
  

  منظمة الطيران المدني الدولي

  عملورقة 

FALP/6-WP/10 
6/4/10 
 

 

 

  فريق خبراء التسهيالت
  سداسالاالجتماع 

  ١٤/٥/٢٠١٠إلى  ١٠من مونتريال، 

  ٩التعديالت على الملحق :  من جدول األعمال ٦ رقم البند

 المدنيالطيران  مفتششهادة 

 )سويسراورقة مقدمة من (

 الموجز
لسابق فتشمل اليوم أما مهام المفتشين التي تحددت في ا. إلى شهادات مفتشي سالمة الطيران ٩يشير الملحق 

مالئم وهكذا، يبدو من ال. في المستقبل المهامومن الممكن زيادة تطوير هذه . أيضا، وبشكل خاص، مهام األمن
 .هذه التحديات الجديدةل التصديبغرض  ٩من الفصل الثالث بالملحق ) سين(تكييف طفيف للقسم  إجراء

 
 :اإلجراء المطلوب من فريق خبراء التسهيالت

 
 ٩الملحق  ن في ورقة العمل هذه والموافقة على تعديالتمقترح المبيلنظر في اللخبراء التسهيالت فريق  دعىي

 .الواردة في التذييل

 المقدمة -١

شهادة مفتش سالمة الطيران المدني وثيقة ينبغي أن تقدمها الدول المتعاقدة إلى مفتشي سالمة الطيران   ١-١
أما تعريف مفتش سالمة الطيران الوارد في . ين وممارسة مهامهم في مجال التفتيشلديها تيسيراً لتحديد هويتهم كمفتش

المتصلة به فيشمل الحالة ووثائق التفويض المتعلقة  ٧٦- ٣إلى  ٧٣-٣وكذلك التوصيات من  ٩الفصل األول بالملحق 
 .لإليكاو شكل هذه الشهادة ٩بالملحق  ٨ويتضمن المرفق . بحاملي الشهادة

 وحةالمشاكل المطر -٢

ال تشمل فئات المفتشين من غير مفتشي السالمة، مثل مفتشي األمن، بيد أن  ٩إن الطبعة الحالية للمحلق   ١-٢
يمكن أن يضطلع مفتشو  ،إلى ذلك باإلضافة. مهامهم في مجال التفتيش ترتبط أيضا مباشرة بمسائل الطيران المدني

، بما في ذلك ٩ي إلى نتيجة غير مرضية ومفادها أن الملحق ل بمهام إضافية، وهو ما يؤدبالطيران المدني في المستق
ال يشمل  ٩وبناء عليه، فإن التعريف الوارد في الطبعة الحالية للملحق . ، ال يسمح بهذا الشرط الجديد للدول٨المرفق 

  .بعض مهام مفتشي الطيران المدني في مجال التفتيش 
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، ٩مفتشي الطيران المدني، على النحو المحدد في الملحق ولما كانت الشهادة تشير إلى أنه يحق لجميع   ٢-٢
تحديد عنوان الشهادة على هذا  مهم، ينبغي عدتالوصول إلى جميع التجهيزات دون قيود في إطار إشرافهم ومسؤولي

وفي ضوء إدخال تعديل طفيف على األحكام الحالية، من خالل حذف اإلشارة الواضحة إلى السالمة، يمكن . النحو
 .صل إلى معاملة جميع المفتشين بالمثلالتو

 اإلجراء المعروض على فريق خبراء التسهيالت -٣

  .يدعى فريق خبراء التسهيالت إلى القيام بما يلي  ١-٣
 اإلحاطة علما بفحوى ورقة العمل هذه؛  ) أ

 في التذييل؛ ةالوارد ٩النظر في التعديالت المقترح إدخالها على الملحق   ) ب

  .الموافقة على اإلجراء المطلوب اتخاذه في التذييل  )ج
  

— — — — — — — — 
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 التذييل

  :على النحو التالي ٩الملحق  يعدل

  تعاريف: الفصل األول
  

تعاقدة إلجراء هو فرد تعينه دولة م المدنيالطيران  سالمة، مفتش ٩ألغراض الملحق  - المدني الطيران سالمةمفتش 
عمليات النقل الجوي وفقا لتوجيهات السلطة ب مباشرةمتعلقة  أخرىجوانب بأو  ألمنأو االسالمة جوانب عمليات تفتيش في 

  .المختصة
  

، مفتشي صالحية الطائرات للطيران أو عمليات الطيران وأي الطيران المدني السالمةتشمل األمثلة عن مفتشي  – مالحظة
  .الجويمن عمليات النقل  أو األمن جوانب أخرى متعلقة بالسالمة

  

  ) سين(القسم : الفصل الثالث

  المدنيالطيران  سالمةمفتشو 
التابعين لدولة متعاقدة أخرى، يعاملون،  المدنيالطيران  سالمةـ  ينبغي للدول المتعاقدة أن تقضي بأن مفتشي  توصية  ٧٣- ٣

  .عند المغادرة أو الوصول في أثناء أدائهم لوظائفهم، نفس معاملة أعضاء الطاقم، بالنسبة إلجراءات السفر الرسمية
  
  ).٨( بوثيقة هوية بالشكل المقرر في المرفق المدني الطيران سالمةينبغي للدول المتعاقدة أن تزود مفتشي  —توصية   ٧٤- ٣
  
، ونسخة من خط ٧٤-٣ وثيقة الهوية المذكورة في الفقرة المدنيالطيران  سالمةينبغي أن يحمل مفتشو  — توصية  ٧٥- ٣

  .صالحلمفتش من الدولة التي تستعين بالمفتش، وجواز سفر ل السير الصادر
  
ينبغي للدول المتعاقدة أن تمنح نفس امتيازات الدخول المؤقت المقدمة ألعضاء الطاقم، على النحو المذكور  — توصية  ٧٦- ٣

 ٧٥- ٣ثائق المذكورة في التابعين لدولة متعاقدة أخرى، بشرط ابرازهم الو المدنيالطيران  سالمة، لمفتشي ٧١- ٣في الفقــرة 
  .ومغادرتهم بعد انقضاء فترة الراحة العادية) الهوية وخط السير وجواز سفر صالح وثيقة(
  

  ٨المرفق 
  .سيجري تكييفه وفقا لذلك

  — انتهى —


