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A.35.WP.58.TE.006.AR\AA-VY/gd  )صفحتان( 

  الدورة الخامسة والثالثونـالجمعية العمومية 

 اللجنة الفنية

 االيكاو المستمرة في مجال نظـم االتصـاالت والمالحـة           وممارساتبيان موحد بسياسات     :٢٣رقم البند 
 )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

 على المستوى الدوليالتكامل والتعاون 

 )وثيقة مقدمة من جمهورية كولومبيا(

 ملخص
تسعى هذه الوثيقة الى جذب انتباه الجمعية العمومية تجاه أهمية تعزيز التكامل والتعاون 

 .لدى الدول في تطوير الطيران على المستوى الدولي
 .٢جراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة االيرد 

 مناقشة -١

 تحقيـق لآليـات سـريعة    في معظم األحيان    جنسية   ال مزدوجة االتفاقات متعددة الجنسيات وخاصة االتفاقات       تعتبر ١-١
تـؤثر  تعزز مثل هذه االتفاقات المزيد من التكامل فيما بين الدول عن طريق تعزيز العالقات التـي                 كذلك،  . المشتركةاألهداف  

 . التسهيالت والخدمات متعددة الجنسياتعلى

ية، مثل الحاجة الى تعزيز التجهيزات والخدمات       ويتم التأكيد على ما توصلت اليه االيكاو من قبل في أعمالها الدول            ٢-١
الدولية التي تم انشائها بصورة فردية عند االمكان، وتوجيه التجهيزات والخدمات الدولية القائمة حاليا وفي المستقبل نحو تقـديم                    

ويـة بفضـل التفـاهم    ويشمل ذلك تطوير السـالمة الج  . خدمات المالحة الجوية على المستوى الدولي واالقليمي وشبه االقليمي        
 .والتعاون فيما بين الدول

لتطـوير المسـاعدات     من اتفاقية شيكاغو الى كيفية اعتماد الدول لالجراءات الدوليـة            ٢٨كذلك، تتطرق المادة     ٣-١
 .وتوفير النظم الموحدة المالحية

 VSAT مثـل حالـة شـبكة األقمـار الصـناعية            وبفضل االتفاقات الثنائية، أمكن االستفادة في بعض الحاالت،        ٤-١
 .في توفير حلول وتحسينات فعالة التصاالت الطيران الثابتة فيما بين دول منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية، الكولومبية
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 فـي  CNS/ATMكذلك، يمكن توفير خدمات اضافية في اقليم الكاريبي وأمريكا الجنوبيـة كجـزء مـن نظـم                   ٥-١
 اقليمية على أقـل تقـدير، بوسـاطة اسـتخدام التسـهيالت              شبه يمكن تقديم عدد من الوظائف بصفة اقليمية أو       المستقبل، كذلك   
 المالحـة الجويـة     خطـة   وفقا للمواد االرشادية الواردة في      متعددة الجنسيات بغية ضمان تأسيسها     ، وجعلها فرةوالخدمات المتو 

 ).FASID الخدماتوثيقة تنفيذ التسهيالت و(أمريكا الجنوبية  وللكاريبي
 CNS/ATMوتزداد أهمية هذا الوضع خاصة مع نظم ادارة الحركة الجوية الجديدة التي تسـتخدم تكنولوجيـات                  ٦-١

وباالضافة الى ذلك، فان هذا األسلوب في التشغيل ال يعد مفيدا مـن الناحيـة               . والتي تقتضي في بعض الحاالت مراقبة مركزية      
 .ب بل يعد أمرا ضروريا أيضا في بعض الحاالتالتشغيلية والفنية والمالية فحس

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٢

ـ         الجمعية العمو  ١-٢   اتفاقـات التعـاون الفنـي      لتحديـد ة،  مية مدعوة لتقديم الدعم والتأييد، من خالل المكاتب االقليمي
لنظم ير الطيران للدول بغية ضمان تجانس ا       فعالة في تطو   ا أداة والمشاريع متعددة الجنسيات ووضعها ومتابعتها ودعمها، بوصفه      

 .والخدمات في أقاليم االيكاو

 ـ انتهـى ـ


