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 النسخة اإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من فنزویال. ١

  والثالثون ةثامنالالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

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

   إعداد مواد إرشادیة لتحدید االختالفات واإلبالغ عنها
  )جمهوریة فنزویالورقة مقدمة من (

  موجز تنفیذي
تشكل عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها عملیة جوهریة والتزمًا على الدول األطراف في اتفاقیة شیكاغو. والغرض 

جمیع الجهات المعنیة بالطیران  الرئیسي من هذه العملیة هو تعزیز سالمة وكفاءة المالحة الجویة عن طریق ضمان إلمام
عن تلك المنصوص علیها في القواعد والتوصیات  من حیث اختالفهاوالممارسات الوطنیة القواعد جمیع المدني الدولي ب

وقد الحظت الجمعیة العمومیة لإلیكاو مجلسها أن إشعارات اإلبالغ عن االختالفات التي تتلقاها لیست مرضیة . الدولیة
  ة الفائقة األهمیة.بشكل كامل في أغلب األوقات. ولهذا السبب ینبغي وضع آلیة لتعزیز هذه العملی

  من الجمعیة العمومیة القیام بما یلي:: ُیرجى اإلجراء
  اإلحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في ورقة العمل هذه؛  )أ 
 حث اإلیكاو على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للقیام بما یلي:  )ب 

 شرها؛) إعداد مواد إرشادیة شاملة ومفصلة تشرح عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها ون١
  تنفیذ مبادرات تدریبیة لتحدید االختالفات واإلبالغ عنها. )٢

  ورقة العمل هذه مرتبطة بجمیع األهداف االستراتیجیة  األهداف االستراتیجیة:
  ال ینطبق  اآلثار المالیة:

 اتفاقیة الطیران المدني الدولي -  المراجع:
 خدمات معلومات الطیران –الملحق الخامس عشر  -
 )Doc 8126(الوثیقة  علومات الطیراندلیل خدمات م -
 ٢٠١١/١٧ ةاإللكترونیالنشرة  -
 AN 1/1-11/28كتاب المنظمة  -
اإلبالغ (ترد في كتب  ونموذجالمذكرة بشأن اإلبالغ عن االختالفات عن المالحق  -

 على المالحق) المنظمة المتعلقة باعتماد التعدیالت المدخلة
  C-WP/13954 ورقة عمل المجلس -
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  المقدمة  - ١

جمیع جوانب على أن أي دولة تجد صعوبة في االمتثال لاتفاقیة الطیران المدني الدولي من  ٣٨تنص المادة   ١- ١
القواعد بالكامل مع ، أو مطابقة جمیع أنظمتها أو ممارساتها االتفاقیةالدولیة المدرجة في مالحق  جراءاتلقواعد واإلا

ى ضرورة في اعتماد أنظمة أو ممارسات تختلف بأي شكل عن تلك واإلجراءات الدولیة بعد تعدیل هذه األخیرة أو تر 
لإلبالغ عن االختالفات بین المنصوص علیها في قاعدة دولیة، ینبغي أن ترسل إشعارًا فوریًا إلى منظمة الطیران المدني الدولي 

  ممارساتها وتلك المدرجة في القاعدة الدولیة.
خلصت الجمعیة العمومیة والمجلس إلى أن هذه اإلشعارات غیر  ولدى فحص إشعارات االختالفات الواردة،  ٢- ١

  .اإلبالغ ونموذجاإلبالغ عن االختالفات عن المالحق  المذكرة بشأنمرضیة تمامًا في أغلب األحیان بموجب شروط 

  النقاش  - ٢

اتفاقیة شیكاغو.  تشكل عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها عملیة جوهریة والتزمًا على الدول األطراف في  ١- ٢
جمیع الجهات المعنیة  والغرض الرئیسي من هذه العملیة هو تعزیز سالمة وكفاءة المالحة الجویة عن طریق ضمان إلمام

عن تلك المنصوص علیها في القواعد  من حیث اختالفهاالقواعد والممارسات الوطنیة جمیع بالطیران المدني الدولي ب
  .والتوصیات الدولیة

تواجه الدول مشاكل في تحدید االختالفات واإلبالغ عنها، مما قد یؤثر بشكل كبیر ، ٢- ١في الفقرة رد وكما و   ٢- ٢
  على السالمة ألن المعلومات الواردة في إضافة الملحق قد ال تكون دقیقة.

وقد أظهر تحلیل عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها أن المشاكل قد تنجم عن نقص التدریب واإلرشادات   ٣- ٢
الواضحة بشأن التنفیذ السلیم لهذه العملیة. ومع أن كتب المنظمة الصادرة من اإلیكاو بشأن اعتماد التعدیالت على المالحق 

ال تقدم شرحًا عملیًا كافیًا بشأن الطریقة الصحیحة  المذكرة، فإن هذه قهامذكرة بشأن اإلبالغ عن االختالفات في مرف تتضمن
  لإلبالغ عن المعلومات.

ولهذا السبب ینبغي لإلیكاو أن تعّد مواد إرشادیة عن عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها فضًال عن تنظیم   ٤- ٢
  تتاح إلكترونیًا.مبادرات تدریبیة على شكل حلقات عمل إقلیمیة أو مواد تعلیمیة 

، أن الدول ینبغي أن ُتشجع على ٤/٣/٢٠١١التي ُعقدت في  ١٩٢وقرر المجلس، في الجلسة الثالثة لدورته   ٥- ٢
، في انتظار إعداد سیاسة عامة وٕاجراءات تشغیلیة واضحة بشأن )EFOD( استخدام نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات

، والملحق التسهیالت –ة لإلبالغ عن االختالفات عن جمیع المالحق، باستثناء الملحق التاسع استخدام هذا النظام، كوسیلة بدیل
". وُتدعى الدول في كتب المنظمة المتعلقة حمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع -األمنالسابع عشر "

  ام اإلبالغ اإللكتروني لإلبالغ عن االمتثال واالختالفات.باعتماد التعدیالت على هذه المالحق إلى النظر في استخدام نظ
نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات من  األصلي إلى أن الغرض AN 1/1-11/28ویشیر كتاب المنظمة   ٦- ٢

رقیة القائمة. هو إتاحة وسیلة فعالة لإلبالغ عن االختالف عن القواعد والتوصیات الدولیة والبحث عنها وتوفیر بدیل لآللیة الو 
ویهدف هذا النظام كذلك إلى الحد من تكرار الجهود عن طریق السماح للدول باإلبالغ عن االمتثال واالختالفات مرة واحدة فقط 

  للوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقیة ومذكرة التفاهم بشأن البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة.
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متعلقة باعتماد تعدیالت المالحقة تنص حالیًا على اإلبالغ عن االمتثال لمالحق بید أن كتب المنظمة ال  ٧- ٢
  االتفاقیة أو االختالفات عنها عن طریق نموذج اإلبالغ المرفق بكتاب المنظمة.

ومن المهم إتاحة إمكانیة اإلبالغ عن االختالفات عن طریق نظام اإلبالغ اإللكتروني بجمیع اللغات الرسمیة   ٨- ٢
  ة.للمنظم

نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات یحظى بالدعم الالزم كي یحل محل اإلبالغ الورقي، فإن وما دام   ٩- ٢
من الضروري تحسین وظائفه لجعل استخدامها أكثر سهولة. كما ینبغي تمكین الدول من إنزال االختالفات المحددة والمبلغ 

وقت إنزالها بحیث یتسنى لها جمع سجل مادي بجمیع االختالفات. وال یزال عنها كال على حدة، مع إشارة واضحة إلى تاریخ و 
  الوصول إلى نظام اإلبالغ اإللكتروني عن االختالفات غیر متاح بالضرورة لجمیع األفراد والهیئات المعنیة في الدول.

 الخالصة  - ٣

یكن كل، المشاكل المعترضة في إن إتاحة وثائق فنیة وأنشطة تدریبیة للدول ستساعد على حل بعض، إن لم   ١- ٣
  عملیة تحدید االختالفات واإلبالغ عنها، كما ستساهم بشكل كبیر في النهوض بقطاع الطیران المدني الدولي.

  
  

  -انتهى  -


