
  ونموذج اإلبالغبالغ االختالفات إمذكرة بشأن 
  فيما يتعلق باألحكام اللغوية الواردة في المالحق

  األول والسادس والعاشر والحادي عشر
  )تعليمات المجلسوفقا لمعدة وصادرة (

 المقدمة  -١

من اتفاقية  ٣٨ وفقا للمادة الواردة من الدولعندما استعرضت الجمعية العمومية والمجلس االختالفات   ١-١
 . يبعث على االرتياح التامم لاإلبالغالطيران المدني الدولي، الحظا مرارا أن 

 عنها، فضال عن واإلبالغ هذه المذكرة تيسيرا لتحديد االختالفات إصدارلتحقيق تغطية أكثر اكتماال، تم   ٢-١
 .اإلبالغاألساسي من عملية  شرح الغرض

 تعزيز سالمة المالحة الجوية وكفاءتها من خالل التأكد من هوات  االختالفإبالغالغرض األساسي من   ٣-١
 ومقـدمي   والسيما مـشغلي الطـائرات    أن الهيئات الحكومية وغيرها من الوكاالت المعنية بالطيران المدني الدولي،           

 .ة عن االيكاو الصادرالدوليةالقواعد والممارسات الوطنية والقواعد ما هنالك من اختالفات بين ، على دراية بالخدمات

 وذلك ٥/٣/٢٠٠٨  قبل من اختالفاتلديها ما بإبالغ ة خاصتهتم بصفةلذا يرجى من الدول المتعاقدة أن       ٤-١
وقد حث المجلـس الـدول     .فيما يتعلق باألحكام اللغوية الواردة في المالحق األول والسادس والعاشر والحادي عشر     

  .توصيات الدولية أيضاالمتعاقدة على مراعاة هذه االعتبارات إزاء ال
 كانت هـذه  إذا بصراحة عن نيتها االمتثال     اإلعالن من الدول المتعاقدة أن تالحظ كذلك ضرورة         رجىي  ٥-١

  . االختالف أو االختالفات التي ستوجدإلىالنية متوفرة، وان لم يكن األمر كذلك، أن تشير 
غوية الواردة في المالحق األول والـسادس       األحكام الل تخص   كانت الدولة قد أرسلت بالغات سابقة        إذا  ٦-١

زال سـاري   مـا بالغ السابق   لأن ا  ذكرأن ت ، ب شاءت ذلك  إذاصيل،  ا تفادي تكرار التف   ها، فيمكن والعاشر والحادي عشر  
 إلى أن تنتهي  عنها بعد كل تعديلاإلبالغ االختالفات التي سبق تحدث حسب االقتضاءويرجى من الدول أن   .المفعول

  .فاتهذه االختال

 م اللغوية الواردة في المالحق األول والسادس والعاشر والحادي عشرحكااأل االختالفات عن إبالغ  -٢

األحكام اللغوية  عما لديها من اختالفات عن اإلبالغ الدول المتعاقدة بصدد إلى التي تقدم اإلرشادات إن  ١-٢
وعنـدما  .   محررة بعبارات عامـة إرشادات إالي  ما ه،الواردة في المالحق األول والسادس والعاشر والحادي عشر     

 المذكورة في الملحق ولكنها مماثلة لها، ال لإلجراءات ليست مطابقة تماما بإجراءاتتنص القواعد الوطنية على االلتزام 
 اإلبـالغ وبالرغم من أن    .   في أدلة الطيران   اإلجراءات عن أي اختالف ألن المقرر نشر تفاصيل هذه          اإلبالغينبغي  

  حثيثايشمل االختالفات عن التوصيات الدولية، فيرجى من اتفاقية شيكاغو ال) ٣٨( المنصوص عليه في المادة اإللزامي
من الدول المتعاقدة أن تبلغ المنظمة أيضا بما لديها من اختالفات بين قواعدها وممارساتها الوطنية والتوصيات الدولية             

 :م االختالفات التي تبلغ عنها إلى فئات حسب ما إذا كانت القواعد الوطنيةينبغي للدول أن تقسالواردة في أي ملحق، 

  تـدخل    .)]أ(الفئة  [أكثر تشددا أو شموال من القاعدة أو التوصية الدولية الصادرة عن االيكاو               )أ
القاعدة  في هذه الفئة القاعدة الوطنية األكثر تشددا من القاعدة أو التوصية الدولية المناظرة لها، أو

.  الوطنية التي تفرض التزاما يدخل في نطاق الملحق ولم تنص عليه أي قاعدة أو توصية دوليـة   
وهذا األمر مهم بصفة خاصة عندما تشترط الدولة معيارا أقوى يؤثر على تشغيل طائرات الدول         

  .خرى على أراضيها أو فوق أراضيهاالمتعاقدة األ



  تدخل فـي     .٭)]ب(الفئة  [كاو أو تمتثل لها بوسيلة مختلفة       مختلفة في طبيعتها عن قواعد االي       )ب
هذه الفئة أي قاعدة وطنية مختلفة في طبيعتها عن القاعدة أو التوصية الدوليـة الـصادرة عـن        
االيكاو، أو أي قاعدة وطنية مختلفة من حيث المبدأ أو النوع أو النظام عن القاعدة أو التوصـية           

  .زاما إضافياالدولية وال تفرض بالضرورة الت
  تنطبق هذه الفئة عندما تكـون القاعـدة          )].ج(الفئة  [أقل حماية أو منفذة جزئيا أو غير منفذة           )ج

الوطنية أقل حماية من القاعدة أو التوصية الدولية المناظرة، أو عندما ال تتوفر كليـا أو جزئيـا                
 .ناظرةقاعدة وطنية منشورة لمعالجة موضوع القاعدة أو التوصية الدولية الم

األحكام اللغوية الواردة في المالحـق      بالنسبة للدول التي أبلغت عن جميع ما لديها من اختالفات عن              ٢-٢
، أو الدول التي أبلغت عن عدم وجود اختالفات، ينبغي أن يكون إبالغها عـن  األول والسادس والعاشر والحادي عشر 

 .أي اختالفات على شكل إعالن صيغته مباشرة نسبيا

 وذج إبالغ االختالفاتنم  -٣

 :ينبغي إبالغ االختالفات على النحو التالي  ١-٣

المالحق األول والسادس والعاشـر والحـادي    رقم الفقرة األساسية أو الفرعية في     :نص الملحق   )أ
  .التي تحتوي القاعدة أو التوصية الدولية موضع االختالفعشر بصيغتها المعدلة 

حـسب التـصنيف الـوارد فـي        ) ج(أو  ) ب(أو  ) أ(الف، أهي   ر ما هي فئة االخت    ـ تذك :الفئة  )ب
 . أعاله١-٢ الفقرة

  .تأثيرهو واضح ودقيق لالختالف وصف :تفاصيل االختالف  )ج
  .واتجاه النية، بما في ذلك المواعيد المعتزمة للتنفيذ" االختالف" تذكر أسباب :المالحظات  )د

رسلته الدول المتعاقدة المعنية عندما أبلغت عـن        تسجل االختالفات في إضافة للملحق بالنص الذي أ         ٢-٣
ولجعل هذه اإلضافة مفيدة إلى أقصى حد ممكن، يرجى تقديم البيانات بوضوح وايجاز بقـدر االمكـان،                 .  االختالف

 مقتطفات من القواعد الوطنية ال يعتبر كافيا للوفاء بالتزام  وإن إرسال   .  واالقتصار في التعليقات على النقاط الجوهرية     
 .إبالغ االختالفات، وبأن التعليقات العامة التي ال تخص اختالفات محددة لن تنشر في اإلضافات

                                                        
نفـس   على أي قاعدة وطنية تبلغ بوسيلة أخرى   )  في الفقرة ب   "تمتثل لها بوسيلة مختلفة   "هي وعبارة   تنطبق  " مختلفة في طبيعتها  "عبارة    ٭

  .)ج الفئة أو) المناظرة الصادرة عن االيكاو، وال تصنف بالتالي ضمن الفئة أ الدولية القواعد والتوصياتالهدف الذي تتوخاه 


