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  والثالثونالخامسة الدورة -الجمعية العمومية 
 االقتصاديةة جنالل

  وتنظيم المطارات والمالحة الجويةمراقبة :٢٨رقم البند 

 ١ خدمات المالحة الجويةعن الديون تسوية

 الروس وجورجيا وجمهورية ملدوفا ي بمقدمة منوثيقة (
 ) وأوزبكستانواكرانيا

 ملخص

 .ون تحت رعاية االيكاو الديلتسويةانشاء آلية دولية 
 .٣يرد االجراء المعروض على الجمعية العمومية في الفقرة 

 
 مقدمة -١

وفقا للقواعد والوثائق الصادرة عن االيكاو، يسترد مقدمو خدمات الحركة الجوية مصروفاتهم عـن طريـق                 ١-١
لمنتفع عن اسـتيفاء التزاماتـه        أما في حالة تخلف ا      .اليهمعن خدمات المالحة الجوية المقدمة      فرض رسم على المنتفعين     

يقع عبء تسوية التكاليف، كقاعدة، على مقدمي خدمات الحركة الجوية والمنتفعين اآلخرين      ف،  المذكورةالمالية عن الخدمات    
 . وفعاليتها تنمية ادارة الحركة الجويةخفض وتيرةوقد يؤدي ذلك الى .   حسني النيةالمسددين من –

 بالنسبة للقواعد القانونية التي تنظم ترتيـب اسـترداد          يكاو عن بعضها البعض   تختلف الدول األعضاء في اال     ٢-١
 الخاصـة   الطبيعـة  تتطرق الى  القانونية ال    القواعدوكقاعدة، فان هذه    .   القانونية ديون الكيانات  وشطبالديون والمحاسبة   

 . الدوليينألنشطة شركات الطيران الدولية ومقدمي خدمات الحركة الجوية

 الديون عن   السترداد يوجد لدى الطيران المدني الدولي أي قواعد قانونية واضحة تنظم ترتيبا ملزما              حاليا، ال  ٣-١
 الخارجـة عـن مجـال    الخالفاتحل ، ويصعب في اطار تشريع وطني   .   تدابير قانونية  من خالل خدمات المالحة الجوية    

 :حقة على النحو التاليوبناء على ذلك، يمكن أن تكون مبادئ تسوية الديون المست.  اختصاصاته

                                                        
 . وأوزبكستانواكرانياقدمت النسختان باللغة االنجليزية والروسية من بيالروس وجورجيا وجمهورية ملدوفا   ١



  A35-WP/294 
 - 2 - EC/45 

مقدمي خدمات الحركة الجوية فيما يرتبط بتسوية الـديون عـن            أن تكون االجراءات المشتركة ل     ينبغي —
 .خدمات الحركة الجوية المقدمة قائمة على أساس االحترام المتبادل والنية الحسنة ازاء المنتفعين

 الممكنة لتسـوية الـديون   سبلم جدوى جميع الينبغي أال تستخدم االجراءات القانونية اال عندما يثبت عد   —
 . بهااستنادا الى النية الحسنة لمقدمي خدمات الحركة الجوية والمنتفعين

اال .  كقاعدة، ال يوجد لدى مقدمي خدمات الحركة الجوية وثائق قانونية تنظم عالقاتهم مع منتفعين معينـين                ٤-١
لـذا ينبغـي    .  وى القضائية بشأن تسوية الديون    ا النظر في الدع   أنه تكون مثل هذه الوثائق ضرورية في بعض البلدان عند         

 عدم وجود آلية قانونية دولية حاليا يمكن بواسطتها تسوية جميع المسائل المتنازع عليها بشأن تسوية الديون بقـدر                   توضيح
 .كاف من الخبرة

 المشكلة الموصى بها لحل السبل -٢

 :الحة الجوية المقدمة، يقترح ما يليبغية تنظيم اجراءات تسوية الديون عن خدمات الم ١-٢

 وثائق داعمة، تنظم العالقـة      في شكل استعراض الوثائق، مع التأكيد على تقديم خدمات المالحة الجوية           )أ 
انظر قائمة بالوثـائق المـذكورة      (بين مقدم خدمات المالحة الجوية والمنتفع المحدد من المجال الجوي           

 )).١(أعاله في الملحق 

وينبغـي أن   .   تسوية الديون عن خدمات المالحة الجوية المقدمة       الزامونية دولية تنظم     قاعدة قان  تطوير )ب 
عـن  والمتـأخرة التسـديد     تشتمل هذه القاعدة على اجراء احتياطي تجريبي للمطالبة بالمبالغ المستحقة           

المالحـة  كذلك تصنيف الديون بالنسبة لخدمات .  خدمات المالحة الجوية المقدمة للمنتفع بالمجال الجوي  
الملحقـان  (الجوية وأساس اهالك الديون نسبة الى الخسارة التي يتكبدها مقدمو خدمات المالحة الجوية              

 .رعاية االيكاوبويقترح كذلك انشاء آلية دولية لتسوية الديون ).  ٣ ورقم ٢رقم 

لـى  تقديم النظام الحالي للترخيص واصدار شهادة مشغل طائرات لشركات الطيـران، بمـا يشـتمل ع                )ج 
 المتأخرة عن خدمات المالحـة الجويـة والغرامـات          ستحقاتمسؤولية مشغلي الطائرات عن تسديد الم     

 .منطبقةال

 االجراء المعروض على الجمعية العمومية -٣

 :ما يليمدعوة الى تكليف األمانة بالعمومية الجمعية  ١-٣

 لصـالح مقـدم     التسوية االلزامية للـديون    عن االجراءات التي سوف تسهل تطبيق        لاليكاواعداد دليل    )أ
 وتسوية النزاعات التي    االجراءات السابقة للتقاضي أو التقاضي    جوية من خالل تطبيق     الحركة  الخدمات  

 .هذا الصدد في تنشأقد 
 .رعاية االيكاوب انشاء آلية دولية لتسوية الديون امكانيةتحليل  )ب
خيص واصدار شهادة مشغل الطائرات الى شركات الطيـران،         توصية الدول المتعاقدة بتقديم ترتيب التر      )ج

في الوقت المناسب     خدمات المالحة الجوية   دفع رسوم مسؤولية مشغلي الطائرات عن     تحديد  بما يتضمن   
 .وفرض الغرامات ذات الصلة

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 جويةالمالحة القائمة وثائق تثبت تقديم خدمات 

ما ورد في  يقدم حسب الذيـرة،ل الجوي أو خطة الطيران من مشغل الطائطلب استخدام المجا -١
 الصادرة عن االيكاو، اضافة الى نشرة معلومات الطيران ودليل الطيران Doc 4444 الوثيقة

 .وبالغات نوتام

ولية مثل منظمة فاتورة خدمات المالحة الجوية المقدمة أو التقارير المالية لهيئات التشغيل الد -٢
 .ياتا أو أي هيئات أخرىروكنترول أو األيو

 . رحالت الطيران المنفذةسجل -٣

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 ن بالفواتير المستحقة قبل اللجوءاجراء مطالبة المنتفعي
 الى القضاء لتسوية الدين

ينة طلب يرسل مقدم خدمات الحركة الجوية أو الهيئة المعنية لدى الدولة الى شركات الطيران المد -١
تسديد الدين وفقا لالجراء القانوني المتبع والمقبول بصفة عامة مع ادراج الوثائق الواردة في 

 ).١(الملحق 

 :يتم ترتيب تقديم المطالبات بتسديد الدين قبل اللجوء الى االجراء القانوني حسبما يلي -٢

 .ق الى المنتفعتقديم مطالبة مع االشارة الى مجموع مبلغ الدين وتاريخ االستحقا )أ

 : أو عدم االعتراف بهمحددبيان يرد به أنه في حالة عدم تسديد الدين المستحق في موعد  )ب

سوف ترفع دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم المعنية ضد شركة الطيران المدينة مع  -
 .فرض تكاليف المحكمة عليها

 سحب  اصدار أوب النظر فيترسل المعلومات الى هيئة الطيران المدني المعنية مع سب -
 .رخصة

 .تنطبق العقوبات فيما يتعلق بتعليق خدمات المالحة الجوية أو احتجاز الطائرة -

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ



A35-WP/294 
EC/45 
Appendix C 

 

 )ج(المرفق 

 تصنيف الديون عن خدمات المالحة الجوية ومناقشة تسويتها
  الجويةركةلحعلى حساب مقدمي خدمات ا

ينبغي و.  توجد أي فرصة أو طريقة السترداد المبالغ المستحقةمشكوك بأمرها اذا لم تعتبر الديون  -١
أن تكون الديون من هذا النوع هي التي لم يسددها المنتفع لمدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها 

 ).عقب تحرير الفاتورة(

 أشهر عقب تحرير ٦الديون المتعثرة هي ديون شركات الطيران التي لم تسددها لمدة تتعدى  -٢
 .رةالفاتو

 .ينبغي في المحاسبة المالية تسجيل الديون المشكوك بأمرها والديون المتعثرة بشكل مستقل -٣

 :يمكن أن يكون أساس تسوية الديون المتعثرة عن خدمات المالحة الجوية المقدمة ما يلي -٤

 .سريان قرار محكمة عن تفليسة شركة طيران أو تصفيتها )أ

 تصفية شركات ويرد به شركة الطيران التي لديها سجلني وثائق من سلطات الطيران المد )ب
 .الطيران المدينة

وثائق خارجية واقتراحات عن تسوية ديون وكاالت التشغيل الدولية، كشأن يسجل بما في  )ج
 . أو الفاكس أو الرسائل الورقية، الخ مع المدينين، سواء عن طريق البرقياتذلك المراسلة

 .يةالمهلة القانونانتهاء  )د

 ـ انتهـى ـ




