
 

 

 

 
ATConf/6-DP/2 
18/3/13 
 

 

 المؤتمر العالمي لمنقل الجوي
 االجتماع السادس

 2182مارس  22إلى  81ل، من يامونتر

 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات من جدول األعمال: 8البند 
 تترتب عميها آثار اقتصادية المجاالت األخرى من أعمال االيكاو التي قد :8-2
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 استعراض عالمي عام لالتجاهات والتطورات من جدول األعمال: 8البند 

 المجاالت األخرى من أعمال االيكاو التي قد تترتب عميها آثار اقتصادية :8-2

 الوثائق 1-1

)ُمقّدمة من األمانة  WP/18 من جدول األعمال عمى ضوء ورقات العمل التالية: 2-1نظر المؤتمر في البند    1-1-1
 .دولة عضوا في لجنة أمريكا الالتينية لمطيران المدني( 22)مقدمة من  WP/58 )مقدمة من كوبا( و  WP/37 العامة( و

 المناقشة 1-2

 بالنسبة لتطور الطيران المدني الدولي بشكل سميم وآمن غاية األىمية فيأمن الطيران ذكرت عدة وفود أّن   1-2-1
تكاليف أمن الطيران  بشأن، المقدمة من األمانة العامة، WP/18 ما جاء في ورقة العمل د المؤتمر باإلجماعوأيّ ومنظَّم.  

 .يا الورقةتتي تضمنوالرسوم ذات الصمة، واعتمد التوصيات ال

عن األثر المترتب عن الحصار الذي تفرضو الواليات المتحدة  مومات المقدمة من كوبا فيما يتعمق بالمعو   1-2-2
. في قطاع الطيران المدني، أعربت وفود من ثالثة دول أعضاء عن تأييدىا لموقف كوبا ولما تضمنتو الورقة من توصيات

روح اتفاقية الطيران المدني يخالف  الجانبوقالت ىذه الوفود إّن الحصار الذي تفرضو الواليات المتحدة ىو قرار أحادي 
 وذكرت أيضا أن االجتماع السادس لممؤتمر العالمي لمنقل الجوي ىوسمبا عمى تطوير الطيران المدني في كوبا. ، ويؤثر الدولي

ذه المسألة ىي الواليات المتحدة إن ىوذكرت استدامة النقل الجوي. ألّنو يتطرق لمسألة  المحفل المناسب لمعالجة ىذه المسألة
العامة إلى أّن الجمعية العمومية، األمانة  خالف سياسي بين طرفين ليس من المناسب التطرق إليو في ىذا المؤتمر. وأشارت

وىي الييئة اإلدارية لممنظمة، كانت قد تطرقت إلى ىذه المسألة في دورتيا السابعة والثالثين، وأّن االجتماع السادس لممؤتمر 
أّنيا تعتزم عرض ىذه القضية عمى نظر الجمعية في دورتيا كوبا  ذكرت. وفي الختام، بتسوية ىذه المسألةغير مأذون لو 

 .الثامنة والثالثين القادمة

دولة عضوا في لجنة  22وكان ىناك تأييد عام لالستنتاجات والتوصيات التي عرضتيا شيمي بالنيابة عن   1-2-3
. وأعربت عدة دول عن النظام االقميمي لمتعاون في مراقبة السالمةا يتعمق بفعالية تكاليف أمريكا الالتينية لمطيران المدني فيم

تأييدىا ليذا النوع من التعاون اإلقميمي الذي يحقق لألطراف المعنية وفورات في التكاليف. بيد أّن المؤتمر أشار إلى أّن 
نبغي الخمط بينيا وبين أفرقة االيكاو اإلقميمية لمسالمة الجوية مجموعات السالمة من قبيل ىذا النظام واألنشطة ذات الصمة ال ي

(RASGs)  والمنظمات اإلقميمية لمراقبة السالمة الجوية(RSOOs). 

 االستنتاجات 1-3

 عمى ضوء الوثائق والمناقشات، خمص المؤتمر إلى ما يمي:  1-3-1
الطيران المدني الدولي في جميع أرجاء أمن الطيران أمر حاسم بالنسبة لسالمة وأمن وتنظيم تطوير  (أ 

 العالم، وأن التحديات األمنية العديدة التي يواجييا قطاع النقل الجوي الدولي اليوم ستزداد تكاليفيا؛

تنفيذ تدابير وميام األمن الجديدة والمعززة لممطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجوية، بما في ذلك  (ب 
إضافية.  ويتم تشجيع الدول عمى االمتثال لسياسات االيكاو بشأن مراقبة األمن، ستسفر عن تكاليف 

 وثيقة سياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجويةرسوم األمن الواردة في 
(Doc 9082)  عند تحديد التكاليف الواجب استردادىا من المنتفعين ومن المنتفعين النيائيين من خالل

 الرسوم؛
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رشاداتيا بشأن الجوانب االقتصادية ألمن  الطيران تظل سارية. فقد سّمم مؤتمر سياسات االيك (ج  او وا 
بأن سياسات االيكاو الحالية السترداد  2002اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية لعام 

تكاليف تدابير األمن بالمطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجوية ال تزال سياسات مناسبة وأوصى أن 
 كفل الدول تنفيذىا بفعالية؛ت

المسألة التي أثارتيا كوبا كانت الييئة الرئاسية لاليكاو قد تناولتيا في دورة جمعيتيا السابعة والثالثين  (د 
حيث قررت عرض المسألة عمى نظر رئيس المجمس الذي أسيم فييا بمساعيو الحميدة خالل 

 مناسبات سابقة؛
ة السالمة لمجيات المعنية وفورات كبيرة في التكاليف، تجسدت حقق النظام االقميمي لمتعاون في مراقب (ه 

في منافع عمى المشغمين؛ ولم تكن أنشطة التدريب ومساعدة الدول واألنشطة المتعددة الجنسيات 
وأنشطة التنفيذ والحمقات الدراسية وغيرىا من األنشطة لتتم من دون النظام اإلقميمي لمتعاون في مراقبة 

ا كانت ستكون في غير متناول معظم الدول؛ والتعاون بين الدول في المنطقة قد تيسر السالمة، أو أّني
 بفضل توحيد التدريب عمى المستوى اإلقميمي.

 التوصيات 8-4

عمى ضوء الوثائق التي تم النظر فييا، وعقب المناقشات التي دارت حول مجاالت عمل االيكاو األخرى   1-4-1
 من جدول األعمال، اعتمد المؤتمر التوصيات التالية: 2-1دية بموجب البند التي قد تكون ليا آثار اقتصا

 2/8-8التوصية 

 :يوصي المؤتمر بأن

تنفيذ سياسات االيكاو الحالية السترداد تكاليف التدابير األمنية ومياميا في المطارات تكفل الدول  أ(
رسوما معقولة وفعالة من حيث  ولمقدمي خدمات المالحة الجوية لكي تكون رسوم المستخدم األمنية

 التكمفة ولتعزيز التواؤم في العالم أجمع؛

أن تدرج في تشريعاتيا أو لوائحيا أو سياساتيا الوطنية وكذلك في اتفاقات خدمات جدير بالدول  ب(
المالحة الجوية المبادئ الرئيسية األربعة والمتعمقة بالرسوم والتي ىي عدم التمييز والصمة بالتكاليف 
والشفافية والتشاور مع المنتفعين، وذلك من أجل كفالة امتثال مشغمي المطارات ومقدمي خدمات 

 ر؛المالحة الجوية ليذا األم

 ؛النظام االقميمي لمتعاون في مراقبة السالمةينبغي لدول أمريكا الالتينية أن تزيد من مساىمتيا في  ج(

يمكن أن تتحقق من التعاون اإلقميمي، وليا التشجيع  الدول مدعوة إلى مالحظة فعالية التكاليف التي د(
 في أن تحدد أىدافا ومؤشرات إدارية واقتصادية؛

اتخاذ جميع التدابير ذات الصمة من أجل ضمان اإلدراك والمعرفة عمى نطاق واسع ينبغي لاليكاو  ه(
 صمة.بسياساتيا وتشجيع استخدام إرشاداتيا بشأن تكاليف أمن الطيران والرسوم ذات ال
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