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  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ –سالمة الطیران : من جدول األعمال ٣٠البند 

   التراخیصاإلصدار واالعتراف بشهادة المشّغل الجوي و 

  ) اإلیاتا)((ورقة مقدمة من اتحاد النقل الجوي الدولي 

  الملخص التنفیذي
أن تقـوم شـركات الطیـران لكـي تسـمح بـ التي تطلبها الدول الوثائق ركات الطیران األعضاء في اإلیاتا زیادة فيش، شهدت في السنوات األخیرة

  .المسجلة في دول أخرى بالعملیات
هـذه  العدیـد مـن ٕادارة. و سـالمة الطیـرانب صـلة لـیس لهـا متعددةتقدیم وثائق شركات الطیران من  التراخیص المرتبطة بهذه وتتطّلب اإلجراءات

  لكفاءة.ل أومبررة لألمان  فائدة دونالعبء اإلداري یزید إلى حد كبیر التكلفة و  منسقةال غیر المتطلبات
  الجمعیة العمومیة مدعوة إلى القیام بما یلي: :اإلجراء

بهـا  بطةالمرت عملیاتمواصفات الو شهادات المشّغل الجوي  موحد إلصداروالشكل ال محتوىال على االنضمام إلى تشجیع الدول أ)  
  .٦الملحق  الواردة في

التي تصدرها الدول بها  المرتبطة عملیاتمواصفات الو شهادات المشّغل الجوي الدول األعضاء على االعتراف بصحة  تشجیع  ب)
 .٦الملحق  المتطلبات الواردة في، والتي تلبي األخرى

  المستدامة للنقل الجوي والتنمیة السالمة وحمایة البیئةبالعمل هذه  ترتبط ورقة  الستراتیجیةااألهداف 

   ةالمقدم -١
هناك عنصر أساسي في الطیران الدولي هو االعتراف بالشهادات والتراخیص والموافقات، یرافقه نظام من الرقابة  ١- ١

لجویة لإلیكاو العالمي لتدقیق مراقبة السالمة ابرنامج لالمستمرة. واستنادًا إلى هذا المبدأ األساسي، كانت اإلیاتا مؤیدًا قویًا ل
)USOAP(.وهو البرنامج الذي یعزز جمع ونشر بیانات سالمة الطیران بشكل منهجي وشفاف ،   
تشغیل الطائرات، الجزء  - ٦المرجع الملحق كما ساهمت اإلیاتا مساهمة كبیرة في مساعدة الدول في واجباتها ( ٢- ١

من خالل إنشاء برنامج  ) لمراقبة العملیات في أراضیها٢.٢.٢.٤الفقرة  الطائرات، -النقل الجوي التجاري الدولي  - األول 
تدقیق السالمة التشغیلیة التابع لإلیاتا وٕاتاحة اإلطالع على قائمة المشغلین التي تلبي بالكامل متطلبات تدقیق السالمة التشغیلیة 

  التابع لإلیاتا.
___________________________  

   روسیة واإلسبانیة من ھذه الورقة مقدمة من إیاتاالنسخ العربیة والصینیة والفرنسیة وال ١
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  من بین أمور أخرى: ٦-٣٦قرار الجمعیة العمومیة ألف   ٣-١

لقواعد القیاسیة االدول المتعاقدة بالحاجة لممارسة مراقبة السالمة على مشغلیها بشكل یمتثل بالكامل مع  ذكری "   ) ١
أن المشغلین األجانب الذین یحلقون فوق أراضیها  وأسالیب العمل الموصى بها المطبقة، فضًال عن ضمان

  یتلقون رقابة كافیة من دولتهم ویتخذون اإلجراءات المناسبة عند الضرورة للحفاظ على السالمة؛

...  

الدول المتعاقدة على االعتراف بصحة شهادة المشّغل الجوي التي تصدرها الدول المتعاقدة األخرى لغرض  تحث  ) ٤
یها، بما في ذلك الهبوط واإلقالع، شریطة أن تكون الشروط التي تّم إصدار الشهادة بموجبها الطیران فوق أراض

  ، الجزءان األول والثالث، القسم الثاني؛٦تساوي أو أعلى من الحد األدنى للمعاییر المطبقة المحددة في الملحق 

للتحقق من أن شروط االعتراف صالحة  األمین العام على مواصلة تطویر المبادئ التوجیهیة واإلجراءات تحث    )٥
  من االتفاقیة والمعاییر المطبقة؛ ٣٣للشهادات والتراخیص، وذلك تمشیًا مع المادة 

 الدول المتعاقدة على وضع قواعد التشغیل التي تحكم قبول المشغلین الجویین األجانب داخل أراضیها، وفقاً  تحث    )٦
ألحكام االتفاقیة وعلى أساس غیر تمییزي، وبشكل یتناسق مع المعاییر والمبادئ التوجیهیة واإلجراءات الخاصة 

  باإلیكاو، مع إیالء االعتبار الواجب لضرورة تقلیل التكلفة والعبء على الدول المتعاقدة والمشّغل؛

للمتطلبات التشغیلیة المحددة واإلجراءات التي  الدول المتعاقدة على االمتناع عن التنفیذ أحادي الجانب تحث    )٧
تحكم قبول المشّغلین من الدول المتعاقدة األخرى األمر الذي من شأنه أن یؤثر سلبًا على التنمیة المنظمة 

  للطیران المدني الدولي."

حیز التنفیذ  ، والذي دخل٦على الملحق  ٣٢من القرار المذكور أعاله، وضعت اإلیكاو التعدیل  ٧بعد البند   ٤- ١
، والذي یوّفر مزیدًا من المعاییر. ٢٠٠٨ تشرین الثاني/نوفمبر ٢٠وأصبح قابًال للتطبیق في  ٢٠٠٨ تموز/یولیو ٢٠اعتبارًا من 

دلیل اإلجراءات لتفتیش العملیات والترخیص والمراقبة  -  ٨٣٣٥للوثیقة  وباإلضافة إلى ذلك، تّم القیام بمراجعة وتحدیث
رغم من هذه الجهود، فإن فرادى الدول تقوم بشكل متزاید بإدخال متطلبات للمشّغلین األجانب (مواصفات وعلى ال المستمرة.

القائمة ولیست جزءًا من أي نظام لتقاسم البیانات الجماعي. وأضافت هذه  ٦العملیات) التي ال تتماشى مع أحكام الملحق 
  المتطلبات عبئا كبیرًا لالمتثال على شركات الطیران.

 مناقشةال    -٢

نظرًا لمتطلبات السالمة المشروعة، أصبح الطیران أحد األنشطة التجاریة األكثر تنظیمًا في العالم. بل هو أیضًا  ١- ٢
من بین األنشطة األكثر عالمیة، حیث أن للخطوط الجویة رحالت دولیة متعددة. ویسلط هذان العامالن الضوء على الحاجة 

  الماسة للتناسق التنظیمي.
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لصناعة بقلق العدد المتزاید من الدول التي تقدم مطالب جدیدة هي على خالف مع المعاییر واإلرشادات الحظت ا ٢- ٢
  والتي ال تضیف سوى قیمة محدودة لسالمة وكفاءة نظام النقل الجوي. ٦ذات الصلة في الملحق 

لطیران ومواصفات تعتبر هذه مشكلة بشكل خاص في المسائل التي تنطوي على شهادة المشّغل الجوي لشركة ا ٣- ٢
العملیات، والتي یصدر المنظمون في إحدى الدول متطلبات جدیدة تؤثر على المشّغلین المسجلین في أماكن أخرى، وأحكام 

هي أساس لتصمیم مثل هذه المتطلبات. وفي السنوات األخیرة، شهدت شركات الطیران األعضاء في اإلیاتا زیادة  ٦الملحق 
والتي تدعو شركات الطیران لتقدیم مجموعة واسعة من الوثائق ال عالقة لها تذكر بسالمة الطیران.  في هذه المتطلبات الجدیدة

  ومن األمثلة على ذلك مطالبة المشّغلین تقدیم عقد اإلیجار لكل طائرة أجنبیة تعمل في تلك الدولة.

 الخالصة    -٣

ن، من و ن الجویو لالمشغّ التي یخضع لها الهامة المتطلبات التنظیمیة للطبیعة العالمیة ألنشطة النقل الجوي و  نظراً   ١- ٣
، ٦الملحق أحكام من خالل اإلیكاو مثل هذا التنسیق التوصل إلى مستوى معقول من التنسیق. وقد وفرت  الضروري أن یتمّ 

دون فائدة لها ما  اً ومرهقًا االمتثال شاقجعل هذه األحكام بتعاد عن زیادة االمن الوضع القائم و . ساسيباإلضافة إلى التوجیه األ
  .لكفاءةلألمان أو بالنسبة لیبررها 

  –انتهــى  –

  

  


