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 مسائل التسهيالت األخرى :٧  رقمالبند

 سرهماعدة الى ضحايا حوادث الطائرات وأتقديم المس

 )ورقة مقدمة من جمهورية كوريا(

 ملخص
لموقع الحادث نفس الدعم الـذي      تتضمن هذه الورقة توصية بأن تقدم الدول المتاخمة         

 المقدمة مـن األمانـة   FAL/12-WP/11 في ورقة العمل والمذكورتقدمه دولة الحادث  
 .العامة لاليكاو

 .١-٣االجراء المعروض على الشعبة يرد في الفقرة 

 مقدمةال -١

دث هم يرغبون في دخول مواقع الحوالضحايا بحزن عظيم ويأس، ف أعضاء أسر اتعود علىان الحوادث  ١-١
 والتعرف على ،حضور مراسم التأبينلناجين في أقرب فرصة ممكنة، و لمقابلة ا، مثل المستشفيات،واألماكن األخرى

قتضي من دولة الحادث ة جدا وت وضرورية مستصوبرغبتهم هذهمن الناحية االنسانية أن نحن نعتقد و.   الضحاياأمتعة
 فورا وعودتهم منها، على النحو الذي اقترحته األمانة العامة  اليهاهمأن تقدم الى أسر الضحايا المساعدات الالزمة لدخول

 .لاليكاو
ووفقا للملحق الثالث   .   في أراضي دولة متعاقدة    كما قد يقع  للطائرة فوق أعالي البحار     قد يقع    الحادث   لكن ٢-١

 القطع بـأن  عندما ال يمكن   في حوادث ووقائع الطائرات،   عشر باتفاقية الطيران المدني الدولي، الصادر بعنوان التحقيق         
 أي دولة، يجب على الدول أن تقدم المساعدات الالزمـة التـي تسـتطيع أن    هو اقليم مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة      

ومـن  .   طلبات دولة التسجيل التي هي صاحبة المسؤولية في بدء واجراء التحقيـق ، ويجب عليها كذلك أن تلبي     تقدمها
ويتطلب األمر أيضا التعاون الـدولي لصـالح        .  ذا القبيل يمكن اجراء عمليات تحقيق فعالة      خالل التعاون الدولي من ه    

،  أي دولـة اقلـيم وعندما يقع الحادث خـارج  .  الحادث  بسرعة الى االقليم الذي وقع فيهدخولالاألسر لكي تتمكن من   
بقايـا  يا أو أن تتعـرف علـى         الضـحا  ترىأو أن   / على األسر أن تتمكن من الذهاب الى موقع الحادث و           جدا صعبي

 .أمتعتهم

أقرب على   الحادث، ويجب    االقليم الذي وقع فيه   لذلك يجب تقديم المساعدة الى األسر بتسهيل دخولهم الى           ٣-١
 في ورقة العمل   والمذكورة  دولة الحادث  المقررة على المساعدة   أن تقدم    حادث الذي يقع فوق أعالي البحار      لمكان ال  دولة
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FAL/12-WP/11   في أعصـب األوقـات     على المساعدة الحقة     األسر   تحصلوبذلك  .  قدمتها األمانة العامة لاليكاو   التي
 .بصرف النظر عن مكان الحادث

 واألخرى في   ١٩٨٣ فوق أعالي البحار، احداهما في عام        جويتين نلقد عانت جمهورية كوريا من كارثتي      ٤-١
 شخصا فـي عـام      ١١٥، و ١٩٨٣في عام   شخصا   ٢٦٩(، وأسفرتا عن موت جميع أفراد الطاقم والركاب         ١٩٨٧عام  

 التعرف على جثث الضـحايا وبقايـا أمتعـتهم          لضحايا آنذاك وهي في أعمق حزنها تواقة الى       وكانت أسر ا  ).  ١٩٨٧
 وقـدمت   ،وقد شاركت الدول المتاخمة لموقعي هذين الحادثين في أعمـال البحـث واالنقـاذ             .  وزيارة موقع الحادثين  

وقد .  ربت األسر عن عميق تقديرها لهذه المساعدة      ـوأع.  يا لكي يتسنى لهم دخول أراضيها     المساعدة الى أسر الضحا   
 ٣٠٠بست وخمسين طائرة وأكثر مـن        – وميانمار والهند واليابان والواليات المتحدة       د تايالن – الدول المتاخمة    ساعدتنا

ولـوال  .   دوريات، وبواخر من البحرية األمريكية وخدمات األقمار الصناعية وما الى ذلـك        زوارقمركب صيد وعدة    
أن يتعرفـوا علـى الجثـث    ال أن يحضروا مراسم التأبين وال  الحادثين ويذلك الدعم لما أمكن لألسر أن يزوروا موقع     

 .وبقايا األمتعة

 FAL/12-WP/11تنقيح مقترح لورقة العمل  -٢

 في والوارد ذكرهالدول المتاخمة لموقع الحادث نفس الدعم الذي تقدمه دولة الحادث نقترح أن تقدم اننا  ١-٢
 : الى النص الذي أعدته األمانة لاليكاواالضافات التاليةولذلك نقترح .  FAL/12-WP/11ورقة العمل 

والدولة المتاخمة لمسرح الحادث كلما استحال القطع بأن موقـع           على دولة وقوع حادث الطائرة،     )أ 
 أن تتخذ الترتيبات الالزمة لتسهيل دخـول أفـراد أسـر ضـحايا      أي دولة، اقليمحادث جزء من    ال

 .حوادث الطائرات بصفة مؤقتة الى اقليمها
والدولـة  ،  ، على دولة وقـوع الحـادث      )أ(لدى الترتيب لدخول األشخاص المشار اليهم في الفقرة          )ب 

 أال تشترط ، أي دولةاقليمادث جزء من المتاخمة لمسرح الحادث كلما استحال القطع بأن موقع الح
أي وثائق سفر أخرى غير جواز السفر أو وثيقة السفر الطارئ الصادرة خصيصا لهؤالء األشخاص             

 .دولةاللتمكينهم من السفر الى تلك 

والدولة المتاخمة لمسرح الحادث كلما استحال القطع بأن موقع الحادث           ،تتخذ دولة وقوع الحادث    )ج 
ترتيبات أيضا لتسهيل الدخول الى اقليمها على أساس مؤقـت للمـوظفين            ،   دولة  أي اقليمجزء من   

المؤهلين التابعين للمشغل الذي وقع الحادث لطائرته، أو للمشغل الشريك في أحد التحالفات، وذلـك               
لتمكينه من توفير المساعدة للناجين وألفراد أسرهم وأسر الضحايا الذين لقوا حـتفهم فـي الحـادث          

 .األخرى ذات الصلة في تلك الدولةوالسلطات 

مالحظة ـ تقتضي أحيانا اتفاقات المشاركة في الرموز وغيرها من اتفاقات التحالف الشبيهة أن يتصرف  
بالنيابة عن المشغل الذي وقع له الحادث اذا كان الشـريك     " المستجيب األول "الشريك في التحالف بوصفه     

 .لحادث بشكل أسرع من المشغل الذي وقع له الحادثفي التحالف قادرا على الذهاب الى موقع ا

والدولة المتاخمة لمسرح الحادث كلما ، في الحاالت التي تقتضي فيها دولة وقوع الحادث ـ توصية )د 
 تأشيرات دخول لألشخاص المشار اليهم       أي دولة،  اقليماستحال القطع بأن موقع الحادث جزء من        

 أن تعجل باصدار تلـك التأشـيرات أو اصـدارها بصـفة             أعاله، ينبغي لها  ) ج(و) أ(في الفقرتين   
 .استثنائية عند الوصول

(                 على الدول المتعاقدة أن تتخذ الترتيبات الالزمة الصدار وثائق السفر الطـارئ حسـب االقتضـاء
 .لمواطنيها الذين نجوا من الحادث
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يبـات النقـل والتخلـيص    على الدول المتعاقدة أن توفر كل سبل المساعدة الالزمة مثل اجـراء ترت       )و
الجمركي العادة الرفات الى بلدانها األصلية بناء على طلب أفراد أسرة الفقيد أو المشغل الذي وقـع               

 .الحادث لطائرته

 االجراء المعروض على الشعبة -٣

 القواعد والتوصيات الدولية الواردة أعاله في الفصل الثامن من بادراجيرجى من الشعبة أن توصي  ١-٣
 .عالملحق التاس

 ـ انتهـى ـ


