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 )FAL/12( تسهيالت النقل الجوي لشعبةالدورة الثانية عشرة 
 ٢/٤/٢٠٠٤ الى ٢٢/٣القاهرة، مصر، من 

 تنفيذ أحكام محدثة للتسهيالت واألمن في عمليات خدمة الشحن الجوي :٣  رقمالبند
 األمن :٢-٣ 

 ٣٨-٢ القاعدة –وصول ومغادرة الطائرة 
 الملحق التاسع

 ) األمريكيةتحدةالواليات الممقدمة من  وثيقة(

 الموضوعخلفية  -١

 دولة متعاقدة تطلب ترخيصا فصل الثاني بالملحق التاسع أن أي من ال٣٨-٢يرد في القاعدة القياسية  ١-١
مسبقا ألسباب متعلقة بسالمة الطيران، في حالة الطائرات التي تقوم برحالت مرور بدون توقف أو بتوقف ألغراض 

ومات أخرى غير المعلومات الموجودة في خطة الطيران عند تقديم طلب غير تجارية، لن تطالب بتقديم أي معل
 .الحصول على الترخيص المسبق

 من الفصل الثاني بالملحق التاسع أنه يجب على الدول المتعاقدة أن تقبل ٤١-٢يرد في القاعدة القياسية  ٢-١
أن يتم تسليم هذه البيانات قبل موعد البيانات التي تتضمنها خطة الطيران على أنها اخطار مسبق واف بالوصول بشرط 

 .الوصول بساعتين على األقل وأن يجري الهبوط بمطار دولي يسبق تحديده

 يات المتحدة األمريكية المرتبطةأنشطة الوال -٢

 بأمن الطيران

  باألمن القومي للواليات المتحدة األمريكية، وضعت تشريعات تقتضي معلوماتمتعلقة شؤوناستنادا الى  ١-٢
.   المرسلة بكل وسائل النقل، الواصلة الى الواليات المتحدة األمريكية والمغادرة منهاة مسبقة عن البضائعالكتروني

يع البضائع المشحونة رامية الى النهوض باألمن القومي أن ترسل قائمة شاملة وتفصيلية بجمال التشريعاتوتقتضي هذه 
.   مغادرة، وذلك الى سلطات الجمارك وحماية حدود الواليات المتحدة األمريكيةالى أول مرفأ وصول أو آخر مرفأ

والتوجيه هنا أنه اذا .  ويشتمل ذلك على البضائع التي ال يكون المقصد النهائي الرسالها هو الواليات المتحدة األمريكية
 . قائمة شاملة وتفصيلية بعناصر البياناتما هبطت الطائرة على أراضي الواليات المتحدة األمريكية، فانه ينبغي تقديم

 ضرورة ارسال اخطار  استخدام الطائرات كأسلحة ارهابوتفرض الشواغل األمنية المستمرة بشأن ٢-٢
 .كانت عابرة أو تتزود بالوقود أو تقوم بتوصيل ركابأمسبق عن كل طائرة تدخل الواليات المتحدة األمريكية سواء 
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 .العموميةت أمن البضائع المشحونة جوا وسيستمر ذلك لضمان السالمة نفذت تعديالت كبيرة على اجراءا ٣-٢

 االجراء المعروض على اجتماع الشعبة -٣

من الفصل الثاني بالملحق التاسع بغية اقتضاء ) و( بالقسم ٣٨-٢ان اجتماع الشعبة مدعو لتعديل القاعدة  ١-٣
 .لمتعاقدة حسبما تقتضيه الدولة ا،الوثائق اضافة الى معلومات عن خطة الطيران

تستطيع أي دولة متعاقدة تطلب ترخيصا مسبقا ألسباب متعلقة بسالمة أو أمن الطيران في حالـة     ٣٨-٢"
الطائرات التي تقوم برحالت مرور بدون توقف أو بتوقف ألغراض غير تجارية، أن تطالب بمزيد مـن             

 ".الترخيص المسبق عند تقديم طلب الحصول على ، غير تلك الواردة في خطة الطيران،المعلومات

 ـ انتهـى ـ


