
 

 

 

 أجرتها األمانة العامة لاليكاو دراسة 
 في اطار التحرير االقتصادي السالمة واألمن جانبيعن 

 )١/٦/٢٠٠٥مقدمة الى المجلس بتاريخ (

 مقدمة -١

ن المسائل التي بحثها ذلك رغم أو. نشأت هذه الدراسة من أعمال المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي ١-١
اسا بالجانب االقتصادي لتحرير النقل الجوي، فان جانبي السالمة واألمن كانا موضوعا أساسيا طوال المؤتمر تعلقت أس

وأحاط ذلك المؤتمر علما بأن العولمة والتحرير والخصخصة قد أدت على مدى العقدين السابقين الى . المداوالت وفي النتائج
 .هوأمنالطيران سالمة لى تنظيم وي، كان لبعضها آثار عتغيرات أساسية في صناعة النقل الج

مراعاة األهمية الكبيرة للسالمة واألمن في كل تغيير تنظيمي، والحاجة : لذلك شدد المؤتمر على ما يلي ٢-١
الى توضيح خطوط المسؤولية، والتأكيد على الدور القيادي الذي تؤديه االيكاو في وضع االستراتيجيات العالمية للسالمة 

 وتوفير الوسائل الكفيلة بمعالجة مسألة قلة الموارد المتاحة لضمان مستويات السالمة واألمن في واألمن في ظل التحرير،
وبعد أن أدرك ذلك المؤتمر أن بيئة التشغيل التي يزداد فيها تعدد الجنسيات قد أثارت مسائل تتعلق بتنظيم . دول نامية كثيرة

تعريف الدولة أو الدول " المؤتمر االيكاو الى اعداد دراسة لتوضيح السالمة واألمن ألن هذا التنظيم وطني في األساس، دعا
المسؤولة عن مراقبة السالمة واألمن، وأن توصي حسب االمكان بتعديل األحكام التنظيمية القائمة الصادرة عنها في هذا 

  ."المجال

اعد الدولية للطيران ان االيكاو هي الوكالة المتخصصة التابعة لألمم المتحدة والمسؤولة عن وضع القو ٣-١
المدني، وعليها بالتالي أن تقـوم بدور قيادي في اعداد االستراتيجيـات العالمية لتنظيم ومراقبة السالمة الجوية وأمن 

 ولذلك فان هذه الدراسة تشكل جزءا من . الطيران، سواء بصفة محددة أو في سياق تسهيل االصالح التنظيمي االقتصادي
الطلب، بما يضمن استمرارية قدرة النظام العالمي لتنظيم السالمة واألمن على التكيف مع التغيرات تلبية المنظمة لذلك 
 .وعلى تبديد المخاوف

 هذه الدراسة كجزء من األعمال التي أيدها المجلس لمتابعة أعمال ٢٠٠٤استهلت األمانة العامة في مارس  ٤-١
ادارة النقل (المهمة بالتنسيق فيما بين ادارات مختلفة في المنظمة وتم انجاز هذه . المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي

حيث استعرضت مختلف ترتيبات التحرير وما يتعلق بها من قواعد قياسية ) الجوي وادارة المالحة الجوية واالدارة القانونية
أو /ت التي تؤثر على السالمة وتحديد المجاال) أ: وتوصيات دولية ومواد ارشادية أصدرتها االيكاو، وذلك لتحقيق ما يلي

 .تحديد أي ثغرات في أحكام االيكاو الراهنة) األمن، ب

التي أثارت ) الفعلية أو المحتملة(تسجيل الحاالت المحددة : انطوى هذا االستعراض على أربع خطوات هي ٥-١
والتحقق من مدى كفاية . منأو األ/وتحليل كيفية تأثير هذه الحاالت على السالمة و. أو األمن/تساؤالت حول السالمة و
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وتحديد االجراء المطلوب من . الدولية الراهنة الصادرة عن االيكاو لمعالجة هذه الحاالتواالرشادات القواعد والتوصيات 
وفي أثناء هذا االستعراض استشارت األمانة العامة أعضاء فريق خبراء تنظيم . أو الدول، ان دعت الحاجة اليه/االيكاو و
وي، وفريق خبراء أمن الطيران، ومكاتب االيكاو االقليمية، وذلك بالمراسلة حيثما كانت المعلومات الواردة منها النقل الج

  وقد تم اعداد جدول بالمشاكل والحاالت المحددة التي تتعلق بأحكام .وتعرض هذه الورقة نتائج هذه الدراسة. مفيدة
 .لى قرار المجلسوارشادات االيكاو، وهو مرفق بهذه الدراسة بناء ع

 نتائج الدراسة -٢

 العالقة المترابطة بين التحرير االقتصادي وتنظيم السالمة واألمن ١-٢

فقد . ان مسألة احتمال تأثير التحرير على السالمة واألمن وعالقتهما المترابطة ليست بالمسألة الجديدة ١-١-٢
 المؤتمرين هذينوبينت نتائج  . ٢٠٠٣ وسنة ١٩٩٤كانت موضع مناقشة في أحدث مؤتمرين للنقل الجوي عقدا في سنة 

وأوضح . اجماع اآلراء على أن التحرير هدف عام ينبغي لكل دولة أن تبلغه بمحض اختيارها وحسب خطواتها هي
المؤتمران أيضا أن األهمية القصوى يجب أن تظل معطاة للسالمة واألمن، بصرف النظر عن أي تغير في الترتيبات 

ر التحرير مازالت هناك حاجة الى تبديد المخاوف الراهنة والمخاوف المتوقعة ازاء تأثير التحرير واآلن وقد انتش. التنظيمية
والتحدي الذي يواجه الدول هو كيف يمكن لها أن تجني فوائد التحرير االقتصادي بدون تقويض . على السالمة واألمن

شكلة، ولكن المهم هو ضمان استمرار السالمة واألمن وبالتالي فان التحرير في حد ذاته ليس بم. مستويات السالمة واألمن
 .مع انتشار التحرير

أي السياسات المتعلقة بدخول األسواق، وتعيين شركات (من المسلم به عموما أن سياسات التحرير  ٢-١-٢
 ومن تعود بمنافع اقتصادية كثيرة على الدول والصناعة والمستهلكين،) الطيران، والسعة، والتسعير، والفرص التجارية

، وشركات )سواء من حيث حجم حركة الركاب والبضائع أم من حيث عدد تحركات الطائرات(ضمنها نمو الحركة الجوية 
التي تدخل األسواق، وازدياد بدائل الخطوط، والمنافسة في ) بما فيها شركات النقل قليل التكلفة(متعددة الناقلين النقل الجوي 

هذا فضال عن الفوائد االقتصادية التي تشتق من القواعد القياسية . وفتح فرص العمالةاألسعار، وتنمية السفر والسياحة، 
ومن الواضح أيضا أن النمو الناتج عن ذلك في نشاط النقل الجوي والترتيبات . للسالمة الجوية في عدة أسواق محررة

طا على الدولة من حيث قدرتها على تنظيم ضغ فييضقد التجارية المعقدة الناشئة عن تطور األعمال والممارسات التشغيلية 
ذلك ألن كل دولة مطالبة بمراقبة السالمة واألمن، ال على مشغلي طائراتها فحسب بل وعلى المشغلين  . السالمة واألمن

 توسع السوق عواقبالتعامل مع على الدولة ولذلك فقد يتعذر  . األجانب الذين يشغلون طائراتهم في مجالها الجوي
 .وضع البنية األساسية التنظيمية والقانونية والبشرية والمالية ألداء مهام تنظيم السالمة واألمنت لم مار التحريو

فقد أثبتت نتائج . في هذا االطار واجهت عدة دول أعضاء في االيكاو مشاكل تتعلق بمراقبة السالمة ٣-١-٢
: ، والملحق السادساجازة العاملين: اس الملحق األولعمليات تدقيق مراقبة السالمة التي أجرتها االيكاو في البداية على أس

 دولة متعاقدة جرى فيها التدقيق ١٨١، أن عددا كبيرا من صالحية الطائرات للطيران: ، والملحق الثامنتشغيل الطائرات
عة وأثبتت أيضا بعثات متاب.  قد عانى من ثغرات في تنفيذ عدد من شروط هذه المالحق٢٠٠٤ ويوليو ١٩٩٩بين مارس 

 الولذلك  ). A35-WP/67انظر ورقة العمل (التدقيق في عدة حاالت وجود ثغرات كبيرة ظلت باقية بعد ذلك التدقيق األولي 
أن  بل ووحدها للفوائد االقتصادية عتباراال كتفي بايالءالتي تواجه توسع السوق نتيجة التحرير والعولمة أن تينبغي للدول 
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ستمرار قدرتها على الوفاء باون يسفر عنه هذا التحرير على تنظيم السالمة واألمن، حتمل أذي يألثر الباأيضا تهتم 
 .بالمقتضيات، فتضمن بذلك استمرار السالمة واألمن واالنتظام في نمو الطيران المدني

 أو األمن/ تؤثر على تنظيم السالمة وقد الحاالت التي بعض ٢-٢

هنة تفي بتحديات السالمة واألمن في هذه البيئة دائبة لكي يتسنى تحديد ما اذا كانت أحكام االيكاو الرا ١-٢-٢
التغير، من الضروري البحث في البداية عن الترتيبات أو الممارسات الناجمة عن التحرير والعولمة التجارية والتشغيلية 

ية التي اعتبرت ولهذا الغرض تم استعراض حاالت مختلفة في المجاالت التال. لها آثار على السالمة واألمنقد تكون التي 
 الخدمات األرضية، وتأجير الطائرات، والمشاركة في رموز الرحالت الجوية، : لها آثار معينة على السالمة واألمن

، وملكية شركات النقل الجوي والسيطرة عليها، ودخول األسواق، والتعاقد مع )الفرانشايز(واستخدام االسم التجاري 
 . ري للمطارات وهيئات تقديم خدمات المالحة الجويةالمصادر الخارجية، والتشغيل التجا

 تبين من االستعراض أن المخاوف التي ثارت ازاء السالمة واألمن تعزى أساسا الى الترتيبات أو ٢-٢-٢
ويمكن تقسيم مختلف الحاالت . الممارسات التجارية التي اتبعت ازاء تشغيل الطائرات أو ازاء المسؤولين عن هذا التشغيل

مثل زيادة الضغط على االجازة (ساسيتين، الفئة األولى هي الحاالت التي تؤثر على تنظيم السالمة واألمن الى فئتين أ
وهذه الحاالت تتعلق في الغالب باألنشطة التي تجري في . مسؤولية الدولةتحديد ولكنها ال تثير مشكلة من حيث ) والمراقبة

 أو مقدمو خدمات جدد غير التقليديين، وشركات الطيران  طائراتشغلوداخل الدولة الواحدة، مثل العمليات التي يشغلها م
، ونقل العمليات الحكومية الى القطاع الخاص نتيجة للتشغيل التجاري أو الخصخصة في  ماليةصعوباتتواجه التي 

 .المطارات وهيئات تقديم خدمات المالحة الجوية

علق بتحديد المساءلة أو المسؤولية عن مراقبة السالمة الحالة الثانية تنشأ في عدة دول من المسائل التي تت ٣-٢-٢
 وفيما يلي ، اجراء هذه الدراسةاستدعتوهذه الحاالت هي التي  . واألمن بموجب النظام الراهن القائم على أحكام االيكاو

 .عليهابعض األمثلة 

قيام المشغلين بتشغيل  شهد العقدان الماضيان ازديادا في – العمليات المشغلة بطائرات مسجلة في الخارج ١-٣-٢-٢
وأصبحت الطائرات قابلة أكثر فأكثر لالستئجار أو للتبادل بأي طريقة . طائرات مسجلة في الخارج، وذلك لعدة أسباب

وفي بعض الحاالت نجد أن الطائرات . أخرى أو للتشغيل خارج دولة السجل، وتشغل هذه الطائرات أحيانا لمدد طويلة
وان كانت هذه . رة أو من الباطن للرحالت المنتظمة أو العارضة بين دولة وأخرىالمسجلة في الخارج تؤجر مباش

 تثير مشاكل تتعلق بالسالمة الجوية ألنها تقسم هذه المراقبة الى فإنهاالترتيبات مشروعة من زاوية التنظيم االقتصادي، 
 حالة يصبح فيها المشغلون عرضة وقد يسفر ذلك مثال عن. شقين أحدهما يخص دولة السجل واآلخر يخص دولة المشغل
 التي ١"جنسية المنفعة"ومن بين أهم مخاوف السالمة نجد  . للطريقة التي تطبق بها كل دولة القواعد والتوصيات الدولية

،  وهذا أمر يحدث نادرا–ذلك ألن الطائرة عندما تعود الى دولة السجل . تستخدمها بعض الطائرات المسجلة في الخارج
 تصبح مراقبة صالحيتها للطيران قضية في غياب أي ترتيبات معقودة بين دولة السجل ودولة المشغل –مرة حدث بال ان

: وهناك مجموعتان عموما من الطائرات المسجلة في الخارج التي يمكن اعتبارها متمتعة بجنسية المنفعة. لمراقبة السالمة
                                                        

الصناعة البحرية وهو يستعمل عندما تكون الباخرة التجارية مملوكة لمواطني احدى الدول ولكنها مسجلة في دولة أخرى هذا مصطلح مأخوذ من   ١
 .شغيل بكل حرية فيما بين أي دول أخرىويسمح لها بالت
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المسجلة في الخارج لالستفادة من أقل مراقبة اقتصادية أو أقل الطائرات المسجلة في الخارج ألسباب ضريبية، والطائرات 
وفي حين ال تثير المجموعة األولى مشكلة خطيرة اذا عقدت الدولتان المعنيتان الترتيبات الالزمة لضمان . مراقبة فنية

اقية شيكاغو يسمح  مكرر من اتف٨٣ وليكن ذلك مثال من خالل عقد اتفاق ثنائي بموجب المادة رقم –المراقبة السليمة 
ولكن هذه المجموعة . للدولتين بنقل مسؤوليات معينة عن مراقبة السالمة الجوية، كليا أو جزئيا، من احداهما الى األخرى

في الواقع ال تبعث على االرتياح ألن االيكاو لم تبلغ اال بعدد قليل نسبيا من االتفاقات الثنائية التي عقدت لتنفيذ المادة 
، وألن طائرات كثيرة من جميع )٢٠٠٥ دولة بحلول مارس ٣٤ اتفاقا ساريا بين ١١٤تسلمت االيكاو  ( مكرر٨٣ رقم

والمجموعة الثانية من الطائرات . الطرز في مختلف أنحاء العالم مازالت عرضة النقسام مسؤولية مراقبة السالمة الجوية
 . ٢هي التي تثير مشكلة ضخمة يجب حلها

 تحدث أيضا مشكالت انقسام مسؤولية مراقبة السالمة ازاء طواقم –  قيادة أجنبيالعمليات المشغلة بطاقم ٢-٣-٢-٢
يشترط فى قائد كل طائرة تعمل فى المالحة الدولية وباقى "  :من االتفاقية) أ (٣٢تقتضي المادة . القيادة المجازة في الخارج

وبناء على ".  من الدولة المسجلة فيها الطائرةأعضاء طاقم قيادتها أن تكون لديهم شهادات أهلية ورخص صادرة أو معتمدة 
 تثور مشكلة اعتماد ، االستئجار بدون الطاقممثلما هي الحالة عندذلك فان الطائرة التي تشغلها دولة غير دولة السجل، 

م في دولة اجازات طاقم القيادة األجنبي في دولة السجل، وتزداد هذه المشكلة تعقيدا عندما تنص قواعد وشروط اجازة الطاق
وهناك اختالفات أيضا بين  . السجل على أحكام مختلفة عن القواعد السارية في الدولة التي أصدرت االجازات األصلية

. القوانين والقواعد السارية في دولة السجل والقوانين والقواعد السارية في دولة المشغل في حالة استئجار الطائرات بالطواقم
لمشغل الرسمي في هذه الحاالت، يجوز أن يكون المستأجر قد شغل بالفعل طائرات من طرز وفي حين يعد المؤجر هو ا

مشابهة بموجب شهادته هو، وعندئذ تصبح الطائرة المستأجرة بطاقم القيادة مشغلة طبقا لشهادة المشغل الجوي المستأجر، 
وقد يتفاقم الوضع . على طاقم القيادة صعبةوفي ظل هذه الظروف تصبح المراقبة . فتصبح دولة المستأجر هي دولة المشغل

بمعنى أن طاقم الضيافة يكون تابعا للمستأجر، وطاقم القيادة تابعا للمؤجر (اذا كانت العملية الجوية مشغلة بطاقم مختلط 
 ).األجنبي

أو أي العمليات المشغلة بعيدا عن دولة التعيين أو دولة السجل  ("فوق أعالي البحار"العمليات المشغلة  ٣-٣-٢-٢
أي النقل من دولة (عندما يسمح لشركة الطيران المعينة بموجب اتفاق ثنائي بأن تتمتع بحقوق الحرية السابعة ). دولة المشغل

، قد تنشئ هذه الشركة قاعدة تشغيلية لها في بلد )ثانية الى دولة ثالثة أو بالعكس بدون حاجة الى أن يمر الخط بدولة الوطن
وعند السماح للشركة بحق الكابوتاج أو حق التأسيس، يجوز لها أن . ى بلد ثالث ذهابا أو اياباثان لتشغيل خطوطها منه ال

وفي هذه الحالة تثور مشكلة من حيث أن مسؤولية مراقبة السالمة . تشغل طائراتها في اقليم الدولة التي منحت هذا الحق
 .ويةسوف تنقسم بين دولة المشغل والدولة التي تقوم منها العملية الج

 مثل عمليات المشاركة في – العمليات الجوية التابعة ألطراف متعددة وباستخدام اسم تجاري مختلف ٤-٣-٢-٢
فقد كانت المشاركة في الرموز هي العنصر السائد في ترتيبات التحالف ). الفرانشايز(الرموز أو استخدام االسم التجاري 

                                                        
من )  ي٥٤ هذه المشكلة موضع دراسة حاليا في لجنة المالحة الجوية والمجلس في اطار االستراتيجية الموحدة لسد ثغرات السالمة بموجب المادة  ٢

 .AN-WP/8015انظر . اتفاقية شيكاغو
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وبالرغم من أنها تعامل عادة كما لو كانت اتفاقا .  أشكالعبر الوطني بين شركات الطيران، وأخذت هذه المشاركة عدة
مثلما هي الحال عندما تشغل الطائرة برموز أكثر من شركة (تجاريا، فان ازدياد تعقيد بعض ترتيبات المشاركة في الرموز 

وفي هذه . قد يصعب على سلطات السالمة واألمن أن تحدد مستوى مشاركتها مع السلطات األخرى) في أكثر من بلد
: ٢٦٩انظر الكتاب الدوري رقم (الظروف تصبح مسائل المسؤولية والمساءلة عن السالمة واألمن عرضة للشك 

ولما كانت هذه الترتيبات تتيح للمشغل أن يستخدم اسم مشغل آخر أو ). المشاركة في الرموز بين شركات الطيران آثار
 أدت الحاجة الى حماية ، فقد)د االتفاق على استخدام حق االسم التجاريمثلما هي الحال عن(واجهته التجارية أمام الجمهور 

السمعة من حيث نوعية الخدمة والسالمة الى اتخاذ بعض اجراءات تنظيمية تتعلق بالسالمة واألمن، ومنها مثال أن بعض 
شاركة في الرموز أن تفي الدول أصبحت تقتضي من شركات الطيران األجنبية التي عقدت مع شركاتها الوطنية اتفاقا للم

وهذا يثير مسألة أخرى هي هل ينبغي لجميع الدول التي شاركت . بمستوى ال يقل عن مستوى السالمة المقرر لديها
وهناك في اطار المشاركة في الرموز شاغل آخر . شركاتها في الرموز أن تسهم في مراقبة السالمة عليها، والى أي مدى

لخطر األمني الذي تتعرض له احدى الشركات سوف ينتشر بالتالي ليشمل الشريك اآلخر الواحد  ألن ا،يتعلق باألثر األمني
أو األكثر في ترتيبات المشاركة في الرموز، وألن أي تدبير أمني اضافي يستتبعه ذلك وتفرضه السلطات المختصة سيسري 

اوتا كبيرا من شريك الى آخر، سواء كان الشريك ولما كانت القواعد الفنية والتشغيلية تتفاوت تف. على الشركاء اآلخرين
شركة طيران أو دولة، فان ذلك يثير مسألة تحديد المساءلة والمسؤولية عن السالمة واألمن وكيفية معاملة هذا الموضوع 

 .بين شركاء الرموز

ن تشغل  عندما يسمح بهذا الدمج أو الشراء يجوز للشركات أ– دمج أو شراء شركات الطيران عبر الحدود ٥-٣-٢-٢
أو مقار /عملياتها وأن تفتح أماكن عمل لها في دول مختلفة، أو أن تشغل طائراتها في الغالب خارج دولة تسجيل مكاتبها و

مثلما هي الحال في حالة دمج (وهذه المسألة تنطوي على مشكلة تحديد مسؤولية مراقبة السالمة بين الدول المعنية  . المالك
 .تنطوي كذلك على مشكلة تحديد القواعد المنطبقة اذا اختلفت بين البلدين المعنيين، و)شركتين بمقرين رئيسيين

شركات :  تشمل األمثلة ما يلي– التعاقد مع جهات خارجية على أنشطة تؤثر على عمليات الطائرات ٦-٣-٢-٢
أو الصيانة في الطيران التي تتعاقد مع جهات خارجية على الخدمات األرضية، والشركات التي ترسل طائراتها للتصليح 

أو ادارة شؤون الطاقم مع شركات طيران أخرى أو أي /بلدان أجنبية، والشركات التي تتعاقد على عمليات طيران معينة و
وحدث في بعض الدول أن  . وفي كل من هذه الحاالت نشأت صناعات متعددة الجنسيات لتقديم هذه الخدمات. شركة أخرى

بما ( مجرد هيكل مؤسسي يقدم أنشطته التشغيلية المقترحة عن طريق شركات أجنبية كان طالب شهادة المشغل الجوي فيها
سواء في الدولة  –وقد تنجم عن هذه الحالة تحديات لسلطات االجازة ومراقبة السالمة  ). في ذلك الطائرات وطواقم القيادة

 من حيث كيفية ضمان احترام –اقد عليها التي تصدر شهادة المشغل الجوي أو الدولة التي توفر شركاتها األنشطة المتع
 .شروط السالمة واألمن احتراما مالئما

وان كانت بعض الحاالت المذكورة أعاله تجعل من الصعب تحديد أو اسناد مسؤولية االلتزام بقواعد  ٧-٣-٢-٢
من السمات المذكورة السالمة واألمن ومراقبة السالمة واألمن، فان المشكلة تزداد تعقيدا في الحاالت التي تولف بين كثير 

وكما سلف الشرح، هناك عدد من الحاالت آخذ في االزدياد تتعاقب فيه الدول ولكل منها مسؤولية في . أعاله أو بينها جميعا
 بصرف النظر عن شكل الترتيبات التنظيمية أو –مجال تشغيل النقل الجوي، والتحدي الذي يواجهها هو كيف يمكن 

ال واحدة وواضحة تتحمل مسؤولية مراقبة السالمة واألمن في دولة محددة بوضوح أو في  تحديد نقطة اتص–التجارية 
 .السلطة المكلفة رسميا فيما يتعلق بتشغيل أي طائرة
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 النهجاضافة الى تيار التحرير والعولمة، والتكامل االقتصادي االقليمي األكبر، طبق العديد من الدول  ٤-٢-٢
 فمع تحرير قطاع النقل الجوي انتهج المزيد من .ير التنظيمي في النقل الجوي الدولي كوسيلة فعالة لمواصلة التغاالقليمي

بل ان تعزيز السالمة الجوية أصبح قائما على أساس اقليمي بسبب الخطوات . الدول نهجا اقليميا لتنظيم خدمات النقل الجوي
ينص على تقييم ) لجنة ايكاك(وبية للطيران المدني مثل ذلك أن برنامج اللجنة األور. الملموسة التي اتخذت في هذا االتجاه

. السالمة ال على الطائرات التابعة لدولها األعضاء فحسب بل وعلى المشغلين الجويين الذين يشغلون طائراتهم في أوروبا
الى اصدار ، وتشمل مهامها ترخيص منتجات الطيران وتمتد "الوكالة األوروبية للسالمة الجوية"وأنشأ االتحاد األوروبي 

نذكر منها على سبيل (واتبعت أقاليم أخرى نهجا مشابهة لتنسيق السالمة . الموافقات على العمليات الجوية واجازة العاملين
 في دول لجنة "الجهاز االقليمي للتعاون على مراقبة السالمة التشغيلية"، و"هيئة أفريقيا ومدغشقر للطيران المدني"المثال 

طيران المدني، والجهاز االقليمي لمراقبة السالمة الجوية في الكاريبي، ووكالة أمريكا الوسطى للسالمة أمريكا الالتينية لل
وتنطوي هذه الهيئات االقليمية على عدة مزايا وفوائد، أهمها تحقيق ). الجوية، ومنظمة السالمة الجوية في المحيط الهادئ

ل منها بقدر مختلف الى حد كبير من السلطة المفوضة اليها لتنفيذ وفورات ضخمة وترويج التوحيد في كل اقليم، وتتمتع ك
ألن تقييم االمتثال من جانب احدى ( التنسيق على النطاق الواسع مسألة هذه األوضاع تطرحوقد . المسؤوليات الوطنية

 بحيث يتسنى لجميع قليميةهذه الترتيبات اال الشفافية في توجد حاجة كبيرة لتوخيو ). الهيئات قد يختلف عنه في هيئة أخرى
األطراف المعنية، وال سيما األطراف الثالثة، معرفة ما هي المهام التي أسندت الى الهيئة االقليمية وما هي المهام التي 

 .مازالت من اختصاص الدولة

  أحكام االيكاو الراهنة هذه الحاالت؟هل يمكن أن تعالج ٣-٢

ني والتشغيلي الذي تعتمد عليه الدول المتعاقدة النشاء وتجديد تشكل اتفاقية شيكاغو ومالحقها االطار القانو ١-٣-٢
ومن زاوية قانونية محض، وضع هذا النظام ليضمن  . نظام سالمة وأمن الطيران المدني على أساس تبادل الثقة واالعتراف

وي والتنظيمات االقتصادية أن الطيران المدني الدولي يعمل بطريقة تتميز بالسالمة واألمن وباستقاللية عن سياسة النقل الج
 وبصرف النظر عن أي تغيير في الترتيبات االقتصادية، تظل مسؤولية احترام وبالتالي، . التي قد تتبعها الدول المتعاقدة

ولذلك فان الدول هي التي تنفذ التزاماتها في مجال مراقبة . السالمة واألمن ومراقبة السالمة واألمن في يد الدول المتعاقدة
مة واألمن، حسب المقرر في اتفاقية شيكاغو ومالحقها، من خالل سن القوانين الوطنية ذات الصلة واصدار القواعد السال

 .وادراج األحكام المناسبة في اتفاقات الخطوط الجوية الثنائية

من المهم أن تضمن االيكاو في ظل العولمة والتحرير أن القواعد والتوصيات واالرشادات الدولية التي  ٢-٣-٢
وألغراض هذه الدراسة أجرينا استعراضا . وضعتها من أجل السالمة واألمن ستظل فعالة وقادرة على التكيف مع التغيرات

وتبين لنا من . لألحكام الراهنة الواردة في اتفاقية شيكاغو ومالحقها ذات الصلة، وقارناها بالحاالت التي حددناها من قبل
 القواعد والتوصيات واالرشادات الدولية الراهنة مازالت مالئمة عموما، لكن المزيد حيث تحديد مسؤوليات الدول المعنية أن

 .من العمل على تحسينها مطلوب لمعالجة التحديات الجديدة الناشئة من الممارسات التجارية في النقل الجوي الدولي

مثل شركات  (ةم دائبصفةبالحاالت التي يعمل فيها مقدمو الخدمات وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق  ٣-٣-٢
، من الواضح أن الدولة التي توجد فيها هذه )الخدمات األرضية، ومشغلي المطارات، ومقدمي خدمات المالحة الجوية

مسؤولة أي (الشركات يجب أن تكون هي المسؤولة عن مراقبة السالمة واألمن طبقا للشروط الواردة في المالحق المعنية 
 ).وشركات الخدمات األرضية ترخيص ومتابعة مشغلي المطارات عن
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، فان مسائل السالمة قد عولجت في الملحقين للحاالت التي تنطوي على تشغيل الطائراتأما بالنسبة  ٤-٣-٢
 دولة السجل، ودولة : وقد نص الملحق السادس على ثالثة مستويات للمسؤولية عن تشغيل الطائرات. السادس والثامن

 نفس ينتمون الى خطوط هذه المسؤولية المنطقية اذا كان المسؤولون الثالثة ومن السهل تتبع . المشغل، ومشغل الطائرة
لكن األوضاع تزداد تعقيدا . ففي هذه الحالة يصبح المشغل مسؤوال أمام دولة المشغل التي هي أيضا دولة السجل. الدولة

 .على النحو الوارد أدناه

أو المشاركة في الرموز أو استخدام االسم في حالة التأجير ) في اطار الملحق السادس(تحديد المشغل  ١-٤-٣-٢
ـ نص الملحق السادس على أن المشغل الجوي هو المسؤول عن تشغيل العمليات التجارية بموجب شهادة المشغل التجاري 

وبالتالي فان المشاركة في الرموز أو استخدام االسم التجاري معناه أن الرحالت الجوية . الجوي التي منحتها دولة المشغل
شغل تحت مسؤولية المشغل الجوي ألنه هو الذي يشغل بالفعل الرحلة الجوية بصرف النظر عن اسم الطائرة أو رقم ت

أما اذا كان المشغل يستعمل طائرة مسجلة في دولة . ودولة المشغل هي التي تمارس عادة المراقبة على هذه الرحلة . الرحلة
 ٨٣  مثل المنصوص عليه في المادة رقمالسجل في حالة عدم عقد اتفاقغير دولته فقد تصبح المراقبة مطلوبة من دولة 

ل، سواء شارك في رموز غيره أو وجدير بالمالحظة أن مشغ . مكرر أو اتفاق ثنائي لهذا الغرض بين الدولتين المعنيتين
وفي حاالت  . ليات الدولية شروط القواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن االيكاو عند تشغيل العمملزم باحتراميشارك،  لم

وفي حالة تأجير الطائرة بدون . التأجير ال يجوز تشغيل الطائرة اال بموجب شهادة المشغل الجوي الصادرة من دولة المشغل
أما في . الطاقم تظل دولة المستأجر دائما هي دولة المشغل، وتظل هي المسؤولة دائما عن اصدار شهادة المشغل الجوي

الطاقم فان الطائرة تصبح مشغلة عموما تحت مسؤولية المؤجر الذي يتمتع بشهادة المشغل الجوي وتحت حالة التأجير ب
غير أن شروط وظروف التأجير قد تجعل دولة المستأجر هي دولة المشغل، . مسؤولية دولة المشغل عن اصدار هذه الشهادة

فضال عن أن دولة المستأجر يجب أن تضمن أن طاقم هذا . فتصبح عندئذ مسؤولة بنفسها عن اصدار شهادة المشغل الجوي
القيادة المجاز في دولة المؤجر قد تدرب وأثبت كفاءته طبقا للشروط التنظيمية المنطبقة والمذكورة في شهادة المشغل الجوي 

ريب طواقم ويالحظ أن بعض السلطات التنظيمية ال تعقد هذا النوع من االتفاقات ألن تد. التي أصدرتها دولة المستأجر
ار دت ارشادات بشأن اتفاقات االستئجوقد ور.  وضة على المستأجر قد يثير صعوباتالقيادة بما يفي بالمتطلبات المفر

، )Doc 8335 (دليل اجراءات تفتيش العمليات وترخيصها واستمرار مراقبتهاوتبادل الطائرات واالستئجـار العارض في 
الكتاب  ( مكرر من اتفاقية الطيران المدني الدولي٨٣دليل تنفيذ المادة رقم و) Doc 9760 (دليل صالحية الطائرات للطيرانو

 ).٢٩٥الدوري رقم 

مسؤولية عن سالمة العمليات، وحدد ال حدد الملحق السادس – اختالف دولة المشغل عن دولة السجل ٢-٤-٣-٢
ادس يتحمل المشغل مسؤولية تنظيم وطبقا لشروط الملحق الس. صالحية الطائرات للطيرانعن مسؤولية الالملحق الثامن 

وهو المسؤول أيضا عن وضع وتجديد الترتيبات الالزمة لصيانة الطائرات التي تحت  . ومراقبة تشغيل الرحالت الجوية
. سيطرته بحيث يضمن أنها تفي بجميع شروط صالحية الطيران المنطبقة والداخلة في اختصاص مسؤولية دولة السجل

 هي التي تتحمل المسؤولية النهائية عن مراقبة سالمة عمليات الطيران التي يشغلها المشغل، في حين لذلك فان دولة المشغل
وان كانت المسؤوليات الموكولة لدولة المشغل  . تتحمل دولة السجل مسؤولية صالحية كل طائرة مسجلة لديها للطيران
معقدة بالفعل وتفضي الى شيء من التفتيت في هذه ودولة السجل قد حددت بوضوح في هذين الملحقين، قد تصبح الحالة 

مثل ذلك أن عدة دول من دول السجل قد تصبح معنية اذا أدرج المشغل في أسطوله طائرات مسجلة في دول . المسؤوليات
. ويزداد األمر تعقيدا عندما تعتمد دولة السجل شهادة صادرة من دولة أخرى بدال من أن تصدر شهادتها بنفسها . مختلفة

وفي معظم األحيان يمكن تقاسم المسؤولية بين دولة المشغل ودولة السجل من خالل قواعد واجراءات راسخة، مهما كانت 
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لكن ذلك يزيد من تعقيد المساءلة عن مراقبة السالمة، وفي غياب تنفيذ القواعد المالئمة قد يصبح هذا . الحالة معقدة
 .الموضوع موطن ضعف في النظام الراهن

زيع المسؤولية بين دولة المشغل ودولة السجل يشتق الى حد بعيد من اتفاقية شيكاغو ألنها وزعت ان تو ٣-٤-٣-٢
المسؤولية عن صالحية الطائرات للطيران وعن اجازة طواقم القيادة لدولة السجل، ولم تعترف بدور دولة المشغل اال في 

اذ . ت المحتمل في المسؤولية على النحو المذكور أعالهولذلك فان هناك طرقا محدودة لتالفي التفتي.  مكرر٨٣المادة رقم 
االستئجار واالستئجار على  مكرر ٨٣ المشغل عن طريق تطبيق المادة رقميمكن نقل بعض مهام دولة السجل الى دولة 

يمكن وهناك حل آخر . العارض وتبادل الطائرات، وهذا حل فعال ولكن حدوده ضيقة ألن هذه االتفاقات ال تعقد اال طوعا
النظر فيه هو تعديل الملحق السادس بحيث يشترط استصدار نسخة معتمدة طبق األصل من شهادة المشغل الجوي التي 

وبهذه الطريقة يمكن تحديد الدولة .  على متن الطائرة في الرحالت الدوليةنسخةتعمل الطائرة بموجبها، ووضع هذه ال
 تجرى في ساحات الطائرات، ويمكن استكمال هذا الشرط بقاعدة قياسية المسؤولة عن مراقبة السالمة في كل عملية تفتيش

ويمكن ايضاح ذلك بوضع . تنص على عدم تشغيل أي طائرة بعينها في أي وقت معين اال بموجب شهادة المشغل الجوي
دات مسؤوليات كل وينبغي أن تحدد هذه االرشا. مواد ارشادية تشرح العالقة بين دولة السجل ودولة المشغل والمشغل نفسه

 .طرف معن من منطلق اتفاقية شيكاغو ومالحقها ومن منطلق عالقة كل طرف بآخر

 من اتفاقية ١٦ أعطت المادة – المراقبة والتفتيش من جانب الدول غير دولة السجل أو دولة المشغل ٤-٤-٣-٢
أخرى عندما تهبط أو تغادر، شيكاغو الحق للدول في أن تفتش بدون تأخير ال داعي له أي طائرة تابعة لدولة متعاقدة 

وتفتيش الشهادات وغيرها من الوثائق المقررة في هذه االتفاقية، ومن ضمنها اجازة طاقم القيادة وشهادة صالحية الطائرة 
 له حدود عملية تعزى أساسا الى أن شهادة الصالحية السارية ال تعني بالضرورة أن ١٦لكن تطبيق هذه المادة . للطيران

حة للطيران، وتعزى أيضا الى أن االتفاقية ومالحقها لم تنص على حمل صورة من شهادة المشغل الجوي على الطائرة صال
 أعاله اقتراحا بجعل حمل هذه الشهادة على متن الطائرة ٣-٤-٣-٢هذا السبب األخير تضمنت الفقرة ل و .همتن طائرات

تا بسبب عطل أو أي حدث آخر،  صالحيتها للطيران مؤقأما فيما يتعلق بالسبب األول فان الطائرة قد تفقد. اجباريا
انظر مثال (أمور منصوص عليها في قواعد التشغيل التي تقتضي أن تكون الطائرة صالحة للطيران قبل تشغيلها  وهذه

 يتقتضال و، )من الجزء األول من الملحق السادس)  أ١-١-٨ من الجزء األول من الملحق الثامن، أو الفقرة ٥-٣الفقرة 
 في الجزء األول من الملحق الثامن تتيح لسلطات الدولة ٢-٦-٣لكن الفقرة . تعليق أو الغاء شهادة صالحية الطيران

المتعاقدة أن تحتجز الطائرة المصابة بالضرر والمسجلة في دولة متعاقدة أخرى، بشرط افادة دولة السجل مباشرة وفورا 
وقد تضمن التعديل رقم .  من تحديد مدى صالحية الطائرة للطيرانهانواعطائها جميع المعلومات الضرورية التي تمك

، مسؤوليات كل دولة في هذه الحالة، ألن ذلك التعديل اشترط ١٣/١٢/٢٠٠٧للملحق الثامن، والذي سينطبق في ) ١٠٠(
د االذن للطائرة بالسفر على دولة السجل أن تنظر في القيود التي تقترحها الدولة المتعاقدة التي احتجزت الطائرة، وذلك عن

 .فارغة الى أي مطار يمكن اجراء الصيانة الضرورية لها فيه

 من اتفاقية شيكاغو وملحقها األول والجزء األول من ٣٢، تعتبر أحكام المادة فيما يتعلق بشؤون العاملين ٥-٣-٢
ولة السجل هي المسؤولة عن فان د. ملحقها السادس مالئمة عموما لمعالجة مختلف األوضاع التي تتعلق بطواقم القيادة

اعتماد أو معادلة االجازات، وهي المسؤولة عن المحافظة على سريان االجازات، أما المحافظة على كفاءة الطاقم فهي من 
وحتى ان كانت المحافظة على صالحية االجازات بموجب الملحق األول، والمحافظة على الكفاءة . مسؤولية دولة المشغل
تعد دس، أمرين مستقلين من الناحية الفنية، فان امتحانات الكفاءة المنصوص عليها في الملحق السادس بموجب الملحق السا
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ولذلك فان أحد  .  الطيار، وقد أدرجت مالحظة بهذا المعنى في الملحق األولإجازةللمحافظة على صالحية مقبولة ممارسة 
وقد تبين من عمليات  . ي هو كثرة اعتماد اجازات طواقم القيادةالجوانب الخاصة التي تتعلق بالسالمة في التحرير االقتصاد

 األصلية اإلجازةتدقيق مراقبة السالمة الجوية وجود عدد من المشاكل التي تتعلق باالعتماد، من حيث صعوبة تتبع 
). هليةألوخصوصا شهادات ا( األصلية اإلجازةوأسس منح مزايا ) وخصوصا معرفة الحدود أو القيود المرتبطة بها(

استعرض فريق خبراء اجازة وتدريب طواقم القيادة هذه المسائل عندما أعاد النظر في القواعد والتوصيات الدولية  وقد
واقترح ذلك الفريق ادخال بعض التغييرات على الملحق األول وعلى االرشادات، وسيعرض  .  طواقم القيادةبإجازةالمتعلقة 

 .٢٠٠٥جوية في الربع الثاني من سنة اقتراحه هذا على لجنة المالحة ال

 حلقادر على  ، هو ومواده االرشادية،أمن الطيران  : الملحق السابع عشريفترض أن – الجانب األمني ٦-٣-٢
مثل مسألة المخاوف المتعلقة بموظفي الخدمات األرضية، ومسألة انتقال التهديدات األمنية عن  (الراهنةمسائل معظم ال

فكل  ).  الكشف األمني في المطاراتإلجراءلرحالت، ومسألة التعاقد مع الجهات الخارجية طريق المشاركة في رموز ا
 وتعزيز البرامج الوطنية إنشاء سيما عن الدولة مسؤولة عن ضمان األمن في أنشطة النقل الجوي التي تجري في اقليمها، 

ي الملحق السابع عشر عدة جوانب محددة من  وقد شملت القواعد والتوصيات الدولية الواردة ف .ألمن الطيران المدني
شروط أمن الطيران، مثل التدابير األمنية للعمليات الداخلية، وتقييم التهديدات، ووضع برامج أمن المطارات وبرامج أمن 
، المشغلين الجويين، والتحري عن الموظفين واختيارهم وتدريبهم، ومعايير األداء، وترخيص القائمين على الكشف األمني

 وتشمل المواد االرشادية التي أعدت لمساعدة الدول على تنفيذ الملحق السابع  .وبرامج مراقبة الجودة، والتعاون بين الدول
) Doc 8973 - Restricted (دليل األمن لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع: عشر ما يلي

هذا فضال عن أن مراكز االيكاو للتدريب على  .  والتي تجدد بصفة منتظمةالتدريبية القياسية على أمن الطيران والبرامج
ية والحلقات العملية في مجال أمن الطيران في مختلف أنحاء العالم تقدم للدول والصناعة منوعة كبيرة من الدورات التدريب

 .الطيران أمن

 هيئات أخرى الىدول المتعاقدة  الأن تستندال يوجد ما يحول دون  – الهيئات االقليمية وفوق الوطنية ٧-٣-٢
وضع الترتيبات التي تضمن تنظيم السالمة واألمن، ومن بينها الهيئات الوطنية المستقلة أو هيئات القطاع الخاص أو 

ألداء هذه المهام، غير أنه ينبغي أن تعي الدول تماما أنها خصيصا المؤسسات الدولية أو فوق الوطنية، أو الهيئات التي تنشأ 
ولذلك ينبغي للدول عند النظر في عقد . تي تتحمل وحدها المسؤوليات المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو ومالحقهاهي ال

وينبغي أيضا أن تشترط  . هذه الترتيبات أن تتوخى الحذر وأن تضمن المساءلة الضرورية عند تكليف الهيئات بهذه المهام
 الدولة للهيئة االقليمية أو ا بوضوح ما هو نطاق السلطة التي فوضتهاعلى هذه الهيئات الشفافية الالزمة وأن تحدد له

 .الوطنية فوق

 االستنتاجات -٣

 :يمكن استنتاج ما يلي من النتائج المذكورة أعاله ١-٣

أسفر التحرير االقتصادي وتطور الممارسات التجارية والتشغيلية عن آثار على تنظيم السالمة  )أ 
وفي هذه البيئة المتغيرة دوما ينبغي اقامة االعتبار الواجب . ئمواألمن، وهذا أمر يستحق النظر المال

مشاكل المحتملة في مجال تحديد وتظهر ال. حتى يتسنى وضع سياسة أكثر تماسكا تأثيرهذا الل
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المسؤولية كلما كانت العمليات أو الترتيبات تنطوي على أطراف متعددة من دول مختلفة، أو كلما  خط
وهذه الحاالت تقتضي . أو دولة المشغل/ أماكن أخرى غير دولة السجل وكانت الطائرات تشغل من

 .انتباها وثيقا من جانب الدول

ان أحكام االيكاو وارشاداتها الراهنة بشأن مسؤولية الدول عن سالمة وأمن الطيران تعد مالئمة  )ب 
ويمكن ).  الدراسةمثل الحاالت المذكورة في هذه(عموما لمعالجة مختلف الحاالت الناشئة من التحرير 

القيام بالمزيد من األعمال لتحسين القواعد والتوصيات الدولية واالرشادات الراهنة بما يجعلها متكيفة 
وينبغي تشجيع  ).  أعاله٣-٢مثل الممارسات المذكورة في الفقرة (مع تطور الممارسات التجارية 
و ألنها نصت على وسائل مفيدة لتفادي  مكرر من اتفاقية شيكاغ٨٣ الدول بقوة على اتباع المادة رقم

وينبغي ايالء المزيد من االهتمام  . الحاالت المعقدة التي تنطوي على انتقال الطائرات الى الخارج
وينبغي في هذا الصدد  . أيضا لتحسين وتنفيذ القواعد والتوصيات واالرشادات الدولية ذات الصلة

ة السالمة واألمن في مختلف د معالجة ثغرات مراقبمراعاة المشاكل التي حددتها هذه الدراسة عن
 .العالم أنحاء

 النقل الجوي الدولي، وينبغي يجب أن تظل السالمة وأن يظل األمن أهم عنصر في تشغيل وتنمية )ج 
وينبغي أن تواصل  . يتعرضا للتقويض بأي حال من األحوال من جراء االعتبارات االقتصادية أال

لتطورات التنظيمية في قطاع الطيران، وأن تتخذ االجراءات المالئمة التي االيكاو متابعتها عن كثب ل
تضمن أن النظام العالمي للسالمة واألمن سيظل يعمل بكفاءة مهما تطورت صناعة النقل الجوي 

 .ومهما ازداد تعقيد الممارسات التجارية التي كثيرا ما هي متعددة الجنسيات

أو هيئات تقديم خدمات، أن تعي أهمية توفير فهم واضح ينبغي لجميع األطراف، حكومات كانت  )د 
 ويجب أن تقبل  .مراقبة السالمة واألمنعن لمسؤوليات كل منها عن احترام تدابير السالمة واألمن و

الدول مسؤوليتها األساسية في ضمان المراقبة التنظيمية للسالمة واألمن بصرف النظر عن أي 
وفي هذا الصدد ينبغي أن تكون نتائج هذه  . يمية االقتصاديةتغيرات تطرأ على الترتيبات التنظ

الدراسة موضع انتباه لتحسين وعي الدول ولكي تضع الدول على أساسها وتنفذ التدابير الوقائية أو 
بطريقة ) وال سيما الحاالت التي تقتضي انتباها وثيقا(ويمكن شرح هذه النتائج  . التصحيحية المالئمة

نت ومن خالل أو بالنشر على موقع االيكاو على شبكة االنتر/على الدول بالمراسلة ومالئمة وتوزيعها 
 .الدراسية االجتماعات والحلقات



 

 

 المرفـق

 حاالت محددة وأحكام االيكاو ذات الصلة ومادة ارشادية

 الحاالت التي تستوجب 
 اهتمام الدول

  التعليق
 والوثائق المرجعية

 الحاالت التي تخص دولة واحدة

 .األمن ولكنها ال تمثل مشكلة من حيث تحديد مسؤولية الدولة/هذا القسم أثر على تنظيم السالمةفي قد يكون للحاالت 
، مثل زيادة عدد الطـائرات،      ارتفاع مستوى نشاط النقل الجوي    

وشركات الطيران، والهيئات األخرى المقدمة للخدمة، والعاملين        
من (مو الحركة الجوية    ، ون )الجوي واألرضي (في مجال التشغيل    

 ا ذلك ضغطشكلوقد ي).  البضائع/حيث حركة الطائرات والركاب
تجـاوز،  يوقد .  أو األمن/على قدرة الدولة على تنظيم السالمة و    

 .في بعض الحاالت، قدرة الدولة على المراقبة التنظيمية

كيف يمكن لسلطات تنظيم السالمة واألمن الحفاظ على  : التحـدي 
 ظيم السالمة واألمن؟نظام فعال لتن

تقتضي اتفاقية شيكاغو ومالحقها من كل دولـة متعاقـدة تـوفير      
مراقبة السالمة واألمن للمشغلين الجويين فيها وكـذلك مراقبـة          

يجب أن  .  المشغلين األجانب الذين يعملون ضمن مجالها الجوي      
من حيث البنيـة األساسـية    (تكون الدولة مجهزة بصورة كافية      

نظيمية واالدارية، والعاملين األكفـاء، والمـوارد       القانونية والت 
 .  لمعالجة ارتفاع مستوى النشاط) المالية

  )Doc 7300الوثيقة (اتفاقية شيكاغو 
 اجازة العاملين –الملحق األول 
  تشغيل الطائرات– الملحق السادس
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

  األمن –الملحق السابع عشر 
 ))ب(يضا الضميمة انظر أ(

لتوفير الخدمة التـي   المستثمرين الجدد أو الهيئات غير التقليدية       
مثل (تدخل أو ترغب في الدخول الى السوق للمنافسة في األعمال 

شركات الطيران الداخلة حديثا الى السوق والتي أنشأتها هيئات ال   
  ).األرضية لطرف ثالـث    عالقة لها بالطيران، وشركات المناولة    

 تلك الهيئات، خاصة تلك التي ليس لها     أنهناك بعض القلق من     و
لمعرفة الالزمة في مجال    ليس لديها ا  أي خبرة سابقة في المجال،      

السالمة أو العاملين المؤهلين أو المـدربين بصـورة صـحيحة           
 . لالضطالع بتلك األعمال

كيفية ضمان وفـاء تلـك الشـركات والعـاملين فيهـا       : التحدي
األمن الالزمة للترخيص أو االجازة، وكيفيـة       /مةبمقتضيات السال 

الحفاظ على االشراف والمراقبة التنظيمية المتواصلة على أدائها        
 .بعد الترخيص

يجب أن تكون الدولة التي يقوم فيها مقر تلك الشركات، في حالة            
دولة المشـغل، فـي حالـة    / الخدمة، أو دولة السجل تقديمهيئات  

 مراقبة السـالمة واألمـن وفقـا        شركات الطيران، مسؤولة عن   
أي (للمقتضيات المنصوص عليها في المالحق القابلـة للتطبيـق       

بخصوص ترخيص ومراقبـة المشـغلين الجـويين، ومشـغلي          
 ).  المطارات، وشركات المناولة األرضية

 )Doc 7300الوثيقة (اتفاقية شيكاغو 
 اجازة العاملين –الملحق األول 

 ئراتتشغيل الطا –الملحق السادس 
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

 األمن –الملحق السابع عشر 
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 الحاالت التي تستوجب 
 اهتمام الدول

  التعليق
 والوثائق المرجعية

تلجأ عادة الى تـدابير     شركات الطيران التي تواجه مطالب مالية       
واذا كانت تلك التدابير تمـس      .  تخفيض التكاليف /مختلفة لتوفير 

مثل تخفـيض عـدد     (عمليات الطائرات أو العاملين ذوي الصلة       
، فقـد   ) هيئات خارجية بأنشطة تشغيلية معينـة      الموظفين وتكليف 

ـ      ذلكل يكون ايير السـالمة واألمـن      تأثير سلبي محتمل على مع
 .لعملياتها
األمـن ألولئـك   / كيفية ضمان عدم تأثر معايير السالمة  :التحدي

 . تخفيض التكاليف/الناقلين بأي من تدابير توفير

اآلمـن  يجب على كل دولة الحفاظ على مراقبة فعالـة للتشـغيل    
للناقلين الجويين الذين يعملون ضمن أراضيها، وضـمان عـدم          
تعريض سالمة الطيران وأمنه للخطر نتيجة العتبارات اقتصادية        

 .أو تجارية
 )Doc 7300الوثيقة (اتفاقية شيكاغو 
 اجازة العاملين –الملحق األول 

 تشغيل الطائرات –الملحق السادس 
 طيرانصالحية الطائرات لل –الملحق الثامن 

 األمن –الملحق السابع عشر 
 الى هيئات مستقلة أو الى القطاع الخاص        نقل العمليات الحكومية  

نتيجة للتشغيل التجاري أو الخصخصة للمطارات وهيئات تقـديم         
ومع تغيير الملكية والسيطرة، تولي تلك      .  خدمات المالحة الجوية  

 بعض تـدابير   الهيئات عادة أهمية أكبر للنتائج التجارية وقد تتخذ       
أي عن طريق تخفيض عدد     (توفير التكاليف لتحقيق تلك األهداف      

وقد يكون لذلك تأثير سلبي على معايير السالمة واألمن ) الموظفين
 .لعملياتها
كيفية ضمان مراقبة الجودة، وصيانة ومراقبة معـايير         : التحدي

 .السالمة واألمن لتلك الهيئات

االدارة في تلك الهيئات، فـان      بغض النظر عن تغيير الملكية أو       
الدولة في نهاية األمر مسؤولة عـن مراقبـة السـالمة واألمـن      

وتوصي االيكاو في حال انشـاء     .  والمراقبة االقتصادية لعملياتها  
وكالة أو هيئة مستقلة، بضرورة أن تجعل الدولة موافقتها علـى           
انشاء تلك الهيئة مشروطة باقتضاء أن تراعي تلك الهيئة جميـع           
التزامات الدولة ذات الصلة المحددة في اتفاقية شيكاغو ومالحقها، 

 .وضرورة أن تجري الدولة عمليات تدقيق لضمان االمتثال
 اجازة العاملين –الملحق األول 

 عمليات الطائرات –الملحق السادس 
سياسات االيكاو بشأن فرض الرسوم علـى  ، (Doc 9802)الوثيقة 

 جويةالمطارات وخدمات المالحة ال
Doc 9562 ،دليل اقتصاديات المطارات 
Doc 9161 ،دليل اقتصاديات خدمات المالحة الجوية  

الخصخصة في تقديم خدمات المطـارات      ،  ٢٨٤الكتاب الدوري   
 وخدمات المالحة الجوية

  مختلفةالالحاالت التي تخص دو

 األمن بين الدول المعنية/ؤولية عن مراقبة السالمةقد تثير بعض الحاالت في هذا القسم تساؤالت بخصوص توزيع المساءلة والمس
دخول األسواق وملكية الناقل الجوي والسـيطرة   نتيجة لتحرير   ) أي عمليات الطيران بعيدا عن دول المقر       " (أعالي البحار " عمليات  

 .عليه
 حقـوق الحريـة السـابعة     شركة طيران تسـتعمل      : ١المثال  

نشـاء قاعـدة تشـغيلية فـي         ال في اطار اتفاقية ثنائية    الممنوحة
 .من دول ثالثة/المانحة الى الدولة

حقـوق الحريـة التاسـعة       شركة طيران تسـتعمل       :٢المثال  
 في اطار اتفاق    ة الممنوح )حق النقل الداخلي لشركة أجنبية     منح(

 .ثنائي لتشغيل خدمات الطيران ضمن اقليم الدولة المانحة

األمـن  /يمكن أن تعالج الدول هذا الوضع بادراج أحكام السالمة        
 المناسبة في اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية ذات الصلة، أو عن         

 .  طريق ترتيبات أخرى متفق عليها
أي ( الدولة التي تصدر شهادة المشغل الجوي لشركة الطيران        تعد

مسؤولة عن ضمان مراقبة السالمة، بما في ذلـك         ) دولة المشغل 
 .العمليات األجنبية للمشغل
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، بلـد آخـر  ل تابعةتمتلك شركة طيران شركة طيران   : ٣المثال  
 في العمل في الدولة الثانية ولكن       شركة المملوكة ومع استمرار ال  

 .لشركة الطيران األولىالممنوحة  شهادة المشغل الجوي بموجب

 مقر عمليات الطيران في بلد غير الدولة المعينة  اذا كان: التحدي
، )دولـة المشـغل  (أو دولة اصدار شـهادة المسـتثمر الجـوي       

دولة المعينة أو دولة المشغل، والدولة التي يقع فيها         لليمكن   فكيف
 ؟ األمن الالزمة/ معالجة مراقبة السالمةمقر العمليات

طالع ضتعد الدولة التي يكون فيها مقر العمليات مسؤولة عن اال         
عمليات المشغلين األجانب للحفاظ علـى      ى  لعبالمراقبة والتفتيش   

 .ة العملياتسالم
 اتفاقية شيكاغو

 )المرجع مراقبة الطائرات األجنبية (١٦ ةالماد
 اجازة العاملين –الملحق األول 

 عمليات الطائرات –الملحق السادس 
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

 األمن –الملحق السابع عشر 
 ))ب(انظر أيضا الضميمة (

 
، يين شركة طيران من بلد ثالثتع ،يمكن للدولة، حيثما يسمح ذلك

بتشغيل خدمات الطيـران    للقيام  بوصفها شركة طيرانها المعينة،     
.  على طرق جوية بين أراضيها والدولة الشريك في االتفاق الثنائي

وقد يحدث نقص محتمل في المراقبة اذا لم تضع األطراف المعنية 
 .ها وتنفذترتيبات تنظيمية مناسبة

المشغل شركة الطيران المعينة للدولة، كيف      اذا لم يكن     : التحدي
يمكن للدولة المعينة أو دولة المشغل الوفاء بمسؤوليات مراقبـة           

 التشغيل من حيث السالمة واألمن؟

ينبغي للدول المعنية االتفاق على خط المسـؤولية عـن مراقبـة            
، وضـمان وفـاء   )في اتفاق ثنائي أو ترتيب آخر(األمن  /السالمة

 . األمن المطلوبة/ر السالمةالعمليات بمعايي

 اتفاقية شيكاغو
  من االتفاقية١٦المادة 

 اجازة العاملين –الملحق األول 
 عمليات الطائرات –الملحق السادس 
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

  األمن– الملحق السابع عشر
 ))ب(انظر أيضا الضميمة (
 

شـاء شـركة طيـران      يمكن ان ف ،مسموحا "حق االنشاء "اذا كان   
بوصفها شركة تابعة لشركة طيران في دولة أخرى للتشغيل فـي           

 .من بلدان ثالثة/أراضي تلك الدولة والى

 اذا كان مقر عمليات الطيران في مكان آخر غير الدولة   :التحدي
ـ           لكي االتي سجل فيها المكتب الرئيسي لشركة الطيران أو مقر م

ة السالمة؟  ومـا هـي       تلك الشركة، فكيف يمكن ممارسة مراقب     
 أدوار كل من الدول المعنية؟

 ".أعالي البحار" انظر التعليق بخصوص عمليات 

 اتفاقية شيكاغو
  من االتفاقية١٦المادة 

 اجازة العاملين –الملحق األول 
 عمليات الطائرات –الملحق السادس 
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

 األمن –الملحق السابع عشر 
 )) ب(انظر أيضا الضميمة (

 الـى أن يكـون   اندماج شركات الطيران عبر الحـدود     قد يؤدي   
لشركة الطيران الجديدة أكثر من مقر لألعمال في بلدان مختلفـة           

مثال عند الحفاظ على قاعدتي العمليـات األصـليتين لشـركتي           (
 )الطيران

يجب أن يكون المشغل حائزا على شهادة مشغل جـوي سـارية            
.  عول صادرة عن الدولة التي يقوم فيها مقر أعماله الرئيسـي      المف

وتعد الدولة التي تصدر شهادة المشغل الجوي مسؤولة عن امتثال      
 . المشغل لمقتضيات تشغيل الطائرات الواردة في الملحق السادس
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 كيف يمكن توزيع مسؤوليات المراقبة التنظيميـة بـين           :التحدي
وأي دولة ينبغي أن تكون مقر األعمال الرئيسي        .  دول المعنية ال

لشركة الطيران تلك؟  وأي شهادة مشغل جوي ينبغـي لشـركة            
الطيــران المدموجــة تلــك اســتخدامها؟  ومعــايير أي دولــة 

 األمن ينبغي تطبيقها اذا كانت مختلفة؟/للسالمة

فقط  بموجب شهادة مستثمر جوي واحد       االيمكن تشغيل طائرة    ال  
ون هناك سوى دولة سجل واحدة وال يمكن أن يك.  في وقت واحد

ويجب على جميع المشغلين الوفاء بالحـد       .  ودولة مشغل واحدة  
ويحث المشغلون  .  األدنى من قواعد االيكاو الواردة في المالحق      

على القيام، الى أقصى حد ممكن، بتطبيق وصيانة أعلى مستويات 
 .القواعد

 تأجير الطائرات
يقـوم   : ي بلـد أجنبـي    العمليات التي تخص طائرات مسجلة ف     

بتشـغيل  ألسـباب مختلفـة     المشغلون الجويون بصورة متزايدة     
ويمكن اسـتئجار الطـائرات أو      .  طائرات مسجلة في بلد أجنبي    

.  تبادلها وتشغيلها خارج دولة التسجيل، وأحيانـا لمـدد طويلـة          
لرحالت لويمكن استئجار الطائرات أو استئجارها من الباطن أو         

ويمكن أن يتكون اسطول المشغل من  .  ى آخر العارضة من بلد ال   
 . طائرات مؤجرة مسجلة في بلدان مختلفة

 مراقبة سـالمة الطـائرة      تتوزع مسؤولية قد تبرز مشاكل عندما     
المؤجرة بين دولة السجل ودولة المشغل في حال عـدم وجـود            

 .ترتيبات مراقبة فعالة ومناسبة، كما هو مبين في األمثلة أدناه
]: ائرة مؤجرة تخص دول ثالثة كقاعـدة للتشـغيل        ط[:  ١المثال  

) ب( الدولـة ، مؤجرة بدون طـاقم      )أ( طائرة مسجلة في الدولة   
 ).د( لتشغيلها الى الدولة) ج( لدولةومؤجرة من الباطن ل

كمـا فـي    ) ج(ن للدولـة    طائرة مؤجرة من البـاط     : ٢المثال  
 .، ولكن أعمال صيانة الطائرة تتم في دولة رابعة)١( المثال

طائرات مسجلة في دولة بـدون أو       ]: جنسية المنفعة  [ :٣المثال  
بحد أدنى من المراقبة االقتصادية والفنية، ولكنها تسـتعمل فـي           

 .بلدان أخرى ونادرا ما تعود الى دولة السجل
تشكل األمثلة أعاله مشاكل خطرة اذا لم تكن األطراف المعنيـة           

سؤوليات كل  تمارس بصورة صحيحة مراقبة السالمة في اطار م       
منها أو في حال عدم وجود ترتيبات بينهـا لضـمان المراقبـة             

 ".جنسية المنفعة"وهناك قلق كبير بخصوص حالة .  الصحيحة
كيف يمكن للدول المعنية التعامل مع الحاالت الـواردة       : التحدي

  أعاله لضمان المراقبة الفعالة والكافية؟

غير دولة تسـجيلها،    يكون مقر الطائرة وتشغيلها في دولة       عندما  
توزع مسؤولية مراقبة السالمة الطـائرة بـين دولـة السـجل            ت
بـين فـي    تو).  تشـغيلها (ودولة المشغل   ) صالحيتها للطيران (

ومواد ارشادية مثل الوثيقة    (والملحقين السادس والثامن    االتفاقية،  
Doc 8335(   مسؤوليات كل طرف عن سالمة تشـغيل الطـائرة 

 .وصالحيتها للطيران
لطيران لكل طائرة مسـجلة     الة السجل مسؤولة عن صالحية      دو
  وأمـا    ).٣٢المـادة   (اجازات طواقم الطيران    عن   سجلها و  في

دولة المشغل فتتولى مسؤولية المراقبة الشاملة عـن سـالمة          
 .عمليات لطيران التي ينفذها المشغل

يتحمل المشغل، بموجب أحكام الملحق السادس، مسؤولية الحفاظ        
م الكافي والمراقبة واالشراف بالنسبة لعمليات الطيران      على التنظي 

 ترتيبات الصيانة المناسبة    حفظكما يتحمل أيضا مسؤولية أنشاء و     
، بجميع مقتضـيات    ةلضمان وفاء الطائرات، الواقعة تحت سيطر     

التي تقع تحت مسؤولية دولة     و التطبيق   القابلةالصالحية للطيران   
 .السجل

 برنـامج   دولة السـجل  يجب، بصورة أكثر تخصيصا، أن تعتمد       
).  ١-٣-٨الملحق السادس الجزء األول الفقـرة       ( المشغل   صيانة

 دولـة السـجل   ويجب أن يكون دليل مراقبة الصيانة مقبوال من         
ويجب أن يشـمل   ) ١-٢-٨الملحق السادس الجزء األول الفقرة      (

الملحق السادس  (غلودولة المش دولة السجلالمواد التي تشترطها 
 ).٤-٢-٨الجزء األول الفقرة 

دولة  غير أن   دولة المشغل  تخضع عادة لمراقبة     عمليات الطيران 
الملحق السادس، الجـزء    ( تتحمل مسؤولية رمز التفضيل      السجل

الملحق (ودليل الطيران ـ بيانات األداء  ، )١-١-٥األول، الفقرة 
ق الثامن، الفقـرة   ـ الملح ١-١١السادس، الجزء األول، الفقرة 

 قائمة الحد األدنى من المعدات      دولة المشغل وتعتمد  ) ١-١-٢-٢
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 دولـة السـجل   نها يجب أن تمتثل للمقتضيات التي حددتها        اغير  
 ).٢-١-٦الملحق السادس، الجزء األول، الفقرة (

 بنقل وظائف معينة من  ية شيكاغو  من اتفاق   مكرر ٨٣المادة  تسمح  
ل فيما يتعلق باسـتئجار الطـائرات       دولة السجل الى دولة المشغ    

وتـوفر وسـيلة مفيـدة      .  والرحالت العارضة وتبادل الطائرات   
يقـع  لطائرات التـي    المساعدة الدول على معالجة مراقبة سالمة       
 .مقرها في الخارج والتي تشغل في الخارج

 طواقم الطيران المجازة في الخارج
اقم طيـران   يوظف الناقلون الجويون بصورة متزايدة أعضاء طو      

ويسـتأجر بعـض    .  يحملون اجازات صادرة في دول مختلفـة      
تحـت    سـجل بأسـماء     (الطيارين عن طريق وكالة للتوظيف      

 ).الطيارين المجازين المتوفرين لالستئجار
عندما يستعمل المسجل الجوي طائرات مستأجرة مسجلة في بلـد          

 ، فقد تبـرز مشـكلة     طاقمفي حالة االستئجار بدون      كماأجنبي،  
ويصـبح  .  لطـاقم  ل جازات األجنبيـة  االتحقق دولة السجل من     

الموضوع معقدا عندما تختلف القواعـد والمقتضـيات بالنسـبة          
الجازات الطواقم في دولة السجل عن ما يقابلها من قواعد فـي            

 .الدولة التي أصدرت االجازات أساسا
قد توجد فروقات بين قوانين وأنظمة دولة السجل ومثيالتها فـي    و
ويظل المؤجر عادة .  في حالة االستئجار مع الطاقمل غلة المشدو

هو المشغل الرسمي في تلك الحاالت، غير أن المستأجر قد يشغل        
بالفعل طائرة من طراز مشابه بموجب اجازة المشغل الجوي التي      

وقد يحدث أن تشغل الطائرات المـؤجرة مـع الطـاقم          .  يحملها
 وبالتالي، تصـبح دولـة      بموجب اجازة المشغل الجوي للمؤجر،    

 .المؤجر هي دولة المشغل
وقد يصبح الوضع أكثر تعقيدا اذا اشترك فـي التشـغيل طـاقم             

مثـال، أن    (حالة االستئجار مع نصف الطـاقم     مختلط، مثل في    
يكون طاقم المقصورة من الناقل المؤجر وطاقم الطيران من ناقل          

ة المناسبة  وفي تلك الحاالت، قد تصبح المراقب     ).  مستأجر أجنبي 
 .ل أمرا صعبايشغتلطاقم ال

كيفية ضمان وفاء الدول المعنية بالحاالت المذكورة أعاله : التحدي
 .بمسؤوليات كل منها بخصوص اجازات طاقم الطيران

 

 مسؤولية التحقق   )من االتفاقية ) أ (٣٢المادة  ( دولة السجل تتحمل  
تتحمل و.  من االجازات أو تحويلها وعن صيانة صالحية االجازة   

ويجـب علـى    .   مسؤولية صيانة كفاءات الطـاقم     دولة المشغل 
المشغل انشاء وتشغيل برامج تدريب للطـاقم األرضـي وطـاقم       
الطيران، معتمدة من دولة المشغل، تضمن خضوع جميع أعضاء         

 المهامـات الموكلـة الـيهم       طاقم الطيران للتدريب الكافي ألداء    
 ).١-٣-٩، الجزء األول، الفقرة الملحق السادس(

  من االتفاقية٣٢المادة 
 الملحق األول

 الملحق السادس
 )انظر أيضا الضميمة ب(
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 استئجار االسم التجاري/تقاسم رموز شركات الطيران
يمكن أن تأخذ ترتيبات تقاسم الرموز أشـكاال مختلفـة وتخـص           

مثل ناقلي الحرية الثالثة والرابعة من      (شراكات متعددة األطراف    
ئية األطراف ـ وناقلي الحرية الخامسة من دول  دول متشاركة ثنا
وتمارس شركات الطيران بعض تقاسم الرموز ).  من طرف ثالث

ويسـمح ترتيـب   .  حركـة للمن نقاط ليس لديها فيها حقوق      /الى
استئجار االسم التجاري لشركة تحت هذه الترتيب باستعمال االسم         

سم من بلـد  أو االستيالء على الوجه الرسمي للشركة المؤجرة لال   
" تعـدد جنسـية  "ويمكن ألنواع التحالف هذه أن تؤدي الى     .  آخر

الهيئة االقتصادية لعملية التشغيل، كما أنها يمكن أيضا أن تزيد من 
 .األمن/تعقيد ممارسة الدولة لمراقبة السالمة

ان تقاسم الرموز الذي ينطوي على شركاء متعددي األطراف من 
ن لكل طرف فيـه حصـة مـن    ، الذي يمكن أن يكو دول مختلفة 
 : المسؤولية

 :من حيث أطراف شركة الطيران )ه
 .شركة الطيران التي تقوم فعليا بتشغيل الرحلة -
شركات الطيران التي تستعمل رموز التعيين الخاصـة         -

 .بها لتقسم رموز الرحلة
 :الدول األطرافمن حيث  )ب

الدولة التي تكون شركة طيرانها هي المشغل الفعلـي          -
 ).مشغلدولة ال(

شركاء في ترتيب   الالدول التي تكون شركات طيرانها       -
اتفـاق  بما في ذلك الدولة الشريك فـي   (تقاسم الرموز   

 ).ثنائي األطراف ودول الطرف الثالث
عندما ) دولة السجل (الدولة التي سجلت فيها الطائرات       -

 .جوية طائرة مؤجرة من دولة أجنبيةتستعمل الرحلة ال
لة من دول الحريـة السـابعة،     دوما يمكن أن تكون ال    ك -

 .التي تبدأ منها الرحلة والتي يكون فيها مقر المشغل

 : التحدي
ليات كل مـن شـركات الطيـران        كيفية التعرف على مسؤو    )أ 

 .المعنية والدول
كيفية تحديد درجة مشاركة أو اشراف السـلطات التنظيميـة           )ب 

ران أجنبية تتقاسـم الرمـوز مـع        بالنسبة لعمليات شركة طي   
 .اقلين المرخصين من دولتهاالن أحد

نظيميـة  كيفية معالجة الوضع في حال وجـود مقتضـيات ت          )ج 
 .تتعلق بتقاسم الرموز مختلفة

ينبغي للدول أن تدرك بصورة واضـحة مسـؤولياتها المتعلقـة      
بالمراقبة على عمليات الطائرات، بما في ذلك الطائرات الخاضعة   

مـوز أو االسـم     لترتيبات تعاونية تجارية مختلفة مثل تقاسم الر      
 .التجاري

 في تقاسم للرمـوز أم ال أن    اينبغي ألي مشغل، سواء أكان شريك     
يفي بالمقتضيات القابلة للتطبيق للقواعـد والتوصـيات الدوليـة          

 .الصادرة عن االيكاو عند المشاركة في عمليات دولية
نص الملحق السادس على أن المشغل الجوي هو المسؤول عن          وي

جارية بموجب شهادة المشغل الجـوي التـي        تشغيل العمليات الت  
المشـاركة فـي الرمـوز       وبالتالي فان . دولة المشغل له  منحتها  

عناه أن الـرحالت الجويـة تشـغل    استخدام االسم التجاري م  أو
ألنه هو الـذي يشـغل بالفعـل        مسؤولية المشغل الجوي     تحت
.  الجوية بصرف النظر عن اسم الطائرة أو رقم الرحلـة          الرحلة

 ).١-٢-٤حق السادس، الجزء األول، الفصل الثاني والفقرة المل(
.  عـادة  الرحلةتلكودولة المشغل هي التي تمارس المراقبة على      

 ،أما اذا كان المشغل يستعمل طائرة مسجلة في دولة غير دولتـه           
فقد تصبح المراقبة مطلوبة من دولة السجل في حالة عـدم عقـد     

 مكـرر أو اتفـاق   ٨٣قم اتفاق مثل المنصوص عليه في المادة ر     
 .ثنائي لهذا الغرض بين الدولتين المعنيتين

 اتفاقية شيكاغو
  من االتفاقية١٦المادة 
 مكرر ٨٣المادة 

 اجازة العاملين –الملحق األول 
 عمليات الطائرات –الملحق السادس 
 صالحية الطائرات للطيران –الملحق الثامن 

 األمن –الملحق السابع عشر 
 ))ب(ميمة انظر أيضا الض(
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 الحاالت التي تستوجب 
 اهتمام الدول

  التعليق
 والوثائق المرجعية

 التعاقد مع جهات خارجية على أنشطة تؤثر على عمليات الطائرات
 شركات الطيران التي تتعاقد مـع جهـات    :تشمل األمثلة ما يلي  

خارجية على الخدمات األرضية، والشركات التي ترسل طائراتها        
للتصليح أو الصيانة في بلدان أجنبية، والشركات التي تتعاقد على          

أو ادارة شؤون الطاقم مع شركات طيران /معينة وعمليات طيران 
بعض الحاالت، قـد ال يملـك        وفي   .أخرى أو أي شركة أخرى    

يقدم أنشـطته  / حين يؤديالمشغل الجوي سوى هيكل مؤسسي في     
بما في ذلك الطائرات   (التالية عن طريق شركات أجنبية       التشغيلية

 ).وطواقم القيادة

جازات ومراقبة السالمة   كيف يمكن لسلطات اصدار اال     : التحدي
 المشغل الجـوي ودولـة الجهـة        إجازةفي كل من دولة اصدار      

 العمـل   أسلوبالخارجية المتعاقد معها ألداء النشاط ضمان وفاء        
 .مقتضيات السالمة واألمنبذلك أو تلك الهيئة بصورة صحيحة 

تتحمل دولة السجل ودولة المشغل مسؤولية ضـمان االمتثـال          
ويجب أن تضمن دولـة المشـغل       .   الدولية للقواعد والتوصيات 

 .امتثال المشغل الذي منحته االجازة ألحكام الملحق السادس
ينبغي للدول األخرى غير دولتي السجل والمشغل ممارسة مراقبة         

 .وتفتيش مناسبين على العمليات التي يقوم بها مشغل أجنبي

 المراقبة والتفتيش من جانب الدول غير دولة السجل أو دولـة          
 المشغل
 من اتفاقية شيكاغو الحق للدول في أن تفـتش          ١٦المادة  أعطت  

بدون تأخير ال داعي له أي طائرة تابعة لدولة متعاقـدة أخـرى             
عندما تهبط أو تغادر، وتفتيش الشهادات وغيرها مـن الوثـائق           
المقررة في هذه االتفاقية، ومن ضمنها اجازة طاقم القيادة وشهادة         

وقد اعتمدت االيكاو مؤخرا اقتراحـا   .  انصالحية الطائرة للطير  
بتعديل الملحق السادس يقتضي أن يحمل على متن كـل طـائرة            
نسخة أصلية مصدقة من شهادة المشغل الجوي التي يتم تشـغيل           

 .  الطائرة بموجبها
 أمن الطيران

 مع طرف ثالث موفر للخدمة      التعاقد الخارجي للمناولة األرضية   
ة طاقم الطيران لمشغل أو هيئة أجنبيـة        ، وادار )محلي أو أجنبي  (
مثل ما يتعلق بالتصريح األمني لمـوظفي       ( بعض المخاوف    اثارآ

 ).طاقم الطيران والمناولة األرضية

كل دولة مسؤولة عن ضمان األمن في أنشطة النقل الجوي التي     
تجري في اقليمها، بما في ذلك انشاء وتعزيز البرامج الوطنيـة           

لقواعد والتوصيات الدوليـة  لذلك امتثاال و ألمن الطيران المدني، 
 . األمن–الملحق السابع عشر الواردة في 

ويشمل الملحق السابع عشر عدة جوانب محددة مـن شـروط أمـن         
) ٣-١-٢القاعـدة   (الطيران، مثل التدابير األمنية للعمليات الداخلية،       

، ووضع برامج أمن المطـارات      )٤-١-٣القاعدة  (وتقييم التهديدات   
، )١-٣-٣القاعدة (، وبرامج أمن المشغلين الجويين )١-٢-٣قاعدة ال(

، بتـدري ال، و )١-٤-٣القاعدة  (والتحري عن الموظفين واختيارهم     
، وترخيص القائمين على الكشـف      )٢-٤-٣القاعدة  (األداء   ومعايير
، )٤-٤-٣القاعدة  (، وبرامج مراقبة الجودة     )٣-٤-٣القاعدة  (األمني  

 ).٢-٣-٢القاعدة (والتعاون بين الدول 
وتشمل المواد االرشادية التي أعدت لمساعدة الدول علـى تنفيـذ    

دليل األمن لحماية الطيران المدني     :  الملحق السابع عشر ما يلي    
) Doc 8973-Restrictedالوثيقـة  ( من أفعال التدخل غير المشروع   

والبرامج التدريبية القياسية على أمن الطيران والتي تجدد بصـفة     
هذا فضال عن أن مراكز االيكاو للتدريب علـى أمـن           . ةمنتظم
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 الحاالت التي تستوجب 
 اهتمام الدول

  التعليق
 والوثائق المرجعية

 مجموعـة الطيران في مختلف أنحاء العالم تقدم للدول والصناعة      
من الدورات التدريبية والحلقات العملية في مجـال       متنوعة  كبيرة  

 .أمن الطيران
 الحاالت التي تخص هيئات اقليمية 

قليمـي  في بعض األقاليم، اتخذت الدول خطوات على أسـاس ا         
بما في ذلك تفويض هيئة فـوق الوطنيـة      (تنظيم السالمة    لتعزيز

ـ      ل اجـازة منتجـات الطيـران،       بأداء وظائف تنظيمية معينة مث
تلـك  لورغـم مـا   ).  عمليات الطيران واجازة العاملين    واعتماد

الترتيبات االقليمية من محاسن عديدة وما يمكن أن تجلبـه مـن            
يات الكثرة وتشجيع التوحيـد  منافع، تشمل بصورة رئيسية اقتصاد   

تفويض بتنفيـذ   ال تتفاوت بقدر كبير في مدى       هاضمن االقليم، فان  
 .المسؤوليات الوطنية

مثـل معالجـة    (كيفية تحقيق التوافق على نطاق أوسع        : التحدي
 اقليمية لالمتثـال عـن تقيـيم    الوضع الذي يختلف فيه تقييم هيئة   

ليميـة  رتيبـات االق  كيفية ضمان شفافية تلـك الت     و).  أخرى هيئة
تعرف كافة األطراف المتأثرة، وال سيما األطراف الثالثة،         بحيث

تماما ما هي الوظائف المفوض القيام بها للهيئات االقليمية وما هي 
 .المهام التي ظلت من مسؤولية الدولة

على الرغم من أن الدول المتعاقدة ليست ممنوعـة مـن اجـراء     
عينة في مجال السالمة واألمن أو      ترتيبات لتوكيل مهام تنظيمية م    

أداء تلك المهام الى هيئات معينة، بما في ذلك المنظمـات فـوق       
الوطنية، فانه ينبغي لها أن تدرك تمامـا أن المسـؤوليات التـي       

 . تفرضها اتفاقية شيكاغو ومالحقها تظل منوطة بالدول المعنيـة        
بالنسبة ينبغي للدول اتخاذ االحتياطات لضمان المساءلة الالزمة و

للهيئات التي تؤدي تلك الوظائف، وتـوفير الشـفافية الالزمـة          
 .للترتيبات

 

— — — — — — — — 

 



 

 

  بكتاب المنظمة )ب(الضميمة 

 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 اتفاقية الطيران المدني الدولي
ولة أن دسلم الدول المتعاقدة بأنه يجب على كل ت )أ مكررالمادة الثالثة 

د الطـائرات   تمتنع عن اللجوء الى استعمال األسلحة ض      
المدنية أثناء طيرانها، وبأنه يجب، فـي حالـة حـدوث      
اعتراض، أال تعرض أرواح األشخاص الذين على متن        

وال يفسر هذا الحكـم     .  الطائرة وسالمة الطائرة للخطر   
 حقوق والتزامـات    األشكالن  على أنه يعدل بأي شكل م     

 . في ميثاق األمم المتحدةعليهاالدول المنصوص 
تسلم الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة، فـي          )ب

ممارسة سيادتها، أن تلزم بالهبوط في مطار معين ما أي   
طائرة مدنية تطير فوق اقليمها بدون سند، أو اذا كانـت      

 ي يجـر  ثمة أسباب معقولة يستنتج منهـا أن الطـائرة        
استعمالها ألي غرض ال يتفق مع أغراض هذه االتفاقية،    
ويجوز للدول أيضا أن تصدر لتلك الطائرة أي تعليمات         

ولهـذا الغـرض،    .  أخرى لوضع حد لتلك االنتهاكات    
يجوز للدول المتعاقدة أن تلجأ ألي وسائل مالئمة تتفـق          
مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بذلك، بما في ذلك          

) أ(ام ذات الصلة في هذه االتفاقية، وبالتحديد الفقرة األحك
وتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر       .  من هذه المادة  

 .نظمها السارية فيما يتعلق باعتراض الطائرات المدنية
 مدنية ألي أمر صـادر وفقـا        تمتثل كل طائرة   )ج
ولهذا الغرض تضـع كـل     .  من هذه المادة  ) ب( للفقرة

ميع األحكام الضرورية في قوانينهـا أو       دولة متعاقدة ج  
نظمها الوطنية لجعل هذا االمتثال الزاميـا ألي طـائرة         

وتجعل كل دولة متعاقـدة     .  مدنية مسدلة في تلك الدولة    
كل انتهاك لتلك القوانين أو النظم المطبقة معاقبا عليـه          
بعقوبات شديدة، وتعرض الحالة على سلطاتها المختصة       

 .ظمهاوفقا لقوانينها أو ن
تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير المالئمـة كـي          )د

تحظر أن تستعمل عمدا ألي غرض ال يتفق مع أغراض   
هذه االتفاقية أي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولـة أو          
يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عملـه الرئيسـي أو        

وال يؤثر هذا الحكم فـي      .  اقامته الدائمة في تلك الدولة    
من ) ج(و  ) ب(أو يخل بما جاء في الفقرتين       ) أ( الفقرة

 .هذه المادة
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 المادة الثانية عشرة
 

 قواعد الجو
ـ         يتتعهد كل دولة متعاقدة بأن تعتمد االجـراءات الت

تكفل امتثال كل طائرة تطيـر فـوق اقليمهـا أو تقـوم        
 داخله وكل طائرة تحمل عالمة جنسـيتها،        يبتحركات ف 

 ذلـك   ياألنظمة النافذة ف   مكان وجدت، للقواعد و    ي أ يف
وتتعهد  . المكان بخصوص طيران الطائرات وتحركاتها    

ـ          هـذا   يكل دولة متعاقدة بأن تظل قواعدها الخاصة ف
 قـد  ي أقصى حد ممكن، لألنظمة الت   ىالصدد مطابقة، ال  

 يوتسـر   .تقرر من وقت آلخر بموجب هذه االتفاقيـة       
  .فاقية البحار القواعد المقررة بموجب هذه االتيفوق أعال

وتتعهد كل دولة متعاقدة بتقديم جميع األشخاص الـذين         
 .يخالفون األنظمة السارية للمحاكمة

 

 

 المادة السابعة عشرة
 

 جنسية الطائرات
 .تحمل الطائرات جنسية الدولة المسجلة فيها

 

 

 ازدواجية التسجيل المادة الثامنة عشرة
 أكثـر   يال يمكن تسجيل طائرة ما تسجيال صحيحا ف       

 ولكن يجوز نقل تسجيلها من دولة الى        ،ن دولة واحدة  م
 .أخرى

 

 

  تحكم التسجيليالقوانين الوطنية الت المادة التاسعة عشرة
ـ         دولـة  ي أ ييتم تسجيل الطائرات أو نقل تسجيلها ف

 .متعاقدة طبقا لقوانينها وأنظمتها
 

 

 ابراز العالمات المادة العشرون
الجوية الدولية   المالحة   يتحمل كل طائرة مستعملة ف    

 .عالمات الجنسية والتسجيل الخاصة بها
 

 

المادة الحادية 
 والعشرون

 تقارير التسجيل
 ي بناء على طلب أ    ،تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تقدم     

 ،ي الـدول يدولة متعاقدة أخرى أو منظمة الطيران المدن     
 ي طائرة مسجلة فيمعلومات بخصوص تسجيل وملكية أ 

 تقدم كل دولة متعاقـدة   ،ة الى ذلك   وباالضاف .تلك الدولة 
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 قد ي طبقا للقواعد الت،ي الدوليالى منظمة الطيران المدن
 علـى البيانـات     ي تقارير تحتـو   ،تقررها هذه المنظمة  

 يمكن توفيرها فيما يتعلـق بملكيـة وادارة      يالمالئمة الت 
 ي تلك الدولة والمستخدمة عادة ف     يالطائرات المسجلة ف  

 ي وتضع منظمة الطيران المـدن     .المالحة الجوية الدولية  
 حصلت عليها بهذه الطريقة تحـت       ي البيانات الت  يالدول

 .تصرف الدول المتعاقدة األخرى بناء على طلبها
 

المادة التاسعة 
 والعشرون

  تحمل على متن الطائراتيالمستندات الت
تحمل على متن كل طائرة تابعة لدولة متعاقدة وتعمل         

تندات اآلتيـة طبقـا للشـروط        المالحة الدولية المس   يف
 : هذه االتفاقيةيالمنصوص عليها ف

 .شهادة تسجيلها )أ(
 .شهادة صالحيتها للطيران )ب(
 .الرخص الالزمة لكل من أعضاء طاقمها )ج(
 .سجل رحالتها )د(
 اذا كانت مجهزة بمثل يرخصة جهازها الالسلك )ه(

 .هذا الجهاز
 ، والمقصدقائمة بأسماء الركاب وأماكن المغادرة )و(

 .اذا كانت تحمل ركابا
 اذا كانـت    ،قائمة بالبضائع واقرارات تفصيلية بشـأنها     

 .تحمل بضائع
 

 

  بالطائراتيجهاز الالسلك المادة الثالثون
 أن تحمـل    ،ال يجوز لطائرات كل دولة متعاقدة      )أ(

 اقليم دولة متعاقدة ي أثناء وجودها فيجهاز ارسال السلك
 اال اذا كانـت السـلطات       ،أخرى أو فوق ذلك االقلـيم     

 الدولة المسجلة فيها الطائرة قد أصـدرت        يالمختصة ف 
 ويكـون   .ترخيصا بتركيب مثل هذا الجهـاز وتشـغيله       

 داخل اقلـيم الدولـة      ياستعمال جهاز االرسال الالسلك   
ـ  يالمتعاقدة الت   ي تطير الطائرة فوقه خاضعا لألنظمة الت

 .تضعها تلك الدولة
 يهاز االرسال الالسـلك   ال يجوز أن يستعمل ج     )ب(

اال أعضاء طاقم الطيران الذين لديهم رخصة خاصة لهذا 
ـ         الدولـة   يالغرض صادرة من السلطات المختصـة ف

 .المسجلة فيها الطائرة
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

المادة الحادية 
 والثالثون

 شهادات الصالحية للطيران
 المالحة الدولية بشهادة    يتزود كل طائرة مستخدمة ف    

و معتمدة من الدولة المسجلة     صالحية للطيران صادرة أ   
 .فيها الطائرة

 

 

المادة الثانية 
 والثالثون

 رخص األفـراد
ـ     ييشترط ف  )أ(  المالحـة  ي قائد كل طائرة تعمل ف

 أعضاء طاقم قيادتهـا أن تكـون لـديهم          يالدولية وباق 
شهادات أهلية ورخص صادرة أو معتمدة مـن الدولـة          

 .المسجلة فيها الطائرة
ـ     تحتفظ كل دولة     )ب(  عـدم   يمتعاقـدة بحقهـا ف

 بشـهادات   ، فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمها     ،االعتراف
 من رعاياهـا دولـة     ي تمنحها أل  ياألهلية والرخص الت  

 .متعاقدة أخرى
 

 

المادة الثالثة 
 والثالثون

 االعتراف بالشهادات والرخـص
تعترف الدول المتعاقدة األخـرى بصـحة شـهادات         

هلية والرخص الصادرة   الصالحية للطيران وشهادات األ   
 ،أو المعتمدة من الدولة المتعاقدة المسجلة بها الطـائرة        

ـ       أصـدرت أو اعتمـدت    يبشرط أن تكون الشروط الت
بمقتضاها تلك الشهادات أو الرخص معادلة أو أعلى من       

 قد تقرر من وقت آلخر يالحد األدنى للقواعد القياسية الت
 .تطبيقا لهذه االتفاقية

 

 

عة المادة الراب
 والثالثون

 سجالت الرحالت
 المالحة الدوليـة بسـجل   ييحتفظ لكل طائرة تعمل ف 

رحالت تقيد به البيانات عن الطائرة وطاقمها وعن كـل   
 يقرر من وقـت     ي وذلك بالشكل الذ   ،رحلة من رحالتها  

 .آلخر تطبيقا لهذه االتفاقية
 

 

المادة السابعة 
 والثالثون

 ت الدوليةاعتماد القواعد القياسية واالجراءا
تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تتعاون لبلوغ أقصى درجة 

ـ      األنظمـة والقواعـد القياسـية       يممكنة من التوحيد ف
 فيما يتعلق بالطائرات واألفـراد      ،واالجراءات والتنظيم 

 جميع األمـور  ي ف،والطرق الجوية والخدمات المساعدة   
 فيها هذا التوحيد الى تسهيل المالحة الجويـة     ي يؤد يالت

  .وتحسينها
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 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

المادة الثامنة 
 والثالثون

 الخروج عن القواعد القياسية واالجراءات الدولية
 ي دولة ترى أنه يتعذر عليها عمليا االمتثال ف   أيعلى  

 من هذه القواعد القياسية أو االجراءات       أليكل الوجوه   
 أو جعل قواعدها أو اجراءاتها الخاصة متفقـة         ،الدولية

د القياسية أو االجراءات الدولية      من القواع  يتماما مع أ  
 ي أو تـرى مـن الضـرور   ،بعد تعديل هذه االجراءات 

 ناحية معينة عـن     ياعتماد أنظمة أو اجراءات مختلفة ف     
 ، قررتها قاعدة قياسية دولية    ياألنظمة أو االجراءات الت   

 باالختالفات  ي الدول يأن تبلغ فورا منظمة الطيران المدن     
ـ  بين اجراءاتها الخاصة وبين       قررتهـا   ياالجراءات الت

 حالـة التعـديالت علـى       ي وف .القاعدة القياسية الدولية  
 فعلى كل دولة ال تدخل علـى        ،القواعد القياسية الدولية  

قواعدها أو اجراءاتها التعديالت المالئمـة أن تخطـر         
المجلس بذلك خالل الستين يوما التالية العتماد تعـديل         

 يح االجـراء الـذ     أو أن توض   ،القاعدة القياسية الدولية  
 يبلغ المجلـس فـورا      ، هذه األحوال  ي وف .تعتزم اتخاذه 

جميع الدول األخرى باالختالف القائم بـين عنصـر أو          
أكثر من عناصر القاعدة القياسية الدولية المعنية وبين ما      

 . تلك الدولةفييقابلها من االجراءات الوطنية 
 

 

المادة التاسعة 
 والثالثون

  رخصاعتماد الشهادات وال
 طائرة أو جزء منها توجد بصددها قاعـدة         يأ )أ(

قياسية دولية خاصـة بالصـالحية للطيـران أو األداء          
 جانب كان لتلك القاعدة عنـد اصـدار         ي أ يتف ف  ولم

على شـهادة     فيجب أن يدون   ،شهادة صالحيتها للطيران  
 بيـان كامـل     ، ملحق لهـا   ي أو ف  ،صالحيتها للطيران 

 الطـائرة أو أحـد أجزائهـا     لم تف فيها يبالتفاصيل الت 
 .بالقاعدة القياسية

 تماما  ي شخص لديه رخصة ولكنه ال يستوف      يأ )ب(
 القاعدة القياسية الدولية فيما يتعلق يالشروط المفروضة ف

 فيجب أن يدون   ، يحملها يبدرجة الرخصة أو الشهادة الت    
 ملحق لها بيان كامل بتفاصيل عدم       يعلى رخصته أو ف   
  .روطاستيفائه لهذه الش
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 الوثيقة
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 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 صالحية الشهادات والرخص المعتمدة المادة األربعون
 طاقم طـائرة    ي عضو ف  ي طائرة أو أل   يال يجوز أل  

ممن لديهم شهادات أو رخص معتمدة على هذا النحو أن      
 مـن  بإذن اذا كان ذلك  إال ، المالحة الدولية  ييشتركوا ف 

 أما تسـجيل أو     . يدخلون أراضيها  يالدولة أو الدول الت   
 جزء مـرخص مـن      ي أو أ  ،م مثل هذه الطائرة   استخدا

 أصدرت فيها   ي دولة غير الدولة الت    ي ف ،أجزاء الطائرة 
 تستورد اليهـا    ي فيترك لتقدير الدولة الت    ،شهادتها أصال 

 .الطائرة أو جزء الطائرة
 

 

 المادة الثالثة واألربعون
المادة الثالثة 

 مكرروالثمانون 
 نقل بعض المهام والواجبات

) ٣٠( و) ١٢(لنظر عن أحكام المـواد      بغض ا  )أ(
، عند استثمار طائرة مسـجلة فـي      )أ( )٢٣( و) ٣١( و

دولة متعاقدة بموجب اتفاق اليجار أو استئجار أو تبادل         
الطائرة أو بموجب أي ترتيب مماثل، بواسطة مسـتثمر         
يكون مركز أعماله الرئيسي أو يكون محل اقامته الدائمة     

ي، فـي دولـة متعاقـدة    أن لم يكن له مركز عمل رئيس   
أخرى، يجوز لدولة التسجيل، باالتفاق مع تلـك الدولـة    
األخرى، أن تنقل اليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها          

) ١٢( كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة بموجب المواد      
وتعفى دولة التسجيل من  ).  أ( )٢٣( و) ٣١( و) ٣٠( و

 .ت المنقولةالمسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبا
ال يصبح النقل نافذا بالنسبة لدول متعاقدة أخرى      )ب(

قبل أن يكون االتفاق الذي يتضمنه قد سجل لدى المجلس  
وأعلن وفقا للمادة الثالثة والثمانين، أو قبـل أن تكـون           
سلطات الدولة أو الدول المتعاقدة األخرى المعنيـة قـد          

ولـة  أخطرت مباشرة بوجود االتفاق ونطاقه بواسـطة د  
 .طرف في االتفاق

أعاله كـذلك   ) ب(و  ) أ(تسري أحكا الفقرتين     )ج
 .على الحاالت التي تشملها المادة السابعة والسبعون

 

 األول، الجزء ∗ الملحق السادس
 الفصل الرابع، 

 ٢-٤الفقرة 
 ترخيص العمليات واالشراف عليها  ٢-٤ 

   شهادة المستثمر الجوي١-٢-٤
ال يقوم بعمليات على المستثمر أ ١-١-٢-٤

نقل جوي تجاري اال اذا كـان يملـك شـهادة           
                                                        

 .ام الملحق السادستتحمل الدول مسؤولية ضمان امتثال المشغلين الجويين ألحك ∗



B-7 

 

 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

صالحة للمستثمرين الجويين أو وثيقة معادلة لها 
 .صادرة عن دولة المستثمر

شهادة المسـتثمر الجـوي أو       ٢-١-٢-٤
 ترخص للمستثمر القيـام     ،الوثيقة المعادلة لها  

بعمليات نقل جوي تجاري بالشـروط والقيـود       
 .التي قد تكون محددة

يكون اصدار دولة المسـتثمر      ٣-١-٢-٤
لشهادة المستثمرين الجويين أو للوثيقة المعادلة      

 ،لها رهنا باثبات المستثمر أن لديه تنظيما سويا       
وطريقة وافيـة لمراقبـة العمليـات الجويـة         

 وتـدابير   ،واالشراف عليها، وبرنامج تـدريب    
صيانة تتمشى مع طبيعة ومدى     مناولة أرضية و  
 .العمليات المقررة

ارشادات عن  ) و( تتضمن االضافة    — مالحظة
 .اصدار شهادة المستثمرين الجويين

يكون استمرار صالحية شهادة     ٤-١-٢-٤
 ،المستثمرين الجويين أو الوثيقة المعادلـة لهـا    

رهنا باستمرار وفـاء المسـتثمر بالمتطلبـات        
 تحت اشـراف  ٣-١-٢-٤المذكورة في الفقرة   

 .دولة المستثمر
ــب أن  ٥-١-٢-٤ ــهادة يج ــمن ش تتض

المستثمرين الجويين أو الوثيقة المعادلـة لهـا        
 :البيانات التالية على األقل

 ،االسـم (بيانات تحقيق شخصـية المسـتثمر       
 .)الموقع

 .تاريخ االصدار ومدة الصالحية
 .وصف أنواع العمليات المرخص بها

طــرازات الطــائرات المــرخص / طــراز 
 .باستعمالها

(  الجويــة منــاطق التشــغيل أو الطــرق
 .المرخص بها

يجب أن تنشئ دولة المستثمر نظاما لكل مـن         
الترخيص والرقابة المستمرة علـى المسـتثمر       
لضمان المحافظة على المسـتويات المطلوبـة       

 .٢-٤للعمليات والمقررة في الفقرة 
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 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 الفقرة 
٢-٢-٤ 

على دولة المستثمر أن تشترط      ٢-٢-٢-٤ 
قيام المستثمر بتزويـدها بنسـخة مـن دليـل          

أو /العمليات وبكل ما يدخل عليه من تعديالت و  
 الستعراضه وقبوله والموافقة عليه اذا    ،تنقيحات

 وعلى المستثمر أن يدرج في     ،تطلب األمر ذلك  
دليل العمليات كل ما قد تقتضيه دولة المستثمر        

  .من نصوص اجبارية
 الشـروط   ٢يتضمن المرفق    — ١مالحظة  

 .وتنظيمهالموضوعة لمحتويات دليل العمليات 
بعض بنود دليل العمليـات      — ٢مالحظة  

المستثمر عليهـا وفقــا      تقتضي موافقة دولة  
ـــة  ـــد القياسي  ،٢-١-٦  و،٧-٢-٤للقواع

  .١-٤-١٣ و ٤-١٢  و،١-٣-٩ و
 

على دولة المستثمر أن تقتضي      ١-٧-٢-٤  ١-٧-٢-٤الفقرة 
من المستثمر أن يضع حدودا دنيا للتشغيل لكل        

 وعلى تلـك  ،ي العملياتمطار سوف يستعمل ف  
الدولة أن تعتمد الطريقة التي تتبع في تقريـر         

 ويجب أال تقـل تلـك       .الحدود الدنيا المذكورة  
حدود تكون الدولة التـي      الحدود الدنيا عن أي   

 ،يوجد بها المطار قد وضعتها لتلك المطـارات  
 .اال بموافقة صريحة من تلك الدولة

 
ــة  ٢-٧-٢-٤  ٢-٧-٢-٤الفقرة  ــى دول ــتثمر أن عل المس

لتشغيل المطار   عند وضع الحدود الدنيا،تقتضي
 أن يؤخـذ    ،التي تنطبق على أي عملية بالذات     

 :تماما في الحسبان ما يلي
طراز الطائرة وأداؤهـا وخصـائص       )أ 

 .التعامل معها
 .تكوين طاقم القيادة وكفاءتهم وخبرتهم )ب 
أحجام وخصائص المدارج التي يجوز      )ج 

 .اختيارها لالستعمال
وأداء المســاعدات األرضــية كفايــة  )د 

 . من بصرية وغير بصرية،المتاحة
(      المعدات المتاحة على الطائرة لغرض

أو مراقبة المسـار الجـوي أثنـاء        /المالحة و 
 .االقتراب للهبوط واالقتراب الفاشل
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 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

ــراب   )و  ــي االقت ــي منطقت ــق ف العوائ
علو الخلوص من  /  وارتفاع   ،واالقتراب الفاشل 

 .ب اآلليالعوائق الجراءات االقترا
الوسائل المستعملة لتحديـد األحـوال       )ز 

 .الجوية والتبليغ عنها
العوائق في منـاطق بـدء الصـعود         )ح 

 .وهوامش الخلوص الالزمة
 ان االرشادات عن تقرير الحدود      — مالحظة

العمليات  دليلالدنيا لتشغيل المطارات واردة في 
 .(Doc 9365)في جميع األحوال الجوية 

 
يجب عدم التصريح بـاجراء      ٣-٧-٢-٤  ٣-٧-٢-٤الفقرة 

) ٢(عمليات االقتراب والهبوط اآللية من الفئتين 
ما لم تقدم معلومات عن مدى الرؤيـة        ) ٣( و

 .على المدرج
 

 ١-٩-٢-٤الفقرة 
 

علــى المســتثمر أن يحــتفظ  ١-٩-٢-٤ 
تـتمكن دولـة     بسجالت للوقود والزيت حتـى    

المستثمر من التأكد من تنفيذ المتطلبات الواردة       
 . بالنسبة لكل رحلة جوية٦-٣-٤الفقرة ب

 
مدة الطيران ومدد مأموريات      ٢-١٠-٢-٤  ٢-١٠-٢-٤الفقرة 

 على المستثمر أن    — الرحالت وفترات الراحة  
يضع قواعد لتحديـد مـدة الطيـران ومـدد          
مأموريات الرحالت ولتأمين فترات راحة كافية      

 ويجـب أن    .لجميع أعضاء الطاقم التابعين له    
لقواعد وفقا لألنظمة التي تقررهـا      تكون هذه ا  

 أو أن تعتمد دولة المستثمر تلك       ،دولة المستثمر 
 .القواعد وأن تدرج في دليل العمليات

 
ــات  ٣-٦-٣-٤  ٣-٦-٣-٤الفقرة  ــائرات ذات المحرك الط

التوربينية النفاثـة يجب أن تكون كمية الوقود       
 في  ،١-٦-٣-٤والزيت المحمولة تنفيذا للفقرة     

 هو على األقل ،رات التوربينية النفاثةحالة الطائ
 :الكمية الكافية للسماح للطائرة بما يلي
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عندما يكون من الالزم تعيين  ١-٣-٦-٣-٤
 :مطار مقصد بديل

اما بالطيران الى المطـار المقصـود        )أ 
 ، والقيام بـاقتراب   ،المذكور في خطة الطيران   

 : ثم بعد ذلك،وباقتراب فاشل
ل المحدد في   بالطيران الى المطار البدي    )١

خطة الطيران التشغيلية وخطة طيران     
 ،خدمات الحركة الجوية

 دقيقـة بسـرعة     ٣٠ثم بالطيران لمدة     )٢
 متـرا   ٤٥٠االنتظار علـى مسـتوى      

 في  ،فوق المطار البديل  )  قدم ١ ٥٠٠(
 واالقتـراب   ،درجة الحرارة القياسـية   

 .والهبوط
وأن يكون لدى الطائرة كمية اضـافية        )٣

ـ     ة زيـادة  من الوقـود تكفـي لمواجه
االستهالك في حالة وقوع أي طـارئ       
من الطوارئ المحتملة التـي يحـددها     
 .المستثمر وتوافق عليها دولة المستثمر

واما بالطيران الى المطار البديل عبر       )ب 
أي نقطة سابقة التحديد ثم بعد ذلك لمدة ثالثين         

) قـدم  ١ ٥٠٠(مترا   ٤٥٠دقيقة على مستوى    
 الطائرة قـد   على أن تكون،فوق المطار البديل  

تزودت بكمية اضافية من الوقود تكفي لتغطيـة   
زيادة االستهالك في حالة وقوع أي ظرف من        
الظروف المحتملة غير المنظورة التي يحددها      

 وبشرط  ،المستثمر وتوافق عليها دولة المستثمر    
أال تقل كمية الوقود المحددة على هذا النحو عن 

ر كمية الوقود الالزمـة للطيـران الـى مطـا      
 ثـم   ،الوصول المزمع فـي خطـة الطيـران       

بالطيران بعد ذلك لمـدة ساعتيــن بمعـدل         
 .للطيران المستقيم االستهالك العادي

 
مقتضيات اضافية للعمليات بعيدة المدى      ٧-٤  ٧-٤الفقرة 

التي تقوم بهـا طـائرات مـزودة بمحـركين          
 توربينيين

اذا لم تكن دولة المستثمر قـد        ١-٧-٤
 يجـب   ، على وجه التحديد   وافقت على التشغيل  
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 مسؤوليات
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عدم تشغيل الطائرة المزودة بمحركين توربينيين 
الحاالت المنصـوص عليهـا فـي        باستثناء   -

 على طريق تكون فيـه مـدة        ،٤-٧-٤ الفقرة
الطيران بسرعة الطيران المستقيم بمحرك واحد    
الى مطار بديل مناسب في مرحلـة الطريـق         

ـ        ة متجاوزة للحد الزمني الذي تقرره تلك الدول
 .لتلك العمليات

ارشادات ) ( تتضمن االضافة — ١مالحظـة  
 .عن قيمة العتبة الزمنية

 في سـياق الموافقـة علـى        — ٢مالحظـة  
العمليات التي فيها يمكن الوفاء بمتطلبات الفقرة     

علـى مـواد    ) ( تحتوي االضافة    ،١١-٢-٥
ارشادية بخصوص المطـار البـديل المالئـم        

 .والمطار البديل المناسب
 عنـد   ،على دولـة المسـتثمر     ٢-٧-٤

 : أن تكفل ما يلي،الموافقة على التشغيل
أن شهادة الصالحية الخاصة بطراز      )أ 

 .الطائرة
 .ودرجة االعتماد على نظام الدفع )ب 
وما لدى المستثمر مـن اجـراءات        )ج 

للصيانة وأساليب عمل في التشغيل واجراءات      
 .ترحيل الطائرة وبرامج تدريب األطقم

م للسالمة المقصود بأحكـام     توفر المستوى العا  
 وعند تقريـر ذلـك      .الملحقين السادس والثامن  

ينبغي أن يؤخذ في الحسبان الطريق المزمـع        
 ، وظروف التشـغيل المتوقعـة     ،الطيران عليه 

وموقع المطارات البديلة المناسبة على مرحلـة      
 .الطريق

) ( تتضـمن االضـافة      — ١مالحظـة  
 .كمارشادات عن الوفاء بمقتضيات هذا الح

دليل صـالحية   "  يتضمن   — ٢مالحظـة  
 ارشادات عن   (Doc 9760)" الطائرات للطيران 

 ،مستوى أداء نظم الطائرة ومسـتوى قـدراتها      
 وارشـادات   ٢-٧-٤الذي يرمي اليهما الفقرة     

 بخصوص ٢-٧-٤ عن جوانب متطلبات الفقرة   
 .الصالحية المستمرة للطائرات
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يجب عدم بدء الرحلـة التـي        ٣-٧-٤
اذا كان المطار     اال ،١-٧-٤ا للفقرة   تجري وفق 

لمرحلة الطريـق    أو المطارات البديلة الالزمة   
سوف تكون متاحـة أثنـاء فتـرة الوصـول          

 واال اذا دلت المعلومات المتاحة على       ،المحتملة
المطارات سوف تعادل أو     أن الظروف في تلك   

تفوق الحدود الدنيا لتشغيل المطـار المعتمـدة        
 للتشغيل

 ان دولة المستثمر — توصيـة ٤-٧-٤
لطراز من الطائرات مزود بمحركين توربينيين      

 قبـل  —كان مرخصا له بالعمـل ويعمل فعال       
 على طريق يتجاوز فيـه وقـت        ٢٥/٣/١٩٨٦

 بسرعة الطيران المسـتقيم بمحـرك       ،الطيران
 الى مطار بديل مناسب علـى مرحلـة         ،واحد

 العتبة الزمنية المقررة لتلك العمليات       ،الطريق
فـي    ينبغي لهـا النظـر     ،١-٧-٤ للفقرة   وفقا

يسـتمر علـى ذلـك       السماح لهذا التشغيل أن   
 .اليه الطريق بعد التاريخ المشار

 
 الفصل الخامس

يكون تشغيل الطائرات وفقا لنظام أداء       ١-١-٥ ١-١-٥الفقرة 
شامل وتفصيلي تضعه دولة التسـجيل وفقـا للقواعـد          

  .الفصلالقياسية واجبة التطبيق الواردة في هذا 
 

 

يجب على دولة التسجيل أن تتخـذ مـن          ٤-٢-٥ ٤-٢-٥الفقرة 
االحتياطات ما هو ممكن ومعقول للتأكد من الحفاظ على       

الذي تسعى اليه هذه األحكام فـي        مستوى السالمة العام  
جميع ظروف التشغيل المتوقعة، بما فيها الظروف التي        

 .بالتحديد ال تغطيها أحكام هذا الفصل

 

 لسادسالفصل ا
باالضافة الى الحد األدنى مـن المعـدات       ١-١-٦ ١-١-٦الفقرة 

 يجب أن تركب ،الالزمة الصدار شهادة صالحية الطائرة
 العدادات والمعدات   ، حسب الحاجة  ،أو تحمل بالطائرات  

 تبعا ،ووثائق الطيران المنصوص عليها في البنود التالية      
يهـا  لنوع الطائرة المستعملة وللظروف التي سـتجري ف   

 ويجب على دولة التسجيل أن تعتمد أو توافـق          .الرحلة
  . بما في ذلك تركيبها،على األجهزة والمعدات المذكورة
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على المستثمر أن يدرج في دليل       ٢-١-٦  ٢-١-٦الفقرة 
 تكـون  ،العمليات قائمة بالحد األدنى للمعـدات   

 وتسمح لقائد الطائرة ،معتمدة من دولة المستثمر
 ،ا كان من المستطاع بدء الرحلة   بأن يقرر ما اذ   

 فـي   ،أو مواصلتها من أي نقطة توقف وسيطة      
  .حالة تعطل أي عدادات أو معدات أو أنظمـة        

وعندما تكون دولـة المسـتثمر غيـر دولـة          
 يجب أن تكفل دولة المستثمر أن قائمة ،التسجيل

الحد األدنى من المعدات ال تؤثر على التـزام         
لسارية في دولة   الطائرة لمقتضيات الصالحية ا   

  .التسجيل
 

يجب أن تحمل الطائرة وثيقة تثبت صـدور         ١٣-٦ ١٣-٦الفقرة 
عند اصدار وثيقة أو بيان مالئـم       . شهادة الضوضاء لها  

يقدم شهادة تخص الترخيص للضوضاء متضـمن فـي         
وثيقة أخرى وافقت عليها دولة التسـجيل وذلـك بلغـة          

 ترجمة  أخرى غير االنجليزية، وجب أن تتضمن الوثيقة      
 .باالنجليزية

  

 

مقاعد طاقم مقصورة الركـاب المتـوفرة        ٣-١٦-٦ ٣-١٦-٦الفقرة 
 يجب أن يكون    ٢-١٦-٦ و ١-١٦-٦وفقـا للفقرتيـن   

موقعها بالقرب من مخارج الطوارئ الموجـودة علـى         
مستوى أرضية الطائرة ومخارج الطوارئ األخرى التي       

 .رئتقتضيها دولة التسجيل لالجالء في حاالت الطوا
 

 

 الفصل السابع
بالنسبة للرحالت الجوية فـي      ٢-٢-٧  ٢-٢-٧الفقرة 

دة مـن المجـال الجـوي أو فـي          أجزاء محد 
الطيران التي يفرض فيها طراز لألداء  مسارات

المالحي المطلوب، يجـب القيـام بمـا يلـي          
للطائرات باالضافة الى المتطلبات الواردة في      

 :١-٢-٧الفقرة 
ة تمكنها مـن    أن تزود بمعدات مالحي    )أ 

العمل وفقا لطراز األداء المالحـي المطلـوب        
 .المفروضة

أن يرخص لها بالقيام بعمليات في هذا  )ب 
 .المجال الجوي من قبل دولة المشغل
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بالنسبة للرحالت التي تجري في      ٣-٢-٧  ٣-٢-٧الفقرة 
أجزاء محددة في المجال الجوي يكون مفروضا     

 اتفـاق   فيها حدود دنيا لألداء المالحي بموجب     
 يجب أن تكون الطائرة     ،اقليمي للمالحة الجوية  

 :مزودة بمعدات مالحة يشترط فيها ما يلي
أن تمد باستمرار طاقم القيادة ببيانات  )أ 

 بدرجـة   ،عن مالزمة المسار أو االبتعاد عنـه      
 عن أي نقطة على طـول ذلـك    ،الدقة الالزمة 

 .المسار
أن تكون دولة المستثمر قد رخصت       )ب 

لمعنية التي تجري وفقا للحـدود      لها بالعمليات ا  
 .الدنيا لألداء المالحي

 
بالنسبة للرحالت التي تـتم فـي        ٤-٢-٧  ٤-٢-٧الفقرة 

أجزاء محددة من الفضاء الجوي، واستنادا الى       
الجوية، يطبق فصل    اتفاق اقليمي بشأن المالحة   

 متـر   ٣٠٠د أدنى قـدره     ـرأسي مخفض بح  
 FL 290بين مستويي الطيـران  )  قدم١ ٠٠٠(
 :، ويتعين على الطائراتFL 410 و

أن تكون مزودة بأجهزة تؤدي الوظائف       )أ 
 :التالية
تبين لطاقم القيادة مستوى الطيران الذي  )١

 .تطير فيه الطائرة
ــا بمســتوى الطيــران  )٢ تحــتفظ تلقائي

 .المختار
تنبه طاقم الطيران عند حدوث انحراف     )٣

ويجب .  المختار عن مستوى الطيران  
 متـرا   ٩٠ ±حدود التنبيه   أال تتجاوز   

 ). قدم٣٠٠(
تقدم لمراقب الحركة الجوية بيانا عـن        )٤

 .العلو الضغطي
وأن تكون حاصـلة مـن دولـة         )ب

المستثمر على تصريح بالطيران في الفضـاء       
 .الجوي المعني
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 الفصل الثامن
 الفقرة 

١-١-٨ 
يجب أن يضمن المستثمر ما يلـي وفقـا          ١-١-٨

 . التسجيللالجراءات المقبولة لدولة
ان كل طائرة يشغلها المستثمر في حالة تجعلها         )أ 

 .صالحة للطيران
ان معدات التشغيل والطوارئ الضرورية للرحلة  )ب 

 .المعتزمة جاهزة للخدمة
ان شهادة صالحية كل طائرة يشغلها المسـتثمر         )ج 

  .ال تزال صالحة
 

 

 الفقرة 
٢-١-٨ 

ال يشغل المستثمر أي طائرة اال بعـد أن          ٢-١-٨
صالحيتها قد أجيزت مـن مؤسسـة        يانتها أو تكون ص 

 أو مـن أي     ٧-٨ الصيانة المعتمدة وفقا ألحكام الفقـرة     
 ويجـب أن تكـون مؤسسـة    ،مؤسسة أخرى مكافئة لها  

 .الصيانة مقبولة لدى دولة التسجيل
 

 

 الفقرة 
٣-١-٨ 

 ،عندما تقبل دولة التسجيل مؤسسة مكافئة      ٣-١-٨
الصـيانة  يجب أن يكون الشخص الذي يوقـع شـهادة          

  .األول مرخصا بموجب أحكام الملحق
 

 

 الفقرة 
١-٢-٨ 

يجب أن يوفر المستثمر دلـيال لمراقبـة         ١-٢-٨
السالمة مقبـوال لـدى دول التسـجيل طبقـا لشـروط        

 ليستعين به ويسترشد به أفـراد الصـيانة         ٢-١١ الفقرة
  .والعمليات المعنيون

 

 

 الفقرة 
٤-٢-٨ 

ولة المسـتثمر   يجب أن يوفر المستثمر لد     ٤-٢-٨
ودولة التسجيل نسخة من دليله لمراقبة الصيانة شـامال         

يدرج في الـدليل أي       وأن ،جميع التعديالت والتنقيحات  
  .التسجيل مواد الزامية تقتضيها دولة المستثمر أو دولة

يجب أن يوفر المستثمر لدولة      ٤-٢-٨
المستثمر ودولة التسجيل نسخة من دليله لمراقبة 

 ، جميع التعـديالت والتنقيحـات   الصيانة شامال 
يدرج في الدليل أي مواد الزامية تقتضيها        وأن

 .التسجيل دولة المستثمر أو دولة
 

 الفقرة 
١-٣-٨ 

يجب على المستثمر أن يـوفر برنامجـا         ١-٣-٨
للصيانة تقره دولة التسجيل ويتضمن المعلومات المطلوبة 

في  كي يستعمله ويسترشد به العاملون ،٣-١١في الفقرة   
 ويجب مراعاة مبادئ العوامل     .مجالي الصيانة والتشغيل  

 .البشرية في تصميم برنامج المستثمر للصيانة
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 الفقرة
١-٥-٨ 

يجب على مستثمر الطائرة التـي تزيـد         ١-٥-٨
 ، كيلوجرام٥ ٧٠٠كتلتها القصوى المقررة لالقالع على     

ـّـم الخبرة في مجال الصيانة والتشغيل         أن يرصد ويقي
 وعليـه أن يقـدم    ، الستمرار صالحيتها للطيران   بالنسبة

 وأن  ،المعلومات وفقا لما تنص عليه دولـة التسجيــل        
هـذا الشـأن باتبـاع النظـام        يقـدم تقاريـر فــي     

 ، الجـزء الثـاني    -عليه في الملحق الثامن      المنصوص
  .٤-٢-٤و)  و٣-٢-٤الفقرتان 

 

 

 الفقرة
٢-٥-٨ 

يـد  يجب على مستثمر الطائرة التـي تز       ٢-٥-٨
 كيلوجرام  ٥ ٧٠٠كتلتها القصوى المقررة لالقالع على      

أن يحصل علـى المعلومـات والتوصيـات بشــأن       
استمرار صالحيتهـا للطيران من الهيئة المسؤولة عـن      

 كما عليه أن ينفذ     ،تصميم الطراز وأن يجري تقييما لها     
ما يتخذ من تدابير قد تعتبر ضرورية وفقا الجراء تقبله          

 .دولة التسجيل
 

 

 الفقرة 
٦-٨ 

   التعديالت واالصالحات٦-٨
يجب أن تتمشى كل التعديالت واالصالحات مع متطلبات 

 ويجـب   .صالحية الطائرات التي تقبلها دولة التسـجيل      
وضع االجراءات الالزمة للتأكد من حفظ البيانات المؤيدة 

 .الطائرات التي تثبت االمتثال لمتطلبات صالحية
 

 

 الفقرة
٧-٨ 

 ؤسسة الصيانة المعتمدةم  ٧-٨
 اصدار االعتماد  ١-٧-٨
تمد الدولـة مؤسسـة الصـيانة بعـد         تع ١-١-٧-٨
ؤسسة الطالبـة امتثلـت شـروط       تتحقق من أن الم    أن

 .٧-٨ الفقرة
تتضمن وثيقة االعتماد البنود التالية علـى      ٢-١-٧-٨

 :األقل
 .اسم المؤسسة وعنوانها )أ 
 .تاريخ االعتماد ومدة صالحيته )ب 
 .دشروط االعتما )ج 
يــرتهن اســتمرار صــالحية االعتمــاد  ٣-١-٧-٨

المعتمـدة بشـروط    باستمرار التزام مؤسسة الصـيانة      
 .٧-٨ الفقرة

 مؤسسة الصيانة المعتمدة  ٧-٨
 اصدار االعتماد  ١-٧-٨
تعتمد الدولة مؤسسة الصـيانة      ١-١-٧-٨

بعد أن تتحقق من أن المؤسسة الطالبة امتثلـت     
 .٧-٨شروط الفقرة 

وثيقة االعتماد البنـود    تتضمن   ٢-١-٧-٨
 :التالية على األقل

 .اسم المؤسسة وعنوانها )أ 
 .تاريخ االعتماد ومدة صالحيته )ب 
 .شروط االعتماد )ج 
يــرتهن اســتمرار صــالحية  ٣-١-٧-٨

االعتماد باستمرار التـزام مؤسسـة الصـيانة        
 .٧-٨المعتمدة بشروط الفقرة 
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 الفقرة 
٣-٥-٧-٨ 

 يجب التحقق من أن اختصـاص أفـراد        ٣-٥-٧-٨
الصيانة يفي باالجراءات والمستويات المقبولة لدى دولة       

 ويجب أن يكون الشخص الذي يوقـع علـى          .االعتماد
 .األول قسيمة الصيانة مؤهال طبقا ألحكام الملحق

يجب التحقق من أن اختصاص      ٣-٥-٧-٨
أفراد الصيانة يفي بـاالجراءات والمسـتويات       

 ويجب أن يكـون     .المقبولة لدى دولة االعتماد   
لشخص الذي يوقع على قسيمة الصيانة مؤهال       ا

 .األول طبقا ألحكام الملحق
  الفصل التاسع

 الفقرة
٢-١-٩ 

   أخصائي تشغيل المعدات٢-١-٩
يجب أن يتضمن طاقم القيادة عضوا واحدا على األقل 
يحمل اجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من دولة         

 الالسلكي  ترخص بتشغيل نوع معدات االرسال    ،التسجيل
 .المقرر استخدامه

 

 

 الفقرة
١-٣-٩ 

 برامج تدريب أعضاء طاقم القيادة  ٣-٩ 
يجب على المستثمر أن يضـع     ١-٣-٩

 تعتمـده دولـة     ،برنامج تدريبي أرضي وجوي   
 يكفل أن يكون كل     ، وأن يلتزم بتنفيذه   ،المستثمر

عضو من طاقم القيادة مدربا تدريبا سويا ألداء        
 ويجب توفير تسـهيالت  .هالواجبات المسندة الي  

التدريب األرضية والجوية والمدرسين المؤهلين  
 ويجب  .على النحو الذي تحدده دولة المستثمر     

أن يتكون برنامج التدريب من تدريب أرضـي        
وجوي على طراز أو طرازات الطائرات التي       

 وأن يتضـمن    ،يعمل عليها عضو طاقم القيادة    
 القيـادة   التدريب على التنسيق السليم بين طاقم     

والتدريب على جميع أنواع حاالت الطوارئ أو     
الحاالت غير العادية أو االجراءات التي يسببها       
اختالل تشغيل وحدات القدرة أو هيكل الطائرة       
أو أنظمتها أو الحريق أو غير ذلك من األمور         

ويجـب أن يتضـمن برنـامج         .غير العادية 
التدريب كذلك تدريبا في األداء البشري وفـي        

 وتـدريبا علـى نقـل       ،لمهارات ذات الصلة  ا
ويجب أن يكفل التدريب لكل   .البضائع الخطرة

ــادة  ــاقم القي ــن ط ــو م ــا ،عض  خصوص
 الطـوارئ أو    بـإجراءات المتعلـق    التدريب

كل أعضـاء   االجراءات غير العادية أن يعرف  
 الوظائف التي هم مسؤولون عنها      ،طاقم القيادة 

ويجب   .وعالقتها بوظائف األعضاء اآلخرين   
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

نامج التدريب علـى أسـاس دوري       أن ينفذ بر  
لما تقرره دولة المستثمر ويجب أن يتضمن  وفقا

 .األهلية اختبارا لتحديد
 

 الفقرة
٢-٣-٩ 

ــدريب  ٢-٣-٩  ــزام بالت ــر أن االلت يعتب
الدوري على الطيران بالنسبة لطراز معين من       

 :الطائرات قد تحقق بما يلي
استعمال أجهـزة تـدريب الطيـران        )أ 
مثيلي المعتمدة من دولـة المسـتثمر لهـذا         الت

الغرض وذلك في الحدود التي تراهـا دولـة         
 .المستثمر مقبولة

اتمام اختبار األهلية المنصوص عليـه       )ب 
 بالنسبة للطراز المذكور من     ٤-٤-٩في الفقرة   
 . خالل المدة المحددة لذلك،الطائرات

 
 الفقرة

٤-٣-٤-٩ 
يجب على المستثمر أن يحتفظ      ٤-٣-٤-٩ 

جل كاف القناع دولة المسـتثمر بمـؤهالت        بس
الطيار وبالطريقة التي تم بها حصوله على تلك        

 .المؤهالت
 

 الفقرة
٤-٤-٩ 

   اختبارات كفاءة الطيـار٤-٤-٩ 
يجب على المستثمر أن يتأكد من فحص أسلوب     
قيادة الطائرة والقدرة علـى تنفيـذ اجـراءات         

ا  واذ .الطوارئ بالشكل الذي يثبت كفاءة الطيار     
كان من المحتمل أن يتم التشغيل طبقا لقواعـد         

 فيجب على المستثمر التأكد من      ،الطيران اآللي 
 اما أمام ،كفاءة الطيار في االمتثال لتلك القواعد  

 أو أمـام منـدوب     ،طيار اختبار تابع للمستثمر   
 ويجب اجراء هذه االختبارات     .لدولة المستثمر 

أي  وال يكون    .مرتين خالل أي مدة طولها عام     
اختبارين من هذه االختبارات متماثلين ويقعـان    

 كافيين بمفردهما  ،خالل مدة أربعة أشهر متتالية    
  .للوفاء بهذا الشرط

 
 الفقرة

٦-٩ 
  مدة الطيران ومدد مأموريات الرحالت       ٦-٩ 

  وفترات الراحة
يجب على دولة المستثمر أن تضع أنظمـة        
تقرر الحدود التي تنطبق على مـدة الطيـران         
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

د مأموريات الرحالت لجميع أعضاء طاقم      ومد
 ويجب أن تشمل هذه األنظمة أحكامـا        .القيادة

أن تكـون   تقضي بفترات راحة كافية كما يجب   
تلك األنظمة على نحو يكفل أن االرهاق الـذي     

رحلة جوية أو خـالل رحـالت        يحدث خالل 
مدة زمنيـة     أو يتراكم على مدى    ،جوية متتالية 

 ال يعـرض    ،رهـا بسبب هذه الواجبات أو غي    
  .سالمة الرحلة الجوية للخطر

 الفصل الحادي عشر
 الفقرة 
١-١١ 

   دليل الطائرة١-١١
 يتضمن دليل الطائرة البيانات المقررة      — مالحظـة
 .الثامن في الملحق

يجب تنقيح دليل الطائرة بتنفيذ التغييرات التي تقرر دولة     
 .الزامية التسجيل أنها

 

 

 الفقرة
٢-١١ 

 يل المستثمر لمراقبة الصيانةدل  ٢-١١
 ي المنصوص عليه ف   ،ان دليل المستثمر لمراقبة الصيانة    

 ، يجوز أن يتكون من عـدة أجـزاء  ي والذ ،٢-٨الفقرة  
 :التالية  المعلوماتييجب أن يحتو

وصف االجراءات المنصوص عليها في الفقرة       )أ
 :يلي حسب االقتضاء  وما،١-١-٨

قودة بـين   وصف الترتيبات االدارية المع    )١
 .المستثمر ومؤسسة الصيانة المعتمدة

وصف اجـراءات الصـيانة واجـراءات        )٢
استيفاء وتوقيع قسيمة اتمام الصيانة عندما تكـون        
الصيانة قد أجريت وفقا لنظام يختلف عن نظـام         

 .مؤسسة الصيانة المعتمدة
أسماء ومهام األشخاص المنصوص عليهم في       )ب 

 .٤-١-٨الفقرة 
لصيانة المقرر بموجب الفقرة    اشارة الى برنامج ا    )ج 
١-٣-٨. 

وصف األساليب المتبعة الستيفاء وحفظ سجالت       )د 
 .٤-٨الصيانة التابعة للمستثمر والمقررة بموجب الفقرة 

(       وصف اجراءات رصد الصيانة وتقييمها وتقديم
 ووصـــف الخبـــرة التشغيليـــة ،التقــارير عنهــا

 .١-٥-٨المنصوص عليها فـي الفقـرة 
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

اللتـزام بشـروط ابـالغ      وصف اجـراءات ا    )و 
-٣-٤ و ٥-٣-٤معلومات الخدمة الواردة في الفقرتين      

 .الثامن  من الجزء الثاني من الملحق٨
وصف اجراءات تقيـيم معلومـات اسـتمرار         )ز 

صالحية الطائرة للطيران وتنفيذ أي اجـراءات حسـب         
 .٢-٥-٨نص الفقرة 

وصف اجراءات تنفيذ األعمال الناجمـة عـن         )ح 
 .عن استمرار صالحية الطيرانالمعلومات االلزامية 

وصف طريقة انشاء واستكمال نظـام للتحليـل      )ط 
 ،والرصد المتواصل لألداء والكفاءة في برنامج الصيانة      

 .بما يكفل تصحيح أي عيب في البرنامج
وصف طرز الطائرات وموديالتها التي ينطبق       )ي 

 .عليها الدليل
وصف اجراءات تسجيل وتصويب العيوب التي       )ك 

 . الطيرانتؤثر على صالحية
وصف اجراءات اخطار دولة التسجيل بمشاكل       )ل

  .الخدمة المتكررة ذات األهمية
 الفصل الثاني عشر

 الفقرة
١-١٢ 

   اسناد واجبات الطوارئ١-١٢ 
يجب أن يحـدد المسـتثمر، بموافقـة دولـة          
المستثمر، الحد األدنى للعدد الالزم من أعضاء       
طاقم مقصـورة الركـاب لكـل طـراز مـن       

رات، على أساس عدد المقاعـد أو عـدد        الطائ
الركاب المحمولين، وذلك فـي سـبيل القيـام         
باجالء مأمون وسريع عن الطائرة والقيام بمـا        
يجب من وظائف في حالة الطـوارئ أو عنـد    

ويجب . حدوث حالة تقتضي اجالء اضطراريا    
على المستثمر اسناد تلك الوظائف بالنسبة لكل       

 .طراز من الطائرات
 

 الفقرة
٤-١٢ 

 التدريـب  ٤-١٢ 
يجب على المسـتثمر أن يضـع ويطبـق         
برنامجا للتدريب، معتمدا من دولة المسـتثمر،       
يتابعه بأكمله جميع األشخاص قبل تعيينهم فـي        

وعلى أعضاء طـاقم    . طاقم مقصورة الركاب  
مقصورة الركاب أن يتابعوا برنـامج تـدريب        
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

ويجب أن تكفل برامج التـدريب      . يتكرر سنويا 
 :شخص يكون كلهذه أن 

ــات الســالمة  )أ  ــة واجب مــؤهال لتأدي
والوظائف المسندة الى عضو طاقم مقصـورة       
الركاب في حالة حدوث طارئ أو عند حدوث        

 .حالة تقتضي اجالء اضطراريا
متدربا وقادرا على استعمال معـدات       )ب 

الطوارئ واالنقاذ المطلوب حملها، مثل سـترة       
النجاة، وقوارب النجـاة، وشـرائط االنـزالق       

جالء، ومخـارج الطـوارئ، ومضـخات       لال
االطفاء المتنقلة، ومعدات األوكسيجين وصناديق 

 .االسعاف
لديه ما يلزم من معرفة بتأثير نقـص         )ج 

االوكسيجين، عندما يقوم بالخدمة على طائرات      
 متـر   ٣ ٠٠٠تطير على ارتفاعات تفــوق      

، والمعرفة الالزمة بـالظواهر     ) قدم ١٠ ٠٠٠(
بوط الضـغط، فـي     الفيسيولوجية المصاحبة له  

 .حالة الطائرات مكيفة الضغط
على علم باألعمال والوظائف المسندة      )د 

الى غيره من أعضاء الطاقم في حالة حـدوث         
طارئ الى المدى الذي يكون ضروريا لقيـام        

 .عضو طاقم مقصورة الركاب بواجباته الذاتية
(       على علم بأنواع البضائع الخطرة التي

فـي مقصـورة    يجوز، والتي ال يجوز حملها      
الركاب، وقد أتم برنامج التدريب على شـؤون        
البضائع الخطرة الذي يقتضيه الملحق الثـامن       

 .عشر
على معرفة باألداء البشري حسب مـا    )و

يتعلق بواجبات سـالمة مقصـورة الطـائرة،        
ويشمل ذلك ما يتعلق بالتنسيق بين طاقم قيـادة         

 الطائرة وبين طاقم مقصورة الركاب
 

 الفقرة
٥-١٢ 

  مدة الطيران ومدد مأموريات الرحالت      ٥-١٢  
 وفترات الراحة

يجب على دولة المستثمر أن تضع أنظمة تقرر        
الحدود التي تنطبق على مدة الطيـران ومـدد         
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

مأموريات الرحالت وفترات الراحـة لطـاقم       
 .مقصورة الركاب

 الملحق السابع
 الفصل السادس

 ات العامة سجل عالمات الجنسية والتسجيل والعالم-٦ 
يجب أن تحتفظ كل دولة متعاقدة أو سلطة تسجيل عالمة 
عامة بسجل مستكمل، يبين بالنسبة لكل طائرة مسـجلة         
بمعرفة تلك الدولة أو سلطة تسجيل العالمـة العامـة،          

).  ٧ انظر القسم (المعلومات المدونة في شهادة التسجيل      
ويجب أن يحتوي السجل الخاص بالمناطيد الحرة بدون        

د على معلومات بشأن تاريخ وساعة ومكان االطالق، قائ
 .المنطاد واسم المشغلفضال عن نوع 

 

 الفقرة
٢-٧ 

اللغـة  عند اصدار شهادات التسجيل بلغة غيـر     ٢-٧
اللغـة   ترجمـة ب   تشـمل جـب أن    ي فإنهـا ،  االنجليزية
 .االنجليزية

 

 

 )الطبعة التاسعة (الملحق الثامن، الجزء الثاني
 الفصل األول

 قرةالف
٢-٤-١ 

 بخالف دولـة   ،عندما تصدر دولة متعاقدة    ٢-٤-١
 يجب أن تفعل ذلك على أساس       ، شهادة طراز  ،التصميم

دليل مقبول بأن طراز الطائرة يمتثل للجوانب المتعلقـة         
  المالئمة بالتصميم في متطلبات الصالحية

 

 الفصل الثالث
ة  شهادة صـالحي   ،تصدر الدول المتعاقدة   ١-٢-٣ ١-٢-٣الفقرة 

الطائرة للطيران على أساس أدلة كافية على أن الطائرة         
تفي بالجوانب المتعلقة بالتصميم في متطلبات الصالحية       

  .المالئمة
 

 

 الفقرة
٢-٢-٣ 

ال يجوز لدولة متعاقدة اصدار أو اعتمـاد        ٢-٢-٣
شهادة صالحية للطيران تنوي طلب االعتراف بها طبقا        

 ما لـم    ،مدني الدولي من اتفاقية الطيران ال   ) ٣٣(للمادة  
يكن لديها دليل مقبول عن مراعـاة الطـائرة للقواعـد           
القياسية الواردة في هذا الملحق مـن خـالل االمتثـال           

 .المالئمة لمتطلبات الصالحية
 

 

 الفقرة
٣-٢-٣ 

تجدد شهادة الصالحية للطيران أو تستمر       ٣-٢-٣
 على أن ، مع مراعاة قوانين دولة التسجيل،نافذة المفعول 

لب دولة التسجيل تحديد استمرار صالحية الطـائرة        تط
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

للطيران اما باجراء تفتيش دوري يتكرر علـى فتـرات        
مالئمة مع مراعاة الزمن المنقضي ونوع الخدمة وامـا         
عن طريق نظام للتفتيش تعتمده الدولة ويؤدي على األقل  

 .الى نتائج مماثلة
 

 الفقرة
٤-٢-٣ 

لها دولة  في حالة تسجيل طائرة أصدرت       ٤-٢-٣
متعاقدة شهادة صالحية صحيحة في سجل دولة متعاقدة         

 يجوز لدولة التسجيل الجديـدة أن تضـع فـي           ،أخرى
اعتبارها حين اصدار شهادة صالحية أخرى أو اعتمـاد      

 أن قيام دولة متعاقدة من قبل باصدار        ،الشهادة األصلية 
 علـى   ، كليا أو جزئيـا    ،شهادة صالحية هو دليل كاف    

ة وتراعي متطلبات الصالحية المالئمـة      صالحية الطائر 
وال يجوز أن تتجاوز صالحية التصريح فترة صـالحية         

 .شهادة الصالحية
 ـ هذا ينطبق في حالة تسجيل الطائرة ألول  مالحظة

 .مرة وكذلك في حالة تغيير جنسيتها
 

 

 الفقرة
٢-٣-٣ 

عنـد اصدار شهادات الصالحية للطيران      ٢-٣-٣
ب أن تتضمن هذه الشـهادات       وج ،بلغة غير االنجليزية  
 .ترجمة باالنجليزية

 

 

 الفقرة
٤-٣ 

 معلومات الطائرة وحدود تشغيلها  ٤-٣
يجب تزويد كل طائرة بدليل طيران وبطاقات ارشاد        
أو وثائق أخرى تبين حدود التشغيل المعتمدة التي تعتبر         
الطائرة ضمنها صالحة للطيران حسبما تحدده متطلبات       

التعليمات والمعلومـات االضـافية     الصالحية المالئمة و  
 .الالزمة للتشغيل اآلمن للطائرة

 

 

 الفقدان المؤقت لصالحية الطيران  ٥-٣ 
ان أي اخفاق في االبقاء على الطائرة في حالة صالحية          
حسبما تحددها متطلبات الصـالحية المالئمـة يجعـل         
الطائرة غير صالحة للطيران الى حين اعادتها الى حالة         

 .الصالحية

 

 األضرار التي تصيب الطائرات  ٦-٣ 
عندما تصاب طائرة ما بأضرار فعلى دولة  ١-٦-٣

التسجيل أن تقرر ما اذا كانت طبيعة هذه األضرار تجعل 
الطائرة غير صالحة للطيران على النحو الـذي تحـدده    

 .القواعد القياسية الواردة في هذا الملحق
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 
ا خالل  اذا حدثت األضرار أو تأكد حدوثه      ٢-٦-٣ 

 يجـوز   ،وجود الطائرة في اقليم دولة متعاقـدة أخـرى        
لسلطات الدولة المتعاقدة األخرى أن تمنع الطائرة مـن         
االستمرار في رحلتها شريطة أن تبلغ دولة التسجيل بذلك 
فورا وترسـل اليهـا جميـع التفاصيــل الالزمــة        

 .١-٦-٣التخاذ القرار المشار اليه في 
 

 

ولة التسـجيل أن األضـرار   عندما ترى د   ٣-٦-٣ 
التي أصابت الطائرة من شأنها أن تجعلها غير صـالحة       

 تمنع الطائرة من االستمرار في رحلتها لحـين       ،للطيران
 غير أنـه يجـوز      ،اعادتها الى حالة الصالحية للطيران    

 وضع شـروط    ، في ظروف استثنائية   ،لـدولة التسجيل 
كاب بأجر  للسماح للطائرة بالطيران بدون ر    تحديد معينة   

الى مطار يمكن فيه اعادتهـا الـى حالـة الصـالحية            
 وعلى الدولة المتعاقدة التي منعـت الطـائرة         ،للطيران

 ٢-٦-٣أصـال من االستمرار في رحلتها بموجب البند        
 .أن تسمح بمثل هذه الرحلة

 

 

عندما ترى دولة التسـجيل أن األضـرار      ٤-٦-٣ 
الطـائرة  التي أصابت الطائرة ذات طبيعة تظل معهـا         

 فيجب السماح للطائرة باالستمرار في      ،صالحة للطيران 
 .رحلتها

 

   الفصل الرابع
 الفقرة 

١-٢-٤ 
ضع دولة التسجيل أو تعتمـد متطلبـات         ١-٢-٤

الضمان استمرار صالحية الطائرة للطيران طوال فترة       
 :تشغيلها، بما في ذلك متطلبات تكفل أن الطائرة

الصالحية المالئمـة   تواصل االمتثال لمتطلبات     )أ
بعد ادخال تعديل عليها أو اصالحها أو تركيـب قطـع           

 .غيار
تم صيانتها لكي تظل صالحة للطيران ووفقـا          )ب

ة الـواردة فـي الملحـق السـادس         لمتطلبات الصـيان  
والباب الرابع من   ) ب(و) أ (انطباق الباب الثالث   وعند
 .الملحق هذا
 

 

 الفقرة
٢-٢-٤ 

 اسـتمرار صـالحية     تقرر دولة التسجيل   ٢-٢-٤
الطائرة للطيران طبقا لمتطلبات الصـالحية المالئمـة        

 .السارية المفعول لهذه الطائرة
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 الوثيقة
 المرجع

 مسؤوليات
 دولة السجل

 مسؤوليات
 دولة المشغل

 الفقرة
١-٣-٤ 

في حالة قيام دولة متعاقدة ليست هي دولة         ١-٣-٤
التصميم بقيد طائرة من طراز معين فـي سـجلها ألول         
مرة، واصدار أو اعتماد شهادة صالحيتها للطيران طبقا        

 من هذا الباب، يجب عليها ابالغ دولـة         ٢-٢-٣ للفقرة
 .التصميم بأنها أدرجت هذه الطائرة في سجلها

 

 

 الفقرة
٣-٣-٤ 

بمجرد حصـول دولـة التسـجيل علـى          ٣-٣-٤
المعلومات االلزامية بشأن استمرار الصالحية للطيـران       
من دولة التصميم، تقوم دولة التسـجيل باعتمـاد هـذه           

ا واتخـاذ االجـراء المالئـم     المعلومات فورا أو بتقييمه   
 .بشأنها

 

 

 الفقرة
٤-٣-٤ 

أي دولة متعاقدة أدرجت طائرة في سجلها        ٤-٣-٤
وهي ليست دولة تصميمها وأصدرت لها شهادة صالحية  

 من هذا الباب،    ٢-٣أو اعتمدت تلك الشهادة طبقا للبند       
عليها أن تتأكد من تزويد دولة التصميم بجميع المعلومات 

 استمرار الصـالحية للطيـران والتـي        االلزامية بشأن 
 .أصدرتها بشأن تلك الطائرة بوصفها دولة التسجيل

 

 

 الفقرة
٥-٣-٤ 

على دولة التسجيل ضـمان أنـه يوجـد          ٥-٣-٤
بالنسبة للطائرات التي تتجاوز كتلتها القصوى المقـررة        

 كيلوجرام وطائرات الهليكـوبتر التـي       ٥ ٧٠٠لالقالع  
 ٣ ١٨٠ لالقـالع    تتجاوز كتلتـه القصـوى المقـررة      

 ءكيلوجرام، نظام لنقل المعلومات عن األعطـال وسـو        
األخرى التي يكون أو تؤثر أو      األداء والعيوب والوقائع    

قد تؤثر، تأثيرا ضارا على استمرار صالحية الطـائرة         
للطيران الى الهيئة المسؤولة عن تصميم هذا الطراز من  

 .الطائرات
 

 

 الفقرة
٨-٣-٤ 

ولة متعاقدة، فيما يتعلـق     يجب على كل د    ٨-٣-٤
ا القصوى المقررة لالقالع    هبالطائرات التي تتجاوز كتلت   

 كيلوجرام وطائرات الهليكوبتر التـي تتجـاوز        ٥ ٧٠٠
 كيلـوجرام، أن  ٣ ١٨٠كتلتها القصوى المقررة لالقالع   

تحدد نوع معلومات الخدمة التي يجب على المستثمرين        
ئات الصيانة  والهيئات المسؤولة عن تصميم الطراز وهي     

كما .  ابالغها الى سلطتها المختصة بالصالحية للطيران     
 .يجب وضع اجراءات البالغ هذه المعلومات

 

 — انتهى —
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