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  السادسة والثالثون ـ الدورة الجمعية العمومية

  اللجنة الفنية

وممارساتها التي  بيان موحد ومنقح بسياسات اإليكاو المستمرة إعداد : من جدول األعمال٣٦البند 
  ة المالحة الجويتخص

استعداد الدول لتنفيذ تعديالت القواعد والتوصيات مدى 
  النفاذلتي دخلت حيز واجراءات خدمات المالحة الجوية ا  الدولية

  )االتحاد الروسي مقدمة من ورقة(

  التنفيذيلخص الم

. ١٤-٣٥قرار بال) أ( الواردة في المرفق األحكام إلى عدد من إضافةوضع على اقتراحات بورقة تحتوي هذه ال
تمنع الدول ظروف ما تستجد د االيكاو عنتتخذها التي اإلجراءاتوينظر في هذه االقتراحات في سياق تدابير تنظيم 

 خدمات المالحة الجوية من حيث تواريخ وإجراءاتالمتعاقدة من تنفيذ تعديالت القواعد والتوصيات الدولية 
  .سريانها
  :بما يليالقيام  من الجمعية العمومية يرجى :اإلجراء

  .تنظر في المواد الواردة في القسم الثاني من هذه الورقةأن   )أ
  .نفيذ االقتراحات الواردة في القسم الثالث من هذه الورقة المطلوب لتاإلجراءتخذ أن ت  )ب

 األهداف
  :ةاالستراتيجي

  .E وD وAورقة العمل هذه مرتبطة باألهداف االستراتيجية 

اآلثار 
  :المالية

  

 .State letters 04/97, 05/80, 06/12, 07/12, 07/14, 07/18  :المراجع
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 ةمقدمال - ١

 خدمات وإجراءات صياغة القواعد والتوصيات الدولية –) أ(رفق الممنطوق تنص الفقرة السابعة من  ١- ١
 العمل المتعلقة وأساليب بعنوان بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة ١٤-٣٥ من قرار الجمعية العمومية ،المالحة الجوية

 وإجراءاتيات الدولية د تواريخ بدء سريان تعديالت القواعد والتوصيتحدوجوب بالمالحة الجوية على وجه التحديد، على 
  ".بما يتيح للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنفيذها"خدمات المالحة الجوية 

تلبية شروط لعالوة على ذلك، عندما يشمل دور المشغل نفقات مالية ونفقات تتعلق بالعمالة والتوقيت  ٢- ١
 فالقاعدة تقول بوجود حاجة إلى ،التعديالتالجديدة الواردة في ) أو إجراءات المالحة الجوية(القواعد والتوصيات الدولية 

يمكن حساب هذا الوقت بالسنوات  و،وقت كبير كي يتسنى ضمان تنفيذ هذه الشروط تنفيذا منتظما وفعاال من حيث التكاليف
 .التي تمر بين تاريخ دخول هذه القواعد والتوصيات الدولية حيز النفاذ وتاريخ تطبيقها

ر العوامل السياسية واالقتصادية والتكنولوجية يأثتممتدة، يمكن أن يؤدي الالزمنية خالل هذه الفترة و ٣- ١
بين ضرورة وضع شروط تشغيلية جديدة  آنفا إليهشار المرات بارزة في التوازن يالخارجية والعوامل األخرى إلى تغي

 .والعواقب االقتصادية المتعلقة بعملية تنفيذها

تنقيح تواريخ تطبيق تعديالت القواعد دي إلى ضرورة فقد يؤ ،التوازنالل كبير في تخاوإذا حدث  ٤- ١
 تواريخ التوحيد القياسي لتزويد الطائرات ةحالحدث في  كما ،حيز النفاذ واستيفاء لمحتوياتهادخلت ي التوالتوصيات الدولية 

 .  لتحديد الموقع عند الطوارئةبأجهزة اإلرسال الالسلكي

 ناقشةالم - ٢

 االيكاو قواعد اعتمدت،  للطائرات المستغيثةواإلنقاذ تدابير البحث  فعاليةزيادة، وبغية ١٩٩٤في سنة  ١- ٢
الطائرات التي تقوم برحالت جوية ، وهي (ELT) الطوارئقع مو ديحد لتاإلرسالأجهزة بحمل الطائرات  إلزامقياسية تتعلق ب

عد القياسية وتدعيمها بشرط جرى تحسين هذه القوا، ١٩٩٩سنة ومنذ .  حالت ممتدة فوق الماءفوق مناطق برية معينة أو ر
 .١/١/٢٠٠٥بحلول   (ELT)نظم بحملهذه الرحالت الجوية قوم ب الطائرات التي تيلزم

وكان السبب .   (ELT) الطائرات بنظمجهيز في تالمشغلينكثير من   تأخر،٢٠٠٥ب بداية سنة ارتقمع ا ٢- ٢
 ، في تعريف المناطق البرية المعينة للدول الغموض، ضمن أمور أخرى،وراء التأخير سلسة من العوامل الخارجية منها

رات أثناء عمليات صيانة ي والجدوى االقتصادية إلدخال هذه التغي،رات على الطائراتيإدخال تغيعلى وكثافة العمل 
 .ة لتجهيز الطائرات بذلك النظامباهظف اليلا والتك،الطائرات الكبيرة

تتعلق بشروط االيكاو الخاصة  تدابير مؤقتةعدة ب من الدول اتخاذ وطلكان الم ،٢٠٠٥في أوائل سنة  ٣- ٢
برم أقليم أوروبا، إة الخدمة الجوية في ماداستكفالة نى س كي يت،فعلى سبيل المثال.   (ELT)بتواريخ تجهيز الطائرات بنظم

سطول أتجهيز طائرات  الستكمال اعامتبلغ  فترة انتقالية نفيذاالتحاد الروسي واللجنة األوروبية للطيران المدني اتفاقا بشأن ت
 .(ELT)الدول األعضاء في اللجنة األوروبية وروسيا بنظم 
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لمدة   (ELT) تاريخ اكتمال تجهيز الطائرات بنظمديدومضت االيكاو بدورها في استعراض اقتراحات تم ٤- ٢
 ،٢٠٠٧ ا في سنةوأخير.  لتجهيز أسطول طائراتهم بتلك النظمالالزم ضافي إلا وقتال كي توفر للمشغلين األقلسنتين على 

أجهزة اإلرسال لتحديد موقع الطوارئ وتوحيدها مع بحمل العاملة الطائرات   تحسين القواعد القياسية المتعلقة بإلزامتكرر
 .١/٧/٢٠٠٨ بحلول  (ELT)نظمللة عام الطائرات البحمل جميعالشرط العام 

 تنفذ ماعند ، (ELT)يذ نظمتنف حدث في تواريخما عدم تكرار الوضع المشابه لليست هناك ضمانات ب ٥- ٢
يبدو القلق لحال،  أن الوضع على هذا اابمو.  تعديالت أخرى للقواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية

 موظفي الطيران باللغة االنجليزية في الطيران إلماملقواعد القياسية الصادرة عن االيكاو بشأن ا تطبيق بشأن تاريخ ظاهرا
 من البلدان غير المتحدثة باالنجليزية أن ينفقوا موارد مالية كبيرة المشغلين الذي يتطلب من األمروهو ، ٥/٣/٢٠٠٨بحلول 

 صرح لهم يصل عدد موظفي خدمات الحركة الجوية الم ففي االتحاد الروسي وحده،وعلى وجه الخصوص.  على التدريب
حتياجات المالية الوتصل ا.   موظف بقليل٤٥٠٠ ما يزيد عن بمراقبة الحركة الجوية على الطرق الجوية الدولية إلى

أي أقل من خمسين مليون دوالر ( مليون يورو ٣٦  إلىلتدريب واختبار هؤالء األشخاص على مدار السنوات الثالث المقبلة
 فقط في روسيا ن تدريب العاملين ليسل عبيقل اامن هذبيانات إمكان العثور على  ومن المنطقي افتراض . )أمريكي بقليل

 . أيضاولكن في بلدان أخرى

 ستنتاجات واالقتراحاتاال - ٣

ترتيبات بغية تنظيم لزاما عمل ال ، يصبحفي ضوء المواد الواردة في القسم الثاني من هذه الورقة ١- ٣
مختلفة  الظروف التي تمنع الدول المتعاقدة من الشروع في تطبيق التعديالت الستجدعندما تيمكن أن تنفذ اإلجراءات التي 

 . على نطاق واسع،للقواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات المالحة الجوية التي دخلت حيز النفاذ

 :ولهذا الغرض نقترح ما يلي ٢- ٣

لتنفيذ تعديالت   استعداد الدول المتعاقدة مدى فعاليةأن يطلب من المجلس وضع آلية تسمح برصد  )أ
 المالحة الجوية التي دخلت حيز النفاذ واتخاذ التدابير القواعد والتوصيات الدولية وإجراءات خدمات

  .التصحيحية بشأن تواريخ تطبيقها
  :٣٥/١٤بقرار الجمعية العمومية ) أ(أن يضاف النص التالي إلى الفقرة السابعة من المرفق   )ب

 حيز  ظروف تمنع الدول المتعاقدة من الشروع في تنفيذ التعديالت المختلفة التي دخلتستجدعندما ت"
أن يتخذ القرارات المتعلقة  الزمنية المقررة، يجب على المجلسلمدة  على نطاق واسع خالل ا،النفاذ

 ."، عندما يلزم األمرفترة انتقالية أو إجراء التنقيحات المالئمة لتواريخ تطبيق تلك التعديالتوضع ب

  — انتهى —


