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  والثالثونالخامسةالجمعية العمومية ـ الدورة 
 الجلسة العامة

 والمراقبينالدول المتعاقدة بيانات وفود  :٢البند رقم 

  المجال الجويقضايابيان بشأن 

  )فيجي من ةمقدم(

 ملخص

رية زآلراء فيجي بشأن قضايا المجال الجوي التي تشغل الدول الجقة ملخصا ثيتوفر هذه الو
 .A33-14شار أقاليم معلومات الطيران ألنها تناهض قرار االيكاو وال تدعم انت

الحركـة  نجاعة تدفق بغية تحقيق الطيران معلومات ل اقاليمتواصل فيجي دعمها لمبادئ وارشادات االيكاو الرامية الى انشاء       
.   أساس رسـوم المسـتخدمين     علىالمالحة الجوية   تكاليف توفير مرافق    الحركة الجوية    مقدمي   والى ضرورة استعادة  الجوية  

 تنـاول هـذه القضـية بطريقـة       وينبغي   ازاء تحسين مرافق مطاراتها      الجزريةوهي تسلم أيضا بالعقبات التي تواجه الدول        
  .ةمنفصل

نظـم االتصـاالت والمالحـة      ة في تحديث خدمات الحركـة الجويـة لـديها وال سـيما              كثيروقد استثمرت فيجي موارد     
وتعزيـز  الحركـة الجويـة      في ادارة    لتكنولوجيةوذلك لمواكبة التطورات ا    (CNS/ATM)ة الجوية   ادارة الحرك /واالستطالع

 . الجوي المخصصها مجالالتشغيليتين داخلالنجاعة والسالمة 

ينطـوي علـى    ن مقترح تبادل المجاالت الجوية وتخصيصها لمقدمي الخدمات الذين يقدمون أعلى عـرض              وترى فيجي أ  
 :يلي ما

علـى  بشأن االعتبارات الفنية والتشغيلية أو ) ن(، المرفق A33-13 الجمعية العمومية رار ال يتمشى مع ق -١
 .أساس عملي

 .الحركة الجويةالخطوط الجوية عن خدمات تكبدها يحتمل أن يزيد من التكاليف التي ت -٢

ـ الـذين ي  ان  الطيـر ي لمعلومات   دالمجاورين القليم نا   الحركة الجوية خدمات  آخرين ل  نوتقر فيجي بوجود مجهزي    ون فرض
ويـة للخطـوط   وستواصل فيجي تقديم خدماتها للمالحة الج.  نادياقليم  رسوما أعلى بكثير مما تفرضه فيجي على طائرات         

 .الجوية بأسعار أوفر اقتصاديا
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الجوية وترى أن تبادل المجاالت الجوية لن يضمن رسوم الطرق          الحركة الجوية   وتدعم فيجي تحديد المجال الجوي لخدمات       
 .الى زيادة التكاليف بشكل ال داع له بالنسبة للمستخدمينفقط التنافسية ولكنه سيؤي 

 وفقـا لمبـادئ االيكـاو بغيـة تحسـين عائـداتها       الجزريةتستقصي فيجي سبل التعاون في العمل مع جيرانها من الدول   و
 .  ة أقاليم معلومات الطيران ادارة تعاونيةادارأال وهو هدف األمثل الولتحقيق الحركة الجوية االستثمارية في خدمات 

الحـادي  المالحة الجويـة     مؤتمر   ٢٠٠٣ في أكتوبر    هالذي أقر الحركة الجوية   وتؤيد فيجي المفهوم التشغيلي العالمي الدارة       
 وتعتقد فيجي أن انشاء أقاليم معلومات طيران جديدة سـيعيق مـن تنفيـذ الخطـة    .   الى األمام  خطوةعشر لاليكاو بوصفه    

 .للمالحة الجويةالعالمية 
مستوى أعلى من النجاعـة     على  بشكل ناجع وتحافظ    الحركة الجوية   وتمتلك فيجي المهارات والموارد الضرورية لكي تدير        

 .وتعارض انشاء أقاليم معلومات طيران جديدةلخدماتها والسالمة 

 الخالصة

اعتبـارات فنيـة     علـى أسـاس   الطيران  أقاليم معلومات   ديد  التي تقضي بتح   ةهنارال سياسات االيكاو هذه الوثيقة   لذلك تؤيد   
  . للمستخدمينااقتصاديأوفر وتوفير خدمات الحركة الجوية تعزيز سالمة ونجاعة ادارة مما سيفضي الى  وتشغيلية

 ـى ـانتهـ 


