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  فريق خبراء التسهيالت
  االجتماع الخامس

  ٤/٤/٢٠٠٨-٣١/٣مونتريال، 

  :على النحو التالي) ٩( من الملحق السادسأحكام الفصل تعديل 

 —  المطارات الدولية— السادسالفصل 
  التسهيالت والخدمات المتعلقة بالحركة

  محطات الركاب يف التسهيالت والخدمات المختلفة  —سادسا 

نبغي أن تكون التسهيالت المعدة الستعمال الركاب العابرين مشتملة على كافة الترتيبات لتوفير ي  —توصية   ٣٥-٦
  .سبل الراحة لهم

ت التخزين الالزمة لحفظ تجهيزاتوفير أن تسمح كل دولة متعاقدة لمشغلي المطار ب ينبغي  —توصية   ٢٧-٦ ١-٣٥- ٦
  .الحق تعادتها في وقتاألمتعة التي يتركها أصحابها في المطارات الدولية الس

 لتخزين عملية في المطارات الدوليةتوفير تجهيزات أن تكلف كل دولة متعاقدة قيام مشغلي المطار بيجب   ٢٨-٦ ٢-٣٥- ٦
 ارسالها أو استعادتها أو قبل التخليص ألغراض على نحو آمنوحفظها األمتعة المتخلفة، واألمتعة غير المعرفة أو الضالة، 

كما يجب السماح . واالجراءات الحكومية المعمول بها في أراضي الدولة المعنية المحلية للقوانين التصرف فيها وفقا
ساعات تشغيل  في أثناء على األقل طوالالوصول الى األمتعة ب  الطائرات أو مقدم الخدمةمشغل شركات الطيرانلموظفي 
  . المطار

 تكفل عدم تعرض الجمهور من غير المسافرين المسموح التيينبغي أن تتخذ الترتيبات المناسبة   —توصية   ٣٦-٦
  .لهم بدخول مباني المطار، لسير الحركة القادمة أو المغادرة

يجب على كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع شاغلي المطار، أن تكفل تصميم وتنظيم تجهيزات محطة الركاب   ٢٩- ٦ ٣٦- ٦
  .  لركاب الواردة والمغادرةبحيث ال يتداخل الجمهور غير المسافر مع تدفق حركة ا

ينبغي توفير تجهيزات لمنظمي المجموعات السياحية في أماكن عامة أو غير مراقبة من مناطق   —توصية   ١-٣٦-٦
  .أو المغادرة، بغية تقليل التزاحم في مباني المطار الى أدنى حد/الوصول و

رائـب أو سلع أخرى للبيع في مباني المطار، في الحاالت التي تعرض فيها السلع المعفاة من الض  —توصية   ٣٧-٦
سواء للركاب المغادرين فقط أو للركاب المغادرين والقادمين، ينبغي توفير أماكن مالئمة لمحالت البيع تضمن سهولة 
وصول عدد كبير من الركاب اليها وخدمات ذات كفاءة ومساحات كافية للعمالء، لتفادي التزاحم وعرقلة المجرى الرئيسي 

  . ركة الركاب المغادرين أو القادمينلح
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يجب على كل دولة متعاقدة، بالتشاور مع مشغلي المطار، أن تكفل عدم تسبب محالت البيع في اعاقة   ٣٠- ٦ ٣٧- ٦
  .تدفقات الركاب، مع توفير أماكن مالئمة لها

خال الطائرات المستعملة ينبغي للدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات التي بمقتضاها يمكن اد  —توصية   ٣١- ٦ ٣٨- ٦
  .للشحن فقط وحموالتها والتخليص عليها في األماكن المخصصة للشحن

للبضائع ) مناطق(أو منطقة ) محطات(ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تكفل قيام مشغلي المطار على نحو مالئم بتوفير محطة 
  .تستخدم في تخليص طائرات الشحن الخالص

مبنى شحن البضائع بالمطار مع األخذ بعين   تؤمن سهولة وسرعة الوصول الىينبغي أن  —توصية   ٣٢- ٦ ٣٩- ٦
، والمساحات ىاالعتبار ما قد تحتاج اليه سيارات الشحـن الضخمة من مساحات كافية على الطرق المؤدية الى هذا المبن

  .الالزمة أمام المبنى لقيام تلك السيارات بمناورات الوقوف في المكان المطلوب
 إليهاالوصول  قطر البضائع وتالمالئم لمحطاصميم التكل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفل ينبغي ل

  . بفعاليةإليها  الوصولإمكانيةوتشغيلها على نحو ييسر 
 محطات كل أن تجهزلكل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفل تجهيز ينبغي   —توصية   ٣٣- ٦ ٤٠- ٦

  . مستوى أرضيتها الى مستوى أرضية صناديق سيارات الشحنيرتفعائع بمواقع لالستالم والتسليم البض
استعمال المعدات الميكانيكية  لكل دولة متعاقدة بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفلينبغي   —توصية   ٣٤- ٦ ٤١- ٦

  . كان هناك مبرر لذلكواآللية في كافة عمليات الشحن والتفريغ والنقل والتخزين للبضائع، اذا
ينبغي توفير مساحات كافية بجوار منطقة الجمارك لتخزين البضائع المنقولة جوا ومناولتها، بما   —توصية   ٤٢-٦

ة والحاويات، بحيـث يسهل على األشخاص والمركبات المرخص لها في ذلك تجميع وفرز حموالت المنصات الناقل
وينبغي أن تأخذ هذه . الوصول اليها من ساحة وقوف الطائرات ومن الطريق المؤدي الى المنطقة المفتوحة للجمهور

  .المخدرات الترتيبات في االعتبار تدابير أمن الطيران والتدابير المناسبة لمراقبة
ل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن تكفل وجود تصميم لمحطات البضائع ييسر يجب على ك  ٣٥- ٦ ٤٢- ٦

  .ويجب وضع هذه المحطات بالقرب من مناطق الجمارك. فحص وتخزين البضائع على نحو يتسم بالسالمة والكفاءة واألمن
توفير األماكن والتسهيالت  تكفللكل دولة متعاقدة بالتعاون مع مشغلي المطار، أن ينبغي   —توصية   ٣٦- ٦ ٤٣- ٦

  .الكافيـة فـي المطارات الدولية أو في مواقع مناسبة خارج المطار، لتخزين الحاويات الفارغة بصورة مؤقتة
مثال البضائع القيمة، (ينبغي تزويد مباني شحن البضائع بمستودعات لتخزين الحموالت الخاصة   —توصية   ٤٤-٦

كما ينبغي ). فات البشرية، والبضائع المشعة وغير ذلك من البضائع الخطرة، والحيوانات الحيةالمشحونات القابلة للتلف، الر
عدم السماح ألي شخص غير مرخص له بدخول األماكن التي يتم فيها تخزين البضائع والبريد طول الليل أو لمدد أطول 

  .قبل شحنها بالجو
غلي المطار، أن تكفل وجود تجهيزات مالئمة في محطات يجب على كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مش  ٣٧- ٦ ٤٤- ٦

  .والحيوانات الحيةوالبريد رفات البشرية والبضائع الخطرة الالبضائع لفحص وتخزين البضائع القيمة والقابلة للتلف و
 ينبغي توفير أماكن لوقوف معدات التناول في مباني شحن البضائع عند عدم استعمالها، وبحيث ال  —توصية   ٤٥-٦

  .تتعرض لحركة البضائع الداخلة والخارجة
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في حالة توقف الطائرات ذات السعة الكبيرة التي تحمل ركابا وبضائع بجوار مبنى محطة   —توصية   ٤٦-٦
الركاب، ينبغي توفير كل التجهيزات الالزمة لتحميل وتفريغ ونقل األحجام الكبيرة من البضائع بين الطائرة ومبنى أو مباني 

ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تصمم المسارات المخصصة للبضائع بحيث ال تتعرض . ئع على وجه السرعةشحن البضا
  .لمسارات الركاب واألمتعة

ينبغي توفير التجهيزات عند الضرورة لنقل البضائع الضخمة أو ذات الحمولة الثقيلة بواسطة   —توصية   ٤٧-٦
 الوكيل أو الشاحن على أن يخضع ذلك لموافقة السلطات  أومباني المستورد مباشرة من المطار الى المعتمدةوسيلة النقل 

  .الجمركية مع التقيد بالشروط التي تتطلبها هذه الموافقة
ينبغي توفير مساحات كبيرة ومالئمة في المطارات الدولية بحيث يتم فك وفرز واعادة تجميع   —توصية   ٤٨-٦

ركية لشحنها على الفور أو في وقت الحق، ويجب أن تراعي مثل هذه البضائع العابرة تحت اشراف السلطات الجم
  .الترتيبات اعتبارات أمن الطيران أو التدابير المناسبة لرقابة المخدرات

في المطارات التي تفتقر الى السعة الكافية لمعالجة البضائع والتي يكون زيارتها محدود أو غير   —توصية   ٤٩-٦
كما ينبغي تقليل االجراءات المطلوبة لنقل البضائع . د مستودعات مؤمن عليها خارج المطارممكن، فينبغي السماح بوجو

  .بينها الى أدنى حد بغية التعجيل بالتخليص عليها والحد من التزاحم على مستودعات المطار
 التعجيل عندما ترى سلطات البريد أن حجم البريد الجوي يستدعي ذلك، وحيثما يساعد ذلك على  —توصية   ٥٠-٦

بارساله، ينبغي توفير مساحات وتجهيزات كافية في المطارات الدولية من أجل اعادة معالجته، وفرزه وارساله على أن 
  تراعي هذه االجراءات تدابير أمن الطيران والتدابير المنا

ة لفحص وتخزين يجب على كل دولة متعاقدة، بالتعاون مع مشغلي المطار، أن توفر التجهيزات المالئم  ٣٨- ٦ ٥٠- ٦
  .شحنات البريد على نحو يتسم بالسالمة والكفاءة واألمن في المطارات الدولية التي يستدعي حجم البريد فيها ذلك األمر

  — انتهى —


