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 ة والثالثونبعالدورة السا –اللجنة القانونية 
 (7/9/2018إلى  4ل، يارمونت)

 النظر في برنامج العمل العام للجنة القانونية :من جدول األعمال 2البند 

 من اتفاقية شيكاغو الحادية والعشرينتطبيق المادة 
يطاليا وهنغاريا وبولندا وفنلند)ورقة مقدمة من   (افرنسا وسويسرا وأوكرانيا وا 

 المقدمة -1
تيسررير  هررومررن اتقاقيررة الطيررران المرردن  الرردول  )اتقاقيررة يرريكا و(  الحاديررة والريرررينلمرراد  مررن االرئيسرر  الغررر   1-1

ن إلررى و تبررادل المرلومرران بررين الرردول المتراقررد  بيرران تسررميل الطررائران وملكيتاررا والسرريطر  الياررا  وتاررد  المرراد  الحاديررة والريررر 
 :هماتحقيق هذا الغر  من خالل فر  التزامين واضحين الى الدول المتراقد ، 

ظمررة الطيررران المرردن  د  أخرررأ أو منأوال "تتراررد كررل دولررة متراقررد  برران تقرردط، بنرراو الررى طلرر  أ  دولررة متراقرر ( أ
 بخصوص تسميل وملكية أ  طائر  مسملة ف  تلك الدولة"؛ نالدول ، مرلوما

ثانيًا "تقدط كل دولة متراقد  إلى منظمة الطيرران المردن  الردول ، طبقراً للقواارد التر  قرد تقررهرا هرذ، المنظمرة،  (  
دار  الطرائران المسرملة فر  تلرك الى البيانان المالئمة الت  يمكن توفيرها فتقارير تحتو   يما يترلرق بملكيرة وا 

  وتضررم منظمررة الطيررران المرردن  الرردول  البيانرران الترر  الدولررة والمسررتخدمة ارراد  فرر  المالحررة المويررة الدوليررة
 " لطريقة تحن تصر  الدول المتراقد  األخرأ بناو الى طلباااحصلن الياا باذ، 

ينبغرر  لكرررل دولرررة أن تكرررون قررادر  الرررى االسرررتمابة فرررورًا للطلبررران أنررر  الرررى  لققرررر  األولرررى مرررن هررذ، المررراد تررنص او  1-2
  تسميلاا تلك الدولة  ألغنفيما يترلق باوية مالك الطائر  الت  ال سيما الصادر  من الدول األخرأ، 

يلاا ف   وتنص الماد  التاسرة اير  من اتقاقية ييكا و ف  الوقن ذات  الى أن يتط تسميل الطائران أو نقل تسم 1-3
فر  حالرة لارا "الملكيرة"  مرا ترنير لكرل دولرة اضرو أن تررر    حرق  يوبالترال ،   لوائحارا التنظيميرةأ  دولة متراقرد  طبقرا لقوانينارا و 

  "الطائرانتسميل 
يرروا ل  الوقررنأثررار بمرررور  1944 يررر أن تطبيررق المرراد  الحاديررة والريرررين ضررمن هررذا ا طررار المنيررا فرر  ارراط  1-4

د   يا بسب  وذلك الدول مثل فرنسا، لبر  بالنسبة  لارذا  ينويثير  يا  الترري  والقارط الميرترك"الملكية"   لمصطلحفاط موح 
المصطلح  موضًا اندما تتبادل الدول األاضاو مرلومان ان الملكية خالل املية نقل الطائر  من سمل دولة إلى سرمل دولرة 

 أخرأ 
المسررالة أهميررة فرر  الوقررن الحاضررر فرر  ضرروو مررا يرراد، قطرراو الطررائران الرردول  امومررًا وممارسرران  وتررزداد هررذ، 1-5

  فق  تلك الحقبة، كان "المالك" و"الميغل" يخصرًا واحردًا فر  مرظرط الحراالن  1944الميغلين خصوصًا من تطوران منذ ااط 
سرتخداط طرائران مسرتامر  تملكارا مممواران دوليرة ال فاكثريميلون أكثر ولكن برد مرور أكثر من سبرة اقود، أصبح الميغلون 
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الملكية قد يؤد  إلى تراخر تسرميل الطرائر  بالنسربة ان المرلومان   يا الطائران وتاميرها  بيد أن  حياز كبرأ متخصصة ف  
كرالي  الماليرة اقتصادية تيرمل تراخير الرمليران والت اواق مما تنمط ان   إدخال الطائر  ضمن أسطول إلى للميغل الذ  يسرى 

 ما يلحق الضرر بالقطاو ككل  وهو ا ضافية، 

 األعمال ذات الصلة -2
ُأدرج بند "تطبيق الماد  الحادية والريرين مرن اتقاقيرة يريكا و" ضرمن برنرام  امرل اللمنرة القانونيرة لريكراو بقررار  2-1

 ااتمردتااند قررار الممريرة الرموميرة إلرى توصرية ررر  واست2016الممرية الرموميرة فر  دورتارا التاسررة والثالثرين فر  اراط  أصدرت 
المقدمرررة مرررن فرنسرررا والتررر  حظيرررن بتاييرررد مميرررم  A 39-WP/159بررررد النظرررر فررر  ورقرررة الرمرررل وذلرررك  با ممررراو، اللمنرررة القانونيرررة
   الكلمة  أخذواالمندوبين الذين 

دراسررة  29/6/2017المررؤر   LM2/22-17/87 إلررى الرردول األمينررة الرامررة فرر  كتررا  المنظمررة ام مررنبنرراو اليرر ، و  2-2
مرن دولرة اضروا  وكران الارد   59استقصائية إلكترونية ان تطبيق الماد  الحادية والريرين من اتقاقية يريكا و، يراركن فيارا 

الردول األاضراو فر  تطبيرق هرذ، المراد ، بمرا فر  ذلرك التحرديان التر   تبرر األسرلو  الرذ  تهرو فارط امومًا لدراسة االستقصائية ا
ا يكرراو هررذا النظرراط  وضرررن(  وقررد ARSنظرراط تسررميل الطررائران )مررن خررالل  غ ا يكرراو بالبيانرران الالزمررةتبل ررتوامرر  الرردول الترر  

الحقررًا الستراضررة انرر  اسرريتط و  ،ينا لكترونرر  لمسررااد  الرردول األاضرراو الررى الوفرراو بالتزاماتاررا بمومرر  المرراد  الحاديررة والريررر 
 ( ARN –)يبكة تسميل الطائران هو ف  طور ا اداد تسميل مديد  رنام بب
ان الرديرررد مرررن الررردول توامررر  صرررروبان بسرررب  اررردط تطرررابق محتررروأ سرررمل برررنترررائ  الدراسرررة االستقصرررائية أفرررادن و  2-3

ن تحديرردًا أن ترريرر  "السرريطر " يختلرر  اررن ترريرر  "الملكيررة" فرر  مرظررط الرردول الرردول األاضرراو فرر  ا يكرراو  وتبرري   بررينالطررائران 
  كمررا اتضررح مررن ضررمن واليتاررا القضررائيةان مرررايير "الملكيررة" و"السرريطر " الررى نطرراق واسررم لتسررميل الطررائر ق تطب ررالرردول  انبررو 

 ط تسميل الطائران الدراسة تقاون آراو الدول األاضاو بيان تقييط مدأ فرالية ومالومة قااد  بيانان نظا
إريادان  ا يكاو قوااد أووضم االقتراح الذ  يرمح استقاد  الدول من المطا  أي دن الدول األاضاو ف  نااية و  2-4

  تسميل الطائران  سح بخصوص أو توصيان 
 القرائط وأصدر مؤتمر الطيران المدن  األوروب  ف  الوقن ذات  دراسة استقصائية للتوصل إلى فارط أفضرل للوضرم 2-5
  وأظارن النتائ  كذلك ومود اختالفان بين الدول األوروبية فيمرا يتصرل دولة 44 اددهاالبالغ  دول  األاضاوكل دولة من  ف 

اللرب  فر  تحديرد حرائز الطرائر  ومالكارا إلرى ذلرك مرن صرروبان مرد هرا أساسرًا نطرو  الرى بتطبيق الماد  الحادية والريرين ومرا ي
يررااد  إلغرراو تسرميل نموذميررة إلزاميررة لمميررم هر  اسررتحدا  التر  أصرردرتاا الرردول األوروبيررة وميرغلاا  وكانررن إحرردأ التوصرريان 

 الدول األاضاو ف  ا يكاو 

لرمررل امتمررااين فرر  اررذ، المسررالة  وقررد اقرردن فرقررة ارنررى بتُ تيرركيل فرقررة امررل مررم ذلررك رن ا يكرراو بررالتزامن وقررر   2-6
 المب  )فنلندا( ا، برئاسة السيد  سوزانا ميتس11/4/2018و 10والثان  يوم   29/9/2017إلى  27ال، األول من رررمونتري
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   حاتاقتر اال -3
مزيررد مررن اليررقافية واالتسرراق الررى النظرراط  زالررة أ  أومرر  لررب  ترروخ  الصررن أامررال فرقررة الرمررل إلررى ضرررور  خلُ  3-1

   مناا الحد  تكتنق  أو 
أداً  مقيررردً   ضرررقاو المزيرررد مرررن التسررميل يرررااد  إلغررراو نمررروذج موحرررد  لومررن هرررذا المنظرررور، يمكرررن أن ييرررك ل وضررم  3-2

الوضرروح  فقرر  مرظررط الحرراالن، ترسررل الدولررة الترر  تلغرر  تسررميل طررائر  مررا يررااد  ا لغرراو أو إيرررارًا ب لغرراو التسررميل إلررى دولررة 
  مناقيةمراو الهذا النموذج  فرنسا قد اقترحن و التسميل التالية  

ذات  لمسااد  الدول األاضاو الى تطبيق الماد  الحاديرة والريررين  ومم أن نموذمًا من هذا النوو قد ال يكق  بحد   3-3
مزايا مرن خرالل تروفير وسريلة لتحسرين نقرل الطرائران برين السرمالن نطو  الى من اتقاقية ييكا و وتقسيرها، ف ن من يان  أن ي

 تطبيق الماد  الحادية والريرين مرتبطة بدائط للصروبان ال التوصل إلى حل  ريثما يتط  –مد القصير وبصور  مؤقتة ف  األ –
وف  االمتماو األخير لقرقة الرمل، ُنظر ف  إمكانية إصدار هذا النموذج كماد  إريادية، مثاًل ف  سياق دليل ارن  3-4

 التررر  أنيررراتاا (XBT-TF) نقرررل ابرررر الحررردودالفرقرررة الرمرررل الخاصرررة بليرررًا نقرررل الطرررائران ابرررر الحررردود تركررر  الرررى إارررداد، حا
 إدار  المالحة الموية 

المراد  الحاديرة والريررين، الرى فرقرة امرل فرقرة  أاد تر   إلغراو تسرميل الطرائران الرذيرااد  نمروذج من ثط  وُار  3-5
 /3/5إلرررررى  30/4/2018ال مرررررن ررررررركررررر  تنظرررررر فيررررر  أثنررررراو دورتارررررا األخيرررررر  المنرقرررررد  فررررر  مونتري نقرررررل ابرررررر الحررررردودللالرمرررررل 
 )انظر المرفق(  018

وضررم مواصررقان  الررىلمرراد  الحاديررة والريرررين لمسررااد  ا يكرراو لاُتخررذ قرررار بتيرركيل مممواررة فرايررة مكر سررة كمررا  3-6
ان القنيرررة والتيرررغيلية للررردول األاضررراو ونترررائ  المناقيرررة بيررران فقرررًا لالحتيامرررو ذلرررك يررربكة تسرررميل الطرررائران ونظامارررا الرررداخل ، و 

 الملكية 

 اإلجراءات المقترحة على اللجنة  -4
المزيررد مررن اليررقافية واالتسرراق الررى تطبيررق المرراد  الحاديررة والريرررين مررن اتقاقيررة ترزيررز الحامررة إلررى ترروخ   ( أ

 ييكا و؛

حررراًل طويرررل األمرررد مرررن يررران  مسرررااد  الررردول تطررروير يررربكة تسرررميل الطرررائران بااتبارهرررا ارررن كثررر  لمتابررررة ال (  
 األاضاو الى الوفاو بالتزاماتاا بموم  الماد  الحادية والريرين من اتقاقية ييكا و؛

كحرل  نقرل ابرر الحردودالقرقرة الرمرل الخاصرة بليرااد  إلغراو التسرميل التر  أرسرلن نموذج النظر ف  ميروو  ( ج
 مؤقن الى األقل؛

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



LC/37-WP/2-4 
Appendix  

 

 المرفق

 نموذج شهادة إلغاء التسجيل

 ............ )اسم الدولة(..................................الطيران المدني لـ ............ هيئة

 شهادة إلغاء التسجيل
 وفقًا للمادتين الثامنة اير  والحادية والريرين من اتقاقية الطيران المدن  الدول ()

اسط الدولة( )........................طيران المدني لـ ...من سّجل ال ُشطبتتفيد هذه الشهادة بأن الطائرة التالية أوصافها قد 
 وألغيت عالمات تسجيلها وجنسيتها.

 .............................................................................................عالمات الجنسية والتسجيل:
 .................................................................................................................المصّنع:
 ...................................................................................................................الطراز:

 ..........................................................................................................الرقم التسلسلي:

  رر/ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر/ررررررررررررررررررررررررررررررررررر: الشطبتاريخ 
 اسط الدولة().......................................................................: سيتم تصدير الطائرة إلىالشطبسبب 

 بيانان الخانان الثال  التالية )"المالك القانون "، "الحائز القانون "، "الميغ ل القانون "(  إضافةيُرمى اند ا مكان، 

آخر مالك قانوني 
 ........................................................................................:1عنوان آخر مالك قانوني مسّجل

 .......................................................................................................:2آخر حائز مسجل
 ...............................................................................................:2عنوان آخر حائز مسجل

 ......................................................................................................:3آخر مشّغل مسجل
 ..............................................................................................:3عنوان آخر مشّغل مسجل

 االقة تتصل باذ، الطائر ( مسملة رهون أو امتيازانأ   سمالتناال تُظار  مالحظات )
 سجل الطائرة

 )موظ  تسميل الطائر (
 رر/ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر/ررررررررررررررررررررررررررررررررررر التاريخ:

 الطيران المدني  هيئة
 تسجيل الطائرات

 الرنوان، رقط الاات ، رقط القاك ، البريد ا لكترون ، الموقم ا لكترون 
 -انتهى  -

                                                                 
لارذ، الطرائر ، وفقرًا التقاقيرة  صرقة الملكيرة القانونيرةاراد  فر  يرااد  ملكيرة الطرائر ، تثبرن  هر تملك وثيقرة،  يركة"المالك القانون ": يخص أو منظمة أو  1

  19/6/1948مني  المؤرخة 
لررط  مرراالحررائز": يررخص أو منظمررة أو يررركة لاررا حررق حيرراز  الطررائر  والسرريطر  الياررا بحكررط القررانون  ولحررائز الطررائر  حررق تررامير الطررائر  أو تيررغيلاا، و " 2

 يؤمرها يكون هو المالك القانون  للطائر  
يكرون هرو المالررك  ؤمرهرا"الميرغ ل": يرخص أو منظمرة أو يرركة تيرغ ل الطرائر  أو تررر  تيرغيلاا  ولميرغ ل الطرائر  أن يؤمرهرا، ومرا لرط ي 3

 القانون  للطائر  


