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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 

 اللجنة الفنية

 وضع بيان موحد ومنقح بسياسات االيكاو المستمرة في مجال المالحة الجوية :٢٢البند رقم 
ادارة /بيان موحد بسياسات وأساليب االيكاو المستمرة في مجال نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع :٢٣البند رقم 

 )CNS/ATM(ية الحركة الجو
 

 ملخص
 والثالثـين بيانـا     الخامسـة ، ينتظر من الجمعية العمومية أن تعتمد خالل الدورة          A15-9 وفقا للقرار 

موحدا ومنقحا بالسياسات المستمرة في مجال المالحة الجوية بحيث يتضمن كل ما استجد حتى نهاية               
 .الدورة

 أن تستمر كل دورة عاديـة       A33-15وق القرار   وباالضافة الى ذلك، يتوقع وفقا للفقرة الثانية من منط        
يتم من أجلها انشاء لجنة فنية في اعتماد بيـان موحـد بسياسـات    التي من دورات الجمعية العمومية    

ادارة الحركـة   / المستمرة فيما يتعلق بنظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع        اااليكاو وأساليب عمله  
 .الجوية

بادخـال  ويوصـي    A33-15و   A33-14القرارين   في   ين الحالي ين الموحد يناستعرض المجلس البيان  و
 .ثيقةالمرفق بهذه الوالتعديالت الواردة في 

 وضـع البيانـات   باعتماد اجراءات محـددة عنـد   لتيسير مهمة الجمعية العمومية، يوصي المجلس       و
 .ةالموحدة المنقح

 عالمراج

 )٢٠٠١ أكتوبر ٥في  ( عن الجمعية العموميةالقرارات سارية المفعول الصادرة،  Doc 9790 الوثیقة 

 قدمـةم -١
 ومنقحـة  ة موحد اتمن جدول أعمالها، أن تعتمد بيان      ٢٣و ٢٢ ين، في اطار البند   ينتظر من الجمعية العمومية    ١-١

 والمالحـة  االتصـاالت نظـم   بشأن   بشأن سياسات المالحة الجوية و      وذلك ،المستمرة في مجال المالحة الجوية    بالسياسات  
 خامسـة  حتى نهاية الدورة ال    محدثة ات البيان هذهكون  ت بحيث   ،على التوالي ) CNS/ATM (الجوية الحركة ادارة/عواالستطال
ـ  ة الموحـد  ات، يوصي المجلس بادخال تعديالت واضافات على البيان       وتحقيقا لهذا الهدف    .والثالثين  فـي   ة الـوارد  ة الحالي
 .حدثة المة الموحداتع البيانراءات الخاصة بوضما، فضال عن االجومرفقاته A33-15و  A33-14القرارين 
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 استعراض البيانات الموحدة الحالية -٢

، استعرض المجلس البيانات الموحدة الموجودة حاليا فـي صـلب            توصيات لجنة المالحة الجوية    على ضوء  ١-٢
ا اذا كان ينبغـي التقـدم       ، لكي يحدد م   ))ب( و) أ (انالمرفق( A33-15 ، والقرار )خ(الى  ) أ(، المرفقات من    A33-14القرار  

التي درج عليها المجلـس فـي        وتبعا للممارسة     . بعض التعديالت على تلك البيانات     بتوصية الى الجمعية العمومية بادخال    
 :لى األنواع التالية من التغييرات، فقد بنى االستعراض عالماضي

 .تطبيقية المرتبطة بهااألساليب الالتعديالت الالزمة لتوضيح المقصود من السياسات الحالية و )أ 

 . والثالثين للجمعية العموميةالثالثةالتعديالت الالزمة نتيجة للتطورات التي حدثت منذ الدورة  )ب 

 .ي أدت الغرض منها ولم تعد الزمةحذف السياسات واألساليب الت )ج 

مثـل تحـديث أرقـام القـرارات والتصـويبات       ( ادخال أي تعديالت ذات طابع تحريري بحـت          وال يقترح  ٢-٢
 الجمعيـة العموميـة سـارية     ألنه يمكن ادخال هذه التعديالت في الوثيقة النهائية التي تنشر بشأن قرارات           ) الخ... مطبعيةال

 .المفعول

 :لجعل هذا القرار متماشيا مع التطورات الحالية A33-14  المرفقات التالية بالقراريوصي المجلس بتعديلو ٣-٢

 )واجراءات خدمات المالحة الجوية يب العمل الموصى بهاصياغة القواعد القياسية وأسال ()أ(المرفق  —

 )التدريب على أعمال الطيران) (ح(المرفق  —

 )تنفيذ الخطط االقليمية) (م(المرفق  —

 )في الخطط االقليمية للمالحة الجوية ترسيم حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية) (ن(المرفق  —

 )اذتوفير خدمات البحث واالنق) (س(المرفق  —

وتـنجم هـذه    .  )ب( في العنوان وفـي المرفـق        A33-15القرار  على  كما يوصي المجلس بادخال تعديالت       ٤-٢
والذي يتضمن عدة أمور منها توصية بتأييـد المفهـوم   ) ٢٠٠٣(التعديالت عن تقرير المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية  

الجهود المبذولة للتوصل الى نظـام عـالمي الدارة الحركـة     التشغيلي العالمي الجديد الدارة الحركة الجوية وذلك في اطار          
 .الجوية وجعل نظام ادارة الحركة الجوية في المستقبل مبنيا على األداء
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  والثالثينالخامسة حتى نهاية الدورة ومحدثةوضع بيانات موحدة ومنقحة  -٣

 المتعلقة بالمالحـة الجويـة الـذي    ، ينبغي للبيان الموحد المنقح بسياسات االيكاو المستمرةA15-9وفقا للقرار   ١-٣
وهكذا ينبغي أن يضم البيان أي سياسـات        ،   والثالثين خامسة نهاية الدورة ال    حتى محدثاستعتمده الجمعية العمومية أن يكون      

 فـي تلـك     اعتمـدتها جديدة أو سياسات منقحة وما يتصل بها من أساليب عمل ذات طابع دائم تكون الجمعية العمومية قد                  
 .A33-14 يوصي المجلس بتطبيق نفس المنهجية على تحديث القرار و .الدورة

في وضع البيانات الموحدة     ا يمكن اتباعه  ات، يوصي المجلس فيما يلي باجراء     لتسهيل عمل الجمعية العمومية   و ٢-٣
 .السابقة اعداد البيانات الموحدة  ويقوم ذلك االجـراء على أساس الخبرة التي اكتسبتها الجمعية العمومية في .المنقحة

  في وضع البيانات الموحدة المنقحةا الموصى باتباعهاتاالجراء -٤

 :تكون من ثالث مراحلت تي الةالتالي اتيوصي باتباع االجراء ١-٤

 المرحلة األولى

 تستعرض اللجنة الفنية ما يقترح المجلس ادخاله من تعديالت واضـافات            ، والثالثين الخامسةفي بداية الدورة    
هما، باالضافة الـى أي اقتراحـات   مرفقاتو A33-15 والقرار   A33-14 القائمة في القرار     على البيانات الموحدة  

واردان بالكامـل فـي   A33-15  وA33-14والقـراران  .  من المشاركين بتعديل البيانـات الموحـدة الحاليـة   
 .وثيقة مرجعيةكلمندوبين ، التي توجد نسخ منها تحت طلب اDoc 9790 الوثيقة

 . أدناه٢-٤رة  انظر الفق- ةمالحظ

 المرحلة الثانية

، فان كل قرار تضعه اللجنة الفنيـة         األخرى الواردة في جدول أعمالها     مع تقدم عمل اللجنة الفنية بشأن البنود      
، عامة للجمعية العمومية للعلم فقـط      يعرض على الجلسة ال    وممارسات ذات صلة بها   ويضم سياسات مستمرة    
 ويجري ذلك على أساس أن مضـمون القـرار           .تعلق به هذا القرار   ألعمال الذي ي  وتسجله تحت بند جدول ا    

 فـي نهايـة     يها للموافقة عل   على الجلسة العامة    التي ستعرض  نص البيانات الموحدة المنقحة   سوف يندرج في    
 .الدورة

 المرحلة الثالثة

، خص اللجنة الفنيـة  األعمال التي ت ، وبعد االنتهاء من جميع بنود جدول       والثالثين الخامسة أواخر الدورة    فيو
ويضم هذا  . نص النهائي للبيان الموحد المنقح، تقوم األمانة العامة باعداد مشروع ال      ٢٣ و ٢٢البندين  فيما عدا   

النص كل التعديالت الموافق عليها من حيث المبدأ فـي المرحلـة األولـى وكـذلك السياسـات المسـتمرة                    
بيانـات  ال مسـودة وتستعرض اللجنة الفنية     .  الثانية التي وضعت خالل المرحلة    والممارسات ذات الصلة بها   

 .العتمادهارضها على الجلسة العامة  ثم تع المنقحةالموحدة
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صادفت اللجنة الفنية في الماضي صعوبات خالل المرحلة األولى في مناقشـة المقترحـات المقدمـة مـن                  و ٢-٤
، اال اذا كانت تلك المقترحـات واردة         حاليا ة الموجود ةوحد الم اتعلى البيان  ة أساسي التمشاركين والرامية الى ادخال تعدي    ال

، فان الدول الراغبة في اقتراح تعديالت أساسية على البيانـات            وطبقا لذلك   .مة قبل انعقاد الجمعيـة العمومية    في وثيقة مقد  
 والثالثين  الخامسةقاد الدورة   ، عليها أن تقدمها الى األمانة في وثيقة قبل انع         A33-15 و A33-14الموحدة الواردة في القرارين     

 .جنة الفنية أن يستعدوا لمناقشتها، حتى يستطيع المندوبون األعضاء في اللللجمعية العمومية

  الموضوع هذا في العمل بشأنالمقترح تطبيقهاالمبادئ  -٥

 :لمبادئ التاليةاجمعية العمومية ال  تطبق، يوصى بأنقةعلى ضوء التجربة الساب ١-٥

 . مستمرعملمستمرة أو أسلوب دة تزيد على ثالث سنوات تعتبر سياسة  لمعملأي سياسة أو  )أ 

 والـنظم ، مثل المالحـق      الرسمية  في وثائق االيكاو   من األصل  المواد الموجودة    فانفي األحوال العادية     )ب 
ك ويتعلق ذل  .  من البيانات الموحدة   ينبغي استبعادها يهات الجتمـاعات المالحـة الجوية،      والتوج ةالداخلي
 .بأساليب العمل خاصة بصفة

 التأثير المالي -٦

 .ال يوجد أي تأثير مالي مباشر ١-٦

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٧

ذات  وأسـاليب العمـل    موحدة منقحة تتضمن السياسات المستمرة       بيانات اعتماديرجى من الجمعية العمومية      ١-٧
 المستمرة فيما يتعلق بـنظم االتصـاالت والمالحـة          اه، وسياسات االيكاو وأساليب عمل     في مجال المالحة الجوية    الصلة بها 

، مـع تطبيـق    والثالثـين الخامسـة  حتى نهاية الدورة محدثة بحيث تكون    )CNS/ATM (ادارة الحركة الجوية  /واالستطالع
 .أعاله) ٥(و ) ٤( والمبادئ الموصى بها في الفقرتين االجراءات

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق

 )س(و) ن(و) م(و) ح(و) أ(لى المرفقات التعديالت المقترح ادخالها ع
 A33-14في البيان الموحد المتضمن حاليا في القرار 

 A33-15من القرار ) ب(وعلى المرفق 

بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة  :A33-14القرار 
وأساليب العمل ذات الصلة في مجال 

 المالحة الجوية على وجه التحديد

 .)A33-19 و A33-15 و A33-7 و A33-2 و A31-15 (قرارات الجمعية العمومية المماثلةلتوحيد العنوان مع  :السبب 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ١)أ(المرفق 

 صياغة القواعد القياسية وأساليب العمل
 الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية

... 
 : ما يليفان الجمعية العمومية تقرر

... 
. وبسيطة ووجيزة ب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الجوية بعبارات واضحة  تصاغ القواعد القياسية وأسالي    -٣

على أحكام عامـة   بصفة رئيسية،ويجب ـ في حالة نظم الطيران المعقدة ـ أن تشتمل القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها   
وتنص على مستويات السالمة      والمتعلقة بالتشغيل واألداء   وصلت الى مرحلة النضج واالستقرار تحدد المقتضيات على مستوى النظم         

 كمرفقات للمالحقفيجب أن تدرج  والالزمة لتحقيق هذه المقتضيات  لهذه النظماالضافية وأي من المواصفات الفنية التفصيلية. المطلوبة
 . من خالل مالحظات في المالحقارات اليها اشوتوضع  كوثائق منفصلةأو

 المجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها واجـراءات              يجب أن يستشير   -٦
وعـالوة  . عاجل  أن من الضروري اتخاذ اجراء     ، باستثناء الحاالت التي يري فيها المجلس       خدمات المالحة الجوية قبل أن يبت فيها      

، يمكن أن يتخذ المجلس اجراء ود عملية كافية للتحقق واالعتمادورهنا بوج أعالهمن المنطوق ) ٣(وبغض النظر عن الفقرة ، على ذلك
غير أنه يجب توفير هذه المواد للدول بناء . للنظم المعقدة بدون استشارة الدول الحالية الفنية التفصيليةالمواصفات  التعديالت علىبشأن 

 .على طلبها
                                                        

) ٥/١٠/٢٠٠١في  (سارية المفعولومية رارات الجمعية العمـوثيقة ق من II-3 وII-2في الصفحتين ) أ(ويرد النص الكامل للمرفق   1
 ). 9790Doc الوثيقة(
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... 

 أساليب العمل 

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

الصلة ، وبصفة خاصة للنظم المعقدة  وية واألحكام األخرى ذاتوأساليب العمل الموصى بها واجراءات خدمات المالحة الج
وتحقيقا لهذه الغاية ، ينبغي للمجلس أن ينهض بوضع المقتضيات العامة على مستوى النظم والمتعلقة . والتطبيقات المرتبطة بها 

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

... 

 التباين في وضع المواصفات الفنية التفصيلية، والتي يوجد بعضها في المرفقـات بـالمالحق               من أجل تصحيح   :السبب 
لمواد االرشادية بوضع اويتمتع وتتمتع بوضع القواعد القياسية والتوصيات، والبعض اآلخر ينشر في شكل أدلة،       

تمثل األدلة في الوقت الحالي أنسب شكل من      . (ويشار اليه في القواعد القياسية والتوصيات من خالل مالحظات        
 وكان هذا التبـاين فـي     .)A33-14من القرار   ) أ( من المرفق    ٣والمذكورة في الفقرة    " الوثائق المستقلة "أشكال  

 مـن  تويات مختلفة من التوحيد القياسـي هذه النظم والتي تعكس مس   الوضع الذي تتمتع به التفاصيل الفنية لمثل        
 .المسائل المثيرة للقلق

 وضع كل المواصفات الفنية التفصيلية في مرفقات بالمالحق أن يشكل عبئا اداريا ولوجستيا ضـخما                ومن شأن   
تالي، تمشيا مع مفهوم ويقترح بال. على المنظمة، وفضال عن ذلك لن يؤدي الى أي تحسن في الممارسات الحالية

نظام التوحيد القياسي رفيع المستوى، أنه ينبغي معاملة المواصفات الفنية التفصيلية كمجرد أمثلة على كيفية تنفيذ    
القواعد القياسية والتوصيات المبنية على األداء، ووضعها في األدلة الحالية أو الجديدة أو غيرها مـن وثـائق                  

 الحقة، سيقتضي األمر النظر في تغيير موقع المواصفات الفنية التفصيلية الحاليـة       وفي مرحلة . االيكاو المالئمة 
ونظرا ألنها ال تمثل جزءا من القواعد القياسية والتوصيات، ال تخضع المواصفات الفنية             . الواردة في المرفقات  

 غير أن الرغبة العامة في      .التفصيلية الى مسألة االبالغ عن االختالفات من جانب الدول التي تقرر عدم اتباعها            
 . يتم اتباعهاعادة، كما أوضحت التجربة ذلك، أنضمان التشغيل البيني وقوى السوق تضمن 

تناسب توينبغي النظر أيضا في وضع نوع جديد من الوثائق التي تتضمن المواصفات الفنية التفصيلية والتي ال                   
 . الوصف التقليدي للمواد االرشاديةتماما مع

  ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ
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 ٢)ح(المرفق 
 التدريب على أعمال الطيران

... 

 : ما يليفان الجمعية العمومية تقرر

... 

 :العمل بالمبادئ التالية في برنامج االيكاو للتدريب على الطيران -٢

 .الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال الطيران )أ

 .ع برامج تتعلق بالسالمة واألمنينبغي للمنظمة أن تعطى أقصى أولوية لوض )ب

سيما على األمور التي قد      يجب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدريب العاملين في الطيران، وال              )ج ب
ـ    آثار سلبية على   عن أثر مناوئ لسالمة المالحة الجوية الدولية وانتظامها       يسفر نقص التدريب فيها      ة  سالمة وأمن المالح

 .الجوية الدولية

 .التجهيزات التدريبيةينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأن االشراف التشغيلي على  )د

(    الى الدول المتعاقدة التي تشـغل  ينبغي أال تشارك المنظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، بل أن تسدي التشجيع واالرشاد
 .هيزات هذه التج القائمين على تشغيل

 أساليب العمل

بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضاء لتوفير  بقيام الدول المتعاقدةينبغي ايالء اهتمام مستمر  )٢
 . المهارات المطلوبة النشاء التجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتها

 :ما يلي  لتحقيقوضع شروط  اجراءينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على  -)٣

، للعاملين الذين أكملوا  تعريف بظروف التشغيل المعنيةفي موقع العمل ، بما في ذلك ال التدريب وضع برنامج للتدريب )أ
وضعهم في مواقع المسؤولية في الوظائف  تدريبهم األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف التشغيل الفعلية قبل

ة الفنية المساعد، ينبغي توجيه عناية الدول الى امكان االستفادة الكاملة من مختلف موارد  ، وفي هذا الصدد التشغيلية
 .التعاون الفني وبرامج المساعدة وبرامج المعونة

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

                                                        
الوثيقة ) (٥/١٠/٢٠٠١في  (سارية المفعولرارات الجمعية العمومية ـوثيقة ق من II-8 وII-7في الصفحتين ) ح(ويرد النص الكامل للمرفق   ٢
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 الدورات التدريبية في مجال الطيران التي ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم اليه معلومات عن أنواع -٤
من دول أخرى لكي  المتوفرة بصورة أخرى في الدولة ويقبل فيها طالب التي تستطيع أن تنظمها وتقبل فيها طالباتعقد برعايتها أو 

ه اليه االستفسارات وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توج. على الدول األخرى  يوزع المجلس هذه المعلومات
وبالمثل ، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كل المعلومات المفيدة عن .  للحصول على مزيد من التفاصيل

 .المؤسسات التدريبية التي تتلقي المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبا من البلدان األخرى 

ى االستفادة الى أقصى حد ممكن، من مراكز التدريب الموجودة في منطقتها، ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة عل -٥
وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي . لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنية مناظرة لتلك المراكز

 .المؤاتية ليلتحق بها مواطنون من الدول األخرى في المنطقةعلى توفير الظروف  التي تشغل مراكز التدريبللمجلس أن يشجع الدول 
... 

 عن الوضع الحالي في مجال التدريب على الطيران حيث أصبحت الدول تشترك بصورة أكبـر  من أجل التعبير  :السبب 
يل وسيسمح هذا التعـد . في االشراف على التدريب الذي توفره الهيئات التجارية بدال من توفيره بصورة مباشرة     

وكانت العضوية في برنامج ترينير مقصورة على مراكـز         . بتوسيع نطاق برنامج ترينير ليشمل القطاع الخاص      
غير أن التدريب الذي توفره مراكز التدريب       . التدريب على الطيران المملوكة للحكومة أو التي تشغلها الحكومة        
ويعتبر مشاركة القطاع . ريب على الطيران اليومالتابعة للقطاع الخاص يمثل قطاعا كبيرا ومتوسعا في مجال التد

 ).ح(الخاص في برنامج ترينير عنصرا ضروريا في الوفاء بأغراض المرفق 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 ٣)م(المرفق 
 تنفيذ الخطط االقليمية

... 
ية وانتظامها وكفاءتها، ؤثر في سالمة العمليات الجوية الدولت في تنفيذ الخطط االقليمية قد ة خطيرقصورأوجه أي  كل وحيث أن

 .ويستحق االزالة بالتالى بأسرع ما يمكن
 : ما يليفان الجمعية العمومية تقرر

... 
القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية والتحري عنها واتخاذ االجـراءات   أوجه جوانبيجب أن تقوم المنظمة بتحديد       -٢

 .الالزمة لها في أقل وقت ممكن

                                                        
فـي   (سـارية المفعـول  وثيقة قـرارات الجمعيـة العموميـة    من  II-12 و II-11 و II-10 في الصفحات  )ن(و) م(ين  ل للمرفق ـيرد النص الكام    ٣
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جموعات التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية وفي تنفيذها وأن تقترح يجب أن تحدد م -٣
 .التدابير العالجية 

... 

 .يرات األخيرة في المصطلحاتيمن أجل مراعاة التغ :السبب 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 ٣)ن(المرفق 

 ترسيم حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية
 طط االقليمية للمالحة الجويةفي الخ

... 
 : ما يلي فيما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجويةفان الجمعية العمومية تقرر

... 
حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فـوق                  يقرر رسم  تقرر -١

 .لفنية والتشغيلية لتأمين أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك الخدمات وللمنتفعين بهاأعالى البحار، على أساس االعتبارات ا
... 

 أساليب العمل
... 

ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالى البحار على أن تعقد اتفاقات، كلما أمكنها ذلك،  )٢
ات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعذر على األولى تقديم خدمات الحركة مع الدول المعنية التي تقدم خدم

الجوي الذي تقدم اليه خدمات   حدود المجالرسم الجوية فوق أعالى البحار ، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ ، وقد يلزم تعديل
 .وافقة مجلس المنظمة ريثما يتسنى استئناف الخدمات األصلية الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بم

 .من أجل تفادي استخدام عبارة ترتبط عادة بنطاق السيادة :السبب 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ٤)س(المرفق 
 توفير خدمات البحث واالنقاذ

... 

أقاليم  حدودتمشية بقدر االمكان مع مناطق البحث واالنقاذ م حدود الملحق الثاني عشر باالتفاقية يوصي بأن تكون وحيث أن
 .االنقاذ للبحث و، وفيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار، األقاليم البحريةمعلومات الطيران المناظرة لها

... 

 : ما يليفان الجمعية العمومية تقرر

... 

لمالحة الجوية االقليمي ـ فوق منطقة  ، وفقا التفاق امناطق البحث واالنقاذ، سواء كانت فوق أراضي الدول أو حدودتحدد  -١
 فوق أعالى البحار، على أساس اعتبارات فنية وتشغيلية، ومنها مدى استصواب تطابق أقاليم أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة، أو

 بقصد تحقيق ق أعالي البحار،ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فو معلومات الطيران مع مناطق البحث واالنقاذ،
 . بأقل قدر من التكاليف العامةىالكفاءة المثل

يجب على الدول أن تضمن أوثق تعاون ممكن بين الخدمات البحرية والجوية للبحث واالنقاذ عندما تكون تخدم نفس  -٢
 .ليات الجوية والبحرية للبحث واالنقاذالمنطقة، وأن تنشئ عندما يكون ذلك عمليا مراكز مشتركة لتنسيق البحث وذلك لتنسيق العم

، فينبغي  اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أكثر ، أو جزءا من تلك األراضي -٣
 .االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية

ضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتضيه الدولة المنيبة ، يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أرا -٤
 .النائبة  ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات المتفق عليها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه الدولة

على المهام الفنية والتشغيلية تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى أخرى، ويقتص اسناد المسؤولية فوق أعالى البحار  -٥
 .المتعلقة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في المنطقة المعنية

فوق أعالى البحار، ينبغي أن يعالج بالتفاوض على  بما في ذلك وخصوصاكل نقص في كفاءة تقديم خدمات البحث واالنقاذ،  -٦
 .مالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقاذاتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو ال

 :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي 

                                                        
) ٥/١٠/٢٠٠١في  (سارية المفعولوثيقة قرارات الجمعية العمومية من  II-13 وII-12 في الصفحـات )س (قـل للمرفـيرد النص الكام  ٤
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كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات البحث واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انما تفعل ذلك دون االخالل  -٧
 . بسيادتها

ضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ في مناطق ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تق -٨
 .فوق أعالى البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على المنطقة المعنية

... 

... 

 الذي يتضمن أحكاما تسمح بتقديم خدمات أكثر البحث واالنقاذ على الملحق الثاني عشر ـ ١٧نتيجة للتعديل رقم  :السبب 
حية االقتصادية بالنسبة للبحث واالنقاذ في الطيران المدني وذلك من خالل تنسيقها عن كثب مـع               جدوى من النا  

 . تعاونية حيثما أمكن ذلك من الناحية العمليةاقليمية خدمات البحث واالنقاذ البحرية، وتسهيل تنظيمها بصورة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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تها بيان موحد عن سياسات االيكاو وممارسا :A33-15القرار 
المتعلقة بنظام عالمي في مجال  المستمرة

 االتصاالت  وبنظمالدارة الحركة الجوية
 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 .لوضع مفهوم عالمي الدارة الحركة الجوية) ٢٠٠٣(نتيجة لتأييد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية  :السبب 

... 

 )ب(المرفق 
 او لالتصاالتتنسيق تنفيذ نظم االيك

 ادارة الحركة الجوية/والمالحة واالستطالع

 :ان الجمعية العمومية 

 .  الطابع الدولي للطيران المدني وترابط األعمال االقليمية لخدمات المالحة الجويةاذ تأخذ في اعتبارها
ن المؤتمر العاشر للمالحة  الصادرة ع٨/٥ ورقم ٨/٤ ورقم ٧/١ ورقم ٦/٢ ورقم ٤/٥ التوصيات رقم واذ تأخذ في اعتبارها
وتنسيق االنتقال الى استخدام   الصادرتين عن االجتماع الثالث للجنة الخاصة المعنية برصد٤/٥ ورقم ٤/٤الجوية والتوصيتين رقم 

رابع ال  الصادرة عن االجتماع٤/٤ووضع الخطط االنتقالية،  والتوصية رقم ) المرحلة الثانية(النظم المستقبلية للمالحة الجوية 
 ٦/١٣ و٧/٣ و٦/٩ و٤/١ و٢/٢٨ و١/١٣ و١/٥ و١/١والتوصيات  ،)المرحلة الثانية(المعنية بالنظم المستقبلية للمالحة الجوية  للجنة

 .الصادرة عن المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية
ب من األمين العام للمنظمة  أن مجلس االيكاو أحاط علما ببعض هذه التوصيات واعتمد بعضها اآلخر وطلواذ تأخذ في اعتبارها

 .أن يتخذ جميع التدابير المالئمة

ادارة الحركة / الدور الذي يجب أن تؤديه األقاليم في مجال تخطيط وتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالعواذ تدرك
 .الجوية

 .ذه النظم بأن التأخير قد يحدث في بعض المناطق أثناء االنتقال الى تنفيذ هووعيا منها

بتنفيذ نظم  بهذه النظم برامج التجارب والعروض االيضاحية والتقدم الجاري احرازه في جميع األقاليم فيما يتعلق بارتياح واذ تالحظ
 .ادارة الحركة الجوية المتقدمة

المالحة للتجارب وتعزز تطوير نظم االيكاو لالتصاالت و  بأن مساهمة جميع األقاليم تضمن تقييما أفضلواذ توقن
من أجل ضمان جعل هذه النظم قابلة للتشغيل البيني ولتسهم في وضع نظام عالمي وبدون انقطاع  ادارة الحركة الجوية/واالستطالع

 .الدارة الحركة الجوية بحيث يسمح بالتكيف لغرض الوفاء باالحتياجات االقليمية والمحلية بكفاءة
سيما مسائل تحليل التكاليف والمنافع،   تعالج عدة مسائل اقتصادية وتنظيمية، وال أنه ينبغي للدول فرادى وجماعات أنواذ تالحظ

 . وتمويل التجهيزات، واسترداد التكاليف، والمسائل التعاونية
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ادارة الحركة الجوية بصورة / أن تحقيق المنافع في وقت مبكر للمستخدمين وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعواذ تالحظ
، أمران يقتضيان حصول بعض الدول على مساعدات فنية ومالية، الستخدامها في نظام عالمي الدارة الحركة الجوية  ومتوافقةمنسقة

واذ ال يغيب عن بالها البيان الصادر عن الدور المركزي الذي ينبغي لاليكاو أن تؤديه لتنسيق ترتيبات التعاون الفني الى جانب تسهيل 
 .والتعاونية لدول فيما يتعلق بجوانب التنفيذ الفنية والمالية واالدارية والقانونيةتقديم المساعدات الى ا

 :فان الجمعية العمومية

 الدول والمجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ وصناعة الطيران الى استخدام المفهوم التشغيلي العالمي الخاص تدعو -١
ادارة /لمشترك لتوجيه أعمال تخطيط وتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعبااليكاو الدارة الحركة الجوية بوصفه االطار ا

 .الحركة الجوية والتركيز على كل األعمال الخاصة بتطوير هذا المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية

دارة الحركة الجوية، والقواعد  المجلس على أن يضمن أن تقوم االيكاو بوضع االستراتيجيات االنتقالية، وشروط اتحث -٢
 .القياسية والتوصيات الالزمة لدعم تنفيذ نظام عالمي الدارة الحركة الجوية

الجوانب االقتصادية والتنظيمية والقانونية واالستراتيجية المتصلة  المجلس على أن يواصل بدون تأخير استعراض تحث -٣ ٥
 .ادارة الحركة الجوية/العبتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستط

 المجلس على اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان جعل النظام العالمي الدارة الحركة الجوية المقبل نظاما مبنيا على تحث -٤
 .األداء، فضال عن وضع أغراض وأهداف هذا األداء بالنسبة لهذا النظام المقبل في الوقت المالئم

 ، الدول القادرةتدعو -٥ ١

 :لمنظمات الدولية المعنية والمنتفعين ومقدمي الخدمات الى ما يليا وتدعو 

عدم ادخار أي جهد في سبيل التعاون وتسهيل تنفيذ برنامج البحوث واالختبارات والتجارب بالتعاون عن كثب مع  )أ
 .الدول ذات الموارد المحدودة

 .المي الدارة الحركة الجويةالتأكد من صالحية العناصر المحددة في هذا المفهوم التشغيلي الع )ب

الى المجلس ، على سبيل األولوية العالية وفي حدود الميزانية المعتمدة من الجمعية العمومية أن يكفل اتاحة الموارد  تطلب -٦ ٣
ب من هذه المكاتب ، مراعيا زيادة الدعم الذي سيطل الكافية لمكاتب االيكاو االقليمية ، وبوجه خاص المكاتب المعتمدة لدى الدول النامية

، ألنها هي الهيئات الرئيسية التي ستخطط اقليميا االنتقال الى استخدام  تقديمه الى المجموعات االقليمية لتخطيط وتنفيذ المالحة الجوية
 .الجوية  ادارة الحركة/نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع

لمنظمات الدولية والمؤسسات المالية على حشد الموارد لمساعدة الدول حث الدول واي الى المجلس أن يواصل كذلك تطلب -٧ ٤
 . الجوية ادارة الحركة/التي تحتاج الى التعاون الفني لتخطيط وتنفيذ نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع

 بتأييد المفهوم التشـغيلي  نتيجة لتقرير المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية الذي تضمن عدة أشياء منها توصية  :السبب 
العالمي الدارة الحركة الجوية الستخدامه في النظام العالمي الدارة الحركة الجوية وجعل النظام المقبـل الدارة                

 .الحركة الجوية مبنيا على األداء

 ـ انتهــى ـ


