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CEANS-WP/80 
  )مشروع(

   من جدول األعمال٥-٢تقرير عن البند رقم  2-5-1

 

  

  المسائل المحددة ذات الصلة باقتصاديات المطارات وادارتها  :٢البند رقم 
  تمويل التدابير األمنية واسترداد تكاليفها  :٥-٢

  الوثائق  ١-٥-٢
لجوانب استرداد تكاليف بالنسبة  Doc 9082 النص الحالي ذي الصلة في الوثيقة  استعرضت(WP/11) ألمانةا

المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى بـشأن أمـن        ، بعد استكمالها استنادا إلى نتائج        في المطارات  تدابير األمن 
 تنفيـذ الـسياسات بـين الـدول     ، وناقشت الحاجة إلى تحقيق التجانس في٢٠٠٢ الذي عقد في سنة     الطيران

واألقاليم وبما أنه لم تطرأ تطورات جديدة تستدعي تعديل أو استكمال السياسات الحالية بشأن رسوم األمـن،                 
أوصت الورقة بأن ترصد االيكاو التطـورات فـي هـذا    باستثناء الكشف واسع النطاق على الشحن الجوي،     

  .استرداد التكاليف وتوقيت ذلكالمجال من أجل تقييم الحاجة إلى تحديث عملية 

 وافقت على أي رسوم أو تحويالت لتكاليف األمـن  (WP/22) منظمة السياحة العالمية التابعة لألمم المتحدة    
ينبغي أن ترتبط مباشرة بتقديم الخدمات األمنية المعنية وينبغي أن تهدف الى اسـترداد مـا ال يزيـد علـى            

 يحمل الطيران المدني، أو السياحة أي تكاليف يتم تكبـدها بالعالقـة           وينبغي أال . التكاليف ذات الصلة باألمر   
  .ألعم التي تؤديها الدولالى المهام األمنية ا

، وأشارت الى المسائل    (WP/11) وافقت على استنتاجات أمانة االيكاو       (WP/48) االتحاد الدولي للنقل الجوي   
وتقاسـم التكـاليف بـين     تهدف إلى حماية المجتمع ككل      عن تمويل التدابير التي   المتعلقة بالمسؤولية الكامنة    

واقترحـت الورقـة   . الكيانات العامة والخاصة، والشفافية وارتباط التكاليف بالتدابير فيما يتعلق برسوم األمن    
باضافة بعض المبادئ التي ربما سهلت التنفيذ األفـضل السـترداد    Doc 9082الوثيقة  من ٢٩الفقرة تعديل 

وانشاء فريق عامل يتكون من الحكومات والـصناعة بهـدف وضـع    ير األمينة في المطارات،    تكاليف التداب 
  . أمن الطيرانلى عالوطنية المختصة باالنفاقي تعمل بموجبه الهيئات االشرافية ذس الاالمبادئ وارساء األس

تعلقة باسـترداد  قدمت معلومات عن ممارساتها وخبراتها الجارية الم، (WP/42 – information paper) مالي
  .WP/11تكاليف االجراءات األمنية وأعربت عن تأييدها لالستنتاجات المقترحة في ورقة أمانة االيكاو 

  مناقشةال  ٢-٥-٢

الكشف واسع النطاق   رصد التطورات في مجال     قيام االيكاو في هذه المرحلة ب     لم يشعر المؤتمر بالحاجة إلى        ١-٢-٥-٢
 والرامي إلى انشاء هيئة اشـرافية مـستقلة        WP/48تأييد االقتراح الوارد في ورقة العمل       ولم يحظ بال  .  على الشحن الجوي  

  .لرصد توزيع تكاليف التدابير األمنية في المطارات بين الكايانات العامة والخاصة

  توصيةال  ٣-٥-٢

  :التوصية التالية من جدول األعمال، اعتمد المؤتمر ٥-٢البند في إطار استنادا الى الوثائق المقدمة   ١-٣-٥-٢



CEANS-WP/80 
  )مشروع(

 2-5-2  من جدول األعمال ٥- ٢تقرير عن البند رقم    
 

   ـ استرداد تكاليف التدابير األمنية في المطارات٩التوصية 
  :يوصي المؤتمر

ادراكا لحقيقة أن السياسات الحالية لاليكاو بشأن استرداد تكاليف التدابير األمنية في المطارات مازالت              
  .الصعيد العالميكافية، ينبغي أن تضمن الدول تنفيذ هذه السياسات من أجل تعزيز االتساق على 

  
  

 ـ انتهــى ـ


