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

 مكافحة تزوير وثائق السفر والهجرة غير القانونية :٤  رقمالبند

 شخاص غير المسموح لهم بالدخول ورعايتهماألاحتجاز 

 )الهندوثيقة مقدمة من (

 مقدمة -١

الى البند الجديد المقترح ادراجه في النقل الجوي مام شعبة تسهيالت جذب اهتالى الوثيقة  هذه تسعى ١-١
النص الى نطاق  وتقترح أن يتم توسيع الفصل الخامس بشأن احتجاز األشخاص غير المسموح لهم بالدخول ورعايتهم

ند بصورة وسوف تساعد عملية التنقيح المقترحة على ايضاح الب.  الظروف الفعلية في مطاراتناحد ما لكي يراعي 
 .WP/5 من الفصل الخامس في مرفق الوثيقة ٩-٥ويرد البند المشار اليه هنا باسم الفقرة .  أكبر

 المناقشة -٢

ه التدخل غير المشروع في الطيران المدني، يجب أن تكون جهود مثليي ذ الزايدت الم التهديدفي ضوء ١-٢
ع مشكلة تزوير وثائق السفر واألشخاص غير م التي تتخذها لوضع بند أفضل في الملحق التاسع للتعاملااليكاو 

مل بنودا شوتؤتي هذه الجهود اآلن ثمارها في شكل الفصل الثالث المنقح الذي ي.  بالدخول محل تقديرالمسموح لهم 
أكثر احكاما لفحص وثائق السفر المزورة والفصل الخامس الجديد الذي يتضمن بنودا صيغت بصورة أوضح للتعامل 

 بل أيضا حسب،ن تساعد هذه البنود الجديدة قضية األمن فول.   المسموح لهم بالدخول ومع المبعدينمع األشخاص غير
 .سوف تعزز التسهيالت بما أن مسؤوليات الحكومات وشركات الطيران ومشغلي المطارات قد رسمت بوضوح

ار الفصلين من الهيكل الذي بني في اطتعد مسألة احتجاز الركاب الواصلين ورعايتهم جزءا هاما  ٢-٢
من وقت المغادرة وحتى وقت قبول سلطات ) ١: (  وهي تنقسم الى ثالثة أجزاء وهي.الجديدين الثالث والخامس
اذا وجد أنهم غير مسموح لهم ) ٣.  (خالل الفترة التي يكونون فيها قيد عملية الفحص) ٢. (المراقبة الركاب لفحصهم

ومن المشجع رؤية أن هذا التقسيم .  خراجهم من أراضي الدولةخاذ هذا القرار حتى وقت ااتبالدخول، من وقت 
مرفق ( من الفصل الثالث ٤٥-٣ ى ال٤٣-٣لمسؤولية االحتجاز والرعاية قد اقترح لهذه الفئات الثالث في الفقرات من 

 في وبينما يتحمل المشغلون المسؤولية).  WP/5مرفق الوثيقة ( من الفصل الخامس ٩-٥والفقرة ) WP/3الوثيقة 
 .تتحمل السلطات العامة المسؤولية في الحالة الثانيةالحالتين األولى والثالثة، 

وفيما يخص المبدأ األساسي، ال يمكن أن يكون هناك اختالف مع تقسيم المسؤولية بالصيغة التي وردت  ٣-٢
ز الركاب ورعايتهم حيث أن المشغل فقط هو الذي يمكن أن يعد مسؤوال عن احتجا.  في الفقرات المشار اليها أعاله

ومرة أخرى يتعين على المشغل االضطالع .   الى نقطة أول ظهور لهم أمام مسؤول المراقبةصعود اللحظةمن 
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وفي مرحلة ما بين .   بالدخولأنه غير مسموح لهالسلطات العامة  وجدتاحتجاز ورعاية الراكب الذي بمسؤولية 
لطات العامة ومن الطبيعي أن تكون هذه السلطات مسؤولة عن مرحلتين، يكون الراكب تحت مسؤولية السهاتين ال

  .احتجازه ورعايته

المخطط سابق الذكر يعاني من ثغرة خطيرة في الحالة عند النظر من الناحية العملية، نجد أن كن ول ٤-٢
لمثل هذا أمكن للمشغل العثور على رحلة جوية   اذا. الثالثة وهي احتجاز ورعاية الشخص غير المسموح له بالدخول

ولكن ليس من غير الشائع مواجهة حاالت تكون الرحلة .  لديهالشخص خالل ساعات قليلة، فلن تكون هناك مشكلة 
وفي مثل هذه الحاالت، .  فترة أطول من ذلكعد الجوية التالية فيها متاحة بعد أربع وعشرين ساعة فقط أو أحيانا ب

ء على الشخص غير المسموح بدخوله وأن تكون هذه الغرفة في سوف يحتاج المشغل الى غرفة حجز منفصلة لالبقا
فضال عن ذلك سوف يكون من الضروري حراسة .  منطقة الوصول نفسها طالما أن هذا الشخص قد منع من الدخول

 وبسبب القيود العديدة الموجودة على الموارد، بما في ذلك القيود الخاصة بالمساحات،.  الغرفة لتفادي حوادث التسلل
التي تشغل رحالت الى مطار ما أن تكون في وضع يسمح لها بتنظيم منشآتها الطيران ال يبدو ممكنا لعديد من شركات 
هو أن يعتبر هؤالء األشخاص من الناحية العملي بصورة أكبر يكون الخيار سوف و.  الحتجاز مثل هؤالء األشخاص

ر مسموح لهم بالدخول وأن يقوم المشغلون المعنيون بالبدء في الفنية عائدين الى المشغلين من لحظة اعالنهم بأنهم غي
التسليم المادي لهؤالء األشخاص عن طريق السلطات العامة الى المشغلين تحمل تكلفة احتجازهم ورعايتهم على أن يتم 

 . ببضع ساعات فقطالمعنيين قبل الرحلة الجوية التي اتخذت عليها ترتيبات المغادرة

 : بالصيغة التاليةWP/5 الواردة في مرفق الوثيقة ٩-٥رة أعيدت صياغة الفق ٥-٢

الذي بحيازته وعن رعايته بدءا من التوصل الى عدم السماح له           يكون المستثمر مسؤوال عن الشخص      "
 ."٤-٥بالدخول واعادته الى المستثمر لنقله من الدولة وفقا للمادة 

تبدأ فقط عندما تستوفى االجراءات التي تتخذها السلطات        يبدو من الصياغة الواردة أعاله أن مسؤولية المشغل سوف          
  ويعد هذا السبب الجـذري  .العامة أال وهي التوصل الى أن الشخص غير مسموح له بالدخول واعادته الى المستثمر       

 الشخص غيرأن  التوصل الى ال تستلزم أن يكونتعديل الصياغة بحيث وينبغي .  للمشكلة والذي يحتاج الى النظر فيه
وبمعنى آخر، حتى اذا كان هناك فراغ زمني بـين          .  الضرورةمتزامنين ب المسموح له بالدخول واعادته الى المشغل       

الحدثين، تبدأ مسؤولية المشغل نحو احتجاز ورعاية الشخص من لحظة التوصل الى أن الشخص غير مسـموح لـه                   
 . في مرفق هذه الوثيقة٩-٥د صياغة منقحة للفقرة وتر.  بالدخول واخطار المشغل من قبل السلطات العامة بهذا األمر

 شعبةالالمعروض على االجراء  -٣

 .فصول الملحق التاسع في ٩-٥ المرفق للفقرة منقحالى النظر في اعتماد مشروع النص الشعبة التدعى  ١-٣

 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 
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 مرفق
 )WP/5مرفق الوثيقة  (٩-٥الفقرة المنقحة 

غير المسموح له بالدخول ويتحمل كل التكاليف ذات الصلة من الشخص  ورعاية   احتجازيكون المستثمر مسؤوال عن     "
.  ١١-٥الدولة عمال بالفقرة  الشخص  الى أن يغادر هذا٣-٥كتابة عمال بالفقرة بذلك لحظة اخطار السلطات العامة له 

لمشغل عن طريق االتفـاق     بشأن توقيت النقل المادي لحيازة هذا الشخص من السلطات العامة الى ا           قرار  ويتم اتخاذ   
  ."لى تجهيزات االحتجاز المتوافرة لدى المشغلعادا متعالمتبادل ا

 ـ انتهـى ـ


