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 سهيالتتفريق خبراء ال
 االجتماع التاسع

 7/4/2016إلى  4ال، ـريمونت

 التعديالت على الملحق التاسع: 3 البند رقم

  التعديل المقترح إدخاله على الملحق التاسع:
 : قائمة الركاب(2)المرفق 

 (هولندامقدمة من ورقة )

 ملخص

بتوصيات مجلس السالمة الهولندي مع التركيز بوجه خاص على  ريق خبراء التسهيالت إلى األخذ علما  فورقة العمل هذه تدعو 
 .ممكنةال خر األجراءات اإلبالملحق التاسع( والنظر في  (2))المرفق  ابقائمة الرك   إلى "جنسيةال"إضافة التوصية ب

 على فريق خبراء التسهيالت: ةالمعروض اتاإلجراء

 ، وذلكالملحق التاسع تعديلوافقة على هذه والمورقة العمل  في نالمبي  ح اقتر اال لنظر فياإلى ُيدعى فريق خبراء التسهيالت 
 .مرفقال فين على النحو المبي  

 مقدمةال -1

في السلطات األوكرانية شرعت ، 17/7/2014في  MH17ثناء الرحلة الجوية بعد سقوط الطائرة الماليزية أ 1-1
، طلبت السلطات وبعد ذلكباتفاقية شيكاغو. ملحق الثالث عشر لحكا  األ الحادثة وفقا  أسباب تحقيق للوقوف على إجراء 

جلس وقد أصدر م .التحقيقهذا مجلس السالمة الهولندي إجراء  من ُطلب  بالتالي و أن تواصل التحقيق هولندا  مناألوكرانية 
التقرير الختامي ى فيما يلي بتقريره الختامي عن التحقيق في هذه الحادثة الخطرة )المسم   13/10/2015 السالمة الهولندي في

ستنتاجات عدة أشياء منها مجموعة من اال MH17التقرير الختامي عن الرحلة الجوية ويعرض (. MH17 1 الرحلة الجويةن ع
ة من هذا النوع. وقد ت  تناول هذه االستنتاجات والتوصيات مأساويتهدف إلى الحيلولة دون وقوع حوادث  التي توصياتالو 

 .ومناقشتها ضمن أفرقة خبراء اإليكاو األخر  ذات الصلة بهذا الموضوع

 المناقشة -2
باستخدا  هذه التوصية . وترتبط التسهيالتموضوع ب مع ذلك مجلس السالمة الهولنديتتعلق إحد  توصيات  2-1

طالب لن تُ " أنه علىلإليكاو من الملحق التاسع  13-2ة فقر . وتنص الةدثاح ة وقوعالمعلومات الواردة في قائمة الركاب في حال
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ب فيها بقائمة الركاب، تقتصر المتطلبات من المعلومات على الدول المتعاقدة بقائمة الركاب عادة. وفي الحاالت التي يطال  
على أن تشمل قائمة  (2)المرفق  وينص   ."وني أو ورقير تفي شكل إلكقبل المعلومات (. وتُ 2) ا في المرفقليهإالعناصر المشار 

 .هانقاط النزول منونقاط صعود الركاب إلى الطائرة و  اكبلر من اس  ا وف األوليةحر وال اللقبعدة أمور من ضمنها  الركاب
 .للغاية معلومات عام ةال عتبر هذهتُ و 

التي ينبغي إبالغها  ةاألسر إيجاد  ث  ثانيا   تحديد هوية الراكب أوال  ما يصعب  هذه التفاصيل، كثيرا   ظلوفي  2-2
ة وسرعة المعلومات الموجهة إلى قبل نشر أسماء الضحايا. وتهدف توصية مجلس السالمة الهولندي إلى تحسين مستو  دق  

 المطلوبة. المعلوماتالركاب من خالل إضافة جنسية الراكب إلى  ر  س  أُ 

ظهور في حالة مثال  في حالة الطوارئ الصحية ) ضرورية أيضا  قة بالجنسية وقد تكون المعلومات المتعل   2-3
ق على المعلومات عن قيدو ع يسر بشكل ل و حصال، من المه  تحاالة. وفي جميع الحادثة لئر ض طاتعر   بعدوذلك أمراض(، 

 تحديد ن بشكل أوضح كيفيةتبي  أن عرفة الجنسية ن شأن ممو . ة المعنيةسر األالراكب أو باالتصال بى جنسية الراكب حتى يتسن  
 .المعنية ةسر األموقع الراكب أو 

 التوصيات -3
مجلس السالمة الهولندي بتوصية  خبراء التسهيالت إلى أن يأخذ علما   قيفر العمل هذه ، تدعو ورقة بناء عليه 3-1

 .ممكنةاإلجراءات األخر  الالنظر في اب و لى قائمة الرك  إجنسية الراكب  بإضافة
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