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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

     ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت  

  استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات  من جدول األعمال: ١لبند ا
  مجاالت أخرى ألعمال االیكاو قد ینجم عنها تأثیر اقتصادي  : ٢-١

  الجوانب االقتصادیة ألمن الطیران
 )نة العامةاألمامن  ةمقدمورقة (

  الموجز التنفیذي
بشأن الجوانب االقتصادیة ألمن الطیران وتناقش  واإلرشاداتتصف ورقة العمل هذه أعمال االیكاو في مجال السیاسات 

التحدیات المقبلة المتصلة بتوفیر التدابیر والمهام األمنیة المناسبة و الفعالة من حیث التكلفة.  وكذلك فهي تقدم وصفا 
أن أمن الطیران هو مسألة حاسمة  إلىرات الجدیدة في مجال اقتصادیات تدابیر األمن.  وتخلص هذه الورقة موجزا للتطو 

  بالنسبة لتطویر الطیران المدني وتناشد الدول االلتزام بسیاسات االیكاو بشأن تكالیف األمن والرسوم ذات الصلة.
  :القیام بما یليالمؤتمر ُیرجى من : اإلجراء

 ؛ومات والتقییمات المعروضة بهذه الورقةاستعراض المعل  ) أ
 ؛٣االستنتاجات المعروضة في الفقرة  الموافقة على  ) ب

  .٤اعتماد التوصیات المعروضة في الفقرة ج) 
 التالي: على الموقع یمكن االطالع على مراجع المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي  المراجع:

www.icao.int/meetings/atconf6. 

  مقدمةال - ١

حمایة الطیران المدني الدولي من أفعال التدخل غیر المشروع، المدرج : األمن —إن الملحق السابع عشر  ١- ١
لیة االمتثال للقواعد القیاسیة والتوصیات الدو  بشأنیسند المسؤولیة على الدول المتعاقدة  باتفاقیة الطیران المدني الدولي

(SARPs)  ُإلىسند الدول تسییر عملیات األمن في المطارات وخدمات المالحة الجویة المتصلة بأمن الطیران، حتى عندما ت 
طرف ثالث (من القطاع الخاص أو القطاع العام).  وبصرف النظر عن كیفیة تقدیم خدمات األمن أو الجهة التي تقدمها، یظل 

 لنقل الجوي وتطویره.األمن یحظى بأهمیة قصوى في تشغیل ا

بشأن تكالیف األمن والرسوم ذات الصلة المتعلقة  وٕارشاداتهاوتصف ورقة العمل هذه سیاسات االیكاو  ٢- ١
سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات بالمطارات وخدمات المالحة الجویة، والواردة في وثیقة االیكاو المعنونة: 

 دلیل اقتصادیات خدمات المالحة الجویة، وفي (Doc 9562) اقتصادیات المطارات دلیل، وفي (Doc 9082) المالحة الجویة
(Doc 9161)  . رسوم األمن لمشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة، غیر أنها  واإلرشاداتوتتناول هذه السیاسات

http://www.icao.int/meetings/atconf6
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معلومات عن ائرات.  وتقدم الورقة أیضا رسوم الجهات المعنیة األخرى مثل مشغلي الطسیاسات أو ممارسات أو  إلىال تتطرق 

مهام التدابیر و الالتطورات األخیرة، ذات الصلة بتكالیف األمن والرسوم وتنظر في التأثیر االقتصادي والتحدیات المتصلة بتنفیذ 
 .األمنیة المعززة والجدیدة

 المناقشة - ٢

للمؤتمر الوزاري الرفیع لوثیقة الختامیة لقد تم تحدیث سیاسات االیكاو الراهنة بشأن رسوم األمن للمطارات في ا ١- ٢
.  وتشمل السیاسات ثمان وظائف ألمن الطیران، بما ٢٠٠٢في عام  مونتریال، الذي عقد في المستوى المعني بأمن الطیران

ظر في ذلك المعدات والتسهیالت والموظفین الالزمین، فضال عن مراقبة الركاب األمنیة لتدریب العاملین في مجال األمن (ان
ویجب مراعاة جمیع هذه األمور عند تحدید أسس التكالیف لفرض الرسوم لدى مشغل .  (Doc 9082)) من الوثیقة ١المرفق (

األمن  —عد الدول مسؤولة عن كفالة تنفیذ التدابیر األمنیة المناسبة للمطارات عمال بأحكام الملحق السابع عشر المطار.  وتُ 
وكاالت أخرى مثل الكیانات  إلى.  ویجوز للدول أن تسند مهمة توفیر مهام األمن كل على حدة باتفاقیة الطیران المدني الدولي

 الموجودة بالمطارات، ومشغلي الطائرات والشرطة المحلیة.

) من التمهید)، ینبغي االلتزام ١(الفقرة ( (Doc 9082)ووفقا لسیاسات االیكاو بشأن الرسوم الواردة في الوثیقة  ٢- ٢
سیة األربعة لفرض الرسوم وهي عدم التمییز ومدى العالقة بالتكالیف والشفافیة والتشاور مع المستخدمین عند بالمبادئ الرئی

 ٢٠٠٨رسوم األمن وتنفیذها.  ووفقا للتوصیة التي اعتمدها مؤتمر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام  وضع
المبادئ الرئیسیة لفرض الرسوم في تشریعاتها أو تنظیماتها أو  إدراجل على الدو  فقد تقرر تشجیعمجلس االیكاو،  أّقرهاوالتي 

 .، وكذلك اتفاقات الخدمات الجویة، لضمان امتثال مشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة لهاالوطنیة سیاساتها

تجهیزات وخدمات  المرتبطة بتوفیر مل التكالیف حّ أن تحدد في أي ظروف وألي مدى تُ  نوالدول مسؤولة ع ٣- ٢
األمن على الدولة وهیئات المطارات والهیئات المختصة األخرى.  وفیما یتعلق باسترداد تكالیف األمن من المنتفعین، ینبغي 

 :(Doc 9082)من القسم الثاني من الوثیقة  ٧تطبیق المبادئ العامة التالیة (الفقرة 

قلین الجویین أو الكیانات األخرى أي تكالیف ینبغي إجراء مشاورات قبل أن تتحمل المطارات أو النا  )أ 
  متعلقة باألمن.

یجوز للهیئات المعنیة أن تسترد نفقات التدابیر األمنیة بالمطارات من المنتفعین بشكل عادل و   )ب 
  ومنصف، بشرط إجراء مشاورات في هذا الشأن.

أو مشغلي إلى مقدمي الخدمات و/ ینبغي عند فرض أي رسوم أو إجراء تحویل لتكالیف األمنو   )ج 
، أن ترتبط هذه ارتباطا مباشرا بنفقات تقدیم خدمات األمن المعنیة، الطائرات و/أو المنتفعین النهائیین

  وینبغي أن یكون الهدف منها استرداد التكالیف المرتبطة بذلك فقط.
على الطیران المدني على أي تكالیف مترتبة على المهام األخرى المتعلقة  رسومال ینبغي فرض و   )د 

  ألمن العام التي تقوم بها الدول من قبیل وضع السیاسات العامة وجمع المعلومات واألمن الوطني.با
ینبغي عدم التمییز بین مختلف فئات المنتفعین عند تحدید الرسوم الخاصة بمستوى الخدمة األمنیة و   )ه 

ل منتظم وبناء المقدمة.  أما التكالیف اإلضافیة المترتبة على تطبیق مستویات زائدة من األمن بشك
  على طلب منتفعین معینین، فهذه یمكن أن تحمل على هؤالء المنتفعین.
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عند استرداد نفقات األمن بالمطار من خالل فرض الرسوم، ینبغي أن یترك اختیار وسیلة االسترداد و   )و 
لتقدیر الجهة المختصة، ولكن هذه الرسوم یجب أن تستند إما إلى عدد الركاب أو إلى وزن الطائرة 

ما نفقات األمن التي توزع على المستأجرین بالمطار، فهذه یمكن أ  أو إلى مزیج من العنصرین.
  غیر ذلك من الرسوم. أو اإلیجاراتاستردادها من خالل 

إما في شكل إضافات على الرسوم القائمة أو في شكل رسوم مستقلة،  األمنیة یجوز فرض الرسومو   )ز 
  ولكن ینبغي أن تكون هذه خاضعة للتحدید المستقل للتكالیف ولتفسیرات مالئمة.

وعالوة على ذلك، وفیما یتعلق برسوم األمن على مستوى مقدمي خدمات المالحة الجویة، فیجوز أن تدرج في  ٤- ٢
األمن الوقائیة الالزمة لتقدیم خدمات  إجراءاترسوم خدمات المالحة الجویة تكالیف بعض علیه  تحسبأساس التكلفة الذي 

المالحة الجویة المرتبطة تحدیدا بالطیران المدني والتي تنفذ بصورة روتینیة وذلك بالقدر الذي لم تدرج به في اطار تدابیر 
دفعت لتأدیة الدول مهام األمن األعم مثل مهام الحراسة  السالمة الجویة.  وینبغي أن ال یتحمل الطیران المدني أي تكالیف

العامة التي تقوم بها الشرطة وجمع االستخبارات وأعمال األمن القومي.  وینبغي أیضا عدم الجمع بین تكالیف أمن 
ثالث من الوثیقة من القسم ال ٣من الفقرة  ٥وتكالیف أمن تجهیزات أو خدمات المالحة الجویة (انظر الفقرة الفرعیة  المطارات

(Doc 9082). 

التكالیف المرتبطة بصفة مباشرة بمهام المراقبة لخدمات المطارات وخدمات المالحة الجویة  إدراجیمكن و  ٥- ٢
القسم الثاني  من ١٠- ٢بأساس تكلفة المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجویة، حسب السلطة التقدیریة للدولة (انظر الفقرة 

 .(Doc 9082)الثالث من الوثیقة من القسم  ٧- ٣والفقرة 

دلیل وفي  (Doc 9562) دلیل اقتصادیات المطاراتمفصلة بشأن تكالیف األمن ورسومه في  إرشاداتوترد  ٦- ٢
 .(Doc 9161) اقتصادیات خدمات المالحة الجویة

ات، في الوالیات المتحدة، حدثت زیادة كبیرة في تجهیزات وخدمات األمن بالمطار  ٢٠١١ومنذ أحداث سبتمبر  ٧- ٢
بأنه ینبغي للدول أن تحدد  اإلقرارمع أنه تم و المنتفعین والمنتفعین النهائیین بواسطة رسوم األمن.   إلىوأسندت تلك التكالیف 

ما هي تكالیف األمن التي تتكبدها الدول والمطارات/مقدمي خدمات المالحة الجویة، أو بواسطة الهیئات المختصة األخرى، 
 أنه یمكن تعزیز تنفیذ الدول لسیاسات االیكاو القائمة. إلىمن تشیر فان الزیادة في رسوم األ

 ٢٠١٢سبتمبر  ١٤ إلى ١٢من  بمونتریال، الذي عقد المؤتمر الرفیع المستوى المعني بأمن الطیرانشدد و  ٨- ٢
ي ما یترتب عنها بالنسبة مة اقتصادیا، والتي تراعاعلى أهمیة تحدید التدابیر األمنیة الفعالة والكفؤة والتي یمكن تشغیلها والمستد

للركاب.  ولقد ناقش هذا المؤتمر بالتحدید استدامة تدابیر أمن الطیران، وأوصى بأن تراعي االیكاو ودولها األعضاء نهجا قائما 
 على النتائج، واقتضاء تحسین رضا الركاب، في التطویر طویل األجل للملحق السابع عشر.

و بمسألة تمویل مهام رقابة األمن وسالمة الطیران التي تنفذها الدول.  بلغت االیكاوفي السنوات األخیرة، أُ  ٩- ٢
حیث أن مهمتي الرقابة هذین من مسؤولیة الدول، فان التمویل الحكومي هو الطریقة المفترضة التي یمكن بواسطتها تمویل و 

لدول التي لدیها موارد مالیة محدودة.  وفي ممكنا أو عملیا دائما، وال سیما بالنسبة ل هذاهذه المهام الحكومیة، ومع ذلك، فلیس 
القدرات المناسبة ألداء مسؤولیات الرقابة، یتعین على الدول أن تنظر في  إلىمثل هذه الظروف، وعندما تفتقر فرادى الدول 

لمراقبة  میةاإلقلیمهام رقابة السالمة واألمن.  وعلى سبیل المثال، یمكن أن توفر احدى المنظمات  إزاء إقلیمياعتماد نهج 
على الخبرات الالزمة بشأن كل من المسائل المتعلقة بالسالمة واألمن، من خالل تبادل الموارد  الحصولالسالمة واألمن 

-ATConf/6وتجمیعها.  والجدیر بالذكر أن مسألة تمویل مهمة رقابة أمن الطیران قد نوقشت على نحو منفصل في الوثیقة 

WP/7. 
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لمتصلة باقتصادیات ترابط وتسهیالت النقل الجوي قد نوقشت على نحو منفصل في وبالمثل، فان المسائل ا ١٠- ٢

 .ATConf/6-WP/20الوثیقة 

 االستنتاجات - ٣

 ستنتج ما یلي:وفي ضوء المناقشة المذكورة أعاله، قد یُ  ١- ٣

أن أمن الطیران أمر حاسم بالنسبة لسالمة وأمن وتنظیم تطویر الطیران المدني الدولي في جمیع أرجاء   )أ 
 لم، وأن التحدیات األمنیة العدیدة التي یواجهها قطاع النقل الجوي الدولي الیوم ستزداد تكالیفها؛العا

أن تنفیذ تدابیر ومهام األمن الجدیدة والمعززة للمطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجویة، بما في ذلك و   )ب 
ل لسیاسات االیكاو بشأن .  ویتم تشجیع الدول على االمتثاإضافیةمراقبة األمن، ستسفر عن تكالیف 

عند تحدید التكالیف الواجب استردادها من المنتفعین ومن  (Doc 9082)رسوم األمن الواردة في الوثیقة 
 المنتفعین النهائیین من خالل الرسوم؛

 أّقروأن سیاسات االیكاو وٕارشاداتها بشأن الجوانب االقتصادیة ألمن  الطیران ال تزال تتسم باألهمیة: اذا   )ج 
بأن سیاسات االیكاو الحالیة السترداد  ٢٠٠٨مر اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام مؤت

تكالیف تدابیر األمن بالمطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجویة ال تزال سیاسات مناسبة وأوصى أن 
لطیران من االیكاو تكفل الدول التنفیذ الفعال، ولم یطلب المؤتمر األخیر الرفیع المستوى بشأن أمن ا

 بشأن تكالیف ورسوم أمن الطیران. وٕارشاداتهاالمضي في توسیع نطاق سیاساتها 

 التوصیات - ٤

 یرجى من المؤتمر النظر في التوصیات المقترحة التالیة: ١- ٤

تدابیر األمنیة ومهامها في الیتعین على الدول كفالة تنفیذ سیاسات االیكاو الحالیة السترداد تكالیف   )أ 
مقدمي خدمات المالحة الجویة لكي تكون رسوم المستخدم األمنیة رسوما معقولة وفعالة من المطارات ول

 ؛عم في العالم أجمؤ حیث التكلفة ولتعزیز التوا

تشجیع الدول على أن تدرج في تشریعاتها أو لوائحها أو سیاساتها الوطنیة وكذلك في اتفاقات خدمات و   )ب 
والمتعلقة بالرسوم والتي هي عدم التمییز والصلة بالتكالیف  المالحة الجویة المبادئ الرئیسیة األربعة

والشفافیة والتشاور مع المنتفعین، وذلك من أجل كفالة امتثال مشغلي المطارات ومقدمي خدمات المالحة 
 الجویة لهذا األمر؛

واسع  والمعرفة على نطاق اإلدراكیتعین على االیكاو اتخاذ جمیع التدابیر ذات الصلة من أجل ضمان و   )ج 
 بشأن تكالیف أمن الطیران والرسوم ذات الصلة. إرشاداتهابسیاساتها وتشجیع استخدام 

  -انتهى  -


