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  فريق خبراء التسهيالت
  الخامساالجتماع 

  ٤/٤/٢٠٠٨-٣١/٣مونتريال، 

  :على النحو التالي) ٩(من الملحق ) ٦(أحكام الفصل  تعديل

 —  المطارات الدولية— السادسالفصل 
   التسهيالت والخدمات المتعلقة بالحركة

  الركاب وأعضاء الطاقم واألمتعة على الرحالت القادمة  —رابعا 

ى الدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات الالزمة لتوفير عدد كاف من قنوات المراقبة بحيث يتم التخليص يجب عل  ٢٦- ٦
مراقبة اضافية بقدر االمكان، تحول اليها الحاالت ) أو قنوات(كما يجب توفير قناة . على الركاب القادمين بأقل تأخير ممكن

  .المعقدة بدون تأخير الدفق الرئيسي للركاب
سواء (ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد أن توفير قنوات المراقبة في المطارات وتحديدها وتشغيلها  — صية تو  ٢١- ٦

 لتحقيق أقل قدر ممكن من التأخير واإلزعاج عند كاف) ، حسب االقتضاء سلطة معنية بالمراقبةأومن طرف مشغل المطار 
  .تن طائرات الركاب أو طائرات البضائع الصرف الطائرة، القادمين على موطاقمالتصريح بالدخول للركاب 

  .ينبغي ايالء اهتمام خاص للنقاط التي يتكرر فيها تأخير الركاب  —توصية   ٢٧- ٦
لتفادي أي تأخير للركاب، يجب اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد من وصول األمتعة الى منطقة استالمها في   ٢٨- ٦

  .الوقت المناسب
 الترتيبات لالسراع في انزال األمتعة، بما في ذلك األمتعة المعبأة في الحاويات، من ينبغي وضع  —توصية   ١-٢٨- ٦

ومن أجل هذا الغرض، ينبغي استعمال الوسائل اآللية للتفريغ والنقل . داخل الطائرة ونقلها بسرعة الى منطقة تسليم األمتعة
  .عدد الكافي من عمال المناولة في كل األوقاتفي الحاالت التي يستدعي فيها حجم الحركة ذلك، كما ينبغي توفير ال

 مساحة كافية في ينبغي توفير ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد أن مشغلي المطارات يوفرون  —توصية   ٢٢- ٦ ٢٩- ٦
  .بسرعةعلى أمتعته المسجلة وسحبها  بسهولة فورامنطقة استالم األمتعة تسمح لكل راكب بالتعرف 

تستخدم نظم توزيع األمتعة ميكانيكيا في المناطق الخاصة باستالمها، كلما دعا حجم ينبغي أن   —توصية   ٣٠- ٦
  .هذه األمتعة لذلك، بحيث تتحرك تجاه الركاب مما يسهل عليهم سحبها

 ، كلما اقتضت الحركة الجوية ذلك، من تركيب نظم آلية لتسليم األمتعةلدول المتعاقدة أن تتأكديجب على ا  ٣٢-٦  ٣٠- ٦
  .حركة أمتعة الركابل وذلك تيسيرارات الدولية في المطا
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 على السلطات المسؤولة عن المطارات الدولية أن تتأكد من امكانية حصول الركاب على المساعدة التي يجب  ١-٣٠- ٦
تمكنهم من نقل أمتعتهم من منطقة استالم األمتعة الى أقرب النقاط التي تتوافر فيها خدمات النقل البري من المطار أو فيما 

  .بين محطات الركاب داخل المطار ذاته
 المساعدة الالزمة لحمل األمتعة توفيرطلب من مشغلي المطارات ينبغي للدول المتعاقدة أن ت — صية تو  ٢٤-٦ ١-٣٠- ٦
وينبغي .   حين نقلها الحقاإلىفي المطارات الدولية، وذلك من نقطة استالم األمتعة ) مثل عربات نقل األمتعة، والحمالين(

  .ة بالمساعدة الخاصة المجانياإلعاقةأن يحظى األشخاص ذوو 

  الركاب وأعضاء الطاقم العابرون والمحولون  —خامسا 
ينبغي للدول المتعاقدة أن تسمح للركاب متى أمكن ذلك بالبقاء على متن الطائرة وبالنزول   —توصية   ٢٥-٦  ٣١- ٦

  .من الطائرة أثناء عملية التزود بالوقود بما يتفق مع تدابير السالمة
تتخذ الترتيبات الفنية والتنظيمية للتأكد من امكان استعمال الممرات ينبغي بصفة خاصة أن   —توصية   ١-٣١- ٦

  .متداخلة األجزاء من والى الطائرة أثناء التزود بالوقود
ينبغي للدول المتعاقدة أن تتأكد من توفير التجهيزات المادية في المطارات التي يتطلبها حجم   —توصية   ٣٢- ٦

ء الطاقم والركاب العابرين على نفس الطائرة أو المحولين الى رحالت أخرى، وطبيعة الحركة بحيث يمكن السماح ألعضا
  .بالبقاء بصفة مؤقتة بدون التعرض الجراءات الفحص اال ألغراض أمن الطيران أو في الحاالت الخاصة

  .ليس الهدف من هذا النص الحيلولة دون تطبيق تدابير مناسبة لمراقبة المخدرات  —مالحظة 
ينبغي أن تتخذ الترتيبات الالزمة لتوفير مكاتب مناولة تابعة لشركات الطيران في منطقة   —وصية ت  ٢٦-٦  ٣٣- ٦

   .العبور، وذلك الجراء الالزم نحو الركاب المحولين من طائرة أخرى بدون المرور عبر نقاط مراقبة التخليص
فية لمناطق تسجيل الركاب في أماكن العبور يوفرون مساحة كامشغلي المطارات تأكد من أن ينبغي للدول المتعاقدة أن ت

  .تحديد المساحة المطلوبة وساعات تشغيلها بالتشاور مع مشغلي الطائرةوينبغي .  المباشر، حسب أحجام الحركة الجوية
ينبغي أن تتخذ الترتيبات الالزمة بحيث يتمكن أعضاء الطاقم على الرحالت العابرة لفترة   —توصية   ٣٤- ٦

مراقبة الحركة الجوية أو مكتب األرصاد :   مثال(تصال بالتلفزيون أو التليفون بالوكاالت الحكومية المختلفة قصيرة، من اال
بدال من التوجه شخصيا الى تلك الوكاالت، على أن تكون وسيلة االتصال هذه واقعة بالقرب من المكان الذي تقف ) الجوية

  .أو أي مكان آخر قريب من الساحةفيه الطائرة للتحميل أو في ساحة وقوف الطائرات 
  


