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 لرسميةالجريدة ا

 مذكرة تفاهم فني متعددة األطراف بني سلطات التحقيق يف حوادث 
  فريقياإللدول األعضاء مبنطقة الشرق األوسط ومشال ووقائع الطائرات 

 (ARCM) حتت إطار آلية التعاون اإلقليمي للتحقيق يف حوادث الطائرات
 

  بعاء على توةية  -23/3/2022في جلست  المععددة بتاري  قرر مجلس الوزراء 

 لجعة الخدماب والبعى التوتية والشةوع االجتماعية الصا رة عن جلست ا المععددة 

الموافدة على )م  رة تفا   فعي متعد ة ااطراف بين سلألاب  -16/3/2022بتاري  

للدول ااعضاء بمعألدة الشرق ااوسط وشمال التوديق في حوا ث ووقائع الألائراب 

( (ARCM) آلية التعاوع اإلقليمي للتوديق في حوا ث الألائرابتوت إطار  فريدياإ

  -التالية :بصي ت ا 

 
 

 الديباجة

ت  إبرام م  رة التفا       )المشار إلي ا فيما يلي باس  م  رة التفا  ( وتد ل حيز التعفي  

دول المدرجة في السلألاب المسةولة عن التوديق في حوا ث ووقائع الألائراب لل فيما بين

 ملوق، وذلك حسب التاري  المدابل لكل  ولة.ال

 باس  "ااطراف" وبشكل فر ت باس  "الألرف" ؛بصورة جماعية المشار إلي   طي  

إع المعةمة الدولية للأليراع المدني )اإليكاو( تعتبر ال يئة الدولية التي ت  إنشاؤ ا وحيث 

اغو( والتي تتمةل   داف ا )اتفاقية شيك 1944بموجب اتفاقية الأليراع المدني الدولي لعام 

الرئيسة في توديق نمو آمن ومعتة  للأليراع المدني الدولي، وتعفي  واعتما  مبا ئ و حكام 

اتفاقية شيكاغو، بما في ذلك الدواعد والتوةياب فيما يتعلق بالتوديق في الووا ث والوقائع 

 وغير ا من اامور المتعلدة بس مة و فاءة الم حة الجوية؛

التفاقية شيكاغو و و  ع  (13)د من جديد على ال دف المعصوص علي  في الملوق واذ نة 

ال دف الوحيد للتوديق في حوا ث ووقائع الألائراب يجب  ع يكوع معع وقوع الووا ث 

 والوقائع وليس التوديق ب دف اإل انة وال يكوع ب لك وسيلة لتوديد المسةولية؛

على  ع الدولة التي يدع في ا حا ث "سوف تبد  من االتفاقية تعل  (26)وحيث إع الما ة 

توديدًا في ظروف الوا ث وفدًا لإلجراء ال ت توةي ب  المعةمة الدولية للأليراع المدني 

 بددر ما تسم  ب  قوانيع ا. "؛

من االتفاقية يود  الدواعد والتوةياب الدولية إلجراء التوديداب في  (13)وحيث إع الملوق 

من  (26)اب من طرف الدول للوفاء بالتزامات ا بموجب الما ة حوا ث ووقائع الألائر

 االتفاقية؛
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وإذ ندرك  ع عملياب التدقيق وبعةاب االعتما  المعسدة ل يكاو والتي  جريت في إطار ن ج 

الرةد المستمر لبرنامج التدقيق العالمي للس مة الجوية  ظ رب  ع العديد من الدول 

 يئاب فعالة للتوديق في الووا ث والوقائع، ويرجع ذلك في  المتعاقدة ل  تعشئ /  و تدير

المدام ااول إلى الصعوباب التي تجد ا في تخصيل المزيد من الموار  لتلك ال يئاب 

 لتمكيع ا من  الوفاء بالتزامات ا بموجب االتفاقية وملودات ا؛

قاية مع ا ال ت عدد توةياب اجتماع شعبة التوديق في الووا ث والو نأ   بعين االعتبار وإذ

، والتي (   6/3  (وال سيما التوةية 2008  توبر  (18إلى ) (13) عدا، من  في مونتريال

 الدول المتعاقدة ععد وقوع حا ث في  راضي   إلجراء توديداب الس مة وفدًا  تحة

وللوصول على الدع  اإلقليمي إذا  انت  (13)من اتفاقية شيكاغو والملوق  (26)للما ة 

 ددراب  و الموار  المأللوبة غير متوفرة ؛ال

التعاوع بين  -بالعةر إلى  ع الدورة الةامعة والة ثين لجمعية اإليكاو قررب، في الملوق ع  و

الدول ااعضاء فيما يتعلق بالتوديداب في حوا ث الألائراب،  ع توةي الدول المتعاقدة 

 ث التي يتأللب التوديق في ا بالتعاوع في التوديق في حوا ث الألائراب، و اةة الووا

 براء ومرافق عالية التخصل وتوديدا ل    ال اية، توةي الدول ااعضاء والمعةماب 

 اإلقليمية للتوديق في الووا ث  ، إلى  قصى حد ممكن ب:

تددي  مساعدة الخبراء والتس ي ب، بعاًء على طلب الدول ااعضاء اا رى،  (  

 ؛ وللتوديق في حوا ث الألائراب الكبرى

إتاحة الفرةة للدول ااعضاء التي تسعى للوصول على  برة في التوديق لوضور  ( ب

 التوديق في حوا ث الألائراب، من  جل تألوير وتعزيز الخبرة في التوديق.
 

  42المعةمة العربية للأليراع المدني/المجلس التعفي ت/وبالعةر إلى  ع اجتماع 

، على  -6عتمد، بموجب الدرار ( قد ا2012 يسمبر  18-17)الرباط ، الم رب ، 

االستراتيجية المشتر ة بين المكتب اإلقليمي للشرق االوسط اليكاو و المعةمة العربية 

للأليراع المدني بشأع انشاء   يئة إقليمية للتوديق في حوا ث الألائراب في معألدة الشرق 

 ن االيكاو ااوسط وشمال إفريديا و التي ت  بلورت ا على اثر ورشة عمل نةمت ا  ل م

( حول 2012 يسمبر  13-12و المعةمة العربية للأليراع المدني )الرباط ، الم رب ، 

 البرامج اإلقليمية للس مة الجوية ؛
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ن للأليتراع المتدني لمعألدتة الشترق ااوستط يو اذ نشير إلى  ع االجتماع الةاني للمتدراء العتام

المعةتور العتام ية تد  ع  ر إلتى  ع شا( 2013مايو 22-20المملكة العربية السعو ية  -)جدة

احداث  يئة إقليمية للتوديق في حوا ث الألائراب سيضمن فعالية التوديداب ويعتزز االمتةتال 

ويسا   في تعزيتز ست مة الأليتراع؛ وبعتاًء عليت ، متن  ت ل االستتعتا   (13) احكام الملوق

 وديتتتتتق فتتتتتي ليميتتتتتة للت،  قتتتتتر اإلةتتتتتدار ااول متتتتتن استتتتتتراتيجية إنشتتتتتاء  يئتتتتتة إق 2/11

 ؛حوا ث الألائراب

 

ن للأليراع المدني لمعألدة الشرق ااوسط يو بالعةر إلى االجتماع الرابع للمدراء العام

( ال ت  قر االستراتيجية ، ووافق على توةية 2017  توبر  19-17)مسدط ، عماع ، 

ال االجتماع السا س للمجموعة اإلقليمية للس مة بمعألدة الشرق ااوسط لمواةلة استكم

 مراجعة  ارطة الألريق ؛

 

 للمجلس التعفي ت للمعةمة العربية للأليراع المدني  (57)و بالعةر إلى االجتماع 

( ال ت  قر استراتيجية ال يئة اإلقليمية للتوديق في 2017 يسمبر  29-28)الرباط، عماع، 

ت ا حوا ث الألائراب المودثة و ارطة الألريق الخاةة ب ا والتي ت  تودية ا ووضع ةي 

 المعةمة العربية للأليراع المدني  والع ائية   ل  ورشة العمل المشتر ة بين  االيكاو 

 ( ؛2017 بريل  27-25)جدة ، المملكة العربية السعو ية ، 

 ن للأليتتتتتتتتتراع المتتتتتتتتتدني يو بتتتتتتتتتالعةر إلتتتتتتتتتى االجتمتتتتتتتتتاع الختتتتتتتتتامس للمتتتتتتتتتدراء العتتتتتتتتتام 

إلقليمي فيما يتعلتق بتالتوديق ( و ال ت ةا ق على آلية التعاوع ا2019نونبر  6-4)الكويت 

 في حوا ث و وقائع الألائراب ؛

وبالعةر إلى الواجة إلى اتفاق  وسع بين سلألاب التوديق في حوا ث الألائراب للدول 

ااعضاء بمعألدة الشرق ااوسط وشمال  فريديا حول آلية التعاوع اإلقليمي للتوديق رغبة 

 سيق في التوديق في الووا ث والوقائع؛في إضفاء الألابع الرسمي وزيا ة التعاوع والتع

 وإذ نلتزم بتعزيز قدراب وم عية الموددين المععيين بووا ث الألائراب ؛

 و اذ نرغب في تبا ل الخبراب والتجارب المتعلدة بالتوديق في حوا ث و وقائع الألائراب ؛ و

في حوا ث وإ راً ا لمصلوت   المشتر ة في إنشاء إطار  ائ  للتعاوع في مجال التوديق 

 ووقائع الألائراب.

 قد وةل ااطراف الى االتفاق التالي:

 ال رض. 1

معارف    تددي ال رض من م  رة التفا        و توديد مجاالب التعاوع بين ااطراف ل

و برات   المتاحة ب دف جعل التوديق في حوا ث ووقائع الألائراب   ةر فعالية، وب رض 

 الس مة في توسين س مة الأليراع.استخدام نتائج التوديداب وبووث 
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 المصأللواب. 2

يكوع للكلماب والعباراب المستخدمة في م  رة التفا       نفس المععى المعسوب ل ا في 

 التفاقية شيكاغو.( 19و  13) الملودين

 مجاالب التعاوع. 3

يق سيتعاوع ااطراف في التوديق في حوا ث ووقائع الألائراب ، والتدريب على التود 1،3

 (13)وتبا ل المعلوماب والخبراب ، بما يتفق مع الدواعد والتوةياب في الملوق 

التفاقية شيكاغو في حدو  ما تسم  ب  موار    و الدوانين و اللوائ  الخاةة ب   . 

 مجاالب التعاوع  ي  ما يلي:

المساعدة واستخدام الموار  البشرية في مجال التوديق و  ا المرافق والمعداب  (  

رف إلى طرف آ ر حسبما يرا  معاسباً. قد تشمل     المساعدة الخبرة في من ط

 مجاالب ال عدسة والعملياب ومسج ب الألائراب واا اء البشرت وتعةي  اإل ارة.

يجوز ات طرف، حيةما  اع ذلك ممكعًا،  عوة موددين تابعين لألرف آ ر  ( ب

 لوضور الدوراب والتدريب العام والمتخصل في التوديق.

ز ات طرف ، تس يل إلواق موددي طرف آ ر  مراقبين بتوديد  في يجو ( ب

حوا ث الألائراب والوقائع الخأليرة ، ب دف تعزيز ف   الألرف اآل ر لمتأللباب 

 وإجراءاب التوديق الخاةة ب . 
ععد طلب طرف آ ر، يجوز للألرف، تددي   دماب فريق من الموددين التابعين  ( ث

 ب الرحلة وغير   من الخبراء التدعيين ل  )بما في ذلك المتخصصوع في تسجي

والمتخصصين في الألب الشرعي( للألرف الألالب ليعضموا للفريق للمشار ة 

 في التوديق. 

سيدي  االطراف اتصاالب معتةمة ويمكن لكل طرف تعةي  زياراب  و اجتماعاب  (  

 مع طرف آ ر ب دف تبا ل الخبراب والم اراب والمعرفة الفعية.

ر ة المعلوماب ذاب الصلة مع ااطراف اا رى حول يعب ي لألرف ، مشا ( ح

التوديق ال ت يجري  وال ت  بدى طرف آ ر ا تماًما ب . ووفدا لمدتضياب 

، لن يت  اإلفصاح عن     المعلوماب من قبل الألرف اآل ر  وع  13الملوق /

 موافدة ةريوة من الألرف ال ت يجرت التوديق.
 :وافدت جميع ااطراف على   مية ما يلي ( خ

 تبا ل فرص التدريب. (1

تبا ل المعلوماب حول استخدام تدعياب  و مع جية  و تدعية  و قواعد  (2

 توديق مود ة ؛

 ع  مواقف ومدترحاب الألرف اآل ر ، حيةما  مكن ، في المعتدياب ذاب  (3

ث مةل لجاع المعةمة الدولية للأليراع المدني وا الصلة بالتوديق في الو

 وغير ا من ااحداث الفعية ؛ و ومجموعاب العمل وندواب الصعاعة

توفير الددراب البوةية لدع   راساب الس مة التي يجري ا  حد  (4

 ااطراف.
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لتوسيع  ، بعاء على الموافدة المتبا لة،يجوز لألطراف تألوير مجاالب إضافية للتعاوع  2،3

نألاق م  رة التفا       . قد يتفق االطراف على إنشاء معصة إل ارة اانشألة ذاب 

على   والكتروني لصلة بم  رة التفا      . و قد تكوع     المعصة في مستو ع ا

 شكل موقع الكتروني يستضيف  ويدير   حد ااطراف .

 

 التعسيق. 4

 يتبا ل االطراف بياناب االتصال الخاةة بالج اب المسةولة عن تعفي  م  رة  1،4

 التفا      .

،  تابة   لما  اع  عاك ت يير في ج ة االتصال يدوم  ل طرف بإب غ ااطراف اا رى  2،4

 الخاةة ب .

 

 االلتزاماب العامة والتش يلية والمالية. 5

يتومل  ل طرف التكلفة الخاةة ب  لتعفي  ااحكام المعصوص علي ا في م  رة التفا      1،5

     ، ما ل  يت  االتفاق على   ف ذلك  تابة، من   ل ترتيب بين االطراف.

العسبة ات طلب موج  إلى  حد ااطراف لتوفير ممةل معتمد و /  و مستشارين ب 2،5

للمشار ة في التوديق ال ت يجري  طرف آ ر  و  ولة طرف ثالث ، و يكوع 

المشار وع متاحين في موقع الوا ث  و في  ت مكاع آ ر ذت ةلة . يدوم الألرف 

العدل والمصروفاب اا رى الألالب بت ألية مصاريف اإلقامة بالفعدق وت ا ر السفر و

 التي تكبد ا المشار وع للمدة المتفق علي ا بين الألرفين.

يجوز تعفي   ت  دمة / نشاط يتفق علي  االطراف بموجب     االتفاقية. ال يوجد في  3،5

م  رة التفا       ما يلزم  ت طرف بتوويل ااموال. سيت  التعامل مع  ت مسعى 

المسا مة ب ا بين  طراف م  رة التفا       وفدًا  يعألوت على سدا  ااموال  و

للدوانين واللوائ  واإلجراءاب المعمول ب ا. وسيت  توديد     المساعي في اتفاقياب 

معفصلة يت  عدد ا  تابةً من قبل ممةلي ااطراف ويت  تفويض ا بشكل مستدل من قبل 

 ةل     الص حياب.. م  رة التفا       ال تتضمن مختصةالسلألة الدانونية الم

 السرية والملكية الفكرية. 6

يجب التعامل مع جميع بياناب التوديق  و المعلوماب  و المستعداب  و الموا  اا رى  1،6

التي حصل علي ا ممةلو  حد ااطراف  ثعاء التوديق في حا ث  جرا  طرف آ ر على 

دة  تابية من الألرف  ن ا سرية وال يت  الكشف عع ا بأت شكل من ااشكال  وع مواف

 ال ت يجرت التوديق.

في حين  ن  يمكن ذ ر وجو  م  رة التفا       في اجتماعاب  و معشوراب الس مة  2،6

ذاب الصلة ، فلن يت  تددي   ية تفاةيل  و تعليداب مود ة على موتوى م  رة التفا   

     من قبل  ت طرف  وع موافدة ااطراف اا رى.
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على عدم استخدام شعار الشر ة الخاص بأت طرف  و  ت ع مة تجارية اتفق ااطراف  3،6

   رى  وع إذع  تابي مسبق من الألرف المععي.

 بعد  إن اء م  رة التفا      . 3.6الى  1.6تسرت االلتزاماب الوار ة في     الفدرة  4،6

 

 اثار غير ملزم. 7

 عية المتبا لة لألطراف ، ويت  يف   ااطراف  ع م  رة التفا        ي تعبير عن ال 1،7

 تعفي  ا على سبيل الم ءمة ، لضماع اتساق و توافق ممارسات   وإجراءات  .

بيعما تعتزم االطراف التعاوع الكامل فيما يتعلق بموضوع     االتفاقية ، ال يوجد في  2،7

 ت م  رة التفا       ما يةثر  و يعدل  و يود  و يزيد  و ي ير بأت طريدة   رى 

 واجباب  و سلألاب  و التزاماب قانونية لألطراف.

من المسل  ب   يًضا من قبل ااطراف  ن  ل  تعشأ ع قة تعاقدية بيع   بموجب م  رة   3،7

التفا       ، لكع   يتفدوع على العمل معًا بروح الشرا ة الوديدية لضماع توديق 

   داف م  رة التفا      .

      بأت حال من ااحوال ااطراف من المشار ة في اتفاقياب ال تديد م  رة التفا  4،7

مماثلة مع و االب ومعةماب و فرا  عامة  و  اةة   رى سواء  انت مولية  و 

  ولية.

 ال ت دف م  رة التفا       إلى إنشاء  ت حق  و مسةولية قانونية وال تعشئ ا.  5،7

تجا   ت طرف آ ر عن  ت  ضرار  لن يكوع  ت طرف بأت حال من ااحوال مسةوالً   6،7

مباشرة  و غير مباشرة  و عرضية  و  اةة  و تبعية من  ت نوع م ما  انت سواء 

 انت متوقعة  م ال ، ناتجة  و ناشئة عن اانشألة التي  ي موضوع م  رة التفا   

.    

 تسوية العزاعاب. 8

  و يًا بين ااطراف ولن يت  يجب حل  ت نزاع قد يعشأ في تفسير  و تعفي  م  رة التفا     

 إحالت  إلى  ت موكمة  ولية  و موكمة عا ية لتسويت .

 

 االنضمام. 9

ستةل م  رة التفا       ، بمجر    ول ا حيز التعفي  ، مفتوحة ل نضمام من قبل السلألاب 

 اا رى للتوديق في حوا ث ووقائع الألائراب في معألدة الشرق ااوسط وشمال إفريديا. 

تد ل م  رة التفا       حيز التعفي  بالعسبة للألرف المعض  ، بعد   حالة االنضمام  و في

 ث ثين يوًما من تاري  التوقيع.
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 لرسميةالجريدة ا

 اإل ارة. 10

الية التعاوع اإلقليمي للتوديق في حوا ث  يعين  ل طرف مر ز تعسيق إلنشاء لجعة 1،10

رة م  رة التفا       إل ا ووقائع الألائراب لمعألدة الشرق ااوسط وشمال افريديا

وتعفي  ا ولدع  مجموعة التوديق في الووا ث والوقائع في الشرق ااوسط وشمال 

الية التعاوع اإلقليمي للتوديق في حوا ث الألائراب في إ ارة  (AIIG) إفريديا

 .لمعألدة الشرق ااوسط وشمال افريديا

ب لمعألدة الشرق ااوسط الية التعاوع اإلقليمي للتوديق في حوا ث الألائرا لجعة 2،10

الية التعاوع اإلقليمي مسةولة عن اإلشراف العام والتوجي  وإ ارة  وشمال افريديا

 في للتوديق في حوا ث الألائراب لمعألدة الشرق ااوسط وشمال افريديا
 مجموعة العمل المختصة في التوديق في حوا ث و وقائع الألائراب.إطار

 

مختصة في التوديق في حوا ث ووقائع الألائراب مجموعة العمل السيددم رئيس  3،10

الجوية الفريق اإلقليمي للس مة  تدريًرا إلى لمعألدة الشرق ااوسط و شمال افريديا

الية التعاوع بشأع المسائل ذاب الصلة بـ لمعألدة الشرق ااوسط و شمال افريديا

 .ريديااإلقليمي للتوديق في حوا ث الألائراب لمعألدة الشرق ااوسط وشمال اف

 

 الد ول حيز التعفي  والص حية واإلن اء. 11

 

وستةل سارية المفعول  علي اتاري  التوقيع  منتد ل م  رة التفا       حيز التعفي   1،11

 ما ل  يت  إن اؤ ا من قبل جميع ااطراف.

يجب على الألرف ال ت يرغب في االنسواب من م  رة التفا       إرسال إشعار  2،11

   ش ر واحد إلى ااطراف اا رى. تابي مدت

 يجوز تعديل م  رة التفا       ، في  ت وقت ، بموافدة  تابية من قبل االطراف 3،11

يجوز لألطراف ، باالتفاق المتبا ل ، العل على استمرار  ت ترتيب يت  الد ول في   4،11

 التفا      . بموجب م  رة التفا       ولكن ل  يت  تعفي   بالكامل قبل إن اء م  رة

تشكل م  رة التفا       الم  رة الكاملة بين االطراف فيما يتعلق ب  ا الموضوع وتول مول 

 جميع العروض والمعاقشاب والمفاوضاب السابدة، المكتوبة مع ا  و بالصوب.
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 الجريدة الرسمية

 مراقبة وتديي  م  رة التفا  . 12 

 ث و وقائع الألائرابمجموعة العمل المختصة في التوديق في حوا  سوف تدوم 1،12
 .بتديي  مستوى تعفي    ا التعاوع. و سيت  التديي    ل االجتماعاب السعوية

 

 :مسةولية مجموعة العمل المختصة في التوديق في حوا ث و وقائع الألائراب تتولى 2،12

تعزيز فعالية قدراب التوديق في حوا ث الألائراب والوقائع في  ول الشرق ااوسط 

ا من   ل تبا ل المعرفة والخبرة في مجال التوديق في حوا ث وشمال إفريدي

ب(  ع  وتس يل التعاوع بين  ول الشرق ااوسط وشمال  الألائراب والوقائع.

إفريديا من   ل إ ارة  نشألة آلية التعاوع اإلقليمي للتوديق في الووا ث في 

 ددم و اثباتا لما ت (MENA ARCMمعألدة الشرق ااوسط وشمال إفريديا )

وقع الموقعوع   نا  ، المفوضوع حسب ااةول من قبل االطراف ، على م  رة 

 التفا      .

 

 )الريتتتتتتتاض( متتتتتتتن العستتتتتتت  ااةتتتتتتتلية المماثلتتتتتتتة فتتتتتتتي علتتتتتتتى نستتتتتتتختين تتتتتتتت  التوقيتتتتتتتع 

 .العربية، بالل ة  (10/5/2022تاري  )

 

 المرفق: قائمة الدول الموقعة على م  رة التفا  .
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 لرسميةالجريدة ا

 األطراف أعاله المتعددةمذكرة التفاهم  على الموقعةقائمة الدول 
List of countries that signed the Multi-Lateral MoU above 

 م
n° 

 الدولة 
 State 

1 
 المملكة اار نية ال اشمية

Hashemite Kingdom of Jordan 

2 
  ولة اإلماراب العربية المتودة
United Arab Emirates 

3 
نيةالجم ورية اإلس مية اإليرا  

Islamic Republic of Iran 

4 
 مملكة البورين

Kingdom of Bahrain 

5 
 الجم ورية التونسية

Republic of Tunisia 

6 
 جم ورية جيبوتي

Republic of Djibouti 

7 
 الجم ورية الجزائرية الديمدراطية الشعبية

People´s Democratic Republic of Algeria 

8 
 المملكة العربية السعو ية

Kingdom of Saudi Arabia 

9 
 جم ورية السو اع

Republic of Sudan 

10 
 جم ورية الصومال

Republic of Somalia 

11 
 جم ورية العراق

Republic of Iraq 

12 
 سلألعة عماع

Sultanate of Oman 

13 
  ولة فلسأليـن

State of Palestine 

14 
  ولة قألر

State of Qatar 

15 
تودةجم ورية الدمر الم  

Republic of the Comoros 

16 
  ولة الكويت

State of Kuwait 

17 
 الجم ورية اللبعانية

the Republic of Lebanon 

18 
  ولة ليبيـا

the State of Libya 

19 
 جم ورية مصر العربية

Arab Republic of Egypt 

20 
 المملكة الم ربية

Kingdom of Morocco 

21 
لموريتانيةالجم ورية اإلس مية ا  

the Islamic Republic of Mauritania 

22 
 الجم ورية اليمعية

the Republic of Yemen 

 

المفوض ل  من قبل     يوقع م  رة التفا   المتعد ة ااطراف : مالحظة

وحدة التوديق في حوا ث /ةئ ل  ولة للديام ب لك، إما المسةول عن  ي

ة ئ ي/و رئيس سلألة  مستد  انت  يانا  إذاووقائع الألائراب فيما 

و من  معةمة توت سلألت ، وحدة التوديق  الأليراع المدني إذا ما  انت

 .يفوض   ل مع ما

Note: This multilateral MoU shall be signed by Authorized 

person from each state to do so, either by the person 

responsible for the authority/Unit of AIG if it is an 

independent entity, or the head of the Civil Aviation 

Authority if the AIG is under his authority, or by whomever 

they delegate. 
 


