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الكو��ت ال��وم

 
ملحق العدد 286 - الس��ة السادسة
سطس (آب) 1960 ر 1380، 1 أع�  8 ص��

�
اال������ں

و��ة المد����ة م 30 لس��ة 1960 ��ٕاصدار أ��ظمة المالحة الح� ا��ون ر�� ��

 
 ع��د الله السالم الص��اح أم��ر الكو��ت،

�
��حں

 
: ا��ون آال��ى� رر��ا ال�� لس االٔعلى، �� ة المح� �� ����اًء على عرض ر�ٔ��س الط��ران المد��ى� و��عد موا��

 
مادة (1):

 
ا��ون. ة لهذا ال�� �� و��ة المد����ة المرا�� ��عمل ��ٔ���ظمة المالحة الح�

 
مادة (2):

ر��دة الرسم��ة. ى� الح� ره �� � و��ت ��س�
ا��ون، و��عمل ��ه مں ��ذ هذا ال�� على ر�ٔ��س الط��ران المد��ى� ������

 
أم��ر الكو��ت

ع��د الله السالم الص��اح

 
ة 1379، ں� مں� ذي الحح�

ى� ال��ال���� صدر ��
��ران) 1960 ں� مں� ��و����و (حر�

ر�� ق الرا��ع والعس� الموا��

و��ة المد����ة أ��ظمة المالحة الح�

 
ى� الكو������ة سوف ال: ى� أالراص� لة �� 1 - � طا�ٔرة سوى الطا�ٔرات المسح�

 
��ل حكومة صاحب السمو أم��ر الكو��ت. �� �

��ص مم��وح مں ب ��رح� ��ها ٕاال ��موح� ى� الكو��ت أو ��ه��ط �� وق أراص� ( أ ) ��حلق ��

 
وال:

��ص رة أو ��عو��ض ٕاال ����رح� ا��ل أح� ح��ات حملوا أو س��حملون م�� ى� الكو��ت سواء ���وا ر���ًا أو س� ل أراص� ى� أي م�ن داح� ح��ات �� ل أي ر�ب أو س� ل أو ����ر� (ب) ������
ا الٔ��ة ة وط����ً � الطا�ٔرات ذات العال��

 االٔم��ر ٕالى المسؤول عں
�
��ص ��م��حه إالدارة ��ال����ا��ة عں ��ما ��لى� ��إالدارة، وهذا ال��رح� ار ٕال��ها �� � ٕادارة الط��ران المد��ى� و��س�

مں

 
ة لها. ��ص عرص� د ��كون هذا ال��رح� روط و��حد��دات �� س�

 
��د ��االٔ��ظمة ال��ال��ة: ب أن ������ ��ها أو ��عمل م��ها ��ح� ى� الكو������ة أو ��ه��ط �� وق أالراص� 2 - أن � طا�ٔرة ��ط��ر ��

 
��ل الطأ�رة وعالما��ها ": ء االٔول: " ��سح� ر� الح�

 
��لها:  � ��سح�

3 - الطا�ٔرة ال��ى� ��مكں

 
 : ى� لة �� ى� الكو������ة ٕاال ٕاذا ���ت مسح� وق أالراص� ال ��س��ط��ع أ��ة طا�ٔرة أن ��حلق ��

 
( أ ) الكو��ت.

 
دة. (ب) دولة م��عا��

ى� وق أراص� ��ه ��سه��الت للط��ران �� لة �� عول ����ص على م��ح الطا�ٔرات المسح� ذة الم�� ��ة ��ا�� ا��  حكوم��ه وحكومة سمو االٔم��ر ا����
�
د ����ں ر ��وح� طر آح� (ج) أي ��

 
الكو��ت.

 
��ل الطا�ٔرات: 4 - ��سح�

 
 الكو��ت.

�
 مں
�
راف الكو��������ں ��ل الطا�ٔرات ال��ى� ��ملكها الرعا��ا الكو������ون و/ أو ��عمل ���ة ��حت ٕاس� ولة ����سح� 1 - ٕان إالدارة هى� السلطة المح�

اصة ��الطا�ٔرة ة ��ٔ�وصاف وأدلة ح� �� مل هذه الطل��ات أو ��كون مر�� ب أن ��س� ��ل الطا�ٔرات على ال��حو المذكور أعاله ك��ا��ًة ٕالى إالدارة، و��ح� دم طل��ات ��سح� ���� - 2
ار هادة المس� ل الكو����ى� وٕاصدار الس� ة مال�ٔمة على السح� ��ل الطا�ٔرة ��طر���� � ��حد��د ما ٕاذا �ن ��إالم�ن ��سح�

 إالدارة مں
�
رور��ًا ل��مك��ں � الذي ��ع����ر ص� وملك����ها ��الس�

 
� هذا ال��ظام.

رع��ة (5) مں رة ال�� �� ى� ال�� ٕال��ها ��

 
ح لٕالدارة: ب هذا ال��ظام ٕاذا ا��ص� ��لها ��موح� ى� ��سح� ��ل طا�ٔرة أو االس��مرار �� � ��سح�

3 - ال ��مكں

 
ر. ى� أي ��لد آح� لة �� ( أ ) أن الطا�ٔرة مسح�

 
رة (4) أد��اه. �� ا لل�� ً�� � لطا�ٔرة و��

� ��ٔ�ن ��كو��وا مالك��ں
ول��ں اص مح� ح� ��ل أس� �� �

(ب) أن طا�ٔرة كهذه ل��ست مملوكة ���ًا مں

 
ر ��المصلحة العامة. ب هذا ال��ظام س��ص� ��لها ��موح� ى� ��سح� ��ل الطا�ٔرة أو االس��مرار �� (ج) أن ��سح�

ب هذا ال��ظام: لة ��موح� � لطا�ٔرات مسح�
� أن ��كو��وا مالك��ں

اص ال��ال��ں ح� 4 - ��حق لالٔس�
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.
�
( أ ) الرعا��ا الكو��������ں

 
.
�
راف ال�ى� لرعا��ا كو��������ں ق عل��هم صاحب السمو االٔم��ر و��عمل طا�ٔرا��هم ��حت إالس� � ��وا��

 الذ��ں
�
ر��ں (ب) الرعا��ا االٓح�

 
ى� الكو��ت. ��م مركر� أعمالها الر�ٔ��سى� �� � الكو��ت وال��ى� ����

وا����ں ب �� �ة ��موح� � المس�
امں ر�ت ال��ص� (ج) س�

ود ��لها ح����ما ���ت و��ر� ��ًال صح��ًحا ��عمد ٕالى ��سح� ��لها ��سح� ����اعها ��ٔ�ن ��إالم�ن ��سح� ب هذا ال��ظام و��عد ا�� ��ل طا�ٔرة ما ��موح� ى إالدارة طل��ًا ل��سح� 5 - لدى ��ل��

 
اص��ل ال��ال��ة: � ال����

مں ��ل ����ص� هادة ��سح� ل ") ��س� ار ٕال��ه ه��ا ��اسم " المالك المسح� ل الطا�ٔرة ��اسمه (المس� ح�ص الذي ��سح� الس�

 
هادة. م الس� ( أ ) ر��

 
 إالدارة.

�
صصة لها مں ��ل المح� ��س��ة الطا�ٔرة وعالمة ال��سح� (ب) عالمة ح�

 
ارة الدالة ٕالى الصا��ع. (ج) اسم صا��ع الطا�ٔرة وإالس�

 
م الم��سلسل للطا�ٔرة. (د) الر��

 
ل. (هـ) اسم وع��وان المالك المسح�

 
هادة. ��ه الس� (و) ال��ار��ح� الذي صدرت ��

 
:
�
ور عں ل للطا�ٔرة أن ����لغ إالدارة ك��ا��ًة على ال�� ب على المالك المسح� 6 - ��ح�

 
��ل الطا�ٔرة. د��مه طلب ��سح� دمة لٕالدارة لدى ���� اص��ل الم�� ( أ ) أي ����د��ل ��طرأ على ال����

 
(ب) ��حط��م الطا�ٔرة.

��ل هادة ال��سح� ب ٕاعادة س� ��ًا و��ح� ��ل الطا�ٔرة ��ص��ح الع� ٕان ��سح� ا��ه) أو ٕاذا حطمت الطا�ٔرة �� � و��
ل الٔي س��ب (عدا عں  ملك��ة المسح�

�
ت الطا�ٔرة مں رح� 7 - ٕاذا ح�

 
ا�ٔها. ل ٕالى إالدارة ٕاللع� ��ل المالك المسح� �� �

وًرا مں ��

 
 لٕالدارة:

�
ا�ٔها ٕاذا ������ں ��ل ٕاللع� هادة ال��سح� ل للطا�ٔرة أن ��ع��د ٕال��ها س� � المالك المسح�

وز لٕالدارة أن ��طلب مں 8 - ��ح�
ة اص��ل أو أ��ها لم ��عد مطا���� ة لم��ل هذه ال���� ى� ذلك الو��ت مطا���� �� �

��ل الطا�ٔرة لم ��كں د��م طلب ��سح� دمة لٕالدارة لدى ���� اص��ل الم�� � ال����
( أ ) أن أ��ًا مں

 
ة ��الطا�ٔرة أو ملك����ها. ا�ٔق الم��عل�� للح��

 
� هذا ال��ظام.

ى� الكو��ت ��س��ب ��صوص المادة ال��ال��ة مں لة �� اء الطا�ٔرة مسح� ���� �
 الممكں

�
(ب) أ��ه لم ��عد مں

 
��ل للطا�ٔرة. هادة ��سح� داره (15) رو����ة ٕالصدار س� ى رسم م�� 9 - ��س��و��

 
��ل: ��س��ة وعالمات ال��سح� 5 - ح�

��ها و��دل لت �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ة ال��ى� ��طل��ها �� حة مط��وعة عل��ها أو م������ة ��ها ��الطر���� 1 - ال ��سمح الٔي طا�ٔرة ��الط��ران ٕاال ٕاذا ���ت ��حمل عالمات واص�

 
ا��ون. ��ل ال��ى� طل��ها ال�� ��س����ها عالمات ال��سح� على ح�

 
� هذه االٔ��ظمة.

دول أالول مں ��ود الح� ع ل�� ص� ب أن ��ح� ى� الكو��ت ��ح� لة �� ب أن ��حملها الطا�ٔرة المسح� 2 - أن العالمات ال��ى� ��ح�

 
��ها: هر� : أهل��ة الطأ�رة للط��ران وأح� ء ال��ا��ى� ر� الح�

 
عول: هادة أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران ال��ى� ��كون سار��ة الم�� 6 - س�

ب د صدرت أو ������ت رسم��ًا " ��موح� هادة �� عول ������ت أهل����ها للط��ران وأن ��كون ��لك الس� هادة سار��ة الم�� ال ��سمح الٔ��ة طا�ٔرة ��الط��ران ٕاال ٕاذا �ن ��ح��از��ها س�
ة لها على ا��و��ًا عرص� هادة و����������ها �� روط أو ال��حد��دات ال��ى� �ن ٕاعطاء الس� م��ع الس� ��دت ��ح� د ���� ��ها أو أن ��كون الطا�ٔرة �� لت الطا�ٔرة �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ��
ر��ة ����ار أو ال��ح� ل االح� ط الٔح� �� صص �� رى و��ح� ى� ��الد أح� وق أراص� ى� الكو������ة دون المرور �� ى� أالراص� رط ٕاال ��سري ذلك لم��ع على أ��ة طا�ٔرة ����دأ ط��را��ها و������هى� �� س�

 
روط ال��ال��ة: ا " للس� ً�� رى ط��را��ها و�� وذلك ٕاذا ح�

 
هادة. عول أ������ت أهل����ها للط��ران وصدر ��������ت لصالح��ة ��لك الس� هادة سار��ة الم�� ا س� د صدرت للطا�ٔرة سا����ً ( أ ) أن ��كون ��

 
:
�
ط مں �� �� �

وم الطا�ٔرة ��ط��را��ها ل����مكں (ب) أن ����

 
��ه الحالة. ��ص� رع��ة حسب ما ���� د��د أو ��������ت الس� دمت طل��ًا لذلك ال��ح� د �� هادة أهل����ها للط��ران ��عد أن ��كون �� رع��ة س� د��د أو ��������ت س� 1 - ��ح�

 
رع��ة (1) أعاله. رة ال�� �� ى� ال�� ار ٕال��ها �� راض المس� ر��ة أو وزن الطا�ٔرة لالٔع� ��ه ��حص ال��ح� رى �� � أو ٕالى الم�ن الذي س��ح�

ى� ط��را��ها مں روع �� 2 - الس�
ول روعة ومح� ب سلطة مس� ��ل مه��دس ص��ا��ة الطا�ٔرات، مرح�ص له ��موح� �� �

هادة ������ت صالح����ها للط��ران مں د أعط��ت للطا�ٔرة ومحر���ها س� (ج) أن ��كون ��

 
� هذه االٔ��ظمة.

دول ال��ا��ى� مں ا الٔح�م الح� ً�� هادة و�� له ٕاعطاء ��لك الس�
صوص عول ��ح� ا سار��ة الم�� هادة ٕا����ات أهل��ة طا�ٔرة للط��ران ���ت سا����ً ى� أ��ة س� �� �

ا��هم عما هو م����ں ل عددهم وص�� � ال ����
و����ں  ح�

�
(د) أن ��حمل الطا�ٔرة مالح��ں

 
ى� ال��صم��م. رى مما��لة لها �� أ��ة طا�ٔرة أح�

 
ح��ة أو ر�ب. (هـ) أال ��حمل الطا�ٔرة أ��ة س�

ى� إالدارة ى� مطار ما �� � أو أن ��ه��ط ��
لع مں روري الٔن ���� دار ما هو ص� ة آهلة ��الس�ن ٕاال ��م�� ى� مد����ة أو ��لدة أو أ��ة م��ط�� وق مساحة ما �� (و) ٕاال ��حلق الطا�ٔرة ��

 
الكو������ة.

 
هادات أهل��ة الطا�ٔرات للط��ران: رع��ة س� 7 - ٕا����ات س�

 
��ل). ����ر ال��سح� ��ما ��لى� (��ح� ار ٕال��ه �� ��ل الطا�ٔرات و��س� ى� ��سح� ����ًرا ��  لها ح�

�
1 - على إالدارة أن ��ع��ں

هادة أهل��ة ��ها س� عل ��موح� راض هذه االٔ��ظمة ��ح� هادة الٔع� ����ر صالًحا أن ��صدر س� رط ��ع����ره الح� ��ل وعلى أي س� ����ر ال��سح� وز لٕالدارة ����اًء على ��وص��ة ح� 2 - ��ح�

 
دة. ا��ون أ��ة دولة م��عا�� ب �� ة ��ذلك ��موح� وص� ��ل سلطة م�� �� �

د صدرت ��صدد أ��ة طا�ٔرة مں رع��ة ٕاذا ���ت هذه �� طا�ٔرة للط��ران س�

 
� هذا ال��ظام.

رة (1) و(2) مں �� ب �� هادات الصادرة ��موح� رع��ة الس� د��د س� رط ��ع����ره صالًحا ��ح� ��ل و��حت أي س� ����ر ال��سح� 3 - ��اس��طاعة إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح�

 
هادة الص��ا��ة: 8 - س�

ل العمومى ٕاال: صد ال���� ى الكو��ت ��الط��ران ���� لة �� 1 - ال ��سمح الٔ��ة طا�ٔرة مسح�
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ى� و ل ر و ى� ر ح

����ر � إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح�
داول الص��ا��ة المصادق عل��ها مں ا لح� ً�� ��ها ومحط��ها الالسلك��ة مصا��ة و�� هر� ( أ ) ٕاذا ���ت الطا�ٔرة (ال س��ما محر���ها) مع أح�

 
��ل ��ال��س��ة ٕالى ��لك الطا�ٔرة. ال��سح�

ا الٔح�م هذا ال��ظام ������ت أن الص��ا��ة ً�� عول ��صدد ��لك الطا�ٔرة صادرة و�� هادات ص��ا��ة ") سار��ة الم�� ��ما ��عد " ��س� ار ٕال��ها �� هادات (المس� دت س� (ب) ٕاذا وح�

 
داول الص��ا��ة المذكورة. ا لح� ً�� د ��مت و�� الم��وه ع��ها أعاله ��

�
اء مدة ط��را��ها " أ��هما االٔس��ق " كما هو م����ں ص� اء ال��ار��ح� أو ��ا���� ص� رع����ها ٕاما ��ا���� اء مدة س� ص� هادة ص��ا��ة ع��د ٕاصدارها و������هى� ع��د ا���� عول � س� 2 - ��سري م��

 
سها ع��د ٕاصدارها. هادة ���� هادة على الس� رع��ة الس� ل مدة س� ��ص و��سح� دول الص��ا��ة المح� ى� ح� ��

��ه مه��دس ص��ا��ة طا�ٔرة أو مه��دس روعة ��ص�� ب سلطة مس� عول معطاة له ��موح� صة سار��ة الم�� ح�ص الحامل رح� هادة ص��ا��ة ٕاال الس� 3 - ال ��س��ط��ع أن ��صدر س�
��ل �� �
رع��ة مں علت س� ��ه الم��اس��ة وأن ��كون ح� صة درح� مل الرح� � هذه االٔ��ظمة على أن ��س�

دول ال��ا��ى� مں ا " للح� ً�� ٔ�ة الم��اس��ة و�� � ال��
ص��ا��ة السلكى� طا�ٔرة مں

 
م/ 10 ". ا " لل��ظام ر�� ً�� إالدارة و��

م/ 45 � ال��ظام ر��
رة (2) مں �� ��ات ال�� ��ص� ا لم�� ً�� رعى� و�� عولها الس� ى� الطا�ٔرة أ����اء مدة م�� ظ �� ة أالولى ��ح�� ، ال��سح� �

����ں هادات الص��ا��ة على ��سح� 4 - ��صدر س�

 
سها. ��ر الطا�ٔرة ���� ى� م�ن ما ع� ظ مع مد��ر الطا�ٔرة �� وال��ا����ة ��ح��

ا�ٔد الطا�ٔرة ل �� ر ��لك الرحالت ��سح� س ال��وم ع��د ا����هاء آح� ى� ���� س المطار و�� ى� ���� ��ام ��عدة رحالت ����دأ و������هى� �� ى� حالة ال�� و��ة أو �� 5 - ع��د ا����هاء � رحلة ح�

 
اص��ل: هادة ���� ة ����لك الس� �� ة مر�� ��صة أو على و������ هادة الص��ا��ة المح� على س�

 
ا�ٔق. و��ة ��الساعات والد�� ( أ ) دوام الرحلة الح�

 
��ها. هر� ى� أح� � الطا�ٔرة أو ��

ء مں ر� ى� أي ح� لل �� (ب) أي ح�

 
ا�ٔد الطا�ٔرة. ��ل �� �� �

ع و��ؤرخ مں ب أن ��و�� � هذا ال��وع ��ح�
��د مں �� �

اص��ل العمل وأن هادة ���� ��د على الس� ��ة العمل أن ���� ��ص ��مرا�� ح�ص المح� ب على الس� عول ��ح� هادة الص��ا��ة سار��ة الم�� اء س� لل مع ���� وع��د ��صل��ح ذلك الح�

 
��د. ع و��ؤرخ ذلك ال�� ��و��

اء مدة ص� هور ��عد ا���� ��ص لمدة س��ة س� ل الرحالت المح� � الطا�ٔرة مع سح�
ظ ع��د المسؤول عں ة ��ها كما ذكره أعاله ��ح�� �� ة مر�� هادة ص��ا��ة و� و������ 6 - � س�

 
��ل. ����ر ال��سح� رى ��ح��اج ٕال��ها إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح� اصة الٔ��ة مدة أح� ى� أ��ة حالة ح� هادة أو �� رع��ة الس� س�

 
9 - ��رم��م الطا�ٔرة:

�
ء م��ها أو مں ر� م/ 7 أن ��ط��ر ٕان �ن أي ح� ب ال��ظام ر�� رع��ًا ��موح� عول ������ت س� هادة أهل��ة ط��ران سار��ة الم�� ى� الكو��ت وحاملة س� لة �� 1 - ال ��سمح لطا�ٔرة مسح�
) الذي زودت ��ه هاز الالسلكى� ل العام ٕاذا �ن ح� ى� حالة طا�ٔرة لل���� امس (و�� دول الح� ى الح� ��ص� رور��ًا لصالح��ة ط��را��ها أو أ��ها زودت ��ه ��م�� ��ها سواء �ن ص� هر� أح�
� أن ال��رم��م أو

عول ������ں هادة سار��ة الم�� د س� د رمم أو اس����دل أو صلح أو ��عدل ال ��سمح لها أن ��ط��ر ما لم ��وح� دول السادس أم ال �� لالس��عمال عمًال ��الح�

 
ق عل��ها. رى ��وا�� ة أح� وي أو ��طر���� ��ل الح� ����ر ال��سح� ��ات إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح� ��ص� ا لم�� ً�� ري و�� االس����دال أو ال��صل��ح أو ال��عد��ل أح�

 
��ر صالح عمل��ًا: ح أن ذلك المحل ع� ى� محل ما ا��ص� ود الطا�ٔرة �� ��ها أ����اء وح� هر� � أح�

 طا�ٔرة أو مں
�
طعة مں ري ��صل��ح أو اس����دال �� ر��طة أ��ه ٕاذا أح� س�

 
هادة. � معه ٕاصدار الس�

� ��مكں ��ه ال��صل��ح أو االس����دال ��س� رى �� ( أ ) الٔن ��ح�

 
ى� ذلك المحل. ود الطا�ٔرة �� هادة أ����اء وح� (ب) الٔن ��صدر الس�

 
ولة. ��ام ����لك الح� ����ًعا أن طا�ٔر��ه صالحة لل�� ا�ٔد م�� هادة ٕاذا �ن ال�� ��ه ٕاصدار ��لك الس� �� �

وز للطا�ٔرة أن ��ط��ر ٕالى محل ��مكں ٕا��ه ��ح� ��

 
� هذا ال��ظام ��س��ط��ع أن ��صدرها:

رة (1) مں �� ى� ال�� هادة المطلو��ة �� 2 - ٕان الس�
ٔ�ة � ال��

��ه مه��دس ص��ا��ة طا�ٔرة أو مه��دس ص��ا��ة السلكى� طا�ٔرة مں روعة ��ص�� ب سلطة مس� رع��ة ��موح� علت س� صة م��حت أو ح� ح�ص حامل رح� ( أ ) � س�

 
��ل إالدارة.  �� �

رع��ة مں علت س� ا��ه الم��اس��ة وح� ��ملة على درح� صة مس� � هذه االٔ��ظمة وأن ��كون الرح�
دول ال��ا��ى� مں ا للح� ً�� الم��اس��ة و��

 
��ل.  ����ر ال��سح�  ح�

�
ق عل��ها إالدارة ����وص��ة مں � ��وا��

امں ركة ��ص� (ب) أ��ة مؤسسة أو س�
� ��وع
هادة ��ها مں ة الس� اص��ل العمل الذي ��م ٕاذا ���ت الطا�ٔرة الم��عل�� هادة ��وع الطا�ٔرة وال��صل��ح أو ال����د��ل الم��علق ��ها " و���� ى� الس� ب أن ��ذكر �� 3 - ��ح�

هادة ع��د المسؤول ظ الس� ��ح�� الف ذلك �� ��ص " ٕاال ٕاذا ���ت الطا�ٔرة ح� ل الرحالت المح� هادة مع سح� ظ الس� وي ��ح�� ل العموم��ة أو طا�ٔرات عمل ح� طا�ٔرات ال����

 
.
�
� الطا�ٔرة لمدة س������ں

عں

 
صة مه��دس الص��ا��ة:  رع��ة رح� 10 - ��������ت س�

د م��حت ٕالى مه��دس ص��ا��ة طا�ٔرة أو مه��دس ص��ا��ة السلكى� طا�ٔرة أو صة ��كون �� رع��ة أ��ة رح� هادة ������ت س� وز لٕالدارة أن ��صدر س� راض هذه االٔ��ظمة " ��ح� الٔع�

 
روعة. ب سلطة مس� رع��ًا ��موح� ������ت س�

 
: ��ى� ل الرحالت ال�� 11 - سح�

 
ى� الكو��ت: لة �� و��ة مسح� ل عموم��ة وطا�ٔرة عمل ح�  � طا�ٔرة ����

�
الت الرحالت ال��ال��ة عں ظ سح� 1 - ��ح��

 
ل رحالت الطا�ٔرات. ( أ ) سح�

 
ى� الطا�ٔرة.  � محرك آلى� مركب ��

�
رد عں ل رحالت الم���� (ب) سح�

 
ى� طا�ٔرة.  ة) مركب �� راس� ة م��حولة لمحرك (��  � حذ��

�
رد عں ل رحالت م���� (ج) سح�

 
� هذه االٔ��ظمة.

دول ال��الث مں ى� الح� اص��ل المع����ة �� الت على ال���� ب أن ��ح��وي هذه السح� و��ح�
وع الطا�ٔرة � الس��عة أ��ام م��ذ رح�

ر ذلك عں راء ذلك ��عد الحادث الم��علق ��ه على ٕاال ����ٔ�ح� ب أن ����م حالما ��ص��ر ��إالم�ن ٕاح� ل الرحالت ��ح� ى� سح� ��د �� �� � - 2

 
اعد��ها. ٕالى ��

 
لم ال ��محى.  ب أن ��دون ��ح��ر أو ���� ا�ٔم عمًال ��هذا ال��ظام ��ح� ل الرحالت �� ى� سح� ��د �� �� � - 3

راض هذه � ��ع����ر لالٔع� ��ر ٕال��ها ��هذا الس� رى أس� ة أح� وح " و� و������ ب أن ��عرف ��وص� رى " وهذه ��ح� ��ر ٕالى و��ا�ٔق أح� ل الرحالت أن ��س� ى سح� ��ود �� وز لل�� 4 - ��ح�
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رض ر � ر ر � وح و ر ر ى ر ر ل ى� و و

 
ل الرحالت.   سح�

�
ء مں ر� االٔ��ظمة كح�

 
� االس��عمال ��ها�ٔ��ًا.

ت أو سح��ت مں د أ��ل�� � ��عد أن ��كون الطا�ٔرة ��
ا��ة س������ں � الطا�ٔرة لع�

ظ ع��د المسؤول عں الت الرحالت ��ح�� � سح�
ل مں 5 - � سح�

 
ة الراد��و. هر� ة الطا�ٔرة عدا أح� هر� 12 - أح�

ا لهذه ً�� ارا��ها لٕالرسال و�� ا��لة للظهور وٕاس� واؤها وعالما��ها �� ��ها و���ت أص� لة �� ا��ون ال��الد المسح� ��دت ���� د ���� ��ها �� هر� 1 - ال ��سمح للطا�ٔرة أن ��ط��ر ٕاال ٕاذا ���ت أح�

 
االٔ��ظمة.

�
اء مں ر� ى� ��لك االٔح� عل الطا�ٔرة صالحة للط��ران) المع����ة �� ة المطلو��ة لح� هر� ة (عالوة على االٔح� هر� ودة ��االٔح� ى� الكو��ت أن ��كون مر� لة �� 2 - على الطا�ٔرة المسح�
ى� ال����د ال��الث ة المع����ة �� هر� ة عدا االٔح� هر� دول وأن ��كون االٔح� ع الٔح�م ذلك الح� ص� ى� هذه الظروف " وأن ��ح� ها �� دول الرا��ع لهذه االٔ��ظمة المطلوب ��ط������ الح�

 
��ل. ����ر ال��سح� � إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح�

� ال��وع المصدق عل��ه مں
دول المذكور " مں  الح�

�
مں

�
 الممكں

�
 السهل الوصول ٕال��ها ومں

�
عل مں ة ��ح� ة المحملة عمًال " ��هذا ال��ظام " أن ��كون ��رك����ها أو ��حم��لها الدا�ٔم وص��ا����ها و����د��لها ��طر���� هر� 3 - على االٔح�

 
عت الس��عمالهم. � وص�

اص الذ��ں ح� ��ل االٔس� �� �
اس��عمالها مں

 
ها ". ارح� ل الطا�ٔرة أو ح� حة داح� ار ٕال��ه ��عالمات واص� ب أن ��س� ��ح� ة المعدة لالس��عمال ع��د الطوارئ " �� هر� ع االٔح� 4 - أما موص�

ب أن ��كون مرك��ة ومحملة ��صورة دا�ٔمة وأن ��صان أو ��عدل ة المرك��ة أو المحملة على الطا�ٔرة " سواء �ن ذلك عمًال " ��هذا ال����د أم ال، ��ح� هر� م��ع االٔح� 5 - ح�
دمات عاف الح� ب أو ٕاص� � ��ٔ�د��ة عملها �لواح�

��ها مں هر� عاف أح� عاف أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران أو ٕاص� طر أو س����ًا ٕالص� � أن ��كون ��حد ذا��ها مصدر ح�
ة ��م��عها مں ��طر����

 
الالزمة لسالمة الطا�ٔرة. 

 
ة راد��و الطا�ٔرة: هر� 13 - أح�

ا ً�� راء المواصالت و��س����ر الطا�ٔرة و�� ��ها ل��ص��ر ��إالم�ن ٕاح� لت الطا�ٔرة �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� هاز راد��و عمًال ���� ودة ��ح� 1 - ال ��سمح للطا�ٔرة أن ��ط��ر ٕاال ٕاذا ���ت مر�

 
الٔح�م هذه االٔ��ظمة.

 
� هذه االٔ��ظمة.

امس مں دول الح� ا للح� ً�� هاز راد��و و�� ودة ��ح� ى� الكو��ت أن ��كون مر� لة �� 2 - على الطا�ٔرة المسح�

 
ا دا�ًٔما ��حالة صالحة لالس��عمال. وط�ً لة ��الكو��ت عمًال ��هذا ال����د أن ��كون مح�� ودة ��ه الطا�ٔرة مسح� هاز الراد��و المر� 3 - على ح�

� إالدارة ����اًء
ق عل��ه مں � ال��وع الموا��

ب أن ��كون مں ى� الكو��ت (سواء �ن ذلك عمًال ��هذه االٔ��ظمة أم ال) ��ح� لة �� ى� طا�ٔرة مسح� م��ع آالت الراد��و المرك��ة �� 4 - ح�
ة ��رك����ه ى� طر���� سه أو �� هاز ���� ى� الح� ����ر �� راء ��ع� وز ٕاح� ق عل��ها " وال ��ح� ة ��وا�� لها " وأن ��ركب ��طر���� ا��ة ال��ى� ��س��عمل الٔح� ��ل ��ال��س��ة للع� ����ر ال��سح� على ��وص��ة ح�

 
��ل. ����ر ال��سح� ة إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح� �� ٕاال ��موا��

 
دول وزن الطا�ٔرة: 14 - ح�

ى� الو��ت ��ها �� ل �� ع مركر� ال���� ب هذه االٔ��ظمة " أن ��وزن و��حدد مو�� رع��ة ��موح� علت س� عول ح� هادة أهل��ة ط��ران سار��ة الم�� ى� ح��از��ها س� 1 - على � طا�ٔرة ��

 
��ل ". ����ر ال��سح� وز لٕالدارة أن ��طل��هما ��صدد ��لك الطا�ٔرة ����اًء على ��وص��ة ح� ��ة ال��ى� ��ح� والك����

��ها ل �� ع مركر� ال���� ة ومو�� ارع� � وزن الطا�ٔرة ع��د وز��ها وهى� ��
د) ما ����ں رق (ٕاذا وح� ��ه ال�� �� �

دول وزن ������ں وم مد��ر الطا�ٔر ��ٕاعداد ح� 2 - حالما ����م وزن الطا�ٔرة ����
اص��ل هادة " مع ���� راض ��لك الس� ل كما هو محدد الٔع� ع مركر� ال���� هادة أهل��ة ط��را��ها ومو�� ى� س� �� �

ة كما هو م����ں ارع� � وزن الطا�ٔرة وهى� ��
 و����ں

�
ى� ذلك الح��ں ��

 
رق ". دت ذلك ال�� ��ها ال��ى� أوح� هر� ى� أح� ى� الطا�ٔرة و�� ����رات �� ال��ع�

 
راض هذا ال��ظام. راء وزن الطا�ٔرة الٔع� ب الم��اس��ة ال��ال��ة ٕالح� هور ال��ى� ��ع�� � الطا�ٔرة ر����ما ������هى� مدة الس��ة س�

دول الوزن ع��د المسؤول عں ظ ح� 3 - ��ح��

 
ى� الطا�ٔرة: 15 - ٕاعال��ات ��

هادة أهل��ة الطا�ٔرة ب س� � ��موح�
��ں رض على ال��دح� � أن ����

رط ��مكں ا الٔي س� ً�� � مم��وع و��
��ں � أن ال��دح�

ى� الكو��ت ٕاعال��ات ������ں لة �� ل � طا�ٔرة مسح� 1 - ��عرض داح�

 
للط��ران.

 
 الطا�ٔرة:

�
روج مں 16 - وسا�ٔل الح�

� 
�
ال��ة مں ى ح� ب أن ������ صص للر�ب ��ح� سامها المح� � أ��

سم مں �� � 
�
ى� الكو��ت ومں لة �� ل عموم��ة مسح� � طا�ٔرة ����

روج مں � وسا�ٔل الح�
1 - � وس��لة مں

 
� أن ��ع��ق اس��عمالها ع��د الطوارئ.

رى ��مكں لق أو ��وس��لة أح� عا�ٔق وأال ��ر��ط ��مع�
صصة لالس��عمال ع��د الطوارئ " ��ك��ب عل��ها " ��اب الطوارئ " مع ��عل��مات روج هذه المح� � وسا�ٔل الح�

حة ع��د � وس��لة مں ع عالمة واص� ب أن ��وص� 2 - ��ح�

 
ا. ارج الطا�ٔرة أ��ص�ً  ح�

�
ع ��لك العالمة مں ب أن ��وص� ��ح� ارج �� � الح�

��ح مں ��ح ��لك الوس��لة وٕان �ن ��صم��م ��اب الطوارئ هو أن ���� ��ة �� � ك����
عں

 
راض أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران: ����ش الٔع� ول وال���� 17 - الدح�

ء ر� راض هذا الح� رور��ًا " الٔع� ر����ى� حسب ما ��ر��ٔ���ه ص� ����ار ط��ران ��ح� ر��ة أو اح� ����ش أو ��حث أو ��ح� ري أي ���� ��ل أن ��ح� ����ر ال��سح� ��س��ط��ع إالدارة ����اًء على ��وص��ة ح�
 طا�ٔرة أو

�
ء مں ر� ��ش أي ح� ول ل���� ى� أي و��ت مع�� ل أي محل �� راض " أن ��دح� ��ل إالدارة ��س��ط��ع " لهذه االٔع� �� �

وض ��ذلك مں ح�ص م�� � االٔ��ظمة " و� س�
مں

 
ة ��ها.  ة ذات عال�� ��ها أو أي ع��اد لها أو أ��ة و������ هر� أح�

 
18 - الرسوم:

 
ة. هر� ة االٔح� هادات أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران وعلى مصاد�� د��د س� ها على ��ح� رص� اص��ل الرسوم المطلوب �� � أن ����

على إالدارة أن ��علں

 
��صهم: ء ال��الث: مالحو الطأ�رة و��رح� ر� الح�

 
19 - ��ٔ�ل��ف مالحى� الطا�ٔرة:

��ها ��لك لة �� ا��ون ال��الد المسح� ب �� � ��موح�
� ��العدد والص��ف المطلو����ں

و����ں  ح�
�
ى� الكو��ت ٕاال ٕاذا ���ت ��حمل مالح��ں وق أراص� ال ��سمح الٔ��ة طا�ٔرة أن ��ط��ر ��

 
الطا�ٔرة.

 
هادة أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران. ى� س� � المطلوب ��

هم عں ��لف ص���� ل عددهم وال ��ح� � ال ����
و����ں  ح�

�
ى� الكو��ت أن ��حمل مالح��ں لة �� 2 - على الطا�ٔرة المسح�

ل ما ي أن ������  (22.500) رطل ٕا�����ر�
�
��د عں صى حمولة مصرح ��ها ��ر� ى أ�� ل العمومى �� صد ال���� وم ��ط��را��ها �� ى الكو��ت وال��ى ���� لة �� 3 - على الطا�ٔرة المسح�
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ل ري ل ں ر رح و ى ى� ى� و ل ر وم ى� و ى� ر ى

 
 .
�
و����ں  مالح��ها الح�

�
مں  ص�

�
ا�ٔد��ں �� �

ل عں ال ����
ا��و����ًا " ٔ�حد ًصا " له �� و��ة مرح� � المالحة الح�

ں ��صاص��ًا ���� ل العمومى� أن ��حمل اح� ل ال���� و��ة الٔح� ا�ٔمة ��رحلة ح� ى� الكو��ت وال�� لة �� 4 - على الطا�ٔرة المسح�

 
��امها ��ٔ���ة رحلة:  � هذا ال��ظام ع��د ��

رة (2) مں �� ب ال��  المطلوب حملهم ��موح�
�
ة ٕالى المالح��ں ا�� مالح��ها ��إالص�

 
اس ٕاما: ة 500 م��ل ��حري ع��د ���� � مسا��

العها عں ��ل ٕا�� ��رحة والمرسومة �� ها الم�� ��د على طر���� ( أ ) ��ر�

 
طعها ٕان سمحت الظروف ��ذلك. صود �� 1/ على طول الطر��ق الم��

 
رورة أ����اء الط��ران. ذ ع��د الص� الع ك��د��ل ����ح� ��ل إال�� د رسم �� ��ها أي ��حول ��كون �� ��ر ��موح� � أن ��ع�

2/ على ��لك الطر��ق ال��ى� ��مكں
ى� ��ة أي ��حول �� ول أالولى المع����ة ��ع� طة ال��ر� رع��ة (1) " أو ٕالى ���� رة ال�� �� ى� ال�� ى� الحالة الم������ة �� ول " �� صودة لل��ر� طة أالولى الم�� الع " ٕالى ال���� طة إال�� ���� �

مں

 
رع��ة (2). رة ال�� �� ى� ال�� الحالة الم������ة ��

 
� هذه االٔ��ظمة.

دول السادس مں ى� الح� � مساحة محددة ��
ء مں ر� وق أي ح� ��ر أعاله �� ا�ٔها أي طر��ق مرسومة أو محولة كما أس� ���� (ب) ��ط��ر الطا�ٔرة أ����اءها ع��د ا��

راد هاز راد��و وأن ��حمل معها عامًال " السلك��ًا " ٔ�حد أ�� ة ��ح� هر� ب أح�م ال��ظام/ 13 أن ��كون مح� ى� الكو��ت والمطلوب م��ها ��موح� لة �� 5 - على الطا�ٔرة المسح�

 
رى عمًال ��هذا ال��ظام. ة أح� ���� ا�ٔم ��وط� ح�ص ال�� س الس� ��ًا السلك��ًا) أن ��كون ���� را�� هاًزا ��لع� وز له " (ٕان �ن مطلو��ًا م��ه أن ��د��ر ح� مالح��ها " ال ��ح�

روف ��ع����ها " إالدارة " ما لم ��حمل الطا�ٔرة ى� ط� � الطا�ٔرة " أال ��ط��ر " ��
� مصلحة السالمة) أن ��ٔ�مر المسؤول عں

ح لها أ��ه مں 6 - ��س��ط��ع " إالدارة " (ٕاذا ا��ص�

 
ى� االٔمر الصادر م��ها ٕال��ه. � ��حدد ��

 المالح��ں
�
��ًا مں ا�� عدًدا ٕاص�

وم راد مالح��ها ���� ا ٔ�حد أ�� ً���� ل العمومى� أن ��حمل معها مص� ى� رحلة لل���� � راك��ًا " أو أك��ر ��
ر��ں ى� الكو��ت والحاملة عس� لة �� ب على الطا�ٔرة المسح� 7 - ��ح�

وي أو مه��دس وم ��مهام ط��ار أو مالح ح� ا�ٔدها ولك��ه ال ��سمح له ��ٔ�ن ���� � الطا�ٔرة أو ��
��ل المسؤول عں �� �

 له مں
�
لمصلحة سالمة الر�ب ��المهام ال��ى� س��ع��ں

 
. ط��ران أو عامل السلكى�

 
:
�
و����ں  الح�

�
20 - رح�ص للمالح��ں

 
ح�ص: ����د ��ٔ�ح�م هذا ال��ظام ال ��سمح لس� 1 - م��ع ال����

 
ى� الكو��ت. لة �� ى� طا�ٔرة مسح� ى� هذه االٔ��ظمة حملهم �� ص� ���� �

 الذ��ں
�
( أ ) ��ٔ�ن ��عمل ٔ�حد المالح��ں

ا��ون أ��ة ب �� صة مال�ٔمة م��حت له ��موح�  حامًال رح�
�
��هم هذه االٔ��ظمة ما لم ��كں ��ص� ���� �

راد مالحى� الطا�ٔرة الذ��ں ة ٕالى أ�� ا�� ��ات ط��ار ��إالص� وم ��واح� (ب) أن ����

 
صة. د ������ت صالح��ة ��لك الرح� دة و��كون إالدارة �� دولة م��عا��

صة مال�ٔمة م��حت  حامًال " رح�
�
ى� الكو��ت ما لم ��كں وق أراص� ها �� ارج الكو��ت أ����اء ��حل���� لة ح� ى� طا�ٔرة مسح� �� �

ح�ص أن ��عمل ٔ�حد المالح��ں 2 - ال ��سمح لس�

 
��ها. لت الطا�ٔرة �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ب �� رع��ًا ��موح� له أو ������ت س�

صة اءة الالزمة للحصول على رح� ��ة اك��ساب الك�� ى� الكو��ت ��ع� لة �� ح�ص ما أن ��عمل كط��ار لطا�ٔرة مسح� وز لس� � هذا ال��ظام ��ح�
رة أالولى مں �� م أح�م ال�� 3 - رع�

 
روط ال��ال��ة: صة مال�ٔمة ٕاذا ام����ل للس� ��ها دون أن ��كون حامًال رح� ٔ�ات �� د��د أو ��مد��د ٕاحدى ال�� ال أو ��ح� د��دها أو ٕالدح� ط��ار أو ل��ح�

ى� الطا�ٔرة ح�ص المطلوب حمله ٔ�حد مالحى� الطا�ٔرة عمًال ��هذه االٔ��ظمة " أو ٕان �ن الط��ار المسؤول �� ح�ص عدا الس� ى� الطا�ٔرة أي س� ( أ ) أال ��حمل معه ��

 
صد ال��در��ب. ر ٔ�حد مالحى� الطا�ٔرة ���� ح�ص آح� وز حمل أي س� ٕا��ه ��ح� صة مال�ٔمة �� ��حمل رح�

رع����ها صة ط��ار طالب) ������ت س� الف رح� صة ط��ار (ح� رة حامًال لرح� ة م��اس� هور السا���� � الس��ة الس�
مں  " ص�

�
 الطا�ٔرة ما لم ��كں

�
(ب) أال ��عمل كط��ار مسؤول عں

م ال��ٔ�هل صة ال��ى� ��ع��ر� ��ر صالح للحصول على الرح� عله ع� ى� ��لك المدة ��ح��ث ��ح� د ساءت �� عر ��ٔ�ن حال��ه الصح��ة �� د س� ب هذه االٔ��ظمة " وأال ��كون �� ��موح�

 
لها.

 
��ام ��ها ( أ ). ��صة ��الطا�ٔرة و��الرحلة الم��وي ال�� ا�ٔف المح� وم ��الوط� ول حاملها أن ���� صة ال��ى� ��ح� راض هذا ال��ظام الرح� صة مال�ٔمة الٔع� � رح�

صد مں ���� - 4

 
21 - رح�ص طالب ط��ار:

ا ً�� وض و�� ح�ص م�� ��ل س� �� �
رع��ة لط��ار طالب صدرت مں صة س� ى� حوز��ه رح� ى� عهد��ه طا�ٔرة دون أن ��كون �� ح�ص أن ��ط��ر كطالب ط��ار و�� 1 - ال ��س��ط��ع س�

 
الٔح�م هذا ال��ظام.

 
اص��ل ال��ال��ة: � ال����

مں اص ����ص� صة ط��ار طالب على ��موذج ح� دم طلب لرح� ���� /1 - 2

 
( أ ) اسم الطالب ���مله. 

 
(ب) ع��وا��ه الدا�ٔم.

 
��س����ه. (ج) ح�

 
(د) ��ار��ح� وم�ن الوالدة.

 
��ادة طا�ٔرة. صة ل�� دمه للحصول على رح� � أي طلب سا��ق ��

(هـ) ����ان عں

 
 أو أي مرض.

�
سما��ى� أو وهں لل ح�  أي ح�

�
��ما ��عد لم ��عاِن مں ار ٕال��ه �� حص الط��ى� المس� (و) ��صر��ح م��ه أ��ه م��ذ ��ار��ح� ال��

��ل �� �
ا��ة مں � لهذه الع�

 ط����ب مع��ں
�
عة مں صة المو�� ح�ص ل��لك الرح� هادة ط����ة على ��الث ��سح� ������ت أهل��ة الس� ق س� صة ط��ار طالب ��ر�� 2 - مع � طلب لرح�

 
ى� الكو��ت. دا�ٔرة الصحة العامة ��

صة ط��ار صة " ��س��ط��ع م��حه رح� ح�ص صالح ومال�ٔم الٔن ��حمل الرح� ر عاًما وأ��ه س� � الس��عة عس�
ل عں وض أن عمر الطالب ال ���� ح�ص الم�� ����ع الس� 3 - ع��دما ����

 
مس رو����ات. ا��ل رسم ح� صة م�� طالب " للمدة ال��ى� ��ع����رها م��اس��ة وال��ى� عل��ه أن ��ظهرها على الرح�

رة ال��ال��ة �� وض أن أح�م ال�� ح�ص الم�� ����ع الس� د��د ٕاال ٕاذا ا�� وز ٕاعطاء أي ��ح� رة ال��ا����ة وال ��ح� �� ى� ال�� ة المع����ة �� س الطر���� د��د الرح�ص ������ دم الطل��ات ل��ح� ���� - 4

 
د عمل ��ها. ��

صة ط��ار سه للحصول على رح� ��ة ��ٔ�ه��ل ���� � طا�ٔرة ��ع�
� ��سمح له الظروف " أن ��ط��ر كط��ار مسؤول عں

صة ط��ار طالب " ح��ں ح�ص الحا�ٔر� على رح� وز للس� 5 - ��ح�
رط: صوص��ة س� ح�
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ر و

در��ه وق م�� وم ��م��اورات �� ���� �
ى� ال��ظام/ 14، وعلى المدرس أن ����ٔ�كد أن الطالب لں ��ص� ة مدرس كما ���� ح�ص حا�ٔر� على درح� ( أ ) أن ��ط��ر دا�ًٔما ��حت ٕامرة س�

 
اء��ه وأن ��ط��ع ال��عل��مات ال��ى� ��صدرها ٕال��ه المدرس. وك��

 
(ب) أال ��حمل معه ر���ًا.

 
وض. ح�ص م�� � س�

طى� صر��ح مں ل��م��ة ٕاال ��ٕاذن ح� ارج الكو��ت وم��اهها إال�� (ج) أال ��ط��ر ح�
طر " ومع ذلك ��س��ط��ع المدرس أن ��ها سالمة الطا�ٔرة أو ر���ها للح� ى� حاالت الطوارئ " ����عرض �� س المطار ٕاال �� ���� �

م��ع الرحالت و������هى� مں (د) أن ����دأ ح�

 
م��ع الم��اطق. وق ح� � الطالب على الط��ران ��

��ة ��مر��ں ى� محطات م��وسطة ��ع� ��ٔ�ذن ��اله��وط ��

 
رع��ة الرح�ص لمالحى� الطا�ٔرة: 22 - ��������ت س�

� االٔص��اف
صة مں رع��ة أ��ة رح� راض هذه االٔ��ظمة " س� ��ها " الٔع� رع��ة) ������ت ��موح� هادة ��������ت س� ��ما ��عد ��س� ار ٕال��ها �� هادة (��س� 1 - ��س��ط��ع إالدارة أن ��صدر س�

 
رى: دة أح� ا��ون أ��ة دولة م��عا�� ب �� د م��حت ��موح� الم������ة أد��اه ���ت ��

 
صوص��ة (طا�ٔرة). صة ط��ار ح� رح�

 
اري (طا�ٔرة). صة ط��ار ��ح� رح�

 
ة أولى (طا�ٔرة). اري درح� صة ط��ار ��ح� رح�

 
وي. ل ح� ط ���� صة ط��ار لح� رح�

 
وي. صة مالح ح� رح�

 
صة مه��دس ط��ران. رح�

 
��ة السلك��ة. صة عموم��ة لعامل ��ل�� رح�

 
��ة السلك��ة. صة محدودة لعامل ��ل�� رح�

 
صة عموم��ة لعامل مراسلة السلك��ة. رح�

 
��ة لعامل مراسلة السلك��ة. صة مؤ�� رح�

دول السا��ع  الح�
�
ء أالول مں ر� ى� الح� صة �� ��ات المع����ة ��صدد ��لك الرح� ول لحاملها ��الواح� روعة ��ح� ب سلطة مس�  أي ص��ف والمم��وحة ��موح�

�
صة مں 2 - ٕان الرح�

 
المذكور ��حت ع��وان " ام����ازات ". 

��مل ذلك على ��ظره د أن حال��ه الصح��ة (و��س� عله ��ع���� ص��ه ٕاذا علم أو ���ت لد��ه أس��اب ��ح� ى� رح� ��ات المع����ة �� ��ام ��الواح� ح�ص ال�� ول الس� رط أال ��ح� على س�

 
��ات. ��ام ����لك الواح� ��ر صالح لل�� ��ًا أو ��اس��مرار ع� عله مؤ�� وسمعه) ��ح�

��ات وم ��الواح� ول صاح��ها أن ���� صة و��ح� � الرح�
ًءا مں ر� دول السا��ع المذكور ��ع����ر أ��ها ��كون ح� � الح�

ء ال��ا��ى� مں ر� ى� الح� � االٔص��اف المع����ة ��
ة مں 3 - أ��ة درح�

 
ة. اص ����لك الدرح� دول المذكور الح� � الح�

ء ال��ا��ى� مں ر� ى� الح� المع����ة ��

 
: ب هذه االٔ��ظمة " ��عا��ى� رع��ًا " ��موح� صة ������ت س� ح�ص لد��ه رح� 4 - على � س�

 
ص��ه. ��ات ال��ى� لها صلة ��رح� ص��ًا " أ����اء ��ٔ�د����ه الواح� ح� ( أ ) عطًال " س�

 
 العمل.

�
عده عں ر ���� صى� آح� ح� (ب) أي عطل س�

صة ا��و��ها م��حت الرح� ب �� ى� الدولة ال��ى� ��موح� � ��وًما أو أك��ر أن ����لغ ك��ا��ًة " إالدارة " والسلطة ذات الصالح��ة ��
ر��ں � العمل لمدة عس�

عده عں (ج) أي مرض ����

 
 ��وًما.

�
ر��ں اء مدة العس� ص� ى� حالة المرض " حاًال " ��عد ا���� � " و��

رب و��ت ممكں ى� أ�� رى ال����ل��غ �� ب أن ��ُح� ى� حالة العطل " ��ح� � ذلك العطل أو المرض " و��
عں

رة �� ى� ال�� اء مدة المرض الم��وه ع��ها �� ص� ة ع��د حدوث م��ل ذلك العطل أو ��عد ا���� و�� � االٔ��ظمة ��ع����ر مو��
ء مں ر� ب هذا الح� رع��ًا ��موح� صة الم������ة س� 5 - ٕان الرح�

 
� هذا ال��ظام. 

الرا��عة مں

 
صة: ��ف الرح� ������هى� ��و��

ب � أ��ه صالح الٔن ��س��ٔ���ف عمله ��موح�
صة و��علں ا��و��ها م��حت الرح� ب �� وم ��ه الدولة ال��ى� ��موح� رى ��حص حاملها ط����ًا حسب ��ر����ب ���� 1 - ع��دما ��ح�

 
صة. الرح�

 
��صة مال�ٔمة. روط ��راها السلطة المح� حص الط��ى� ��حت س� رورة ال��  ص�

�
ة الذكر حاملها مں ��صة سال�� ى� السلطة المح� 2 - ع��دما ��ع��

 
: صى� ح� و��ة الس� ل الرحالت الح� 23 - سح�

 
اص��ل ال��ال��ة: ل ال���� و��ة ح��ث ��سح� ص��ًا " للرحالت الح� ح� ًال " س� ����ى� سح� ى� الكو��ت أن ���� لة �� � لمالحى� طا�ٔرة مسح�

رد مں على أي ��

 
اسمه وع��وا��ه.

 
ى� طا�ٔرة. وله العمل كمالح �� دت) ال��ى� ��ح� ص��ه (ٕان وح� اص��ل رح� ����

 
د). ف (ٕان وح� اسم وع��وان الموط�

 
م��ة: � مالحى� الطا�ٔرة م��ص�

و مں ام ��ها كعص� ة الرحالت ال��ى� �� اص��ل ��� ����

 
� والدوام وأمك��ة الوصول واال��طالق ل� رحلة.

مں ( أ ) ال��ار��ح� والر�

 
��ل الطا�ٔرة. (ب) طراز وعالمات ��سح�

 
ام ��ها أ����اء الرحلة. ة ال��ى� �� ���� (ج) الوط�

 
��ة آالالت. ى� ذلك الط��ران الل��لى� والط��ران المع��مد على مرا�� ر��ت الرحلة " ��ما �� ��ها أح� اصة ال��ى� ��موح� روط الح� اص��ل الس� (د) ����

 
ري أ����اء الط��ران. ����ار أح� ر��ة أو اح� اص��ل أ��ة ��ح� (هـ) ����

 
24 - ال��در��ب على الط��ران:

صد ��ٔ�هله: ى طا�ٔرة ���� ك الط��ران �� ح�ص أن ��ط��ر أو وس� ادات لس� وم ��ٔ�ي ��در��ب على الط��ران أو ��ٕاعطاء أ��ة ٕارس� ح�ص أن ���� 1 - ال ��سمح لس�
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ر ى� ر ر ص ر ى ي وم ص ح

 
صة ط��ار. ( أ ) للحصول على رح�

ول  ح�
�
ا " أو لطا�ٔرة ��حر��ة ٕان لم ��كں ول ذلك سا����ً  ح�

�
ول حاملها أن ��حمل كط��ار م��عددة الحر�ت " ٕان لم ��كں صة ط��ار ��ح� ى� رح� ال ص��ف طا�ٔرة �� (ب) ٕالدح�

 
ا. ول ذلك سا����ً  ح�

�
��ة) ٕان لم ��كں �� ا أو لهل��كو����ر (طا�ٔرة ��مروحة أ�� ذلك سا����ً

 
صة الط��ار ما لم: ى� رح� ٔ�ة طا�ٔرة " �� � االٔص��اف " عدا ��

����ر أي ص��ف مں ال أو ��ع� (ج) ٕالدح�
ى� ا��ة و�� ل الع� � الطا�ٔرة الٔح�

وله العمل كط��ار مسؤول عں ب هذه االٔ��ظمة " ��ح� رع��ًا " ��موح� صة ������ت س� ادات ��حمل رح� ح�ص الذي ��عطى� إالرس� � الس�
1 - ��كں

 
ادات. ��ها ��عطى إالرس� الظروف ال��ى� ��موح�

 
. ل العمومى� صد ال���� � طا�ٔرة ��ط��ر ����

ول حاملها أن ��عمل كط��ار مسؤول عں رة لل��عل��م " ��ح� ع أح� ى� حالة د�� صة " �� � ��لك الرح�
2 - ��كں

 هذه
�
دول السا��ع مں ى� الح� ة ��ها والمع����ة �� ا لالم����ازات الم��عل�� ً�� وم ��ال��عل��م أ����اء الط��ران و�� ول حاملها أن ���� ة ��ح� صة على درح� ��مل ��لك الرح� 3 - ��س�

ح�ص الذي ��س��لمها ح�ص الذي ��عطى ال��عل��مات والس� رة ٕاذا �ن ��ملك الطا�ٔرة ��ادي ط��ران، ��كون الس� �� � هذه ال��
رع ال��ا��ى� مں رط أال ��ط��ق ال�� االٔ��ظمة، على س�

 
��ه. اء �� أعص�

��ام ��الرحلة ا��ل ال�� ر م�� ح�ص آح� ح�ص ٕالى س� ��ل س� �� �
د أعط��ت أو وعدت مں ٔ�ة �� وعة لل��عل��م ع��دما ��كون أ��ة م��� رة مد�� رض هذا ال��ظام " ��ع����ر االٔح� 2 - لع�

 
رة. ا��ل أح� ص��ًصا ٕالعطاء ال��عل��م م�� ف ح� ح�ص موط� ��ل س� �� �

د أعطى� مں و��ة أو ع��دما ��كون ال��عل��م �� الح�

 
25– الرسوم:

 
د��د). مس رو����ات ل� ��������ت أو ��ح� ع (ح� ى� ال��ظام (22) ��كون ��وا�� �� �

د��دها كما هو م����ں رع����ها أو ل��ح� صة ل��������ت س� ها على أ��ة رح� رص� الرسوم المطلوب ��

 
ء الرا��ع: عمل الطأ�رات: ر� الح�

 
26 - ك��ب ال��عل��مات:

 
صد: ى� و��ت ما ���� ى� الكو��ت ما عدا الطا�ٔرات المس��عملة �� لة �� ل العموم��ة المسح� 1 - ��ط��ق هذا ال��ظام على طا�ٔرات ال����

 
ى� الطا�ٔرة. ا�ٔف �� ��ام ��وط� اص على ال�� ح� � أس�

( أ ) ��مر��ں

 
رى. ى� مطارات م��وسطة أح� س المطار دون اله��وط �� ى� ���� هة ����دأ و������هى� �� ��ام ��رحالت محل��ة لل��ر� (ب) ال��

ى� اص��ل المدو��ة �� ة ٕالى ال���� ا�� رور��ة ��إالص� ادات الص� � المعلومات وإالرس�
مں ��ر ك����ب ����ص� وم ����حص�  � طا�ٔرة ����ط��ق عل��ها هذا ال��ظام أن ����

�
2 - على المسؤول عں

صوص صودة " وعلى الح� ى� رحل��ها الم�� ��ا��هم ��ال��س��ة ٕالى ��س����ر الطا�ٔرة �� ��ام ��واح� � ال��
��ه مں �� � موط�

عول ل��مكں هادة أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران السار��ة الم�� س�

 
� لهذه االٔ��ظمة.

دول ال��امں � الح�
ء ( أ ) مں ر� ى� ح� ؤون المع����ة �� ادات ال��ى� ����علق ��الس� المعلومات وإالرس�

اء � أعص�
و مں ى� م����اول ال��د ل� عص� ع �� ة أو ��وص� ظ دا�ًٔما حد��ث العهد وأن ��عطى م��ه ��سح� ر ل��ح�� � و��ت ٕالى آح�

ح أو ����دل مں ب أن ������ وهذا الك����ب ��ح�

 
.
�
الطا�ٔرة العامل��ں

ر " أو ����عض ى� الو��ت الحاص� ى� الك����ب المس��عمل �� ة ال��عل��مات المدو��ة �� ��� �
ة عں ود إالدارة " ٕاذا طل��ت م��ه ذلك ����سح� � الطا�ٔرة أن ��ر�

3 - على المسؤول عں

 
اء م��ه كما ��حدده إالدارة. ر� أح�

� ��س����ر
��ل المسؤول عں �� �

 مں
�
��ں �� � والو�ء والموط�

دم��ں ون عاملون " ��ع��ى� المس��ح� �� � هذه االٔ��ظمة " ع��ارة " موط�
 مں
�
دول ال��امں راض هذا ال����د والح� 4 - الٔع�

 
مو��ة. ة مص� و��ة ��طر���� الطا�ٔرة ل��ؤم��وا سالمة الرحالت الح�

 
: ل العمومى� � ال����

 عں
�
27 - مسؤول��ات المسؤول��ں

 
 الطا�ٔرة:

�
ب على المسؤول عں ل العمومى� " ��ح� راض ال���� و��ة الٔع� ى� الكو��ت ��رحلة ح� لة �� وم طا�ٔرة مسح� ��ل أن ���� �� - 1

 
ا�ًٔدا للطا�ٔرة أ����اء الرحلة. � ط��اًرا ل��كون ��

( أ ) أن ��ع��ں
 اله��وط

�
 الطا�ٔرة مں

�
ال وآالالت ل��مك��ں ا��ة ��الرح� هر� ك�� اصة ��ٔ���ه مح� ا��ة وح� ��ه الطا�ٔرة وأي مطار ��د��ل له صالح لهذه الع� ����ع أن المطار الذي س��ه��ط �� (ب) أن ����

 
الع م��ه ��ٔ�مان. ��ه وإال�� ��

 سالمة
�
��ة ل��ٔ�م��ں طط م��ه " ��� صود " أو أي ��حو��ل مح� دمة الطر��ق الم�� ا�ٔمة على ح� و��ة ال�� و��ة ووسا�ٔل المالحة الح� ����ع أن المحطات الالسلك��ة الح� (ج) أن ����

 
ط��ران الطا�ٔرة.

ل العمومى� (ما عدا ٕاذا �ن صد ال���� � مالح��ها أ����اء أ��ة رحلة ����
ًوا مں ح�ص أن ��كون عص� ى� الكو��ت أال ��سمح الٔي س� لة �� � طا�ٔرة مسح�

2 - على المسؤول عں
ء ر� ى� ح� ارب الدور��ة المع����ة �� � وال��ح�

��رة وال��مر��ں د حصل على ال��در��ب والح� ح�ص �� ى� طا�ٔرة) ٕاال ٕاذا �ن ذلك الس� ��ات �� ��ام ��واح� اص لل�� ح� � أس�
ط ��مر��ں �� صد �� ال��

ودة ة المر� هر� اصة الس��عمال االٔح� ��ا��ه وح� ��ام ��واح� ح�ص كفء لل�� ����ع أن ذلك الس� د ا�� � الطا�ٔرة ��
 المسؤول عں

�
� لهذه االٔ��ظمة وما لم ��كں

دول ال��امں � الح�
(ب) مں

 
دول المذكور.  الح�

�
ء (ب) مں ر� ى� ح� ��ودات المع����ة �� ظ ��ال�� ا أن ��ح���� � الطا�ٔرة أ��ص�ً

ا��ة وعلى المسؤول عں ��ها الطا�ٔرة لهذه الع�

 
رط لمالحى� الطا�ٔرة: هاد الم�� ى� إالح� 28 - ��حاس�

رط هاد الم�� � هذه االٔ��ظمة وال��ى� ��م��ع إالح�
دول ال��اسع مں ى� الح� وعة �� ى� الكو��ت وعلى مالح��ها أن ��م����لوا لالٔح�م الموص� لة �� � طا�ٔرة مسح�

على المسؤول عں

 
و. لمالحى� الح�

 
: ل عمومى� 29 - ��حم��ل طا�ٔرات ����

 
ى� الكو��ت ما عدا: لة �� ل العموم��ة المسح� 1 - ��ط��ق هذا ال��ظام على طا�ٔرات ال����

 
ي.  (2500) رطل ٕا�����ر�

�
��د وز��ها المرح�ص عں ( أ ) الطا�ٔرات ال��ى� ال ��ر�

 
ى� و��ت ما: (ب) الطا�ٔرات المس��عملة ��

 
ى� طا�ٔرة. ا�ٔف �� ��ام ��وط� اص على ال�� ح� � الٔس�

1/ ال��مر��ں

 
ر. ى� م�ن آح� ى� مطارات م��وسطة �� ول �� س المطار دون ال��ر� ى� ���� هة ال��ى� ����دأ و������هى� �� ��ام ��رحالت محل��ة لل��ر� 2/ لل��

ود ل العمومى وأن ��ر� صد ال���� ��ل � رحلة ���� �� �
� ��حم��ل الطا�ٔرة مں

ًصا ل��كون مسؤوًال عں ح� � س�
� الطا�ٔرة المط��ق عل��ها هذا ال��ظام أن ��ع��ں

2 - على المسؤول عں



12/5/2018 طباعة

http://mohamoon-kw.com/Print.aspx?op=1&mode=0&Copy=0&ID=1019&Type=2&PageNo=1 8/15

ر ى� و ل � ل ں ر ل ں ؤ و ں م ر ں ؤ ى

 
:
�
مں ��ط الحمولة ح��ى ��ص� ح�ص ����عل��مات ك��ا����ة ����علق ����وز��ع وص� ذلك الس�

 
ل الحمولة ��ٔ�مان أ����اء الرحلة. ( أ ) ����

 
 الطا�ٔرة.

�
حں ة ��س� ��ها صدرت صالح��ة الطا�ٔرة للط��ران والم��عل�� روط ال��ى� ��موح� ��ذ الس� (ب) ������

ر دول العاس� � الح�
ء أالول مں ر� ا لما ����طل��ه الح� ً�� � و��

����ں � على ��سح�
حں ع ال�ٔحة الس� ر و��و�� ��ل ال��دء ��ٔ���ة رحلة " أن ��حص� �� " � � ��هذا الس�

ح�ص المع��ں 3 - على الس�

 
سه). ا�ٔد الطا�ٔرة ������ � هو ��

حصها (ما لم ��كں ا�ٔد ل�� دم ��لك الال�ٔحة ٕالى ال�� � هذه االٔ��ظمة وأن ����
مں

ا�ٔد ام ال�� رة معموًال ��ها ٕاذا �� �� صودة ال��ال��ة ��ع����ر هذه ال�� ة ٕالى الرحلة الم�� � الرحلة السا����
��ة على حالها مں ��طها ��ا�� ح��ة و��وز��عها وص� رط أ��ه ٕاذا ���ت الس� على س�

 
 . ال ومركر� الوصول ال��الى� صوص م������ًا ��ار��ح� ال��ظه��ر ومركر� اال������ ة ��هذا الح� ة ��الرحلة السا���� � الم��عل��

حں ��ع ال�ٔحة الس� ����ظه��ر و��و��
 الطا�ٔرة

�
ظ ع��د المسؤول عں ى� الطا�ٔرة ��ل ��ح�� ل �� ة ال��ا����ة ال ������ ة ��ها وال��سح� � ر����ما ����م الرحالت الم��عل��

حں � ال�ٔحة الس�
ة مں ى� الطا�ٔرة ��سح� ظ �� 4 - ��ح��

 
هور على ذلك. اء مدة س��ة س� ص� � ا����

لح��ں

 
ل العموم��ة: روط العمل لطأ�رات ال���� 30 - س�

د ام����لت �� �
ى� طا�ٔرة ما لم ��كں ا�ٔف �� ��ام ��وط� اص لل�� ح� � أس�

ها ��مر��ں ل العمومى� ��اس������اء الرحالت ال��ى� هد�� صد ال���� وم ��رحلة ما ���� وز لطا�ٔرة أن ���� 1 - ال ��ح�

 
ة ��ذلك. راءات الم��عل�� صوص وز��ها وإالح� ر ��ح� دول العاس� � الح�

ء ال��ا��ى� مں ر� ��ات الح� ��ص� لم��
ر ��عمل ��ها دول العاس� � الح�

ء ال��الث مں ر� ى� الح� ار ٕال��ها �� ول ٕالى أالرض المس� الع وال��مه��د لل��ر� و��ة الم��اس��ة لٕال�� اصة ��الحد االٔد��ى لالٔحوال الح� 2 - الم��طل��ات الح�

 
صوص � طا�ٔرة ����ط��ق عل��ها ال��ظام/ 26. ��ح�

 
اع ��مك��ها: ل العمومى� أن ��ط��ر على ار���� صد ال���� وق م��اهه ���� ة �� ى� الكو��ت محل�� لة �� 3 - 1/ على أ��ة طا�ٔرة مسح�

 
ى� حالة ��و��ف ذلك المحرك ". ( أ ) ٕاذا ���ت ذات محرك واحد " ��

��ها صى طا�� � أ��
مں ��ة ��عمل ��اس��مرار ص� � ��لك المحر�ت و��كون المحرك أو المحر�ت ال��ا��

ى� حالة ��و��ف أي مں � محرك واحد " ��
(ب) ٕاذا �ن لها أك��ر مں

 
��ص ��الطا�ٔرة. ى� ك����ب الط��ران المح� لها أو �� ع� دول س� ى� ح� هادة أهل����ها للط��ران أو �� ى� س� المع����ة ��

 
 ذلك.

�
� علو �ٍف ��مك��ها مں

��ه أن ��ه��ط ٕالى أالرض ��ٔ�مان مں ع ��س��ط��ع �� � ال��لوغ ٕالى مو��
مں

ى� هادة أهل����ها للط��ران أو �� ى� س� � هذا ال��ظام على أساس المعلومات الم������ة ��
رع��ة أالولى مں رة ال�� �� ا لل�� ل عموم��ة على العمل ط����ً درة طا�ٔرة ���� 2/ ������ى م��

د �� �
ى� حالة ��لك الو��ا�ٔق لم ��كں رض " أو �� ��ة لذلك الع� ��ر ��� ��ها ع� ��ص ��الطا�ٔرة " وٕاذا حدث أن المعلومات الم������ة �� ى� ك����ب الرحالت المح� ل أو �� ع� دول الس� ح�

 
ا�ٔد الطا�ٔرة ". رة لدى �� � معلوم��ة م��وا��

د��ر على أحسں رع��ًا " ������ى ذلك ال���� صدرت أو ������ت س�

 
ى� الكو��ت: لة �� ��ر المسح� ة ��الطأ�رات الع� و��ة الم��عل�� 31 - الحد االٔد��ى لالٔحوال الح�

د زود ر�ٔ��س ٕادارة ل العمومى� ٕاال ٕاذا �ن مد��ر ��لك الطا�ٔرة �� صد ال���� وق إالدارة الكو������ة ���� ى� الكو��ت " أن ��حلق �� لة �� 1 - ال ��سمح لطا�ٔرة " عدا الطا�ٔرة المسح�

�
��ل المسؤول عں �� �

و��ة المع����ة مں ة ��الحد االٔد��ى لالٔحوال الح� ر والم��عل�� � ٕالى آح�
 ح��ں

�
وز أن ��ح��اج ٕال��ها مں اص��ل ال��ى� ��ح� الط��ران المد��ى� الكو����ى� ����لك ال����

 الطا�ٔرة
�
 المسؤول عں

�
ى� ذلك ال��عل��مات المعطاة مں ول " ��ما �� الع وال��ر� � الطا�ٔرات لٕال��

صد ��حد��د اس��عمالها مں ى� الكو��ت ���� الطا�ٔرة ��س��ة ٕالى المطارات ��

 
و��ة. ��س��ة ٕالى ذلك الحد االٔد��ى لالٔحوال الح�

� ��س��ة ٕالى ذلك المطار أو
� الحد االٔد��ى المع��ں

ل مال�ٔمة مں و��ة أ�� ى� حاالت ح� ى� الكو��ت أو أن ��حط عل��ه �� � مطار ما ��
لع مں 3 - ال ��سمح للطا�ٔرة أن ����

 
� هذا ال��ظام.

رة أالولى مں �� ى� ال�� ار ٕال��ها �� ة لل��عل��مات المس� ال�� مح�

 
الع: ��ل إال�� أ�د الطأ�رة �� 32 - أعمال ��

 
الع الطا�ٔرة: ��ل ٕا�� ����ع �� ى� الكو��ت أن ���� لة �� ا�ٔد طا�ٔرة مسح� على ��

س � الط��
رة عں ار��ر الم��وا�� صود اس��عمالها وال���� � الطر��ق والمطارات الم��

رة عں ر معلومات م��وا�� ى� حسا��ه آح� ًعا �� راؤها ��ٔ�مان واص� � ٕاح�
( أ ) أن الرحلة ��مكں

 
طط. ��ما لو اس��حال ٕا��مام الرحلة كما هو مح� ر للط��ران �� و��ة وطر��ق آح� ل��ات الح� وال����

 
ى� حالة صالحة لالس��عمال. ل الطا�ٔرة و�� عًال داح� ودة �� ب هذه االٔ��ظمة موح� هاز الراد��و) المطلوب حملها ��موح� م��ها ح�  ص�

�
ة (مں هر� (ب) وأن االٔح�

ال سار��ة ب هذه االٔ��ظمة ال ��ر� هادة الص��ا��ة المطلو��ة ��موح� ل العمومى� " أن س� صد ال���� ى� حالة ���� صودة و�� وه للرحلة الم��  � الوح�
�
(ج) وأن الطا�ٔرة صالحة مں

 
صودة. � ������هى� أ����اء الرحلة الم��

عولها لں عول وأن م�� الم��

 
ى� أماك��ها. صودة وموزعة ومحكمة ال��������ت �� ى� الرحلة الم�� ل ��ٔ�مان ��  ح��ث الوزن هى� صالحة الٔن ������

�
ح��ة المحملة على الطا�ٔرة مں (د) وأن الس�

ٔى د ه��� ول م��ها �� صودة " وأن اح����اطى� مع�� لت على الطا�ٔرة للرحلة الم�� د ���� ى ذلك) �� ��ص� ��ت وم��رد المحرك (ٕان ا�� ود والر� � الو��
��ة مں (هـ) وأن كم��ات ���

��ت ود والر� ة ��الو�� � والم��عل��
هة ٕالى المالح��ں � ال��عل��مات الموح�

��رها مں ى� ك����ب االٔعمال أو ع� ل العمومى� أن ال��عل��مات المدو��ة �� صد ال���� ى� حالة ���� للطوارئ و��

 
د عمل ��ها. وم��رد المحرك ��

هات اله��وط والطر��ق الع وح� ى� مراكر� إال�� ��ة �� صودة و��ال��ظر ٕالى أ��ة ع�� ى� الحاالت الم����ظر حدو��ها أ����اء الرحلة الم�� (و) وأ��ه ��ال��ظر ٕالى عمل الطا�ٔرة ��

 
صود. ى� المحل الم�� ول على أالرض ��ٔ�مان �� � وال��ر�

اظ ��عد ذلك ��علو أم��ں اع ��ٔ�مان واالح���� الع واالر���� صودة ��س��ط��ع الطا�ٔرة إال�� الم��

 
د عمل ��ها. ��ره �� ى� ك����ب االٔعمال أو ع� � الطا�ٔرة ��

��ل المسؤول مں �� �
الع المع����ة مں ��ل إال�� حص الطا�ٔرة �� ة ل�� (ز) وأن أ��ة طر����

 
ودها: ادة الطأ�رات لم�� 33 - مالزمة ��

ى� �� �
ود ط��ار��ں عده ط��لة ط��ران الطا�ٔرة " وٕان �ن المطلوب وح� ود م������ًا على م�� اء ط��ار على الم�� ى� الكو��ت أن ��عمل على ���� لة �� ا�ٔد الطا�ٔرة المسح� على ��

 
ول ". الع وال��ر� عد��هما ع��د إال�� � على م��

��ا م��������ں عل��هما أن ������ الطا�ٔرة ��

 
ل العموم��ة: اصة ��طأ�رات ال���� أ�د الح� ��ات ال�� 34 - واح�

 
ى� الكو��ت. لة �� ل العمومى� للر�ب ��واسطة طا�ٔرات مسح� صد ال���� رى ���� 1 - ��ط��ق هذا ال��ظام على الرحالت ال��ى� ��ح�

ا�ٔد الطا�ٔرة ": ��ما ����علق ��� رحلة ��ط��ق عل��ها هذا ال��ظام " على �� 2 - و��
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ر ى م �

ب  الوسا�ٔل المطلو��ة ��موح�
�
��رها مں مة وعدة السالمة وأ��واب الطوارئ وع� د اطلعوا على م�ن اس��عمال االٔحر� م��ع الر�ب �� الع الطا�ٔرة أن ح� ��ل إال�� ( أ ) أن ����ٔ�كد ��

رى المطلو��ة ة الوسا�ٔل االٔح� د اطلعوا على م�ن ��� وع أي طارئ للطا�ٔرة " كما وأ��هم �� رده ع��د و�� ��ل الر�ب � ��م�� �� �
صود اس��عمالها مں هذه االٔ��ظمة والم��

صود رى الم�� ة االٔح� هر� مة السالمة واالٔح� رط أ��ه ��س��ة ٕالى أحر� وع أي طارئ ��س� ى� حالة و�� ماًال " �� � الر�ب ٕاح�
صود اس��عمالها مں ب هذه االٔ��ظمة والم�� ��موح�

 
ول ٕالى أالرض. ة المع����ة لل��ر� اوز المسا�� طة ����ح� ��ه ���� ت �� د ��لع� ى أي و��ت ��كون الطا�ٔرة �� ��ص� وز العمل ��هذا الم�� ى� الماء أو على سطحه ��ح� اة �� اس��عمالها لل��ح�
اطٔى كما هى� رب س� � أ��

ة ط��ران مں ���� � د��
ة ��ال����ں طة ����عد مسا�� ��ل ��لوغ الطا�ٔرة ���� ولة لل��ٔ�كد �� راءات المع�� ة إالح� ذ ��� � الطا�ٔرة ما�ٔ��ة " أن ����ح�

(ب) وٕان لم ��كں
ة ة المطلو��ة و��������وا عمل��ًا طر���� هر� � االٔح�

��رها مں مة السالمة وع� د اطلعوا على م�ن أحر� م��ع الر�ب ��  أن ح�
�
دول الرا��ع مں  الح�

�
رة ال��ا����ة د) مں �� ى� ال�� ررة (�� م��

 
ى� الماء أو على سطحه. اة �� رده لل��ح� ��ل الر�ب � ��م�� �� �

اس��عمالها مں
الع ��ل ٕا�� ة االس��عمال كما ذكر أعاله �� رًحا عمل��ًا لطر���� اة وأعطوا س� د اطلعوا على م�ن أع��دة لل��ح� م��ع الر�ب �� (ج) وٕان ���ت الطا�ٔرة ما�ٔ��ة أن ����ٔ�كد أن ح�

 
الطا�ٔرة.

د " هو ��ف " ٕان وح� اعدهم وأن المص� ى� م�� � أن مالحى� الطا�ٔرة م������ون ��
ولة لل��ٔ�كد مں راءات المع�� ة إالح� ذ ��� ولها ٕالى أالرض أن ����ح� الع الطا�ٔرة و��ر� ��ل ٕا�� (د) و��

صص سم المح� ى� ال�� � ال��ظام (19) ��كون م���ه ��
رة (7) مں �� ب ال�� ا ��موح� ً���� ى أن ��حمل الطا�ٔرة مص� ��ص� � مساعدة " الر�ب وٕاذا ا��

ى� م�ن ��مك��ه مں ا �� م����ت أ��ص�ً

 
للر�ب.

راءات الم��اس��ة ة إالح� ذ ��� طراب الهواء أو أي طارئ ��حصل أ����اء الط��ران " أن ����ح� رور��ة ��س��ب اص� الع الطا�ٔرة أو ه��وطها وع��دما ��رى أن الح��طة ص� ��ل ٕا�� (هـ) و��

 
مة أو ��عدد السالمة. م��ع الر�ب م������ون ��ماًما ��ٔ�حر�  أن ح�

�
لل��ٔ�كد مں

 
علوه ع��د الطوارئ. ب أن ���� د أعطوا ال��عل��مات الالزمة عما ��ح� م��ع الر�ب ��  أن ح�

�
راءات الم��اس��ة لل��ٔ�كد مں ة إالح� ذ ��� (و) وع��د أي طارئ أن ����ح�

راءات الم��اس��ة لل��ٔ�كد ة إالح� ذ ���  (700) مل��ار أن ����ح�
�
ط أعلى مں ع� � أ����اء مدة الط��ران ��ص�

سام الر�ب والمالح��ں م��ع أ�� ل ح� اظ داح� ى� حالة االح���� (ز) ما عدا ��
حت د أوص� ودة ��ه الطا�ٔرة عمًال ��ال��ظام (12) �� � المر�

��ں ة اس��عمال أالوكسح� � أن طر����
وق سطح ال��حر " مں دم �� �� 13000 

�
��د عں ��ل ��لوغ الطا�ٔرة ٕالى علو ��ر� �� "

� أ����اء المدة ��ٔ�كملها ال��ى�
��ں د اس��عمل أالوكسح� � مالحى� الطا�ٔرة ��

 � مالح مں
�
 ومں

�
��ں � أن ر�ب أوصى� ��اس��عمال أالوكسح�

ل� راكب ع��د ��لوغ ذلك العلو مں

 
وق سطح ال��حر. دم �� �� 13000 

�
��د عں ��كون ��ها الطا�ٔرة سا�ٔرة ��ط��را��ها على علو ��ر�

 
ى� الطأ�رة: 35 - عمل الراد��و ��

لت ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ب �� صة الصادرة ل��لك المحطة ��موح� روط الرح� ا لس� ً�� ى� طا�ٔرة ��ٔ�ن ��دار " سواء أ����اء الط��ران أم ال " ٕاال و�� 1 - ال ��سمح لمحطة الراد��و ��

 
ا��ون ". ب ذلك ال�� رى ل��د��ر محطة الراد��و ��موح� ة أح� ح�ص مرح�ص له رسم��ًا أو مصرح له ��طر���� ��ل س� �� �

��ها ومں الطا�ٔرة ��
��ة السلك��ة اظ ��مرا�� ب االح���� هاز ا��صال راد��و " ��ح� ة ��ح� هر� ب هذه االٔ��ظمة أن ��كون مح� روف ����طلب م��ها ��موح� ى� ط� دت الطا�ٔرة أ����اء ط��را��ها �� 2 - �ما وح�
اء ص� دم ال�� و��ة ال��ى� ��ح� ��ة الح� ��ل المحطة الالسلك��ة للمرا�� �� �

ارات ٕالى ��لك الطا�ٔرة مں صد ٕارسال ٕاس� ى� ذلك الو��ت ���� مس��مرة على الذ��ذ��ات المعمول ��ها ��

 
��ه الطا�ٔرة. وي ال��ى� ��س��ر �� الح�

 
� ��لك المحطة.

ة على ذلك مں �� ارة ��الموا�� ��ة الالسلك��ة لمدة ما ��عد اس��الم ٕاس� اف ��لك المرا�� وز ٕا���� رط أ��ه ��ح� ��س�
اءة ��لك عف ك�� ����ا��ه " أو أن ��ص� � اح�

ى� المواصالت الالسلك��ة للمالحة ال��حر��ة ��مكں ًال �� ة ما ��س��ب ��داح� ى� طا�ٔرة أن ��دار ��طر���� وز لمحطة الراد��و �� 3 - ال ��ح�

 
المواصالت ".

 
��ام ��ا����عا��ات ٕاال ٕاذا ���ت: وز ال�� وعلى االٔح�ص ال ��ح�

 
��ه الطا�ٔرة وي الذي ��س��ر �� اء الح� ص� ى� ال�� و��ة الدول��ة �� ى� المالحة الح� ا لالصطالح الم����ع �� ً�� ى� ذلك الو��ت و�� � ال��وع والذ��ذ��ة المعمول ��ها ��

( أ ) مں

 
و��ة الدول��ة. ى� المالحة الح� ا " لالصطالح الم����ع �� ً�� طر وحالة الطوارئ ����علق ��السالمة " و�� ارات ح� (ب) رسا�ٔل وٕاس�

 
و��ة الدول��ة. ى� المالحة الح� ا " لالصطالح الم����ع �� ً�� ارات ����علق ��س��ر الطا�ٔرات " و�� (ج) رسا�ٔل وٕاس�

 
� هذا ال��ظام.

رة أالولى مں �� ى� ال�� ار ٕال��ه �� ى� الطا�ٔرة والمس� ��ص المعطى لمحطة الراد��و �� ب ال��رح� ارات مرسلة عامة مسموح ��ها ��موح� (د) ٕاس�

 
��ود ال��ال��ة: ل للمواصالت الالسلك��ة ح��ث ��دون ال�� ظ سح� هاز ا��صال راد��و ��ح�� ة ��ح� هر� ى� � طا�ٔرة مح� �� - 4

 
( أ ) ماه��ة محطة راد��و الطا�ٔرة.

 
��ها. ى� الطا�ٔرة والذ��ذ��ة ال��ى� اس��عملت �� ��ة السلك��ة �� (ب) ال��ار��ح� والو��ت الذي ����دأ و������هى� ��ه � مرا��

 
طر س��ر أرسلت أو اس��لمت.  ارة ح� اص��ل أ��ة ٕاس� م��ها ����  ص�

�
ارات المرسلة أو المس��لمة مں ة الرسا�ٔل أو إالس� اص��ل ��� (ج) ��ار��ح� وو��ت و����

 
ى� المواصالت الالسلك��ة وس����ه. اص��ل أي عطل أو ��و��ف حصل �� (هـ) ����

 
��ة. ات ال��ى� ��ها ��دأ وأ��هى ��لك المرا�� ا��رات الالسلك��ة م������ًا أالو�� ل المح� ى� سح� ��ودات �� ع ال�� ��ة أن ��ر�� ا�ٔم على المرا�� على العامل الالسلكى� ال��

 
 . و��ة ��واسطة الها��ف الالسلكى� � المواصالت الم����ادلة مع محطة السلك��ة للمالحة الح�

ل ا��صال السلكى� عں ظ سح� رط أال ��طلب ح�� ��س�

 
ل. ى� السح� ل �� ��د أدح� ر �� هور ��عد ��ار��ح� آح� ا��ة س��ة س� � الطا�ٔرة لع�

 المسؤول عں
�
ظ المواصالت عں 5 - ��ح��

 
��اء: اص وأس� ح� اط أس� طر وال���� �� - 36

ء ٕاال ٕاذا ى� ح�ص أو ح��وان أو س� ع أي س� ط أو ��ر�� ة ع��ها أو أن ��ل�� ارح� ء ��وسا�ٔل ح� ى� طر أي س� وز لطا�ٔرة أ����اء ط��را��ها أن ���� 1 - مع مراعاة أح�م هذا ال��ظام ال ��ح�

 
ا��ة. ول اس��عمال الطا�ٔرة لهذه الع� رط صر��ح ��ح� ��مل على س� عول ��س� رع����ها السار��ة الم�� هادة أهل����ها للط��ران أو س� ���ت س�

 
 م��ل واحد.

�
ل مں و��ة أ�� ء أ����اء الل��ل أو ع��دما ��كون الرؤ��ة الح� ى� طر أي س� و أن ���� ى� الح� ة �� وز لطا�ٔرة محل�� 2 - ال ��ح�

 
ى� هذا ال��ظام: ء �� ى� 3 – ال س�

ء ى� هاز أو س� ارة أو ح� ����ار أو أ��ة ٕاس� راض االح� ط للصوت (ٕا��ر��ال) أو أ��ة آلة مس��عملة الٔع� ولة السلك الال�� ة مع�� طر ��طر���� و أن ���� ى� الح� ة �� ( أ ) ��م��ع طا�ٔرة محل��

 
و. ى� الح� طر أو ��عرض ��وساطة طا�ٔرة �� ب هذه االٔ��ظمة أن ���� مطلوب أو مصرح ��ه ��موح�

ح�ص. اذ ح��اة س� صد ٕا���� ى حالة طار�ٔة أو ���� ىء �� ح�ص أو ح��وان أو س� ع أي س� اط أو ر�� (ب) ��م��ع ال����
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ص ى� ى� و ص ي ع ع

 
��اء: ص أو أس� ح� اذ س� 37 - ٕا����

اص أو ح� د ��عرض االٔس� وت) أم ال �� اص سواء ���ت مر����طة ��مظلة (��رس� ح� ��اء أو ح��وا��ات أو أس� و الٔس� ى� الح� � طا�ٔرة ��
اء مں ى أو ��سمح ��إالل�� وز أن ��ل�� 1 - ال ��ح�

 
طر. المم��ل�ت للح�

 
وق إالدارة الكو������ة. ة �� � طا�ٔرة محل��

اص (سواء ���ت مر����طة ��مظلة أم ال) مں ح� اء ٕالى سطح أالرض ��ح��وا��ات أو أس� ى أو ��سمح ��إالل�� وز أن ��ل�� 2 - ال ��ح�

 
ى� الظروف ال��ال��ة: ا�ٔد الطا�ٔرة أو ��ٔ�مره �� ��ل �� �� �

��اء مں اء أس� ى� حالة طوارئ أو ٕال�� � طا�ٔرة ��
اص ��مظلة مں ح� رة على ه��وط أس� �� رط أال ��ط��ق هذه ال�� على س�

 
اذ ح��اة. صد ٕا���� ��اء ���� اء أس� ( أ ) ٕال��

 
ى� الطا�ٔرة. ر �� ��ٔ�ًا آح� وًدا أو س� ى� حالة الطوارئ سواء �ن ذلك و�� ��ف حملها �� �� حون الطا�ٔرة ل��ح� (ب) طرح مس�

دام ح ��سمح ��اس��ح� ��مل على ����د واص� عول ��س� هادة أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران سار��ة الم�� ا��ه ذلك ٕاذا ���ت س� راعة أو الصحة العامة أو ما س� راض الر� اء مواد الٔع� (ج) ٕال��

 
الطا�ٔرة لهذا العمل.

 
ا للعادة الم����عة أو الٔح�م هذه االٔ��ظمة. ً�� صد ��س����ر الطا�ٔرة و�� ��اء ���� اء االٔس� (د) ٕال��

 
 المطار.

�
ح�ص المسؤول عں ��ل الس� �� �

ا��ة مں � لهذه الع�
ى� م�ن مع��ں ا��هة لها �� ��اء المس� طر أو االٔس� ى� ال�� اء االٔعالم المس��عملة �� (هـ) ٕال��

 
ى� ذلك إالذن. ر��ض �� رط أو ��حد��د �� ة الٔي س� � إالدارة وعرص�

اص م��ح ك��ا��ة مں ��اء ��ٕاذن ح� اص أو أس� ح� اء أس� (و) ٕال��

 
ال.  ��مل طرح وٕا��ر� اء " ��س� راض هذا ال��ظام ع��ارة " ٕال�� 3 - الٔع�

 
��رة حر����ة: ل ذح� ���� - 38

 
��رة حر����ة. 1 - ال ��سمح لطا�ٔرة أن ��حمل ذح�

��رة اعة ��علم أ��ها ذح� ل عل��ها الٔ��ة ��ص� صد ال���� ى� طا�ٔرة أو أن ��سلم أو ��عمل على ��سل��م ���� ل �� ل أو ��عمل على ال���� ح�ص أن ������ ا��و��ًا على أي س� 2 - ��حرم ��

 
��رة حر����ة. ك ��ٔ���ها ذح� د أو ��س� عله ��ع���� حر����ة أو ��كون لد��ة أس��اب ��ح�

 
��ال. ى� ال�� ة ��اس��عمالها �� ��رة معرو�� ��رة حر����ة " ��ع��ى� أ��ة أسلحة أو ذح� راض هذا ال��ظام ع��ارة " ذح� 3 - الٔع�

 
طرة: أ�ع ح� ل ��ص� ���� - 39

 
ى� طا�ٔرة سوى: طرة �� ا�ٔع ح� ل ��ص� وز ���� 1 - ال ��ح�

 
ة له. رط ��كون ذلك إالذن عرص� ا الٔي س� ً�� � إالدارة و��

طى� مں ب ٕاذن ح� ا�ٔع المحملة ��موح� ( أ ) ال��ص�

 
لها. ى� داح� ح�ص �� اه��ة أي س� � ط��را��ها أو سالم��ها أو ر��

صد ��ٔ�م��ں ة المسؤول ع����ها و���� �� ى� طا�ٔرة ��موا�� ا�ٔع المحملة �� (ب) ال��ص�
 حكومة سمو االٔم��ر

�
عول ��ال��س��ة ل��لك ال��الد ����ں ��ة سار��ة الم�� ا�� دت ا���� ��ها الطا�ٔرة ٕاذا وح� لة �� � ال��الد المسح�

وا����ں ب �� لها ��موح� ا�ٔع المسموح ������ (ج) ال��ص�

 
ى� ��لك ال��الد. لة �� ى� طا�ٔرة مسح� ل الكو��ت �� طرة داح� ا�ٔع ح� ل ��ص� وحكومة ��لك ال��الد ��سمح ������

حة ع عالمة واص� د وص� �� �
احں � الس�

��ها ما لم ��كں ل �� ح��ة ������ ى� الطا�ٔرة كس� وز أن ��حمل �� ب هذا ال��ظام ال ��ح� لها ��طا�ٔرة ��موح� طرة المسموح ������ ا�ٔع الح� 2 - ال��ص�
 الطا�ٔرة ��مذكرة

�
د زود المسؤول عں د ��س��ب ع��ها " وأن ��كون �� طر الذي �� ا�ٔع و��وع الح� � ماه��ة ال��ص�

ة أو ك��ا��ة ������ں طا�ٔها ٕاما ��وساطة ��طا�� ا�ٔع أو على ع� على ال��ص�

 
ى� الطا�ٔرة. عها �� ��ل وص� � وز��ها وكم����ها ��

ا�ٔع وعں طورة ال��ص� � ماه��ة وح�
ا�ٔدها عں � الطا�ٔرة أن ����لغ ��

طر " وعلى المسؤول عں � ��لك الماه��ة وذلك الح�
� ������ں
حں س�

طرة أو اعة ح� اعة ��علم أ��ها ��ص� � عل��ها أ��ة ��ص�
حں ى� طا�ٔرة أو ��سلم أو ��عمل على ال��سل��م للس� �� �

حں � أو ��عمل على الس�
حں ح�ص أن ��س� ا��و��ًا على أي س� 3 - ��حرم ��

 
ب هذا ال��ظام. طرة ومم��وع حملها ��موح� اعة ح� اعة هى� ��ص� ك ��ٔ�ن ��لك ال��ص� د أو ��س� عله ��ع���� ��كون لد��ه أس��اب ��ح�

 
��ه.  لة �� � هذه االٔ��ظمة ول��ست مح�

��ة الٔح�م ال��ظام (38) مں ا�� 4 - ��ع����ر أح�م هذا ال��ظام ٕاص�

 
اص: ح� ل االٔس� ة ���� 40 - طر����

ل أ��ة طا�ٔرة أ����اء ط��را��ها أو ح�ص ما أن ��كون ��داح� ٕا��ه ال ��سمح لس� ى� ذلك إالذن �� رض �� رط أو ��حد��د ���� اص ��م��ح ك��ا��ًة مع إالدارة مع مراعاة أي س� ��دون ٕاذن ح�
ح�ص ما أن ل��ة كذلك ال ��سمح لس� ا�ٔها الس�� ر� ��حة طا�ٔرة أو ��حت أح� ح�ص ما أن ��كون على أح� اصة ال ��سمح لس� اص وح� ح� صًصا لالٔس� ء م��ها ل��س مح� ر� على أي ح�

 
:
�
��ًا مں ح�ص أن ��د��و مؤ�� وز لس� ر��طة أ��ه ��ح� طور ��طا�ٔرة أو مر��وط ��ها أ����اء ط��را��ها، س� ء م�� ى� ارج أي س� ل أو ح� ��كون داح�

 
لها. اعة ��داح� ح�ص أو ��ص� روري لسالم��ها أو لسالمة أي س� راء أي عمل ص� صد ٕاح� � طا�ٔرة ����

ء مں ر� ( أ ) أي ح�

 
ح�ص أن ��د��وا ٕال��ه أ����اء ط��را��ها. � الس�

ص��ًصا ل��مك��ں ء مص��وًعا ح� ر� اعة ��كون ذلك الح� ح��ة أو ��ص� � طا�ٔرة محملة س�
ء مں ر� (ب) أي ح�

 
طر: 41 - ��عر��ض الطأ�رة للح�

 
طر. ��ها للح� ح�ص �� وم ��عمل ما ��ح��مل أن ��عرض الطا�ٔرة أو أي س� � ٕاهمال " أن ����

ح�ص " عمًدا " " أو عں وز لس� ال ��ح�

 
42 - إالهمال أ����اء ��حل��ق الطأ�رة:

 
طر. ح�ص أو أم��عة للح� ى� ��عر��ض أي س� عل أو ��سمح لطا�ٔرة ��ٔ�ن ����س��ب �� � ٕاهمال " أن ��ح�

ح�ص " عمًدا " " أو عں وز لس� ال ��ح�

 
ى� الطأ�رة: 43 - السكر ��

 
ى� أ��ة طا�ٔرة. ول ٕالى الطا�ٔرة وهو ��مل أو أن ��ص��ح ��مًال �� 1 - ال ��سمح ��الدح�

در��ه على عل م�� ى� حالة ��ح� ة " أن ��كون �� ���� ��ام ����لك الوط� ى� أ��ة طا�ٔرة لل�� ى� أ��ة طا�ٔرة أو أ����اء حمله �� ة مالح �� ���� ��امه ��وط� ح�ص ما " أ����اء �� 2 - ال ��سمح لس�

 
ا. دًرا أو م��وًما أو مه��ح�ً ��ًرا مح� اًرا أو ��حص� روب مسكر أو ����اوله أو اس��عمال ع�� ��ام ��ذلك العمل معطلة ��س��ب ����اوله أ��ة كم��ة مس� ال��

 
ى� الطا�ٔرة: �� �

��ں 44 - ال��دح�
ا ً�� ب ٕاعالن معروض و�� � مم��وًعا ��موح�

��ں ��ها ال��دح� ات ال��ى� ��كون �� ى� أالو�� ى� الكو��ت �� لة �� سام طا�ٔرة مسح� � أ��
سم مں ى� أي �� �� �

ں ح�ص ما أن ��دح� ال ��سمح لس�

 
لل��ظام 15.

 
أ�د الطأ�رة: 45 - سلطة ��

 سالمة الطا�ٔرة
�
��ة ��ٔ�م��ں ا�ٔد الطا�ٔرة ��ع� � أن ��صدرها ��

رع��ة ال��ى ��مكں م��ع أالوامر الس� ى الكو��ت أن ��ط��ع ح� لة �� ى طا�ٔرة مسح� ود �� ح�ص موح� على � س�
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ر ں ر ں ى� ر ر ع ع و ى� ر ى� و و ص � ى

 
اءة أو ا����ظام الط��ران. ��ها أو سالمة أو ك�� ولة �� اص أو االٔم��عة الم���� ح� واالٔس�

 
امس: الو��ا�ٔق: ء الح� ر� الح�

 
ب حملها: 46 - الو��أ�ق الواح�

 
��ها.  لت �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ب �� 1 - ال ��سمح لطا�ٔرة أن ��ط��ر ٕاال ٕاذا ���ت ��حمل الو��ا�ٔق المطلوب حملها ��موح�

س ى� ���� رط أ��ه ٕاذا ��دأت الرحلة وا����هت �� � هذه االٔ��ظمة على س�
ر مں دل العاس� ا للح� ً�� ى� الكو��ت أن ��حمل أ����اء ط��را��ها و��ا�ٔق و�� لة �� 2 - على الطا�ٔرة المسح�

 
ى� الطا�ٔرة.  حملها ��

�
ا عں ى� المطار عوص�ً ظ الو��ا�ٔق �� وز ح�� ى� الكو��ت ��ح� ��ر أراص� وق أراٍض ع� مل ال��حل��ق �� المطار ولم ��س�

 
47 - ٕا��راز الو��أ�ق:

 
ولة: ح�ص ��ظرف مدة مع�� دم ٕالى ذلك الس� وض أن ���� ح�ص م�� ��ل س� �� �

ا�ٔد الطا�ٔرة ��عد أن ��كون طلب م��ه ذلك مں 1 - على ��

 
عول. هادة أهل����ها للط��ران السار����ى� الم�� ��ل الطا�ٔرة وس� هادة ��سح� ( أ ) س�

 
(ب) رح�ص مالح��ها.

��ر ى� حالة طا�ٔرة ع� � هذه االٔ��ظمة أو ��
ب ال��ظام (46) مں ى� الكو��ت مطلوب م��ها حملها أ����اء ط��را��ها ��موح� لة �� ى� حالة طا�ٔرة مسح� رى �� ة أح� (ج) أ��ة و������

 
��ها. لة �� ا��ون ال��الد المسح� ب �� ة مطلوب حملها ��موح� ى� الكو��ت أ��ة و������ لة �� مسح�

ح�ص أ��ة دم ٕالى ذلك الس� وض أن ���� ح�ص م�� ��ل س� �� �
ولة ��عد أن ��كون طلب م��ه ذلك مں ى� مدة مع�� ى� الكو��ت �� لة �� � الطا�ٔرة مسح�

2 - على المسؤول عں

 
ب هذه االٔ��ظمة: ة ��موح� وط� عول أو محمولة أو مح�� م أن ��كون سار��ة الم�� ح�ص وال��ى� ��لر� د طل��ها ذلك الس� � الو��ا�ٔق الم������ة أد��اه ��كون ��

ة مں و������

 
ر كو��ا�ٔق (أ، ب، ز، ق). دول الحادي عس� ى� الح� ار ٕال��ها �� ( أ ) الو��ا�ٔق المس�

رة �� ب ال�� � المطلوب ��موح�
و����ں  الح�

�
اصة ��المالح��ں ��ود الح� ار ٕال��ها كو��ا�ٔق د – هـ – و – وال�� وي الو��ا�ٔق المس� ل عمومى� أو طا�ٔرة عمل ح� ى� حالة طا�ٔرة ���� (ب) ��

 
� هذه االٔ��ظمة.

دول ال��اسع مں � الح�
سم ال��ا��ى� مں � ال��

(8) مں

 
.(variable pitch propeller log books) ر�� ة داسرها الم��ع� الت محرك��ها حذ�� ل رحالت الطا�ٔرة وسح� (ج) سح�

 
دول الوزن. (د) ح�

وض " ح�ص م�� ��ل س� �� �
ولة ��عد أن ��كون طلب م��ه ذلك مں ى� مدة مع�� ب هذه االٔ��ظمة " و�� رع��ة ��موح� علت س� صة م��حت أو ح� ح�ص الحامل رح� 3 - على الس�

 
رع��ة. هادة ��������ت س� صة مع أ��ة س� ح�ص ��لك الرح� دم ٕالى ذلك الس� أن ����

ولة ٕاذا طلب م��ه ذلك � مدة مع��
مں ل ص� � هذه االٔ��ظمة أن ����رز ذلك السح�

ب ال��ظام/ 23 مں صى� ��موح� ح� ل ط��ران س� ظ سح� ح�ص م�ف ��ح�� 4 - على � س�

 
ل.  ى� السح� ��د �� ر �� � ��ار��ح� آح�

 مں
�
� س������ں

مں وض ص� ح�ص م�� س�

 
����ر الو��أ�ق: ��ف و��ظه��ر و��ع� اء و��و�� 48 - ٕالع�

ب هذه ��لها ��موح� �� �
رى م��حت مں ة أح� رعى� أو أ��ة و������ ��ة أي ��������ت س� ص� ��ًا ٕالى أن ����حث ال�� 1 - ��س��ط��ع إالدارة " ٕاذا ار��ٔ�ت ذلك مال�ًٔما " أن ��و��ف مؤ��

 
رى.  ة أح� رعى� أو أ��ة و������ ��ر أي ��������ت س� ى� أو ��و��ف أو ��ع� االٔ��ظمة و��س��ط��ع إالدارة على أساس ٕا����ات �ٍف أن ��لع�

ب هذه االٔ��ظمة عل��ه ��رت ��موح� ت أو ��ع� �� ��ت أو ��و�� د ألع� رى ��كون �� ة أح� رعى� أو أ��ة و������ ح�ص ��حمل أو ��كون ��ح��از��ه أو ��حت حراس��ه أي ��������ت س� 2 - أي س�

 
ولة ��عد أن ��طلب م��ه ذلك. � مدة مع��

مں أن ��سلمها لٕالدارة ص�

 
ات ����علق ��الو��أ�ق: ال�� 49 - مح�

 
داع: صد الح� ح�ص ما ���� وز لس� 1 - ال ��ح�

 
ب هذه االٔ��ظمة.  رى صادرة أو مطلو��ة ��موح� ة أح� صة أو و������ هادة أو رح� ����ر أ��ة س� و��ر أو ��ع� ����ر أو ��عمل على ��ر� و��ر أو ��ع� ��ر أو ��ساعد على ��ر� ور أو ��ع� ( أ ) أن ��ر�

 
صه.  ت أو ال��ى� ��ح� �� ��ت أو ��و�� ��رت أو ألع� د زورت أو ع� رى ال��ى� ��كون �� ة االٔح� صة أو الو������ هادة أو الرح� (ب) أن ��س��عمل ��لك الس�

 
ر أو ��سمح له ��اس��عمالها. ح�ص آح� ب هذه االٔ��ظمة ٕالى أي س� رى صادرة أو مطلوب ��موح� ة أح� صة أو أ��ة و������ هادة أو رح� (ج) أن ��ع��ر أ��ة س�

����ر أ��ة د��د أو ��ع� ر على م��ح أو ٕاصدار أو ��ح� ح�ص آح� سه أو الٔي س� صد الحصول ل���� (د) أن ��عمل أو ��ساعد على عمل أو ��حمل على عمل أي ����ان �ذب ����

 
رى. ة أح� صة أو أ��ة و������ هادة أو رح� س�

����ر أ��ة د��د أو ��ع� ر على م��ح أو ٕاصدار أو ��ح� ح�ص آح� سه أو الٔي س� صد الحصول ل���� (هـ) أن ��عمل أو ��ساعد على عمل أو ��حمل على عمل أي ����ان �ذب ����

 
رى. ة أح� صة أو أ��ة و������ هادة أو رح� س�

ب هذه ظها ��موح� ��ها " مطلوب ح�� ر �� ��د آح� رى " أو أي �� الت أح� ل رحالت أو سح� روء أي سح� ��ر م�� عل ع� ��ر أو ��ح� وه أو ��ع� ح�ص ما عمًدا أن ��س� وز لس� 2 - ال ��ح�
��د م��ها أو أن عًال أي �� رى أو أن ��همل �� الت أح� ل رحالت أو سح� ى� أي سح� ��د �ذب �� ة أو ��حمل أو ��ساعد على عمل أي �� � معر��

االٔ��ظمة " أو أن ��عمل عں
ب الت والو��ا�ٔق ��ح� ى� ��لك السح� ��ود �� م��ع ال�� ب هذه االٔ��ظمة " وح� ��ود ��موح� الت وال�� ظ ��لك السح� ��ها ح�� ��د م��ها أ����اء المدة المطلوب �� ل أو �� ����لف أي سح�

 
ل م��هما. � أي سح�

حة مں ع أ��ة ص�� لم ال ��محى وأال ����ر� أن ��دون ��الح��ر أو ����

 
� ��لك.

حں ة الس� ى� ور�� ء ما �� ى� ��ل س� ��ر صح��ح أو ��همل ��سح� ��د ع� � أي ��
حں ة الس� ى� ور�� ل �� ح�ص ما عمًدا أو ٕاهماًال أن ��دح� وز لس� 3 - ال ��ح�

 
ب هذه االٔ��ظمة. ا ��ذلك ��موح� وص�ً � م��

رى ما لم ��كں هادة أح� هادة ص��ا��ة أو أ��ة س� ح�ص ما أن ��دعى� سلطة ٕاصدار أ��ة س� وز لس� 4 - ال ��ح�

 
��ها صح��حة. م��ع ال����ا��ات �� ����ع ��ٔ�ن ح� ا ٕاال ٕاذا ا�� هادات المذكورة سال��ً � الس�

هادة مں ح�ص ما أن ��صدر أ��ة س� وز لس� 5 - ال ��ح�

 
__________________________

 
ر��عات ذات صلة ��س�

 
ٔ�ن أ��ظمة مطار الكو��ت الدولى� م 1 لس��ه 1965 ��س� ل��ة ر�� رار وز��ر الداح� ��

د ران المد��ى مں� حكم ال��عا��
اع واالدارة العامة للط�� ار��ع وزارة الد�� ٔ�ن اس������اء مس� م (82/ را��عا) لس��ة 2005 ��س� لس الوزراء ر�� رار مح� ٔ�ن �� ��عم��م ��س�
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ال ع� راف ��واسطة وزارة االٔس� واالس�

 

 
و��ة: ��ة الحركة الح� ء السادس: مرا�� ر� الح�

 
و��ة: ��ة الحركة الح� و ومرا�� 50 - أ��ظمة الح�

 
ر. دول ال��ا��ى� عس� ى� الح� و��ة الم������ة �� ��ة الحركة الح� و وأ��ظمة مرا�� ة أ��ظمة الح� ال�� وز مح� � هذا ال��ظام ال ��ح�

رة (2) مں �� 1 - مع مراعاة أح�م ال��
ا��ون ��د ���� ر ولل���� طر م��اس� ��ب ح� روري ل��ح� دار ما هو ص� و��ة ��م�� ا��ة الحركة الح� و ور�� ��ات أ��ظمة الح� ��ص� � م��

ح�ص أو طا�ٔرة أن ��ح��د عں رع��ًا الٔي س� وز س� 2 - ��ح�

 
��ها ٕاذ ذاك. ال��الد ال��ى� ��كون الطا�ٔرة ��

اص��ل ا�ٔد الطا�ٔرة أن ����لغ ك��ا��ًة ���� ب على �� ر " ��ح� طر م��اس� ��ب ح� صد ��ح� ��ل طا�ٔرة ���� �� �
و��ة مں ��ة الحركة الح� و ومرا�� � أ��ظمة الح�

روج عں 3 - ٕاذا حدث أي ح�
ى� عرض ع �� د و�� روج �� ��ها " أو ٕالى إالدارة ٕاذا �ن الح� وق أراص� روج �� ى� ��لك الدولة ال��ى� حصل الح� ��صة �� د��ه ٕالى السلطة المح� روج والظروف ال��ى� أوح� ذلك الح�

 
وعه. رة أ��ام ��عد و�� � عس�

مں ال��حر وذلك ص�
ى� الط��ران والظروف ة �� ��ها العادة المٔ�لو�� ��ص� اذ أ��ة ح��طة ���� ى� ا��ح� � ����ا�ٔح� ٕاهمال ��

ح�ص مں و��ة ما ����رئ أي س� ��ة الحركة الح� و ومرا�� ى� أ��ظمة الح� 4 - ل��س ��

 
اصة ��الحادث. الح�

 
ء السا��ع: المطارات: ر� الح�

 
د أماكں� اله��وط:

51 - ��حد��

 
الف مطار أو مطارات الكو��ت. الع م��ه ح� ى� الكو��ت أو إال�� ى� أراص� ول �� ال ��سمح لطا�ٔرة أن ��س��عمل أي م�ن لل��ر�

 
ر ال معدى ع��ه. وي أو أي س��ب آح� ط ح� ع� رط أال ��ط��ق هذا الم��ع على اله��وط ��س��ب حادث طارئ أو ص� ��س�

 
52 - اس��عمال المطارات:

 
ٔ�ن ذلك االس��عمال. ��ة المطار ��س� ا�ٔمة على مرا�� ها السلطة ال�� رص� ��ات ال��ى� ���� ��ص� ��د ��الم�� ى� الكو��ت أن ������ على � طا�ٔرة ��س��عمل مطار أو مطارات ��

 
ى� الكو��ت: ں� واالٔ��ظمة المعمول ��ها ��

وا���� 53 - ��ط����ق ال��
 طر��ق

�
ى� الكو������ة عں � أالراص�

هم مں روح� اص وح� ح� ول االٔس� ة ��دح� ى� الكو��ت والم��عل�� � واالٔ��ظمة المعمول ��ها حال��ًا ��
وا����ں ٕان ال�� مع مراعاة أح�م هذه االٔ��ظمة ��

�
ا�ٔع عں اص واس����راد و��صد��ر ال��ص� ح� روج االٔس� ول وح� ى� و��صد��رها م��ها ��ًرا و��حًرا ��ط��ق على دح� ا�ٔع ٕالى ��لك أالراص� ا ��اس����راد ال��ص� ة أ��ص�ً ال��حر وال��ر والم��عل��

 
و.  طر��ق الح�

 
: مارك والصحة العامة واالٔمں�

54 - ����ل��غ مواع��د الوصول لدوأ�ر الح�
ى� � أي مطار ��

العها مں ى� الكو��ت وموعد ٕا�� ارج ٕالى أي مطار �� � الح�
ادمة مں ى� الكو��ت موعد وصول طا�ٔرة �� �� �

مارك والصحة العامة واالٔمں دًما لدا�ٔرة الح� ����لغ م��

 
ارج. الكو��ت ٕالى الح�

 
55 - ��ط����ق أ��ظمة الصحة العامة:

راءات الصح��ة ��ها ٕالى إالح� �� �
اص الذ��ں ح� ارج واالٔس� ى� ٕالى الح� � ��لك أالراص�

��ل رح��لها مں ارج و�� � الح�
ى� الكو������ة مں ع � طا�ٔرة ��ًوا ��عد وصولها ٕالى أالراص� ص� ��ح�

 
ى� الكو��ت. � دا�ٔرة الصحة العامة ��

ة مں روص� الم��

 
ر: وازات الس�� 56 - ح�

وض ع��د ح�ص الم�� � الو��ا�ٔق وأن ����رزوها ٕالى الس�
ا��و����ة أو ما ��عادلها مں ر �� وازات س�� ى� ح��از��هم ح� ى� الكو������ة أن ��كون �� ًوا ٕالى أالراص�  ح�

�
ادم��ں اص ال�� ح� على االٔس�

 
��رة مرور. لون ٕالى الكو��ت ��ٔ�س� � ال ����ر�

 الر�ب الذ��ں
�
الطلب وال ��طلب مں

 
��صة. هات المح� � الح�

��رة صادرة عں � على ��ٔ�س�
عل��هم أن ��كو��وا حاصل��ں ادرون المطار �� � ��ع�

اص ال��ازلون ٕال��ها أو الذ��ں ح� أما االٔس�

 
: مواد عامة:

�
ء ال��امں ر� الح�

 
��ر صالحة للط��ران: الف االٔ��ظمة أو ٕاذا ���ت ع� ة لم��ع طأ�رة مں� الط��ران ��ما ��ح�

57 - الصالح��

 
لع: الع أو ��ح��مل أن ���� صد إال�� وض أن أ��ة طا�ٔرة ���� ح�ص م�� ح لس� 1 - ٕاذا ا��ص�

ى� ة ��اس��عمال المطارات �� روط الم��عل�� م 1 و3 و5 و6 و19 و20 و21 و38 أو أي م��ها أو للس� ا الٔح�م االٔ��ظمة ر�� ال��ً عل ط��را��ها مح� روف ��ح� ى� ط� ( أ ) وهى� ��

 
الكو��ت.

رة أو ال��عو��ض أو ا�ٔع المحملة عل��ها ��رسم االٔح� ��ها أو ال��ص� �� �
اص الذ��ں ح� طر االٔس� د ��عرض للح� � هذه االٔ��ظمة و��

رى مں ة الٔ��ة أح�م أح� ال�� روف مح� ى� ط� (ب) هى� ��

 
و. ى� الح� وق الم��اه أو �� رى على أالرض أو �� � أو مم��ل�ت أح�

ر��ں اًصا آح� ح� أس�

 
ة الذكر أم ال. روط السال�� � أح�م هذه االٔ��ظمة أو للس�

ا الٔي ����د مں ال��ً ��ر صالحة للط��ران سواء �ن الط��ران مح� ى� حالة ع� (ج) هى� ��

 
��ًال لم��ع الط��ران. ه ما ��راه ك�� ال�� ��ف أو ح� � طر��ق ال��و��

راءات عں  إالح�
�
ذ مں � ال��عل��مات و����ح�

وض أن ��صدر مں ح�ص الم�� ��س��ط��ع ذلك الس�

 
وض.  ح�ص م�� ��ل س� �� �

����ش طا�ٔرة مں وز ���� � هذا ال��ظام ��ح�
رة (1) مں �� راض ال�� 2 - الٔع�

ة ٕاحدى ��لك ال�� لعت أ��ة طا�ٔرة مح� ا لهذه االٔ��ظمة وٕاذا أ�� ال��ً � هذا ال��ظام ��ع����ر مح�
رة (1) مں �� ب ال�� ح�ص أ��ة ��عل��مات معطاة له ��موح� الف أي س� 3 - ٕاذا ح�

 
لت ��هذه االٔ��ظمة. ه لم��ع ط��را��ها ��ع����ر أ��ها أح� ال�� ��ف أو ح� ها �ل��و�� ذت ��ح�� د ا��ح� راءات �� م أ��ة ٕاح� ال��عل��مات أو ��رع�

 
رى: 58 - حق الوصول ٕالى المطارات وأمك��ة أح�

 
ى� الل��ل وال��هار: ول �� ى� أي و��ت مع�� ل �� ��ل إالدارة أن ��دح� �� �

ول له ك��ا��ًة مں ح�ص مح� ��حق الٔي س�
ه. ����س� صد ���� ( أ ) ٕالى أي مطار ����
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ر� أ��ة طا�ٔرة عمًال ��ٔ�ح�م هذه االٔ��ظمة. صد حح� ب هذه االٔ��ظمة و���� ة ��حق له طل��ها ��موح� ��ه أو أ��ة و������ ����ش أ��ة طا�ٔرة �� صد ���� (ب) ٕالى أي مطار ����

ر� أ��ة طا�ٔرة عمًال ��ٔ�ح�م هذه صد حح� ب هذه االٔ��ظمة و���� ة ��حق له طل��ها ��موح� ����ش أ��ة و������ ها أو ���� ����س� ل ���� ��ه الٔح� (ج) والى أي م�ن ��كون الطا�ٔرة ه��طت ��

 
االٔ��ظمة.

 
ا لهذه االٔ��ظمة. ��ا��ه ط����ً � ٕا��مام واح�

��ام ��ممارسة صالح��ا��ه أو مں � ال��
ح�ص مں ح�ص أن ��ع��ق أو ��م��ع أي س� وز الٔي س� ال ��ح�

 
��ا��هم: ��ام ��واح� ں� مں� ال��

�� وص� اص الم�� ح� 59 - م��ع االٔس�

 
و��ات: 60 - الع��

ا�ٔدها ��ٔ���هما ��ع����ر المسؤول ع��ها و�� ا لهذه االٔ��ظمة �� ال��ً ��ما ����علق ��ها ��كون مح� ى� الطا�ٔرة أو �� ��د أ��ة طا�ٔرة ��هذه االٔ��ظمة أو ٕاذا ار��كب أي عمل �� 1 - ٕاذا لم ������

 
اوز: ة أو ال��ح� ال�� ا هذه االٔ��ظمة ٕاال ٕاذا أ����ت أن المح� ال�� د ح� ��

 
ر ال معدى ع��ه. وي أو س��ب آح� ط ح� ع�  عارض أو ص�

�
ا عں ( أ ) �ن ��ا��ح�ً

 
صود م��ه أو ��واطؤ. طٔ� م�� ع دون ح� (ب) و��

صوص ذلك ها ��ح� رص� �� �
د م��ها ��مكں رى أو أس� و��ة أح� ا��و����ة ودون المساس ��ٔ���ة ع�� ة �� ال�� د ار��كب مح� ��د ��هذه االٔ��ظمة ��كون �� اوز ال���� الف أو ��ح�  ح�

�
2 - � مں

 
.
�
و������ں  (1000) رو����ة أو �����ا الع��

�
��د عں رامة ال ��ر� هور أو ��ع� � الس��ة س�

��د عں ر أو ��ظام ��عا��ب ��عد إالدا��ة ��الح��س لمدة ال ��ر� ا��ون آح� ب أي �� سه ��موح� إالهمال ����

 
61 - ��ط����ق االٔ��ظمة:

 
��ط��ق هذه االٔ��ظمة:

 
ى� الكو��ت ح����ما ���ت. لة �� م��ع الطا�ٔرات المسح� ( أ ) على ح�

 
ل الكو��ت. رى ع��دما ��كون داح� م��ع الطا�ٔرات االٔح� (ب) على ح�

 
س��رات: 62 - ال����

 
ٕان: ��ر ذلك �� ر����ة ع� ى� هذه االٔ��ظمة لم ��س��دِع ال�� ��

راض ��ما ����علق ��الرحلة أو الٔع� ا �� رة أو ��عو��ص�ً له ��ط��ر الطا�ٔرة ٕاذا أعط��ت أو وعدت أح� ا�ٔع الٔح� اص أو ال��ص� ح� رض عدا حمل االٔس� وي " ��ع��ى� أي ع� ع��ارة " عمل ح�

 
��لك الرحلة.

 
وي. صد عمل ح� و ���� ى� الح� و أو ��ر��د م��ها المسؤول ع��ها ال��حل��ق �� ى� الح� وي " ��ع��ى� الطا�ٔرة ال��ى� ��حلق �� ع��ارة " طا�ٔرة عمل ح�

 
� الم��اورات المما��لة.

��رها مں ��ف المحرك وع� ات مع ��و�� ات، والل�� ��ح الطا�ٔرة والل�� ل����ة ودوران واللعب ��ح� مل حر�ت ���� ع��ارة " م��اورات ��هلوا����ة هوا�ٔ��ة " ��س�
مل المطار وق المساحة ال��ى� ��س� دم ��  سطح المطار ٕالى علو (2000) ��

�
وي المم��د مں اء الح� ص� ة الحركة ��المطار " ��ال��س��ة ٕالى أي مطار ��ع��ى� ال�� ع��ارة " م��ط��

 
 حدودها.

�
ة (3000) ��اردة مں � مسا��

مں ى� أو الم��اه المح��طة ��ها ص� وأالراص�

 
ى� الطا�ٔرات. دمة المحطات الالسلك��ة �� وم ��ح� ����ة ���� هر س�� و��ة " ��ع��ى� محطة راد��و على أالرض أو على ط� ع��ارة " محطة راد��و ح�

 
��حة ��ا����ة. ى� ط��را��ها على أح� ة �� ع��ارة " طا�ٔرة ��ع��ى� آلة طا�ٔرة " مركر�

 
ل طا�ٔرة.  ى� طا�ٔرة " ��ع��ى� محطة راد��و داح� ع��ارة " محطة راد��و ��

��ة الطا�ٔرات على اصة ��ٔ�عمال ومرا�� و��ة مسؤول����ها االٔساس��ة أن ��د��ر المواصالت الح� � أالرض " ��ع��ى� محطة راد��و ح�
و��ة مں ��ة الح� ع��ارة " محطة راد��و للمرا��

 
مساحة محدودة.

 
و��ة. ��ة الحركة الح� دمة مرا�� دم ح� ى� عهد��ه مطار ل���� ر �� ح�ص آح� ح�ص أو ه��ٔ�ة ع������ها إالدارة أو أي س� و��ة " ��ع��ى� س� ��ة الحركة الح� ع��ارة " وحدة لمرا��

 
رة أو ��عو��ض. ا��ل أح� ًوا م�� ا�ٔع ح� اص أو ال��ص� ح� ل االٔس� مل ���� ح�ص عمله االع����ادي ��س� وي " ��ع��ى� س� ل الح� ع��ارة " ��عهد ��ال����

 
صود. ى� الم�ن الم�� � اله��وط ��

��ر المس��حسں � ع�
��ه ح����ما ��ص��ح مں الع لله��وط �� ��ل إال�� ����ر �� ع��ارة " مطار ��ال����اوب " ��ع��ى� مطار اح�

 
ا لهذه االٔ��ظمة. رض ط����ً � إالدارة الٔي ع�

ول ك��ا��ًة مں ح�ص مح� ول " ��ع��ى� س� ح�ص مح� ع��ارة " س�
هادة أهل��ة الط��ران صدر وصدق عل��ه أو ����ت دول ����علق ��س� هادة وأي ك����ب ط��ران أو ح� رعى� للس� مل أي ��������ت س� هادة أهل��ة الطا�ٔرة للط��ران " ��س� ع��ارة " س�

 
��ها. لت الطا�ٔرة �� ا��ون ال��الد ال��ى� سح� ب �� رع��ًا ��موح� س�

ح�ص ��كون ود م��ل هذا الس� ى� حالة عدم وح� ا�ًٔدا للطا�ٔرة و�� ��ل المسؤول �� �� �
 مں
�
ا�ٔد (كوما��در) ��ال��س��ة ٕالى طا�ٔرة " ��ع��ى� أحد مالحى� الطا�ٔرة المع��ں ع��ارة " ��

 
ى� الطا�ٔرة. عل��ة �� ��ادة ال�� � ال��

ة الط��ار المسؤول عں ���� ا�ٔم ح����ٔ�ذ ��وط� ح�ص ال�� ا�ٔد الس� ال��
 وسا�ٔل سالمة

�
ى� ذلك ال��لد ل��حس��ں ا�ٔمة رسم��ًا �� ر السلطة ال�� ��صة " ��ع��ى� ��ال��س��ة للكو��ت ٕادارة الط��ران المد��ى� و��ال��س��ة ٕالى أي ��لد آح� ع��ارة " السلطة المح�

 
و��ة المد����ة. المالحة الح�

 
ى� المعاهدة. ا �� دة " ��ع��ى� أ��ة دولة ��كون طر��ً ع��ارة " الدولة الم��عا��

 
 سطح أالرض.

�
وق سطح ال��حر أو صعوًدا مں �� �

 علو مع��ں
�
� والمم��د مں وي الم��لغ ع��ه ��هذا الس� اء الح� ص� ��ة " ��ع��ى� ال�� ة المرا�� ع��ارة " م��ط��

 
��ة. وي المرا��ب " ��ع��ى� مساحات وم��اطق المرا�� اء الح� ص� ع��ارة " ال��

ة  د��سم��ر عام 1944 وال��ى� أودعت الكو��ت و������
�
ى� ال��وم السا��ع مں و �� ���ع� ى� س� عة �� اصة ��الط��ران المد��ى� الدولى� المو�� ع��ارة " المعاهدة " ��ع��ى� المعاهدة الح�

 
ى� 17 ما��و 1960. ��ولها �� ��

 
ى� الطا�ٔرة. ة ��حت ٕامرة ط��ار محمول �� ���� ��امه ����لك الوط� ع��ارة " معاون ط��ار " ��ال��س��ة ٕالى الطا�ٔرة ��ع��ى� ط��اًرا ��كون أ����اء ��

 
� مالحى� ��لك الطا�ٔرة.

ًوا مں ى� طا�ٔرة أ����اء ط��را��ها و��ع����ر عص� ى� عمل ما �� دم �� ف أو مس��ح� ح�ص موط� ع��ارة " مالح " ��ع��ى� � س�
ى� �� �
اص الذ��ں ح� د ��عرض ��ط����ع��ها سالمة الطا�ٔرة أو االٔس� ار أم ال) �� ح� ا��لة لال���� رى (سواء ���ت �� ا�ٔع أح� رة وأي ��ص� ح� طرة " ��ع��ى� أ��ة مادة م���� ا�ٔع ح� ع��ارة " ��ص�

 
طر. لها للح� داح�

ا��و��ى أم ال. ام �� ا الل��ر� طلع ��ه أو ��م سواء �ن ط����ً ة " أو "مهمة " ��ع��ى أي عمل اص� ���� ب " أو " وط� ع��ارة " واح�
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م ى� و رم و م ع ل ي ى�

اصة ح��ى اللحظة ال��ى� ��ها ��ها الح� الع ��طا�� صد ال��حرك أالولى� لٕال�� ى� حالة ط��ران م��ذ اللحظة ال��ى� ������ع صعود مالح��ها ٕال��ها ���� " ط��ران " ��ع����ر � طا�ٔرة ��

 
س��ر. ا لهذا ال���� ذ ط����ً � الحركة ��عد ه��وطها ٕالى أالرض وع��ارة " ط��ران " " و��ط��ر " ��ؤح�

����و��ف عں

 
وي. وي وعامل السلكى� ح� وي ومه��دس ح� ومون ��مهام ط��ار ومالح ح� ���� �

 الذ��ں
�
اء المالح��ں � االٔعص�

و��ون " ����ٔ�لف مالحو الطا�ٔرة مں " مالحون ح�

 
دمات ال��������ه. و��ة وح� ة ح��ث ��عطى المعلومات الح� � ع��ه كم��ط��

وي المعلں اء الح� ص� و��ة " ��ع��ى� ال�� ة المعلومات الح� ع��ارة " م��ط��

 
. ع الم�������كى� ة ��وسا�ٔل الد�� هر� � الهواء ومح�

ل مں ع��ارة " آلة طا�ٔرة " ��ع��ى� طا�ٔرة أ����
� هذه االٔ��ظمة ��حت ع��ارة " ال��ص����ف العام " للطا�ٔرات و��كون لها

ر مں دول ال��الث عس� ى� الح� ع��ارة " ال��ص����ف العام للطا�ٔرات " ��ع��ى� ال��عا����ر الم������ة ��

 
دول. ى� ذلك الح� حة �� المعا��ى� الموص�

 
ط س��رها. ��ه ح� هاز ل��وح� ودة ��ح� ع الم�������كى� لك��ها مر� ة ��وسا�ٔل للد�� هر� ��ر مح� ��ر م������ة ٕالى أالرض وع� � الهواء ع�

ل مں راع��ة (���در) ��ع��ى� ط��ارة أ���� ع��ارة " ط��ارة س�

 
مل ال��ر��د والح��وا��ات. ا�ٔع " ��س� ع��ارة " ��ص�

 
��ة. �� ى� ط��را��ها على مروحة أ�� ة �� ع��ارة " هل��كو����ر " ��ع��ى� آلة طا�ٔرة مر��كر�

 
ول على الماء. مل ال��ر� ع��ارة " ه��وط ٕالى أالرض ��ال��س��ة ٕالى طا�ٔرة " ��س�

ا��ون ال��الد ال��ى� م��حت ب �� صة ��موح� ��ها ��الرح� ����اؤها لعال�� صة أو مطلوب ا�� رع��ة صادرة مع الرح� هادة ��������ت س� اءة أو س� هادة ك�� مل أ��ة س� صة " ��س� ع��ارة " رح�

 
��ها. صة �� الرح�

� ��لك المحر�ت أو
ء مں ر� ة طا�ٔرة أو محر���ها أو أي ح� هر� ات أو أع��دة أو أح� اء أدوات أو ملح�� ر� ى� أح� ى� طراز المحر�ت أو �� ����ر �� مل أي ��ع� ع��ارة " ��عد��ل " ��س�

 
ة. هر� ات أو االٔع��دة أو االٔح� اء أو آالالت أو الملح�� ر� االٔح�

 
دًما. ة 6.080 �� ع��ارة " م��ل ��حري " ��ع��ى� مسا��

ص ح� ا أو وك��ًال لس� ً�� ح�ص موط� ��ام ����ط����ر الطا�ٔرة أو أن �ن ذلك الس� ى� أي و��ت ما ال�� ح�ص الذي ��حق له �� ، ��ال��س��ة ٕالى طا�ٔرة " ��ع��ى� الس� �
ع��ارة " المسؤول عں

 
ر. ح�ص االٓح� ��كون ذلك الس� ر �� آح�

 
ى� ذلك الو��ت.  ى� الطا�ٔرة �� ر �� ��ادة طا�ٔرة دون أن ��كون ��حت ٕادارة أي ط��ار آح� �� �

ًصا مسؤوًال عں ح� ع��ارة " ط��ار مسؤول " ��ع��ى� س�

 
وي. ل العمومى� أو العمل الح� ��ر ال���� رض �ن ع� اص " ��ع��ى� ط��ران الٔي ع� ع��ارة " ط��ران ح�

 
صة. ��ام ��ٔ���ة مهمة ����علق ����لك الرح� ول حاملها ال�� صة ��ح� ب رح� ا م��ح ��موح� ع��ارة " ام����از " ��ع��ى� ح��ً

 
: ل العمومى� صد ال���� ة ��ع����ر أ��ها ��ط��ر ���� راض هذه االٔ��ظمة � طا�ٔرة محل�� ل العمومى� " الٔع� " ال����

 
ا�ٔع. اص أو ��ص� ح� ل أس� رة أو ��عو��ض ل���� ( أ ) ٕاذا أعط��ت أو وعدت ��ٔ�ح�

 
رة أو ��عو��ض للحصول على حق ��اس��عمال الطا�ٔرة. (ب) ٕاذا أعط��ت أو وعدت ��ٔ�ح�

 
رط أ��ه: وي على س� ل ح� ��ل مؤسسة ���� �� �

ا��ًا مں ا�ٔع مح� اًصا أو ��ص� ح� لت أس� (ج) ٕاذا ����
��ل �� �
د أعطى� ل��ادي ط��ران مں ع أو الوعد �� د أعطى� أو وعد ��ه ٕاذا �ن الد�� رة أو ال��عو��ض �� � هذه االٔ��ظمة ال ��ع����ر أن االٔح�

ء ال��الث والرا��ع مں ر� راض الح� 1 - الٔع�

 
ا�ٔه. أحد أعص�

رة أو ��عو��ض رد ٕاعطا�ٔها أو وعدها ��ٔ�ح� ل العمومى� ��مح� صد ال���� ى� ط��را��ها ���� ا�ٔمة �� � هذه االٔ��ظمة ال ��ع����ر الطا�ٔرة ��
ء ال��الث والرا��ع مں ر� راض الح� 2 - الٔع�

 
للحصول على حق اس��عمالها.

 
ط: �� لت الطا�ٔرة �� رة (ج) ٕاذا ���� �� 3 - ال ��ط��ق ال��

 
ركة "). اء ��لك الس� ركة ط��ران " " أعص� دمة س� ى� ح� ام��ة مدراؤها " " و�� ى� حالة ه��ٔ�ة م��ص� م��هم " ��  ص�

�
دمة المؤسسة (مں ى� ح� اًصا �� ح� 1/ أس�

 
اء ذلك ال��ادي ". 2/ ٕاذا ���ت المؤسسة ��ادي ط��ران " أعص�

 
 أعاله أو المؤسسة.

�
 المذكور��ں

�
ح�ص مں ا�ٔع الس��عمال أي س� 3/ ��ص�

 
ل العام. صد ال���� ��ل المسؤول العام ع��ها الٔن ��ط��ر ���� �� �

ل العام " ��ع��ى� طا�ٔرة ��ط��ر أو مع����ة مں ع��ارة " طا�ٔرة لل����
ى� رة ك��لو س��� �� � عس�

��اط��س��ة ذات الذ��ذ��ات ما ����ں ات الكهر��ا�ٔ��ة المع� سر ك��حد��د عام مط��ق على اس��عمال الموح� ب أن ���� ع��ارة " راد��و " أو " السلكى� " ��ح�

 
ى� ال��ا����ة.  � م���س��� ��

ال��ا����ة و��ال��ة مال����ں

 
. اط ��واسطة الالسلكى� ��ها االٔع��دة ال��ا��عة لها المس��عملة لٕالرسال واالل���� ة ��ما �� هر� م��ع االٔح� مل ح� هاز راد��و " ��س� ع��ارة " ح�

 
��ادة الطا�ٔرة. صص لمساعدة �� هاز الراد��و المح� هاز راد��و للمالحة " ��ع��ى� ح� ع��ارة " ح�

 
عول ام����از. � ام����اًزا " أو ��حدد م��

صة ما ������ں ى� رح� ��ًدا " �� ة " ��ع��ى� �� ٔ�ة أو درح� ع��ارة " ��

 
مل االس����دال. � معدا��ها ��س�

 طا�ٔرة أو مں
�
ء مں ر� ع��ارة " ��صل��ح " ��ال��س��ة الٔي ح�

وا�ٔدها م��احة عل �� ة ��ح� دمة م��ظمة ��دار ��طر���� �ن مًعا ح� � ��س�
� م�ن مع������ں

ا�ٔمة ����ں � سلسلة رحالت ��
دول " ��ع��ى� رحلة مں ى� الح� لة �� ع��ارة " رحلة مسح�

 
راض ال��ال��ة: � االٔع�

ا�ٔمة الٔي مں مل رحلة �� ادة م��ها " وال ��س� ى� االس���� ر �� � الٓح�
 ح��ں

�
ب مں مهور الذي ��رع� للح�

 
.
�
و����ں  الح�

�
ل مهام المالح��ں ط على الط��ران أو الٔح� �� صد ��عل��مهم �� ل الر�ب ���� ( أ ) ����

 
اذ. دمة ٕا���� ��ام ��ح� وي أو ال�� ل ح� ى م������ �� صد ٕاعداد مس��س� ا�ٔع ���� ل الر�ب أو ال��ص� (ب) ����

ا ل��ر������ات ً�� ولة س��اح��ة لم��عة أولٔ�ك الر�ب " وذلك و�� د ��ظمت كح� دت) على ��الث رحالت أو أك��ر ��كون �� � الر�ب وأم��ع��هم (ٕان وح�
ر��ق مں ل �� (ج) ����

 
ت عل��ها إالدارة ��اع����ارها للصالح العام. �� وا��

مل ى� حالة الطوارئ " و��س� ة ����علق ��سالمة الر�ب أ����اء الط��ران و�� ���� ا ��وط� � م���ً
و����ں  الح�

�
��ر المالح��ں � مالحى� الطا�ٔرة ع�

ًوا مں ��ف " ��ع��ى� عص� ع��ارة " مص�

 
ة ". ���� المص�

ىء على أالرض أو على الماء. ح�ص أو س� مل أي س� ع��ارة " سطح " ��ع��ى سطح أالرض أو الماء و��س�
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ى ض ى ى� ص ي ل ض ح ى� ح

 
ل��م��ة. ى� سمو أم��ر الكو��ت مع م��اهها إال�� ى� الكو��ت " ��ع��ى� أراص� ع��ارة " أراص�

 حكومة الكو��ت و��ت ٕاصدار هذه االٔ��ظمة وال��ى� س��كون لدى ٕادارة الط��ران المد��ى� ��سح� مط��وعة
�
ق عل��ها مں ����ة الموا�� داول ال�� داول " ��ع��ى� الح� ع��ارة " الح�

 
 ��طل��ها

�
ع��ها و����سر الحصول عل��ها لمں
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