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 األول الملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 اجازة العاملين

ال يمكن االستغناء عن الطيارين والعاملين اآلخرين في مجال النقل الجوي سواء في الجو أو على األرض، ومادام األمر آذلك، ستظل              
آما أن التدريب الكافي للعاملين     . ءة والسالمةآفاءتهم ومهارتهم وتدريبهم هي الضمانات األساسية للقيام بعمليات جوية تتسم بالكفا   

واالجراءات الوافية المستخدمة الصدار االجازات لهم يبثان الثقة في العالقات بين الدول، ويؤديان الى االعتراف بمؤهالت العاملين      
 . وباجازاتهم وقبولها دوليا، والى زيادة الثقة في الطيران بين المسافرين 

الطيارين والمهندسين   (تفاقية الطيران المدني الدولي على قواعد قياسية وتوصيات الجازة أفراد طاقم القيادة يحتوي الملحق األول ال
وعالوة على ذلك، تقدم أدلة   . ، ومراقبي الحرآة الجوية ومخابري اتصاالت الطيران وفنيي الصيانة ومرحلي الطائرات )والمالحين الجويين

رة الى الدول بشأن نطاق وعمق المناهج التدريبية لضمان الحفاظ على الثقة في سالمة المالحة الجوية      التدريب المرجعية ذات الصلة المشو
آما تقدم هذه األدلة توجيهات بشأن تدريب الفئات األخرى من العاملين، مثل فرق  . تحقيقهاالى التي ترمي اتفاقية شيكاغو والملحق األول  
 .وية، ومخابري الالسلكي، واألفراد العاملين في بعض التخصصات األخرى ذات الصلة  الطوارئ بالمطارات، وضباط العمليات الج   

وتتسم عمليات الطيران اليوم بالتعدد والتعقيد بحيث أصبح من الالزم وقايتها من احتماالت تعرضها للتوقف الكامل، مهما آانت مستبعدة،  
 . ااما نتيجة لخطأ بشري واما نتيجة لعطل يصيب أحد مكونات نظمه

ولذا يجب . واالنسان هو أهم حلقة في سلسلة عمليات تشغيل الطائرات، هذا فضال عن آونه بطبيعته الحلقة األآثر مرونة وقابلية للتغير 
ويصف الملحق األول واألدلة . تدريبه تدريبا مالئما للتقليل من الخطأ البشري الى أقصى حد ممكن، والعداد عاملين قادرين ومهرة وأآفاء     

.  المهارات الالزمة لتحقيق الكفاءة في األعمال المختلفة، وهكذا فهي تساهم في توفير الكفاءة المهنيةعية للتدريب الصادرة عن االيكاو المرج
بتطلبها اجراء فحوص صحية دورية، بمثابة انذار مبكر ببعض الحاالت الطبية المحتملة     وتعتبر القواعد القياسية الطبية الواردة في الملحق،  

 .التي قد تؤدي الى عجز، ولذا فهي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة ألفراد طواقم القيادة والمراقبين الجويين  
د الدول بالمعلومات األساسية عن هذا الموضوع الحيوي  بالقدرات وبالحدود البشرية المعروفة، وهو يزوّ " برنامج العوامل البشرية "ىيعن

ويتمثل هدف االيكاو في تحسين سالمة الطيران بزيادة توعية الدول وادراآها  . وآذلك بالمواد الضرورية لتصميم برامج التدريب السليمة 
 .ألهمية العوامل البشرية في عمليات الطيران المدني الدولي

ممارسة نشاطات معينة تكون محظورة بدون هذا االجراء نظرا الى العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن عدم    االجازة هي عملية الترخيص ب 
آما أن الفحص . وعلى طالب االجازة أن يفي بشروط مبينة تتناسب مع درجة تعقيد المهمة المطلوب أداؤها. تأديتها على النحو المالئم

وبهذه الصفات، فان التدريب واالجازة معا لهما أهمية     . اقة البدنية واألداء يضمن المراقبة المستقلة المتعلق باالجازة يعتبر اختبارا منتظما للي  
 .حاسمة لتحقيق الكفاءة الشاملة 

ومن بين الواجبات المهمة لاليكاو في مجال اجازة العاملين تشجيع حسم االختالفات الخاصة بشروط منح االجازات، وضمان أن تظل       
ومما يزيد من أهمية هذه  .  الدولية الصدار هذه االجازات متمشية مع الممارسات القائمة والتطورات المستقبلية المحتملة  القواعد القياسية

المسألة أن أفراد طواقم قيادة الطائرات يواجهون حرآة جوية متزايدة، وازدحاما في الفضاء الجوي، آما يواجهون أشكاال معقدة للغاية  
والنجاز هذه المهمة، يتم تعديل الملحق األول بانتظام للتعبير عن بيئة سريعة      . ائية، ويستخدمون أجهزة متقدمة أآثر   للحرآة في المناطق النه 

 .التغّير



 الملحق الثاني 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 قواعد الجو
.  وهذا يتطلب، ضمن أمور أخرى، وجود مجموعة من قواعد الجو المتفق عليها دوليا          . يجب أن يكون النقل الجوي آمنا وأن يتسم بالكفاءة  

ا في الملحق الثاني، تنطبق بدون استثناء فوق ولذا وضعت االيكاو قواعد عامة وقواعد للطيران البصري وقواعد للطيران اآللي ترد آله   
ويكون قائد الطائرة مسؤوال عن االلتزام . أعالي البحار وفوق أقاليم الدول مادامت ال تتعارض مع تنظيمات الدول التي يتم الطيران فوقها

 .بقواعد الجو

ويسمح بالطيران    ). IFR( أو لقواعد الطيران اآللي    ) VFR( يجب أن يكون تشغيل الطائرة طبقا للقواعد العامة ولقواعد الطيران البصري         
 300 متر في االتجاه األفقي و1500وفقا لقواعد الطيران البصري اذا استطاع طاقم القيادة أن يظل بعيدا عن السحب بمسافة ال تقل عن    

تكون هذه الشروط أقل صرامة بالنسبة الى و. في االتجاه الرأسي، وأن يحتفظ برؤية أمامية ال تقل عن ثمانية آيلومترات)  قدم1000(متر 
وال يجوز تشغيل الطائرات وفقا لقواعد الطيران        . بعض أجزاء الفضاء الجوي، وعلى االرتفاعات المنخفضة، وبالنسبة لطائرات الهليكوبتر     

جوز اطالق المناطيد الحرة  وتصنف المناطيد آمرآبات هوائية، ولكن ال ي . اال باذن خاص)  قدم20 000( متر 6100البصري ليال أو فوق 
 .بدون قائد اال في ظروف خاصة مبينة بالملحق  

ويجوز أن تطلب احدى . ويجب أن يتم الطيران وفقا لقواعد الطيران اآللي في األحوال الجوية التي تختلف عن األحوال المذآورة أعاله 
 األحوال الجوية، وقد يختار أحد الطيارين تطبيقها حتى الدول تطبيق هذه القواعد في قطاعات معينة من الفضاء الجوي بغض النظر عن 

 .بالرغم من آون األحوال الجوية جيدة  

وتزّود هذه الطائرات بخدمة مراقبة الحرآة الجوية، وخدمات       . والواقع أن معظم طائرات الخطوط الجوية تطبق قواعد الطيران اآللي         
ولتشغيل . عا لنوع الفضاء الجوي المعني، وبغض النظر عن األحوال الجويةاستشارية للحرآة الجوية، أو بخدمة معلومات الطيران تب 

وعند تشغيل . طائرة طبقا لقواعد الطيران اآللي، يجب أن تكون مزودة بأجهزة مناسبة وبمعدات مالحية تالئم الطريق الذي تعتزم اتباعه          
 بالطريق وباالرتفاع المعينين لها، وأن تبلغ موقعها باستمرار الى     الطائرات تحت اشراف خدمة مراقبة الحرآة الجوية، فعليها أن تلتزم بدقة  

 .مراقب الحرآة الجوية 

 آل الرحالت األخرى   ويجب ايداع خطة الطيران لدى وحدات خدمة الحرآة الجوية وذلك عن آل الرحالت التي تعبر الحدود الدولية، وعن
وتتضمن خطة الطيران معلومات عن هوية الطائرة وعن معداتها، ونقطة وموعد الرحيل، والطريق المطلوب                 . التي تقوم بعمليات تجارية

ستحال  اتباعه، واالرتفاع الذي يتم الطيران عليه، والمطار النهائي والزمن المقّدر للوصول، والمطار البديل الذي يمكن استخدامه اذا ا   
 .آما يجب أن تبين خطة الطيران ما اذا آانت الرحلة تتم طبقا لقواعد الطيران البصري أم اآللي  . الهبوط في المطار النهائي  

وبغض النظر عن نوع خطة الطيران، يكون الطيارون مسؤولين عن تفادي حوادث التصادم عندما يطيرون وفقا لقواعد الطيران البصري،               
غير أنه في حالة الرحالت التي تتم طبقا لقواعد الطيران اآللي، فتقوم وحدات مراقبة الحرآة الجوية اما         ". بة والتفاديالمراق  "ووفقا لمبدأ 

 .بالفصل المستمر بين الطائرات، أو بتزويدها بمعلومات عن أخطار التصادم   

ر أنه نظرا الى أن الطائرات تتحرك على ثالثة أبعاد،   تتشابه القواعد المتعلقة بحق المرور في الجو مع القواعد التي تطبق على السطح، غي 
فعندما تتقارب طائرتان في اتجاهين متقاطعين على نفس المستوى تقريبا، يكون حق المرور           . فهناك حاجة لوضع بعض القواعد االضافية   

الشراعية والمناطيد وللطائرات التي تقطر      للطائرة الموجودة على اليمين، اال أن الطائرات يجب أن تخلي الطريق للسفن الجوية والطائرات       
أما   . ويكون حق المرور للطائرة التي تتخطاها طائرة أخرى، ويجب أن تبقى الثانية على مسافة من األولى بتغيير اتجاهها الى اليمين      . أشياء

 .اذا تقابلت طائرتان وجها لوجه، فيجب أن تغّير آل منهما اتجاهها باالنحراف الى اليمين  

ان اعتراض الطائرات المدنية ينطوي في جميع األحوال على مخاطر محتملة، فقرر مجلس االيكاو وضع توصيات خاصة أدرجت             ولما آ
 التوصيات الخاصة في المرفق وترد هذه. في الملحق الثاني، وتحث المنظمة الدول على تطبيقها باتخاذ اجراءات تنظيمية وادارية مالئمة

 .  للملحق"ألف"

 . آل األطراف المعنية بهذه القواعد الى اآساب الطيران أمنا وآفاءة  ويؤدي التزام

 



 الثالثالملحق 
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 خدمة األرصاد الجوية
 للمالحة الجوية الدولية

 .يحتاج الطّيارون الى معلومات األرصاد الجوية طوال الطيران على الطرق المقررة وفي المطارات المقصودة       
ويتم ذلك بتقديم . ة المالحة الجوية وآفاءتها وانتظامهاوتهدف خدمة األرصاد الجوية المبينة في الملحق الثالث الى المساهمة في سالم

معلومات األرصاد الجوية الضرورية الى آل من المشغلين الجويين، وأفراد طواقم القيادة، ووحدات خدمة الحرآة الجوية، ووحدات البحث   
ل وثيقا بين مقدمي معلومات األرصاد الجوية  ويجب أن يكون االتصا. واالنقاذ، وادارات المطارات، والهيئات األخرى المعنية بالطيران

 .وبين المنتفعين بها
آما توفر    . تقدم معلومات األرصاد الجوية عادة الى المنتفعين في مجال الطيران عن طريق مكتب األرصاد الجوية      وفي المطارات الدولية،  

أن تقدم المعلومات الالزمة الى الوحدات المسؤولة عن الدول تسهيالت مالئمة لالتصاالت آي تستطيع مكاتب األرصاد الجوية بالمطارات  
ويجب أن تكون االتصاالت بين مكتب األرصاد الجوية وأبراج المراقبة أو مكاتب مراقبة . خدمة الحرآة الجوية وخدمة البحث واالنقاذ

 . ثانية15االقتراب، من القوة بحيث يتم االتصال بالنقاط المطلوبة عادة خالل   
وتشمل تقارير المطارات أحوال الريح على السطح         . ون في مجال الطيران الى تقارير وتنبؤات المطارات ألداء مهامهم      يحتاج المنتفع

والرؤية ومدى الرؤية على المدرج واألحوال الراهنة للطقس والسحاب ودرجة حرارة الجو ونقطة الندى والضغط الجوي، وهي تصدر اما              
سلفا لألهمية ذه التقارير تقارير خاصة متى تغيرت العوامل بحيث تتجاوز الحدود الموضوعة وتكمل ه. آل نصف ساعة واما آل ساعة

وتتضمن تنبؤات المطارات أحوال الريح على السطح والرؤية والجو والسحاب ودرجة الحرارة، وهي تصدر آل ثالث أو ست   . التشغيلية
 األرصاد الجوية المعني بمراجعة وتعديل تنبؤات المطارات باستمرار    ويقوم مكتب.  ساعة24 ساعات و9ساعات لفترة سريان تتراوح بين  

 .حسب الضرورة 
وترفق بتقارير المطارات     . يجري اعداد التنبؤات الخاصة بالهبوط في بعض المطارات الدولية لتلبية احتياجات الطائرات التي تقوم بالهبوط

لى األحوال المتوقعة على مجمع المدارج فيما يتعلق بالريح على السطح     وتشتمل التنبؤات الخاصة بالهبوط ع. وفترة سريانها ساعتان 
 . والرؤية والجو والسحاب 

لمساعدة الطيارين على تخطيط رحالتهم الجوية، تقدم معظم الدول معلومات أرصاد جوية مقتضبة يتزايد استخدام النظم التلقائية في        
حوال الجوية أثناء الطريق والرياح ودرجات الحرارة في طبقات الجو العليا، التي  وتحتوي المعلومات المقتضبة على تفاصيل األ. اعدادها

غالبا ما تقدم على هيئة خرائط أرصادية، والتحذيرات المتعلقة بالظواهر الجوية الخطيرة أثناء الطريق، والتقارير والتنبؤات المتعلقة بمطار         
 .الوصول والمطارات البديلة  
فهي تعد تحذيرات بشأن . اد الجوية بافادة الطائرات في الجو بالتغييرات المهمة التي تطرأ على األحوال الجوية  تقوم مكاتب مراقبة األرص 

األحوال الجوية الخطرة، بما في ذلك العواصف الرعدية واألعاصير المدارية، وخطوط الزوابع الشديدة، والبرد الكثيف، واالضطرابات       
وتصدر هذه المكاتب  .  وتراآم الجليد الغزير، واألمواج الجبلية، والعواصف الرملية، والعواصف الترابية، وسحب الرماد البرآاني الشديدة،

مثال : األرضيةللتجهيزات تحذيرات بشأن األحوال الجوية في المطارات التي يمكن أن تترتب على آثار غير مواتية بالنسبة للطائرات أو 
وهي تصدر أيضا تحذيرات من قص الريح في مسارات الصعود بعد االقالع، أو   . الخاصة بتوقع عواصف ثلجيةذلك، التحذيرات 

وتوزع    . وفضال عن ذلك، يطلب من الطائرات المحّلقة أن تقدم تقارير عن الظواهر الطقسية القاسية التي تصادفها في الطريق         . االقتراب
 .ى جميع الطائرات المعنية  وحدات خدمات الحرآة الجوية هذه التقارير عل

وتبلغ هذه األرصاد . تجري الطائرات على معظم الطرق الجوية الدولية عمليات مراقبة روتينية للرياح ولدرجات الحرارة في األجواء العليا     
اح ودرجات الحرارة    وهذه الرصدات بالطائرات للري. بواسطة الطائرات المحلقة لتقديم بيانات رصدية يمكن استخدامها في اعداد التنبؤات 

 . أرض-يتم القيام بها تلقائيا عن طريق استخدام اتصاالت وصلة البيانات جو  
عن األرصاد الجوية حتى يمكن تحديد مسار    وفيما يتعلق بتنبؤات الطريق، فان جميع الرحالت الجوية تحتاج الى معلومات مسبقة ودقيقة     

ولذلك نفذت . وقد اآتسب هذا األمر مزيدا من األهمية بسبب ارتفاع أسعار الوقود   . قودتستغل فيه أنسب الرياح المواتية وتحقيق وفر في الو  
والغرض من هذا النظام هو تزويد الدول والمنتفعين في مجال الطيران بتنبؤات قياسية وعالية     ". النظام العالمي لتنبؤات المنطقة"االيكاو 

ويقوم النظام المذآور على أساس     . جو العليا وبشأن الظواهر الجوية الخطيرة  الجودة بدرجات الحرارة والرطوبة والرياح في طبقات ال  
المرآزين العالميين لتنبؤات المنطقة اللذين يستخدمان أحدث أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت باألقمار الصناعية العداد تنبؤات عالمية في      

 . شكل رقمي وتوزيعها على الدول والمنتفعين مباشرة 
. دث خالل السنوات القليلة الماضية نتيجة لدخول بعض الطائرات في سحب من الرماد البرآاني اثر ثوران بعض البراآينوقعت بعد الحوا

وللتمكن من رصد سحب الرماد البرآاني واالبالغ عنها، واصدار تحذيرات الى الطيارين وشرآات الطيران، أنشأت االيكاو نظاما لمراقبة      
وتتمثل القواعد األساسية التي يقوم عليها النظام المذآور في المراآز     . لدولية بمساعدة منظمات دولية أخرى البراآين على الطرق الجوية ا 



التسعة الخطارات الرماد البرآاني التي تصدر معلومات لالخطار بالرماد البرآاني على الصعيد العالمي، وذلك للمنتفعين في مجال     
 . على حد سواءالطيران ولمكاتب األرصاد الجوية المعنية 

تزداد أهمية وفائدة نظم الرصد التلقائية في المطارات وتعتبر حاليا وافية بمتطلبات الطيران بقدر ما يتعلق األمر برصد الريح على السطح      
نظم ونظرا لتحسن أداء ال . والرؤية ومدى الرؤية على المدرج وارتفاع قاعدة السحاب ودرجة حرارة الجو ونقطة الندى والضغط الجوي      

 . اآلن استخدامها، دون أي تدخل بشري، خالل الساعات التي ال يعمل فيها المطار التلقائية تماما، فقد يتسنى 
 



 الرابعالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 خرائط الطيران

ال يخضع عالم الطيران بحكم طبيعته للحدود الجغرافية أو السياسية، ولذا فهو يستخدم خرائط تختلف عن الخرائط التي تستعمل لالنتقال            
وقات مصدر حالي وشامل وموثوق به للمعلومات      فمن الضروري لألداء المأمون للعمليات الجوية أن يوفر في آل األ      . على سطح األرض  

وآثيرا ما يقال ان الصورة    . المالحية، وتتيح خرائط الطيران وسيلة مريحة لتقديم هذه المعلومات بطريقة يمكن التحكم فيها ومكثفة ومنسقة      
اذ ال توفر خرائط    . ر من ذلك بكثيرتساوي ألف آلمة، غير أن خرائط الطيران اليوم، المتشعبة في العديد من األحيان، قد تساوي أآث 

.  ن ومشترآة بين معظم الخرائط فحسب، بل آثيرا ما تصور أيضا النظم ثالثية األبعاد لخدمات الحرآة الجويةيالطيران معلومات ذات بعد 
اقبة الحرآة الجوية  قريبا بانتاج خرائط للطيران وترجع اليها معظم قطاعات الطيران ألغراض التخطيط ومر   توتقوم جميع دول االيكاو 

وبدون التوحيد القياسي العالمي لخرائط الطيران سيصعب على الطيارين وغيرهم من المنتفعين بالخرائط العثور على معلومات               . والمالحة
سياب ولذا فان استخدام خرائط للطيران مرسومة وفقا للقواعد القياسية الخاصة بااليكاو يسهل ان     . مالحية مهمة وتفسيرها بشكل فعال   

 .الحرآة الجوية بسالمة وآفاءة
تحدد القواعد القياسية والتوصيات والمالحظات التفسيرية الواردة في الملحق الرابع التزامات الدول بتوفير بعض أنواع خرائط االيكاو  

وهدف ذلك هو تلبية  . األلوانللطيران، وتحدد تغطية الخرائط وتصميمها وتعريفها ومضمونها بما في ذلك الرموز الموحدة قياسيا واستخدام   
وعندما تتضمن خريطة     . الحاجة الى التوحيد واالتساق في توفير خرائط الطيران التي تحتوي على معلومات مالئمة ذات جودة محددة       

 الملحق الرابع   في عنوانها، يدل هذا على أن منتج الخريطة قد التزم بالقواعد القياسية العامة الواردة في   " االيكاو"منشورة للطيران اسم   
 . وبتلك المتعلقة بنوع معين من خرائط االيكاو على حد سواء 

:  المعنون) J( الملحق "ويعود أصل الملحق الرابع الى  . 1948اعتمد مجلس االيكاو ألول مرة القواعد القياسية والتوصيات األصلية في عام 
ومنذ اعتماد الطبعة     . 1944يران المدني الدولي في شيكاغو عام   من مشروع المالحق الفنية الذي اعتمده مؤتمر الط   "  خرائط الطيران 

األولى التي نصت على مواصفات لسبعة من أنواع خرائط االيكاو، جرى ادخال ثالثة وخمسين تعديال لتحديث الملحق لمواآبة التطورات  
 .السريعة في تكنولوجيا المالحة الجوية ورسم الخرائط 

وهي تشمل الخرائط   .  نوعا من الخرائط، يستخدم آل منها في أغراض مخصصة  21لطيران اآلن من    وتتكون مجموعة خرائط االيكاو ل 
لمطارات طائرات الهليكوبتر المختلفة، والخرائط ذات مقياس الرسم المصغر التي تستخدم لتخطيط رحالت الطيران    / التفصيلية للمطارات 

 .لطائرةوتتضمن خرائط طيران الكترونية لعرضها بمقصورة قيادة ا    
وتغطي خرائط االيكاو   . وتوجد ثالث مجموعات من الخرائط تستعمل ألغراض التخطيط والمالحة البصرية، لكل منها مقياس رسم مختلف    

للمالحة الجوية ذات مقياس الرسم المصغر أآبر مساحة ممكنة من األرض على مساحة معينة من الورق، فهي تكون مجموعة من الخرائط        
 1 000 000 :1لمية للطيران ذات مقياس الرسم    وتغطي خرائط االيكاو العا . ح لتخطيط الرحالت الجوية طويلة المدى  العامة التي تصل

أما خرائط االيكاو للطيران من    . العالم بأآمله مع تقديم البيانات تقديما منتظما بمقياس رسم ثابت، آما تستخدم في انتاج خرائط أخرى 
.  ، فهي تقدم مزيدا من التفاصيل، وتصلح للتدريب على قيادة الطائرات وعلى المالحة      500 000: 1رسم  المجموعة التي تستخدم مقياس ال  

وتصلح هذه المجموعة بوجه خاص للطائرات القصيرة أو المتوسطة المدى التي تعمل بسرعات منخفضة على ارتفاعات منخفضة  
 . ومتوسطة

ددها نظم السلكية والكترونية للمالحة، تغني عن االعتماد على مراجع بصرية وتتم معظم الرحالت الجوية المنتظمة على طرق جوية تح  
ويتم هذا النوع من المالحة وفقا لقواعد الطيران اآللي، ويشترط أن يكون مطابقا لالجراءات الخاصة بخدمات         . موجودة على سطح األرض  

 الحرآة الجوية، والمساعدات الالسلكية للمالحة الجوية،   وتبين خرائط االيكاو للطريق تفاصيل نظام خدمة    . مراقبة الحرآة الجوية 
وهي تعرض بصورة تيّسر استعمالها   . والمعلومات الجوية األخرى التي ال غنى عنها للمالحة أثناء الطريق في رحالت الطيران اآللي 

روف متغّيرة من االضاءة الطبيعية  داخل مقصورة القيادة الضيقة في الطائرة، وتعرض البيانات بصورة تسمح بقراءتها بسهولة في ظ  
وفي الحاالت التي تعبر فيها الطائرات مساحات شاسعة فوق البحار، أو في مناطق ذات آثافة سكنية منخفضة، فان خريطة  . واالصطناعية

خرائط الطريق التي هي    الرسم المالحي لاليكاو تمكن من تسجيل موقع الطائرة باستمرار أثناء الرحلة، وتنتج هذه الخرائط أحيانا لتكّمل          
 .أآثر تعقيدا

وتقدم . وعندما تقترب الرحلة من نهايتها، يحتاج قائد الطائرة الى المزيد من التفاصيل عن المنطقة المحيطة بالمطار الذي يقصد الهبوط فيه
خريطة االيكاو للمنطقة معلومات الى الطيارين لتسهيل االنتقال من مرحلة الطريق الى مرحلة االقتراب النهائي، ومن مرحلة االقالع الى         

وتمّكن هذه الخرائط الطيارين من االمتثال الجراءات المغادرة والوصول واجراءات دائرة االنتظار، ويتم حلة الطريق أثناء الرحلة،  مر
وآثيرا ما تكون طرق خدمات الحرآة الجوية أو  . التنسيق بين آل هذه االجراءات وبين المعلومات المبّينة على خرائط االقتراب اآللي

غ عن الموقع مختلفة في حاالت الوصول وحاالت المغادرة وهي ال يمكن بيانها بقدر آاف من الوضوح على خريطة      متطلبات االبال
وفي هذه الظروف يتم انتاج خريطة قياسية منفصلة للمغادرة اآللية صادرة عن االيكاو وخريطة قياسية منفصلة للوصول اآللي   . المنطقة



لمنطقة أيضا بخريطة لالرتفاع الراداري األدنى صادرة عن االيكاو وتهدف لتقديم المعلومات وقد تستكمل خريطة ا. صادرة عن االيكاو
 .الالزمة لتمكين طواقم قيادة الطائرات من رصد ومضاهاة االرتفاعات المعينة عندما تكون الطائرة تحت المراقبة الرادارية     

جراءات االقتراب اآللي والجراءات االقتراب الفاشل، التي تطبق في حالة   القتراب اآللي الى الطيار عرضا بيانيا ال   لوتقدم خريطة االيكاو 
عدم استطاعة طاقم القيادة اتمام الهبوط، ويبّين هذا النوع من الخرائط مسقطا أفقيا ومسقطا رأسيا لالقتراب باالضافة الى جميع تفاصيل        

وعند استخدام االقتراب من النوع البصري أثناء   . وبالطوبوغرافيا  الوسائل الالسلكية للمالحة الجوية، والمعلومات ذات الصلة بالمطار 
الرحلة، يجوز للطيار أن يستخدم خريطة اقتراب بصري صادرة عن االيكاو تبين الشكل األساسي للمطار والتضاريس المحيطة التي يسهل            

ألخطار المحتملة مثل العوائق، واألرض المرتفعة،   ويراعى في تصميم هذه الخرائط الى جانب التوجيه أن تبرز ا. التعرف عليها من الجو 
 .والمناطق ذات الفضاء الجوي الخطر 

لمطار طائرات الهليكوبتر بيانا عن المطار أو مطار طائرات الهليكوبتر يمكن الطيار من التعرف على                 / وتقدم خريطة االيكاو للمطار   
وتبين . مسة لطائرات الهليكوبتر عقب الهبوط واتباع تعليمات السير السمات المهمة، ومن االسراع في اخالء المدرج أو منطقة المال  

مطارات طائرات الهليكوبتر، ومواضع المؤشرات البصرية ومساعدات التوجيه أثناء السير على         / الخرائط مناطق التحرك في المطارات       
مطارات طائرات  / رات الهليكوبتر في المطارات طائ / األرض واالنارة وحظائر الطائرات ومباني المحطة النهائية ومواقف الطائرات   

الهليكوبتر، ومختلف النقاط المرجعية الالزمة لضبط ومراجعة النظم المالحية والمعلومات التشغيلية مثل قوة األسطح المرصوفة وترددات     
ووقوفها على خريطة االيكاو  وفي المطارات الكبيرة، حيث ال تظهر جميع المعلومات عن سير الطائرات      . وسائل االتصال الالسلكي

لمطار طائرات الهليكوبتر، فان التفاصيل توفرها خريطة االيكاو التكميلية للحرآة األرضية في المطار وخريطة االيكاو لوقوف      / للمطار 
 .الطائرات وترصيفها 

مات تفصيلية عنها في خرائط االيكاو   العوائق حول المطارات له أهمية خطيرة فيما يتعلق بتشغيل الطائرات، ولذا ترد معلو    ان ارتفاع 
والغرض من هذه الخرائط مساعدة المشغلين على اجراء الحسابات المعقدة الالزمة بشأن   ". C"و" B"و" A"لعوائق المطارات من األنواع   

وتبين خرائط عوائق    . قالعالكتلة عند االقالع، وشوط االقالع واألداء، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالطوارئ، مثل تعطل محرك أثناء اال   
المطارات مسقطا أفقيا ومسقطا رأسيا للمدارج، آما أنها تبين المساحات الخاصة بالمسار الجوي لالقالع، والمسافات المتاحة لشوط االقالع                 

وتقدم .  الخاصة بهوللتعجيل فالتوقف، مع أخذ العوائق في الحسبان، وتعطى هذه البيانات لكل مدرج توجد عوائق مهمة في منطقة االقالع
 .  آيلومترا من المطار 45بعض الخرائط الخاصة بعوائق المطارات معلومات طوبوغرافية تفصيلية لمسافة تمتد حتى    

وتوافر وتبادل معلومات الطيران االلكترونية وزيادة تطبيق   " بتكنولوجيات مقصورة القيادة الزجاجية"أدت التطورات األخيرة المرتبطة 
لية درجات الدقة الموقعية وتحديد الموقع المستمر الى انشاء بيئة مناسبة تماما للتطوير السريع لخرائط الكترونية عملية     نظم الطيران عا

وبمقدور عرض خرائط الطيران االلكترونية المتطور تماما أداء وظيفة تتجاوز الخرائط الورقية بكثير   . لعرضها في مقصورة قيادة الطائرة 
 مهمة مثل التحديد المستمر لموقع الطائرة وتغيير طريقة عرض الخريطة بحيث تتوقف على مرحلة الرحلة الجوية      ويمكن أن يتيح ميزات

ويوفر الفصل العشرون من الملحق الرابع، وعنوانه جهاز عرض خرائط ايكاو االلكترونية للطيران، المتطلبات          . واعتبارات تشغيلية أخرى
حد على نحو غير مالئم من تطور هذه التكنولوجيا يطرق عرض خرائط الطيران االلكترونية بينما ال    األساسية الهادفة للتوحيد القياسي ل

 . الجديدة لرسم الخرائط
وللتأآد من أن الخرائط     . 1948شهدت نصوص الملحق الرابع تطورا آبيرا من أنواع خرائط االيكاو األصلية السبع المعتمدة في عام     

ية وغيرها من اشتراطات تشغيل الطائرات الحديثة، تقوم االيكاو بمتابعة مواصفات خرائط الطيران وتحسنها       ات التقني باالشتراطالجوية تف
 .وتنقحها باستمرار 

 



 الخامسالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 وحدات القياس المستخدمة
 في العمليات الجوية واألرضية 

وفي مؤتمر الطيران المدني  . ترجع مسألة وحدات القياس المستخدمة في مجال الطيران المدني الدولي الى البدايات األولى النشاء االيكاو
 ادراك أهمية ايجاد نظام مشترك للقياس، واعتمد قرار يطلب من الدول أن تستعمل النظام المتري     ، تم1944الدولي الذي عقد بشيكاغو في 

 .آنظام قياسي دولي رئيسي
 A1-35 القرار  1947ة خاصة للنظر في هذه المسألة، ونتيجة لذلك اعتمدت الجمعية العمومية األولى لاليكاو المنعقدة في ـوقد تشكلت لجن

 الطبعة األولى 1948م لوحدات القياس، يصدر في أسرع وقت على هيئة قاعدة قياسية لاليكاو، واعتمدت في      الذي يوصي باصدار نظا
وتضمن هذا الملحق جدول االيكاو لوحدات القياس، الذي قام على النظام المتري أساسا،        . للملحق الخامس، المترتبة على القرار المذآور    
وهكذا آان واضحًا منذ    .  القياس تستخدمها الدول التي ال تستطيع استخدام الجدول األساسي وتضمن أربعة جداول اضافية ومؤقتة لوحدات 

البداية أن التوحيد القياسي لوحدات القياس لن يكون أمرا سهال، ولم يكن الملحق الخامس ينطبق في البداية اال على تلك الوحدات المستعملة     
 .لالتصاالت بين الطائرات والمحطات األرضية  

وفيما بين  . لت بعد ذلك عدة محاوالت لرفع مستوى التوحيد القياسي في السنوات التالية، وأدخل عدد من التعديالت على الملحق الخامسوبذ
، هبط عدد جداول وحدات القياس المدرجة في الملحق الى اثنين، وبقي هذان الجدوالن الى أن اعتمد التعديل رقم 1961ذلك الحين وعام 

 دور االيكاو من حيث توحيد وحدات القياس آي تغطي آل جوانب العمليات الجوية      13ووّسع التعديل رقم  . 1979 في مارس  13
باعتباره النظام   ) SIالمعروف بالمصطلح   (وأدخل النظام الدولي لوحدات القياس .  أرض–واألرضية، دون أن تقتصر على االتصاالت جو  

 .القياسي األساسي الذي يجب استعماله في الطيران المدني 
وباالضافة الى النظام الدولي لوحدات القياس، أقّر التعديل عددا من الوحدات غير التابعة لهذا النظام، يمكن استعمالها بصفة مستديمة في  

وعلى غرار    . ة الحرارة سلسيوس، ودرجة قياس الزوايا المستوية الخ  مجال الطيران مع وحدات النظام الدولي، من بينها اللتر، ودرج 
القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العمومية لاليكاو، أقّر التعديل المذآور بوجود بعض الوحدات غير التابعة للنظام الدولي  

وتشمل هذه الوحدات الميل   . افظة عليها ولو مؤقتا  لوحدات القياس التي لها مكانة خاصة في مجال الطيران المدني، ومن ثم تجدر المح   
وثمة بعض المشاآل العملية التي . البحري والعقدة والقدم التي تستخدم عند قياس االرتفاع عن مستوى سطح البحر أو المنسوب أو العلو فقط

 .تنشأ عند انهاء استعمال هذه الوحدات، ولم يمكن حتى اآلن تحديد تاريخ لتنفيذ ذلك
 للملحق الخامس بمثابة خطوة مهمة الى األمام في تلك العملية الشاقة التي تهدف الى توحيد وحدات القياس في مجال    13لتعديل رقم  وآان ا

. فبالرغم من أن التوحيد الكامل لن يأتي اال بعد فترة، فقد تم وضع األساس لحل مشكلة أدرآتها االيكاو منذ انشائها   . الطيران المدني الدولي 
 .ج عن هذا التعديل التوحيد القياسي الواسع النطاق بين مجتمع الطيران المدني ومجتمعات أخرى للعلوم والهندسة    آما نت

 للملحق الخامس تعريفا جديدا للمتر وحذفت االشارات الى الوحدات المؤقتة غير التابعة للنظام الدولي   15 ورقم 14أدخل التعديالن رقم 
 .لوحدات القياس

 



 السادسالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 تشغيل الطائرات
 الجزء األول ـ النقل الجوي التجاري الدولي ـ الطائرات

 الجزء الثاني ـ الطيران العام الدولي ـ الطائرات
 الجزء الثالث ـ العمليات الدولية ـ طائرات الهليكوبتر 

الطائرات المشتغلة في النقل الجوي الدولي بقواعد قياسية تكون موحدة بقدر االمكان يهدف الملحق السادس، ببساطة، الى ضرورة التزام 
 .لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من السالمة والكفاءة 

، القواعد القياسية والتوصيات التي تتعلق بتشغيل الطائرات المستخدمة في مجال النقل الجوي 1948وقد اعتمد المجلس ألول مرة في عام 
وآانت هذه العناصر تقوم على توصيات صدرت عن الدول التي اشترآت في الجلسة األولى الجتماع شعبة العمليات في . الدوليالتجاري 

 . ، حيث استخدمت آأساس للجزء األول من الملحق السادس 1946
فمثال، بدأ سريان جزء ثان   .  الدولي والحيوية، يجري باستمرار تنقيح األحكام األصلية لهذا الملحق ةومن أجل مواآبة هذه الصناعة الجديد 

وبالمثل أصبح جزء ثالث للملحق السادس، يتعلق بكافة العمليات الدولية     . 1969للملحق السادس يتعلق بالطيران العام الدولي في سبتمبر    
ى مسجالت الطيران في   في البداية لم يكن الجزء الثالث يتناول سو. 1986المتعلقة بطائرات الهليكوبتر، ساري المفعول في نوفمبر    

 بها عمليات الطائرات في ىالطائرات الهليكوبتر، ولكن اعتمد تعديل يستكمل تغطية عمليات الهليكوبتر بنفس الطريقة الشاملة التي تغط 
 .1990الجزءين األول والثاني بحيث يسري في نوفمبر 

ات لتشغيل مختلف أنواع الطائرات المتوافرة حاليا، والتي تتراوح ومن غير الممكن عمليا توفير مجموعة دولية واحدة من القواعد والتنظيم 
آما . ما بين طائرات النقل التجاري وبين الطائرات الشراعية ذات المقعد الواحد التي تعبر آلها الحدود الوطنية لتدخل في دول متاخمة 

ل طائرة حسب نوعها مميزات تشغيلية فريدة، آما يجوز أن     ولك. يجوز أن تعبر طائرة نفاثة طويلة المدى حدود عدة دول أثناء رحلة واحدة  
ونظرا الى الطابع الدولي للطيران التجاري، وللطيران العام بدرجة أقل، يجب أن يلتزم         . تختلف حدود التشغيل باختالف ظروف البيئة  

 .الطيارون والمشغلون بمجموعة واسعة من القواعد والتنظيمات الوطنية     
لى المساهمة في سالمة المالحة الجوية الدولية بتوفير معايير لسالمة الرحالت الجوية، آما أنه يساهم في آفاءة   يهدف الملحق السادس ا 

وانتظام المالحة الجوية الدولية وذلك بتشجيع الدول المتعاقدة بااليكاو على تسهيل العبور فوق أراضيها بالنسبة للطائرات التجارية التابعة  
 .زم بهذه المعاييرللدول األخرى التي تلت

وفي جميع مراحل تشغيل . وال تحول القواعد القياسية لاليكاو دون وضع قواعد قياسية وطنية قد تكون أآثر صرامة من أحكام الملحق 
ادرا على الطائرات، يعتبر االلتزام بالحد األدنى من القواعد القياسية أفضل حل وسط ألنها تجعل آال من الطيران التجاري والطيران العام ق    

وتغطي القواعد القياسية المقبولة من جانب جميع الدول المتعاقدة مجاالت مثل عمليات الطائرات   . االستمرار دون التقليل من عنصر األمان 
 .ومعدات االتصاالت والمالحة الجوية، والصيانة، ووثائق الرحلة، ومسؤوليات الطاقم، وأمن الطائرة   . وأدائها

 العنفي وما صاحب ذلك من تصميم طائرات عالية األداء، أصبح من الضروري سلوك منهاج جديد في تشغيل          ونتيجة البتكار المحرك
غير أن معايير أداء الطائرات وأجهزة الطيران ومعدات المالحة الجوية والكثير من جوانب التشغيل األخرى تطلبت    . الطائرات المدنية

 .ى نظم دولية تشترط السالمة والكفاءةابتكار أساليب جديدة، أوجدت بدورها الحاجة ال
فعلى سبيل المثال، نشأت عن استحداث الطائرات الطويلة المدى والقصيرة المدى، ذات السرعات العالية، مشاآل متصلة بقوة التحمل على         

ن أن يراعوا في    لمدنيين الدولييويتعين على عدد آبير من الناقلين ا. االرتفاعات المنخفضة نسبيا، حيث يصير استهالك الوقود عامال رئيسيا
 .السياسات المتعلقة بالوقود احتمال تحويل الرحلة الى مطار بديل، عند التنبؤ بأحوال جوية سيئة في مطار المقصد 

وقد وضعت قواعد قياسية وتوصيات دولية واضحة بشأن الحدود الدنيا للتشغيل، وقد وضعت هذه القواعد حسب أنواع الطائرات وحسب    
 أن يراعي نوع الطائرة أو الطائرة الهليكوبتر، ومدى دقة المعدات      – بشرط موافقة دولته   –وينبغي للمشغل   . ل البيئية في آل مطار العوام

الموجودة على متنها، وخصائص مساعدات االقتراب والمدرج، ومهارة طاقم الطائرة التشغيلية في تنفيذ االجراءات المتعلقة بأوجه التشغيل     
 .وال الجويةفي جميع األح

ومن بين التحسينات األخرى، وضع أحكام لضمان سالمة تشغيل الطائرات المزودة بمحرآين على مسافات طويلة، وآثيرا ما يكون ذلك        
 . وهذا النوع من التشغيل نشأ نتيجة للمزايا االقتصادية المغرية الخاصة بالطائرات الكبيرة ذات المحرآين . فوق البحار

ويوضح الملحق السادس بال لبس مسؤوليات الدول من حيث     . لعامل البشري عنصر أساسي النجاز عمليات الطيران بسالمة وآفاءة       ان ا
ويطالب النص األساسي بوضع طريقة لالشراف على      . االشراف على الناقلين الجويين التابعين لها، والسيما فيما يتعلق بأطقم القيادة   

آما يطالب باعداد دليل مرجعي لتشغيل آل نوع من أنواع الطائرات، ويلقي      . ن استمرار سالمة هذه العمليات     عمليات الطيران، وذلك لضما  



 

على المشغلين عبء التأآد من أن جميع العاملين في مجال التشغيل على دراية بواجباتهم ومسؤولياتهم، وبعالقة هذه الواجبات بتشغيل    
 .شرآة الطيران بوجه عام  

فيطلب منه أن يوقع على    .  ائد الطائرة المسؤولية النهائية للتأآد من أن االستعداد للرحلة آامل ومطابق لجميع الشروط         وتقع على عاتق ق   
نماذج االستعداد للرحلة بعد التأآد من أن الطائرة صالحة للطيران، ومن االلتزام بالمعايير األخرى المتعلقة باألجهزة، والصيانة، والكتلة،          

 .، وبحدود تشغيل الطائرة)وتثبيتها( وتوزيع الحمولة 
االشتراط على المشغل أن يضع قواعد للحد من مدة الطيران ومن فترات الخدمة ألفراد        هو وثمة جانب آخر مهم وارد في الملحق السادس   

ال تتأثر سالمة الطيران    آما تشترط نفس القاعدة القياسية على المشغل أن يمنح أفراد الطاقم فترات آافية للراحة، بحيث . طواقم القيادة
القيادة اليقظ ال يجب فحسب أن  فعضو طاقم   . باالرهاق الذي قد يعتريهم أثناء الرحلة أو يتراآم خالل رحالت متتالية على فترة من الزمن 

صرفه بالكفاءة  يكون قادرا على التعامل مع أي طوارئ فنية بل يجب أيضا أن يتمكن من التعامل مع بقية أعضاء الطاقم، ويجب أن يتسم ت    
 .ويجب ادراج مثل هذه القواعد في دليل العمليات. والسالمة في حالة اخالء الطائرة من الرآاب

ولذا ينص الملحق على حدود دنيا    .  وااللمام بحدود تشغيل آل طراز من طرز الطائرات المختلفة عامل مهم بالنسبة لسالمة عمليات الطيران        
وتأخذ هذه القواعد القياسية في الحسبان عددا آبيرا من العوامل التي قد تؤثر على أداء عدة       . لوقت الحالي ألداء الطائرات التي تستعمل في ا

أنواع من الطائرات، منها آتلة الطائرة، واالرتفاع، ودرجة الحرارة، واألحوال الجوية، وحالة المدرج، آما أنها تشمل سرعة االقالع      
 .من وحدات القدرة والهبوط في حالة تعطل واحدة أو أآثر 

ويحتوي المرفق جيم من الملحق السادس، الجزء األول، على مثال تفصيلي لحساب مستوى األداء، وقد وجد أنه ينطبق على مجموعة      
وتعمل االيكاو اآلن بنشاط من أجل اعداد العدة لمواجهة احتياجات التشغيل مستقبال،  . آبيرة من مواصفات الطائرات ومن األحوال الجوية 

ثل القبول مؤخرا لمجموعة جديدة من االجراءات التي أعادت النظر في متطلبات الخلوص من العوائق واجراءات االقتراب اآللي لجميع    م
 .طرز الطيران المدني الدولي التجاري   

 المختلفة التي تحتمها مثل    فدرست االيكاو احتياطات األمن . وقد ألقت حوادث اختطاف الطائرات المدنية عبئا اضافيا على آاهل قائد الطائرة     
 .هذه األفعال وجعلتها تغطي أآبر عدد ممكن من حاالت الطوارئ، وذلك باالضافة الى احتياطات أخرى ذات طابع فني محض   

عمليات  ويتعلق الجزء الثاني من الملحق السادس بالطائرات العاملة في الطيران العام الدولي، ويتناول الجزء الثالث استعمال الهليكوبتر في       
وهناك بعض العمليات الدولية للطيران العام التي يمكن أن تنجزها طواقم أقل خبرة  . النقل التجاري الدولي وفي عمليات الطيران العام

 قد ال تفي بنفس    الطيران العاموعالوة على ذلك فان المعدات المرآبة على بعض طائرات . ومهارة من طواقم الطائرات المدنية التجارية  
رات النقل التجاري وهي تخضع لمعايير أقل صرامة وتدار بقدر من الحرية أآبر مما هو مطبق في عمليات      يار المطبق في حالة طائ  المع

 .النقل الجوي التجاري
ونظرا الى ذلك، تدرك االيكاو أنه ليس من الضروري أن يماثل مستوى السالمة الذي يتمتع به الطيارون في الطيران الدولي العام               

غير أن الجزء الثاني من هذا الملحق صيغ خصيصا لتوفير     . ابهم، المستوى المتوافر للراآب الذي يدفع أجرا للسفر على طائرة تجارية     ورآ
وهكذا يطلب من   ). األشخاص الموجودون على األرض أو على متن طائرات أخرى في الجو  (مستوى مقبول من السالمة لألطراف الثالثة   

 .غيل الطائرات التجارية وطائرات الطيران العام في بيئة مشترآة، أن تمتثل للقواعد القياسية الدنيا المتعلقة بالسالمة العمليات التي تشمل تش
 
 



 السابعالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 عالمات جنسية وتسجيل الطائرات

 آيف يتم تصنيف الطائرات وتحديد هويتها، وآيف يمكن التعّرف على جنسيتها؟  
موضوع  يجيب الملحق السابع ـ وهو أقصر مالحق االيكاو ـ عن هذين السؤالين باالضافة الى عدد من األسئلة األخرى، آما يتم تناول        
 .عالمات الجنسية وعالمات التسجيل للطائرات، فضال عن تصنيف الطائرات في جدول مستقل وفقا لطريقة تحليقها وبقائها في الجو    

 القواعد القياسية األولى 1949ولقد اعتمد المجلس في فبراير .  من اتفاقية شيكاغو20 الى 17ويستند اعداد هذا الملحق الى المواد من 
 و1946ذه المسألة، التي قامت على توصيات صادرة عن الدورتين األولى والثانية لشعبة الصالحية للطيران المنعقدتين في    المتعلقة به

آما تجدر االشارة الى أن الطبعة األخيرة آانت هي      .  ومنذ ذلك الحين لم تدخل سوى أربعة تعديالت على الملحق .  على التوالي1947
 .2003الخامسة، وتم اصدارها في  

، آما أنه عدل الشروط المتعلقة بمكان وضع عالمات الجنسية والتسجيل على      "الطائرة ذات الجناح الدّوار "أدخل التعديل األول تعريف 
، آما قام  1968، وأصبح استعمال هذا التعريف الجديد ساري المفعول في    "الطائرة"وقام التعديل الثاني باعادة تعريف آلمة . األجنحة

يطالب بعدم تصنيف جميع المرآبات ذات الوسادة الهوائية في فصيلة الطائرات، ومثال ذلك الحوامات والمرآبات األخرى  بتطبيق قرار 
 . التي تستخدم التأثير األرضي

المة   الع" من اتفاقية شيكاغو تسمح بانشاء هيئات للتشغيل المشترك للطائرات، فقد أدخل التعديل الثالث لتعريف آل من       77وبما أن المادة 
، وذلك للتمكن من تسجيل الطائرات التابعة لوآاالت تشغيل دولية "وآالة تشغيل دولية"و" المة المشترآةسلطة تسجيل الع "و" المشترآة

والمبدأ الذي تقوم عليه األحكام ذات الصلة هو أن االيكاو يجب أن تخصص عالمة عامة مميزة لكل        . على أساس آخر غير األساس الوطني     
العالمة من بين مجموعة الرموز التي تتضمنها عالمات النداء الالسلكي الموزعة من االتحاد       وآالة تشغيل دولية، على أن يتم اختيار هذه  

 .الدولي لالتصاالت
 .، فقد أدخل أحكاما تتعلق بعالمات الجنسية والتسجيل للمناطيد الحرة غير المزّودة بقائد  1981أما التعديل الرابع الذي اعتمد في 
، وهو يدخل شرطا جديدا هو أنه عند اصدار شهادة التسجيل بلغة غير اللغة االنجليزية، فانها يجب      2003وتم اعتماد التعديل الخامس في 
 .أن تشمل ترجمة باللغة االنجليزية

ويحدد الملحق السابع االجراءات التي تتبعها الدول المتعاقدة بااليكاو الختيار عالمات الجنسية من بين رموز الجنسية التي تتضمنها        
 .داء الالسلكي الموزعة من االتحاد الدولي لالتصاالت على دول التسجيل عالمات الن

آما أنه يحدد قواعد قياسية الستعمال حروف وأعداد رموز بيانية أخرى في عالمات الجنسية والتسجيل، ويوضح المواضع التي توضع بها  
 .ف من الهواء والمرآبات األثقل من الهواءهذه الرموز على أنواع المرآبات المختلفة المحمولة جوا، مثل المرآبات األخ  

ويجب حمل هذه . ويطالب هذا الملحق أيضا بتسجيل الطائرات، ويعرض نموذجا لشهادة التسجيل التي تستعملها الدول المتعاقدة بااليكاو
رة أو العالمة المشترآة أو عالمة     الشهادة على متن الطائرة على الدوام، آما يجب تثبيت لوحة تحديد الهوية تبّين على األقل جنسية الطائ

 .التسجيل، في مكان بارز عند المدخل الرئيسي 
وجعلت الجهود البالغة التي بذلت خالل سنوات هذا التصنيف من أبسط ما يمكن، ولكنه يشمل في نفس الوقت أآبر عدد ممكن من المرآبات          

 .الجوية التي يمكن أن يبتكرها العقل البشري 



 الثامن الملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 صالحية الطائرات للطيران

. توخيا لألمان، يجب تصميم أي طائرة وصنعها وتشغيلها وفقا لشروط الصالحية للطيران المالئمة التي تضعها دولة تسجيل الطائرة     
 . رانوبالتالي، تصدر للطائرة شهادة صالحية للطيران تبين أن الطائرة صالحة للطي  

ولتسهيل استيراد وتصدير الطائرات، وتبادلها ألغراض التأجير واالستئجار والتبادل، ولتسهيل عمليات الطائرات من حيث المالحة الجوية  
 من اتفاقية الطيران المدني الدولي على عاتق دولة التسجيل عبء االعتراف بشهادة الصالحية للطيران الصادرة    33الدولية، تضع المادة 

ولة متعاقدة أخرى واعتمادها، بشرط أن تكون شروط الصالحية للطيران التي صدرت أو اعتمدت الشهادة المعنية بموجبها متمشية        عن د
ويحتوي الملحق الثامن بعنوان     . مع القواعد القياسية الدنيا التي تضعها االيكاو من حين آلخر وفقا التفاقية الطيران المدني، أو تزيد عنها       

 .1949على هذه القواعد القياسية الدنيا، وآان المجلس قد اعتمد الطبعة األولى لهذا الملحق في أول مارس  " ئرات للطيرانصالحية الطا"
ويحتوي الملحق الثامن على قواعد قياسية عامة تحدد القواعد القياسية الدنيا التي تستخدمها السلطات الوطنية المعنية بالصالحية للطيران    

وبذا تتم  .  الصالحية للطيران، لغرض السماح بدخول الطائرات التابعة لدول أخرى في اقليمها والتحليق فوق أراضيها   لالعتراف بشهادات 
محل التنظيمات  ومن المسّلم به أن معايير االيكاو ال تحل   . بين أمور أخرى، حماية الطائرات األخرى واألطراف الثالثة والممتلكات     

 قوانين وطنية الصدار شهادات للطائرات المختلفة تثبت صالحيتها للطيران، على أن تتضمن تلك القوانين     الوطنية، وأنه يجب االستناد الى
لكل دولة حرية وضع   . المدى الكامل والتفاصيل التي تعتبرها آل دولة ضرورية آأساس الصدار شهادة الصالحية لكل طائرة على حدة 

أو اختيار أو اعتماد أو قبول قوانين آاملة وتفصيلية وضعتها دولة متعاقدة  , للطيرانقوانين آاملة وتفصيلية خاصة بها بشأن الصالحية 
وتبين القواعد القياسية العامة الواردة في الملحق الثامن مستوى الصالحية للطيران الذي ينبغي للقوانين الوطنية الحفاظ عليه،   . أخرى

 ).Doc 9760( ي دليل االيكاو الفني لصالحية الطائرات وتستكمل هذه القواعد عند اللزوم بمواد ارشادية مدرجة ف 
من أربعة أجزاء، ويشمل الجزء األول بعض التعاريف، بينما يتناول الجزء الثاني اجراءات الصدار شهادات      يتكّون الملحق الثامن  

صة باصدار شهادات الصالحية ويتضمن الجزء الثالث الشروط الفنية الخا . الصالحية للطيران وتحديد استمرارية صالحية الطائرات
 .أما الجزء الرابع، فهو يتعلق بالهليكوبتر . للطائرات الكبيرة ذات التصاميم الجديدة

ظروف التشغيل    "وتصف احدى العبارات المساندة في التعاريف الواردة بهذا الملحق البيئة التي يعتزم تشغيل طائرة معينة فيها بأنها      
خبرة، أو يمكن بطريقة معقولة توقع توافرها أثناء العمر التشغيلي للطائرة، مع مراعاة العمليات التي            وهذه ظروف تعرف بال    ". المتوقعة

آما تشمل هذه الظروف األحوال الجوية، وطبيعة األرض المحيطة بالمطارات التي ينتظر أن تستخدمها الطائرة،     . جهزت الطائرة للقيام بها 
وال تشمل ظروف التشغيل المتوقعة   . ، والعوامل األخرى التي تؤثر على السالمة أثناء الطيران وطريقة تشغيل الطائرة، وآفاءة العاملين 

الظروف بالغة الصعوبة التي يمكن تجنبها الى حد آبير باستخدام اجراءات التشغيل، وتلك الظروف بالغة الشدة ونادرة الحدوث التي يؤدي   
 .يل الطائرة أمرا عسيرا وغير عملي   رفع مستويات الصالحية لمواجهتها الى أن يصبح تشغ 

وتقضي قواعد استمرار صالحية الطائرات للطيران، بأن تخطر دولة التسجيل دولة تصميم الطائرة، عندما تدخل في سجالتها للمرة األولى   
من افادة دولة ألن من شأن ذلك أن يمكن دولة التصميم    . طائرة من نوع تكون دولة التصميم قد أصدرت له شهادة صالحية للطيران  

آما يجب أن تخطر . التسجيل بأية معلومات يمكن تطبيقها بوجه عام، وتكون الزمة الستمرار صالحية الطائرة للطيران ولتشغيلها اآلمن  
زم    دولة التسجيل بدورها دولة التصميم بأية معلومات متعلقة باستمرار الصالحية للطيران تكون صادرة عنها، آي يمكن ابالغها، حسبما يل        

 . ذلك، الى الدول المتعاقدة األخرى التي يعرف أن هذا النوع من الطائرات مدّون في سجالتها  
سلطات الوطنية    ، بقصد مساعدة الدول على االتصال بال  )95الكتاب الدوري رقم   (ولقد أدرجت المعلومات الالزمة في آتاب دوري لاليكاو    

 ).ICAO-net( من شبكة االيكاو ية للطيران ويمكن الحصول عليه  المسؤولة عن الصالح 
ئرات متعددة المحرآات، التي تزيد  وتقتصر القواعد القياسية الفنية المتعلقة باصدار شهادات الصالحية للطيران في الوقت الحالي على الطا

وتشمل هذه القواعد القياسية متطلبات تتعلق باألداء،  .  آغم، حسب شهادة الصالحية للطيران5 700آتلتها القصوى، عند االقالع، على 
حدود التشغيلية، وصفات الطيران، وتصميم الهيكل وبنائه، وتصميم وترآيب المحرك والمروحة، وتصميم وترآيب األجهزة والمعدات، وال    

بما في ذلك االجراءات والمعلومات العامة التي يجب ادراجها في دليل الطيران للطائرة ومقدرة الطائرة على تحمل االرتطام وسالمة      
 .المقصورة وبيئة التشغيل والعوامل البشرية واألمن في تصميم الطائرة

ة قادرة على تحقيق األداء األدنى المحدد في الملحق في جميع مراحل الطيران وأن   وتشترط القواعد القياسية المتعلقة باألداء أن تكون الطائر 
تكون لدى الطائرة القدرة على مواصلة الصعود صعودا آمنا، أو بأن تلغي االقالع، في حالة ما تكون وحدة القدرة الحرجة قد تعطلت 

حلة االقالع االبتدائي، يجب أن تكون الطائرة قادرة على االستمرار في وبعد مر. وتكون وحدات القدرة الباقية عاملة في حدود قدرة االقالع
 .الصعود الى علو تستطيع عنده الطائرة مواصلة الطيران والهبوط بأمان، بينما تكون بقية وحدات القدرة عاملة في حدود قدرتها المستمرة    



 التشغيل المتوقعة دون الحاجة الى مهارة أو انتباه أو قوة  ويجب أن يكون التحكم في الطائرة ممكنا وأن تكون مستقرة في جميع ظروف  
وباالضافة الى ذلك، يجب أن تكون الطائرة مزودة بآليات تحذير واضح  . استثنائية من جانب الطيار، حتى في حالة تعطل أي وحدة قدرة

 .  بدون تغيير في قدرة المحرآات من االنهيار ال يخطئه الطيار، وينبغي أن تمكنه آذلك من االحتفاظ بسيطرة آاملة عليها  
.   التفصيلي وبناء الطائرات تضمن الى حد معقول أداء آل أجزاء الطائرة لوظائفها بفعالية وبصورة يمكن االعتماد عليها     ان شروط التصميم  

ائرة، آما يجب أن    ويجب أن تجرى اختبارات مالئمة للتأآد من صالحية جميع األجزاء المتحرآة التي ال غنى عنها لسالمة تشغيل الط    
ويجب أن تنتج طرق التصنيع والتجميع هيكال جيدا ومتماسكا في مأمن من  . تكون جميع المواد المستخدمة مطابقة للمواصفات المعتمدة 

ير    آما يجب توف.  التلف أو فقدان القوة بسبب تغييرات الجو أو الصدأ أو التآآل أو العوامل األخرى، التي يمكن أن تبدأ دون أن تالحظ    
الوسائل التي من شأنها أن تمنع الطوارئ تلقائيا، أو تمكن الطاقم من معالجتها بطريقة فعالة، فضال عن أن تصميم الطائرة يجب أن يقلل الى           
الحد األدنى من احتمال حدوث حريق في الجو، أو انخفاض الضغط في داخل المقصورة أو انتشار غازات سامة داخل الطائرة، وأن تكون        

 .ة مقاومة للصواعق والكهرباء السكونية   الطائر
ويجب أن . توجه عناية خاصة الى الشروط الخاصة بجوانب التصميم التي تؤثر على قدرة الطاقم على مواصلة التحكم في قيادة الطائرة  

كم بسبب التشوش أو الكلل يكون تصميم مقصورة طاقم القيادة بالشكل الذي يقلل الى الحد األدنى من احتمال التشغيل الخاطئ ألجهزة التح 
آما ينبغي أن يعطي ترتيب المقصورة مجاال للرؤية يكون واضحا وواسعا ومجردا من التشويه، وذلك بغرض التشغيل اآلمن        . أو التداخل
 . للطائرة

ة المتوقعة للطيران    يوفر تصميم الطائرات أيضا ما يلزم لسالمة وصحة وراحة الرآاب بتهيئة بيئة مقصورة مالئمة خالل الظروف التشغيلي     
وعلى األرض والمياه، ووسائل اخالء الرآاب من الطائرة سريعا وبأمان في حاالت الهبوط االضطراري والمعدات الالزمة لبقائهم على    

 .قيد الحياة لفترة معقولة عقب الهبوط االضطراري في البيئة الخارجية المتوقعة  
ت وملحقاتها، تحقيق هدف التأآد من أن المحرآات المعنية تعمل بطريقة دقيقة  ويراعى في وضع اشتراطات شهادات صالحية المحرآا 

ويجب اختبار محرك من نفس الطراز لتحديد صفات القدرة أو الدفع الخاصة به، للتأآد من أن   . ومأمونة في ظروف التشغيل المتوقعة 
ويجب أن  . رقعة أو الشهقة أو الظروف المعوقة األخرىمؤشرات التشغيل مرضية، وللتدليل على وجود احتياجات آافية للتخلص من الف

 .تجرى االختبارات لفترة آافية، وباستخدام القدرة وظروف التشغيل الكفيلة باثبات امكانية االعتماد على المحرك ومدى استدامته  
ميم الطائرات سمات أمنية خاصة   على أثر عمليات االختطاف واألفعال االرهابية التي وقعت مؤخرا على متن الطائرات، أدخلت على تص      

وتشمل هذه السمات الخاصة في أجهزة الطائرة وتحديد أقل األماآن تأثرا بالمتفجرات وتقوية باب مقصورة طاقم القيادة     . لتحسين حمايتها
 .وسقوف وأرضيات مقصورة الرآاب   

 



  

 التاسع الملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 التسهيالت
 على االيكاو اعتماد وتعديل 37وتفرض المادة .  بشأن التسهيالت مستمدة من عدة مواد واردة باتفاقية شيكاغوان القواعد والتوصيات 

.    وذلك من حين الى آخر   ت الجمارك والهجرة القواعد والتوصيات واالجراءات الدولية التي تتعلق، من ضمن جملة أمور أخرى، باجراءا      
 على آل دولة متعاقدة اعتماد آل التدابير العملية الرامية الى تسهيل وتشهيل المالحة الجوية بين أراضي الدول  22وتفرض المادة 

عامل مع القوانين الخاصة  المتعاقدة، والحيلولة دون تأخر غير ضروري للطائرات، والطواقم والرآاب والبضائع، خاصة فيما يرتبط بالت      
 سعي آل دولة متعاقدة لوضع اجراءات   الى من االتفاقية 23وتتطرق المادة  .  بالهجرة والحجر الصحي والجمارك وانهاء االجراءات    

 .جمارك وهجرة تؤثر على المالحة الجوية الدولية وفقا لما هو متبع أو موصى به بموجب االتفاقية   
، التي 10المادة : وهي تشتمل على ما يلي.   الواردة في ملحق التسهيالت، فقد أخذت في االعتبار عند اعدادهبالموادترتبط عدة مواد أخرى 

  الجمارك  اجراءاتتستدعي من آل طائرة تدخل أراضي دولة متعاقدة أخرى أن تهبط في مطار تحدده هذه الدول وتغادر منه وذلك النهاء
ستدعي االمتثال لقوانين الدولة المتعاقدة فيما يرتبط بالدخول الى أراضيها وانهاء االجراءات ، التي ت13المادة .  واالجراءات األخرى

.    األخرى نيابة عن الرآاب أو الطاقم أو البضائع االجراءاتوانهاء اجراءات الهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، وانهاء     
الرسوم  (24 المادة.   عن طريق المالحة الجويةاألوبئةير فعالة للحيلولة دون انتشار ، تفرض على آل دولة متعاقدة اتخاذ تداب14المادة 

 ).القيود على البضائع (35المادة  و) الوثائق على متن الطائرة( 29المادة  ، )الجمرآية
وترتبط .  1949 التي اعتمدت عام   ،ىتوصيات الملحق التاسع، الطبعة األول   لمواد الواردة في االتفاقية في قواعد و عن هذه ا تم التعبير عمليا 

مقتضيات  التجارية من خالل تسهيالت االجراءات الرسمية األرضية النهاء اجراءات الطائرة والحرآة بالقواعد والتوصيات بشكل خاص 
دى االيكاو في  يبرز المرونة ل  وهو   نطاق  ال شاملةوهذا الملحق عبارة عن وثيقة     .  جمارك والهجرة والصحة العامة والزراعة      سلطات ال

مجال التسهيالت بواسطة بداية حقيقية للعمل في ومن المعروف أن االيكاو هي أول هيئة دولية تبدأ .  متابعة تطور الطيران المدني الدولي
 . لديهادول المتعاقدةلتطوير قواعد ملزمة بالنسبة ل  

رات الدولية، مع وصف الحدود القصوى اللتزامات قطاع    يحدد الملحق االطار المرجعي للمخططين واالداريين في مجال عمليات المطا  
االجراءات بحيث اضافة الى ذلك يحدد الملحق التاسع طرائق واجراءات عملية انهاء      .   الصناعة، وأدنى حد من التسهيالت تقدمه الحكومات  

 .والمطارات وهيئات التفتيش الحكومية المعنية  يتحقق الهدف المزدوج الحترام قوانين الدول، وتلبية مقتضيات االنتاجية بالنسبة للمشغلين   
الوثائق المصاحبة للحرآة فيما  آان الهدف الرئيسي للملحق في البداية يتكون من الجهود الرامية الى تخفيض حجم الوثائق الورقية، وتوحيد   

آانت ضرورة القضاء على التأخير  .  بين الدول بشكل دولي، وتبسيط االجراءات الالزمة النهاء اجراءات الطائرات والرآاب والبضائع 
لمجموعات  "بسبب االجراءات الرسمية ولم يزل، ضرورة، ليس لعدم لكونها غير مستحبة وحسب، بل وألنها من الناحية العملية مكلفة    

 .في المجتمع وألنها تؤثر على نجاح الجميع " الزبائن
وأصبحت التسهيالت األرضية النهاء .  مخصصة للتفتيش التوافق مع ذلكولم تستطع موارد الدول ال.  ارتفع حجم الحرآة على مر السنين 

واحتفظ الملحق التاسع في الطبعة الحادية عشرة  .  لذا تحول مجال ترآيز الملحق التاسع.  االجراءات الرسمية عملية متزايدة التعقيد
وتوحيد شكل , ق الورقيةلى الرامية الى تخفيض حجم الوثائاستراتيجياته األساسية التي وردت في جميع الطبعات منذ الطبعة األوب) 2002(

اال أنه تحول الى تقنيات التفتيش استنادا الى التعامل مع المخاطر، بهدف زيادة الكفاءة وتخفيض االزدحام     .  وتبسيط االجراءات السفر وثائق 
اضافة .   السفر، ودعم نمو التجارة الدولية والسياحة في المطارات وتعزيز األمن، لمكافحة الجرائم مثل تهريب المخدرات وتزوير وثائق 

 . المعاقينبشؤون االهتمامات العامة مثل التعامل مع الى ذلك أدرجت قواعد وتوصيات ومواد ارشادية جديدة ترتبط 
من منتصف التسعينات   (وتطور مؤخرا شكل التسهيالت بسبب التطورات الرئيسية في مجال الطيران المدني خالل العشر سنوات الماضية       

التقدم التكنولوجي مع االنتشار العالمي الستخدام أجهزة الكمبيوتر ونظم تبادل البيانات   : وتشتمل هذه الظاهرة على ما يلي  ) وما بعد ذلك
 أن أصبح الطيران     وبعدالقومي، الزيادة الكبيرة في الهجرة غير المشروعة التي أصبحت مشاآل مرتبطة بالهجرة واألمن         وااللكترونية،

، اضافة الى االضطرابات السياسية واالجتماعية التي أدت الى زيادة االرهاب آما انتشر تزوير الوثائقالمدني هو وسيلة النقل المفضلة و
 . الطيران المدني بمثابة وسيلة قوية لتحقيق هدف معين روع بموجبها في  والتي أصبح التدخل المش

 2004الجتماع تسهيالت النقل الجوي الذي عقد في القاهرة في بداية عام    شكلت هذه المواضيع أساس جدول أعمال الدورة الثانية عشرة      
حول الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه التدابير الخاصة وأدت المناقشات .  "ادارة تحديات األمن لتسهيل عمليات النقل الجوي"بعنوان 

بالتسهيالت في تحسين األمن الى أن تصدر شعبة التسهيالت توصيات عن أمن وثائق السفر واجراءات المراقبة على الحدود، بشأن األحكام   
ر والهجرة غير المشروعة وقوانين الصحة    الحديثة للتسهيالت واألمن في عمليات خدمة شحن البضائع جوا، ومراقبة تزييف وثائق السف

 . الدولية آذلك النظافة واالصحاح في مجال الطيران
.   االيكاو الحالية في مجال التسهيالتاستراتيجية ، )2005تي من المتوقع أن تصدر عام ال(الثانية عشرة من الملحق التاسع يرد في الطبعة 

توحيد شكل وثائق السفر، ترشيد نظم انهاء االجراءات على الحدود،      : ثة جوانب رئيسيةوهي مساندة ودعم اجراءات الدول المتعاقدة في ثال 
التكاليف   وبينما الدافع األول في الملحق التاسع هو تنفيذ        .  والتعاون الدولي مع المشاآل المرتبطة باألمن والخاصة بالرآاب والبضائع 

أن اال ، ... يرات التي ال ضرورة لها للطائرات والرآاب والبضائع   لمنع التأخ…من اتفاقية شيكاغو ) 22(الوارد في المادة   
 .آثيرا من األحكام، التي وضعت بقصد زيادة الفعالية في عمليات الرقابة، تساند آذلك هدف رفع مستوى األمن العام  



ولم .   الطبعة الثانية عشرة ، التاسع أهم التغيرات الواردة في الملحق ان تعزيز أمن وثائق السفر والتعامل مع الهجرة غير المشروعة من         
وتم تعديل فصلين على وجه الخصوص  .  ، بدون تغيير عن الطبعة الحادية عشرة فصول والمرفقات بالملحق، بشكل أو بآخر  تزل معظم ال

 .لكي يبرزا الحقائق الدولية الجديدة
جديد  يتضمن قاعدة جديدة تفرض على الدول المتعاقدة الت يشتمل الفصل الثالث الذي يتعامل مع دخول ومغادرة األشخاص واألمتعة، والذي 

الكشف عن حاالت التدخل غير   اساءة االستخدام وتسهيل  المنتظم للخصائص األمنية في الشكل الجديد لوثائق السفر بغية حمايتها من  
.   اصدار وصياغة وثائق السفر  ى وتقتضي قاعدة أخرى من الدول وضع ضوابط عل    .   المشروع لتزييف أو تقليد أو اصدار هذه الوثائق  

ويفرض على الدول حاليا آذلك اصدار وثائق سفر مستقلة لجميع األشخاص بغض النظر عن السن، واصدارها في شكل مقروء آليا، وفقا           
ألعضاء أما بالنسبة  .  ويطلب من الدول وشرآات الطيران التعاون في مكافحة تزوير وثائق السفر    .   رة عن االيكاوللمواصفات الصاد 

 .، فيفرض على الدول وضع ضوابط مناسبة على اصدار شهادات أعضاء الطاقم ووثائق الهوية الرسمية األخرى للطاقم     الطاقم
 القواعد والتوصيات  وتبين.   وهي األشخاص غير المسموح لهم بالدخول والمبعدين المتضخمةأخيرا، خصص، فصل خامس جديد للمشكلة  

المشابهة وهي   " المشكلة"تجاه نقل مهاجرين غير شرعيين وحاالت     واضح التزامات الدول وشرآات الطيران      الواردة في هذا الفصل بشكل  
ومن شأن التزام الدول المتعاقدة بشكل صارم بمنع تداول وثائق       .  أن صناعة النقل الجوي الدولي أصبحت متنامية بشكل لم يسبق له مثيل   

 .تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع حول العالم   ي تستخدم بشكل تدليسي أن يساعد على تقليص السفر المزورة أو الوثائق غير المزورة الت   



 العاشرالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 )المجلدات األول والثاني والثالث والرابع والخامس  (اتصاالت الطيران  

.   تمثل اتصاالت الطيران والمالحة الجوية واالستطالع الجوي ثالثة عناصر من عناصر الطيران المدني الدولي األساسية واألآثر تعقيدا        
 .تفاقية شيكاغو هذه العناصر ويتناول الملحق العاشر ال

 :ينقسم الملحق العاشر الى المجلدات الخمسة التالية 
 ـ المساعدات الالسلكية للمالحة الجوية المجلد األول
 ـ اجراءات االتصاالت بما فيها تلك التي لها صفة اجراءات لخدمات المالحة الجوية المجلد الثاني
 ـ نظم االتصال المجلد الثالث

 ل ـ نظم االتصال بالبيانات الرقميةالجزء األو  
 الجزء الثاني ـ نظم االتصال الصوتي  

 ـ نظم الرادار الباحث وتفادي التصادم المجلد الرابع 
 ـ استخدام طيف الترددات الالسلكية للطيران  المجلد الخامس 

ة ومواد ارشادية بشأن نظم اتصاالت   تتضمن مجلدات هذا الملحق الخمسة قواعد قياسية وتوصيات واجراءات لخدمات المالحة الجوي     
 .الطيران والمالحة الجوية واالستطالع الجوي 

يعد المجلد األول من الملحق العاشر وثيقة فنية تحدد لعمليات الطائرات الدولية النظم الضرورية لتقديم المساعدات المالحية الالسلكية التي   
واعد القياسية والتوصيات والمواد االرشادية الواردة في هذا المجلد المواصفات     وتبين الق . تستخدمها الطائرات في جميع مراحل الطيران  

المعيارية الضرورية للمساعدات المالحية الالسلكية مثل النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ونظام الهبوط اآللي ونظام الهبوط    
والمنارة الالسلكية الالاتجاهية وجهاز   ) VORمنارة (على التردد العالي جدا الميكروويفي والمنارة الالسلكية العاملة في جميع االتجاهات  

وتتضمن المعلومات الواردة في هذا المجلد جوانب متطلبات الطاقة الكهربائية والترددات وتشكيلها وخصائص االشارات   . قياس المسافة
التقاط االشارات المالحية في آل أنحاء العالم بالدرجة المطلوبة  والمراقبة المطلوبة لضمان قدرة الطائرات المجهزة بمعدات مناسبة على   

 .لالعتماد عليها
 –وهما االتصال أرض  . ويغطي المجلدان الثاني والثالث فئتين عامتين من االتصاالت الصوتية وبالبيانات تخدمان الطيران المدني الدولي   

 أرض –ويزود االتصال جو . ائرات وبين نقاط على سطح األرض    أرض بين الط–أرض بين نقاط مختلفة على األرض واالتصال جو  
ويتمثل عنصر  . الطائرات بجميع المعلومات الالزمة التمام الرحالت الجوية بسالمة، ويستخدم لهذا الغرض الصوت والبيانات على السواء 

في شبكة االتصاالت الثابتة للطيران، وهي شبكة عالمية أنشئت لتلبية االحتياجات النوعية      أرض –مهم من عناصر االتصال أرض    
وفي نطاق هذه الفئة من االتصاالت الثابتة للطيران يتم ربط جميع النقاط المهمة الموجودة على سطح األرض           . للطيران المدني الدولي 

ع مراحل الرحلة، ومن بينها المطارات، ووحدات مراقبة الحرآة الجوية،      بواسطة وصالت مناسبة تعمل على خدمة الطائرات أثناء جمي   
وترسل الرسائل الصادرة عن أي نقطة من الشبكة بطريقة روتينية الى جميع النقاط الالزمة لتأمين   . ومكاتب األرصاد الجوية وما شابهها

 .سالمة الرحلة الجوية
 . ت عامة وادارية وتشغيلية تتعلق باالتصاالت الثابتة والمتنقلة للطيرانوُتعرض في المجلد الثاني من الملحق العاشر اجراءا   

 أرض   –يحتوي المجلد الثالث من الملحق العاشر على قواعد قياسية وتوصيات ومواد ارشادية لشتى نظم االتصال الصوتي وبالبيانات جو         
متحرآة للطيران ووصلة بيانات الرادار الباحث الثانوي       أرض، التي تشمل شبكة اتصاالت الطيران وخدمة األقمار الصناعية ال    –وأرض  

 أرض على التردد العالي جدا وشبكة االتصاالت الثابتة للطيران ونظام توجيه الرسائل الى   – والوصلة الرقمية جو S أرض بالطريقة  –جو 
النتقائي ودوائر الطيران للتخاطب وجهاز االرسال      الطائرات والوصلة الرقمية على التردد العالي والخدمة المتنقلة للطيران ونظام النداء ا    

 . لتحديد الموقع عند الطوارئ
ويشتمل المجلد الرابع من الملحق العاشر على قواعد قياسية وتوصيات ومواد ارشادية للرادار الباحث الثانوي وجهاز تفادي التصادم       

 والخصائص الفنية S وبالطريقة  Aر الباحث الثانوي بالطريقة   المحمول على متن الطائرة، بما في ذلك قواعد قياسية وتوصيات للرادا   
 . لجهاز تفادي التصادم المحمول على متن الطائرة

وقد   . وفي المجلد الخامس من الملحق العاشر، تحدد قواعد قياسية وتوصيات ومواد ارشادية بشأن استخدام الترددات المخصصة للطيران    
حقق ضمنه التوازن بين طلبات الدول المنفردة لطيف الترددات الالسلكية وبين مصالح مختلف   وضع االتحاد الدولي لالتصاالت اطارا ي

المنتفعين بالخدمة الالسلكية لتهيئة بيئة السلكية مخططة تتضمن استخدام طيف الترددات الالسلكية بطريقة خالية من التداخل وفعالة      
ن تخطيط تعيين المحطات الالسلكية المنفردة للطيران التي تعمل أو من المزمع       ويحتوي المجلد الخامس على معلومات ع  . ومتسمة بالكفاءة

 .أن تعمل على حزم الترددات المختلفة 
 



  عشرالحاديالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 خدمات الحرآة الجوية

اال أن خدمات الحرآة الجوية التي تتكون من مراقبة الحرآة الجوية ومعلومات  . 1944آانت مراقبة الحرآة الجوية غير معروفة تقريبا في 
.  التي تكفل سالمة وآفاءة تشغيل الحرآة الجوية في أنحاء العالمالطيران والتنبيه، تحتل اليوم مرآزا متصدرا بين التسهيالت األرضية 

ويقدم الملحق الحادي عشر التفاقية شيكاغو تعريفا لخدمات الحرآة الجوية، آما يحدد القواعد القياسية والتوصيات العالمية التي تطبق         
 .لتوفير هذه الخدمات

.  المتجاورة التي تقدم فيها خدمات الحرآة الجوية  ) FIR'S( معلومات الطيران   وينقسم الفضاء الجوي في العالم الى مجموعة من أقاليم    
وتغطي أقاليم معلومات الطيران في بعض األحيان مناطق محيطية متسعة ذات آثافة منخفضة نسبيا من حيث الحرآة الجوية، تقدم فيها       

م معلومات الطيران تشمل فضاء جويا مراقبا تقدم فيه خدمة   غير أن أجزاء متسعة أخرى من أقالي  . خدمات معلومات الطيران والتنبيه فقط 
 .مراقبة الحرآة الجوية باالضافة الى خدمتي معلومات الطيران والتنبيه 

وآما هو مبين في هذا الملحق، فان الغرض الرئيسي من خدمات الحرآة الجوية هو منع وقوع تصادم بين الطائرات، سواء آانت تسير        
ويتناول . لمناورة، أو في حالة اقالع أو هبوط أو الطيران أثناء الطريق، أو توجد في دائرة االنتظار بمطار المقصد   على األرض في منطقة ا

هذا الملحق أيضا الوسائل المستخدمة لالسراع بوتيرة الحرآة الجوية بطريقة منظمة والحفاظ على ذلك، ووسائل تقديم المشورة      
ولتحقيق هذه  . المة وآفاءة، باالضافة الى تقديم خدمة التنبيه في حالة استغاثة احدى الطائراتوالمعلومات لتسيير الرحالت الجوية بس

 .األهداف، تطالب أحكام االيكاو بانشاء مراآز معلومات طيران ووحدات لمراقبة الحرآة الجوية     
يما يتعلق بقواعد الطيران اآللي، تنتقل الطائرة   وف. وتتم جميع رحالت الطائرات اما وفقا لقواعد الطيران اآللي أو قواعد الطيران البصري      

من مساعد السلكي للمالحة الجوية الى مساعد آخر، أو تستعين بأجهزة المالحة الموجودة على متنها والتي تمّكن الطيار من تحديد موقع  
 هذه األحوال من القسوة بحيث يتعذر ويمكن تطبيق قواعد الطيران اآللي في جميع األحوال الجوية اال اذا آانت. الطائرة على الدوام

أما فيما يتعلق بتطبيق قواعد الطيران البصري، فيجب أن تبقى الطائرة خارج السحاب وأن تعمل في أحوال جوية تسمح للطيار            . الطيران
ا لهذا النوع من  ويحدد الفصل الثالث من الملحق أنواع الخدمات التي يجب تقديمه. برؤية الطائرات األخرى وتفادي االصطدام بها

فعلى سبيل المثال، تزود الرحالت التي تتم وفقا لقواعد الطيران اآللي بخدمة مراقبة الحرآة الجوية، عندما تشغل الطائرة في  . الرحالت
آة    أما اذا آان التشغيل داخل فضاء جوي غير مراقب، فتقدم خدمة معلومات الطيران ما لديها من معلومات عن الحر   . فضاء جوي مراقب 

وال تقدم خدمة المراقبة عادة الى  .  الجوية المعروفة، ويكون الطيار حينئذ مسؤوال عن تنظيم مسار الرحلة بحيث يتفادى الطائرات األخرى      
الرحالت التي تتم وفقا لقواعد الطيران البصري اال في بعض المناطق المعينة، وتفصل في هذه الحالة رحالت الطيران البصري عن          

ن اآللي، ولكن ال تفصل الطائرات التي تشغل وفقا لقواعد الطيران اآللي اال اذا طلبت ذلك بالتحديد السلطة المسؤولة عن        رحالت الطيرا 
فاذا آانت احدى الطائرات تشغل آليا خارج    . ويجب مراعاة أن خدمات الحرآة الجوية ال تقدم الى جميع الطائرات   . مراقبة الحرآة الجوية 

 .في منطقة ال يطلب فيها ايداع خطة طيران، فيجوز اال يكون لخدمات الحرآة الجوية أي علم بالرحلة المعنية   الفضاء الجوي المراقب 
ويتضمن  . تعتبر السالمة الجوية موضع االهتمام الفائق للطيران المدني الدولي وتسهم ادارة الحرآة الجوية بقسط آبير في السالمة الجوية   

ألن تنفذ الدول برامج منهجية ومالئمة الدارة سالمة خدمات الحرآة الجوية لضمان الحفاظ على       الملحق الحادي عشر اشتراطا مهما      
وستكون نظم وبرامج ادارة السالمة بمثابة اسهام مهم في     . السالمة في تقديم خدمات الحرآة الجوية داخل المجاالت الجوية والمطارات 

 .ضمان السالمة في الطيران المدني الدولي 
 مراقبة الحرآة الجوية من تصريحات ومعلومات صادرة عن وحدات مراقبة الحرآة الجوية لتحقيق فصل طولي أو رأسي أو      تتكون خدمة

ويتناول هذا الفصل أيضا محتوى التصريحات، وتنسيقها فيما   . جانبي بين الطائرات، وفقا ألحكام الفصل الثالث من الملحق الحادي عشر
، وتنسيق تحويل مسؤولية المراقبة مع انتقال الرحلة من منطقة تابعة لمراقبة احدى الوحدات الى منطقة  بين وحدات مراقبة الحرآة الجوية

 .ويقتضي التحويل المنظم أال تكون الطائرة تحت مراقبة أآثر من وحدة لمراقبة الحرآة الجوية في أي وقت . أخرى
نيات احدى المناطق أو األماآن، مثلما يحدث في المطارات المزدحمة     وقد تواجه أحيانا وحدات مراقبة الحرآة الجوية طلبات تفوق امكا

ويطلب الملحق الحادي عشر من وحدات مراقبة الحرآة الجوية في هذا الصدد أن تفرض قيودا على حجم الحرآة عند            . أثناء فترات الذروة
 . اللزوم، وذلك لتجنب تعرض الطائرات المحلقة للتأخير لفترات طويلة  

ويحدد الملحق الحادي عشر أيضا متطلبات التنسيق بين نشاطات الوحدات المعنية بمراقبة الحرآة المدنية وبين السلطات العسكرية أو 
ويتم اخطار الوحدات العسكرية بخطط الطيران لرحالت       . وآاالت أخرى تكون مسؤولة عن نشاطات تؤثر على رحالت الطائرات المدنية      

يانات األخرى المتعلقة بهذه الرحالت، وذلك للمساعدة في تحديد هوية أية طائرة تقترب من منطقة محظورة أو تدخل       الطائرات المدنية والب
 .فيها

تقدم خدمة معلومات الطيران الى الطائرات العاملة في فضاء جوي مراقب، والطائرات األخرى التي تعلم بها وحدات خدمة الحرآة  
، وعن التغييرات في صالحية مساعدات المالحة    )معلومات السجمت  ( ات عن األحوال الجوية المهمة  وتشمل هذه الخدمات معلوم  . الجوية



وباالضافة الى ذلك، تحصل  . الجوية، وفي حالة المطارات والتسهيالت ذات الصلة، فضال عن أية معلومات أخرى قد تؤثر على السالمة    
طار المنشأ ومطار المقصد والمطارات البديلة، وتوجه تحذيرات من خطر     رحالت الطيران اآللي على معلومات عن األحوال الجوية بم 

التصادم الى الطائرات العاملة خارج المناطق المراقبة وخارج نطاقات المراقبة، وعن الطيران فوق الماء، آما تقدم المعلومات المتوافرة         
لى معلومات عن األحوال الجوية التي قد تجعل الطيران    وتحصل أيضا رحالت الطيران البصري ع . عن السفن الموجودة فوق سطح البحر 

وباالضافة الى ذلك، يحتوي الملحق الحادي عشر على مواصفات بشأن اذاعات خدمة معلومات الطيران المتعلقة      . البصري غير عملي  
 ).ATIS(، بما في ذلك اذاعات الخدمة اآللية لمعلومات المنطقة النهائية )OFIS(بالعمليات 
لفصل الخامس من الملحق الحادي عشر خدمة التنبيه التي تقوم بما يلزم لتنبيه مراآز تنسيق االنقاذ عندما يعتقد أو يعلم أن طائرة في        يتناول ا

اضطراريا قد تم بالفعل   حالة طوارئ، أو عندما ال تتصل أو ال تصل الطائرة المعنية في موعدها، أو عندما تصل معلومات تفيد بأن هبوطا 
 –تلقائيا لجميع الطائرات التي تحصل على خدمة مراقبة الحرآة الجوية، ولجميع الطائرات   وتقدم خدمة التنبيه أيضا .  شك أن يتمأو على و

آما تقدم هذه   .  التي أودع مالحوها خطة طيران، أو المعروف وجودها في الجو لخدمات الحرآة الجوية بطريقة أخرى          –بقدر االمكان  
وتؤدي خدمة التنبيه الى تحريك جميع الهيئات المختصة   . يعلم، أو يعتقد بأنها في حالة تعّرض لتدخل غير مشروع  الخدمة للطائرات التي  

 .المعنية باالنقاذ والطوارئ التي يمكنها تقديم المساعدة عندما وأينما تكون مطلوبة  
 أرض واالتصاالت بين وحدات خدمة –ت جو وتتناول الفصول التالية من الملحق متطلبات خدمة الحرآة الجوية من حيث االتصاال

آما أن هذه الفصول تحدد المعلومات المطلوب تقديمها لكل فئة من وحدات   . الحرآة الجوية، وبين تلك الوحدات والجهات األخرى األساسية  
ن التشويش بالهاتف    أرض من اجراء اتصال مباشر وسريع ومستمر وخال م   –فينبغي أن تمّكن االتصاالت جو . خدمات الحرآة الجوية

الالسلكي الثنائي آلما أمكن ذلك، بينما تمكن االتصاالت بين وحدات خدمة الحرآة الجوية من تبادل الرسائل المطبوعة، أو االتصال   
ومات    ونظرا الى أهمية المعل . الصوتي المباشر بين مراقبي الحرآة الجوية في حالة االتصاالت المعدة بين وحدات مراقبة الحرآة الجوية   

 أرض والمعلومات الواردة من الوحدات والهيئات األخرى، يوصي الملحق الحادي عشر بتسجيل هذه   –المنقولة على القنوات الالسلكية جو 
 .االتصاالت

وتوضح اضافة للملحق المبادئ الخاصة بتعريف الطرق المزودة بخدمات الحرآة الجوية بحيث يتمكن الطيارون والعاملون في مجال خدمة          
وتبين اضافة أخرى للملحق المتطلبات   . الحرآة الجوية من تحديد أي طريق بدون خطأ ودون الحاجة الى الرجوع الى مراجع جغرافية        

.  الخاصة بعالمات التمييز التي تستخدم للنقاط المهمة، سواء آانت هذه النقاط مزودة أو غير مزودة بمساعد السلكي للمالحة الجوية
لحادي عشر على مجموعة من االضافات التي تتضمن مواد ارشادية بشأن مواضيع مختلفة مثل تنظيم الفضاء        اويحتوي أيضا الملحق

 . أرض، ووضع وتسمية الطرق الموحدة المستعملة للمغادرة والوصول    –الجوي، وحاجة خدمة الحرآة الجوية الى قنوات اتصال جو  
وتحتوي اضافة للملحق الحادي عشر على ارشادات      . قدم خدمات المالحة الجويةيعد التخطيط للطوارئ مسؤولية مهمة لجميع الدول التي ت     

موجزة لمساعدة الدول في اتخاذ االجراءات الالزمة النسياب الحرآة الجوية الدولية بسالمة وانتظام في حالة حدوث اضطرابات في         
ق الجوية العالمية الكبرى مفتوحة في حالة حدوث  خدمات الحرآة الجوية والخدمات المساندة المتصلة بها وفي االبقاء على الطر

 . اضطرابات
قد تكون السماء بغير حدود غير أن الحرآة الجوية ال تعترف بذلك فكلما ازداد عدد الطائرات التي تمأل الطرق الجوية المزدحمة، آلما               

 . لما تطورت أحكام هذا الملحق  تطورت المفاهيم واالجراءات والمعدات والقواعد المتعلقة بمراقبة الحرآة الجوية، وآ 
 
 



  عشر  الثانيالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 البحث واالنقاذ

فانطالقا من ضرورة سرعة تحديد  . تنظم خدمات البحث واالنقاذ لالستجابة ألشخاص من الظاهر أنهم في خطر ويحتاجون الى المساعدة
التوصيات الدولية في الملحق الثاني عشر لاليكاو،  موقع الناجين من حوادث الطائرات وانقاذهم، أدرجت مجموعة من القواعد القياسية و

 ).SAR" (البحث واالنقاذ"الذي يحمل عنوان 
ويوضح الملحق، الذي يكمله دليل مرجعي من ثالثة أجزاء عن البحث واالنقاذ، والذي يتناول تنظيم وادارة البحث واالنقاذ واالجراءات   

ة لقيام الدول المتعاقدة بااليكاو في أقاليمها وفي أعالي البحار بانشاء خدمات البحث الخاصة بذلك، آما يقدم هذا الملحق األحكام الالزم
ودرست بعد ذلك هذه االقتراحات . 1946وقد قدمت اقتراحات لوضع الملحق الثاني عشر للمرة األولى في . واالنقاذ وصيانتها وتشغيلها

 .1951لى هيئة قواعد قياسية وتوصيات في الطبعة األولى لهذا الملحق ونقحت لتتمشى مع متطلبات الطيران المدني الدولي، وأدرجت ع 
ويتضمن هذا الملحق المكّون من خمسة فصول تفاصيل مبادئ التنظيم والتعاون المالئمة للقيام بفعالية بعمليات البحث واالنقاذ، آما يعرض   

 .لبحث واالنقاذ في حاالت الطوارئ الفعليةاالجراءات التحضيرية الالزمة، واالجراءات التشغيلية السليمة لخدمات ا 
ومن بين الجوانب األولى التي يتناولها الفصل المتعلق بالتنظيم، شرط توفير الدول لخدمات البحث واالنقاذ داخل أراضيها وفوق تلك       

ويتناول . جوية التي أقرها مجلس االيكاو  األجزاء من أعالي البحار أو المناطق التي لم تحدد السيادة عليها في االتفاقات االقليمية للمالحة ال   
هذا الفصل أيضا انشاء وحدات البحث واالنقاذ المتنقلة، وتوفير وسائل االتصال لها، وتحديد عناصر الخدمات العامة أو الخاصة األخرى         

 .المالئمة لنشاط البحث واالنقاذ
 أماآن الحوادث، مع   فيتعبر عن الحاجة الى توفير مساعدة آافية     أما األحكام المتعلقة بمتطلبات وحدات االنقاذ من حيث المعدات، فهي   

 .المراعاة الواجبة لعدد المسافرين المعنيين 
ويغطي الفصل  . ومن الضروري قيام تعاون بين خدمات البحث واالنقاذ التابعة للدول المتجاورة حتى تتم عمليات البحث واالنقاذ بكفاءة    

و يطلب من الدول المتعاقدة بااليكاو أن تنشر وتوزع جميع المعلومات الالزمة لدخول وحدات انقاذ  الثالث هذا الجانب المهم بتعمق، وه
ويوصى أيضا بأن يرافق وحدات االنقاذ أشخاص مؤهلون في مجال التحقيق في حوادث الطائرات،    . تابعة لدول أخرى في أقاليمها بسرعة

 .وذلك لتسهيل القيام بالتحقيق
وينص على  . ع االجراءات التحضيرية، ويعرض احتياجات خدمات البحث واالنقاذ للتحقق من دقة المعلومات ونشرها  ويتناول الفصل الراب

 .الضرورية الدراجها في هذه الخطط  ضرورة وضع خطط تشغيل تفصيلية للقيام بعمليات البحث واالنقاذ ويبين المعلومات    
.   أن تتخذها وحدات االنقاذ، الى جانب مقتضيات التدريب ورفع حطام الطائرات وترد فيه أيضا االجراءات التحضيرية التي من المطلوب

. وعملية البحث واالنقاذ عملية دينامية تحتاج الى تطبيق اجراءات تشغيلية شاملة بشكل موحد ومرنة بقدر آاف لتلبية احتياجات غير عادية
 .كل فئة من الحوادثلفاصيل العمل الذي يتعين القيام به بالنسبة  وبدءا بتطلب تحديد وتصنيف حالة الطوارئ، ويشمل الفصل الخامس ت  

 وهي تعلن عادة عندما ينقطع    –" مرحلة الشك" اسم –يطلب على المرحلة األولى . وتحدد فئات حاالت الطوارئ ثالث مراحل متمايزة
وقد يتم تنشيط مرآز تنسيق االنقاذ المعني  . لمقصداالتصال الالسلكي مع الطائرة وال يمكن اعادته، أو عندما ال تصل الطائرة الى نقطة ا

 .فيقوم ذلك المرآز بجمع التقارير والبيانات المتعلقة بالطائرة المعنية وتقييمها   . أثناء هذه المرحلة
يه وحدات وذلك حسب تطورات الموقف، فيقوم مرآز تنسيق االنقاذ في هذا الوقت بتنب  " مرحلة التنبيه"ويجوز لمرحلة الشك أن تتحول الى  

 .خدمات البحث واالنقاذ المختصة ويتخذ مزيدا من التدابير
وفي هذه المرحلة يكون مرآز تنسيق االنقاذ مسؤوال عن اتخاذ    . عندما يتأآد على نحو معقول أن طائرة في خطر " مرحلة االستغاثة"وتعلن 

 من االجراءات المحددة سلفا، يتم ابالغ مشغل الطائرة، ودولة    وامتثاال لمجموعة . التدابير لمساعدة الطائرة وتحديد موقعها بأسرع ما يمكن  
التسجيل، ووحدات خدمات الحرآة الجوية المعنية، ومراآز تنسيق االنقاذ المجاورة، والسلطات المالئمة لتحقيق الحوادث، آما توضع خطة             

 .للقيام بالبحث واالنقاذ وينسق تنفيذها
جراءات التي تطبقها الجهات المسؤولة بالميدان عن عمليات بحث وانقاذ يشترك فيها مرآزان     أما الفصل الخامس فيحتوي على تفاصيل اال  

وثمة اجراءات أخرى تتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها في موقع   . أو أآثر لتنسيق االنقاذ، فضال عن اجراءات انهاء أو تعليق العمليات  
 .تقط نداء االستغاثةالحادث، وبالتدابير الموجهة لقائد الطائرة التي تل

أولها تلك االشارات التي تستخدمها الطائرات والسفن أثناء   . وتحتوي اضافة بهذا المرفق بهذا الملحق على ثالث مجموعات من االشارات   
ة بالناجين    جو تستخدمها وحدات العناي–أما المجموعتان الثانية والثالثة، فتتكونان من اشارات مرئية أرض   . قيامها بعملية بحث وانقاذ

 .وفرق االنقاذ األرضية 
 



 الثالث عشرالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 تحقيق حوادث ووقائع الطيران 

ويتم على أفضل وجه تحديد . يجب أن تحدد أسباب وقوع أي حادث أو واقعة طيران خطيرة، وذلك لتالفي وقوع حوادث أو وقائع متكررة 
النقطة، ينص الملحق الثالث عشر على أن الهدف لتحقيق الحوادث أو     وتأآيدا لهذه . العوامل المسببة للحادث باجراء تحقيق بطريقة سليمة 

 . الوقائع هو منع وقوعها  
وقد ُآتب بطريقة يمكن أن يفهمها جميع المشارآين في      . يوفر الملحق الثالث عشر المتطلبات الدولية لتحقيق حوادث ووقائع الطيران  

ي آافة أرجاء العالم الذين قد ُيطلب منهم، وآثيرا ما يكون ذلك فوريا، معالجة       وهو، بهذه الصفة، بمثابة وثيقة مرجعية للناس ف . التحقيق
ومن أمثلة ذلك أن الملحق ينص على الدول التي يجوز لها المشارآة في         . الجوانب العديدة للتحقيق في حادث أو واقعة طيران خطيرة    

ويحدد أيضا حقوق  . غل ودولة تصميم الطائرة ودولة صنعهاالتحقيق، مثل الدولة التي يقع بها الحادث ودولة التسجيل ودولة المش
 .ومسؤوليات هذه الدول 

وتغطي الفصول الثالثة األولى التعاريف ومجال  . تتألف الطبعة التاسعة من الملحق الثالث عشر من ثمانية فصول واضافة وأربعة مرفقات  
لة ومسؤولية الدولة التي وقع بها الحادث بالنسبة للتحفظ على الطائرة  ويتضمن الفصل الثالث حماية األد.  التطبيق وبعض المعلومات العامة 

 . وهو يحدد أيضا الطريقة التي يجب أن تعالج بها هذه الدولة طلبات المشارآة في التحقيق المقدمة من دول أخرى  . ورفعها
.  بع على اجراءات لعملية القيام بهذا االخطارويحتوي الفصل الرا. يجب اخطار جميع الدول التي قد يعنيها التحقيق فورا بوقوع الحادث

ويبين الفصل ذاته المسؤوليات عن اجراء التحقيق على نحو يتوقف على مكان وقوع الحادث، آأن يقع في اقليم دولة متعاقدة بااليكاو أو في       
 رسميا بالتحقيق، يتناول الفصل الخامس   وعقب ابالغ السلطات المختصة. اقليم دولة غير متعاقدة أو خارج اقليم أي دولة من دول االيكاو

 .عملية التحقيق
وتجري تلك الدولة التحقيق عادة، ولكن يجوز لها أن توآل القيام  . تقع المسؤولية عن التحقيق على عاتق الدولة التي يقع فيها الحادث

المسؤولية عن اجراء التحقيق على عاتق دولة   أما اذا وقع الحادث خارج اقليم أي دولة، تقع  . بالتحقيق آليا أو جزئيا الى دولة أخرى
 .التسجيل

ويجوز أيضا . يحق لدول التسجيل والمشّغل والتصميم والصنع أن تشارك في التحقيق وأن تعين ممثال معتمدا لها لالشتراك في التحقيق
للدولة التي تجري التحقيق أن تستعين بأفضل الخبراء الفنيين المتوافرين من أي     ويجوز  . تعيين مستشارين لمساعدة الممثلين المعتمدين   

 .مصدر للمساعدة في التحقيق 
تتضمن عملية التحقيق جمع وتسجيل وتحليل جميع المعلومات المتصلة بالحادث وتحديد أسبابه وتقديم توصيات مالئمة للسالمة واآمال    

 .التقرير النهائي
أيضا على أحكام تتعلق بالمحقق المسؤول ومسجالت الطيران وفحوص التشريح والتنسيق مع السلطات القضائية        ويشتمل الفصل الخامس 

ويحق أيضا للدول التي توفي مواطنوها في حادث تعيين خبير . واخطار سلطات أمن الطيران وافشاء السجالت واعادة فتح التحقيق  
 .لالشتراك في التحقيق

ويرد النموذج الموصى به للتقرير النهائي     . قياسية وتوصيات تتناول اعداد ونشر التقرير النهائي عن التحقيق     يتضمن الفصل السادس قواعد   
 .في مرفق بالملحق  

ويعتبر التشارك في مثل هذه المعلومات للسالمة أمرا       . وتسهل قواعد بيانات الكمبيوتر آثيرا فرز وتحليل المعلومات عن الحوادث والوقائع    
وتقوم االيكاو بتشغيل قاعدة بيانات تعرف باسم نظام االبالغ عن بيانات حوادث ووقائع الطائرات،    .  الى منع وقوع الحوادثحيويا بالنسبة

ويتناول الفصل السابع من الملحق الثالث عشر متطلبات االبالغ الخاصة       . الذي ييسر تبادل المعلومات عن السالمة فيما بين الدول المتعاقدة   
 .ن بيانات حوادث ووقائع الطائرات والذي يتم عن طريق تقارير أولية وتقارير بيانات الحادثة أو الواقعة  بنظام االبالغ ع

وتشمل األحكام الواردة في هذا الفصل النظم االلزامية  . يتناول الفصل الثامن من الملحق الثالث عشر اجراءات منع وقوع الحوادث   
ثم يعالج هذا الفصل نظم   .  بيئة غير جزائية لالبالغ الطوعي عن األخطار على السالمة  والطوعية لالبالغ عن الوقائع، وضرورة توفير   

وأخيرا،   . قواعد البيانات ووسيلة لتحليل بيانات السالمة التي تحتوي عليها مثل هذه القواعد للبيانات بغية تحديد أي اجراءات وقائية مطلوبة
 السالمة الجوية لتسهل التبادل الحر للمعلومات عن ثغرات السالمة الفعلية        يوصي بأن تشجع الدول انشاء شبكات لتبادل معلومات  

وتشكل العمليات المبينة في هذا الفصل جزءا من نظام الدارة السالمة يهدف الى التقليل من عدد الحوادث والوقائع الخطيرة   . والمحتملة
 . على نطاق العالم

 



  عشرالرابعالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 المطارات
 تصميم وتشغيل المطارات  المجلد األول ـ 
 مطارات طائرات الهليكوبتر المجلد الثاني ـ 

فتغطي هذه الموضوعات مجاال واسعا من تخطيط       . يتميز الملحق الرابع عشر باتساع نطاقه من حيث الموضوعات التي يتضمنها     
طارات طائرات الهليكوبتر الى بعض التفاصيل مثل زمن التوصيل الالزم لمصادر القدرة الثانوية، ومن الهندسة المدنية الى         المطارات وم 

ومما يجعل تغطية آل . هندسة االضاءة، ومن توفير معدات متقدمة لالنقاذ واطفاء الحرائق الى أمور بسيطة آابعاد الطيور عن المطارات
 بين دفتي هذا الملحق أمرا صعبا لهو ذلك التغيير المستمر في صناعة الطائرات التي ينبغي على المطارات          هذه الموضوعات المتعددة 

 الطائرات الحديثة، والزيادة في العمليات الجوية، والعمليات التي تتم عند انخفاض درجات الرؤية، والتقدم التكنولوجي ان طرز . مواآبتها
 تعديال،  39، وبعد  1990وفي عام  .  من الملحق الرابع عشر أحد المالحق التي تتغير بسرعة آبيرة       لمعدات المطارات، آلها عوامل تجعل   

تم فصل الملحق الى مجلدين، ويتعلق المجلد األول بتصميم وتشغيل المطارات، أما المجلد الثاني فيتعلق بتصميم مطارات طائرات     
 .الهليكوبتر

 من 15نوعه أيضا، فهو ينطبق على جميع المطارات المفتوحة للجمهور وفقا ألحكام المادة      والمجلد األول للملحق الرابع عشر فريد من    
 صفحة اضافية من 13 صفحة من القواعد القياسية والتوصيات، و61، وآان يشتمل على 1951ويرجع تاريخه الى عام  . اتفاقية شيكاغو

نت الطبعة األولى تشتمل على مواصفات تتعلق بالمطارات المائية  وآا. االرشادات الخاصة بتطبيق هذه القواعد القياسية والتوصيات
 صفحة من المواصفات، فضال     180أما الطبعة الحالية فهي تشتمل على ما يزيد على  . والمطارات غير المزودة بمدارج التي اختفت آلها   

 .في جميع أنحاء العالمعن صفحات اضافية مخصصة لمواد ارشادية بشأن المواصفات المتعلقة بالمطارات الدولية   
 .وتشير محتويات المجلد األول، مع تفاوت في المدى، الى تخطيط وتصميم المطارات، والى تشغيلها وصيانتها  

ونظرا الى     . وتمثل منطقة التحرآات المتسعة، التي تمتد من المدرج وعلى طول الممرات حتى ساحة وقوف الطائرات، قلب المطار     
ان المواصفات المتعلقة بالخواص الطبيعية لهذه    . فان تصميم هذه التجهيزات يتطلب مقدارا أآبر من الدقة    ضخامة الطائرات الحالية،  

التجهيزات، مثل عرض المدارج والممرات، وميول أسطحها، ومسافات انفصالها عن التجهيزات األخرى تشكل جزءا رئيسيا من هذا            
نها خالل سنوات االيكاو األولى، مثل مناطق األمن عند نهايات المدارج، والطرق    آما ترد مواصفات لتجهيزات جديدة لم يسمع ع. الملحق

وتعتبر هذه التجهيزات حجر األساس للمطارات، اذ أنها تحدد الشكل العام للمطارات وأبعادها، ولذا يصمم            . الخالصة، وامتدادات التوقف
 . المهندسون الهيكل األساسي لهذه المرافق بموجبها 

اذ ينبغي أن يكون الفضاء الجوي     . ديد الشكل العام ألرض المطارات، يلزم أيضا وضع مواصفات المجال الجوي الالزمة لها         وآما يلزم تح 
ويهم تحديد حجم هذا المجال الجوي  . المحيط بالمطار خاليا من العوائق حتى تتمكن الطائرات من تنفيذ عمليات االقتراب والمغادرة بأمان 

لكيال يتعذر استخدام المطارات من جراء     "... ان امكانية توسيع المطار وبقائه، أو وفقا لما ورد في الملحق       مضحتى يمكن حمايته وذلك ل
ويتم ذلك بتخصيص سلسلة من المساحات تسمى أسطح الحد من العوائق وتوضع فيها حدود لمدى امتداد األشياء الى ... تكاثر العوائق
من العوائق ومقاسات هذه األسطح والمتطلبات الخاصة بتوفير       الحد  شروط الخاصة بأسطح     ولقد صنفت في الملحق ال ".  المجال الجوي

مدارج االقتراب غير اآللي، : الفئات ستة وهيهذه  وعدد . سطح معين للحد من العوائق، ومقاييسها وفقا للفئة التي ينتمي اليها المدرج   
 .، ومدارج االقالع 3 أو 2 أو 1ة ومدارج االقتراب غير الدقيق، ومدارج االقتراب الدقيق فصيل  

وبعكس   . من السمات الالفتة للنظر في المطارات آثرة األضواء التي تعد بالمئات بل باآلالف أحيانا والتي تستخدم لتوجيه حرآة الطائرات 
ما يحدث أثناء وجود الطائرات في الجو حيث يتم التوجيه بواسطة مساعدات السلكية، توجه الطائرات أثناء سيرها على األرض باستخدام    

 يحدد بالتفصيل أنظمة عديدة لالستخدام تحت أحوال جوية مختلفة وظروف مختلفة،    14ان المجلد األول من الملحق   . ئية أساسامساعدات مر
مفهوما في الحال من جانب الطيارين من مختلف الجنسيات، فان توحيد مواقعها      وبما أن مغزى هذه المساعدات المرئية ينبغي أن يكون   

آما أنه أمكن في . ولقد أدى التقدم الحديث في تكنولوجيا االنارة الى زيادات آبيرة في شدة االضاءة. لغايةوخواصها الضوئية أمر مهم ل 
ويرجع الفضل في ذلك الى صنع مصادر ضوئية    .  السنوات األخيرة ترآيب األنوار في األسطح المرصوفة التي تمر الطائرات فوقها    

سطوع للعمليات النهارية والليلية، وفي بعض أحوال االضاءة أثناء النهار قد يكون استخدام   وتصلح األنوار الحديثة شديدة ال . صغيرة الحجم
أما عالمات المطارات فهي    . ويحتوي الملحق الرابع عشر على نصوص بشأن استعمال هذه العالمات       . عالمات بسيطة فعاال الى حد بعيد 
لمطارات الكبيرة والمطارات آثيفة الحرآة، لتمكينهم من سلوك الطريق    ويهم توجيه الطيارين في ا. نوع ثالث من المساعدات المرئية
 . الصحيح داخل منطقة التحرآات

ولذا خصص قسم من الملحق الرابع عشر، المجلد األول، لموضوع تحسين سالمة   . وتهدف معظم المواصفات الى تعزيز سالمة الطيران 
 المواصفات المتعلقة بترآيب المعدات واختيار مواقعها بالقرب من  وتجدر بصفة خاصة مالحظة بعض. استعمال معدات المطارات

وينص الملحق آذلك على  . والغرض من ذلك هو الحد من األخطار التي قد تنجم عن المعدات بالنسبة لتشغيل الطائرات   . المدارج
 .ة تشغيل المساعدات المرئيةاالحتياجات الى مصدر قدرة ثانوي، وعلى خواص التصميم لدوائر االضاءة، والحاجة الى مراقب 



 

ولذا تتضمن الطبعة الحالية من الملحق الرابع عشر، المجلد األول   . وقد وجه في السنوات األخيرة مزيد من االهتمام الى تشغيل المطارات 
 من آل ما    آما يراعى التخلص. وهي ترآز بوجه خاص على المناطق المرصوفة والمساعدات المرئية     . مواصفات بشأن صيانة المطارات 

 .من شأنه أن يجلب الى داخل المطار الطيور التي قد تشكل خطرا على تشغيل الطائرات 
وتستأثر خدمات االنقاذ ومكافحة الحريق بأهمية حاسمة بالنسبة لتشغيل أي مطار ويجب أن تكون هذه الخدمات متوافرة في جميع        

لملحق المواد التي يجب استعمالها والكميات والمهالت التي يجب أن يتم خاللها فيحدد ا. المطارات الدولية وفقا ألحكام الملحق الرابع عشر 
 . احضار هذه المواد الى موقع حادث طيران 

ولهذا  . ولتمكين الطائرات الحديثة من االقالع والهبوط بطريقة آمنة وروتينية، يلزم ابالغ معلومات دقيقة عن حالة التجهيزات بالمطارات   
المعلومات التي يجب ابالغها، آيفية تحديدها، طريقة ابالغها، األشخاص        : لرابع عشر، المجلد األول، النقاط التالية     الغرض يحدد الملحق ا 
 المواصفات المتعلقة بابالغ هذه المعلومات بواسطة  – خدمات معلومات الطيران –يبين الملحق الخامس عشر   (.المطلوب ابالغها اليهم 

ومن بين المعلومات التي يجب ابالغها، ارتفاع أجزاء المطار المختلفة، وقوة تحمل           ).  ت الطياريننشرات معلومات الطيران واعالنا   
 .المساحات المرصوفة، وحالة أسطح المدارج، ومستوى خدمات االنقاذ ومكافحة الحريق      

المواصفات الواردة في المجلد  وهذه المواصفات تكمل   . ترد في المجلد الثاني من الملحق الرابع عشر أحكام تخص مطارات الهليكوبتر    
وتتناول هذه األحكام الخواص المادية وأسطح الحد من العوائق المطلوبة      . األول، والتي تنطبق على مطارات الهليكوبتر في بعض األحيان    

وذلك في آل من لعمليات الهليكوبتر من مطارات طائرات الهليكوبتر بمستوى السطح والشاطئية المرفوعة ومنصات طائرات الهليكوبتر،     
وترد أيضا في المجلد الثاني، مواد بشأن عالمات واضاءة مطارات الهليكوبتر، وآذلك     . األحوال الجوية للطيران البصري والطيران اآللي 

ت في وبالرغم من أن مواصفات العالمات واالضاءة لمطارات الهليكوبتر ال تنطبق اال على العمليا . متطلبات االنقاذ ومكافحة الحريق بها
 .األحوال الجوية البصرية، اال أن العمل جار العداد مساعدات مرئية تالئم عمليات الهليكوبتر في األحوال الجوية للطيران اآللي

 



  عشرالخامسالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 خدمات معلومات الطيران

ويتمثل هدف خدمة .  دورا مساندا من أهم األدوار بالنسبة الى الطيران المدني الدولي، وأقلها لمعانا) AIS(تلعب خدمة معلومات الطيران 
 .الحة الجوية الدولية وانتظامها وآفاءتها معلومات الطيران في ضمان انسياب المعلومات الضروري لسالمة الم    

بيانات الطيران المحددة وترتيبها أو   /أو اصدار معلومات/ الملحق الخامس عشر الكيفية التي تقوم بها خدمة معلومات الطيران بتلقي و   يحدد
يد واالتساق في تقديم   والغرض من ذلك هو سد الحاجة للتوح    .   تخزينها وتوزيعها  /تجميعها وتحريرها واعداد نماذجها ونشرها     

 .بيانات الطيران المطلوبة من أجل االستخدام التشغيلي من جانب الطيران المدني الدولي /معلومات

ويرجع أصل الملحق ذاته الى نص المادة .  1953وقد اعتمد مجلس االيكاو القواعد القياسية والتوصيات األصلية لهذا الملحق أول مرة في 
 توصيات صادرة عن     أثر ووضعت لجنة المالحة الجوية لاليكاو المتطلبات األولى للملحق الخامس عشر على    .  من اتفاقية شيكاغو37

اجراءات تتعلق باالعالنات الدولية  نشرت هذه المتطلبات بترخيص من المجلس على هيئة  1947اجتماعات اقليمية للمالحة الجوية، وفي 
 . للطيارين

".  اعالنات للطيارين"، المشتق من تعبير باللغة االنجليزية معناه  "نوتام"الى وضع المختصر  " طياريناالعالنات الدولية لل"وأدى تعبير 
وعلى أثر ذلك تم نشرها تحت   .   عليهات بحث اجتماع خاص بشأن النوتام االجراءات المشار اليها أعاله، واقترح ادخال تعديال   1949وفي 

 تعديال على الملحق الخامس عشر لمواآبة    33 السنين  وأدخل على مضى.  1951قت في  وطب"اجراءات خدمات المالحة الجوية "عنوان 
  وفي السنوات القليلة الماضية جاءت تعديالت الملحق .التغييرات السريعة الناجمة عن السفر بطريق الجو والمرتبطة بتكنولوجيا المعلومات 

بيانات الطيران وبيانات المعالم الطبيعية الجيدة اذ أنها /ناسب معلوماتالخامس عشر انعكاسا الزدياد الحاجة ألن تقدم في الوقت الم 
ويتضمن الملحق اآلن العديد   .  أصبحت من العناصر ذات األهمية الحاسمة لنظم المالحة المعتمدة على البيانات والمحمولة على متن الطائرة  

 .و الخاطئة التي من المحتمل أن تؤثر على سالمة المالحة الجوية  بيانات الطيران المحرفة أ/من األحكام الهادفة لمنع تقديم معلومات

ويجب أن تتوافر لمشغل أي طراز من الطائرات، سواء آانت طائرة صغيرة خاصة أو طائرة نقل آبيرة، مجموعة متنوعة من المعلومات   
جب أن يعرف المشغل األنظمة المتعلقة بدخول فعلى سبيل المثال، ي.  بشأن تجهيزات وخدمات المالحة الجوية التي قد يتوقع استخدامها

 الهليكوبتر والمساعدات   طائراتوعبور المجال الجوي لكل دولة ستجرى فيها عمليات، وأن يعرف ما يتوافر من المطارات ومطارات   
ويجب أيضا ابالغ .  االمالحية وخدمات األرصاد الجوية وخدمات االتصاالت وخدمات الحرآة الجوية واالجراءات واألنظمة المتعلقة به

المشغل، وغالبا ما يتم ذلك بمهلة قصيرة جدا، بأي تغيير يؤثر على تشغيل هذه التجهيزات وتقديم هذه الخدمات ويجب أن يعرف أي قيود أو  
ومات قبل تقديم هذه المعلوفي حين يمكن في آل األوقات تقريبا .  مخاطر في المجال الجوي من المحتمل أن تؤثر على الرحالت الجوية  

 .  تقديمها خالل الطيران، اال أنها يجب، في بعض الحاالتاالقالع

 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، في أن آل دولة مسؤولة عن      28 المنبثق عن المادة  ، تتمثل الفلسفة التي يقوم عليها الملحق الخامس عشر    
ئمة أو مطلوبة لتشغيل الطائرات العاملة في الطيران المدني الدولي داخل  أن توفر للجهات المعنية بالطيران المدني أي أو آل معلومات مال

 .اقليمها، وفي المناطق خارج اقليمها التي تكون فيها الدولة مسؤولة عن مراقبة الحرآة الجوية أو لديها مسؤوليات أخرى     

وعلى سبيل المثال، قد تظل المعلومات     .   سريانهاقد تتفاوت المعلومات التي تعالجها خدمة معلومات الطيران تفاوتا آبيرا من حيث مدة  
اال ) بسبب البناء أو االصالح مثال(المتعلقة بالمطارات وتجهيزاتها سارية لسنوات عديدة بينما ال تسري التغييرات في توافر تلك التجهيزات   

 .وقد تكون المعلومات سارية لوقت قصير بحيث يكون أياما أو ساعات  .  لفترة قصيرة نسبيا

من الجائز أن يتفاوت أيضا مدى االستعجال الذي تتسم به المعلومات، وآذلك نطاق تطبيقها من حيث عدد المتأثرين بذلك من المشغلين أو      
 .ويمكن أن تكون المعلومات مطولة أو موجزة أو أن تتضمن رسوما بيانية    .  أنواع العمليات

 تتوقف على مدى استعجالها وأهميتها التشغيلية ونطاقها وحجمها وطول الوقت الذي  لذلك، يتم التعامل مع معلومات الطيران بطريقة مختلفة 
وينص الملحق الخامس عشر على أن تنشر معلومات الطيران آمجموعة متكاملة من معلومات      .  ستظل خالله سارية ومالئمة للمنتفعين 

، بما في ذلك خدمة التعديل، واالضافات لدليل الطيران واالعالن     )AIP( دليل الطيران  :  وهي تتكون من العناصر التالية    .   الطيران
والقوائم المرجعية وقائمة االعالنات ) AIC( ونشرات معلومات الطيران  ) PIB( ونشرات معلومات قبل الطيران  ) NOTAM( للطيارين 

 . ويستخدم آل عنصر لتوزيع أنواع محددة من معلومات الطيران  .  للطيارين السارية 

علومات المتعلقة بالتغييرات في التجهيزات أو الخدمات أو االجراءات فهي تتطلب، في معظم الحاالت، ادخال تعديالت على أدلة   أما الم
وعادة ما تعمل .  عمليات شرآات الطيران أو الوثائق وقواعد البيانات األخرى الصادرة عن مختلف الجهات العاملة في مجال الطيران    

واذا نشرت معلومات الطيران بال تمييز وبمواعيد  .  الحتفاظ بهذه المطبوعات طبقا لبرنامج انتاج موضوع سلفاالمؤسسات المسؤولة عن ا 
ونظرا ألنه يمكن توقع التغييرات للتجهيزات والخدمات  .  سريان متنوعة، لتعذر تحديث األدلة والوثائق وقواعد البيانات األخرى بانتظام



 

يتطلب أن تسري    ، )يم معلومات الطيران ومراقبتها  تنظ (AIRACشر على اتباع نظام مقرر، يسمى     واالجراءات، ينص الملحق الخامس ع  
التغييرات المهمة وأن توزع المعلومات وفقا لجدول زمني محدد مسبقا لمواعيد السريان، ما لم يصبح هذا االجراء غير عملي بالنظر الى             

 .اعتبارات تشغيلية

أنه يجب توفير معلومات قبل الطيران في آل مطار طائرات أو آل مطار هليكوبتر يستخدم عادة   ينص الملحق الخامس عشر أيضا على  
للعمليات الدولية ويحدد محتوى معلومات الطيران التي يتم توفيرها ألغراض التخطيط قبل الطيران وعلى متطلبات لتقديم تلك المعلومات       

 الى ذلك، هناك متطلبات لضمان نقل معلومات بعد الطيران المهمة المقدمة من   وباالضافة.  عن طريق النظم اآللية لمعلومات الطيران  
 .الى خدمة معلومات الطيران من أجل توزيعها حسب ما تقتضيه الظروف  )  مثل وجود خطر من الطيور  (طواقم قيادة الطائرات 

ادارة  /ر نظم االتصاالت والمالحة واالستطالع بيانات الطيران وفي دورها وأهميتها مع تطو    /حدث تغيير آبير في الحاجة الى معلومات
ونظم المالحة القائمة على ) RNP(واألداء المالحي المطلوب ) RNAV(وأدى تنفيذ المالحة المنطقية ).  CNS/ATM(الحرآة الجوية 

الدقة والوضوح   (س بيانات الطيران وبيانات التضاري/ الطائرة الى متطلبات صارمة لجودة معلوماتالكمبيوتر والمحمولة على متن 
 ).والموثوقية

التي تنص، عند وصفها للبيانات الحرجة، على ما    )  أ8-2-3بيانات الطيران من الفقرة    /يتضح اعتماد المنتفعين على جودة بعض معلومات 
بوطها بسالم    يوجد احتمال قوي أنه عند استخدام البيانات الحرجة المحرفة سيؤدي ذلك الى تعرض استمرار طيران الطائرة وه       : "يلي

 ".لخطر بالغ مع احتمال وقوع آارثة  

البيانات المحرفة أو الخاطئة يمكن أن تؤثر على سالمة المالحة الجوية بسبب اعتماد آل من النظم  /ونظرا ألنه من المحتمل أن المعلومات
صناعة الطيران وخدمات الحرآة الجوية     (المحمولة على متن الطائرة والنظم األرضية عليها، فال بد من أن تضمن آل دولة أن المنتفعين  

 .بيانات الطيران الجيدة في الوقت المناسب للفترة المعتزم فيها استخدامها/يتلقون معلومات...) الخ

البيانات المطلوبة للمنتفعين، ينص الملحق الخامس عشر على أنه يجب على الدول انشاء نظام للجودة      /لتحقيق هذا، ولبيان جودة المعلومات   
نشر أو تخزين      جميع أو تحرير أو اعداد نماذج أو   أو اصدار أو ترتيب أو ت /تلقي و(ضع اجراءات الدارة الجودة في جميع مراحل عملية      وو

ة، بما يضمن وجود    لاليضاح بالنسبة لكل مرحلة وظيفويجب أن يكون نظام الجودة موثقا وقابال.  بيانات الطيران/معلومات ) أو توزيع
البيانات خالل مراحل االنتاج /واالجراءات والعمليات والموارد بغية آشف ومعالجة أي حاالت شذوذ في المعلومات الهيكل التنظيمي 

البيانات من أي نقطة  /ومن الجوانب الواضحة لمثل هذا النظام الدارة الجودة امكان تتبع جميع المعلومات.  والصيانة واالستخدام التشغيلي
 .سابقة الى أصلهاوالعودة من خالل العمليات ال 

مع أن تقديم خدمة معلومات الطيران واالبقاء عليها ال يعتبران من أهم أنشطة الطيران المدني الدولي والحقيقة أن تعقد أجهزة المالحة         
ون هذه   المحمولة على متن الطائرة التي تعتمد على البيانات وتقدم معلومات خدمة معلومات الطيران قد يكون واضحا للمنتفع، ولكن بد

 .الخدمة ال يعرف الطيار ما قد يصادفه أثناء الرحلة الجوية 



 الملحق السادس عشر
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 )المجلدان األول والثاني(حماية البيئة 
ناول الملحق السادس عشر          ي    (يت دان األول والثان ئة من آثار ضوضاء الطائرات وانبعاثات محرآات الطائرات   ) المجل ة البي ولم يكن .  حماي

 .لى اتفاقية شيكاغوأحد يفكر في هذين الموضوعين تقريبا عند التوقيع ع
ثا        رات م ى ضجيج المراوح، وهي تدور                رآانت ضوضاء الطائ ئذ عل نها آانت تقتصر حين ى، ولك او األول ق بالفعل خالل سنوات االيك  قل

ريبة من سرعة الصوت          اد وازداد بتزايد اعد.  وزاد هذا القلق عند ادخال الجيل األول من الطائرات النفاثة في أوائل الستينات       .  بسرعات ق
 .هذا النوع من الطائرات المستخدمة في الرحالت الدولية

وتقل الضوضاء بتقليل القدرة، ولكن يجوز أن   .  ، بين أمور أخرى، بقدرة المحرآات التي تدفعها في الجو         وترتبط ضوضاء الطائرات النفاثة   
 .يؤثر اتخاذ مثل هذا االجراء على سالمة الطائرات النفاثة

ام      رارا يعترف بجدية مشكلة الضوضاء بالقرب من المطارات، وآلفت مجلس االيكاو       ، اعتمدت ا   1968وفي ع او ق ية لاليك ية العموم لجمع
 .  بأن يضع المواصفات الدولية والمواد االرشادية ذات الصلة لمراقبة ضوضاء الطائرات

رارا آخر اعترف              1971وفي    ية ق ية العموم ية المضرة ذات الصل        ، اعتمدت الجمع ار البيئ ووضع هذا القرار على    .  ة بنشاط الطيران  باآلث
يه نمو الطيران المدني الدولي بحيث يعود بالنفع على سكان العالم وأن يحقق أقصى قدر من المواءمة بين النمو               او مسؤولية توج ق االيك عات

 .اآلمن المنظم للطيران المدني وبين نوعية البيئة البشرية
تمد في        د اع ذي يتناول مختلف جوانب المشاآل الناجمة عن ضوضاء الطائرات، على أساس التوصيات            الملحق السادس عشر ا       1971وق ل

د في                       ذي عق رات بالقرب من المطارات ال تماع الخاص بشأن ضوضاء الطائ ذه الجوانب ما يلي   1969الصادرة عن االج :  ، وتضمنت ه
ر                      ى تحمل ضوضاء الطائ درة االنسان عل رات، وق ياس ضوضاء الطائ رخيص ضوضاء الطائرات، ومعايير  اجراءات وصف وق ات،  وت

راقبة استخدام األراضي، واجراءات للحد من الضوضاء أثناء اختبار المحرآات قبل                  رات، وم لوضع اجراءات للحد من ضوضاء الطائ
 .االقالع

تماع بقليل، ُأنشئت      ذا االج د ه الضوضاء لمختلف فئات ص ترخياللجنة المعنية بضوضاء الطائرات لمساعدة االيكاو في وضع متطلبات وبع
 .الطائرات

ديل للملحق السادس عشر الذي أصبح ساري المفعول في                   نة أول تع ذه اللج تماع األول له  وتضمن ترخيص الضوضاء 1973ووضع االج
 .لالنتاج المستقبلي من الطائرات النفاثة دون الصوتية والطرز المشتقة منها

ية، وضعت اللجنة المع         تماعات التال نية بضوضاء الطائرات قواعد قياسية لترخيص الضوضاء للطائرات النفاثة المستقبلية دون         وخالل االج
تاج المستقبلي للطرز الحالية من طائرات النقل فوق الصوتية والهليكوبتر                     تقبلية المروحية، فضال عن االن رات المس آما .  الصوتية، والطائ

و                رات ف رخيص الضوضاء للطائ ادية لت ا وضعت خطوطا ارش ق الصوتية المستقبلية، والطائرات المروحية القصيرة االقالع والهبوط،       أنه
 .باالضافة الى وحدات القدرة المساعدة، والنظم ذات الصلة المرآبة على متن الطائرات، أثناء تشغيلها على سطح األرض

او   ية لاليك ية العموم تمدته الجمع رار اع ي أدى ق ب 1971ف ددة بخصوص ان ر مح اذ تدابي ى اتخ رآات ال ى وضع ،عاثات المح  باالضافة ال
او، الخاصة بمراقبة انبعاثات طرز معينة من محرآات الطائرات              ية لاليك واعد القياس راحات تفصيلية بشأن الق وبعد ذلك أنشئت اللجنة .  اقت

 .المعنية بانبعاثات محرآات الطائرات بغية اعداد قواعد قياسية محددة النبعاثات محرآات الطائرات
ذ ي  وتضع ه تمدت ف ي اع ية الت واعد القياس نفاثة    1981ه الق ية ال رآات العنف ن المح ة م وثات الغازي دخان وبعض المل بعاثات ال دودا الن  ح

ية المروحية الكبيرة التي ستنتج مستقبال، آما أنها تمنع اخراج الوقود قبل احتراقه                 ع نطاق الملحق السادس عشر     وقد وسّ .  والمحرآات العنف
ي باضافة ال     ويضم المجلد األول من الملحق السادس عشر       ".  حماية البيئة "نصوص الخاصة بانبعاثات المحرآات اليه وأصبح عنوانه         الحال

 .المنقح أحكاما متعلقة بضوضاء الطائرات، بينما يحتوي المجلد الثاني على أحكام خاصة بانبعاثات محرآات الطائرات
تل             ى تصنيفات تفصيلية لمخ د األول عل رخيص الضوضاء          ويحتوي المجل تم بمقتضاها ت رات، ي فهي تشمل الطائرات النفاثة دون     .  ف الطائ

دم        ي ق رخيص الضوضاء لنموذجها األولي قبل      طلب   الصوتية الت ، والطائرات النفاثة دون الصوتية التي قدم الطلب الخاص 6/10/1977ت
ا عن                         زيد وزنه ي ي رات المروحية الت ده، والطائ تاريخ أو بع ذا ال ا في ه ، والطائرات التي ال تتعدى هذا الوزن، والطائرات         آجم  5 700به

بل                        ي ق نموذجها األول رخيص الضوضاء ل د طلب ت ي ق رات الهليكوبتر التي قدم طلب ترخيص        1/1/1975األسرع من الصوت الت ، وطائ
 . أو بعد ذلك التاريخ1/1/1980الضوضاء لنموذجها األولي في 

واعد قي رات وتوضع ق ن طرز الطائ ل صنف م دة الضوضاء لك ر ش ية لتقدي ي ال .  اس روحية الت رات ذات المحرآات الم دا الطائ يما ع وف
الع            ند االق ا األقصى ع تجاوز وزنه  حسب شهادة الصالحية للطيران، يتم تقدير الضوضاء بواسطة المستوى الفعلي للضجيج             آجم 5 700ي

يبل          نه بالدس را ع ى            وهو .  (EPNdB)المحسوس معب رات عل ار ضوضاء الطائ ي  االنسان، مع مراعاة المستوى اآلن مؤشر رقمي واحد آلث
 .للضجيج المحسوس ومدته

ياس الحد األقصى للضوضاء على جوانب خط السير، أو عند االقتراب، أو في االتجاه                               نقاط لق رات مختلف ال ذه الطرز من الطائ حددت له
ة، باالضافة الى ا         رة المحلق   وتقوم دولة التسجيل بترخيص الضوضاء للطائرة عندما تقتنع .جراءات لالختبارات الجويةالرأسي تحت الطائ

 .بأن الطائرة المعنية تفي بشروط تساوي على األقل القواعد القياسية المطبقة والواردة في هذا الملحق
ي من الملحق السادس عشر،               د الثان ا المجل المقصود للوقود السائل في الجو من جانب جميع فهو يحتوي على قواعد قياسية تحرم التفريغ أم

 .18/2/1982الطائرات ذات المحرآات العنفية، المصنوعة بعد 
روحية،     ية الم رآات العنف ن المح نفاثة وم ية ال ن المحرآات العنف دخان م بعاثات ال ن ان د م ية تح واعد قياس ى ق ذا الملحق عل توي ه ا يح آم

ران بسرعات دون صوتية، وا       تعملة للطي د    المس ي صنعت بع ا فيما يتعلق بالمحرآات المستعملة للطيران بسرعات تفوق  .  1/1/1983لت أم
 .18/2/1982سرعة الصوت، فتفرض قيود مشابهة على المحرآات المصنوعة بعد 



 

بعاثات أول أ      ن ان د م ية للح واعد قياس ذلك ق ق آ من الملح رقة، وأ    وويتض ر المحت ربونية غي رآبات الهيدروآ ربون، والم يد الك يد آس آاس
روجين، من المحرآات الكبيرة العنفية النفاثة والعنفية المروحية، المستعملة للطيران بسرعات دون صوتية، والمنتجة بعد                    .  1/1/1986النيت

تند هذه القواعد القياسية الي دورة هبوط الطائرة واقالعها         اجراءات  باالضافة الى هذه القواعد القياسية، فان المجلد الثاني يحتوي على. وتس
 .تفصيلية للقياس، ومواصفات لألجهزة، وتفاصيل طرق احصائية لتقييم نتائج االختبارات

بعاثات محرآات الطائرات لتشكيل لجنة حماية البيئة في مجال                     1983في    ية بان نة المعن رات واللج ية بضوضاء الطائ نة المعن م دمج اللج ، ت
ران  ية لمجلس االيكاو        الطي نة فن ، منذ انشائها، بالمزيد من تطوير القواعد القياسية الطيرانت لجنة حماية البيئة في مجال وقام.  ، بوصفها لج

 .  الواردة في الملحق السادس عشر لضوضاء الطائرات والنبعاثات محرآات الطائرات على السواء
يما    ئة في مجال                       وف ة البي نة حماي ى أساس توصيات لج رات، وعل تعلق بضوضاء الطائ  مستوى 2001 مجلس االيكاو في     ، اعتمد الطيراني

ر صرامة من ذلك الذي يتضمنه الفصل الثالث                   رابع، أآث دا للضوضاء في الفصل ال ، سيطبق المستوى الجديد 1/1/2006وابتداء من  .  جدي
 .على الطائرات المرخصة حديثا وعلى طائرات الفصل الثالث التي تطلب اعادة ترخيصها بوصفها من طائرات الفصل الرابع

ت وم        اع او مفه ية لاليك ية العموم يه الجمع رت ف ذي أق ريبا ال وقت تق س ال ي نف د ف توى الجدي ذا المس ى   "مد ه يطرة عل توازن للس نهج الم ال
ئة في مجال               " الضوضاء  ة البي نة حماي ذي وضعته لج ران ال ى        الطي ذي يشتمل عل ة عناصر، أي تخفيض الضوضاء عند المصدر         وال أربع

ي و تخدام األراض يط ادارة اس غيليةوتخط يود التش غيلية والق راءات التش ات .  االج وحد بسياس يان الم ر الب يل، أنظ ن التفاص زيد م وللم
 .وممارسات االيكاو المستمرة في مجال حماية البيئة

نظمة                            ال الم يه أعم ذي ترآز عل ر في الموضع ال رات، حدث تغيي بعاثات محرآات الطائ يما يخص ان وبينما آانت تستند أصال لشواغل     .  ف
تعل  ية    ت ا لتشمل مشكالت الغالف الجوي العالمي التي تسهم فيها                          ق بنوع واء بالقرب من المطارات، جرى في التسعينات توسيع نطاقه اله

ثل تغير المناخ          رات، م بعاثات محرآات الطائ ونتيجة لذلك، يولى االعتبار للمزيد من تطوير القواعد القياسية الصادرة عن االيكاو بشأن     .  ان
 .ي تضع في االعتبار ليس دورة الهبوط واالقالع فحسب، بل أيضا االنبعاثات خالل مرحلة الطيران المستقيم من العملياتاالنبعاثات لك

ئة في مجال الطيران، اعتمد مجلس االيكاو قواعد قياسية أآثر                    1999 و 1993في آل من عامي          ة البي نة حماي ى أساس توصيات لج ، وعل
 .  وفي وقت آتابة هذا النص، آان المجلس ينظر في تعديل ثالث لهذه الحدود.  ينصرامة تضع حدودا ألآاسيد النيتروج

رن الحادي والعشرين                     ي في الق ران المدن تحديات للطي ر ال دا من أآب ئة واح ة البي وشهد الملحق السادس عشر، منذ اعتماده .  أصبحت حماي
ى    رة األول زيد من التطوير لالستجابة للشواغل البيئية الجد  ،للم وستواصل المنظمة مراجعة الملحق .   الجديدةدة وللتواؤم مع التكنولوجياي الم

 .باستمرار، تمشيا مع هدفها المتمثل في تحقيق الحد األقصى من التوافق بين التطوير اآلمن والمنتظم للطيران المدني ونوعية البيئة



 

  عشرالسابعالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 األمن ـ حماية الطيران المدني الدولي  
 من أفعال التدخل غير المشروع 

 على أثر الزيادة الخطيرة في جرائم العنف التي عّرضت سالمة الطيران    1970عقدت الجمعية العمومية لاليكاو دورة استثنائية في يونيو 
وفي أحد القرارات الصادرة عن تلك الدورة، طلبت الجمعية العمومية ادراج أحكام في المالحق الحالية   .  ر الستيناتالمدني للخطر في أواخ 

وفي أعقاب األعمال      . أو الجديدة التفاقية شيكاغو تتناول مشكلة التدخل غير المشروع وال سيما االستيالء غير المشروع على الطائرات       
 القواعد 22/3/1974التدخل غير المشروع، اعتمد المجلس في    المعنية بلجنة الالجوية ولجنة النقل الجوي و التي قامت بها لجنة المالحة  

 ويتضمن هذا الملحق النقاط األساسية لبرنامج االيكاو ألمن   . والتوصيات الدولية الخاصة باألمن، وسماها الملحق السابع عشر ـ األمن  
لمستقبل الطيران    ومما يتسم بأهمية حرجة .ان المدني وتجهيزاته من أفعال التدخل غير المشروعالطيران المدني، ويهدف الى حماية الطير 

المدني وللمجتمع الدولي بأسره، التدابير التي اتخذتها االيكاو لمنع وقمع جميع أفعال التدخل غير المشروع في الطيران المدني في جميع 
 .أنحاء العالم

 والتدابير الفنية لحماية أمن النقل الجوي الدولي، وهو يقتضي أن تضع آل سا الجوانب االدارية والتنسيقيةا يتناول الملحق السابع عشر أس
 . دولة متعاقدة برنامجا خاصا بها ألمن الطيران المدني، تدمج فيه التدابير األمنية االضافية التي تقترحها الهيئات المختصة األخرى 

فمن األمور التي ال جدال فيها أن   .   الى تنسيق نشاطات المشارآين المختصين ببرامج األمن   الملحق السابع عشر يهدف أيضا   ان هذا 
، ولذا يجب أن تتأآد الدول من أن الناقلين الجويين يضعون     وممتلكاتها وايراداتها شرآات الطيران هي الجهة المسؤولة أساسا عن رآابها      

 .رامج أمن المطارات التي يشغلون منها رحالتهم الجوية   ويطبقون برامج أمنية تكميلية وفعالة ومتوافقة مع ب  
ولذلك يجب على الدول أن تضمن سالمة  .  الملحق السابع عشر والمالحق األخرى تسلم بأنه ال يمكن تحقيق أمن مطلق  ان بعض أحكام 

وهذه األحكام تحث .   التي تتخذهاالرآاب والطواقم والعاملين األرضيين وعموم الجمهور بوصفها االعتبار األساسي في اجراءات األمن   
الدول على أن تتخذ التدابير الالزمة لتأمين سالمة الرآاب والطواقم على الطائرات التي تتعرض لالستيالء غير المشروع الى حين امكان    

 . رحالتهامواصلة 
حدد أدنى القواعد القياسية ألمن الطيران   ي هنوبما أ.  صالحة وفعالةمازالت  هذا الملحق يوضع دائما موضع المراجعة للتحقق من أن أحكامه    

ومنذ .  أو اضافات عليها أو قبل حذف أي جزء منهافيها قبل ادخال أي تغييرات يجري على نصوصه في جميع أنحاء العالم، فان التدقيق 
من بين أهم  راء أمن الطيران  يعد فريق خبو.  الدولصدر الملحق السابع عشر تم تعديله عشر مرات استجابة لالحتياجات التي حددتها   

خبراء عينهم المجلس،   يتكون من وهذا الفريق .  هيئات صنع القرار الرئيسية التي تشارك بصفة مباشرة في مراجعة الملحق السابع عشر  
يا واليابان واألردن   ويشملون ممثلين من األرجنتين واستراليا وبلجيكا والبرازيل وآندا واثيوبيا وفرنسا والمانيا واليونان والهند وايطال  

منظمات دولية ممثلي ، باالضافة الى والمكسيك ونيجيريا واالتحاد الروسي والسنغال واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة      
ة الجنائية ط الشرمثل المجلس الدولي للمطارات، واالتحاد الدولي للنقل الجوي، واالتحاد الدولي لرابطات طياري الخطوط الجوية، ومنظمة  

 ).االنتربول(الدولية 
لذلك آانت القواعد والتوصيات  و.    تكمن في اختطاف الطائرات  1985التي تعرض لها الطيران المدني قبل سنة      آانت التهديدات الملحوظة 

وبتعديل .   هيزات الطيران الدولية ترآز على االختطاف أآثر مما ترآز على التخريب والهجوم على الطائرات في الجو أو الهجوم على تج        
معقولة للكشف األمني   يتميز بكفاءة التكنولوجيا الراهنة وبتطبيق المواصفات واالجراءات المتفق عليها، أنشأ مجتمع الطيران العالمي نظاما  

 .على الرآاب وأمتعتهم المحمولة 
، واشتملت على مواصفات    1988لسابع عشر في سنة   ى الملحق ابعد دورة تعديالت الملحق وهي ثالث سنوات، أدخلت تغييرات اضافية عل 

 .  من شأنها أن تساعد على المزيد من مكافحة التخريب 
، وهي توضح القواعد القياسية الخاصة 1989 للملحق السابع عشر واعتمدت في يونيو  ) 7(وبعض هذه التغييرات أدرجت في التعديل رقم 

 الضوابط على األمتعة التي تدرج على الطائرات بعد نزول الرآاب منها، وتطبيق الضوابط األمنية   بالجمع بين األمتعة والرآاب، وممارسة 
 .على خدمات البريد الممتاز التجاري، وتطبيق الضوابط على البضائع والبريد في حاالت معينة   

 الذي يعالج التحديات التي تعرض لها   )10( أحدث تعديل للملحق السابع عشر، وهو التعديل رقم    7/12/2001اعتمد مجلس االيكاو في  
، وهو يشمل عدة تعاريف وأحكاما جديدة     7/2002/ 1وأصبح هذا التعديل منطبقا في .  11/9/2001الطيران المدني من جراء أحداث   

بتطبيق  تقضي بتطبيق نصوص هذا الملحق على عمليات الطيران الداخلي، وبالتعاون الدولي على تبادل المعلومات عن التهديدات، و       
مراقبة الجودة على المستوى الوطني، وبمراقبة المنافذ، وبالتدابير المتعلقة بالرآاب وأمتعتهم المسجلة، وبوضع أفراد أمن على متن         

 الرحالت الجوية وما اليها من ترتيبات تعاونية، وبالعوامل البشرية، وبادارة  الطائرات وحماية مقصورة القيادة، وبالمشارآة في رموز 
 .دي ألفعال التدخل غير المشروع  التص

 حرفية من آافة األحكام ذات مقتطفات ن الوطنيةهذا ويقدم مرفق الملحق السابع عشر الى المسؤولين الحكوميين عن تطبيق برامج األم 
ة ـ قواعد الجو   اجراءات خدمات المالحة الجوي "الصلة التي ترد في المالحق األخرى، وآذلك االجراءات ذات الصلة التي ترد في وثيقة     

ملخص   على ن و المسؤول  وبالتالي يطلع".  ة ـ عمليات الطائراتـراءات خدمات المالحة الجويـاج"، ووثيقة "ةـوخدمات الحرآة الجوي 
 .في وثيقة واحدة لجميع القواعد القياسية والتوصيات واالجراءات المتعلقة باألمن 



ع عشر وغيره من المالحق موضع الشرح التفصيلي في مواد ارشادية صدرت     وضعت مواصفات أمن الطيران الواردة في الملحق الساب  
، وهو وثيقة مقيدة  1971 سنة ، وقد نشر هذا الدليل ألول مرة في   "دليل األمن لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع        "في

وقد وضع هذا الدليل    .  والتوصيات الواردة في الملحق السابع عشر  التوزيع فيها تفاصيل تشرح للدول آيفية امتثال مختلف القواعد القياسية    
مواد حشد اللمساعدة الدول على النهوض بالسالمة واألمن في الطيران المدني من خالل وضع اطار عمل قانوني وممارسات واجراءات  

هذه النصوص   نفذ تكتمل وما أن تو.  القتضاءلتصدي لها حسب ال وقوع أفعال التدخل غير المشروع بل و  لمنعبشرية ال فنية والموارد الو
 . تصريف التزامات الدول بوصفها أطرافا في االتفاقيات القانونية ألمن الطيران لبرنامجا وطنيا ألمن الطيران يكفي   تشكل 

 الطيران المدني   على الحرص الشديد من جانب الدول المتعاقدة لدى االيكاو على حماية أمن يدل ان وجود هذه الوثائق يدل في حد ذاته  
 .همصدرطبيعته أو الدولي من أي تهديد ال يتعلق بتشغيل الطائرات من حيث  

 اطار دولي، اتخذت عدة تدابير لتشجيع الدول على تقديم المساعدة   التفاقات متعددة األطراف لتشكيل وبالرغم من أن االيكاو تعنى أساسا با  
وية، وقد أعدت االيكاو شرطا   الجالخطوط ني في اتفاقات  عشر الدول على ادراج شرط أم لسابعويحث الملحق ا.  الثنائية الى الدول األخرى

 .يا لهذا الغرضنموذج
.     بدأ برنامج االيكاو العالمي لتدقيق أمن الطيران يدقق مدى تنفيذ الدول المتعاقدة ألحكام الملحق السابع عشر  2002ابتداء من سنة 

ن أمن الطيران بتحديد الثغرات وتقديم التوصيات المناسبة، سوف يسفر التدقيق عن معلومات    وباالضافة الى مساعدة الدول على تحسي
 . مرتدة مفيدة عن تنفيذ أحكام الملحق السابع عشر 

لكن أفعال التدخل غير المشروع تشكل تهديدا  .   أعلى أولويةعلى أنه يستحقمازالت االيكاو ومجلسها يعامالن موضوع أمن الطيران   
ع وقمع    قانونية وفنية واجراءات وستواصل وضعها لمن قواعدولذلك فان المنظمة قد وضعت  .  مة الطيران المدني وانتظامه خطيرا لسال 

، ولذلك فان يةتدابير األمنال الالزمة التخاذ التوجيهات تشملوالملحق السابع عشر هو الوثيقة الرئيسية التي  .  أفعال التدخل غير المشروع
 .ة ومتماسكة أمر في غاية األهمية لنجاح شبكة األمنتطبيقه بطريقة موحد 



  عشر الثامنالملحق 
 باتفاقية الطيران المدني الدولي  

 النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو 
سامة أو    ة أو أآالة أو قابلة لالشتعال أو فهي اما متفجر  –ان أآثر من نصف البضائع التي تنقل بمختلف وسائل النقل في أنحاء العالم خطرة       

آما أن  .  النسبة الى نشاطات عالمية متعددة في مجاالت الصناعة والتجارة والطب واألبحاثوتعتبر هذه البضائع الخطرة أساسية ب.  مشعة
 .نقل الكثير منها يتم بطريق الجو لالنتفاع بمزايا النقل الجوي 

ادها الملحق    وقد تم ذلك باعتم.  ، ولذا اتخذت الخطوات الالزمة لضمان نقلها بطريقة آمنة  وتعترف االيكاو بأهمية هذا النوع من البضائع 
".    التعليمات الفنية بشأن النقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو  "الثامن عشر، باالضافة الى وثيقة أخرى ذات صلة بالموضوع عنوانها    

ولقد وضعت مجموعات أخرى من القواعد التي تنظم نقل البضائع الخطرة بالجو، ولكنها لم تطبق على الصعيد الدولي، أو آانت هذه   
 .واعد صعبة التطبيق دوليا، باالضافة الى أنها لم تكن تتمشى مع القواعد النظيرة لوسائل النقل األخرى  الق

آما أنه يحتوي على نصوص ثابتة .  ويحدد الملحق الثامن عشر قواعد قياسية عامة والتوصيات التي تهدف الى تأمين نقل البضائع الخطرة   
ويلزم الملحق الثامن عشر الدول المتعاقدة بأحكام     .   دام الطريقة العادية لتعديل المالحق ال تتطلب سوى القليل من التعديالت باستخ 

التي تشتمل على التعليمات التفصيلية المتعددة الخاصة بالمناولة السليمة للبضائع الخطرة، وهي تحتاج الى تعديالت  " التعليمات الفنية"
ولقد وضع مجلس االيكاو اجراء خاصا  .  الت الكيمياء والتصينع وصناعة التغليفمتكررة لتحديثها تبعا للتطورات التي تطرأ في مجا

 .لغرض تنقيح واعادة طبع التعليمات الفنية بانتظام بقصد مواآبة المنتجات الجديدة والتقدم التكنولوجي 
لخبراء يجتمعون ويوصون بالتنقيحات  وال يزال هؤالء ا.   شروط االيكاو المتعلقة بالبضائع الخطرة 1976وقد وضع فريق خبراء تكون في   

التوصيات الصادرة عن لجنة األمم المتحدة للخبراء آما أنهم يراعون بقدر االمكان تمشى التعليمات الفنية مع  .  الالزمة للتعليمات الفنية
ذه القواعد األساسية المشترآة من   ويؤدي اتباع ه.  المعنيين بنقل البضائع الخطرة، والقواعد الصادرة عن الوآالة الدولية للطاقة الذرية  

 . الجوي والبحري والبري والسكة الحديد  الى تحويل الشحنات في أمان وسالمة فيما بين وسائط النقلجانب جميع وسائط النقل
وتحدد شروط االيكاو الخاصة بمناولة البضائع الخطرة قائمة محدودة بالمواد التي ال يمكن نقلها بطريقة آمنة في أية ظروف، ويأتي بعد          

 .ذلك بيان تأمين نقل المواد األخرى أو البضائع ذات الخطورة المحتملة 
فتشتمل الرتبة األولى على المتفجرات    .  تعمل لجميع وسائط النقل  تس ألمم المتحدة تسع رتب من األخطار،  وقد حددت لجنة الخبراء التابعة ل

وتشمل الرتبة الثانية الغازات .  بجميع أنواعها، مثل الذخيرة المستخدمة ألغراض الرياضة، والمفرقعات االستعراضية، ومشاعل االشارة    
أما مواد   .  والنيتروجين السائل المبرد األوآسجينسطوانات  أ المضغوطة أو السائلة التي قد تكون أيضا سامة أو قابلة لالشتعال، ومن أمثلتها     

وتشمل الرتبة الرابعة المواد .  الرتبة الثالثة، فهي تشمل السوائل القابلة لالشتعال مثل الغازولين، وطالءات اللك، ومخففات الطالء الخ 
مثل مسحوقات  ( تنتج غازات قابلة لالشتعال عند مالمسة الماء الصلبة القابلة لالشتعال، والمواد القابلة لالشتعال التلقائي، والمواد التي

  وتشمل الرتبة الخامسة المواد المؤآسدة، ومن بينها البروماتات والكلوراتات  ).بعض المعادن، واألغشية السليلوزية، والفحم النباتي
وتتكون الرتبة السادسة من مواد سامة      .  بلية لالشتعالوالنيترات، باالضافة الى فوق األآاسيد العضوية التي هي مواد مؤآسدة وشديدة القا   

.  مواد معدية يلزم شحنها أحيانا ألغراض تشخيص األمراض أو الوقاية منهامثل مبيدات اآلفات ومرآبات الزئبق، الخ، باالضافة الى  
طبية أو لألبحاث، وتوجد أحيانا في وتنتمي آل المواد المشعة الى الرتبة السابعة، وتتكون أساسا من نظائر مشعة تستعمل ألغراض  

أما المواد األآالة التي قد تكون خطرة على األنسجة البشرية أو    .  منتجات مصنعة مثل منظمات دقات القلب أو أجهزة الكشف عن الدخان    
وفيما يتعلق .  رتبة الثامنة، فيتم تناولها في ال)مثل الصودا الكاوية، وسوائل البطاريات، ومزيالت الطالء (تشكل خطرا على هيكل الطائرة  

بالرتبة التاسعة، فهي تشمل خليطا من المواد األخرى التي قد تكون خطرة عندما تنقل جوا، مثل المواد الممغنطة التي يجوز أن تؤثر على        
 .تشغيل أجهزة المالحة بالطائرة

، اذ آان من    1984 وحيز التطبيق في أول يناير  1983ودخل آل من الملحق الثامن عشر والتعليمات الفنية حيز السريان في أول يناير       
 .المتوقع أن تلتزم جميع الدول المتعاقدة بمتطلبات االيكاو، وتعترف بأحكامها في قوانينها الوطنية   


