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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  الفنیةاللجنة 

  المسائل األخرى المعروضة على نظر اللجنة الفنیة  :من جدول األعمال ٣٨البند رقم 

  ١ المالحة الجویة في الملحق ن في مجالعاملیالدماج إ
  )إندونیسیا (مقدمة من

  التنفیذي الموجز    
 عـاملینأن یكـون لـدیها بـأن تكفـل ، یتعـین علـى الـدول األعضـاء خذة فـي التطـور بشـكل سـریعاآلالتكنولوجیا مواكبة من أجل 

 ةالمطلوب هلیاتاألو  اتاالجاز  العاملینهؤالء  یكون بحیازةویجب أن خدمات المالحة الجویة. في مجال  ةدجیّ مدربین بصورة 
 عـاملینلـم تسـتوعب حتـى اآلن  االجـازةصـدار الالزمـة إل فـإن الشـروط، ١إلـى الملحـق  وباإلشـارةوفقا لألحكام المعمول بهـا. 

خاصـة  قواعـدو الدول معاییر في حین وضعت أدناه. و  ٧-٢ في الفقرة ینالمذكور و خدمات المالحة الجویة  في مجال معّینین
ؤدي إلـى تـبـین الـدول  ةالناتجـ ات، فـإن االختالفـ١الملحـق المـذكورین فـي  غیـر العـاملینخدمات المالحة الجویـة ا لعاملي به
  .ینبغي معالجتهابالتالي عكسیة و  اهقد تكون نتائجدم االتساق و ع

  القیام بما یلي:الجمعیة العمومیة  ُیرجى من: اإلجراء
المالحــة الجویــة لعــاملین فــي مجــال لوضــع شــروط مــن خــالل  العــاملین"جــازة ا" ١الملحــق  اســتكمالالمجلــس مــن تطلــب أن 

  من هذه الورقة. ٧-٢ في الفقرة ینالمذكور 
األهداف 

  .(أ)هدف االستراتیجي بالترتبط ورقة العمل هذه   :االستراتیجیة

اآلثار 
  نعم.  المالیة:

  العاملین اجازة -  ١الملحق   المراجع:
  العاملون في الكترونیات سالمة الحركة الجویة - E-2دلیل التدریب، الجزء  – Doc 7192الوثیقة 
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 مقدمةال - ١

ه وٕاجراءاته وأسالیب طیرانللتطویر الطیران المدني في نظام موحد من خالل دمج البنیة التحتیة یتم تنظیم  ١- ١
 .عملیاتسالمة وكفاءة وفعالیة الضمان  له من أجولوائح

بسرعة  االمالحة الجویة في بعض الحاالت تطور مجال  التكنولوجیا في، تشهد الیوموفي ظل الظروف السائدة  ٢- ١
إدارة المالحة الجویة ( مجال . ومع ذلك، فمن الضروري للعاملین فيعلى مواكبتهاقدرة الجهات المعنیة بالطیران تتجاوز 

 ) استیعاب هذا التطور السریع.خدمة معلومات الطیرانو الحركة الجویة 

  المناقشة - ٢

األفراد م المالحة الجویة ه ن في مجالیالعاملفإن ، ٢٠٠٩ لعام ١رقم االندونیسي  الطیران قانون في إطار ١- ٢
 المالحة الجویة. تجهیزاتو/أو صیانة ات عملیالمباشرة بتنفیذ یقومون الذین 

ومشغل  الجویةمراقب الحركة الحركة الجویة (خدمات  ن فيو : العاملهمالمالحة الجویة  العاملون في مجالو  ٢- ٢
عاملون خدمات معلومات الطیران؛ وال العاملون فيو ؛ العاملون في الكترونیات سالمة الحركة الجویةو )؛ محطة اتصاالت الطیران

 .مجال تصمیم إجراءات الطیرانفي 

كل یجب أن یكون بحیازة ه على أن ٢٠٠٩ لعام ١رقم الطیران االندونیسي  قانونمن  ٢٩٢المادة تنص و  ٣- ٢
 أو شهادة اختصاص.اجازة المالحة الجویة  مجالعامل في 

وفقا  ١٩٤٨أبریل  ١٤ول مرة في ألاجازة العاملین لقواعد والتوصیات الدولیة الخاصة بالمجلس ا وقد اعتمد ٤- ٢
 التفاقیة.ل ١ الملحقُسمي النص ب) و ١٩٤٤من اتفاقیة الطیران المدني الدولي (شیكاغو  ٣٧ألحكام المادة 

أعضاء طاقم و  ،لطیاریناجازات وأهلیات ابشأن  قواعد وتوصیات دولیةالعاملین"  جازةا" ١ الملحقویضع  ٥- ٢
 الطیران.اتصاالت ومشغلي محطة  ،رحلي الطائراتمُ و ، الحركة الجویة يمراقبو ، الطائرات /مهندسيي/ میكانیك، وفنيالقیادة

غیر العاملین المالحة الجویة لعاملین في مجال لاألهلیات و  االجازاتوطنیة إلصدار  قواعد الدولوضعت وقد  ٦- ٢
إصدار شروط بفیما یتعلق بین الدول  اتاختالففي إنشاء سبب تتأن الوطنیة  القواعدمن شأن هذه و . ١الملحق  المذكورین في

 .االیكاووثائق اإلرشادات الواردة في في كثیر من الحاالت  ا تتبعرغم أنهجازات، اال

القیاسیة قواعد ال من خالل توفیر سالمةالالطیران بشكل كبیر  في مجال المهنیین عززت مسألة اجازةقد و  ٧- ٢
، خدمات معلومات الطیرانن في و العامل ١ في الملحق درجأن یُ . ولذلك ینبغي للشروطالتطبیق العالمي  تكفلالتنظیمیة التي 

القواعد ن ال تشملهم حالیا ، الذیمجال تصمیم إجراءات الطیرانن في و والعامل ، في الكترونیات سالمة الحركةن و والعامل
خدمات المالحة في مجال لجمیع المهنیین  االجازاتإصدار  شروط. وتعتقد إندونیسیا أن ١في الملحق والتوصیات الدولیة 

  .بشكل ملحوظ سالمة الطیرانعزز تسالجویة 

  –انتهى  –


