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  والثالثون ةثامنالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  التنفیذیةالتي یتعین أن تنظر فیها اللجنة األخرى الرفیعة المستوى من جدول األعمال: مسائل السیاسة العامة  ٢٥البند 

  صیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة 
  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة 

  الختالفاتواإلبالغ عن ا
  )ورقة مقدمة من مجلس االیكاو(

  موجز تنفیذي
منها التزاما على كل دولة متعاقدة بأن تقوم  ٣٨) بموجب المادة Doc 7300 تفرض اتفاقیة الطیران المدني الدولي (االتفاقیة

سیة.  وبالرغم من أنه ال بإبالغ االیكاو فورا بجمیع االختالفات بین لوائحها  أو ممارساتها وتلك المحددة في كل قاعدة قیا
 انظر(من االتفاقیة، من المحبذ أن تقوم كل دولة بذلك  ٣٨عن التوصیات بموجب المادة یلزم اإلبالغ عن االختالفات 

 وباإلضافة إلى ذلك، یشترط ).١٥-٣٧المنصوص علیها في المرفق (د) من قرار الجمعیة  من اإلجراءات ٣الفقرة 
الهامة بین ختالفات في أدلة الطیران الخاصة بها االالدول أن تنشر  على - لطیران خدمات معلومات ا - ١٥الملحق 

  بین ما یتصل بها من قواعد وتوصیات دولیة صادرة عن االیكاو. الوطنیة و وممارساتها  هاوائحل
ي وانتظامه الطیران المدني الدولمة والهدف الرئیسي من اإلبالغ عن االختالفات ونشرها هو االرتقاء بمستویات سال

وكفاءته عن طریق ضمان معرفة جمیع الجهات المعنیة بالطیران المدني الدولي بالقواعد والممارسات الوطنیة بقدر ما 
. ومع ذلك، ال تزال الدول األعضاء تواجه تكون مختلفة عن تلك المنصوص علیها في القواعد والتوصیات الدولیة

وعة. وتتناول هذه الورقة نتائج دراسة أجریت عن المشكالت المتعلقة باإلبالغ صعوبات في الوفاء بالتزاماتها ألسباب متن
االیكاو  يت. ونظرا لألهمیة البالغة لتحلِّ عن االختالفات ونشرها واألنشطة التي اضطلعت بها االیكاو لمعالجة هذه المشكال

میة قائم بذاته لتسلیط الضوء على أهار قرار إصد من المقترح ،تحسین الوضع الحاليالمزید من االلتزام ببدول األعضاء وال
یة الدولیة والمواد اإلرشادیة الفن القواعد والتوصیاتب فیما یتصلوتوسیع نطاق سیاسات االیكاو المستمرة  هذا االلتزام

  یة.الفن واإلرشاداتالملحقات  ، بحیث تشمل جمیع١٥- ٣٧المتضمنة حالیا في القرار 
  : المجلس مدعو لـ:اإلجراء

  .من هذه الورقة ٢محتویات الجزء ظر في الن ) أ
من  )ـ(د) و(ه(أ) و المرفقات یحل محلبحیث  ثم اعتمادهومن  (أ)استعراض القرار المقترح في المرفق  ) ب

  .في قرار واحدالعناصر مختلف  ویوجد ١٥-٣٧القرار
  ورقة العمل هذه مرتبطة بجمیع األهداف االستراتیجیة  األهداف االستراتیجیة:

المتوفرة في المیزانیة ویة بالموارد ولار إلیها في هذه الورقة وفقا لألاألنشطة المشنفَّذ سوف ت  لمالیة:اآلثار ا
  ٢٠١٦إلى  ٢١٠٣ للفترة من  المعتمدة

)٨/١٠/٢٠١٠ في( قرارات الجمعیة العمومیة الساریة،   المراجع: Doc 9958  
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  المقدمة  - ١
الطیران المدني الدولي  سالمة الهدف الرئیسي من اإلبالغ عن االختالفات ونشرها هو االرتقاء بمستویات  ١- ١

ووفقا للبرنامج العالمي لتدقیق مرافبة السالمة فإن حالة اإلبالغ عن االختالفات ونشرها ال تبعث على الرضا . وانتظامه وكفاءته
دراسة شاملة عن المشكالت التي تنطوي علیها هذه المسألة  أجریتذا الموضوع، بأي حال من األحوال. وبالنظر إلى أهمیة ه

وترد أدناه مناقشة  وتوفیر المزید من التوجیه لمساعدة الدول األعضاء. هابغرض تحسین القواعد واإلجراءات ذات الصلة ب
 لنتائج الدراسة.

في قرار واحد، وٕادخال تعدیالت على  ١٥-٣٧ تقترح هذه الورقة إدماج المرفقات (أ) و(د) و(ه) من القرار  ٢- ١
وٕاضافة أحكام جدیدة إلى  المالحقتوحید النص ومواءمته بما یتیح إدراج المراجع الخاصة بجمیع بعض العناصر عن طریق 

حة مات المالدولیة وٕاجراءات خدمنطوق القرار. ویرد في المرفق (أ) مقترح لقرار بشأن صیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات ال
  .سوغاتمن المرفق (ب) المعلومات األساسیة والمالجویة. ویتض

  مشكالت اإلبالغ عن االختالفات ونشرها  - ٢
باالختالقات. الیكاو الحالیة المتعلقة مراجعة دقیقة لوثائق ا أجریت. الوثائق المتصلة باإلبالغ عن االختالفات  ١- ٢

 هاماأو اختالفا  اختالفاوضوحا واتساقا فیما یتصل بتحدید ما یشكل  ن تكون المبادئ اإلرشادیة أكثرواتضح أن هناك حاجة أل
اإللكتروني عن االختالفات  اإلبالغوباإلضافة إلى ذلك، كشف تحلیل االختالفات المسجلة في نظام في الوثائق المختلفة. 

)EFOD( على تحدید االختالفات  أن من شأن إضافة مبادئ إرشادیة جدیدة تشمل بعض األمثلة أن یساعد الدول األعضاء
  .خدمات معلومات الطیران – ١٥ لحقمنشرها في دلیل الطیران كما یقتضي ال ي ینبغي إطالع االیكاو علیها أوالت
یجري حالیا القیام بعملیة مفصلة قطعت شوطا ملموسا تتمثل في مراجعة وتحسین الوثائق الموجودة بغرض و   ٢- ٢

قد ُأعطي ، وتقدیم إرشادات متسقة. و ١٥والملحق  ٣٨لى الدول بموجب المادة ات والشروط المفروضة عتوضیح االلتزام
التوجیه األساسي بالنظر إلى أنها تمثل أولویة خاصة  ١باإلبالغ عن االختالفات (المالحظة)المتعلقة  تعدیل المالحظةموضوع 

هذه إدخاله على ألعضاء بشأن التعدیل المقترح فیما یتصل بتحدید االختالفات واإلبالغ عنها. ویجري حالیا التشاور مع الدول ا
  المالحظة. 

. وفقا لنتائج عملیات التدقیق المنفذة في إطار البرنامج عدم كفایة العملیات واإلجراءات الفعالة لدى الدول  ٣- ٢
تفتقر إلى عملیات ات ، كانت معظم الدول التي لم تف بالتزاماتاها المتعلقة باالختالف)USOAP( العالمي لتدقیق مراقبة السالمة

فعالة لضمان توزیع الجراءات اإلعملیات و مثل هذه الوجود وتقتضي الضرورة وٕاجراءات فعالة لتحدید االختالفات واإلبالغ عنها. 
مشاورات الالزمة مع المنظمات الحكومیة المعنیة المسؤولیات على الموظفین في سلطة الطیران المدني بصورة مالئمة، وٕاجراء ال

ات المعنیة في صناعة الطیران. وبدون مثل هذه اإلجراءات والعملیات، من الصعب للغایة اإلبالغ عن االختالفات والجه
  بطریقة متسقة وفي التوقیت المناسب.

وتحقیقا لهذا الغرض، تعكف االیكاو على وضع مواد إرشادیة جدیدة مخصصة لإلبالغ عن االختالفات و نشر   ٤- ٢
ب) أمثلة عن (أ) إرشادات عن تحدید االختالفات واألبالغ عنها؛ (ل األمور التالیة، دون أن تقتصر علیها: تشم، االختالفات الهامة

  .جیة لتنظیم مسألة اإلبالغ عن االختالفاتج) أمثلة عن العملیات واإلجراءات النموذ(؛ لهامةواالختالفات االمعروفة االختالفات 
                                                 

 ترد وهي .المجلس هایعل وافق حسبما عنها، واإلبالغ االختالفات دیتحد قةیطر  عن ةیاألساس اإلرشادات "االختالفات عن اإلبالغ بشأن المالحظة" تمثل ١

 منذ "المالحظة" هذه عدلت وقد .المالحق على المدخلة التیبالتعد إلبالغها األعضاء الدول إلى المنظمة ترسلها التي الكتب من كتاب كل في
 وفقا قهیتنس قیطر  نع القائم النظام نیتحس هو لیالتعد هذا من الهدف وكان. ١٧/٣/٢٠٠٦ي ف هایعل لیتعد آخر دخل وقد .مرات ثالث ١٩٥٠عام

  .هایف يتجر  التي قیالتدق اتیعمل قبل بملئها األعضاء الدول تقوم والتي السالمة مراقبة قیلتدق العالمي البرنامج في المستخدمة لالمتثال ةیالمرجع للقائمة
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. الماضیة، كان هناك عدد من التعدیالت على مختلف المالحق . خالل السنوات الخمستعدیالت المالحق  ٥- ٢
أن تفي بالتزاماتها فیما یخص اإلبالغ  یرا ما كان صعبا للغایة علیهابالنظر إلى كل اإلجراءات التي كانت تمر بها الدول، كثو 

أو تعدل خالل فترة وجیزة من تالفات ونشرها في الوقت المناسب نظرا لعدد القواعد والتوصیات الدولیة التي تصدر عن االخ
  على ترتیبات مالیة وصناعیة. مسألة أكثر صعوبة إذا انطوت التعدیالتالزمن. وتصبح ال

خالل تحلیل االختالفات، ُوجد أن عددا من أحكام المالحق یمكن  الواردة في المالحق. األحكامتفسیر بعض   ٦- ٢
من الدول األعضاء التي ال تكون فیها لغة العمل إحدى لغات عمل ذلك، ففي كثیر باإلضافة إلى و مختلفة. بأشكال تفسیره 

ومما یفاقم الوضع في صعوبة فهم وتفسیر . األصلیةاالیكاو، قد تتأثر عملیة التفسیر أثناء ترجمة أحكام المالحق إلى لغاتها 
ر من التفاصیل بشأن سبل وطرق المالحق االتجاه العام نحو القواعد القیاسیة القائمة على األداء التي التدخل في الكثی

  االمتثال. 
سعیًا منها  ، شرعت االیكاو في العدید من المبادرات٦-٢و ٥-٢بهدف حل المشكالت المذكورة في الفقرتین و   ٧- ٢

. وتهدف هذه وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة  إعداد وتعدیل القواعد والتوصیات الدولیة فيحالیا  اإلجراءات المتبعةلتحسین 
جودة القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة رفع مستوى أكثر واقعیة لبدء التطبیق و تواریخ  تحدیدمبادرات إلى ال

وتوفیر تخطیط ب فعل في تنفیذ استراتیجیة تسمحوفضال عن ذلك، بدأت االیكاو بال .تعزیز فائدتها وقابلیتها للتطبیقالجویة و 
الخطة إلى توفیر ترمي رهنا بتوفر الموارد و التوصیات الجدیدة أو المعدلة في بعض المجاالت. معلومات أساسیة عن القواعد و 

آلیة بأن تنفذ االیكاو  ىیُوص بغیة زیادة فعالیة العملیات الراهنةو ادات وربما المواد التدریبیة إلى الدول في وقت االعتماد. اإلرش
    تنقیح ووضع المواد اإلرشادیة.ب لما یتصفی بصورة منهجیة تحدید األولویةتمكِّن من 

. اتضح من عملیة المراجعة والتحلیل التي ُأجریت لإلضافات انخفاض قیمة اإلضافات الورقیة المتأخرة والقدیمة  ٨-٢
شهرا في  ٢٢في بعض الحاالت  اقتضى النشر(بسرعة ة تكون متوفر  لمالحق أن االختالفات التي تبلغ عنها الدول اللالورقیة 
في الوقت الحالي، فإن معظم و  التعدیالت على المالحق). تاریخ وجوب تطبیق شهرا بعد ٤٥ و ٨ ط، أي ما یتراوح بینالمتوس

هذه إلى التقلیل من حاالت التأخیر أو عدم توافر االختالفات ربما أدت اإلضافات قدیمة والتشمل آخر التعدیالت على المالحق. و 
   في التوقیت المناسب. أو اإلفادة بشأنها ت همة الدول عن اإلبالغ عن االختالفاتأهمیة وقیمة المعلومات المقدمة وأثبط

وبهدف تحسین توقیت تقدیم المعلومات بشأن االختالفات، تقوم االیكاو بترشید اإلجراءات المتبعة لنشر   ٩- ٢
فات. وتم إطالق النسخة األولى استخدام النظام اإللكتروني لإلبالغ عن االختال زیادةعن طریق تشجیع الدول على اإلضافات 

. والتشمل هذه (www.icao.int/usoap) من اإلضافات اإللكترونیة على الموقع اإللكتروني الخاص بنهج الرصد المستمر
 لكتروني لإلبالغ عن االختالفاتاإلالتي سجلتها الدول في النظام  سوى االختالفاتفي الوقت الحالي اإلضافات اإللكترونیة 

. وتحقیقا ٢٠١١ /١/٤المؤرخ في   AN1/1-11/28 مة الذي یحمل الرقم المرجعيظوتحققت منها حسبما هو وارد في كتاب المن
ع الدول األعضاء على  غ هذه العملیة الجدیدة باالنتقال إلى استخدام النظام اإللكتروني لإلبال المساعدة فيلهذا الغرض، تشجَّ

  عن االختالفات بدال عن استخدام العملیات الورقیة لإلبالغ عن اختالفاتها. 
وینبغي مالحظة أن عدد اإلختالفات المبلغ عنها قد ارتفع بصورة كبیرة وأن األمانة العامة لیس لدیها القدرة   ١٠- ٢

وبهدف إتاحة مناسب. وفي هذا الصدد، في التوقیت الإلى جمیع لغات عمل االیكاو ونشرها هذه االختالفات ترجمة حالیا على 
وسعیًا لتیسیر مهمة األمانة العامة،  ،على نطاق واسع، وتعمیم فائدتها على أكبر عدد من الدولالمعلومات عن االختالفات 

http://www.icao.int/usoap)
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ند ، ع٢في أدلة معلومات الطیران الخاصة بهانشر الض اغر ُتشّجع الدول األعضاء على توفیر نص باللغة اإلنجلیزیة، مترجم أل
  . بإحدى لغات عمل االیكاو بخالف اللغة االنجلیزیة اإلبالغ عن اختالفاتها

. یشترك في اإلجراءات المتعلقة بعملیات اإلبالغ عن الموارد والمعارف لدى سلطات الطیران المدني قلة  ١١- ٢
عملیات التدقیق في إطار ریت فیها ومن بین الدول التي ُأجلقانونیین واإلداریین. االختالفات مجموعة من الموظفین الفنیین وا

 وخطط تدریب رسمیة بصفة عامة لموظفیها برامجبلغت نسبة الدول التي لم تقم بوضع  العالمي لتدقیق مراقبة السالمة البرنامج
ابعة . وهذا یعني أن العدید من الدول تواجه صعوبات في توفیر التدریب الفني والقانوني واإلداري لموظفیها لمتفي المائة ٥٢

  األوضاع فیما یخص مستوى االمتثال أو االختالفات واالضطالع بفعالیة بمهامهم ومسؤولیاتهم وفقا لذلك. 
تعكف لمساعدة الدول في األعمال المتعلقة باالمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أو تحدید االختالفات، و   ١٢- ٢

زیادة الوعي في الدول األعضاء بشأن ف إلى توفیر المزید من التوجیه و یهد األمانة العامة على إعداد برنامج تدریبي بالكمبیوتر
أهمیة اإلبالغ عن االختالفات ونشرها. وبالنسبة للدول التي تفتقر إلى الموارد بصفة عامة، أعدت االیكاو، باإلضافة إلى ذلك، 

 )GASP( لخطة العالمیة للسالمة الجویة"فیما یخص النسخة المنقحة من "اأعمالها  رشادات عن ترتیب أولویاتالمزید من اإل
لغیرها من الدول  وفضال عن ذلك، تشجع االیكاو الدول األعضاء على تقدیم الموارد المالیة والفنیة ٩٢- ٣٨القرار  الواردة في

  وتبادل أفضل الممارسات معها.  إلیهاالتي هي في حاجة 
ل في العدید من الدول مرتبة عالیة في البرنامج الوطني عند . من المسلَّم به أن الطیران قد الیحتالتزام الدول  ١٣- ٢

عتبر اإلبالغ عن االختالفات ونشرها أمرا بنفس مقارنته بمجاالت أخرى كالصحة والتعلیم والفقر. وفضال عن ذلك، قد الیُ 
  مستوى أهمیة أنشطة الطیران األخرى مثل منح اإلجازات والترخیص والمراقبة.

باستثناء االختالفات الواردة في زیادة الشفافیة في المعلومات الخاصة باالختالفات  ذلك أنومن المسلم به ك  ١٤- ٢
سوف تشجع الدول على التحلي بمزید  ،التدخل غیر المشروع أنشطةحمایة الطیران المدني الدولي من  -  األمن – ١٧الملحق 

التوصیات الدولیة أو اإلبالغ عن اختالفاتها. وبالتالي تقترح لقواعد و لفیما یخص االمتثال من المسؤولیة في الوفاء بالتزاماتها 
ع الجهات التي یتم التحقق منها متاحة بشكل أیسر لجمیالمعلومات عن االختالفات أ) آلیة لجعل ( :ما یلي االیكاو استحداث

  وسیلة لمنع إساءة استخدام هذه المعلومات.ب) (و؛ المعنیة
 الخاتمة  - ٣

اإلبالغ عن االختالفات ونشرها هو االرتقاء بمستویات سالمة الطیران المدني الدولي الهدف الرئیسي من   ١- ٣
وانتظامه وكفاءته عن طریق ضمان معرفة جمیع الجهات المعنیة بالطیران المدني الدولي بالقواعد والممارسات الوطنیة بقدر ما 

أعاله، ال تزال الدول  ٢ومع ذلك، وكما ُذكر في الجزء تكون مختلفة عن تلك المنصوص علیها في القواعد والتوصیات الدولیة. 
تحل$ي االیكاو  فإنوبالتالي  األعضاء تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد ألسباب داخلیة وخارجیة متنوعة.

وء ما ورد أعاله، ُیوصى والدول األعضاء بالمزید من االلتزام یكتسي أهمیة بالغة لالستمرار في تحسین الوضع الراهن. وفي ض
 المالحقیشمل جمیع بحیث ها في قرار قائم بذاته، محتویات تجمیعو  ١٥-٣٧) من القرار ـ(هبتوسیع نطاق المرفقات (أ) و(د) و

  والمواد اإلرشادیة الفنیة.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                 
، أن تنشر أي اختالفات هامة في أدلة الطیران الخاصة بها وأن ترفق ترجمة ١٥یجب على الدول المتعاقدة، بمقتضى أحكام الملحق  ٢

  .إنجلیزیة لألجزاء المعبر عنها بلغة واضحة
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  المرفق (أ)
  العمومیة للجمعیة الثامنة والثالثینالعتماده من الدورة   دّ عَ مشروع قرار مُ 

واإلبالغ  )PANS( ) وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة SARPsات الدولیة (وتنفیذ القواعد والتوصی صیاغة... -٣٨ القرار
  عن االختالفات

تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقیق أعلى درجة من  من اتفاقیة الطیران المدني الدولي ٣٧أن المادة  حیث
   ى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛توحیدها إل ؤديوصیات التي تخص كل المسائل التي یالتالتوحید في القواعد و 

قد تطلبت من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد  اتفاقیة الطیران المدني الدولي االتفاقیة من ٣٧المادة  لما كانتو 
 ٩٠و ٥٧و  ٥٤و ٣٨یتناولها ولما كانت المواد والتوصیات واإلجراءات الدولیة، وتحدد الغرض من ذلك العمل واألمور التي 

   تضمن أحكاما إضافیة في هذا الصدد؛من تلك االتفاقیة ت

ترى من الضروري اتباع نظم  أو وأي قاعدة دولیة أو إجراء دولي، متعاقدة التي التستطیع االلتزام بأن الدولة ال حیثو 
  طارا بذلك على الفور إلى االیكاو؛بأن ترسل إخیة من االتفاق ٣٨أو أسالیب تختلف عنها، ملزمة طبقا للمادة 

  متثال لهذه األحكام من االتفاقیة؛الجمعیة العمومیة قد استصوبت وضع سیاسات معینة التباعها في اال لما كانتو 

  ولما كان مصطلع "القاعدة القیاسیة" ومصطلح "توصیة" یعنیان ما یلي:

ادیة أو التكوین أو المعدات أو األداء أو العاملین أو اإلجراءات أي حكم یحدد الخصائص الم -القاعدة القیاسیة  ) أ(
ویعتبر تطبیقه بشكل موحد أمرا ضروریا لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجویة الدولیة، والتزمت الدول 

إجباریا المتعاقدة بالتقید بها بموجب اتفاقیة شیكاغو، وفي حالة استحالة التقید به یصبح إبالغ المجلس بذلك 
  من االتفاقیة.  ٣٨بمقتضى المادة 

أي نص یحدد الخصائص المادیة أو التكوین أو المعدات أو األداء أو العاملین أو اإلجراءات،  –التوصیة    (ب)
ویعتبر تطبیقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجویة الدولیة، وتحاول الدول 

 به بموجب اتفاقیة شیكاغو. المتعاقدة التقید

بأن التنفیذ الفعال للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة یعزز سالمة الطیران المدني ٕاذ تسلِّم و 
  الدولي وأمنه وتنمیته المستدامة؛

لمناسب لتعزیز في التوقیت االمعلومات عن االختالفات على بأهمیة تیسیر حصول جمیع الجهات المعنیة وتسلِّم 
  سالمة الطیران المدني الدولي وانتظامة وكفاءته؛

االتفاقیة من  ٣٨و ٣٧أن العدید من الدول المتعاقدة تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادتین  الحظتو   
  اكبة وتیرة التعدیالت في المالحق؛ومو 
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للغایة تشكل مساعدة قیمة  توفرها االیكاو  من خالل المنظمة تقدماإلرشادات الفنیة الحدیثة التي  بأن تسّلمو  حیث أن
  المالحة الجویة والخطط اإلقلیمیة؛للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات  الفعال بالتنفیذللدول المتعاقدة فیما یتصل 

تشغیل لمواكبة من المهم أیضا نشر اإلرشادات الفنیة لتدریب العاملین وتحدیث معلومات موظفي ال وحیث أنه
  التطورات التكنولوجیة وتحسین نوعیة الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العملیات الجویة؛

  التوجد على الصعید العالمي سبل لتوفیر هذه اإلرشادات غیر االیكاو؛ وحیث أنه
شكالن مهمة ضخمة التحدیث المستمر ألدلة االیكاو، وٕاصدار أدلة وكتب دوریة جدیدة حسب االقتضاء، ی وحیث أن

یلزمها عاملون فنیون وٕاداریون وتنطوي على أولویات متضاربة وتتطلب تدابیر خاصة لتنظیم قدرة العمل في أمانة المنظمة 
  وتنظیم أسالیب النشر؛

جمیع مواد االیكاو اإلرشادیة الفنیة الخاصة  ومتابعةإعداد هناك حاجة إلى الكثیر من الموارد من أجل م بأن تسلِّ و 
   ؛ة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویةلقواعد والتوصیات الدولیبا
  ؛تالفات الُمبلغ عنها إلى االیكاوالحظ زیادة عدد االختو 
كافة الوسائل  ماسة اللتماس واستخدامتسلم بأن هناك حاجة و  وحیث أنه من األهمیة بمكان أن تستخدم المنظمة  - ١

لقواعد والتوصیات الدولیة التغلب على المصاعب التي تعترض تنفیذها لالمتاحة لتشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها على 
  خدمات المالحة الجویة؛ وٕاجراءات 

  تقرر ما یلي  :فإن الجمعیة العمومیة
من  ٣٨و ٣٧موجب المادتین المفروضة بالمتعاقدة إلى إعادة تأكید التزامها باالمتثال لاللتزامات  تدعو الدول - ٢

 ؛االتفاقیة

ُتعدل حسب االقتضاء القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة كي تواكب  نتقرر أ یجب أن - ٣
والتنفیذ على الصعیدین العالمي   اإلقلیمي تغیر االحتیاجات والتقینات وتصبح، ضمن جملة أمور، أساسا سلیما للتخطیط

 وتوفیر التجهیزات والخدمات؛ واإلقلیمي؛

م المادة السابقة، على أنه یجب توفیر قدر عاٍل من االستقرار في القواعد والتوصیات دون اإلخالل بأحكا توافق، - ٤
. ولهذه الغایة یجب أن تقتصر التعدیالت على ما یهم الوطنیة هالوائح استقرارلتمكین الدول المتعاقدة من المحافظة على 

  لم تكن ضروریة؛ السالمة واالنتظام والكفاءة دون إدخال تعدیالت على أسلوب التحریر ما 

وأسالیب العمل الموصى بها بعبارات واضحة وبسیطة  تصاغ القواعد القیاسیة یجب أن هأنعلى من جدید تؤكد  - ٥
ووجیزة. ویجب أن تشتمل القواعد والتوصیات على أحكام عامة وصلت إلى مرحلة النضج واالستقرار، وأن تحدد الشروط 

ویجب، بالقدر الممكن، أن توضع في والكفاءة.  واالنتظام لسالمةالمطلوبة  ل مستویاتأیضا الالمتعلقة بالتشغیل واألداء وتحدد 
 ا من ِقبل االیكاو؛هوثائق منفصلة المواصفات الفنیة الداعمة، عند وضع

وٕاجراءات جراءات اإلو ، لدى إعداد القواعد والتوصیات الدولیة یعتمدأن بالمجلس  تكلف لالیكاو أن تعتمد ینبغي - ٦
ات األخرى المكلفة بوضع ، إلى اقصى حد مالئم، على أعمال الهیئالفنیة اإلرشادیة االیكاو ومواد الجویةحة دمات المالخ
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للمجلس أن یعتبر المواد التي تصدرها تلك الهیئات القواعد بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي. ویمكن 
 ة اإلشارة إلیها في وثائق االیكاو؛بغي في تلك الحالئها لشروط االیكاو؛ وینحیث استیفامن المعنیة بوضع القواعد مواد مناسبة 

التي تحدد  التوصیات الدولیةو  اعدو الق، یجب أن تكون والكفاءةفي حدود مقتضیات السالمة واالنتظام  نهأ قررت - ٧
وخدمات وبین ما یترتب على هذا  التجهیزات والخدمات الواجب توفیرها ولیدة توازن سلیم بین ما یقتضیه التشغیل من تجهیزات

 التوفیر من آثار اقتصادیة؛

 التوصیات القواعد وبشأن اقتراحات تعدیل یستشیر الدول المتعاقدة  تكلف المجلس بأن یستشیر المجلسیجب أن  - ٨
خاذ إجراء وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة قبل أن یبت فیها، باستثناء الحاالت التي یرى فیها المجلس أن من الضروري ات

، وذلك بشرط المتعاقدة عاجل. وعالوة على ذلك، یجوز للمجلس أن یتخذ قراره بشأن المواصفات الفنیة بدون استشارة الدول
 بناء على طلبها. المتعاقدةالتحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي. ومع ذلك یجب توفیر هذه المواد للدول 

سریان تعدیالت القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة بما  یجب أن تحدد تواریخ بدء أنه قررت - ٩
   كافیة لتنفیذها.هلة یتیح للدول المتعاقدة م

یجوز تعدیل أي ملحق أووثیقة إجراءات خدمات المالحة الجویة أكثر من مرة واحدة في السنة  ال على أنه وافقت -١٠
 التقویمیة.

أي  أن تنشر في أدلة طیرانهاب ١٥بالشرط المفروض بموجب الملحق الدول المتعاقدة  ذكِّرت أن ُیطلب إلى ینبغي -١١
وأن تدرج ترجمة إنجلیزیة لألجزاء  ،عن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویةاختالفات هامة 

 .واضحة بصیاغةعنها  معبراً 

عند اإلبالغ عن اختالفاتها بإحدى لغات عمل االیكاو بخالف اللغة ، االیكاو طالعالدول المتعاقدة على إ تشجع -١٢
على أوسع نطاق وبما المعلومات عن االختالفات بهدف إتاحة  باللغة اإلنجلیزیةاإلنجلیزیة أن تقدم أیضا نسخة عن اختالفاتها 

   .یحقق أقصى فائدة ممكنة

عند إبالغ االیكاو عن  (EFOD)ي عن االختالفات الدول المتعاقدة على استخدام نظام اإلبالغ االلكترونتشجع  -١٣
 اختالفاتها.

عاقدة تومساعدة الدول الم  (EFOD)األمین العام بمواصلة تحسین نظام اإلبالغ االلكتروني عن االختالفات ف لتك -١٤
 على التحول من العملیات القائمة على الورق إلى استخدام نظام اإلبالغ االلكتروني على االختالفات.

االختالفات القائمة بین قواعد وممارسات الدول  وتحلیل رصدقوم بأن یبالمجلس  توجه ن یرصد المجلسیجب أ -١٥
ولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة، وذلك بهدف التشجیع على إزالة االختالفات لصالح المتعاقدة والقواعد والتوصیات الد

 واتخاذ اإلجراء المناسب.  ات المنافیة ألهداف القواعد الدولیةوٕازالة االختالف ،المالحة الجوبة وانتظام وكفاءة سالمة

 یجب أن یقوم المجلس بتحلیل السبب الرئیسي وراء عدم التنفیذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة 

لجمیع المعلومات عن االختالفات الحصول بمزید من السهولة على إتاحة  إمكانیاتیستكشف  المجلس بأن تكلف -١٦
   تقییم اآللیة والشكل المناسبین لتقدیم المعلومات.و الجهات المعنیة 
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ة یجب تشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل الوسائل المتاحة على تنفیذ القواعد والتوصیات الدولی قرر أنهت -١٧
  وتزویدها بالمزید من اإلرشادات فیما یتعلق باإلبالغ عن االختالفات ونشرها.وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة 

للدول الطالبة للمساعدة تعاونا فنیا في شكل موارد مالیة وفنیة،  القادرة على أن تقدمالمتعاقدة  بجمیع الدول بتهی -١٨
  .من االتفاقیة ٣٨و ٣٧لتمكینها من االضطالع بالتزاماتها بموجب المادتین 

ویات األدلة الفنیة الصادرة تحدیث محت في لالستمرارترتیب األولویات باالیكاو  تكلف  إعطاء األولویة الستمرار تقرر -١٩
بما یحقق أقصى قدرمن  الدول قتضیها التقدم التكنولوجي لكي تتبعهایالتي عن االیكاو، ووضع المواد اإلرشادیة اإلضافیة 

، وفي التخطیط تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة و تخطیطها لمتعاقدة فيلدول االفائدة ل
  .یذ التجهیزات والخدماتلتنف
تمثل بهذا القرار ات بكل جانب من جوانب السیاسات المستمرة الواردة في المرفقاإلجراءات المرتبطة  أن تقرر -٢٠

  .القرارهذا  تلك السیاساتإرشادات الغرض منها تسهیل وضمان تنفیذ 
  ١٥- ٣٧من القرار )ـه((أ) و(د) و المرفقات .ومرفقاته (أ) إلى (ث) بأكملها ١٣- ٣٦هذا القرار یحل محل  تعلن أن -٢١

  اإلجراءات المتصلة بالقرار

ینبغي للمجلس أن یحقق التناسق الكامل بین أحكام القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجوبة.   - ١
ت الدولیة وٕاجراءات ویجب أن یحاول المجلس تحسین طریقة تجهیز وعرض وفائدة وثائق االیكاو التي تتضمن القواعد والتوصیا

خدمات المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة و التطبیقات المرتبطة بها. وتحقیقا لهذه 
لعامة لمستویات النظم والتشغیل واألداء. وینبغي للمجلس أن ت االغایة, ینبغي للمجلس أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفاا

 ل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة.  ضأفیواصل البحث عن 

تعلیقات كاملة ومفصلة على التعدیالت المقترحة للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات ینبغي للدول المتعاقدة أن تبدي   - ٢
ها. وینبغي لذلك أن تتاح لها فسحة خدمات المالحة الجویة، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتهاعلى مضمون

یوما على األقل لإلبالغ بعزمها على  ٣٠من الوقت قدرها ثالثة أشهر على األقل. وینبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها 
  ا بشأنها. هإقرار أو اعتماد أي مواد تفصیلیة لم یتم التشاور مع

ثالثة أشهر كاملة للتبلیغ عن موافقتها على التعدیالت المعتمدة  ینبغي إعطاء الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها  - ٣
للقواعد والتوصیات، وینبغي للمجلس عند تحدیده لموعد التبلیغ عن عدم الموافقة أن یراعي الوقت الالزم إلرسال التعدیالت 

 المعتمدة ووصول بالغات الدول.

أن ال تقل الفترة الفاصلة بین كل موعد  ،أعاله ٨لفقرة تطبیق أحكام ا فيینبغي ان یراعي المجلس حسب اإلمكان   - ٤
  مقرر وآخر یلیه للتطبیق المشترك لتعدیالت المالحق وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة عن ستة أشهر.
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، أن یأخذ ة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویةالقواعد والتوصیات الدولیعلى تعدیالت  اعتمادهینبغي للمجلس، قبل   - ٥
 .إمكانیة تنفیذ القواعد والتوصیات واإلجراءات المذكورة في التواریخ المحددة لوجوب التطبیقسبان في الح

بغي للمجلس أن یحث الدول المتعاقدة على إخطار المنطمة بأي اختالفات موجودة بین نظمها وممارساتها الوطنیة ین  - ٦
تزم فیها بتلك األحكام. وینبغي للدول المتعاقدة التي تجد نفسها وأحكام القواعد والتوصیات الدولیة، وكذلك بالتواریخ التي ستل

غیر قادرة على االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أن تخطر االیكاو بسبب عدم تنفیذها لها، بما في ذلك اي لوائح وممارسات 
 وطنیة مطبقة تختلف من حیث الشكل أو المبدأ. 

تیسیر إتاحة االختالفات عن القواعد القیاسیة  صورة إضافات بالمالحق علىأن تنشر بسرعة اإلخطارات ینبغي   - ٧
 .على وجه السرعةالمتلقاة لألطراف المتعاقدة  والتوصیات الدولیة

تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات  تطبیق الدول المتعاقدة على ویساعد ینبغي للمجلس، وهو یشجع  - ٨
اإلقلیمیة وموارد  لدى االیكاو موارد المقر الرئیسي وموارد كبما في ذل ة، أن یستعین بجمیع الوسائل المتاحةیالمالحة الجو 

 .مساعدة لتطویر الطیران المدني الدوليالموارد و الالتي توفر  الهیئاتوأن یعزز شراكاته مع   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

 عمل أسالیب التشغیلیة منشآتها في لتطبق ،ودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاءتواصل جه ینبغي للدول المتعاقدة أن  - ٩

 خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات القواعد مع تتفق أحكام تنفیذ بإعمال بموجبها تقوم داخلیة وٕاجراءات عملیات تستحدث

  .فاعلیة وأكثر وأبسط أسهل اإلجراءات تصبح حتى الدولیة المالحة

 أن الجویة، المالحة خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات القواعد عن القائمة لالختالفات رصده في لس،للمج ینبغي  - ٤

 غیر إخطارا أرسلت التي الدول ومن والتوصیات القواعد لهذه بتنفیذها مةظالمن تخطر لم التي المتعقاقدة الدول من تقاریر یطلب

 والتوصیات القواعد تنفیذ عن معلومات طیرانها أدلة في تنشر لم التي عاقدةالمت الدول من یطلب أن للمجلس ینبغي كذلك كامل،

  الجویة. المالحة خدمات وٕاجراءات الدولیة

وفقا الألولویات المتفق علیها لتغطیة جمیع الفنیة  اتتقوم بتحدیث وتطویر اإلرشاد أن لالیكاو للمجلس ینبغي  -١٠
باستمراربرنامج األدلة الفنیة والكتب الدوریة التي تصدرها المنظمة، وذلك ضمانا یستعرض  .المجاالت الفنیة على النحو الوافي

إلدراج القدر الوافي من اإلرشادات الالزمة لكل المجاالت الفنیة المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال المزید من 
  التحسینات على مستویات السالمة الحالیة.

سبل التي تتیح إصدار ونشر ما یلزم من أدلة فنیة وكتب دوریة دون تأخیر كبیر ودون ینبغي للمجلس أن یوفر ال  - ٢
  المساس باولویات المطبوعات الروتینیة.

  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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  المرفق (ب)
  معلومات أساسیة ومسوغات النص المقترح للقرار

  
 النص المقترح مالحظات

 الدیباجة
، المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 

 من الدیباجة. ١الفقرة 
تطلب من  من اتفاقیة الطیران المدني الدولي ٣٧أن المادة  حیث

كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقیق أعلى درجة من التوحید في 
القواعد والتوصیات التي تخص كل المسائل التي یؤدي توحیدها 

 إلى تسهیل المالحة الجویة وتحسینها؛ 
، المرفق (أ)، ١٥-٣٧منقولة من القرار  هذه الفقرة

 من الدیباجة. ١الفقرة 
 اتفاقیة الطیران المدني الدولي االتفاقیة من ٣٧المادة  ولما كانت

قد تطلبت من المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد والتوصیات 
واإلجراءات الدولیة، وتحدد الغرض من ذلك العمل واألمور التي 

من تلك االتفاقیة  ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨د یتناولها ولما كانت الموا
 تتضمن أحكاما إضافیة في هذا الصدد؛ 

، المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من الدیباجة. ٢الفقرة 

  
ُیقترح إدخال تعدیل طفیف ألغراض مواءمة نص القرار 

 من االتفاقیة. ٣٨مع المادة 

اللتزام بأي قاعدة أن الدولة المتعاقدة التي ال تستطیع ا وحیث
ترى من الضروري اتباع نظم أو  أوو دولیة أو إجراء دولي، 

من االتفاقیة بأن  ٣٨أسالیب تختلف عنها، ملزمة طبقا للمادة 
  ترسل إخطارا بذلك على الفور إلى االیكاو؛

 

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من الدیباجة. ٢الفقرة 

ة العمومیة قد استصوبت وضع سیاسات معینة الجمعی ولما كانت
  التباعها في االمتثال لهذه األحكام من االتفاقیة؛

 
، المرفق ١٥-٣٧هذه الفقرة كانت موجودة في القرار  

  من الدیباجة.  ٣(أ)، الفقرة 
  

  ُیقترح حذف هذه الفقرة لألسباب التالیة:
  
شرح معنى مصطلحي "القاعدة القیاسیة"  ) أ

 ر في تصدیر كل المالحق.و"التوصیة" مذكو 
  

القرار الُمقترح سوف ینطبق على جمیع  ) ب
المالحق. والمصطلحان "القاعدة القیاسیة" و"التوصیة" 

یختلفان اختالفا طفیفا عنهما في بقیة   ٩في الملحق 
 ).C/780المالحق ( 

"القاعدة القیاسیة" ومصطلح "توصیة" یعنیان  حولما كان مصطل
  ما یلي:

  
أي حكم یحدد الخصائص المادیة أو  –یاسیة القاعدة الق  (أ)

المعدات أو األداء أو العاملین أو اإلجراءات  أوالتكوین 
ویعتبر تطبیقه بشكل موحد أمرا ضروریا لسالمة أو انتظام 
أو كفاءة المالحة الجویة الدولیة، والتزمت الدول المتعاقدة 
بالتقید بها بموجب اتفاقیة شیكاغو، وفي حالة استحالة 

تقید به یصبح إبالغ المجلس بذلك إجباریا بمقتضى المادة ال
  من االتفاقیة.  ٣٨

  
  
  

أي نص یحدد الخصائص المادیة أو التكوین أو  –التوصیة (ب) 
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المعدات أو األداء أو العاملین أو اإلجراءات، ویعتبر 
تطبیقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أو انتظام أو 

یة، وتحاول الدول المتعاقدة كفاءة المالحة الجویة الدول
 التقید به بموجب اتفاقیة شیكاغو.

  ُیقترح إثبات هاتین الفقرتین الجدیدتین بغرض:
  
من  ٣٨و ٣٧إعادة تأكید أهمیة المادتین  ) أ

  االتفاقیة؛ و
 ٨و ٣إعطاء خلفیة و/ أو مسوغ إلضافة الفقرات  ) ب

 من منطوق القرار. ١٥و ٩و

اعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات وٕاذ تسلِّم بأن التنفیذ الفعال للقو 
سالمة الطیران المدني الدولي وأمنه  خدمات المالحة الجویة یعزز 

 وتنمیته المستدامة؛
بأهمیة تیسیر حصول جمیع الجهات المعنیة على  وتسلِّم

في التوقیت المناسب لتعزیز سالمة المعلومات عن االختالفات 
 ه؛وكفاءت وانتظامهالطیران المدني الدولي 

  ُیقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة بغرض:
معالجة نتائج عملیات التدقیق التي أجریت في   أ)

إطار البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة 
)USOP CSA؛(  

و  ٣إعطاء خلفیة و/ أو مسوغ إلضافة الفقرات   ب)
 من منطوق القرار. ١٥و  ٩و  ٨

ه صعوبات في الوفاء أن العدید من الدول المتعاقدة تواج وتالحظ
من االتفاقیة ومواكبة وتیرة  ٣٨و ٣٧بالتزاماتها بموجب المادتین 

 التعدیالت في المالحق؛

، المرفق ١٥- ٣٧هاتان الفقرتان منقولتان من القرار 
  من الدیباجة. ٢و  ١(هـ)، الفقرتین 

ُیقترح إدماج هاتین الفقرتین المترابطتین وشرح أهمیة 
یة الفنیة من منظور أوسع وقیمة المواد اإلرشاد

"المساعدة في التنفیذ الفعال"، بما یشمل تخطیط عملیة 
 التنفیذ و تدریب الموظفین. 

تقدم من خالل اإلرشادات الفنیة الحدیثة التي  بأن وتسّلم حیث أن
للدول  للغایةتشكل مساعدة قیمة  توفرها االیكاو  المنظمة

واعد والتوصیات الدولیة للق الفعال المتعاقدة فیما یتصل بالتنفیذ
  وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة والخطط اإلقلیمیة؛

 
من المهم أیضا نشر اإلرشادات الفنیة لتدریب العاملین  وحیث أنه

وتحدیث معلومات موظفي التشغیل لمواكبة التطورات التكنولوجیة 
وتحسین نوعیة الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العملیات 

 الجویة؛
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، المرفق (هـ)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة كانت موجودة في القرار 

  من الدیباجة.  ٣الفقرة 
ُیقترح حذف هذه الفقرة. فالمرفق (هـ) ُأضیف للمرة األولى 

، ولم تكن ١٩٧١للجمعیة العمومیة في  ١٨خالل الدورة 
  هناك حینئذ سوى خیارات محدودة لتوفیر اإلرشادات الفنیة.

یث أن هناك على الصعید العالمي واإلمر لم یعد كذلك. ح
زایدا من الكیانات التي تقوم بتوفیر المواد تعددا م

 اإلرشادیة.  

التوجد على الصعید العالمي سبل لتوفیر هذه اإلرشادات  وحیث أنه
   غیر االیكاو؛

، المرفق (هـ)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة كانت موجودة في القرار 
  من الدیباجة.  ٤الفقرة 

صیاغة هذه الفقرة بما یعكس الوضع الحالي ُیقترح إعادة 
  لألمانة العامة.

التحدیث المستمر ألدلة االیكاو، وٕاصدار أدلة وكتب دوریة  وحیث أن
جدیدة حسب االقتضاء، یشكالن مهمة ضخمة یلزمها عاملون فنیون 
وٕاداریون وتنطوي على أولویات متضاربة وتتطلب تدابیر خاصة 

  المنظمة وتنظیم أسالیب النشر؛ لتنظیم قدرة العمل في أمانة
بأن هناك حاجة إلى الكثیر من الموارد من أجل إعداد ومتابعة  وتسلِّم

جمیع مواد االیكاو اإلرشادیة الفنیة الخاصة بالقواعد والتوصیات 
  الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛

ُیقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة لعكس الوضع الحالي 
في منطوق  ١١الجدیدة  ومسوغات الفقرةفیة وٕاعطاء خل

 القرار.

  زیادة عدد االختالفات الُمبلغ عنها إلى االیكاو؛ وتالحظ

 ٣، المرفق (د)، الفقرة ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من الدیباجة.

 الهیئاتالجدیدة المناظرة لها تشمل  وفقرة منطوق القرار
 و مساعدة.   األخرى التي یمكنها تقدیم موارد أ

وتسلم بأن هناك   وحیث أنه من األهمیة بمكان أن تستخدم المنظمة
كافة الوسائل المتاحة لتشجیع الدول  حاجة ماسة اللتماس واستخدام

المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على المصاعب التي تعترض 
  تنفیذها للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة؛ 

  قرات منطوق القرارف
هذه الفقرة الجدیدة إلعادة تأكید التزام الدول  إضافةُیقترح 

من  ٣٨و ٣٧المتعاقدة بالوفاء بتعهداتها بموجب المادتین 
 االتفاقیة. 

  تقرر ما یلي: :فإن الجمعیة العمومیة
الدول المتعاقدة إلى إعادة تأكید التزامها باالمتثال لاللتزامات  تدعو - ١

 ؛االتفاقیةمن  ٣٨و ٣٧بموجب المادتین  المفروضة

 ١، المرفق (أ)، الفقرة ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من منطوق القرار.

على الصعید العالمي" الذي التخطیط والتنفیذ ُیقترح إضافة "
حین ُأدرجت هذه الفقرة من  ١٩٥٦لم یكن موجودا قي عام 

 التي یتوفر لهاالدائرة المنطوق للمرة األولى، وتوسیع 
 شمل جمیع المجاالت. تاألساس السلیم بحیث 

ُتعدل حسب االقتضاء القواعد والتوصیات  تقرر أن یجب أن - ٢
الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة كي تواكب تغیر 
االحتیاجات والتقینات وتصبح، ضمن جملة أمور، أساسا سلیما 

وتوفیر  واإلقلیمي؛العالمي  والتنفیذ على الصعیدین  اإلقلیميللتخطیط 
  التجهیزات والخدمات؛

 ٢، المرفق (أ)، الفقرة ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من منطوق القرار.

دون اإلخالل بأحكام المادة السابقة، على أنه یجب توفیر  توافق، - ٣
قدر عاٍل من االستقرار في القواعد والتوصیات لتمكین الدول المتعاقدة 
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لوائحها الوطنیة. ولهذه الغایة یجب أن  لمحافظة على استقرارمن ا

تقتصر التعدیالت على ما یهم السالمة واالنتظام والكفاءة دون إدخال 
 تعدیالت على أسلوب التحریر ما لم تكن ضروریة؛ 

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
   من منطوق القرار. ٣الفقرة 

من  ٣٧العبارات الواردة في المادة  ُیقترح استخدام
ق باالتفاقیة بغرض توضیح أن القرار المقترح سوف ینط

 على جمیع المالحق.

یجب أن تصاغ القواعد القیاسیة  من جدید على أنهتؤكد   - ٤
وأسالیب العمل الموصى بها بعبارات واضحة وبسیطة ووجیزة. 

وصلت ویجب أن تشتمل القواعد والتوصیات على أحكام عامة 
إلى مرحلة النضج واالستقرار، وأن تحدد الشروط المتعلقة 
بالتشغیل واألداء وتحدد أیضا المستویات المطلوبة  للسالمة 

والكفاءة. ویجب، بالقدر الممكن، أن توضع في وثائق  واالنتظام
 منفصلة المواصفات الفنیة الداعمة، عند وضعها من ِقبل االیكاو؛

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧قرار هذه الفقرة منقولة من ال
  من منطوق القرار. ٤الفقرة 

ُیقترح إدخال تعدیل طفیف لتوضیح معنى كلمة 
  .في  نص القرار المقترح ولتحقیق االتساقجراءات" اإل"

، لدى إعداد یعتمد تكلف المجلس بأن لالیكاو أن تعتمد ینبغي - ٥
مالحة دمات الوٕاجراءات خ واإلجراءاتالقواعد والتوصیات الدولیة 

قصى حد مالئم، على أ، إلى الفنیة اإلرشادیة ومواد االیكاو الجویة
أعمال الهیئات األخرى المكلفة بوضع القواعد بشرط التحقق من 
صحتها واعتمادها على النحو الوافي. ویمكن للمجلس أن یعتبر 
المواد التي تصدرها تلك الهیئات المعنیة بوضع القواعد مواد 

فائها لشروط االیكاو؛ وینبغي في تلك الحالة مناسبة من حیث استی
 ؛اإلشارة إلیها في وثائق االیكاو

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من منطوق القرار. ٥الفقرة 

والغرض من التغییر المقترح هو مواءمة هذه العبارة مع 
بقیة أجزاء القرار المقترح ولتوضیح أن القرار المقترح 

 نطبق على جمیع الملحقات.سوف ی

، والكفاءةفي حدود مقتضیات السالمة واالنتظام  أنه تقرر - ٦
التي تحدد التجهیزات  التوصیات الدولیةو  القواعدیجب أن تكون 

والخدمات الواجب توفیرها ولیدة توازن سلیم بین ما یقتضیه 
التشغیل من تجهیزات وخدمات وبین ما یترتب على هذا التوفیر 

 اقتصادیة؛ من آثار

،  المرفق (أ)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من منطوق القرار. ٦الفقرة 

یستشیر الدول  تكلف المجلس بأن یستشیر المجلسأن  یجب - ٧
بشأن اقتراحات تعدیل القواعد و التوصیات وٕاجراءات  المتعاقدة

 خدمات المالحة الجویة قبل أن یبت فیها، باستثناء الحاالت التي
یرى فیها المجلس أن من الضروري اتخاذ إجراء عاجل. وعالوة 
على ذلك، یجوز للمجلس أن یتخذ قراره بشأن المواصفات الفنیة 

، وذلك بشرط التحقق من صحتها المتعاقدة بدون استشارة الدول
واعتمادها على النحو الوافي. ومع ذلك یجب توفیر هذه المواد 

 .بناء على طلبها المتعاقدةللدول 

،  المرفق (أ)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من منطوق القرار. ٧الفقرة 

یجب أن تحدد تواریخ بدء سریان تعدیالت القواعد  أنه تقرر  - ٨
والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة بما یتیح 

 للدول المتعاقدة مهلة كافیة لتنفیذها.

،  المرفق (أ)، ١٥- ٣٧ر هذه الفقرة منقولة من القرا الیجوز تعدیل أي ملحق أووثیقة إجراءات  على أنه توافق  - ٩
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 خدمات المالحة الجویة أكثر من مرة واحدة في السنة التقویمیة. من منطوق القرار. ٨الفقرة 

،  المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
ح إدخال بالقرار. وُیقتر  اإلجراءات المتصلةمن  ٣الفقرة 

تعدیل جدید لتذكیر الدول المتعاقدة بالشرط الوارد في 
فیما یخص استعمال اللغة اإلنجلیزیة في  ١٥الملحق 

أدلة الطیران و نشر االختالفات الهامة في أدلة 
 الطیران.

بالشرط الدول المتعاقدة  تذكِّر أن ُیطلب إلى ینبغي  -١٠
أي  یرانهاأن تنشر في أدلة طب ١٥المفروض بموجب الملحق 

عن القواعد القیاسیة والتوصیات الدولیة وٕاجراءات اختالفات هامة 
 معبراً وأن تدرج ترجمة إنجلیزیة لألجزاء  خدمات المالحة الجویة،

 .واضحة بصیاغةعنها 

ُیقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة في منطوق القرار 
لتشجیع الدول المتعاقدة على استخدام النص اإلنجلیزي، 

د لنشر اختالفاتها في أدلة الطیران، إلبالغ االیكاو الُمع
  عن هذه  االختالفات.

المعلومات ومن شأن ذلك أن یساهم في تیسیر إتاحة 
 وتعمیم فائدتها. عن االختالفات 

الدول المتعاقدة عند اإلبالغ عن اختالفاتها بإحدى  شجعت  -١١
ا باللغة لغات عمل االیكاو بخالف اللغة االنجلیزیة، أن تقدم نص

المعلومات عن االختالفات بهدف إتاحة االنجلیزیة عن اختالفاتها 
  على أوسع نطاق وبما یحقق أقصى فائدة ممكنة؛ 

یقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة من منطوق القرار 
لتشجع الدول المتعاقدة على استخدام نظام اإلبالغ 
 اإللكتروني عن االختالفات كسبیل بدیل لإلبالغ بدیل
لإلبالغ عن االختالفات حسبما وافق علیه المجلس 

(C-DEC 192/3).  

الدول المتعاقدة على استخدام نظام اإلبالغ تشجع   -١٢
عند إبالغ االیكاو عن  (EFOD)االلكتروني عن االختالفات 

  اختالفاتها.

وُیقترح أیضا إدراج هذه الفقرة الجدیدة من منطوق القرار 
صلة جهوده لجعل نظام لتكلیف األمین العام بموا

الوسیلة  (EFOD)اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات 
الرئیسیة لإلبالغ عن االختالفات إلى جانب الهدف 
النهائي المتمثل في االستعاضة عن العملیات القائمة 

  على الورق.

األمین العام بمواصلة تحسین نظام اإلبالغ تكلف   -١٣
ومساعدة الدول المعاقدة  (EFOD)االلكتروني عن االختالفات 

على التحول من العملیات القائمة على الورق إلى استخدام نظام 
  اإلبالغ االلكتروني على االختالفات.

،  المرفق ١٥-٣٧هاتان الفقرتان منقولتان من القرار 
  من منطوق القرار. ٣و ٢(د)، الفقرتین 

ین من منطوق تُیقترح إدماج هاتین الفقرتین المترابط
 ر ومواءمة النص مع بقیة أجزاء القرار.القرا

المجلس بأن یقوم برصد  توجه یجب أن یرصد المجلس –١٤
االختالفات القائمة بین قواعد وممارسات الدول المتعاقدة  وتحلیل

، وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة والقواعد والتوصیات الدولیة
وذلك بهدف التشجیع على إزالة االختالفات لصالح سالمة 

وٕازالة االختالفات المنافیة  ،ة المالحة الجوبةوكفاءوانتظام 
 واتخاذ اإلجراء المناسب.  ألهداف القواعد الدولیة

یجب أن یقوم المجلس بتحلیل السبب الرئیسي وراء عدم التنفیذ 
   واتخاذ اإلجراءات المالئمة 

ُیقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة في منطوق القرار 
  بغرض: 
د على أهمیة الشفافیة ومشاطرة معلومات أ) التشدی

  االختالفات؛ و
ب) تشجیع الدول المتعاقدة على االمتثال للقواعد 

إتاحة الحصول  إمكانیاتیستكشف  تكلف المجلس بأن -١٥
لجمیع المعلومات عن االختالفات لسهولة على بمزید من ا

 ؛وتقییم اآللیة والشكل المناسبین لتقدیم المعلوماتالجهات المعنیة 
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والتوصیات الدولیة أو اإلبالغ عن اختالفاتها بإبداء 

 المزید من الشفافیة فیما یتصل بمعلومات االختالفات.

، المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من منطوق القرار.١الفقرة 

یجب تشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها بكل  تقرر أنه -١٦
القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات  الوسائل المتاحة على تنفیذ

 خدمات المالحة الجویة.

ُیقترح إدراج هذه الفقرة الجدیدة في منطوق القرار لدعوة 
 مساعدتها وتعاونها. تقدیمالدول المتعاقدة إلى 

للدول  القادرة على أن تقدمبجمیع الدول المتعاقدة  تهیب -١٧
، لتمكینها مالیة وفنیة كل مواردالطالبة للمساعدة تعاونا فنیا في ش

من  ٣٨و ٣٧من االضطالع بالتزاماتها بموجب المادتین 
 .االتفاقیة

،  المرفق (هـ)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من منطوق القرار. ١الفقرة 

ُیقترح إعادة صیاغة الفقرة لتوجیه االیكاو للقیام بتحدید 
یة وتطویرها السبیل األمثل لتحدیث موادها اإلرشادیة الفن

  .تاحةالمعن طریق استخدام موارد االیكاو 

ترتیب باالیكاو  تكلف  إعطاء األولویة الستمرار تقرر -١٦
تحدیث محتویات األدلة الفنیة الصادرة  لالستمرار فياألولویات 

التي یقتضیها عن االیكاو، ووضع المواد اإلرشادیة اإلضافیة 
بما یحقق أقصى قدرمن  التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول

تنفیذها للقواعد والتوصیات  و تخطیطهالمتعاقدة في الفائدة للدول ا
، وفي التخطیط لتنفیذ الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة

  .التجهیزات والخدمات

، ،  الجزء العام١٥- ٣٧ة من القرار هذه الفقرة منقول
 من منطوق القرار. )ب( ١الفقرة 

بكل جانب من جوانب السیاسات جراءات المرتبطة اإل أن تقرر -١٧
بهذا القرار تمثل إرشادات الغرض منها المستمرة الواردة في المرفقات 

 .القرارهذا تلك السیاسات تسهیل وضمان تنفیذ 

، ،  الجزء العام١٥- ٣٧ة من القرار هذه الفقرة منقول
 .من منطوق القرار ٢الفقرة 

ومرفقاته (أ) إلى  ١٣- ٣٦ حل القرارهذا القرار یحل م تعلن أن -١٨
 .١٥- ٣٧من القرار  المرفقات (أ) و(د) و(هـ) .(ث) بأكملها

  اإلجراءات المتصلة بالقرار
، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 

 من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ١الفقرة 
ینبغي للمجلس أن یحقق التناسق الكامل بین أحكام   - ١

د والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجوبة. القواع
ویجب أن یحاول المجلس تحسین طریقة تجهیز وعرض وفائدة 
وثائق االیكاو التي تتضمن القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات 
خدمات المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات الصلة، وبصفة 

بها. وتحقیقا لهذه خاصة للنظم المعقدة و التطبیقات المرتبطة 
الغایة, ینبغي للمجلس أن یشجع إعداد وتحدیث المواصفات 
العامة لمستویات النظم والتشغیل واألداء. وینبغي للمجلس أن 
یواصل البحث عن أفضل السبل المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة 

  ونشر المواصفات الفنیة.  
، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 

 من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ٢لفقرة ا
ینبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعلیقات كاملة ومفصلة   - ٢

على التعدیالت المقترحة للقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات 



A 38-WP/48 
EX/31 
Appendix B B-7 

 النص المقترح مالحظات
المالحة الجویة، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم 

فسحة من الوقت  موافقتهاعلى مضمونها. وینبغي لذلك أن تتاح لها
قدرها ثالثة أشهر على األقل. وینبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها 

یوما على األقل لإلبالغ بعزمها على إقرار أو اعتماد أي مواد  ٣٠
  تفصیلیة لم یتم التشاور معها بشأنها. 

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  بالقرار. من اإلجراءات المتصلة ٣الفقرة 

ینبغي إعطاء الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها   - ٣
ثالثة أشهر كاملة للتبلیغ عن موافقتها على التعدیالت المعتمدة 
للقواعد والتوصیات، وینبغي للمجلس عند تحدیده لموعد التبلیغ 
عن عدم الموافقة أن یراعي الوقت الالزم إلرسال التعدیالت 

  الدول.المعتمدة ووصول بالغات 

، المرفق (أ)، ١٥-٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ٣الفقرة 

في تطبیق ینبغي ان یراعي المجلس حسب اإلمكان   - ٤
أن ال تقل الفترة الفاصلة بین كل موعد  أعاله، ٨أحكام الفقرة 

مقرر وآخر یلیه للتطبیق المشترك لتعدیالت المالحق وٕاجراءات 
   خدمات المالحة الجویة عن ستة أشهر.

یقترح إضافة هذا اإلجراء المتصل بالقرار بغرض 
التشدید على الجوانب التي تخص أثر عملیة التعدیل 

 القیام بها.   إمكانیةوتقییم 

القواعد على تعدیالت  اعتمادهینبغي للمجلس، قبل   - ٥
یأخذ  ، أنات المالحة الجویةوالتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدم

في الحسبان إمكانیة تنفیذ القواعد والتوصیات واإلجراءات المذكورة 
   .في التواریخ المحددة لوجوب التطبیق

)، د، المرفق (١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
 .من اإلجراءات المتصلة بالقرار ٣الفقرة 

ینبغي للمجلس أن یحث الدول المتعاقدة على إخطار   - ٦
الفات موجودة بین نظمها وممارساتها الوطنیة المنطمة بأي اخت

وأحكام القواعد والتوصیات الدولیة، وكذلك بالتواریخ التي ستلتزم 
فیها بتلك األحكام. وینبغي للدول المتعاقدة التي تجد نفسها غیر 
قادرة على االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أن تخطر االیكاو 

لك اي لوائح وممارسات وطنیة بسبب عدم تنفیذها لها، بما في ذ
  مطبقة تختلف من حیث الشكل أو المبدأ. 

)، د، المرفق (١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ٣الفقرة 

ُیقترح تنقیح النص لتوسیع نطاق سبل نشر معلومات 
  .االختالف

 أن تنشر بسرعة اإلخطارات على صورة إضافاتینبغي   - ٧
تیسیر إتاحة االختالفات عن القواعد القیاسیة  بالمالحق

  والتوصیات الدولیة المتلقاة لألطراف المتعاقدة على وجه السرعة.

، المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ١الفقرة 

الغرض من هذا التعدیل المقترح هو اإلشارة إلى جهود 
س الرامیة لتعزیز الشراكات مع الكیانات األخرى المجل

 التي تقدم الموارد والمساعدة.

الدول المتعاقدة  ویساعد ینبغي للمجلس، وهو یشجع  - ٨
تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات  تطبیق على

 كبما في ذل المالحة الجویة، أن یستعین بجمیع الوسائل المتاحة
اإلقلیمیة وموارد برنامج لدى االیكاو  سي ومواردموارد المقر الرئی

التي توفر  الهیئاتوأن یعزز شراكاته مع   األمم المتحدة اإلنمائي.
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 الموارد والمساعدة لتطویر الطیران المدني الدولي.

، المرفق (د)، ١٥- ٣٧هذه الفقرة منقولة من القرار 
  من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ٢الفقرة 

التعدیل المقترح هو تشجیع الدول  الغرض من هذا
المتعاقدة على استحداث عملیات داخلیة لضمان تنفیذ 
القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة 

 الجوبة في التوقیت المناسب.

تواصل جهودها، بل وأن  ینبغي للدول المتعاقدة أن  - ٩
 عمل لیبأسا التشغیلیة منشآتها في لتطبق ،تكثفها حسب االقتضاء

 تنفیذ بإعمال بموجبها تقوم داخلیة وٕاجراءات عملیات تستحدث
 خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات القواعد مع تتفق أحكام

 .فاعلیة وأكثر وأبسط أسهل اإلجراءات تصبح حتى الدولیة المالحة

، المرفق (د)، ١٥-٣٧كانت هذه الفقرة جزءا من القرار 
  صلة بالقرار.من اإلجراءات المت ٤الفقرة 

  
را ألن الممارسة لم تعد متبعة. ظُیقترح حذف الفقرة ن

وبدال عن ذلك یجري التحقق من عملیة الرصد عن 
 طریق عملیة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة.

 عن القائمة لالختالفات رصده في للمجلس، ینبغي  - ٤
 أن جویة،ال المالحة خدمات وٕاجراءات الدولیة والتوصیات القواعد
 بتنفیذها المنظمة تخطر لم التي المتعقاقدة الدول من تقاریر یطلب
 كامل، غیر إخطارا أرسلت التي الدول ومن والتوصیات القواعد لهذه
 في تنشر لم التي المتعاقدة الدول من یطلب أن للمجلس ینبغي كذلك
 الدولیة والتوصیات القواعد تنفیذ عن معلومات طیرانها أدلة

   الجویة. المالحة خدمات توٕاجراءا
، المرفق ١٥- ٣٧هاتان الفقرتان منقولتان من القرار 

  من اإلجراءات المتصلة بالقرار. ٢و ١(هـ)، الفقرتین 
  

ین وتنقیح النص تُیقترح إدماج هاتین الفقرتین المترابط
 من المنطوق. ١٦لكي یتماشى مع الفقرة 

ویر المواد للمجلس لالیكاو أن تقوم بتحدیث وتط ینبغي  -١٠
وفقا الألولویات المتفق علیها، لتغطیة جمیع الفنیة اإلرشادیة 

یستعرض باستمراربرنامج . المجاالت الفنیة على النحو الوافي
األدلة الفنیة والكتب الدوریة التي تصدرها المنظمة، وذلك ضمانا 
إلدراج القدر الوافي من اإلرشادات الالزمة لكل المجاالت الفنیة 

، آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال المزید من المناسبة
  التحسینات على مستویات السالمة الحالیة.

ینبغي للمجلس أن یوفر السبل التي تتیح إصدار ونشر   - ٢
ما یلزم من أدلة فنیة وكتب دوریة دون تأخیر كبیر ودون المساس 

  باولویات المطبوعات الروتینیة.
 

  
  –ى ــانته –


