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  الدورة الثامنة والثالثون –جمعیة العمومیة ال

  الرصد والتحلیل –مالحة الجویة ال :٣٤ رقم بندال

   ١٥- ٣٧توصیات بشأن تحدیث القرار 
  )من مجلس االیكاومقدمة ورقة (

  الموجز التنفیذي
بشأن سیاسات  اموحد ابیان، ُیتوقَّع من الجمعیة العمومیة أن تعتمد خالل دورتها الثامنة والثالثین ٩-١٥بموجب القرار 

  نهایة أعمال الدورة. یتضمن آخر التطورات حتىفي مجال المالحة الجویة، االیكاو المستمرة 
، وهو یوصي بتعدیل هذا القرار على النحو ١٥-٣٧ القراروقد استعرض المجلس البیانات الموحدة الساریة والواردة في 

  الوارد في المرفق (أ) بهذه الورقة.
لبیان إضافة آخر التطورات لفي  ایتم اعتماده ات محددةوتیسیرا لمهمة الجمعیة العمومیة، یوصي المجلس بإجراء

 الموحد وفق ما هو مبّین في المرفق (ب) بهذه الورقة.

الجمعیة العمومیة مدعوة إلى استعراض التغییرات المقترحة واعتماد القرار بشأن سیاسات االیكاو وممارساتها  اإلجراء:
  .١٥-٣٧المستمرة المتصلة تحدیدا بالمالحة الجویة، الوارد في المرفق (أ)، كي یحل محل القرار 

األهداف 
  االستراتیجیة:

التنمیة وحمایة البیئة و السالمة التقدم في بلوغ االهداف االستراتیجیة المتعلقة ب في هذه الورقة تساهم
، وذلك بتحدیث وتعزیز إطار السیاسات العامة المتعلقة بأنشطة اإلیكاو في المستدامة للنقل الجوي

المالحة مجال المالحة الجویة وبالنظام العالمي إلدارة الحركة الجویة ونظم االتصاالت و 
  .طالع/إدارة الحركة الجویةواالست

سیتم االضطالع باألنشطة المشار إلیها في هذه الورقة رهنًا بالموارد المتوفرة في میزانیة البرنامج   اآلثار المالیة:
   و/أو من مساهمات خارج المیزانیة ٢٠١٦-٢٠١٤العادیة للفترة 

    )٨/١٠/٢٠١٠القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة (في ، Doc 9958  المراجع:
A38-WP/48:  وضع وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وإجراءات خدمات المالحة الجویة واإلب"الغ

  عن االختالفات
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دة الساریة - ١  مراجعة البیانات الموحَّ

، الواردة ١٥-٣٧باستعراض البیانات الموّحدة بالقرار  على ضوء توصیات لجنة المالحة الجویة، قام المجلس ١- ١
في المرفق (أ) بهذه الورقة، من أجل تحدید ما إذا كان ینبغي توصیة الجمعیة العمومیة بإدخال تعدیالت علیها. وعمال 

 بالممارسة السابقة، ركز االستعراض على األنواع التالیة من التغییرات:

 لسیاسات والممارسات السائدة حالیا؛التعدیالت الالزمة لتوضیح قصد ا  )أ 

 التعدیالت الالزمة تبعا للتطورات المستجدة منذ الدورة السابعة والثالثین للجمعیة العمومیة؛  )ب 

  حذف السیاسات والممارسات التي لم تعد صالحة والزمة.  )ج 
ارات وتصویب (كتغییر أرقام القر  التحریریةوسیتم في منشور القرارات الساریة المفعول إدراج التغییرات  ٢- ١

 األخطاء المطبعیة).

علیه.  في قرار واحد والتعدیالت الُمدخلة ١٥- ٣٧(أ) و(د) و(ه) من القرار  مرفقاتویقترح المجلس توحید ال ٣- ١
 ٣٧عملیة التوحید والتعدیالت إلى إبراز أهمیة تعهدات االیكاو والدول األعضاء باالمتثال لاللتزامات بموجب المادة  وتهدف
من اتفاقیة الطیران المدني الدولي وتوسیع نطاق سیاسات االیكاو المستمرة المتصلة بالقواعد والتوصیات الدولیة  ٣٨والمادة 

رشادات االیكاو الفنیة لتجمیع جمیع المالحق وٕاجراءات المالحة الجویة واإلرشادات (انظر وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة وإ 
 ).A38-WP/48ورقة العمل 

 وفق ما ینص علیه المرفق (أ) بهذه الورقة. ١٥- ٣٧ویوصي المجلس بتعدیل مرفقات القرار  ٤- ١

 تنقیح البیانات الموحدة مع نهایة أعمال الدورة الثامنة والثالثین - ٢

، التي سُتعَتمد، ینبغي أن تكون مستكملة في تاریخ نهایة االیكاو المستمرة في مجال المالحة الجویةسیاسات  ١- ٢
أعمال الدول الثامنة والثالثین. ومن ثم، ینبغي أن تتضمن ما قد تعتمده الجمعیة خالل دورتها من سیاسات وممارسات جدیدة 

 .١٥-٣٧یة نفسها على عملیة تحدیث القرار أو منقحة ذات طابع مستمر. ویوصي المجلس بتطبیق المنهج

 افي المرفق (ب) من أجل اعتماده ةالوارد اتاإلجراءباتباع وتیسیرا لمهمة الجمعیة العمومیة، یوصي المجلس  ٢- ٢
 إلى ما سبق للجمعیة أن اكتسبته من خبرات في إعداد هذه البیانات.  ذلكفي وضع البیانات الموحدة المنقحة. ویستند 

ة الفنیة تالقي فیما مضى صعوبات في مناقشة المقترحات المقدَّمة من الحضور بشأن إدخال اللجنوكانت  ٣- ٢
تعدیالت جذریة على البیان الموحد، ما لم تكن هذه المقترحات موثقة مسبقا. ولذلك، یرجى من الجول التي تود اقتراح تعدیالت 

ترحاتها ضمن ورقة عمل للجمعیة العمومیة قبل موعد انعقاد أن توّثق مق ١٥-٣٧من هذا النوع على البیان الموحدة في القرار 
 .الدورة الثامنة والثالثین وذلك حتى یكون المندوبون في اللجنة الفنیة على استعداد للمناقشة

 المبادئ الموصى بها في األعمال المتعلقة بموضوع المناقشة - ٣

 ذ بالمبادئ التالیة:لعّل الجمعیة العمومیة توّد، على ضوء الخبرات السابقة، أن تأخ ١- ٣

ُتعّد بمثابة سیاسة أو ممارسة مستمرة كّل سیاسیة أو ممارسة ذات صلة تقتضي التطبیق المستمر لمدة   )أ 
 تزید عن ثالث سنوات؛ 
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واألنظمة الداخلیة  حقالمواد الواردة في وثائق االیكاو التنظیمیة أو الرسمیة، كالمالُتستثنى عادة   )ب 
حة الجویة، من البیانات الموحدة. وینطبق هذا األمر بالخصوص على والتعلیمات بشأن اجتماعات المال

 .اإلجراءات المتصلة بالقرارات
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  (أ) المرفق

  الجمعیة العمومیة في دورتها الثامنة والثالثین همشروع قرار تعتمد

  البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجویة  :...-٤٣ ١٥-٣٧ القرار

موحدا عن  فنیة بیاناأن تعتمد في كل دورة تنشأ فیها لجنة  ٩-١٥الجمعیة العمومیة قد قررت في القرار  لما كانت
  ؛الدورة نهایة تلك كل ما استجد حتىالبیان هذا  یتضمنالسیاسات المستمرة في مجال المالحة الجویة على وجه التحدید، بحیث 

بیانا بالسیاسات المستمرة بأكملها،  )ث( إلى(أ)   مرفقاتهو  ١٥-٣٧ ١٣-٣٦ قد اعتمدت بموجب القرار ولما كانت
  ؛العمومیة للجمعیة ٧٣ ٦٣عند نهایة الدورة كما كانت  المالحة الجویة على وجه التحدیدالعمل في مجال  وأسالیب

 ةقد استعرضت اقتراحات المجلس بتعدیل بیان السیاسات المستمرة وأسالیب العمل الواردالجمعیة العمومیة  ولما كانت
القرارات التي اتخذت في أثناء الدورة  لمراعاةالبیان هذا ، وعدلت بأكملها )ث( إلى(أ)  ومرفقاته ١٥-٣٧ ١٣-٣٦ في القرار

  ؛ ٣٨ ٧٣

السیاسات أو األسالیب ذات الصلة التي تقتضي تطبیقًا مستمرًا لفترة تتجاوز ثالث سنوات ینبغي اعتبارها  تولما كان
  سیاسات مستمرة أو أسالیب ذات صلة؛

المواد الواردة بالصكوك التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة، مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة  تولما كان
والتوجیهات الخاصة باجتماعات المالحة الجویة ینبغي استبعادها في العادة من البیانات الموحدة. ویّتصل هذا األمر، على 

  ؛باإلجراءات المتصلة بالقراراتوجه الخصوص، 
(أ) و(د)  مرفقات، ال١٥-٣٧قائم على القرار  38-..الجمعیة العمومیة قد وافقت على وضع قرار جدید  تلما كانو 

و(ه)، كسیاسة مستمرة فیما یتعلق بصیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلبالغ عن 
    تفاقیة واإلرشادات الفنیة؛الاالختالفات التي قد تنطبق على جمیع مالحق ا

  :ن الجمعیة العمومیةإف
  :تقرر  - ١

التـي تنتهجهـا  أسـالیب العمـلالمسـتمرة و  االیكـاوا القرار تشـكل البیـان الموحـد عـن سیاسـات هذأن مرفقات   أ)
  للجمعیة العمومیة. ٣٨ ٣٧ة في نهایة الدور  كما كانتالمنظمة في مجال المالحة الجویة 

 إرشــاداتمثـل تبكـل جانــب مـن جوانـب السیاســات المسـتمرة الـواردة فــي المرفقـات  ةالمرتبطـ اإلجـراءاتأن   ب)
  الغرض منها تسهیل وضمان تنفیذ تلك السیاسات.

ستثناء المرفقات (أ) و(د) و(ه) التي باومرفقاته  ١٥- ٣٧ ١٣- ٣٦ أن هذا القرار یحل محل القرار تعلن  - ٢
  ...-٣٨حل محلها القرار الجدید 
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  (أ)المرفق 
  والتوصیات الدولیةصیاغة القواعد 

  المالحة الجویة خدمات وٕاجراءات
 والتوصیات واإلجراءاتمن المنظمة أن تصدر وتعدل القواعد  تطلبقد ت اتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  ٣٧المادة  لما كانت

االتفاقیة تتضمن تلك من  ٩٠و ٥٧و ٥٤و ٣٨ ولم كانت المواد، من ذلك العمل واألمور التي یتناولها ، وتحدد الغرضالدولیة
  الصدد.  في هذا إضافیةأحكاما 

  االتفاقیة.  الجمعیة العمومیة قد استصوبت وضع سیاسات معینة التباعها في االمتثال لهذه األحكام من ولما كانت
  " یعنیان ما یلي:توصیةمصطلح "القاعدة القیاسیة" ومصطلح " ولما كان

أي حكم یحدد الخصائص المادیة أو التكوین أو المعدات أو األداء أو العاملین  — القاعدة القیاسیة  أ)
لسالمة أو انتظام أو كفاءة المالحة الجویة  ویعتبر تطبیقه بشكل موحد أمرا ضروریا اإلجراءات أو

به  وفي حالة استحالة التقید . بالتقید بها بموجب اتفاقیة شیكاغو الدول المتعاقدة والتزمتالدولیة، 
  االتفاقیة. من ٣٨  بمقتضى المادة إجباریاالمجلس بذلك  إبالغیصبح 

یحدد الخصائص المادیة أو التكوین أو المعدات أو األداء أو العاملین أو  نصأي  — التوصیة  ب)
انتظام أو كفاءة المالحة الجویة  ، ویعتبر تطبیقه بشكل موحد أمرا مستصوبا لسالمة أواإلجراءات
  .شیكاغو اتفاقیةبموجب الدول المتعاقدة التقید به  لحاو الدولیة، وت

  الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي: فإن
 تغیرخدمات المالحة الجویة كي تواكب  التوصیات الدولیة وٕاجراءاتحسب االقتضاء القواعد و  یجب أن تعدل  - ١

  وتوفیر التجهیزات والخدمات. اإلقلیميأساسا سلیما للتخطیط  —أمور جملة ضمن  —االحتیاجات والتقنیات وتصبح 
استقرار على  المحافظة لتمكین الدول المتعاقدة من التوصیاتقدر عال من االستقرار في القواعد و  توفیریجب   - ٢

ولهذه الغایة یجب أن تقتصر التعدیالت على ما یهم السالمة  السابقة.  فقرةبأحكام ال اإلخاللتنظیماتها الوطنیة، وذلك دون 
  تعدیالت على أسلوب التحریر ما لم تكن ضروریة. إدخالالكفاءة دون واالنتظام و 

وبسیطة  خدمات المالحة الجویة بعبارات واضحة وٕاجراءاتتصاغ القواعد القیاسیة وأسالیب العمل الموصى بها   - ٣
 الشروطدد تح وأن مرحلة النضج واالستقرار إلىعلى أحكام عامة وصلت  والتوصیاتووجیزة. ویجب أن تشتمل القواعد 

في وثائق منفصلة  وتحدد أیضا مستویات السالمة المطلوبة والكفاءة. ویجب بالقدر الممكن أن توضع المتعلقة بالتشغیل واألداء
  الداعمة، عند وضعها من قبل االیكاو.المواصفات الفنیة 

أقصى حد مالئم  إلىتعتمد   أن ادیةاإلرشوالمواد  واإلجراءات والتوصیات الدولیةللقواعد  إعدادهاینبغي لالیكاو لدى   - ٤
ویمكن أن یعتبر   .بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على النحو الوافي وضع القواعدب المكلفةعلى أعمال الهیئات األخرى 

في  مواد مناسبة، وینبغي في تلك الحالة اإلشارة إلیهاالمواد التي تصدرها تلك الهیئات األخرى المعنیة بوضع القواعد المجلس 
  .وثائق االیكاو

في حدود مقتضیات السالمة واالنتظام یجب أن تكون القواعد التي تحدد التجهیزات والخدمات الواجب توفیرها ولیدة   - ٥
  توازن سلیم بین ما یقتضیه التشغیل من تجهیزات وخدمات وبین ما یترتب على هذا التوفیر من آثار اقتصادیة.

خدمات  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد اللمتعاقدة بشأن اقتراحات تعدیل یجب أن یستشیر المجلس الدول ا  - ٦
وعالوة على  عاجل. إجراء فیها المجلس أن من الضروري اتخاذ  ىالمالحة الجویة قبل أن یبت فیها، باستثناء الحاالت التي یر 

وذلك بشرط التحقق من صحتها واعتمادها على ، بشأن المواصفات الفنیة بدون استشارة الدول أن یتخذ قرارهلمجلس ل جوزذلك ی
  یجب توفیر هذه المواد للدول بناء على طلبها. ومع ذلك . النحو الوافي
خدمات المالحة الجویة بما یتیح  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد الیجب أن تحدد تواریخ بدء سریان تعدیالت   -٧

  للدول المتعاقدة مهلة كافیة لتنفیذها.
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  خدمات المالحة الجویة أكثر من مرة واحدة في السنة التقویمیة. وز تعدیل أي ملحق أو وثیقة إجراءاتال یج  -٨
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

 خدمات المالحة الجویة.  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد الینبغي للمجلس أن یحقق التناسق الكامل بین أحكام   -١
خدمات  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد الالتي تتضمن االیكاو عرض وفائدة وثائق و تجهیز طریقة ویجب أن یحاول المجلس تحسین 

وتحقیقا لهذه الغایة ینبغي للمجلس   بها. الصلة، وبصفة خاصة للنظم المعقدة والتطبیقات المرتبطة المالحة الجویة واألحكام األخرى ذات
.  وینبغي للمجلس أن یواصل البحث عن أفضل السبل النظم والتشغیل واألداءوتحدیث المواصفات العامة لمستویات  شجع إعدادأن ی

  .المالئمة لوضع وترجمة ومعالجة ونشر المواصفات الفنیة
 وٕاجراءات والتوصیات الدولیةقواعد لینبغي للدول المتعاقدة أن تبدي تعلیقات كاملة ومفصلة على التعدیالت المقترحة ل  -٢

لذلك أن تتاح لها فسحة من الوقت قدرها  نبغيوی خدمات المالحة الجویة، أو أن تعبر على األقل عن موافقتها أو عدم موافقتها على مضمونها. 
مواد تفصیلیة لم یتم اعتماد أي  أو إقراربعزمها على  لإلبالغیوما على األقل  ٣٠وینبغي منح الدول المتعاقدة مهلة قدرها  ثالثة أشهر على األقل. 

  بشأنها.  التشاور معها
الدول المتعاقدة فسحة من الوقت مدتها ثالثة أشهر كاملة للتبلیغ عن عدم موافقتها على التعدیالت  إعطاءینبغي   -٣

التعدیالت  الإلرس، وینبغي للمجلس عند تحدیده لموعد التبلیغ عن عدم الموافقة أن یراعي الوقت الالزم والتوصیاتلقواعد لالمعتمدة 
  لدول.االمعتمدة ووصول بالغات 

مقرر أعاله، أال تقل الفترة الفاصلة بین كل موعد  ٨في تطبیق أحكام الفقرة  اإلمكانینبغي أن یراعي المجلس حسب   -٤
 .الجویة عن ستة أشهر خدمات المالحة وٕاجراءاتللتطبیق المشترك لتعدیالت المالحق وآخر یلیه 

) من أجل التشدید على A38-WP/48(انظر  ..-٣٨ُیقترح على الجمعیة العمومیة قرار قائم بذاته  مسّوغات الّشطب:
من االتفاقیة وتوسیع نطاق سیاسات  ٣٨والمادة  ٣٧أهمیة تعهد االیكاو والدول المتعاقدة باالمتثال لاللتزامات بموجب المادة 

جراءات خدمات المالحة الجویة واإلرشادات الفنیة لكي تشمل جمیع االیكاو المستمرة المتصلة بالقواعد والتوصیات الدولیة وإ 
  المالحق وٕاجراءات المالحة الجویة واإلرشادات الفنیة.
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  اجتماعات المالحة الجویة العالمیة

 والمنظمة المتعاقدةهمة من وظائف المنظمة، ویقتضي من الدول معقد اجتماعات المالحة الجویة العالمیة وظیفة  لما كان
  جهدا كبیرا وصرف أموال كثیرة. واالیكاو
أي عبء ال مبرر له  إلقاءمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون  ولما كان

  .االیكاو المنظمة على الدول المتعاقدة وعلى
  :الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي فإن
أن تكون االجتماعات التي یدعو المجلس الى عقدها وتشارك فیها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي الوسیلة   - ١

في األخرى الوثائق األساسیة  وٕاعدادلمالحق االرئیسیة للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمیة العالمیة، بما في ذلك تعدیل 
  مجال المالحة الجویة.

 قرارالتوصل الى  امكانیةظهر تالجتماعات ما لم یسوغها عدد وأهمیة المشكالت التي ستبحث وما لم أال تعقد هذه ا  - ٢
بناء بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعیة حول األمور التي لم 

  محدد بشأنها. قراراتخاذ ب تسمحتنضج الى الدرجة التي 
لة الیها وتوفر التنسیق الالزم على أفضل وجه ألداء المهمة الموكیجب تنظیم هذه االجتماعات بحیث تكون مالئمة   - ٣

  فیما بین التخصصات الفنیة التي تنطوي علیها.
اثنا عشر شهرا على األقل  یمریجب أال یعقد أكثر من اجتماعین من هذا النوع خالل السنة التقویمیة، كما یجب أن   - ٤
  ذلك. نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائیة خالف بإسهابن أي اجتماعین متتالیین یعالجان بی

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
أي موضوع الى اجتماع عالمي، ینبغي له أن یحدد ما اذا كان في المستطاع معالجة  إحالةقبل أن یقرر المجلس   - ١

اذا كانت  باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات الدراسة المعنیة بالمالحة الجویة وٕاماع الدول بالمراسالت م إماالموضوع ذلك 
  االجتماع. خالل الموضوع هذه الوسائل تسهل البت في

ینبغي أن یكون جدول األعمال على قدر من الوضوح بحیث یحدد المهمة المطلوب القیام بها، ویحدد أنواع الخبرة   - ٢
اج الیها االجتماع. وعندما تتضمن أعمال االجتماع أكثر من تخصص فني واحد، ینبغي الحرص على المتخصصة التي سیحت

  بالكفاءة. اإلخاللاالستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون 
تسهیال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ینبغي أن یضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر الى   - ٣

  بكفاءة االجتماع. اإلخاللحد ممكن فترة استبقاء الموظفین الفنیین الذین توفدهم الدول، وذلك دون أدنى 
ینبغي أن تكون مدة االجتماع كافیة لبحث جمیع بنود جدول األعمال، والنظر في تقریر االجتماع المحرر بلغات   - ٤

التعدیالت الصیاغیة الطفیفة على تقریر االجتماع  بإدخال عمله والموافقة على التقریر. وبعد االجتماع تقوم األمانة العامة
  وبتصحیح ما قد یكون فیه من أخطاء مطبعیة.

جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئیسیة بطریق الجو عادة، على أن یرسل جدول األعمال قبل عشرة  إرسال ینبغي  - ٥
أشهر على األقل من موعد عقد االجتماع، وترسل المستندات قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد، أما بقیة الوثائق 

  فترسل بأسرع ما یمكن.
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  التابعة للجنة المالحة الجویةفرق الخبراء 

  بحل المشكالت الفنیة المتخصصة. لإلسراعفرق خبراء لجنة المالحة الجویة أثبتت أنها أداة قیمة  حیث أنّ 
بال داع في  اإلفراطمن الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجویة دون  وحیث أنّ 

  .االیكاو المنظمةأي عبء على الدول المتعاقدة أو على  إلقاء
  :ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یليإف
تشكل فرق خبراء لجنة المالحة الجویة عندما یكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنیة یجب أن   - ١

  خالل األجهزة األخرى القائمة. سریعا من أو المتخصصة التي ال یمكن للجنة المالحة الجویة أن تحلها حال مالئما

 األهداف االستراتیجیةمناسبة ألغراض اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق  كونت أن تكفل لجنة المالحة الجویة  - ٢
  .مع وضع مهلة زمنیة ویجب االلتزام بها واضحة ومحددةإلیكاو، وأن تكون ل

عمل الفرق بمجرد انجاز  إنهاء، ویجب دوریاً  استعراضاً  اءالخبر  لجنة المالحة الجویة التقدم الذي تحرزه فرقتستعرض   - ٣
ما لم تر لجنة المالحة الجویة مبررا لهذا  على أي فریق لفترة تزید على أربع سنوات باإلبقاء. وال یسمح إلیها الموكلة األنشطة

  االستمرار.

موجهة قدر اإلمكان نحو النهج القائم على األداء خالل إعداد  ق خبراء لجنة المالحة الجویةیفر یجب أن تكون أنشطة   - ٤
  القواعد والتوصیات الدولیة.

  اإلجراء المتصل بهذا القرار
لجنة المالحة الجویة وبحیث ال تفسر  إلىمن مجموعة الخبراء مقدمة ینبغي أن تقدم التقاریر بشكل واضح على أنها مشورة 

  .على أنها وجهات نظر الدول المتعاقدة
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  الجویة المالحة  خدمات والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد التنفیذ 

تطلب من كل دولة متعاقدة أن تتعاون لتحقیق أعلى درجة ممكنة من  اتفاقیة الطیران المدني الدوليمن  ٣٧المادة  حیث أنّ 
  تسهیل المالحة الجویة وتحسینها. إلىكل المسائل التي یؤدي توحیدها  التي تخص والتوصیاتالتوحید في القواعد 

وترى من الضروري اتباع نظم دولي،  إجراءأو بأي  دولیةااللتزام بأي قاعدة  تستطیعالدولة المتعاقدة التي ال  وحیث أنّ 
  اإلیكاو. إلىبذلك على الفور  إخطارابأن ترسل  شیكاغو من اتفاقیة ٣٨ملزمة طبقا للمادة ، أسالیب تختلف عنها أو

من األهمیة بمكان أن تستخدم المنظمة كافة الوسائل المتاحة لتشجیع الدول المتعاقدة ومساعدتها على التغلب على  أنّ وحیث 
  الجویة.  خدمات المالحة التوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد و للالمصاعب التي تعترض تنفیذها 

  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:إف
خدمات  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد الالمتاحة على تنفیذ  مساعدتها بكل الوسائلیجب تشجیع الدول المتعاقدة و   - ١

  المالحة الجویة.
والتوصیات الدولیة قواعد الالدول المتعاقدة و ممارسات و  قواعداالختالفات القائمة بین المجلس رصد أن ییجب   - ٢

 االختالفات لصالح سالمة وانتظام المالحة الجویة الدولیة، ةإزالخدمات المالحة الجویة، وذلك بهدف التشجیع على  وٕاجراءات
  .ألهداف القواعد الدولیة نافیةاالختالفات الم وٕازالة

  یجب أن یقوم المجلس بتحلیل السبب الرئیسي وراء عدم التنفیذ واتخاذ اإلجراءات المالئمة.   - ٣
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

خدمات  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد الینبغي للمجلس، وهو یشجع ویساعد الدول المتعاقدة على تطبیق   - ١
وموارد  اإلقلیمیةذلك موارد المقر الرئیسي وموارد مكاتب اإلیكاو  المالحة الجویة، أن یستعین بكل الوسائل المتاحة، بما في

  .اإلنمائيم المتحدة مبرنامج األ
ینبغي للدول المتعاقدة أن تواصل جهودها، بل وأن تكثفها حسب االقتضاء، لتطبق في منشآتها التشغیلیة أسالیب عمل   - ٢

خدمات المالحة الجویة، وفي هذا الصدد ینبغي للدول المتعاقدة أن  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد التتفق مع  وٕاجراءات
خدمات المالحة الجویة حتى تصبح  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد اللتنفیذ الداخلیة  إجراءاتهاتعدیل  إمكانیةتبحث 

  أسهل أو أبسط أو أكثر فاعلیة. اإلجراءات
المنظمة بأي اختالفات موجودة بین نظمها وممارساتها الوطنیة  إخطارینبغي للمجلس أن یحث الدول المتعاقدة على   - ٣

وینبغي للدول المتعاقدة التي تجد نفسها   فیها بتلك األحكام. بالتواریخ التي ستلتزم ، وكذلكوالتوصیات الدولیةوأحكام القواعد 
غیر قادرة على االمتثال للقواعد والتوصیات الدولیة أن تخطر االیكاو بسبب عدم تنفیذها لها، بما في ذلك أي لوائح وممارسات 

التي تبین وجوه االختالف عن القواعد  اإلخطاراتسرعة وینبغي أن تنشر ب  .وطنیة مطبقة تختلف من حیث الشكل أو المبدأ
بالمالحق ذات الصلة إضافات عقب تسلمها من الدول، على أن یكون هذا النشر على صورة  والتوصیات الدولیةالقیاسیة 

یاسیة الدول المتعاقدة أن تنشر في أدلة طیرانها أي اختالفات هامة عن القواعد الق إلىینبغي أن یطلب و بالموضوع.  
  خدمات المالحة الجویة. وٕاجراءات والتوصیات الدولیة

خــدمات المالحــة  والتوصــیات الدولیــة وٕاجـراءاتقواعـد الینبغـي للمجلــس، فـي رصــده لالختالفــات القائمـة عــن   -٤
ومـن الـدول التـي أرسـلت  والتوصـیاتلقواعـد هـذه االجویة أن یطلب تقاریر من الدول المتعاقـدة التـي لـم تخطـر المنظمـة بتنفیـذها ل

للمجلــس أن یطلــب مــن الــدول المتعاقــدة، التــي لــم تنشــر فــي أدلــة طیرانهــا معلومــات عــن تنفیــذ  غیــر كامــل. كــذلك ینبغــي إخطــارا
  .نشرها إلىخدمات المالحة الجویة أن تبادر  والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد ال

) من أجل التشدید A38-WP/48(انظر  ..-٣٨ائم بذاته ُیقترح على الجمعیة العمومیة قرار ق مسّوغات الشطب:
من االتفاقیة وتوسیع نطاق  ٣٨والمادة  ٣٧على أهمیة تعهد االیكاو والدول المتعاقدة باالمتثال لاللتزامات بموجب المادة 

ادات الفنیة لكي تشمل سیاسات االیكاو المستمرة المتصلة بالقواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلرش
  جمیع المالحق وٕاجراءات المالحة الجویة واإلرشادات الفنیة.
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  األدلة الفنیة والكتب الدوریة الصادرة عن المنظمة

قواعد ال في التخطیط لتنفیذ لهیئاتالفنیة الحدیثة التي تقدم من خالل المنظمة تشكل مساعدة قیمة للغایة ل اإلرشادات حیث أنّ 
  .اإلقلیمیةخدمات المالحة الجویة والخطط  والتوصیات الدولیة وٕاجراءات

تطورات ال لتدریب العاملین وتحدیث معلومات موظفي التشغیل لمواكبة ةالفنی نشر اإلرشاداتمن المهم أیضا  هوحیث أنّ 
  التكنولوجیة وتحسین نوعیة الخدمة واالرتقاء بمستوى السالمة في العملیات الجویة.

  .غیر اإلیكاو اإلرشاداتوجد على الصعید الدولي سبیل لتوفیر هذه تال  هنّ وحیث أ
مهمة ضخمة یلزمها  یشكالنأدلة وكتب دوریة جدیدة حسب االقتضاء،  وٕاصدار، اإلیكاوالتحدیث المستمر ألدلة  وحیث أنّ 

في أمانة المنظمة وتنظیم  العمل قدرةوتنطوي على أولویات متضاربة وتتطلب تدابیر خاصة لتنظیم  وٕاداریونعاملون فنیون 
  النشر.أسالیب 

األولویة الستمرار تحدیث محتویات األدلة الفنیة الصادرة عن اإلیكاو، ووضع المواد  إعطاء الجمعیة العمومیة تقرر فإن
 والتوصیات الدولیة وٕاجراءاتقواعد لالتي یقتضیها التقدم التكنولوجي لكي تتبعها الدول المتعاقدة في تنفیذها ل اإلضافیة اإلرشادیة

  خدمات المالحة الجویة، وفي التخطیط لتنفیذ التجهیزات والخدمات.

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
 إلدراجینبغي للمجلس أن یستعرض باستمرار برنامج األدلة الفنیة والكتب الدوریة التي تصدرها المنظمة، وذلك ضمانا   - ١

مزید من التحسینات  إدخال إلىالزمة لكل المجاالت الفنیة المناسبة، آخذا في االعتبار الحاجة ال اإلرشاداتالقدر الوافي من 
  على مستویات السالمة الحالیة.

ونشر ما یلزم من أدلة فنیة وكتب دوریة دون تأخیر كبیر ودون  إصدارینبغي للمجلس أن یوفر السبل التي تتیح   - ٢
  .المساس بأولویات المطبوعات الروتینیة

  

) من أجل التشدید A38-WP/48(انظر  ..-٣٨ُیقترح على الجمعیة العمومیة قرار قائم بذاته  مسّوغات الشطب:
من االتفاقیة وتوسیع نطاق  ٣٨والمادة  ٣٧على أهمیة تعهد االیكاو والدول المتعاقدة باالمتثال لاللتزامات بموجب المادة 

والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلرشادات الفنیة لكي تشمل سیاسات االیكاو المستمرة المتصلة بالقواعد 
  جمیع المالحق وٕاجراءات المالحة الجویة واإلرشادات الفنیة.
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  وحدات القیاس

  ه ینبغي توحید وحدات القیاس تأمینا لسالمة العملیات الدولیة الجویة واألرضیة.حیث أنّ 
األهمیة بمكان أن یكون النهج الثابت للمنظمة هو استخدام وحدات قیاس موحدة في مطبوعات المالحة الجویة ه من وحیث أنّ 

  الصادرة عنها.
الملحق الخامس باتفاقیة شیكاغو ینص في طبعته الرابعة على استخدام نظام موحد لوحدات القیاس في عملیات  وحیث أنّ 

النظام الدولي للوحدات"، ویسمح باستخدام بعض الوحدات من خارج هذا النظام "وهو الطیران المدني الدولي الجویة واألرضیة، 
  الدولي استخداما دائما واستخدام بعضها اآلخر استخداما مؤقتا.

  :الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي فإن
  یمكن. الخامس بأسرع ماوممارساتها الوطنیة متمشیة مع أحكام الملحق  تشجیع الدول المتعاقدة على أن تجعل نظمها  - ١

أن تكون وحدات القیاس في كل مطبوعات المالحة الجویة الصادرة عن المنظمة هي الوحدات المنصوص علیها   - ٢
  تضمن الوحدات المالئمة. بقدر ماالملحق الخامس باتفاقیة شیكاغو   في
  

ة والمتوفرة مثل المالحق والقواعد المواد الواردة باألحكام التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقرر  مسّوغات الشطب:
اإلجرائیة والتوجیهات الخاصة باجتماعات المالحة الجویة ینبغي استبعادها في العادة من البیانات الموحدة. ویتصل هذه األمر، 

  . ویتناول الملحق الخامس مسألة وحدات القیاس.باإلجراءات المتصلة بالقراراتعلى وجه الخصوص، 
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  شهادات الصالحیة للطیران وشهادات الكفاءة

  اتواجازات طواقم قیادة الطائر 
  غراض المستهدفة من االعتراف بالشهادات واالجازات.أللم تحدد صراحة اشیكاغو من اتفاقیة  ٣٣المادة  حیث أنّ 
توجد عدة تفسیرات بشأن وجود أو عدم وجود التزام على الدول المتعاقدة باالعتراف بالشهادات واالجازات التي  هوحیث أنّ 

رجال  على الطائرات المعنیة أو والتوصیات الدولیةقواعد الأصدرتها أو قررت صالحیتها دول متعاقدة أخرى الى أن یبدأ سریان 
  .قیادة الطائرات طواقم  الطیران

فئات  وأعلى طرز معینة من الطائرات والتوصیات الدولیة قد تمضي سنوات عدیدة قبل أن یبدأ سریان القواعد  هوحیث أنّ 
لبعض تلك وتوصیات دولیة قد یعتبر من األنسب عدم اصدار قواعد  هوحیث أنّ  .إجازات طواقم قیادة الطائرات رجال الطیران

  .طواقم القیادة إجازات فئات الطرز أو
  :الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي فإن
 قیادةعلى كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الصالحیة للطیران وشهادات الكفاءة واجازات طواقم   - ١

فیها الطائرة، وذلك لغرض الطیران فوق أقالیمها، بما  الطائرات التي أصدرتها أو قررت صالحیتها الدولة المتعاقدة التي سجلت
  من اتفاقیة شیكاغو. ٣٣ب) و( ٣٢  هبوط فیها واالقالع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتینفي ذلك ال

 للدولة بموجب النظم الوطنیة یجب على الدول المتعاقدة أن تعترف بالشهادات التي أصدرتها أو قررت صالحیتها  - ٢
منها، ریثما یبدأ  المتعاقدة التي سجلت فیها الطائرة، وذلك لغرض الطیران فوق أقالیمها، بما في ذلك الهبوط فیها واالقالع

  .طواقم قیادة الطائرات فئات رجال الطیران بفئات معینة من الطائرات أوسریان القواعد الدولیة التي تتعلق 
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  موظفو الطیران المؤهلون واألكفاء  الطیرانالتدریب على أعمال 

 واجراءات خدمات المالحة الجویة بصورة مرضیةوالتوصیات الدولیة قواعد التنفیذ توفیر وتشغیل التجهیزات والخدمات األرضیة، و  حیث أنّ 
التدریب بتوفیر مستوى عال من رهون هو أمر م ، أمور مرهونةمن قبل الدول المتعاقدة بغیة التشغیل اآلمن والناجع لمنظومة النقل الجوي

  .من مؤهالت وكفاءات العاملین للعاملین
العاملین األكفاء لخدمة منظومة  العاملین المدربین تدریبا وافیاالدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص  وحیث أنّ 

  .النقل الجوي الحالیة والمقبلة
  توظیف أخصائي الطیران وتدریبهم واالحتفاظ بهم هي أمور تقتضي مساندة دوائر الطیران والتعلیم؛ وحیث أنّ 
 مبادرات التعّلم، بما في ذلك تعلیم وتدریب العاملین في مجال الطیرانن لتحقیق مستوى عال ممن الضروري بذل جهد خاص  وحیث أّنه

  .الموارد البشریة التدریباحتیاجاتها من ب الوفاءة على مساعدة الدول المتعاقدمن أجل  تدریب للعاملین وال
هي من  االیكاو المنظمة تنفذهاالتي  أنشطة التعلیم والحلقات الدراسیة وحلقات العمل حلقات التدریب مبادرات التعّلم، بما في ذلك وحیث أنّ 

  خدمات المالحة الجویة وعلى تطبیق الجمیع لها بطریقة موحدة.واجراءات والتوصیات الدولیة قواعد التعین على فهم  الوسائل الفعالة التي
  فان الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:

لعاملین في مجال ا كفاءة األداء والكفاءةمستویات عالیة من التدریب على تحقیق  ومساعدتهاالدول المتعاقدة  تساعد االیكاو  -١
والموظفون  مون بتوفیر وتشغیل خدمات وتجهیزات المالحة الجویة الدولیةوخصوصا من یقو ، والمحافظة على هذه الكفاءة الطیران

وتحقیقا لهذه الغایة یجب أن تدرج المنظمة في برنامج عملها العادي برنامجا  .الحكومیون المكلَّفون بمهام اإلشراف على السالمة واألمن
 برنامج موظفي الطیران الطیران في مجالبرنامج االیكاو للتدریب یسمى تعلیمیا قائما على الكفاءات في مجال الطیران تدریبیا متواصال 

  ؛من خالل برنامج االیكاو للتدریب في مجال الطیران ؛المؤهلین
  :برنامج االیكاو للتدریب على الطیران المؤهلین برنامج موظفي الطیران العمل بالمبادئ التالیة في  -٢

  .التدریب على أعمال الطیران الطیران المؤهلینموظفي  الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن  أ)
علـى الجویـة وأمـن الطیـران.  بالسالمة واألمن والنجاعـة وذلـك باعتبـار مـا یلـي:لوضع برامج تتعلق أولویة قصوى  تضفي ینبغي للمنظمة أن  ب)

  أنشطة التعلم التي تدعم تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة؛
  .وقطاع الطیران أمر أساسي لوضع وتنفیذ أنشطة التعلم لدعم تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیةالتعاون مع الدول المتعاقدة   ج)
  .تضفى األولویة على رعایة األجیال المقبلة من المهنیین في مجال الطیران  د)
سیما على األمـور التـي قـد  ران، والالعاملین في الطی لتطویر مؤهالتجب تشجیع وتیسیر تبادل المساعدة فیما بین الدول المتعاقدة لتدریب ی  ج)

  .انتظامها عن أثر مناوئ لسالمة المالحة الجویة الدولیة أو أمنها أو فیها الكفاءاتیسفر نقص التدریب 
ات صــید) إرسـاء المنظمـة لعالقـات شـراكة مـن أجـل تطـویر وتعزیـز مبـادرات الـتعّلم التـي تـدعم الـدول المتعاقـدة فـي سـعیها إلـى تنفیـذ القواعـد والتو 

   الدولیة؛
هــذه القــائمین علــى تشــغیل  وتقیــیم ولكنهــا تقــوم بإرشــاد تشــجیع بوســعها بــلتشــارك المنظمــة فــي تشــغیل التجهیــزات التدریبیــة، ال   -٣

  التجهیزات.
  .تساعد الدول المتعاقدة بعضها البعض لتحقیق القدر األمثل من االستفادة من أنشطة التعلم لصالح موظفي طیرانها - ٤

  المتصلة بهذا القراراإلجراءات 
ینفذ مبادرات تعلیمیة، بما في ذلك دورات وأن یعقد الدورات التدریبیة  اإلرشادیةأن یضع المواصفات والمواد ینبغي للمجلس   -١

اقدة على : أن یساعد الدول المتعبما یساعد الدول المتعاقدة على اجراء ما یلي تدریبیة وحلقات دراسیة/حلقات عمل، وُیشیر ویتشاور مباشرة
  :الطیران. وتقوم هذه الجهود على ما یلي اتساق مستویات كفاءة موظفي

  :وذلك بواسطة ما یلي مع القواعد القیاسیة الدولیة إلى مستوى یتماشى بالكفاءات المهنیة في مجال الطیراناالرتقاء بمستویات اإلنجاز   ب)
  تحلیل البیانات لتحدید األولویات واالحتیاجات؛  أ)
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  تحدید احتیاجات التدریب لتنفیذ أحكام االیكاو؛  ب)
  نهج قائم على الكفاءة  ج)

  استخدام المعاییر المذكورة في البندین أ) و ب) أعاله من أجل تحقیق مزید من التوحید في ممارسات التشغیل واجراءاته.  ج)
 إلنشاءالقتضاء لتوفیر المهارات المطلوبة بوضع مناهج تدریبیة متخصصة وعالیة المستوى حسب اینبغي ایالء اهتمام مستمر   -٢

  التجهیزات والخدمات وتشغیلها وصیانتها.
  ما یلي:وضع شروط لتحقیق ینبغي للمجلس أن یشجع الدول المتعاقدة على   -٣

ویحتاجون الى خبرة عملیة في موقع العمل، بما في ذلك التعریف بظروف التشغیل المعنیة، للعاملین الذین أكملوا تدریبهم األساسي التدریب   أ)
وضعهم فـي مواقـع المسـؤولیة فـي الوظـائف التشـغیلیة، وفـي هـذا الصـدد ینبغـي توجیـه عنایـة الـدول الـى امكـان  بظروف التشغیل الفعلیة قبل

  .التعاون الفني وبرامج المساعدةاالستفادة الكاملة من مختلف موارد 
  صوصا بصدد المعدات أو االجراءات أو األسالیب الجدیدة.دورات تدریبیة منتظمة لتجدید المعلومات وخعقد   ب)

ینبغي للمجلس أن یطلب من الدول المتعاقدة أن تقدم الیه معلومات عن أنواع الدورات التدریبیة في مجال الطیران التي تعقد   -٤
 على الدول األخرى.  هذه المعلومات لكي یوزع المجلس ،من دول أخرىالمتوفرة بصورة أخرى في الدولة وتقبل فیها طالبا برعایتها أو 

وبالمثل، ینبغي  وینبغي أن تتضمن هذه المعلومات العنوان الذي یجب أن توجه الیه االستفسارات للحصول على مزید من التفاصیل. 
طریق المنظمة المساعدة عن  ىللمجلس أن یضع تحت تصرف الدول المتعاقدة كل المعلومات المفیدة عن المؤسسات التدریبیة التي تتلق

  وتقبل طالبا من البلدان األخرى.
ینبغي للمجلس أن یحث الدول المتعاقدة على االستفادة الى أقصى حد ممكن من مراكز التدریب الموجودة في منطقتها لتدریب  - ٥

هذه الغایة، ینبغي للمجلس أن مواطنیها العاملین في الطیران على المجاالت التي ال توجد لها مدارس وطنیة مناظرة لتلك المراكز. وتحقیقا ل
 .اتیة لیلتحق بها مواطنون من الدول األخرى في المنطقةو یشجع الدول على توفیر الظروف الم

  

أنشطة التعلیم موظفي الطیران (تدریب لتركیز على نتائج ل ١٥-٣٧تحدیث قرار الجمعیة  : یهدف هذا المقترح إلىمسّوغات الشطب
ویمكن تحقیق الكفاءة من خالل أنشطة تعلم متنوعة تشمل التدریب  التدریب تقدیمبدال من التركیز على  المؤدیة إلى اكتساب الكفاءة)

وضًا واألدوات القائمة على االنترنت والحلقات الدراسیة وحلقات العمل ...إلخ. ونتیجة التركیز على أنشطة التعلم الالزمة لتحقیق الكفاءة ع
  ة.الحلول الفعالة والكفؤ ن تحدید وتنفیذ المزید من عن التركیز على سبیل تحقیقها، یمك
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(ط) المرفق  

  واألجهزة المالحیة الفرعیة تنسیق األجهزة المالحیة
في المنشآت  من المستصوب تجنب االزدواج غیر الضروري في وظائف األجهزة المركبة على متن الطائرات أو حیث أنّ 

  في النفقات.األرضیة أو الفضائیة، بما یسفر عن االقتصاد 
درجة التعقید الكلي في أجهزة المستقبل عن طریق التنسیق بین المواصفات التشغیلیة العامة  خفضمن الممكن  وحیث أنّ 

  في منشآت أرضیة أو فضائیة. وٕاماعلى متن الطائرات  إمالألجهزة الجدیدة المعنیة ومواصفات األجهزة األخرى الموجودة 
صاعب الفنیة والتشغیلیة قد تعترض هذا التنسیق، وأن من الواجب مراعاة جدوى التكالیف من المسلم به أن الم وحیث أنّ 
  التنفیذ التدریجي بال عبء ال داعي له. إلىوالحاجة 
لجنة المالحة الجویة قد قامت حسب االقتضاء بدور المنسق بین النشاطات الفنیة المختلفة الداخلة في اختصاصها،  وحیث أنّ 

  الدول. من إلیهاها المعلومات الواردة واضعة في اعتبار 
تكون األعمال المتعلقة باألجهزة المالحیة واألجهزة المالحیة الفرعیة موضع تنسیق دقیق مع أن  الجمعیة العمومیة تقرر فإن

االعتبار الواجب لعالقات هذه النظم ببعضها، ومع مراعاة االحتیاجات التشغیلیة والتقدم الفني المتوقع واعتبارات التشغیل  إقامة
  .االقتصادیة

في األحكام التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة  : المواد الواردةمسّوغات الشطب
لخاصة باجتماعات المالحة الجویة، ینبغي في العادة استبعادها من البیانات الموحدة. ویتصل هذا األمر، على والتوجیهات ا

وهذا المرفق حّلت محله الخطة المنّقحة للمالحة الجویة العالمیة (الطبعة  .باإلجراءات المتصلة بالقراراتوجه الخصوص، 
  الرابعة).
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  اإلضافیة اإلقلیمیة واإلجراءات اإلقلیمیةالخطط  وتنفیذصیاغة 

المطلوب من الدول المتعاقدة  اإلضافیة اإلقلیمیة واإلجراءاتتبین التجهیزات والخدمات  إقلیمیةالمجلس یضع خططا  حیث أنّ 
  من اتفاقیة شیكاغو. ٢٨توفیرها أو استخدامها وفقا للمادة 

آخر لمواكبة التغییرات التي تستجد على احتیاجات الطیران المدني  إلىحین تقتضي التعدیل من  اإلقلیمیةالخطط  وحیث أنّ 
  الدولي.

اإلیكاو وضعت نهجا لتخطیط التجهیزات والخدمات یرتكز على المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة  وحیث أنّ 
  والخطة العالمیة للمالحة الجویة.

  ه ینبغي أن تستند أعمال تخطیط التجهیزات والخدمات على النهج القائم على األداء في عملیات التخطیط. حیث أنّ و 

تنفیذ الخطط اإلقلیمیة من شأنه أن یؤثر على سالمة العملیات الجویة الدولیة وانتظامها  أي عیوب جسیمة في حیث أنّ و 
  تها، وأّنه من ثم ینبغي تالفیه بأسرع وقت ممكن؛حونجا

  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:إف

  الدولي. عندما یتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضیات الجاریة والمتوقعة للطیران المدني اإلقلیمیةأن تنقح الخطط   -١

سـمحت بـذلك  إذاالدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة المعنیـة و  االیكاو المنظمة بینبالمراسلة  اإلقلیمیةن تعدل الخطط أ  -٢
  طبیعة التغییر الالزم.

  هذه:  عندما تتعلق اقتراحات التعدیل بخدمات وتجهیزات تقدمها الدول وعندما تكون اقتراحات التعدیل  - ٣

  .اإلقلیمیةال تمثل تغییرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط   أ)

  وال تتعارض مع السیاسة الثابتة لالیكاو.  ب)

  .اإلقلیميیتعذر حلها على المستوى وال تتضمن مسائل  ج)

  هذه التعدیالت. وٕاصدارسلطة معالجة  اإلقلیمیةیجوز للمجلس تفویض الهیئات 

القضایا التي إال  إّن اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة، رغم أنها أدوات مهمة في تحدید المرافق والخدمات، ال تناول  - ٤
  اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ؛عبر المجموعات ال یمكن معالجتها 

ولویة في تنفیذ برامج الدول المتعاقدة الى توفیر واستمرار تشغیل التجهیزات والخدمات التي من ألا ىیجب أن تعط  - ٥
  ؛على العملیات الجویة الدولیة سلبيالمرجح أن یؤدي نقصها الى تأثیر 

الخطیرة في تنفیذ الخطط االقلیمیة والتحري عنها واتخاذ القصور أوجه بتحدید  االیكاو المنظمة یجب أن تقوم  - ٦
  االجراءات الالزمة لها في أقل وقت ممكن
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یجب أن تحدد مجموعات التخطیط والتنفیذ االقلیمیة المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقلیمیة وفي تنفیذها وأن   - ٧

  .تقترح التدابیر العالجیة

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
ینبغي للمجلس أن یضمن أن یكون هیكل وشكل الخطط االقلیمیة متمشیین مع خطة المالحة الجویة العالمیة وأن   - ١

  یتسنى استخدامهما في تطبیق النهج المبني على األداء في أعمال التخطیط.
وجود أي  سب منكي یتحقق في الوقت المنا اإلقلیمیةینبغي للمجلس أن یتابع تأثیر تغیر االحتیاجات على الخطط   - ٢

  مزید من التحسینات على مستویات السالمة الحالیة. إدخال إلىتنقیح هذه الخطط، آخذا في االعتبار الحاجة  إلىحاجة 
، أن یأخذ في اعتباره الوقت اإلقلیمیةتنقیح أي من الخطط  إلىالحاجة  إلحاحینبغي للمجلس، عند قیامه بتقدیر مدى   -٢ ٣

  ضروریة.ال اإلضافیةخدمات التجهیزات و الالذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفیر 
لتنفیذ أنواع جدیدة من المعدات مناسبة  اإلقلیمیةینبغي أن یضمن المجلس أن تكون التواریخ المقررة في الخطط   -٣ ٤
  .بالفعل في حینها لمعدات المناسبةتوفیر ال
، ومعها أدوات قائمة على االنترنت إقلیمیةخطط  بالنسبةة قواعد بیانات الكترونیغي للمجلس أن یضمن اعداد ینب  -٤ ٥

  التخطیط الالزمة، من أجل تحسین الكفاءة وتعجیل دورة التعدیل.
التي أنشأها في جمیع األقالیم  والتنفیذ اإلقلیمیةبمجموعات التخطیط  بمجموعات التخطیطینبغي للمجلس أن یستعین   -٥ ٦

  وأي وثائق تكمیلیة. اإلقلیمیةللمساعدة على تحدیث الخطط 
  

  : اسُتكمل هذا المرفق لتجسید الممارسات المتَّبعة في الوقت الراهن.مسّوغات الشطب
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  (و) (ك) المرفق
  اإلقلیمیةاجتماعات المالحة الجویة 

التجهیزات والخدمات المتوقع أن توفرها الدول المتعاقدة  حدیدللمالحة الجویة تمثل وسیلة هامة لت اإلقلیمیةاالجتماعات  حیث أنّ 
  من االتفاقیة. ٢٨وفقا للمادة 
  أموال كثیرة. وٕانفاقبذل جهد كبیر  االیكاو المنظمة هذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن وحیث أنّ 
على الدول المتعاقدة  اإلثقاللى أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون من الضروري ضمان الحصول ع وحیث أنّ 
   .االیكاو المنظمة أو على

  أن التخطیط اإلقلیمي للمالحة الجویة عادة ما تنجزه المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ. وٕاذ تأخذ في اعتبارها 
  :ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یليإف
اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة إال لمعالجة القضایا التي یتعّذر على المجموعات االقلیمیة للتخطیط أال ُتعقد   - ١

  والتنفیذ معالجتها بشكل واف.
تعقد هذه االجتماعات وتوضع جداول أعمالها على أساس النواقص الموجودة فعال أو المتوقع حدوثها في الخطط   - ٢

  لألقالیم المعنیة. اإلقلیمیة
تحدد لكل من هذه االجتماعات منطقة جغرافیة معینة، مع مراعاة عملیات النقل الجوي الدولي وعملیات الطیران العام   - ٣

  الدولي الراهنة والمتوقعة، والمجاالت الفنیة التي یعالجها االجتماع، ولغات عمله.
طروحة على جدول األعمال وتحقیق بأنسب الطرق للنظر في المسائل الم تنظیم من هذه االجتماعات یستخدم لكل  - ٤

  التنسیق الفعال بین مختلف مكونات االجتماع.
تعقد اجتماعات محدودة النطاق الفني أو الجغرافي عندما توجد مشاكل محددة یتعین حلها، وال سیما المشاكل التي   - ٥

 اإلقلیميالحة الجویة ذات النطاق تقتضي حلوال عاجلة، أو عندما یكون في عقد هذه االجتماعات تقلیل لعدد اجتماعات الم
  الشامل.

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
للمالحة الجویة في أماكن داخل األقالیم المعنیة، وأن یشجع الدول  إقلیمیةینبغي أن یحاول المجلس عقد اجتماعات   - ١

  المتعاقدة في تلك األقالیم على أن تستضیف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن.
قبل عشرة أشهر على األقل من موعد عقد  متاحا إلكترونیاجدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئیسیة، جعل غي ینب  - ٢

  .بالنسبة للمستندات الرئیسیة قبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعدو ، بالنسبة لجدول األعمال االجتماع
للمالحة الجویة بالتوجیهات الالزمة لتصریف األمور التشغیلیة  اإلقلیمیةینبغي أن یكفل المجلس تزوید االجتماعات   - ٣

  والفنیة المتعلقة بجدول أعمالها.
ینبغي لكل دولة متعاقدة مشاركة في االجتماع أن تستعلم قبل انعقاد االجتماع عن الخطط التي وضعها ناقلوها   - ٤

كة المتوقعة من الطائرات األخرى المسجلة لدیها، وعن لعملیات المستقبل، وعن الحر  الجویون ومشغلو الطیران العام الدولي
  التجهیزات والخدمات التي تحتاجها فئات الطیران.

على وضع معاییر للتخطیط متمشیة مع أحدث  اإلقلیمیةینبغي للمجلس أن یشجع اجتماعات المالحة الجویة  - ٦
ل واالعتبارات االقتصادیة، آخذا في االعتبار بمتطلبات التشغی اإلقلیمیةالتطورات ویكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط 

  مزید من التحسینات على مستویات السالمة الحالیة. إدخال إلىالحاجة 
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 اإلقلیمیةینبغي أن یضع المجلس ویستكمل توجیهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفیذ في االجتماعات  - ٧

  للمالحة الجویة.

(ل)المرفق   
  اإلقلیمیةتنفیذ الخطط 

تتعهد الدول المتعاقدة بأن توفر حسب االمكان تجهیزات المالحة الجویة  أن نصت علىشیكاغو من اتفاقیة  ٢٨المادة  حیث أنّ 
  وخدماتها الالزمة لتسهیل المالحة الجویة الدولیة.

  الخطط االقلیمیة تبین التجهیزات والخدمات التي یحتاجها الطیران المدني الدولي. حیث أنّ و 
ؤثر في سالمة العملیات الجویة الدولیة وانتظامها وكفاءتها، تفي تنفیذ الخطط االقلیمیة قد  ةقصور خطیر ي أوجه أ حیث أنّ و 
  بأسرع ما یمكن. يستحق االزالة بالتالتو 

  :الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي فإن
التجهیزات والخدمات التي من ولویة في تنفیذ برامج الدول المتعاقدة الى توفیر واستمرار تشغیل ألا ىیجب أن تعط  - ١

  المرجح أن یؤدي نقصها الى تأثیر خطیر على العملیات الجویة الدولیة.
القصور الخطیرة في تنفیذ الخطط االقلیمیة والتحري عنها واتخاذ االجراءات أوجه یجب أن تقوم المنظمة بتحدید   - ٢

  الالزمة لها في أقل وقت ممكن.
والتنفیذ االقلیمیة المشاكل وأوجه القصور في الخطط االقلیمیة وفي تنفیذها وأن  یجب أن تحدد مجموعات التخطیط  - ٣

  تقترح التدابیر العالجیة.
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

ینبغي للمجلس أن یخطر كل دولة متعاقدة اخطارا كامال وسریعا بالتوصیات الخاصة بتوفیر تجهیزات وخدمات   - ١
علیها بموجب الخطة االقلیمیة، آخذا في االعتبار الحاجة الى ادخال مزید من التحسینات على المالحة الجویة التي تنطبق 

  مستویات السالمة الحالیة.
ینبغي للدول المتعاقدة أن تضع الخطط المالئمة وأن تستوفیها في حینها، بما في ذلك توفیر العاملین الالزمین، من   - ٢

  ا في الخطط االقلیمیة.جزاء التي تخصهألأجل التنفیذ المنتظم ل
القصور  أوجهینبغي أن یتابع المجلس مدى تنفیذ الخطط االقلیمیة واصدار تقاریر مرحلیة دوریة تتضمن بیانات عن   - ٣

  الخطیرة في تنفیذ الخطط االقلیمیة.
لقصور في ینبغي للمنتفعین بتجهیزات وخدمات المالحة الجویة أن یبلغوا عن أي مشكلة خطیرة یصادفونها بسبب ا  - ٤

تنفیذ تجهیزات أو خدمات المالحة الجویة المقررة في الخطط االقلیمیة. وینبغي ارسال البالغ الى الدول المتعاقدة المسؤولة عن 
وینبغي لهذه الدول أن تتخذ بناء على هذه التقاریر الخطوات الالزمة لحل المشاكل، وعندما ال تتخذ الخطوات العالجیة  التنفیذ. 

  تفعین بهذه التجهیزات والخدمات أن یبلغوا االیكاو عن طریق أي هیئة دولیة حسب االقتضاء.ینبغي للمن
نقص في تنفیذ  ینبغي للمجلس أن یستعرض بصفة دوریة المشاكل الخطیرة التي یصادفها المنتفعون بسبب أي  - ٥

  .یمكن ل بأسرع ماتجهیزات المالحة الجویة وخدماتها، وأن یتخذ الخطوات الالزمة لتصفیة هذه المشاك
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في األحكام التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة  المواد الواردة: مسّوغات الشطب
والتوجیهات الخاصة باجتماعات المالحة الجویة، ینبغي في العادة استبعادها من البیانات الموحدة. ویتصل هذا األمر، على 

وُأدرجت هذه األحكام في المرفق (ه) (المرفق (ي) سابقا) الذي اسُتكمل  .باإلجراءات المتصلة بالقراراتصوص، وجه الخ
  لتجسید الممارسات المتَّبعة في الوقت الراهن.
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  )ز( ( م)المرفق 
  *حدود المجاالت الجویة لخدمات الحركة الجویة تعیین

الملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو یقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقلیمها التي  حیث أنّ 
  هذه الخدمات وتقدیمها. إلنشاءتقدم الیها خدمات الحركة الجویة، وأن تتخذ بعد ذلك التدابیر الالزمة 

ه یجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنیب مسؤولیتها عن تقدیم الملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص أیضا على أن حیث أنّ و 
  خدمات الحركة الجویة فوق اقلیمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بینهما.

  ؛الحركة الجویة ادارة مزید من الكفاءة فيالتؤدي الى من شأنها أن الجهود التعاونیة بین الدول المتعاقدة  حیث أنّ و 
  المنیبة والدولة النائبة أن تنهیا اتفاق التفویض في أي وقت.یجوز للدولة  هحیث أنّ و 

الملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم الیها  حیث أنّ و 
ة بناء على مشورة من خدمات الحركة الجویة یجب أن تحدد باتفاقات اقلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عاد

  اجتماعات المالحة الجویة االقلیمیة.

  فیما یتعلق بالخطط االقلیمیة للمالحة الجویة: الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي فإن

حدود المجاالت الجویة التي تقدم الیها خدمات الحركة الجویة، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالي  إن  - ١
أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك  السالمة وتحقیق االعتبارات الفنیة والتشغیلیة لتأمین على أساستقرر البحار، 

  الخدمات وللمنتفعین بها.
ال ینبغي تقسیم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجویة ألغراض غیر األغراض الفنیة أو التشغیلیة أو   - ٢

  األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة.
عندما تقضي الحاجة بتوسیع المجاالت الجویة التي تقدم الیها خدمات الحركة الجویة لتشمل أراضي دولتین أو أكثر،   - ٣

نظم االتصاالت والمالحة حاجة الى تشغیل للمع مراعاة ، تفاق على ذلك بین الدول المعنیةأو أجزاء منها، ینبغي اال
سیما المجال الجوي   ، وزیادة كفاءة ادارة المجاالت الجویة والة من حیث التكلفةفّعالبطریقة  واالستطالع/ادارة الحركة الجویة

  ؛العلوي

هذا التقدیم وفقا  ىعلى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجویة الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنیبة أن تتول  - ٤
والخدمات التي یتفق الطرفان على أنها ضروریة للدولة  لما تقتضیه الدولة المنیبة، ویجب علیها أن تنشئ وتجدد التجهیزات

  النائبة.
على المهام  تقتصر انابة المسؤولیة من أي دولة الى دولة أخرى ویقتصر كل اسناد للمسؤولیة فوق أعالي البحار  - ٥

  الفنیة والتشغیلیة المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجویة في المجال الجوي المعني.

  الى ذلك ما یلي: باإلضافةوتعلن 

ن كل دولة متعاقدة تنیب مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة الى المجال الجوي فوق اقلیمها الى دولة أخرى، انما ا  - ٦
  تفعل ذلك دون اخالل بسیادتها.
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 لحركة الجویة فيان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجویة االقلیمیة التي تسند الى أي دولة تقدیم خدمات ا  - ٧
  المجال الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بسیادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي.

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
عند تحدید المجاالت الجویة التي تقدم الیها خدمات الحركة الجویة، ینبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم الحدود   - ١

نقاط تحویل المسؤولیة وانجاز اجراءات التنسیق  إلقامة ىقدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثلالتي تحقق أكبر 
  .االیكاو المنظمةاألكثر فاعلیة، وذلك بالتعاون مع الدول المعنیة األخرى ومع 

 ،فیما بینها لخدمات الحركة الجویة ینبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هیئة واحدة مشتركة  - ٢
توكل الیها مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دولتین أو أكثر أو 

  .البحار  فوق أعالي

اتفاقات، كلما ینبغي للمجلس أن یشجع الدول التي توفر خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار على أن تعقد   -٣ ٢
أمكنها ذلك، مع الدول المعنیة التي تقدم خدمات الحركة الجویة الى المجاالت الجویة المتاخمة، بحیث اذا تعذر على األولى 

الجوي الذي  تقدیم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد یلزم تعدیل حدود المجال
حركة الجویة تعدیال مؤقتا بقصد تنفیذ خطط الطوارئ بموافقة مجلس المنظمة ریثما یتسنى استئناف الخدمات تقدم الیه خدمات ال

  .األصلیة
  

: یندرج توحید أجزاء من المرفق (ث) ضمن إطار المرفق (م)، وحذف بعض الجمل، ضمن الحاجة إلى مسّوغات الشطب
ولیة والمالحق ذاتها، وأیضا ضمن الحاجة إلى ضمان اتساق المرفق (م) تفادي االزدواج في االتفاقیة والقواعد والتوصیات الد

  واكتماله.
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  )ح()ن(المرفق 
  توفیر خدمات البحث واالنقاذ

تنص على أن تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم في حدود امكانیاتها المساعدة الى  من اتفاقیة شیكاغو ٢٥المادة  حیث أنّ 
تلك  ىبها من وقت الى آخر بمقتض ىأراضیها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابیر التنسیق التي قد یوصالطائرات المستغیثة فوق 

  االتفاقیة.

خدمات البحث واالنقاذ وتشغیلها في أراضي الدول  بإنشاءاالتفاقیة یتضمن أحكاما تتعلق تلك الملحق الثاني عشر ب حیث أنّ و 
  المتعاقدة وفوق أعالي البحار.

االتفاقیة ینص على أن أجزاء أعالي البحار التي تقدم الیها خدمات البحث واالنقاذ تحدد تلك الثاني عشر ب الملحق حیث أنّ و 
  بموجب اتفاقات اقلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات المالحة الجویة االقلیمیة.

وصي بأن تكون مناطق البحث واالنقاذ متمشیة بقدر االمكان مع أقالیم معلومات االتفاقیة یتلك الملحق الثاني عشر ب حیث أنّ و 
  .، وأن تكون فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشیة مع األقالیم البحریة للبحث واالنقاذالطیران المناظرة لها

المجلس أن خدمات المالحة الجویة التي تقدمها الدولة المتعاقدة  ىاالتفاقیة تنص على أنه اذا رأتلك من  ٦٩المادة  حیث أنّ و 
لیست مالئمة بقدر معقول لتأمین السالمة في تشغیل الخطوط الجویة الدولیة الحالیة أو المتوقعة وجب علیه أن یتشاور مع 

ى وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن الدولة التي یعنیها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور عل
  یقدم توصیات لهذا الغرض.

  واالنقاذ.  من اتفاقیة شیكاغو تتضمن فیما تتضمنه خدمات البحث ٦٩خدمات المالحة الجویة المذكورة في المادة  حیث أنّ و 

  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:إف

، سواء االجمالیةبأقل قدر من التكالیف  ىالكفاءة المثل تحقیقو  ضمان السالمة بقصد تحدد مناطق البحث واالنقاذ  - ١
، وفقا فوق أعالي البحار فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السیادي للدولة أو أو ،فوق أراضي الدولهذه المناطق كانت 

أقالیم معلومات الطیران  تشغیلیة ومنها مدى استصواب تطابقالفنیة و العتبارات العلى أساس او  التفاق المالحة الجویة االقلیمي،
  .ومع األقالیم البحریة للبحث واالنقاذ فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار مع مناطق البحث واالنقاذ

یجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بین الخدمات البحریة للبحث واالنقاذ والخدمات الجویة   - ٢
المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسیق االنقاذ كلما كان ذلك عملیا وذلك للتنسیق بین  للبحث واالنقاذ عندما تخدمان نفس

  العملیات الجویة والعملیات البحریة للبحث واالنقاذ.

اذا اقتضى األمر توسیع مناطق البحث واالنقاذ لتشمل أراضي دولتین أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، فینبغي   - ٣
  لتفاوض بین الدول المعنیة.االتفاق على ذلك با

یجب على الدولة مقدمة الخدمات أن تنفذ خدمات البحث واالنقاذ فوق أراضي الدولة المنیبة وفقا لما تقتضیه الدولة   - ٤
ویجب على الدولة المنیبة أن تنشئ وتجدد التجهیزات والخدمات المتفق علیها مع الدولة النائبة لكي تشغلها هذه  ،المنیبة
  النائبة. الدولة

اسناد المسؤولیة فوق أعالي البحار على المهام الفنیة  رتقتصر انابة المسؤولیة من أي دولة الى أخرى، ویقتص  - ٥
  البحث واالنقاذ في المنطقة المعنیة. والتشغیلیة المتعلقة بتقدیم خدمات
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فوق أعالي البحار، ینبغي أن یعالج بالتفاوض بما في ذلك تقدیمها كل نقص في كفاءة تقدیم خدمات البحث واالنقاذ،   - ٦
  على اتفاقات مع الدول القادرة على تقدیم المساعدة التشغیلیة أو المالیة لتنفیذ عملیات البحث واالنقاذ.

  الى ذلك ما یلي: ةباإلضافوتعلن 

كل دولة متعاقدة تنیب مسؤولیة تقدیم خدمات البحث واالنقاذ داخل أراضیها الى دولة أخرى انما تفعل ذلك دون   - ٧
  االخالل بسیادتها.

ان موافقة المجلس على اتفاقات المالحة الجویة االقلیمیة التي تقضي بقیام الدولة بتقدیم خدمات البحث واالنقاذ في   - ٨
  فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسیادة تلك الدولة على المنطقة المعنیة. مناطق

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

، أن ترسم حدود مناطق البحث االیكاو المنظمةینبغي للدول المتعاقدة، في اطار تعاونها مع الدول األخرى ومع   - ١
تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث واالنقاذ التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن 

واالنقاذ أو انشاء هیئة واحدة مشتركة للبحث واالنقاذ تسند الیها مسؤولیة توفیر خدمات البحث واالنقاذ داخل المناطق التي تمتد 
  فوق أراضي أي دولتین أو أكثر أو فوق أعالي البحار.

 مناطقفي  لدول التي ال یمكنها أن تكفل التغطیة الجویة لمناطق البحث واالنقاذ الداخلةینبغي للمجلس أن یشجع ا  - ٢
مسؤولیتها بسبب نقص التجهیزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفاوض لعقد 

  واالنقاذ. بعملیات البحثاتفاقات مع الدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القیام 
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  )ط( )س المرفق (

  والحركة الجویة العسكریة بین الحركة الجویة المدنیةوالتعاون التنسیق 

یعتبر موردا مشتركا بین الطیران المدني والطیران العسكري على حد سواء، ونظرا إلى أن العدید من المجال الجوي  حیث أنّ 
  المالحة الجویة  یشترك في توفیرها واستخدامها الطیران المدني والطیران العسكري على حد سواء،  وخدمات  تجهیزات

اتفاقیة الطیران المدني الدولي تنص في دیباجتها على أن الحكومات الموقعة على االتفاقیة قد "اتفقت على مبادئ  حیث أنّ و 
نحو آمن ومنتظم، وتحقق إنشاء خدمات خطوط دولیة للنقل الجوي  وترتیبات معینة تضمن للطیران المدني الدولي التطور على

  على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطریقة اقتصادیة وسلیمة"؛
(أ) من االتفاقیة تنص على ما یلي "تطبق هذه االتفاقیة على الطائرات المدنیة فقط وال تطبق على طائرات  ٣المادة  حیث أنّ و 

) أن "تتعهد الدول المتعاقدة، عند إصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها، بأن تأخذ (د ٣الدولة"، وتطلب المادة 
  بعین االعتبار سالمة المالحة الجویة للطائرات المدنیة"؛

المهام  الستفادة كل من الحركة الجویة المدنیة المتزایدة والحركة الجویة العسكریة ذات المنحى الذي یهدف إلى انجاز وٕادراكا
استفادة كبیرة من استخدام أكثر مرونة للمجال الجوي المستخدم لألغراض العسكریة، ونظرا لعدم إیجاد حلول مرضیة لمشكلة 

  الدخول التعاوني إلى المجال الجوي على جمیع المستویات؛
، النهائيیعتبر الهدف الجوي قد  االستخدام المرن لكل من الحركة الجویة المدنیة والحركة الجویة العسكریة للمجال حیث أنّ و 

  والتعاون المدني والعسكري فیما بینهما نهجا فوریا إلدارة أكثر كفاءة للمجال الجوي؛التنسیق  یوفر تعزیز
بأن المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة الخاص باالیكاو یقضي بأن تكون جمیع المجاالت الجویة قابلة  وٕاذ تذكر

وأنه ینبغي أن تمثل أي قیود مفروضة على استخدام أي حجم معین من المجال الجوي مرحلة انتقالیة، وأنه ینبغي لالستخدام، 
  توخي المرونة في إدارة جمیع المجاالت الجویة:

  :ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یليإف
المجال الجوي وبعض  وضع الترتیبات الالزمة لكي یشترك الطیران المدني والطیران العسكري في استخدام  - ١

 للطیران المدني ویكفل كذلك الوفاء بمتطلبات الحركة الجویة التجهیزات والخدمات بما یكفل السالمة واالنتظام والكفاءة
  العسكریة؛

التي تضعها الدول المتعاقدة لتنظیم عملیات طائراتها الحكومیة فوق أعالي  واإلجراءاتیجب أن تكفل النظم   - ٢
البحار، أال تلحق تلك العملیات ضررا بسالمة حركة الطیران المدني الدولي وانتظامها وكفاءتها، وأن تكون تلك 

  ؛مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقیة شیكاغو اإلمكانمتمشیة بقدر   العملیات
یقدم األمین العام النصح واإلرشاد بشأن أفضل الممارسات في مجال التنسیق المدني والعسكري والتعاون    - ٣

  بینهما؛ فیما
یجوز للدول المتعاقدة أن تضّمن، عندما یكون ذلك مناسبا، ممثلین للسلطات العسكریة في وفودها إلى   - ٤

  اجتماعات االیكاو. 
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ؤدي دورا في تیسیر تعزیز التعاون المدني والعسكري والتعاضد فیما بینهما، وتبادل تشكل االیكاو المنتدى الذي ی  - ٥
أفضل الممارسات، واالضطالع بأنشطة المتابعة الضروریة التي تستند إلى نجاح منتدى إدارة الحركة الجویة العالمیة للتعاون 

  ) بفضل دعم الشركاء المدنیین والعسكریین.٢٠٠٩المدني/العسكري (

  
  راءات المتصلة بهذا القراراإلج

خدمات الحركة الجویة  تعزیز التنسیق والتعاون بین إلى ، كلما دعت الحاجة،ینبغي للدول المتعاقدة أن تبادر  - ١
  أعاله.  ) من المنطوق١أو أن تحسن هذا التنسیق، لتنفیذ السیاسة الواردة في الفقرة ( ة التابعة لها،والعسكری ةالمدنی

أن تنسق األمور مع ، ) من المنطوق٢المذكورة في الفقرة ( واإلجراءاتلمعنیة، عند وضعها النظم ینبغي للدولة ا  - ٢
  المعنیة. جمیع الدول المسؤولة عن تقدیم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار في المنطقة

ُمدرج، عند جال الجوي استخدام الم التنسیق والتعاون المدني والعسكري بشأنموضوع  أنالمجلس  یضمنینبغي أن   - ٣
  .أعاله الواردة في المنطوق ٥و ٤و ٣وفقا للفقرات  اإلقلیمیة،واالجتماعات  اجتماعات الُشعبفي جداول أعمال االقتضاء، 
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  توفیر المطارات المالئمة

  المواقع.تحسینات كبیرة على الخصائص المادیة للمطارات في كثیر من إدخال من الضروري  حیث أنّ 

دون مراعاة  نفاقا باهظا وأن من غیر المستصوب تخطیط هذا العملإهذه التحسینات تقتضي في بعض الحاالت  حیث أنّ و 
  تطورات المستقبل.

معرفة االتجاهات العامة لالحتیاجات التي یرجح أن تقتضیها إلى الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة  حیث أنّ و 
  الالحقة من الطائرات.المطارات لخدمة األجیال 

كانت مقتضیات تشغیل الطائرات الجدیدة تسمح بتشغیلها اقتصادیا إذا كثیرا من المشكالت الخطیرة یمكن تفادیها  حیث أنّ و 
  دون مزید من الضغط على الخصائص المادیة للمطارات.

بعض المواقع،  ودا على تشغیل الطائرات فيتشغیل المطارات له كثیر من المزایا وأن االعتبارات البیئیة قد فرضت قی حیث أنّ و 
  .ضجیجاوأن مشكالت السعة الموجودة حالیا على النطاق العالمي تقتضي تشغیل طائرات جدیدة أقل 

هیئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في إلى تشغیل المطارات إسناد االتجاه یتزاید نحو  حیث أنّ و 
  ؛اتتجهیزات وخدمات المطار 

نجاعتها، وأّن نتائج عملیات التدقیق تعزیز ترخیص المطارات هو من الوسائل األساسیة لضمان سالمة المطارات و  حیث أنّ و 
ترخیص المطارات، بما في ذلك نظم  تنفیذتشیر، إلى أّن مستوى  البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةضمن إطار 

  إدارة السالمة، مازال دون المستوى المطلوب؛

  :ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یليإف

  یجب أن تواظب المنظمة على تحدیث الشروط الفنیة الموضوعة للمطارات.  - ١

بیئي ممكن من المطارات إزعاج تصمیم األجیال الالحقة من الطائرات بحیث یمكن تشغیلها بكفاءة وبأقل یجب   - ٢
  التي یستعملها الجیل الحالي من الطائرات.

تخاذ التدابیر الالزمة، بما في ذلك تخصیص الموارد الكافیة، ا للدولینبغي  الدول بترخیص المطارات أن تقوم  - ٣
  ؛من أجل تحسین مستوى تنفیذ ترخیص المطارات، ومن ذلك نظم إدارة السالمة في المطارات

  السالمة.إدارة أن تضمن الدول أن مطاراتها تعمل بنظم   - ٤

ینبغي أن تركز الدول بقدر أكبر على إدارة عملیات المطارات، مع إعطاء درجة عالیة من األولویة   -  ٤ ٥
  المدارج.  لسالمة
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  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

یقوم   ) من المنطوق أعاله، ینبغي للمجلس أن١في الفقرة (إلیها في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار   - ١
  :والفعالیة الحالیةالجویة مزید من التحسینات على مستویات السالمة إلى إدخال یلي آخذا في االعتبار الحاجة  بما

  بشأن تطورات المستقبل.إرشادات إضافیة وضع   أ)

  وضع إجراءات إلدارة عملیات المطارات.  ب)
  تطورات.بما یستجد من الدول المتعاقدة إعالم ى المواظبة عل  )ج

) ٢( ینبغي للمجلس أن یستمر في توجیه انتباه منتجي الطائرات ومشغلیها الى السیاسة المبینة في الفقرة  - ٢
  المنطوق. من

مستوى منخفضا لدى الدول فیما یتعلق بتنفیذ ترخیص المطارات، بما  A36-WP/14: أظهر االستبیان بالوثیقة مسّوغات الشطب
البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة . وقد تأكد هذا األمر من تحلیل نتائج عملیات التدقیق ضمن إطار نظم إدارة السالمةفي ذلك 

بترخیص المطارات أو بوضع عملیة ، الذي أظهر أّن عددا كبیرا من الدول التي خضعت للتدقیق لم تقم بعد السالمة الجویة
بهذا الشأن. كما أّن الكثیر من هذه الدول لم تعمل على التأكد من أّن مشغلي المطارات یطّبقون نظاما إلدارة السالمة كجزء من 

ى عملیة ترخیص المطارات. ولذا، ال بد من لفت انتباه الدول إلى هذه المسائل ومن حثها على اتخاذ إجراءات لتحسین مستو 
الذي جاء في الرد على األسئلة  الفّعال متوسط التنفیذالتنفیذ خدمة لسالمة المطارات ونجاعتها. وأظهر التحلیل أیضا أّن 

  في المائة على المستوى العالمي. ٤١البروتوكولیة الثالث المتعلقة بترخیص المطارات ونظم إدارة السالمة كان في حدود 
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  (ف)المرفق 
  الجو منعلى األرض و  الحة الالسلكیةاختبار مساعدات الم

  لها. من الضروري التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكیة عن طریق اجراء اختبارات منتظمة حیث أن
  الجو. مناالختبارات هذه على األرض یقلل الحاجة الى اجراء المساعدات ختبار محسنة الانشاء تجهیزات  وحیث أن

  :ما یلين الجمعیة العمومیة تقرر إف
ریثما تتوافر مرافق اختبار  الجو منینبغي التحقق من أداء مساعدات المالحة الالسلكیة عن طریق اختبارات منتظمة   - ١

  أرضیة محسنة تحسینا كبیرا.
ینبغي تحسین األجهزة األرضیة للمالحة الالسلكیة، وما یتصل بها من تجهیزات االختبار والرصد، بما یضمن األداء   - ٢

  الجو.  منالجو، وذلك لتقلیل الحاجة الى اجراء اختبارات دوریة  منمستوى الذي تكفله االختبارات بنفس ال

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

 منریثما تتوافر تجهیزات اختبار أرضیة محسنة تحسینا كبیرا، ینبغي للدول المتعاقدة أن تنشئ لنفسها وحدات اختبار   - ١
الجو، أو تنشئ وحدات مشتركة مع دول أخرى، أو أن تعقد اتفاقات مع الدول أو الوكاالت التي تملك التجهیزات المناسبة كي 

  بالنیابة عنها. الجو منتجري االختبارات 

لجو ا منینبغي للمجلس أن یواصل جهوده لتنسیق الترتیبات المعقودة بین الدول المتعاقدة الجراء اختبارات منتظمة   - ٢
  لمساعداتها المالحیة الالسلكیة.

ینبغي للمجلس أن یتشاور مع الدول المتعاقدة القائمة بتصمیم وصنع نظم المالحة الالسلكیة، للتحري عن السبل   - ٣
  الجو. منالممكنة لتحسین تجهیزات االختبار على األرض، بقصد االقالل الى أدنى حد من الحاجة الى اجراء اختبارات دوریة 

تحسین  بغي للمجلس أن یوزع على الدول المتعاقدة معلومات بخصوص التطورات المهمة التي استجدت في مجالین  - ٤
المعدات األرضیة للمالحة الالسلكیة، بما في ذلك تجهیزات االختبار والرصد المرتبطة بها، وذلك بقدر اسهام هذه التطورات في 

  .الجو منالتقلیل الى الحد األدنى من الحاجة الى اجراء االختبارات 
  

لمقررة والمتوفرة، مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة في األحكام التنظیمیة أو وثائق االیكاو ا : المواد الواردةالشطبمسّوغات 
والتوجیهات الخاصة باجتماعات المالحة الجویة، ینبغي في العادة استبعادها من البیانات الموحدة. ویتصل هذا األمر، على 

عمل بنظام اختبار . واالنتقال إلى العمل بُنُظم األقمار الصناعیة یتطّلب الباإلجراءات المتصلة بالقراراتوجه الخصوص، 
، المجلد (DOC 8071)مختلف ومنصوص علیه في الملحق العاشر وفي دلیل االیكاو الختبار مساعدات المالحة الرادیویة 
    األول، ُنُظم المالحة الرادیویة القائمة على األرض. ومن ثم، فقد تم شطب هذا المرفق لتفادي االزدواجیة.
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  األرضیین في الطیران لتوظیف العاملینشروط مالئمة 

تتناسب مع المؤهالت والمسؤولیات المطلوبة للعمل في خدمات الطیران األرضیة تشكل سببا  شروط التوظیف التي الحیث أن 
  مناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدریبهم.المؤهالت الرئیسیا للصعوبة في تعیین ذوي 

  واجراءات خدمات المالحة الجویة. والتوصیاتهذه الصعوبة تعیق حسن تنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد وحیث أن 

روط توظیف العاملین في الخدمات أّن ش یتعین على الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة هنّ أر ن الجمعیة العمومیة تقر إف
  المطلوبة منهم والمسؤولیات التي یؤدونها.األرضیة للطیران ینبغي أن تكون متناسبة مع المؤهالت 
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  الفنیة الیكاوا أعمالسهام الدول في إ

  .الفنیة االیكاو المنظمة أعمالتقدم جید في  إلحرازالدول المتعاقدة أمر ضروري  المشاركة الفنیة من جانب حیث أن
  .الفنیة االیكاو المنظمة أعمالفي  سریعة ووافیة مشاركةیصعب الحصول بین حین وآخر من الدول المتعاقدة على  وحیث أنه

ال داعي له على الدول المتعاقدة وعلى  اثقالدون  هذه المشاركةمن الضروري الحصول على أقصى منفعة من  وحیث أن
  .االیكاو المنظمة

  .الفنیة االیكاو المنظمة أعمالفعالة في الفنیة المشاركة الام الدول المتعاقدة بضرورة قی ن الجمعیة العمومیة تقررإف

  االجراءات المتصلة بهذا القرار

 االعتبار، مع اقامة الفنیة االیكاو المنظمةأعمال في  ةالفعال المشاركةینبغي للمجلس أن یشجع الدول المتعاقدة على   - ١
  .ه المشاركةوالدول المتعاقدة بصدد هذ االیكاو المنظمةالواجب للحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكالیف التي تتحملها 

  ینبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما یلي في حدود امكانیات كل منها:  - ٢
  .لالیكاو لمنظمةل أن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاریع الفنیة  أ)

وأن تشارك على نحو فعال في األعمال التحضیریة التي تجري قبل  االیكاو  المنظمة اجتماعات تشارك فيأن   ب)
بنود جدول بشأن سیما عن طریق تقدیم الوثائق التمهیدیة التي تحتوي على اقتراحات محددة   االجتماعات، وال

  على آرائها بشأن الوثائق المقدمة الیها.أو التي تحتوي األعمال 
، وأن تضمن أن مرشحیها متمتعون بالمؤهالت المناسبة االیكاو المنظمةأن تشارك في نشاط فرق خبراء   ج)

  وقادرون على االسهام بفاعلیة في أعمال فرق الخبراء.
  .االیكاو المنظمة أن تضطلع بالدراسات التخصصیة التي تطلبها  د)

  .أخرى یحددها المجلس بأي وسیلة ةالفنی أعمالهافي  االیكاو المنظمة أن تساعد  )ه
  

   



A38-WP/86 
TE/20 A-29 
Appendix A 

  )م( )ر(المرفق 
  في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة موظفو األمانة العامة الفنیون

والتوصیات الدولیة قواعد الثمة حاجة مستمرة الى تقدیم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفیذ الخطط االقلیمیة و  حیث أن
  واالجراءات االضافیة. واجراءات خدمات المالحة الجویة

من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة استخداما فعاال لمساعدة  وحیث أن
  الدول المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها.

مانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب من المهم ألداء الوظائف على النحو السلیم تمكین موظفي األ وحیث أن
االقلیمیة من أن یحافظوا على كفاءاتهم الفنیة وأن یطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات في مجاالت 

  تخصصاتهم.
  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:إف
وفي المكاتب االقلیمیة توزیعا فعاال لتقدیم المساعدة توزیع موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي یجب   - ١

التي تعترضها في مجال تنفیذ الخطط االقلیمیة  بأنشطة الرصد المستمرالمتصلة  الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل ىالمثل
  .االجراءات االضافیةواجراءات خدمات المالحة الجویة و والتوصیات الدولیة والقواعد 

موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من الحفاظ على كفاءاتهم الفنیة تمكین یجب   - ٢
  واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنیة.

  االجراءات المتصلة بهذا القرار
لقیام بزیارات متكررة لمدد ینبغي تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من ا  - ١

  لتصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها.لالدول هذه حین تكون هذه الزیارات ضروریة أو حین تطلبها في الدول المتعاقدة كافیة 
ینبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفین المتخصصین من مكتب اقلیمي الى آخر ومن المقر الرئیسي الى المكاتب   - ٢

  اقتضى األمر تدعیم المكاتب االقلیمیة بصفة مؤقتة. االقلیمیة كلما

ینبغي تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من تحدیث معلوماتهم في   - ٣
اهدة والتطویر، ومش سیما بحضور نخبة من االجتماعات الفنیة، والقیام بزیارات الى هیئات البحوث  مجاالت تخصصهم، ال

نه ینبغي أال تحظي الزیارات باألسبقیة على الوظیفة االتجارب التطبیقیة وعملیات تقییم األجهزة والتقنیات الجدیدة. غیر 
ومختلف هیئاتها التداولیة. وعالوة على ذلك ینبغي حسب االمكان الربط  االیكاو المنظمة األساسیة لألمانة العامة وهي خدمة

  .بین السفر الذي تستدعیه تلك الزیارات والسفر الالزم ألداء الواجبات األخرى للمنظمة
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  حوادث الطائرات بعضفي  التعاون بین الدول المتعاقدة على التحقیق

  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٢٦دة من واجب الدولة التي یقع الحادث فیها أن تجري تحقیقا عن ظروف الحادث وفقا ألحكام الما حیث أن

 ،التحقیقإجراءات خبراء ذوي تخصصات فنیة وتشغیلیة كثیرة في  إشراكیقتضي  قدازدیاد التطور والتعقید في الطائرات الحدیثة  وحیث أن
  ؛لتحقیقلخاصة  كما یقتضي استعمال تجهیزات

  ؛المتخصصة والتجهیزات المالئمة الكثیر من الدول المتعاقدة ال یمتلك الخبرات الفنیة والتشغیلیة وحیث أن

دون أن  من األمور األساسیة لسالمة الطیران ومنع وقوع الحوادث أن یتم التحقیق في الحوادث وتقدیم تقاریر مستفیضة عنها وحیث أن
  ؛ي لهة عائقا ال داعتشكل االعتبارات المالی

  و؛ الحادث على الدولة التي وقع فیهاعبئا مالیا جسیما  لقيوالتحقیق في حوادث الطیران الجسیمة قد ت اإلنقاذتكالیف  وحیث أن

   )؛ 9946Docوٕاذ تضع في اعتبارها صدور دلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع (

الحوادث التي یقتضي  وبخاصة  أو الجسیمةالدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقیق في حوادث الطیران  ن الجمعیة العمومیة توصيإف
والمنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في التحقیق فیها االستعانة بخبراء وتجهیزات على درجة عالیة من التخصص، وبأن تقوم الدول المتعاقدة 

  :أمور منهابجملة الحد الممكن إلى  الحوادث والوقائع

التحقیق في حوادث  إلجراءتقدیم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهیزات   أ)
  .الجسیمةالطیران 

الفرصة للدول المتعاقدة التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقیق لحضور التحقیق في حوادث الطیران  إتاحة  ب)
  ر وتعزیز خبراتها في مجال التحقیق.، وذلك من أجل تطویالجسیمة

  بهذا القرارالمتصلة اإلجراءات 

بشأن التحقیق في الحوادث، وذلك لتبادل المعلومات عن القوانین  اإلقلیمیةالدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل  ُتشجَّع  -١
وأسالیب التحقیق في الحوادث، إدارة لمعرفة والخبرة في التي تتبعها كل دولة في مجال التحقیق في الحوادث، وعن كیفیة تقاسم ا واإلجراءات

  تذلیل صعوبات التحقیق في الحوادث.إجراءات وعن مدى توافر الخبراء والتجهیزات وعن 

الدول المتعاقدة على تسهیل مشاركة المحققین العاملین لدى هیئات التحقیق في الحوادث، بوصفهم مراقبین في  ُتشجَّع  -٢
  العمل. تجریها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدریب والتعرف على أسالیبالتحقیقات التي 

على تقییم احتیاجاتها وقدراتها في مجال التحقیق  والمنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائعالدول المتعاقدة  ُتشجَّع  -٣
 وینبغي في الحوادث ومنع وقوعها. ح للدورات األساسیة عن التحقیقفي حوادث الطیران ومنع وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدریبیة تصل

برنامج ترینیر المتقدم منهجیة  وٕامكانیات إدراجلعقد هذه الدورات فیها ة قلیمیاستخدام مراكز التدریب اإلإمكانیات استطالع جمیع 
)TRAINAIR PLUS( لكفاءاتوالقائم على االتي توفر التدریب الموحد دولیا  "بالس "ترینیر.  
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ع ینبغي تشجیع  - ٤ الدول المتعاقدة على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجیة التي وضعتها االیكاو في عام  ُتشجَّ
لتستخدمها الدول من أجل تشجیع التعاون المتبادل في سیاق التحقیق في حوادث الطائرات والوقائع الخطیرة. والنموذج  ٢٠٠٧

  .ICAO FSIXلتبادل معلومات السالمة الجویة  العمومي لالیكاوالموقع الشبكي متاح على 
ع الدول على النظر، حسب االقتضاء، في   - ٥  ) 9946Docدلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع (ُتشجَّ

  قة أو منطقة فرعیة.الذي یقّدم اإلرشاد على كیفیة إنشاء وٕادارة نظام إقلیمي للتحقیق في الحوادث والوقائع داخل منط
  

 )Doc 9946دلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع (: تم تعدیل هذا المرفق لمواءمة سیاقه مع مسّوغات الشطب
  .٢٠١١الصادر في مارس 
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  البشري البشریة العالقة بین السالمة الجویة والعوامل األداء

أهداف ومقاصد االیكاو كما جاءت في اتفاقیة شیكاغو تقضي بتدعیم تنمیة النقل الجوي الدولي "... بقصد تعزیز  حیث أن
  سالمة الطیران في المالحة الجویة الدولیة".

ر بالقدرات والقیود الجسمیة المتأثّ  .في بیئة الطیراناألداء البشري  العوامل البشریة لها عالقة بحدودمن المسلم به أن  هوحیث أنّ 
  .في نظام الطیران سالمة بصورة عامةأداء الوالذهنیة ُیسهم بقدر كبیر في 

ن هناك بالتالي حاجة فإفي المائة من الحوادث)،  ٧٠(نحو  ،في غالبیة الحوادث ىتأثیر العوامل البشریة یتجل وحیث أن
  ران.عدد حوادث الطی تقلیلمستمرة الى اتخاذ تدابیر مالئمة ل

االزدیاد في استعمال النظم التلقائیة والتكنولوجیا الجدیدة وما تنطوي علیه من تعقید، سواء في العملیات الجویة أو  وحیث أن
  المالئم. األرضیة، أمر قد یؤدي الى تفاقم خطورة مسائل العوامل البشریة ما لم تتخذ التدابیر الالزمة في الوقت

عددا من الدول یقوم فعال بتنفیذ برامج تتعلق بالعوامل البشریة، وأن التجربة التي اكتسبتها هذه البلدان جدیرة بالتطبیق  وحیث أن
  لرفع مستوى السالمة في النقل الجوي.

لتأثیر العوامل  خفضمن المسلم به ان احراز تقدم ملموس في رفع مستوى السالمة الجویة یقتضي مزیدا من ال وحیث أن
  .لبشریة على حوادث الطائراتا

من المسّلم به أّن فوائد السالمة والنجاعة المترتبة عن التكنولوجیات والنظم واإلجراءات الجدیدة ال تتحقق إال عندما  وحیث أّنه
  تكون مصممة لتعزیز أداء األفراد الذین یستخدمون هذه التكنولوجیات والنظم واإلجراءات؛

إلى تغییر األدوار التي یقوم بها موظفو الطیران وسیتطلب  في المستقبل الطیران سیفضي ُنُظممن المسّلم به أّن تنفیذ  وحیث أّنه
    العمل على نطاق أفرقة متعددة االختصاصات تدعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني؛

  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:إف
تبارها الجوانب ذات الصلة بالعوامل البشریة عند تصمیم المعدات ینبغي للدول المتعاقدة أن تضع في اع  - ١

  الشهادات، وعند تدریب العاملین و/أو اجازاتهم.منح واجراءات التشغیل و 
ینبغي تشجیع الدول المتعاقدة على التعاون بعید المدى وتبادل المعلومات عن المشاكل المتعلقة بتأثیر العوامل   - ٢

  ت الطیران المدني.البشریة على سالمة عملیا
تجمیع وتحلیل الخبرة التي اكتسبتها الدول وأن یضع مواد االیكاو المالئمة بشأن شتى مسائل  ىینبغي للمجلس أن یتول  - ٣

  .العوامل البشریة
التكنولوجیات والنظم في تخطیط وتصمیم وتنفیذ األداء البشري أن تكفل الدول المتعاقدة إدراج االعتبارات المتعلقة ب  - ١

  ؛كجزء من نهج إدارة السالمة الجدیدة وبذلكواإلجراءات 
أن تعزز الدول المتعاقدة وتیّسر إدراج عناصر األداء البشري ضمن برامج التدریب القائم على الكفاءات وعلى كامل   - ٢

  أطور الحیاة الوظیفیة للموظف؛
األداء التشغیلي اآلمن والمتسق والناجم والفعال للفرد ولمجموعات األفراد للدول المتعاقدة أن تأخذ باستراتیجیات تعزز   - ٣

  من أجل االستجابة لألولویات في مجال السالمة.
  : تحقیق االّتساق مع استراتیجیة حزم التحسینات في منظومة الطیران.مسّوغات الشطب
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(ث)المرفق   

  تقدیم خدمات الحركة الجویة
یطالب الدول المتعاقدة بعمل الترتیبات الالزمة لتقدیم خدمات الحركة الجویة في شیكاغو الملحق الحادي عشر باتفاقیة  حیث أن

  المجاالت الجویة وفي المطارات التي تقررت لها هذه الخدمات.
ارة السالمة في خدمات قرر على الدول المتعاقدة أن تضمن انشاء برامج الدشیكاغو الملحق الحادي عشر باتفاقیة  وحیث أن

  الحركة الجویة.
  الحركة الجویة. ادارة مزید من الكفاءة فيالالجهود التعاونیة بین الدول المتعاقدة تؤدي الى  وحیث أن

  ن الجمعیة العمومیة تقرر ما یلي:فإ
واالنتظام  السالمة شروطأن تضمن الدول لدى تنفیذ خدمات الحركة الجویة أن الخدمات الجاري تقدیمها تفي ب  - ١

  والكفاءة في الطیران المدني الدولي.
بطریقة  نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/ادارة الحركة الجویةحاجة الى تشغیل أن تقیم الدول االعتبار لل  - ٢

  لعلوي.سیما المجال الجوي ا اقتصادیة، وأن تقیم االعتبار للجهود التعاونیة التي تحسن كفاءة ادارة المجاالت الجویة وال
 علىالجویة المعنیین یطبقون برامج ادارة السالمة الجویة  ینبغي أن تضمن الدول أن مقدمي خدمات الحركة  - ٣

  الیها خدمات الحركة الجویة. ونقدمیجمیع المجاالت الجویة وجمیع المطارات التي 

  االجراء المتصل بهذا القرار

توكل الیها  ،فیما بینها لخدمات الحركة الجویة انشاء هیئة واحدة مشتركةینبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في 
مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة الى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دولتین أو أكثر أو فوق 

  .البحار أعالي
  

في األحكام التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة، مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة  المواد الواردة مسّوغات الّشطب:
والتوجیهات الخاصة باجتماعات المالحة الجویة، ینبغي في العادة استبعادها من البیانات الموحدة. ویتصل هذا األمر، على 

أجزاء من المرفق (ث) ضمن إطار المرفق (و)(المرفق (م) . ویندرج توحید باإلجراءات المتصلة بالقراراتوجه الخصوص، 
سابقا)، وحذف بعض الجمل، ضمن الحاجة إلى تفادي االزدواج في االتفاقیة والقواعد والتوصیات الدولیة والمالحق ذاتها، 

  .وأیضا ضمن الحاجة إلى ضمان اتساق المرفق (و) واكتماله
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  المرفق (ب)
  

  لوضع البیان الموّحد والمنّقح االموصى به اتاإلجراء
  

  ُیوصى باتباع اإلجراء التالي المقّسم إلى ثالث مراحل:
  

    االولىالمرحلة   
في بدایة الدورة الثامنة والثالثین، تستعرض اللجنة الفنیة أي تعدیالت وٕاضافات یقترحها المجلس على البیانات 

والمرفقات المعنیة، وأي اقتراحات من المشاركین لتعدیل البیان الموّحد القائم. ویرد  ١٥- ٣٧الموّحدة القائمة في القرار 
  .DOC 9958بالكامل في الوثیقة  ١٥- ٣٧القرار 

  
  المرحلة الثانیة  

وأثناء مواصلة تنفیذ أعمال اللجنة الفنیة بشأن بنود جدول األعمال اُألخرى، فإن أي قرار تضعه اللجنة الفنیة یتضمن 
سیاسات مستمرة وأسالیب ذات صلة ُیقّدم إلى الجلسة العامة لإلحاطة علمًا به فقط في إطار البند المعني من جدول 

ذلك على أساس الفهم بأن فحوى القرار سُتدرج في البیان الموّحد والمنّقح الذي سُیقترح من أجل أن األعمال. ویتم 
  تعتمده الجلسة العامة في أواخر الدورة.

  
  المرحلة الثالثة

وُقرب نهایة الدورة الثامنة والثالثین، وبعد إكمال العمل بشأن جمیع بنود جدول األعمال الخاصة باللجنة الفنیة 
، تقوم األمانة العامة بإعداد مشروع نسخة نهائیة للبیان الموّحد والمنّقح. وهو یشمل التغییرات الُمتفق ٣٤باستثناء البند 

علیها من حیث المبدأ أثناء المرحلة األولى فضًال عن السیاسات المستمرة واألسالیب ذات الصلة الُمعدة أثناء المرحلة 
  مشروع البیان الموّحد والمنّقح وترفعه إلى الجلسة العامة العتماده. الثانیة. وتستعرض اللجنة الفنیة

  


