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   والثالثونالسادسة الدورة —الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

عالمي النظام  الرسات االيكاو المستمرة في مجال      سات ومما اإعداد بيان موحد ومنقح بسي     : من جدول األعمال٣٢البند 
 ادارة الحركة الجوية /الدارة الحركة الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

إعداد بيان موحد ومنقح بـسياسات اإليكـاو المـستمرة وممارسـاتها التـي تخـص                 :ل األعمال من جدو٣٦البند 
  الجوية  المالحة

  ١٤-٣٥ الجمعية العمومية قرار تعديلبشأن توصيات 
  ١٥-٣٥ القرار واستعراض

  )ورقة مقدمة من مجلس اإليكاو(

  التنفيذي ملخصال
ة والثالثين بيانا موحدا سادسد الجمعية العمومية في دورتها الـتوقع أن تعتمي، ٩-١٥  الجمعية العموميةقراروفقا ل

  .الدورةهذه  بحيث يتضمن كل ما استجد حتى نهاية ،ومنقحا بالسياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية
تنشأ فيها ي ، يتوقع أن تعتمد الجمعية العمومية في كل دورة من دوراتها العادية، الت١٥-٣٥  الجمعية العموميةقرارلوفقا و

 الحركة إدارة/ موحدا بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعالجنة فنية، بيان
  .الجوية

 ١٤-٣٥ القرار تعديليوصي ب، و١٥-٣٥ و ١٤-٣٥ في القرارين الواردة ة الحالية الموحداتاستعرض المجلس البيانو
  .١٥-٣٥دخال أي تعديالت على القرار  إوال يقترح  .بهذه الوثيقة) أ(رفق ي المعلى النحو الوارد ف

  البيان الموحدعدادال) ب( في المرفق ةالوارد اتجراءاإل بتطبيقالجمعية العمومية، مهمة يوصي المجلس، تيسيرا لو
  .والمنقح
والمنقح بسياسات اإليكاو المستمرة في البيان الموحد اعتماد ) أ  :  يلياتخاذ مايرجى من الجمعية العمومية : اإلجراء

، ساليب العمل المتصلة بها بحيث يتضمن كل ما استجد حتى نهاية الدورة السادسة والثالثينأمجال المالحة الجوية و
  .١٥-٣٥ القرار حاجة الى إدخال أي تعديل علىأنه ال توجد الموافقة على ) ب

األهداف 
  :االستراتيجية

 وتعزيزتعديل  من خالل E و D و A التقدم بشأن األهداف االستراتيجية يتساهم فورقة العمل هذه 
  . المالحة الجويةجال بأنشطة اإليكاو في مالمتعلقةالعامة إطار السياسات 

  .موارد إضافية تلزمال   :اآلثار المالية
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨ في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية، Doc 9848الوثيقة   :المراجع
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  المقدمة  -١
خالل دورتها السادسة والثالثين بيانا موحدا      أن تعتمد   الجمعية العمومية   من  يـتوقع   ،٩-١٥ قرارلوفقا ل   ١-١

يوصي و .  الدورة تلكما استجد حتى نهاية     كل  ومنقحا بسياسات اإليكاو المستمرة في مجال المالحة الجوية بحيث يتضمن           
كما  ومرفقاته،   ١٤-٣٥في القرار   الوارد   بإدخال تعديالت وإضافات على البيان الموحد الحالي         غرضالتحقيقا لهذا   المجلس  

  . المنقحو البيان الموحد عدادال يعرض عددا من االجراءات
 تنـشأ   كل دورة من دوراتها العادية، التي      أن تعتمد الجمعية العمومية في    يتوقع  ،  ١٥-٣٥ قرارلوفقا ل و  ٢-١

 إدارة/ االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع  المتعلقة بنظم، بيانا موحدا بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة       ة فني لجنةفيها  
   .الحركة الجوية

  ين الحاليين الموحديناستعراض البيان  - ٢

 ١٤-٣٥في القرار الواردين   ينحالي ال ين الموحد ينالبيانوفقا لتوصيات لجنة المالحة الجوية      استعرض المجلس    ١- ٢
  الى تقديم توصية   لتحديد ما اذا كانت هناك حاجة     ،  )ب (و) أ (في المرفقين ،  ١٥-٣٥ والقرار   ،)خ(لى  إ) أ(مرفقات من   الفي  

 اتبعـه  سلوب العمـل الـذي   ألوفقا ، االستعراضاستندقد   و  .هذين البيانين تعديالت على    أيدخال  إلى الجمعية العمومية ب   إ
  :لتغييراتلى األنواع التالية من اإ، ما مضىالمجلس في

  . بهاأساليب العمل المتصلةالتعديالت الالزمة لتوضيح المقصود من السياسات الحالية و  )أ 

  . والثالثين للجمعية العموميةالخامسةالدورة مستجدة منذ انعقاد التعديالت الالزمة نتيجة للتطورات ال  )ب 

  . التي أدت الغرض منها ولم تعد الزمةأساليب العملحذف السياسات و  )ج 

ـ  ٢- ٢  أرقـام القـرارات والتـصويبات    نقـيح تمن قبيل  (الصرفتحريري الطابع التعديالت ذات درج ال وسوف تُ
  .الجمعية العموميةسارية المفعول الصادرة عن قرارات  الالوثيقة النهائية التي تنشر بشأنفي ) ، وما إلى ذلكالمطبعية

 :١٤-٣٥  المرفقات التالية بالقراريوصي المجلس بتعديل ٣- ٢

  )جراءات خدمات المالحة الجويةإو والتوصيات الدولية ياغة القواعدص) (أ(المرفق  —

 )فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية) (ج(المرفق  —

 ) تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية) (د(المرفق  —

 )صياغة الخطط اإلقليمية واإلجراءات اإلقليمية اإلضافية) (ك(المرفق  —

 )اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية) (ل(المرفق  —

 )التنسيق بين الحركة الجوية المدنية والحركة الجوية العسكرية) (ع(المرفق  —
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تنسيق أنشطة البحث والتطوير والتجارب والعروض اإليضاحية لنظم االتـصاالت          () ط(كما يوصي المجلس بحذف المرفق      
  ).جوية ولخدمات المطاراتإدارة الحركة ال/والمالحة واالستطالع

 .)أ(ترد التعديالت المقترحة في المرفق  ٤- ٢

  .١٥-٣٥ القرار  علىإدخالهاينبغي أي تعديالت لم يحدد المجلس و ٥- ٢

   والثالثينالسادسة نهاية الدورة في بيان موحد ومنقح إعداد - ٣

ظم االتـصاالت والمالحـة   ونينبغي للبيان الموحد المنقح بسياسات اإليكاو المستمرة المتعلقة بالمالحة الجوية           ١- ٣
ـ       يتضمن كل ما استجد   الذي ستعتمده الجمعية العمومية أن      ادارة الحركة الجوية    /واالستطالع  سادسة حتى نهايـة الـدورة ال

 ذات طـابع    أساليب عمل م البيان أي سياسات جديدة أو سياسات منقحة وما يتصل بها من             ضينبغي أن ي  بالتالي  و،  والثالثين
 نقـيح لمنهجيـة علـى ت    انفـس هـذه      ويوصي المجلس بتطبيق      . في تلك الدورة   اعتمدتهالعمومية قد   دائم تكون الجمعية ا   

 .١٥-٣٥  و١٤ -٣٥ ينالقرار

بهـذه الوثيقـة   ) ب(الواردة في المرفق   اإلجراءاتبتطبيق عمل الجمعية العمومية،    ، لتيسير يوصي المجلس و ٢- ٣
عـداد  إلى الخبرة التي اكتسبتها الجمعية العمومية فـي         إ اتجـراء اإل وتستند هذه   .ينالمنقح و ين الموحد ين البيان إعداد عند

  .البيانات الموحدة السابقة

 التعديالت الهامـة  المقدمة إلدخال االقتراحاتفيما مضى صعوبات في مناقشة  قد واجهت    اللجنة الفنية    وكانت ٣- ٣
 .  فـي دورة الجمعيـة العموميـة   االقتراحاتذه ا تقديم وثائق عن ه  سلف ما لم يتم     نتيجة للمناقشات على البيان الموحد الحالي     

ين  الموحـد ينالبيـان  بخصوص إدخال تعديالت هامة على اقتراحاتوبناء على ذلك، يرجى من الدول التي ترغب في تقديم     
 وفـود لأن تقوم بتوثيقها قبل انعقاد الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية كي يتسنى ل         ١٥-٣٥ و ١٤-٣٥ ينفي القرار 

 .اللجنة الفنية التحضير للمناقشةالحاضرة في 

   الموضوع هذالعمل بشأنل اوصى بهالمالمبادئ  - ٤

  :لمبادئ التاليةاجمعية العمومية ال  تطبق ضوء التجربة السابقة، بأنفي ،يوصى ١- ٤

تجـاوز  لمـدة ت   يلزم تطبيقهما باستمرارمتصل بها عملأسلوب أي  أو  عامة   سياسة   اعتبار أن أي  ينبغي    )أ 
  .هي من السياسات أو أساليب العمل المتصلة بهاوات ثالث سن

 فـي وثـائق     من األصـل   المواد الموجودة    أن تستبعد من البيانات الموحدة     ،في األحوال العادية  ينبغي،    )ب 
 . جتمـاعات المالحــة الجويـة    الخاصة با  الداخلي والتوجيهات    ماوالنظالمالحق   مثلاإليكاو الرسمية،   

  . العمل ذات الصلةيببأسال  خاصوجهويتعلق ذلك ب

— — — — — — — —  
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 ١)أ(المرفق 

بيان موحد بسياسات اإليكاو المستمرة وأسـاليب         :١٤-٣٥القرار 
  العمل المتعلقة بالمالحة الجوية على وجه التحديد

ا عـن  موحـد  أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنية بيانـا       ٩-١٥الجمعية العمومية قد قررت في القرار       . لمـا كانت 
  .الدورة  نهاية تلككل ما استجد حتىالبيان هذا  يتضمنالسياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث 

العمل في مجـال     بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب   ،  )خ( إلى) أ( بمرفقاته ١٤-٣٥  قد اعتمدت بموجب القرار    ولما كانت 
  .العمومية للجمعية الخامسة والثالثينعند نهاية الدورة  كما كانت دالمالحة الجوية على وجه التحدي

قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الوارد فـي             الجمعية العمومية    ولما كانت 
الـسادسة  ثنـاء الـدورة     يستوعب القرارات التي اتخذت فـي أ      لالبيان  هذا  ، وعدلت   )خ( إلى) أ( ومرفقاته ١٤-٣٥ القرار

  .والثالثين
  .١٤-٣٥  يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في القراريالبيان الحال ولما كان

  :ن الجمعية العموميةإف
  :تقرر  -١

 التي تنتهجهــا  األساليب العملا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة و    هذأن مرفقات     )أ
  . للجمعية العموميةالسادسة والثالثين  في نهاية الدورةكما كانتالمالحة الجوية المنظمة في مجال 

 إرشـادات أن أسلوب العمل المرتبط بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات يمثل                 )ب
  .الغرض منها 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   خدماتوإجراءات

والتوصـيات   من المنظمة أن تـصدر وتعـدل القواعـد    تطلبقد ت  اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   ٣٧كانت المادة   لمـا  
 مـن   ٩٠  و ٥٧  و ٥٤  و ٣٨ ولما كانت المواد   . ور التي يتناولها  من ذلك العمل واألم    ، وتحدد الغرض  الدولية واإلجراءات

  .الصدد  في هذاإضافيةاالتفاقية تتضمن أحكاما تلك 

                                                             
ات سارية المفعول الصادرة عـن الجمعيـة العموميـة          القرار من   II-17 الى   II-1 ومرفقاته في الصفحات     ١٤-٣٥يرد النص الكامل للقرار        ١

  ).Doc 9848انظر الوثيقة ( )٢٠٠٤أكتوبر  ٨ في(
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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

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

وفي حالة استحالة التقيد به يصبح  . ية شيكاغو بالتقيد بها بموجب اتفاق الدول المتعاقدةوالتزمتالدولية، 
  .االتفاقية  من٣٨  بمقتضى المادةإجباريا المجلس بذلك إبالغ

 يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو نص أي — التوصية  )ب
كفاءة المالحة الجوية انتظام أو  ، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أواإلجراءات
  . شيكاغواتفاقيةبموجب  الدول المتعاقدة التقيد به حاولالدولية، وت

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 خدمات المالحة الجوية كي تواكـب       التوصيات الدولية وإجراءات   حسب االقتضاء القواعد و    يجب أن تعدل    -١

  . وتوفير التجهيزات والخدماتاإلقليمي أساسا سليما للتخطيط —مور أجملة  ضمن —تطور االحتياجات والتقنيات وتصبح 
علـى    المحافظـة   لتمكين الدول المتعاقدة مـن     التوصيات قدر عال من االستقرار في القواعد و       توفيريجب    -٢

الت على ما يهـم  ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعدي   .  السابقة فقرة بأحكام ال  اإلخاللاستقرار تنظيماتها الوطنية، وذلك دون      
  . تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضروريةإدخالالسالمة واالنتظام والكفاءة دون 

 خـدمات المالحـة الجويـة بعبـارات      وإجـراءات تصاغ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بهـا           -٣
ـ ويجب  . وبسيطة ووجيزة واضحة  علـى أحكـام عامـة    والتوصياتعد  أن تشتمل القواـ في حالة نظم الطيران المعقدة 
 وتحـدد أيـضا   المتعلقـة بالتـشغيل واألداء  و على مستوى النظم الشروط تحدد   وأن  مرحلة النضج واالستقرار   إلىوصلت  
 المواصفات الفنيـة  وبالنسبة لمثل هذه النظم، يجب وضع    . والقدرة على التشغيل البيني   . والكفاءة السالمة المطلوبة    مستويات

وثـائق  فـي    ويجب أن توضع أي مواصفات فنية تفصيلية ذات صـلة         . ق هذه الشروط في مرفقات المالحق     الالزمة لتحقي 
فـي وثـائق منفـصلة     أن توضـع بالقدر الممكن ويجب  .، وتوضع اشارات اليها في المالحق من خالل مالحظات  منفصلة

  .الداعمة، عند وضعها من قبل االيكاوالمواصفات الفنية 
 أقصى  إلىتعتمد    أن اإلرشادية والمواد   واإلجراءات والتوصيات الدولية  للقواعد   إعدادها ينبغي لاليكاو لدى    -٤

  . بشرط التحقق من صحتها واعتمادها علـى النحـو الـوافي           وضع القواعد ب المكلفةحد مالئم على أعمال الهيئات األخرى       
 األخرى المعنيـة بوضـع       تصدرها تلك الهيئات   المواد التي  أن يعتبر المجلس  ويمكن   وينبغي االشارة في وثائق االيكاو الى     

  .كلما رأى المجلس ذلك مناسبا  في وثائق االيكاوإليها اإلشارة  الحالةتلكفي ينبغي و، مناسبةمواد القواعد 
في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون القواعد التي تحدد التجهيزات والخـدمات الواجـب                   -٥

يم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب علـى هـذا التـوفير مـن آثـار      توفيرها وليدة توازن سل   
  .اقتصادية

 والتوصيات الدوليـة وإجـراءات    قواعد  اليجب أن يستشير المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل            -٦
 . عاجـل إجراء  لمجلس أن من الضروري اتخاذ       فيها ا  ىخدمات المالحة الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير          



A36-WP/133 
TE/31 
Appendix A A-3 

 

، وذلـك بـشرط    بدون استشارة الدولللنظم المعقدة بشأن المواصفات الفنية   أن يتخذ قراره  لمجلس  ل جوزوعالوة على ذلك ي   
  . يجب توفير هذه المواد للدول بناء على طلبها ومع ذلك. التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي

 خدمات المالحة الجويـة     والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  ال تواريخ بدء سريان تعديالت      يجب أن تحدد    -٧
  .بما يتيح للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها

 خدمات المالحة الجوية محـددة بطريقـة        وإجراءاتيجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق           -٨
 ما لم تفرض الظروف االسـتثنائية  ،ها الوطنية أكثر من مرتين في كل سنة تقويمية تعديل نظمإلىتضطر الدول المتعاقدة   ال

 خدمات المالحة الجوية أكثر مـن  إجراءات عند تطبيق ما سبق أال يعدل الملحق أو وثيقة       اإلمكانويتعين حسب    . غير ذلك 
  .مرة واحدة في السنة التقويمية

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 خدمات المالحـة    والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  الس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام        ينبغي للمجل   -١

والتوصـيات  قواعـد   الالتي تتضمن    عرض وفائدة وثائق اإليكاو   وتجهيز  طريقة  ويجب أن يحاول المجلس تحسين       . الجوية
ة خاصة للنظم المعقدة والتطبيقات المرتبطة      الصلة، وبصف   خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى ذات      الدولية وإجراءات 

.  الـنظم والتـشغيل واألداء  شجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمـستويات   وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للمجلس أن ي    .بها
  .للنظم المعقدةوينبغي للمجلس أن يواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع ومعالجة ونشر المواصفات الفنية 

والتوصيات الدولية  قواعد  لينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل             -٢
 لـذلك أن  نبغيوي .  خدمات المالحة الجوية، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها               وإجراءات

وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها ثالثين يوما علـى األقـل       . قلتتاح لها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األ         
  .بشأنها  أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معهاإقرار بعزمها على لإلبالغ

 الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عـن عـدم موافقتهـا علـى       إعطاءينبغي    -٣
، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم            والتوصياتلقواعد  لمدة  التعديالت المعت 

  .لدولا التعديالت المعتمدة ووصول بالغات إلرسال
 أعاله، أال تقل الفترة الفاصلة بـين كـل   ٨ في تطبيق أحكام الفقرة اإلمكانينبغي أن يراعي المجلس حسب      -٤

 .الجوية عن ستة أشهر  خدمات المالحةوإجراءاتللتطبيق المشترك لتعديالت المالحق خر يليه مقرر وآموعد 

من أجل توضيح التغير نحو وضع قواعد وتوصيات دولية مبنية علـى            : سبب التعديالت المقترحة  
األداء وزيادة تعزيز القواعد القياسية الخارجية للمنظمات واستخدام عملها ضمن إطـار اإليكـاو،              

  .التالي تفادي تكرار العملوب
.. .   

  )ج(المرفق 
  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

  . بحل المشكالت الفنية المتخصصةلإلسراع فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة حيث أن
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 بال داع   اإلفراطالجوية دون    من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة               وحيث أن 
  . أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمةإلقاءفي 

  :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 أوحلها حال مالئماالمتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية أن ت
، وأن تكـون     اإليكـاو  أعمالخطة  مناسبة ألغراض    اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق       كونتيجب أن     -٢

  .ويجب االلتزام بها وأن تلتزم الفرق بها وضع مهلة زمنيةمع  واضحة ومحددة
 عمل الفـرق    إنهاءالمالحة الجوية استعراضا دوريا، ويجب      يجب استعراض التقدم الذي تحرزه فرق لجنة          -٣

ما لم تر لجنة المالحـة        على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنوات        باإلبقاءوال يسمح   . إليهابمجرد انجاز المهمة الموكولة     
  .الجوية مبررا لهذا االستمرار

 القائم علـى األداء     النهجاالمكان نحو   موجهة قدر    ق خبراء لجنة المالحة الجوية    يفر تكون أنشطة أن  يجب    -٤
  . القواعد والتوصيات الدوليةاعدادخالل 

  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
 أن خبراء لجنة المالحة الجويةبرامج عمل فريق ل ه ينبغيأنعلى للتأكيد  :يالت المقترحةسبب التعد

ل اإليكاو، من أجل كسب الدعم المتعلق بتغيير أسلوب عمل فرق الخبراء، اعمأتتماشى مع خطة 
وخفض النشاط الكلي لهذه الفرق، وجعل األمانة تركز أكثر على تنفيذ القواعد القياسية بدال من 

  .تركيز على وضع القواعد القياسيةال

  )د(المرفق 
  الجوية المالحة  خدماتوالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

 تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة ممكنة مـن  اتفاقية الطيران المدني الدولي   من   ٣٧المادة  حيث أن   
  . تسهيل المالحة الجوية وتحسينهاإلىالمسائل التي يؤدي توحيدها  كل التي تخص والتوصياتالتوحيد في القواعد 

وترى من الضروري اتباع نظم أو    دولي،   إجراء أو بأي    دولية االلتزام بأي قاعدة     تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال     وحيث أن   
  . اإليكاوإلى الفور  بذلك علىإخطارا بأن ترسل  شيكاغو من اتفاقية٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أساليب تختلف عنها

من األهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على                وحيث أن   
  .الجوية  خدمات المالحةالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد وللالمصاعب التي تعترض تنفيذها 
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  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
والتوصـيات الدوليـة    قواعـد   الالمتاحة على تنفيـذ      ب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل      يج  -١

  . خدمات المالحة الجويةوإجراءات
والتوصـيات  قواعـد   الالدول المتعاقدة و  ممارسات   و قواعداالختالفات القائمة بين     المجلسرصد  أن ي يجب    -٢

 االختالفات لصالح سـالمة وانتظـام المالحـة         إزالةذلك بهدف التشجيع على      خدمات المالحة الجوية، و    الدولية وإجراءات 
  . ألهداف القواعد الدوليةنافية االختالفات الم وإزالةالجوية الدولية،

   .تحليل السبب الرئيسي وراء عدم التنفيذ واتخاذ اإلجراءات المالئمةيجب أن يقوم المجلس ب  -٣

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 والتوصيات الدوليـة وإجـراءات    قواعد  البغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة على تطبيق          ين  -١

 اإلقليميةموارد مكاتب اإليكاو    وذلك موارد المقر الرئيسي      خدمات المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في         
  .اإلنمائيم المتحدة موموارد برنامج األ

 المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق في منـشآتها التـشغيلية                ينبغي للدول   -٢
 خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الـصدد ينبغـي          والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  ال تتفق مع    وإجراءاتأساليب عمل   

 خـدمات المالحـة   والتوصيات الدولية وإجـراءات اعد قوال الداخلية لتنفيذ إجراءاتها تعديل إمكانيةللدول المتعاقدة أن تبحث     
  . أسهل أو أبسط أو أكثر فاعليةاإلجراءاتالجوية حتى تصبح 

 المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارساتها        إخطارينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على          -٣
وينبغي للدول المتعاقدة التـي     . فيها بتلك األحكام   ذلك بالتواريخ التي ستلتزم   ، وك والتوصيات الدولية الوطنية وأحكام القواعد    

أي  و بسبب عدم تنفيذها لها، بما فـي ذلـك         القواعد والتوصيات الدولية أن تخطر االيك     ل االمتثال   تجد نفسها غير قادرة على    
 التي تبـين وجـوه      اإلخطاراتبسرعة  وينبغي أن تنشر    .  المبدأ و تختلف من حيث الشكل أ     لوائح وممارسات وطنية مطبقة   
 إضـافات  عقب تسلمها من الدول، على أن يكون هذا النشر على صورة             والتوصيات الدولية االختالف عن القواعد القياسية     

 الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أي اختالفات هامة عـن             إلىينبغي أن يطلب    و.  بالمالحق ذات الصلة بالموضوع   
  . خدمات المالحة الجويةوإجراءات والتوصيات الدوليةقياسية القواعد ال

 خدمات المالحـة    والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  الينبغي للمجلس، في رصده لالختالفات القائمة عن          -٤
التـي   ومـن الـدول   والتوصـيات لقواعد 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 عن               كذلك ينبغي .  غير كامل  إخطاراأرسلت  
  . نشرهاإلى خدمات المالحة الجوية أن تبادر والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

حديد األسباب وراء عـدم      لكي تتضمن فقرات منطوق القرار ضرورة ت       :سبب التعديالت المقترحة  
ويمكن أن تسهم هذه المعلومـات      . تنفيذ القواعد والتوصيات الدولية وطرح الحلول البديلة لالمتثال       

  .اإليكاو وتحليل الجهود المبذولةإسهاما كبيرا في جمع بيانات 
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  )ه(المرفق 
  األدلة الفنية والكتب الدورية الصادرة عن المنظمة

قواعد  ال  في التخطيط لتنفيذ   لهيئاتلحديثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية ل           الفنية ا  اإلرشادات حيث أن 
  .اإلقليمية خدمات المالحة الجوية والخطط والتوصيات الدولية وإجراءات

تطـورات   ال  لتدريب العاملين وتحديث معلومات موظفي التشغيل لمواكبـة        ة الفني نشر اإلرشادات  من المهم أيضا     وحيث أنه 
  .التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العمليات الجوية

  .غير اإليكاو اإلرشاداتوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه ت ال وحيث أنه
 يلزمها  مهمة ضخمةيشكالن أدلة وكتب دورية جديدة حسب االقتضاء، وإصدار، اإليكاو التحديث المستمر ألدلة وحيـث أن  

فـي أمانـة المنظمـة        العمل قدرة وتنطوي على أولويات متضاربة وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم          وإداريونعاملون فنيون   
  .النشرأساليب وتنظيم 

 األولوية الستمرار تحديث محتويات األدلة الفنية الصادرة عن اإليكاو، ووضع المـواد             إعطاء فان الجمعية العمومية تقرر   
والتوصـيات الدوليـة    قواعـد   ل التي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفيذها ل           افيةاإلض اإلرشادية
  . خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات والخدماتوإجراءات

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
والكتب الدورية التي تصدرها المنظمة، وذلـك       ينبغي للمجلس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنية           -١

 مزيـد  إدخال إلى الالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة اإلرشادات القدر الوافي من     إلدراجضمانا  
  .من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

م من أدلة فنية وكتب دورية دون تأخير كبيـر   ونشر ما يلز  إصدارينبغي للمجلس أن يوفر السبل التي تتيح          -٢
  .ودون المساس بأولويات المطبوعات الروتينية

.. .   
  )ط(المرفق 

  تنسيق النشاطات المتعلقة بالبحث
  والعروض االيضاحية والتطوير والتجارب

  في مجاالت االتصاالت والمالحة
  خدمات المطاراتلادارة الحركة الجوية و/واالستطالع

االتـصاالت والمالحـة     مة تقوم بدور مفيد في تنسيق أعمال البحـث والتطـوير فـي مجـاالت              المنظ حيث أن 
  .ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات/واالستطالع

 من المهم للدول القائمة بأعمال البحث والتطوير أن تحصل في الوقت المناسب علـى معلومـات مـن                  وحيث أنه 
  .ان المدني الدولي في هذه المجاالتالمنظمة عن االحتياجات التشغيلية للطير
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عمال البحث والتطوير والتجارب والعروض االيضاحية في       ألتشجيع التنسيق الدولي     فان الجمعية العمومية تقرر   
ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات، وذلك دون عرقلة الحرية الـضرورية           /مجاالت االتصاالت والمالحة واالستطالع   

  .تطويرللعمل في البحث وال
  القرارهذا االجراءات المتصلة ب

ينبغي للمجلس أن يولي االنتباه الواجب لتحديد االحتياجات التشغيلية للطيران المدني الـدولي فـي الوقـت                   -١
  .ادارة الحركة الجوية وخدمات المطارات/المناسب في مجاالت االتصاالت والمالحة واالستطالع

اقدة على تزويد المنظمة بأحدث المعلومات عن طبيعة واتجاه أعمـال           ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتع       -٢
مشاريع البحث والتطوير الحالية والمتوقعة ذات األهمية الملموسة لكي يتسنى للمنظمة رصـد وتنـسيق ومجانـسة هـذه                   

  .النشاطات واتاحة تلك المعلومات للدول المتعاقدة

لتعزيـز  صدار قـرار جديـد      بادول األعمال    من ج  ٣١البند  في اطار    اقتراحسيقدم   :سبب الحذف 
إدارة الحركـة الجويـة     /االتصاالت والمالحة واالستطالع   نظمالتطوير، يتجاوز   تحقيق المزيد من    

 القادم بين نظام الجيل نحو تطبيق نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية وتحقيق قدر أكبر من االندماج             
في مجـال إدارة الحركـة      واء األوروبية الموحدة    لألجوبرنامج األبحاث    (NextGen)للنقل الجوي   

  . في اطار نظام عالمي(SESAR)الجوية 

  )ط( )ي( المرفق

  واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية
في المنـشآت   من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو  حيث أن 

  .فضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفقاتاألرضية أو ال
 من الممكن تخفيض درجة التعقيد الكلي في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصفات التشغيلية العامـة             وحيث أن 

  . في منشآت أرضية أو فضائيةوإما على متن الطائرات إمالألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 
من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد تعترض هذا التنسيق، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكـاليف                   وحيث أن 
  . التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي لهإلىوالحاجة 
في اختصاصها،   لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفة الداخلة                وحيث أن 

  .الدول  منإليهاواضعة في اعتبارها المعلومات الواردة 
تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضع تنسيق دقيـق             أن   فان الجمعية العمومية تقرر   

ية والتقدم الفني المتوقع واعتبـارات       االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات التشغيل          إقامةمع  
  .التشغيل االقتصادية
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  )ي( )ك( المرفق
  اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات اإلقليميةصياغة الخطط 

 المطلـوب مـن الـدول       اإلضـافية  اإلقليمية واإلجراءات تبين التجهيزات والخدمات     إقليمية المجلس يضع خططا     حيث أن 
  . من اتفاقية شيكاغو٢٨وفقا للمادة المتعاقدة توفيرها أو استخدامها 

 آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد على احتياجات الطيران المـدني   إلى تقتضي التعديل من حين      اإلقليميةالخطط   أن وحيث
  .الدولي

ويـة  كز على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الج       تريلتجهيزات والخدمات   التخطيط  أن اإليكاو وضعت نهجا     وحيث  
  .والخطة العالمية للمالحة الجوية

   . التخطيطفي عمليات النهج القائم على األداء علىلتجهيزات والخدمات اتخطيط أن تستند أعمال ينبغي  ه أنوحيث
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
  .الدولي قعة للطيران المدني عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتواإلقليميةأن تنقح الخطط   -١

 سمحت بذلك طبيعة إذاالدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية و بين المنظمة، بالمراسلة اإلقليميةن تعدل الخطط أ  -٢
  .التغيير الالزم

  :هذه عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل  -٣
  .اإلقليمية تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط ال  )أ

  .وال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاو  )ب
  .اإلقليميوال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى   )ج

  . هذه التعديالتوإصدار سلطة معالجة اإلقليميةيجوز للمجلس تفويض الهيئات 

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للمجلس أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط االقليمية متمشيين مع خطة المالحة الجوية العالمية                  -١

  .وأن يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط
 المناسـب مـن    كي يتحقق في الوقت      اإلقليميةينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على الخطط            -٢ ١

 مزيد من التحسينات على مـستويات الـسالمة         إدخال إلى تنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة         إلىوجود أي حاجة    
  .الحالية

، أن يأخـذ فـي   اإلقليميـة  تنقيح أي من الخطـط    إلى الحاجة   إلحاحينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى         -٣ ٢
  .ضروريةال اإلضافيةخدمات التجهيزات واللمتعاقدة لتوفير اعتباره الوقت الذي تحتاجه الدول ا



A36-WP/133 
TE/31 
Appendix A A-9 

 

 لتنفيذ أنواع جديدة مـن المعـدات   اإلقليميةينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط          -٤ ٣
  . بالفعل في حينهالمعدات المناسبةتوفير امناسبة ل

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

ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحديث الخطط                 -٦ ٤
  . وأي وثائق تكميليةاإلقليمية

ن التخطيط للتجهيزات والخدمات يركز اآلن علـى المفهـوم       للتوضيح أ  :سبب التعديالت المقترحة  
التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجوية والخطة العالمية للمالحة الجويـة، وأن الخطـط اإلقليميـة      

ـ   في أعمال    النهج القائم على األداء      تسمح باعتماد ينبغي أن    جعـل عمليـة    سمح ب التخطيط، وأن ت
  .آليةالتخطيط اإلقليمي عملية 

  )ك( )ل( مرفقال
  اإلقليميةاجتماعات المالحة الجوية 

 التجهيزات والخدمات المتوقـع أن توفرهـا الـدول         حديد للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لت      اإلقليميةاالجتماعات   حيث أن 
  . من االتفاقية٢٨المتعاقدة وفقا للمادة 

  . أموال كثيرةوإنفاقذل جهد كبير هذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة ب وحيث أن
 على الدول المتعاقدة    اإلثقالمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون               وحيث أن 

   .أو على المنظمة
   .نفيذأن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجزه المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتوإذ تأخذ في اعتبارها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
علـى المجموعـات االقليميـة      تعذّر  ي لمعالجة القضايا التي     إالاجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية     تُعقد  أال    -١

  .وافمعالجتها بشكل للتخطيط والتنفيذ 
سية للقيام بالمراجعة والتنقيح الشاملين   اجتماعات المالحة الجوية االقليمية، التي يعقدها المجلس هي الوسيلة الرئي         ان    -١

  .للخطط االقليمية لكي تواكب هذه الخطط التغيرات المستجدة في االحتياجات
تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها فـي                  -٢

  . لألقاليم المعنيةاإلقليميةالخطط 
االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجوي الـدولي وعمليـات        تحدد لكل من هذه       -٣

  .الطيران العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عمله
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عمـال   بأنسب الطرق للنظر في المسائل المطروحة على جدول األ          تنظيم  من هذه االجتماعات   يستخدم لكل   -٤
  .وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع

تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محـددة يتعـين حلهـا، وال سـيما                   -٥
المشاكل التي تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد اجتماعـات المالحـة الجويـة ذات       

  . الشاملاإلقليميلنطاق ا
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

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

بما في ذلـك بيـان مقتـضيات التـشغيل           األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية،      جدول جعل إرسالينبغي    -٢
 قبل عشرة أشهر علـى األقـل    إلكترونيامتاحا  أن يرسل جدول األعمالاألساسية ومعايير التخطيط بطريق الجو عادة، على 

بالنـسبة   األقل من ذلك الموعـد    قبل ثالثة أشهر على     و وترسل المستندات ،  بالنسبة لجدول األعمال   من موعد عقد االجتماع   
  .يمكن أما بقية الوثائق فترسل بأسرع ما، للمستندات الرئيسية

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

ركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطـط التـي وضـعها        ينبغي لكل دولة متعاقدة مشا      -٤
لعمليات المستقبل، وعن الحركة المتوقعة من الطائرات األخـرى المـسجلة            ناقلوها الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي     

  .لديها، وعن التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطيران
 على وضع معايير للتخطيط متمشية مع أحدث        اإلقليميةاجتماعات المالحة الجوية    ينبغي للمجلس أن يشجع       -٥

 بمتطلبات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبـار         اإلقليميةالتطورات ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط        
  . مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحاليةإدخال إلىالحاجة 

ن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ في االجتماعـات   ينبغي أ   -٦
  . للمالحة الجويةاإلقليمية

 للتوضيح أن اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية لم تعد الوسائل الرئيسية      :سبب التعديالت المقترحة  
ت اإلقليمية للتخطيط والتنفيـذ     وعادة ما تشرف المجموعا    . الستعراض ومراجعة الخطط اإلقليمية   

 وينبغي أن تُعقد اجتماعات المالحة الجويـة اإلقليميـة            . التخطيط اإلقليمي  اتاآلن على تنفيذ عملي   
اف ومعالجتها بـشكل    على المجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ      فقط لمعالجة القضايا التي تعذّر      

لعمـل العـالمي   بين اأكبر تكامل ود نحو تحقيق وينبغي أيضا توجيه الجه . وأن تكون أكثر تركيزا  
  ).سي للمنظمة والمكاتب اإلقليميةالمقر الرئي(واإلقليمي 

  )ل( )م(المرفق 
.. .   
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  )س( )ع(المرفق 
  والحركة الجوية العسكرية التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

  .والخدمات لجوي وكثير من التجهيزات الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان في استخدام المجال احيث أن
 االعتبار الواجب لـسالمة     بإقامةمن المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو تقضي بأن تتعهد الدول المتعاقدة            ) د( الفقرة   وحيث أن 

  . طائراتها الحكوميةتنظم قواعد إصدارمالحة الطائرات المدنية عند 
 المجـال الجـوي   دخـول  الطلب على الحركة الجوية، من زيادة القدرة على        ، في سياق زيادة   لقدرة على االستفادة  لوإدراكا  

علـى جميـع     ايجاد حلول مرضية لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجـوي           نظرا لعدم المستخدم لألغراض العسكرية و   
  .المستويات
  .لمناطق اجميع بعد شمل الحلول المقبولة لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجوي لم توحيث أن
 التكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية والعسكرية يعتبر الهدف األعلى، وحيث أن تحسين التنـسيق              وحيث أن 

  . لحل الصعوبات الراهنةفوريابينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا 
الخاص بااليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية قابلة          أن المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية         وإذ تذكر 

لالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي جحم معين من المجال الجوي مرحلـة انتقاليـة، وأنـه        
  .ينبغي توخي المرونة في ادارة جميع المجاالت الجوية

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدام المجال الجـوي   يجب وضع   -١

  .وبعض التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة لحركة الطيران المدني الدولي
الحكومية فوق أعالي    التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها         واإلجراءاتيجب أن تكفل النظم       -٢

البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المـدني الـدولي وانتظامهـا وكفاءتهـا، وأن تكـون تلـك                      
  . مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغواإلمكانمتمشية بقدر  العمليات

وذلـك بتقـديم النـصح       عـسكرية  م اتفاقات مدنية   الدول في إبرا   من أجل مساعدة  مجلس  ال يعملأن  يجب     -٣
  .واإلرشاد لتلك الدول

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 تنسيق خدمات الحركة الجوية بين الطيران المدني والطيران العـسكري      إلىينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر        -١

  .أعاله المنطوقمن ) ١(أو أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 
 موضوع تنسيق استخدام المجال الجوي بين الطيـران المـدني والطيـران             إدراجينبغي أن يكفل المجلس       -٢

  . التي تعقدها المنظمة، وذلك حسب االقتضاءاإلقليميةالعسكري في جداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعات 
من المنطوق أعاله أن تنسق     ) ٢( المذكورة في الفقرة     جراءاتواإلينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم         -٣

  .المعنية األمور مع جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقة
 حصة في المجال الجـوي أكبر   للتوضيح أن األنشطة العسكرية تستأثر ب      :سبب التعديالت المقترحة  

 وتراعـي   . تحصل اإليكاو على تفويض لتيسير إبرام اتفاقات مدنية عسكرية         وينبغي أن     .العالمي
هذه التعديالت أيضا األحكام الجديدة الخاصة بالمفهوم التشغيلي الدارة الحركة الجوية الـذي أيـده               

  .المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية
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 )ب(المرفق 

  تالبيانااالجراء الموصى به العداد 
 الموحدة والمنقحة

 : من ثالث مراحلة المكونة التالياتيوصى باعتماد االجراء

  )١(المرحلة 
إدخالهـا علـى    المجلـس   تستعرض اللجنة الفنية في بداية الدورة السادسة والثالثين أي تعديالت واضافات يقترح             

قترحات مـن المـشاركين فـي       ا أي   تستعرض ومرفقاته، كما    ١٤-٣٥ في القرار    ة الوارد ة الحالي ةموحد ال البيانات
  .Doc 9848 في الوثيقة ١٤-٣٥ويرد النص الكامل للقرار .  بتعديلهاالدورة 

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

ويتم هذا .  المستمرة وأساليب العمل المتصلة بها الى الجلسة العامة لالحاطة فقط في اطار البند المتعلق بذلك القرار          
 كي تعتمدها الجلسة العامة فـي       التي ستعرض  ة المنقح ة الموحد اتعلى أساس أن مضمون القرار سيدرج في البيان       

  .نهاية الدورة
  )٣(المرحلة 

ود اللجنة الفنيـة    نراب نهاية الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية، وبعد أن يكتمل العمل بشأن جميع ب             مع اقت 
تضمن التغييرات المتفق   تو.   الموحد والمنقح  من البيان د األمانة العامة مسودة النسخة النهائية       ع، تُ ٣٦د  نباستثناء الب 

 خـالل  المعـدة سات االيكاو المستمرة وأساليب العمل المتصلة بهـا   وسيا)١(عليها من حيث المبدأ خالل المرحلة     
 وتعرضها على الجلسة العامـة بغـرض        ةالمنقحو ة الموحد ات مسودة البيان  اللجنة الفنية وتستعرض  .  )٢(المرحلة  
  .اعتمادها

  —ى ـ انته—




