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 الخامسة والثالثون الدورة — الجمعية العمومية
 الفنيةاللجنة 

 المالحة الجويةب المرتبطةسياسات االيكاو المستمرة محدث ل بيان موحد اعداد :٢٢ رقم البند

 تعيين حدود المجاالت الجوية لخدمة الحركة الجوية

 )الواليات المتحدة األمريكيةوثيقة مقدمة من (

 ملخص
أنه ينبغي تحديد أقاليم معلومات الطيران وهي  سياسة تتبعها االيكاو أقدم هذه الوثيقةتؤيد 

تقسيم المجال الجوي ينبغي ال استنادا الى االعتبارات الفنية والتشغيلية، وتوصي بأنه 
 .ألغراض ال تساهم في سالمة ادارة الحركة الجوية أو كفاءته التشغيلية

 .٤ة في الفقرة يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومي

 المراجع
A35-WP/8  Doc 9082 ،بشأنسياسات االيكاو   

  رسوم المطارات وخدمات المالحة قواعد الجو —الملحق الثاني 
 الجوية خدمات الحركة الجوية —الملحق الحادي عشر 

Doc 7300، اتفاقية الطيران المدني الدولي Doc 9790 ،القرارات سارية المفعول 
  ادرة عن الجمعية العموميةالص 
 )٥/١٠/٢٠٠١ في( 

 مقدمة -١

سيادة الأن لكل دولة ") اتفاقية شيكاغو) (Doc 7300الوثيقة  (اتفاقية الطيران المدني الدولي من ١يرد في المادة  ١-١
 أن  الى بعيد  وتوصلت االيكاو والدول المتعاقدة لديها منذ زمن".الذي يعلو اقليمها الجوي الفضاء على والمطلقةكاملة ال

أفضل وسيلة للحفاظ على السياده هي التوكيل بالمسؤولية عن خدمات المالحة الجوية من خالل انشاء أقاليم معلومات 
والسياسة التي تتبعها االيكاو هي تعزيز أقاليم معلومات الطيران وتوسيع نطاقها لتحقيق المزيد من الكفاءة عندما .  طيران

 .يتيسر ذلك
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ول متعاقدة مؤخرا تقسيم أقاليم معلومات الطيران الى أجزاء أصغر ألغراض أخرى غير اقترحت عدة د ٢-١
 هذه االقتراحات شواغل سياسية وشواغل أخرى غير مرتبطة وغالبا ما كان وراء.  ة الحركة الجويةالكفاءة في ادار

ووفقا للمبادئ .   اينما وجدتالنتفاعتقاسم رسوم ابلكن في بعض األحيان، كان الهدف من وراءها هو االهتمام .  بالسالمة
 .االرشادية الصادرة عن االيكاو، ينبغي أن تكون رسوم االنتفاع مرتبطة بشكل معقول بتكاليف تقديم الخدمات

من الواضح في اتفاقية شيكاغو والقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية والملحق الحادي عشر والمواد  ٣-١
اليكاو أن أقاليم معلومات الطيران ينبغي أن تكون منشأة ومصممة حسب كفاءة تدفق االرشادية األخرى الصادرة عن ا

الحركة، وأنه ال ينبغي فرض رسوم انتفاع اال لتسديد تسهيالت وخدمات المالحة الجوية الالزمة، وحسبما يرد في خطط 
 .المالحة الجوية االقليمية

 مناقشة -٢
الحفاظ على ) ٢ كفاءة التشغيل وزيادة) ١: ض غير ما يلي ألغراالمحددةتقسيم أقاليم معلومات الطيران  ١-٢

 .المستويات الحالية للسالمة الذي يتعارض مع القرارات واالرشادات الصادرة عن االيكاو

أن سياسة انشاء أقاليم معلومات الطيران )  والمالحظة المرافقة١-١-٢الفقرة (يؤكد في الملحق الحادي عشر  ٢-٢
 :يادةليس لها عالقة مباشرة بالس

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

العتبارات المتعلقة بسالمة الطائرات التي تستعمل الفضاء االعتبارات الفنية والتشغيلية وال تمتد الى أبعد من ا
 ."عملياتهاالجوي المعني واالسراع في 

 أن المسؤولية عن خدمات الحركة الجوية في المجال ١-١-٢ في الفقرة رقم  الملحق الحادي عشريؤكد
 .تفاقات المالحة الجوية االقليميةوفقا الالجوي عبر أعالي البحار يتحدد 

 :ما يليعلى  ١، الفقرة )ن(، المرفق A33-14 الجمعية العمومية  قرارينص ٣-٢

تقرر حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق "
 أعالى البحار، على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمين أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد لمقدمي تلك

 ."الخدمات وللمنتفعين بها

 : لنفس القرار١اضافة الى ذلك، يرد في أسلوب العمل رقم  ٤-٢

عند تحديد المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة الجوية، ينبغي للدول المتعاقدة أن تتوخى رسم "
ة نقاط تحويل المسؤولية  القامىالحدود التي تحقق أكبر قدر من الكفاءة واالقتصاد، وأن تختار المواقع المثل

 ."وانجاز اجراءات التنسيق األكثر فاعلية، وذلك بالتعاون مع الدول المعنية األخرى ومع المنظمة

 المفهوم التشغيلي الدارة الحركة الجوية ٢٠٠٣أيد المؤتمر الحادي عشر للمالحة الجوية في شهر أكتوبر  ٥-٢
 : يلييحث على ماالذي 
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مجموعات االقليمية للتخطيط والتنفيذ باستعراض المفهوم التشغيلي العالمي الدارة أن تقوم االيكاو والدول وال"
الحركة الجوية على أنه االطار العالمي المشترك الرشاد التخطيط بغية تنفيذ نظم ادارة الحركة الجوية 

 ".أعمال تطوير ادارة الحركة الجويةوالتركيز على جميع 

 :يلي المفهوم التشغيلي ما  مضمونيرد في ٦-٢

وسيتم الحفاظ على المناطق . ومع التسليم بالسيادة، فان تنظيم المجال الجوي سيكون عالميا ٢-٢-٢"
المتجانسة الدارة الحركة الجوية أو مناطق الطرق المخصصة في أدنى الحدود، وسيجرى النظر في تجميع 

 ادارة الحركة الجوية ان يقوموا وسيتعين على األعضاء الذين يهمهم األمر في مجتمع. المناطق المتجاورة
بالتخطيط االستراتيجي بالنسبة ألية منطقة محددة، ويتولى مقدم الخدمة في ادارة الحركة الجوية المسئول عن 

 .ادارة ذلك المجال الجوي باجراء تغييرات تكتيكية في المجال الجوي المحدد

 تحقيق مجال جوى واحد متواصل،  سوف يتم التخطيط المنسق بين المناطق المتجاورة بهدف٣-٢-٢
وسوف يتم تنظيم المجال . وسيكون المجال الجوي في إطار هذا التواصل خاليا من أي انقطاع أو تضارب

وسيكون االنتقال بين . الجوي بحيث يستوعب احتياجات مختلف المستخدمين على أساس التوقيت المناسب
 ". األوقاتالمناطق شفافا بالنسبة لجميع المستخدمين في جميع

 :، على ما يلي من ضمن جملة أمور أخرى، من اتفاقية شيكاغو تنص١٥تنبغي االحاطة كذلك بأن المادة  ٧-٢

ال يجوز ألي دولة متعاقدة أن تفرض رسوما أو ضرائب أو فرائض أخرى تتعلق بحق عبور أي طائرة "
 ."لق بأشخاص أو أموال على متنهاتابعة لدولة متعاقدة فوق اقليمها أو دخولها فيه أو خروجها منه، أو تتع

.  حددت االيكاو بوضوح أنه ال يمكن فرض رسوم اال لتوفير تسهيالت وخدمات تفيد النقل الجوي الدولي ٨-٢
 :على ما يلي) Doc 9082 (سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةوتشتمل وثيقة 

 وانتشارهامجال تطبيق الرسوم 

 :س الدول بما يلييوصي المجل -٨

أال تسمح بفرض الرسوم اال على الخدمات والمهام التي تقدم لعمليات الطيران المدني، أو التي                )١
 . على تلك العملياتتتعلق بها مباشرة، أو التي تعود في النهاية بالفائدة

ـ                 )٢ ل أن تمتنع عن فرض رسوم تمييزية ضد الطيران المدني الدولي بالعالقة الـى وسـائط النق
 .الدولي األخرى

 :ما يلي) ٢ ٣٨الفقرة ) Doc 9082(كما يرد في نفس الوثيقة  ٩-٢

التكاليف التي تؤخذ في االعتبار ينبغي أن تكون تلك المقدرة بالعالقة الى التجهيزات والخدمات، بما في ذلك "
نفذة في اطارها، خدمات األقمار الصناعية، المنصوص عليها في خطط االيكاو االقليمية للمالحة الجوية والم

ادخال أي اضافات ضرورية وفقا للتوصيات التي تصدر عن اجتماعات االيكاو االقليمية للمالحة الجوية  مع
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 وينبغي استبعاد أي تجهيزات وخدمات أخرى، اال اذا تم النص عليها بناء  .المعنية حسبما يعتمدها المجلس
التجهيزات والخدمات المقدمة بناء على عقود أو على طلب من المستثمرين، كما ينبغي استبعاد تكاليف 

 ".المقدمة من الناقلين أنفسهم، وأي مصروفات باهظة خاصة باالنشاء أو التشغيل أو الصيانة

، بيان موحد بسياسات االيكاو المستمرة في مجال النقل الجوي، A33-19يرد في قرار الجمعية العمومية  ١٠-٢
الضروري اقامة التوازن بين المصالح المالية لمقدمي خدمات المطارات وخدمات من : "... ما يلي٢، الجزء )و(المرفق 

ينبغي أن توضح الخطط االقليمية للمالحة الجوية تعيين حدود المجال الجوي استنادا   ."المالحة الجوية وشركات الطيران
 .زنالى الكفاءة والتكلفة بالنسبة للمنتفعين ومقدمي الخدمات والحفاظ على هذا التوا

  الموضوعخالصة -٣

حصول على المزيد من رسوم االنتفاع الى التخفيض  ألسباب سياسية أو بغية الال يؤدي تقسيم المجال الجوي ١-٣
 .سياسات االيكاو المتبعة منذ زمنمع عارض ت، بل أنه ي وحسبغير الضروري في الكفاءة وزيادة التكلفة بالنسبة للمنتفع

 الى أجزاء أصغر من المجال الجوي مقتضيات التنسيق ويزيد عبء العمل يزيد تقسيم أقاليم معلومات الطيران ٢-٣
 اضافة الى ذلك، قد يؤدي هذا التقسيم االضافي للمجال الجوي الى.  على مراقب الحركة الجوية دون تقديم مزايا للمنتفع

 .تغير الترددات المترتبة على تقسيم المجال الجويتخفيض في مستوى السالمة نتيجة زيادة 

  الجمعية العموميةاالجراء المعروض على -٤

 A35-WP/8، الوارد في الوثيقة )ن(، المرفق A33-14 العتماد التعديل على القرارمدعوة الجمعية العمومية  ١-٤
 .تغييرات حسبما اقترح في مرفق هذه الوثيقةالمع 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 المرفق
 )A33-14لالستعاضة به عن القرار  (A35-Xمشروع القرار 

 ٣)ن(المرفق 
 حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجويةتعيين  ترسيم 

 في الخطط االقليمية للمالحة الجوية
... 

 : ما يلي فيما يتعلق بالخطط االقليمية للمالحة الجويةفان الجمعية العمومية تقرر
انت فوق أراضـي    لجوية، سواء ك  حدود المجاالت الجوية التي تقدم اليها خدمات الحركة ا          تعيين يقرر رسم  تقرر -١

أقصى درجة من الكفاءة واالقتصـاد      و  السالمة  البحار، على أساس االعتبارات الفنية والتشغيلية لتأمين       يالدول أو فوق أعال   
 .بهالمقدمي تلك الخدمات وللمنتفعين 

ية أو التشغيلية  األغراض الفنغراض غيرألال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية  -٢
 .العتبارات مرتبطة بالسالمة أو

  ـانتهـىـ 


