٣٦  II-42 
١٢-٣٦  II-44 
١٣-٣٦  II-2 
   

  ةالصفح  القرار
   

١٤-٣٦  II-24 
١٥-٣٦  III-1 
١٦-٣٦  B-19 
١٧-٣٦  VI-1 
١٨-٣٦  VII-13 
   

١٩-٣٦  VII-15 
٢٠-٣٦  VII-4 
٢١-٣٦  I-74 
٢٢-٣٦  I-54 
٢٣-٣٦  II-32 
   

٢٤-٣٦  I-78 
٢٥-٣٦  I-101 
٢٦-٣٦  V-1 
٢٧-٣٦  VIII-5 
٢٨-٣٦  VIII-2 
   

٢٩-٣٦  X-18 
٣٠-٣٦  X-16 
٣١-٣٦  X-2 
٣٢-٣٦  X-10 
٣٣-٣٦  X-22 
   

٣٤-٣٦  X-20 
٣٥-٣٦  X-1 
٣٦-٣٦  X-26 
٣٧-٣٦  X-27 
٣٨-٣٦  X-28 
   

٣٩-٣٦  X-29 
   
   
   

  ـ انتهى ـ
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