
  

  منظمة الطیران المدني الدولي

  ورقة عمل

A38-WP/1261 

TE/43 
3/09/13 

 

 

  والثالثون الثامنةالدورة  —الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  دعم التنفیذ –سالمة الطیران : من جدول األعمال ٣٠البند 

   التابع لإلیكاوالجوي  لمشغّ الأهمیة تحمیل البیانات لتنفیذ سجل شهادة 

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

  الملخص التنفیذي

 علــىرقابــة ال لممارســة التــي تطلبهــا الــدول تیســیر الوصــول إلــى المعلومــات بهــدف شــهادة المشــّغل الجــوي ســجلیكــاو أنشــأت اإل
  .المشغلین األجانب

  المعلومات.شكل  وتنسیق للقیام بتفتیشات الساحة سیلة أكثر كفاءةمن إتباع و السجل سیمّكن 
  على متن الطائرة. وثائقال نقل متطلبات تبسیط القدرة علىه السجل، سیكون لدی تطور ومع
السـجل عبـر  فـي مـن المشـاركة اً مزیـدتتطلّـب الـدول ، كـون فعـاالً ی، لكـي ومع ذلـك. نجاهز للعمل اآل شهادة المشّغل الجوي سجل

  اإلنترنت.
خـالل  مـن عبـر اإلنترنـت شـهادة المشـّغل الجـويسـجل  المشـاركة فـي تشـجیع الـدول علـىعلـى تُـدعى الجمعیـة العمومیـة  :اإلجراء
 .یكاوإلل البیانات المطلوبة توفیر

  المستدامة للنقل الجوي والتنمیة السالمة وحمایة البیئةبالعمل هذه  ترتبط ورقة  الستراتیجیةااألهداف 
 

   ةالمقدم -١

 ةحقیقعلى هذه ال لنقل الجويلالطابع العالمي ویؤكد . األكثر تنظیماً  األنشطة التجاریةیران أحد الط المعروف أن من ١- ١
بشكل تعاني  شركات الطیران، ولكن نتظامالواسالمة لل اً حیوی التنظیم الفعالویعتبر . للتنسیق الحاجة الماسة كما یدل على

 .الطائرات تشغیلأحكام  - لإلیكاو  ٦الملحق  المختلفة عنالمتنوعة المتطلبات الجدیدة و  انتشار من متزاید

  
___________________________  

     النسخ العربیة والصینیة والفرنسیة والروسیة واإلسبانیة من هذه الورقة مقدمة من إیاتا ١



 - 2 - A38-WP/126 
  TE/43 

 مناقشةال    -٢

 وضعب یكاوإلاأن تقوم  قتراحال ٣٦ألف  الدعم منحصولها على  شهادة المشّغل الجوي بعد سجلاإلیكاو  وضعت ١- ٢
 اتشهادرواج و  صالحیةبخصوص  للدول األعضاء توفیر الشفافیة التي من شأنهاعلى اإلنترنت و  شهادة المشّغل الجوي سجل
 ل.المشغّ  دولة امتثال وسالمة، ینالجوی ینالمشّغل

 والموافقات ینالجوی ینالمشّغل اتشهادن كافة الدول من الوصول إلى كافة أن تتمكّ هو  السجل الغرض من هذا ٢- ٢
 من خاللات الساحة ات تفتیشعملی وكذلك الموافقة عملیاتاختصار یمكن ، ونتیجة لذلك .نمشغلیلل التنظیمیة ذات الصلة

 .لین الجویینالمشغّ  بشأن ثروة من المعلومات الوصول إلى

  .التحقق منهافي اإلسراع فهمها و ، وتسهیل الوثائق عرض فیها یتمّ  الطریقة التيتنسیق  تسهیلب أیضاً  السجلسیقوم  ٣- ٢

على  وثائقال لنقل متطلباتال تبسیطب سماحلل في مرحلة الحقةستكون لدیه القدرة ، تهمتانت یثبتالسجل و  ع نضوجم ٤- ٢
  العملیات. مواصفاتب لالعتراف المتبادل كأداة أیضاً  في المستقبلاإلیكاو والدول عمل وقد یستخدم  متن الطائرة.

التابع  شهادة المشّغل الجويسجل  االستفادة من رغبتهم في عن یكاوإلالدول األعضاء في ا العدید من أعرب ٥- ٢
المعلومات  توفیرعلى  یكاوإلاألعضاء في ارغبة الدول و  على قدرة فعالیته تتوقف لكن للعمل،جاهز سجل الو . لإلیكاو
وفرها یالتي المستقبلیة المباشرة والمحتملة  تحقیق الفوائد من أجل الخطوة االنتهاء من هذه یتمّ  ومن الضروري أن. المطلوبة
  السجل.

 .البیانات المطلوبةلتسهیل توفیر الدول ان و شركات الطیر  العمل معب اإلیاتا تلتزم ٦-٢

 الخالصة    -٣

، مما المتطلباتتناسق و  الحصول على المعلومات من حیثمحتملة ة و مباشر  له فوائد هادة المشّغل الجويسجل ش  ١- ٣
  عملیة. هالجعل المطلوبة البیانات الدولوفرت إذا إّال  هذه الفوائدتحقیق ال یمكن ، ومع ذلك إلى زیادة الكفاءة.یؤدي 

  –انتهــى  –

  

  


