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  الدورة الخامسة والثالثون–الجمعية العمومية 

  االيكاوالصادرة عنتعزيز القواعد القياسية  :١٧البند 

  االيكاوالقواعد القياسية الصادرة عنتعزيز 

 ملخص
قواعـد  ال ورقة العمل هذه التدابير التي اتخذت والمزمع اتخاذها لتحسين عملية وضع             عرضت
قراري عمال ب باالضافة الى آلية جمع ونشر االختالفات       ادها  واعتموالتوصيات الدولية   قياسية  ال

: A32-1 و   )في مواجهة التحديات الجديـدة    ( انتاجية االيكاو    تحسين: A33-3الجمعية العمومية   
 ٢٠٠٠-١٩٩٩التدابير الالزمة لمواصلة التحسينات في الفترة الثالثية        ( انتاجية االيكاو    تحسين

 .٥  في الفقرةجمعية العموميةالوض على المعر جراءالايرد و. )وما بعدها

 عالمراج
Doc 9790 ،٥/١٠/٢٠٠١في ( القرارات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 
Doc 7300 ،اتفاقية الطيران المدني الدولي 

 مقدمة -١
ي مواجهة التحـديات  ف(تحسين انتاجية االيكاو   : A33-3بموجب قرارها   من المجلس،   ت الجمعية العمومية    طلب ١-١

 أهميـة   هـا لالتـي   وعتمادها  والتوصيات الدولية وا    القياسية قواعدال اصدار عملية   اختصارالسبل الكفيلة ب  أن يجد    ،)الجديدة
ويتناول هذا التقرير المقدم من المجلـس الخبـرة العمليـة           .  ذلك ضروريا  وأمن الطيران المدني، كلما كان    أساسية لسالمة   

 التدابير االضافية التـي سـينفذها       ويقدم ،لقرارات السابقة للجمعية العمومية   ل نتيجةابير التي نفذت بالفعل      التد بشأنمكتسبة  ال
  فحسب،واعتمادهاوالتوصيات القياسية قواعد  الاصدار   عملية   تقتصر على اختصار  ال  التي  والمجلس ولجنة المالحة الجوية،     
 .صيات والتوالقواعدهذه بل تمتد الى زيادة تحسين فحوى 

 تقرير عن تنفيذ التدابير القائمة -٢
قواعـد  المسألتي تعزيـز فحـوى       األخيرفي مناسبات عدة خالل العقد      في المنظمة،   ناقشت الهيئات التنفيذية     ١-٢

 ١٩٩٨فـي عـام      أجرت الجمعية العمومية في دورتها الثانية والثالثين         والتوصيات الدولية واستعراضها، وبالتالي   القياسية  
وكانت أهم النقاط البارزة، على النحو المبين في المرفق   . ٢٠٠١ في دورتها الالحقة في عام       هاغييرات الهامة ونقحت  تبعض ال 

 : ، على النحو التاليA33-14لقرار با) أ(
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بصفة رئيسية في حالة نظم الطيران المعقدة علـى   والتوصيات الدوليةالقياسية يجب أن تشتمل القواعد     )أ
 تحدد المقتضيات على مستوى النظم      ، والتي وصلت الى مرحلة النضج واالستقرار    التي  عامة  الحكام  األ

 المواصفات الفنية التفصيلية الضرورية لهذه النظم فيجـب أن تـدرج          أماو. والمتعلقة بالتشغيل واألداء  
 .كمرفقات للمالحق أو كوثائق منفصلة

أعمال د عملية كافية للتحقق واالعتماد، على       قصى حد مالئم ورهنا بوجو    أينبغي لاليكاو أن تعتمد الى       )ب
وينبغي االشارة في وثائق االيكـاو الـى المـواد التـي     . هيئات أخرى معتمدة لوضع القواعد القياسية   

 .تصدرها تلك الهيئات األخرى المعنية بوضع القواعد القياسية كلما رأى المجلس ذلك مناسبا
لمواصفات الفنية التفصيلية للنظم المعقدة بـدون استشـارة         يمكن أن يتخذ المجلس اجراء بشأن تعديل ا        )ج

 . الدول ورهنا بوجود عملية كافية للتحقق واالعتماد
صـالحية الطـائرات    –الثـامن   لحق المتجديد هيكل خبرة االيكاو وال سيما في مجال      الىتستند هذه التدابير     ٢-٢

. لحـق فـي الم الـواردة   ذكر المقتضيات رفيعة المسـتوى      التي جرت في أواسط السبعينات بهدف االقتصار على         للطيران  
بطريق لبضائع الخطرة   اآلمن ل نقل  ال بشأن   والتوصيات الدولية وبالمثل، عندما اتُخذ قرار في مطلع الثمانينات لوضع القواعد          

قتضيات رفيعـة  مسوى  ة بطريق الجولبضائع الخطراآلمن لنقل ال -لحق الجديد الثامن عشر  يتضمن الم ، اتفق على أال   الجو
 .تعليمات فنيةالتي تستكمل بثابتة الالمستوى و

 لحـق  الم تجديد هيكل ويجري بالفعل حاليا    . هذه التدابير الجديدة بااليجابية عموما    المكتسبة من   اتسمت الخبرة    ٣-٢
-C(المجلس أيضا واعتمد . ةإال على األحكام العريض يحتوي الهيكل األساسي للملحق بحيث ال   ،  اتصاالت الطيران  – العاشر

DEC 171/5( توفير خدمات األرصاد الجوية ألغـراض المالحـة    –الثالث  لحق تعديال على الم هذا العاممن في وقت مبكر
على الجمعية العمومية في ورقة مستقلة      عرض  يتحسينا لالجراءات   و. تجديدا مماثال في هيكلته   يتضمن  والذي    الدولية الجوية
 .دعما لفكرة تجديد الهيكل، A33-14قرار بال) أ(ن المرفق  م٣الفقرة  لتعديل ااقتراح

االجراء الذي يسمح باعتماد المواصفات الفنية التفصيلية للنظم المعقدة رهنا بوجود عملية     للمرة األولى   استخدم   ٤-٢
ار الصناعية الـواردة    مواصفات النظام العالمي للمالحة باألقم    وذلك على   نتائج ايجابية،   وأسفر عن   ،  ية للتحقق واالعتماد  كاف

ثبـت أن   . عدات المالحـة الجويـة الالسـلكية      مسا – األول   مجلد، ال الطيراناتصاالت   – العاشرالملحق  ب) ب(في المرفق   
ر تواتمدى  ، و نصوص حالة ال  منها ، لعدة أسباب  أكثر تعقيدا االستعانة بعمل الهيئات األخرى المعتمدة لوضع القواعد القياسية         

 .يكاو في مداوالت هذه الهيئاتلغوية، ومدى مشاركة اال، والجوانب الفئات المستهدفةوال، ها، ونطاقهاتحديث
 سياسات االيكاو في    سمحت به والتوصيات الدولية   القياسية  هناك جانب آخر من جوانب عملية وضع القواعد          ٥-٢

يبـت المجلـس   الذي " االجراء السريع "وية الماضية، وهفترة الثالثال للمرة األولى خالل ت استخدمها ولكنطويلةفترة زمنية  
القرار (ذلك مناسبا الدول كلما رأى  بدون استشارة والتوصيات الدوليةالقياسية  المقترحات المقدمة لتعديل القواعد     فيبموجبه  
A33-14  ،  ئراتتشغيل الطـا   –السادس  واعتمدت التدابير الجديدة الواردة في الملحق       ). منطوقال من   ٦الفقرة  ،  )أ(المرفق ،

رار مع ق وتماشيا مقصورة القيادة وفقا لذلك االجراءن باب بشأن أم الطائرات – النقل الجوي التجاري الدولي –الجزء األول 
حتى ،  للتنفيذأنه صالحالظروف االستثنائية وفي  التعديل أن االجراء السريع أداة مفيدة        أثبت هذا و. A33-3الجمعية العمومية   

 لى هذه الخبـرة اواستنادا . لدولمع ا وهو انعدام التشاور الرسمي     لى جودة المنتج النهائي   ر سلبي ع  ثأوان كان ينطوي على     
 PRES( على المبادئ التوجيهية بشأن موضوع مـذكرة رئـيس المجلـس    )C-DEC 166/12(في وقت الحق وافق المجلس 

AK/856 (الحـاالت   اال فـي  االجـراء السـريع     يتبع   أالومن أبرز نقاط هذه المبادئ التوجيهية       . ١٨/١٢/٢٠٠٢مؤرخة  ال 
 .االستثنائية وكلما رأى المجلس ذلك االجراء العاجل ضروريا
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 التدابير الجديدة -٣
والتوصـيات  القياسية أجرى المجلس، بمساعدة لجنة المالحة الجوية، استعراضا تفصيليا لعملية وضع القواعد         ١-٣

بر مجرد سبل جديدة ت، تتزايد بطبيعتها ألنها تعفيما يلي الواردة االجراءاتوهذه . تستحق التحسين وحدد عدة مجاالت   الدولية
وثمة قاسم مشـترك بـين     . محدودة بالنسبة للتحسينات في اطار الجهود التي بذلتها المنظمة في السابق بشأن هذا الموضوع             

وهذا يتماشـى مـع    . لدولبا  االلكتروني ل االلكترونية في االتصال   االعتماد على الوسائ  المزيد من   يتمثل في    ،معظم التدابير 
ال سيما تلـك     الدول المتعاقدة،     االتصاالت مع  جيلاألمين العام الى تحسين وتع    فيه   دعا الذي   A31-2قرار الجمعية العمومية    

 ،القرار من منطوق    ٥ فقرةال(االلكتروني   التوسع في االرسال     بما في ذلك  والتوصيات الدولية،   القياسية  بالقواعد   تتعلق   التي  
 ).والمرفق

 ن االتصاالتيتحسل التشاور مع الدول نتيجة تعجيل ٢-٣

 عمليـة  مـدة من شأن االستعانة بالوسائل االلكترونية في االتصاالت بين االيكاو والدول المتعاقدة أن يقلـص      ١-٢-٣
ـ  التي   A31-2مقتضيات قرار الجمعية العمومية     دون مساس ب   ، أسابيع ةإلى ست أسابيع   خمسة   مقدارالتشاور ب  لـدول  ات  أعط

ـ  تفتقر مازالتدول أن بعض ال االيكاو دركوت. على المالحقالمقترحة  التعليقات على التعديالت بداءثالثة أشهر إل مهلة   ى ال
لـديها   تتـوافر   لكنها تالحظ أن الدول التي تحتاج عادة الى فترة مشاورات أطول هي الدول التي ال     ،االتصاالت االلكترونية 

الـى  الـدول   أن تقـدم    وتسهيال لالتصاالت االلكترونية مع االيكاو، يرجى       .  االتصاالت االلكترونية بكفاءة   خداممرافق الست 
 . ان لم تكن قد فعلت ذلكمميزة،االيكاو عناوين الكترونية 

 جنة المالحة الجوية  خبراء لفرقالتعجيل بانشاء  ٣-٣

 لقواعـد وضـع ا  االجراءات التي تستحق التعديل للتعجيل ب     من  ق خبراء لجنة المالحة الجوية      يعتبر انشاء فر   ١-٣-٣
بمقـدار  فريـق  أي نشـاء  الوقت الالزم ال من لل يقيمكن أن تغيير االجراءات أن اللجنة ترىو. والتوصيات الدولية القياسية  
والـى تحسـينات    وتستند التغييرات الى استخدام االتصاالت االلكترونية مع الدول         . ا أسبوع ٢٤ ة أسابيع و   تسع بينيتراوح  
 .اجرائية

  المالحقتجديد هياكل ٤-٣

وصلت الـى مرحلـة النضـج       التي  عامة  الحكام  األعلى  أساسا  ضمان اشتمالها   لالمالحق  عملية تجديد هياكل     ١-٤-٣
 ،الثالث والثامن والعاشـر    على المالحق    ، اقتصرت التشغيل واألداء وتحدد المقتضيات على مستوى النظم      والتي  واالستقرار  

حـددت لجنـة   قـد  و. فحسب أخرى تشتمل في العادة على أحكام رفيعة المستوى        اأحكامهناك   ينبغي االقرار بأن      ذلك ومع
 على أنها مالحق يمكن     السادسالملحق  وخرائط الطيران    –  الرابع ، والملحق اجازة العاملين  – األولالمالحة الجوية الملحق    

مبادئهـا  باستعراض  اللجنة تقومس ، آثار سلبية على السالمة    تجديد هياكلها لون  لكيال يك و. بالكاملالمفهوم  هذا  فيها  قق  تحأن ي 
 .والتوصيات الدوليةالقياسية التوجيهية الخاصة بوضع القواعد 
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 ع ونشر االختالفاتجم الكفاءة في تحسين ٥-٣
الفـات  تخالابخرى ألاشعارات عاجلة الى جميع الدول االمجلس أن يوجه شيكاغو  من اتفاقية    ٣٨تطلب المادة    ١-٥-٣

ومهما يكن من أمر، فإن حـاالت       .  دولة ي أل ة الوطني القواعد من اما يقابله  قياسية و  ةاعدمن أي ق  أكثر  الموجودة بين بند أو     
ع االختالفات، وايجاد حل ألي شكل من يجمتالفات بسبب عبء العمل الكبير المطلوب ل     تخالتأخير كثيرة الحدوث في نشر اال     

وقد تم احتواء الوضع أيضا من خالل الزيادة الهائلة في          . االضافة المقرر اصدارها  ، وإعداد    يكون موجودا   قد أشكال التباين 
 إطار برنامج االيكاو العالمي لتـدقيق مراقبـة السـالمة         في  الجارية   عمليات التدقيق    من خالل عنها  بلغ  عدد االختالفات الم  

 .الجوية
مـن  الكترونيا نشرها الختالفات و باالكترونياخطارها اللدول المتعاقدة ح يتي نظام   وضعفي  حاليا  تنظر االيكاو    ٢-٥-٣

نشرها في الوقت المناسب على النحو المطلوب فـي اتفاقيـة     بذلك يتسنى   و. عبر موقع االيكاو على شبكة االنترنت      ،االيكاو
هذا النظام أيضا االخطـار     هل  نبغي أن يس  وي.  المهمة في هذه  على األمانة العامة  ويخفض بشكل كبير عبء العمل      شيكاغو  

ا بموجـب   اسـتيفاؤه االختالفات من جانب الدول المتعاقدة ألنه سيدرج بما يتوافق وقائمة المراجعة التي يتعين على الدول                ب
 .ا الجوية لتحديد مدى امتثالها لقواعد االيكاو وتوصياتهبرنامج االيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

 لطويلالتدابير لألجل ا ٦-٣
 أيى سنوات عدة، فإن     والتوصيات الدولية عل    القياسية  الذي تلقته عملية وضع واعتماد القواعد      لالهتمامنظرا   ١-٦-٣

وبوجه خـاص،   . منهجيات مختلفة محاولة الدخال تحسينات كبيرة على عملية وضع قواعد االيكاو القياسية قد تتطلب اتباع              
ستنباط وسـائل بديلـة وأكثـر     الدراسة وتقييم امكانية افرق الخبراء ومجموعاتجة الى النظر في دور وتشكيل ستبرز الحا 

 .لتي تنفذها الدولالوسائل الجديدة اامكانية اتباع االيكاو وستجري اللجنة هذا االستعراض الذي يبحث أيضا في . فعالية

 األثر المالي -٤
 .ال توجد آثار مباشرة على الميزانية ١-٤

 لى الجمعية العموميةاإلجراء المعروض ع -٥
 . علما بالمعلومات الواردة في هذا التقريرأن تحيطيرجى من الجمعية العمومية 

 ـ انتهـى ـ


