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اآله و�صحبه  املر�صلني, وعلى  �صيد  الم على  وال�صَّ وال�صالة  العاملني,  احلمد هلل رب 
اأجمعني, وبعد: 

رت و�صائل النقل يف االآونة االأخرية ب�صورة وا�صحة جليَّة, فما كان ُيقطع   فقد تطوَّ
اهلل  نعم  من  �صكَّ  بال  اجلويَّة, وهذه  املالحة  ب�صاعات, عرب  يقطع  �صار  و�صهور,  باأيَّام 
اجلوي,  النقل  و�صائل  انت�صار  من  الدائرة,  هذه  ات�صاع  مع  اأنه  اإال  عباده,  على  تعالى 
ات�صعت باملقابل الدائرة يف عدد احلوادث واملاآ�صي التي نتجت عن الرحالت اجلويَّة يف 
كثري من املواقع يف العامل, فكان التنا�صب طردًيا: زيادة يف اخلدمة والرفاهيَّة, يقابلها 

زيادة يف احلوادث والوفيات. 
المة هي املطلب االأ�صا�صي, والهدف االأ�صمى, الذي ُيق�صد من خالل  وملا كانت ال�صَّ
المة  الرحلة اجلويَّة, فاإين اأقدم هذا البحث الذي جاء حتت عنوان: )امل�صوؤولية عن ال�صَّ
يف الطريان املدين من خالل االأنظمة والقوانني املعا�رشة(؛ اأماًل يف اإبراز هذا اجلانب, 

المة ما اأمكن يف املالحة اجلويَّة.  و�صعًيا لتحقيق ال�صَّ
ولقد وزعت امل�صوؤولية يف هذا البحث على اأركانها الثالثة: قائد الطائرة, وامل�صتثمر, 
وال�صلطة الوطنيَّة للطريان املدين؛ لينه�ص كل منهم بواجبه, مدرًكا م�صوؤوليته, انطالًقا 
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فالطيار  من قوله �صلَّى اهلل عليه و�صلَّم: )كلكم راٍع, وكلكم م�صوؤول عن رعيته()1), 
راٍع يف طاقمه وركابه وم�صوؤول عن رعيته, وامل�صتثمر راٍع يف ت�صغيل طائرته وم�صوؤول 

عن رعيته, وال�صلطة الوطنيَّة راعية يف هذه املوؤ�ص�صة, وم�صوؤولة عن رعيتها. 
- منهجيَّة البحث: 

�صلكت يف كتابة البحث الطريقة التالية: 
االأنظمة  يف  المة  وال�صَّ االأمــن  قواعد  تتبع  يف  اال�صتنتاجي  املنهج  ا�صتخدمت   -1

والقوانني املعا�رشة, وا�صتخراجها واإبرازها. 
2- ق�رشت الدرا�صة على القوانني واالأنظمة العربيَّة االأربعة: ال�صوريَّة, وال�صعوديَّة, 
فيما  بينها,  وقارنت  الدوليَّة,  )�صيكاغو(  اتفاقية  وعلى  والقطريَّة,  واالإماراتيَّة, 

يتعّلق ب�صالمة املالحة اجلويَّة. 
عى  3- دعمت االأفكار باإيراد ن�صو�ص املواد القانونيَّة املَُتَعلِّقة بها حرفًيا؛ الأن ذلك ادَّ
جهة  من  القانونيَّة  ال�صبغة  البحث  واإك�صاب  جهة,  من  القارئ  اطمئنان  اإلى 

اأخرى. 
اأكرث,  عليها  موؤكًدا  بالفكرة,  األ�صق  كان  ما  املت�صابهة  الن�صو�ص  من  تخرّيت   -4

واعتمدته, م�صرًيا وحمياًل اإلى الن�صو�ص يف القوانني االأخرى. 
االإن�صائي,  واالأ�صلوب  احل�صو  عن  ابتعدت  فاإين  �رشًفا,  قانونيًّا  البحث  كان  ملا   -5
مكتفًيا باإيراد الن�صو�ص القانونيَّة, حمكًما عر�صها ب�صورة منطقيَّة, معلًقا ومبيًنا 

ح�صب ما يقت�صي احلال. 
6- وّثقت باقي املعلومات من م�صادرها االأ�صليَّة. 

)1)  البخاري )893) كتاب اجلمعة, باب: اجلمعة القرى واملدن, وم�ضلم )9)18) كتاب الإمارة, باب: ف�ضيلة 
اإدخال امل�ضقة عليهم, واأبو داود  الإمام العادل وعقوبة اجلائر, واحلث على الرفق بالرعية, والنهي عن 

)8)9)) كتاب اخلراج والإمارة والفيء, باب: ما يلزم الإمام من حق الرعية.
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 هذا وقد جاء البحث مكونًا من: متهيد وثالثة مطالب وخامتة, على النحو التايل: 
المة, واالأنظمة والقوانني املعا�رشة. - التمهيد: يف حتديد معنى امل�صوؤولية, وال�صَّ

المة.  - املطلب االأول: يف م�صوؤولية قائد الطائرة عن ال�صَّ
المة. - املطلب الثاين: يف م�صوؤولية امل�صتثمر عن ال�صَّ

المة.  - املطلب الثالث: يف م�صوؤولية ال�صلطة الوطنيَّة عن ال�صَّ
- اخلامتة: وت�صّمنت اأبرز النتائج وبع�ص التو�صيات. 

 فاإنَّ اأ�صبت فلله الف�صل واملّنة, واإن كانت االأخرى فمن نف�صي وال�صيطان, واأ�صاأله 
لنعمل  امل�صدد؛  والزميل  البناء,  والناقد  النا�صح,  بالقارئ  علي  ينعم  اأن  �صبحانه 
ماأمول  خري  اإنه  االأمثل,  نحو  �صعًيا  الزلل,  وت�صويب  اخللل,  تدارك  على  جميًعا 
اآله  واأكرم م�صوؤول, واحلمد هلل رب العاملني, و�صلَّى اهلل على �صيدنا حممد وعلى 

و�صحبه و�صلم.

التمهيد

المة, واالأنظمة والقوانني املعا�رشة حتديد معنى امل�صوؤولية, وال�صَّ
اأوًل: حتديد معنى امل�سوؤولية: 

هي كلمة حديثة اال�صتعمال, غري موجودة بهذه ال�صيغة يف القوامي�ص القدمية, فهي 
ُي�صاأل  اأو �صفة من  القانون. وهي: حال  م�صدر �صناعي, ولعّلها تعبري ا�صتعمله رجال 
عن اأمر تقع عليه تبعته, يقال: اأنا بريء من م�صوؤولية هذا العمل. وتطلق اأخالقًيا على 
االلتزام مبا ي�صدر عن املرء قواًل اأو عماًل. وقانونًا: على االلتزام باإ�صالح اخلطاأ الواقع 

على الغري طبًقا للقانون))).

)))  املعجم الو�ضيط )411/1), مادة: )�ضاأل).
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المة:  ثانًيا: حتديد معنى ال�سَّ

هي الرباءة, واملعافاة, وت�صّلم منه: ترباأ)3), وقوله تعالى:  چ ۓ ڭ ڭ 
معناه:   ,)63 چ)الفرقان:  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
رّدوا عليهم بقوٍل ي�صلمون به من �رشهم ومن االأذى, تقول العرب: �صالًما: اأي: ت�صّلًما 
منك, اأي: براءة منك)4). قال ابن فار�ص )ت: 395هـ(: »ال�صني والالم وامليم معظم بابه 
المة: اأن ي�صلم االإن�صان  من ال�صحة والعافية, ويكون فيه ما ي�صّذ, وال�صاذ عنه قليل, فال�صَّ
الم؛ ل�صالمتة مما يلحق  اأهل العلم: اهلل -جّل ثناوؤه- هو ال�صَّ من العاهة واالأذى. قال 
المة تكون باملعافاة  املخلوقني من العيب والنَّق�ص والفناء«)5). وبذلك يتبنّي لنا اأن ال�صَّ

من االأمور احل�صيَّة, كما تكون باملعافاة من االأمور املعنويَّة. 
 

ثالًثا: املق�سود بالأنظمة والقوانني املعا�سرة: 

املالحة  تنظيم  اأجل  من  من,  الزَّ هذا  يف  ُو�صعت  التي  القانونيَّة,  الت�رشيعات  هي 
املدين  الطريان  نظام  العربيَّة وهي:  القوانني  بع�ص  بحثي  بها يف  دُت  وَق�صَ اجلويَّة))), 
االإماراتي, ونظام الطريان املدين ال�صعودي, وقانون الطريان املدين ال�صوري, وقانون 
اتفاقية  جانب  اإلــى  وم�صادره,  البحث  متكاأ  كانت  فهذه  القطري.  املــدين  الطريان 

)�صيكاغو()7) الدوليَّة, التي اُْعُتربت احلجر االأ�صا�ص يف �صائر قوانني الطريان املدين.

)3)  ل�ضان العرب ))89/1)), مادة: )�ضلم).
)4)  اجلامع لأحكام القراآن )9/15)4), وتف�ضري القراآن العظيم )357/3), �ضورة الفرقان.

)5)  مقايي�ص اللغة �ص ))41), مادة: )�ضلم).
)))  تاأ�ض�ص اأول احتاد دويل للحركة اجلوية عام 1919م.

)7)  وهي املوقعة يف مدينة )�ضيكاغو) الأمريكية يف 7 كانون الأول عام 1944م. وقد انعقد هذا املوؤمتر بدعوة من الرئي�ص 
املبادئ  تطوير  الدويل, هدفها:  امل�ضتوى  على  منظمة  لال�ضرتاك يف  لل�ضالم,  املحبة  الدول  اإلى  )روزفلت)  الأمريكي 
والنواحي الفنية املتعلقة باملالحة اجلوية الدولية, ودعم تخطيط وتطوير النقل اجلوي, واأر�ضلت الدعوة اإلى )55) دولة 
من دول احللفاء والدول املحايدة, لالجتماع يف )�ضيكاغو), بينما كانت احلرب ل تزال م�ضتعلة يف اأوروبا, وقد ح�ضر 
الجتماع اآنذاك ))5) دولة. ال�ضبكة العنكبوتية, مو�ضوعة )مقاتل من ال�ضحراء) الإ�ضدار الثاين ع�ضر, عام 111)م.
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املطلب الأول
المة  م�ضوؤولية قائد الطائرة عن ال�ضَّ

قائد الطائرة: هو الطيار امل�صوؤول عن ت�صغيل و�صالمة الطائرة اأثناء فرتة الطريان)8). 
بالقوانني  وتقّيده  واأناته,  وحلمه  ت�رشفه,  فبح�صن  اجلويَّة,  املالحة  عمليَّة  حمور  وهو 

اجلويَّة, تتحقق �صالمة الرحلة, ويف عك�ص ذلك, تكون املخاطر والكوارث اجلويَّة. 
وقد اأنيطت امل�صوؤولية به يف هذا البحث, واإن كان ثمة من ي�صاركه فيه من باقي اأفراد 

طاقم الطائرة, اإال اأنه هو امل�صوؤول االأول. 
جاء يف املادة )11( من نظام الطريان املدين االإماراتي: »قائد الطائرة م�صوؤول عن 
ت�صغيل الطائرة و�صالمتها مبن عليها يف اأثناء فرتة الطريان, وله �صلطة اتِّخاذ التدابري الالزمة 

حلفظ النظام على متنها, وعليه مراعاة تطبيق القواعد املعمول بها يف هذا ال�صاأن«.
وبعد  واأثناءها,  الرحلة,  اإن�صاء  قبل  مراحل,  ثالث  اإلى  م�صوؤوليته  ق�صمت  ولقد 

االنتهاء منها, وذلك على النحو التايل: 

اأوًل: م�سوؤولية قائد الطائرة قبل بدء الرحلة: 

فعليه مالحظة النقاط التالية: 
هذا  يف  املقررة  واالأنظمة  للقواعد  طبًقا  ب�صالم,  الرحلة  اإمتام  اإمكانية  من  د  التاأكَّ  -1
ما مقرر  الرحلة, وفق  اإمتام  ما تعذر  اإذا  البديلة  االإجراءات  ال�صاأن, مبا يف ذلك 
لها. ويدرك الطيار هذا املعنى, ويقدر االأمور بح�صب ما لديه من خربة ودراية 

يف االأمر. 

)8)  املادة: )1) من نظام الطريان املدين الإماراتي, والفقرة )))) من املادة )1) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي.
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قيَقة ملا يتوفر من التقارير والتنبوءات اجلويَّة ال�صارية, واملعلومات  2- الدرا�صة الدَّ
ة بالرحلة. فلرمبا فوجئ باأحوال جويَّة �صيئة يف رحلته, �صكلَّت  املالحيَّة اخلا�صَّ

خطًرا على الركاب.
د من تزويد الطائرة بكمية الوقود الالزمة للرحلة.  3- التاأكَّ

د من اإمتام اإجراءات �صالحية الطائرة قبل اإقالعها)9). 4- التاأكَّ
د من حالته ال�صحيَّة والنف�صيَّة.  5- التاأكَّ

جاء يف الفقرة )اأ( من املادة )63( من قانون الطريان املدين ال�صوري: »يجب على 
كلِّ ع�صو طاقم قيادة اأال ي�صتهل عمله على الطائرة اإذا كانت حالته ال�صحيَّة اأو النف�صيَّة 

ميكن اأن تعوقه عن اأداء واجباته«.

ثانًيا: م�سوؤولية قائد الطائرة اأثناء الرحلة: 

وتكون مبالحظة النقاط التالية: 
املدين  الطريان  قانون  من   )74( املادة  ن�صت  فقد  اجلويَّة.  املالحة  بخطة  التقّيد   -1
ال�صوري على ما يلي: »يجب على قائد الطائرة االلتزام بخطة الطريان املعتمدة, 
والتقّيد بكافة ت�صاريح وتعليمات مراقبة احلركة اجلويَّة, وال يجوز له اأن يخالفها 
اإال يف حاالت الطوارئ, التي ت�صتدعي الت�رشف الفوري, وعليه يف مثل هذه 
احلاالت اأن يخطر وحدة مراقبة احلركة اجلويَّة املعنيَّة والتن�صيق معها فور �صماح 

احلالة بذلك, واأن يح�صل -اإذا ما اقت�صى- على ت�رشيح معدل«)11).
ز واال�صتعداد التام اأثناء فرتة الطريان, وعدم مغادرة غرفة القيادة, وال اأحد من زمالئه.  2- التحفِّ

)9)  املادة )78) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, واملادة )9)) من قانون الطريان املدين القطري, واملادة 
)3)) من نظام الطريان املدين الإماراتي.

)11)  املادة )7)) من قانون الطريان املدين القطري.
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جاء يف املادة: )62( من قانون الطريان املدين ال�صوري ما يلي: »على كلِّ ع�صو من 
اأع�صاء طاقم قيادة الطائرة اأن يبقى يف مكانه املحدد يف احلاالت التالية: 

 اأ- اأثناء عمليَّة الإقالع والهبوط. 

 ب- اأثناء الطريان, اإال يف احلاالت اال�صطراريَّة. وعلى كلِّ ع�صو من اأع�صاء طاقم 

القيادة اأن يبقي اأحزمة املقعد واالأكتاف مربوطة حوله مدة وجوده يف مكانه«. 
د �صالمة الرحلة.  3- عدم ال�صماح الأحد بدخول غرفة القيادة؛ لئال يح�صل عبث, فيُهدِّ
جاء يف الفقرة )2( من املادة )57( من قانون الطريان املدين القطري: »ال يجوز الأيِّ 
�صخ�ص اأن يدخل غرفة قيادة الطائرة, اإال اإذا كان ع�صًوا من اأع�صاء طاقمها, اأو مفت�ًصا, 
اأو مراقًبا معيًنا من قبل �صلطات الطريان املدين, اأو مكلًفا من قبل امل�صّغل, اأو �صلطات 
الطريان املدين بعمل حمدد اأثناء الرحلة«)11). فالطيار م�صوؤول عن اإدخال غري املعنيني 

بذلك, ممن يتوافر فيهم ُحّب الف�صول, فال ي�صمح بذلك. 
4- التبليغ ال�رشيع عن احلاالت اجلويَّة غري العاديَّة, وعند مالحظة اأي خلل يف عمل 
اعتداده  ب�صبب  االأرواح  اأحيانًا - من  الطيار -  اأزهقت عنجهيُة  الطائرة, فكم 

بنف�صه واإعالنه اال�صتغناء عن االآخرين. 
جاء يف الفقرة )1( من املادة )58( من قانون الطريان املدين القطري: »اإذا �صادفت 
قائدة الطائرة اأثناء الطريان اأحوال جويَّة غري عاديَّة, اأو الحظ اأداًء غري عادي مل�صاعدات 
يبلغ  اأن  فعليه  الطريان,  ل خطورة على  ي�صكِّ قد  مما  الطائرة,  اأجهزة  اأو  املالحة اجلويَّة, 
وحدة خدمات احلركة اجلويَّة املخت�صة, و�صلطات الطريان املدين عن هذه االأحوال, 

اأي �ضخ�ص غري خمّول  نف�ضه: »يحظر على  القطري  القانون  املادة )19) من  الفقرة ))) من  )11)  جاء يف 
اأي  اأو يعوقه عن عمله. كما يحظر على  اأع�ضاء هيئة القيادة,  اأي ع�ضو من  اأعمال  اأن يتدخل يف  ر�ضمًيا 
�ضالمة  تعري�ص  �ضاأنه  اأي عمل من  ارتكاب  اأو  اأو معداتها,  الطائرة  اأجزاء  باأي جزء من  العبث  �ضخ�ص 

ا - املادة )45) من نظام الطريان املدين الإماراتي. الطائرة ومن عليها للخطر«. و : - اأي�ضً
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وعليه اأن يحذر عن اأيِّ اأحوال اأخرى قد ت�صّكل خطًرا على �صالمة الطريان«))1).
5- احلذر من تناول ما ي�صعف القدرة العقليَّة اأثناء الطريان. فقد جاء يف املادة )106( 
من نظام الطريان املدين ال�صعودي ما ن�صه: »يحّظر على اأي �صخ�ٍص اأن يقود 
طائرة, اأو اأن يعمل كاأحد اأفراد طاقمها؛ ما دام حتت تاأثري م�صكٍر, اأو خمدر, اأو 
اأي دواء ُيوؤدِّي اإلى اإ�صعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه االأكمل, 

ويف كلِّ االأحوال يحّظر عليه تناول اأي �صيء من ذلك طوال فرتة عمله«)13).
بن�صها:  التَّعليمات  لهذه  املخالف  عقوبة  نف�صه  النظام  من   )166( املادة  وحددت 
»يعاقب باحلب�ص مدًة ال تزيد على ثالث �صنوات, وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة األف 

ريال, اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من االأفعال التالية: 

8- قيادة طائرة, وهو يف حالة �صكر, اأو حتت تاأثري خمّدر, اأو اأي عقار ُيوؤدِّي اإلى 

اإ�صعاف قدرته على قيادة الطائرة«)14).
احلـاالت  يف  اإال  عنها  يحيد  وال  بها,  املعمول  اجلّو  وتعليمات  بقواعد  االلتزام   -6

اال�صطرارية)15), فعليه جتنب االأفعال التالية: 

 اأ- اإلقاء اأو ر�ّص �صيء من الطائرة اأثناء الطريان, اإال يف احلاالت اال�صطراريَّة, اأو 

بت�رشيح م�صبق من املوؤ�ص�صة. 

ا. ))1)  املادة )))) من قانون الطريان املدين ال�ضوري اأي�ضً
)13)  جاء يف الفقرة )ب) من املادة )))) من قانون الطريان املدين ال�ضوري ما ن�ضه: »يعترب جرًما يعاقب 
عليه القانون كل ع�ضو طاقم طائرة ميار�ص عمله اأثناء الرحلة, وهو يف حالة �ضكر, اأو حتت تاأثري اأي مواد 

اأخرى توؤثر على قدراته العقلية«.
املخالفة  عقوبة هذه  والــذي حدد  الإمــاراتــي.  املدين  الطريان  نظام  من  املــادة )9))  من  الفقرة )3)    (14(

باحلب�ص مبا ل يزيد على �ضنة, وبالغرامة مبا ل يزيد على خم�ضني األف درهم, اأو باإحداهما.
)15)  املادتان ))7, 75) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, واملادة )4)) من نظام الطريان املدين لإماراتي.
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)17), فوق اإقليم   ب- القيام بطريان بهلواين))1), اأو با�صتعرا�ٍص, اأو ت�صكيٍل جويٍّ

ْولة, اإال بت�رشيح م�صبق من املوؤ�ص�صة. الدَّ

ممتلكاتهم  اأو  االآخرين  حياة  يعّر�ص  وجه  على  برعونٍة,  اأو  باإهمال  التحليق   ج- 

للخطر.

ل خطر الت�صادم معها, اأو   د- التحليق على مقربة من طائرة اأخرى, على وجه ي�صكِّ

تعري�ص �صالمتها للخطر)18).

هـ- التحليق على ارتفاعات منخف�صة غري م�صموٍح بها. 
جاء يف املادة )76( من قانون الطريان املدين ال�صوري ما ن�صه: 

ْولة على ارتفاعات تقل عن تلك التي  »اأ- ال يجوز الأيِّ طائرة اأن حتلق يف اإقليم الدَّ
حتددها املوؤ�ص�صة, اإال بت�رشيح م�صبق من املوؤ�ص�صة, اأو عندما تقت�صي ال�رشورة الق�صوى, 

ويجب على قائد الطائرة يف هذه احلالة اإخطار وحدة املراقبة املعنيَّة باأ�رشع ما ميكن. 
ب- فيما عدا متطلبات الإقالع والهبوط، اأو بت�رشيح م�صبق من املوؤ�ص�صة، ل يجوز 
الأيِّ طائرة اأن حتلق فوق مدينة اأو مكان ماأهول اأو مكان اجتماع عام, اإال على ارتفاع 
تتمكن معه يف احلالت ال�صطراريَّة من الهبوط، دون الإ�رشار بالأ�صخا�س واملمتلكات 

على �صطح االأر�ص«)19).

 : ))1)  البهلوان: جاء يف الوجيز: البارع يف نوع من الألعاب, ويف املنجد: البهلوان: الذي مي�ضي على احلبل. 
نظام  من   (1( املادة  من   (((( الفقرة  وعرفته  )بهل).  مادة:   ,(5(( �ص  واملنجد   ,((4( �ص  الوجيز 
الطريان املدين الإماراتي باأنه: »مناورات تقوم بها طائرة عن ق�ضد, وتت�ضمن تغيرًيا فجائًيا يف و�ضعها, 

اأو اتخاذ و�ضع غري عادي, اأو تغيري يف �ضرعتها, على نحو غري ماألوف«.
)17)  الت�ضكيل اجلوي: هو ما تفعله غالًبا الطائرات الع�ضكرية, التدريبية واملقاتلة, وهو عبارة عن طريان عدة 
طائرات بجوار بع�ضها ب�ضورة منتظمة, ورمبا �ضكلت بذلك ا�ضًما اأو رمًزا ونحوه, وهو اأمر خطري, يحتاج 

دربة ومهارة, ويجب اأن تكون الطائرات املدنية مبناأًى عن ذلك.
)18)  املادة )79) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, والفقرة ))) من املادة )))) من نظام الطريان املدين الإماراتي.

)19)  الفقرة )1) من املادة )4)) من نظام الطريان املدين الإماراتي.
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7- امل�صارعة يف اتِّخاذ التدابري الالزمة, ملنع ح�صول جرميٍة: فقائد الطائرة م�صوؤول 
عن ذلك, وعليه اأن ي�صارع بدفع اخلطر مبا ي�صتطيع. 

جاء يف املادة )157( من نظام الطريان املدين ال�صعودي ما ن�صه: 

الطائرة,  ا على منت  اأن �صخ�صً اإذا اعتقد الأ�صباب معقولة,  الطائرة,  لقائد  1- يجوز 

وهي يف حالة طريان, قد ارتكب اأو قد ي�رشع يف ارتكاب اإحدى اجلرائم املن�صو�ص 

عليها يف هذا الباب, اأو اأي فعل قد يعر�ص للخطر �صالمة الطائرة, اأو االأ�صخا�ص, 

اأن  متنها,  وال�صبط على  النظام  للخطر ح�صن  يعر�ص  اأو  متنها,  االأموال على  اأو 

يتخذ اجتاه هذا ال�صخ�ص ما يراه من تدابري �رشوريَّة ووقائيَّة, مبا فيها تقييد احلرية. 

4- اإذا راأى قائد الطائرة ت�صليم �صخ�ص على منت الطائرة, ب�صبب خطورة اجلرمية 

ْولة التي تهبط الطائرة يف اإقليمها باأ�رشع  التي ارتكبها, فعليه اإخطار �صلطات الدَّ

الإثبات،  عنا�رش  الهبوط  عند  يقدم  اأن  وعليه  الأ�صباب،  بيان  مع  ممكن،  وقت 

واملعلومات املتوافرة لديه«)1)).
مة: اإذا تبنّي للطيار اأنه يطري فوق  8- اإخطار وحدة املراقبة اجلويَّة عند دخول منطقة حمرَّ
طائرته  يعّر�ص  لئال  املراقبة؛  وحدة  اإخطار  يف  امل�صارعة  فعليه  مة)1)),  حمرَّ منطقة 

للخطر. فقد جاء يف املادة )22( من نظام الطريان املدين االإماراتي ما ن�صه: 
مة, وجب عليه اأن يخطر بذلك  »1- اإذا تبنّي لقائد الطائرة اأنه يحلق فوق منطقة حمرَّ

)1))  كما جاء يف الفقرة )1) من املادة )19) من قانون الطريان املدين القطري ما ن�ضه: »يكون قائد الطائرة 
الالزمة  التدابري  اتخاذ  �ضلطة  وله  الطريان,  اأثناء  عليها,  ومن  و�ضالمتها  الطائرة  ت�ضغيل  عن  م�ضوؤوًل 
ا - املادة  حلفظ النظام على متنها, وعليه مراعاة تطبيق القواعد املعمول بها يف هذا ال�ضاأن«. : - اأي�ضً

)11) من نظام الطريان املدين الإماراتي.
)1))  وحددتها الفقرة )19) من املادة )1) من نظام الطريان املدين الإماراتي بن�ضها: »املنطقة املحرمة: هي 

منطقة حمددة من الف�ضاء اجلوي للدولة, تعلن عنها ال�ضلطة املخت�ضة, ويكون الطريان فيها حمرًما«.



62
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

فوًرا وحدة املراقبة اجلويَّة املخت�صة, وعليه اتباع تعليماتها بكلِّ دقة, واإذا تعذر وجب 
مة، واأن يقدم  ْولة، خارج املنطقة املحرَّ عليها اأن ي�صارع بالهبوط يف اأقرب مطار يف الدَّ

لكٍل من ال�صلطة املخت�صة واملعنيَّة تقريًرا عن هذه الواقعة ومربراتها)))).
مة, فعليها اأن تنفذ  2- اإذا اأنذرت ال�صلطة املخت�صة طائرة ب�صبب طريانها فوق منطقة حمرَّ

ة بعد اإخطارها«. فوًرا التَّعليمات التي ت�صدرها لها ال�صلطة، واإل فتجرب على الهبوط بالُقوَّ
وحددت املادة )70( من نظام الطريان املدين االإماراتي عقوبة ذلك بن�صها: 

 »يعاقب باحلب�ص ملدة ال تزيد على ثالث �صنوات, وبالغرامة التي ال تزيد على مائة 
األف درهم, اأو باإحدى هاتني العقوبتني:

مة, اأو وجد من غري ق�صد فوق اإحدى هذه   2- كل من قاد طائرة فوق منطقة حمرَّ
املناطق, ومل يذعن لالأوامر ال�صادرة اإليه«.

 ثالًثا: م�سوؤولية قائد الطائرة بعد النتهاء من الرحلة: 

ليُتدارك  الرحلة,  اأثناء  الطائرة  على  مالحظاته  ت�صجيل  وهي  واحدة,  نقطة  وتلك   
اخللل اإن وجد, وُي�صار اإلى اإ�صالحه, حتقيًقا لل�صالمة يف رحلة قابلة على هذه الطائرة, 
قام بها هو اأو غريه. فقد جاء يف املادة )67( من قانون الطريان املدين ال�صوري ما ن�صه: 
ن يف ال�صجل الفني للطائرة اأي عطل, اأو اأداٍء غري عادي  »يجب على قائد الطائرة اأن يدوِّ
ن بو�صوح  الأيٍّ من اأجهزة الطائرة قد يحدث اأو يالحظ اأثناء الرحلة, وكذلك اأن يدوِّ
اأي �صيء غري اعتيادي, كما عليه  اأو  اإلى عك�ص ذلك, عند عدم ظهور عطٍل  ما ي�صري 
ا ّت ب�صاأن اأيَّة اأعطال اأو مالحظات �صبق تدوينها يف ال�صجل  د عمَّ قبل بَْدء الرحلة اأن يتاأكَّ

الفني للطائرة يف رحلتها ال�صابقة«. 
فوق  املرتتبة  العقوبة  حددت  وقد  ال�ضعودي,  املدين  الطريان  نظام  من   (1((( املادة  من   (4( الفقرة    ((((

املنطقة املحظورة.



63
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

املطلب الثاين
المة م�ضوؤولية امل�ضتثمر عن ال�ضَّ

 عرفت املادة )2( من قانون الطريان املدين ال�صوري امل�صتثمر باأنه: »ال�صخ�ص الّطبيعي 
اأو املعنوي, الذي يقوم بت�صغيل الطائرة حل�صابه, وتخ�صع هيئة قيادتها الأوامره«؛ وي�صمى 
يف قوانني واأنظمة بع�ص الدول )امل�صّغل()3)). ف�صلطته يف الطريان املدين اأو�صع جمااًل 

من �صلطة قائد الطائرة, التي حتدثنا عنها يف املطلب االأول. 
 اإال اأنه دون ال�صلطة الوطنيَّة املخت�صة بالطريان املدين؛ فهو ينفرد مب�صوؤوليات خا�صة 
به، وتنفرد ال�صلطة الوطنيَّة باأخرى خا�صة بها، ويلتقيان يف نقاط م�صرتكة. فالعالقة بينهما: 
عالقة عموم وخ�صو�ص من وجه)4)). وقد تندرج م�صوؤوليات امل�صتثمر �صمن م�صوؤوليات 
ال�صلطة الوطنيَّة للطريان املدين, عندما تكون الطائرة تابعة لهذه االأخرية, كما يف طريان 

اخلطوط اجلويَّة ال�صوريَّة، واخلطوط ال�صعوديَّة، وطريان الإمارات، ونحوه. 
المة فهي:  اأما اأبرز م�صوؤوليات امل�صتثمر فيما يتعّلق بال�صَّ

اأوًل: تعيني قائد للطائرة بكفاءة عالية: 

جاء يف املادة )102( من نظام الطريان ال�صعودي ما ن�صه: »على م�صّغل الطائرة اأال 
يقوم بت�صغيل اأي رحلة جويَّة بطائرته, اإال بعد اأن يعنّي اأحد الطيارين قائًدا لها, يكون 
م�صوؤواًل عن �صالمة الطائرة ومن على متنها, وعلى جميع االأ�صخا�ص املوجودين على 

)3))  الفقرة )7) من املادة )1) من قانون الطريان املدين القطري, والفقرة )14) من املادة )1) من نظام 
الطريان املدين ال�ضعودي, والفقرة )8) من املادة )1) من نظام الطريان املدين الإماراتي.

بع�ص  على  منهما  كل  انطباق  جهة  من  اآخــر,  كلي  ومعنًى  كلي  معنًى  بني  الن�ضبة  املنطق:  علم  يف  وهي    ((4(
ثل لهما  الأفراد التي ينطبق عليها الآخر, وانفراد كل منهما بانطباقه على اأفراد ل ينطبق عليها الآخر, وميمُ

بدائرتني متالقيتني يف جزء منهما. املنطق ومناهج العلوم �ص )31).
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الطائرة  الطائرة, ل�صمان �صالمة  قائد  اأو تعليمات ي�صدرها  اأوامر  اأي  تنفيذ  الطائرة  منت 
اأثناء عمليات  به  التقيد  الطائرة  طاقم  اأع�صاء  على  يلزم  ما  الالئحة  وحمولتها, وحتدد 

الهبوط والإقالع واأثناء الطريان، �صمانًا ل�صالمة الطائرة وحمولتها«.
رَْن ل يحمل اإجازة ر�صميَّة اأن يتولى  ومن �رشوط الطيار: الكفاءة واخلربة، فال يجوز ملمِ
القيادة, وذلك خلطورة االأمر. فقد جاء يف املادة )91( من نظام الطريان املدين ال�صعودي 
ط فيمن يعمل ع�صًوا يف هيئة قيادة اأي طائرة يف اإقليم اململكة، اأن  ا ما ن�صه: »يٌ�صرترَ اأْي�صً
يكون حائًزا على اإجازة �صاريَّة املفعول, �صادرة عن دولة الت�صجيل, عن �صلطة ت�صجيل 

ة, تراعى فيها املعايري التي ن�صت عليها املعاهدات الدوليَّة«. العالمة العامَّ
وجاء يف املادة )93( من النظام ال�صابق نف�صه: »ال يجوز لغري حائز االإجازة املطلوبة 
اأن يعمل كطيار يف طائرة م�صجلة يف اململكة, اإال لتلقي التدريب, اأو الإمتام االختبار, 
قائد  يكون  اأن  ب�رشط  اأو جتديدها،  اعتمادها،  اأو  اإجازة طريان،  بغر�س احل�صول على 

الطائرة حائًزا على االإجازات املطلوبة, واأال يوجد على منت الطائرة اأثناء ذلك اإال: 
1- �صخ�ص يعمل كاأحد اأع�صاء طاقم الطائرة. 

2- مراقب اأو مفت�ص اأو ممتحن, اأو اأي �صخ�ص اآخر تعتمده الهيئة«. 
ولقد حددت الفقرة )3( من املادة )166( من النظام ال�صابق العقوبة املرتتبة على 

قيادة الطائرة دون اإجازة بن�صها: 
»يعاقب باحلب�ص مدة ال تزيد عن ثالث �صنوات, وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة األف 

ريال, اأو باإحدى العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من االأفعال التالية: 
غري  يف  اأو  املقررة,  االإجــازات  اأو  ال�صهادات,  على  احل�صول  دون  طائرة  قيادة   -3
احلاالت املحددة يف اأحكام هذا النظام, وذلك دون احل�صول على اإجازة خا�صة 

بذلك من الهيئة«.
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 ثانًيا: حتقيق �صروط ال�صالحية يف الطائرة: 

 جاء يف الفقرة )1( من املادة )30( من نظام الطريان املدين االإماراتي ما ن�صه: 
ْولة والف�صاء الذي يعلوه, ما مل تكن لها  »ال يجوز الأيِّ طائرة اأن تعمل يف اإقليم الدَّ
�صهادة �صالحية �صاريَّة املفعول, �صادرة اأو معتمدة من ال�صلطة املخت�صة بدولة الت�صجيل, 
�صهادة  حتتويه  مبا  تلتزم  مل  وما  لديها,  بها  املعمول  واالأنظمة  والقواعد  للقوانني  طبًقا 
بها  ي�صدر  التي  الداخليَّة  الرحالت  ذلك  من  وي�صتثنى  وقيود.  �رشوط  من  �صالحيتها 

ت�رشيح خا�ص من ال�صلطة املخت�صة«)5)).
 ومن �رشوط ال�صالحية: 

حتددها  التي  البيانات  فيها  تدون  م�صجلة,  طائرة  ِلُكلِّ  فنيَّة  ب�صجالت  االحتفاظ   -1
ال�صلطة الوطنيَّة للطريان املدين)))).

2- حتديد وزن كل طائرة ت�صدر لها ال�صلطة الوطنيَّة �صهادة �صالحيَّة, وعلى امل�صتثمر 
اأن يقوم باإعداد جدول اأوزان الطائرة, وفًقا ملا حتدده ال�صلطة, واأن يحتفظ بهذا 
باإذن ال�صلطة)7)). جاء يف املادة )50( من قانون  اإال  اجلدول, وال ُيت�رشف فيه 
الطريان املدين ال�صوري ما ن�صه: »يجب اأن َيتمَّ وزن وتوازن كل طائرة ت�صدر 
اأو تعتمد لها املوؤ�ص�صة �صهادة �صالحيَّة للطريان, واأن يتحدد مركز ثقلها كل فرتة 

من الزمن, طبًقا لتعليمات املوؤ�ص�صة«)8)).
3- جتهيز الطائرة باالأجهزة واملعدات املن�صو�ص عليها يف مالحق اتفاقية )�صيكاغو(, 
وحتدد الالئحة ال�رشوط واملتطلبات الالزمة لذلك)9)). جاء يف املادة )31( من 
)5))  الفقرة )اأ) من املادة )47) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, والفقرة )7) من املادة )13) من قانون 

الطريان املدين القطري, والفقرة )ب) من املادة )11) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي.
))))  الفقرة )1) من املادة ))8) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي.

)7))  الفقرة ))) من املادة ال�ضابعة من النظام ال�ضابق.
)8))  الفقرة )1) من املادة )34) من نظام الطريان املدين الإماراتي.
)9))  الفقرة )3) من املادة ))8) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي.
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نظام الطريان املدين االإماراتي ما يلي: »ال يجوز ت�صغيل الطائرة دون اأن تكون 
االأحوال  يف  �صواء  ومالحتها,  لطريانها  الالزمة  واملعدات  باالأجهزة  جمهزة 
�صالحيتها  �صهادة  يف  عليه  من�صو�ص  ملا  طبًقا  وذلك  اال�صطراريَّة,  اأو  العاديَّة 
للطريان ومالحق اتفاقية )�صيكاغو( املعمول بها, وال يجوز لل�صلطة املخت�صة اأن 
ت�صتثني اأيَّة طائرة من ذلك, اإذا راأت اأنها جمهزة باأجهزة ومعدات بديلة تعطي 

البيانات, اأو حتقق االأغرا�ص املطلوبة«.
ولقد حددت الفقرة )2( من املادة )166( من نظام الطريان املدين ال�صعودي العقوبة 
املرتتبة على ت�صغيل طائرة دون �صهادة �صالحيَّة بن�صها: »يعاقب باحلب�ص مدًة ال تزيد عن 
ثالث �صنوات, وبغرامة ال تزيد على ثالثمائة األف ريال, اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل 

من ارتكب فعاًل من االأفعال التالية: 

اأو �صالحيتها  لت�صجيلها  الالزمة  ال�صهادات  على  احل�صول  قبل  طائرة  ت�صغيل   -2

اأو  الطريان,  �صلطة  من  خا�صة  اإجــازة  اأو  ت�رشيح,  اأو  ترخي�ص  دون  للطريان, 

اأي من هذه  انتهاء مفعول  اأو  اإلغاء,  اأو  اأو �صحب,  تعليق,  بعد  اأو  بعد وقف, 

ال�صهادات«.
4- اإظهار اأماكن معّدات الطوارئ وو�صائل النجاة, بحيث تكون مبتناول الركاب عند 

احلاجة اإليها. 
يلي:  ما  ال�صوري  املدين  الطريان  قانون  من   )49( املادة  من  )ج(  الفقرة  يف  جاء 
»يجب اإظهار معدات الطوارئ, املعّدة ال�صتخدام الركاب, وم�صالك النجاة, يف كلِّ 
ْولة, وتعمل يف النقل اجلوي التجاري, وذلك با�صتخدام عالمات  طائرة م�صجلة يف الدَّ
عّوامات  اأماكن  عن  ظاهرة  بطريقة  االإعــالن  يجب  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  وا�صحة, 
)قم�صان( النجاة عندما يكون وجودها �رشًطا الزًما, واأقنعة االأك�صجني للنظام الثابت, 
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وطريقة ا�صتعمالها, وذلك يف جميع حجرات الركاب«)31).
املدين  الطريان  نظام  من   )101( املــادة  يف  جاء  فقد  الطريان.  عمليَّة  مراقبة   -5
مراقبة  عن  م�صوؤواًل  ممثله  اأو   - امل�صتثمر   - امل�صّغل  »يكون  يلي:  ما  ال�صعودي 
المة  ة بطائرته, مبا ي�صمن القيام بها, طبًقا مل�صتويات ال�صَّ عمليات الطريان اخلا�صَّ

املحددة, وتنفيذ اأحكام االأنظمة والتَّعليمات ال�صادرة ب�صاأنها«.
والب�صائع.  وركابها  الطائرة  طاقم  على  وذلك  واالأموال:  االأرواح  على  التاأمني   -6
املدين  الطريان  نظام  من   )10( ــادة  امل من  )و(  الفقرة  عليه  ن�صت  ما  وهــذا 
ال�صعودي: »اأن َيتمَّ التاأمني ل�صالح طاقمها وركابها والب�صائع واالأمتعة التي على 
متنها, وللغري على �صطح االأر�ص, ولتغطيَّة االأ�رشار التي قد تنجم عن خماطر 
ال�رشورة عن  اال�صتعا�صة عند  لها م�صتخدموه. ويجوز  �ص  َيَتعرَّ التي  الطريان 
التاأمني املذكور باإيداع تاأمني نقدي, بتقدمي كفالة م�رشفيَّة, اأو تقدمي كفالة من 

�صلطات عامة، وتنظم الالئحة �رشوط ذلك«)31).
7- التاأكد من �صالمة احلمولة: فثمة حمولة ت�صّكل خطًرا على الطائرة و�صالمة الركاب, 
ولهذا حددت املادة )18( من قانون الطريان املدين القطري اأبرز هذه املمنوعات 
ال�صلطات  من  بت�رشيح  اإال  بالطائرات  التاليَّة  االأ�صياء  نقل  يجوز  »ال  بن�صها: 

املخت�صة، ووفًقا لل�رشوط التي حتددها �صلطات الطريان املدين يف هذا ال�صاأن: 

الإعطاء  اأو  الطائرة,  لت�صيري  منها  الزًما  كان  ما  اإال  املفرقعات,  اأو  املتفجرات   -1

االإ�صارة املقررة. 

2- االأ�صلحة والذخائر احلربيَّة. 

)31)  املادة )33) من نظام الطريان املدين الإماراتي.
)31)  الفقرة ))) من املادة )13) من قانون الطريان املدين القطري.
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3- املواد النوويَّة, والنظائر امل�صعة, وكل ما يتعّلق بها. 

4- الغازات ال�صاّمة. 

5- اجلراثيم واملواد اخلطرة. 

6- اأي �صيء اآخر حتدده ال�صلطة املخت�صة«))3).
فيالحظ اأن ن�ص املادة ان�صب على اأبرز هذه املمنوعات, والفقرة االأخرية منها تركت 

املجال مفتوًحا ملمنوعات اأخرى, حتددها ال�صلطة ح�صب مقت�صى احلال. 
كما ن�صت املادة )20( من القانون ال�صابق على ما يلي: 

ال�صلطة  من  ت�رشيح  دون  يحمل  اأن  الطائرة  منت  على  �صخ�ص  الأيِّ  يجوز  ال   -1«
املخت�صة �صالًحا, اأو اأي مواد اأخرى ميكن ا�صتعمالها يف اأيِّ عمل من اأعمال التخريب, 

اأو العنف, اأو التهديد اأثناء الرحلة. 
2- يف حال نقل اأي من املواد امل�صار اإليها يف البند ال�صابق وفًقا للقواعد املقررة, فاإنَّه 
يجب على حائزها ت�صليمها قبل دخول الطائرة اإلى ممثل امل�صّغل, الذي عليه اأن ي�صعها 
يف مكان بالطائرة ال ميكن و�صول الركاب اإليه, وترّد مِلَْن �صلَّمها بعد انتهاء الرحلة«)33).

ولقد حددت الفقرة )7( من املادة )166( من نظام الطريان املدين ال�صعودي العقوبة 
باحلب�ص مدة ال  بن�صها: »يعاقب  االأ�صلحة والذخائر دون ترخي�ص  املرتتبة على حمولة 
باإحدى هاتني  اأو  األف ريال,  تزيد على ثالثمائة  �صنوات, وبغرامة ال  تزيد عن ثالث 

العقوبتني كل من ارتكب فعاًل من االأفعال التالية: 
7- قيادة طائرة يف اإقليم اململكة من دون اإجازة وعلى متنها: 

من   (35( املادة  من  )اأ)  والفقرة  الإماراتي,  املدين  الطريان  نظام  من   (13( املادة  من   ((( الفقرة    (3((
اتفاقية )�ضيكاغو) الدولية.

)33)  الفقرة )ب) من املادة )71) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, واملادة )14) من نظام الطريان املدين 
الإماراتي.
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اأ- اأ�صلحة وذخائر حربيَّة, اأو اأي مواد اأخرى حتّرم االأنظمة نقلها. 
يتم  مل  ولو  جناية,  ارتكاب  اأو  التهريب,  باأعمال  القيام  بق�صد  االأ�صخا�ص  ب- 

ارتكابها«.
د من �صالمة ب�صائعهم,  فلهذا كّله, كان امل�صتثمر م�صوؤواًل عن تفتي�ص الركاب؛ للتاأكَّ

د �صالمة الرحلة.  وما بحوزتهم من اأ�صياء تُهدِّ
المة: فقد جاء يف الفقرة )3( من املادة )45(  8- توعيَّة الركاب بقواعد االأمن وال�صَّ
الركاب  جعل  من  التاأكد  امل�صتثمر  »على  االإماراتي:  املدين  الطريان  نظام  من 
بالطائرة ملمني مبواقع وطرق ا�صتعمال اأحزمة املقاعد ومنافذ الطوارئ االأخرى, 

املعّدة لال�صتعمال ال�صخ�صي اأو اجلماعي«. 
وجاء يف املادة )68( من قانون الطريان املدين ال�صوري: »اأ- على امل�صتثمر اتِّخاذ 
االإجراءات الكفيلة باإر�صاد ركاب الطائرة اإلى مواقع وطرق ا�صتعمال اأحزمة املقاعد, 
ومنافذ الطوارئ, وقم�صان النجاة, واأجهزة االأك�صجني, وجتهيزات الطوارئ االأخرى, 

املعّدة لال�صتعمال ال�صخ�صي اأو اجلماعي. 
ب- يف حالة الطوارئ اأثناء الطريان, يجب اإر�صاد الركاب اإلى اإجراءات الطوارئ, 

التي تتطلبها احلالة«.
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املطلب الثالث
المة م�ضوؤولية ال�ضلطة الوطنيَّة عن ال�ضَّ

ْولة عن �صوؤون الطريان املدين.   يق�صد بال�صلطة الوطنّية: اجلهة امل�صوؤولة ر�صميًّا يف الدَّ
ا بها يف قوانني واأنظمة الطريان املدين العربيَّة:  واتخذت يف كلِّ دولة ا�صًما خا�صً

ة للطريان املدين)34). - فهي يف اجلمهوريَّة العربيَّة ال�صورية: املوؤ�ص�صة العامَّ
ة للطريان املدين)35). - ويف اململكة العربيَّة ال�صعوديَّة: الهيئة العامَّ

ا))3). ة للطريان املدين اأي�صً - ويف دولة قطر: الهيئة العامَّ
اإليها  ُيعهد  املوا�صالت,  وزارة  يف  ُمعيَّنة  جهة  املتحدة:  العربيَّة  االإمــارات  ويف   -

االإ�رشاف على �صوؤون الطريان املدين وتطويره)37).
ة والوا�صعة, املوؤيدة من قبل ال�صلطة   وتُعدُّ هذه اجلهة, هي �صاحبة امل�صوؤولية العامَّ

الوطنيَّة, تن�صوي حتتها معظم امل�صوؤوليات.
 اأما اأبرز جوانب م�صوؤوليتها عن �صالمة الطريان املدين، فاإنَّها تربز يف النقاط التالية:

 
 اأوًل: اإيجاد حقوق الرتفاق اجلويَّة وحمايتها: 

 االرتفاق لغة: من الرفق, وهو �صّد العنف, ورفق به: لطف, والرفق: لني اجلانب 
ولطافة الفعل, ويف احلديث: )يا عائ�صة اإن اهلل رفيق يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما 

ال يعطي على العنف, وما ال يعطي على �صواه()38). واملرفق: ما ا�صتعني به, ويف التنزيل  
)34)  املادة ))) من قانون الطريان املدين ال�ضوري.

)35)  الفقرة )8) من املادة )1) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي.
))3)  الفقرة )4) من املادة )1) من قانون الطريان املدين القطري.

ا. )37)  الفقرة )4) من املادة )1) من نظام الطريان املدين الإماراتي اأي�ضً
م�ضلم )593)) كتاب الرب وال�ضلة وال�ضدقة, باب: ف�ضل الرفق, واأبو داود )4817) كتاب الأدب, باب: يف   (38(

الرفق, واللفظ مل�ضلم.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ)الكهف: 16(, ومرافق الدار: م�صاب املياه, واملغت�صل, 

والكنيف ونحوه, ومن معاين املرفق: املتكاأ واملخّدة, تقول: ارتفق عليه: اتكاأ)39).
التي  والتدابري  والو�صائل  واالأجهزة  املن�صاآت  املدين:  للطريان  بالنِّ�صبة  تعني  وهي 
حتقق ح�صن �صري العمل, وتبعد املخاطر؛ لتاأمني �صالمة املالحة اجلويَّة. وهذه االأمور من 

واجبات ال�صلطة الوطنيَّة للطريان املدين وم�صوؤولياتها. 
جاء يف املادة )40( من نظام الطريان املدين ال�صعودي ما ن�صه: »تن�صاأ حقوق ارتفاق 
ى حقوق ارتفاق جويَّة؛ لتاأمني �صالمة املالحة اجلويَّة وح�صن عمل االأجهزة  خا�صة, تُ�صمَّ

املَُتَعلِّقة بها...«.
وتتلخ�ص حقوق االرتفاق مبا يلي: 

1- منع اإقامة واإزالة اأي مباٍن اأو من�صاآت, اأو غرا�ص, اأو اأي عوائق مهما كان نوعها, 
وذلك يف املناطق املجاورة للمطارات ومن�صاآت االأجهزة املالحيَّة. 

2- مّد اأو تثبيت االأ�صالك واحلواجز يف املناطق املجاورة للمطارات ومن�صاآت االأجهزة 
املالحيَّة, حماية لها. 

املالحة  �صالمة  على  خطًرا  ت�صّكل  التي  العوائق,  عن  لالإر�صاد  عالمات  و�صع   -3
اجلويَّة )41).

4- منع اإن�صاء اأي منارة �صوئيَّة, اإال بعد موافقة ال�صلطة املعنيَّة بالتن�صيق مع ال�صلطة 
املخت�صة. 

5- اإزالة اأي جهاز �صوئي, قد يحدث التبا�ًصا مع االأجهزة ال�صوئيَّة امل�صاعدة للمالحة 
اجلويَّة.

)39)  ل�ضان العرب )118/11 - 1)1), مادة: )رفق).
)41)  املادة ))8) من قانون الطريان املدين ال�ضوري.
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6- و�صع قيود على املن�صاآت التي يت�صاعد منها دخان, اأو كل ما من �صاأنه اأن يوؤثِّر 
على الروؤيَّة بجوار املطارات, اأو يوؤثِّر على تاأمني �صالمة املالحة اجلويَّة.

7- و�صع قيود على كلِّ من ميلك اأو ي�صتعمل جتهيزات كهربائيَّة, اأو من�صاآت معدنيَّة, 
ثابتة اأو متحركة, من �صاأنها اأن حتدث تداخاًل يعرقل عمل االأجهزة الال�صلكيَّة, 
ا�صتعمال  منع  املخت�صة  لل�صلطة  ويحقُّ  اجلويَّة,  للمالحة  امل�صاعدة  االأجهزة  اأو 

ذلك, اأو اإزالته, اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك)41).
لال�صتقبال  املعدنيَّة  املوجات  على  ال�صوتيَّة  االتِّ�صاالت  اأجهزة  ا�صتخدام  منع   -8
باخلدمات  عالقة  لها  التي  وخارجه,  املطار  داخل  االأفــراد,  قبل  من  واالإر�صال 
االأر�صيَّة يف جمال الطريان املدين, اإال بت�رشيح من �صلطات الطريان املدين))4).

فال�صلطة الوطنيَّة, معنيَّة بحماية هذه احلقوق, وم�صوؤولة عن �صالمتها. 
املوؤ�ص�صة  »تقوم  يلي:  ما  ال�صوري  املدين  الطريان  قانون  من   )84( املادة  يف  جاء 
باال�صرتاك مع ال�صلطات املخت�صة االأخرى بو�صع وتطبيق االأنظمة والتَّعليمات, واتِّخاذ 
والركاب  الطائرات  �صالمة  و�صمان  ْولة,  الدَّ مبطارات  االأمــن  حلفظ  �رشورًيا  تراه  ما 

وامل�صاعدات املالحيَّة, ولها يف �صبيل ذلك اأن تقوم باالآتي: 

 اأ- تقييد اأو منع دخول االأفراد اإلى بع�ص املناطق يف املطارات دون ت�رشيح. 

ومراقبتهم,  املطار  تدخل  التي  واملركبات  االأفــراد  �صخ�صيَّة  من  التحقق   ب- 

وا�صتجواب من ت�صك يف اأمره, وتفتي�صه اإذا تطلب االأمر ذلك. 

له اأ�صلحة اأو مواد خطرة, اأو اأي مواد اأخرى   ج- تفتي�ص اأي راكب ت�صتبه يف حمَّ

ميكن ا�صتعمالها يف اأيِّ عمل من اأعمال التخريب, اأو العنف اأو التهديد. 

)41)  املادة )11) من نظام الطريان املدين الإماراتي, واملادة )9) من قانون الطريان املدين القطري.
))4)  الفقرة )4) من املادة )9) من قانون الطريان املدين القطري.
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 د- جتهيز املطارات بوحدات االإنقاذ واالإ�صعاف واالإطفاء«.
يعّر�ص  مِلَْن  العقوبة  االإماراتي  املدين  الطريان  نظام  من   )71( املادة  حددت  ولقد 
مرافق املالحة اجلويَّة للخطر بن�صها: »يعاقب بال�صجن مدة ال تزيد على خم�ص �صنوات: 

اأو  اأجهزة,  اأيَّة  اأو  اجلويَّة,  املالحة  ت�صهيالت  خدمات  معدات  �رشق  من  كل   -1

اأ�صالك, تكون الزمًة لتاأمني �صالمة الطريان, اأو ُمتَّ�صلة بذلك. 

املعدات,  اأو  االأجهزة,  اأو  املباين,  اأو  املن�صاآت,  للخطر عمًدا:  2- كل من عّر�ص 

الالزمة لتاأمني �صالمة الطريان, اأو املُتَّ�صلة بذلك«.
 

 ثانًيا: اإ�صدار واعتماد �صهادات �صالحيَّة للطائرات: 

الدوليَّة �صالحيَّة  االتفاقيات  ا�صرتطت  لذلك  للخطر,  احلة عر�صة  ال�صَّ الطائرة غري   
الطائرة للمالحة اجلويَّة, وو�صعت �صوابط لهذه ال�صالحيَّة من املوا�صفات واملقايي�ص 
هذه  اإ�صدار  عن  م�صوؤولة  ْولة  الدَّ يف  الوطنيَّة  وال�صلطة  والقيود،  وال�رشوط  الالزمة، 
نظام  من   )81( املادة  يف  جاء  الغر�ص.  هذا  لتحقيق  دقيًقا  معياًرا  لتكون  ال�صهادات 

الطريان املدين ال�صعودي ما ن�صه: 
»1- ت�صدر الهيئة �صهادات ال�صالحيَّة للطريان, للطائرات امل�صجلة يف اململكة, ولها 
م�صجلة يف  لطائرة  اأخرى  دولة  للطريان, �صادرة من  طائرة  �صهادة �صالحيَّة  اأي  اعتماد 

اململكة، وفًقا لل�رشوط التي حتددها الالئحة.
�صالحيَّة  �صهادة  لها  تكن  مل  ما  اململكة  اإقليم  يف  تطري  اأن  طائرة  الأيِّ  يجوز  ال   -2
ويجب  املخت�صة,  الت�صجيل  �صلطة  من  معتمدة  اأو  �صادرة  املفعول,  �صاريَّة  للطريان, 

اللتزام بال�رشوط والقيود الواردة يف ال�صهادة، ودليل الطريان اخلا�س بالطائرة«)43).

)43)  الفقرة ))) من املادة )31) من نظام الطريان املدين الإماراتي.
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 ثالًثا: و�صع ال�صروط والقيود لتدريب الطيارين: 

الطيارين  لتدريب  �صوابط  ال�صعودي  املدين  للطريان  ة  العامَّ الهيئة  و�صعت  فقد   
نظام  من   )96( املادة  عليه  ن�صت  ما  وهو  لل�صالمة,  وحتقيًقا  للخطر,  حتا�صًيا  املدنيني, 

الطريان املدين ال�صعودي: 
ا اآخر على الطريان يف اململكة لغر�ص  »1- ال يجوز الأيِّ �صخ�ص اأن يدرب �صخ�صً
اإعداده, للح�صول على اإجازة طريان اأو تاأهيله, ما مل يكن املدرِّب حا�صاًل على اإجازة 
�صاريَّة املفعول لقيادة الطائرة امل�صتخدمة يف التدريب, �صادرة اأو معتمدة من الهيئة, واأن 
ن هذه االإجازة �صالحيته للقيام بالتدريب املطلوب, واالأحوال التي يقوم فيها  تَت�صمَّ

بالتدريب. 
2- مع مراعاة اأحكام الفقرة )1( من هذه املادة, واأحكام املادة )الثالثة والت�صعني( 
رن اأو يتدرب  من هذا النظام, ال يجوز لغري حائٍز على اإجازة الطريان املطلوبة اأن َيتمَّ
كطيار لطائرة يف اإقليم اململكة, اإال اإذا كان حتت اإ�رشاف مدرِّب معتمد, وكانت الطائرة 

من دون ركاب«.

 رابًعا: التفتي�ش عن �صالحيَّة الطائرات: 

م�صوؤوليات  اإحــدى  و�رشوطها  موا�صفاتها  بكامل  وجتهيزها  الطائرة,  �صالحيَّة   
امل�صتثمر)44)، ولكن هذا قد يت�صاهل يف حتقيق بع�س هذه ال�رشوط واملوا�صفات، تغليًبا 
ة, وال �صيما اإذا كان اإعادة تعمري)45) الطائرة اأمًرا مكلًفا بعد  ة على العامَّ للم�صلحة اخلا�صَّ
ا�صتهالك عمرها, فيكون بذلك قد عّر�ص الرحلة اجلويَّة يف كلِّ مرة على منت الطائرة 

للخطر.
)44)  م�ضوؤولية امل�ضتثمر عن �ضالحية الطائرة يف املطلب الثاين من هذا البحث.

)45)  يقال ل�ضيانة الطائرة, واإعادة جتهيزها )تعمري), وهذا م�ضطلح خا�ص بالطريان.
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ال�صالحيَّة,  �صهادة  على  التفتي�ص  ْولة  الدَّ يف  الوطنيَّة  ال�صلطة  م�صوؤولية  من  فكان 
المة.  حتقيًقا لالأمن وال�صَّ

جاء يف املادة )17( من نظام الطريان املدين االإماراتي: »لل�صلطة املعنيَّة احلق عند 
بها,  تتعّلق  وثائق  اأية  حجز  اأو  الطريان,  من  ومنعها  الطائرات,  تفتي�ص  يف  ال�رشورة 

ملراقبة تنفيذ هذا القانون«.
القيام  تطلب  اأو  تقوم  اأن  املخت�صة  »لل�صلطة  بن�صها:   )35( املــادة  ذلك  ــدت  واأكَّ
ذلك,  لها  يرتاءى  حيث  التجربة,  لغر�ص  بطرياٍن  اأو  اختبارات  باإجراء  اأو  بالتفتي�ص, 
للتحقق من �صالحيَّة الطائرة, اأو اأي من اأجهزتها اأو معداتها اأو مكوناتها, ويكون ملمثل 
ال�صلطة حقُّ الدخول يف اأيِّ وقٍت اإلى اأي مكاٍن ملبا�رشة اأيَّة من هذه االأعمال, ويتحمل 

امل�صتثمر اأيَة تكاليف تتطلبها تلك االإجراءات«))4).
واإذا تبنّي للجنة الفنيَّة التي عينتها ال�صلطة عدم �صالحيَّة الطائرة بعد تفتي�صها, فلها اأن 

ت�صحب منها �صهادة ال�صالحيَّة, وتوقفها عن الطريان اإلى اأن ُيتدارك ذاك اخللل. 
ن�صه:  ما  ال�صوري  املدين  الطريان  قانون  من   )47( املادة  من  )ج(  الفقرة  يف  جاء 
ْولة, اأو عدم �صالحيَّة  »يحق للموؤ�ص�صة اإذا تبنّي لها عدم �صالمة اأي طائرة م�صجلة يف الدَّ
تخ�صع  اأن  ولها  للطريان,  �صالحيتها  �صهادة  ت�صحب  اأو  قف  توَّ اأن  للطريان,  طرازها 
بتاأمني �صالمة  اتِّخاذ التدابري الكفيلة  اإال بعد  الطائرة لك�صف فني, واأال ت�صمح بطريانها 

طريانها«)47).
 ولقد و�صفت الفقرة )2( من املادة )14( من قانون الطريان املدين القطري �صوابط 
على  والتاأخري  االأثقال  دون  جهة,  من  ال�صالحيَّة  من  التحقق  غايتها  التفتي�ص,  لهذا 
))4)  املادة ))5) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, واملادة )83) من نظام الطريان املدين ال�ضعودي, واملادة 

)14) من قانون الطريان املدين القطري.
)47)  الفقرة )4) من املادة )31) من نظام الطريان املدين الإماراتي, والفقرة )1) من املادة )14) من قانون 

الطريان املدين القطري.
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اأن تفت�ص -  ثانيَّة, وذلك بن�صها: »ل�صلطات الطريان املدين  �رشكات الطريان من جهة 
اأو  هبوطها  عند  االأخرى  املتعاقدة  الدول  طائرات   - مربر  غري  تاأخرًيا  ت�صبب  اأن  دون 
طريانها, كما لها اأن تفح�ص ال�صهادات وامل�صتندات االأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا 

القانون«.
 واملادة )29( من اتفاقية )�صيكاغو( الدوليَّة حددت اأبرز الوثائق التي يتم التفتي�ص 

عنها, وهي: 
1- �صهادة ت�صجيل الطائرة.

2- �صهادة �صالحيتها للطريان. 
ة بكلِّ اأع�صاء طاقمها.  3- االإجازات اخلا�صَّ

ة بالطائرة.  ل الرحالت اخلا�صَّ 4- �صجَّ
5- رخ�صة جهازها الال�صلكي. 

6- ك�صف باأ�صماء الركاب, واملكان الذي غادروا منه, واجلهة املتوجهون اإليها, اإذا 
كانت الطائرة حتمل ركابًا. 

ة بها, اإذا كانت الطائرة  7- ك�صف بامل�صحونات, واإقرارات بكلِّ التف�صيالت اخلا�صَّ
حتمل الب�صائع)48).

 خام�ًسا: امل�سوؤولية عن وحدة املراقبة اجلويَّة: 

 وحدة املراقبة اجلويَّة: ميثِّلها برج املراقبة, وهو جزٌء من حقوق االرتفاق, ال�صالف 
ْولة, واأبرزتُها هنا  ذكرها, التي هي من م�صوؤولية ال�صلطة الوطنيَّة للطريان املدين يف الدَّ
كم�صوؤولية م�صتقلة نظًرا الأهميتها, فال�صلطة مكلفة باإ�صناد هذه املهمة لالأكفاء يف معرفة 
)48)  املادة ))1) من قانون الطريان املدين ال�ضوري, والتي زادت يف الوثائق ال�ضابقة: �ضهادة تاأمني لها وللغري 

على �ضطح الأر�ص, واأن ي�ضمل التاأمني: طاقمها وركابها والب�ضائع التي حتملها.
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املالحة اجلويَّة عامة، وعمليات الإقالع والهبوط وتوجيه الطائرات خا�صة، وهذه املهمة 
االأمور,  تقدير  يف  االأعرف  الأنَّهم  اأنف�صهم؛  للطيارين  الع�صكريَّة  املطارات  يف  تُ�ْصند 
وعندهم من ح�صن التدبري واالإر�صاد ما لي�ص عند غريهم. ويبدو اأن االأمر م�صابه له متاًما 
يف املطارات املدنيَّة, فينبغي اأن ت�صند ال�صلطة هذا االأمر للطيارين, اأو من لهم درايَّة تامة 
باأمور الطريان، فكم من طائرة �صارفت على ال�صقوط ووقوع الكارثة، متنّ اإنقاذها بح�صن 
اإر�صادات عامل الربج, وكم من كارثة وقعت يف االأجواء اأو على اأر�ص املطار ب�صبب 

غفلته وقلَّة خربته.
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 اخلامتة

المة يف الطريان املدين يف   وبعد, فهذا مرور �رشيع يف رحاب امل�صوؤولية عن ال�صَّ
النظم والقوانني املعا�رشة, نخل�ص منه اإلى اأبرز النتائج, وبع�ص التو�صيات. 

 اأما النتائج فهي: 
المة من اأهم مقا�صد املالحة اجلويَّة.  1- اأن ال�صَّ

احلافظة  بالتقنيات  خا�صة  عناية  اجلويَّة  املالحة  اأولت  املعا�رشة  الت�رشيعات  اأن   -2
المة.  وال�صابطة لها, وال �صيما ما يتعّلق منها بال�صَّ

3- اأن قائد الطائرة هو امل�صوؤول االأول عن �صالمة الرحلة, وم�صووؤليته تتلخ�ص - قبل 
بدء الرحلة - مبا يلي: 

د من اإمكان اإمتام الرحلة ب�صالم.   اأ- التاأكَّ
قيَقة ملا يتوفر من التقارير والتنبوؤات اجلويَّة.  ب- الدرا�صة الدَّ

د من تزويد الطائرة بالوقود.  ج- التاأكَّ
د من اإمتام اإجراءات �صالحيَّة الطائرة.  د- التاأكَّ

د من حالته ال�صحيَّة والنف�صيَّة.  هـ- التاأكَّ
 - اأما اأثناء الرحلة, فهو م�صوؤول عن: 

اأ- التقيد باخلطة املالحيَّة. 
ز واال�صتعداد التام اأثناء الطريان. ب- التحفِّ

 ج- عدم ال�صماح الأحد بدخول غرفة القيادة.
 د- التبليغ ال�رشيع عن احلاالت اجلويَّة غري العاديَّة. 

هـ- احلذر من تناول ما ي�صعف القدرة العقليَّة. 
و- االلتزام بقواعد وتعليمات اجلو املعمول بها.

 ز- امل�صارعة يف اتِّخاذ التدابري الالزمة عند اخلطر. 
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مة.  ح- اإخطار وحدة املراقبة عند دخول منطقة حمرَّ
- اأما بعد االنتهاء من الرحلة: 

فتكون بت�صجيل مالحظاته على الطائرة اأثناء الرحلة.
4- اأن م�صوؤولية امل�صتثمر تتلخ�س بالنقاط التالية: 

 اأ- تعيني قائد كفء للطائرة. 
 ب- حتقيق �رشوط ال�صالحيَّة يف الطائرة، وتتلخ�س مبا يلي: 

 - االحتفاظ ب�صجالت فنيَّة ِلُكلِّ طائرة. 
 - حتديد وزن كل طائرة. 

 - جتهيز الطائرة باالأجهزة واملعدات الالزمة. 
 - اإظهار اأماكن معدات الطوارئ وو�صائل النجاة. 

 - مراقبة عمليَّة الطريان. 
 - التاأمني على االأرواح واالأموال. 

د من �صالمة احلمولة.   - التاأكَّ
المة.  - توعيَّة الركاب بقواعد االأمن وال�صَّ

5- اأن م�صوؤولية ال�صلطة الوطنيَّة للطريان، تتلخ�س بالنقاط التالية: 
اأ- اإيجاد حقوق ارتفاق جويَّة.

ب- اإ�صدار واعتماد �صهادات �صالحيَّة للطائرات.
ج- و�صع ال�رشوط والقيود لتدريب الطيارين.

د- التفتي�ص عن �صالحيَّة الطائرات.
هـ- امل�صوؤولية عن وحدة املراقبة اجلويَّة.
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 واأما التو�سيات، فهي: 

1- ت�صكيل رابطة موحدة للخطوط اجلويَّة العربيَّة والإ�صالميَّة، غايتها ت�صهيل اأمور 
االنتقال والتوا�صل بني اأبناء هذه الدول. 

اجلويَّة,  املالحة  تطوير  غايتها  واالآخــر,  احلني  بني  وموؤمترات  ندوات  تعقد  اأن   -2
للطريان  الوطنيَّة  ال�صلطات  ومُمثِّلو  الباحثون,  اإليها  يدعى  م�صارها,  وت�صحيح 

املدين يف البالد العربيَّة واالأجنبيَّة. 
3- اأن تنبثق عن الرابطة املذكورة يف البند )1( جلنة فنيَّة متخ�ص�صة يف درا�صة قواعد 
وتعمل على  لتحقيقها,  الالزمة  التدابري  تُتَّخذ  اأو  املدين,  الطريان  المة يف  ال�صَّ
ال�صلطات  بالتعاون والتن�صيق مع  اإلى احلوادث, وذلك  املوؤديَّة  االأخطاء  تاليف 

الوطنيَّة للطريان املدين يف البالد.
 واحلمد هلل رب العاملني, و�صلَّى اهلل على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم.




