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 1المؤتمر العالمي لمنقل الجوي 

 االجتماع السادس
  2113مارس  22إلى  11ل، من يامونتر

 من جدول األعمال : استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات  1البند 
 : الصناعة والتطورات التنظيمية 1-1 

 المجال الجوي سيادة
 ((CANSO))ورقة مقدمة من منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية 

 الموجز التنفيذي
وفي حين أنو ال يمكن  بموجب "اتفاقية شيكاغو"، تتمتع كل دولة بسيادة كاممة وحصرية عمى المجال الجوي الموجود فوق أراضييا.

 A37-15ويذّكرنا قرار الجمعية العمومية رقم  تقديم خدمات الحركة الجوية.تفويض السيادة الوطنية، فمن الممكن تفويض مسئولية 
بأن الدولة التي تفّوض لدولة أخرى مسئولية تقديم خدمات الحركة الجوية داخل مجاليا الجوي فوق أراضييا تفعل ذلك بدون 

 االنتقاص من سيادتيا.
 .4قرة : ُيرجى من المؤتمر اعتماد التوصية الواردة في الفاإلجراء

 يمكن االطالع عمى مراجع المؤتمر السادس لمنقل الجوي عمى موقع االنترنت التالي:  المزاجع:

www.icao.int/meetings/atconf6 

 مقدمة -1
ىذا المصطمح في أغمب ومع ذلك، ُيستخدم  إن سيادة الدول أحد المبادئ األساسية في القانون الدولي. 1-1

وُيعتبر مفيوم السيادة مفيوًما ديناميكًيا،  األحيان بالمعنى السياسي، بتأويالت وتفسيرات تختمف باختالف السياق واليدف.
بعبارة أخرى،  وفي عالم الطيران، يشير مصطمح السيادة إلى ممكية المجال الجوي. يتطور بتطور البيئة المؤسسية العالمية.

لمصطمح إلى االختصاص الحصري لمدولة الذي يمّكنيا من ممارسة سمطاتيا التشريعية واإلدارية والقضائية داخل يشير ىذا ا
  .مجاليا الجوي الوطني

غير أن خدمات المالحة الجوية تتطمب منيًجا عالمًيا انسيابًيا مستنًدا إلى األداء في إدارة المجال الجوي، بداًل  1-2
ولتجسيد ىذا المفيوم، يحتاج كل أصحاب المصالح فيًما متكاماًل لمعنى السيادة  الوطنية.  من المنيج القائم عمى الحدود

وىذا الفيم لمفيوم السيادة ال  الوطنية، بحيث يتسق ىذا الفيم مع الوقائع السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحالية والمستقبمية.
 " )"اتفاقية شيكاغو"(.يتطمب أي تعديل عمى "اتفاقية الطيران المدني الدولي

                                                 
واألسبانية. قدمث منظمة خدمات المالحة الجوية المدنية هذه الورقة باللغة العزبية، والصينية، والفزنسية، والزوسية،    
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 المناقشة -2

والخاصة بمستقبل خدمات المالحة  (CANSO)إن "الرؤية العالمية" لمنظمة خدمات المالحة الجوية المدنية  2-1
كما أن ىذه الرؤية تدعم الرأي القائل بأن تقديم الخدمات عبر الحدود   الجوية تقّر بأن السيادة تظل مبدًأ أساسًيا وسارًيا وشرعًيا.

 .يتعارض مع مفيوم سيادة الدولال 

فيذه  من "اتفاقية شيكاغو". 28يرتبط مفيوم سيادة الدول ارتباًطا وثيًقا بتعريف التزامات الدول بموجب المادة  2-2
أنو في  28وبداًل من ذلك، تحدد المادة  المادة نًصا وروًحا ال ُتمزم الدول بتقديم خدمات المالحة الجوية فوق أراضييا أنفسيا.

ت والمكان المذين تختار فييما الدول تقديم المرافق والخدمات من أجل دعم المالحة الجوية الدولية، يجب أن تتوافق ىذه الوق
وبعبارة أخرى، تكون مسئوليات الدول ذات  المرافق والخدمات مع المعايير والممارسات الموصى بيا الخاصة بمنظمة اإليكاو.

شرافية. الدول اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان االمتثال والتوافق فيما يتعمق بالسالمة والكفاءة ويجب عمى  طبيعة تنظيمية وا 
 التشغيمية.

إال أن المسئولية المتعمقة بأداء الواجبات والمسئوليات الوظيفية، مثل تقديم  ال يمكن تفويض السيادة الوطنية. 2-3
دول بالحرية الكاممة في تعيين مقدم خدمات تابع لطرف وتحتفظ ال خدمات المالحة الجوية، يمكن تفويضيا إلى أطراف ثالثة.

 ثالث، سواء أكان كياًنا وطنًيا أو أجنبًيا.

وعمى النقيض  ال ُيعتبر التفويض إلى منظمة أجنبية تنازاًل عن السيادة؛ إذ ال تتأثر االختصاصات السيادية. 2-4
ة المفوِّضة الشروط التي يتم بموجبيا الموافقة عمى وتحدد الدول من ذلك، ُيعتبر تفويض تقديم الخدمات من أعمال السيادة.

وقد تم االعتراف بحقوق والتزامات الدولة لتفويض مسئولياتيا لتقديم  التفويض، ومن الممكن إلغاء التفويض في أي وقت.
خالل اجتماع  خدمات الحركة الجوية فوق أراضييا، مع االعتراف بأن القيام بذلك لن يشكل انتقاًصا من سيادتيا، مرة أخرى

 )انظر المرفق(. 15-37وذلك عمى النحو الوارد في قرار الجمعية رقم  2212الجمعية العمومية لمنظمة اإليكاو في عام 

فيناك تفويض  ىناك أمثمة ناجحة عمى عممية تقديم خدمات المالحة الجوية عبر الحدود في كل مناطق العالم. 2-5
م تونغا وساموا بالتفويض إلى نيوزيمندا؛ كما أن ىناك تفويضات عديدة في أوروبا من متبادل بين الواليات المتحدة وكندا؛ وتقو 

لى فنمندا وفرنسا والنرويج والسويد وسويسرا.  واألساس القانوني ليذه التفويضات ليست موضع تساؤل. وا 

مسئولية متبقية عند تفويض المسئولية الوظيفية لتقديم الخدمات إلى كيان أجنبي، تحتفظ الدولة المفوِّضة ب 2-6
مع ذلك، تكون ىذه المسئولية محدودة بااللتزام بضمان تنظيم نشاط تقديم الخدمة  من "اتفاقية شيكاغو" 28بموجب المادة 

 تنظيًما مناسًبا، واعتماد مقدم الخدمة بالشكل المناسب وأن يتم ممارسة إشراف كاٍف وفّعال.

وتتم مراقبة االمتثال والتوافق من خالل  والكفاءة التشغيمية. يعمل اإلطار التنظيمي عمى إرساء معايير السالمة 2-7
ومن الممكن قياس األداء استناًدا إلى معايير السالمة والكفاءة التشغيمية وفعالية التكاليف والمعايير  اإلجراءات اإلشرافية.

ر التنظيمي إرساء معايير األداء الكمية ويمكن لإلطا كما يمكن إدخال حوافز لتحسين األداء بعدد من الطرق المختمفة. البيئية.
 (SLAs)باإلضافة إلى ذلك، نجد أن ترتيبات التفويض المستندة إلى اتفاقيات مستوى الخدمة  المتعمقة بالسالمة والكفاءة والبيئة.

وسوف يسفر  .واضحة، تشكل حافًزا قوًيا لألداء (KPIs)التعاقدية محددة المدة، التي تشمل أىداًفا ومؤشرات أداء رئيسية 
 اإلخفاق في تمبية معايير األداء عن فقدان والية الدولة.
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يتمثل أحد الشواغل الرئيسية لمدول فيما يتعمق بتفويض الخدمات عبر الحدود بالحاجة إلى ضمان المراقبة  2-8
ات األمنية أو العسكرية الدائمة لممجال الجوي الوطني ألغراض تتعمق باألمن القومي، وتوفر القدرة عمى االستجابة إلى التيديد

ولذلك، يجب أن يتمكن مقدم خدمات المالحة الجوية المدنية من دعم السمطات العسكرية المختصة في ىذه  في أي وقت.
ويتم تخفيف المخاطر األمنية والعسكرية في المقام األول من خالل إجراءات التنسيق القوية الشاممة المتفق عمييا بين  الميمة.

كما ُتعتبر اتفاقيات التفويض، التي تشمل "مؤشرات األداء الرئيسية"  كرية ومقدم خدمات المالحة الجوية.السمطات العس
وسوف يمزم دوًما أن تشمل اتفاقيات  العسكري، أيًضا بمثابة حوافز لمقدم الخدمة.-الواضحة فيما يتعمق بالتنسيق المدني

تفويض في أي وقت بأثر فوري في حالة وقوع أزمة أو تيديد خطير التفويض نًصا يحفظ لمدولة المفوِّضة حقيا في سحب ال
 عمى األمن القومي.

  االستنتاجات -3

 بموجب "اتفاقية شيكاغو"، تتمتع كل دولة بسيادة كاممة وحصرية عمى المجال الجوي الموجود فوق أراضييا. 3-1
المسئولية المتعمقة بأداء الواجبات والمسئوليات إال أن  ال يمكن تفويض السيادة الوطنية. وىذه حقيقة غير قابمة لمنقاش.

وفي واقع األمر، ُيعتبر تفويض تقديم الخدمات من أعمال  الوظيفية، مثل تقديم خدمات المالحة الجوية، يمكن تفويضيا.
ا عاماًل مساعًدا، وفي سياق خدمات المالحة الجوية االنسيابية والمتناسقة عالمًيا، ينبغي النظر إلى السيادة باعتبارى السيادة.

ومن  وليس عائًقا، في إجراء التغييرات الضرورية من أجل الوصول إلى إدارة أكثر فاعمية لنظام المالحة الجوية العالمي.
الممكن أن تساىم السيادة، عند استخداميا بطريقة بّناءة، في تحفيز التحسينات الضرورية بشكل استباقي في أداء إدارة الحركة 

قميمًيا.الجوية عالم وىذا الفيم األكثر نضًجا لمفيوم السيادة ينبغي تعزيزه عمى نحو فّعال من جانب كل أصحاب المصالح  ًيا وا 
 في صناعة الطيران.

 التوصيات -4

 يرجى من المؤتمر النظر في التوصيات المقترحة التالية: 4-1

االعتراف بأن الدولة يمكنيا اختيار تفويض مسئولية تقديم خدمات الحركة الجوية فوق أراضييا، وأنيا ستفعل ذلك  ( أ
  الممحق "م"(؛ - 15-37بدون االنتقاص من سيادتيا )ارجع إلى قرار الجمعية العمومية لمنظمة اإليكاو رقم 

ق أراضييا بطريقة استباقية عن طريق تفويض حّث وتشجيع الدول عمى ممارسة سيادتيا عمى المجال الجوي فو  ( ب
مسئولية تقديم خدمات الحركة الجوية إلى ترتيبات تعاونية أكثر فاعمية عبر الحدود والتي سينتج عنيا تحسينات 

 ممموسة في أداء إدارة الحركة الجوية؛ و

فيم أكثر نضًجا لمفيوم مطالبة الدول بالتعاون مع كل أصحاب المصالح المعنيين في صناعة الطيران لتعزيز  ( ج
 السياسي.  السيادة عمى نحو فّعال عمى المستوى
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 المرفق

البيان المتكامل لسياسات اإليكاو المستمرة والممارسات المصاحبة ليا والمرتبطة عمى وجو  :A37-15مقتطف من القرار رقم 
 الخصوص بالمالحة الجوية

 المرفق )م(
 تعيين حدود المجاالت الجوية لخدمات الحركة الجوية

حيث أن الممحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو يقتضي من كل دولة متعاقدة أن تحدد أجزاء الفضاء الجوي فوق اقميميا التي 
 تقدم الييا خدمات الحركة الجوية، وأن تتخذ بعد ذلك التدابير الالزمة النشاء ىذه الخدمات وتقديميا.

عمى أنو يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنيب مسؤوليتيا عن تقديم وحيث أن الممحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص أيضا 
 خدمات الحركة الجوية فوق اقميميا الى دولة أخرى بمقتضى اتفاق ثنائي بينيما.

 وحيث أنو يجوز لمدولة المنيبة والدولة النائبة أن تنييا اتفاق التفويض في أي وقت.

مى أن أجزاء المجال الجوي التي توجد فوق أعالي البحار وتقدم الييا وحيث أن الممحق الحادي عشر باتفاقية شيكاغو ينص ع
خدمات الحركة الجوية يجب أن تحدد باتفاقات اقميمية لممالحة الجوية يوافق عمييا المجمس عادة بناء عمى مشورة من 

 اجتماعات المالحة الجوية االقميمية.

 االقميمية لممالحة الجوية:فإن الجمعية العمومية تقرر ما يمي فيما يتعمق بالخطط 

إن حدود المجاالت الجوية التي تقدم الييا خدمات الحركة الجوية، سواء كانت فوق أراضي الدول أو فوق  -1
أعالي البحار، تقرر عمى أساس االعتبارات الفنية والتشغيمية لتأمين السالمة وتحقيق أقصى درجة من الكفاءة واالقتصاد 

 عين بيا.لمقدمي تمك الخدمات ولممنتف

ال ينبغي تقسيم المجال الجوي المخصص لخدمات الحركة الجوية ألغراض غير األغراض الفنية أو  -2
 التشغيمية أو األغراض المرتبطة بالسالمة والكفاءة.

عندما تقضي الحاجة بتوسيع المجاالت الجوية التي تقدم الييا خدمات الحركة الجوية لتشمل أراضي دولتين  -3
 منيا، ينبغي االتفاق عمى ذلك بين الدول المعنية. أو أكثر، أو أجزاء

عمى الدولة التي تقدم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق أراضي الدولة المنيبة أن تتولى ىذا  -4
رورية التقديم وفقا لما تقتضيو الدولة المنيبة، ويجب عمييا أن تنشئ وتجدد التجييزات والخدمات التي يتفق الطرفان عمى أنيا ض

 لمدولة النائبة.

تقتصر انابة المسؤولية من أي دولة الى دولة أخرى ويقتصر كل اسناد لممسؤولية فوق أعالي البحار عمى  -5
 الميام الفنية والتشغيمية المتعمقة بسالمة وانتظام الحركة الجوية في المجال الجوي المعني.
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 الى ذلك ما يمي: باإلضافةوتعمن 

تنيب مسؤولية تقديم خدمات الحركة الجوية الى المجال الجوي فوق اقميميا الى دولة ان كل دولة متعاقدة  -6
 أخرى، انما تفعل ذلك دون اخالل بسيادتيا.

ان موافقة المجمس عمى اتفاقات المالحة الجوية االقميمية التي تسند الى أي دولة تقديم خدمات الحركة  -7
 عني االعتراف بسيادة تمك الدولة عمى ذلك المجال الجوي.الجوية في المجال الجوي فوق أعالي البحار ال ت

 – انتهى -


