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 عند مراقبة الحدود وثائق السفر واالجراءات الرسمية التسهيالت وأمن :٢البند 
 ية أعضاء الطاقموثائق هو :٣-٢

ضرورة الحصول على تأشيرات لكل أعضاء الطواقم        أن   WP/23الحظت األمانة العامة في وثيقة العمل        ١-٣-٢
يمثل صعوبة لوجيستية كبيرة بالنسبة للمشغل؛ وأن الهدف من شهادة أعضاء الطاقم هو تبيان أن عضو الطاقم معفـى          

الوقت الراهن ال يبدو أن هناك نطاقا موحدا الصدار شـهادات      وفي  . من شرط الحصول على تأشيرة للدخول المؤقت      
أعضاء الطاقم، وقد استعرض االجتماع المسائل المتصلة باصدار شهادات ألعضاء الطاقم وقبول هذه الشهادات كوثائق 

 القسمين هوية، تؤهل للدخول المؤقت الى الدول األجنبية، وأوصى بتعديل القواعد والتوصيات ذات الصلة، الواردة في     
Mو Nمن الفصل الثالث . 
باعـداد بطاقـات المنـاطق      في المطارات الكندية    ، قدمت كندا وصفا لمبادرتها      WP/39في وثيقة العمل     ٢-٣-٢

، وقد أخذ االجتماع علما بمضمون الورقة ووافق        زيزا قويا لتدابير األمن الحالية    المحظورة التي من شأنها أن تكون تع      
 .دراجها، بالشكل المناسب، في المواد االرشادية التي تصدر عن المنظمة باااليكاوعلى أن تقوم 

، اقترحت الهند عدم تشجيع الدول على السماح باستخدام وثائق هويـة أخـرى              WP/76في وثيقة العمل     ٣-٣-٢
 التنقيح وقد اعتمد االجتماع. بخالف جواز السفر وشهادات هوية أفراد الطاقم، حرصا على أمن الطيران الجوي الدولي

 .٧٦-٣المقترح بالنسبة للفقرة 
الى توحيد وثائق هوية أعضاء الطاقم، ) األياتا( دعى االتحاد الدولي للنقل الجوي  WP/51في وثيقة العمل     ٤-٣-٢

في الرحالت الدولية، واقترحت األياتا أنه عندما تصدر الدول شهادات أعضاء الطاقم، فانها ينبغي أن تكـون بشـكل              
، وأنه ينبغي على الدول أن تبقى االيكـاو         ٩٣٠٣قراءتها آليا، بمقتضى المواصفات الواردة في الوثيقة        بطاقات يمكن   

على علم بعمليات اصدار وقبول مثل هذه الشهادات المقروءة آليا، ونظر االجتماع في هذه التوصية في سياق مناقشة                  
 . المقدمة من األمانة العامةWP/23وثيقة العمل 

 المقدمة من المجلس الدولي التحادات الطيارين ومالك الطائرات،     WP/44تماع في وثيقة العمل     نظر االج  ٥-٣-٢
(IAOPA)      ذلـك  ، وضع قاعدة بأن تقتصر الفترة الزمنية االجمالية الستكمال االجراءات الرسمية المطلوبة، بمـا فـي 

ومع أن االجتماع شعر . عشرة دقيقة أن الخمسومع أن االجتماع شعر ب.  عشرة دقيقةاجراءات أمن الطاقم على خمس
 عشرة دقيقة تبدو غير واقعية، فان الهدف من االقتراح هو هدف مقبول، وبناء عليـه أوصـى االجتمـاع      بأن الخمس 

 .بادراجه، كنوع من المواد االرشادية في الدليل المناسب
اجراءات اصدار شهادات أعضاء    ، توحيد   (ITF)، أيد االتحاد الدولي لعمال النقل       WP/58في وثيقة العمل     ٦-٣-٢

الطاقم، وقبولها كوثائق هوية، ومع ذلك أشار االتحاد الى ضرورة أن يتحقق ذلك بطرق تحترم مبدأ حمايـة البيانـات        
الفردية وحقوق سرية هذه البيانات، وقد اعتمد االجتماع االجراءات التي اقترحها االتحاد لكي تستعمل كمواد ارشادية                

 الملحق التاسع لحماية البيانات المتعلقة بشهادات أعضاء الطاقم، قرر االجتماع أيضا ادراج توصية   لاليكاو، وفي اطار  
في التدابير الواردة في الفصل الثالث، المتعلقة بتخزين بيانات هوية واجراءات أعضاء الطاقم بغرض مراجعتها والتأكد 

 .من سالمة البيانات
، المقدمة من الواليات المتحدة بشـأن ادارة  IP/16 and IP/31المعلومات أخذ االجتماع علما أيضا بوثائق  ٧-٣-٢

أمن النقل، ووثائق هوية عمال النقل، ومتطلبات الواليات المتحدة بالنسبة ألعضاء الطاقم الذين يصلون الى الواليـات         
، بشأن بطاقـات  (IBAC)ال  المقدمة من المجلس الدولي لطيران األعم      IP/11المتحدة أو يعبرونها، وكذلك وثيقة العمل       
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، المقدمة من تركيا بشأن شـهادات  ١كما أخذ االجتماع علما بالنشرة رقم . هوية أعضاء الطاقم التي يصدرها المجلس 
 .أعضاء الطاقم

 :وبناء عليه اعتمد االجتماع التوصية التالية ٨-٣-٢
  ـxx/ التوصية أ

 :و التالي من الفصل الثالث على النح)نون(و) ميم( القسمان يعدل

  أعضاء الطاقم وموظفو الناقلين الجويين اآلخرينتحديد هوية ودخول —) ميم(
يجب على الدول المتعاقدة أن تتأكد من أن التفتيش على أفراد الطاقم وأمتعتهم عند الدخول والمغادرة،  ٧٢-٣

 .عندما يكون مطلوبا، يتم بأقصى سرعة ممكنة
بير، بالتعاون مع المشغلين، وسلطات المطار، للتعجيل بفحـص أعضـاء        تقوم الدول المتعاقدة بوضع تدا     ٧٢-٣

 .الطاقم وأمتعتهم، حسب االقتضاء، لدى المغادرة وعند الوصول
 شركات الطيران التابعة لها من المشغلين لدىيجب على الدول المتعاقدة أن تقدم التسهيالت التي تمكن  ٧٣-٣

ودون دون تأخير  ، ألفراد أطقمهم)CMC (تالم شهادات أعضاء الطاقمطلب واس الموجودين في أقاليمها من الحصول
 .دفع رسوم على شهادات عضوية الطاقم، على أن تكون صالحة طوال فترة عمل عضو الطاقم

 لقد استحدثت شهادة عضو طاقم الطائرة ألغراض تعريف هوية أعضاء طاقمي القيادة والضيافة على —مالحظة 
 . الطاقم المهنيةأهليةطاقم تخدم هدفها األساسي وكشهادة عن أن تظل اجازات أفراد ال

 ٧٣-٣الشهادات المذكورة في الفقرات  أن تكونيجب  علـى الدول المتعاقـدة أن تصدريجب ـ  توصية ١-٧٣-٣
طبقا للمواصفات الواردة في الجـزء الثالـث مـن الوثيقـة      صادرةفي شكل بطاقات مقروءة آليا و   ٧٥-٣ و ٧٤-٣و

(Doc 9303)  واذا تعذر ذلك، فينبغي أن تصدر الشـهادات  . ٢ والحجم ١وثائق السفر المقروءة آليا من الحجم    بعنوان
 .، أي بنفس شكل الجزء المقروء بصريا من شهادة عضو الطاقم المقروءة آليا)٧( بالشكل المبين في المرفق

ضو من أعضاء الطاقم، صدر لـه  يجب على الدول المتعاقدة أن تضع اجراءات، تمكن أي ع ـ  توصية ٢-٧٣-٣
شهادة أعضاء طاقم، من أن يفحص ويستعرض سالمة البيانات المسجلة، ويقدم أي تصويب يلزم، دون أن يتحمل تكلفة 

 .مقابل ذلك
عند قيام المشغلين باصدار بطاقات هوية ألعضاء الطاقم، ينبغي أن تطلب الدول المتعاقدة أن              ـ   توصية ٧٤-٣

، أي بنفس شكل الخانة المرئية، الموجودة في شهادات أعضـاء           ٧ بالشكل المبين في التذييل      ذه،تكون وثائق الهوية ه   
 .وأن تكون قادرة على تحمل عملية التأكد اآللي من صحة بيانات الهوية والتحقيق من أمن الوثائقالطاقم المقروءة آليا، 

يقة هوية صادرة لكل عضو من أعضاء       على الدول المتعاقدة أن تضمن تخزين سجل لكل وث        ـ     توصية ١-٧٤-٣
الطاقم، أو تم وقفها أو سحبها، على قاعدة بيانات الكترونية، آمنة من التدخل غير المرخص به، كمـا ينبغـي لكـل                      

 محصـورة فـي  المعلومات المخزنة في قاعدة البيانات األلكترونية، والموجودة في شهادات أعضاء الطاقم، أن تكون            
 .، األساسية لغرض التحقق من هوية عضو الطاقمالبيانات

يجب وضع ضوابط كافية على اصدار شهادات أعضاء الطاقم، وغيرها من الوثائق الرسمية لتحديد هوية      ٧٥-٣
 عضو الطاقم، وضرورة أن معرفة خلفيةأعضاء الطاقم، لمنع التزوير، وتتضمن مثل هذه الضوابط على سبيل المثال،     

هادة تثبت أنه يعمل فعال كعضو طاقم، وذلك قبل اصدار الشهادة المطلوبة، باالضافة الى ضوابط               يقدم عضو الطاقم ش   
 .مثل هذه البيانات المكلفين باصدار مسؤولية الموظفينعلى المخزون من البطاقات الفارغة، ومقتضيات 
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 عضوية الطاقم عند عندما يظل أفراد قيادة الطائرة أو مضيفو الطائرة الذين يحملون معهم شهادات ٧٤-٣
عودهم الى الطائرة ونزولهم منها باقين في المطار الذي توقفت فيه الطائرة أو داخل حدود المدن المجاورة له، ثم 
يغادرون على نفس الطائرة أو على الرحلة المنتظمة التالية، فيجب على كل دولة متعاقدة أن تقبل هذه الشهادات للدخول 

 .أال تشترط ابراز جواز السفر أو التأشيرةالمؤقت الى الدولة، ويجب 
يقصد بهذه القاعدة االعتراف بشهادات عضوية الطاقم لمستند هوية مقبول، حتى وان لم يكن حاملها  — ١مالحظة 

شهادات أعضاء "وليس القصد ابعاد الدول المتعاقدة عن اصدار . يتمتع بجنسية دولة تسجيل الطائرة التي يعمل عليها
 .ذلك راد الطاقم األجانب المقيمين فيها اذا رغبت فيألف" الطاقم

ولن تتحقق الفائدة .  انهاء اجراءات موظفي شركات الطيران بسرعة وكفاءة٧٤-٣يتيح تنفيذ الفقرة  — ٢مالحظة 
 .الكاملة من هذه األحكام مادامت بعض الدول ال تقبلها

-٣لمؤقت، المشابهة لتلك التي وردت في الفقرة يجب على كل دولة متعاقدة أن تقدم تسهيالت الدخول ا ١-٧٤-٣
 ألفراد طاقم القيادة والمضيفين في الطائرة التي تشغل لقاء مكافأة أو أجر ال في خطوط جوية منتظمة، بشرط أن ٧٤

 .يغادر طاقم القيادة ومضيفو الطائرات المعنيون على متن الطائرة نفسها في أول رحلة لها خارج اقليم تلك الدولة
عندما يكون من الضروري لعضو طاقم الطائرة، أثناء قيامه بواجباته، أن يسافر الى دولة أخرى بأي  ٧٥-٣

وسيلة نقل بوصفه راكبا ليلحق بالطائرة، فيجب على كل دولة أن تقبل من هذا العضو شهادة عضو الطاقم المحددة في 
دة مصحوبة عند اللزوم بوثيقة صادرة من ، بدال من جواز السفر، على أن تكون الشها٧٤-٣ و١-٧٣-٣الفقرتين 

صاحب العمل تثبت الغرض من سفر عضو الطاقم، وأن تسمح الدولة له بدخوله اياها مؤقتا وتمتعه بحرية الحركة 
 .داخل اقليمها ليلحق بطائرته

 الفقرة ينبغي لكل دولة متعاقدة أن تمنح حقوق الدخول المؤقت المماثلة للحقوق المذكورة في —توصية  ١-٧٥-٣
 . وبنفس الشروط، لعضو طاقم الطائرة المشغلة بمكافأة أو أجر ال على خط جوي دولي منتظم٧٥-٣
يجب على الدول المتعاقدة أن تتنازل عن شرط الحصول على تأشيرة دخول بالنسبة ألعضـاء الطـاقم                  ٧٦-٣

على رحلة دولية، وطلبهم السـماح  القادمين، الذين يحملون شهادات أعضاء طاقم، عند وصولهم، وهم في حالة عمل،    
لهم بالدخول مؤقتا للمدة المسموح بها من جانب الدولة المستقبلة، قبل االنضمام الى الرحلة المقررة التالية التي يعملون 

 .عليها
يجب على الدول المتعاقدة أن تتنازل عن شرط الحصول على تأشيرة دخول بالنسبة ألعضاء  ـ   توصية ١-٧٦-٣

ادمين، الذين يبرزون شهادات أعضاء طاقم، لدى وصولهم على طائرة مشغل آخر أو  بوسيلة نقل أخـرى،                  الطاقم الق 
كمسافرين، يطلبون الدخول مؤقتا للفترة التي تسمح بها الدولة المستقبلة قبل االنضمام الى رحلتهم المقررة، باعتبارهم                

 .ضمن الطاقم العامل على تلك الرحلة
دول المتعاقدة، ألغراض االقامة في اقليمها، أن تضع ترتيبات لتسهيل دخول ينبغي لل —توصية  ٧٦-٣

الموظفين األرضيين وأعضاء طاقك الطائرة التابعين لشركات الطيران األجنبية التي تطير على اقليمها أو تعبره، الى 
اشرة بتشغيل الخطوط الحد الذي يكون فيه وجود هؤالء األشخاص ضروريا للقيام بأعمال اشرافية وفنية تتصل مب

 .الجوية التي تقوم باستغاللها هذه الشركات
الدخول المؤقت وبدون  وضع تدابير تتيح  أن تتخذ الترتيبات الالزمة التي تكفل     عاقدة  متيجب على الدول ال    ٧٧-٣

الى اقليم الدولة أو التي تعمل  للمشغلين األجانب لشركات الطيران األجنبيةتأخير الى اقليمها للموظفين الفنيين التابعين    
عبرها، الذين يستدعي األمر وجودهم لغرض جعل الطائرة التي تعجز عن مواصلة الرحلة ألسباب فنيـة، صـالحة                  
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لتكاليف المعيشة في الدولة والعودة منها مـثال         ولو طلبت الدول ضمانا    وفي حالة الدولة التي تطلب ضمانا     . للطيران
 .في االذن بدخولهم فورا دخول الموظفين الفوريتب عليه تأخير يكون ذلك موضوع مباحثات بدون أن يتر

 

 المسؤولون عن عمليات الطيران المفتشون الموظفون —) نون(
 المدني وعن سالمة مقصورة الركاب

 
 مفتشي عمليات الطيـران وسـالمة مقصـورة    معاملة أن تضمن أنينبغي للدول المتعاقدة  ـ    توصية ٧٨-٣

بالنسبة الجـراءات   ، أثناء أدائهم لوظائفهم، نفس معاملة أعضاء الطاقم،         يعاملون متعاقدة أخرى    الركاب التابعين لدولة  
 .٧٢-٣على النحو المبين في الفقرة ، السفر الرسمية عند المغادرة أو الوصول

الركـاب بشـهادة     ينبغي للدول المتعاقدة أن تزود مفتشي عمليات الطيران وسالمة مقصورة            —توصية   ٧٩-٣
 .وصالحة لالستعمال طوال مدة عمل المفتش) ٨( في المرفق وثيقة هوية بالشكل المقرر  على البيانات المقررةتشتمل

 المذكورة وثيقة الهوية الشهادةينبغي لمفتشي عمليات الطيران وسالمة مقصورة الركاب حمل       — توصية ٨٠-٣
لدولة التابع لها المفتش، وجواز سفر سـاري         للمفتش من ا   الصادرة المعتمد، ونسخة من خط السير      ٧٩-٣في الفقرة   

 .المفعول
 ٧٤-٣  ينبغي للدول المتعاقدة أن تمنح حق الدخول المؤقت، على النحو الموصوف في الفقرة— توصية  ٨١-٣
 لمفتشي عمليات الطيران وسالمة مقصورة الركاب التابعين لدولة متعاقدة أخرى،           ، الممنوحة ألعضاء الطاقم،   ٧٦-٣

بشرط أن يغادر المفتش الجراء التفتيش التالي  ،٨٠-٣والذين يبرزون الوثائق المشار اليها في   مهام التفتيش،أثناء أداء
 .المقرر في خط سيره بعد انقضاء فترة ال تتجاوز فترة الراحة العادية

 ـ انتهـى ـ


