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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 

  الفنیةللجنة اتقریر 
   عن

  من جدول األعمال ٣٤ رقمالبند 

  )الفنیة(مقدم من رئیس اللجنة 
  

.  وُیوصــى بــأن مــن جــدول األعمــال ٣٤البنــد رقــم اللجنــة الفنیــة التقریــر المرفــق عــن  أقــّرت
 .٣٤/٣و  ٣٤/٢و  ٣٤/١تعتمد الجلسة العامة القرارات 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مالحظة: بعد إزالة هذه الصفحة، ینبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقریر.
  صفحة) ٢٥(
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  الرصد والتحلیل –المالحة الجویة من جدول األعمال:  ٣٤البند 
ء المالحة الجویة قیاس أدا مسألةالتي قدمها المجلس والتي تتناول  A38-WP/87استعرضت اللجنة ورقة العمل   ١-٣٤

اإلبالغ عن التقدم المحرز في التنفیذ على المستوى اإلقلیمي بل والوسائل الكفیلة بورصده واإلبالغ عنه. وعرضت هذه الورقة السُّ 
 إعداد تقریر المالحة مقرر یعرف باسم لوحة متابعة األداء اإلقلیمي. وسُیستخدم هذا النظام أیضا فيمن خالل نظام إلكتروني وذلك 

   .الجویة العالمیة السنوي
وفیما یتعلق بأدوات الرصد والتحلیل، شدد عدد من  .بالتأیید على نطاق واسع A38-WP/87وحظیت ورقة العمل   ٢-٣٤

مادامت هذه األدوات تستوفي شروط اإلیكاو. ووافقت اللجنة على  ألدواتها الخاصة هاالدول على ضرورة فسح المجال أمام استخدام
القرار المرفق (ب) من یشتمل على أحكام والذي  ٤-٣٧المسألة في مشروع القرار الذي سیحل محل القرار  هذـــــــناول هرورة تـــــض
) إلى حدود الفقرة الخامسة من A38-WP/39الخطة العالمیة للمالحة الجویة (المرفق (ب) من ورقة العمل  -ویحّل محّله ١٢-٣٧

  المنطوق.
    و العالمي للسالمة والمالحة الجویةتخطیط االیكا: ٣٤/١القرار 

ومنظم عبر التعاون بین الدول األعضاء  آمن االیكاو تسعى لبلوغ الغرض المتمثل في تحقیق تطور الطیران المدني بشكللما كانت 
  ؛والجهات المعنیة األخرى

  ؛والكفاءة القدراتللسالمة و المنظمة قد وضعت، لتحقیق هذا الغرض، أهدافا استراتیجیة، بما في ذلك أهداف ولما كانت 
  ؛أهمیة تحقیق أطر عالمیة لدعم أهداف االیكاو االستراتیجیةوٕاذ تدرك 
  ؛الوطنیة على أساس األطر العالمیةأهمیة التنفیذ الفعال للخطط والمبادرات اإلقلیمیة و وٕاذ تدرك 

ة وسعة الطیران المدني هي اتباع نهج تعاوني أن أفضل وسیلة لتحقیق المزید من التقدم فیما یخص تحسین سالمة وكفاءتدرك ٕاذ و 
  ؛وتعاضدي ومتناسق في الشراكة مع جمیع الجهات المعنیة تحت قیادة االیكاو

بإقرار الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة وٕاقرار الطبعة الرابعة من  ٣٠/٧/٢٠١٣قیام المجلس في وٕاذ تشیر إلى 
  ؛٢٩/٥/٢٠١٣ة في الخطة العالمیة للمالحة الجوی

  فإن الجمعیة العمومیة:
الطبعة األولى من الخطة العالمیة للسالمة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للسالمة والطبعة الرابعة  تقر   - ١

  ؛للخطة العالمیة للمالحة الجویة باعتبارها التوجیهات االستراتیجیة العالمیة للمالحة الجویة.
أنه یجب على االیكاو أن تقوم بتنفیذ وتحدیث "الخطة العالمیة للسالمة الجویة" و"الخطة العالمیة للمالحة الجویة"  تقرر  - ٢

  ؛لتحقیق األهداف االستراتیجیة ذات الصلة بالمنظمة
  ؛الوثیقین مع جمیع الجهات المعنیةأنه یجب تنفیذ وتحدیث هذه الخطط العالمیة بالتعاون والتنسیق  تقرر  - ٣
أنه یجب أن توفر هذه الخطط العالمیة اإلطار الذي یتم فیه إعداد وتطبیق خطط التنفیذ اإلقلیمیة وشبه اإلقلیمیة  تقرر  - ٤

  الدولي؛ والوطنیة وبالتالي ضمان تناسق وتنسیق الجهود الرامیة إلى تحسین كفاءة وسالمة وسعة الطیران المدني
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كي تمارس بالكامل مسؤولیاتها المتعلقة بالسالمة والمالحة الجویة والتي  الدول األعضاء على إیجاد حلول مستدامة تحث  - ٥

ون االقلیمیة وخبرة الدول یمكن تحقیقها من خالل تقاسم الموارد واالستعانة بالموارد الداخلیة و/أو الخارجیة مثل المنظمات اإلقلیمیة ود
  ؛األخرى

سیاسیة الالزمة التخاذ اإلجراءات التصحیحیة لمعالجة أوجه القصور ال ث تمتعها باإلرادةأن تثبالدول األعضاء على  تحث  - ٦
في السالمة والمالحة الجویة، بما في ذلك تلك المحددة بواسطة البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة، من خالل تطبیق أهداف 

  ؛یكاو على الصعید اإلقلیميالخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة وعملیة تخطیط اال
الدول األعضاء وقطاع الطیران والمؤسسات المالیة على تقدیم الدعم المطلوب لتحقیق التنفیذ المنسق للخطة العالمیة  تحث  - ٧

  ؛للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة، مع تفادي االزدواجیة في الجهود
األخرى التعاون على إعداد وتنفیذ خطط إقلیمیة وشبه إقلیمیة ووطنیة على أساس  الدول وتطلب من الجهات المعنیة تدعو  - ٨

  ؛أطر الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة
المجلس بتقدیم تقریر عن تنفیذ وتطور الخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة في الدورات  تكلف  - ٩
   ؛لعادیة القادمة للجمعیة العمومیةا

  ؛األمین العام بالترویج للخطة العالمیة للسالمة الجویة والخطة العالمیة للمالحة الجویة وٕاتاحتها واإلبالغ عنها بفعالیة تكلف  -١٠
ي للسالمة وقرار بشأن تخطیط االیكاو العالم ٤- ٣٧أن قرار الجمعیة العمومیة هذا یحل محل قرار الجمعیة العمومیة  تعلن  -١١

  بشأن تخطیط االیكاو لالستدامة على الصعید العالمي. ١٢-٣٧الجمعیة العمومیة 

  المرفق (أ)
  الخطة العالمیة للسالمة الجویة

  إن الجمعیة العمومیة:
لیه من وفیات من جدید أن الهدف األولي للمنظمة یبقى تحسین السالمة وما یرتبط بذلك من تقلیل لعدد الحوادث وما تفضي إ إذ تؤكد

  ؛إطار نظام الطیران المدني الدوليفي 
  ؛أن السالمة الجویة مسؤولیة تتقاسمها االیكاو والدول األعضاء وجمیع الجهات المعنیة األخرى وٕاذ تدرك
  ؛أن منافع السالمة الجویة یمكن جنیها من الشراكات بین الدول وقطاع الطیران وٕاذ تدرك
) أعاد التأكید على الحاجة إلى تطور إطار االیكاو للسالمة بشكل ٢٠١٠ستوى بشأن السالمة (عام أن المؤتمر الرفیع الم وٕاذ تدرك

  ؛مستمر لضمان اإلبقاء على فعالیة وكفاءة البیئة التنظیمیة واالقتصادیة والفنیة المتغیرة
دة عدد حوادث الطائرات ما لم یتم خفض ستؤدي إلى زیا الدولي أن الزیادة المتوقعة في الحركة الدولیة للطیران المدني وٕاذ تالحظ

  ؛معدل الحوادث
  ؛بضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في النقل الجوي من خالل تیسیر الحصول على معلومات السالمة ذات الصلة وٕاذ تسلم
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دارة مخاطر السالمة له في إوالمؤشرات أن النهج االستباقي الذي یتم بمقتضاه وضع استراتیجیة لتحدید األولویات واألهداف  وٕاذ تدرك

  ؛أهمیة قصوى لتحقیق مزید من التحسینات في السالمة الجویة
إنشاء االیكاو لمجموعات اقلیمیة لسالمة الطیران، مع مراعاة احتیاجات األقالیم المختلفة والبناء على هیاكل وأشكال التعاون وٕاذ تدرك 

  ؛القائمة فعال
لسالمة في الخطة العالمیة للسالمة الجویة بشكل مستمر كأداة لتحسین السالمة الجویة من النیة في تطبیق مبادئ إلدارة ا وٕاذ تالحظ

  ؛خالل التركیز على اإلجراءات عندما تكون الحاجة ماسة لها
إلى ضرورة مساعدة الدول األعضاء على تنفیذ مبادئ إدارة السالمة والتخفیف من المخاطر المتعلقة بمسائل تشغیلیة تشیر وٕاذ 
  دة؛محدَّ 

  تقرر ما یلي:
على الحاجة إلى التحسین المستمر لسالمة الطیران عن طریق خفض عدد الحوادث وما تفضي إلیه من وفیات في  تشدد  - ١

إطار عملیات النقل الجوي في جمیع أنحاء العالم وبوجه خاص في الدول التي تعتبر سجالتها الخاصة بالسالمة أسوأ بكثیر من 
  ؛المتوسط العالمي

على أن الموارد المحدودة لمجتمع الطیران الدولي ینبغي استخدامها استراتیجیا لدعم الدول واألقالیم التي یكون نضجها  كدتؤ   - ٢
  ؛في مجال مراقبة السالمة لیس على مستوى مقبول وحیث توجد إرادة سیاسیة لتحسین وظائف مراقبة السالمة الجویة

    ؛مبادرات السالمة المبیَّنة فیها العالمیة للسالمة الجویة من خالل تنفیذالدول األعضاء على دعم أهداف الخطة  تحث  - ٣
الدول األعضاء والمنظمات االقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة والمجموعات اإلقلیمیة للسالمة الجویة والمنظمات الدولیة  تحث  - ٤

متسقة مع أهداف الخطة العالمیة ومؤشرات  المعنیة على العمل مع جمیع أصحاب المصلحة من أجل تحدید أولویات وأهداف
  ؛للسالمة الجویة بغرض خفض عدد ومعدالت حوادث الطائرات

الدول على القیام على نحو كامل بمراقبة السالمة الجویة لدى مشغلیها لالمتثال الكامل للقواعد والتوصیات الدولیة  تحث  - ٥
ها یخضع للمراقبة الكافیة من دولته واتخاذ اإلجراءات المالئمة عند المطبقة، والتأكد من أن كل مشغل أجنبي یحلق فوق أراضی

  ؛الضرورة للحفاظ على السالمة الجویة
االیكاو على استكمال عملیة إعداد خرائط الطریق الخاصة بالسالمة من أجل استخدامها في الخطة العالمیة للسالمة  تحث  - ٦

 .ف من حدة المخاطر بالنسبة للمسائل التشغیلیة التي تم تحدیدهاللمساعدة في التخفی ٢٠١٤الجویة بحلول نهایة عام 

 

  (ب) المرفق
  )GANP(العالمیة للمالحة الجویة  الخطة

  تعزیز سالمة وسعة وكفاءة عملیات الطیران الجوي یشكل عنصرا أساسیا في أهداف االیكاو االستراتیجیة؛  كان لما
  اسات االیكاو وممارساتها المستمرة المتصلة تحدیدا بالمالحة الجویة؛،  بیانا موحدا بسی١٥-٣٧في القرار  اعتمدت وقد
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  التدابیر المتاحة لحمایة البیئة؛ مجموعةهمیة الخطة العالمیة للمالحة الجویة بوصفها استراتیجیة تشغیلیة وجزءًا من أل وٕادراكا منها
  ؛لجدید لتحدیث المالحة الجویةعددا كبیرا من الدول واألقالیم یعد خططا من الجیل ا أنّ  وٕادراكا منها

  الجمعیة العمومیة: فإن
 ة من أجل وضع برنامج العمل الفنيالمجلس أن یستخدم اإلرشادات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجوی تّكلف - ١

  ؛وتحدید أولویاته في مجال المالحة الجویة لالیكاو
 للمالحةالنحو المعلن في الخطة العالمیة  على ،وحدةالمجلس على أن یزود الدول األعضاء بخارطة طریق محث ت - ٢

 ؛لتشكل أساسا لبرنامج عمل االیكاوالجویة، 

 الخطة الدول والمجموعات اإلقلیمیة المعنیة بالتخطیط والتنفیذ وصناعة الطیران إلى استخدام اإلرشادات الواردة في تدعو -٣
المتسقة مع األهداف المنسقة على والمؤشرات د األولویات واألهداف العالمیة للمالحة الجویة لتخطیط وتنفیذ األنشطة التي تحد

  ؛المستوى العالمي، مع مراعاة االحتیاجات التشغیلیة

الدول إلى مراعاة اإلرشادات الواردة في الخطة العالمیة للمالحة الجویة بوصفها من اإلجراءات التشغیلیة التي تتسم  تدعو  - ٤
  بالكفاءة لحمایة البیئة؛

في الوقت المناسب وبعضها البعض الدول ومجموعات االیكاو للتخطیط والتنفیذ وقطاع الطیران إلى تزوید االیكاو  تدعو - ٥
 بالمعلومات عن تنفیذ حالة الخطة العالمیة للمالحة الجویة، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفیذ أحكامها؛

دة  الیكاووات اأدإلى استخدام مجموعات االیكاو للتخطیط والتنفیذ  تدعو - ٦ من أجل رصد  أو األدوات اإلقلیمیة المماثلةالموحَّ
  ؛وتحلیلها بالتعاون مع اإلیكاوتنفیذ نظم المالحة الجویة  حالة

متابعة األداء على المستوى اإلقلیمي وفي تقریر سنوي للمالحة الجویة  لوحاتالمجلس بنشر نتائج التحلیل بشأن  تكلف   - ٧
  ى، أولویات التنفیذ األساسیة والمنافع البیئیة المحققة باستخدام الوسائل التي تعترف بها لجنة حمایة البیئة؛العالمیة یشمل، كحد أدن

الدول التي هي بصدد وضع الجیل الجدید من الخطط بغرض تحدیث المالحة الجویة أن تنسق مع االیكاو وتوائم  تحث  - ٨
  لعالمي.خططها من أجل ضمان المواءمة واالتساق على الصعید ا

  ).A38-WP/347تنام ورقة معلومات (وقّدمت فی  ٣-٣٤
سیاسات اإلیكاو المتعلقة  تناول فیهاالتي قدمها المجلس والتي  A38-WP/89واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ٤-٣٤

المتعلقة فاقات الدولیة االتالذي وضعته  الالسلكیةاالتصاالت  بشأن. وأشارت الورقة إلى اإلطار التنظیمي ویةبمسائل الترددات الرادی
 التي تتم خالل، والمحدَّد في لوائح االتحاد الدولي لالتصاالت، وبخاصة عملیة تحدیث االتفاقات تخصیص واستخدام طیف التردداتب

على . وأكدت الورقة مجددا ٢٠١٥في عام من هذه المؤتمرات . وسیعقد المؤتمر القادم ات العالمیة لالتصاالت الرادیویةالمؤتمر 
احتیاجات قطاع الطیران من الطیف. واقترحت الورقة إدخال  في المؤتمر بشأنضرورة أن تؤید الدول األعضاء موقف اإلیكاو 

، على أن ُتراعى في ٢٥-٣٦دة في قرار الجمعیة العمومیة ار ة، الو ویتحدیثات على سیاسات اإلیكاو المتعلقة بمسائل الترددات الرادی
  ن المؤتمر الثاني عشر للمالحة الجویة.الصادرة ع ١/١٢ذلك التوصیة 
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  اللجنة على تقدیم القرار التالي العتماده في الجلسة العامة: وافقت، التي دارت وعلى ضوء المناقشات  ٥-٣٤

  تأیید سیاسة االیكاو في المسائل المتعلقة بطیف الترددات الالسلكیة:  ٣٤/٢القرار 
  ؛بعة لألمم المتحدة المسؤولة عن سالمة الطیران المدني الدولي وانتظامه وكفاءتهاالیكاو هي الوكالة المتخصصة التا لما كانت
  ؛االیكاو تعتمد قواعد وتوصیات دولیة لنظم اتصاالت الطیران والمساعدات المالحیة الالسلكیة ولما كانت
  ؛م استخدام طیف الترددات الالسلكیةاالتحاد الدولي لالتصاالت هو الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة التي تنظ ولما كان
موقف االیكاو، بالصورة التي یقرها المجلس، بالنسبة للمؤتمرات الالسلكیة العالمیة التابعة لالتحاد الدولي لالتصاالت هو  وبمـا أن

  ؛نتیجة لعملیة تنسیق متطلبات الطیران الدولي من طیف الترددات الالسلكیة
اتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات من جانب قطاع الطیران إلتاحة طیف الترددات في الوقت من الضروري إعداد استر  ولما كان

   ؛المناسب وحمایته على النحو الكافي
من الضروري إیجاد بیئة مستدامة لتحقیق النمو والتنمیة التكنولوجیة من أجل تحقیق السالمة والفعالیة التشغیلیة ألجهزة  ولما كان

  ؛مستقبلیة وٕاتاحة االنتقال من التكنولوجیات الحالیة إلى التكنولوجیات المستقبلیةالتشغیل الحالیة وال
) إلى جانب سالمة الطیران المدني CNS/ATMبأن إعداد وتنفیذ نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع وٕادارة الحركة الجویة ( وٕاقراراً 

المخصصات المالئمة من طیف الترددات لتحقیق سالمة الطیران الدولي قد یتعرضان ألخطار كبیرة في حالة عدم تلبیة متطلبات 
  ؛وحمایة تلك المخصصات

بأنه البد من إدارة الترددات بكفاءة واستخدام أفضل الممارسات بما یضمن االستخدام األمثل لطیف الترددات المخصصة وٕاقرارًا 
  ؛للطیران
د الدولي لالتصاالت لضمان دعم المؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة بالحاجة إلى الدعم من الهیئات األعضاء في االتحا وٕاقراراً 

  ؛لموقف االیكاو والوفاء بمقتضیات الطیران
   ؛للحاجة الملحة إلى زیادة ذلك الدعم نظرًا لتزاید الطلب على طیف الترددات والمنافسة الشرسة من خدمـات االتصاالت التجاریة ونظراً 
التحضیر للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة الذي یعقده االتحاد الدولي لالتصاالت والمرتبط بالطلب  الزدیاد مستوى أنشطة ونظراً 

) باإلضافة الى األهمیة المتزایدة إلعداد المواقف RFالمتزاید على سعة النطاق من جمیع المستخدمین لطیف الترددات الالسلكیة (
) المجموعة العربیة إلدارة الطیف APTاالت، مثل مجتمع اتصاالت آسیا/المحیط الهادئ (اإلقلیمیة من جانب الهیئات اإلقلیمیة لالتص

)ASMG) واالتحاد األفریقي لالتصاالت (ATU( ) والمؤتمر األوروبي إلدارات البرید واالتصاالتCEPT ولجنة البلدان األمریكیة (
  ؛)RCC) والكومنولث اإلقلیمي لالتصاالت (CITELلالتصاالت (
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) ١٩٩٥ات (ـــــاالت/العملیــــة االتصــــي الخاص لشعبـــــــــاع العالمـــــن االجتمـــــــن عــــالصادرتی ٧/٦و ٧/٣ن ــــــــى التوصیتیـــــال رــــنظوبال

)SP COM/OPS/95 ،( ٥/٢التوصیة و ) ثاني الصادرة عن المؤتمر ال ١/١٢) والتوصیة ٢٠٠٣للمؤتمر الحادي عشر للمالحة الجویة
  ؛)٢٠١٢عشر للمالحة الجویة (
  فإن الجمعیة العمومیة:

الجهات المعنیة األخرى في مجال الطیران المدني على أن تؤید بحزم استراتیجیة و الدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة  تحث  - ١
ألنشطة اإلقلیمیة واألنشطة الدولیة االیكاو بشأن طیف الترددات وموقف االیكاو في المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الالسلكیة وفي ا

  األخرى التي تنفذ من أجل التحضیر للمؤتمرات الالسلكیة العالمیة، بما في ذلك الوسائل التالیة:
أن تعمل معًا من أجل إدارة الترددات في مجال الطیران بكفاءة وتقدیم "أفضل الممارسات" بما یبرهن على فعالیة   أ)

   ؛ارة طیف التردداتوأهمیة صناعة الطیران في إد
أن تدعم أنشطة االیكاو المتعلقة باالستراتیجیة والسیاسة العامة بشأن طیف الترددات في مجال الطیران من خالل   ب)

   ؛اجتماعات أفرقة الخبراء وأفرقة التخطیط اإلقلیمیة ذات الصلة بهذا الموضوع
مواقفها المعروضة في المحافل اإلقلیمیة  أن تتعهد بالعمل على دمج مصالح الطیران بشكل تام في إعداد  ج)

  ؛لالتصاالت التي تشارك في إعداد مقترحات مشتركة للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة
أن تدرج في اقتراحاتها للمؤتمر العالمي لالتصاالت الالسلكیة، بالقدر الممكن، المواد التي تتوافق مع موقف   د)

  ؛االیكاو
و وبیانات سیاسة االیكاو التي تقدم في المؤتمرات العالمیة لالتصاالت الالسلكیة الذي یعقده أن تدعم موقف االیكا  ه)

االتحاد الدولي لالتصاالت والتي یوافق علیها المجلس والواردة في دلیل طیف الترددات الالسلكیة الالزمة للطیران 
  ؛)Doc 9718المدني (

لمشاركة على نحو كامل في إعداد مواقف الدول والمواقف اإلقلیمیة أن تتعهد بإیفاد خبراء عن الطیران المدني ل  و)
  ؛والنهوض بمصالح الطیران في االتحاد الدولي لالتصاالت

أن تكفل، إلى أقصى قدر ممكن، اشتمال وفودها في المؤتمرات اإلقلیمیة وأفرقة الدراسات التابعة لالتحاد الدولي   ز)
كیة خبراء من سلطات الطیران المدني التابعة لها أو الجهات المعنیة لالتصاالت والمؤتمرات العالمیة الالسل

  األخرى في مجال الطیران الذین یكونوا على استعداد تام لتمثیل مصالح الطیران.
من األمین العام أن یوجه عنایة االتحاد الدولي لالتصاالت إلى أهمیة التخصیص والحمایة المالئمین لطیف  تطلب  - ٢

  سلكیة من أجل تأمین سالمة الطیران.الترددات الال
المجلس واألمین العام إلى ضمان توفیر الموارد الالزمة، على سبیل األولویة العالیة في المیزانیة التي تعتمدها  توجه  - ٣

جانب االیكاو  الجمعیة العمومیة، لدعم إعداد وتنفیذ استراتیجیة شاملة بشأن طیف الترددات في مجال الطیران والمشاركة المتزایدة من
  ؛الخاصة بإدارة طیف الترددات اإلقلیمیةفي األنشطة الدولیة و 

  .٢٥-٣٦أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٤
مسألة المنافع المحتملة من توسیع  فیها التي قدمتها كندا والتي تناولت A38-WP/363اللجنة في ورقة العمل  تنظر   ٦-٣٤

لیشمل المحیطات والمناطق القطبیة وسائر المناطق النائیة وذلك باستعمال  )ADS-B( تابع التلقائيإذاعة االستطالع النطاق استخدام 
ویجري العمل حثیثا على استكشاف هذا النهج االبتكاري،  من الطائرات.  إذاعة االستطالع التابع التلقائياالستقبال الفضائي لبیانات 

الستخدام الفضاء في اللجنة إلى المنافع المحتملة  توأشار  . ٢٠١٧ولیة في عام حیث من المتوقع استحداث القدرات التشغیلیة األ
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میغاهرتز لوصلة  ١٠٩٠القانوني المناسب لتخصیص التردد الرادیوي  استحداث اإلطار، وٕالى ضرورة إذاعة االستطالع التابع التلقائي

  األقمار الصناعیة.و الطائرات  بینالربط 
بواسطة األقمار  إذاعة االستطالع التابع التلقائيلى أّن مسألة التخصیص المحتمل لتلقي وأشارت اللجنة أیضا إ  ٧-٣٤

 )F(، وعلى نظر فریق العمل قطاع االتصاالت الالسلكیة التابع لالتحاد الدولي لالتصاالتالصناعیة قد تم عرضها مؤخرا على نظر 
الطیران التابع للجنة المالحة الجویة، الذي هو بمثابة فریق الخبراء خبراء المعني باالتصاالت ألغراض ال(الترددات) التابع لفریق 

المعني بهذه المسألة ضمن إطار اإلیكاو. وفیما یتعلق بموقف اإلیكاو، الذي أقره المجلس عقب إجراء استعراض رسمي من قبل 
یام بتحدیث لتجسید نتائج الدراسات الجاریة القتكون هناك حاجة إلى ة المعنیة، من المتوقع أن یالدول المتعاقدة والمنظمات الدول
ویتضمن هذا التحدیث النظر، حسب االقتضاء، في مسألة  . ٢٠١٥في عام  لالتصاالت الرادیویة للتحضیر لعقد المؤتمر العالمي
  .إذاعة االستطالع التابع التلقائي

من  ٥-١، مسألة متعلقة بالبند وكندا یكیة، المقدَّمة من الوالیات المتحدة األمر A38-WP/97 ورقة العمل توتناول  ٨-٣٦
دراسات لتسخیر ُنظم خدمات األقمار جراء وتتطلب هذه المسألة إ . ٢٠١٥لعام  لالتصاالت الرادیویة المؤتمر العالمي جدول أعمال

غیر المتعلقة بالحمولة، وصالت القیادة والتحكم، المعروفة في وثائق االتحاد الدولي لالتصاالت باتصاالت التحكم الصناعیة الثابتة ل
  وفق تلك الوثائق. ُنظم الطائرات غیر المأهولةبالنسبة لنظم الطائرات المتحكم فیها عن بعد، أي 

وأشارت اللجنة إلى الضغوط المفروضة على القدر الیسیر المتاح من الطیف، ووافقت على ضرورة النظر في   ٩-٣٤
لنظم القیادة والتحكم. بید أّنه إذا تعین استخدام أجزاء الطیف المستعملة حالیا في لتلبیة الطلب على الطیف بالنسبة  مبتكرةوسائل 
 مجتمعإیالء عدم فغیر المتعلقة بالسالمة، فال بد قطعا من إجراء دراسات لضمان عدم وجود تبعات غیر مقصودة؛  اإلنقاذخدمات 

 لالتصاالت الرادیویة في المستقبل ض خالل المؤتمر العالميیقوّ أن من شأنه  اإلنقاذخدمات الطیران االعتبار الكافي لمتطلبات 
  موقف قطاع الطیران عموما الذي یسعى إلى حمایة سالمة هذه الخدمات من تدخل األطراف األخرى.

قطاع إجراء دراسات ضمن فكرة وفي الختام، أوصت اللجنة الجمعیة العمومیة بأن تؤید الدول األعضاء واإلیكاو   ١٠-٣٤
. وال بد لنتائج هذه األرواح، وذلك بغیة ضمان تبدید الشواغل المتعلقة بسالمة الالسلكیة التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت االتصاالت

یمكن تحدید  عندها،أي تأثیرات غیر مطلوبة على نظم الطیران.  التي تكفل عدم وجودم الضمانات الالزمة قدّ الدراسات أن تُ 
إتاحة استخدام حزم الترددات المخصصة لخدمة األقمار الصناعیة غي أن یتخذها االتحاد من أجل اإلجراءات التنظیمیة التي ینب

لضمان االتساق مع شروط االیكاو الفنیة القیادة والتحكم في نظم الطائرات المتحكم فیها عن بعد، وذلك بغیة  الثابتة من أجل وصالت
  لتوفیر خدمات آمنة. والتنظیمیة

المقدمة من اللجنة األفریقیة للطیران المدني (لجنة أفكاك) بالنیابة  A38-WP/356نة ورقة العمل واستعرضت اللج  ١١-٣٤
لحزمة  ، وأحاطت علما بضرورة توفیر الحمایة التقنیة والتنظیمیة المالئمة للنظام التعدديدولة ٥٤عن الدول اإلفریقیة البالغ عددها 

القائمة على ) VSATذات الفتحات الصغیرة جدا ( شبكات محطات الطیرانالالزمة لتشغیل  میغاهرتز ٤٢٠٠- ٣٤٠٠ الترددات
خدمات األقمار الصناعیة الثابتة، المستخدمة في دعم خدمات المالحة الجویة داخل إقلیم أفریقیا والمحیط الهندي وأیضا في األقالیم 

  المجاورة (الشرق األوسط وأوروبا وأمریكا الجنوبیة وآسیا والمحیط الهادئ).
واتفقت اللجنة على ضرورة أن تؤید الدول األعضاء في االیكاو هذه المسألة الهامة لدى بحثها في المؤتمر   ١٢-٣٤

تواصل اإلیكاو، بالتعاون أن  من جدول أعمال المؤتمر)، وطلبت ٥- ١-٩و  ١-١(البندان  ٢٠١٥لعام  لالتصاالت الرادیویةالعالمي 
وذلك بغیة إیجاد الحلول المالئمة  الدراسات الجاریة للتحضیر لعقد المؤتمر العالمي ضمنلة مع الجهات المعنیة، النظر في هذه المسأ

  .ذات الفتحات الصغیرة جدا لحمایة النطاق التعددي الذي تستخدمه شبكات محطات الطیران
    ).A38-WP/119وقّدمت نیوزیلندا ورقة معلومات (   ١٣-٣٤
طلب فیه إلى الذي  ١٥/٩التي قدمها المجلس عمال بأحكام القرار  A38-WP/86واستعرضت اللجنة ورقة العمل   ١٤-٣٤
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موحدا بسیاسات االیكاو وممارساتها المستمرة التي تخص  افي كل دورة عادیة تشهد إنشاء لجنة فنیة بیانً  أن تعتمد الجمعیة العمومیة

  .A38-WP/86المرفق (أ) من الوثیقة  على التغییرات المقترحة فياللجنة  المالحة الجویة على وجه التحدید. ووافقت
  وعلى ضوء المناقشات التي دارت، وافقت اللجنة على تقدیم القرار التالي العتماده في الجلسة العامة:  ١٥-٣٤

  البیان الموحد بسیاسات االیكاو المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجویة  ٣٤/٣القرار 
أن تعتمد في كل دورة تنشأ فیها لجنة فنیة بیانا موحدا عن السیاسات المستمرة  ٩-١٥ي القرار الجمعیة العمومیة قد قررت ف لما كانت

  في مجال المالحة الجویة على وجه التحدید، بحیث یتضمن هذا البیان كل ما استجد حتى نهایة تلك الدورة؛
 رة وأسالیب العمل في مجالا بالسیاسات المستمومرفقاته (أ) إلى (ث) بأكملها، بیان ١٥- ٣٧قد اعتمدت بموجب القرار  ولما كانت

  للجمعیة العمومیة؛ ٣٧المالحة الجویة على وجه التحدید كما كانت عند نهایة الدورة 
الیب العمل الواردة في القرار الجمعیة العمومیة قد استعرضت اقتراحات المجلس بتعدیل بیان السیاسات المستمرة وأس ولما كانت

  ؛٣٨ت التي اتخذت في أثناء الدورة إلى (ث) بأكملها، وعدلت هذا البیان لمراعاة القراراومرفقاته (أ)  ١٥-٣٧
السیاسات أو األسالیب ذات الصلة التي تقتضي تطبیقًا مستمرًا لفترة تتجاوز ثالث سنوات ینبغي اعتبارها سیاسات مستمرة  ولما كانت

  أو أسالیب ذات صلة؛
التنظیمیة أو وثائق االیكاو المقررة والمتوفرة، مثل المالحق والقواعد اإلجرائیة والتوجیهات الخاصة  بالوثائقالمواد الواردة  ولما كانت

باجتماعات المالحة الجویة ینبغي استبعادها في العادة من البیانات الموحدة. ویّتصل هذا األمر، على وجه الخصوص، باإلجراءات 
  المتصلة بالقرارات؛

، المرفقات (أ) و(د) و(ه)، كسیاسة ١٥- ٣٧.. قائم على القرار -٣٨ة قد وافقت على وضع قرار جدید الجمعیة العمومی ولما كانت
مستمرة فیما یتعلق بصیاغة وتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة وٕاجراءات خدمات المالحة الجویة واإلبالغ عن االختالفات التي قد 

  ؛ ق االتفاقیة واإلرشادات الفنیةتنطبق على جمیع مالح

  فإن الجمعیة العمومیة:

  :تقرر  - ١
أن مرفقات هذا القرار تشكل البیان الموحد عن سیاسات االیكاو المستمرة وأسالیب العمل التي تنتهجها المنظمة في   أ)

  ؛للجمعیة العمومیة ٣٨مجال المالحة الجویة كما كانت في نهایة الدورة 
سات المستمرة الواردة في المرفقات تمثل إرشادات الغرض أن اإلجراءات المرتبطة بكل جانب من جوانب السیا  ب)

  ؛منها تسهیل وضمان تنفیذ تلك السیاسات
ومرفقاته باستثناء المرفقات (أ) و(د) و(ه) التي حل محلها القرار الجدید  ١٥-٣٧أن هذا القرار یحل محل القرار  تعلن  - ٢

٣٨-...  
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  المرفق (أ)

 اجتماعات المالحة الجویة العالمیة

عقد اجتماعات المالحة الجویة العالمیة وظیفة مهمة من وظائف المنظمة، ویقتضي من الدول المتعاقدة والمنظمة واالیكاو  ا كانلم
 ؛جهدا كبیرا وصرف أموال كثیرة

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون إلقاء أي عبء ال مبرر له على  ولما كان
 ؛المتعاقدة وعلى االیكاو الدول

 ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

أن تكون االجتماعات التي یدعو المجلس الى عقدها وتشارك فیها كل الدول المتعاقدة على قدم المساواة هي الوسیلة   - ١
ثائق األساسیة األخرى في مجال الرئیسیة للتقدم نحو حل المشكالت ذات األهمیة العالمیة، بما في ذلك تعدیل المالحق وٕاعداد الو 

 ؛المالحة الجویة

مكانیة التوصل الى قرار بناء إلمشكالت التي ستبحث وما لم تظهر أال تعقد هذه االجتماعات ما لم یسوغها عدد وأهمیة ا  - ٢
التي لم تنضج  بشأنها، وال بأس من مطالبة االجتماعات التي تعقد على هذا األساس بأن تجري مناقشات استطالعیة حول األمور

 ؛الى الدرجة التي تسمح باتخاذ قرار محدد بشأنها

یجب تنظیم هذه االجتماعات بحیث تكون مالئمة على أفضل وجه ألداء المهمة الموكلة الیها وتوفر التنسیق الالزم فیما   - ٣
 ؛بین التخصصات الفنیة التي تنطوي علیها

الل السنة التقویمیة، كما یجب أن یمر اثنا عشر شهرا على األقل بین یجب أال یعقد أكثر من اجتماعین من هذا النوع خ  - ٤
 .أي اجتماعین متتالیین یعالجان بإسهاب نفس التخصص الفني، ما لم تقتض الظروف االستثنائیة خالف ذلك

 اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ذا كان في المستطاع معالجة إحدد ما یقبل أن یقرر المجلس إحالة أي موضوع الى اجتماع عالمي، ینبغي له أن   - ١
ذا كانت هذه إلدراسة المعنیة بالمالحة الجویة ذلك الموضوع إما بالمراسالت مع الدول وٕاما باستخدام فرق الخبراء أو مجموعات ا

 الوسائل تسهل البت في الموضوع خالل االجتماع.

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

 االستعانة بأقل عدد ممكن من أنواع الخبرات دون اإلخالل بالكفاءة.

لى إن یضع المجلس خطة لبرامج االجتماعات من شأنها أن تختصر تسهیال لمشاركة كل الدول المتعاقدة، ینبغي أ  - ٣
 أدنى حد ممكن فترة استبقاء الموظفین الفنیین الذین توفدهم الدول، وذلك دون اإلخالل بكفاءة االجتماع.

 ینبغي أن تكون مدة االجتماع كافیة لبحث جمیع بنود جدول األعمال، والنظر في تقریر االجتماع المحرر بلغات  - ٤
عمله والموافقة على التقریر. وبعد االجتماع تقوم األمانة العامة بإدخال التعدیالت الصیاغیة الطفیفة على تقریر االجتماع وبتصحیح 

 ما قد یكون فیه من أخطاء مطبعیة.

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

 فترسل بأسرع ما یمكن.

 المرفق (ب)

 فرق الخبراء التابعة للجنة المالحة الجویة

 ؛بحل المشكالت الفنیة المتخصصةفرق خبراء لجنة المالحة الجویة أثبتت أنها أداة قیمة لإلسراع  حیث أنّ 

من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من فرق خبراء المالحة الجویة دون اإلفراط بال داع في إلقاء  وحیث أنّ 
 ؛أي عبء على الدول المتعاقدة أو على االیكاو

 ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

ة الجویة عندما یكون من الضروري التقدم في حل المشكالت الفنیة المتخصصة یجب أن تشكل فرق خبراء لجنة المالح  - ١
 ؛التي ال یمكن للجنة المالحة الجویة أن تحلها حال مالئما أو سریعا من خالل األجهزة األخرى القائمة

تراتیجیة لإلیكاو، تكفل لجنة المالحة الجویة أن تكون اختصاصات وبرامج عمل هذه الفرق مناسبة ألغراض األهداف االس  - ٢
 ؛وأن تكون واضحة ومحددة مع وضع مهلة زمنیة ویجب االلتزام بها

تستعرض لجنة المالحة الجویة التقدم الذي تحرزه فرق الخبراء استعراضًا دوریًا، ویجب إنهاء عمل الفرق بمجرد انجاز   - ٣
 ؛لمالحة الجویة مبررا لهذا االستمراراألنشطة الموكلة إلیها. وال یسمح باإلبقاء على أي فریق ما لم تر لجنة ا

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

 اإلجراء المتصل بهذا القرار

مجموعة الخبراء إلى لجنة المالحة الجویة وبحیث ال تفسر على أنها ینبغي أن تقدم التقاریر بشكل واضح على أنها مشورة مقدمة من 
 وجهات نظر الدول المتعاقدة.

  المرفق (ج)
  جازات طواقم قیادة الطائراتإ و  شهادات الصالحیة للطیران وشهادات الكفاءة   

  ؛ادات واالجازاتمن اتفاقیة شیكاغو لم تحدد صراحة األغراض المستهدفة من االعتراف بالشه ٣٣المادة  حیث أنّ 

جازات التي أصدرتها أو متعاقدة باالعتراف بالشهادات واإللتزام على الدول الإتفسیرات بشأن وجود أو عدم وجود  توجد عدة أّنه وحیث
؛تطواقم قیادة الطائرا قررت صالحیتها دول متعاقدة أخرى الى أن یبدأ سریان القواعد والتوصیات الدولیة على الطائرات المعنیة أو  
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إجازات طواقم  قد تمضي سنوات عدیدة قبل أن یبدأ سریان القواعد والتوصیات الدولیة على طرز معینة من الطائرات أو أّنه وحیث

  ؛صدار قواعد وتوصیات دولیة لبعض تلك الطرز أو إجازات طواقم القیادةإیث أّنه قد یعتبر من األنسب عدم قیادة الطائرات. وح

  ما یلي:تقرر  فإن الجمعیة العمومیة
جازات طواقم قیادة الطائرات إ الحیة للطیران وشهادات الكفاءة و على كل الدول المتعاقدة أن تعترف بصحة شهادات الص  - ١

التي أصدرتها أو قررت صالحیتها الدولة المتعاقدة التي سجلت فیها الطائرة، وذلك لغرض الطیران فوق أقالیمها، بما في ذلك الهبوط 
  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٣٣(ب) و ٣٢ع منها، بشرط مراعاة أحكام المادتین فیها واالقال

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

  القواعد الدولیة التي تتعلق بفئات معینة من الطائرات أو طواقم قیادة الطائرات.

  المرفق (د)
  موظفو الطیران المؤهلون واألكفاء

املین المؤهلین الع بوجودتنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة واجراءات خدمات المالحة الجویة بصورة مرضیة هو أمر مرهون  أنّ  حیث
  األكفاء؛
الدول المتعاقدة تعاني من صعوبات في هذا الشأن بسبب نقص العاملین األكفاء لخدمة منظومة النقل الجوي الحالیة  أنّ  وحیث

  ؛والمقبلة
  ؛من الضروري بذل جهد خاص من أجل مساعدة الدول المتعاقدة على الوفاء باحتیاجاتها من الموارد البشریة أّنه وحیث

أنشطة التعلیم التي تنفذها االیكاو هي من الوسائل الفعالة التي تعین على فهم القواعد والتوصیات الدولیة واجراءات خدمات  أنّ  ثوحی
  ؛المالحة الجویة وعلى تطبیق الجمیع لها بطریقة موحدة

  ما یلي:فان الجمعیة العمومیة تقرر 
لعاملین في مجال الطیران والمحافظة على هذه الكفاءة من خالل تساعد االیكاو الدول المتعاقدة على تحقیق كفاءة ا  - ١

  برنامج االیكاو للتدریب في مجال الطیران؛
  العمل بالمبادئ التالیة في برنامج االیكاو للتدریب على الطیران:  - ٢

  ؛الدول المتعاقدة هي المسؤولة عن موظفي الطیران المؤهلین  أ)
  لتي تدعم تنفیذ القواعد والتوصیات الدولیة؛نشطة التعلم األتضفي أولویة قصوى   ب)
التعاون مع الدول المتعاقدة وقطاع الطیران أمر أساسي لوضع وتنفیذ أنشطة التعلم لدعم تنفیذ القواعد والتوصیات   ج)

  ؛الدولیة
  تضفى األولویة على رعایة األجیال المقبلة من المهنیین في مجال الطیران.   د)

  لكنها تقوم بإرشاد القائمین على تشغیل هذه التجهیزات.و شغیل التجهیزات التدریبیة، ال تشارك المنظمة في ت  - ٣
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  تساعد الدول المتعاقدة بعضها البعض لتحقیق القدر األمثل من االستفادة من أنشطة التعلم لصالح موظفي طیرانها.  - ٤

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
  على اتساق مستویات كفاءة موظفي الطیران. وتقوم هذه الجهود على ما یلي: ینبغي للمجلس أن یساعد الدول المتعاقدة  - ١

  تحلیل البیانات لتحدید األولویات واالحتیاجات؛  أ)
  تحدید احتیاجات التدریب لتنفیذ أحكام االیكاو؛  ب)
  .نهج قائم على الكفاءة  ج)

  المرفق (ه)
  صیاغة وتنفیذ الخطط اإلقلیمیة واإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة

المجلس یضع خططا إقلیمیة تبین التجهیزات والخدمات واإلجراءات اإلقلیمیة اإلضافیة المطلوب من الدول المتعاقدة توفیرها  أنّ  حیث
  ؛من اتفاقیة شیكاغو ٢٨أو استخدامها وفقا للمادة 

  ؛ي التعدیل من حین إلى آخر لمواكبة التغییرات التي تستجد على احتیاجات الطیران المدني الدوليالخطط اإلقلیمیة تقتض أنّ  وحیث
اإلیكاو وضعت نهجا لتخطیط التجهیزات والخدمات یرتكز على المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة والخطة  أنّ  وحیث

  ؛العالمیة للمالحة الجویة
، وكفاءتهاتنفیذ الخطط اإلقلیمیة من شأنه أن یؤثر على سالمة العملیات الجویة الدولیة وانتظامها  أي عیوب جسیمة في أنّ  وحیث

  وأّنه من ثم ینبغي تالفیه بأسرع وقت ممكن؛
  ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

  ؛لطیران المدني الدوليأن تنقح الخطط اإلقلیمیة عندما یتضح أنها لم تعد تتمشى مع المقتضیات الجاریة والمتوقعة ل  - ١
أن تعدل الخطط اإلقلیمیة بالمراسلة بین االیكاو والدول المتعاقدة والمنظمات الدولیة المعنیة إذا سمحت بذلك طبیعة   - ٢

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

  ؛تغییرات في الشروط التي حددها المجلس في الخطط اإلقلیمیةال تمثل   أ)
  ؛وال تتعارض مع السیاسة الثابتة لالیكاو  ب)
  ؛وال تتضمن مسائل یتعذر حلها على المستوى اإلقلیمي  ج)
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  یجوز للمجلس تفویض الهیئات اإلقلیمیة سلطة معالجة وٕاصدار هذه التعدیالت.

تناول إال القضایا التي توالخدمات، ال  التجهیزاتقلیمیة، رغم أنها أدوات مهمة في تحدید إّن اجتماعات المالحة الجویة اإل  - ١
  ال یمكن معالجتها عبر المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ؛

 یجب أن تعطى األولویة في تنفیذ برامج الدول المتعاقدة الى توفیر واستمرار تشغیل التجهیزات والخدمات التي من المرجح  - ٢
  أن یؤدي نقصها الى تأثیر سلبي على العملیات الجویة الدولیة؛

جراءات الالزمة قلیمیة والتحري عنها واتخاذ اإللقصور الخطیرة في تنفیذ الخطط اإلیجب أن تقوم االیكاو بتحدید أوجه ا  - ٣
  ؛لها في أقل وقت ممكن

قلیمیة وفي تنفیذها وأن تقترح القصور في الخطط اإل جهقلیمیة المشاكل وأو حدد مجموعات التخطیط والتنفیذ اإلیجب أن ت  - ٤
  التدابیر العالجیة.

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

  ل التخطیط.استخدامهما في تطبیق النهج المبني على األداء في أعما
ینبغي للمجلس، عند قیامه بتقدیر مدى إلحاح الحاجة إلى تنقیح أي من الخطط اإلقلیمیة، أن یأخذ في اعتباره الوقت   - ٢

  الذي تحتاجه الدول المتعاقدة لتوفیر التجهیزات والخدمات اإلضافیة الضروریة.
یمیة لتنفیذ أنواع جدیدة من المعدات مناسبة لتوفیر ینبغي أن یضمن المجلس أن تكون التواریخ المقررة في الخطط اإلقل  - ٣

  المعدات المناسبة بالفعل في حینها.
خطط إقلیمیة قائمة على االنترنت، ومعها أدوات التخطیط الالزمة، من أجل تحسین  إعدادینبغي للمجلس أن یضمن   - ٤

  الكفاءة وتعجیل دورة التعدیل.
یط والتنفیذ اإلقلیمیة التي أنشأها في جمیع األقالیم للمساعدة على تحدیث نبغي للمجلس أن یستعین بمجموعات التخطی  - ٥

  الخطط اإلقلیمیة وأي وثائق تكمیلیة.
  

  المرفق (و)
  اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة

لدول المتعاقدة وفقا االجتماعات اإلقلیمیة للمالحة الجویة تمثل وسیلة هامة لتحدید التجهیزات والخدمات المتوقع أن توفرها ا أنّ  حیث
  ؛من االتفاقیة ٢٨للمادة 
  ؛هذه االجتماعات تقتضي من الدول المتعاقدة ومن االیكاو بذل جهد كبیر وٕانفاق أموال كثیرة أنّ  وحیث
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من الضروري ضمان الحصول على أقصى قدر من الفائدة من هذه االجتماعات دون اإلثقال على الدول المتعاقدة أو على  أنّ  وحیث

   ؛یكاواال
   ؛أن التخطیط اإلقلیمي للمالحة الجویة عادة ما تنجزه المجموعات اإلقلیمیة للتخطیط والتنفیذ وٕاذ تأخذ في اعتبارها

  :ما یليفإن الجمعیة العمومیة تقرر 
خطیط والتنفیذ أال ُتعقد اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة إال لمعالجة القضایا التي یتعّذر على المجموعات االقلیمیة للت  - ١

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

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

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

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

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

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
س عقد اجتماعات إقلیمیة للمالحة الجویة في أماكن داخل األقالیم المعنیة، وأن یشجع الدول ینبغي أن یحاول المجل  - ١

  المتعاقدة في تلك األقالیم على أن تستضیف االجتماع باالنفراد أو بالتضامن.
عد عقد ینبغي جعل جدول األعمال المعتمد ومستنداته الرئیسیة، متاحا إلكترونیا قبل عشرة أشهر على األقل من مو   - ٢

  االجتماع بالنسبة لجدول األعمال، وقبل ثالثة أشهر على األقل من ذلك الموعد بالنسبة للمستندات الرئیسیة.
ینبغي أن یكفل المجلس تزوید االجتماعات اإلقلیمیة للمالحة الجویة بالتوجیهات الالزمة لتصریف األمور التشغیلیة والفنیة   - ٣

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

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

ینبغي للمجلس أن یشجع اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة على وضع معاییر للتخطیط متمشیة مع أحدث التطورات   - ٥
ویكون الهدف منها ضمان وفاء الخطط اإلقلیمیة بمتطلبات التشغیل واالعتبارات االقتصادیة، آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال 

  ة الحالیة.مزید من التحسینات على مستویات السالم
ینبغي أن یضع المجلس ویستكمل توجیهات محددة ومفصلة بخصوص بحث مسائل التنفیذ في االجتماعات اإلقلیمیة   - ٦

  للمالحة الجویة.
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  المرفق (ز)

  تعیین حدود المجاالت الجویة لخدمات الحركة الجویة*
قلیمها التي تقدم إأجزاء الفضاء الجوي فوق  أن تحددالملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو یقتضي من كل دولة متعاقدة  أنّ  حیث

  ؛الیها خدمات الحركة الجویة، وأن تتخذ بعد ذلك التدابیر الالزمة إلنشاء هذه الخدمات وتقدیمها
الملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص أیضا على أنه یجوز لكل لدولة متعاقدة أن تنیب مسؤولیتها عن تقدیم خدمات  أنّ  وحیث

  ؛قلیمها الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بینهماإلجویة فوق لحركة اا
  دارة الحركة الجویة؛إتؤدي الى المزید من الكفاءة في  الجهود التعاونیة بین الدول المتعاقدة من شأنها أن أنّ  وحیث
  ؛یجوز للدولة المنیبة والدولة النائبة أن تنهیا اتفاق التفویض في أي وقت أّنه وحیث

لیها إالملحق الحادي عشر باتفاقیة شیكاغو ینص على أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم  أنّ  حیثو 
قلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عادة بناء على مشورة من اجتماعات إكة الجویة یجب أن تحدد باتفاقات خدمات الحر 

  ؛قلیمیةالمالحة الجویة اإل
  ما یلي فیما یتعلق بالخطط االقلیمیة للمالحة الجویة: الجمعیة العمومیة تقررفإن 

لیها خدمات الحركة الجویة، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق أعالي البحار، إإن حدود المجاالت الجویة التي تقدم   - ١
جة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك الخدمات تقرر على أساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة لتأمین السالمة وتحقیق أقصى در 

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

  ؛األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة
خدمات الحركة الجویة لتشمل أراضي دولتین أو أكثر، أو لیها إوسیع المجاالت الجویة التي تقدم عندما تقضي الحاجة بت  - ٣

دارة إاالتصاالت والمالحة واالستطالع/ أجزاء منها، ینبغي االتفاق على ذلك بین الدول المعنیة، مع مراعاة للحاجة الى تشغیل نظم
  ما المجال الجوي العلوي؛دارة المجاالت الجویة وال سیإة من حیث التكلفة، وزیادة كفاءة الحركة الجویة بطریقة فّعال

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

سناد للمسؤولیة فوق أعالي البحار على المهام الفنیة إي دولة الى دولة أخرى ویقتصر كل تقتصر انابة المسؤولیة من أ  - ٥
  ؛والتشغیلیة المتعلقة بسالمة وانتظام الحركة الجویة في المجال الجوي المعني

  ما یلي: وتعلن باإلضافة الى ذلك
لى دولة أخرى، انما إقلیمها إلى المجال الجوي فوق إالحركة الجویة خدمات  ن كل دولة متعاقدة تنیب مسؤولیة تقدیمإ  - ٦

  تفعل ذلك دون اخالل بسیادتها.
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لى أي دولة تقدیم خدمات الحركة الجویة في المجال إقلیمیة التي تسند س على اتفاقات المالحة الجویة اإلن موافقة المجلإ  - ٧

  یادة تلك الدولة على ذلك المجال الجوي.الجوي فوق أعالي البحار ال تعني االعتراف بس
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

عند تحدید المجاالت الجویة التي تقدم الیها خدمات الحركة الجویة، ینبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم الحدود   - ١
جراءات التنسیق األكثر إنجاز إ سؤولیة و ویل المالتي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثلى إلقامة نقاط تح

  فاعلیة، وذلك بالتعاون مع الدول المعنیة األخرى ومع االیكاو.
ینبغي للدول المتعاقدة أن تنظر حسب االقتضاء في انشاء هیئة واحدة مشتركة لخدمات الحركة الجویة فیما بینها،   - ٢

لى المجال الجوي المحدد لتلك الخدمات فوق أراضي أي دولتین أو أكثر أو فوق إلیها مسؤولیة تقدیم خدمات الحركة الجویة إتوكل 
  أعالي البحار.

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

لیه إیل حدود المجال الجوي الذي تقدم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار، أصبحت األخرى جاهزة للطوارئ، وقد یلزم تعد
  الخدمات األصلیة. ستئنافاوافقة مجلس المنظمة ریثما یتسنى خدمات الحركة الجویة تعدیال مؤقتا بقصد تنفیذ خطط الطوارئ بم

  (ح) المرفق
  نقاذتوفیر خدمات البحث واإل 

لى الطائرات إمكانیاتها المساعدة إدولة متعاقدة بأن تقدم في حدود  من اتفاقیة شیكاغو تنص على أن تتعهد كل ٢٥المادة  حیث أنّ 
  االتفاقیة؛الى آخر بمقتضى تلك  من وقت المستغیثة فوق أراضیها، وأن تتعاون على اتخاذ تدابیر التنسیق التي قد یوصى بها

وتشغیلها في أراضي الدول  اإلنقاذالملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة یتضمن أحكاما تتعلق بإنشاء خدمات البحث و  أنّ  وحیث
  ؛المتعاقدة وفوق أعالي البحار

نقاذ تحدد بموجب لیها خدمات البحث واإلإتقدم  ن أجزاء أعالي البحار التيالملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة ینص على أ أنّ  وحیث
  ؛قلیمیةة من اجتماعات المالحة الجویة اإلقلیمیة للمالحة الجویة یوافق علیها المجلس عادة بناء على مشور إاتفاقات 
یم معلومات مكان مع أقالنقاذ متمشیة بقدر اإلق البحث واإلالملحق الثاني عشر بتلك االتفاقیة یوصي بأن تكون مناط أنّ  وحیث

  ؛نقاذة مع األقالیم البحریة للبحث واإلالطیران المناظرة لها، وأن تكون فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالي البحار متمشی
ذا رأى المجلس أن خدمات المالحة الجویة التي تقدمها الدولة المتعاقدة لیست إمن تلك االتفاقیة تنص على أنه  ٦٩ المادة أنّ  وحیث

عقول لتأمین السالمة في تشغیل الخطوط الجویة الدولیة الحالیة أو المتوقعة وجب علیه أن یتشاور مع الدولة التي مالئمة بقدر م
یعنیها األمر مباشرة ومع الدول األخرى المتأثرة بهذا الوضع، بقصد العثور على وسائل لمعالجة الحالة، وجاز له أن یقدم توصیات 

  ؛لهذا الغرض
  ؛نقاذضمن فیما تتضمنه خدمات البحث واإلمن اتفاقیة شیكاغو تت ٦٩حة الجویة المذكورة في المادة خدمات المال أنّ  وحیث
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  ما یلي:فإن الجمعیة العمومیة تقرر 

جمالیة، سواء كانت المثلى بأقل قدر من التكالیف اإل نقاذ بقصد ضمان السالمة وتحقیق الكفاءةتحدد مناطق البحث واإل  - ١
، وفقا التفاق المالحة الدول، أو فوق منطقة أكبر من المجال الجوي السیادي للدولة أو فوق أعالي البحار هذه المناطق فوق أراضي

قلیمي، وعلى أساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة ومنها مدى استصواب تطابق أقالیم معلومات الطیران مع مناطق البحث الجویة اإل
  ؛نقاذ فیما یتعلق بالمناطق فوق أعالي البحارنقاذ ومع األقالیم البحریة للبحث واإلواإل
والخدمات الجویة  اإلنقاذیجب على الدول أن تضمن أقصى درجة ممكنة من التعاون بین الخدمات البحریة للبحث و   - ٢

بین نقاذ كلما كان ذلك عملیا وذلك للتنسیق عندما تخدمان نفس المنطقة، وأن تنشئ مراكز مشتركة لتنسیق اإل اإلنقاذللبحث و 
  .اإلنقاذالعملیات الجویة والعملیات البحریة للبحث و 

لتشمل أراضي دولتین أو أكثر، أو جزءا من تلك األراضي، فینبغي  اإلنقاذذا اقتضى األمر توسیع مناطق البحث و إ  - ٣
  ؛االتفاق على ذلك بالتفاوض بین الدول المعنیة

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

  ؛النائبة
أعالي البحار على المهام الفنیة والتشغیلیة  سناد المسؤولیة فوقإیة من أي دولة الى أخرى، ویقتصر نابة المسؤولإتقتصر   - ٥

  ؛في المنطقة المعنیة اإلنقاذالمتعلقة بتقدیم خدمات البحث و 
، بما في ذلك تقدیمها فوق أعالي البحار، ینبغي أن یعالج بالتفاوض اإلنقاذكل نقص في كفاءة تقدیم خدمات البحث و   - ٦

  ؛اإلنقاذالتشغیلیة أو المالیة لتنفیذ عملیات البحث و على اتفاقات مع الدول القادرة على تقدیم المساعدة 
  :ما یليباإلضافة الى ذلك  وتعلن

خالل نما تفعل ذلك دون اإلإلى دولة أخرى إداخل أراضیها  اإلنقاذكل دولة متعاقدة تنیب مسؤولیة تقدیم خدمات البحث و   - ٧
  ؛بسیادتها

في  اإلنقاذیمیة التي تقضي بقیام الدولة بتقدیم خدمات البحث و قلس على اتفاقات المالحة الجویة اإلن موافقة المجلإ  - ٨
  .مناطق فوق أعالي البحار، ال تعني االعتراف بسیادة تلك الدولة على المنطقة المعنیة

  جراءات المتصلة بهذا القراراإل
التي  اإلنقاذطق البحث و طار تعاونها مع الدول األخرى ومع االیكاو، أن ترسم حدود مناإینبغي للدول المتعاقدة، في   - ١

نشاء هیئة إأو  اإلنقاذتحقق أكبر قدر من الكفاءة، وأن تنظر حسب االقتضاء في جمع الموارد المتاحة في صندوق مشترك للبحث و 
و داخل المناطق التي تمتد فوق أراضي أي دولتین أ اإلنقاذلیها مسؤولیة توفیر خدمات البحث و إتسند  اإلنقاذواحدة مشتركة للبحث و 

  أكثر أو فوق أعالي البحار.
الداخلة في مناطق  اإلنقاذینبغي للمجلس أن یشجع الدول التي ال یمكنها أن تكفل التغطیة الجویة لمناطق البحث و   - ٢

مسؤولیتها بسبب نقص التجهیزات الالزمة، على طلب المساعدة من الدول األخرى لمعالجة هذا الوضع، وعلى التفاوض لعقد اتفاقات 
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  .اإلنقاذدول المالئمة للحصول على المساعدة الالزمة طوال القیام بعملیات البحث و مع ال

  المرفق (ط)
  التنسیق والتعاون بین الحركة الجویة المدنیة والحركة الجویة العسكریة

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

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

  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  أنّ  وحیث

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

 استفادةنجاز المهام إلمنحى الذي یهدف إلى الستفادة كل من الحركة الجویة المدنیة المتزایدة والحركة الجویة العسكریة ذات ا وٕادراكا
كبیرة من استخدام أكثر مرونة للمجال الجوي المستخدم لألغراض العسكریة، ونظرا لعدم إیجاد حلول مرضیة لمشكلة الدخول التعاوني 

  إلى المجال الجوي على جمیع المستویات؛
كة الجویة العسكریة للمجال الجوي قد یعتبر الهدف النهائي، یوفر االستخدام المرن لكل من الحركة الجویة المدنیة والحر  وحیث أنّ 

  تعزیز التنسیق والتعاون المدني والعسكري فیما بینهما نهجا فوریا إلدارة أكثر كفاءة للمجال الجوي؛
ویة قابلة لالستخدام، المفهوم التشغیلي العالمي إلدارة الحركة الجویة الخاص باالیكاو یقضي بأن تكون جمیع المجاالت الج تشیروٕاذ 

وأنه ینبغي أن تمثل أي قیود مفروضة على استخدام أي حجم معین من المجال الجوي مرحلة انتقالیة، وأنه ینبغي توخي المرونة في 
  إدارة جمیع المجاالت الجویة:
  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر

ان العسكري في استخدام المجال الجوي وبعض التجهیزات وضع الترتیبات الالزمة لكي یشترك الطیران المدني والطیر   - ١
  والخدمات بما یكفل السالمة واالنتظام والكفاءة للطیران المدني ویكفل كذلك الوفاء بمتطلبات الحركة الجویة العسكریة؛

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

  مع قواعد الجو الواردة في الملحق الثاني باتفاقیة شیكاغو؛
  ل التنسیق المدني والعسكري والتعاون فیما بینهما؛یقدم األمین العام النصح واإلرشاد بشأن أفضل الممارسات في مجا   - ٣
یجوز للدول المتعاقدة أن تضّمن، عندما یكون ذلك مناسبا، ممثلین للسلطات العسكریة في وفودها إلى اجتماعات   - ٤

   ؛االیكاو
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نهما، وتبادل أفضل تشكل االیكاو المنتدى الذي یؤدي دورا في تیسیر تعزیز التعاون المدني والعسكري والتعاضد فیما بی  - ٥

الممارسات، واالضطالع بأنشطة المتابعة الضروریة التي تستند إلى نجاح منتدى إدارة الحركة الجویة العالمیة للتعاون 
  ) بفضل دعم الشركاء المدنیین والعسكریین.٢٠٠٩المدني/العسكري (

  
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ا دعت الحاجة، إلى تعزیز التنسیق والتعاون بین خدمات الحركة الجویة المدنیة ینبغي للدول المتعاقدة أن تبادر، كلم  - ١
  ) من المنطوق أعاله.١والعسكریة التابعة لها، أو أن تحسن هذا التنسیق، لتنفیذ السیاسة الواردة في الفقرة (

نطوق، أن تنسق األمور مع ) من الم٢ینبغي للدولة المعنیة، عند وضعها النظم واإلجراءات المذكورة في الفقرة (  - ٢
  جمیع الدول المسؤولة عن تقدیم خدمات الحركة الجویة فوق أعالي البحار في المنطقة المعنیة.

ینبغي أن یضمن المجلس أن موضوع التنسیق والتعاون المدني والعسكري بشأن استخدام المجال الجوي ُمدرج، عند   - ٣
  الواردة في المنطوق أعاله. ٥و ٤و ٣الجتماعات اإلقلیمیة، وفقا للفقرات االقتضاء، في جداول أعمال اجتماعات الُشعب وا

  
  (ي) المرفق

  توفیر المطارات المالئمة
  ؛من الضروري إدخال تحسینات كبیرة على الخصائص المادیة للمطارات في كثیر من المواقع حیث أنّ 
غیر المستصوب تخطیط هذا العمل دون مراعاة تطورات هذه التحسینات تقتضي في بعض الحاالت إنفاقا باهظا وأن من  وحیث أنّ 
  ؛المستقبل
الدول وسلطات المطارات ستظل في حاجة إلى معرفة االتجاهات العامة لالحتیاجات التي یرجح أن تقتضیها المطارات  وحیث أنّ 

  ؛لخدمة األجیال الالحقة من الطائرات
كانت مقتضیات تشغیل الطائرات الجدیدة تسمح بتشغیلها اقتصادیا دون مزید كثیرا من المشكالت الخطیرة یمكن تفادیها إذا  وحیث أنّ 

  ؛من الضغط على الخصائص المادیة للمطارات
تشغیل المطارات له كثیر من المزایا وأن االعتبارات البیئیة قد فرضت قیودا على تشغیل الطائرات في بعض المواقع، وأن  وحیث أنّ 

  ى النطاق العالمي تقتضي تشغیل طائرات جدیدة أقل ضجیجا.مشكالت السعة الموجودة حالیا عل
االتجاه یتزاید نحو إسناد تشغیل المطارات إلى هیئات مستقلة بدون المساس بالتزام الدول بضمان السالمة في تجهیزات  وحیث أنّ 

  وخدمات المطارات؛
تعزیز نجاعتها، وأّن نتائج عملیات التدقیق ضمن ترخیص المطارات هو من الوسائل األساسیة لضمان سالمة المطارات و  وحیث أنّ 

البرنامج العالمي لتدقیق مراقبة السالمة الجویة تشیر، إلى أّن مستوى تنفیذ ترخیص المطارات، بما في ذلك نظم إدارة السالمة،  إطار
  مازال دون المستوى المطلوب؛
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  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر

  ؛تحدیث الشروط الفنیة الموضوعة للمطارات یجب أن تواظب المنظمة على  - ١
یجب تصمیم األجیال الالحقة من الطائرات بحیث یمكن تشغیلها بكفاءة وبأقل إزعاج بیئي ممكن من المطارات التي   - ٢

  ؛یستعملها الجیل الحالي من الطائرات
أجل تحسین مستوى تنفیذ ترخیص ینبغي للدول اتخاذ التدابیر الالزمة، بما في ذلك تخصیص الموارد الكافیة، من   - ٣

  المطارات، ومن ذلك نظم إدارة السالمة في المطارات؛
  ینبغي أن تركز الدول بقدر أكبر على إدارة عملیات المطارات، مع إعطاء درجة عالیة من األولویة لسالمة المدارج.  - ٤

  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار
) من المنطوق أعاله، ینبغي للمجلس أن یقوم بما یلي ١إلیها في الفقرة ( في ضوء نتائج المتابعة المستمرة المشار  - ١

  آخذا في االعتبار الحاجة إلى إدخال مزید من التحسینات على مستویات السالمة الجویة الحالیة والفعالیة:
  ؛وضع إرشادات إضافیة بشأن تطورات المستقبل  أ)

  ؛وضع إجراءات إلدارة عملیات المطارات  ب)
  ؛اظبة على إعالم الدول المتعاقدة بما یستجد من تطوراتالمو   ج)

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

  
  (ك) المرفق

  شروط مالئمة لتوظیف العاملین األرضیین في الطیران
ب مع المؤهالت والمسؤولیات المطلوبة للعمل في خدمات الطیران األرضیة تشكل سببا رئیسیا شروط التوظیف التي ال تتناس حیث أن

  ؛للصعوبة في تعیین ذوي المؤهالت المناسبة واستبقائهم في العمل بعد اتمام تدریبهم
  ؛جویةهذه الصعوبة تعیق حسن تنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد والتوصیات واجراءات خدمات المالحة ال وحیث أن

أّنه یتعین على الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة أّن شروط توظیف العاملین في الخدمات األرضیة  فإن الجمعیة العمومیة تقرر
  للطیران ینبغي أن تكون متناسبة مع المؤهالت المطلوبة منهم والمسؤولیات التي یؤدونها.

  
  (ل) المرفق

  إسهام الدول في أعمال االیكاو الفنیة
  ؛المشاركة الفنیة من جانب الدول المتعاقدة أمر ضروري إلحراز تقدم جید في أعمال االیكاو الفنیة حیث أن
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  ؛یصعب الحصول بین حین وآخر من الدول المتعاقدة على مشاركة سریعة ووافیة في أعمال االیكاو الفنیة وحیث أنه
  ؛ة دون اثقال ال داعي له على الدول المتعاقدة وعلى االیكاومن الضروري الحصول على أقصى منفعة من هذه المشارك وحیث أن

  ضرورة قیام الدول المتعاقدة بالمشاركة الفنیة الفعالة في أعمال االیكاو الفنیة. فإن الجمعیة العمومیة تقرر
  االجراءات المتصلة بهذا القرار

مال االیكاو الفنیة، مع اقامة االعتبار الواجب ینبغي للمجلس أن یشجع الدول المتعاقدة على المشاركة الفعالة في أع  - ١
  للحاجة الى االقالل الى أدنى حد من التكالیف التي تتحملها االیكاو والدول المتعاقدة بصدد هذه المشاركة.

  ینبغي للدول المتعاقدة أن تقوم بما یلي في حدود امكانیات كل منها:  - ٢
  ؛فنیة لالیكاوأن تساعد، بالمراسلة، على تقدم المشاریع ال  أ)

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

  ؛الیهاتحتوي على آرائها بشأن الوثائق المقدمة 
أن تشارك في نشاط فرق خبراء االیكاو، وأن تضمن أن مرشحیها متمتعون بالمؤهالت المناسبة وقادرون على   ج)

  ؛االسهام بفاعلیة في أعمال فرق الخبراء
  ؛أن تضطلع بالدراسات التخصصیة التي تطلبها االیكاو  د)
  لمجلس.أن تساعد االیكاو في أعمالها الفنیة بأي وسیلة أخرى یحددها ا  )ه

    
  (م) المرفق

  األمانة العامة الفنیون في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة موظفو
ثمة حاجة مستمرة الى تقدیم المساعدة الفعالة الى الدول المتعاقدة لتنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد والتوصیات الدولیة  أن حیث

  ؛ةواجراءات خدمات المالحة الجویة واالجراءات االضافی
من المهم استخدام موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة استخداما فعاال لمساعدة الدول  أن وحیث

  ؛المتعاقدة على التصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها
ن في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من المهم ألداء الوظائف على النحو السلیم تمكین موظفي األمانة العامة الفنیی أن وحیث

  ؛من أن یحافظوا على كفاءاتهم الفنیة وأن یطلعوا باستمرار على نحو واف على آخر التطورات في مجاالت تخصصاتهم
  ما یلي: الجمعیة العمومیة تقرر فإن
یة توزیعا فعاال لتقدیم المساعدة المثلى یجب توزیع موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیم  - ١

الى الدول المتعاقدة للتصدي للمشاكل المتصلة بأنشطة الرصد المستمر التي تعترضها في مجال تنفیذ الخطط االقلیمیة والقواعد 
  ؛خدمات المالحة الجویة واالجراءات االضافیة ءاتوالتوصیات الدولیة واجرا
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ة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من الحفاظ على كفاءاتهم الفنیة یجب تمكین موظفي األمانة العام  - ٢

  واالطالع الوافي على آخر التطورات الفنیة.
  المتصلة بهذا القرار االجراءات

ة لمدد ینبغي تمكین موظفي األمانة العامة الفنیین في المقر الرئیسي وفي المكاتب االقلیمیة من القیام بزیارات متكرر   - ١
  كافیة في الدول المتعاقدة حین تكون هذه الزیارات ضروریة أو حین تطلبها هذه الدول للتصدي لمشاكل التنفیذ التي تعترضها.

ینبغي الى أقصى حد ممكن نقل الموظفین المتخصصین من مكتب اقلیمي الى آخر ومن المقر الرئیسي الى   - ٢
  المكاتب االقلیمیة بصفة مؤقتة.المكاتب االقلیمیة كلما اقتضى األمر تدعیم 

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

الجدیدة. غیر انه ینبغي أال تحظي الزیارات باألسبقیة على الوظیفة األساسیة لألمانة العامة  قنیاتقیة وعملیات تقییم األجهزة والتالتطبی
وهي خدمة االیكاو ومختلف هیئاتها التداولیة. وعالوة على ذلك ینبغي حسب االمكان الربط بین السفر الذي تستدعیه تلك الزیارات 

  .لمنظمةداء الواجبات األخرى لوالسفر الالزم أل

  
  (ن) المرفق

  التعاون بین الدول المتعاقدة على التحقیق في بعض حوادث الطائرات

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

ئرات الحدیثة قد یقتضي إشراك خبراء ذوي تخصصات فنیة وتشغیلیة كثیرة في إجراءات ازدیاد التطور والتعقید في الطا وحیث أن
  التحقیق، كما یقتضي استعمال تجهیزات خاصة للتحقیق؛

  الكثیر من الدول المتعاقدة ال یمتلك الخبرات الفنیة والتشغیلیة المتخصصة والتجهیزات المالئمة؛ وحیث أن
ة الطیران ومنع وقوع الحوادث أن یتم التحقیق في الحوادث وتقدیم تقاریر مستفیضة عنها دون من األمور األساسیة لسالم وحیث أن
  االعتبارات المالیة عائقا ال داعي له؛ أن تشكل
  والتحقیق في حوادث الطیران الجسیمة قد تلقي عبئا مالیا جسیما على الدولة التي وقع فیها الحادث؛  اإلنقاذتكالیف  وحیث أن

  )؛ Doc 9946صدور دلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع ( اعتبارها وٕاذ تضع في
الدول المتعاقدة بأن تتعاون على التحقیق في حوادث الطیران وبخاصة الحوادث التي یقتضي التحقیق  فإن الجمعیة العمومیة توصي

ن تقوم الدول المتعاقدة والمنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في فیها االستعانة بخبراء وتجهیزات على درجة عالیة من التخصص، وبأ
  الحوادث والوقائع إلى الحد الممكن بجملة أمور منها:
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تقدیم المساعدة، بناء على طلب الدول المتعاقدة األخرى، على شكل خبراء وتجهیزات إلجراء التحقیق في حوادث   أ)

  ؛الطیران الجسیمة
التي تود اكتساب خبرة في مجال التحقیق لحضور التحقیق في حوادث الطیران إتاحة الفرصة للدول المتعاقدة   ب)

  الجسیمة، وذلك من أجل تطویر وتعزیز خبراتها في مجال التحقیق.
  اإلجراءات المتصلة بهذا القرار

ع الدول المتعاقدة على دعم حلقات العمل اإلقلیمیة بشأن التحقیق في الحوادث، وذلك لتبادل المعل  - ١ ومات عن ُتشجَّ
القوانین واإلجراءات التي تتبعها كل دولة في مجال التحقیق في الحوادث، وعن كیفیة تقاسم المعرفة والخبرة في إدارة وأسالیب التحقیق 

  في الحوادث، وعن مدى توافر الخبراء والتجهیزات وعن إجراءات تذلیل صعوبات التحقیق في الحوادث.
ع الدول المتعاقدة على تس  - ٢ هیل مشاركة المحققین العاملین لدى هیئات التحقیق في الحوادث، بوصفهم مراقبین ُتشجَّ

  في التحقیقات التي تجریها الدول األخرى في الحوادث، وذلك ألغراض التدریب والتعرف على أسالیب العمل.
ع الدول المتعاقدة والمنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع على تقییم ا  - ٣ حتیاجاتها وقدراتها في مجال ُتشجَّ

التحقیق في حوادث الطیران ومنع وقوعها، وذلك لوضع مناهج تدریبیة تصلح للدورات األساسیة عن التحقیق في الحوادث ومنع 
مج وقوعها. وینبغي استطالع جمیع إمكانیات استخدام مراكز التدریب اإلقلیمیة لعقد هذه الدورات فیها وٕامكانیات إدراج منهجیة برنا

  ) "ترینیر بالس" التي توفر التدریب الموحد دولیا والقائم على الكفاءات.TRAINAIR PLUSترینیر المتقدم (
ع الدول المتعاقدة على االطالع على مذكرة التفاهم النموذجیة التي وضعتها االیكاو في عام   - ٤ لتستخدمها  ٢٠٠٧ُتشجَّ

تحقیق في حوادث الطائرات والوقائع الخطیرة. والنموذج متاح على الموقع الشبكي الدول من أجل تشجیع التعاون المتبادل في سیاق ال
  العمومي لالیكاو.

ع الدول على النظر، حسب االقتضاء، في دلیل المنظمات اإلقلیمیة للتحقیق في الحوادث والوقائع (  - ٥ ) Doc 9946ُتشجَّ
  تحقیق في الحوادث والوقائع داخل منطقة أو منطقة فرعیة.الذي یقّدم اإلرشاد على كیفیة إنشاء وٕادارة نظام إقلیمي لل

  
  (س) المرفق

  األداء البشري
أهداف ومقاصد االیكاو كما جاءت في اتفاقیة شیكاغو تقضي بتدعیم تنمیة النقل الجوي الدولي "... بقصد تعزیز سالمة  حیث أن

  ؛الطیران في المالحة الجویة الدولیة"
ألداء البشري المتأّثر بالقدرات والقیود الجسمیة والذهنیة ُیسهم بقدر كبیر في أداء السالمة بصورة عامة من المسلم به أن ا وحیث أّنه

  في نظام الطیران.
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٣٤تقریر عن البند    34-24 

 
من المسّلم به أّن فوائد السالمة والنجاعة المترتبة عن التكنولوجیات والنظم واإلجراءات الجدیدة ال تتحقق إال عندما تكون  وحیث أّنه

  داء األفراد الذین یستخدمون هذه التكنولوجیات والنظم واإلجراءات؛مصممة لتعزیز أ
من المسّلم به أّن تنفیذ ُنُظم الطیران سیفضي في المستقبل إلى تغییر األدوار التي یقوم بها موظفو الطیران وسیتطلب  وحیث أّنه

  العمل على نطاق أفرقة متعددة االختصاصات تدعم اتخاذ القرارات بشكل تعاوني؛  
  ما یلي: فإن الجمعیة العمومیة تقرر

أن تكفل الدول المتعاقدة إدراج االعتبارات المتعلقة باألداء البشري في تخطیط وتصمیم وتنفیذ التكنولوجیات والنظم   - ١
  واإلجراءات الجدیدة وبذلك كجزء من نهج إدارة السالمة؛

شري ضمن برامج التدریب القائم على الكفاءات وعلى كامل أن تعزز الدول المتعاقدة وتیّسر إدراج عناصر األداء الب  - ٢
  أطور الحیاة الوظیفیة للموظف؛

للدول المتعاقدة أن تأخذ باستراتیجیات تعزز األداء التشغیلي اآلمن والمتسق والناجم والفعال للفرد ولمجموعات األفراد من   - ٣
  أجل االستجابة لألولویات في مجال السالمة.

وسلمت فیها  منظمة خدمات المالحة الجویة المدنیةالتي قدمتها  ،A38-WP/216 جنة في ورقة العملونظرت الل  ١٦-٣٤
بأّن طریقة هیكلة وتصمیم المجال الجوي، وطریقة تنظیم وتقدیم خدمات الحركة الجویة، لهما تأثیر مباشر على السعة والكفاءة. وفي 

بشأن البیان الموحد بسیاسات اإلیكاو  ١٥-٣٧منقح للقرار ال ت الحركة الجویةتعیین حدود المجاالت الجویة لخدما سیاق المرفق (ز)
واجهها المالحة الجویة المستمرة وممارساتها التي تخص المالحة الجویة، رأت المنظمة أن زیادة إبراز مشاكل السعة والكفاءة التي تُ 

تقریر المالحة الجویة واقترحت تناول هذا الموضوع في  في بعض األقالیم قد تكون بمثابة خطوة إیجابیة نحو حل هذه المشاكل،
  اإلیكاو. الذي تصدره العالمیة السنوي

على في تعیین المجال الجوي واإلجراءات ذات الصلة المرفق (ز) فقرات منطوق ودور وسّلمت اللجنة بأهمیة   ١٧-٣٤
مشاكل التعرف بوضوح على فاءة. وبذلك، وافقت على أّن وذلك بغیة ضمان السالمة وتحسین الكأساس االعتبارات الفنیة والتشغیلیة 

المحتملة بین الدول، من  یةالمقترح، بما في ذلك الترتیبات التعاون لمالحة الجویة العالمیة السنويل االیكاو تقریرالسعة والكفاءة في 
  فضي إلى تحسین أداء المالحة الجویة.شأنه أن یُ 

  
  

 -انتهى  -


