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  الدورة الثامنة والثالثون – جمعیة العمومیة ال
 اللجنة الفنیة

  دعم التنفیذ —سالمة الطیران   : ٣٠رقم  البند
  دعم التنفیذ — المالحة الجویة  : ٣٥رقم  البند

الجدید سجل آخر المعلومات عن ال: والكفاءةالسالمة ب المتعلقة فوائد
   اإلنترنتعلى  ینالجوی ینالمشغل شهاداتل

  (ورقة مقدمة من مجلس االیكاو)

  الموجز التنفیذي
في إال على قدر ضئیل من المعلومات السالمة الحصول  مفتشوال یحصل الیة القائمة على الورق، في البیئة الح

  خاصة بالنسبة للمشغلین األجانب. ،(AOC) شهادات المشغلین الجویین عنالوقت المناسب 
من شهادة المشغل الجوي ونسخة  وموثّقة مصّدقةوفي نفس الوقت، ال یزال یتعّین على المشغلین الحفاظ على نسخة 

 كما أنهم یتعرضونكل طائرة من طائراتهم المشاركة في العملیات الدولیة  فيمن مواصفات العملیات الجاریة ساریة 
  .المشغلین األجانبالخاصة بترخیص  ةمختلفال اإلجراءات

شهادات السادسة والثالثین المقترح الذي یقضي بأن تعد االیكاو سجًال ل، دّعمت الجمعیة العمومیة في دورتها ولذلك
  هذا السجل.من الصیغة األولى االیكاو اآلن  أطلقت. وقد اإلنترنت على المشغلین الجویین

وتوصي  ،للمنظمین والمشغلین على حد سواء اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینوتبرز هذه الورقة فوائد سجل 
  باتخاذ مزید من اإلجراءات الضروریة لتوسیع نطاق مشاركة الدول األعضاء.

  القیام بما یلي:العمومیة الجمعیة  ُیرجى من اإلجراء:
 ؛اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینسجل  المشاركة فيالدول األعضاء على  ُتشجع  )أ 
تسجیل د) لإلسراع بتنفیذ عملیة ( ٤-٣ج) و( ٤-٣الواردة في الفقرتین طوعیة تدابیر الال اتخاذالدول األعضاء على  ُتشجع  )ب 

 ؛والكفاءةمن حیث السالمة  اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینالبیانات وزیادة الفوائد التي یعود بها سجل 
، حسب ما یرد في اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینسجل  تشغیل علىتوجیه تعلیمات لالیكاو لمواصلة العمل   )ج 

 ب)؛( ٤-٣أ) و( ٤-٣الفقرتین 
 شهاداتاستخدام سجل  لمساعدة فيل في المالحقلوضع أحكام جدیدة ذا كانت هناك حاجة إأن تطلب من االیكاو بحث ما   )د 

  .اإلنترنت علىالمشغلین الجویین 
األهداف 

  .لسالمةالخاص باترتبط ورقة العمل هذه بالهدف االستراتیجي   االستراتیجیة:
البرنامجیة المیزانیة رهنًا بالموارد المتاحة في إطار األنشطة المشار الیها في هذه الورقة تُنفذ س  اآلثار المالیة:

  و/أو من مساهمات خارج نطاق المیزانیة. ٢٠١٦- ٢٠١٤للفترة  العادیة
  تفاقیة الطیران المدني الدوليا، Doc 7300  المراجع:

 الملحق السادس، الجزء األول والثالث
Doc 9899 تقریر اللجنة الفنیة للدورة السادسة والثالثین للجمعیة العمومیة ،  

http://www.icao.int/SAFTEY/OASIS/Pages/default.aspx 

http://www.icao.int/SAFTEY/OASIS/Pages/default.aspx
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 المعروفة والمشكالتالمتطلبات الحالیة  -١

الطائرات  —عملیات الطائرات، الجزء األول، النقل الجوي التجاري الدولي  —الملحق السادس تنص أحكام  ١-١
جمیع الطائرات التجاریة العاملة في العملیات تحمل على أن  — طائرات الهلیكوبتر  —العملیات الدولیة  — والجزء الثالث

صادرة صلة بطراز الطائرة الالن مواصفات العملیات ذات من شهادة المشغل الجوي ونسخة ممصدقة ساریة نسخة الدولیة 
 مع الشهادة.

الطالع على المعلومات على امحدودة من الناحیة الزمنیة القدرة المن ال یزال مفتشو السالمة یعانون و  ٢-١
التي ال تقدم و في البیئة الحالیة القائمة على الورق  ، وخاصة بالنسبة للمشغلین األجانبالجویینشهادات المشغلین بالخاصة 

  .نمشغلیاللضمان مراقبة وسائل أكثر كفاءة للدول 

موثقة لشهادة المشغل الجوي  مصّدقةمكلفون بالحفاظ على نسخة  الزال المشغلونوفي نفس الوقت،  ٣-١
الدولیة، والتعامل مع عدد من  المشاركة في العملیات كل طائرة من طائراتهم لیة بشأنالحا مواصفات العملیاتونسخة من 

 العملیات المختلفة لترخیص المشغلین األجانب.

تقوم االیكاو  االقتراح بأنللجمعیة العمومیة لالیكاو  والثالثون السادسةالدورة  دعمتولهذا الغرض،  ٤-١
الشفافیة للدول األعضاء بشأن صالحیة  تیحیس، األمر الذي اإلنترنت على غلین الجویینشهادات المشلبوضع سجل 

 امتثال دولة المشغل.وحسن وحداثة شهادات المشغلین الجویین 

لتقدیم وسائل لتبادل المعلومات ذات الصلة  اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینمم سجل وصُ  ٥-١
شهادات ألن یحل هذا السجل محل  ،في الوقت الراهن ،على نحو یتسم بالفعالیة. وال توجد نیة شهادات المشغلین الجویینب

 الحالیة القائمة على الورق. المشغلین الجویین

 وفوائده اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویین إعداد سجل -٢

 اإلنترنت قائم علىالسجل من اللى الصیغة األو تشغیل في  ٢٠١٢ /كانون األولبدأت االیكاو في دیسمبر ١-٢
أدناه (ووفقًا لنطاق المشروع  القدرات المذكورةهذه السجل ویوفر  ،یاتابتعاون وثیق مع األ شهادات المشغلین الجویینل

 األصلي): 

ومعلومات مواصفات العملیات  شهادات المشغلین الجویینتمكین الدول من تحمیل مجموعة بیانات   )أ 
 ؛اختیاریةمّكملة ببیانات وال

محددة باإلضافة إلى نواتج وبحوث إیجاد تقدیم بیانات محّملة إلى جمیع الدول ألغراض المراقبة والسماح ب  )ب 
 لعملیات والتغییرات المرتبطة بها؛وحالة مواصفات ا حینهافي  شهادات المشغلین الجویینإشعارات ب

 ٢١إنشاؤه بموجب المادة الذي تم  ،(IIAIS)في نظام االیكاو الدولي لمعلومات الطائرات  الالزمةالبیانات ب الربط  )ج 
وسلطات وخدمات  وكاالت المشغلة للطائراتال رموز تسمیةبالوثیقة بعنوان " ،یة الطیران المدني الدوليمن اتفاق
 ؛(Doc 8643) "اتالطائر  اتطراز  تسمیةرموز  "وفي وثیقة  (Doc 8585) "الطیران

متثل ألحكام الملحق الم میمالتص الجوي ومواصفات العملیات في شكللسماح بطبع شهادة المشغل ا  )د 
 السادس؛

  مشغل محدد. منالمعلومات المحّملة  االطالع على  )ه 
 .اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینسجل  بدء تشغیلللمشاركة في تطوعت عدة دول أعضاء و  ٢-٢

المستلمة من الدول المشاركة، فقد تم االقرار بأن السجل یوفر المزید من عملیات التحدیث الفعالة  التعلیقاتوبناء على 
 على البیانات ینعملیة اطالع المفتشوتؤدي على البیانات ذات الصلة من قبل المفتشین في مجال السالمة. والحصول 

من جهة  وتحسین الخدمات المقدمة للركاب رات بصورة أسرع في أثناء توقفها بالنسبة للمشغلین من جهةتجهیز الطائإلى 
. وٕامكانیة الحصول على صیغها المحدثةصفات العملیات اإدارة شهادات المشغلین الجویین ومو  السجلن یحسّ و . ُأخرى
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لمشغلین األجانب حسب الدولة التي ینتمون ترخیص ا عملیات ترشیدمن خالل االتساق، إلى  ،أخیرا، یمكن أن یؤديو 
  الیها.

ُیتوقع ، مواردالتخصیص  اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینتطلب المشاركة في سجل تسوبینما  ٣-٢
 .المتكّبدة الفوائد التي ستجنیها الدول األعضاء من السجل التكالیفتتجاوز أن 

 والتوصیات الالزمة نترنتعلى اإل  شهادات المشغلین الجویینزیادة استخدام سجل في الصعوبات  -٣

بعض  بأنه ینبغي مواجهةلقد أصبح من الواضح من خالل التعلیقات الواردة من الدول المشاركة  ١-٣
والجتذاب عدد  نترنتعلى اإل شهادات المشغلین الجویینسجل في لتحسین كفاءة وفعالیة تحمیل المعلومات الصعوبات 

 . أكبر من المشاركین

 الممكنة ما یلي:الصعوبات تتضمن  ٢-٣

 ؛ المشغلین الجویینشهادات یث معلومات موارد محدودة في الدول لتحمیل وتحد  ) أ

 وبشأن فوائده؛السجل الدول بشأن مدى أهمیة المشاركة في في  الوعي منمستویات منخفضة   ) ب

 ي:یل ماالذي یشمل  (بما في ذلك الصناعة) الحاليالطیران سیاق  فيالصعوبات ینبغي االعتراف بهذه و  ٣-٣

 ؛شهادات المشغلین الجویینمعلومات  تسجیلعداد للمشاركة في تإن كثیر من المشغلین على اس  )أ 

ا من معلومات لنماذج وغیرهلتعبئة امشغلین الجویین المقدمة إلى الالكثرة المتواصلة للطلبات   )ب 
 ؛شهادات المشغلین الجویین

 .تالمشغلین الجویین وأنواع الطائراازدیاد عدد   )ج 

 یوصى باتخاذ اإلجراءات التالیة: ،لهذا الغرض و ٤-٣

  .اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینسجل تشجیع الدول على تحمیل وتحدیث معلومات   )أ 

بما في  ،داعمة للتنفیذالمواد الرشادات و اإلمن خالل تقدیم سجل ال توسیع نطاقالطلب إلى االیكاو   )ب 
 . سجلالذلك وحدات تدریبیة إلكترونیة بشأن استخدام 

في  شهادات المشغلین الجویینلتحمیل معلومات المشغلین الجویین  أن تتعاون معالطلب من الدول   )ج 
المحّملة من  شهادات المشغلین الجویینمعلومات بعد ذلك من ق عملیة التحق ذتنفیینبغي و ( السجل

 قبل استخدامها)؛ المعنیةقبل الدولة 

 ، وذلكفي نفس الوقت مع الممارسات الجاریة لدیهاالسجل تشجیع الدول على استخدام بیانات   )د 
وأنشطتها الخاصة  لدیها المشغلین األجانبتماشیًا مع الملحق السادس كجزء ال یتجزأ من ترخیص 

 أعاله. ٢ القسمواردة في الفوائد ال تحقیقمن أجل بالرقابة المستمرة 

  الصةالخ -٤

، إال أنه من اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینتستخدم بعض الدول األعضاء سجل بینما  ١-٤
وستواصل االیكاو العمل . السجل الناتجة عن ذلكالعامة عدد أكبر من المشاركین لتقییم الفوائد المباشرة وجود  المطلوب

 في هذا المجال. محددة استراتیجیة وضع و تنسیق عملیة تشغیل هذا السجل على 
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شهادات المشغلین وبحث مراجعة تیح للدول ی اإلنترنت على شهادات المشغلین الجویینورغم أن سجل  ٢-٤
طبق  دقةومواصفات عملیات المشغلین الجویین األجانب، فإن الملحق السادس الیزال یشترط حمل نسخة مصّ  الجویین
 ىال یعف . وعلى هذا األساس،مواصفات العملیات منونسخة  شهادات المشغلین الجویینمن على متن الطائرة  األصل
تنظر في وتعلیقاتهم في هذا الشأن، یتعین على االیكاو أن  المنتفعین. وبناء على عدد الشرطمن هذا  نیو ن الجو و المشغل

  .اإلنترنت على شهادات المشغلین الجوییناستخدام سجل من أجل لملحق في اوضع أحكام جدیدة مدى الحاجة إلى 

---------------------------------  


