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لرحالت اإلعادة إلى الوطن" "سريعًا  التصاريحمنح  الموضوع:

 ١٩-فترة انتشار جائحة كوفيدأثناء 

تسريع عملّية  ب)و  ؛العلم بالمعلوماتأخذ  أ) اإلجراء المطلوب:
الموافقة على "رحالت اإلعادة إلى الوطن" على 

 .٤لفقرة انحو ما هو مطلوب في 

 تحية طيبة وبعد،

 2020/47) و١٨/٣/٢٠٢٠، بتاريخ Ref. EC 6/3-20/46(المرجع  2020/46المنّظمة  يّ أتشّرف باإلشارة إلى كتاب 
يتعّين اتخاذها من طرف الدول  تدابير مختلفةشير فيهما إلى ذين أُ ل)، ال٢٠/٣/٢٠٢٠بتاريخ ، Ref. AN 13/35 -20/47(المرجع 

 .١٩-كوفيد داءدول الحتواء انتشار العديد من الاألعضاء في ضوء تزايد القيود المفروضة على الحركة الجوّية التي أستحدثها 

ذين، نّظم العديد من الدول رحالت خاّصة لغرض هالمذكورة في كتابي المنّظمة  التدابيروباإلضافة إلى تطبيق  
حصري هو إعادة مواطنيها وغيرهم من األشخاص المؤّهلين من البلدان األجنبّية عبر عمليات تقوم بها طائرات الدول أو رحالت 

مواطنيها وغيرهم من إنسانية أو رحالت تجارية بواسطة طائرات مؤّجرة. وهذه الرحالت، التي تنّظمها الدول لغرض وحيد هو إعادة 
رحالت "، يمكن تسميتها "بموجب عقد تأجير وألقاء أجر ركاب آخرين " األشخاص المؤهلين من دول أخرى، بدون صعود أو نزول

إعادة إلى الوطن". ومن شأن ذلك ضمان المنح المعّجل لتصاريح الدخول والمغادرة والعبور للطائرات التي تقوم بهذا النوع من 
 دة إلى الوطن"."رحالت اإلعا

وفيما يخّص "رحالت اإلعادة إلى الوطن" التي تجري على أساس تجاري، أوّد تذكير الدول بواجباتها وفقًا للماّدة  
التي تقوم  األجنبية المزايا التي تتمّتع بها الطائراتبشأن  ١٩٤٤الخامسة من "اتفاقّية الطيران المدني الدولي" (اتفاقية شيكاغو) لعام 

إلى أراضيها، رهنًا بالشروط التي تفرضها الدول. وبنتيجة الظروف االستثنائّية  وأبرحالت تجارّية غير منتظمة لنقل الركاب من 
الموافقة  إعطاءالمعمول بها لديها بغرض  التصاريح، نشّجع الدول على إعادة النظر بإجراءات منح ١٩-التي تسبب بها داء كوفيد

بالرحالت الدولّية غير المنتظمة الواردة في حالت اإلعادة إلى الوطن" تلك، باالتساق مع األحكام ذات الصلة المتعّلقة السريعة "لر 
 "التسهيالت" باتفاقية شيكاغو. –القسم (و) من الفصل الثاني من الملحق التاسع 
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"رحالت اإلعادة إلى  طبق عليها تسميةالرحالت التي تن جميعوبالنظر لما تقّدم، أوّد دعوة الدول لتسهيل عمليات  
من خالل إعادة النظر بإجراءات منح التصاريح المعمول بها لديها وتوّخي المرونة في  ١٩-الوطن" أثناء فترة انتشار جائحة كوفيد

ع من العمليات و نجميع التصاريح الالزمة لدخول ومغادرة وعبور الطائرات التي تقوم بهذا ال إعطاءالمقاربات التي تتبعها حيال 
 سواء أكانت طائرات دولة أو رحالت إنسانية أو رحالت تجارية بواسطة طائرات مؤّجرة.

تتم أي معلومات بشأن اإلجراءات المتخذة وأّي صعوبات  على اإليكاو إطالعكما نشّجع أيضًا الدول على  
 عادة إلى الوطن" الُمشار إليها أعاله.أثناء هذه الفترة فيما يتعّلق بمنح التصاريح وتشغيل "رحالت اإل مواجهتها

 وتفّضلوا سيادتكم بقبول فائق االحترام،

 فانغ ليو
 األمينة العامة
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