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  فريق خبراء التسهيالت
  سداسالاالجتماع 

  ١٤/٥/٢٠١٠إلى  ١٠من مونتريال، 

  ٩التعديالت على الملحق :  من جدول األعمال ٦ رقم البند

 التسهيالت -  ٩مقترحات بتعديل الملحق : اب قاهرةبحاالت الطوارئ الناجمة عن أس

 )األمينورقة مقدمة من (

 الموجز
إلى محاصرة  ثوران بركان إيافيااليوكل في آيسلنداالنقل الجوي بسبب را مؤخأدت حاالت التوقف التي أصابت 

هؤالء الركاب مغادرة العديد من ولم يستطع . لركاب في المطارات بسبب إلغاء الرحالت الجويةآالف من ا
دق في فنا مبيتسمح لهم بإيجاد أماكن للالتي ت الالزمةدخول الالمطارات ألنهم لم يكونوا يحملون تأشيرات 

مثل هذه الحاالت، فإن األحداث  نين في الفصل الثالث يتناوالنصيتضمن  ٩وبالرغم من أن الملحق . محلية
أكثر الحاجة إلى تعزيز التدابير وحي بها الركاب العابرون، تهالمشاكل المزعومة التي واج كذلكاألخيرة، و

 .المماثلة في المستقبلحاالت الكوارث في الدول  إلىدخول هؤالء األشخاص ا لتيسيرفأكثر 

 :اإلجراء المطلوب من فريق خبراء التسهيالت

 ن في ورقة العمل هذه والموافقة على تعديالتمقترح المبيلنظر في الإلى اخبراء التسهيالت فريق دعى ي
 .الواردة في التذييل ٩الملحق 

 المقدمة - ١

ركـاب  الغير متوقعة تواجـه   تحاالن راعياالنصين التالين اللذين ي ٩يتضمن الفصل الثالث من الملحق  ١- ١
  :الجوية فعل رحالتهمذين باشروا بالال جويينال

في الحاالت االستثنائية التي ال يحمل فيها الزائر المؤقت تأشيرة دخول قبل   —توصية   ٥٢- ٣
  .ؤقتةالوصول، ألسبـاب قاهـرة، ينبغي للدول المتعاقـدة أن تسمح بدخوله بصورة م

لمتعاقدة وضع التدابير التي يمكن بموجبها السماح للركاب العابرين الذين يجب على الدول ا  ٦٠- ٣
يتعرضون للتأخير غير المتوقع نتيجة اللغاء أو تأخير الرحلة الجوية بمغادرة المطار بغرض المبيت 

 .والراحة
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، التي أصابت مؤخرا النقل الجوي بسبب ثوران بركان إيافيااليوكـل فـي آيسـلندا   ت التوقف خالل حاال ٢- ١
وحثها على  ين النصينتوجيه انتباه الدول المتعاقدة إلى هذل، وذلك 2010/18 (EB)أصدرت اإليكاو النشرة اإللكترونية رقم 

عابرين ممن تعطلت رحالتهم الجوية بسبب هذه األزمة، وذلك وفقا الضرورة، ال سيما إلى الركاب ال توفير المساعدة، عند
  .إلعالمبغرض ا FALP/6-IP/6في الورقة  اإللكرونيةوترد هذه النشرة . ينالفقرتاتين له

 ناقشةالم - ٢

ووفقا لتقارير أوردتهـا  . اء الرحالت الجويةآلالف األشخاص بسبب إلغ) الجوية( تضررت خطط األسفار ١- ٢
عالم، هناك مشكلة رئيسية ترتبط بالهجرة واجهها الركاب الجويون نتيجة حاالت اإللغاء هذه المتعلقة بتأشـيرة  إلأوساط ا
ممن لم يتمكنوا مـن مواصـلة رحالتهـم بمغـادرة     لم يسمح للركاب العابرين ) أ ،سبيل المثال على ،ويبدو أنه. الدخول

جرى تحويل الطـائرات إلـى دول كانـت    ) ب ألنهم لم يكونوا يحلمون تأشيرات دخول؛ مبيتالمطارات إليجاد أماكن لل
ارات ألنهم لم يكونوا يحملون تأشـيرات دخـول هـذه الـدول؛     مطاراتها مفتوحة، ولم يسمح للركاب بمغادرة هذه المط

م التـي  واجه السياح، الذين ألغت رحالتهم للعودة إلى بلدانهم األصلية، مشكلة أخرى تتعلق بتأشيرات الـدخول لـديه   )ج
دولة تقـع   نتيجة التأخير، مما جعلهم يواجهون وضعية غريبة حيث لم تعد لديهم وثيقة سفر تصلح لعبور ت صالحيتهاانته

  .في طريق رحلتهم إلى دولهم األصلية
بالسـماح للركـاب   ب الجويون كانت الرفض، من جانب دول العبور، اويبدو أن أكبر صعوبة تكبدها الرك ٢- ٢

 ٦٠-٣والقاعدة القياسية  ٥٢-٣وترمي التوصية . المحاصرين بمغادرة المطارات ألنهم لم يكونوا يحملون تأشيرات دخول
إلى معالجة مثل هذه الحاالت، وتوفير أساس قانوني يمكن للدول بموجبه أن تسمح لهؤالء األشخاص بدخول أقاليمها لفترة 

الحاجة إلى تعزيـز  وحي بها الركاب العابرون، تهالمشاكل المزعومة التي واج كذلكغير أن األحداث األخيرة، و. وجيزة
وبناء عليه، فـإن األمانـة    .حاالت الكوارث المماثلة في المستقبلفي دخول هؤالء األشخاص إلى الدول ا لالتدابير تيسير

، على النحـو  ٦٠-٣بحيث ترقى إلى مستوى قاعدة قياسية، وتعديل القاعدة القياسية  ٥٢-٣العامة تقترح تعديل التوصية 
  .الوارد في التذييل

عاجل وذي أولويـة  هتمام ينبغي لهم أن يحظوا باالجويين الذين بعض فئات الركاب  ٩ال يتناول الملحق و ٣- ٢
. معوقونقصر غير مصحوبيين وركاب يوجد ركاب لديهم احتياجات طبية، وو. في حاالت الطوارئ مثل األزمة األخيرة

إيـالء   لي المطـارات علـى  رغم الدول ومشغلي الطائرات ومشغـ، يقترح إضافة قاعدة قياسية جديدة في الملحق تُهكذاو
 .اويتضمن التذييل مسودة نص، للنظر فيه. هؤالء األشخاص في حاالت الطوارئاألولوية ل

مـن   ئـة تبطان بحاالت تدعو إلى اتخاذ إجراءات طارري ٦٠-٣و ٥٢-٣بالرغم من أن النصين الحاليين و ٤- ٢
داد قسم جديد في الفصل الثالـث  وتقترح األمانة العامة إع. جانب الدول، إال أنها ترد في أماكن منفصلة في الفصل الثالث

من شأن ذلـك  و. أعاله ٣-٢، إلى جانب القاعدة القياسية المقترحة في الفقرة دالحاليين تحت هذا القسم الجدي ونقل النصين
وجود هذه القواعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق، تيسيرا للرجوع إليها، عند الضروروة في  ساعد على إبرازأن ي
 .بلالمستق

— — — — — — — — 
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 التذييل

  :على النحو التالي ٩الملحق  يعدل

  قاهرةألسباب  تأشيرات الدخول/ئةارالمساعدة الط –) ع(
  
 الزائر المؤقت ال يحمل لراكب أو طاقم القيادةا إذا كان افيه ي ال يحملالت في الحاالت االستثنائية  — توصية  ٥٢- ٣

لدول ا ينبغي يجب على، سباب قاهرةسبب تحويل اتجاه الرحلة الجوية ألب، اهـرة، ألسبـاب قتأشيرة دخول قبل الوصول
  .ؤقتةالمتعاقـدة أن تسمح بدخوله بصورة م

يجب على الدول المتعاقدة وضع التدابير التي يمكن بموجبها السماح للركاب العابرين الذين يتعرضون للتأخير   ٦٠- ٢
 .بمغادرة المطار بغرض المبيت والراحة ب قاهرة،، ألسباالجوية غير المتوقع نتيجة اللغاء أو تأخير الرحلة

  
  
٣-x      في حاالت الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية، يجب على الدول المتعاقـدة ومشـغلي الطـائرات ومشـغلي

ركـاب  الن والمصـحوبي قصـر غيـر   اللديهم احتياجات طبية، وممن ركاب المطارات أن يوفروا المساعدة ذات األولوية لل
 .المعاقين الذين باشروا بالفعل رحالتهم الجوية

٣-xx  للسفر جوا  صحيحةعبورها، للركاب الذي يحملون حجوزات يجب على الدول أن تسمح بالمغادرة من أقاليمها، أو
  .لديهم بسبب تأخير الرحالت الجوية ألسباب قاهرة تأشرات الدخول ت صالحيةإذا ما انته

  

  — انتهى —


