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  ة والثالثونبعالدورة السا — الجمعية العمومية 
  لجنة الفنيةلا

إعداد بيان موحد ومنقّح بسياسات اإليكاو وممارساتها المستمرة المتعلّقة بنظام عالمي :  من جدول األعمال ٣٧البند 
إدارة الحركـة الجويـة   /إلدارة الحركة الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

(CNS/ATM)  
المالحة وممارساتها التي تخص ة ح بسياسات اإليكاو المستمرد ومنقّبيان موح إعداد  : من جدول األعمال ٤٤ند الب

  التحديد ة على وجهالجوي

  ١٣- ٣٦و  ١٥- ٣٥توصيات بشأن استكمال القرارين 

  )ورقة مقدمة من مجلس اإليكاو(

  التنفيذي الموجز
موحداً للسياسات المستمرة منقحاً وبياناً  ٣٧في دورتها  العمومية معية، من المتوقع أن تعتمد الج٩-١٥عمالً بقرارها 

  . في مجال المالحة الجوية يكون مستكمالً حتى تاريخ نهاية هذه الدورة

التي تُنشأ لها لجنة  ،عاديةمن دوراتها الفي كل دورة  العمومية ، من المتوقع أن تعتمد الجمعية١٥-٣٥وعمالً بقرارها 
ذات الصـلة بـنظم االتصـاالت والمالحـة      المرتبطة بها ممارسات المستمرةالموحداً لسياسات اإليكاو وبياناً  ،فنية

   .CNS/ATMالحركة الجوية  إدارة/واالستطالع

على  ١٣-٣٦، ويوصي بتعديل القرار ١٣-٣٦و  ١٥-٣٥وقد استعرض المجلس البيانات الموحدة القائمة في قراريه 
  . ١٥-٣٥ولم يقترح أي تعديل على القرار . المرفق بهذه الورقة) لفأ(النحو الوارد في التذييل 

بيان مستكمل وموحد على النحـو   بغية إعدادإجراء  باتخاذ، يوصي المجلس العمومية ومن أجل تيسير مهمة الجمعية
  .المرفق بهذه الورقة) جيم(الوارد في التذييل 

  :يليالقيام بما  العمومية يطلب من الجمعية  :اإلجراء
استعراض التعديالت المقترحة واعتماد القرار الخاص بالبيان الموحد بسياسات االيكاو وما يرتبط بها من   ) أ

محل  الذي سيحلهو القرار و ،)أ(في التذييل الوارد ممارسات في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، 
  . ١٣- ٣٦قرار الجمعية العمومية 

  .١٥-٣٥ء تعديالت على القرار الموافقة على أنه ال يلزم إجرا  ) ب

األهداف 
 :اإلستراتيجية

 Eو Dو A اإلستراتيجيةتساعد هذه الورقة على إحراز المزيد من التقدم على صعيد األهداف 
باستكمال وتعزيز إطار السياسة العامة ألنشطة اإليكاو في مجال المالحة الجوية وفيما يتعلق بالنظام 

الحركة الجوية  إدارة/ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع العالمي إلدارة الحركة الجوية
CNS/ATM. 

الموارد الالزمة لتنفيذ األنشطة المبينة في هذه  ٢٠١٣الى  ٢٠١١تتضمن الميزانية المقترحة للفترة  :اآلثار المالية
 .الورقة
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 استعراض البيانات الموحدة القائمة  -١

في  والواردةعلى ضوء توصيات لجنة المالحة الجوية، البيانات الموحدة القائمة  ،استعرض المجلس  ١-١
، )ب( المرفقو) أ( المرفق، ١٥- ٣٥ العمومية ، وقرار الجمعية)ث(إلى ) أ(من  المرفقات، ١٣- ٣٦قرار الجمعية 

ووفقاً للممارسة . بإدخال تعديالت على هذين القرارين العمومية بغي تقديم توصية للجمعيةبهدف تحديد ما إذا كان ين
  :السابقة، استند االستعراض إلى أنواع التغييرات التالية

  بها من ممارسات؛ يتعلقالتعديالت الضرورية لتوضيح الغرض من السياسات الحالية وما   )أ

  ؛العمومية للجمعية ٣٦لتي طرأت منذ انعقاد الدورة التعديالت الضرورية نتيجة للتطورات ا  )ب

ومن ثم لم تعد هناك  ،حذف السياسات وما يرتبط بها من الممارسات التي حققت الغرض منها  )ج
  .حاجة إليها

أي استكمال أرقام القرارات، وتصحيح األخطاء (ستدرج التعديالت ذات الطابع التحريري الصرف   ٢-١
  .السارية المفعول العمومية ي الوثيقة النهائية المنشورة الخاصة بقرارات الجمعيةف) المطبعية وما إلى ذلك

  :١٣-٣٦التالية الملحقة بالقرار  المرفقاتتعديل بويوصي المجلس   ٣-١

الرغبة  يظهربحيث ) التنسيق بين الحركة الجوية المدنية والحركة الجوية العسكرية) (س(المرفق  −
حول ) ٢٠٠٩(الدولي لاليكاو  المنتدىفي  لمدنيون والعسكريونا التي أعرب عنها المشاركون

من أجل العمل المشترك لتحقيق  ،العسكرية الجوية في مجال التعاون المدني والحرك إدارة
المجال الجوي كافة، عن طريق عملية قائمة على التعاون والتعاضد ب للمنتفعينالمنافع المتبادلة 

  .هذا التعاون لتسهيل الدولي المنتدىبصفتها  محوري دوربيكاو اال اضطالعوااللتزام والثقة، مع 

 يظهربحيث ) التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق في بعض حوادث الطائرات() ش( مرفقال −
آخر ما اتخذته االيكاو من اجراءات في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول خالل 

  .قائعهاالتحقيق في حوادث الطائرات وو

  ).ألف(ترد التعديالت المقترحة في التذييل 

  .١٥- ٣٥على القرار  ينبغي إدخالهاحدد المجلس أي تعديالت يلم   ٤-١

  ٣٧تنقيح البيانات الموحدة بحلول نهاية الدورة   -٢
ظم المستمرة ذات الصلة بالمالحة الجوية ون االيكاوينبغي أن تكون البيانات المنقحة والموحدة لسياسات   ١-٢

مستكملة حتى تاريخ  العمومية الحركة الجوية والتي ينبغي أن تعتمدها الجمعية إدارة/االتصاالت والمالحة واالستطالع
ط بها من ممارسات ذات طابع ، ومن ثم ينبغي أن تشمل أي سياسات جديدة منقحة وما يرتب٣٧نهاية الدورة 

استكمال عملية صي المجلس تطبيق نفس المنهجية على ويو. في هذه الدورة العمومية اعتمدتها الجمعية  مستمر
  .على حد سواء ١٥- ٣٥و  ١٣- ٣٦  القرارين
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 إعدادبهدف ) باء(، يوصي المجلس باإلجراء الوارد في التذييل العمومية ومن أجل تيسير مهمة الجمعية  ٢-٢
  .الموحدة السابقةفي إعداد البيانات  العمومية ويستند ذلك إلى خبرة الجمعية. بيانات منقحة وموحدة

وواجهت اللجنة الفنية في الماضي صعوبات في سياق مناقشة االقتراحات المقدمة من المشاركين   ٣-٢
دورة  انعقادوالرامية إلى إدخال تعديالت جوهرية على البيان الموحد القائم ما لم توثق هذه االقتراحات مسبقاً قبل 

اغبة في اقتراح تعديالت جوهرية على البيانات الموحدة الواردة في وبناء على ذلك، يطلب من الدول الر. الجمعية
 انعقادقبل ضمن ورقة عمل للجمعية العمومية،  ,توثيق هذه االقتراحات مسبقاً ١٥- ٣٥و  ١٣-٣٦قراري الجمعية 

  .حتى  يكون أعضاء اللجنة الفنية على استعداد لمناقشتها ٣٧الدورة 

  ن هذا الموضوعالمبادئ الموصى بها للعمل بشأ  -٣
  :في تطبيق المبادئ التالية العمومية على ضوء الخبرة السابقة، ربما ترغب الجمعية  ١-٣

تتطلب التطبيق المستمر لفترة تزيد على ثالث سنوات   مرتبطة بهاأي سياسة أو ممارسة تُعتبر   )أ 
  مستمرة؛ ذات صلةسياسة أو ممارسة 

لمواد الواردة في الوثائق المرجعية لإليكاو التي يمكن أن تُستبعد من البيانات الموحدة ا عادة ينبغي  )ب 
الجتماعات اللجنة  المقدمة الحصول عليها بيسر، مثل المالحق، والنظام الداخلي، والتوجيهات

  .فهذه المواد تتعلق بصفة خاصة بالممارسات ذات الصلة. الفنية

  ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ 
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  )ألف(التذييل 
  ة العمومية مشروع قرار مقدم لتعتمده الجمعي

  ٣٧في الدورة 

  موحد بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجويةالبيان ال  :٤٤/١القرار 

موحدا عـن   أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانا ٩-١٥الجمعية العمومية قد قررت في القرار  ا كانتلم
نهايـة   كل ما استجد حتـى البيان هذا  يتضمنعلى وجه التحديد، بحيث  السياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية

  .الدورة  تلك
بيانا بالسياسات المسـتمرة  ، بأكملها )ث خ( إلى) أ( بمرفقاته ١٣-٣٦ ١٤-٣٥ قد اعتمدت بموجب القرار ولما كانت
  .العمومية للجمعية ٣٦ ٥٣عند نهاية الدورة كما كانت  العمل في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد وأساليب

قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الوارد الجمعية العمومية  ولما كانت
القرارات التي اتخذت في  لمراعاةالبيان هذا ، وعدلت بأكملها )ث خ( إلى) أ( ومرفقاته ١٣-٣٦  ١٤-٣٥ في القرار

  .٣٧ ٣٦أثناء الدورة 
  .١٣-٣٦ ١٤- ٣٥ يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في القرار يالبيان الحال كانولما 

  :ن الجمعية العموميةإف

  :تقرر  -١
التـي   أساليب العملا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة وهذأن مرفقات   )أ

للجمعيـة   ٣٧ ٣٦ الـدورة  في نهايـة  كما كانتتنتهجهـا المنظمة في مجال المالحة الجوية 
  .العمومية

مثـل  تت المستمرة الواردة في المرفقات بكل جانب من جوانب السياسا ةالمرتبط اإلجراءاتأن   )ب
  .الغرض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياسات إرشادات

  .بأكملها )ث خ(إلى ) أ(ومرفقاته ١٣-٣٦ ١٤-٣٥أن هذا القرار يحل محل القرار  تعلن  -٢

  )أ(المرفق 
  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد 

  المالحة الجوية خدمات وإجراءات
والتوصـيات  من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد  تطلبقد ت اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  ٣٧المادة  لما كانت

من  ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨ ولم كانت المواد، من ذلك العمل واألمور التي يتناولها ، وتحدد الغرضالدولية واإلجراءات
  .الصدد في هذا إضافيةاالتفاقية تتضمن أحكاما تلك 
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  .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

ي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أ — القاعدة القياسية  )أ
لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجوية  ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريا اإلجراءات أو

وفي حالة استحالة التقيد به  . بالتقيد بها بموجب اتفاقية شيكاغو الدول المتعاقدة والتزمتالدولية، 
  .االتفاقية من ٣٨ بمقتضى المادة إجبارياالمجلس بذلك  إبالغيصبح 

يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو  نصأي  — التوصية  )ب
انتظام أو كفاءة المالحة الجوية  ، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أواإلجراءات
  .شيكاغو اتفاقيةبموجب دول المتعاقدة التقيد به ال حاولالدولية، وت

  :الجمعية العمومية تقرر ما يلي فإن

 تغيرخدمات المالحة الجوية كي تواكب  التوصيات الدولية وإجراءاتحسب االقتضاء القواعد و يجب أن تعدل  -١
  .ير التجهيزات والخدماتوتوف اإلقليميأساسا سليما للتخطيط  —أمور جملة ضمن  —االحتياجات والتقنيات وتصبح 

استقرار على  المحافظة لتمكين الدول المتعاقدة من التوصياتقدر عال من االستقرار في القواعد و توفيريجب   -٢
ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على مـا يهـم    . السابقة فقرةبأحكام ال اإلخاللتنظيماتها الوطنية، وذلك دون 

  .تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضرورية إدخالءة دون السالمة واالنتظام والكفا
خـدمات المالحـة الجويـة بعبـارات      وإجـراءات تصاغ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا    -٣

مرحلـة النضـج    إلـى على أحكام عامة وصـلت   والتوصياتويجب أن تشتمل القواعد . وبسيطة ووجيزة واضحة
ويجب بالقدر . وتحدد أيضا مستويات السالمة المطلوبة والكفاءة المتعلقة بالتشغيل واألداء شروطالتحدد  وأن واالستقرار

  .الداعمة، عند وضعها من قبل االيكاوالمواصفات الفنية في وثائق منفصلة  الممكن أن توضع
أقصى حد  إلىتعتمد  أن اإلرشاديةوالمواد  واإلجراءات والتوصيات الدوليةللقواعد  إعدادهاينبغي لاليكاو لدى   -٤

  .بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحـو الـوافي   وضع القواعدب المكلفةمالئم على أعمال الهيئات األخرى 
مواد مناسبة، وينبغي في تلك المواد التي تصدرها تلك الهيئات األخرى المعنية بوضع القواعد ويمكن أن يعتبر المجلس 
  .ثائق االيكاوالحالة اإلشارة إليها في و

في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون القواعد التي تحدد التجهيـزات والخـدمات الواجـب      -٥
توفيرها وليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب على هذا التوفير مـن آثـار   

  .اقتصادية
خدمات  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد القدة بشأن اقتراحات تعديل يجب أن يستشير المجلس الدول المتعا  -٦

 . عاجـل إجـراء  فيها المجلس أن من الضروري اتخاذ  ىالمالحة الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير
بشرط التحقق من ، وذلك بشأن المواصفات الفنية بدون استشارة الدول أن يتخذ قرارهلمجلس ل جوزوعالوة على ذلك ي

  .يجب توفير هذه المواد للدول بناء على طلبها ومع ذلك . صحتها واعتمادها على النحو الوافي
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خدمات المالحة الجوية بما  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد اليجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت   -٧
  .يتيح للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها

خدمات المالحة الجويـة محـددة بطريقـة     وإجراءاتكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق يجب أن ت  -٨
ما لـم تفـرض الظـروف     ،تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل سنة تقويمية إلىتضطر الدول المتعاقدة  ال

خدمات المالحـة   إجراءاتوثيقة عند تطبيق ما سبق أال يعدل الملحق أو  اإلمكانويتعين حسب  . االستثنائية غير ذلك
  .الجوية أكثر من مرة واحدة في السنة التقويمية

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
خدمات المالحـة   والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام   -١

قواعـد  الالتـي تتضـمن    ائدة وثـائق اإليكـاو  عرض وفوتجهيز طريقة ويجب أن يحاول المجلس تحسين  . الجوية
الصلة، وبصفة خاصة للـنظم المعقـدة    خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى ذات والتوصيات الدولية وإجراءات

شجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمسـتويات  وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للمجلس أن ي  .بها والتطبيقات المرتبطة
وينبغي للمجلس أن يواصل البحث عن أفضل السبل المالئمـة لوضـع ومعالجـة ونشـر     .  يل واألداءالنظم والتشغ

  .المواصفات الفنية
والتوصيات الدوليـة  قواعد لينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل  -٢

لذلك  نبغيوي . عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونهاخدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل  وإجراءات
يوما علـى   ٣٠وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها  . أن تتاح لها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل

  .بشأنها أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معها إقراربعزمها على  لإلبالغاألقل 
الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتها على التعديالت  اءإعطينبغي   -٣

، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقـت الـالزم   والتوصياتلقواعد لالمعتمدة 
  .لدولاالتعديالت المعتمدة ووصول بالغات  إلرسال

أعاله، أال تقل الفترة الفاصلة بـين كـل    ٨في تطبيق أحكام الفقرة  اإلمكانيراعي المجلس حسب  ينبغي أن  -٤
 .الجوية عن ستة أشهر خدمات المالحة وإجراءاتللتطبيق المشترك لتعديالت المالحق مقرر وآخر يليه موعد 

  )ب(المرفق 
  اجتماعات المالحة الجوية العالمية

همة من وظائف المنظمة، ويقتضي مـن الـدول المتعاقـدة    مالجوية العالمية وظيفة عقد اجتماعات المالحة  لما كان
  .والمنظمة جهدا كبيرا وصرف أموال كثيرة

أي عبء ال مبرر  إلقاءمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون  ولما كان
  .له على الدول المتعاقدة وعلى المنظمة

  :العمومية تقرر ما يلي الجمعية فإن
أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى عقدها وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي   -١

الوثائق األساسية  وإعدادلمالحق االوسيلة الرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية، بما في ذلك تعديل 
    .الجوية في مجال المالحةاألخرى 
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التوصل الى  امكانيةظهر تأال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأهمية المشكالت التي ستبحث وما لم   -٢
بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حـول   قرار

  .محدد بشأنها قراراتخاذ ب تسمحاألمور التي لم تنضج الى الدرجة التي 
يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليها وتوفر التنسيق   -٣

  .الالزم فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي عليها
اثنا عشر شهرا على  ريميجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التقويمية، كما يجب أن   -٤

  .ذلك نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائية خالف بإسهاباألقل بين أي اجتماعين متتاليين يعالجان 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما اذا كان فـي المسـتطاع    إحالةقبل أن يقرر المجلس   -١

باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة  وإمابالمراسالت مع الدول  إماالموضوع ذلك معالجة 
  .االجتماع خالل الموضوع اذا كانت هذه الوسائل تسهل البت في الجوية

اع ينبغي أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث يحدد المهمة المطلوب القيام بها، ويحدد أنـو   -٢
وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ينبغي . الخبرة المتخصصة التي سيحتاج اليها االجتماع

  .بالكفاءة اإلخاللالحرص على االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون 
من شأنها أن تختصر  تسهيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ينبغي أن يضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات  -٣

  .بكفاءة االجتماع اإلخاللالى أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الدول، وذلك دون 
ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود جدول األعمال، والنظر في تقرير االجتمـاع المحـرر     -٤

التعديالت الصياغية الطفيفة على تقرير  بإدخالاالجتماع تقوم األمانة العامة وبعد . بلغات عمله والموافقة على التقرير
  .االجتماع وبتصحيح ما قد يكون فيه من أخطاء مطبعية

جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية بطريق الجو عادة، على أن يرسل جدول األعمـال   إرسالينبغي   -٥
الجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد ا

  .أما بقية الوثائق فترسل بأسرع ما يمكن
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  )ج(المرفق 

  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

  .بحل المشكالت الفنية المتخصصة لإلسراعفرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة  حيث أن
بال  اإلفراطمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون  ث أنوحي

  .أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمة إلقاءداع في 
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
قدم في حل المشكالت الفنيـة  تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما يكون من الضروري التيجب أن   -١

  .سريعا من خالل األجهزة األخرى القائمة أو المتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حال مالئما
مناسبة ألغراض خطة أعمـال اإليكـاو، وأن تكـون    اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق  كونيجب أن ت  -٢

  .لتزام بهامع وضع مهلة زمنية ويجب اال واضحة ومحددة
عمـل الفـرق    إنهاءيجب استعراض التقدم الذي تحرزه فرق لجنة المالحة الجوية استعراضا دوريا، ويجب   -٣

ما لم تـر لجنـة    على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنوات باإلبقاءوال يسمح . إليهابمجرد انجاز المهمة الموكولة 
  .المالحة الجوية مبررا لهذا االستمرار

موجهة قدر اإلمكان نحو النهج القـائم علـى األداء    ق خبراء لجنة المالحة الجويةيفرتكون أنشطة  يجب أن  -٤
  .خالل إعداد القواعد والتوصيات الدولية

  اإلجراء المتصل بهذا القرار
ال لجنة المالحة الجوية وبحيث  إلىمن مجموعة الخبراء مقدمة ينبغي أن تقدم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة 

  .تفسر على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

  )د(المرفق 

  الجوية المالحة  خدمات والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة ممكنة  اتفاقية الطيران المدني الدوليمن  ٣٧المادة حيث أن 
  .تسهيل المالحة الجوية وتحسينها إلىكل المسائل التي يؤدي توحيدها  التي تخص والتوصياتمن التوحيد في القواعد 

وترى من الضروري اتبـاع  دولي،  إجراءأو بأي  دوليةااللتزام بأي قاعدة  تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال وحيث أن 
  .اإليكاو إلىبذلك على الفور  اراإخطبأن ترسل  شيكاغو من اتفاقية ٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أساليب تختلف عنها نظم أو

من األهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب وحيث أن 
  .الجوية خدمات المالحة التوصيات الدولية وإجراءاتقواعد وللعلى المصاعب التي تعترض تنفيذها 
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  :يلي ن الجمعية العمومية تقرر ماإف
 والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الالمتاحة على تنفيذ  يجب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل  -١

  .خدمات المالحة الجوية
والتوصيات الدولية قواعد الالدول المتعاقدة وممارسات و قواعداالختالفات القائمة بين المجلس رصد أن ييجب   -٢

االختالفات لصالح سالمة وانتظام المالحة الجوية  إزالةة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على خدمات المالح وإجراءات
  .ألهداف القواعد الدولية نافيةاالختالفات الم وإزالة الدولية،

  . يجب أن يقوم المجلس بتحليل السبب الرئيسي وراء عدم التنفيذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة  -٣

  لقراراإلجراءات المتصلة بهذا ا

خدمات  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة على تطبيق   -١
 اإلقليميـة ذلك موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب اإليكاو  المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في

  .اإلنمائيم المتحدة موموارد برنامج األ
ينبغي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق فـي منشـآتها التشـغيلية      -٢

خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الصدد ينبغي  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التتفق مع  وإجراءاتأساليب عمل 
خدمات المالحة  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد اللتنفيذ الداخلية  إجراءاتهاتعديل  إمكانيةللدول المتعاقدة أن تبحث 

  .أسهل أو أبسط أو أكثر فاعلية اإلجراءاتالجوية حتى تصبح 
المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارسـاتها   إخطارينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على   -٣

وينبغي للدول المتعاقدة   .فيها بتلك األحكام بالتواريخ التي ستلتزم ، وكذلكوالتوصيات الدوليةالوطنية وأحكام القواعد 
التي تجد نفسها غير قادرة على االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية أن تخطر االيكاو بسبب عدم تنفيذها لها، بما فـي  

التي  اإلخطاراتسرعة وينبغي أن تنشر ب  .ذلك أي لوائح وممارسات وطنية مطبقة تختلف من حيث الشكل أو المبدأ
عقب تسلمها من الدول، على أن يكون هذا النشر علـى   والتوصيات الدوليةتبين وجوه االختالف عن القواعد القياسية 

الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أي  إلىينبغي أن يطلب و.  بالمالحق ذات الصلة بالموضوعإضافات صورة 
  .خدمات المالحة الجوية وإجراءات والتوصيات الدوليةياسية اختالفات هامة عن القواعد الق

خـدمات المالحـة    والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس، في رصده لالختالفات القائمة عن   -٤
لتي ومن الدول ا والتوصياتلقواعد هذه االجوية أن يطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذها ل

للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة، التي لم تنشر في أدلة طيرانها معلومات  كذلك ينبغي. غير كامل إخطاراأرسلت 
  .نشرها إلىخدمات المالحة الجوية أن تبادر  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد العن تنفيذ 

  )ه(المرفق 
  األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة

 في التخطيط لتنفيـذ  لهيئاتالفنية الحديثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية ل اإلرشادات ث أنحي
  .اإلقليميةخدمات المالحة الجوية والخطط  والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد ال
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تطورات ال موظفي التشغيل لمواكبة لتدريب العاملين وتحديث معلومات ةالفني نشر اإلرشاداتمن المهم أيضا  وحيث أنه
  .التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العمليات الجوية

  .غير اإليكاو اإلرشاداتوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه تال  وحيث أنه
مهمة ضـخمة   يشكالنالقتضاء، أدلة وكتب دورية جديدة حسب ا وإصدار، اإليكاوالتحديث المستمر ألدلة  وحيث أن

في أمانـة   العمل قدرةوتنطوي على أولويات متضاربة وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم  وإداريونيلزمها عاملون فنيون 
  .النشرأساليب المنظمة وتنظيم 

وضـع  األولوية الستمرار تحديث محتويات األدلة الفنية الصادرة عن اإليكـاو، و  إعطاء الجمعية العمومية تقرر فإن
والتوصيات قواعد لالتي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفيذها ل اإلضافية اإلرشاديةالمواد 

  .خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات والخدمات الدولية وإجراءات

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
رار برنامج األدلة الفنية والكتب الدورية التي تصدرها المنظمـة، وذلـك   ينبغي للمجلس أن يستعرض باستم  -١

 إدخال إلىالالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة  اإلرشاداتالقدر الوافي من  إلدراجضمانا 
  .مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دورية دون تأخير كبيـر   إصدارتي تتيح ينبغي للمجلس أن يوفر السبل ال  -٢
  .ودون المساس بأولويات المطبوعات الروتينية

  )و(المرفق 

  وحدات القياس

  .أنه ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمة العمليات الدولية الجوية واألرضية حيث
ابت للمنظمة هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبوعات المالحة أنه من األهمية بمكان أن يكون النهج الثوحيث 

  .الجوية الصادرة عنها
أن الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحـدات القيـاس فـي     وحيث

مح باستخدام بعض الوحدات من ، ويس"النظام الدولي للوحدات"عمليات الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية، وهو 
  .خارج هذا النظام الدولي استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتا

  :الجمعية العمومية تقرر ما يلي فإن

وممارساتها الوطنية متمشية مع أحكام الملحق الخامس بأسـرع   تشجيع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمها  -١
  .يمكن ما
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وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة الجوية الصادرة عن المنظمة هي الوحدات المنصـوص  أن تكون   -٢
  .تضمن الوحدات المالئمة بقدر ماالملحق الخامس باتفاقية شيكاغو  عليها في

  )ز(المرفق 
  شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة

  اتواجازات طواقم قيادة الطائر
  .غراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازاتأللم تحدد صراحة اشيكاغو ة من اتفاقي ٣٣المادة  حيث أن

توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات  وحيث أنه
على الطائرات  وصيات الدوليةوالتقواعد الالتي أصدرتها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخرى الى أن يبدأ سريان 

  .الطيارين المعنيين المعنية أو
على طرز معينة مـن الطـائرات   والتوصيات الدولية قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد  وحيث أنه

 لبعض تلك الطرز أووتوصيات دولية قد يعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد  حيث أنهوفئات معينة من الطيارين، و
  .هذه الفئات

  :الجمعية العمومية تقرر ما يلي فإن

على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة واجـازات طـواقم     -١
فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران فـوق   الطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي سجلت

  .من اتفاقية شيكاغو ٣٣و) ب( ٣٢ في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتين أقاليمها، بما

بموجب النظم  يجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات واالجازات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها  -٢
 فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران للدولة الوطنية

  .منها، ريثما يبدأ سريان القواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو بفئات الطيارين

  )ح(المرفق 
  التدريب على أعمال الطيران

دمات المالحة واجراءات خوالتوصيات الدولية قواعد التوفير وتشغيل التجهيزات والخدمات األرضية، وتنفيذ  حيث أن
  .الجوية بصورة مرضية، أمور مرهونة بتوفير مستوى عال من التدريب للعاملين

  .الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافيا وحيث أن

دول المتعاقدة علـى  من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مستوى عال من التدريب للعاملين ومساعدة ال وحيث أنه
  .اشباع احتياجاتها من التدريب

واجراءات والتوصيات الدولية قواعد الحلقات التدريب التي تعقدها المنظمة تعد وسيلة فعالة تعين على فهم  وحيث أن
  .خدمات المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة
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  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
ول المتعاقدة ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية من التدريب للعاملين في مجـال الطيـران،   تشجيع الد  -١

وتحقيقا لهذه الغاية يجب أن تـدرج  . وخصوصا من يقومون بتوفير وتشغيل خدمات وتجهيزات المالحة الجوية الدولية
  .∗الطيران في مجاليكاو للتدريب المنظمة في برنامج عملها العادي برنامجا تدريبيا متواصال يسمى برنامج اال

  :العمل بالمبادئ التالية في برنامج االيكاو للتدريب على الطيران  -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
سيما  يسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدريب العاملين في الطيران، والجب تشجيع وتي  )ج

عن أثر مناوئ لسالمة المالحة الجوية الدولية أو أمنها  على األمور التي قد يسفر نقص التدريب فيها
  .انتظامها أو

  .لي على التجهيزات التدريبيةينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأن اإلشراف التشغي  )د
للقائمين  واإلرشادينبغي أال تشارك المنظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، بل أن تسدي التشجيع   )ھ

  .هذه التجهيزاتعلى تشغيل 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

أن يقدم المشورة المباشرة وأن يعقد الدورات التدريبية و اإلرشاديةينبغي للمجلس أن يضع المواصفات والمواد   -١
  :ويتعامل بالتشاور المباشر بما يساعد الدول المتعاقدة على اجراء ما يلي

توحيد مناهج وأساليب ومحتوي الدورات التدريبية حسب االمكان، ووضع األحكام   )أ
  .االجازاتمنح الوافية الجراء االمتحانات و

  .ع القواعد القياسية الدوليةم االرتقاء بمستويات اإلنجاز إلى مستوى يتماشى  )ب
أعاله من أجل تحقيق مزيـد مـن   ) و ب) استخدام المعايير المذكورة في البندين أ  )ج

  .التوحيد في ممارسات التشغيل واجراءاته

بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضاء لتوفير المهارات ينبغي ايالء اهتمام مستمر   -٢
  .لتجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتهاا إلنشاءالمطلوبة 

  :ما يليوضع شروط لتحقيق ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على   -٣

   

                                                        
  .ساعدة التي تقدمھا االیكاو في اطار مشروعات برنامج األمم المتحدة االنمائي وغیره من البرامجالم ١٧- ٣٦ینظم القرار   ∗



  A37-WP/29 
  TE/7 
 A-10 Appendix A 
 

 

في موقع العمل، بما في ذلك التعريف بظروف التشغيل المعنية، للعاملين الـذين أكملـوا   التدريب   )أ
وضـعهم فـي مواقـع     ية قبلتدريبهم األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف التشغيل الفعل

المسؤولية في الوظائف التشغيلية، وفي هذا الصدد ينبغي توجيه عناية الدول الى امكان االسـتفادة  
  .التعاون الفني وبرامج المساعدةالكاملة من مختلف موارد 

دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات وخصوصا بصدد المعدات أو االجراءات أو األساليب عقد   )ب
  .الجديدة

ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم اليه معلومات عن أنواع الدورات التدريبية في مجـال    -٤
لكي يوزع المجلس  ،من دول أخرىالمتوفرة بصورة أخرى في الدولة وتقبل فيها طالبا الطيران التي تعقد برعايتها أو 

تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توجه اليه االستفسارات  وينبغي أن . على الدول األخرى هذه المعلومات
وبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كـل المعلومـات    . للحصول على مزيد من التفاصيل

  .المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبا من البلدان األخرى ىالمفيدة عن المؤسسات التدريبية التي تتلق
ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستفادة الى أقصى حد ممكن من مراكز التدريب الموجودة في   -٥

. منطقتها لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنية مناظرة لتلك المراكز
لى توفير الظروف المؤاتية ليلتحق بها مواطنـون مـن الـدول    وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمجلس أن يشجع الدول ع

  .األخرى في المنطقة

  )ط( المرفق
  واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية

فـي   من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطـائرات أو  حيث أن
  .ا يسفر عن االقتصاد في النفقاتالمنشآت األرضية أو الفضائية، بم

من الممكن تخفيض درجة التعقيد الكلي في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصفات التشـغيلية   وحيث أن
في منشآت أرضية  وإماعلى متن الطائرات  إماالعامة لألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 

  .أو فضائية
من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد تعترض هذا التنسيق، وأن من الواجـب مراعـاة جـدوى     وحيث أن

  .التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي له إلىالتكاليف والحاجة 
لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفـة الداخلـة فـي     وحيث أن
  .الدول من إليهاا، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة اختصاصه

تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضع تنسـيق  أن  الجمعية العمومية تقرر فإن
الفني المتوقـع   االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات التشغيلية والتقدم إقامةدقيق مع 

  .واعتبارات التشغيل االقتصادية
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  )ي( المرفق
  اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات اإلقليميةصياغة الخطط 

المطلوب من الـدول   اإلضافية اإلقليمية واإلجراءاتتبين التجهيزات والخدمات  إقليميةالمجلس يضع خططا  حيث أن
  .من اتفاقية شيكاغو ٢٨المتعاقدة توفيرها أو استخدامها وفقا للمادة 

آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد على احتياجات الطيـران   إلىتقتضي التعديل من حين  اإلقليميةالخطط  أن وحيث
  .المدني الدولي

أن اإليكاو وضعت نهجا لتخطيط التجهيزات والخدمات يرتكز على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركـة  وحيث 
  .عالمية للمالحة الجويةالجوية والخطة ال

  . أنه ينبغي أن تستند أعمال تخطيط التجهيزات والخدمات على النهج القائم على األداء في عمليات التخطيط وحيث

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضـيات الجاريـة والمتوقعـة للطيـران      اإلقليميةأن تنقح الخطط   -١
  .الدولي لمدنيا
سمحت بذلك  إذاالدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية و بين المنظمةبالمراسلة  اإلقليميةن تعدل الخطط أ  -٢

  .طبيعة التغيير الالزم
  :هذه عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل  -٣

  .اإلقليميةفي الشروط التي حددها المجلس في الخطط ال تمثل تغييرات   )أ
  .وال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاو  )ب
  .اإلقليميوال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى   )ج

  .هذه التعديالت وإصدارسلطة معالجة  اإلقليميةيجوز للمجلس تفويض الهيئات 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
س أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط االقليمية متمشيين مع خطة المالحة الجوية العالميـة  ينبغي للمجل  -١

  .وأن يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط
وجود  كي يتحقق في الوقت المناسب من اإلقليميةينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على الخطط   -٢

مزيد من التحسينات على مسـتويات السـالمة    إدخال إلىتنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة  إلىأي حاجة 
  .الحالية

، أن يأخذ في اعتباره اإلقليميةتنقيح أي من الخطط  إلىالحاجة  إلحاحينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى   -٣
  .ضروريةال اإلضافيةخدمات التجهيزات والالوقت الذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفير 
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لتنفيذ أنواع جديدة مـن المعـدات    اإلقليميةينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط   -٤
  .بالفعل في حينها لمعدات المناسبةتوفير امناسبة ل

يمية، ومعهـا أدوات التخطـيط   ينبغي للمجلس أن يضمن اعداد قواعد بيانات الكترونية بالنسبة للخطط االقل  -٥
  .الالزمة، من أجل تحسين الكفاءة وتعجيل دورة التعديل

ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث الخطـط    -٦
  .وأي وثائق تكميلية اإلقليمية

  )ك( المرفق

  اإلقليميةاجتماعات المالحة الجوية 
التجهيزات والخدمات المتوقع أن توفرها الدول  حديدللمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لت اإلقليميةالجتماعات ا حيث أن

  .من االتفاقية ٢٨المتعاقدة وفقا للمادة 
  .أموال كثيرة وإنفاقهذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة بذل جهد كبير  وحيث أن
على الـدول   اإلثقالالحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون  من الضروري ضمان وحيث أن

   .المتعاقدة أو على المنظمة
  . أن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجزه المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذوإذ تأخذ في اعتبارها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف

أال تُعقد اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية إال لمعالجة القضايا التي يتعذّر على المجموعات االقليمية للتخطيط   -١
  .والتنفيذ معالجتها بشكل واف

تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حـدوثها فـي     -٢
  .المعنيةلألقاليم  اإلقليميةالخطط 

تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي الـدولي وعمليـات     -٣
  .الطيران العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عمله

لمسائل المطروحة على جـدول األعمـال   بأنسب الطرق للنظر في ا تنظيم من هذه االجتماعات يستخدم لكل  -٤
  .وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع

تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة يتعين حلها، وال سيما المشاكل   -٥
تماعات المالحة الجوية ذات النطاق التي تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اج

  .الشامل اإلقليمي
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنية، وأن يشجع  إقليميةينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعات   -١
  .ضامنالدول المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بالت

قبل عشرة أشهر على األقل من موعد  متاحا إلكترونياجدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية، جعل ينبغي   -٢
  .بالنسبة للمستندات الرئيسية قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعدو، بالنسبة لجدول األعمال عقد االجتماع

للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمة لتصـريف األمـور    قليميةاإلينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات   -٣
  .التشغيلية والفنية المتعلقة بجدول أعمالها

ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضعها ناقلوها   -٤
ن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لديها، لعمليات المستقبل، وع الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي

  .وعن التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطيران
على وضع معايير للتخطيط متمشية مع أحـدث   اإلقليميةينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية   -٥

ات التشغيل واالعتبارات االقتصـادية، آخـذا فـي    بمتطلب اإلقليميةالتطورات ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط 
  .مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحالية إدخال إلىاالعتبار الحاجة 

ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ في االجتماعـات    -٦
  .للمالحة الجوية اإلقليمية

  )ل(المرفق 
  إلقليميةاتنفيذ الخطط 

تتعهد الدول المتعاقدة بأن توفر حسب االمكان تجهيزات المالحة  أن نصت علىشيكاغو من اتفاقية  ٢٨المادة  حيث أن
  .الجوية وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

  .الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي يحتاجها الطيران المدني الدولي وحيث أن
ؤثر في سالمة العمليات الجوية الدوليـة وانتظامهـا   تفي تنفيذ الخطط االقليمية قد  ةقصور خطيرأي أوجه  ث أنوحي

  .بأسرع ما يمكن يستحق االزالة بالتالتوكفاءتها، و

  :الجمعية العمومية تقرر ما يلي فإن

تشغيل التجهيزات والخـدمات  ولوية في تنفيذ برامج الدول المتعاقدة الى توفير واستمرار ألا ىيجب أن تعط  -١
  .التي من المرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير خطير على العمليات الجوية الدولية

القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليميـة والتحـري عنهـا واتخـاذ     أوجه يجب أن تقوم المنظمة بتحديد   -٢
  .االجراءات الالزمة لها في أقل وقت ممكن
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التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية وفي تنفيذها  يجب أن تحدد مجموعات  -٣
  .وأن تقترح التدابير العالجية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسريعا بالتوصيات الخاصـة بتـوفير تجهيـزات      -١
ي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزيـد مـن   وخدمات المالحة الجوية الت

  .التحسينات على مستويات السالمة الحالية
ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفيها في حينها، بما في ذلك توفير العاملين الالزمين،   -٢

  .لتي تخصها في الخطط االقليميةجزاء األمن أجل التنفيذ المنتظم ل
 أوجـه ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخطط االقليمية واصدار تقارير مرحلية دورية تتضمن بيانات عن   -٣

  .القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية
ا بسـبب  ينبغي للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية أن يبلغوا عن أي مشكلة خطيـرة يصـادفونه    -٤

وينبغي ارسال البالغ الى الـدول  . القصور في تنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة في الخطط االقليمية
وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقارير الخطوات الالزمة لحل المشـاكل،   . المتعاقدة المسؤولة عن التنفيذ

بغي للمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغوا االيكاو عن طريق أي هيئـة  وعندما ال تتخذ الخطوات العالجية ين
  .دولية حسب االقتضاء

نقص في تنفيذ  ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشاكل الخطيرة التي يصادفها المنتفعون بسبب أي  -٥
  .يمكن ه المشاكل بأسرع ماتجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة لتصفية هذ

  )م(المرفق 
  ∗حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية تعيين

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقليمها  حيث أن
  .زمة النشاء هذه الخدمات وتقديمهاالتي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير الال

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا على أنه يجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتها عن  وحيث أن
  .تقديم خدمات الحركة الجوية فوق اقليمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما

  .ائبة أن تنهيا اتفاق التفويض في أي وقتيجوز للدولة المنيبة والدولة الن وحيث أنه
الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم  وحيث أن

اليها خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة 
  .اجتماعات المالحة الجوية االقليميةمن 

                                                        
  .أقالیم معلومات الطیران والمناطق المراقبة والنطاقات المراقبة" المجاالت الجویة لخدمات الحركة الجویة"تشمل عبارة   ∗
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  :فيما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجوية الجمعية العمومية تقرر ما يلي فإن
حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فـوق   إن  -١

أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد  السالمة وتحقيق التشغيلية لتأمينعلى أساس االعتبارات الفنية وتقرر أعالي البحار، 
  .لمقدمي تلك الخدمات وللمنتفعين بها

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو التشغيلية   -٢
  .أو األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة

بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي دولتين أو عندما تقضي الحاجة   -٣
  .أكثر، أو أجزاء منها، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنية

هـذا   ىعلى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتول  -٤
ما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات التي يتفق الطرفان على أنها التقديم وفقا ل

  .ضرورية للدولة النائبة
علـى   تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد للمسؤولية فوق أعالي البحار  -٥

  .ة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعنيالمهام الفنية والتشغيلية المتعلقة بسالم
  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي

ن كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقليمها الـى دولـة   ا  -٦
  .أخرى، انما تفعل ذلك دون اخالل بسيادتها

ة الجوية االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركة الجوية ان موافقة المجلس على اتفاقات المالح  -٧
  .المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي في

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
غي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسـم  عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينب  -١

القامة نقاط تحويل المسؤولية وانجـاز   ىالحدود التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثل
  .اجراءات التنسيق األكثر فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة

توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار على أن تعقد اتفاقـات،   ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي  -٢
كلما أمكنها ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعـذر  

قد يلزم تعديل حدود على األولى تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، و
الجوي الذي تقدم اليه خدمات الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة  المجال

  .ريثما يتسنى استئناف الخدمات األصلية

   



  A37-WP/29 
  TE/7 
 A-16 Appendix A 
 

 

  )ن(المرفق 
  توفير خدمات البحث واالنقاذ

دولة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانياتها المساعدة الى تنص على أن تتعهد كل  من اتفاقية شيكاغو ٢٥المادة  حيث أن
بها من وقـت الـى آخـر     ىالطائرات المستغيثة فوق أراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوص

  .االتفاقيةتلك  ىبمقتض
االنقاذ وتشغيلها في أراضي االتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بانشاء خدمات البحث وتلك الملحق الثاني عشر ب وحيث أن

  .الدول المتعاقدة وفوق أعالي البحار
االتفاقية ينص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم اليها خدمات البحث واالنقاذ تلك الملحق الثاني عشر ب وحيث أن

ماعات المالحة الجوية تحدد بموجب اتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجت
  .االقليمية

االتفاقية يوصي بأن تكون مناطق البحث واالنقاذ متمشية بقدر االمكان مع أقـاليم  تلك الملحق الثاني عشر ب وحيث أن
، وأن تكون فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مع األقاليم البحرية للبحث معلومات الطيران المناظرة لها

  .واالنقاذ
المجلس أن خدمات المالحة الجوية التي تقدمها الدولـة   ىاالتفاقية تنص على أنه اذا رأتلك من  ٦٩المادة  وحيث أن

المتعاقدة ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن 
رة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة يتشاور مع الدولة التي يعنيها األمر مباش

  .الحالة، وجاز له أن يقدم توصيات لهذا الغرض
من اتفاقيـة شـيكاغو تتضـمن فيمـا تتضـمنه خـدمات        ٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة وحيث أن 

  .واالنقاذ البحث

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
، االجماليةبأقل قدر من التكاليف  ىتحقيق الكفاءة المثلو ضمان السالمة بقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ  -١

فوق أعالي  فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة أو أو ،فوق أراضي الدولهذه المناطق سواء كانت 
تشغيلية ومنها مدى استصواب تطابق الفنية والعتبارات الس اعلى أساو ، وفقا التفاق المالحة الجوية االقليمي،البحار

ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي  أقاليم معلومات الطيران مع مناطق البحث واالنقاذ
  .البحار

النقاذ والخدمات يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحرية للبحث وا  -٢
الجوية للبحث واالنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسيق االنقاذ كلما كان ذلك عمليا وذلك 

  .للتنسيق بين العمليات الجوية والعمليات البحرية للبحث واالنقاذ
كثر، أو جزءا من تلك األراضي، اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أ  -٣

  .فينبغي االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية
يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه   -٤

لمتفق عليها مع الدولة النائبـة لكـي   ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات ا ،الدولة المنيبة
  .النائبة تشغلها هذه الدولة
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اسناد المسؤولية فوق أعالي البحار على المهام الفنية  رتقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى أخرى، ويقتص  -٥
  .والتشغيلية المتعلقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في المنطقة المعنية

فوق أعالي البحار، ينبغـي أن يعـالج   بما في ذلك تقديمها م خدمات البحث واالنقاذ، كل نقص في كفاءة تقدي  -٦
  .بالتفاوض على اتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقاذ

  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
ات البحث واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انما تفعل ذلـك  كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدم  -٧

  .دون االخالل بسيادتها

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ   -٨
  .لمنطقة المعنيةفي مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ا

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الدول األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حدود منـاطق البحـث     -١
واالنقاذ التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صـندوق مشـترك   

أو انشاء هيئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليها مسؤولية توفير خدمات البحث واالنقاذ داخـل   للبحث واالنقاذ
  .المناطق التي تمتد فوق أراضي أي دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحار

فـي   لـة ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقاذ الداخ  -٢
مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى  مناطق

  .واالنقاذ التفاوض لعقد اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام بعمليات البحث

  )س(المرفق 
  والحركة الجوية العسكرية المدنيةبين الحركة الجوية  والتعاونالتنسيق 

يعتبر موردا مشتركا بين الطيـران  المجال الجوي  الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان في استخدام حيث أن
يشترك فـي    المالحة الجوية خدماتو تجهيزاتالعديد من  ، ونظرا الى أنالمدني والطيران العسكري على حد سواء

  ، على حد سواءيران المدني والطيران العسكري الط توفيرها واستخدامها
اتفقت علـى  "تنص في ديباجتها على أن الحكومات الموقعة على االتفاقية قد  اتفاقية الطيران المدني الدولي وحيث أن

خطـوط   خـدمات  مبادئ وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنتظم، وتحقق إنشاء
  ؛"قل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمةدولية للن

تطبق هذه االتفاقية على الطائرات المدنية فقط وال تطبق على " من االتفاقية تنص على ما يلي) أ( ٣المادة  وحيث أن
القواعد المتعلقة بطـائرات   ارإصد دعن ،تتعهد الدول المتعاقدة"بأن  من االتفاقية )د( ٣المادة  تطلبو، "طائرات الدولة

  ؛"بأن تأخذ بعين االعتبار سالمة المالحة الجوية للطائرات المدنية ،الدولة التابعة لها
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 ذات المنحى الذي يهدف الـى زيـادة السـعة    المتزايدة المدنيةالحركة الجوية الستفادة كل من  الطلب زيادة وإدراكا
المستخدم  مرونةاستخدام أكثر كبيرة من استفادة  يهدف الى انجاز المهام الذي والحركة الجوية العسكرية ذات المنحى

المجال  الدخول الى االستخدام المشتركحلول مرضية لمشكلة  إيجادللمجال الجوي، ونظرا لعدم  لألغراض العسكرية
  الجوي على جميع المستويات؛

الحركة الجويـة  كل من ل المرن ستخدامالا والعسكريةالتكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية  وحيث أن
 المـدني والتعـاون  التنسـيق   يوفر تعزيز، النهائييعتبر الهدف قد  للمجال الجويالمدنية والحركة الجوية العسكرية 

  ؛إلدارة أكثر كفاءة للمجال الجوينهجا فوريا  فيما بينهما العسكريو
رة الحركة الجوية الخاص بااليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية أن المفهوم التشغيلي العالمي الدا وإذ تذكر

قابلة لالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي حجم معين من المجال الجوي مرحلة انتقالية، 
  .وأنه ينبغي توخي المرونة في ادارة جميع المجاالت الجوية

  :ا يلين الجمعية العمومية تقرر مإف
وضع الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدام المجال الجوي وبعض   -١

  ؛ ةالعسكري الدولي الحركة الجوية ولمتطلباتالمدني  للطيران التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة
ا الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها الحكومية فوق أعالي التي تضعه واإلجراءاتيجب أن تكفل النظم   -٢

البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتهـا، وأن تكـون تلـك    
  ؛ي الملحق الثاني باتفاقية شيكاغومع قواعد الجو الواردة ف اإلمكانمتمشية بقدر  العمليات

المدني والعسكري والتعاون فيما التنسيق بشأن أفضل الممارسات في مجال  النصح واإلرشاد األمين العام يقدم   -٣
  ؛بينهما

ذلك مناسبا، ممثلين للسلطات العسكرية في وفودها التي تشـارك فـي    نتضمن الدول المتعاقدة، عندما يكو  -٤
   .اعات االيكاو األخرىوفي اجتم (PIRGs)اجتماعات أفرقة التخطيط والتنفيذ اإلقليمية 

، وتبادل أفضـل  والتعاضد فيما بينهما العسكريو الدولي لتيسير تعزيز التعاون المدني المنتدىااليكاو  تشكل  -٥
الممارسات، واالضطالع بأنشطة المتابعة الضرورية التي تستند الى نجاح منتدى ادارة الحركة الجوية العالمية للتعاون 

  .العسكريينفضل دعم الشركاء المدنيين وب) ٢٠٠٩(العسكري /المدني

  القرارهذا ب المتصلةاالجراءات 

خدمات الحركة الجوية  بين التعاونوالتنسيق تعزيز  إلى ، كلما دعت الحاجة،ينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر -١
  .أعاله من المنطوق) ١(أو أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة  ة التابعة لها،والعسكري ةالمدني

أن تنسق األمور ، من المنطوق) ٢(المذكورة في الفقرة  واإلجراءاتينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم  -٢
  .المعنية مع جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقة

استخدام المجـال الجـوي    المدني والعسكري بشأن ونوالتعاالتنسيق موضوع  أنالمجلس  يضمنينبغي أن   -٣
الواردة  ٥و  ٤و  ٣وفقا للفقرات  ،اإلقليميةواالجتماعات  اجتماعات الشُعبفي جداول أعمال مدرج، عند االقتضاء، 

 .في المنطوق أعاله
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  )ع(المرفق 
  توفير المطارات المالئمة

  .ادية للمطارات في كثير من المواقعمن الضروري ادخال تحسينات كبيرة على الخصائص الم حيث أن
دون  هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هـذا العمـل   وحيث أن

  .مراعاة 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
كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها اذا كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسـمح بتشـغيلها    وحيث أن

  .اقتصاديا دون مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات
 ات البيئية قد فرضت قيودا على تشغيل الطـائرات فـي  تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن االعتبار وحيث أن

  .بعض المواقع، وأن مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضوضاء
االتجاه يتزايد نحو اسناد تشغيل المطارات الى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في  وحيث أن

  .جهيزات وخدمات المطاراتت
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
  .يجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الموضوعة للمطارات  -١
تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقل ازعاج بيئي ممكن من المطارات يجب   -٢

  .لطائراتالتي يستعملها الجيل الحالي من ا
  .أن تقوم الدول بترخيص المطارات  -٣
  .السالمة أن تضمن الدول أن مطاراتها تعمل بنظم ادارة  -٤

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

يقـوم   من المنطوق أعاله، ينبغي للمجلـس أن ) ١(في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار اليها في الفقرة   -١
  :الحاليةالجوية جة الى ادخال مزيد من التحسينات على مستويات السالمة يلي آخذا في االعتبار الحا بما

  .وضع ارشادات اضافية بشأن تطورات المستقبل  )أ

  .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات  )ب
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) ٢( فقـرة ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينة فـي ال   -٢
  .المنطوق من

  )ف(المرفق 
  الجو منعلى األرض و اختبار مساعدات المالحة الالسلكية

  .لها من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظمة حيث أن
  .الجو مناالختبارات هذه على األرض يقلل الحاجة الى اجراء المساعدات ختبار محسنة الانشاء تجهيزات  وحيث أن

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
ريثما تتوافر مرافق  الجو منينبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اختبارات منتظمة   -١

  .اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا
ن تجهيزات االختبار والرصد، بما يضمن ينبغي تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، وما يتصل بها م  -٢

  .الجو منالجو، وذلك لتقليل الحاجة الى اجراء اختبارات دورية  مناألداء بنفس المستوى الذي تكفله االختبارات 

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

لنفسها وحـدات   ريثما تتوافر تجهيزات اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ  -١
الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدول أو الوكـاالت التـي تملـك     مناختبار 

  .بالنيابة عنها الجو منالتجهيزات المناسبة كي تجري االختبارات 
 مناء اختبارات منتظمة ينبغي للمجلس أن يواصل جهوده لتنسيق الترتيبات المعقودة بين الدول المتعاقدة الجر  -٢

  .الجو لمساعداتها المالحية الالسلكية

ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة بتصميم وصنع نظم المالحة الالسلكية، للتحـري عـن     -٣
ات السبل الممكنة لتحسين تجهيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبـار 

  .الجو مندورية 

 ينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت في مجال  -٤
تحسين المعدات األرضية للمالحة الالسلكية، بما في ذلك تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر اسهام 

  .الجو منى من الحاجة الى اجراء االختبارات هذه التطورات في التقليل الى الحد األدن
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  )ص(المرفق 
  األرضيين في الطيران شروط مالئمة لتوظيف العاملين

تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خدمات الطيران األرضـية   شروط التوظيف التي الحيث أن 
  .ة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدريبهممناسبالمؤهالت التشكل سببا رئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي 

  .واجراءات خدمات المالحة الجوية والتوصياتهذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد وحيث أن 

شروط توظيف العاملين في الخدمات األرضية للطيران ينبغي أن تكون متناسبة مـع  ن الجمعية العمومية تقرر ان إف
  .لوبة منهم والمسؤوليات التي يؤدونهاالمؤهالت المط

  )ق(المرفق 
  الفنية اليكاوا أعمالاسهام الدول في 

  .الفنية لمنظمةا أعمالالدول المتعاقدة أمر ضروري الحراز تقدم جيد في  المشاركة الفنية من جانب حيث أن
  .الفنية لمنظمةا أعمالفي  ةسريعة ووافي مشاركةيصعب الحصول بين حين وآخر من الدول المتعاقدة على  وحيث أنه

ال داعي له على الدول المتعاقـدة   اثقالدون  هذه المشاركةمن الضروري الحصول على أقصى منفعة من  وحيث أن
  .وعلى المنظمة

  .الفنية لمنظمةا أعمالفعالة في الفنية المشاركة الضرورة قيام الدول المتعاقدة ب ن الجمعية العمومية تقررإف

  صلة بهذا القراراالجراءات المت

 االعتبار، مع اقامة الفنية لمنظمةأعمال افي  ةالفعال المشاركةينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على   -١
  .ه المشاركةالواجب للحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بصدد هذ

  :قوم بما يلي في حدود امكانيات كل منهاينبغي للدول المتعاقدة أن ت  -٢
  .أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية للمنظمة  )أ

اجتماعات المنظمة وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضيرية التي تجري قبل  تشارك فيأن   )ب
بنود بشأن تراحات محددة سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوي على اق االجتماعات، وال
  .على آرائها بشأن الوثائق المقدمة اليهاأو التي تحتوي جدول األعمال 

أن تشارك في نشاط فرق خبراء المنظمة، وأن تضمن أن مرشحيها متمتعـون بـالمؤهالت المناسـبة      )ج
  .وقادرون على االسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء

  .التي تطلبها المنظمةأن تضطلع بالدراسات التخصصية   )د
  .بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس ةالفني أعمالهاأن تساعد المنظمة في   )ه
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  )ر(المرفق 
  في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية موظفو األمانة العامة الفنيون

والتوصيات قواعد القليمية وثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط اال حيث أن
  .واجراءات خدمات المالحة الجوية واالجراءات االضافيةالدولية 

من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية استخداما فعـاال   وحيث أن
  .لمساعدة الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها

من المهم ألداء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسـي وفـي    وحيث أن
المكاتب االقليمية من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات فـي  

  .مجاالت تخصصاتهم

  :لين الجمعية العمومية تقرر ما يإف

توزيع موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية توزيعـا فعـاال لتقـديم    يجب   -١
الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل التي تعترضها في مجال تنفيـذ الخطـط االقليميـة والقواعـد      ىالمساعدة المثل

  .االجراءات االضافيةوواجراءات خدمات المالحة الجوية والتوصيات الدولية 
تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من الحفاظ على كفاءاتهم يجب   -٢

  .الفنية واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
الرئيسي وفي المكاتب االقليمية مـن القيـام بزيـارات    ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر   -١

لتصدي لمشـاكل  لالدول هذه حين تكون هذه الزيارات ضرورية أو حين تطلبها في الدول المتعاقدة متكررة لمدد كافية 
  .التنفيذ التي تعترضها

الرئيسي الى ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومن المقر   -٢
  .المكاتب االقليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب االقليمية بصفة مؤقتة

ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من تحديث معلوماتهم في   -٣
والتطوير،  رات الى هيئات البحوثسيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنية، والقيام بزيا مجاالت تخصصهم، ال

نه ينبغي أال تحظي الزيارات باألسبقية اغير . ومشاهدة التجارب التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة
وعالوة على ذلك ينبغي حسب . على الوظيفة األساسية لألمانة العامة وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتها التداولية

  .ط بين السفر الذي تستدعيه تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمةاالمكان الرب
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  )ش(المرفق 

  في بعض حوادث الطائرات التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق

اتفاقية من  ٢٦من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري تحقيقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام المادة  حيث أن
  .شيكاغو

خبراء ذوي تخصصات فنية وتشغيلية كثيرة في  إشراكازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي  وحيث أن
  .لتحقيقلكما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة  ،التحقيق اتاجراء

  .لتجهيزات المالئمةالكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية والتشغيلية المتخصصة وا وحيث أن

من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحـوادث وتقـديم تقـارير     وحيث أن
  .ي لهدون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داع مستفيضة عنها

جسيما على الدولـة التـي وقـع     عبئا ماليا لقيوالتحقيق في حوادث الطيران الجسيمة قد ت اإلنقاذتكاليف  وحيث أن
  .الحادث فيها

الحوادث التي  الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقيق في حوادث الطيران الجسيمة أو فان الجمعية العمومية توصي
يقتضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة بما يلي 

  :لحد الممكن ضمن ما تقوم بهالى ا
التحقيـق   إلجراءتقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات   )أ

  .في حوادث الطيران الجسيمة
الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق في حـوادث   إتاحة  )ب

  .وذلك من أجل تطوير وتعزيز خبراتها في مجال التحقيقالطيران الجسيمة، 

  القرارهذا بالمتصلة االجراءات 
بشأن التحقيق في الحـوادث، وذلـك لتبـادل     اإلقليميةينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل   -١

ث، وعن كيفية تقاسم المعرفـة  التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في الحواد واإلجراءاتالمعلومات عن القوانين 
والخبرة في ادارة وأساليب التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن اجراءات تذليل صعوبات 

  .التحقيق في الحوادث
ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئات التحقيـق فـي الحـوادث،      -٢

قبين في التحقيقات التي تجريها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدريب والتعـرف علـى   بوصفهم مرا
  .العمل أساليب

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حوادث الطيـران ومنـع     -٣
 وينبغـي  . في الحوادث ومنـع وقوعهـا   التحقيق وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن

  "ترينير"استطالع جميع امكانيات استخدام مراكز التدريب األقليمية لعقد هذه الدورات فيها وامكانيات ادراج منهجية 
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 ٢٠٠٧او في عام كينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجية التي وضعتها االي -٣
والنموذج .  الخطيرة الوقائعالطائرات وحوادث ها الدول من أجل تشجيع التعاون المتبادل في سياق التحقيق في لتستخدم

 .ICAO FSIX الشبكي لتبادل معلومات السالمة الجوية الموقعمتاح على 

  )ت(المرفق 

  العالقة بين السالمة الجوية والعوامل البشرية
بقصـد  "... في اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الـدولي   أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت حيث أن

  ".تعزيز سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية
  .من المسلم به أن العوامل البشرية لها عالقة بحدود األداء البشري في بيئة الطيران وحيث أن
ن هناك بالتالي حاجة فإ، )في المائة من الحوادث ٧٠نحو ( ،في غالبية الحوادث ىتأثير العوامل البشرية يتجل وحيث أن

  .مستمرة الى اتخاذ تدابير مالئمة لتخفيض عدد حوادث الطيران
االزدياد في استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيد، سواء فـي العمليـات    وحيث أن

م خطورة مسائل العوامل البشرية ما لـم تتخـذ التـدابير الالزمـة فـي      الجوية أو األرضية، أمر قد يؤدي الى تفاق
  .المالئم 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

احراز تقدم ملموس في رفع مستوى السالمة الجوية يقتضي مزيدا من التخفـيض لتـأثير    من المسلم به ان وحيث أن
  .العوامل البشرية على حوادث الطائرات

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشرية عند تصـميم المعـدات     -١
  .أو اجازاتهم/الشهادات، وعند تدريب العاملين ومنح غيل وواجراءات التش

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على التعاون بعيد المدى وتبادل المعلومات عن المشاكل المتعلقة بتأثير العوامل   -٢
  .البشرية على سالمة عمليات الطيران المدني

تها الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن شتى تجميع وتحليل الخبرة التي اكتسب ىينبغي للمجلس أن يتول  -٣
  .مسائل العوامل البشرية
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  )ث(المرفق 
  تقديم خدمات الحركة الجوية

يطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الحركـة  شيكاغو الملحق الحادي عشر باتفاقية  حيث أن
  .التي تقررت لها هذه الخدماتالجوية في المجاالت الجوية وفي المطارات 

قرر على الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدارة السالمة فـي  شيكاغو الملحق الحادي عشر باتفاقية  وحيث أن
  .خدمات الحركة الجوية

  .الحركة الجوية ادارة مزيد من الكفاءة فيالالجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة تؤدي الى  وحيث أن

  :معية العمومية تقرر ما يلين الجفإ

السالمة واالنتظام  شروطأن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن الخدمات الجاري تقديمها تفي ب  -١
  .والكفاءة في الطيران المدني الدولي

بطريقة  ويةادارة الحركة الج/نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعحاجة الى تشغيل أن تقيم الدول االعتبار لل  -٢
  .سيما المجال الجوي العلوي اقتصادية، وأن تقيم االعتبار للجهود التعاونية التي تحسن كفاءة ادارة المجاالت الجوية وال

 علىالجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية  ينبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة  -٣
  .اليها خدمات الحركة الجوية ونقدميات التي جميع المجاالت الجوية وجميع المطار

  االجراء المتصل بهذا القرار

توكل  ،فيما بينها لخدمات الحركة الجوية ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هيئة واحدة مشتركة
أي دولتين أو أكثر أو  ق أراضياليها مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فو

  .البحار فوق أعالي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )اءب( التذييل

  البيانات إلعدادالموصى به  اإلجراء
 الموحدة المنقحة

 :من ثالث مراحل ةالمكون ةالتالي اتاإلجراءيوصى باعتماد 

  )١(المرحلة 
 ةالموحـد  البياناتح المجلس إدخالها على يقتر وإضافاتأي تعديالت  ٣٧تستعرض اللجنة الفنية في بداية الدورة 

حات من المشـاركين فـي   اقتراأي  تستعرض، كما ماومرفقاته ١٥- ٣٥و  ١٣- ٣٦ ينفي القرار ةالوارد ةالحالي
  .Doc 9902 في الوثيقة  ١٥- ٣٥و  ١٣- ٣٦ ينويرد النص الكامل للقرار.  بتعديلهاالدورة 

  )٢(المرحلة 
 سياسـات االيكـاو  قدم أي قرار أعدته اللجنة الفنية ويتضمن ي البنود األخرى، نأاللجنة الفنية بش ومع تقدم أعمال

ويتم هذا .  فقط في اطار البند المتعلق بذلك القرار لإلحاطةالمستمرة وأساليب العمل المتصلة بها الى الجلسة العامة 
عتمدها الجلسة العامة في كي ت التي ستعرض ةالمنقح ةالموحد اتعلى أساس أن مضمون القرار سيدرج في البيان

  .نهاية الدورة

  )٣(المرحلة 
البنـد  ود اللجنة الفنية باستثناء نللجمعية العمومية، وبعد أن يكتمل العمل بشأن جميع ب ٣٧مع اقتراب نهاية الدورة 

يرات المتفق تضمن التغيتو.  الموحد المنقح من البياند األمانة العامة مسودة النسخة النهائية ع، ت٤٦ُو  ٣٩البندين 
خـالل   المعـدة وسياسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل المتصلة بها  )١(عليها من حيث المبدأ خالل المرحلة 

وتعرضها على الجلسة العامـة بغـرض    ةالمنقح ةالموحد اتمسودة البيان اللجنة الفنيةوتستعرض .  )٢(المرحلة 
  .اعتمادها

  —ى ـانته —


