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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 القانونيةة جنالل

) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /عن وضع اطار قانوني لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعتقرير  :٣٦ البند
 فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية  بما

الحة تقرير عن وضع اطار قانوني لنظم االتصاالت والم
فيها   بما(CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

 (GNSS) النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

 ملخص
األعمال التي تمت حول قة تقريرا مقدما الى الجمعية العمومية للنظر في ثيتعرض هذه الو

 .CNS/ATMالجوانب القانونية لنظم 
 .٥عمومية في الفقرة يرد االجراء المعروض على الجمعية ال

 مقدمة -١

وضع وتطوير اطـار  : A32-20 القرار ١٩٩٨اعتمدت الجمعية العمومية في الدورة الثانية والثالثين في عام         ١-١
 وكلفت المجلس واألمين العام، كال في       ،(GNSS)قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية           

اطار قانوني مالئم طويل وضع  في ، بين أمور عدة،  لنظرباألمانة العامة،   ل ة تابعة دراسمجموعة  ا ب ءبدونطاق اختصاصاته   
اتفاقيـة  وضع  ، بما في ذلك النظر في       (GNSS)األجل يحكم تشغيل النظم التابعة للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية           

 اطار قانوني انشاء عنتقرير مرحلي : A33-WP/34قة  ثيولا، وعلى أساس    ٢٠٠١أكتوبر  /وفي سبتمبر .  دولية لهذا الغرض  
 :ن للجمعية العمومية، بين أمور عدة، اتخاذ ما يليفقد قررت الدورة الثالثة والثالثو، GNSS نظام يشمل CNS/ATMنظم ل

ادارة الحركـة   /القيام بالمزيد من األعمال عن الجوانب القانونية لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع           )أ 
ادارة /لجوية لوضع الصيغة النهائية لمفهوم االطار التعاقدي لنظم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع          ا

، بما في ذلك النظر في وضـع اتفاقيـة           مؤقت، والداللة على سبل تنفيذه     الحركة الجوية على أنه اطار    
 :ة، مع مراعاة االرشادات التاليةدولي

رين في توفير مجمل خدمات االتصـاالت والمالحـة   أن تتوخى الحذر من اعتماد الدول على اآلخ      )١
 .ادارة الحركة الجوية أو بعضها/عواالستطال
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ـ            نظرأن ت  )٢ دمي الخـدمات أو عناصـر       بعناية في نوع العالقات التي ينبغي أن تربط الـدول بمق
 .الخدمات من

 .عنها نيابةو عن الخدمات المقدمة أن تكفل احتفاظ الدول بالمسؤولية الكاملة بموجب اتفاقية شيكاغ )٣
 .تقديم تقرير عن هذا الموضوع الى الدورة العادية التالية للجمعية العمومية )ب 

 بالجوانـب القانونيـة لـنظم       ةألمانة العامة المعني  وعمال بهذا القرار، فقد اختتمت مجموعة الدراسة التابعة ل         ٢-١
CNS/ATM القابـل للتطبيـق علـى نظـم         االطار القـانوني الحـالي    المجموعة   تواستعرض.  ٢٠٠٤ في يناير    ا أعماله 
CNS/ATM امكانية وضع اتفاقية دولية تدرسو بالتفصيل اطار عمل تعاقدي لهذه النظم،  ت، وناقش الثغرات بعض   ت، وحدد 
الجوانب القانونيـة لـنظم     المعنية ب ألمانة العامة   التابعة ل  ةالدراسمجموعة  ويرد التقرير الختامي عن أعمال      .  لهذا الغرض 
CNS/ATM فقالمر في. 

 الدراسةلمجموعة النقاط الرئيسية في التقرير الختامي  -٢

وقـد  .  CNS/ATMيصف الجزء األول من التقرير الختامي االطار القانوني الحالي القابل للتطبيق على نظم               ١-٢
استند عمل مجموعة الدراسة على افتراض أن المتفق عليه عموما هو عدم وجود عائق قانوني يحـول دون تنفيـذ نظـم                      

CNS/ATM،         التي ستدعى فيمـا بعـد       ١٩٤٤شيكاغو،   (اتفاقية الطيران المدني الدولي   وأنه ليس في هذه النظم ما يخالف ،
أن  و CNS/ATMقابلية تطبيق اتفاقية شيكاغو ومالحقها على نظـم         اآلراء على   هناك أيضا توافق في     و").  اتفاقية شيكاغو "

  ويشتمل االطار الحالي علـى       .ا ومبادئ القانون الدولي األخرى     مع اتفاقية شيكاغو ومالحقه    يجب أن يتوافق   GNSSنظام  
بين االيكـاو   الواليات المتحدة و  بين االيكاو و  الرسائل المتبادلة   و ،بيان السياسات الصادر عن المجلس    عناصر أخرى تشمل    

ها فيما يتعلـق بخـدمات      ميثاق حقوق الدول والتزامات   ":  A32-19وقرار الجمعية العمومية لاليكاو رقم      ،  االتحاد الروسي و
 كما يشتمل االطار الحالي على القانون       ،) من التقرير الختامي   ١-٢انظر الفقرة   ( "النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية    

محكومة بالقانون الوطني، وال سيما فيما يتعلـق بقواعـد           CNS/ATM القانونية من نظم     الجوانبالوطني، حيث أن بعض     
يؤثر على مسؤولية الدول في اطـار المـادة الثامنـة      الGNSSت مجموعة الدراسة الى أن تنفيذ نظام  وخلص.  المسؤولية

كمـا أقـرت مجموعـة    .  والعشرين من اتفاقية شيكاغو عن توفير خدمات المالحة الجوية ضمن المجال الجوي لكل منها            
، عند تقديم خدماتها     لها  جهات أخرى  اي توفره تال ةتقويالالدراسة بأن على معظم الدول االعتماد على اشارات في الفضاء و          

ط بين الجهـة  براانشاء ووفقا لذلك، ال بد من .  GNSSعند تنفيذ نظام من اتفاقية شيكاغو في اطار المادة الثامنة والعشرين  
الج التقرير الختامي   كما يع .   الثامنة والعشرين  السلطة القانونية في اطار المادة    أو الجهات التي توفر االشارات والدول ذات        
الخدمات أو التسهيالت األخرى، والتفويض  ، والتفويض باستعمال االشارات أو    للمجموعة مواضيع تتعلق باصدار الشهادات    

 .بالمسؤولية

بينمـا  و.  في االطار القانوني الـراهن     يحدد الجزء الثاني من التقرير الختامي الثغرات المتعلقة بالمسؤولية        و ٢-٢
، GNSSم ا نسبة المسؤولية عن الحوادث بسبب فشل أو عطل نظ  أو عزو   تحديد الى حد معقول في   وضوعي   القانون الم  يفيد
 جميع األطراف الى المحكمـة      كافية الستدعاء  ، االختصاص جهة المنطبقة على    القواعد االجرائية، وخاصة    القواعد تعدال  
 ، هـو مذهب الحصانة السـيادية تطبيق   فان وعلى وجه الخصوص  . ضمان التعويض العاجل والمنصف في هذه الحاالت      ل

ـ  ضـد    المحاكم األجنبية  قرارت   تنفيذ يجعل من الصعب أو المستحيل     كثيرا ما  ،والمبادئ المرتبطة به    أو  األخـرى دول  ال
 في بلدان أخـرى     وتجهيزاته وخدماته  GNSS اشارات نظام أو   توفر مراقبة الحركة الجوية       األخرى التي  حكوميةال الهيئات

 .انهاغير أوط
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.  بؤرة التركيز ألعمـال مجموعـة الدراسـة   كان  الذي  ويوضح الجزء الثالث النظر في وضع اطار تعاقدي        ٣-٢
 مـن  ٢٨ العالقة بين مقدم االشارات الواحد أو األكثر والدولة صاحبة االختصاص بموجب المـادة               االطار التعاقدي  ينظمو

نبغي أن يشمل أيضا األحكام الضرورية بشـأن موضـوع      ، وي GNSSاتفاقية شيكاغو، من حيث شروط تقديم خدمات نظام         
في شـكل  وتوصلت الى نتائج وضعتها ناقشت مجموعة الدراسة بالتفصيل مجموعة من الشروط التعاقدية         وقد    .المسؤولية

 )و( الضميمة، بالصيغة الواردة في     "مشروع اطار تعاقدي بشأن تقديم خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية          "
وأيدت مشروع االطار التعاقدي غالبية أعضاء المجموعة، اال أن هناك اختالفات فيما يتعلـق    .  بالتقرير الختامي للمجموعة  

تملـك الـدول     ا غير ملزم  يوقد اعتبر بعض األعضاء االطار نموذجا تعاقديا اختيار       .  بمجال اطار العمل وطابعه االلزامي    
 بغرض الحفاظ على درجـة مرغوبـة مـن     ،في حين اعتبر أعضاء آخرون أنه     .  واألطراف األخرى تجاهه حرية القبول    

، فانه ينبغي لالطار أن يشمل عـددا مـن العناصـر االلزاميـة     CNS/ATMالوحدة وتوفير الضمانات األساسية للثقة بنظم       
ا في المستقبل لتصبح    ق حكومي دولي، ويمكن تطويرها تدريجي     االمشتركة الملزمة لألطراف، والتي ينبغي أن تأخذ شكل اتف        

 .اتفاقية دولية

وبالرغم من مناقشة هذا الموضوع     .  الجزء الرابع من التقرير الختامي بالنظر في وضع اتفاقية دولية         ويتعلق   ٤-٢
كان هناك رأي بـأن دوال كثيـرة سـوف          و.  من توحيد آرائها حوله   لم تتمكن   المجموعة  فان  بالتفصيل في عدة جلسات،     

 دون أن يكون لها سيطرة على هذه االشارات، ولذلك فان الطريقة الوحيدة      GNSSام اشارات نظام    تضطر الى االذن باستخد   
 ة قانوني ةقيثوهذا النظام هي الزام مقدمي خدماته والمنتفعين بها بأن يقبلوا حقوقا والتزامات معينة على شكل                بلضمان الثقة   

كـان هنـاك رأي   و.  GNSSيويا في االطار القانوني لنظام ن المسؤولية تشكل عنصرا ح  الى أ  أيضا   أشيرو.  ة ملزم ةدولي
 استمرارية الخدمـة، ولـم      ضمني ثان بأن االطار القانوني الراهن الذي توفره االيكاو، أال وهو اتفاقية شيكاغو ومالحقها،            

لمسؤولية الضروري انشاء نظام عالمي جديد ل     غير  من  و. CNS/ATM ثغرات من شأنها أن تحول دون تنفيذ نظم          تظهر فيه 
اذ ال يوجد ما يدل على أن نظام المسؤولية الحالي المنصوص عليه في             ،  GNSSلمسؤولية عن نظام    بشأن ا أو اعداد اتفاقية    
تشـارك  كانت هناك فرقة ثالثة من أعضاء مجموعة الدراسة         و  .GNSS التعامل مع نظام     غير قادر على  القوانين الداخلية   

أن وضع االتفاقية حل ضروري وطويل األجل لمسألة االطار القـانوني   ورأت تفاقية دوليةعقد االفرقة األولى في تطلعاتها ب   
  اال أنهم في الوقت نفسه، كانوا يعتقدون بأن االطار التعاقدي االلزامي يمكن أن يشكل حال مؤقتا بين الوضع                  .GNSSلنظم  

 .الراهن واعداد اتفاقية دولية لألجل الطويل

 مدرستان فكريتان في مجموعة الدراسة بشأن عقد االتفاقية الدوليـة، بصـفتها             كانت هناك  ،خالصة القول و ٥-٢
مـن تنفيـذ نظـم    في الوقت الراهن أن الخبرة المكتسبة   ، رأت احداها    GNSSاطارا قانونيا طويل األجل يحكم تشغيل نظم        

CNS/ATM سيما من تنفيذ نظام      ، والGNSS        دولية أمر سابق ألوانه    ، ليست كافية، وأن البحث في وضع مشروع التفاقية  . 
 .أمر ضروري ومرغوب فيه،  اتفاقية دوليةوضعأن رأت األخرى و

 .وعالج الجزء الخامس من التقرير الختامي مسائل معينة تتعلق باالتصاالت واالستطالع ٦-٢

 في التقرير الختامي لمجموعة الدراسة المجلس نظر  -٣

 الجلسة التاسعة مـن دورتـه   في ٥/٣/٢٠٠٤سة في نظر المجلس في التقرير الختامي لمجموعة الدرا     عندما   ١-٣
ن أآراء بشأن الحاجة الى اتفاقية دولية، فقد اقترح أن يقر المجلس            توافق  ، أعرب عن رأي مفاده أنه نظرا لعدم توفر          ١٧١

  كانت شاملة وأن المجلس يوصي الـدورة الخامسـة والثالثـين           CNS/ATMدراسات االيكاو للجوانب القانونية لتنفيذ نظم       
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 CNS/ATMتركز جهودها على الجوانب الفنية لتنفيـذ نظـم        أن  االيكاو بحثها القانوني كامال و    للجمعية العمومية بأن تعتبر     
كما أيد عدد من ممثلي الدول لدى المجلس الرأي بأن وضع وصياغة اتفاقية دولية فـي                .  على األقل للفترة الثالثية القادمة    
 .هذه المرحلة أمر سابق ألوانه

.   يجـب أن تسـتمر     CNS/ATMاالعراب عن رأي آخر مفاده أن الدراسة بشأن الجوانب القانونية لنظم            وتم   ٢-٣
وحيث أن االتصاالت الراديوية عن طريق األقمار الصناعية ستصبح في نهاية المطاف األداة الوحيدة المستخدمة في ادارة                  

.   فـي المسـتقبل    GNSSية جديدة تحكم تنفيذ وتشغيل نظام        بالحاجة الى ترتيبات دول    الحركة الجوية، فانه ال بد من االقرار      
وينبغي لتلك الترتيبات، بصورة خاصة أن توفر ثقة قانونية كافية لتلك الدول التي ستعتمد على اشـارات توفرهـا جهـات            

ر اطـار  كما ينبغي لتلك الترتيبات أن تـوف .   من اتفاقية شيكاغو   ٢٨أخرى بخصوص التزامات تلك الدول في اطار المادة         
 .GNSS لألنشطة المتعلقة بنظام ا ومنسقا ومتجانسالمسؤولية شام

، نظرا ألن الـنهج الثالـث،   نهج  أربعة٤-٢ر الى أنه يمكن اعتبار النهج الثالثة المذكورة في الفقرة     يكما أش  ٣-٣
ار الـنهج المـرن،     وفي اط .  الزاميمنفصلين مختلفين أولهما نهج مرن واآلخر       وهو االطار التعاقدي، يتكون من خيارين       

 فـي   اسـتعمالها ستتم صياغة عدد من البنود النموذجية، وسيعود لألطراف المتفاوضة اتخاذ القرار بشأن استعمالها أو عدم    
عدد من العناصر المشتركة االلزامية التـي      ، فانه ينبغي لالطار التعاقدي أن يشتمل على         االلزاميأما في ظل النهج     .  العقد

ووفقا لذلك، ينبغي لالطار التعاقدي أن يشتمل على اتفاقية اطارية بين الدول على             .  ة لجميع األطراف  ينبغي أن تكون ملزم   
 .لتحديد العناصر المشتركة االلزاميةالمستوى الحكومي، وذلك بصورة رئيسية 

 هو نهج على درجة عاليـة  CNS/ATMوفي الختام، الحظ المجلس أن موضوع الجوانب القانونية لتنفيذ نظم            ٤-٣
معقد ليس فقط من وجهة النظر القانونية، وانما من وجهة النظر التكنولوجية والفنية أيضا،              الوهذا الموضوع   .  من األهمية 

.   من بنود برنامج العمل العام للجنة القانونية الذي اعتمدته الجمعية العمومية ويستعرضه المجلس على أساس سنوي                هو بند 
كمـا  .  االجراءات االضافية التي ينبغي اتخاذها    أمر اتخاذ القرار بشأن     لجمعية العمومية   للدورة الخامسة والثالثين ل   ويرجع  

 مـن هـذه   ٣-٣شدد المجلس على الحاجة الى التمييز بين النهجين المتعلقين باالطار التعاقدي بالصورة المبينة في الفقـرة   
 .الوثيقة

 اآلثار المالية لالجراء المقترح -٤

 ). ب١-٥مل في هذا المجال على قرار الجمعية العمومية الوارد في الفقرة تعتمد اآلثار المالية للع ١-٤

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٥

 :الجمعية العمومية مدعوة الى اتخاذ ما يلي ١-٥

 . ومرفقهاالوثيقة بهذه أن تحيط علما )أ 

 .تقدم االرشاد المالئم بخصوص العمل في هذا الصددأن  )ب 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق
تقرير الختامي عن أعمال مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية بالجوانب ال

 (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالعالقانونية 

 )مقدم من األمانة العامة(

 مقدمةال -١
لقانونيـة لـنظم االتصـاالت والمالحـة        نشأت مجموعة الدراسة التابعة لألمانة العامة والمعنية بالجوانـب ا          ١-١

 )C-DEC 154/10 (١٥٤ادارة الحركة الجوية بناء على قرار اتخذه المجلس في الجلسة العاشرة مـن دورتـه   /واالستطالع
وضع وتطوير اطار قانوني مالئم طويل األجل لتنفيذ النظام العـالمي            بعنوان   A32-20وأيدته الجمعية العمومية في قرارها      

 انشـاء   فـي  بالشـروع  نطاق اختصاصـاته،     فيالمجلس واألمين العام، كال      وكلفت،  )GNSS(األقمار الصناعية   للمالحة ب 
 :ي من األمانة العامة للقيام بما يلمجموعة دراسة

ادارة / االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع   لتنفيذ نظمالعالميضمان االسراع بمتابعة توصيات المؤتمر     )أ"
 المعني بوضع اطار قـانوني     فريق الخبراء القانونيين والفنيين    وتوصيات،  )CNS/ATM( الحركة الجوية 

لمسـؤولية  اسيما ما يتعلق منها بالجوانـب التنظيميـة و         ، ال للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية    
 .المالية

ألقمـار   العـالمي للمالحـة با     نظامال مالئم طويل األجل لتشغيل      قانونيالنظر في وضع تفاصيل اطار       )ب
، وتقديم مقترحات بـذلك     ض، بما في ذلك النظـر في وضع اتفاقية دولية لهذا الغر          )GNSS( الصناعية

 ".االطار في وقت يسمح للدورة العادية القادمة للجمعية العمومية بالنظر فيها

األعمال علـى   قررت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية هي أيضا اجراء المزيد من            ،  ٢٠٠١في عام    ٢-١
بحيث يتسنى وضع المفهوم النهائي الطار تعاقدي مؤقت لهذه النظم وتمهيد السبيل أمـام   CNS/ATMالجوانب القانونية لنظم   

 .تنفيذه

 للنظر في الجوانب القانونية لـنظم       ٢٠٠٤يناير   و ١٩٩٩عقدت مجموعة الدراسة أحد عشر اجتماعا بين عام          ٣-١
CNS/ATMسيما لنظام  ، والGNSS. 

 ، لتحديد الموقع والتوقيتعالمي نظام ، وهوCNS/ATM أحد العناصر الرئيسية في نظم  هوGNSSن نظام ا ٤-١
رصد سالمة ل، ووسائل لى متن الطائرات، وأجهزة استقبال عحدة أو أكثر من األقمار الصناعية واكوكبة ويتكون من
ويوجد   . المطلوب لمرحلة العملياتالمالحي األداء عمبما يد ،حسب االقتضاء ووسائل لتقويم هذه االشارات، االشارات

تابع للواليات المتحدة  ال(GPS)  لتحديد الموقعالعالمي النظام همالمالحة باألقمار الصناعية حاليا نظامان مشغالن ل
عد أوروبا اآلن  وت.يلتابع لالتحاد الروس ا(GLONASS) المدارية  للمالحة باألقمار الصناعيةالعالمي، والنظام األمريكية

 .٢٠٠٨ اعتبارا من عام GNSSسيشكل عنصرا جديدا في نظام " جاليليو"نظاما جديدا اسمه 
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 ان نظام )١ (: االفتراضات األساسية التاليةتم االستناد الى CNS/ATMم  النظر في الجوانب القانونية لنظعند ٥-١
GNSSتكون هذه النظم قد) ٢(. من نظم عالمية واقليمية مختلفةف سيتألو، لقائمة تطورا للنظم ا سيصبح على األجل الطويل 

عناصر أساسية طويل األجل  GNSSسيتضمن نظام ) ٣(. لكلتيهما للسيطرة العسكرية أو خاضعة للسيطرة المدنية أو
لراهن وقد استعرضت مجموعة الدراسة على هذا األساس االطار القانوني ا. للتقويمونظما ) االشارات األولية في الفضاء(

، وحددت بعض ثغراته، وناقشت بالتفصيل وضع اطار تعاقدي لهذه النظم، ودرست امكانية وضع اتفاقية CNS/ATMلنظم 
 .دولية لهذا الغرض

 االطار القانوني الراهنالجزء األول ـ  -٢
افترضت مجموعة الدراسة أن المتفق عليه عموما هو عدم وجود عائق قـانوني يحـول دون تنفيـذ نظـم                     ١-٢

CNS/ATM،         ى فيمـا بعـد   ، والتي ستدع١٩٤٤شيكاغو،  (اتفاقية الطيران المدني الدوليوأنه ليس في هذه النظم ما يخالف
هناك أيضا توافـق  ، و)Doc 9588 – LC/188, 3-12، انظر تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة القانونية"). (اتفاقية شيكاغو"

 مع اتفاقيـة    يجب أن يتوافق   GNSSنظام  أن   و CNS/ATMشيكاغو ومالحقها على نظم     في اآلراء على قابلية تطبيق اتفاقية       
 : هذا فضال عن أن االيكاو قد عمدت الى اصدار ما يلي.ا ومبادئ القانون الدولي األخرىشيكاغو ومالحقه
، وهو )٩/٣/١٩٩٤وافق عليه المجلس في  (CNS/ATMبيان عن سياسات االيكاو لتنفيذ وتشغيل نظم  )١

 . بهذا التقرير)أ (الضميمةتنسخ في مس
 ١٤/١٠/١٩٩٤ بتاريخ GPSرسالتان متبادلتان بين االيكاو والواليات المتحدة األمريكية بشأن نظام  )٢

 . بهذا التقرير)ب (الضميمة، وقد استنسخت هاتان الرسالتان في ٢٧/١٠/١٩٩٤و
 ٤/٦/١٩٩٦ بتاريخ GLONASSرسالتان متبادلتان بين االيكاو واالتحاد الروسي بشأن نظام  )٣

 . بهذا التقرير)ج (الضميمة، وقد استنسخت هاتان الرسالتان في ٢٩/٧/١٩٩٦و
ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي  ": A32-19قرار الجمعية العمومية  )٤

 بهذا )د (الضميمةستنسخ في ، وهو م")الميثاق"الذي سيدعى فيما بعد  (" للمالحة باألقمار الصناعية
 .التقرير

 اتفاقية شيكاغو ٢-٢
 :في ضوء المناقشات توصلت مجموعة الدراسة الى االستنتاجات والتوصيات التالية ١-٢-٢

 من اتفاقية شيكاغو ٢٨ المادة المنصوص عليها فيالمسؤولية  ٢-٢-٢

 والتجهيـزات   قدة بتوفير خدمات المالحة الجويـة     ، تتعهد الدول المتعا   اتفاقية شيكاغو  من   ٢٨بمقتضى المادة    ١-٢-٢-٢
 على المسؤولية التي تتحملهـا      GNSSولن يؤثر تنفيذ نظام     . المالئمة، وفقا للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو       

ول التـي   ولذلك فان الـد   .  من حيث قيام كل منها بتقديم خدمات المالحة الجوية في مجالها الجوي            ٢٨الدول بموجب المادة    
تعهدت بتقديم تجهيزات المالحة الجوية، كال في اقليمها، سواء باستخدام اشاراتها وخدماتها وتجهيزاتها هـي أو باالسـتعانة       

، GNSSوعند توفير هذه الخدمات عقب تنفيذ نظـام         .  من اتفاقية شيكاغو   ٢٨بمصادر أخرى، تظل مسؤولة بموجب المادة       
وفي هـذا الصـدد   . لى االشارات الفضائية وعلى نظم تقويمها التي توفرها دول أخرىسيتعين على معظم الدول االعتماد ع     
 سيقتضي وضع ترتيبات اضافية لضبط العالقة بين مقدم الخـدمات الواحـد أو   GNSSيحق التساؤل عما اذا كان تنفيذ نظام      

 يقتضي مـن الدولـة   GNSSنظام ورأت مجموعة الدراسة أن تنفيذ  . ٢٨األكثر والدولة صاحبة االختصاص بموجب المادة       
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االشارات الفضائية،  ) أ: (المتعاقدة أن تتأكد من امتثال القواعد والتوصيات الدولية ذات الصلة الصادرة عن االيكاو فيما يلي              
 ٧ الـى    ١وأوصت المجموعة بأن تتبـع الـدول التوصـيات          . معدات واجراءات المشغلين  ) ج(التجهيزات التنفيذية،   ) ب(

انظـر  (ريق الخبراء القانونيين والفنيين المعني بوضع اطار قانوني للنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية           الصادرة عن ف  
 .ألنها تسهل اجراءات صنع القرار في الدول المتعاقدة)  في هذا الصدد)ه (الضميمة

 شهادة االمتثال ٣-٢-٢

ل التي توفر االشارات الفضائية، أو التي تصـدر هـذه   ، ينبغي للدو٢٨طبقا لمسؤوليات الدول بموجب المادة     ١-٣-٢-٢
االشارات بموجب اختصاصها القانوني، أن تشهد بأن هذه االشارات الفضائية مطابقة للقواعد والتوصيات الدولية الصـادرة                

هيـزات   أن تضمن أن الكترونيات الطـائرات والتج ٢٨عن االيكاو، وينبغي للدول ذات االختصاص القانوني بموجب المادة      
 .األرضية والتدريب والترخيص كلها أمور تجري حسب القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو

 االذن باستعمال االشارات أو الخدمات أو التجهيزات األخرى ٤-٢-٢

 األخـرى  عند تقديم تجهيزات المالحة الجوية، ينبغي للدول التي تستعمل االشارات أو الخدمات أو التجهيزات          ١-٤-٢-٢
التي تقدمها المصادر األخرى، سواء كانت دوال أو منظمات دولية، أن تشترط أن يكون استعمال هذه االشارات أو الخدمات                 

وبناء على التوصيات الصادرة عن فريـق  . أو التجهيزات التي تقدمها هذه المصادر األخرى في مجالها الجوي خاضعا الذن 
والممارسات الناشئة، ورهنا باجراء المزيد من الدراسـة، ينبغـي    ) ٨ الى   ١سيما التوصيات   وال(الخبراء القانونيين والفنيين    

 : ألغراض المالحة الجوية أن تضع في اعتبارها المسائل التاليةGNSSللدول التي تأذن باستعمال اشارات نظام 

 .السالمة الجويةادارة تطبيق اجراءات  )أ

 .دولية الصادرة عن االيكاو القواعد والتوصيات الامتثالشهادة  )ب

 .االلتزام بتوفير االشارات بدون انقطاع )ج

 .اجازة العاملين وتدربيهم )د

 .اجراءات التنسيق والطوارئ )ه

 .انشاء قنوات لتبادل المعلومات )و

 تفويض المسؤولية ٥-٢-٢

على ادخال أي تعديل  ال يقتضي في الوقت الراهن CNS/ATMن تنفيذ نظم استنتجت مجموعة الدراسة أ ١-٥-٢-٢
 دولة أخرى مسؤولية انشاء وتقديم خدمات  الى الدول المتعاقدة من أن تفوض ألنها ال تمنع من اتفاقية شيكاغو٢٨المادة 

وقد .  المراقبة التي تمتد فوق أراضي تلك الدولونطاقاتالمالحة الجوية في أقاليم معلومات الطيران ومناطق المراقبة 
، هي والترتيبات التعاقدية، األحكاموهذه . ن الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو على هذا التفويض م١-١-٢نصت الفقرة 

 .هيئة أخرىالى دولة الى دولة أخرى أو التشكل أساس تفويض مسؤولية تقديم خدمات المالحة الجوية من 
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 العالقة بين المسؤولية والتبعة المالية ٦-٢-٢

 مسؤولية تعتبر ينبغي أال ٢٨المسؤولية المنصوص عليها في المادة لدراسة أن أوضحت أيضا مجموعة ا ١-٦-٢-٢
لخاصة الشروع في ل تخول لمم العالقة بين الدول، وي تنظ اقتصرت على من زاوية القانون الدولي٢٨ذلك ألن المادة . مالية

 .ن الداخلي المنطبق القانو، ألن هذه المطالبة من اختصاصالمطالبة بتعويض الضرر

 بيان السياسات الصادر عن المجلس ٣-٢

بيان بسياسات االيكاو بشأن تنفيذ وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة  "٩/٣/١٩٩٤أصدر مجلس االيكاو في  ١-٣-٢
، GNSS، وضع فيه أساسيات بعض المبادئ القانونية الواجبة التطبيق على خدمات نظام "ادارة الحركة الجوية/واالستطالع
 حصول الجميع على خدمات هذا النظام بدون تمييز، واحترام السيادة والسلطة والمسؤولية التي تتمتع بها الدول بما فيها مبدأ

وتطرق هذا البيان أيضا الى . ودورها، وعدم انقطاع الخدمة وضمان جودتها، واسترداد تكاليفها المتعاقدة، ومسؤولية االيكاو
 . ، وتنظيم واستخدام الفضاء الجويGNSS والتنفيذ، ونظام مسائل التعاون الفني والترتيبات التنظيمية

  مع الواليات المتحدة واالتحاد الروسي المتبادلةالرسائل ٤-٢

، ومع االتحاد الروسي ١٩٩٤ في أكتوبر GPSتبادل مجلس االيكاو رسائل مع الواليات المتحدة بشأن نظام  ١-٤-٢
عرضت الدولتان وضع نظاميهما تحت تصرف المجتمع الدولي بدون وقد . ١٩٩٦ في يونيو ويوليو GLONASSبشأن نظام 

وقد . GLONASS سنة في حالة نظام  وخمس عشرةGPSفرض رسم مباشر لمدة ال تقل عن عشر سنوات في حالة نظام 
ير أكدت هذه الرسائل على بعض المبادئ التي وردت في بيان السياسات المذكور أعاله، مثل تقديم االشارات على أساس غ

تمييزي لجميع المنتفعين بالطيران المدني، والمحافظة على سالمة وموثوقية الخدمة، وعلى حق أي دولة في السيطرة على 
 .عمليات الطائرات وانفاذ لوائح السالمة الجوية في المجال الجوي الخاضع لسيادتها

 الميثاق ٥-٢

الخبراء القانونيين والفنيين، أصدرت الدورة الثانية ، وعلى أساس األعمال التي أداها فريق ١٩٩٨في أكتوبر  ١-٥-٢
ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة  " A32-19والثالثون للجمعية العمومية القرار 

لمي للمالحة باألقمار وتضمن هذا الميثاق المبادئ األساسية المنطبقة على تنفيذ وتشغيل النظام العا. " باألقمار الصناعية
 .الصناعية

فيما يتعلق بالمركز القانوني لهذا الميثاق، رأى بعض أعضاء مجموعة الدراسة أنه يمثل اعالنا مهما ولكنه  ٢-٥-٢
ألن أي ميثاق صدر باالجماع على شكل قرار من . ورأى أعضاء آخرون أن له قيمة قانونية ال ينبغي تقويضها. غير ملزم

ة ال يخلو من جميع اآلثار القانونية وألن العنصر الرئيسي هو استعداد الدولة للموافقة على مضمون قواعد الجمعية العمومي
 .السلوك القياسية ال على شكلها

بعد صدور هذا الميثاق ركزت المناقشات على مسألة ما اذا كان من الضروري وضع ترتيبات أخرى بشأن  ٣-٥-٢
 .، وكيفية هذه الترتيباتCNS/ATMاالطار القانوني طويل األجل لنظم 

 القانون الوطني ٦-٢

. سيما المسؤولية المالية ، والCNS/ATMتشمل عددا من الجوانب القانونية لنظم المنطبقة ان القوانين الوطنية  ١-٦-٢
بشأن قواعد التي تمثل نظما قانونية متفاوتة لبعض الدول ومن هذا المنطلق استعرضت مجموعة الدراسة القوانين الوطنية 
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  الماليةمسؤوليةال ينظمالقانون الموضوعي الذي أن  وتبين لها. GNSSالمسؤولية المالية التي تنطبق على أنشطة نظام 
 يستند في جميع األحوال الى ،GNSS عطل نظام أن يطبق في حالة فشل أو يحتمل، والذي  مراقبة الحركة الجويةلهيئات

 ويتطلب ،)التصرف الخطأ أو التقصير، أو االهمال الفاحش في حالة دولة واحدة(ل لى االهماابشكل خاص ، ومبدأ الخطأ
 .وكالئها مراقبة الحركة الجوية أو موظفيها أو هيئةاثبات خطأ 

 ثغرات المسؤولية المالية المكتشفة في االطار القانوني الراهنالجزء الثاني ـ  -٣

ى النحو الوارد في الجزء األول أعاله، حاولت المجموعة بناء على استعراض االطار القانوني الراهن عل ١-٣
تحديد الثغرات الممكنة في االطار القانوني الراهن والسيما فيما يتعلق بالمسؤولية المالية في حالة وقوع أي حادث بسبب 

 .GNSSعطل أو فشل نظام 

 المبادئ التي تنظم المسؤولية المالية ٢-٣

نظـام   أعاله، رأت المجموعة أن الدول التي تقدم تجهيـزات           ١-٦-٢ة في الفقرة    بناء على الدراسة المذكور    ١-٢-٣
GNSS                   في أقاليمها تظل مسؤولة بموجب القانون الوطني عن الخسارة أو الضرر الناجمين عن االهمال أو الخطأ من جانبها 

ما اذا كانت هذه الـدول تسـتخدم        أو من جانب وكالئها، وبالقدر الذي ثبت به ذلك االهمال أو هذا الخطأ، بصرف النظر ع               
 .أو تستعين بجهات أخرىوخدماتها وتجهيزاتها اشاراتها 

 أو خدماته أو تجهيزاتـه الـى        GNSSوعلى هذا النحو فان الدول والمنظمات الدولية التي تقدم اشارات نظام             ٢-٢-٣
خطأ مـن جانبهـا أو مـن جانـب     دول أخرى، تظل مسؤولة بموجب القانون الوطني عن الضرر الناجم عن االهمال أو ال         

 .وكالئها

لذلك ينبغي للدول بموجب تشريعاتها الداخلية أن تضمن لألشخاص الذين عانوا من الضرر نتيجة لالهمال أو                 ٣-٢-٣
 أو خدماته أو تجهيزاته، أو من جانب وكالئها، وسـائل انتصـاف           CNS/ATMالخطأ من جانب الدولة مقدمة اشارات نظام        

 . تعويض سريع وعادل ومنصف بصرف النظر عن الحصانة السياديةمالئمة للحصول على

 ثغرات االطار القانوني الراهن ٣-٣
 نسـبة المسـؤولية عـن     أو عـزو  تحديد الى حد معقول في القانون الموضوعي المشار اليه أعاله     يفيدبينما   ١-٣-٣

 ، االختصـاص  جهـة  المنطبقة على    لقواعدا االجرائية، وخاصة    القواعد تعد، ال   GNSSم  االحوادث بسبب فشل أو عطل نظ     
 وعلى وجه الخصوص    . ضمان التعويض العاجل والمنصف في هذه الحاالت      ل جميع األطراف الى المحكمة      كافية الستدعاء 

المحـاكم   قـرارت    تنفيذ يجعل من الصعب أو المستحيل     كثيرا ما  ، والمبادئ المرتبطة به   ، هو  مذهب الحصانة السيادية   فان
 GNSS باشارات نظـام  مراقبة الحركة الجوية    خدمات   توفر    األخرى التي  حكوميةال الهيئات أو   األخرىدول  لا ضد   األجنبية

 .وتجهيزاته وخدماته
 مناهج حل مسألة المسؤولية المالية ٤-٣
 :كما يلي GNSSنظم عن حوادث   المالية مجموعة الدراسة ثالثة مناهج محتملة للتعامل مع المسؤوليةحددت ١-٤-٣

بمـن   جميع المدعى عليهم،     استدعاء أمام   عائقا مذهب الحصانة السيادية والمبادئ ذات الصلة        شكليأال   )أ 
، للمثول أمام المحكمة التي لجأت اليها ضـحية  GNSSم ا بتوفير خدمات نظ   المعنية جميع األطراف    فيهم
 .GNSSم ا في نظل فشل أو عطيعزى الىحادث أي 
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وليلجـأ    من اتفاقية شيكاغو   ٢٨صاحبة االختصاص بموجب المادة      لدولةا  لتلجأ اليها  انشاء آلية مناسبة   )ب 
 األوليـة   ات االشار مقدموخاصة  ( الخدمات   الواحد أو األكثر مقدم    لمقاضاة الطرف    اليها مشغل الطائرة  

 .في توفير االشارات الطرف بالقدر الذي أهمل به هذاوذلك ) ومقدم اشارات التقويم

 .لنقل البحري والمجاالت األخرىا في الحال ما هي، مثلعويضاتتوفير أموال كافية لتغطية الت )ج

بعـض  والحـظ  . الماليـة  المناهج الممكنة لحل مشكلة المسؤولية       واالسهاب هذه ناقشت المجموعة بالتفصيل     ٢-٤-٣
ـ              أنأعضاء المجموعة    ة بموجـب   ه لكي يصبح نظام المالحة الجوية عالميا وبعيدا عن الريبة، ينبغي تنظيم المسؤولية المالي

ورأى أعضاء آخرون أن المسألة ال تستدعي وضع نظام عالمي جديد للمسؤولية            . نظام عالمي، ال أن تترك للقانون الوطني      
، اذ ال يوجد ما يدل على أن نظام المسؤولية المالية الراهن المنصـوص              GNSSوال اتفاقية للمسؤولية المالية في اطار نظام        

، هذا فضال عن أنه ال يوجـد أي ارتبـاط   GNSSز عن التعامل مع الحاالت التي تخص نظام عليه في القوانين الداخلية عاج 
وفي نهاية المطاف أيدت مجموعة الدراسة حال وسطا،        . م والثغرات المعتقد أنها تشوب نظام المسؤولية المالية       ا النظ ابين هذ 

 أساس عدد من العناصر المشتركة، بعضها       وأوصت المجموعة بوضعه على   . أال وهو استطالع امكانية وضع اطار تعاقدي      
 :يتعلق بالمسؤولية المالية، وتشمل ما يلي على األقل

 والتوصـيات الدوليـة   بالقواعـد  والمتعاقدين على تقديم خدماتـه، ، GNSS المشاركين في نظام     التزام )أ
 .الصادرة عن االيكاو

 .مسألة الحصانة السيادية )ب

، كل فـي     من اتفاقية شيكاغو صاحبة المسؤولية التامة      ٢٨ي المادة    تظل الدول المنصوص عليها ف     أن )ج
يتحمل المشاركون اآلخرون هم أيضا في الوقت       ، وأن    عن تقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية      اقليمها،

وبالتـالي فقـد ترغـب الـدول        . ذاته مسؤولية الخدمات أو عناصر الخدمات التي يتعهدون بأدائهـا         
 . مالئمة مقاضاة من اتفاقية شيكاغو أن تضمن انشاء آلية٢٨دة المنصوص عليها في الما

 .مخاطر الوسائل الكافية للتأمين ضد التوفير GNSSأن يضمن المشاركون في نظام  )د

 .خطأ المبدأ قائمة على  الماليةن تكون المسؤوليةأ )ه

ف في االطار التعاقدي، بما أصر بعض أعضاء المجموعة على أن تكون هذه العناصر ملزمة لجميع األطرا ٣-٤-٣
وأيد أعضاء آخرون ادراج .  بهذا التقرير)ز (الضميمةيعني ادراج هذه العناصر في االتفاق االطاري على النحو الوارد في 

 .هذه العناصر في االطار التعاقدي بشرط أن يكون قبول االطار التعاقدي متروكا لتقدير كل طرف

 طار تعاقدي النظر في وضع ا— الجزء الثالث -٤

، ركزت ) أعاله٢-١انظر الفقرة (عمال بالصالحيات التي أكدتها الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية  ١-٤
 .CNS/ATMمجموعة الدراسة أيضا على النظر في وضع اطار تعاقدي مؤقت لنظم 
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 مفهوم االطار التعاقدي ٢-٤

االشارات الواحد أو األكثر والدولة صاحبة االختصـاص بموجـب   ان االطار التعاقدي ينظم العالقة بين مقدم    ١-٢-٤
، وينبغي أن يشمل أيضا األحكام الضرورية بشأن  GNSS من اتفاقية شيكاغو، من حيث شروط تقديم خدمات نظام           ٢٨المادة  

 .المسؤولية المالية

حيث المبدأ، وذلك بـالرغم     اتضح من مناقشات المجموعة أن االطار التعاقدي ينبغي أن يكون غير ملزم من               ٢-٢-٤
وينبغي أن يشمل هذا االطار العالقات بين مختلـف المعنيـين فـي مختلـف     . من العناصر االلزامية المشتركة المقترحة له  

، بمن فيهم مقدمو االشارات األولية، ومقدمو اشارات التقويم، والدول صاحبة االختصاص            GNSSمراحل تقديم خدمات نظام     
 تفاوضا مستقال فيما بين     GNSSوبالنظر الى امكانية التفاوض على عقود بشأن نظام         . اتفاقية شيكاغو  من   ٢٨بموجب المادة   

األطراف المختلفة والعديدة، رأى بعض أعضاء المجموعة أن االبقاء على درجة مستصوبة من التوحيد، وتقـديم ضـمانات     
في جميع العقود، ألن هذه العناصر المشتركة هي        ، أمران يقتضيان عناصر مشتركة      CNS/ATMأساسية تكفل الثقة في نظم      

هذا مع مراعاة اتساق    .  أعاله ١-٣وقد ورد بعض هذه العناصر المشتركة في الفقرة         . األكثر اقناعا عند البحث عن التوحيد     
 .هذه الترتيبات مع الميثاق

 عناصر االطار التعاقدي ٣-٤

دية ووافقت بتأييد غالبية أعضائها على وضعها في شكل         ناقشت مجموعة الدراسة مجموعة من الشروط التعاق       ١-٣-٤
 )و (الضـميمة بالصيغة الواردة في    " مشروع اطار تعاقدي بشأن تقديم خدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية          "
 :ديجزءا من مشروع االطار التعاقالتالية وتشكل العناصر "). مشروع االطار التعاقدي"والذي سيدعى فيما بعد (

 األطراف ٢-٣-٤

تحدد المادة األولى من مشروع االطار التعاقدي من هي األطراف في هذا االطار وما هو نطاق انطباق هـذا                  ١-٢-٣-٤
، حسـب  GNSSوقد وضع هذا االطار أساسا لضبط العالقة بين مقدم خدمات الحركة الجوية ومقدم اشارات نظـام      . االطار

ذلك يمكن استخدام هذا االطار لضبط العالقة أيضا بين مقدم خدمات الحركة الجوية ومقـدم     تعريفهما في المادة الثانية، ومع      
وينبغي أن ينطبق كل عقد على المجال الجوي الذي يتحمـل مقـدم خـدمات               . اشارات التقويم واألطراف األخرى المحتملة    

 .الحركة الجوية مسؤولية تقديم هذه الخدمات اليه

 GNSS نظام التزامات مقدم اشارات ٣-٣-٤

، بما فـي ذلـك تـوفير هـذه     GNSSتحدد المادة الثالثة ما هي االلتزامات األساسية على مقدم اشارات نظام         ١-٣-٣-٤
االشارات، والحصول على الرخصة المقررة ان كانت مطلوبة، واالمتثال ألحكام السالمة الجوية، وتقديم المعلومـات التـي         

 .ر الفنية التفصيلية في ملحق بالعقد يحرره الخبراءوينبغي أن توضع المعايي. تهم الطيران

 التزامات مقدم خدمات الحركة الجوية ٤-٣-٤

تحدد المادة الرابعة االلتزامات األساسية على مقدم خدمات الحركة الجوية، بما في ذلك حصوله على الرخصة            ١-٤-٣-٤
 لتسهيل نقل هذه االشارات، واالمتثـال       GNSSظام  ، والتنسيق مع مقدم اشارات ن     GNSSالضرورية الستخدام اشارات نظام     

 .GNSSالسالمة الجوية، ودفع رسوم الخدمة حسب االقتضاء الى مقدم اشارات نظام ادارة ألحكام 
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 استرداد التكاليف ٥-٣-٤
عـين   أن ينشئ آلية السترداد التكاليف، بحيث يسترد من المنتف        GNSSتتيح المادة الخامسة لمقدم اشارات نظام        ١-٥-٣-٤

وقيل ان هذه اآللية تضمن توزيع التكاليف بطريقة معقولة بين المنتفعين بـالطيران المـدني               . باشاراته التكاليف التي تحملها   
أنفسهم، وفيما بين المنتفعين بالطيران المدني والمنتفعين بالنظم األخرى، وذلك ألن االحصـاءات الراهنـة تـدل علـى أن                

 .وى نسبة مئوية صغيرة من مستخدمي هذه االشاراتالمنتفعين بالطيران ال يشكلون س

 المسؤولة المالية ٦-٣-٤
تنص المادة السادسة على أن المسؤولية المالية التي يتحملها كل طرف في حالة اخفاقـه فـي أداء التزاماتـه              ١-٦-٣-٤

 وتركز هـذه المـادة علـى    .المنصوص عليها في العقد تصبح عرضة لنظام المسؤولية المالية المنطبق على النشاط المعني    
 .المسؤولية المالية بين المتعاقدين، بدون أن تتطرق الى مسألة المسؤولية المالية ازاء أي طرف ثالث

 المسائل األخرى ٧-٣-٤
وتعالج المادة الثامنة مسألة التنازل عن الحصانة السـيادية،         . تتعلق المادة السابعة بمسألة المقاضاة والتعويض      ١-٧-٣-٤

وتنص المادة التاسعة على كيفية تسوية   . سهيل حل مسائل المسؤولية المالية المحددة في الجزء الثاني من هذا التقرير           وذلك لت 
 .الخالفات

 على مجموعة الدراسة للمناقشة، رأت غالبية كبيرة أن االطار التعاقدي المدرج            )و (الضميمة تعندما عرض  ٨-٣-٤
 .، وأعلنت المجموعة قبولهCNS/ATMمسألة وضع اطار قانوني لنظم  يمثل منهجا واقعيا لحل الضميمةلك تفي 

 اقتراحات بديلة قدمها بعض أعضاء المجموعة ٤-٤
، بمعنى أنـه   )و (الضميمةشدد بعض أعضاء المجموعة على أن االطار التعاقدي ينبغي أن يتجاوز مضمون              ١-٤-٤

، وأن يشمل اتفاقا اطاريا بـين       CNS/ATMن بتنفيذ نظم     أال يقتصر على وضع مجموعة من العقود بين مختلف المعنيي          يجب
ورأوا أال  . الدول على المستوى الحكومي، وذلك لغرض أساسي هو تعريف العناصر االلزامية المشتركة واجبـة التطبيـق               

ي النظام  يقتصر االتفاق على تنظيم العالقة بين الدول، بل وأن ينظم أيضا بعض جوانب العالقات التعاقدية التي تشمل مشغل                 
. والمهم أن يشمل االتفاق مجموعة من العناصر االلزامية المشتركة التي يجب أن يحترمها جميع المعنيين        . ومقدمي الخدمات 

وال بأس من أن تشتمل هذه العناصر االلزامية على امتثال القواعد والتوصيات الدولية الصـادرة عـن االيكـاو، واحتـرام      
واللجوء الى التحكيم، والتنازل عن حق التمسك بالحصانة السيادية، وقيـام االيكـاو بـدور              الميثاق، وشراء تأمين اجباري،     
 .)ز (الضميمةوقد أدرجت هذه اآلراء في . مركزي بوصفها المنسق العالمي

  النظر في وضع اتفاقية دولية— الجزء الرابع -٥
  األخرىمناقشة موضوع اعداد اتفاقية دولية في منابر االيكاو ١-٥

يتعلق جزء من صالحيات مجموعة الدراسة بالنظر في وضع اتفاقية دولية بهدف اعداد اطار قانوني طويـل                  ١-١-٥
 في مختلف منابر االيكاو، ومنها دورتـا   GNSSوسبق أن نوقشت مسألة وضع اتفاقية دولية لنظام         . CNS/ATMاألجل لنظم   

ادارة /مؤتمر العالمي لتنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      اللجنة القانونية الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون، وال      
، ودورتا الجمعية العمومية الثانية والثالثون والثالثـة       ١٥/٥/١٩٩٨ الى   ١١الحركة الجوية المعقود في ريو دي جانيرو من         

 .والثالثون
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 بمـا  CNS/ATMلمعقدة لتنفيذ نظـم  أوصى مؤتمر ريو بقيام االيكاو بمزيد من العمل على الجوانب القانونية ا      ٢-١-٥
وهذا المزيد من العمل يتضمن وضع اطار قانوني مالئم وطويل األجل لتنظـيم تشـغيل وتـوفير نظـم          . GNSSفيها نظام   

CNS/ATM          وال ينبغي لهذا المزيد من العمل أن يؤخر تنفيذ نظـم           . ، بما في ذلك النظر في وضع اتفاقية دولية لهذا الغرض
CNS/ATM. 

، قررت الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية اجراء المزيـد          A32-20افة الى قرار الجمعية العمومية      اض ٣-١-٥
 لوضع الصيغة النهائية لمفهوم االطار التعاقدي المؤقت، وتمهيد السـبيل           CNS/ATMمن العمل عن الجوانب القانونية لنظم       

 .لتنفيذه، والنظر أيضا في وضع اتفاقية دولية

 اقشة مجموعة الدراسة لمسألة وضع اتفاقية دوليةمن ٢-٥

عمال بقرارات الجمعية العمومية في دورتيها الثانية والثالثين والثالثة والثالثين، نظرت مجموعة الدراسة فـي    ١-٢-٥
 وبالرغم من مناقشة هـذا الموضـوع  . GNSS ازاء خدمات نظام دولموضوع اعداد اتفاقية دولية تحدد حقوق والتزامات ال       

 .بالتفصيل في عدة جلسات، لم تتمكن المجموعة من توحيد آرائها حوله

 دون أن يكـون لهـا       GNSSكان هناك رأي بأن دوال كثيرة سوف تضطر الى االذن باستخدام اشارات نظام               ٢-٢-٥
 والمنتفعين بها   سيطرة على هذه االشارات، ولذلك فان الطريقة الوحيدة لضمان الثقة في هذا النظام هي الزام مقدمي خدماته                

ورأى هؤالء األعضاء أن تتضمن االتفاقية الدوليـة،   . بأن يقبلوا حقوقا والتزامات معينة على شكل ميثاق قانوني دولي ملزم          
ضمن جملة أمور، مبادئ محددة مثل التسليم باألهمية القصوى لسالمة الطيران المدني الدولي، والحصول علـى خـدمات                  

 تمييز، والحق السيادي لكل دولة في السيطرة، كل في مجالهـا الجـوي، علـى عمليـات                   بدون حدود وبدون   GNSSنظام  
 GNSSالطائرات وانفاذ قواعد السالمة الجوية والتزام مقدمي االشارات باستمرارية وتوافر ودقة وشـفافية خـدمات نظـام        

، GNSSيا في االطار القـانوني لنظـام        وقيل أيضا ان المسؤولية المالية تشكل عنصرا حيو       . وتحمل المسؤولية المالية عنها   
ولـذلك فـان   . سيما بالنظر الى تعدد المعنيين وامكانية نشوء خالفات في نفس الوقت ولنفس الحدث في عدد من البلدان           وال

وأيـد  . ، لن يتوافق مع نظام المسؤولية المالية المفكـك        CNS/ATMتنفيذ نظام عالمي سلس وقابل للتشغيل البيني، مثل نظم          
ء األعضاء وضع اتفاقية دولية، ورأوا أنها الخيار الذي حبذته الغالبية في مؤتمر ريو وفي دورتي الجمعيـة العموميـة     هؤال

ورأوا أن االطار التعاقدي بوصفه حال مؤقتا ينبغي أن يتطور ليصل الى درجة االتفاقيـة               . الثانية والثالثين والثالثة والثالثين   
 .الدولية أو الميثاق الملزم

كان هناك رأي ثان بأن االطار القانوني الراهن الذي توفره االيكاو، أال وهـو اتفاقيـة شـيكاغو ومالحقهـا                 ٣-٢-٥
والعناصر األخرى المذكورة في الجزء األول أعاله، والقوانين الداخلية المنطبقة، تضمن استمرارية الخدمة، ولم تظهر فيها                 

الضروري انشاء نظام عالمي جديد للمسؤولية الماليـة أو  غير  ومن .CNS/ATMثغرات من شأنها أن تحول دون تنفيذ نظم       
 اذ ال يوجد ما يدل على أن نظام المسؤولية المالية الحالي المنصوص عليـه     GNSSاعداد اتفاقية للمسؤولية المالية عن نظام       

 والثغـرات المعتقـد     GNSS ، وكذلك لعدم وجود عالقة بين نظـام       GNSSيستطيع التعامل مع نظام     ال  في القوانين الداخلية    
وقد نوقشت المسائل القانونية في أجهزة مختلفة تابعة لاليكاو، ولم يحدث أن توصل أي              . وجودها في نظام المسؤولية المالية    

بل ان كل جهاز تابع لاليكاو ناقش المسائل القانونيـة المرتبطـة            . منها الى االجماع على فكرة وضع معاهدة عالمية جديدة        
 توخى الحذر الى درجة القول بأن العمل على المسائل القانونية يجب أال يؤدي الى تأخير التنفيذ الفني لنظم             CNS/ATMبنظم  

CNS/ATM. 



  A35-WP/75 
  LE/5 
 A-10 Appendix 

 

كانت هناك فرقة ثالثة من أعضاء مجموعة الدراسة تتطلع الى عقد اتفاقية دولية، مثلها كمثل األعضاء المشار           ٤-٢-٥
ؤالء األعضاء بالفعل أن وضع االتفاقية حل ضروري وطويـل األجـل لمسـألة     أعاله، فقد رأى ه٢-٢-٥اليهم في الفقرة  

لكن العائق في نظرهم لم يكن قانونيا وانما عمليا، بمعنى أن وضع اتفاقية أمر يقتضـي مـدة          . GNSSاالطار القانوني لنظم    
عاقدي على حل هذه الثغرة بـل       وريثما توضع االتفاقية سيساعد الحل الت     . أطول من المدة التي يقتضيها وضع اطار تعاقدي       

 ١-٤-٤ولذلك فان االطار التعاقدي المشار اليه فـي الفقـرة   . ويحتمل أن يسفر فيما بعد عن حل مؤقت أنسب وقابل للتنفيذ          
وجدير باالشارة أن االطار المذكور    . أعاله يمكن أن يشكل حال مؤقتا بين الوضع الراهن واعداد اتفاقية دولية لألجل الطويل             

 . أعاله يقتضي ضمن ما يقتضيه وضع اتفاق اطاري فيما بين حكومات الدول١-٤-٤قرة في الف

قدم األعضاء المشار اليهم في الفقرة السابقة مشروع اتفاقية تتضمن عناصر مأخوذة من الميثـاق، وعناصـر        ٥-٢-٥
لميثاق ملزم وشامل في اطـار  مستوحاة من توصيات فريق الخبراء القانونيين والفنيين، وعناصر أخرى اعتبروها ضرورية    

اقتراح من بعض أعضاء المجموعة بشأن العناصر األساسية العداد اتفاقيـة            ")ح (الضميمةويرد للعلم في    . القانون الدولي 
 .، وجدير بالذكر مع ذلك أن هذا المشروع ال يشكل رأي غالبية أعضاء مجموعة الدراسة"دولية

 مـازال  GNSS وشروطه المحددة، الحظ معظم األعضاء أن تنفيـذ نظـام    في نهاية مناقشة مشروع االتفاقية     ٦-٢-٥
وحبذوا بالتالي عدم الخوض في هذا الموضوع ريثما تحدث تطـورات  . جاريا، والخبرة ليست كافية بعد العداد اتفاقية دولية 

 .GNSSجديدة في نظام 

عمال االجتماع العاشـر لتنظـر فيـه     خالصة القول انه عندما طرح موضوع عقد اتفاقية دولية على جدول أ            ٧-٢-٥
سيما مـن    ، وال CNS/ATMالمجموعة بصفة نهائية، كان رأي الغالبية في الوقت الراهن أن الخبرة المكتسبة من تنفيذ نظم                

وكان هناك رأي آخر بـأن      . ، ليست كافية، وأن البحث في وضع مشروع التفاقية دولية أمر سابق ألوانه            GNSSتنفيذ نظام   
 . دولية أمر ضروري ومستصوبوضع اتفاقية

  المسائل األخرى التي نظرت فيها مجموعة الدراسة— الجزء الخامس -٦
أدرج بندان اضافيان في صالحيات مجموعة الدراسة، أال وهما النظر في المسـائل المتعلقـة باالتصـاالت                  ١-٦

 .CNS/ATMوالمسائل المتعلقة باالستطالع في اطار نظم 

 باالتصاالتالمسائل المتعلقة  ٢-٦

فيما يتعلق بموضوع المسؤولية المالية والمبادئ القانونية األخرى المرتبطة باتصـاالت األقمـار الصـناعية،      ١-٢-٦
الحظت المجموعة انتشار استخدام شروط االعفاء من المسؤولية المالية في صناعة االتصاالت الالسلكية، بما فيهـا قطـاع             

 مجموعة الدراسة باالجماع أن الممارسة الراهنة بشأن المسـؤولية الماليـة مازالـت              ورأت. االتصاالت باألقمار الصناعية  
كمـا ان اسـتخدام األقمـار الصـناعية         . محدودة، ولكن النظام القانوني لالتصاالت لم يقوض ثقة الجمهور في هذا النظام           

وتبـين أن شـرط   . مرحلة الراهنـة ألغراض االتصاالت، على عكس النظم األرضية، لم يثر أي قضية قانونية جديدة في ال    
وتقع مسؤولية ترتيب تكرار خدمات االتصـاالت علـى مقـدمي           . االعفاء من المسؤولية سائد في جميع أنحاء العالم تقريبا        

وال بـأس مـن جهـة    . خدمات الحركة الجوية من حيث الوفاء بالشروط المتعلقة باعتمادية الخدمات وتوافرها واستمرارها          
، وحسب االقتضاء والمناسبة، ال بأس من اجراء مزيـد          CNS/ATMيد من الخبرة المكتسبة من نظم       أخرى وفي ضوء المز   

 .من الدراسة في المستقبل لموضوع حدود المسؤولية المالية في خدمات االتصاالت
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 المسائل المتعلقة باالستطالع ٣-٦
بما أن هذه المسائل ال تشكل جزءا كبيرا من         و. ناقشت المجموعة أيضا المسائل القانونية المتعلقة باالستطالع       ١-٣-٦

والحظت أنه بالنظر الى ارتباط االسـتطالع بكـل   . صالحية المجموعة، فقد اقتصرت المجموعة على مناقشتها بصفة عامة 
 من االتصاالت والمالحة، فان االطار القانوني لهذا النشاط سيتوقف الى حد كبير على النظم القانونية المنطبقة علـى هـذين         

والحظت المجموعة كذلك أنه بما أن االستطالع يتوقف باألكثر على نظم تلقائية،            . CNS/ATMالعنصرين األخيرين من نظم     
ولم تحدد المجموعة وجـود أي      . فان التركيز على المسؤولية المالية عن الخطأ البشري سينتقل الى مسؤولية منتج المعدات            

 .حق المعالجة في هذه المرحلةمسائل قانونية منفصلة تخص االستطالع وتست

 االستنتاجات -٧
وقـد افترضـت    .  أصبح في مرحلة التنفيذ    CNS/ATM أحد العناصر الرئيسية في نظم       هوو ،GNSSن نظام   ا ١-٧

وأنـه   CNS/ATMمجموعة الدراسة في أعمالها أن المتفق عليه عموما هو عدم وجود عائق قانوني يحول دون تنفيذ نظـم                 
 .ليس في هذه النظم ما يخالف اتفاقية شيكاغو

 االطار القانوني الراهن ٢-٧
 على وجه الخصـوص، وبيـان      ٢٨ اتفاقية شيكاغو، ومادتها     CNS/ATMيشمل االطار القانوني الراهن لنظم       ١-٢-٧

حدة واالتحاد الروسي، وقـرار  السياسات الصادر عن مجلس االيكاو، والرسائل التي تبادلتها االيكاو مع كل من الواليات المت 
، ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي للمالحة باألقمار الصـناعية            : A32-19الجمعية العمومية   

سيما الجانب الذي يتعلـق بقواعـد المسـؤولية         وال CNS/ATMوالقوانين الوطنية ألنها تنظم بعض الجوانب القانونية لنظم         
 .المالية

وتجهيزات المالحة الجوية وفقـا  قدة بتوفير خدمات ، تتعهد الدول المتعااتفاقية شيكاغو  من   ٢٨بمقتضى المادة    ٢-٢-٧
 على المسؤولية التي تتحملها الدول بموجـب        GNSSولن يؤثر تنفيذ نظام     . للقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو     

وعند الوفاء بهذه المسؤولية ينبغـي      . يم خدمات المالحة الجوية في مجالها الجوي       من حيث قيام كل منها بتقد      ٢٨هذه المادة   
واالذن باستخدامه وكذلك المسائل المتعلقـة بتفـويض         GNSSنظام  ترخيص  للدول المعنية أن تحل بعض المسائل المتعلقة ب       

 .المسؤولية

 GNSS بعد تنفيـذ نظـام     ٢٨جب المادة   رأت مجموعة الدراسة أيضا أن معظم الدول التي تقدم الخدمات بمو           ٣-٢-٧
بد بالتـالي مـن ضـبط     ستضطر الى االعتماد على االشارات الفضائية وعلى نظم تقويمها التي توفرها جهات أخرى، وال             

 .٢٨العالقة بين مقدم االشارات، الواحد أو األكثر، والدولة صاحبة االختصاص بموجب المادة 

 نعدم كفاية االطار القانوني الراه ٣-٧
 نسبة المسؤولية عـن   أو عزو تحديدالى حد معقول في القانون الموضوعي   يفيدبينما  استنتجت المجموعة أنه     ١-٣-٧

 ، االختصـاص  جهـة  المنطبقة على    القواعد االجرائية، وخاصة    القواعد تعد، ال   GNSSم  االحوادث بسبب فشل أو عطل نظ     
وعلى وجه الخصـوص  . ويض العاجل والمنصف في هذه الحاالت   ضمان التع ل جميع األطراف الى المحكمة      كافية الستدعاء 

المحـاكم   قـرارت    تنفيذ يجعل من الصعب أو المستحيل     كثيرا ما  ، والمبادئ المرتبطة به   ، هو  مذهب الحصانة السيادية   فان
 GNSS ظـام باشارات ن  مراقبة الحركة الجوية      خدمات  توفر  األخرى التي  حكوميةال الهيئات أو   األخرىدول  ال ضد   األجنبية

 .وتجهيزاته وخدماته
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 النظر في وضع اطار تعاقدي ٤-٧

عمال بما قررته الدورة الثالثة والثالثون للجمعية العمومية، ركزت المجموعة على مسألة وضع اطار تعاقدي                ١-٤-٧
 اقيـة شـيكاغو   من اتف ٢٨لضبط العالقة بين مقدم االشارات، الواحد أو األكثر، والدولة صاحبة االختصاص بموجب المادة              

ورأت أنه ال بأس مـن أن يشـمل االطـار التعاقـدي النصـوص               . GNSSفيما يتعلق بشروط وأحكام تقديم خدمات نظام        
 بهـذا التقريـر     )و (الضـميمة وقد أيدت غالبية أعضاء المجموعة البنود الواردة في         . الضرورية لتحديد المسؤولية المالية   

اء اختلفت حول نطاق االطار التعاقدي وحول طبيعته االلزامية، فقد رأى بعضـهم             لكن اآلر . بوصفها بنودا لالطار التعاقدي   
حسب تقديرها، في حـين رأى أعضـاء        أو األطراف األخرى    أن يظل هذا االطار نموذجا اختياريا وغير ملزم تقبله الدول           

ق بين الحكومات في البداية ثم آخرون أن يتضمن هذا االطار عددا من العناصر المشتركة والملزمة لألطراف على شكل اتفا           
 .يتحول تدريجيا الى اتفاقية دولية

 النظر في وضع اتفاقية دولية ٥-٧

فيما يتعلق بموضوع عقد اتفاقية دولية، وبالرغم من المناقشات التفصيلية التي أجرتها المجموعـة فـي عـدة          ١-٥-٧
دما طرح هذا الموضوع على جدول أعمال االجتماع     وعن. اآلراء حول هذا الموضوع   في  توافق  م التوصل الى    تيجلسات، لم   

العاشر لتنظر فيه المجموعة بصفة نهائية، كان رأي الغالبية أن الخبرة المكتسبة فـي الوقـت الـراهن مـن تنفيـذ نظـم                        
CNS/ATM سيما من تنفيذ نظام      ، والGNSS             ليست كافية، وأن النظر في وضع مشروع التفاقية دولية أمر سابق ألوانـه ، .

 .ن هناك رأي آخر بأن وضع اتفاقية دولية أمر ضروري ومستصوبوكا

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 بيان سياسة منظمة الطيران المدني الدولي بشأن تنفيذ
 (CNS/ATM)ادارة الحركة الجوية /وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
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 ٢٨/٦/١٩٩٦له في  وعّد٩/٣/١٩٩٤اعتمده مجلس المنظمة في 
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 

 

 

 .دول في جهودها السترداد التكالیفالونشجع بشدة التعاون بین 
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 )ب (الضميمة

خطابات بين االيكاو والواليات المتحدة بشأن تبادل ال
  (GPS)النظام العالمي لتحديد المواقع 
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 الصفحة متروكة خالية عمدا
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 )ج (الضميمة

بشأن تبادل الخطابات بين االيكاو واالتحاد الروسي 
  (GLONASS) اعيةالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصن
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 الصفحة متروكة خالية عمدا
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 :A32-19 قرار الجمعية العمومية
ميثاق حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات 

 النظام العالمى للمالحة باألقمار الصناعية
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  للمالحة باألقمار الصناعيةيل والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالمميثاق حقوق الدو :١٩-٣٢القرار 

تكلـف منظمــة    ) اتفاقية شيكاغو  (٧/١٢/١٩٤٤، الموقعة فى    ي الدول ياتفاقية الطيران المدن   من   ٤٤المادة   لما كانت 
دولية وعلى تعزيز تخطـيط وتطـوير   بالعمل على تطوير مبادئ وتقنيات المالحة الجوية ال) االيكاو (ي الدوليالطيران المدن 

 .ي الدوليالنقل الجو

 تستخدم التكنولوجيـا القائمـة      يادارة الحركة الجوية الت   /مفهوم نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع      وبما أن 
قت عليـه الـدورة    مؤتمر االيكاو العاشر للمالحة الجوية، وواف  يعلى األقمار الصناعية قد أيدته الدول والمنظمات الدولية ف        

 .ادارة الحركة الجوية/التاسعة والعشرون للجمعية العمومية بوصفه نظم االيكاو لالتصاالت والمالحة واالستطالع
ـ            يالنظام العالم  وبما أن   نظـم االتصـاالت والمالحـة    ي للمالحة باألقمار الصـناعية، بوصـفه عنصـرا مهمـا ف
 .فر تغطية عالمية وأن يستخدم لمالحة الطائراتادارة الحركة الجوية، يقصد به أن يو/واالستطالع

 ذلـك اتفاقيـة شـيكاغو     ي، بما ف  ي للمالحة باألقمار الصناعية سيكون متوافقا مع القانون الدول        يالنظام العالم  وبما أن 
 .ي تطبق على نشاطات الفضاء الخارجيومالحقها والقواعد ذات الصلة الت

ـ            يذ، مع مراعاة العرف ال    من المالئم  وبما أنه   ي تسير عليه الدول حاليا، تحديد وتأكيد المبادئ القانونية األساسـية الت
 . للمالحة باألقمار الصناعيةيتحكم النظام العالم

 للمالحة باألقمار الصناعية تتطلب مراعاة مبادئ أساسية        ي لتنفيذ وتشغيل النظام العالم    ي اطار قانون  يسالمة أ  وبما أن 
 . ميثاقي تحديدها فيينبغ

 :الجمعية العموميةفان 

 للمالحـة   ي أن المبادئ التالية لهذا الميثاق بشأن حقوق الدول والتزاماتها فيما يتعلق بخدمات النظام العالم              تعلن رسميا 
 : للمالحة باألقمار الصناعيةي تنفيذ وتشغيل النظام العالميباألقمار الصناعية يجب تطبيقها ف

 للمالحة باألقمار الصناعية واالنتفاع بها يجب أن يكون أهم مبدأ           يظام العالم  تقديم خدمات الن   يأن تعترف الدول بأنه ف    
 .ي الدوليهو سالمة الطيران المدن

 الحصول على خدمات ي وبشروط موحدة، ف يأن تتاح لكل دولة ولطائرات جميع الدول الفرصة، على أساس غير تمييز           
 مجال الطيران داخل منطقـة      ي النظم االقليمية للتقوية الستخدامها ف      ذلك ي للمالحة باألقمار الصناعية، بما ف     يالنظام العالم 

 .تغطية مثل هذه النظم
أن تحتفظ كل دولة بسلطتها ومسؤوليتها لمراقبة عمليات الطائرات وتطبيق أنظمة السالمة وغيرها مـن األنظمـة        )أ

 . الخاضع لسيادتهايداخل المجال الجو
 للمالحة باألقمار الصناعية سيادة الدول أو سلطتها أو مسـؤوليتها           ينظام العالم ال يجوز أن ينتهك تنفيذ وتشغيل ال       )ب

 مجال مراقبة المالحة الجوية واصدار وتنفيذ أنظمة للسالمة وال يجوز أن يفرضا قيودا على سيادتها أو سلطتها             يف
 يمراقبة االتصاالت وف   مجال تنسيق و   ي ويجب أيضا المحافظة على سلطة الدول ف        . هذا المجال  يأو مسؤوليتها ف  

 .األحوال مجال زيادة خدمات المالحة الجوية القائمة على األقمار الصناعية حسب ما تقتضيه
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ـ      ي للمالحة باألقمار الصناعية، بما ف     ييجب على كل دولة تقدم خدمات النظام العالم         نطـاق   ي ذلك االشارات، أو يتم ف
رية مثل هذه الخدمات وتوافرها وسالمتها ودقتها وامكانيـة االعتمـاد           اختصاصها تقديم مثل هذه الخدمات أن تكفل استمرا       

 ذلك وضع ترتيبات فعالة للتقليل الى الحد األدنى من تأثير اختالالت النظام أو تعطله علـى التشـغيل، وأن                    يعليها، بما ف  
. لقياسية الصادرة عن االيكـاو  ويجب على مثل هذه الدولة أن تكفل الخدمات وفقا للقواعد ا         .تحقق استئناف الخدمة بسرعة   
 للمالحة باألقمـار    ي خدمات النظام العالم   يتغيير ف  ي الوقت المالئم معلومات الطيران عن أ      يويجب على الدول أن تقدم ف     

 . تقديم الخدماتيالصناعية قد يؤثر ف

ـ     ييجب على الدول أن تتعاون لكفالة أعلى درجة ممكنة من التوحيد ف             للمالحـة  يام العـالم  تقديم وتشغيل خدمات النظ
 .باألقمار الصناعية

ـ                    ييجب على الدول أن تكفل أن الترتيبات االقليمية أو دون االقليمية متوافقة مع المبادئ والقواعد المنصوص عليها ف
 . للمالحة باألقمار الصناعيةيهذا الميثاق ومع عملية التخطيط والتنفيذ العالميين للنظام العالم

 للمالحة باألقمار الصناعية يجب فرضها وفقا للمـادة الخامسـة         يسوم عن خدمات النظام العالم     ر يتعترف الدول بأن أ   
 .عشرة من اتفاقية شيكاغو

 للمالحة باألقمار الصـناعية، تسترشـد الـدول بمبـدأ التعـاون             يبغية تسهيل التخطيط والتنفيذ العالميين للنظام العالم      
 . أو متعدد األطرافي ثنائوالمساعدة المتبادلة سواء كان ذلك على أساس

 للمالحة باألقمار الصناعية مع المراعاة الواجبـة لمصـالح الـدول         يتضطلع كل دولة بنشاطاتها الخاصة بالنظام العالم      
 .األخرى

 للمالحـة باألقمـار     يعـالم  هذا الميثاق قيام دولتين أو أكثر بشكل مشترك بتقديم خدمات النظام ال            يء ف ي ش يال يمنع أ  
 .الصناعية

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

 



 

  

 الصفحة متروكة خالية عمدا
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  فريق الخبراءالصادرة عن ٨ الى ١صيات من التو

 بوضع اطار قانوني للنظام العالميالمعني 
(LTEP)للمالحة باألقمار الصناعية 
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  الصادرة عن فريق الخبراء المعني٨ الى ١التوصيات 
 حة باألقمار الصناعيةبوضع اطار قانوني للنظام العالمي للمال

 ١التوصية رقم "
لمالحة لينبغي أن تشمل القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن االيكاو بشأن النظام العالمي 

 قتضيات خدمة األقمار الصناعية ذات الصلة وملمكونات معايير أداء النظام (GNSS)باألقمار الصناعية 
التدريب واصدار مقتضيات  و، والتسهيالت األرضية،ن والكترونيات الطيرا،االشارات في الفضاء
 .الشهادات والنظام ككل

يكاو معلومات عن األداء المالئم الوينبغي أن تشمل هذه القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن ا
أن تحدد بصورة معقولة األثر المتعلق بالسالمة على خدمة من  األعطال كي تتمكن الدول التللنظام وحا

 .ركة الجوية لديهاالح

 ٢التوصية رقم 
فيما يخص كل القواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن االيكاو بشأن النظام العالمي للمالحة 

 أن تشترك في  لخدمة االشارات في الفضاءباألقمار الصناعية، ينبغي للدول والمنظمات الدولية المقدمة
ث تتسم القواعد القياسية والتوصيات ووثائق االيكاو عملية التحقق والتثبت المقترحة من االيكاو بحي

 .الداعمة لها بمستوى عال من التكامل

 ٣التوصية رقم 
سلطاتها االشارات في الفضاء أو التي تقدم هذه االشارات في اطار خدمة يجب على الدول التي تقدم 

 . واعد القياسية والتوصيات أن تصدر شهادات لهذه االشارات في الفضاء بأنها تتوافق مع القةالقانوني

ينبغي للدولة التي لها سلطة قانونية في اطار اتفاقية شيكاغو أن تضمن امتثال مقتضيات الكترونيات 
الطيران والتجهيزات األرضية والتدريب واصدار الشهادات للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن 

 .االيكاو

 ٤التوصية رقم 
تها ا االشارات في الفضاء أو التي تقدم هذه االشارات تحت سلطة خدمينبغي للدول التي تقدم

سالمة سارية تبرهن على االمتثال المتواصل للقواعد القياسية  ادارة القانونية أن تضمن تطبيق عمليات
 .والتوصيات الخاصة باالشارات في الفضاء

 ٥التوصية رقم 
تها القانونية ادم هذه االشارات في اطار سلط االشارات في الفضاء أو تق خدمةينبغي للدول التي تقدم

أن تصدر وثيقة لنظام ادارة السالمة مستخدمة المنتدى الذي توفره االيكاو المشار اليه في التوصية 
 . وينبغي أن تكون هذه الوثيقة متوافقة بأكبر قدر ممكن من حيث الصيغة والمحتوى.   فيما يلي٨ رقم

 .هذه الوثيقة الخاصة بنظام ادارة سالمة االشارات في الفضاءوينبغي لاليكاو أن تقوم بتوزيع 
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 ٦التوصية رقم 

تحدد وتكفل تطبيق نظم السالمة الستخدام االشارات في الفضاء كجزء من ينبغي لكل دولة أن 
 .خدمات الحركة الجوية في مجالها الجوي

 ٧التوصية رقم 

 في مجالها الجوي، ينبغي توفير باستخدام االشارات في الفضاءبغرض اصدار الدول لتفويض 
ويمكن .  معلومات اضافية قد تكون مطلوبة الصدار مثل هذا التفويض وتوزيعها من خالل االيكاو

استخدام مصادر أخرى للحصول على هذه المعلومات بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، االتفاقات الثنائية 
 ).NOTAMs(ومتعددة األطراف وحالة السالمة واعالنات الطيارين 

 ٨التوصية رقم 

تدرك الدول الدور المركزي الذي تلعبه االيكاو في تنسيق التنفيذ العالمي للنظام العالمي للمالحة باألقمار 
 :الصناعية وال سيما ما يلي

وضع القواعد القياسية والتوصيات واالجراءات المالئمة وفقا للمادة السابعة والثالثين مـن اتفاقيـة               )أ
 .فيذ وتشغيل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعيةشيكاغو في تن

تنسيق ومراقبة تنفيذ النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية على أساس عـالمي وفقـا لخطـط                  )ب
ادارة /المالحة الجوية االقليمية الصادرة عن االيكاو وخطة نظم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع   

 .منسقةالحركة الجوية العالمية ال

المساعدة للدول فيما يخص الجوانب الفنية والمالية واالدارية والقانونية والتعاونية لتنفيذ           تيسير تقديم    )ج
 .النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية

الحة باألقمار الصناعية بما فـي      التنسيق مع منظمات أخرى في أي مسألة تتعلق بالنظام العالمي للم           )د
حزم طيف الترددات التي يشكل فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية عناصر            ذلك استخدام   

 .تعمل دعما للطيران المدني الدولي

تنفيذ أي وظيفة أخرى تتعلق بالنظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية داخل اطار اتفاقية شـيكاغو             )ه
 .عشر من االتفاقيةبما في ذلك الوظائف الواردة في اطار الفصل الخامس 

أكثر تحديدا، يمكن أن يضطلع منتدى االيكاو لتبادل المعلومات بشأن ترخيص النظام العالمي وبصورة 
 : التالية بالوظائفللمالحة باألقمار الصناعية

 بين الدول التي تقدم خدمات الحركة الجوية والسـلطات التنظيميـة ومقـدمي خدمـة                وصلةتوفير   )أ
 .االشارات في الفضاء
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 بين مقدمي خدمة االشارات في الفضاء والدول األخرى فيما يتعلق بصياغة ومحتـوى              وصلةتوفير   )ب
 .وثائق نظام ادارة السالمة

تحديد حاالت األعطال لخدمة االشارات في الفضاء وأثرها على سالمة خدمات الحركة الجوية على               )ج
 . يحدده المجلسالمستوى الوطني واحالتها الى الهيئة المختصة وفقا لما

داء تحديد ما تحتاجه الدول من مقدمي خدمة االشارات في الفضاء بغية تحقيـق ثقتهـا فـي أن األ                   )د
 .والمخاطر المرتبطة بخدمة االشارات في الفضاء تدار بصورة مالئمة على مدار حياة النظام

رى من حيث االمتثـال     تيسير تقاسم المعلومات بين مقدمي خدمة االشارات في الفضاء والدول األخ           )ه
ة في امكانية االعتماد علـى  قالمتواصل للقواعد القياسية والتوصيات ذات الصلة بغية الحفاظ على الث      

 ."النظام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  تقديم خدماتبشأنمشروع إطار تعاقدي 
  باألقمار الصناعيةللمالحةالنظام العالمي 
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 دمات تقديم خبشأنمشروع إطار تعاقدي 
  باألقمار الصناعيةللمالحةالنظام العالمي 

، لكـون ذلـك النظـام    (GNSS) باألقمار الصـناعية  للمالحة النية المستهدفة من النظام العالمي     نظرا الى أن  
، هـي اتاحـة تغطيـة      )CNS/ATM( الجوية الحركة ادارة/واالستطالع والمالحة االتصاالتعنصرا هاما من عناصر نظم      

 . وأنه نظام ينتظر استخدامه من أجل مالحة الطائراتعالمية النطاق،

على األمد الطويل من أجل أغراض الطيـران المـدني وفقـا             GNSS األطراف في تطوير نظام      وإذ ترغب 
، الذي  باألقمار الصناعية  للمالحة    فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي     هاوالتزاماتالدول  ميثاق حقوق   للمبادئ التي تحددت في     

، على النحـو الـذي      )A32-19() االيكاو(دته الدورة الثانية والثالثون للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي           اعتم
 ").الميثاق"ويشار اليه فيما يلي باسم (ورد به في هذا المرفق 

متها  واستمرارية وتوافر تلك الخدمات وسـال GNSS األطراف الى كفالة التوصل الى خدمات نظام   وإذ تهدف 
 .وذلك على الصعيدين الفني والتشغيليموثوقيتها ودقتها و

 أطراف هذا العقد وهي دول، تؤكد مجددا على التزامها بالعمل وفقا للقانون الدولي والمبـادئ                ونظرا الى أن  
اعد ذات الصلة   ، ومالحقها، والميثاق والقو   )اتفاقية شيكاغو  (اتفاقية الطيران المدني الدولي   ، وخاصة   GNSSالتي تحكم نظام    

 .به زمة بالعمل وفقا للقانون المعمولالتي تنطبق على نشاطات الفضاء الخارجي، وأن األطراف من غير الدول ملت

 :لذلك، فقد اتفقت األطراف على النحو التالي

  األطراف ونطاق التطبيق— ١المادة 

جهـة تقـديم   "اليه فيما يلي بعبـارة  ، المشار ]يكتب اسم الطرف[لتزامات لـ  اليوجب العقد الحالي الحقوق وا    
جهة تقديم اشارات نظام    "، المشار اليه فيما يلي بعبارة       ]يكتب كذلك اسم الطرف اآلخر    [، و    ")ATS(خدمات الحركة الجوية    

GNSS"      وذلك فيما يتصل بجميع الخدمات المتعلقة باشارات نظام ،GNSS وينطبق العقـد علـى   .   المالحة الجويةألغراض
 .جوي الذي تعد جهة تقديم خدمة الحركة الجوية مسؤولة عنه فيما يتصل بما تؤديه من خدماتالمجال ال

 GNSS جهة تقديم اشارات نظام — ٢المادة 

 :إما الى" GNSSجهة تقديم اشارات نظام "ألغراض العقد الحالي، يمكن أن تشير عبارة 

 .مقدم أولي لالشارات من مجموعة أساسية من األقمار الصناعية ) أ

 .أو مقدم اشارات تقوية ) ب

 حسب الحالة
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 GNSS التزامات جهة تقديم اشارات نظام — ٣المادة 
 : بما يليGNSSتتعهد جهة تقديم اشارات نظام 

ة ودقـة   سـالم تقديم االشارات أثناء مدة سريان هذا العقد بالصورة المطلوبة من استمرارية وتـوافر و              )أ 
واعد قياسية متفق عليها بصـورة متعـددة األطـراف          وموثوقية على النحو الذي نص عليه تحديدا في ق        

 .وخاصة قواعد االيكاو القياسية التي تمثل الحد األدنى
 كيانا تابعا للدولة، فيتعين الحصول على ترخيص على النحـو  GNSSاذا لم تكن جهة تقديم اشارات نظام        )ب 

 .الذي تتطلبه الدولة التي يجري التحكم في االشارات في اقليمها

التوصـيات   ألية متطلبات تترتب على أحكـام ادارة السـالمة الخاصـة بالقواعـد القياسـية و                االمتثال )ج 
 . االيكاوالخاصةخدمات المالحة الجوية فيما يتعلق بواالجراءات ذات الصلة 

 يمكن أن يؤثر علـى  GNSS بشأن أي تعديل الشارات نظام      الطيرانأن يقدم في الوقت المحدد معلومات        )د 
 .ا جهة تقديم خدمات الحركة الجويةالخدمات التي تقدمه

  التزامات جهة تقديم خدمات الحركة الجوية— ٤المادة 
 :تتعهد جهة تقديم خدمات الحركة الجوية بما يلي

أن تحصل اذا لم تكن كيانا تابعا للدولة من الدولة ذات الصلة على التصريح الالزم باسـتخدام اشـارات                    )أ 
من أجل خدمات الحركة الجويـة داخـل         GNSS الشارات نظام    التي تقدمها الجهة المقدمة    GNSSنظام  

 .المجال الجوي الذي يدخل ضمن والية تلك الدولة
بهدف تسهيل بث االشارات وغير ذلك من األمور المتعلقـة          GNSSالتنسيق مع جهة تقديم اشارات نظام        )ب 

 .GNSSبتشغيل نظام 

ة السـالمة التـي تتضـمنها القواعـد القياسـية           االمتثال ألية متطلبات ناشئة عن األحكام المتعلقة بادار        )ج 
 .واالجراءات ذات الصلة فيما يتعلق بخدمات المالحة الجوية الخاصة بااليكاوالتوصيات و

 .اذا كان ذلك ينطبق GNSSدفع رسم الخدمة لجهة تقديم اشارات نظام  )د 
 فيلا استرداد التك— ٥المادة 

لفقرة السادسة من الميثاق، يتوجب أن يكون من حـق جهـة         وفقا للمادة الخامسة عشرة من اتفاقية شيكاغو وا       
ف بغرض استرداد تكلفة تلك الخـدمات مـن المسـتعملين الـذين     يلاأن تنشئ آلية السترداد التك GNSSتقديم اشارات نظام    

فيما بـين  ويجب أن تضمن تلك اآللية التوزيع المعقول للتكاليف .   التي تقدم على هذا النحوGNSSيستخدمون اشارات نظام    
 .مستعملي الطيران المدني أنفسهم وبين مستعملي الطيران المدني وغيرهم من مستعملي النظام

  التبعة— ٦المادة 
ان التبعة التي تترتب لدى كل طرف لعدم تأدية التزاماته بموجب هذا العقد يجب أن تحتكم الى نظـام التبعـة       

 .الذي ينطبق على نشاطه
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 صم والعوض الرجوع على الخ— ٧المادة 

ال يجوز أن يمنع شيء في هذا العقد أيا من األطراف من ممارسة حق الرجوع على الطـرف أو األطـراف                
 .األخرى في هذا العقد أو من طلب العوض من ذلك الطرف أو تلك األطراف وفقا للقانون الذي ينطبق

 يصبح حق الرجـوع وطلـب       واذا نشأت الخسارة أو التلف بفعل أو بإحجام من جهة أكثر من طرف فانه قد              
 .العوض بالنسبة لطرف محدودا على أساس نسبة ما يخصه من جريرة التبعة اذا نص القانون المطبق على ذلك

  رفع الحصانة السيادية— ٨المادة 

يوافق بموجب هذا أي طرف في هذا العقد اذا كان دولة أو كيانا تابعا لدولة على رفع حصانته السيادية فيمـا                  
 . اجراءات تحكيمية وفقا للمادة التاسعة من هذا العقديتصل بأية

  تسوية النزاعات— ٩المادة 

تستغل األطراف أفضل ما لديها من جهود لتسوية أي نزاع أو اختالف أو مطالبة تنشأ عن تفسير هذا العقـد                    
ع أو اختالف أو مطالبة ال يمكـن        وأي نزا .  تأدية التزاماته أو يتعلق بتفسيره أو أداء التزاماته وذلك من خالل التفاوض            أو

تسويتها بالتفاوض يجب طرحها على التوفيق حسب قواعد التوفيق الخاصة بلجنة األمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي       
 ).االونسترال(

وأي نزاع أو اختالف أو مطالبة من هذا القبيل ال يمكن تسويتها بموجب الفقرة الواردة آنفا، تحال بناء علـى                    
ويكون محل التحكيم هو    .  حد األطراف الى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة باالونسترال والسائدة في ذلك الوقت            طلب أ 

 [.....].ويجري التحكيم بلغة [.....] 

  القانون الذي ينطبق على العقد— ١٠المادة 

 [.....].يحتكم هذا العقد الى قانون 

  مدة العقد— ١١المادة 

.   ويكون قابال للتجديد بصورة تلقائية لمدة مماثلـة        ،سنين[.....] في تاريخ التوقيع لمدة تبلغ      يسري هذا العقد    
شهرا الى الطرف اآلخر، ويسري ذلك االشعار بنهايـة         [....] غير أنه يجوز لكل طرف أن يقدم اشعارا بانتهاء العقد مدته            

 .مدة العقد

  تسجيل العقد— ١٢المادة 

قية شيكاغو، فانه اذا كان طرف واحد على األقل في هذا العقد دولة متعاقـدة لـدى                  من اتفا  ٨٣عمال بالمادة   
 .االيكاو، يسجل العقد لدى االيكاو

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 اتفاق إطاري بين حكومات
.......................... 

 بشأن تنفيذ واتاحة وتشغيل واستخدام
 صناعيةباألقمار الللمالحة عالمي النظام ال

 ألغراض المالحة الجوية
 األهداف -١

 ألغـراض المالحـة   GNSSيهدف هذا االتفاق الى وضع اطار قانوني لتنفيذ واتاحة وتشغيل واستخدام نظام        ١-١
الجوية فوق أراضي األطراف المتعاقدة، اضافة الى تنظيم العالقات بين كيانات وأشخاص تعنى بمثل تلك النشاطات الخاصة                 

 .GNSSبنظام 

ذا االتفاق الى ضمان أن يتحقق على المستويين الفني والتشغيلي كل من امكانية التوصل الى خدمات                يهدف ه  ٢-١
وتؤكد األطراف المتعاقدة   .   والدقة والموثوقية لتلك الخدمات على نطاق العالم       سالمة واالستمرارية والتوافر وال   GNSSنظام  

سيما اتفاقية شيكاغو، ومالحقها،     ، وال GNSSمبادئ التي تحكم نظام     مجددا التزامها بالعمل بصورة تتفق والقانون الدولي وال       
 باألقمار الصناعية والقواعد ذات الصـلة التـي         للمالحة فيما يتعلق بخدمات النظام العالمي       هاوالتزاماتالدول  وميثاق حقوق   

 .تنطبق على نشاطات الفضاء الخارجي

، بما في ذلك االشارات في الفضاء، أن        GNSSمات نظام   يتناول هذا االتفاق األحوال التي يمكن في ظلها لخد         ٣-١
ويهدف االتفاق كـذلك الـى توضـيح        .  تستخدم بصورة مأمونة ألغراض المالحة الجوية فوق أراضي األطراف المتعاقدة         

 .التزامات األطراف المعنية

 التعاريف -٢

 :لغرض هذا االتفاق، تستخدم االصطالحات الواردة أدناه للمعاني التالية ١-٢

العملية التي تنتج عنها شهادة رسمية بأن نظاما محددا، أو عنصرا منه أو خدمة تمتثـل لمقتضـيات     :خيصالتر
 .تحددت سلفا

 [...].إزهاق لألرواح أو اصابة لألبدان أو تلف للممتلكات  :الضرر
 الخاص الكيان
أ بغرض االدارة أو تكلف مؤسسة عامة أو خاصة، أو شراكة بين القطاعين العام والخاص، تنش       /هيئة :GNSSبنظام 

ومقدمي خدمة ذلك النظـام      GNSSباالدارة، من خالل ترتيبات تعاقدية، للعالقات بين مشغلي نظام          
 .ألغراض المالحة الجوية GNSSالمعنيين بتشغيل نظام 

 نظـام   خدمة من خدمات القيمة المضافة لدعم المالحة الجوية، على أساس من االشارات التي يبثها              :GNSSخدمة نظام 
 .GNSSتابع لنظام 

 جهة تقديم خدمة
 .ألغراض المالحة الجوية GNSSكيان يعمل في النشاط الخاص بتقديم خدمة من خدمات نظام  :GNSSنظام 

 .GNSSاشارة يبثها عنصر يشكل جزءا من نظام تابع لنظام  :GNSS نظاماشارة 
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أو /ية وغير ذلك من التجهيـزات الفضـائية و        نوع من الهياكل األساسية يتكون من األقمار الصناع        :GNSSنظام 
 .األرضية، له قدرة على دعم المالحة الجوية على أساس من االشارات في الفضاء

 .GNSSأي مكون لنظام تابع لنظام  :GNSSعنصر نظام 

 جهة تشغيل
 .ام أو عناصر في ذلك النظGNSSأو صيانة نظام تابع لنظام /مؤسسة تعمل في تشغيل و/هيئة :GNSSنظام 

 . ألغراض المالحة الجويةGNSS  نظام أو خدماتGNSS  نظامطائرة تستخدم اشارات :GNSSمستعمل نظام 

ة الشارة أوليـة  سالم، الغرض منه تعزيز الدقة والموثوقية واالستمرارية وال       GNSSنظام من أنظمة     :نظام التقوية المحلي
 . في مكان ماGNSS  نظاممن اشارات

 .، الغرض منه اصدار اشارة أولية في الفضاءGNSSنظام من أنظمة  :نظام االشارة األولي

ة الشارة أوليـة  سالم، الغرض منه تعزيز الدقة والموثوقية واالستمرارية وال       GNSSنظام من أنظمة     :نظام التقوية االقليمي
 .في حدود منطقة ما

 نطاق التطبيق -٣

 GNSSأو استخدام نظـام  /تنفيذ أو تقديم أو تشغيل وتنطبق أحكام هذا االتفاق على الدول المتعاقدة التي تقوم ب   ١-٣
 .ألغراض المالحة الجوية

.   أو اعطاء الوالية لكيان قائم بالفعل لتأدية مثل تلك المهمة          GNSSيحكم هذا االتفاق انشاء كيان خاص بنظام         ٢-٣
 الذين يعملـون    GNSSام   ومقدمي خدمة نظ   GNSSويتناول االتفاق أمورا من بينها، عالقات الكيان مع جهات تشغيل نظام            

 .من اقليم دولة متعاقدة أو لديهم مكتب مسجل في اقليم دولة متعاقدة

في حالة اتفاق أطراف متعاقدة على االضطالع بمسؤوليات فيما يتصل بتقديم خدمات المالحة الجوية فـوق                  ٣-٣
 .ك األجزاء من أعالي البحارأجزاء من أعالي البحار، ينطبق هذا االتفاق أيضا على ممارسة تلك المسؤوليات فوق تل

 السيادة -٤

 المتعاقدة فيما يتصل بالمجال الجوي الذي       لألطرافال يؤثر هذا االتفاق مطلقا على السيادة الكاملة والخالصة           ١-٤
 .يعلو اقليمها

 يجب أال يجـور علـى سـلطة    GNSS المتعاقدة بأن تنفيذ أو تقديم أو تشغيل أو استخدام نظام          األطرافتقر   ٢-٤
ى مسؤوليتها وأال يحد من تلك السلطة أو المسؤولية في السيطرة على المالحة الجوية وفي اصـدار وتعزيـز               عل الدولة أو 

ويتعين الحفاظ على سلطة الدول في تنسيق ومراقبة االتصاالت وفي التقوية، حسـب           .  القواعد التنظيمية المتصلة بالسالمة   
 . الصناعية لخدمات المالحة الجوية المبنية على األقمار،االقتضاء
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 مسؤوليات األطراف المتعاقدة -٥

عنصر منـه     أو GNSSتحدد األطراف المتعاقدة وفقا ألحكام هذا االتفاق، األحوال التي قد يستخدم فيها نظام               ١-٥
 .ألغراض المالحة الجوية فوق أراضيها

 بما في    المتعاقدة تفويض أية مؤسسات عامة أو خاصة أو مشتركة بين القطاعين العام والخاص،             ولألطراف ٢-٥
 لدعم المالحة الجوية فـوق اقليمهـا، شـريطة أن تعمـل تلـك      GNSS  نظامذلك هيئات أجنبية، لتقدم اشارات أو خدمات     

 .المؤسسات وفقا للمقتضيات الواردة في هذا االتفاق/الهيئات

 واسـتخدامها فـوق   GNSS  نظـام يبقى في نطاق مسؤولية كل طرف متعاقد ضمان تقديم اشارات وخدمات      ٣-٥
 . وفقا لألحكام ذات الصلة التفاقية شيكاغواقليمه

 : لضمان ما يلي المتعاقدة اجراءات مالئمةاألطرافتقيم  ٤-٥

 أو عناصر منه، تمتثل لمقتضـيات       GNSSأن المؤسسات القائمة بتنفيذ وتقديم وتشغيل واستخدام نظام          )أ 
 .هذا االتفاق

 مـن   ٦انشاؤه أو تكليفه وفقا للمادة       الذي يتم    GNSSامتثال النشاطات التي يؤديها الكيان الخاص بنظام         )ب 
 .هذا االتفاق لمقتضيات االتفاق هذا

 GNSSالكيان الخاص بنظام  -٦

ويتكـون  .  GNSSيتعين انشاء كيان بموجب هذا االتفاق وسوف يشار اليه باعتباره الكيان الخاص بنظـام                ١-٦
 .بالضرورة من مدير تدعمه أمانة

 الذي  GNSSة قائمة بالفعل بالقيام بمهام الكيان الخاص بنظام         ويجوز لألطراف المتعاقدة تكليف مؤسسة أو هيئ      
 .ورد وصفه في هذا االتفاق

ويتمتع في أراضـي األطـراف المتعاقـدة لديـه          .   الشخصية القانونية  GNSSويكون للكيان الخاص بنظام      ٢-٦
 .بالوضعية القانونية التي تعد ضرورية لتأدية مهامه

، بموجب ترتيبات تعاقدية، للعالقات بين      ]االنشاء]  [االدارة[هيل و    بالتس GNSSويكلف الكيان الخاص بنظام      ٣-٦
 . الذين يدخلون ضمن نطاق هذا االتفاقGNSS ولمقدمي خدمة نظام GNSSالمشغلين المتعددين لنظام 

ة، وذلك بنـاء علـى قـرار مـن          ليمهام التا ال بأمور من بينها     GNSSيجوز أن يكلف الكيان الخاص بنظام        ٤-٦
 :قدةاألطراف المتعا

 .GNSSتحديد اشارات وخدمات نظام  )أ 
صياغة اتفاقات التعاقد ومستوى الخدمة والتفاوض عليها وتنفيذها وهي االتفاقات التي تبرم بين الكيـان         )ب 

 . بهذا االتفاق٨ ومشغلي ذلك النظام ومقدمي خدمته، وفقا للمادة GNSSالخاص بنظام 
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 .GNSS نظام تحديد االجراءات لتوزيع المسؤوليات فيما بين أطراف )ج 

 . من هذا االتفاق٢-٩ في حالة انشائه وفقا للمادة GNSSادارة صندوق تعويض خاص بنظام  )د 

 .تحديد ما ينطبق من مقتضيات التغطية التي تتعلق بالمخاطر )ه

 .GNSSتتناول األطراف المتعاقدة العواقب المالية والمؤسسية المتعلقة بانشاء الكيان الخاص بنظام  ٥-٦

 دور االيكاو -٧

  وبخاصة GNSSر األطراف المتعاقدة بالدور المركزي لاليكاو في تنسيق التنفيذ على النطاق العالمي لنظام              تق ١-٧
 :ما يلي

 .التوصياتوضع القواعد القياسية و )أ 

ـ       )ب  والخـدمات   GNSSم اجمع ومعالجة وادارة وتوزيع معلومات الطيران ذات الصلة والتي تتعلـق بنظ
 .هذا االتفاقالتابعة للنظام والتي تدخل ضمن نطاق 

المؤسسة المكلفة بالقيـام بمهامـه وذلـك مـع          / أو الهيئة  GNSSتنسيق نشاطات الكيان الخاص بنظام       )ج 
أو تكون ذات مهام مماثلـة فـي   /نشاطات الكيانات األخرى التي يتم انشاؤها في اطار اتفاقات مماثلة و  

 .أقاليم أخرى

ات الفنية والتشـغيلية والقانونيـة التـي    أو مقدمي خدماته للمقتضي/ وGNSSرصد امتثال مشغلي نظام      )د 
 .تنطبق، بما في ذلك شروط الترتيبات التعاقدية ذات الصلة

 االتفاقات التعاقدية -٨

 بهذا االتفاق بما يتماشى مع مقتضيات هذه المـادة ومـع            ٤-٦ و ٣-٦ نتبرم العقود المشار اليها في المادتي      ١-٨
 .شروط هذا االتفاق

من التعاقدات التي يتم الدخول فيها بموجب هذا االتفاق العناصر االلزاميـة        تتعهد األطراف المتعاقدة بأن تتض     ٢-٨
 :التالية

 .توصياتاالمتثال للقواعد القياسية وال )أ 

 . والدقة والموثوقيةسالمةاالمتثال للميثاق فيما يتعلق باالستمرارية والتوافر وال )ب 

 .أن تقام التبعة على أساس الجريرة )ج 

 .مخاطرالتغطية االجبارية فيما يخص ال )د 
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 .اللجوء االلزامي الى التحكيم )ه
 .هيئات الدولة تخضع لنفس القواعد مثل األطراف الخواص/االقرار بأن مؤسسات )و 

 التغطية توقيا للمخاطر -٩

غير ذلـك مـن       ومقدمي خدمته سيتيحون تأمينا كافيا أو      GNSS المتعاقدة أن مشغلي نظام      األطرافتضمن   ١-٩
عويض عن أي خسارة أو ضرر مترتبين على عـدم تأديـة نشـاطات المشـغلين             صور التغطية توقيا للمخاطر ليجري الت     

 .ومقدمي الخدمات أو متعلقين بعدم تأدية تلك النشاطات

المتعاقدة أن تنشئ صندوقا مكرسا للتعويض عن أية خسارة أو ضرر قد ينشآن عـن عـدم األداء               ألطراف  ل ٢-٩
المؤسسة التـي  /ا يقع من عجز في االسترداد من جراء الهيئة لألنشطة الخاصة بمشغلي النظام أو مقدمي خدمته على قدر م         

 .تحمل التبعة

 الحوادث/التحقيق فيما يخص الوقائع -١٠

تجري التحقيقات المتصلة بوقائع أو حوادث المالحة الجوية التي تنطوي علـى عطـب محتمـل أو عطـل               ١-١٠
وفي هذا الشـأن يجـب أن       .  فاقية شيكاغو  وذلك وفقا ألحكام الملحق الثالث عشر الت       GNSSاستخدام غير مالئم لنظام      أو

 .تضمن جهات تشغيل النظام تسجيل االشارات ألغراض االحتفاظ بأدلة

 الترخيص -١١

 بما في ذلك الكترونيات الطيران وكذا خـدمات         ،GNSSالمتعاقدة أن العناصر التابعة لنظام      ألطراف  تضمن ا  ١-١١
 . ستحظى بشهادة ترخيص قبل دخول نطاق التشغيلGNSSنظام 

 األطراف المتعاقدة والمعنيون بوضع القواعد لديها، من خالل ما هو قائم لدى تلك األطراف من نظام                 تضمن ٢-١١
مـن خـالل برنامجهـا      [ة نظم ادارة السالمة الوطنية      سالموتتابع االيكاو   .  GNSS لنظام    اآلمن الدارة السالمة االستخدام  

 ].العالمي لتدقيق مراقبة السالمة

 التبعة -١٢

، يكون  GNSSرة أو ضرر مما يترتب عن عطب أو تعطل أو استخدام غير مالئم لنظام               في حالة وقوع خسا    ١-١٢
 .كل كيان أو شخص له دخل بذلك مسؤوال بمقدار ما يكون قد أسهم في وقوع الخسارة أو الضرر

تحتكم التبعة الخاصة باألطراف الى نظام التبعة المادية الذي يطبق عادة على نشاطها وفقا لمـا هـو قـائم                     ٢-١٢
 .ق من قوانين دولية ووطنيةومطب

تعرض األطراف المتعاقدة وغيرها من األطراف العمومية نفسها على التحكيم وتخضع لنفس القواعد شـأن                ٣-١٢
 .الشركاء الخواص

 أو السـتخدام غيـر مالئـم    GNSSوفي حالة امكان عزو الخسارة أو الضرر لعطل أو عطب يصيب نظام              ٤-١٢
قت ذاته لعزو ذلك بوضوح الى مدعى عليه بعينه، يعلن أن المدعى عليهم الذين              خاص بذلك النظام، وعدم االمكانية في الو      

لهم دخل بسلسلة األحداث التي نتجت عنها الواقعة أو الخسارة أو الضرر شركاء في التبعة وذلك فيما يخص مبلغ الخسارة                    
 .الضرر بكامله أو



A35-WP/75 
LE/5 
Appendix 
Attachment G A-47 
 

 

 التحكيم -١٣

قواعد التحكيم الموضوعة بموجب هذا االتفـاق  يجري ضم جميع دعاوى التبعة وعرضها على التحكيم وفقا ل          ١-١٣
 GNSSوتتضمن الدعاوى التي يجرى ضمها تلك المرفوعة ضد الكيان المعني الخاص بنظـام           ].  X[والمفصلة في الملحق    
 وجهات تشغيل الطائرات والناقلين الجويين ومقدمي خـدمات  GNSS  نظام وجهات تقديم خدمة   GNSSوجهات تشغيل نظام    

 .القواعدية ومصنعي األجهزة والجهات التي تضع المالحة الجو

 .ال يخل شيء في هذا االتفاق بحقوق أي أفراد فيما يتصل باتفاقيتي وارسو ومونتريال ٢-١٣

 .تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة ألطراف دعوى التحكيم ٣-١٣

 التسجيل لدى االيكاو -١٤

 . من اتفاقية شيكاغو٨٣وفقا ألحكام المادة ، يسجل هذا االتفاق لدى مجلس االيكاو ١-١٤

 التعديل -١٥

 .أطرافه المتعاقدة] ثلثي[يخضع أي تعديل مقترح لهذا االتفاق لموافقة  ١-١٥

 قبول األطراف األخرى -١٦

 [...].هذا االتفاق مفتوح لقبول انضمام أطراف أخرى  ١-١٦

 االنقضاء -١٧

 [...].يجوز اعالن انقضاء هذا االتفاق  ١-١٧

 [...].ذي أنشئ بموجب هذا االتفاق  والGNSSويكون التأثير على الكيان الخاص بنظام 

 انفاذ االتفاق -١٨

 .يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ في تاريخ التوقيع عليه ١-١٨

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



 

  

 الصفحة متروكة خالية عمدا
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 بشأناقتراح من بعض أعضاء المجموعة 
 ية التي ينتظر إدراجها في مشروع اتفاقيةاسسألالعناصر ا

 الديباجة

الديباجة الى األساس القانوني الذي له صلة بالموضوع بالنسبة لالتفاقية، وخاصة اتفاقية شيكاغو ومالحقهـا، وتـذكر                 تشير  
 متماشيا مع تلك الوثائق وغيرها من قواعد القانون الـدولي ذات الصـلة التـي    GNSSالديباجة بالحاجة الى أن يجيء نظام    

 فيما يتعلق بخـدمات النظـام العـالمي         هاوالتزاماتالدول   ميثاق حقوق    ولقد وضع .  تنطبق على نشاطات الفضاء الخارجي    
بعـض المبـادئ    ) ١٩٩٨(، والذي اعتمد في الدورة الثانية والثالثين للجمعية العمومية لاليكـاو            للمالحة باألقمار الصناعية  

 .األساسية التي تحتاج الى تفصيل في اتفاقية دولية حتى تصبح مبادئ ملزمة

 التعاريف

.  ، فسوف يكون من الضروري تعريف بعض االصطالحات ألغـراض االتفاقيـة  GNSSظر الى العواقب القانونية لنظام  بالن
 جهـة تشـغيل   "، و "GNSSنظـام   "، و "GNSS  نظـام  مقدم خدمـة  "، و "GNSS  نظام خدمة"وسوف تحتاج اصطالحات مثل     

الـى  " نظام التقويـة المحلـي    "و" لتقوية االقليمي نظام ا "، و "مقدم االشارة األولية  "، و "GNSS  نظام مستعمل"، و "GNSS نظام
 .تعريف وذلك بما يتماشى مع أحدث االصطالحات المعمول بها

 نطاق التطبيق

 .ينبغي أن تنطبق االتفاقية على نشاطات تستخدم أجهزة وتقنيات ونظما مبنية على األقمار الصناعية وأخرى أرضية

 سالمة المالحة الجوية

 وتقـديم واسـتعمال     GNSSالمالحة الجوية هي المبدأ األسمى في تنفيذ وتشغيل النظم التابعة لنظام            ال بد وأن تكون سالمة      
ويجب النص علـى  .  ويجب أال يسمح لالعتبارات التجارية بأن تأخذ األولوية على متطلبات السالمة   .  GNSS  نظام خدمات

 .الطارئةما يقتضي باحترام هذا المبدأ في حالة اندالع حرب أو في األحوال 

 امكانية التوصل على النطاق العالمي

 المتعاقدة ال بد وأن يتاح لها وبدون تمييز وفي ظل ظروف موحدة الوصـول الـى            األطرافكل طائرة مسجلة في أراضي      
 أيضا  وال بد أن تقترح المادة    .   داخل منطقة التغطية الخاصة بتلك النظم      الطيراناستخدام نظم التقوية االقليمية لالستعماالت      

 .وسائل لتحقيق الطابع العالمي الشامل

 سيادة الدولة
 على سلطة الدولـة     GNSS  نظام  وكذا تقديم واستعمال خدمات    GNSSال يصح أن يجور تطبيق وتشغيل النظم التابعة لنظام          

 اصدار وفـرض  مسؤوليتها أو أن يؤدي ذلك الى الحد من تلك السلطة أو المسؤولية في السيطرة على المالحة الجوية أو        أو
وال بد أن تنص المادة على اناطة أطراف أخرى مالئمة بتقديم الخدمات اذا شاءت دولة أن      .  قواعد تنظيمية خاصة بالسالمة   

 .تفعل ذلك
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 GNSS  نظاممواصفات األداء لعناصر
 سالمةالدقة وال أن تلك الخدمات تفي بمقتضيات أداء النظام فيما يتصل ب       GNSS  نظام يجب أن يضمن أي طرف يقدم خدمات      

واالستمرارية والتوافر بما في ذلك الترتيبات الفعالة للتقليل الى أدنى حد من التأثير التشغيلي الذي ينشأ عن حاالت العطـب                    
 .تعطل للنظامال أو

شـر دون  على األقل بما فيها الملحق العا  توصياتها  يجب أن تضمن األطراف المتعاقدة امتثال النظم لقواعد االيكاو القياسية و          
 .اقتصار عليه، وال بد أن يكون ذلك تطبيق الزامي

 واالحتفاظ بتلك التسجيالت الستخدامها كدليل في عمليات التحقيق الخاصـة بـالحوادث           GNSSان ضرورة تسجيل اشارات     
 . ادراج ذلك في الملحق العاشريحتاجوقد ال .  يجب أيضا أن ترد في االتفاقية لضمان حصول تأثير قانوني

 بع الموحدالطا
وذلـك يمكـن أن   .  GNSS  نظـام  المتعاقدة سويا لضمان الطابع الموحد في تقديم وتشغيل خدمات    األطرافيجب أن تعمل    

 .يستتبع كفالة التشغيل المشترك للنظم لصالح سالمة الطيران العالمي
 الرسوم

وفي تلك الحالة، يجـب أن      .   للرسوم خاضعة) المستقبلية(يجب أن ينص على ما يغطي الحالة التي تكون فيها بعض النظم             
تضمن آلية خاصة بفرض الرسوم توزيع التكاليف بصورة معقولة فيما بين مستعملي الطيران المدني وأيضا بين المستعملين                 

المعني خبراء  الوال بد وأن يؤخذ بعين االعتبار عمل فريق         .  للطيران المدني كمجموعة وبين غيرهم من المستعملين للنظام       
 .صاديات خدمات المالحة الجويةاقتب

 التعاون والمساعدة المتبادلة ودور االيكاو
، ال بـد وأن تقـوم األطـراف    GNSSمن أجل تسهيل القيام بصورة فعالة بالتخطيط العالمي والتنفيذ على نطاق العالم لنظام   

مكن لاليكاو أن تقوم بدور أساسي فـي        وي.  المتعاقدة بتأدية نشاطاتها مع ايالء االعتبار الواجب لمصالح األطراف األخرى         
 :هذا الشأن من خالل ما يلي

غير ذلك من الكيانات التي تقوم باالدارة أو التسهيل أو غير ذلك من صـور التنسـيق              التنسيق مع الهيئات االقليمية أو     •
 .للعالقات بين مشغلي النظام أو مقدمي الخدمة الخاصة به

 ومقدمي الخدمـة الخاصـة بـه        GNSSلتدقيق، لالمتثال من جانب مشغلي نظام       ل الرصد، من خالل البرنامج العالمي     •
 .لمقتضيات القواعد القياسية التقنية المعمول بها وللمقتضيات التشغيلية والقانونية

تسهيل تقديم المساعدة الى الدول فيما يتصل بالجوانب التقنية والماليـة واالداريـة والقانونيـة والتعاونيـة الخاصـة                     •
 .GNSS ظامبن

 الترخيص
 ولخدمات وعناصر تلك النظم، بما في ذلك الكترونيـات الطيـران والتجهيـزات    GNSSيجب الترخيص للنظم التابعة لنظام    

 على أساس المقتضيات التقنية المطبقة قبل دخولها حيز التشغيل، وال بـد مـن أن تمتثـل مقتضـيات التـدريب                   ،األرضية
 .توصياتهاة ووالترخيص لقواعد االيكاو القياسي



  A35-WP/75 
  LE/5 
  Appendix 
 A-52 Attachment H 
 

 

 التدخل غير المشروع
 .يجب أن ينص على اجراءات لمنع التدخل الضار والحماية منه

 التبعة
ال بد وأن ينص على تبعة محددة بدقة تصل الى حد معين يتقرر وأن يتحدد ما تجره التبعة على ذلك األساس، وذلـك بمـا                         

 أو GNSSر الناتج عن تعطل أو عطـب جهـاز أو نظـام            حول الخسارة أو الضر    ١٩٩٩يتماشى مع اتفاقية مونتريال لعام      
وفي حالة نشوء الخسارة أو الضرر عن أكثر من جهـاز     .  استخدام ذلك النظام أو تلك الخدمة بصورة غير سليمة        خدمته أو   

 واحد أو خدمة واحدة، فال بد من أن يعتبر مقدمو تلك الخدمات مسؤولين مجتمعين ووحدانا بمقدار ما يكـون علـيهم مـن                      
 .وهناك حل بديل قد يكون هو نظام التبعة المبني على الجريرة مع عكس التحميل بعبء االثبات.  جريرة

 األسباب القهرية
يمكن وضع نص يستبعد التبعة في الحاالت الخارجة عن نطاق سيطرة طرف مثل قضاء اهللا وقدره أو اندالع الحرب، ومـا                

 .الى ذلك

 الحصانة السيادية
ألحوال التي ال يمكن االستناد في ظلها الى الحصانة السيادية، وذلك تجنبا لحاالت قد ال تسـتطيع فيهـا   يجب أن ينص على ا    

 .أطراف طلب االنتصاف نتيجة لقاعدة الحصانة

 الرجوع على الخصم والتعويض
ـ                       خص يتعين أن تسمح االتفاقية ألي كيان أو شخص وجد أنه مسؤول عن خسارة أو ضرر بالحق في الرجوع علـى أي ش

 .كيان آخر أو

 التحكيم/الوالية ذات االختصاص
 خاصية االشراك المحتمل لطائفة من األطراف في مجموعة متنوعة من الدعاوى            GNSSتطرح األحداث ذات العالقة بنظام      
 .ويمكن لالتفاقية أن تقترح والية واحدة تفاديا للتعقيد فيما يخص جميع دعاوى التبعة.  ضمن اختصاصات والئية متعددة

وكبديل للوالية الواحدة وللتغلب على مبادئ الحصانة من الوالية األجنبية، يمكن التفكير في اللجوء الى آليات التحكيم التي قد                   
 .تقوم باتباع قواعد االونسترال القائمة أو قواعد محكمة التحكيم الدائمة بالهاي

 القانون الساري
كمة ذات االختصاص أو المحكمة التحكيمية المختصة نظام التبعة الـذي  يمكن أن تنص االتفاقية على ضرورة أن تطبق المح      

 .ينطبق وفقا للقواعد القائمة دوليا وعلى الصعيد الداخلي

 الفترة التي ينشأ التقادم بانقضائها
مـن  يمكن أن تنص االتفاقية على أن الحق في اتخاذ اجراء قانوني ينقضي اذا لم ترفع قضية خالل عدد محدد من السنوات                      

 .تاريخ الفعل أو الحدث الذي نتج عنه الضرر الذي يطلب من جرائه التعويض
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 التغطية االجبارية توقيا للمخاطر

توافر وسائل أخرى لها     ال بد وأن تضمن األطراف المتعاقدة احتفاظ جهات تشغيل النظام وتقديم خدمته لديها بتأمين كاف أو               
 ذات عالقـة بـالطيران   GNSSونظرا الى أن أية حادثة لنظام .  يها من تبعةللتغطية ضد المخاطر فيما يتصل بما يترتب عل     

يمكن أن تكون لها عواقب ملموسة فيما يخص التبعة، فانه يتعين التفكير في امكانية انشاء صندوق مكرس للتعويض عن أي                    
 .عجز في التحصيل من األشخاص الذين تعتبر التبعة واقعة عليهم

 GNSSنظام التشغيل المشترك لخدمات 

 .GNSSيجب أال تمنع االتفاقية طرفين متعاقدين أو أكثر من تقديم الخدمات بصورة مشتركة باستخدام نظام 

 غير ذلك من األحكام

 .بد وأن تتضمن االتفاقية األحكام االجرائية النمطية فيما يتصل بالتعديالت وتسوية النزاعات واالنفاذ واالنسحاب ال

 

 ـ انتهـى ـ


