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ادارة الحركـة الجويـة     /تقرير بشأن وضع اطار قانوني لـنظم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع             :٣٦البند رقم 
)CNS/ATM (بما فيها النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعي 

 ٤١ المقدمـة مـن   WP/125 المقدمة من األمانة العامة، والوثيقة WP/75استند النظر في هذا البند الى الوثيقة    ١:٣٦
ولة عضوا في لجنـة أمريكـا الالتينيـة          د ٢١ المقدمة من    WP/179عضوا في اللجنة األوروبية للطيران المدني، والوثيقة        

 . من الواليات المتحدةWP/216 والوثيقة ، المقدمة من االتحاد الدولي للنقل الجويWP/215للطيران المدني، والوثيقة 
 االقتراح المقدم للنظـر  تتراوح بينأخذت اللجنة علما بالتباين في اآلراء في الوثائق المشار اليها أعاله، والتي          ٢:٣٦

 وثيقة عالمية فـي اطـار  وضع اتفاقية دولية، واالقتراح باعتماد اطار تعاقدي كخطوة نحو الهدف الطويل األجل لوضع             في  
حتى انعقاد الدورة العادية القادمـة للجمعيـة       " اطار قانوني طويل األجل   "لقانون الدولي، واالقتراح بوقف العمل نحو وضع        ا

من برنامج العمل العام للجنة القانونية، وبهدف التوصل الى توافـق فـي اآلراء،    ١ أهمية البند رقم    ومع مراعاة .  العمومية
 : مشروع القرار التاليواسعة النطاق الرئيس على اللجنة بعد اجراء مشاوراتاقترح 

 "A35/XXXمشروع القرار "
 لمالحة  بالجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت وا فيما يتعلقوضع طريقة عملية للسير قدما

 )CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

الـذي  ) CNS/ATM(ادارة الحركـة الجويـة      / التنفيذ العالمي لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      لما كان  
 منـذ   قد تقدم كثيرا  لمالحة الجوية للطائرات،    ا أساسية بالنسبة للسالمة في   يرمي، من جملة أمور أخرى، الى توفير خدمات         

دي عشر للمالحة الجويـة      وحظي بتأييد قوي خالل المؤتمر الحا      ١٩٩٠ في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في عام         حهطر
 ،٢٠٠٣لعام 

، )CNS/ATM(ادارة الحركة الجويـة    / االطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       لما كان  
  في اطار  تزاماتلحقوق واال الوبوجه خاص ميثاق    ( عن الجمعية العمومية     أي اتفاقية شيكاغو ومالحقها والقرارات الصادرة     

وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشـأن تنفيـذ   ( وارشادات االيكاو ذات الصلة  )المي للمالحة باألقمار الصناعية   النظام الع 
مالحـة االقليميـة، وتبـادل      ، وخطط ال  ))CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    

المستخدمة في المالحة، قد سمحت ببلوغ مستوى التنفيذ  األقمار الصناعية    مجموعاتالرسائل بين االيكاو والدول التي تشغل       
 الفني الحالي،

يرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصـاالت والمالحـة    االيكاو قد كرست موارد كث ولما كانت  
خبـراء  الالمجلس، واللجنة القانونية، وفريق وفي الجمعية العمومية لاليكاو، ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /عواالستطال

لقضـايا،  ا فهـم  والـتمكن مـن   اعداد سجل مفصـل      هذا الموضوع، وذلك من أجل     دراسةل ومجموعة   ،فنيينالقانونيين و ال
 واغل التي تواجه المجتمع العالمي،والتحديات، والش
قليمية لوضع التدابير التي تعـالج أي قضـايا قانونيـة أو          المبادرات ا ال هناك حاجة الى النظر في       ا كانت ولم 

 توافقفي االقليم، مع ضمان     ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /مؤسسية تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      
 . اتفاقية شيكاغو معهذه اآلليات
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 :فان الجمعية العمومية
ادارة / تنفيذ نظم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع       حول على أن التوافق في اآلراء       من جديد تؤكد   -١
 .تعديل اتفاقية شيكاغو لذلك السبب مع اتفاقية شيكاغو، وأنه ال حاجة الى يتماشى تماما) CNS/ATM(الحركة الجوية 
 لمعالجـة أي  الالزمـة ليات اآلوضع ليمية ل الدول المتعاقدة الى النظر في استخدام المنظمات االق        تدعو -٢

ادارة الحركـة الجويـة     / قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظـم االتصـاالت والمالحـة واالسـتطالع                مسائل
)CNS/ATM ( اتفاقية شيكاغو مع هذه اآللياتتوافقفي االقليم، مع ضمان . 

لصناعة بتيسير المساعدة الفنية فـي تنفيـذ نظـم           أن تقوم االيكاو والمنظمات االقليمية وا       على تشجع -٣
 ).CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /االتصاالت والمالحة واالستطالع

وى متعـدد األطـراف   الدول المتعاقدة الى النظر في ايجاد مصادر تمويل اضافية، علـى مسـت    تدعو -٤
ادارة الحركـة   /م االتصاالت والمالحة واالسـتطالع    ، لمساعدة الدول والمجموعات االقليمية على تنفيذ نظ       واألطراف الثالثة 

 .)CNS/ATM(الجوية 
 األمين العام برصد، وعند االقتضاء، المساعدة على وضع أطر تعاقدية طوعية، من جملة أمور             تكلف  -٥

 .اللجنة األوروبية للطيران المدنيأخرى، على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من األعضاء في 
 . المبادرات االقليمية الى المجلس األعضاء الى احالةالدول تدعو -٦
 المجلس بأن يسجل هذه المبادرات االقليمية، للنظر في قيمتها وجعلها علنية بأسرع مـا يمكـن                 تكلف -٧

 .) من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و ٥٤طبقا للمواد (
 . القرار المقترح منهرحب معظم الوفود بمبادرة الرئيس وأعربوا عن تأييدهم لمضمون مشروع ٣:٣٦
القـرار  بعد اجراء مناقشات أخرى، اقترح الرئيس اضافة ما يلي باعتباره الفقرة األولى من منطوق مشروع                 ٤:٣٦

 فيما يتعلق بنظم االتصـاالت      في وضع اطار قانوني    النظر"برنامج العمل العام للجنة القانونية،       في   ١ بأهمية البند رقم     تقر"
، والقرارات أو   " للمالحة باألقمار الصناعية   بما فيها النظام العالمي   ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /والمالحة واالستطالع 

كر أن أي مبادرات اقليمية ال ينبغي أن تحل محل          وذُ".  المقررات الصادرة عن الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك        
 .ووافقت اللجنة على هذا االقتراح.  لجنة القانونية من برنامج العمل العام ل١عمل االيكاو بموجب البند 

 توقـرر .  ٢في الفقرة " المنظمات االقليمية "عبارةبعد " مالئمة "عبارةناقشت اللجنة ما اذا كان ينبغي اضافة      ٥:٣٦
  لالشارة الى امكانيـة تطبيـق مواثيـق   ٢في نهاية الفقرة " والقانون الدولي العام" أيضا اضافة  توقرر.  هذه العبارة اضافة  

 . القانونية الدولية األخرىالمواثيققانون الفضاء أو 
 من مشروع القرار ستثير تفسيرا غير مقصود بحيث قـد تفـرض             ٤تساءل أحد الوفود عما اذا كانت الفقرة         ٦:٣٦

واقترح هذا الوفد ادراج بنـد      .  دول المتعاقدة بعض الرسوم على الناقلين الجويين، الذين قد يتلقون بالمقابل دعما ماليا من ال            
 الـى تطبيـق قواعـد        بالفعل وأوضح الرئيس أنه أشير   .   طبقا لقواعد االيكاو    يجب أن يتم    فرض أي رسوم    أن ينص على 

:  لتصبح على النحو التالي    ٤رار في المناقشة، تقرر تعديل الفقرة       ـوبعد االستم .  روعـ من هذا المش   ٢او في الفقرة    ـااليك
 المتعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة الى النظر في ايجاد مصـادر تمويـل   مختلف الوكاالت الدول المتعاقدة و  تدعو "

ادارة الحركـة الجويـة     /اضافية لمساعدة الدول والمجموعات االقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحـة واالسـتطالع            
)CNS/ATM(". 
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التـي قـد    "عبارة  " أطر تعاقدية  "عبارةواضافة بعد   " طوعية "عبارةت اللجنة حذف    ، قرر ٥بالنسبة الى الفقرة     ٧:٣٦
ولجان الطيران المـدني االقليميـة      "وبناء على طلب من بعض المنظمات االقليمية، أضيفت عبارة          ".   اليها األطراف  تنضم

 .في نهاية الفقرة" األخرى، وعلى أساس القانون الدولي
 الوفود على ت تلكوبينما وافق.   WP/179فود عن تأييدهم لالقتراح المقدم في الوثيقة أعرب عدد كبير من الو ٨:٣٦

 ا برعاية االيكاو باعتباره   وثيقة دولية ملزمة   في التأكيد على ضرورة وضع       فقد استمرت مشروع القرار المقدم من الرئيس،      
 . طويل األجلالنهج
 :ده الجمعية العموميةالي لكي تعتمقررت اللجنة التوصية بالقرار الت ٩:٣٦

 

 قرار صاغته اللجنة القانونية وأوصت بأن تعتمده الجمعية العمومية 

 ٣٦/١القرار 
ادارة / بالجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع         فيما يتعلق  وضع طريقة عملية للسير قدما    

 ) CNS/ATM(الحركة الجوية 

الـذي  ) CNS/ATM(ادارة الحركـة الجويـة      /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    التنفيذ العالمي ل   لما كان  
 منـذ   قد تقدم كثيرا  لمالحة الجوية للطائرات،    ا أساسية بالنسبة للسالمة في   يرمي، من جملة أمور أخرى، الى توفير خدمات         

دي عشر للمالحة الجويـة     ر الحا  وحظي بتأييد قوي خالل المؤتم     ١٩٩٠ في المؤتمر العاشر للمالحة الجوية في عام         طرحه
 ،٢٠٠٣لعام 

، )CNS/ATM(ادارة الحركة الجويـة    / االطار القانوني الراهن لنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع       لما كان  
  في اطارتزاماتلحقوق واالالوبوجه خاص ميثاق    ( والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية       ،أي اتفاقية شيكاغو ومالحقها   

وبوجه خاص بيان سياسات االيكاو بشأن تنفيـذ        ( وارشادات االيكاو ذات الصلة      ،)المي للمالحة باألقمار الصناعية   عالنظام ال 
 ومبـادالت ، وخطط المالحة االقليمية،     ))CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /وتشغيل نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع    

المستخدمة في المالحة، قد سمحت ببلوغ مستوى التنفيذ قمار الصناعية    األ مجموعاتالرسائل بين االيكاو والدول التي تشغل       
 .الفني الحالي،

يرة لدراسة الجوانب القانونية والمؤسسية لنظم االتصـاالت والمالحـة    االيكاو قد كرست موارد كث ولما كانت  
خبـراء  ال واللجنة القانونية، وفريق المجلس،وفي الجمعية العمومية لاليكاو، ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /واالستطالع

لقضـايا،  ا فهـم  والـتمكن مـن   اعداد سجل مفصـل      هذا الموضوع، وذلك من أجل     دراسةل ومجموعة   ،فنيينالقانونيين و ال
 واغل التي تواجه المجتمع العالمي،والتحديات، والش
عـالج أي قضـايا قانونيـة أو      قليمية لوضع التدابير التي ت    المبادرات ا ال هناك حاجة الى النظر في       ولما كانت  

 توافقفي االقليم، مع ضمان     ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /مؤسسية تعوق تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع      
 . اتفاقية شيكاغو معهذه اآلليات
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 :فان الجمعية العمومية
 فيما يتعلق ر في وضع اطار قانوني النظ"مل العام للجنة القانونية      من برنامج الع   ١  رقم  بأهمية البند  تقر -١

بما فيها النظـام العـالمي للمالحـة باألقمـار          ) CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية    /بنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع   
 .، وقرارات أو مقررات الجمعية العمومية والمجلس فيما يتعلق بذلك"الصناعية

اقية شيكاغو لتنفيذ نظـم االتصـاالت والمالحـة          تعديل اتف  عدم وجود حاجة الى   على   من جديد تؤكد   -٢
 ).CNS/ATM(ادارة الحركة الجوية /واالستطالع

الالزمـة  ليات اآللدول المتعاقدة الى النظر أيضا في استخدام المنظمات االقليمية المالئمة لوضع  ا تدعو -٣
ادارة الحركة الجوية   /المالحة واالستطالع لمعالجة أي قضايا قانونية أو مؤسسية من شأنها أن تعوق تنفيذ نظم االتصاالت و             

)CNS/ATM ( اتفاقية شيكاغو والقانون الدولي العاممع  هذه اآلليات توافقفي االقليم، مع ضمان. 
 أن تقوم االيكاو والمنظمات االقليمية والصناعة بتيسير المساعدة الفنية فـي تنفيـذ نظـم                 على تشجع -٤

 ).CNS/ATM( الحركة الجوية ادارة/االتصاالت والمالحة واالستطالع
 المتعددة األطراف وجهات التمويل الخاصة الى النظـر فـي           ومختلف الوكاالت الدول المتعاقدة    تدعو -٥

ادارة / الدول والمجموعات االقليمية على تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالسـتطالع           تمويل اضافية لمساعدة   ايجاد مصادر 
 ).CNS/ATM(الحركة الجوية 
 اليهـا   تنضـم  األمين العام برصد، وعند االقتضاء، المساعدة على وضع أطـر تعاقديـة قـد                تكلف  -٦

األطراف، في جملة أمور أخرى، على أساس الهيكل والنموذج المقترحين من األعضاء في اللجنة األوروبية للطيران المدني               
 .ولجان الطيران المدني االقليمية األخرى، وعلى أساس القانون الدولي

 . الدول المتعاقدة الى احالة المبادرات االقليمية الى المجلستدعو -٧
 المجلس بأن يسجل هذه المبادرات االقليمية، للنظر في قيمتها وجعلها علنية بأسرع مـا يمكـن                 تكلف -٨

 ). من اتفاقية شيكاغو٨٣ و ٥٥ و ٥٤طبقا للمواد (
 

 


