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  ـــــــــــــ
 .قدمت النسخة األصلية من ورقة العمل هذه باللغة االسبانية  *

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
  الفنيةلجنة لا

 مسائل أخرى مقدمة للجنة الفنية لتنظر فيها :من جدول األعمال ٤٦رقم البند 

تقديم خدمات المالحة الجوية إلى الدولة الفنزويلية سعي 
  فوق جزيرة دي آفس

  )جمهورية فنزويال البوليفارية منمقدمة  ورقة(

  الموجز
الجمعية العمومية بنية جمهورية فنزويال البوليفارية في البدء بتقديم خدمات المالحة  إعالمتهدف ورقة العمل هذه إلى 

هي المسؤولة عن توفير ريكو ورتووكانت مدينة سان خوان في ب ؛"دي آفس"الجوية في المجال الجوي فوق جزيرة 
في ذلك و ،عملية العادة تنظيم أقاليم معلومات الطيران في اقليمي الكاريبي وأمريكا الجنوبيةآخر تلك الخدمات بعد 

  .الضطالع بهذه المهمةا منتمكنها لم يكن لدى فنزويال ما يلزم من بنية تحتية للطيران  ،الوقت
 األهداف

  :ةاالستراتيجي
 .الطيرانتعزيز كفاءة عمليات  —الكفاءة : Dترتبط ورقة المعلومات هذه بالهدف االستراتيجي 

 غير منطبقة  اآلثار المالية

 – Report of the South American/South Atlantic Regional Air Navigation Meeting  :المراجع
Buenos Aires October – November 1951 
Report of RAN CAR/SAM/1 (1976) 
Air Navigation Plan CAR/SAM (1976) 
Air Navigation Plan CAR/SAM (1999) 
Annex 11 — Air Traffic Services 
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 المقدمة -١

تنظيم مجالها الجوي بهدف تقديم خدمات المالحة الجوية كشرط أساسي عند تحديد تنشأ حاجة الدول إلى  ١-١
بشكل سريع وبدون عرقلة ومع توفير تعمل الخدمات بهدف ضمان أن الطائرات يمكن أن فيه الدولة أي قطاع يجب أن تقدم 

 .للسالمةالالزمة مسويات ال

ر خدمات المالحة يتوفبكل دولة ضرورة قيام التنسيقية االقليمية األولى على ركزت أساسا االجتماعات و ٢-١
ويعني ذلك األراضي القارية والمياه االقليمية والمجال الجوي  ،الجوية في المجال الجوي الذي تمارس فوقه كامل سيادتها

 .أنه، ُأدرجت أيضا أجزاء من المجال الجوي فوق المياه الدوليةير غ.  فوق الجزر

منبسطا هكتارا  ٤,٥تبلغ مساحتها تقريبا ، إذ نائيةالصغيرة والفنزويلية من الجزر التعتبر جزيرة دي آفس و ٣-١
الجزيرة إلى  نتميتو.  دومينيكالوب ودكيلومتر غرب غوا ١١٠على بعد و ،غرب جزر سوتافنتو ،في بحر الكاريبي

 .ية الفنزويلية قاعدة عسكرية فيهانشأت البحروقد أ ،المقاطاعات االتحادية لفنزويال

للمالحة الجوية للكاريبي وأمريكا الجنوبية األول من تقرير االجتماع اإلقليمي  ٦/٣ل التوصية فصتُو ٤-١
التعديل المقترح ادخاله على الخطة االقليمية للمالحة الجوية لذلك العام، ووضعت التوصية أيضا الحدود المشتركة ) ١٩٧٦(

.  والتي كانت مازالت سارية لغاية هذا التاريخ ،كيتيا وبياركو وغيانا والبرازيل وكولومبيايلطيران لماألقاليم معلومات ا
إذ أنه في ذلك  ،كيتيا لمعلومات الطيرانيالمجال الجوي فوق جزيرة دي آفس خارج نطاق إقليم ما ، تركالتقسيم بحسب هذاو

قد نسبت هذه  ،ولذلك الغرض أيضا.  ة لتوفير خدمات الطيران والتنبيهسيمن البنية األسا هاالوقت لم تكن لفنزويال ما يلزم
ت التي تعبر في مثل هذه الخدمات إلى الطائرالغاية اآلن قد كانت تلك الدولة توفر و ،المسؤولية إلى سان خوان ببورتوريكو

 .ذلك المجال الجوي

 الحالة الراهنة -٢

 "تحديد السلطة" ١- ٢، "معلومات عامة"في الفصل الثاني  ،باتفاقية الطيران المدني الدولي ١١الملحق  ينص ١-٢
 :على ما يلي

اذا أنابت دولة ما الى دولة أخرى مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أقاليمها،  —مالحظة  "
وبالمثل، تكون مسؤولية الدولة التي تقدم تلك .  فانها تفعل ذلك دون انتقاص من سيادتها الوطنية

ورة على االعتبارات الفنية والتشغيلية وال تمتد الى أبعد من االعتبارات المتعلقة بسالمة الخدمات مقص
وباالضافة الى ذلك، فان الدولة .  الطائرات التي تستعمل الفضاء الجوي المعني واالسراع في عملياتها

قتضيات األخيرة، التي تقدم خدمات الحركة الجوية داخل اقليم الدولة المنيبة انما تفعل ذلك طبقا لم
والتي يتوقع منها أن تنشئ التسهيالت والخدمات التي تتفقان على ضرورتها كي تستعملها الدولة 

ومن المتوقع كذلك من الدولة المنيبة أال تسحب أو تعدل تلك التسهيالت والخدمات .  المقدمة للخدمات
  .  بدون تشاور مسبق مع الدولة المقدمة للخدمات

 ..".نيبة والدولة المقدمة للخدمات، انهاء االتفاق بينهما في أي وقتويجوز للدولة الم

معلومات "الفصل باء  ،RAV 275تنظيم الطيران الفنزويلي رقم ينص  ،تقدم أعالهما مع  وفي نص مشابه ١- ١-٢
 :على ما يلي "تحديد السلطة المختصة"بالنسبة إلى  ٣- ٢٧٥القسم  ،"عامة
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تقديم خدمات الحركة الجوية فوق اقليم يحق لسلطة الطيران المدني أن تفوض مسؤولية ) ج"... (
 النتهاكاعطاء حق  ،في أي وقت ،هذا التفويضيقتضي ضمنا بدون أن  ،جمهورية فنزويال البوليفارية

قصورا متوفير خدمات الحركة الجوية  يكونو.  لسيادةانتقاص من االمجال الجوي الفنزويلي أو أي 
االعتبارات الفنية والتشغيلية وال يتخطى تلك المرتبطة بسالمة الطائرات المستخدمة للمجال على فقط 

ذ التفويض وفقا الحتياجات سلطة على هذا األساس، ينفّو.  واالسراع في عملياتها فنزويالفي الجوي 
دولة مات كي تستعملها الالطيران المدني الفنزويلية التي تكون مسؤولة عن إنشاء التسهيالت والخد

تها، ومن المتفق كذلك أن تقوم الدولة المقدمة على ضرور الدولتان المقدمة للخدمات التي تتفق
وبموجب اتفاق متبادل، يجوز أن تتفق جمهورية .   للخدمات بتركيب تلك التسهيالت والخدمات

 ..."ض، إذا ما اقتضى األمرفنزويال البوليفارية والدولة المقدمة للخدمات على انهاء التفوي

من خالل مشروع تحديث المطارات وادارة الحركة الجوية، استثمرت الدولة الفنزويلية استثمارات كبيرة و ٢-٢
ومحطة التوصيل  (VHF/AM)لتردد العالي جدا با AMة الموجمحطة مواصلة االرسال موسعة النطاق تعمل على في 

هذا المشروع حاليا في مرحلة التركيب وصل و، جزيرة دي آفسفي  VSATبالوحدة الطرفية ذات الفتحة الصغيرة جدا 
 .هذا القسم من المجال الجوي يفمن تغطية األعطال في االتصاالت التسهيل ويتوقع أن يتمكن هذا  ؛النهائيةوالتشغيل 

جاهزة ا التردد العالي جدب AMالعاملة على الموجة نطاق الموسعة مواصلة االرسال عندما تصبح محطة و ٣-٢
بمسؤولية توفير حتى يضطلع من بنية أساسية لالتصاالت  همركز مايكيتيا لمراقبة المنطقة بما يلزمآنذاك  سيحظىفللتشغيل 

إلى أنه مع تركيب  وال بد من االشارة.  فوق جزيرة دي آفس والمنطقة المجاورة لهاالتنبيه لطائرات ومعلومات لخدمات ال
والذي أصبح  ،(SVMG)رادار واحد في مرجريتا تركيب بما في ذلك  ،رادارا أحادي الومضات على المستوى الوطني ١١

 .في المائة فوق إقليم مايكيتيا لمعلومات الطيران ٩٥ بلغت المراقبة نسبة ،٢٠٠٩تشرين األول /عامال منذ شهر أكتوبر

بأنها تعمل حاليا على إعداد العمومية دولة فنزويال الجمعية  علمتُ ،عالهوكنتيجة للمعلومات المذكورة أ ٤-٢
مع مراعاة جميع  ،إقليم مايكيتيا لمعلومات الطيرانإلى لكي تضم المجال الجوي الخاص بجزيرة دي آفس اقتراح جديد 

ستقوم الدولة  ،باالضافة إلى ذلكو.  ل هذا االقتراح التشغيل السليم للحركة الجويةبحيث ال يعطّ ،المسائل المطلوب ضمانها
التوصل  ، وذلك بهدفاستخدام اآلليات القائمة لهذا الغرضمع  ،إجراءات التنسيق الالزمة مع الدول المتاخمةالفنزويلية بكل 

 .إلى اتفاق يرضي جميع األطراف المعنية

  



 

 

  آفسفوق جزيرة دي أقاليم معلومات الطيران مرفق بورقة المعلومات لتحديد خريطة 

  

  ـ ىـانته ـ




