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  اتفاق
  لبعض بشأن التمويل المشترك

  )١٩٥٦(في غرينالند الحة الجوية خدمات الم
  ٢٠٠٨وعام  ١٩٨٢كما هو معدل في عام 

  ١المادة 

  :ألغراض هذا االتفاق

  .تعني منظمة الطيران المدني الدولي" المنظمة"  )أ

  .يعني مجلس المنظمة" المجلس"  )ب

  .يعني األمين العام للمنظمة" األمين العام"  )ج

لملحق األول بهذا االتفاق وأي خدمات إضافية يتم تقديمها من وقت آلخر تعني الخدمات المحددة في ا" الخدمات"  )د
  .وفقا لهذا االتفاق

  ٢المادة 

أن تقدم وتشغّل وتبقي على الخدمات بال انقطاع، بطريقة تتسم بالكفاءة وبأكبر قدر من  دانمركيجب على حكومة ال  -١
  .عد والتوصيات واإلجراءات والمواصفات المطبقة للمنظمةاالقتصاد المتسق مع ذلك، وبقدر ما يمكن عمليا، وفقا للقوا

مع مراعاة أحكام الملحق األول بهذا االتفاق، يجب أن تكون طريقة أخذ مالحظات األرصاد الجوية وإعداد وتوزيع   -٢
  .تقارير األرصاد الجوية وفقا لإلجراءات والمواصفات المالئمة الصادرة عن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

أن تخطر األمين العام فورا بأي طارئ يقتضي أي تغيير أو تقليص مؤقت للخدمات وبناء  دانمركيجب على حكومة ال  -٣
على ذلك يجب على تلك الحكومة واألمين العام التشاور بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها لخفض أي تأثير سلبي لمثل هذا التغيير 

  .أو التقليص إلى الحد األدنى

  ٣ادة الم

يشرف األمين العام بصفة عامة على تشغيل الخدمات ويجوز له في أي وقت أن يضع ترتيبات للتفتيش على الخدمات،   -١
  .بما في ذلك أي معدات مستخدمة فيما يتصل بها

دمات أن تقدم، بناء على طلب األمين العام وبقدر ما يمكن عمليا، التقارير عن تشغيل الخ دانمركيجب على حكومة ال  -٢
  .حسبما يراه األمين العام مطلوبا

وبقدر ما يمكن عمليا، المشورة التي قد تطلبها تلك  دانمركيجب على األمين العام أن يسدي، بناء على طلب حكومة ال  -٣
  .الحكومة بصورة معقولة فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها بموجب هذا االتفاق
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في تشغيل أي خدمات واإلبقاء عليها بكفاءة، يجب التشاور بين تلك  مركدانفي حالة أي إخفاق من جانب حكومة ال  -٤
  .الحكومة واألمين العام لغرض االتفاق على تدابير عالجية

  ٤المادة  
توافق الحكومات المتعاقدة على أن تتحمل بالمشاركة في التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات التي ال يمكن تخصيصها   -١

، وبالتناسب مع االنتفاع الجوي الذي تحصل عليه كل حكومة متعاقدة ٥ولي، حسبما تحدد وفقا ألحكام المادة  للطيران المدني الد
وتحدد تلك النسبة لكل حكومة متعاقدة عن كل سنة تقويمية على أساس عدد مرات العبور بين أوروبا وأمريكا . من تلك الخدمات

غربا والتي تنجزها  °٥٠غربا و °١٥شماال، بين خطي الطول  °٤٥ الشمالية التي يقع أي جزء منها شمالي خط العرض
  :وباإلضافة إلى ذلك. طائراتها المدنية في تلك السنة

أي عبور يتم فقط بين غرينالند وكندا، أو بين غرينالند والواليات المتحدة األمريكية، أو بين غرينالند وآيسلندا أو   )أ
  ؛بين آيسلندا وأوروبا، يحتسب كثلث عبور

أي عبور يتم فقط بين غرينالند وأوروبا، أو بين آيسلندا وكندا أو بين آيسلندا والواليات المتحدة األمريكية، يحتسب   )ب
  كثلثي عبور؛

غربا شمالي  °٣٠وأي عبور الى أوروبا أو آيسلندا أو منهما ال يقطع ساحل أمريكا الشمالية بل يقطع خط الطول   )ج
  .ثلث عبورشماال يحتسب ك °٤٥خط العرض 

  :من هذه المادة ١ألغراض الفقرة   -٢
  يحتسب العبور حتى إذا كانت نقطة اإلقالع أو الهبوط ال تقع في األقاليم المذكورة في تلك الفقرة؛  )أ

  .ال يشمل آيسلندا أو جزر أزورس" أوروبا"واصطالح   )ب
ك التاريخ، بتحديد أنصبة الحكومات المتعاقدة تشرين الثاني من كل عام أو قبل ذل/نوفمبر ٢٠على المجلس أن يقوم في   -٣

والتكاليف المقدرة للخدمات  ٢٠٠٧على أساس عدد مرات العبور في  ٢٠٠٩ويكون تحديد االشتراكات عن سنة . للسنة التالية
بار وتجري تسوية اشتراك كل حكومة متعاقدة لألخذ في االعت. ٢٠٠٩التي ال يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة 

، ٢٠٠٧ ، وبين نصيبها، المحتسب وفقا لمرات عبورها في٢٠٠٧الفارق بين المبالغ التي دفعتها للمنظمة كسلفة على حساب سنة 
وتجري تسوية اشتراك كل حكومة متعاقدة كذلك لألخذ في . ٢٠٠٧في المائة من التكاليف الفعلية المعتمدة في  ٩٥من نسبة الـ 

ونصيبها، المحتسب وفقا لمرات عبورها في  ٢٠٠٧من اإليرادات المقدرة من رسوم االنتفاع لسنة االعتبار الفارق بين نصيبها 
  .٢٠٠٧في سنة  دانمرك، من إيرادات رسوم االنتفاع الفعلية المدفوعة لل٢٠٠٧

المالئمة مع إجراء التغييرات  ٢٠١٠من هذه المادة على االشتراكات عن سنة  ٣تطبق اإلجراءات المذكورة في الفقرة   -٤
  .في السنة

والتكاليف المقدرة للخدمات التي ال يمكن  ٢٠٠٩على أساس عدد مرات العبور في  ٢٠١١تكون االشتراكات لسنة   -٥
ويجب أن يسوى اشتراك كل حكومة متعاقدة ليؤخذ في االعتبار أي فارق بين نصيبها . ٢٠١١تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة 

، وبين نصيبها، حسبما هو محدد بعدد مرات ٢٠٠٩للخدمات التي ال يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة  من التكاليف المقدرة
  .٢٠٠٩، من التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات التي ال يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة ٢٠٠٩عبورها في 

  .مع اجراء التغييرات المالئمة في السنةعلى السنوات التالية  ٢٠١١تطبق االجراءات لسنة   -٦
كانون /كانون الثاني من كل سنة تقويمية ابتداء من أول يناير/على كل حكومة متعاقدة أن تدفع للمنظمة في أول يناير  -٧

 ٥و ٤و ٣، مبلغ االشتراك المحدد لها عن السنة التقويمية الجارية، بعد تسويته كما هو منصوص عليه في الفقرات ٢٠٠٩الثاني 
  .من هذه المادة ٦و
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في حالة إنهاء هذا االتفاق، يقوم المجلس بإجراء التسويات الالزمة بهدف تحقيق أهداف هذه المادة بالنسبة ألية فترة،   -٨
  من هذه المادة ٦و ٥و ٤و ٣في تاريخ انهاء االتفاق، لم تسوى عنها المدفوعات وفقا ألحكام الفقرات 

أيار من كل عام أو قبل ذلك التاريخ، المعلومات الكاملة عن /مين العام، في أول مايوتقدم كل حكومة متعاقدة لأل  -٩
، وذلك بالشكل الذي يحدده عمليات العبور المنجزة خالل السنة التقويمية السابقة، تلك العمليات التي تنطبق عليها هذه المادة

  .العام األمين
من هذه  ٩وم حكومة أخرى بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة يجوز للحكومات المتعاقدة أن تتفق على أن تق  - ١٠

  .المادة الى األمين العام بالنيابة عنها

  ٥المادة 

أيلول من كل سنة أو قبل ذلك التاريخ، تقديرات بالكرونة /سبتمبر ١٥إلى األمين العام، في  دانمركتقدم حكومة ال  -١
وأحكام الملحقين الثاني والثالث  ٢وتعد تلك التقديرات وفقا ألحكام المادة . تقويمية التاليةية لتكاليف الخدمات عن السنة الدانمركال

  .بهذا االتفاق

تقدم حكومة الدانمرك الى األمين العام، في موعد ال يتجاوز خمسة أشهر بعد نهاية كل سنة تقويمية، بيانا للتكاليف   -٢
ن العام البيان للتدقيق والفحص اآلخر حسبما يراه مالئما ويقدم إلى حكومة ويخضع األمي. الفعلية للخدمات خالل تلك السنة

  .تقريرا عن التدقيق دانمركال

تقدم حكومة الدانمرك الى األمين العام المعلومات االضافية المتعلقة بأي تكاليف مقدرة أو بيان للتكاليف الفعلية حسبما   -٣
  .وافرة بشأن مدى انتفاع الطائرات من أي جنسية بالخدماتقد يطلبه األمين العام، وكذلك أي معلومات مت

  .تخضع بيانات التكاليف الفعلية عن كل سنة لموافقة المجلس  -٤

  .من هذه المادة ٤يوزع على الحكومات المتعاقدة بيان التكاليف الفعلية الذي وافق عليه المجلس طبقا ألحكام الفقرة   -٥

  ٦المادة 

  .التكاليف الفعلية، حسبما وافق عليها المجلس، لتقديم الخدمات وتشغيلها واإلبقاء عليها ركدانمتُرد إلى حكومة ال  -١

أن تعامل كل اإليرادات الصافية من رسوم االنتفاع، والمتحصل عليها من جميع مشغلي  دانمركوعلى حكومة ال  -٢
كاليف الخدمات التي يمكن تخصيصها للطيران المدني ، على أنها رد لت١١الطائرات المدنية وفقا لنظام ينفذ بموجب أحكام المادة 

بوصفها  ٤ أن تعامل المدفوعات المستلمة من اشتراكات الحكومات المتعاقدة وفقا ألحكام المادة دانمركوعلى حكومة ال. الدولي
  .ردا لتكاليف الخدمات التي ال يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي

غير الممثلة في المجلس للمشاركة في نظر المجلس أو أي من هيئاته في التقديرات  يجب دعوة الحكومات المتعاقدة  -٣
  .٥من المادة  ١وفقا ألحكام الفقرة  دانمركالمقدمة من حكومة ال

  .يجب أن تُوزع على الحكومات المتعاقدة تقديرات التكاليف حسبما وافق عليها المجلس  -٤
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  ٧المادة 

، بقدر ما ال توجد حاجة إليها من وقت ٤مة من الحكومات المتعاقدة وفقا ألحكام المادة المدفوعات التي تتسلمها المنظ  -١
  .وفقا لهذا االتفاق، تشكل صندوقا احتياطيا تستخدمه المنظمة ألغراض هذا االتفاق دانمركآلخر لسداد مدفوعات جارية لحكومة ال

وتستخدم المنظمة الفوائد المستمدة . لصندوق االحتياطييجوز لألمين العام أن يضع ترتيبات لالستثمار قصير األجل ل  -٢
واذا كانت هذه الفوائد غير كافية لتغطية مثل هذه النفقات، . منه لتغطية النفقات غير العادية للمنظمة المترتبة على هذا االتفاق

يران المدني الدولي ويجب رده إلى يعتبر الفرق المتبقي جزءا إضافيا من التكاليف الفعلية للخدمات التي ال يمكن تخصيصها للط
  .المنظمة من المدفوعات التي تسددها الحكومات المتعاقدة

  ٨المادة 

  .يةدانمركيعبر عن االشتراكات السنوية للحكومات المتعاقدة بالكرونة ال  -١

ويجوز أيضا سداد . يةمركدانبالكرونة ال ٤تسدد كل من الحكومات المتعاقدة المدفوعات إلى المنظمة وفقا ألحكام المادة   -٢
ويحدد المجلس بالتشاور مع الحكومات . المدفوعات بالدوالرات األمريكية إذا كانت أنظمة الحكومة التي تقوم بالدفع تقتضي ذلك

  .المعنية إجراءات تحديد سعر الصرف الذي يطبق على أي سداد يتم بالدوالرات األمريكية

بالعمالت التي سددت بها الحكومات  ٩و  ٦وفقا ألحكام المادتين  دانمركال يسدد األمين العام المدفوعات لحكومة  -٣
  .المتعاقدة مدفوعاتها للمنظمة والتي تظل متوافرة، وذلك بشرط أن ترد إلى المنظمة بالدوالرات األمريكية نفقاتها غير العادية

  ٩المادة 

بموجب هذا االتفاق على المبالغ التي تسلمتها المنظمة  دانمركيقتصر التزام األمين العام بسداد المدفوعات لحكومة ال  -١
  .فعال والمتوافرة وفقا لما ينص عليه هذا االتفاق

ال يكون ألي حكومة متعاقدة الحق في أي مطالبة في مواجهة المنظمة بسبب فشل أي حكومة متعاقدة أخرى في سداد   -٢
  .أي مدفوعات بموجب هذا االتفاق

  ١٠المادة 

، أن يدرج تحت هذا االتفاق خدمات أخرى باإلضافة إلى الخدمات دانمركس، باالتفاق مع حكومة اليجوز للمجل  -١
  .المنصوص عليها في الملحق األول من االتفاق، وأن يحدد نفقات رأسمالية جديدة ضرورية لتشغيل الخدمات بصورة سليمة

ن المدفوعات المستلمة على حساب االستهالك من هذه المادة، فإن تجديد المباني والمعدات م ١ألغراض الفقرة   -٢
  .يعتبر نفقات رأسمالية جديدة ال

أو المجلس نفقات رأسمالية جديدة أو خدمات إضافية، تقدم الحكومة إلى األمين العام  دانمركإذا اقترحت حكومة ال  -٣
يتعلق بها، وتتشاور مع األمين العام بشأن  تقديرا لتكاليفها، مع المواصفات والخطط والمعلومات األخرى حسبما يكون مطلوبا فيما

  .أساليب التوريد أو التصميم أو البناء التي يتعين إتباعها
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  .، أن يستبعد أي جزء من الخدمات من هذا االتفاقدانمركيجوز للمجلس، باالتفاق مع حكومة ال  -٤

  .ذلك لس أن يعدل مالحق هذا االتفاق بناء علىمن هذه المادة، يجب على المج ٤أو  ١إذا تم اتخاذ إجراء وفقاً للفقرتين   -٥

  ١١المادة 

تشغيل نظام لرسوم المنتفعين عن الخدمات المقدمة لجميع الطائرات المدنية العابرة حسبما هو محدد في  دانمركتتولى حكومة ال
  .وتحتسب هذه الرسوم وفقا ألحكام الملحق الثالث بهذا االتفاق. الملحق الثالث بهذا االتفاق

  ١٢مادة ال

، إلى أقصى حد ممكن، مع ممثلي المنظمة فيما يتعلق بأغراض هذا االتفاق وتمنح هؤالء الممثلين دانمركتتعاون حكومة ال
االمتيازات والحصانات التي يستحقونها بموجب االتفاقية العامة المتيازات الوكاالت المتخصصة وحصاناتها، بما في ذلك الملحق 

  .بها) ٢(الثالث 

  ١٣المادة 

  :يدعو المجلس النعقاد مؤتمر لجميع الحكومات المعنية

، أو أي واحدة من الحكومات دانمركعندما تطلب منه ذلك اثنتان أو أكثر من الحكومات المتعاقدة أو حكومة ال  )أ
  المتعاقدة إذا لم يعقد مثل هذا المؤتمر خالل السنوات الخمس السابقة،

  .مؤتمر ضروريأو إذا رأى المجلس، أن مثل هذا ال  )ب

  ١٤المادة 

أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا االتفاق أو مالحقه ال تتم تسويته عن طريق التفاوض يجب، بناء على طلب أي حكومة 
  .متعاقدة طرف في النزاع، إحالته إلى المجلس ليقدم توصيته بشأنه

  ١٥المادة 

لكي توقعه الحكومات  ١٩٥٦كانون األول /ألول من شهر ديسمبريظل باب التوقيع على هذا االتفاق مفتوحا حتى اليوم ا  -١
  .المسماة في الديباجة
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وتودع صكوك القبول في أقرب وقت ممكن لدى األمين العام، . يخضع هذا االتفاق للقبول من جانب الحكومات الموقعة  -٢
  .الذي يخطر جميع الحكومات الموقعة والمنضمة بتاريخ إيداع كل صك من هذا القبيل

  ١٦المادة 

يظل باب االنضمام إلى هذا االتفاق مفتوحا لكي تنضم إليه حكومة أي دولة عضو في األمم المتحدة أو في وكالة   -١
  .ويتم االنضمام بإيداع صك رسمي لدى األمين العام. متخصصة ذات عالقة بها

ستفيد طائراتها المدنية من يجوز للمجلس أن يشرع في مشاورات مع أي حكومة، غير طرف في هذا االتفاق، ت  -٢
  .الخدمات، لغرض الحصول على انضمامها إلى االتفاق

  ١٧المادة 

، عندما تكون الحكومات المسؤولة ١٩٥٧كانون الثاني /يدخل هذا االتفاق حيز النفاذ ليس قبل اليوم األول من شهر يناير  -١
. كلفة القصوى األولية قد أودعت صكوك قبول أو انضمامإجماال عن اشتراكات أولية ال تقل عن تسعين في المائة عن رقم الت

وفيما يتعلق بتلك الحكومات، يعتبر أن إيداع صك قبول أو انضمام يشكل موافقة على نظام االشتراكات والمدفوعات والتسويات 
  .النفاذ ودخول هذا االتفاق حيز ١٩٥٧كانون الثاني /بموجب هذا االتفاق للفترة بين اليوم األول من شهر يناير

فيما يتعلق بأي حكومة يودع صك قبولها أو انضمامها بعد دخول هذا االتفاق حيز النفاذ، يدخل االتفاق حيز النفاذ في   -٢
ويجب على كل حكومة كهذه أن توافق على نظام االشتراكات والمدفوعات والتسويات بموجب هذا . تاريخ مثل هذا اإليداع

  .داية السنة التقويمية التي تم خاللها إيداع صك القبول أو االنضماماالتفاق اعتبارا على األقل من ب

  ١٨المادة 

كانون األول من أي سنة عن طريق إعطاء إشعار /ديسمبر ٣١أن تنهي هذا االتفاق في  دانمركيجوز لحكومة ال  )أ  -١
  .كانون الثاني من تلك السنة/يناير ١مكتوب لألمين العام في موعد أقصاه 

كانون األول في أي سنة من جانب الحكومات المتعاقدة غير حكومة /ديسمبر ٣١هاء هذا االتفاق في يجوز إن  )ب  
المسؤولة إجماال عما ال يقل عن عشرة في المائة من االشتراكات الحالية عن طريق إشعار مكتوب  دانمركال

  .كانون الثاني من تلك السنة/يناير ١يعطى لألمين العام في موعد أقصاه 

من هذه المادة، يخطر األمين العام  ١د استالم إشعار أو إشعارات بالرغبة في إنهاء هذا االتفاق وفقا للفقرة عن  -٢
  .الحكومات المتعاقدة بذلك

  ١٩المادة 
، يقل اشتراكها الحالي عن عشرة في دانمرك، يجوز ألي حكومة متعاقدة غير حكومة ال١٨على الرغم من أحكام المادة   -١

كانون األول في أي سنة عن طريق /ديسمبر ٣١شتراكات الحالية، أن تنسحب من المشاركة في هذا االتفاق في المائة من اال
وأي إشعار من . كانون الثاني من تلك السنة باعتزامها إنهاء مشاركتها/يناير ١إشعار مكتوب يعطى لألمين العام في موعد أقصاه 

  .، أنه يشكل أيضا إشعارا بالرغبة في إنهاء هذا االتفاق١٨دة من الما) ب ١هذا القبيل يعتبر، لغرض الفقرة 
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  .عقب استالم إشعار باالنسحاب من أي حكومة متعاقدة، يخطر األمين العام الحكومات المتعاقدة األخرى بذلك  -٢

  ٢٠المادة 

يجوز لتلك الحكومة ، ١٨من المادة  ١وفقا ألحكام الفقرة  دانمركفي حالة إنهاء هذا االتفاق من جانب حكومة ال  -١
االستيالء دون تكلفة إضافية وبدون تعويض على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي ردت تكلفتها جزئيا أو كليا لتلك 

  .الحكومة بموجب أحكام هذا االتفاق، بغية مواصلة تقديم الخدمات خارج نطاق هذا االتفاق

االستيالء  دانمرك، يجوز لحكومة الدانمركومات متعاقدة غير حكومة الفي حالة أي إنهاء لهذا االتفاق من جانب حك  -٢
دون تكلفة إضافية وبدون تعويض على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، التي ردت تكلفتها جزئيا أو كليا لتلك الحكومة بموجب 

  .أحكام هذا االتفاق، بغية مواصلة تقديم الخدمات خارج نطاق هذا االتفاق

من الصندوق االحتياطي أو، إذا كان الصندوق  دانمركالة إنهاء هذا االتفاق بسبب توقف الخدمات، يدفع لحكومة الفي ح  -٣
غير كاف، من جميع الحكومات المتعاقدة عن طريق المنظمة، مبلغ عادل على سبيل التعويض عن المصروفات الرأسمالية التي 

. تفاق وعن تكلفة إزالة المعدات وإعادة الموقع إلى حالته السابقة حسب ما يكون الزماتكبدتها الحكومة ولم تُرد كليا وفقا لهذا اال
وتُحسب أي مدفوعات مطلوبة من الحكومات المتعاقدة لهذا الغرض على أساس آخر أرقام االشتراكات وتكون مستحقة السداد من 

ويجب مراعاة أي تنازل عن . عنها تعويض وفقاً لهذه الفقرةويحق للمنظمة االستيالء على أي ممتلكات منقولة يدفع . وقت اإلنهاء
  .مثل هذا الحق في تحديد التعويض

  .دانمركيحدد مبلغ أي مدفوعات بموجب هذه المادة باالتفاق بين المجلس وحكومة ال  -٤

 ٢١المادة 

تحتفظ به المنظمة بتاريخ انتهاء ، يوزع أي رصيد للصندوق االحتياطي وفوائده ٧من المادة  ٢مع مراعاة أحكام الفقرة   -١
سريان هذا االتفاق على الحكومات التي كانت ال تزال أطرافا في هذا االتفاق قبل ذلك التاريخ مباشرة ويرد إليها على أساس آخر 

  .اشتراكاتها السنوية

ة أو تتسلم منها أي فرق يجب أن تدفع للمنظم ١٩أي حكومة انسحبت من المشاركة في هذا االتفاق وفقا ألحكام المادة   -٢
ونصيبها الصحيح من التكاليف الفعلية المعتمدة للخدمات التي ال يمكن تخصيصها  ٤بين المبلغ الذي دفعته للمنظمة وفقا للمادة 

  .للطيران المدني الدولي فيما يتعلق بفترة مشاركتها

 ٢٢المادة 

ويرسل االقتراح كتابيا إلى األمين العام الذي . ل هذا االتفاقيجوز ألي حكومة متعاقدة أو للمجلس تقديم أي اقتراح بتعدي  -١
  .يوزعه على جميع الحكومات المتعاقدة مع طلب أن تبلغه رسميا بما إذا كانت توافق عليه أم ال

يقتضي اعتماد أي تعديل موافقة ثلثي جميع الحكومات المتعاقدة المسؤولة إجماال عما ال يقل عن تسعين في المائة من   -٢
كانون الثاني من /يسري أي تعديل معتمد على هذا النحو بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة في أول يناير. االشتراكات الحالية
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السنة التالية للسنة التي تسلم فيها األمين العام موافقات كتابية رسمية على التعديل من ثلثي الحكومات المتعاقدة المسؤولة إجماال 
  .عين في المائة من االشتراكات الحاليةعما ال يقل عن تس

يقوم األمين العام بإرسال نسخ مصدقة من كل تعديل حسبما تم اعتماده إلى جميع الحكومات المتعاقدة ويبلغها بأي   -٣
  .حاالت قبول وبتاريخ سريان مفعول أي تعديل

، تعديل مالحق هذا االتفاق، وذلك ١٠دة من الما ٥يجوز للمجلس، في حاالت إضافية إلى الحاالت المحددة في الفقرة   -٤
  .دانمركدائما مع مراعاة أحكام وشروط االتفاق وموافقة حكومة ال
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  اتفاق

  بشأن التمويل المشترك لبعض
  خدمات المالحة الجوية في غرينالند

  ـــــــــــــ

  الملحق األول ـ الخدمات
  )الطبعة التاسعة عشرة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العام نشر بموجب سلطة األمين

  

  

  
  ٢٠١٠آذار /مارس ١

  منظمة الطيران المدني الدولي
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  تعديالت الملحق األول

تبين ورقات عمل المجلس التالية التعديالت التي أجراها المجلس خالل الفترة بين نشر الطبعة الثامنة عشرة من هـذا الملحـق،   
  .٢٠١٠آذار /مارس ١ة، المؤرخة ، والطبعة الحالية أو التاسعة عشر٢٠٠٦كانون الثاني /يناير ١المؤرخة 

  سجل التعديالت 

  بواسطة ادخل  رقم ورقة العمل  التطبيق تاريخ  الرقم
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  الملحق األول ـ الخدمات
  الجزء األول ـ خدمات الحركة الجوية

ت الحركة الجوية المقدمة من مركز معلومات الطيران في سوندر سترومفيورد إلى الرحالت الجوية تحت مستوى الطيران خدما
FL195.  

  الجزء الثاني ـ خدمات األرصاد الجوية
التقارير المقدمة الرصدات الموحدة للسطح واألجواء العليا التي يتم القيام بها بمحطات األرصاد الجوية التالية وفقا للجدول التالي و

  ):ه(الى سوندر سترومفيورد على النحو المعين في الجزء الثالث 

محطات األرصاد الجوية 
  ومواقعها

الرصدات الموحدة 
  ساعات ٣للسطح كل 

 ٠٣و ٠٠في الساعة (
 ١٥و ١٢و ٠٩و ٠٦و
بالتوقيت  ٢١و ١٨و

  )العالمي المنسق
الرصدات 
  اإلضافية

  رصدات األجواء العليا
 ١٢والساعة  ٠٠في الساعة (

  )بالتوقيت العالمي المنسق

  مسبار الرياح  المسبار الالسلكي

  دانماركسهافن  -١
  7646N 1846W 

٢  ٢    ٨  

  نارسارسواك  -٢
  6111N 4525W 

٢  ٢    ٨  

  اغيديسميند  -٣
  6842N 5252W 

٢  ٢    ٨  

  الجزء الثالث ـ خدمات اتصاالت الطيران واألرصاد الجوية
  :لى النحو التاليتُقدم خدمات االتصاالت ع

  برينس كريستيان سوند  -)أ(

  ١.محطة التردد العالي جدا على المدى الممتد  -١
  فريديريكسدال  -)ب(

  ١.محطة التردد العالي جدا على المدى الممتد  -١

  ١.المحطة األرضية لألقمار الصناعية  -٢
  كاكاتوكاك  -)ج(

  ٢.محطة التردد العالي جدا المشغّلة عن بعد من آيسلندا  -١
  كولوسوك  -)د(

  ٣ .محطة التردد العالي جدا المشغّلة عن بعد من آيسلندا  -١



 

 1/3/10 
 12 Doc 9585-I 

  سوندر سترومفيورد  -)ه(
  .جمع تقارير األرصاد الجوية من محطات الرصد الموحد الممولة بصورة مشتركة  -١
  .خدمات اتصاالت الطيران الثابتة لنقل رسائل الطيران واألرصاد الجوية  -٢
  :خدمات البيانات  -٣

دائرة البيانات لالتصاالت بالنصوص بين محطة شبكة اتصاالت الطيران الثابتة فـي سـوندر سـترومفيورد      )أ
المستمدة من دائرة األقمار الصـناعية بـين   ) ريكيافيك(ومحطة شبكة اتصاالت الطيران الثابتة في غوفونيس 

  .آيسلندا ونووك ووصلة التردد فوق العالي بين نووك وسوندر سترومفيورد
دائرة البيانات لالتصاالت بالنصوص بين محطة شبكة اتصاالت الطيران الثابتة فـي سـوندر سـترومفيورد      )ب

ومحطة شبكة اتصاالت الطيران الثابتة في مونتريال المستمدة من دائرة األقمار الصناعية بين كندا وسـوندر  
  .سترومفيورد

  :الخدمات الهاتفية  -٤
ب المباشر بين سوندر سترومفيورد وريكيافيك المستمدة من دائرة األقمـار  دائرة خدمة الحركة الجوية للتخاط  )أ

  .الصناعية بين آيسلندا ونووك ووصلة التردد فوق العالي بين نووك وسوندر سترومفيورد
دائرة خدمة الحركة الجوية للتخاطب المباشر بين سوندر سترومفيورد وغاندر المستمدة مـن دائـرة األقمـار      )ب

  .كندا وسوندر سترومفيورد الصناعية بين
دائرة خدمة الحركة الجوية للتخاطب المباشر بين سوندر سترومفيورد وادمونتون المستمدة من دائرة األقمـار    )ج

  .الصناعية بين كندا وسوندر سترومفيورد

  جزر فارو  -)و(
  .البيانات بين جزر فارو وآيسلندا/وصلة الصوت  -١
  .أرض -فارو وريكيافيك، التردد العالي جدا لألغراض العامة جو دائرة األقمار الصناعية بين جزر  -٢

  المساعدات المالحية الالسلكية —الجزء الرابع 
  :يتم توفير المساعدات المالحية الالسلكية على النحو التالي

  المنارة غير الموجهة
وهولستاينسـبورغ وسـيميوتاك   تقدم المنارات غير الموجهة في برينس كريستيان سوند وكولوسـوك وسـوندر سـترومفيورد    

  .وميغينايس الخدمات المالحية الالسلكية بصورة مستمرة
  
ـ    -١ دا يتم تشغيل محطتي التردد العالي جدا في برينس كريستيان سوند وفريديريكسدال عن بعد من غاندر باستخدام دائرة األقمار الصـناعية بـين كن

ووصلة التردد فوق العالي الموصلة ) ال للمنظمة الدولية لالتصاالت بواسطة األقمار الصناعيةخدمة الحاملة الرقمية من خدمات األعم(وفريديريكسدال 
  .بين فريديريكسدال وبرينس كريستيان سوند

 مفيوردالتوصيل بين آيسلندا وكاكاتوكاك مستمد من دائرة األقمار الصناعية بين آيسلندا ونووك ووصلة التردد فوق العالي بين نووك وسوندر سترو -٢
 .وكاكاتوكاك

) أماساليك(ووصلة للتردد فوق العالي بين تاسيالك ) أماساليك(التوصيل بين آيسلندا وكولوسوك توفره دائرة األقمار الصناعية بين آيسلندا وتاسيالك  -٣
 .وكولوسوك
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  اتفاق

  بشأن التمويل المشترك لبعض
  خدمات المالحة الجوية في غرينالند

  ـــــــــــــ

  ـ قائمة الموجوداتالملحق الثاني 
  )الطبعة التاسعة عشرة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نشر بموجب سلطة األمين العام

  

  
  ٢٠١٠آذار /مارس ١

  منظمة الطيران المدني الدولي
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  تعديالت الملحق الثاني

لملحـق،  تبين ورقات عمل المجلس التالية التعديالت التي أجراها المجلس خالل الفترة بين نشر الطبعة الثامنة عشرة من هـذا ا 
  .٢٠١٠آذار /مارس ١، والطبعة الحالية أو التاسعة عشرة، المؤرخة ٢٠٠٦كانون الثاني /يناير ١المؤرخة 

  C-WP/13471 و C-WP/13242و C-WP/13043و C-WP/12764و C-WP/12762ورقات العمل 

  سجل التعديالت 

  بواسطة ادخل  رقم ورقة العمل  التطبيق تاريخ  الرقم
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 قائمة الموجودات —الملحق الثاني 
 

 ) جميع المحطات(غرينالند 
 

 ) يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(
  

 ما يخضع للتدقيق ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930من ورقة العمل  

 نودالب
القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك المستلم 
حتى 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك الى 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة المتبقية 
بتاريخ 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

رأس المال الجديد 
المعتمد للتنفيذ بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 500 475 3 843 903 1 020 621 2 043 455 12 401 770 31 378 936 21 ي وتوابعهاالمبان  -١

 000 750  — — 120 324 194 746 1 074 422 1 الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 000 000 1 — 728 857 456 589 2 687 023 4 959 291 2 اآلالت واألدوات  -٣
 —  — 715 459 1 060 903 703 523 4 358 080 5 صهاريج التخزين  -٤

 — 083 957 30 075 567 1 008 211 6 809 903 12 876 259 8 معدات االتصاالت  -٥
 — — 727 245 569 242 129 326  289 329 الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — الكابالت العادية )ب  
 — 000 550 840 592 2 363 314 4 161 720 3 638 998 1 معدات األرصاد الجوية -٧
 000 700 — 088 665 787 419 2 426 854 2 727 099 1 المركبات -٨
 — — — 558 55 301 435 743 379 القوارب -٩

 — — — 488 33 523 213 035 180 معدات المكاتب والمساكن -١٠
 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 500 925 5 926 410 33 193 009 10 452 548 29 334 517 62 075 978 42  المجموع
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 اغيديسميند: المحطة

  ) يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(

 ما يخضع للتدقيق ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930من ورقة العمل  

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

لتجديدات من ا
 إلىاالستهالك 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة المتبقية 
بتاريخ 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

رأس المال الجديد 
المعتمد للتنفيذ بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 000 625  — 376 170 276 324 1 328 345 2 428 191 1 المباني وتوابعها  -١
(Notes 1-3) 

 — — — — — — ألبراج والموازناتالهوائيات وا  -٢
 — — — — — — اآلالت واألدوات  -٣
 — — — — — — صهاريج التخزين  -٤
 — — — — — — معدات االتصاالت  -٥
 — — — — — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — الكابالت العادية  )ب  
 — — 894 087 1 757 284 1 506 053 1 643 856 معدات األرصاد الجوية  -٧
 — — — — — — المركبات  -٨
 — — — — — — القوارب  -٩

 — — — — — — معدات المكاتب والمساكن -١٠
 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 000 625 — 270 258 1 033 609 2 834 398 3 071 048 2  المجموع

  
  :مالحظات

  .(C-WP/13473)وتركيب مواد العزل فيه  B175ترميم المبنى   -١
  .(C-WP/13473)وتركيب مواد العزل فيه  B177ترميم المبنى   -٢
 .(C-WP/13473)وتركيب مواد العزل فيه  B907ترميم المبنى   -٣
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 نارسارسواك: المحطة
 

  ) يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(

 يقما يخضع للتدق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل 

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك الى 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة المتبقية 
بتاريخ 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

رأس المال الجديد 
المعتمد للتنفيذ بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 — — 677 97 156 86 319 833 3 840 844 3 المباني وتوابعها  -١

 — — — — — — الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 — — — — — — اآلالت واألدوات  -٣

 — — — — — — صهاريج التخزين  -٤

 —  — — — — — معدات االتصاالت  -٥

 — — — — — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — يةالكابالت العاد  )ب  

 — — 704 915 612 372 1 257 983 349 526 معدات األرصاد الجوية  -٧

 — — 160 137 951 434 017 639 226 341 المركبات  -٨

 — — — — — — القوارب  -٩

 — — — — 152 67 152 67 معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 — — 541 150 1 719 893 1 745 522 5 567 779 4 المجموع
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 برينس كريستيان سوند: المحطة
 

  ) يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(

 ما يخضع للتدقيق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل 

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  ستلمالم
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
 إلىاالستهالك 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة المتبقية 
بتاريخ 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

رأس المال الجديد 
المعتمد للتنفيذ بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التجديدات من 
االستهالك بعد 

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 100 797 1 741 746 097 318 4 681 992 5 325 421 2 المباني وتوابعها  -١
(Notes 1-2) 

1 580 000 
(Notes 3-5) 

 000 750 — — 604 194 961 116 1 357 922 الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢
(Note 6) 

 000 000 1 — — 120 264 1 079 556 3 959 291 2 اآلالت واألدوات  -٣
(Notes 7-8) 

 — — 741 114 505 420 710 689 2 946 383 2 صهاريج التخزين  -٤

 — — 431 666 857 135 1 287 802 1 861 332 1 االتصاالتمعدات   -٥

 — — 727 245 569 242 129 326 287 329 الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — الكابالت العادية  )ب  

 — — — — — — معدات األرصاد الجوية  -٧

 — — 827 270 209 58 209 58 827 270 المركبات  -٨

 — — —- 976 1 530 26 554 24 القوارب  -٩

 — — — — — — معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 000 330 3 100 797 1 467 044 2 937 635 7 586 568 15 116 977 9 المجموع
  

 :مالحظات
  .(C-WP/13473) تجديد مباني محطة الكهرباء  -١
  .(C-WP/13473)نظام الوقاية من الحريق   -٢
  .(C-WP/12118)التصليح العام للتجهيزات الكهربائية   -٣
  .(C-WP/12350)تجديد األرصفة والرافعات   -٤
  (C-WP/13473) طرق فرعية وجسر معلق  -٥
  .(C-WP/12541)منارة السلكية وهوائي   -٦
  .(JS-WP/1921) ١محطة الطاقة رقم   -٧
  .(C-WP/13473) ٢محطة الطاقة رقم   -٨
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  اركسهافندانم: المحطة
 

  ) يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(

 ما يخضع للتدقيق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل 

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 500 270 1 — 049 496 1 514 726 6 831 586 19 366 356 14 المباني وتوابعها  -١
(Note 1) 

 — — — 516 129 233 629 717 499 الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 — — 728 857 336 325 1 608 467 — اآلالت واألدوات  -٣

 — — 974 344 1 555 482 993 833 1 412 696 2 صهاريج التخزين  -٤

 — — 845 45 509 301 679 084 1 015 829 معدات االتصاالت  -٥

 — — — — — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — الكابالت العادية  )ب  

 000 550 242 589 994 656 1 398 683 1 646 615 معدات األرصاد الجوية  -٧
(Note 2) 

— 

 000 700 — 549 173 446 750 1 123 737 1 226 160 المركبات  -٨
(Note 3) 

 — — — 582 53 771 408 189 355 القوارب  -٩

 — — — 488 33 488 33 — معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — جهزة والبرمجياتمعدات األ -١١

 500 970 1 000 550 387 507 4 940 459 12 124 465 27 571 512 19 المجموع
  

 :مالحظات
  .(C-WP/13473)نظام الوقاية من الحريق   -١
  .(JS-WP/1921)محطة الطاقة   -٢
  .(JS-WP/1921)جرار    -٣



 

 1/3/10 
 20 Doc 9585-II 

  بتةشبكة اتصاالت الطيران الثا —سوندر سترومفيورد : المحطة
 

  )يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(
  

 
 ما يخضع للتدقيق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

الستهالك ا
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 435 56 251 58 — 472 6 723 64 المباني وتوابعها  -١
(Note 1) 

— 

 — — — — — — الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 — — — — — — اآلالت واألدوات  -٣

 — — — — — — صهاريج التخزين  -٤

 250 421 2 381 740 182 192 3 801 451 2 — معدات االتصاالت  -٥
(Note 2) 

— 

 — — — — — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — — الكابالت العادية  )ب  

 — — — — — — معدات األرصاد الجوية  -٧

 — — 552 83 181 176 512 301 883 208 المركبات  -٨

 — — — — — — القوارب  -٩

 — — — — 684 70 684 70 معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 — 685 477 2 184 882 363 368 3 469 830 2 290 344 المجموع
  

 :مالحظات
  .M (C-WP/13473)تجديد نظام االشارات في المبنى   -١
  .(JS-WP/1925)تقبال على الترددات العالية جهاز إرسال اس  -٢
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  خدمات الحركة الجوية —سوندر سترومفيورد : المحطة
 

  )يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(
  

 ما يخضع للتدقيق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل 

 البنود

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 308 50 926 51 — 770 5 696 57 المباني وتوابعها  -١
(Note 1) 

— 

 — — — — — — الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 — — — — — — اآلالت واألدوات  -٣

 — — — — — — صهاريج التخزين  -٤

 000 400 418 114 — 042 565 7 000 098 6 معدات االتصاالت  -٥
(Note 2) 

— 

 — — — —  — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — —  الكابالت العادية  )ب  

 — — — — — — معدات األرصاد الجوية  -٧

 — — — — 565 118 565 118 المركبات  -٨

 — — — — — — القوارب  -٩

 — — — — 199 42 199 42 معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 — 308 450 344 166 460 581 1 576 731 7 460 316 6 المجموع
  
 :الحظاتم
  .M (C-WP/13473)تجديد نظام االشارات في المبنى   -١
  .(C-WP/11900)ثالث محطات عمل للمراقبين   -٢
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  لالستطالع نظم أخرى: المحطة
 

  )يةدانمركمحسوبة بالكرونة ال(
  

 ما يخضع للتدقيق  ٢٠٠٨التكاليف الفعلية المدققة لعام  – JS-WP/1930 من ورقة العمل 

 البنود

لية القيمة األو
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض 

االستهالك السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

القيمة األولية 
ألغراض االستهالك 

السنوي 
٣١/١٢/٢٠٠٨  

االستهالك 
حتى  المستلم

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

 — — — — — — عهاالمباني وتواب  -١

 — — — — —  — الهوائيات واألبراج والموازنات  -٢

 — — — — — — اآلالت واألدوات  -٣

 — — — — — — صهاريج التخزين  -٤

 833 135 28 — — — — معدات االتصاالت  -٥
(Note 1-2) 

— 

 — — — — — — الكابالت المدرعة  )أ  -٦

 — — — — — —  الكابالت العادية  )ب  

 — — — — — — معدات األرصاد الجوية  -٧

 — — — — — — المركبات  -٨

 — — — — — — القوارب  -٩

 — — — — — — معدات المكاتب والمساكن -١٠

 — — — — — — معدات األجهزة والبرمجيات -١١

 — — — — — — المجموع
 

 :مالحظات
  .(JS-WP/1913) رادار باحث ثانوي في سورنفيللي  -١
  .(C-WP/13476) اعة االستطالع التابع التلقائي في غرينالند وجزر فاروأجهزة إذ  -٢



1/3/10 
Doc 9585-JS/681-III 

23 

 

  

  

  اتفاق

  بشأن التمويل المشترك لبعض
  خدمات المالحة الجوية في غرينالند

  ـــــــــــــ

  الملحق الثالث ـ الشؤون المالية
  )الطبعة التاسعة عشرة(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نشر بموجب سلطة األمين العام

  

  

  ٢٠٠٩الثاني  كانون/يناير ١

  منظمة الطيران المدني الدولي
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  تعديالت الملحق الثالث

تبين ورقات عمل المجلس التالية التعديالت التي أجراها المجلس خالل الفترة بين نشر الطبعة الثامنة عشرة من هـذا الملحـق،   
  .٢٠٠٩كانون الثاني /يناير ١، والطبعة الحالية أو التاسعة عشرة، المؤرخة ٢٠٠٦كانون الثاني /يناير ١المؤرخة 

 C-WP/13531و C-WP/13471العمل  اتورق

  سجل التعديالت 

  بواسطة ادخل  رقم ورقة العمل  التطبيق تاريخ  الرقم
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  الشؤون المالية —الملحق الثالث 
  القسم األول

بشأن تكلفة تشغيل وإبقاء الخدمات الـواردة فـي الملحـق األول     دانمركيجب أن تكون البيانات المقدمة من حكومة ال  -١
ويجـب تقـديم هـذه التقـديرات     . من القسم الثاني من هذا الملحق) ج(و) ب(و) أ(مستندة إلى العناصر المذكورة في األجزاء 

أيضا، فـي   أن تقدم دانمركوعلى حكومة ال. دانمركتم االتفاق عليهما بين األمين العام وحكومة الوالحسابات وفقا لشكل وتفصيل ي
فيما يتعلق بالخدمات، بما فـي   دانمركشكل متفق عليه مع األمين العام، بيانا سنويا يوضح أي استثمار رأسمالي اضطلعت به ال

  .تماد لالستهالكذلك تجديد المباني أو المعدات الذي تدفع تكلفته من االع
أن تدرج، في تكاليف الخدمات، رسوما جمركية أو رسوما أخرى على المعدات أو المـواد   دانمركال يجوز لحكومة ال  -٢

  .األخرى المستوردة الستخدامها بصورة مباشرة وحصرية ألغراض االتفاق
غراض تجارية، يجـب إظهـار ذلـك    للخدمات أل دانمركأو أي سنة الحقة استخدام حكومة ال ١٩٥٧إذا تغير في سنة   -٣

  .التغير عن طريق تغيير مالئم في الحسابات
  :يجب أال يتجاوز عدد الموظفين النظاميين المكلفين بالخدمات ما يلي  -٤

  )٢-٣الموظفون الذين يشملهم البند      :خدمات الحركة الجوية  -١
      :خدمات األرصاد الجوية  -٢

  ٨    دانماركسهافن  )١
  ٥    نارسارسواك  )٢
  ٤    اغيديسميند  )٣

      :خدمات اتصاالت الطيران واألرصاد الجوية  -٣
  ٥    برينس كريستيان سوند  )١
  ١٦    سوندر سترومفيورد  )٢
  )٣-٢الموظفون مدرجون تحت     اغيديسميند  )٣

      :المساعدات المالحية الالسلكية  -٤
  )١-٣الموظفون مدرجون تحت     برينس كريستيان سوند  )١

أن تعين موظفين مؤقتين إضافيين ليحلوا محل المـوظفين النظـاميين    دانمرك، يجوز لحكومة ال٤لرغم من نص الفقرة على ا  ١-٤
  .الذين في إجازات سنوية أو مرضية في الحاالت التي ال يمكن فيها إبقاء الخدمات بطريقة اقتصادية أكثر عن طريق العمل اإلضافي

إدارة الطيران المدني الدانمركية بدور وكالة التنسيق للخدمات التي يشملها هـذا  لع ضطتنيابة عن الحكومة الدانمركية،   -٥
إدارة الخدمات بموجب االتفاق المتعلقة بخدمات األرصاد الجوية المبينة توفير ولألرصاد الجوية بي دانمركويقوم المعهد ال.  االتفاق

إدارة الخدمات المبينة في األجزاء توفير وب) دانمركال –لمالحة الجوية خدمات ا(وتضطلع نافيير  ،في الجزء الثاني من الملحق األول
وعالوة على الخدمات التي تقدمها نافيير في سوندر سترومفيورد، يستند تقديم الخدمات .  األول والثالث والرابع من الملحق األول

  .(Tele Greenland A/S)س /رينالند أوالتسهيالت المحددة في الملحق األول إلى عقود أو اتفاقات تأجير مع تيلي غ
 ٢و ١يجوز تقاضي مبلغ بنسبة سبعة وستين في المائة من تكلفة خدمات اتصاالت الطيران الثابتة الواردة في الفقرتين   -٦

  .من الملحق األول) ه(من الجزء الثالث 
ولة بصورة مشتركة وممولة بصورة غير إقرارا بحقيقة أن التكاليف اإلجمالية لبرينس كريستيان سوند تتعلق بخدمات مم  -٧

  .مشتركة على السواء، ال يجوز تحميل اتفاق التمويل المشترك أكثر من ثلثي نفقات التشغيل والصيانة والنفقات غيـر المباشـرة  
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لي جدا عـن  لتوفير تجهيزات المنارة غير الموجهة وتشغيل محطتي التردد العا) االستهالك والفائدة(أن التكاليف الرأسمالية  غير
وبالمثـل، ال يجـوز   .  في المائة ١٠٠بعد من غاندر، التي يتم توفيرها بصورة حصرية للخدمات الدولية، يتعين تحميلها بنسبة 

  .للتجهيزات الموفرة بصورة حصرية للخدمات الداخلية) االستهالك والفائدة(تحميل التكاليف الرأسمالية 
سترومفيورد يقومون بتقديم خدمات شبكة اتصاالت الطيران الثابتـة وخـدمات   إقرارا بحقيقة أن الموظفين في سوندر   -٨

الحركة الجوية على السواء، يجب توزيع جميع تكاليف الموظفين والتكاليف المتصلة بالموظفين بين شبكة اتصـاالت الطيـران   
  .الخدمات ساعات المطلوبة كل عام لتقديم هذه-الثابتة وخدمات الحركة الجوية باستخدام نسبة رجل

إقرارا بحقيقة أن تكاليف خدمات الحركة الجوية التي يقدمها مركز معلومات الطيران في سوندر سترومفيورد للرحالت   -٩
تتعلق بالطيران المدني الدولي والداخلي على السواء، يجوز تحميل اتفاق التمويل المشترك  FL195الجوية تحت مستوى الطيران 

  .في المائة من التكاليف ٤٠
في محطات دانماركسهافن واغيديسميند ونارسارسواك يتعين تحميل جميـع التكـاليف المباشـرة وغيـر المباشـرة        -١٠

  .في المائة ١٠٠ بنسبة
تكلفة إرسال تقارير األرصاد الجوية على النحو المبين في الجزء الثاني من الملحق األول، ستكون مستندة الى العـدد    -١١

  . السطح واألجواء العليا وسيتم تحميلها بالسعر التجاري العاديالسنوي اإلجمالي لرصدات 
إقرارا بحقيقة أن تكاليف تجهيزات المالحة أثناء الطريق بالمنارة غير الموجهة في ميغيانيس تتعلق بالطيران المـدني    -١٢

  .ركفي المائة من التكاليف التفاق التمويل المشت ٥٠الدولي والداخلي على السواء، يجوز تحميل 

  القسم الثاني
من هذا ) ب(و) أ(تحميلها مبينة بحسب فئتها في الجزءين  دانمركالتكاليف المباشرة لتشغيل وابقاء الخدمات التي يجوز لحكومة ال

  .من هذا القسم) ج(تحميلها مبينة في الجزء  دانمركوالتكاليف غير المباشرة التي يجوز لحكومة ال.  القسم

  شغيليةالنفقات الت —) أ(الجزء 
  .مرتبات الموظفين النظاميين -١

من وقت آلخر، زائدا أي عالوات قابلة للتطبيق أو مدفوعات أخرى  دانمركالمرتبات األساسية التي تحددها حكومة ال(
 .)الخ وتأمين الموظفين والمرض واإلجازةمثل تكلفة المعيشة واإلقامة ودورة العمل الليلية ووقت العمل اإلضافي 

  .مستهلكةمواد العمل ال -٢
  .)بما في ذلك، عند االنطباق، الوقود والمؤن والمسابير الالسلكية والبالونات والهيدروجين الخ(

  .نفقات التشغيل العامة  -٣
بما في ذلك، عند االنطباق، رسوم الطاقة الكهربائية ورسوم االتصـاالت التجاريـة والتدفئـة واإلنـارة والتنظيـف      (  

  .)ة واإليجار الخوالقرطاسية والتوريدات المتنوع
  .النقل  -٤
  .)بما في ذلك، عند االنطباق، نقل الموظفين والبضائع ونفقات تشغيل المركبات المستخدمة في ما يتصل بذلك الخ(

  .نفقات التشغيل الضرورية اإلضافية المتنوعة  -٥
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  نفقات الصيانة —) ب(الجزء 

  .مرتبات موظفي الصيانة النظاميين  -١

  .)١-) أ(لجزء تدرج المرتبات تحت ا(

  .العاملون الخاصون المستخدمون في الصيانة  -٢

  .)بمن في ذلك، عند االنطباق، الخبراء المعينون بصفة مؤقتة ألغراض الصيانة الخاصة(

  .المواد والعاملون المستخدمون للصيانة  -٣

لصيانة المباني وتوابعها  -٢-) ب(و  ١-) ب(باستثناء  –بما في ذلك، عند االنطباق، قطع الغيار والمواد والعاملون (
والهوائيات واألبراج والموازنات واآلالت واألدوات وصهاريج التخزين ومعدات االتصـاالت والكـابالت ومعـدات    

  .)األرصاد الجوية والمركبات والقوارب ومعدات المكاتب والمساكن الخ

  .نفقات الصيانة الضرورية اإلضافية المتنوعة  -٤

حد من المعدات الجديدة أو المجددة ال تتجاوز جملته خمسة عشر ألف دوالر أمريكي وليس مـن  بما في ذلك أي بند وا(
  .)العملي استهالكه واإلصالحات التعاقدية بعيدا من إحدى المحطات والنقل المتصل بذلك الخ

  النفقات غير المباشرة —) ج(الجزء 
لخدمات المذكورة في الملحق األول، يجوز تحميل رسم بنسـبة  إلدارة ا — النفقات العامة المتنوعة بما في ذلك اإلدارة  -١

ولمبلغ تكاليف إيجار .  من هذا الملحق) ب(و ) أ(في المائة على النفقات المباشرة اإلجمالية على البنود الواردة في الجزءين  ١٥
الطيران واألرصاد الجوية، يجـوز   خدمات اتصاالت —الدوائر المستأجرة على النحو المبين في الجزء الثالث من الملحق األول 

  .في المائة فقط ٥تحميل 

ابتداء من السنة التقويمية التالية للسنة التي يستكمل فيها التنفيذ، يتم تحميل االستهالك بالمعدالت التاليـة،   – االستهالك  -٢
ن قد تم االضطالع بتجديـد مثـل هـذه    بشرط أنه يجب عدم تحميله بالنسبة للمباني والمعدات التي استهلكت تماما إال عندما يكو

المباني أو المعدات من اعتماد االستهالك، وفي هذه الحالة يجوز تحميل االستهالك إلى حين أن يتم استهالك المباني أو المعدات 
  .المجددة أيضا

  :المباني وتوابعها بالمعدالت التالية  ١-٢
  المعدل  

  )٪(  
  ١٠  برينس كريستيان سوند

  ١٠  نارسارسواك
  ٦,٦  نماركسهافندا

  ٦,٦  اغيديسميند

  .في السنة من القيمة المحددة كأساس االستهالك في الملحق الثاني
  :يلي في المائة في السنة من القيمة المحددة كأساس االستهالك في الملحق الثاني، باستثناء ما ١٠جميع المعدات بمعدل   ٢-٢
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  المعدل  
  )٪(  

  ٥  صهاريج التخزين
  ٥  الكابالت المدرعة

  ١٠  قواربال
  ٢٠  المركبات

  ١٢,٥  معدات المكاتب والمساكن
  ٢٠  معدات األجهزة والبرمجيات

يتم تحميل الفائدة على رأس المال المستثمر في المباني والمعدات بالمتوسط السنوي المرجح لمعدالت الخصم  — الفائدة  -٣
ق هذه الفائدة على القيمة المحددة لالستهالك في الملحق وستنطب.  في المائة ١وإعادة الخصم الرسمية السائدة في الدانمرك  زائدا 

  .الثاني، حسبما تعدل باالستهالك السنوي ومع مراعاة تجديدات المباني والمعدات المدفوعة تكلفتها من اعتماد االستهالك
وفيما .  ي يستكمل فيها التنفيذستحمل الفائدة على التجديدات واستثمار رأس المال الجديد ابتداء من السنة التالية للسنة الت  ١-٣

وسيكون مثل .  يتعلق بالفترة السابقة لبدء االستهالك، سيدرج مبلغ في تكلفة رأس المال اإلجمالية التي تبين في قائمة الموجودات
يستكمل التنفيذ  شهرا عندما ١٢أشهر عندما يستكمل التنفيذ في غضون سنة تقويمية واحدة، الى فائدة  ٦هذا المبلغ مساويا لفائدة 

  .شهرا عندما يستكمل التنفيذ في غضون ثالث سنوات تقويمية الخ ١٨في غضون سنتين تقويميتين، إلى فائدة 
القيمة المتبقية لألصول الثابتة التي يتم التخلص منها ينبغي تحميلها على االستهالك في سنة الـتخلص   – القيمة المتبقية  -٤

العائـدات مـن بيـع    "لص منها، إن وجدت، في الجانب الدائن من الحساب تحت العنوان الفرعـي  منها وينبغي قيد عائدات التخ
  .في نفس السنة" الموجودات

  رسوم االنتفاع —القسم الثالث 
أو قبل ذلك التاريخ يجب أن يحدد المجلس رسم االنتفاع المنفرد لكل عملية عبور  ٢٠٠٨تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠في   -١

  .التقويمية للخدمات الممولة بصورة مشتركة ٢٠٠٩لسنة لطائرة مدنية 
، التي يمكن تخصيصـها للطيـران   بالكرونة الدانمركيةبقسمة التكاليف التقديرية المعتمدة،  ٢٠٠٩يحتسب الرسم لسنة   -٢

 ٣وفقا للفقرتين  محتسبة( ٢٠٠٧االسترداد في  نقصتسوية ل زائدا) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠٠٩المدني الدولي لسنة 
، باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسـية للتغيـر فـي    ٢٠٠٩العبور المتوقعة لسنة  لعملياتعلى العدد اإلجمالي ) أدناه ٤و

  .(NAT SPG)تحركات الطائرات التي أعدها فريق تخطيط النظم لشمالي المحيط األطلسي 
) أدنـاه  ٤الفقرة ( ٢٠٠٧لعام  المحصلأعاله، هو الفرق ما بين المبلغ  ٢في الفقرة المذكور استرداد التكاليف نقص إن   -٣

  .ومجموع المبالغ المحصلة من المنتفعين في تلك السنة
في المائة من التكـاليف المعتمـدة    ٩٥هو ) ٢٠٠٩الحتساب رسم انتفاع لعام ( ٢٠٠٧إن المبلغ الذي يتم تحصيله لعام   -٤

  .٢٠٠٥لعام  االسترداد زيادةزائدا تسوية  ،٢٠٠٧عام في  الدولي والمخصصة للطيران المدني
أو قبل ذلك التاريخ، بتحديد  ٢٠٠٩تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠من هذا االتفاق، يقوم المجلس في  ١١وفقا ألحكام المادة   -٥

  . مشتركاالتقويمية، وذلك عن الخدمات الممولة تمويال ٢٠١٠ثالثة رسوم انتفاع منفصلة لكل عبور طائرة مدنية لسنة 
.  وسينفذ رسم االنتفاع هذا تدريجيا على فترة ثالث سـنوات .  يشمل رسم االنتفاع األول خدمات مراقبة الحركة الجوية  -٦

سيتم تحميل ثلثي التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة جوية تعبر خالل المجال  ٢٠١٠وعن سنة 
لخدمات مراقبة الحركـة الجويـة   من هذا االتفاق وسيتم تحميل ثلث التكاليف التقديرية المعتمدة  ٤ادة الجوي الموصوف في الم

سـيتم تحميـل    ٢٠١١وعن سـنة  .  رحلة جوية يتم القيام بها في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران لكل
المجـال الجـوي الموصـوف فـي      لجوية لكل رحلة جوية تعبر خاللالتكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبة الحركة ا ثلث
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من هذا االتفاق وثلثي التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة جوية يتم القيام بها في إقليمي  ٤ المادة
التقديرية المعتمدة اإلجمالية لخـدمات   سيتم تحميل التكاليف ٢٠١٢وعن سنة . ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران

  . مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة جوية يتم القيام بها في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران
لخدمات مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة جوية تعبر خـالل المجـال الجـوي     ٢٠١٠يحتسب رسم االنتفاع عن سنة   -٧

من هذا االتفاق بقسمة ثلثي التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبـة الحركـة الجويـة، بالكرونـة      ٤ادة الموصوف في الم
زائدا تسـوية لـنقص   ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١٠ية، التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة دانمركال

ليف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي االسترداد أو ناقصا تسوية لزيادة االسترداد لتكا
للمنتفعين العـابرين   ٢٠١٠على العدد اإلجمالي لمرات العبور المتوقعة لسنة ) أدناه ٢١و ٢٠محتسبة وفقا للفقرتين ( ٢٠٠٨في 

لمئوية المتوقعة األساسية للتغير فـي تحركـات   من هذا االتفاق، باستخدام النسبة ا ٤خالل المجال الجوي الموصوف في المادة 
  .الطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم لشمالي المحيط األطلسي

لخدمات مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة تعبر في المجال الجوي المذكور في المادة  ٢٠١١يحتسب رسم االنتفاع لعام   -٨
قسمة ثلث التكاليف المقدرة المعتمدة لخدمات مراقبة الحركة الجوية المحتسـبة بالكرونـة الدانمركيـة،    الرابعة من هذا االتفاق ب

زائدا تسوية لنقص االسـترداد أو ناقصـا   ) أدناه ٢٣كما هو مذكور في الفقرة ( ٢٠١١والمخصصة للطيران المدني الدولي لعام 
 ٢٠محتسبة وفقا للفقـرتين  ( ٢٠٠٩لمخصصة للطيران المدني في عام تسوية لزيادة االسترداد لتكاليف خدمات الحركة الجوية ا

 ٤للمنتفعين العابرين في المجال الجوي المحدد في المـادة   ٢٠١١على العدد اإلجمالي لعمليات العبور المتوقعة لعام ) أدناه ٢١و
طائرات في شمال األطلسي التي أعدها فريق من االتفاق، وذلك باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغيير في تحركات ال

  .تخطيط النظم لشمالي المحيط األطلسي
يفرض رسم انتفاع لخدمات مراقبة الحركة الجوية لكل رحلة جوية يتم القيام بهـا فـي إقليمـي ريكيافيـك وسـوندر        -٩

ـ  .  سترومفيورد لمعلومات الطيران فـي سـعر    (d)ل المسـافة  ويكون الرسم عن الرحلة الجوية مساويا لحاصل ضـرب عام
  :على النحو التالي (t) حدةالو

r =  d ×  t  
واحدا في المائة من مسافة الدائرة الكبيرة، بالكيلومترات، بين مطار المغادرة داخل، أو نقطة  (d)يساوي عامل المسافة   -١٠

المقصد األول داخـل، أو نقطـة    الدخول في، المجال الجوي إلقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران ومطار
ونقطتا الدخول والخروج هما النقطتان اللتان يعبر فيهما مسار الطـائرة الحـدين الجـانبيين    .  الخروج من، ذلك المجال الجوي

وتخفّض المسافة التي توضع في االعتبار بمائة كيلومتر افتراضية لكل إقالع ولكل هبوط على إقلـيم سـوندر   .  للمجال الجوي
  .مفيورد لمعلومات الطيران وجزر فارو وبمائتين وعشرين كيلومترا لكل اقتراب ولكل مغادرة من مطارات في آيسلنداسترو

في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد ) ١.٠٠عامل المسافة (سعر الوحدة للرسم هو تعريفة الطيران مائة كيلومتر   -١١
داخل هـذا المجـال الجـوي     FL285ر بصورة حصرية تحت مستوى الطيران والرحالت الجوية التي تطي.  لمعلومات الطيران

وتتم إعادة النظر في .  وجميع الرحالت الجوية إلى داخل والى خارج المطارات الواقعة في غرينالند تخضع لنصف سعر الوحدة
  .سعر الوحدة سنويا

معتمدة لخدمات مراقبة الحركة الجوية، بالكرونـة  بقسمة ثلث التكاليف التقديرية ال ٢٠١٠لسنة  (t)يحتسب سعر الوحدة   -١٢
على العدد اإلجمـالي  ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١٠ية، التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة دانمركال

د لمعلومات الطيران، للرحالت الجوية التي يتم القيام بها في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيور ٢٠١٠للوحدات المتوقعة لعام 
باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغير في تحركات الطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم 

  .لشمالي المحيط األطلسي
الجوية، بالكرونة بقسمة ثلثي التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبة الحركة  ٢٠١١لسنة  (t)يحتسب سعر الوحدة   -١٣

على العدد اإلجمـالي  ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١١للطيران المدني الدولي لسنة  ، التي يمكن تخصيصهاالدانمركية
للرحالت الجوية التي يتم القيام بها في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران،  ٢٠١١للوحدات المتوقعة لسنة 

النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغير في تحركات الطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم  باستخدام
  .لشمالي المحيط األطلسي
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بقسمة التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات مراقبة الحركـة الجويـة، بالكرونـة     ٢٠١٢لسنة  (t)يحتسب سعر الوحدة   -١٤
زائدا تسـوية لـنقص   ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١٢للطيران المدني الدولي لسنة  يمكن تخصيصها ية، التيدانمركال

االسترداد أو ناقصا تسوية لزيادة االسترداد لتكاليف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي 
للرحالت الجوية التي يـتم   ٢٠١٢على العدد اإلجمالي للوحدات المتوقعة لسنة  )أدناه ٢١و ٢٠محتسبة وفقا للفقرتين ( ٢٠١٠في 

القيام بها في إقليمي ريكيافيك وسوندر سترومفيورد لمعلومات الطيران، باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغيـر فـي   
  .شمالي المحيط األطلسيتحركات الطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم ل

أعاله، مع المراجعة المالئمة للسنوات المذكورة فيها، احتساب سعر الوحـدة لخـدمات مراقبـة     ١٤تنظم أحكام الفقرة   -١٥
  .وما بعدها ٢٠١٣الحركة الجوية للسنة التقويمية 

ام بها في أقاليم ريكيافيك وسوندر ويفرض رسم لكل رحلة جوية يتم القي.  يشمل رسم االنتفاع الثاني خدمات االتصاالت  -١٦
ويحتسب الرسم بقسمة التكاليف التقديرية المعتمدة لخدمات االتصـاالت، بالكرونـة   .  سترومفيورد  وشانويك لمعلومات الطيران

ص زائدا تسـوية لـنق  ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١٠ية، التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة دانمركال
 ٢٠٠٨االسترداد أو ناقصا تسوية لزيادة االسترداد لتكاليف خدمات االتصاالت التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي في 

للمنتفعين العاملين فـي أقـاليم    ٢٠١٠على العدد اإلجمالي لمرات العبور المتوقعة لسنة ) أدناه ٢١و ٢٠محتسبة وفقا للفقرتين (
رد وشانويك لمعلومات الطيران، باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغيـر فـي تحركـات    ريكيافيك وسوندر سترومفيو

ويحتسب أي عبور بين غرينالنـد  .  الطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم لشمالي المحيط األطلسي
ويحتسب .  غرينالند وآيسلندا أو بين آيسلندا وأوروبا فقط كثلث عبوروكندا أو بين غرينالند والواليات المتحدة األمريكية أو بين 

  .أي عبور بين غرينالند وأوروبا أو بين آيسلندا وكندا أو بين آيسلندا والواليات المتحدة األمريكية فقط كثلثي عبور
رسم االنتفاع لخدمات االتصاالت أعاله، مع المراجعة المالئمة للسنوات المذكورة فيها، احتساب  ١٦تنظم أحكام الفقرة   -١٧

  .وما بعدها ٢٠١١عن عبور الطائرة المدنية للسنة التقويمية 
ويفرض رسم لكل رحلة جوية تعبـر خـالل المجـال الجـوي     .  يشمل رسم االنتفاع الثالث خدمات األرصاد الجوية  -١٨

تقديرية المعتمـدة لخـدمات األرصـاد الجويـة،     ويحتسب هذا الرسم بقسمة التكاليف ال. من هذا االتفاق ٤الموصوف في المادة 
زائدا تسوية ) أدناه ٢٣كما هو محدد في الفقرة ( ٢٠١٠ية، التي يمكن تخصيصها للطيران المدني الدولي لسنة دانمركبالكرونة ال

ن المدني الدولي لنقص االسترداد أو ناقصا تسوية لزيادة االسترداد لتكاليف خدمات األرصاد الجوية التي يمكن تخصيصها للطيرا
للمنتفعين الذين تعبر  ٢٠١٠على  العدد اإلجمالي لمرات العبور المتوقعة لسنة ) أدناه ٢١و ٢٠محتسبة وفقا للفقرتين ( ٢٠٠٨في 

من هذا االتفاق، باستخدام النسبة المئوية المتوقعة األساسية للتغيـر فـي    ٤طائراتهم خالل المجال الجوي الموصوف في المادة 
  .لطائرات لشمالي المحيط األطلسي التي أعدها فريق تخطيط النظم لشمالي المحيط األطلسيتحركات ا

أعاله، مع المراجعة المالئمة للسنوات المذكورة فيها، احتساب رسم االنتفاع لخدمات األرصـاد   ١٨تنظم أحكام الفقرة   -١٩
  .وما بعدها ٢٠١١الجوية عن عبور الطائرة المدنية للسنة التقويمية 

أعاله يمثالن الفرق بـين المبلـغ المقـرر     ١٨و ١٦و ١٤و ٨و٧ زيادة أو نقص االسترداد المشار إليهما في الفقرات  -٢٠
عن كل من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصـاالت واألرصـاد الجويـة والمبـالغ     ) أدناه ٢١الفقرة (تحصيله في أي سنة 

  .ن كل من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصاالت واألرصاد الجويةاإلجمالية المحصلة من المنتفعين في تلك السنة ع
الحتساب (عن كل من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصاالت واألرصاد الجوية  ٢٠٠٨والمبلغ المقرر تحصيله في   -٢١

يصها للطيران المدني الدولي في المائة من التكاليف المعتمدة للخدمات التي يمكن تخص ٩٥يمثل ) ٢٠١٠رسوم االنتفاع عن سنة 
عن كـل   ٢٠٠٦عن كل من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصاالت واألرصاد الجوية ناقصا زيادة االسترداد في  ٢٠٠٨في 

وما بعدها فان المبلغ المقرر تحصـيله   ٢٠٠٩وبالنسبة لسنة .  من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصاالت واألرصاد الجوية
خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصاالت واألرصاد الجوية سيمثل التكـاليف المعتمـدة للخـدمات التـي يمكـن      عن كل من 

تخصيصها للطيران المدني الدولي في تلك السنة عن كل من خدمات مراقبة الحركة الجوية واالتصـاالت واألرصـاد الجويـة،    
سابقتين عن كل من خدمات مراقبة الحركـة الجويـة واالتصـاالت     ناقصا زيادة االسترداد أو زائدا نقص االسترداد عن سنتين

  . واألرصاد الجوية
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والسنوات التالية يجب أن يتضـمن الرسـم    ٢٠٠٩المبلغ المقرر تحصيله عن خدمات األرصاد الجوية للسنة التقويمية   -٢٢
  .اإلداري وفقا للقسم الرابع

لمئوية التالية من التكاليف الممولة تمويال مشـتركا للطيـران   لغرض احتساب رسوم االنتفاع، يمكن تخصيص النسب ا  -٢٣
  :المدني الدولي

  .في المائة من خدمات الحركة الجوية ١٠٠  )أ
وخـدمات اتصـاالت   ) الرصدات الموحدة للسطح واألجواء العليـا (في المائة من خدمات األرصاد الجوية  ٩٠  )ب

  .األرصاد الجوية ذات الصلة بها
  ).باستثناء اتصاالت األرصاد الجوية(ن خدمات اتصاالت الطيران واألقمار الصناعية في المائة م ١٠٠  )ج
  .في المائة من المنارة غير الموجهة في برينس كريستيان سوند ٩٠  )د
في المائة من المنارات غير الموجهة في كولوسوك وسوندر سترومفيورد  وهولستاينسبورغ وسـيميوتاك   ١٠٠  )ه

  .وميغينايس
  :الرحالت الجوية التالية معفاة من دفع رسوم االنتفاعتكون   -٢٤

أسـرتها المباشـرة   /الرحالت التي يتم القيام بها بصورة حصرية لنقل الملك الحالي أو الملكة الحالية وأسـرته   )أ
وفي جميع الحاالت، يجب إثبات هذا .  ورؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الحكومات في مهمة رسمية

  .ع المالئم في خطة الرحلة الجويةبمبين الوض
  .الرحالت الجوية للبحث واإلنقاذ المرخص لها من جانب هيئة مختصة بالبحث واإلنقاذ  )ب
  .الرحالت الجوية العسكرية التي تقوم بها طائرات عسكرية ألي دولة  )ج
دمة أو يعتـزم  الرحالت الجوية التي يتم القيام بها بصورة حصرية لغرض فحص أو اختبـار معـدات مسـتخ     )د

استخدامها كمساعدات أرضية للمالحة الجوية، باستثناء الرحالت الجوية لالنتظام بـالموقع التـي تقـوم بهـا     
  .الطائرات المعنية

الرحالت الجوية (الرحالت الجوية المنتهية في المطار الذي أقلعت منه الطائرة والتي لم يتم خاللها هبوط وسيط   )ه
  ).الدائرية

فـي اقلـيم سـوندر     FL195لجوية التي يتم الطيران فيها بصورة حصرية تحت مستوى الطيـران  الرحالت ا  )و
  .سترومفيورد لمعلومات الطيران

  الرسم اإلداري —القسم الرابع 
، مبلغ رسم إداري لتغطية التكاليف الكاملة التـي تتكبـدها   ١٩٩٢تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠يحدد المجلس، في أو قبل   -١

جهيزات الموفرة والخدمات المقدمة إلدارة هذا االتفاق، وال تشمل أي نفقات غير عادية تُغطى عن طريق الفائدة من للت ١المنظمة
  .من هذا االتفاق ٧الصندوق االحتياطي وفقا للمادة 

  .والرات األمريكيةيمثل الرسم اإلداري تقديرا لتكاليف تجهيزات المنظمة وخدماتها للسنة التقويمية التالية ويعبر عنها بالد  -٢
بعد انتهاء كل سنة تقويمية يحدد المجلس ويوافق على التكاليف الفعلية المدققة التي تكبدتها المنظمة للتجهيزات الموفرة   -٣

  .والخدمات المقدمة خالل تلك السنة
 ٥رى المذكورة في المادة يوزع بيان هذه التكاليف الذي وافق عليه المجلس على الحكومات المتعاقدة مع البيانات األخ  -٤

  .من هذا االتفاق
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هو التكاليف التقديرية التي تكبدتها المنظمة للتجهيزات الموفرة والخدمات  ١٩٩٥يكون المبلغ واجب التحصيل عن سنة   -٥
  ).أدناه ٦ة محتسبة وفقا للفقر( ١٩٩٣المقدمة في تلك السنة زائدا تسوية لنقص االسترداد أو ناقصا تسوية لزيادة االسترداد في 

والمبلـغ   ١٩٩٣ أعاله هو الفرق بين المبلغ واجب التحصيل في سنة ٥زيادة أو نقص االسترداد المشار إليه في الفقرة   -٦
  .اإلجمالي المحصل من المنتفعين في تلك السنة

تسهيالت الموفرة والخدمات يكون المبلغ واجب التحصيل في السنوات التالية هو التكلفة التقديرية التي تكبدتها المنظمة لل  -٧
  .المقدمة في تلك السنة، ناقصا زيادة االسترداد أو زائدا نقص االسترداد عن سنتين سابقتين

تنشئ المنظمة حسابا محددا، بما في ذلك أي فائدة مستمدة منه، لتستخدمه المنظمة للغرض الوحيد المتمثل في تغطيـة    -٨
  .على النحو المنصوص عليه في هذا القسم الرابع التكاليف المتكبدة إلدارة  هذا االتفاق،

أعاله، والفائدة  ٨ ، يرحل أي رصيد في الحساب المذكور في الفقرة٢٠في حالة إنهاء هذا االتفاق، طبقا ألحكام المادة   -٩
فاق المتعلقـة بهـذا   من هذا االتفاق ويخضع بناء على ذلك ألحكام هذا االت ٧عليه، إلى الصندوق االحتياطي المذكور في المادة 

  .الصندوق

  ـ انتهى ـ

  

  

  ــــــــــــــ
  ).١٩٩٥-١٩٩٣(سيسترد مبلغ أقل من التكاليف الكاملة خالل السنوات الثالث األولى   ١








