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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 

  الفنیةاللجنة 
  المسائل الناشئة –: المالحة الجویة من جدول األعمال  ٣٦ رقم البند

  خدمات المالحة الجویةل للترخیصتصمیم الوثیقة اإلرشادیة 
  )جمهوریة فنزویال البولیفاریة مقدمة من(ورقة 

  الموجز التنفیذي
بیــان موحــد بسیاســات االیكــاو وممارســاتها المســتمرة المتعلقــة بنظــام عــالمي إلدارة  ،١٥-٣٥اســتجابة لقــرار الجمعیــة العمومیــة 

الحركــة الجویــة وبــُنظم االتصــاالت والمالحــة واالســتطالع/ إدارة الحركــة الجویــة، ألغــراض التشــكیل األمثــل لخــدمات المالحــة 
 التـرخیصالمالحـة فـي الـدول، یتعـین  الجویة وتحسین عملیات ضمان السالمة التشغیلیة ومواصلة الرصد من جانـب سـلطات

علــــى تقیــــیم فنــــي لجمیــــع العملیــــات المتصــــلة بــــإدارة الحركــــة الجویــــة واإلتصــــاالت والمالحــــة  خــــدمات المالحــــة الجویــــة بنــــاءً ل
مــن حیــث الســالمة التشــغیلیة، عــد القیاســیة الصــادرة عــن االیكــاو واالســتطالع/ إدارة الحركــة الجویــة ُبغیــة تــأمین االمتثــال للقوا

ءًا بعملیة التخطـیط للخـدمات وانتهـاء بالتنفیـذ والتشـغیل الالحـق، مـع اعتمـاد نهـج عـالمي إزاء هـذه المبـادئ التوجیهیـة والتـي بد
  تها.وعلى الخدمات برمّ  ةینبغي توثیقها في وثیقة إرشادیة للمصادقة على كل عملیة على حد

  :ُیرجى من الجمعیة العمومیة أن تقوم بما یلياإلجراء: 
  ؛علماً بالمعلومات الواردة في ورقة العمل ھذهط تحی  ) أ

 حث المجلس على اتخاذ الخطوات الالزمة لألغراض التالیة:ت  ) ب
 خدمات المالحة الجویة، تغطي العملیة في شكلھا الھیكلي وبطریقة عملیة؛ل للترخیص إرشادیةصوغ وثیقة  )١
ذات الصلة بُنظم االتصاالت تجمیع قرارات الجمعیة العمومیة المتعلقة بسیاسات وممارسات المنظمة  )٢

 والمالحة واالستطالع/ إدارة الحركة الجویة. 

 .بالسالمة الهدف االستراتیجي المتعلقترتبط ورقة العمل هذه ب
  األهداف 
 اإلستراتیجیة

  اآلثار المالیة:  ال ینطبق

Doc 9958 ،٨/١٠/٢٠١٠(في  القرارات الساریة المفعول الصادرة عن الجمعیة العمومیة(  
Doc 9426 ،Air Traffic Services Planning Manual  
Doc 9750 ، یةالخطة العالمیة للمالحة الجو  
Doc 9734 ،دلیل مراقبة السالمة الجویة  
Doc 9735 ، الرصد المستمر للبرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویةدلیل  
Doc 9859 ، السالمة إدارةدلیل(SMM)  
Doc 8335 ، عملیات التفتیش والترخیص والمراقبة المستمرةإجراءات دلیل  
Doc 9082¤ سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویة  

 المراجع:

__________________  
  النسخة اإلسبانیة مقدمة من جمهوریة فنزویال البولیفاریة ١
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  ةمقدمال  - ١

بیان موحد بسیاسات االیكاو وممارساتها  ،١٥-٣٥والثالثین القرار أّیدت الجمعیة العمومیة، في دورتها الخامسة   ١- ١
غیة ویة، بُ جالمستمرة المتعلقة بنظام عالمي إلدارة الحركة الجویة وبنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/ إدارة الحركة ال

جانب سلطات الطیران المدني، استحداث ضوابط لتحسین السالمة التشغیلیة عن طریق عملیات التدقیق والرصد المستمر من 
تنطوي على الترخیص لخدمات المالحة الجویة وذلك بغرض تنفیذ آلیة جدیدة لتحفیز مقدمي خدمات المالحة الجویة واالعتراف 

  بهم وتشجیعهم بما یكفل جودة الخدمات ضمن اإلطار التنظیمي لمعاییر السالمة التشغیلیة.

  التحلیل  -٢

اّتخذت الجمعیة العمومیة لالیكاو، في دورتها السابعة والثالثین، قرارًا بشأن الحاجة إلى تجمیع القرارات المتعلقة   ١- ٢
بسیاسیات المنظمة وممارساتها المتصلة بُنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/ إدارة الحركة الجویة تیسیرًا لتنفیذها وتطبیقها 

خالل تطویع تلك القرارات وتنظیمها على نحو منطقي، مع مراعاة االحتیاجات الراهنة ألقالیم من الناحیة العملیة، وذلك من 
الة لرصد مختلف ُنظم االتصاالت والمالحة وسلطات الطیران المدني في الدول، من حیث توفیر ضوابط فعّ  الطیران

ة والعملیات المتأصلة لتلك الُنظم وخدمات المالحة واالستطالع/ إدارة الحركة الجویة المستخدمة في تشغیل وٕادارة الحركة الجوی
  الجویة.

وعلیه، فإن الغرض من هذه الورقة هو اقتراح وضع وثیقة إرشادیة تستخدم في الترخیص لخدمات المالحة   ٢- ٢
بّین الوثیقة وتعرض هیكًال نموذجیًا فیما یتصل بالترخیص لكل مرحلة من المراحل الهندسیة مع االسترشاد الجویة. وسوف تُ 

بالملحق العاشر لالیكاو، والوثائق الفنیة والقواعد القیاسیة ذات الصلة بمختلف معدات وُنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/ 
  وتركیبها وٕادخالها الخدمة. واقتنائهاالُنظم إدارة الحركة الجویة فضًال عن مراحل تخطیط 

وبخصوص إدارة الحركة الجویة، ُیقترح إجراء استعراض موّحد للعملیات التشغیلیة، باالعتماد على المواد االرشادیة   ٣- ٢
ا الخاصة برصد اإلجراءات والتحقق من كل واحدة من العملیات ضمن كل واحدة من المراحل التشغیلیة التي تنطوي علیه

 ٤و ٣و ٢و ١وكذا مالحق االیكاو  Doc 4444خدمات المالحة الجویة، باالستناد إلى المقتضیات المنصوص علیها في الوثیقة 
  وجمیع الوثائق التشغیلیة والتوصیات المتعلقة بخدمات المالحة الجویة. ١٧و ١٥و ١٣و ١٢و ١١و ٦و ٥و
صد مفصًال تفصیًال دقیقًا مع تقییمه في مختلف مراحل العملیة. یتعّین أن تتضمن تلك الوثیقة اإلرشادیة نظامًا للر   ٤- ٢

اختبارات القبول لكل عملیة من العملیات وصوًال إلى اختبار القبول النهائي، بما یضمن الرقابة التصدیق مؤقتًا على ویشمل ذلك 
  والرصد الدائمین ویكفل أداء النظام لوظائفه بشكل ممتاز حتى نهایة فترة الضمان.

وُیقترح أن تتضمن الوثیقة اإلرشادیة أیضًا فصلین: یتناول أولهما النظام العالمي إلدارة الحركة الجویة، والثاني   ٥- ٢
 ُنظم االتصاالت والمالحة واالستطالع/ إدارة الحركة الجویة، التي تقوم على القواعد والتوصیات الدولیة الصادرة عن االیكاو

بشأن اجازة العاملین والتدریب وعملیات التقییم الفني والتشغیلي. وقد استخدمت سلطات الطیران المدني تلك المعاییر 
ریها االیكاو وفي الرصد واالستطالع، وهي تسعى إلى الوفاء بأعلى والممارسات ألغراض التدقیق الداخلي والتدقیقات التي تج

  ذلك أن ییّسر إعداد دلیل لدعم التوحید القیاسي على الصعید العالمي، في وقت الحق.ومن شأن  .معاییر السالمة التشغیلیة
عالوة على ذلك، یوصى بمراعاة المنهجیة التي تتبعها المنظمة في عقود المساعدة الفنیة التي تبرمها مع الدول،   ٦- ٢

براء الفنیون من االیكاو للقیام برصد فّعال عن ذها السلطات والخألن تلك العقود تبّین الخطوات الالزمة التي ینبغي أن تتخّ 
طالع/ إدارة طریق المراقبة المستمرة، وهو ما مّكن الدول من تحقیق قدر أكبر من الكفاءة لُنظم االتصاالت والمالحة واالست

  ة.باعتبارها جزءًا من خدمات المالحة الجویة، واخضاعها لمزید من الرقاب اقتناؤهاتم الحركة الجویة التي ی



A38-WP/243 - 3 – 
TE/104  

  الخالصة  - ٣

بناء على ما سبق، ُیقترح على الجمعیة العمومیة أن تُحّث المجلس على إعداد مسودة وثیقة إرشادیة للترخیص   ١- ٣
لخدمات المالحة الجویة، تغطي بشكل منتظم كل العملیات المرخصة، وفقًا لألدلة والقواعد القیاسیة والتوصیات التي تصدرها 

وتتضمن دراسة للتوصیات التي تصدر عن المؤسسات الدولیة المتخصصة التي اعتمدتها سلطات الطیران المدني،  االیكاو
ضمن اإلطار التنظیمي لالیكاو. وینبغي أن تتشكل الوثیقة من فصلین: یتناول األول النظام العالمي إلدارة الحركة الجویة 

  .ارة الحركة الجویة، وذلك وفقًا لما یرد في ورقة العمل هذه من معلوماتوالثاني نظام االتصاالت والمالحة واالستطالع/ إد
  

  –انتهى  –


