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  العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
 السادس االجتماع

  2083 مارس 22إلى  81، من ليارمونت

   استعراض شامل لالتجاهات والتطورات : من جدول األعمال 8البند 
  التطّورات في قطاع النقل الجوي والتطّورات التي طرأت على اللوائح التنظيمية : 8-8 

 نموذج اإلشراف المشترك على تبادل الطائرات بين مختلف الدول  

 (ىي أعضاء في لجنة أمريكا الالتينية لمطيران 2اثنتين وعشرين دولة عضوامن  ةمقدمورقة )

 الموجز التنفيذي
 الفرصة أمام تبادلإتاحة  من أجلمكررا من اتفاقية الطيران المدني الدولي،  83بديال لممادة  نموذجاتقّدم ىذه الورقة 

ة ي لجنأداة ميمة بالنسبة لمدول األعضاء ف النموذجالطائرات بين الشركات من مختمف الدول. ولقد أصبح ىذا 
 . إلى وجود سابقة من ىذا النوعمدني مطيران الل المنظِّمةالييئة أمريكا الالتينية لمطيران، لكن ال إشارة في 

 أن: إلى مدعو  : المؤتمر اإلجراء
 ؛ىذه الورقةينظر في المعمومات والخمفيات الواردة في  أ( 

 ؛3ب( يقّر االستنتاجات الواردة في الفقرة 
 .4د( يعتمد التوصيات الواردة في الفقرة 

 السادس لمنقل الجوي عمى الموقع:ممؤتمر العالمي ل المواد المرجعيةيمكن االطالع عمى  
eetings/atconf6www.icao.int/m 

 مقدمة -8

)المجنة(، تم تحميل سياسات الدول في مجال  لمجنة أمريكا الالتينية لمطيران عمال بالخطة االستراتيجية 1-1
إبرام المتعمقة ب السياساتجراءات في اإلمعايير و/أو القواعد و بعض الالطيران. وخُمص ىذا التحميل إلى وجود اتجاه نحو إدراج 

البمدان األخرى اتفاقات التعاون، حيث تبدي بعض البمدان قدرا أكبر من االنفتاح عمى ىذه االتفاقات، فيما تفرض بعض 
 شروطا عمى تطبيقيا.

                                                           
1

 .أمزيكا الالتيىية للطيزانلجىة الىسخة اإلسباوية مه هذي الىرقة قّذمتها      
2
لفادور، هي األرجىتيه، وأروبا، وبليش، وبىليفيا، والبزاسيل، وشيلي، وكىلىمبيا، وكىستاريكا، وكىبا، والجمهىرية الذوميىيكية، وإكىادور، والس    

 شويال.وغىاتيماال، وهىذوراص، وجامايكا، والمكسيك، وويكاراغىا، وبىما، وباراغىاي، وبيزو، أورغىاي، وفيى

http://www.icao.int/meetings/atconf6
http://www.icao.int/meetings/atconf6
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االنفتاح قد شرعت في حقوق الحركة الجوية في أمريكا الالتينية  وقد بدا من الواضح، منذ عقد التسعينات، أنّ  1-2
المشغمين. لذا  بيننماذج المتساوقة أكثر مع التحالفات العالمية م، وأّن ىناك استخداما لوفي مواكبتيا االتجاىات الدولية عمى
في السعي إلى  جدا بمزيد التحرر، ضرورية اآلخذةيران ، في سياق أسواق الطبالنسبة ليمحت اتفاقات تقاسم الرموز أصب

   مواجية المنافسة.

من العوامل فيي في تزايد، وقد كان استخداميا في سياق تنظيمي متحرر عامال  ممارسة تأجير الطائراتأما  1-3
 االستخدام األمثل لمطائرات. أتاحتإلى األسواق و/أو  جددالجويين الناقمين الدخول التي يسرت 

الرموز، أو ىي تسترشد  مأحكام اتفاقات تقاس تأخذ عادة بحكم نموذجي ضمنوالدول، بصورة عامة،  1-4
األمر ، عندما يتعمق ال تتوفر ليا. بيد أّن معظم ىذه الدول خدمات النقل الجوياتفاق االيكاو النموذجي لبالمقترحات الواردة في 
 .، أو ىي ال تطبق ىذا النوع من األحكامعمييا تسيرنموذجية  بتبادل الطائرات، أحكام  

فإّنو قد دة توفر إطارا مناسبا لتناول ىذه المسألة في كل الدول، ورغم وجود أحكام أو نصوص تنظيمية محدّ  1-5
مكررا  83المادة شروط عن نقل المسؤوليات وفق تبّين أّن دوال شتى مازالت ال تسمح بتبادل الطائرات نظرا لمصعوبات الناجمة 

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو(.

دولة الُمشّغل فيما يتعمق بالسالمة. بدولة الّسجل و المسؤوليات المنوطة بوتنص اتفاقية شيكاغو صراحة عمى  1-6
مختمفة ولفترات زمنية  ائرات فيما بين مشغمين من دولالطبيد أّنو من الصعب تطبيق ىذه النصوص عندما يتعمق األمر بتبادل 

 قصيرة جدا.

مستوى أفضل ولبموغ، وىو األىم، الكفاءة  لتحسينوبما أّن تبادل الطائرات ىو من الترتيبات الالزمة لممشغمين  1-7
مكررا. ويحافظ  83لممادة  بديل نموذج فقد تم استحداثلطائرات أو التعويض عن النقص المؤقت في أساطيميم، ا استغاللمن 

تكاليف إضافية عمى وال يؤدي إلى دولة الُمشّغل، بما يكفل السالمة بدولة الّسجل و المسؤوليات المنوطة بعمى  نموذجىذا ال
 كاىل المشغمين عندما ُيسمح ليم بتبادل الطائرات لساعات.

ي اإلقميم )البرازيل وشيمي وكولومبيا تطّبق ىذا االتفاق مع دول أخرى ف وىناك في اإلقميم حاليا دول كثيرة 1-8
كوادور وبيرو(  ان عمى ىيئات الطير  من أجل التعاون بين. وُيعرف ىذا االتفاق باسم "مذكرة اتفاق من أجل تبادل الطائراتوا 

بعد أن  عقود تبادل الطائرات". وتجدر اإلشارة إلى أّن العمل بيذه االتفاقات مكّمل بالنجاحضمن عمى السالمة  اإلشراف سوية
 عممية تبادل لمطائرات من دون أي تبعات عمى مستوى السالمة. 25 000تم في كل سنة تسجيل 

 نموذجوصف ال -2

العمميات المتعمقة بالطائرات والشركات  تحفز وتسّيلىيئات الطيران في اتخاذ تدابير يستند االتفاق إلى رغبة  2-1
جوي التابع لدولة أخرى وذلك بغية تطوير األنشطة والعالقات بين وأيضا بأداء موظفي طيران دولة من الدول داخل المجال ال

، التي ينبغي لكل ىيئة من الييئات أن بفعاليةفي مجال الطيران. وال بد أيضا من تنسيق عمميات المراقبة واإلشراف  ىذه البمدان
ران المأذون ليا من حكوماتيا بالنقل بتشغيل الطائرات من قبل شركات الطيوفيما يتعمق تضطمع بيا داخل والياتيا القضائية 

 الجوي الدولي لممسافرين والبضائع و/أو البريد.
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ين شركات الطيران ويتيح ذا فائدة عمى الطرفين حيث أّنو يسيل التعاون الفني والتشغيمي ب أيضا وىو ُيعتبر 2-2
المبادئ األساسية الالزمة إلبرام  الصكتضمين ىذال المزيد من النجاعة عبر تحسين استخدام طائراتيا. ولذلك، تم ليا تحقيق 

 دولة الّسجل ودولة الُمشّغل بالمسؤوليات المنوطة بيما. اضطالعيكفل بما عقود تبادل الطائرات 

بالدولة األولى تعترف الطيران  المستمر، فإن ىيئة عبر الرصدلسالمة ين توطيد افولما كان من مصمحة الطر  2-3
ويجوز أن وتقبل بتدابر التفتيش واإلشراف الدائم عمى الطائرة المسجمة لدييا.  الثانيةلمدولة  بقيمة مشاركة ىيئة الطيران التابعة

 باعتباره دولةاألمر كذلك بالنسبة لمطرف اآلخر داخل إقميمو ومجالو الجوي، دون المساس بالمسؤوليات المنوطة بو  يكون
 من اتفاقية شيكاغو. جل، وفقا باألخص ألحكام المرفقات األول والسادس والثامنالسّ 

، المواصفات التشغيميةالطرفين والمدرجة في  لدىالمسجمة  الطائراتيشمل  أما نطاق االتفاق فيو واسع بحيث 2-4
جازة موظفي الطيران من كال الطرفين. وىو يتطرق أيضا إلى  جميع التدابير الكفيمة  وأيضا مسألة منح التراخيص واعتمادىا وا 

 لما ىو سائد في الدولتين من لوائح وقوانين.الصكوك، وذلك وفقا  سريان مفعول ىذه رباستمرا

 عمى جممة أمور من بينيا ما يمي:تشتمل بإيجاز المسؤوليات المنوطة بكل دولة مشاركة في االتفاق و  2-5

 بالنسبة لييئة الطيران في دولة الّسجل: (أ 

جازةالتراخيص اعتماد و/أو  منح (1 وذلك ، انينيا الداخميةلقو وفقا و  حسب الطمب،موظفي الطيران  وا 
 ؛لدى ىذه الدولةأداء مياميا فيما يتعمق بالطائرة المسجمة من أجل 

في جميع األوقات عمى كل ما و عمى السيطرة الكاممة ، لساعات التبادلعقود الحفاظ، لدى إبرام  (2
طيران المستخدمة من قبل شركات و لمطيران  لدى ىذه الدولةلطائرة المسجمة بصالحية ايتعمق 

 ؛دولة أخرى فيمرخصة 

األخرى فيما يتعمق ىيئة طيران الدولة التي ترغب في اتخاذىا شراف اإلكافة تدابير بقبول ال (3
 طيران مرخصة فيمن قبل شركات  بصالحية الطائرة المسجمة لدى ىذه الدولة لمطيران والمشغَّمة

 ،مشتركإشراف ، وذلك عمى الرغم مما يعنيو األمر من  دولة أخرى

وذلك ، التابعة لدولتياشركات الطيران ل حيال شغِّ المُ  ةالنيوض بجميع المسؤوليات المنوطة بدول (4
 .محل تسجيل الطائرةبغض النظر عن 

 بالنسبة لييئة الطيران في دولة المشغِّل: (ب 

جازةالتراخيص اعتماد و/أو  منح (1  ؛الداخمية لقوانينياوفقا و  حسب الطمبموظفي الطيران  وا 

المسجمة في دولة أخرى المشغَّمة من طرف شركة  التفتيش واإلشراف الدائم عمى الطائرةاتخاذ تدابير  (2
 ؛طيران في دولة الييئة

إجراء التفتيشات التي تراىا الزمة لمتأكد من توفر الشروط التي أتاحت لمطائرة الحصول عمى رخصة  (3
 الصالحية لمطيران؛

 الصيانة ضمن دليل الصيانة العام؛درج مسؤولياتو في د من أّن المشّغل يُ التأكّ    (4
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لى عممية التأكّ  (5 د من أّن دليل الصيانة العام يتطرق إلى المسؤولية المذكورة في برنامج الصيانة وا 
 تطوير اإلجراءات؛

 تفتيش سجالت الصيانة وفقا لخطة الرصد المستمر؛ (6

 ى دولة الّسجل؛الّتحّقق من أّن المشغل يقوم بتحميل الصالحية لمطيران ويقّدم التقارير إل (7

د من أّن إجراءات تعديل الطائرات أو إصالحيا تظير في دليل الصيانة العام ويتم اتباعيا في التأكّ   (8
 كل األوقات؛

أّن ترتيبات الصيانة االعتيادية ىي الركيزة التي يتم تطبيقيا بالشكل السميم، ووفقا  د منالتأكّ  (9
 إلجراءات دليل الصيانة العام؛

وذلك ، التابعة لدولتياشركات الطيران مسؤوليات المنوطة بدولة الُمشغِّل حيال النيوض بجميع ال  (10
 محل تسجيل الطائرة.بغض النظر عن 

 االستنتاجات -3

 عمى المسؤوليات المنوطة بدولة الّسجل وبدولة الُمشّغل، عمال بأحكام اتفاقية شيكاغو. نموذجيحافظ ىذا ال 3-1

إلى مسألة التعاون بين الدول لتحسين اإلشراف عمى الطائرة المسجمة في دولة من الدول عند  وىو يولي أىمية 3-2
 تشغيميا من قبل شركة طيران تابعة لدول أخرى، بما يكفل ضمان السالمة خالل عمميات تبادل الطائرات.

غالل األمثل لطائراتيم، تكاليف إضافية بالنسبة لممشغمين ألّنو يتيح ليؤالء االست نموذجوال تنجم عن ىذا ال 3-3
 م التجارية.بالتزاماتي لموفاءوالتعويض عن النقص المؤقت في أساطيميم 

 التوصية  -4

االيكاو مدعوة إلى النظر في المعمومات والخمفيات الواردة في ىذه الورقة بغية تحميل مزايا الترويج ليذا  4-1
 الطائرات بين شركات الطيران من مختمف الدول. البديل المتمثل في تبادل نموذجال

 

 

 -انتهى-


