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   والثالثونالسادسة الدورة -الجمعية العمومية 
  الفنيةاللجنة 

  االعتراف بالشهادات واإلجازات التي تصدرها الدول األخرى : من جدول األعمال٢٦البند 

  االعتراف بالشهادات واإلجازات التي تصدرها الدول األخرى
  )ورقة مقدمة من مجلس االيكاو(

   التنفيذيالملخص
. سالمة هـذه العمليـات  مراقبة ن األجانب والحاجة إلى   المشغلي المتعلقة بعمليات    المسائلتتناول هذه الورقة    

عمليات المشغلين األجانـب    ومراقبة    بقبول الدولقيام  لجمعية العمومية بشأن    من ا قرار  اعتماد  وهي تقترح   
  .واالعتراف بصالحية شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخرى

  :يليالقيام بما الجمعية العمومية جى من ير: االجراء
  .لمعلومات المتضمنة في ورقة العملاالحاطة علما با  ) أ

عمليات المشغلين األجانب واالعتراف بشأن مراقبة  في مرفق هذه الورقة الواردالقرار اعتماد   ) ب
  .بصالحية شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخرى

ف الهد
  :االستراتيجي

وهي تقترح اعتماد بيان بخصوص . A1مرتبطة بالهدف االستراتيجي هذه العمل ورقة 
  .سياسة مراقبة عمليات المشغلين الجويين

  .ال تلزم أي موارد إضافية  :اآلثار المالية
  )٢٠٠٤ أكتوبر ٨في (القرارات سارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية ، Doc 9848  :المراجع

Doc 9866 ،ساء الطيران المدني بشأن االستراتيجية العالمية لسالمة الطيرانمؤتمر رؤ. 

  



  A36-WP/13 
 - 2 - TE/4 
 

 

 المقدمة - ١

تكاثرت الشروط التي تفرضها الدول حديثا على المشغلين الجويين والتي يجب عليهم بمقتضاها تقديم  ١- ١
ن العمل في معلومات تشغيلية مفصلة إلى الدول األخرى، بل واستيفاء معلومات تشغيلية من تلك الدول قبل التمكن م

وتتفاوت هذه الشروط إلى حد بعيد بين دولة وأخرى، وتقتضي استخدام الكثير من الموارد من قبل سلطات . أراضيها
وتقف هذه الشروط عثرة أمام االعتراف بصالحية شهادات المشغلين الجويين . الطيران المدني الوطنية والمشغلين الجويين

وقد .  من كفاءة عمليات الطيران وبرامج التدريب والتوثيق، وتزيد من تعقيداتهاوهي تحد.  التي تصدرها الدول األخرى
 الدول من ممارسة مسؤولياتها على مراقبة (Doc 7300) اتفاقية الطيران المدني الدوليمكنت المادة السادسة عشرة من 

مال أساليب متنوعة للمراقبة والتفتيش،  األجانب، ومن استعنعمليات الطيران التي يقوم بها في أراضيها المشغلون الجويو
 .دونما حاجة إلى شهادات إضافية

وضعت االيكاو قواعد قياسية ومواد وإجراءات لمساعدة الدول على تقييم مستوى السالمة لدى المشغلين  ٢- ١
إلزام الطائرات منذ الجويين األجانب، وذلك بتسهيل إطالعها على تقارير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السالمة الجوية، وب

 بحمل نسخة مصدقة من شهادة المشغل الجوي والمواصفات التشغيلية المعتمدة، واقتراح إصدار الشهادات حسب ٢٠٠٦سنة 
 .قواعد االيكاو، وممارسة المراقبة المستمرة على مستوى السالمة لدى مشغلي الطائرات التجارية

 المسائل المطروحة - ٢

ة المقترح في المرفق بهذه الورقة أن تعترف الدولة بشهادات المشغلين يتناول قرار الجمعية العمومي ١- ٢
ومن شأنه أن يشجع على اتخاذ اإلجـراءات التي تؤدي إلى تحسين . الجويين األجانب ومراقبة عملياتهم على أراضيها

  .  قبة عملياتهم ومراجانبالجويين األالمشغلين  اعتراف الدول بشهادات: بعنوان×× - ٣٦السالمة، وهو قرار جديد 
إن المطلوب من االيكاو، بوصفها وكالة األمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن وضع القواعد القياسية  ٢- ٢

وتوفر .  الدولية للطيران المدني، أن تقوم بدور ريادي في وضع االستراتيجيات العالمية لتنظيم ومراقبة السالمة الجوية
 ومالحقها اإلطار القانوني والتشغيلي الذي تقوم الدول المتعاقدة في نطاقه ببناء (Doc 7300) اتفاقية الطيران المدني الدولي

وتنص المادة الثالثة والثالثون من هذه االتفاقية .  وتحديث نظام سالمة الطيران المدني على أساس تبادل الثقة واالعتراف
إلجازات التي تصدرها أي دولة متعاقدة بشروط ال على االعتراف بشهادات صالحية الطائرات للطيران وشهادات الكفاءة وا

وقد صدرت مؤخرا قاعدة . تقل عن الحد األدنى المنصوص عليه في القواعد القياسية الدولية الصادرة بموجب االتفاقية
 لتوحيد االعتراف بصالحية شهادة المشغل ٢٠٠٦ الصادر في سنة تشغيل الطائرات: قياسية دولية في الملحق السادس

والهدف الرئيسي من هذا القرار المقترح على الجمعية العمومية هو توطيد هذه .  وي التي تصدرها الدول األخرىالج
 .القاعدة

 ،الدول المتعاقدةوضع استراتيجية موحدة لسد ثغرات السالمة الجوية : ٧- ٣٥يذكر قرار الجمعية العمومية  ٣- ٢
ئرات وال سيما الطائرات األجنبية في داخل إقليمها واتخاذ ضمن جملة أمور، بالحاجة إلى مراقبة جميع عمليات الطا
وهذا يعني أن تمارس الدول المراقبة المستمرة على السالمة .  اإلجراء المالئم عند الضرورة للحفاظ على السالمة الجوية

ذين يشغلون طائراتهم في وال يقتصر هذا األمر على مراقبة مشغليها هي، بل ومراقبة المشغلين الجويين األجانب ال.  الجوية
وفي هذه الحالة األخيرة ينبغي للدول أن تتأكد من أن هؤالء المشغلين األجانب خاضعون للمراقبة المناسبة . مجالها الجوي

ولكي تستوفي الدول شروط مراقبة السالمة فإنها تحتاج إلى تحليل جميع المعلومات ذات الصلة، بما فيها . في دولهم أيضا
 .لواردة في تقارير التدقيق لكي تحدد الدول التي لم تستوف شروط االيكاوالمعلومات ا
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قرارا حث فيه الدول ) C-DEC 163/8انظر محضر القرارات (، ٢٠٠١ يونيو ١٣اعتمد المجلس في  ٤- ٢
أن تفعل المتعاقدة على أن تدرج في جميع اتفاقات الخدمات الجوية بندا يتعلق بالسالمة الجوية، وأوصى الدول المتعاقدة ب

 .ذلك واضعة في اعتبارها البند النموذجي عن السالمة الجوية المرفق بذلك القرار

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  المرفق
  مشروع قرار

   ومراقبة عملياتهمجانبلدول بشهادات المشغلين الجويين األا اعتراف –×× - ٣٦

  :ان الجمعية العمومية
طار القانوني والتشغيلي لكي تنشئ الدول المتعاقدة نظاما لسالمة  اإلتشكلتفاقية شيكاغو ومالحقها  الما كانت

بقدر الدولية ، وتلزم جميع الدول المتعاقدة بتنفيذ القواعد والتوصيات ثقة واالعترافالتبادل الطيران المدني يستند إلى 
  . على النحو الوافيراقبة السالمة الجويةاالمكان وبتنفيذ م

بلوغ أقصى درجة ممكنة على الدول أن تتعاون ب ستوجكاغو تالثالثون من اتفاقية شي السابعة و المادةولما كانت
  .المالحة الجويةويحسن  هذا التوحيد سهل فيها في جميع األمور التي يوالممارساتمن التوحيد في القواعد 

االعتراف بصحة نظمت  ةطبقنتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية المان من  أن المادة الثالثة والثالثير إلىيشإذ تو
  .خرىت الصادرة عن الدول المتعاقدة األجازات واإلالشهادا

هي التي يجب عليها أن ، و هي المسؤولة أوال وأخيرا عن مراقبة السالمة الجويةالدول المتعاقدة أن ر إلىيشإذ تو
  . الجويةسالمةال تراجع باستمرار قدراتها على مراقبة

  .نحاء العالمأو تأمين سالمة الطيران المدني الدولي في جميع هظمة  الهدف الرئيسي للمنلما كانو
، على أن تتبادل فيما ضمن جملة أمور الذي حث الدول المتعاقدة، ٧- ٣٥ قرار الجمعية العمومية  إلىإذ تشيرو

  .عمليات الطيرانبضرورة مراقبة جميع رها السالمة وذكّعن بينها المعلومات الحيوية 
 ناشد ٢٠٠٦الجوية لسنة لسالمة لاالستراتيجية العالمية الخاص بلطيران المدني رؤساء امؤتمر أن إلى  وإذ تشير

 ساس اعتبارات السالمة دون سواها الات الصادرة عن الدول األخرى على أجازلدول أن تعترف بصحة الشهادات واإلا
  : ضمن جملة أمور وأوصى بما يلي،االقتصاديةالمزايا غرض تحقيق ل

د في أعلى درجة ممكنة من التوحيضمان اليكاو مبادئ توجيهية واجراءات لمساعدة الدول على اأن تضع   ) أ
  . عمليات الطائرات األجنبية في أراضيهامراقبةجازات واالعتراف بصحة الشهادات واإل

لين  المشغمراقبة قبول ولتنظيمتفاقية شيكاغو، وعلى أساس غير تمييزي طبقا ال يةلدول قواعد تشغيلأن تضع ا  ) ب
 .راضيهاأالجويين األجانب في 

النموذجي بند الباالستناد إلى الجوية الجوية بندا يتعلق بالسالمة للخدمات االتفاقات الثنائية في لدول أن تدرج ا  ) ج
  . للسالمة الجوية وضعته االيكاويالذ

ر خدمات النقل يتطو لضمانتباعها  األساسية التي يجب على الدول االمبادئأرست تفاقية شيكاغو قد الما كانت و
بالتالي من بين أهداف االيكاو أن تدعم وضع المبادئ والترتيبات التي تتيح كان  بصورة منتظمة ومتجانسة والدوليةالجوي 

،  حقوق الدولتبادل احترام و،واالقتصاديالسليم  الفرص والتشغيل تكافؤ النقل الجوي الدولية على أساس انشاء خطوط
  .مةالعاومراعاة المصلحة 
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انعدام التوافق بين الشروط والتدابير التشغيلية التي تنظّم قبول المشغلين من دول أخرى يمكن أن  بأنتسلم وإذ 
  .تكون له آثار ضارة على سالمة وكفاءة وانتظام عملياتهم

 الدور يعرقلاألجانب يمكن أن  الجويين لمراقبة المشغلينالسياسات والبرامج الوطنية عدم تنسيق  بأنتسلم وإذ 
  .الذي تضطلع به منظمة الطيران المدني الدولي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية

 للقواعد  التاممتثاللالمشغليها الجويين الجوية لدى مراقبة السالمة بضرورة الدول المتعاقدة تذكر  - ١
موضوعون تحت  أراضيهافي ن طائراتهم شغلو والتأكد أيضا من أن المشغلين الجويين األجانب الذين ي،والتوصيات الدولية

  .عند الضرورةالجوية  على السالمة ةظفاالمالئمة للمحجراءات الامن أن دولهم تتخذ دولهم وفي مناسبة المراقبة ال
بالترخيص ومراقبة مسائل السالمة الالزمة جراءات واإل  الشروط جميع الدول المتعاقدة على وضعتحث - ٢

 واتخاذ االجراءات المناسبة عند الضرورة من دول متعاقدة أخرىبشهادات شغلين المرخصين بعمليات المالجوية المرتبطة 
 .للمحافظة على السالمة الجوية

، الجويةسالمة الالجوية بندا يتعلق بللخدمات االتفاقات الثنائية تدرج في  جميع الدول المتعاقدة على أن تحث - ٣
 .١٣/٦/٢٠٠١المجلس في أصدره رار الذي في االعتبار البند النموذجي المرفق بالقواضعة 

عتراف بصحة شهادات المشغلين الجويين التي تصدرها الدول األخرى  الدول المتعاقدة على االتحث - ٤
الشروط التي أعطيت بموجبها هذه  لغرض الطيران فوق أراضيها، بما في ذلك الهبوط فيها واالقالع منها، على أن تكون

 .لقواعد القياسية المحددة في الملحق السادسالذي نصت عليه ادنى الحد االال تقل عن الشهادات 

شروط االعتراف  من الالزمة للتحققواصل وضع المبادئ التوجيهية واالجراءات ت نأالى  االيكاو تدعو - ٥
 .طبقةنتفاقية شيكاغو والقواعد القياسية الم بالمادة الثالثة والثالثين من اجازات، عمالبصحة الشهادات واإل

ين األجانب في داخل أراضيها جويالمشغلين القبول تنظم  الدول المتعاقدة على أن تضع قواعد تشغيلية ثتح - ٦
االيكاو مع ن الصادرة ع الجراءاتالتوجيهية واوالخطوط  وبالتوافق مع القواعد القياسية بدون تمييزتفاقية شيكاغو وطبقا ال
 .ل المتعاقدة والمشغلينعباء على الدوالتكاليف واألخفض الحاجة إلى مراعاة 

قبول المشغلين االنفرادية لتشغيلية الجراءات اإلشروط والعن تنفيذ تمتنع  الدول المتعاقدة على أن تحث - ٧
  . للطيران المدني الدولي  المنتظمتطورالسلبا على األجانب ألنها تؤثر الجويين 

  ـ انتهـى ـ
  




