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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة الفنية

 وضع بيان موحد ومنقح بسياسات االيكاو المستمرة في مجال المالحة الجوية :٢٢البند رقم 

  صياغة بشأن A33-14تعديالت مقترحة على القرار 
 عد القياسية والتوصياتواالق

 )د الروسيمقدمة من االتحا(

 ملخص
مـن أهـم    في واحد    ،A35-WP/8، المقدم في الوثيقة     A33-14لقرار  على ا ت المقترحة   تؤثر التعديال 

 . القواعد القياسية والتوصياتبصياغةجوانب أنشطة االيكاو المتصلة 
 حجم القواعد القياسـية والتوصـيات، فانهـا تتضـمن          تقليلواذ تدعم هذه الوثيقة ككل نهج تبسيط و       
وسـتمكن هـذه    .  A33-14للقـرار   ) أ(قترحة على المرفـق     مقترحات لزيادة توضيح التعديالت الم    

 حدوث وتجنب الوقوع في تفسيرات مختلفة لهذا القرار في المستقبل،          تفادي االضافية من    وضيحاتالت
 يتم وضـعها لـنظم       تلك التي  قائمة بالفعل أو  ية محتملة على القواعد القياسية والتوصيات ال      نتائج سلب 
 . المعقدةالطيران

 .٣ء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة يرد االجرا
 عالمراج

A35-WP/8, TE/1 
Doc 9790 ،٢٠٠١ أكتوبر ٥ (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية( 
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 قدمـةم -١

ن لمصطلح القواعد القياسية ومصطلح المرفقات في تمهيد كل ملحق من مالحق اتفاقيـة  اأعطيا التعريفان التالي   ١-١
 :يران المدني الدوليالط

 أو  ينمـوظف الداء أو    األ والسـمات، أو المـواد، أ      الماديـة، أو     خصـائص  تحديد لل  أي:  القاعدة القياسية " 
  لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها والتي ستمتثل لهـا الـدول           ته فان التطبيق الموحد الذي يسلم بضرور      ،اتجراءاال

 . من االتفاقية٣٨يكون اخطار المجلس أمرا الزاميا بموجب المادة تعذر االمتثال، في حالة و ،المتعاقدة وفقا لهذه االتفاقية

ولكنها تشكل جزءا من القواعد القياسـية والتوصـيات   تتضمن مواد مجمعة بشكل منفصل للمالئمة    المرفقات   
 ). خط ألغراض هذه الوثيقةهالوارد تحت(" التي يعتمدها المجلس

يد نظم المالحة الحديثة وحجم القواعد القياسية الفنية، ال سـيما الملحـق العاشـر، اعتمـدت              ظرا لزيادة تعق  ن ٢-١
ليب االيكاو المستمرة   سا بسياسات وأ   تعديال على البيان الموحد    ١٩٩٨الجمعية العمومية في دورتها الثانية والثالثين في عام         

 السـاري  A33-14هذه التعديالت جـزءا مـن القـرار    وتشكل ).  A32-14القرار (المتصلة بوجه خاص بالمالحة الجوية      و
 . للغاية جديدين ومهمينحكمينبهذا القرار ) أ( من المرفق ٦ و ٣ ان البندتضمن  و.حالياالمفعول 

 ذات طابع عام    مقتضيات المعقدة الى    طيراننظم ال ل، تنقسم القواعد القياسية      العامة طبقا لواحد من هذه األحكام     ١-٢-١
وتحـدد أن المواصـفات     .  ةتفصـيلي ومواصفات فنيـة    ) واألداءت على مستوى النظم والمتعلقة بالتشغيل       المقتضياتحدد  (
والحالة هذه، تظل جزءا من القواعد القياسية وفقـا لوضـع المرفقـات             (في مرفقات المالحق    أن تدرج اما     جبة ي تفصيليال

والحالة هذه، فان وضعها يقتصر على مستوى المواد    (مثال  واما في وثائق أخرى، بالنسبة لألدلة على سبيل ال        ) الواردة أعاله 
مرفقـات  ة الـواردة فـي      تفصـيلي  بالتعديالت على المواصفات ال    ا يتعلق وأدخل النص اآلخر اجراء مختصر    ).  االرشادية

   .مالةمشاورات مع الدول مطولة وكثيفة العالقيام ب ي يمكن بموجبها أن يدخل المجلس تلك التعديالت دونتالمالحق، وال

سـاعد علـى   ت A33-14بـالقرار  ) أ( من المرفق ٦ و ٣الواردة في البندين العامة ، فان األحكام    بهذه الطريقة  ٣-١
 االتحاد الروسي سياسة تبسـيط      ويؤيد.  حجم القواعد القياسية وفقا للسياسة التي تتبعها االيكاو في هذا المجال          تقليل  تبسيط و 
 دور االيكـاو  آثار سـلبية علـى  ية، مع العلم أن الجهود المبذولة في هذا االتجاه ليست لها       حجم قواعد االيكاو القياس    وتقليل

 . الريادي بوصفها جهة تشرع القواعد القياسية للمالحة الدولية

 استبعاد امكانية اسـتخدام مرفقـات     ،A-35WP/8، المقترحة في الوثيقة     A33-14تقترح التعديالت على القرار      ٤-١
هذه المواصـفات فـي أدلـة أو    ) أو نقل(وضع الشروح التي تأتي الحقا تقترح ة وتفصيليلمواصفات الفنية الالمالحق لنشر ا 

   .خرىأوثائق 
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 مناقشة -٢

 المعقدة  وفقا لألحكام المعتمدة  طيرانبنظم ال متعلقة  خالل السنوات الست الماضية، تم وضع القواعد القياسية ال         ١-٢
  السـاري  A33-14بالقرار  ) أ( من المرفق    ٦ و   ٣لجمعية العمومية لاليكاو والواردة في البندين       في الدورة الثانية والثالثين ل    

وتجلت فعاليتها خالل هذه السنوات في ضمان المرونة الضرورية ألنشطة مجلس االيكاو ولجنة المالحة الجويـة              .  المفعول
 . المعقدةطيرانم الة لنظلييتفصلدى اتخاذ قرارات بشأن مكان ووضع المواصفات الفنية ال

يقترح اسـتبعاد   ،  WP/8في الوثيقة   بصفة خاصة   مقترحة  ال،   المفعول ساريةالحكام  األوضع  االستمرار في    ان ٢-٢
التـي  اسة العامة   يويتماشى هذا المقترح رسميا مع الس     .  ةتفصيليبمالحق نشر المواصفات الفنية ال    امكانية استخدام مرفقات    

 .ية وتستحق أن يولى لها كل اهتمامعد االيكاو القياس حجم قواتقليلتقضي بتبسيط و

 لجميـع  شـروطا ضـمن   تأن ت  وال ينبغي لهـا   ة والتوصيات لاليكاو    ـ للقواعد القياسي  نـمكفي الواقع، ال ي    ١-٢-٢
هـذه  القواعد القياسية والتوصيات الخاصة ب ومع ذلك، فليس من الواقعي افتراض أن        .   المعقدة طيرانالتفاصيل الفنية لنظم ال   

 تثيرو.  ةتفصيليومالئمة النظم دون أن تتماشى مع المواصفات الفنية ال        " طلوبةمستويات السالمة الم  "أن تضمن   النظم يمكن   
 مخاوف بشأن عدم وضع مواصـفات       A35-WP/8,TE/1ت المقترحة في الوثيقة     المفصلة التي أجريت على التعديال    الدراسة  

يـؤدي الـى سـد      ونتيجة لـذلك،    ،  هذا من شأن أهمية القواعد القياسية لاليكاو       قلل في مرفقات المالحق، وسي    تفصيليةفنية  
لمنظمـة  السـلكية وا  لللجنة الفنية التصاالت الطيـران ا     الثغرات التنظيمية الناجمة باتباع قواعد قياسية للصناعة أو اقليمية          

، بيد أنها معروفة روسيا، بما في ذلك  ةوغيرهما مما ليس له وضع رسمي في بلدان عديد        األوروبية لمعدات الطيران المدني     
 .داخل دوائر الطيرانجدا 

تعديالت مقترحة على االجراءات الخاصة بصياغة واقـرار القواعـد          اجراء  يجب أال يغيب عن البال أن أي         ٣-٢
ولم يجر أي تحليـل لهـذا       .  يراعي أثر تلك التعديالت على القواعد القياسية الحالية والقادمة        القياسية والتوصيات ينبغي أن     

وال ينبغي استبعاد حقيقة أن التعديالت المقترحـة قـد          .  A35-WP/8,TE/1األثر الناجم عن التعديالت المقترحة في الوثيقة        
فعلى سبيل المثال، حتى النقـل  .  كل القواعد القياسية القائمةقتضي تنقيح هي األمر يكلة الموارد، ال سيما اذا كان  تؤثر في مش  

ة من مرفقات المالحق الى وثائق أخرى سيجعل من الضروري استعراض فحوى وهيكل             تفصيليالبسيط للمواصفات الفنية ال   
 .وسوف ينطوي هذا على آثار مالية.  األحجام التي نشرت فعال، وكذلك نشر أدلة جديدة أو وثائق أخرى

 وبوجه خاص .  سئلة، تثير عددا من األ    A35-WP/8,TE/1 ذلك، فان الصياغة المقترحة في الوثيقة        فضال عن  ٤-٢
غير واضح وكذلك الشأن بالنسبة للفرق بينه وبين مصـطلح          " ة وتكميلية تفصيليمواصفات فنية   "ن معنى المصطلح الجديد     فا
 .A33-14المستخدم في القرار الحالي " ةتفصيليمواصفات فنية "

وتجنـب   A33-14بـالقرار   ) أ(لمرفق  ا منطوق من   ٣تعديل نص البند    فيما يتعلق ب   حل وسط ول الى   ـللوص ٥-٢
 :الوقوع في تفسيرات غامضة محتملة لنص القرار الجديد، يقترح صياغته على النحو التالي

عبـارات واضـحة    ساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية ب        أتصاغ القواعد القياسية و   " 
حكـام  ة وأساليب العمل الموصى بها على أنظم الطيران المعقدة أن تشمل القواعد القياسي  ويجب في حالة    .  وبسيطة ووجيزة 

عامة وصلت الى مرحلة النضج واالستقرار تحدد المقتضيات على مستوى النظم والمتعلقة بالتشغيل واألداء وتـنص علـى              
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فيجب أن تدرج   الزمة لتحقيق هذه المقتضيات     ل من المواصفات الفنية التفصيلية االضافية ا      يأو.  مستويات السالمة المطلوبة  
 . اشارات اليها في المالحق من خالل مالحظاتكوثائق منفصلة وتوضع

 . بهذه الوثيقةمفصلة في المرفقمقترحة ال  االضافيةتوضيحاتترد ال ١-٥-٢
 :يساس الى ما يل االضافية باألتتوضيحاتهدف ال ٦-٢

المواصفات الفنية التفصيلية التي لها أثر على سالمة الطيران في مرفقـات             الحفاظ على امكانية ادراج    )أ
 من قبيـل مشـروع جـاليليو،    طيران المعقدة،نظم الل وضع القواعد القياسية والتوصيات  عندالمالحق  

 ، وذلـك حسـب لجنـة   فلكيـة مار الصناعية الد الموقع ونظام تحديد الموقع باألقوالنظام العالمي لتحدي 
 .والمجلسالمالحة الجوية 

 . تتصل بجوانب سالمة الطيرانمااالبقاء على المواصفات التفصيلية القائمة في مرفقات المالحق حيث )ب
االبقاء على االجراء المختصر الدخال تعديالت على المواصفات الفنية التفصيلية فيما يتعلق بالقواعـد               )ج

 . في مجال نظم الطيران المعقدةلقائمة والجديدةالقياسية والتوصيات ا

  العموميةاالجراء المعروض على الجمعية -٣

وضيحات االضافية الواردة فـي     تالمع   A33-14ى من الجمعية العمومية اعتماد التعديالت على القرار         ـيرج ١-٣
 .مرفق هذه الوثيقة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق

 ت المقترحة التوضيحات االضافية على نص التعديال
 ) أ(المرفق  A33-14على نص القرار 

بيان موحد بسياسات االيكـاو      :A33-14القرار 
المستمرة وأساليب العمل ذات    
الصلة فـي مجـال المالحـة       

 الجوية على وجه التحديد

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 )أ(المرفق 

 صياغة القواعد القياسية وأساليب العمل
  الجويةالموصى بها واجراءات خدمات المالحة

الى جانب التوضيحات االضافية المقترحة A35-WP/8  في الوثيقة A33-14ذا المرفق التعديالت على القرار ـ هسنتسخي . مالحظة[
 ]. خطوتحتهافي هذه الوثيقة؛ وترد هذه التوضيحات االضافية 

... 
 : ما يليفان الجمعية العمومية تقرر

... 
 ات المالحة الجويـة بعبـارات واضـحة       مل الموصى بها واجراءات خدم    تصاغ القواعد القياسية وأساليب الع     -٣
 بصفة رئيسية،ويجب ـ في حالة نظم الطيران المعقدة ـ أن تشتمل القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها    . وبسيطة ووجيزة

وتنص علـى   متعلقة بالتشغيل واألداءعلى أحكام عامة وصلت الى مرحلة النضج واالستقرار تحدد المقتضيات على مستوى النظم وال        
فيجـب أن   والالزمة لتحقيق هذه المقتضـيات   لهذه النظماالضافية وأي من المواصفات الفنية التفصيلية  . مستويات السالمة المطلوبة  

 .وتوضع اشارات اليها في المالحق من خالل مالحظات  كوثائق منفصلةأو كمرفقات للمالحقتدرج 
... 

ر المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا        يجب أن يستشي   -٦
 . عاجل لمجلس أن من الضروري اتخاذ اجراء     ، باستثناء الحاالت التي يري فيها ا       المالحة الجوية قبل أن يبت فيها      واجراءات خدمات 

ورهنا بوجود عملية كافية للتحقق واالعتمـاد، يمكـن أن يتخـذ      أعالهمن المنطوق) ٣(وبغض النظر عن الفقرة    وعالوة على ذلك،    
غير أنه يجب توفير هذه  . للنظم المعقدة بدون استشارة الدول الحالية المواصفات الفنية التفصيلية التعديالت على المجلس اجراء بشأن    

 .المواد للدول بناء على طلبها
... 
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 أساليب العمل 

ام اجراءات  التناسق الكامل بين أحكام القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها وأحكينبغي للمجلس أن يحقق -١
التي تتضمن القواعد   وفضال عن ذلك، يجب أن يحاول المجلس تحسين تجهيز وعرض وفائدة وثائق االيكاو .خدمات المالحة الجوية

، وبصفة خاصة للنظم المعقدة الصلة جوية واألحكام األخرى ذاتالالقياسية وأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة 
، ينبغي للمجلس أن ينهض بوضع المقتضيات العامة على مستوى النظم والمتعلقة  وتحقيقا لهذه الغاية .رتبطة بهاوالتطبيقات الم

ايجاد شكل أنسب للوثائق بالنسبة لما ينشر وينبغي للمجلس أيضا أن يبحث ما اذا كان من الممكن   .التشغيل واألداء والمحافظة عليهاب
 .من مواصفات فنية تفصيلية

 - انتهى  -


