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إعداد بيان موحد ومنقح بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال النظام             :ن جدول األعمال م٣٢لبند ا
إدارة الحركة /العالمي إلدارة الحركة الجوية ونظم االتصاالت والمالحة واالستطالع

  (CNS/ATM)الجوية 

 أي تعديالت علـى البيـان        بأن المجلس لم يقترح إدخال     WP/133أخذت اللجنة الفنية علما من ورقة العمل          ١-٣٢
الموحد الحالي بسياسات وممارسات االيكاو المستمرة في مجال النظام العالمي إلدارة الحركة الجويـة ونظـم االتـصاالت                  

  ).١٥-٣٥القرار (إدارة الحركة الجوية /والمالحة واالستطالع

حـة الجويـة المدنيـة      ، المقدمة من منظمـة خـدمات المال       A36-WP/114نظرت اللجنة في ورقة العمل        ٢-٣٢
(CANSO)          إدارة الحركة الجويـة   "، بشأن العقبات المؤسسية أمام تنفيذ المفهوم التشغيلي لنظام "(ATM)     العـالمي الخـاص 

 أن تحقيق رؤية نظام مالحة جوية يتسم بالتكامل والتناسق والعمل فيما بينه على المستوى العالمي          بااليكاو والمقدمة المنطقية  
  وبينت الورقة أن ثمة حاجة الى قيادة سياسة قوية والتزام مـن جانـب               .فنيا/ثر من كونه تحديا تشغيليا    أكهو تحد مؤسسي    

المتناسق الـذي تـراه     الدول للتغلب على ما نجم عن ذلك من تجزئة إلدارة الحركة الجوية، واالتجاه نحو النظام المتكامل و                
ولم يحظى اقتراح منظمة خدمات المالحة      .  للتعبير عن هذه اآلراء    ١٥-٣٥واقترحت تعديال لقرار الجمعية العمومية       االيكاو

 .الجوية المدنية بأي تأييد

— — — — — — — —
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إعداد بيان موحد ومنقح بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها التي تخص   : من جدول األعمال٣٦البند 
  المالحة الجوية

اسات االيكاو المستمرة وأساليب العمل المتعلقة بالمالحة الجوية استعرضت اللجنة الفنية البيان الموحد بسي  ١-٣٦
والتعديالت المقترحة لها بصيغتها المقدمة في ورقة العمل )) ث(الى ) أ( والمرفقات من ١٤-٣٥القرار (على وجه التحديد 

A35-WP/133.  
أعربت دولة ، ١٤-٣٥قرار بال) أ( من منطوق المرفق ٤ و٣فيما يتعلق بالتعديالت المقترحة للفقرتين   ٢-٣٦

يجب أن توضع في مرفقات المالحق المواصفات الفنية الالزمة "متعاقدة عن العديد من مشاعر القلق بشأن حذف النص 
وبشأن وضع المواصفات الفنية الداعمة في وثائق منفصلة وبشأن الصحة القانونية لالجراءات التي " لتحقيق هذه الشروط

جلس أن يوافق على مواد أعدتها منظمات أخرى لوضع القواعد القياسية بوصفها وافية بشروط سيتعين بمقتضاها على الم
 بال تغيير في ضوء المعلومات المقدمة إلى اللجنة الفنية في ١٤-٣٥بالقرار ) أ(واقترح المندوب أن يظل المرفق .  االيكاو

  . من جدول األعمال٢٥إطار البند  المقدمة من مجلس االيكاو في WP/63لورقة العمل ) ١(اإلضافة رقم 
 المقدمة من االتحاد الروسي، والتي تضمنت A36-WP/139نظرت اللجنة الفنية أيضا في ورقة العمل   ٣-٣٦

اقتراحا لوضع آلية تسمح للمجلس بأن يراقب بفعالية مدى استعداد الدول المتعاقدة لتنفيذ تعديالت القواعد والتوصيات 
وأقرت اللجنة بالصعوبات المرتبطة بتنفيذ بعض القواعد والتوصيات ولذلك وافقت على . الجويةواجراءات خدمات المالحة 

  .حث المجلس على أخذ مثل هذه الصعوبات في الحسبان عند تحديد تواريخ تطبيق تعديالت المالحق
يما يتعلق بحالة  من الهند فWP/152أحاطت اللجنة الفنية علما أيضا بالمعلومات المقدمة في ورقة العمل   ٤-٣٦

 من الواليات المتحدة WP/303ادارة الحركة الجوية في الهند وفي ورقة العمل /تنفيذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
  .بشأن التعاون بين الهيئات المدنية والعسكرية

 لتعديالت هناك حاجةوافقت اللجنة، في تطبيق اإلجراءات والمبادئ التي أوصى بها المجلس، على أن   ٥-٣٦
  : لألسباب التالية)ع(و) ل(و )ك(و )د(و )ج(و )أ(المرفقات 

للتعبير عن التغيير في اتجاه إعداد قواعد وتوصيات قائمة ): أ( من منطوق المرفق ٤ و٣الفقرتان   )أ
على األداء وإلضفاء مزيد من القوة على المنظمات الخارجية لوضع القواعد واستخدام أعمالها في 

  .و، وبذلك تجنب ازدواج األعمالإطار االيكا
للتعبير عن أن برامج عمل فرق :  من المنطوق٤ والفقرة الجديدة )ج( من منطوق المرفق ٢ الفقرة  )ب

خبراء لجنة المالحة ينبغي أن تكون متماشية مع خطة أعمال االيكاو، للحصول على الدعم لتغيير 
اإلجمالي لفرق الخبراء وإعادة تركيز األمانة الطريقة التي تعمل بها فرق الخبراء ولتقليل النشاط 

  .العامة بقدر أكبر على تطبيق القواعد وبقدر أقل على وضع القواعد
إلدراج ضرورة تحديد ): د( في المرفق ٣من المنطوق واإلجراء المتصل  ٣الفقرة الجديدة  و٢ ةالفقر  )ج

وستكون مثل هذه المعلومات .  ثالأسباب عدم تطبيق القواعد والتوصيات ولبيان وسائل بديلة لالمت
  .مساهمة مهمة في جهود االيكاو لجمع البيانات وتحليلها
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 ١  الجديدان، فقرات الديباجة واإلجراءان المتصالن))ي(المعاد ترقيمه بوصفه المرفق ) (ك(المرفق   )د
 إلدارة للتعبير عن أن تصميم المرافق والخدمات يركز اآلن على المفهوم التشغيلي العالمي: ٥و

الحركة الجوية وخطة المالحة الجوية العالمية وأن الخطط اإلقليمية ينبغي أن تدعم النهج القائم على 
  .األداء للتخطيط، ولدعم عملية التخطيط اإلقليمي بالتشغيل اآللي

اء  من المنطوق واإلجر١، فقرة ديباجة جديدة والفقرة ))ك(المعاد ترقيمه بوصفه المرفق ) (ل(المرفق   )ھ
لإلشارة الى أن اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية لم تعد الوسيلة الرئيسية الستعراض : ٢المتصل 

وتجري عملية التخطيط اإلقليمي اآلن عادة من خالل المجموعات .  ومراجعة الخطط اإلقليمية
عالجة المسائل التي ال ولن تعقد اجتماعات للمالحة الجوية اإلقليمية إال لم.  اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ

يمكن معالجتها على نحو مالئم من خالل المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذ وينبغي أن تكوم 
المقر (وينبغي توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين العمل العالمي واإلقليمي .  مركزة للغاية

  ).والمكاتب اإلقليمية
: ٣، فقرتا ديباجة جديدتان وفقرة المنطوق الجديدة ))س(المرفق المعاد ترقيمه بوصفه ) (ع(المرفق   )و

وينبغي أن تحصل االيكاو على .  يمثل النشاط العسكري قطاعا كبيرا من المجال الجوي العالمي
وتراعي التعديالت أيضا األحكام الجديدة للمفهوم .  العسكرية/تفويض بتسهيل االتفاقات المدنية

  .لجوية التي أيدها مؤتمر المالحة الجوية الحادي عشرالتشغيلي إلدارة الحركة ا
، بسبب أنه يقترح قرار جديد لدعم المزيد من التطور، )ط(وافقت اللجنة الفنية أيضا على حذف المرفق   ٦-٣٦

يد إدارة الحركة الجوية، نحو نظام عالمي إلدارة الحركة الجوية والمز/الذي يتجاوز نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع
 وبرنامج بحوث إدارة الحركة الجوية لألجواء األوروبية الموحدة كجزء من التكامل بين نظام النقل الجوي من الجيل الثاني

  .من نظام عالمي
شاملة، الذي يحل محل ) ث(الى ) أ( والمرفقات من ٣٦/١ترفع اللجنة الفنية العتماد الجلسة العامة القرار   ٧-٣٦

  .شاملة، وفقا للممارسة الدائمة) خ(الى ) أ(من ، المرفقات ١٥- ٣٤القرار 

بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة وممارساتها   :٣٦/١القرار 
  التي تخص المالحة الجوية

موحـدا عـن     أن تعتمد في كل دورة تنشأ فيها لجنة فنيـة بيانـا            ٩-١٥ الجمعية العمومية قد قررت في القرار        ا كانت لم
  .الدورة  نهاية تلككل ما استجد حتىالبيان هذا  يتضمنل المالحة الجوية على وجه التحديد، بحيث السياسات المستمرة في مجا

العمل في مجـال     بيانا بالسياسات المستمرة وأساليب   ،  )خ( إلى) أ( بمرفقاته ١٤-٣٥  قد اعتمدت بموجب القرار    ولما كانت 
  .العمومية للجمعية لخامسة والثالثيناعند نهاية الدورة  كما كانت المالحة الجوية على وجه التحديد

قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعديل بيان السياسات المستمرة وأساليب العمل الوارد فـي             الجمعية العمومية    ولما كانت 
الـسادسة  يستوعب القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة        لالبيان  هذا  ، وعدلت    شاملة )خ( إلى) أ( ومرفقاته ١٤-٣٥ القرار

  .ثالثينوال
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  .١٤-٣٥  يحل محل بيان السياسات المستمرة الوارد في القراريالبيان الحال ولما كان

  :ن الجمعية العموميةإف
  :تقرر  -١

 التي تنتهجهـا   أساليب العمل ا القرار تشكل البيان الموحد عن سياسات اإليكاو المستمرة و         هذأن مرفقات     )أ
  . للجمعية العموميةالسادسة والثالثين ي نهاية الدورة فكما كانتالمنظمة في مجال المالحة الجوية 

 إرشاداتأن أسلوب العمل المرتبط بكل جانب من جوانب السياسات المستمرة الواردة في المرفقات يمثل                 )ب
  .الغرض منها تسهيل وضمان تنفيذ تلك السياسات

  . شاملة)خ(إلى ) أ(وجميع مرفقاته  ١٤-٣٥ أن هذا القرار يحل محل القرار تعلن  -٢

  )أ(المرفق 

  والتوصيات الدوليةصياغة القواعد 
  المالحة الجوية   خدماتوإجراءات

والتوصـيات   من المنظمـة أن تـصدر وتعـدل القواعـد        تطلبقد ت  اتفاقية الطيران المدني الدولي    من   ٣٧ المادة   ا كانت لم
 مـن   ٩٠  و ٥٧  و ٥٤  و ٣٨ لما كانت المواد  و . من ذلك العمل واألمور التي يتناولها      ، وتحدد الغرض  الدولية واإلجراءات

  .الصدد  في هذاإضافيةاالتفاقية تتضمن أحكاما تلك 
  .االتفاقية الجمعية العمومية قد استصوبت وضع سياسات معينة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من ولما كانت
  :يعنيان ما يلي" توصية"ومصطلح " القاعدة القياسية" مصطلح ولما كان

لمعدات أو األداء أو العاملين  أي حكم يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو ا— لقاعدة القياسيةا  )أ
لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجوية   ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا ضروريااإلجراءات أو

 استحالة التقيد به يصبح وفي حالة .  بالتقيد بها بموجب اتفاقية شيكاغو الدول المتعاقدةوالتزمتالدولية، 
  .االتفاقية  من٣٨  بمقتضى المادةإجباريا المجلس بذلك إبالغ

 يحدد الخصائص المادية أو التكوين أو المعدات أو األداء أو العاملين أو نص أي — التوصية  )ب
 انتظام أو كفاءة المالحة الجوية ، ويعتبر تطبيقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أواإلجراءات
  . شيكاغواتفاقيةبموجب  الدول المتعاقدة التقيد به حاولالدولية، وت

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن

 خدمات المالحة الجوية كـي تواكـب        التوصيات الدولية وإجراءات   حسب االقتضاء القواعد و    يجب أن تعدل    -١
  . وتوفير التجهيزات والخدماتاإلقليميتخطيط  أساسا سليما لل—أمور جملة  ضمن —تطور االحتياجات والتقنيات وتصبح 



 A36-WP/366 
 P/64 

٣٦تقرير عن البند    36-4 
 

استقرار على    المحافظة  لتمكين الدول المتعاقدة من    التوصيات قدر عال من االستقرار في القواعد و       توفيريجب    -٢
مة ولهذه الغاية يجب أن تقتصر التعديالت على ما يهم الـسال         .  السابقة فقرة بأحكام ال  اإلخاللتنظيماتها الوطنية، وذلك دون     

  . تعديالت على أسلوب التحرير ما لم تكن ضروريةإدخالواالنتظام والكفاءة دون 
 خـدمات المالحـة الجويـة بعبـارات         وإجـراءات تصاغ القواعد القياسية وأساليب العمل الموصـى بهـا            -٣

 سـتقرار  مرحلة النـضج واال إلى على أحكام عامة وصلت والتوصياتأن تشتمل القواعد    ويجب  . وبسيطة ووجيزة  واضحة
ويجب بالقـدر الممكـن أن      . والكفاءة السالمة المطلوبة    مستويات وتحدد أيضا     المتعلقة بالتشغيل واألداء   الشروط تحدد   وأن

  .الداعمة، عند وضعها من قبل االيكاوالمواصفات الفنية في وثائق منفصلة  توضع
 أقصى حد إلىتعتمد    أن اإلرشادية والمواد   واإلجراءات والتوصيات الدولية  للقواعد   إعدادهاينبغي لاليكاو لدى      -٤

ويمكـن    . بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي        وضع القواعد ب المكلفةمالئم على أعمال الهيئات األخرى      
 مواد مناسبة، وينبغي فـي تلـك الحالـة    األخرى المعنية بوضع القواعد المواد التي تصدرها تلك الهيئات    أن يعتبر المجلس  

  .اإلشارة إليها في وثائق االيكاو
في حدود مقتضيات السالمة واالنتظام يجب أن تكون القواعد التي تحـدد التجهيـزات والخـدمات الواجـب                 -٥

توفيرها وليدة توازن سليم بين ما يقتضيه التشغيل من تجهيزات وخدمات وبين ما يترتب علـى هـذا التـوفير مـن آثـار         
  .اقتصادية

 خدمات والتوصيات الدولية وإجراءات قواعد  الالمجلس الدول المتعاقدة بشأن اقتراحات تعديل       يجب أن يستشير      -٦
وعـالوة   . عاجلإجراء  فيها المجلس أن من الضروري اتخاذ   ىالمالحة الجوية قبل أن يبت فيها، باستثناء الحاالت التي ير         

، وذلك بشرط التحقـق مـن صـحتها        ستشارة الدول  بشأن المواصفات الفنية بدون ا     أن يتخذ قراره  لمجلس  ل جوزعلى ذلك ي  
  . يجب توفير هذه المواد للدول بناء على طلبها ومع ذلك. واعتمادها على النحو الوافي

 خدمات المالحة الجوية بما     والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  اليجب أن تحدد تواريخ بدء سريان تعديالت          -٧
  .يذهايتيح للدول المتعاقدة مهلة كافية لتنف

 خدمات المالحـة الجويـة محـددة بطريقـة      وإجراءاتيجب أن تكون تواريخ بدء سريان تعديالت المالحق           -٨
 ما لم تفرض الظروف االسـتثنائية  ، تعديل نظمها الوطنية أكثر من مرتين في كل سنة تقويميةإلىتضطر الدول المتعاقدة   ال

 خدمات المالحة الجوية أكثر مـن  إجراءات يعدل الملحق أو وثيقة   عند تطبيق ما سبق أال     اإلمكانويتعين حسب    . غير ذلك 
  .مرة واحدة في السنة التقويمية

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 خـدمات المالحـة     والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  الينبغي للمجلس أن يحقق التناسق الكامل بين أحكام           -١

والتوصـيات  قواعـد   الالتي تتضمن    عرض وفائدة وثائق اإليكاو   وتجهيز  يقة  طرويجب أن يحاول المجلس تحسين       . الجوية
ـ        خدمات المالحة الجوية واألحكام األخرى ذات      الدولية وإجراءات  نظم المعقـدة والتطبيقـات     الصلة، وبـصفة خاصـة لل

الـنظم والتـشغيل    ويات  شجع إعداد وتحديث المواصفات العامة لمست      وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي للمجلس أن ي        .بها المرتبطة
  .وينبغي للمجلس أن يواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع ومعالجة ونشر المواصفات الفنية.  واألداء
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والتوصـيات الدوليـة   قواعد لينبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعليقات كاملة ومفصلة على التعديالت المقترحة ل   -٢

 لـذلك أن  نبغيوي . ن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها           خدمات المالحة الجوية، أو أ     وإجراءات
وينبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها ثالثين يوما علـى األقـل       . تتاح لها فسحة من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل         

  .بشأنها  أو اعتماد أي مواد تفصيلية لم يتم التشاور معهاإقرار بعزمها على لإلبالغ
 الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبليغ عن عدم موافقتها على التعديالت          إعطاءينبغي    -٣

 إلرسـال ، وينبغي للمجلس عند تحديده لموعد التبليغ عن عدم الموافقة أن يراعي الوقت الالزم              والتوصياتلقواعد  لالمعتمدة  
  .لدولاات التعديالت المعتمدة ووصول بالغ

 أعاله، أال تقل الفترة الفاصـلة بـين كـل       ٨ في تطبيق أحكام الفقرة      اإلمكانينبغي أن يراعي المجلس حسب        -٤
 .الجوية عن ستة أشهر  خدمات المالحةوإجراءاتللتطبيق المشترك لتعديالت المالحق مقرر وآخر يليه موعد 

  )ب(المرفق 
  اجتماعات المالحة الجوية العالمية

همة من وظائف المنظمة، ويقتضي من الدول المتعاقدة والمنظمـة          معقد اجتماعات المالحة الجوية العالمية وظيفة        لما كان 
  .جهدا كبيرا وصرف أموال كثيرة

 أي عبء ال مبرر لـه  إلقاء من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون             ولما كان 
  . المنظمةعلى الدول المتعاقدة وعلى

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
أن تكون االجتماعات التي يدعو المجلس الى عقدها وتشارك فيها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هـي                    -١

 الوثـائق األساسـية     وإعـداد لمالحق  االوسيلة الرئيسية للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمية العالمية، بما في ذلك تعديل              
  .في مجال المالحة الجويةألخرى ا
أال تعقد هذه االجتماعات ما لم يسوغها عدد وأهمية المشكالت التي ستبحث وما لم يظهر احتمال التوصل الى                    -٢

 بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعية حول األمور                   قرار
  . محدد بشأنهاقرارى الدرجة التي تستوجب اتخاذ التي لم تنضج ال

يجب تنظيم هذه االجتماعات بحيث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكولة اليها وتوفر التنـسيق        -٣
  .الالزم فيما بين التخصصات الفنية التي تنطوي عليها

ويمية، كما يجب أن تمر اثنا عشر شهرا على         يجب أال يعقد أكثر من اجتماعين من هذا النوع خالل السنة التق             -٤
  .ذلك  نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائية خالفبإسهاباألقل بين أي اجتماعين متتاليين يعالجان 
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ن فـي المـستطاع    أي موضوع الى اجتماع عالمي، ينبغي له أن يحدد ما اذا كـا             إحالةقبل أن يقرر المجلس       -١

  باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنية بالمالحة الجوية         وإما بالمراسالت مع الدول     إماالموضوع  ذلك  معالجة  
  . االجتماعخالل  الموضوعاذا كانت هذه الوسائل تسهل البت في

القيام بها، ويحدد أنـواع     ينبغي أن يكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحيث يحدد المهمة المطلوب                -٢
وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فنـي واحـد، ينبغـي             . الخبرة المتخصصة التي سيحتاج اليها االجتماع     

  . بالكفاءةاإلخاللالحرص على االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون 
خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختـصر  تسهيال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ينبغي أن يضع المجلس       -٣

  . بكفاءة االجتماعاإلخاللالى أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفين الفنيين الذين توفدهم الدول، وذلك دون 
ينبغي أن تكون مدة االجتماع كافية لبحث جميع بنود جدول األعمال، والنظر في تقرير االجتمـاع المحـرر                    -٤

 التعديالت الصياغية الطفيفـة علـى تقريـر         بإدخالوبعد االجتماع تقوم األمانة العامة      . قة على التقرير  بلغات عمله والمواف  
  .االجتماع وبتصحيح ما قد يكون فيه من أخطاء مطبعية

 جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية بطريق الجو عادة، على أن يرسل جـدول األعمـال          إرسالينبغي    -٥
ى األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعـد، أمـا           قبل عشرة أشهر عل   

  .بقية الوثائق فترسل بأسرع ما يمكن

  )ج(المرفق 
  فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجوية

  .لفنية المتخصصة بحل المشكالت الإلسراع فرق خبراء لجنة المالحة الجوية أثبتت أنها أداة قيمة حيث أن
 بال داع   اإلفراط من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجوية دون                 وحيث أن 

  . أي عبء على الدول المتعاقدة أو على المنظمةإلقاءفي 
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
يكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنيـة         تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجوية عندما        يجب أن     -١

  . سريعا من خالل األجهزة األخرى القائمة أوالمتخصصة التي ال يمكن للجنة المالحة الجوية أن تحلها حال مالئما
، وأن تكـون  مناسبة ألغراض خطـة أعمـال اإليكـاو    اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق      كونتيجب أن     -٢

  .ويجب االلتزام بها مهلة زمنيةمع وضع  واضحة ومحددة
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 عمـل الفـرق     إنهاءيجب استعراض التقدم الذي تحرزه فرق لجنة المالحة الجوية استعراضا دوريا، ويجب               -٣

ما لم تر لجنة المالحـة        على أي فريق لفترة تزيد على أربع سنوات        باإلبقاءوال يسمح   . إليهابمجرد انجاز المهمة الموكولة     
  .الستمرارالجوية مبررا لهذا ا

 موجهة قدر اإلمكان نحو الـنهج القـائم علـى األداء    ق خبراء لجنة المالحة الجويةيفريجب أن تكون أنشطة     -٤
  .خالل إعداد القواعد والتوصيات الدولية

  اإلجراء المتصل بهذا القرار
مالحة الجوية وبحيث ال تفسر    لجنة ال  إلىمن مجموعة الخبراء    مقدمة  ينبغي أن تقدم التقارير بشكل واضح على أنها مشورة          

  .على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة

  )د(المرفق 
  الجوية المالحة  خدماتوالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

 تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقيق أعلى درجة ممكنة مـن  اتفاقية الطيران المدني الدولي   من   ٣٧المادة  حيث أن   
  . تسهيل المالحة الجوية وتحسينهاإلى كل المسائل التي يؤدي توحيدها التي تخص والتوصيات القواعد التوحيد في
وترى من الضروري اتبـاع نظـم   دولي،  إجراء أو بأي دولية االلتزام بأي قاعدة تستطيعالدولة المتعاقدة التي ال وحيث أن  

  . اإليكاوإلى بذلك على الفور إخطارا بأن ترسل شيكاغو  من اتفاقية٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أساليب تختلف عنها أو
من األهمية بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على                وحيث أن   

  .الجوية  خدمات المالحةالتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد وللالمصاعب التي تعترض تنفيذها 
  :ية العمومية تقرر ما يلين الجمعإف
 والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  الالمتاحة على تنفيذ     يجب تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل        -١

  .خدمات المالحة الجوية
والتوصيات الدولية  قواعد  الالدول المتعاقدة و  ممارسات   و قواعداالختالفات القائمة بين     المجلسرصد  أن ي يجب    -٢
 االختالفات لصالح سالمة وانتظـام المالحـة الجويـة          إزالة خدمات المالحة الجوية، وذلك بهدف التشجيع على         جراءاتوإ

  . ألهداف القواعد الدوليةنافية االختالفات الم وإزالةالدولية،
  . يجب أن يقوم المجلس بتحليل السبب الرئيسي وراء عدم التنفيذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة  -٣

  اءات المتصلة بهذا القراراإلجر
 خدمات والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد الينبغي للمجلس، وهو يشجع ويساعد الدول المتعاقدة على تطبيق            -١

 وموارد اإلقليميةذلك موارد المقر الرئيسي وموارد مكاتب اإليكاو         المالحة الجوية، أن يستعين بكل الوسائل المتاحة، بما في        
  .اإلنمائيمتحدة م المبرنامج األ



 A36-WP/366 
 P/64 

٣٦تقرير عن البند    36-8 
 

ينبغي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق فـي منـشآتها التـشغيلية                    -٢
 خدمات المالحة الجوية، وفي هذا الـصدد ينبغـي          والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  ال تتفق مع    وإجراءاتأساليب عمل   

 خـدمات المالحـة   والتوصيات الدولية وإجـراءات قواعد ال الداخلية لتنفيذ إجراءاتها تعديل إمكانيةللدول المتعاقدة أن تبحث     
  . أسهل أو أبسط أو أكثر فاعليةاإلجراءاتالجوية حتى تصبح 

 المنظمة بأي اختالفات موجودة بين نظمها وممارسـاتها         إخطارينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على          -٣
وينبغي للدول المتعاقدة التـي       .فيها بتلك األحكام   ، وكذلك بالتواريخ التي ستلتزم    صيات الدولية والتوالوطنية وأحكام القواعد    

تجد نفسها غير قادرة على االمتثال للقواعد والتوصيات الدولية أن تخطر االيكاو بسبب عدم تنفيذها لها، بما فـي ذلـك أي                      
 التي تبـين وجـوه     اإلخطارات وينبغي أن تنشر بسرعة       .لوائح وممارسات وطنية مطبقة تختلف من حيث الشكل أو المبدأ         

إضـافات   عقب تسلمها من الدول، على أن يكون هذا النشر على صورة             والتوصيات الدولية االختالف عن القواعد القياسية     
هامة عـن    الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طيرانها أي اختالفات           إلىينبغي أن يطلب    و.  بالمالحق ذات الصلة بالموضوع   

  . خدمات المالحة الجويةوإجراءات والتوصيات الدوليةالقواعد القياسية 
 خـدمات المالحـة     والتوصيات الدولية وإجراءات  قواعد  الينبغي للمجلس، في رصده لالختالفات القائمة عن          -٤

 ومـن الـدول التـي    لتوصـيات والقواعد هذه االجوية أن يطلب تقارير من الدول المتعاقدة التي لم تخطر المنظمة بتنفيذها ل     
للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة، التي لم تنشر في أدلة طيرانها معلومات عن               كذلك ينبغي .  غير كامل  إخطاراأرسلت  

  . نشرهاإلى خدمات المالحة الجوية أن تبادر والتوصيات الدولية وإجراءاتقواعد التنفيذ 

  )ه(المرفق 
  صادرة عن المنظمةاألدلة الفنية والكتب الدورية ال

قواعد  ال  في التخطيط لتنفيذ   لهيئات الفنية الحديثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة قيمة للغاية ل            اإلرشادات حيث أن 
  .اإلقليمية خدمات المالحة الجوية والخطط والتوصيات الدولية وإجراءات

تطـورات   ال ين وتحديث معلومات موظفي التشغيل لمواكبـة       لتدريب العامل  ة الفني نشر اإلرشادات  من المهم أيضا     وحيث أنه 
  .التكنولوجية وتحسين نوعية الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العمليات الجوية

  .غير اإليكاو اإلرشاداتوجد على الصعيد الدولي سبيل لتوفير هذه ت ال وحيث أنه
 مهمة ضخمة يلزمهـا  يشكالندورية جديدة حسب االقتضاء،  أدلة وكتب وإصدار، اإليكاو التحديث المستمر ألدلة  وحيث أن 

فـي أمانـة المنظمـة        العمل قدرة وتنطوي على أولويات متضاربة وتتطلب تدابير خاصة لتنظيم          وإداريونعاملون فنيون   
  .النشرأساليب وتنظيم 

درة عن اإليكاو، ووضع المـواد       األولوية الستمرار تحديث محتويات األدلة الفنية الصا       إعطاء  الجمعية العمومية تقرر   فإن
والتوصـيات الدوليـة    قواعـد   ل التي يقتضيها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفيذها ل           اإلضافية اإلرشادية
  . خدمات المالحة الجوية، وفي التخطيط لتنفيذ التجهيزات والخدماتوإجراءات
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
لس أن يستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنية والكتب الدورية التي تـصدرها المنظمـة، وذلـك       ينبغي للمج   -١

 مزيـد  إدخال إلى الالزمة لكل المجاالت الفنية المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة اإلرشادات القدر الوافي من     إلدراجضمانا  
  .من التحسينات على مستويات السالمة الحالية

 ونشر ما يلزم من أدلة فنية وكتب دورية دون تـأخير كبيـر              إصدارس أن يوفر السبل التي تتيح       ينبغي للمجل   -٢
  .ودون المساس بأولويات المطبوعات الروتينية

  )و(المرفق 
  وحدات القياس

  . أنه ينبغي توحيد وحدات القياس تأمينا لسالمة العمليات الدولية الجوية واألرضيةحيث
 أن يكون النهج الثابت للمنظمة هو استخدام وحدات قياس موحدة في مطبوعات المالحة الجوية         أنه من األهمية بمكان   وحيث  

  .الصادرة عنها
 أن الملحق الخامس باتفاقية شيكاغو ينص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القياس فـي عمليـات           وحيث

، ويسمح باستخدام بعض الوحدات من خارج هـذا         "دولي للوحدات النظام ال "الطيران المدني الدولي الجوية واألرضية، وهو       
  .النظام الدولي استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتا

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
وممارساتها الوطنية متمشية مع أحكام الملحق الخـامس بأسـرع    تشجيع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمها   -١
  .مكني ما
أن تكون وحدات القياس في كل مطبوعات المالحة الجوية الصادرة عن المنظمة هي الوحـدات المنـصوص           -٢

  . تضمن الوحدات المالئمةبقدر ماالملحق الخامس باتفاقية شيكاغو  عليها في

  )ز(المرفق 
  لصالحية للطيران وشهادات الكفاءةشهادات ا

  اتواجازات طواقم قيادة الطائر

  .غراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازاتأللم تحدد صراحة اشيكاغو  من اتفاقية ٣٣ادة الم حيث أن
توجد عدة تفسيرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات التي                 وحيث أنه 

 على الطـائرات المعنيـة      والتوصيات الدولية قواعد  اليان  أصدرتها أو قررت صالحيتها دول متعاقدة أخرى الى أن يبدأ سر          
  .الطيارين المعنيين أو
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على طرز معينة من الطـائرات وفئـات   والتوصيات الدولية  قد تمضي سنوات عديدة قبل أن يبدأ سريان القواعد  وحيث أنه 
  .بعض تلك الطرز أو هذه الفئاتلوتوصيات دولية  قد يعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد حيث أنهمعينة من الطيارين، و

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحية للطيران وشهادات الكفاءة واجـازات طـواقم                  -١

وق أقاليمها،  فيها الطائرة، وذلك لغرض الطيران ف      الطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها الدولة المتعاقدة التي سجلت         
  . من اتفاقية شيكاغو٣٣و) ب( ٣٢ بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتين

بموجب النظم   يجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات واالجازات التي أصدرتها أو قررت صالحيتها              -٢
 ذلك لغرض الطيران فوق أقاليمها، بما في ذلك الهبوط فيهـا واالقـالع             المتعاقدة التي سجلت فيها الطائرة، و      للدولة الوطنية

  .منها، ريثما يبدأ سريان القواعد الدولية التي تتعلق بطرز طائرات أو بفئات الطيارين

  )ح(المرفق 
  التدريب على أعمال الطيران

واجـراءات خـدمات المالحـة      دولية  والتوصيات ال قواعد  ال توفير وتشغيل التجهيزات والخدمات األرضية، وتنفيذ        حيث أن 
  .الجوية بصورة مرضية، أمور مرهونة بتوفير مستوى عال من التدريب للعاملين

  .الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملين المدربين تدريبا وافيا وحيث أن
املين ومساعدة الدول المتعاقدة على اشـباع       من الضروري بذل جهد خاص لتحقيق مستوى عال من التدريب للع           وحيث أنه 

  .احتياجاتها من التدريب
واجـراءات  والتوصـيات الدوليـة     قواعد  الحلقات التدريب التي تعقدها المنظمة تعد وسيلة فعالة تعين على فهم             وحيث أن 

  .خدمات المالحة الجوية وعلى تطبيق الجميع لها بطريقة موحدة
  :ليفان الجمعية العمومية تقرر ما ي

تشجيع الدول المتعاقدة ومساعدتها على تحقيق مستويات عالية من التدريب للعاملين فـي مجـال الطيـران،                   -١
وتحقيقا لهذه الغايـة يجـب أن تـدرج         . وخصوصا من يقومون بتوفير وتشغيل خدمات وتجهيزات المالحة الجوية الدولية         

  .* الطيرانفي مجال يسمى برنامج االيكاو للتدريب المنظمة في برنامج عملها العادي برنامجا تدريبيا متواصال
  :العمل بالمبادئ التالية في برنامج االيكاو للتدريب على الطيران  -٢

  .الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن التدريب على أعمال الطيران  )أ
  .ينبغي للمنظمة أن تعطي أقصى أولوية لوضع برامج تتعلق بالسالمة الجوية وامن الطيران  )ب
سـيما   جب تشجيع وتيسير تبادل المساعدة فيما بين الدول المتعاقدة لتدريب العاملين في الطيـران، وال              ي  )ج

الحة الجوية الدوليـة أو أمنهـا      عن أثر مناوئ لسالمة الم     على األمور التي قد يسفر نقص التدريب فيها       
  .انتظامها أو
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  . التشغيلي على التجهيزات التدريبيةاإلشرافن ينبغي للمنظمة أن تقدم المشورة للدول المتعاقدة بشأ  )د
 للقائمين علـى  واإلرشادينبغي أال تشارك المنظمة في تشغيل التجهيزات التدريبية، بل أن تسدي التشجيع       )ھ

  .هذه التجهيزاتتشغيل 

   المتصلة بهذا القراراإلجراءات
ورات التدريبية وأن يقدم المشورة المباشرة  وأن يعقد الد   اإلرشاديةينبغي للمجلس أن يضع المواصفات والمواد         -١

  :ويتعامل بالتشاور المباشر بما يساعد الدول المتعاقدة على اجراء ما يلي
توحيد مناهج وأساليب ومحتوي الدورات التدريبية حسب االمكان، ووضع األحكـام الوافيـة الجـراء                 )أ

  .االجازاتمنح االمتحانات و
  . مع القواعد القياسية الدوليةى مستوى يتماشىاالرتقاء بمستويات اإلنجاز إل  )ب
أعاله من أجل تحقيق مزيد من التوحيد فـي ممارسـات         ) و ب ) استخدام المعايير المذكورة في البندين أ       )ج

  .التشغيل واجراءاته
بوضع مناهج تدريبية متخصصة وعالية المستوى حسب االقتضاء لتوفير المهارات          ينبغي ايالء اهتمام مستمر       -٢
  . التجهيزات والخدمات وتشغيلها وصيانتهاإلنشاءلمطلوبة ا
  :ما يليوضع شروط لتحقيق ينبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على   -٣

في موقع العمل، بما في ذلك التعريف بظروف التشغيل المعنية، للعاملين الذين أكملوا تـدريبهم               التدريب    )أ
وضعهم في مواقـع المـسؤولية فـي         التشغيل الفعلية قبل   األساسي ويحتاجون الى خبرة عملية بظروف     

الوظائف التشغيلية، وفي هذا الصدد ينبغي توجيه عناية الدول الى امكان االستفادة الكاملة مـن مختلـف          
  .التعاون الفني وبرامج المساعدةموارد 

ت أو األسـاليب    دورات تدريبية منتظمة لتجديد المعلومات وخصوصا بصدد المعدات أو االجـراءا          عقد    )ب
  .الجديدة

ينبغي للمجلس أن يطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم اليه معلومات عن أنواع الدورات التدريبية فـي مجـال                     -٤
 لكي يوزع المجلس هذه     ،من دول أخرى  المتوفرة بصورة أخرى في الدولة وتقبل فيها طالبا         الطيران التي تعقد برعايتها أو      

وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي يجب أن توجه اليه االستفسارات للحصول              . رىعلى الدول األخ   المعلومات
وبالمثل، ينبغي للمجلس أن يضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كـل المعلومـات المفيـدة عـن                  . على مزيد من التفاصيل   

  .لبلدان األخرى المساعدة عن طريق المنظمة وتقبل طالبا من اىالمؤسسات التدريبية التي تتلق
ينبغي للمجلس أن يحث الدول المتعاقدة على االستفادة الى أقصى حد ممكن من مراكز التدريب الموجودة فـي      -٥

. منطقتها لتدريب مواطنيها العاملين في الطيران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنية منـاظرة لتلـك المراكـز                   
ن يشجع الدول على توفير الظروف المؤاتية ليلتحق بها مواطنون من الدول األخرى في         وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي للمجلس أ     

  .المنطقة
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  )ط( المرفق

  واألجهزة المالحية الفرعية تنسيق األجهزة المالحية
في المنـشآت   من المستصوب تجنب االزدواج غير الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو  حيث أن 

  .و الفضائية، بما يسفر عن االقتصاد في النفقاتاألرضية أ
 من الممكن تخفيض درجة التعقيد الكلي في أجهزة المستقبل عن طريق التنسيق بين المواصفات التشغيلية العامـة             وحيث أن 

  .ائية في منشآت أرضية أو فضوإما على متن الطائرات إمالألجهزة الجديدة المعنية ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 
من المسلم به أن المصاعب الفنية والتشغيلية قد تعترض هذا التنسيق، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكـاليف                   وحيث أن 
  . التنفيذ التدريجي بال عبء ال داعي لهإلىوالحاجة 
خلة في اختصاصها،    لجنة المالحة الجوية قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بين النشاطات الفنية المختلفة الدا              وحيث أن 

  .الدول  منإليهاواضعة في اعتبارها المعلومات الواردة 
تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحية واألجهزة المالحية الفرعية موضع تنسيق دقيـق             أن    الجمعية العمومية تقرر   فإن
شغيلية والتقدم الفني المتوقع واعتبـارات       االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتياجات الت          إقامةمع  

  .التشغيل االقتصادية

  )ي( المرفق
  اإلضافية اإلقليمية واإلجراءات اإلقليميةصياغة الخطط 

 المطلـوب مـن الـدول       اإلضـافية  اإلقليمية واإلجراءات تبين التجهيزات والخدمات     إقليمية المجلس يضع خططا     حيث أن 
  . من اتفاقية شيكاغو٢٨فقا للمادة المتعاقدة توفيرها أو استخدامها و

 آخر لمواكبة التغييرات التي تستجد على احتياجات الطيران المـدني   إلى تقتضي التعديل من حين      اإلقليميةالخطط   أن وحيث
  .الدولي

يـة  أن اإليكاو وضعت نهجا لتخطيط التجهيزات والخدمات يرتكز على المفهوم التشغيلي العالمي إلدارة الحركة الجو              وحيث  
  .والخطة العالمية للمالحة الجوية

   . أنه ينبغي أن تستند أعمال تخطيط التجهيزات والخدمات على النهج القائم على األداء في عمليات التخطيطوحيث
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف

عة للطيران  عندما يتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضيات الجارية والمتوقاإلقليميةأن تنقح الخطط   - ١
  .الدولي المدني

 سمحت بذلك إذاالدول المتعاقدة والمنظمات الدولية المعنية و بين المنظمة، بالمراسلة اإلقليميةن تعدل الخطط أ  - ٢
  .طبيعة التغيير الالزم
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  :هذه عندما تتعلق اقتراحات التعديل بخدمات وتجهيزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعديل  -٣

  .اإلقليميةال تمثل تغييرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط   )أ
  .وال تتعارض مع السياسة الثابتة لاليكاو  )ب
  .اإلقليميوال تتضمن مسائل يتعذر حلها على المستوى   )ج

  . هذه التعديالتوإصدار سلطة معالجة اإلقليميةيجوز للمجلس تفويض الهيئات 

  راإلجراءات المتصلة بهذا القرا
ينبغي للمجلس أن يضمن أن يكون هيكل وشكل الخطط االقليمية متمشيين مع خطة المالحة الجوية العالميـة                   -١

  .وأن يتسنى استخدامهما في تطبيق النهج المبني على األداء في أعمال التخطيط
وجود  المناسب من  كي يتحقق في الوقت      اإلقليميةينبغي للمجلس أن يتابع تأثير تغير االحتياجات على الخطط            -٢

  . مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحاليةإدخال إلى تنقيح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة إلىأي حاجة 
، أن يأخذ في اعتبـاره      اإلقليمية تنقيح أي من الخطط      إلى الحاجة   إلحاحينبغي للمجلس، عند قيامه بتقدير مدى         -٣

  .ضروريةال اإلضافيةخدمات التجهيزات والتعاقدة لتوفير الوقت الذي تحتاجه الدول الم
 لتنفيذ أنواع جديـدة مـن المعـدات         اإلقليميةينبغي أن يضمن المجلس أن تكون التواريخ المقررة في الخطط             -٤

  . بالفعل في حينهالمعدات المناسبةتوفير امناسبة ل
بة للخطط االقليميـة، ومعهـا أدوات التخطـيط         ينبغي للمجلس أن يضمن اعداد قواعد بيانات الكترونية بالنس          -٥

  .الالزمة، من أجل تحسين الكفاءة وتعجيل دورة التعديل
ينبغي للمجلس أن يستعين بمجموعات التخطيط التي أنشأها في جميع األقاليم للمساعدة على تحـديث الخطـط             -٦

  . وأي وثائق تكميليةاإلقليمية

  )ك( المرفق
  ليميةاإلقاجتماعات المالحة الجوية 

 التجهيزات والخدمات المتوقـع أن توفرهـا الـدول         حديد للمالحة الجوية تمثل وسيلة هامة لت      اإلقليميةاالجتماعات   حيث أن 
  . من االتفاقية٢٨المتعاقدة وفقا للمادة 

  . أموال كثيرةوإنفاقهذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن المنظمة بذل جهد كبير  وحيث أن
 على الدول المتعاقدة    اإلثقالن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون              م وحيث أن 

   .أو على المنظمة
  . أن التخطيط اإلقليمي للمالحة الجوية عادة ما تنجزه المجموعات اإلقليمية للتخطيط والتنفيذوإذ تأخذ في اعتبارها 

  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
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أال تُعقد اجتماعات المالحة الجوية اإلقليمية إال لمعالجة القضايا التي يتعـذّر علـى المجموعـات االقليميـة                    -١
  .للتخطيط والتنفيذ معالجتها بشكل واف

تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقـع حـدوثها فـي         -٢
  .يم المعنية لألقالاإلقليميةالخطط 

تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافية معينة، مع مراعاة عمليات النقل الجـوي الـدولي وعمليـات                    -٣
  .الطيران العام الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنية التي يعالجها االجتماع، ولغات عمله

ي المسائل المطروحة على جدول األعمـال        بأنسب الطرق للنظر ف     تنظيم  من هذه االجتماعات   يستخدم لكل   -٤
  .وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف مكونات االجتماع

تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محـددة يتعـين حلهـا، وال سـيما                   -٥
 اجتماعـات المالحـة الجويـة ذات    المشاكل التي تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما يكون في عقد هذه االجتماعات تقليل لعدد   

  . الشاملاإلقليميالنطاق 
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

 للمالحة الجوية في أماكن داخل األقاليم المعنيـة، وأن يـشجع   إقليميةينبغي أن يحاول المجلس عقد اجتماعات    -١
  .تضامنالدول المتعاقدة في تلك األقاليم على أن تستضيف االجتماع باالنفراد أو بال

 قبل عشرة أشهر على األقل من موعد        متاحا إلكترونيا جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئيسية،       جعلينبغي    -٢
  .بالنسبة للمستندات الرئيسية قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعدو، بالنسبة لجدول األعمال عقد االجتماع

 للمالحة الجوية بالتوجيهات الالزمـة لتـصريف األمـور    قليميةاإلينبغي أن يكفل المجلس تزويد االجتماعات      -٣
  .التشغيلية والفنية المتعلقة بجدول أعمالها

ينبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضعها ناقلوها                   -٤
عن الحركة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لديها، وعن       لعمليات المستقبل، و   الجويون ومشغلو الطيران العام الدولي    

  .التجهيزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطيران
 على وضع معايير للتخطيط متمشية مـع أحـدث   اإلقليميةينبغي للمجلس أن يشجع اجتماعات المالحة الجوية        -٥

بات التشغيل واالعتبارات االقتصادية، آخذا في االعتبـار         بمتطل اإلقليميةالتطورات ويكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط        
  . مزيد من التحسينات على مستويات السالمة الحاليةإدخال إلىالحاجة 

ينبغي أن يضع المجلس ويستكمل توجيهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفيذ فـي االجتماعـات                 -٦
  . للمالحة الجويةاإلقليمية
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  )ل(المرفق 
  اإلقليمية تنفيذ الخطط

 تتعهد الدول المتعاقدة بأن توفر حسب االمكـان تجهيـزات المالحـة     أننصت على شيكاغو   من اتفاقية    ٢٨المادة   حيث أن 
  .الجوية وخدماتها الالزمة لتسهيل المالحة الجوية الدولية

  .الخطط االقليمية تبين التجهيزات والخدمات التي يحتاجها الطيران المدني الدولي وحيث أن
ؤثر في سالمة العمليات الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها، ت في تنفيذ الخطط االقليمية قد       ةقصور خطير أي أوجه    حيث أن و
  . بأسرع ما يمكنيستحق االزالة بالتالتو

  : الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
ر تشغيل التجهيـزات والخـدمات      ولوية في تنفيذ برامج الدول المتعاقدة الى توفير واستمرا        أل ا ىيجب أن تعط    -١

  .التي من المرجح أن يؤدي نقصها الى تأثير خطير على العمليات الجوية الدولية
القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليميـة والتحـري عنهـا واتخـاذ             أوجه  يجب أن تقوم المنظمة بتحديد        -٢

  .االجراءات الالزمة لها في أقل وقت ممكن
 التخطيط والتنفيذ االقليمية المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقليمية وفي تنفيذها            يجب أن تحدد مجموعات     -٣

  .وأن تقترح التدابير العالجية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للمجلس أن يخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسريعا بالتوصـيات الخاصـة بتـوفير تجهيـزات                    -١

ي تنطبق عليها بموجب الخطة االقليمية، آخذا في االعتبار الحاجـة الـى ادخـال مزيـد مـن                   وخدمات المالحة الجوية الت   
  .التحسينات على مستويات السالمة الحالية

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفيها في حينها، بما في ذلك توفير العاملين الالزمين،                   -٢
  .لتي تخصها في الخطط االقليميةجزاء األمن أجل التنفيذ المنتظم ل

 أوجـه ينبغي أن يتابع المجلس مدى تنفيذ الخطط االقليمية واصدار تقارير مرحلية دورية تتضمن بيانات عن                  -٣
  .القصور الخطيرة في تنفيذ الخطط االقليمية

ا بـسبب  ينبغي للمنتفعين بتجهيزات وخدمات المالحة الجوية أن يبلغوا عن أي مـشكلة خطيـرة يـصادفونه                -٤
وينبغي ارسـال الـبالغ الـى الـدول         . القصور في تنفيذ تجهيزات أو خدمات المالحة الجوية المقررة في الخطط االقليمية           

وينبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقارير الخطوات الالزمة لحل المشاكل، وعندما               . المتعاقدة المسؤولة عن التنفيذ   
بغي للمنتفعين بهذه التجهيزات والخدمات أن يبلغوا االيكاو عن طريق أي هيئة دوليـة حـسب       ال تتخذ الخطوات العالجية ين    

  .االقتضاء
نقص في تنفيذ    ينبغي للمجلس أن يستعرض بصفة دورية المشاكل الخطيرة التي يصادفها المنتفعون بسبب أي              -٥

  .يمكن ه المشاكل بأسرع ماتجهيزات المالحة الجوية وخدماتها، وأن يتخذ الخطوات الالزمة لتصفية هذ
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  )م(المرفق 
  * حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجويةتعيين

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقليمها التي                   حيث أن 
  .زمة النشاء هذه الخدمات وتقديمهاتقدم اليها خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير الال

الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا على أنه يجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتها عن تقـديم   وحيث أن 
  .خدمات الحركة الجوية فوق اقليمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينهما

  .ائبة أن تنهيا اتفاق التفويض في أي وقتيجوز للدولة المنيبة والدولة الن وحيث أنه
الملحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحـار وتقـدم                    وحيث أن 

اليها خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة مـن                
  .اجتماعات المالحة الجوية االقليمية

  : فيما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجوية الجمعية العمومية تقرر ما يليفإن
 حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الـدول أو فـوق                   ان  -١

 أقصى درجة من الكفـاءة واالقتـصاد         السالمة وتحقيق  التشغيلية لتأمين على أساس االعتبارات الفنية و    تقرر  أعالي البحار،   
  .لمقدمي تلك الخدمات وللمنتفعين بها

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو التشغيلية                 -٢
  .أو األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة

بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي دولتين أو             عندما تقضي الحاجة      -٣
  .أكثر، أو أجزاء منها، ينبغي االتفاق على ذلك بين الدول المعنية

 هـذا  ىعلى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبـة أن تتـول      -٤
ما تقتضيه الدولة المنيبة، ويجب عليها أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات التي يتفق الطرفـان علـى أنهـا                   التقديم وفقا ل  

  .ضرورية للدولة النائبة
علـى   تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد للمسؤولية فوق أعالي البحـار                  -٥

  .ة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعنيالمهام الفنية والتشغيلية المتعلقة بسالم

  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
ن كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقليمها الـى دولـة                    ا  -٦

  .أخرى، انما تفعل ذلك دون اخالل بسيادتها
ة الجوية االقليمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركة الجويـة   ان موافقة المجلس على اتفاقات المالح       -٧
  .المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي في
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  االجراءات المتصلة بهذا القرار

غي للدول المتعاقدة أن تتـوخى رسـم        عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينب            -١
 القامـة نقـاط تحويـل المـسؤولية وانجـاز      ىالحدود التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثل     

  .اجراءات التنسيق األكثر فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة
 توفر خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار على أن تعقـد اتفاقـات،              ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي       -٢

كلما أمكنها ذلك، مع الدول المعنية التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجاالت الجوية المتاخمة، بحيث اذا تعـذر علـى             
 قد يلزم تعديل حـدود المجـال  األولى تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، و   

الجوي الذي تقدم اليه خدمات الحركة الجوية تعديال مؤقتا بقصد تنفيذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ريثما يتـسنى              
  .استئناف الخدمات األصلية

  )ن(المرفق 
  توفير خدمات البحث واالنقاذ

لة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانياتها المـساعدة الـى   تنص على أن تتعهد كل دو  من اتفاقية شيكاغو٢٥ المادة حيـث أن  
 ى بها من وقت الى آخـر بمقتـض  ىالطائرات المستغيثة فوق أراضيها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابير التنسيق التي قد يوص         

  .االتفاقيةتلك 
نقاذ وتشغيلها في أراضي الدول     االتفاقية يتضمن أحكاما تتعلق بانشاء خدمات البحث واال       تلك  الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

  .المتعاقدة وفوق أعالي البحار
االتفاقية ينص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم اليها خدمات البحث واالنقاذ تحـدد         تلك   الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

  .عات المالحة الجوية االقليميةبموجب اتفاقات اقليمية للمالحة الجوية يوافق عليها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتما
االتفاقية يوصي بأن تكون مناطق البحث واالنقاذ متمشية بقـدر االمكـان مـع أقـاليم                تلك   الملحق الثاني عشر ب    وحيث أن 

، وأن تكون فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشية مـع األقـاليم البحريـة للبحـث       معلومات الطيران المناظرة لها   
  .واالنقاذ

 المجلس أن خدمات المالحة الجوية التي تقدمها الدولة المتعاقدة     ىاالتفاقية تنص على أنه اذا رأ     تلك   من   ٦٩المادة   حيث أن و
ليست مالئمة بقدر معقول لتأمين السالمة في تشغيل الخطوط الجوية الدولية الحالية أو المتوقعة وجب عليه أن يتشاور مـع                

 ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجـاز           الدولة التي يعنيها األمر مباشرة    
  .له أن يقدم توصيات لهذا الغرض

  .واالنقاذ  من اتفاقية شيكاغو تتضمن فيما تتضمنه خدمات البحث٦٩خدمات المالحة الجوية المذكورة في المادة وحيث أن 

  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
، االجماليـة  بأقل قدر من التكـاليف       ىتحقيق الكفاءة المثل  و  ضمان السالمة  بقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ     -١

،  فوق أعالي البحار    فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السيادي للدولة أو          أو ،فوق أراضي الدول  هذه المناطق   سواء كانت   
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تشغيلية ومنها مـدى استـصواب تطـابق أقـاليم          الفنية و العتبارات  الاعلى أساس   و وفقا التفاق المالحة الجوية االقليمي،    
  . ومع األقاليم البحرية للبحث واالنقاذ فيما يتعلق بالمناطق فوق أعالي البحارمعلومات الطيران مع مناطق البحث واالنقاذ

نقاذ والخـدمات   يجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بين الخدمات البحرية للبحث واال                -٢
الجوية للبحث واالنقاذ عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسيق االنقاذ كلما كان ذلك عمليـا وذلـك                    

  .للتنسيق بين العمليات الجوية والعمليات البحرية للبحث واالنقاذ
ر، أو جزءا من تلك األراضـي،       اذا اقتضى األمر توسيع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتين أو أكث             -٣

  .فينبغي االتفاق على ذلك بالتفاوض بين الدول المعنية
يجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنيبة وفقا لما تقتـضيه                    -٤

تفق عليها مع الدولة النائبة لكي تـشغلها         ويجب على الدولة المنيبة أن تنشئ وتجدد التجهيزات والخدمات الم          ،الدولة المنيبة 
  .النائبة هذه الدولة

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

فوق أعالي البحـار، ينبغـي أن يعـالج    بما في ذلك تقديمها خدمات البحث واالنقاذ،  كل نقص في كفاءة تقديم        -٦
  .بالتفاوض على اتفاقات مع الدول القادرة على تقديم المساعدة التشغيلية أو المالية لتنفيذ عمليات البحث واالنقاذ

  :وتعلن باالضافة الى ذلك ما يلي
 البحث واالنقاذ داخل أراضيها الى دولة أخرى انما تفعـل ذلـك   كل دولة متعاقدة تنيب مسؤولية تقديم خدمات    -٧

  .دون االخالل بسيادتها
ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجوية االقليمية التي تقضي بقيام الدولة بتقديم خدمات البحث واالنقاذ                  -٨

  .نطقة المعنيةفي مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسيادة تلك الدولة على الم

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
ينبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الدول األخرى ومع المنظمة، أن ترسم حـدود منـاطق البحـث                     -١

واالنقاذ التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مـشترك للبحـث    
و انشاء هيئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند اليها مسؤولية توفير خدمات البحث واالنقاذ داخل المناطق التـي                 واالنقاذ أ 

  .تمتد فوق أراضي أي دولتين أو أكثر أو فوق أعالي البحار
فـي   ينبغي للمجلس أن يشجع الدول التي ال يمكنها أن تكفل التغطية الجوية لمناطق البحث واالنقـاذ الداخلـة          -٢

 مسؤوليتها بسبب نقص التجهيزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هـذا الوضـع، وعلـى     مناطق
  .واالنقاذ التفاوض لعقد اتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القيام بعمليات البحث
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  )س(المرفق 
  لحركة الجوية العسكريةوا التنسيق بين الحركة الجوية المدنية

  .والخدمات  الطيران المدني والطيران العسكري يشتركان في استخدام المجال الجوي وكثير من التجهيزاتحيث أن
 االعتبار الواجب لـسالمة     بإقامةمن المادة الثالثة من اتفاقية شيكاغو تقضي بأن تتعهد الدول المتعاقدة            ) د( الفقرة   وحيث أن 

  . طائراتها الحكوميةتنظم قواعد إصداردنية عند مالحة الطائرات الم
للقدرة على االستفادة، في سياق زيادة الطلب على الحركة الجوية، من زيادة القدرة على دخـول المجـال الجـوي                وإدراكا  

المستخدم لألغراض العسكرية ونظرا لعدم ايجاد حلول مرضية لمشكلة االستخدام المشترك للمجال الجـوي علـى جميـع                  
  .ستوياتالم

 التكامل التام بين مراقبتي الحركتين الجويتين المدنية والعسكرية يعتبر الهدف األعلى، وحيث أن تحسين التنـسيق              وحيث أن 
  . لحل الصعوبات الراهنةفوريابينهما في كثير من الدول يشكل في الوقت الحاضر نهجا 

الخاص بااليكاو يقضي بأن تكون جميع المجاالت الجوية قابلة          أن المفهوم التشغيلي العالمي الدارة الحركة الجوية         وإذ تذكر 
 معين من المجال الجوي مرحلـة انتقاليـة، وأنـه    حجملالستخدام، وأنه ينبغي أن تمثل أي قيود مفروضة على استخدام أي     

  .ينبغي توخي المرونة في ادارة جميع المجاالت الجوية
  :ن الجمعية العمومية تقرر ما يليإف
 الترتيبات الالزمة لكي يشترك الطيران المدني والطيران العسكري في استخدام المجـال الجـوي              يجب وضع   -١

  .وبعض التجهيزات والخدمات بما يكفل السالمة واالنتظام والكفاءة لحركة الطيران المدني الدولي
الحكومية فوق أعـالي     التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظيم عمليات طائراتها         واإلجراءاتيجب أن تكفل النظم       -٢

البحار، أال تلحق تلك العمليات ضررا بسالمة حركة الطيران المـدني الـدولي وانتظامهـا وكفاءتهـا، وأن تكـون تلـك                      
  . مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقية شيكاغواإلمكانمتمشية بقدر  العمليات

م اتفاقات مدنية عسكرية وذلك بتقديم النصح واإلرشـاد  يجب أن يعمل المجلس من أجل مساعدة الدول في إبرا     -٣
  .لتلك الدول

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 تنسيق خدمات الحركة الجوية بين الطيران المدني والطيران العـسكري أو  إلىينبغي للدول المتعاقدة أن تبادر      -١

  .أعاله المنطوقمن ) ١(أن تحسن هذا التنسيق، لتنفيذ السياسة الواردة في الفقرة 
 موضوع تنسيق استخدام المجال الجـوي بـين الطيـران المـدني والطيـران        إدراجينبغي أن يكفل المجلس       -٢

  . التي تعقدها المنظمة، وذلك حسب االقتضاءاإلقليميةالعسكري في جداول أعمال االجتماعات العالمية واالجتماعات 
من المنطوق أعـاله أن تنـسق   ) ٢( المذكورة في الفقرة جراءاتواإلينبغي للدولة المعنية، عند وضعها النظم       -٣

  .المعنية األمور مع جميع الدول المسؤولة عن تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أعالي البحار في المنطقة
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  )ع(المرفق 
  توفير المطارات المالئمة

  . كثير من المواقع من الضروري ادخال تحسينات كبيرة على الخصائص المادية للمطارات فيحيث أن
دون مراعـاة    هذه التحسينات تقتضي في بعض الحاالت انفاقا باهظا وأن من غير المستصوب تخطيط هذا العمل               وحيث أن 

  .تطورات المستقبل
 الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة الى معرفة االتجاهات العامة لالحتياجات التـي يـرجح أن تقتـضيها          وحيث أن 

  .ألجيال الالحقة من الطائراتالمطارات لخدمة ا
 كثيرا من المشكالت الخطيرة يمكن تفاديها اذا كانت مقتضيات تشغيل الطائرات الجديدة تسمح بتشغيلها اقتـصاديا           وحيث أن 

  .دون مزيد من الضغط على الخصائص المادية للمطارات
بعـض   ضت قيودا على تشغيل الطائرات فـي     تشغيل المطارات له كثير من المزايا وأن االعتبارات البيئية قد فر           وحيث أن 

  .المواقع، وأن مشكالت السعة الموجودة حاليا على النطاق العالمي تقتضي تشغيل طائرات جديدة أقل ضوضاء
االتجاه يتزايد نحو اسناد تشغيل المطارات الى هيئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان الـسالمة فـي                   وحيث أن 

  .مطاراتتجهيزات وخدمات ال
  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

  .يجب أن تواظب المنظمة على تحديث الشروط الفنية الموضوعة للمطارات  -١
تصميم األجيال الالحقة من الطائرات بحيث يمكن تشغيلها بكفاءة وبأقـل ازعـاج بيئـي ممكـن مـن                   يجب    -٢

  .المطارات التي يستعملها الجيل الحالي من الطائرات
  .قوم الدول بترخيص المطاراتأن ت  -٣
  .السالمة أن تضمن الدول أن مطاراتها تعمل بنظم ادارة  -٤

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
يقـوم   من المنطوق أعاله، ينبغـي للمجلـس أن  ) ١(في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار اليها في الفقرة    -١
  :الحاليةالجوية د من التحسينات على مستويات السالمة يلي آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزي بما

  .وضع ارشادات اضافية بشأن تطورات المستقبل  )أ
  .المواظبة على اعالم الدول المتعاقدة بتلك التطورات  )ب

) ٢(ينبغي للمجلس أن يستمر في توجيه انتباه منتجي الطائرات ومشغليها الى السياسة المبينـة فـي الفقـرة                     -٢
  .قالمنطو من
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  )ف(المرفق 

  اختبار مساعدات المالحة الالسلكية
   الجومنعلى األرض و

  .لها  من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اجراء اختبارات منتظمةحيث أن
  .الجو مناالختبارات هذه على األرض يقلل الحاجة الى اجراء المساعدات ختبار محسنة ال انشاء تجهيزات وحيث أن

  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
ريثما تتوافر مرافق     الجو منينبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكية عن طريق اختبارات منتظمة              -١

  .اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا
 والرصد، بما يضمن    ينبغي تحسين األجهزة األرضية للمالحة الالسلكية، وما يتصل بها من تجهيزات االختبار             -٢

  .الجو من الجو، وذلك لتقليل الحاجة الى اجراء اختبارات دورية مناألداء بنفس المستوى الذي تكفله االختبارات 
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ريثما تتوافر تجهيزات اختبار أرضية محسنة تحسينا كبيرا، ينبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ لنفـسها وحـدات                  -١
 الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدول أو الوكاالت التي تملك التجهيزات                    منار  اختب

  .بالنيابة عنها  الجومنالمناسبة كي تجري االختبارات 
 من ينبغي للمجلس أن يواصل جهوده لتنسيق الترتيبات المعقودة بين الدول المتعاقدة الجراء اختبارات منتظمة               -٢

  .الجو لمساعداتها المالحية الالسلكية
ينبغي للمجلس أن يتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة بتصميم وصنع نظم المالحة الالسـلكية، للتحـري عـن             -٣

السبل الممكنة لتحسين تجهيزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دوريـة         
  .الجو من
 ينبغي للمجلس أن يوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت في مجـال                -٤

تحسين المعدات األرضية للمالحة الالسلكية، بما في ذلك تجهيزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر اسهام هـذه                  
  . الجومنراء االختبارات التطورات في التقليل الى الحد األدنى من الحاجة الى اج

  )ص(المرفق 
  األرضيين في الطيران شروط مالئمة لتوظيف العاملين

تتناسب مع المؤهالت والمسؤوليات المطلوبة للعمل في خدمات الطيران األرضية تـشكل            شروط التوظيف التي ال   حيث أن   
  .ل بعد اتمام تدريبهممناسبة واستبقائهم في العمالمؤهالت السببا رئيسيا للصعوبة في تعيين ذوي 

  . واجراءات خدمات المالحة الجويةوالتوصياتهذه الصعوبة تعيق حسن تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد وحيث أن 
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شروط توظيف العاملين في الخدمات األرضية للطيران ينبغـي أن تكـون متناسـبة مـع                فان الجمعية العمومية تقرر ان      
  .ت التي يؤدونهاالمؤهالت المطلوبة منهم والمسؤوليا

  )ق(المرفق 
   الفنيةاليكاوا أعمالاسهام الدول في 

  . الفنيةلمنظمةا أعمال الدول المتعاقدة أمر ضروري الحراز تقدم جيد في المشاركة الفنية من جانب حيث أن
  .لفنية المنظمةا أعمالفي   سريعة ووافيةمشاركة يصعب الحصول بين حين وآخر من الدول المتعاقدة على وحيث أنه
 ال داعي له على الدول المتعاقدة وعلـى     اثقال دون   هذه المشاركة  من الضروري الحصول على أقصى منفعة من         وحيث أن 
  .المنظمة

  . الفنيةلمنظمةا أعمالفعالة في الفنية المشاركة ال ضرورة قيام الدول المتعاقدة بفان الجمعية العمومية تقرر
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

 االعتبـار ، مع اقامـة   الفنيةلمنظمةأعمال ا في ة الفعالالمشاركةنبغي للمجلس أن يشجع الدول المتعاقدة على      ي  -١
  .ه المشاركةالواجب للحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكاليف التي تتحملها المنظمة والدول المتعاقدة بصدد هذ

  :امكانيات كل منهاينبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما يلي في حدود   -٢
  .أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاريع الفنية للمنظمة  )أ

 اجتماعات المنظمة وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضيرية التي تجري قبـل               تشارك في أن    )ب
ـ بشأن  سيما عن طريق تقديم الوثائق التمهيدية التي تحتوي على اقتراحات محددة             االجتماعات، وال  ود بن
  .على آرائها بشأن الوثائق المقدمة اليهاأو التي تحتوي جدول األعمال 

أن تشارك في نشاط فرق خبراء المنظمة، وأن تضمن أن مرشـحيها متمتعـون بـالمؤهالت المناسـبة        )ج
  .وقادرون على االسهام بفاعلية في أعمال فرق الخبراء

  .أن تضطلع بالدراسات التخصصية التي تطلبها المنظمة  )د
  . بأي وسيلة أخرى يحددها المجلسة الفنيأعمالهاأن تساعد المنظمة في   )ه

  )ر(المرفق 
  في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية موظفو األمانة العامة الفنيون

ـ قواعـد   ال ثمة حاجة مستمرة الى تقديم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفيذ الخطط االقليميـة و               حيث أن  يات والتوص
  .واجراءات خدمات المالحة الجوية واالجراءات االضافيةالدولية 
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 من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية استخداما فعاال لمساعدة                 وحيث أن 

  .الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفيذ التي تعترضها
ء الوظائف على النحو السليم تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتـب                 من المهم ألدا   وحيث أن 

االقليمية من أن يحافظوا على كفاءاتهم الفنية وأن يطلعوا باستمرار على نحو واف على آخـر التطـورات فـي مجـاالت                      
  .تخصصاتهم

  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي
 األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليميـة توزيعـا فعـاال لتقـديم              توزيع موظفي يجب    -١

والتوصـيات   الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل التي تعترضها في مجال تنفيذ الخطط االقليمية والقواعد               ىالمساعدة المثل 
  .االجراءات االضافيةواجراءات خدمات المالحة الجوية والدولية 

تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من الحفاظ على كفـاءاتهم              يجب    -٢
  .الفنية واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنية

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

قليمية من القيام بزيـارات متكـررة     ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب اال             -١
لتصدي لمشاكل التنفيـذ التـي     لالدول  هذه  حين تكون هذه الزيارات ضرورية أو حين تطلبها         في الدول المتعاقدة    لمدد كافية   
  .تعترضها

ينبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفين المتخصصين من مكتب اقليمي الى آخر ومـن المقـر الرئيـسي الـى                 -٢
  .قليمية كلما اقتضى األمر تدعيم المكاتب االقليمية بصفة مؤقتةالمكاتب اال

ينبغي تمكين موظفي األمانة العامة الفنيين في المقر الرئيسي وفي المكاتب االقليمية من تحديث معلومـاتهم فـي                     -٣
التطوير، ومشاهدة  و سيما بحضور نخبة من االجتماعات الفنية، والقيام بزيارات الى هيئات البحوث           مجاالت تخصصهم، ال  

نه ينبغي أال تحظي الزيارات باألسـبقية علـى الوظيفـة    اغير . التجارب التطبيقية وعمليات تقييم األجهزة والتقنيات الجديدة 
وعالوة على ذلك ينبغي حسب االمكان الـربط بـين   . األساسية لألمانة العامة وهي خدمة المنظمة ومختلف هيئاتها التداولية  

  .يه تلك الزيارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمةالسفر الذي تستدع

  )ش(المرفق 
  في بعض حوادث الطائرات التعاون بين الدول المتعاقدة على التحقيق

 مـن اتفاقيـة     ٢٦ من واجب الدولة التي يقع الحادث فيها أن تجري تحقيقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام المادة                  حيث أن 
  .شيكاغو

ازدياد التطور والتعقيد في الطائرات الحديثة يقتضي اشراك خبراء ذوي تخصصات فنية وتـشغيلية كثيـرة فـي         وحيث أن 
  .لتحقيقل كما يقتضي استعمال تجهيزات خاصة ، التحقيقاتاجراء
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  . الكثير من الدول المتعاقدة ال يمتلك الخبرات الفنية والتشغيلية المتخصصة والتجهيزات المالئمةوحيث أن
 من األمور األساسية لسالمة الطيران ومنع وقوع الحوادث أن يتم التحقيق في الحوادث وتقديم تقارير مستفيـضة                 أنوحيث  

  .ي لهدون أن تشكل االعتبارات المالية عائقا ال داع عنها
  .الحادث قع فيها عبئا ماليا جسيما على الدولة التي ولقي تكاليف االنقاذ والتحقيق في حوادث الطيران الجسيمة قد توحيث أن

الحـوادث التـي     الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقيق في حوادث الطيران الجـسيمة أو           فان الجمعية العمومية توصي   
يقتضي التحقيق فيها االستعانة بخبراء وتجهيزات على درجة عالية من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة بما يلي الـى                   

  :هالحد الممكن ضمن ما تقوم ب
تقديم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهيزات الجراء التحقيـق                 )أ

  .في حوادث الطيران الجسيمة
اتاحة الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقيق لحضور التحقيق فـي حـوادث                   )ب

  . خبراتها في مجال التحقيقالطيران الجسيمة، وذلك من أجل تطوير وتعزيز

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل االقليمية بشأن التحقيق فـي الحـوادث، وذلـك لتبـادل                 -١
رفة والخبرة المعلومات عن القوانين واالجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقيق في الحوادث، وعن كيفية تقاسم المع                

في ادارة وأساليب التحقيق في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهيزات وعن اجراءات تذليل صعوبات التحقيق فـي               
  .الحوادث

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تسهيل مشاركة المحققين العاملين لدى هيئـات التحقيـق فـي الحـوادث،                   -٢
تجريها الدول األخرى في الحـوادث، وذلـك ألغـراض التـدريب والتعـرف علـى       بوصفهم مراقبين في التحقيقات التي     

  .العمل أساليب
ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على تقييم احتياجاتها وقدراتها في مجال التحقيق في حـوادث الطيـران ومنـع                    -٣

اسـتطالع   وينبغي . ع وقوعها في الحوادث ومن   وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدريبية تصلح للدورات األساسية عن التحقيق         
فيها ألنها تمثـل    " ترينير"جميع امكانيات استخدام مراكز التدريب األقليمية لعقد هذه الدورات فيها وامكانيات ادراج منهجية              

  .موحدا تدريبا دوليا

  )ت(المرفق 
  العالقة بين السالمة الجوية والعوامل البشرية

بقصد تعزيـز   "...  اتفاقية شيكاغو تقضي بتدعيم تنمية النقل الجوي الدولي           أهداف ومقاصد االيكاو كما جاءت في      حيث أن 
  ".سالمة الطيران في المالحة الجوية الدولية

  . من المسلم به أن العوامل البشرية لها عالقة بحدود األداء البشري في بيئة الطيرانوحيث أن
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ن هناك بالتـالي حاجـة      فإ،  ) في المائة من الحوادث    ٧٠و  نح (، في غالبية الحوادث   ى تأثير العوامل البشرية يتجل    وحيث أن 

  .مستمرة الى اتخاذ تدابير مالئمة لتخفيض عدد حوادث الطيران
 االزدياد في استعمال النظم التلقائية والتكنولوجيا الجديدة وما تنطوي عليه من تعقيد، سواء في العمليات الجوية أو                 وحيث أن 

  .المالئم طورة مسائل العوامل البشرية ما لم تتخذ التدابير الالزمة في الوقتاألرضية، أمر قد يؤدي الى تفاقم خ
 عددا من الدول يقوم فعال بتنفيذ برامج تتعلق بالعوامل البشرية، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلـدان جـديرة                    وحيث أن 

  .بالتطبيق لرفع مستوى السالمة في النقل الجوي
راز تقدم ملموس في رفع مستوى السالمة الجوية يقتضي مزيدا من التخفيض لتأثير العوامـل   من المسلم به ان اح    وحيث أن 

  .البشرية على حوادث الطائرات
  :فان الجمعية العمومية تقرر ما يلي

ينبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اعتبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشرية عنـد تـصميم المعـدات                    -١
  .أو اجازاتهم/الشهادات، وعند تدريب العاملين ومنح  وواجراءات التشغيل

ينبغي تشجيع الدول المتعاقدة على التعاون بعيد المدى وتبادل المعلومات عن المشاكل المتعلقة بتأثير العوامـل        -٢
  .البشرية على سالمة عمليات الطيران المدني

 الدول وأن يضع مواد االيكاو المالئمة بشأن شتى        تجميع وتحليل الخبرة التي اكتسبتها     ىينبغي للمجلس أن يتول     -٣
  .مسائل العوامل البشرية

  )ث(المرفق 
  تقديم خدمات الحركة الجوية

يطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتيبات الالزمة لتقديم خدمات الحركة الجويـة  شيكاغو  الملحق الحادي عشر باتفاقية      حيث أن 
  .تقررت لها هذه الخدماتفي المجاالت الجوية وفي المطارات التي 

قرر على الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدارة السالمة في خدمات        شيكاغو   الملحق الحادي عشر باتفاقية      وحيث أن 
  .الحركة الجوية

  . الحركة الجوية ادارةمزيد من الكفاءة فيال الجهود التعاونية بين الدول المتعاقدة تؤدي الى وحيث أن
  :العمومية تقرر ما يليفان الجمعية 

 الـسالمة واالنتظـام     شروطأن تضمن الدول لدى تنفيذ خدمات الحركة الجوية أن الخدمات الجاري تقديمها تفي ب               -١
  .والكفاءة في الطيران المدني الدولي

طريقـة   بادارة الحركـة الجويـة  /نظم االتصاالت والمالحة واالستطالعحاجة الى تشغيل أن تقيم الدول االعتبار لل   -٢
  .سيما المجال الجوي العلوي  ادارة المجاالت الجوية والكفاءةاقتصادية، وأن تقيم االعتبار للجهود التعاونية التي تحسن 
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 جميع  علىالجوية المعنيين يطبقون برامج ادارة السالمة الجوية         ينبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة         -٣
  . اليها خدمات الحركة الجويةونقدميتي المجاالت الجوية وجميع المطارات ال

  االجراء المتصل بهذا القرار
 توكل اليها   ، فيما بينها   لخدمات الحركة الجوية   ينبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هيئة واحدة مشتركة           

ضي أي دولتين أو أكثـر أو فـوق         مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أرا            
  .أعالي البحار

  ـ انتهى ـ




