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  المؤتمر العالمي للنقل الجوي
  االجتماع السادس

  ٢٠١٣مارس  ٢٢إلى  ١٨ل، من یامونتر

 من جدول األعمال ٢-١البند 

من جدول األعمال وینبغي إدراجه في المكان  ٢-١یشكل الجزء المرفق التقریر الُمعد عن البند 
  .المناسب في ملف التقریر بالغالف األصفر
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  لالتجاهات والتطورات املشاستعراض   من جدول األعمال: ١البند 

  ینجم عنها تأثیر اقتصاديقد عمال االیكاو ألأخرى مجاالت   :٢-١

  الوثائق  ١-٢-١

(ُمقّدمة من  WP/18 ورقات العمل التالیة:من جدول األعمال على ضوء  ٢- ١نظر المؤتمر في البند   ١-١- ٢- ١
في لجنة أمریكا من الدول األعضاء دولة عضوا  ٢٢(مقدمة من WP/58 (مقدمة من كوبا) وWP/37 األمانة العامة) و

 .الالتینیة للطیران المدني)

  المناقشة  ٢-٢-١

 شكل سلیم وآمنبالنسبة لتطور الطیران المدني الدولي ب في غایة األهمیةأمن الطیران ذكرت عدة وفود أّن   ١-٢- ٢- ١
تكالیف أمن الطیران  بشأن، المقدمة من األمانة العامة، WP/18 ما جاء في ورقة العمل د المؤتمر باإلجماعوأیّ ومنظَّم.  

العائد على وورد اإلعراب عن رأي فیما یتعلق باألثر السلبي  .ها الورقةتتي تضمنوالرسوم ذات الصلة، واعتمد التوصیات ال
من استخدام الطیران المدني في أنشطة ال یمكن القبول بها ضمن إطار اتفاقیة الطیران المدني الدولي ألّنها  النقل الجوي الدولي

  أیضا. ةال تهدد تطّور الطیران المدني الدولي فحسب، بل وتنمیته االقتصادی

لوالیات المتحدة  عن األثر المترتب عن الحصار الذي تفرضه افیما یتعلق بالمعلومات المقدمة من كوبا و   ٢-٢- ٢- ١
. عن تأییدها لموقف كوبا ولما تضمنته الورقة من توصیات بعض الدول األعضاءفي قطاع الطیران المدني، أعربت وفود 

، روح اتفاقیة الطیران المدني الدوليیخالف  إّن الحصار الذي تفرضه الوالیات المتحدة هو قرار أحادي الجانب وقالت كوبا
المحفل  وذكرت أیضا أن االجتماع السادس للمؤتمر العالمي للنقل الجوي هولطیران المدني في كوبا. سلبا على تطویر اویؤثر 

خالف الوالیات المتحدة إن هذه المسألة هي وذكرت استدامة النقل الجوي. ألّنه یتطرق لمسألة  المناسب لمعالجة هذه المسألة
العامة إلى أّن الجمعیة العمومیة، وهي األمانة  لمؤتمر. وأشارتسیاسي بین طرفین لیس من المناسب التطرق إلیه في هذا ا

الهیئة اإلداریة للمنظمة، كانت قد تطرقت إلى هذه المسألة في دورتها السابعة والثالثین، وأّن االجتماع السادس للمؤتمر غیر 
في  الجمعیة العمومیة لالیكاولى نظر أّنها تعتزم عرض هذه القضیة عكوبا  ذكرت. وفي الختام، مأذون له بتسویة هذه المسألة
  .دورتها الثامنة والثالثین القادمة

من الدول دولة عضوا  ٢٢وكان هناك تأیید عام لالستنتاجات والتوصیات التي عرضتها شیلي بالنیابة عن   ٣-٢- ٢- ١
. اقبة السالمةقلیمي للتعاون في مر النظام اإلفي لجنة أمریكا الالتینیة للطیران المدني فیما یتعلق بفعالیة تكالیف األعضاء 

وأعربت عدة دول عن تأییدها لهذا النوع من التعاون اإلقلیمي الذي یحقق لألطراف المعنیة وفورات في التكالیف. بید أّن 
السالمة من قبیل هذا النظام واألنشطة ذات الصلة ال ینبغي الخلط بینها وبین أفرقة االیكاو اإلقلیمیة  نظمالمؤتمر أشار إلى أّن 

  .)RSOOs(المنظمات اإلقلیمیة لمراقبة السالمة الجویة  وأ )RASGs(جویة للسالمة ال

  االستنتاجات  ٣- ٢- ١

  ص المؤتمر إلى ما یلي:على ضوء الوثائق والمناقشات، خلُ   ١-٣- ٢- ١
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أمن الطیران أمر حاسم بالنسبة لسالمة وأمن وتنظیم تطویر الطیران المدني الدولي في جمیع أرجاء   )أ 
ستكون من العوامل العالم، وأن التحدیات األمنیة العدیدة التي یواجهها قطاع النقل الجوي الدولي الیوم 

 ؛الهامة لزیادة التكالیف
تنفیذ تدابیر ومهام األمن الجدیدة والمعززة للمطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجویة، بما في ذلك   )ب 

تشجیع الدول على االمتثال لسیاسات االیكاو بشأن  ویتممراقبة األمن، ستسفر عن تكالیف إضافیة. 
 وثیقة سیاسات االیكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجویةرسوم األمن الواردة في 

(Doc 9082)  عند تحدید التكالیف الواجب استردادها من المنتفعین ومن المنتفعین النهائیین من خالل
 الرسوم؛

الطیران تظل ساریة. فقد سّلم مؤتمر بشأن الجوانب االقتصادیة ألمن  سیاسات االیكاو وٕارشاداتها  )ج 
بأن سیاسات االیكاو الحالیة السترداد  ٢٠٠٨اقتصادیات المطارات وخدمات المالحة الجویة لعام 

تكالیف تدابیر األمن بالمطارات ولمقدمي خدمات المالحة الجویة ال تزال سیاسات مناسبة وأوصى أن 
 یذها بفعالیة؛تكفل الدول تنف

السابعة العمومیة المسألة التي أثارتها كوبا كانت الهیئة الرئاسیة لالیكاو قد تناولتها في دورة جمعیتها   )د 
اعیه الحمیدة والثالثین حیث قررت عرض المسألة على نظر رئیس المجلس الذي أسهم فیها بمس

ها عرض المسألة على ، وقد تمت اإلحاطة علما بما أعلنت عنه كوبا من اعتزامخالل مناسبات سابقة
 ؛في دورتھا الثامنة والثالثین القادمة الجمعیة العمومیة لالیكاو نظر

وفورات كبیرة في التكالیف، تجسدت  لدول المشاركةلقلیمي للتعاون في مراقبة السالمة حقق النظام اإل  )ه 
في منافع على المشغلین؛ ولم تكن أنشطة التدریب ومساعدة الدول واألنشطة المتعددة الجنسیات 

ي للتعاون في مراقبة وأنشطة التنفیذ والحلقات الدراسیة وغیرها من األنشطة لتتم من دون النظام اإلقلیم
السالمة، أو أّنها كانت ستكون في غیر متناول معظم الدول؛ والتعاون بین الدول في المنطقة قد تیسر 

 بفضل توحید التدریب على المستوى اإلقلیمي.

  التوصیات  ٤- ٢-١

االیكاو األخرى على ضوء الوثائق التي تم النظر فیها، وعقب المناقشات التي دارت حول مجاالت عمل   ١-٤- ٢- ١
  من جدول األعمال، اعتمد المؤتمر التوصیات التالیة: ٢-١التي قد تكون لها آثار اقتصادیة بموجب البند 

  ینجم عنها تأثیر اقتصاديقد عمال االیكاو ألأخرى مجاالت  - ٢/١-١  التوصیة

  :یوصي المؤتمر بأن

المطارات ولمقدمي ب األمنومهام تدابیر السترداد تكالیف تنفیذ سیاسات االیكاو الحالیة تكفل الدول   أ)
خدمات المالحة الجویة لكي تكون رسوم المستخدم األمنیة رسوما معقولة وفعالة من حیث التكلفة 

  ولتعزیز التواؤم في العالم أجمع؛
اتفاقات خدمات أن تدرج في تشریعاتها أو لوائحها أو سیاساتها الوطنیة وكذلك في جدیر بالدول   ب)

المالحة الجویة المبادئ الرئیسیة األربعة والمتعلقة بالرسوم والتي هي عدم التمییز والصلة بالتكالیف 
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والشفافیة والتشاور مع المنتفعین، وذلك من أجل كفالة امتثال مشغلي المطارات ومقدمي خدمات 
  ر؛المالحة الجویة لهذا األم

  ؛مجموعاتها اإلقلیمیة المعنیة بالسالمةا في أن تزید من مساهمته للدولینبغي   ج)

الدول مدعوة إلى مالحظة فعالیة التكالیف التي یمكن أن تتحقق من التعاون اإلقلیمي، ولها التشجیع   د)
  أهدافا ومؤشرات إداریة واقتصادیة، على غرار ما قامت به دول أمریكا الالتینیة؛في أن تحدد 

التدابیر ذات الصلة من أجل ضمان اإلدراك والمعرفة على نطاق واسع اتخاذ جمیع ینبغي لالیكاو   ه)
 بشأن تكالیف أمن الطیران والرسوم ذات الصلة. یةرشاداإلموادها بسیاساتها وتشجیع استخدام 

— — — — — — — —  


