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 :إن حكومات
 المملكة األردنية الهاشمية،

 بية المتحدة، ودولة اإلمارات العر
 ومملكة البحرين، 

 والجمهورية التونسية،

 والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

 وجمهورية جيبوتي،

 والمملكة العربية السعودية،

 وجمهورية السودان، 

 والجمهورية العربية السورية،

 وجمهورية الصومال،

 وجمهورية العراق، 

 وسلطنة عمان، 

 ودولة فلسطين،

 قطر،ودولة 

 االتحادية اإلسالمية،  القمروجمهورية 

 ودولة الكويت،

 والجمهورية اللبنانية، 

 والجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى،

 وجمهورية مصر العربية،

 والمملكة المغربية،

 والجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

 والجمهورية اليمنية، 
 

 

منطقة تجارة حرة عربية كبرى  إقامةاألساسي في   الجوي الدولي ودورهإدراكا منها بأهمية النقل

 .التجارة العالمية  التي تشهدها المكاسب االقتصادية للدول العربية وتستفيد من التغييرات تعزز

أهمية التكامل االقتصادي العربي باعتباره وسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية واعترافا منها ب

 . االقتصادية على المستوى الدولي واإلقليمييواكب التطوراتإطار اقتصاد عربي الشاملة في 
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، التي أقرها المجلس اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةمبادئ وانطالقا من 

وخصوصا المادة الثامنة عشر منها التي تنص على ، 1981 فبراير 27اإلقتصادي واإلجتماعي في 

 .هااون الدول األطراف لتيسير النقل والمواصالت بمختلف الوسائط على أسس تفضيلية فيما بينتع
 

 المادة الخامسة من اتفاقية الهيئة التي تنص على أن من بين أهداف الهيئة وأغراضها ألحكاموتحقيقا 

 نقل جوي العمل على تنمية وتطوير النقل الجوي العربي بشكل يستجيب لحاجات األمة العربية في

 . وفعال وسليمآمن ومنتظم
 

 ما  كلأهمية وضرورة التنسيق بين سياسات النقل الجوي العربية بهدف إلغاءوآخذين في االعتبار 

 .من شأنه أن يعيق تنمية النقل الجوي العربي
 

 المدني الدولي التي تهدف الى تطوير النقل الجوي الطيرانلمبادئ وتوجهات منظمة ومسايرة  

عدم التمييز، ولتشجيع التحرير التدريجي للنقل الجوي في إطار  المساواة وعلى أساس منالدولي 

 .إقليمي ومتعدد األطراف
 

تحقيقا لمزيد من التحرير للنقل الجوي  ا في تيسير حركة نقل األفراد والبضائع هومساهمة من  

 ذلك من سيترتب علىوما وفي تسهيل انتقال رؤوس األموال بينها،  بين الدول العربية، والخدمات

 . تنمية لحركة السياحة العربية البينية
 

ا على ضمان المشاركة الفعالة للناقالت الجوية العربية قصد تقديم خدماتها داخل سوق هوحرصا من

، تحول دون الهدر االقتصادي الناتج عن المنافسة شريفةالنقل الجوي العربي على أسس تنافسية 

 .الضارة

   

  :قت على ما يليقد اتف    
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 التعاريف : 1المادة 

ذه االتفاقية، يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم   ألغراض ه

 .ينص على غير ذلك
 

 .أ عليها  هذه االتفاقية ومالحقها وأية تعديالت تطر:االتفاقية  .أ 

معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم : المعاهدة  .ب 

من تلك ) 90(، وتشمل أي ملحق تم اعتماده بموجب المادة 1944السابع من ديسمبر 

بقدر ما ) 94(و) 90(المعاهدة، وأية تعديالت على المالحق أو المعاهدة بموجب المادتين 

 .فاريان مثل تلك المالحق والتعديالت بالنسبة لألطريتحقق س

 . منظمة الطيران المدني الدولي: المنظمة  .ج 
 .الهيئة العربية للطيران المدني : الهيئة  .د 

 الجهة المخولة رسميا باإلشراف على شؤون الطيران المدني لدى : المدني الطيرانسلطة  .ه 

 .أي من الدول األطراف

ية والمياه اإلقليمية المتاخمة للدولة والفضاء الجوي الذي  يعني المناطق األرض:إقليم  .و 

 .يعلوهما ويخضع لسيادة تلك الدولة
 . الدولة  العربية التي صادقت أو انضمت لهذه االتفاقية:الدولة الطرف  .ز 

 النقل العام بواسطة الطائرات للركاب والبضائع والبريد بصورة مختلطة أو : النقل الجوي  .ح 

 .بدلو منفصلة لقاء أجر أ

النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة :  النقل الجوي الدولي  .ط 

 .بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى من غير إقليم إحدى الدول األطراف
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للركاب والبضائع والبريد على خط جوي تكون نقطة النقل الجوي  :النقل الجوي اإلقليمي .ي 

 .ليم الدول األطرافبدايته ونهايته في أقا
 سلسلة من الرحالت التجارية المعروضة للجمهور، للنقل الجوي بين :النقل الجوي المنتظم .ك 

ا لجدول زمني معلن، و بانتظام وتكرار من شأنه أن يجعلها تشكل سلسلة  نقطتين أو أكثر وفق

 .مكررة ومميزة

نتظم الذي تم تعريفه في أي رحالت جوية غير النقل الجوي الم : النقل الجوي غير المنتظم .ل 

 )ك( الفقرة 

النقل الجوي للركاب والبضائع والبريد على خط جوي يخدم نقطا تقع :النقل الجوي الداخلي   .م 

 .في نفس  الدولة
 

 
 

  نقل األشخاص والبضائع بصورة منفصلة أو مختلطة بوسائط نقل :النقل متعدد الوسائط .ن 

 .مختلفة أحدها على األقل بواسطة الطائرة
من ) 96( المعاني المخصصة لها بموجب المادة : الخط الجوي الدولي وط الجوي،الخ .س 

 .المعاهدة

 5 شركة أو شركات النقل الجوي التي تم تعيينها وفقا ألحكام المادة :شركة نقل جوي معينة  .ع 
 .من هذه االتفاقية

حجم  هي مقدار الحمولة المتاحة، وتقاس عادة بعدد الرحالت أو المقاعد أو : السعة  .ف 

البضائع والبريد المعروضة في السوق فيما بين نقطتين أو من بلد إلى آخر أو على طريق 

 .معين أثناء فترة محددة تكون يومية أو أسبوعية أو موسمية أو سنوية
 أي سعر أو أجر أو رسم مقابل نقل  الركاب أو األمتعة أو البضائع بشكل مختلط : التعرفة  .ص 

يله شركات النقل ة أخرى للنقل تتصل بذلك، مما تقوم بتحصأو منفصل، بالجو وبأي وسيل

ا، وكذلك الشروط التي تحكم توفير تلك األجور أو الرسوم، فيما عدا األجور الجوي أو وكالئه

 .والشروط المحددة لنقل البريد

 الرسم الذي تفرضه أو تسمح بفرضه السلطات المختصة على شركة النقل :رسوم الطيران  .ق 

قديم خدمات أو تسهيالت للمالحة الجوية أو ألمن الطيران أو تلك المقدمة الجوي لقاء ت

لصالح الطائرات واألطقم والركاب والبضائع، أو لقاء إتاحة استعمال ممتلكات المطار أو 

 .تجهيزاته

موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاما تفصيلية : ترخيص التشغيل  .ر 

 جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة المرخصة خالل فترة شركات نقل/تسمح لشركة

 .زمنية معينة

شركات النقل /شهادة تصدرها سلطة الطيران المدني لشركة: شهادة المستثمر الجوي  .ش 

 .الجوي لديها للقيام بنشاط محدد للنقل الجوي
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 نطاق التطبيق : 2المادة 
 

شركات /لنقل الجوي المنتظم التي تقوم بها شركةتسري أحكام هذه االتفاقية على خدمات ا . 1

المتعلقة بنقل الركاب والبضائع دول أطراف في هذه االتفاقية، /من دولةالنقل الجوي المعينة 

 .الدول األطرافأقاليم تلك والبريد بين 

من هذه المادة تكون ممارسة خدمات النقل الجوي غير ) 1(استثناء مما ورد في الفقرة .       2

   ) . 4(  لمنتظم وفقاً لألحكام الواردة في الملحق رقم ا

تحل أحكام هذه االتفاقية محل االتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف المبرمة لتنظيم النقل   .3

تلك االتفاقيات بينما تظل أحكام . الجوي بين الدول األطراف إذا ما تعارضت مع أحكامها

 .اقية، سارية المفعولنص عليها في هذه االتفيلم التي 

 
 

 القواعد التنظيميةتطبيق القوانين و : 3المادة 
 

لدى دخول أراضي إحدى الدول األطراف أو الطيران فيها أو مغادرتها تمتثل شركات النقل  -1

الجوي التابعة للدولة الطرف األخرى لقوانين تلك الدول األطراف وقواعدها التنظيمية التي 

 .ئراتتتصل بتشغيل وطيران الطا
 

لدى دخول أو مغادرة إقليم إحدى الدول األطراف أو المكوث فيه يجري االمتثال لقوانينه  -2

وقواعده التنظيمية المتعلقة بدخول أو مغادرة الركاب أو الطاقم أو البضائع المحمولة على متن 

الطائرات بما في ذلك القواعد التنظيمية التي تتصل بالدخول والتصاريح وأمن الطيران 

الهجرة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي، و في حالة البريد، القواعد التنظيمية و

 .البريدية

 
 

א  א

א א  

 

 منح حقوق النقل:  4المادة 

شركات النقل الجوي التابعة لدولة طرف أخرى الحقوق / تمنح كل دولة طرف شركة - 1

اقية  الدول أقاليم  فيما بين إقليميةبغرض تشغيل خدمات جوية المحددة بموجب هذه االتف

 .األطراف

شركات النقل الجوي المعينة  بمقتضى أحكام هذه االتفاقية بممارسة حقوق / تتمتع شركة - 2

وإلى أي من أقاليم الدول األطراف جوية منتظمة من خطوط  عند تشغيلها التاليةالنقل الجوي 

 :  األخرىالدول األطرافأقاليم 

 . األخرىأقاليم الدول األطرافأي إقليم من حق عبور  -أ 

 . ألغراض غير تجارية األخرىأقاليم الدول األطرافأي إقليم من حق الهبوط في  - ب
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حق أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد، إما بشكل منفصل أو مختلط، من وإلى  -ج

 .أقاليم الدول األطراف

 .دول األطراف منح حقوق النقل الداخليال تفرض هذه االتفاقية على ال - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א  א
א א

 

 التعيين والترخيص : 5المادة 
 

جوي النقل اليحق لكل دولة طرف أن تعين شركة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل خدمات  -1

اقية على أن  الدولة المعنية كتابة بهذا  تخطرفيما بين الدول األطراف وفق أحكام هذه االتف

 .التعيين

 .ويتعين إبالغ األطراف األخرى بهذا التعيين كتابة  
 
 

على أي دولة طرف عند استالمها إخطار التعيين أن تصدر بدون تأخير، ترخيص التشغيل  -2

 : الالزم لشركة النقل الجوي المعينة إذا كانت

ليها خاضعة لدولة أو لعدة دول أطراف أو الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية ع -أ 

 وأن يكون مقر العمل الرئيسي لنشاطات هذه الشركة موجودا في إحدى الدول ،لرعاياها

 .األطراف

الشروط المفروضة بموجب القوانين واألنظمة الدولية والمحلية لتلبية الشركة مؤهلة  -ب

 .المطبقة عادة في عمليات النقل الجوي
 

 

 ول الرحالتجدا : 6المادة 

الدول األطراف المعنية بجداول المواعيد أو / شركات النقل الجوى المعينة  الدولة / تخطر شركة

يوماً على األقل دون انتظار الحصول ) 21(الخطط التشغيلية قبل بدأ التشغيل بمدة واحد وعشرين 

 .الدول األطراف لبدأ التشغيل/ على موافقة هذه الدولة 
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 دولة من هذه الدول األطراف المعنية أن تبدى خالل الفترة المذكورة أية ومع ذلك فيجوز ألي

مالحظات على الجداول أو التشغيل إذا كانت ال تتماشى مع أحكام هذه االتفاقية، أو أية مالحظات 

شركات النقل الجوي المعينة وذلك / تقتضيها االعتبارات التشغيلية أو البيئية كي تراعيها الشركة

 .يزبدون  تمي
 

  وعدد الرحالتالسعة : 7المادة 
 

، يحق لكل ) وعدم التمييزالمنافسة (9و) حقوق النقل (4مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين  – 1

 السعة وعدد الرحالت على النحو الذي تعتبره تشغيلشركات النقل الجوي المعينة /شركة

 .ل األطرافلتشغيل خدمات جوية بين الدووبأي طراز من الطائرات  ،مالئما

 عدد الرحالت أو طراز أو  سعة، منتحد، من جانب واحدٌال يجوز ألي دولة طرف أن  - 2 

عتبارات تتعلق بالسالمة ال أو حقوق النقل الجوي، إال العتبارات بيئية أو تقنية،  أو الطائرة

 . أو أمن الطيران، وعلى أساس عدم التمييزالجوية
 
 

 

  النقل الجويتعرفة: 8المادة  
 

اقية)1(والبضائع والبريد وفقا ألحكام الملحق  النقل الجوي للركابتعرفات تحدد  - 1  . لهذه االتف
 

 النقل الجوي المشار تعرفات المدني للدول األطرف على الطيرانال تعتبر موافقة سلطات  - 2

لدولة شركات النقل الجوي المعينة التابعة / بالنسبة لشركةإلزاميةإليها في الفقرة األولى 

 الطيرانشركات النقل الجوي المعينة إخطار سلطات /ومع ذلك يتعين على شركة. طرف

 . قبل ثالثين يوما من تطبيقهاالتعرفاتالمدني المعنية بهذه 

 بأن هذه ثبتالسارية المفعول إذا التعرفات  تحتفظ كل دولة طرف بحقها في تعليق تطبيق  - 3

 ، مع إخطار  المتعلقة بالمنافسةاألحكامتفاقية وخاصة غير مطابقة ألحكام هذه االالتعرفات 

 . الهيئة بهذا اإلجراء
 

 المنافسة وعدم التمييز : 9المادة 
 

 تمييز الدول األطراف  بفرص عادلة وبدونأي من شركات النقل الجوي المعينة من قبل   /تتمتع شركة 

ن المشاركة بفعالية فـي تـوفير    بغرض تمكينها مهذه االتفاقيةحقوق المنصوص عليها في اللممارسة  

 .لهذه االتفاقية) 2(رقم الواردة في الملحق وذلك وفق قواعد المنافسة . خدمات النقل الجوي فيما بينها
 
 

א א  א
א א א א  

 

 االعتراف المتبادل بالرخص والشهادات : 10المادة 
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، وشهادات الطيرانلجوي، وشهادات صالحية االمستثمر  تقر كل دولة طرف بصحة شهادات    

هذه الشهادات تتفق سريانها دولة طرف أخرى، بشرط أن تعتمد الكفاءة والرخص التي تصدرها أو 

 .منظمة  اللحد األدنى على األقل لمتطلبات ومعاييرالقوانين المحلية وواأو الرخص 
 

 إلغاء أو سحب تراخيص التشغيل : 11المادة 
 

شركات / ة طرف إلغاء أو سحب أو تقييد تراخيص التشغيل الممنوحة لشركة  ألي دولحقي -1

 :في الحاالت التالية بصورة مؤقتة أو دائمة النقل الجوي المعينة 

عندما تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية لشركة النقل الجوي غير خاضعة  -أ 

ن مقر العمل الرئيسي لنشاطات أن يكو وأ ،األطراف األخرى وأو لرعاياهاالدول /للدولة

 .موجود في إحدى الدول األطرافغير الشركة 

 .شركات النقل الجوي المعينة ألحكام هذه االتفاقية/عدم تطبيق شركة -ب 

شركات النقل الجوي المعينة بأحكام السالمة واألمن المنصوص /عدم التزام شركة -ج 

 .لدولية األخرى ذات العالقة، أو أحكام االتفاقيات اعليها في هذه االتفاقية
 
 

من ) ج(و) أ (تينما لم يكن اتخاذ اإلجراء الفوري ضروريا لمنع المزيد من المخالفات للفقر -2

هذه المادة، فإنه ال تتم ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة إال بعد إجراء مشاورات مع 

طبقا ألحكام النقل الجوي  ركاتش/ الدول األطراف األخرى التابعة لها هذه الشركة/ الدولة 

 . )29(المشاورات المنصوص عليها في المادة 
 

 
 

א  א

א א א א א
 

אאא : 12المادة   א
 

تجارية المذكورة أدناه، والتي تهدف على الدول األطراف اتخاذ كافة التدابير المتعلقة باألمور ال    

 .شركات النقل الجوي المعينة، وتيسير ممارستها ألنشطتها/إلى تسهيل عمل شركة
 

 

من قبل أي من الدول األطراف  شركات النقل الجوي المعينة/شركةطرف دولة منح كل ت - 1

 اجميع إيراداته، ارتضيها وبناء على طلبهت التي  الطرفحول إلى الدولةتبدل وتالحق في أن 

ها من بيع خدمات النقل الجوي ومن األنشطة المرتبطة مباشرة بالنقل تالمحلية التي حصل

ها محليا، على أن يتم ذلك بسرعة وبدون قيود أو تالجوي والزائدة على المبالغ التي صرف

 .  تمييز أو ضرائب، وبسعر الصرف المعمول به في تاريخ التحويل
 



 12 

شركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من /سمح لشركةتطرف أن دولة يجب على كل  - 2

، بما في ذلك مصروفات إقليم تلك الدولة الطرفالدول األطراف بأن تدفع مصروفاتها في 

 .شراء الوقود، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل ترتضيها ومصرح بها
 

ركات النقل الجوي المعينة من قبل أي من ش/سمح لشركةتطرف أن دولة يجب على كل  - 3 

 :الدول األطراف بما يلي

 ألداء المهام اإلدارية والتجارية والفنية إقليمها إلى موظفين  واستخداماستقدام ) أ

والتشغيلية والمهام المتخصصة األخرى، المطلوبة لتقديم خدمات النقل الجوي، وذلك 

 .ل في الدولة المستقبلةطبقا لقوانين وتنظيمات الدخول واإلقامة والعم

تابعة إلحدى الدول نقل جوي أخرى  ات شرك/ االستعانة بخدمات موظفي أي شركة  ) ب

 .اقليمهامرخص لها  بتقديم هذه الخدمات في  األطراف،
 

 مباشرة أو عن طريق الوكالء أو غيرهم من الوسطاء الذين ،طرفدولة سمح  كل ت - 4

شركات النقل الجوي المعينة / لشركة،نة بنفسهاشركات النقل الجوي المعي/تختارهم شركة

، بما في ذلك اإلقليميةمن قبل أي من الدول األطراف ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي 

وذلك طبقا  ال تخدمها،  التي في المناطق التي تخدمها أوسواءحق تأسيس مكاتب لها 

 . في الدولة المستقبلةواألنظمة المعمول بها للقوانين

 

 

 

شركات النقل الجوي التابعة ألي من الدول األطراف / لكل دولة طرف أن ترخص لشركة  -5

 :األخرى إجراء ما يلي بناء على اختيار كل شركة نقل جوي 

 . أداء جميع خدماتها األرضية بنفسها /أ 

 .شركات  نقل جوي أخرى/تقديم الخدمات لشركة /ب

 . الجوي في تشكيل هيئة لتقديم الخدماتشركات  النقل/  االشتراك مع غيرها من شركة /ج 

 .اختيار من يقدم لها الخدمات من ضمن المتنافسين على تقديم هذه الخدمات /    د  
 

 التعاون بين شركات النقل الجوي : 13المادة 
 

شركات النقل الجوي المعينة التي تشغل خدماتها بين الدول األطراف اتخاذ كافة /على شركة -1

 .ر المناسبة لقيام تعاون وثيق فيما بينها في مختلف المجاالتالوسائل والتدابي

عند تشغيل أو إقامة الخدمات الجوية، يجوز ألي شركة نقل جوي الدخول في ترتيبات تسويقية  -2

/ تعاونية مثل المشاريع المشتركة أو حجز المساحات أو ترتيبات تقاسم الرمز مع شركة 

 .طرافشركات نقل جوي تابعة ألي من الدول األ

  توافق الدول األطراف على اتخاذ اإلجراءات الضرورية التي تضمن أن الركاب أصبحوا على – 3

علم تام وتمتعوا بحماية تامة فيما يتعلق بالرحالت المشغلة بنظام تقاسم الرموز المتوجهة إلى 

  .أراضيهم أو الوافدة منها، وأن يكون الركاب مزودين على األقل بالمعلومات الضرورية
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  المرونة التشغيلية واستبدال الطائرات :14لمادة ا

 

ي أو كـل الـرحالت   بالنسبة ألاألطراف، الدول يجوز ألي شركة نقل جوي معينة من قبل أي من    

 :وحسب اختيارها 

 .تشغيل رحالت جوية في أحد أو كال االتجاهين   - أ

لى نقاط متوسطة وإلى نقاط إ  األطراف، وكذلكأقاليم الدوللى نقاط في   إتشغيل رحالت     -ب

 .الدول األطراف، والعكسفيما وراء 

 .أرقام رحالت جوية مختلفة في رحلة واحدة  دمج - ج

 .حذف نقاط التوقف على أي نقطة أو نقاط  - د

 . أية طائرة أخرى في أية نقطة أو نقاط على الطرق الجويةإلىتحويل الحركة من أية طائرة  -هـ

، إقليم الدولة الطرفلى أية نقاط واقعة فيما وراء أي نقطة داخل إ وية   تشغيل رحالت ج-و 

سواء كان ذلك باستخدام نفس الطائرة أو رقم الرحلة، أو استبدالهما، وكذلك يجوز 

 . لجمهور المسافرينالرحالت النقل الجوي المعينة اإلعالن عن هذه لشركة
 

 

 

 

  استئجار الطائرات  :15المادة  

، طـائرات   طـرف دولـة  ة مـن أي  ينشركات النقل الجوى المع   / ن تستخدم شركة    أ يجوز    – 1

أو أي   ، أخرى تابعة لدولة طرف أو غيـر طـرف    نقل جوي شركات  /شركة من   مستأجرة

 .هيئة متخصصة في تأجير الطائرات

 ألي دولة طرف ان تمنع استخدام الطائرات المستأجرة لخدمات تتم بموجب هذه يجوز     – 2

أو لالتفاقيات الدولية ذات ) األمن (23أو المادة ) السالمة (22قية وال تمتثل للمادة االتفا

 .العالقة
 

  النقل متعدد الوسائط :16المادة 

شركات نقل جوي معينة أن تستخدم وسائل النقل األخرى بين أقاليم الدول / يجوز لكل شركة

 .النقلاألطراف شريطة أن يكون النقل الجوي يشكل جزء من عملية 
 

 نظم الحجز اآللي : 17المادة 

تطبق كل دولة طرف مدونة القواعد السلوكية العربية لتنظيم وتشغيل نظم الحجز اآللي داخل إقليمها 

 .بما يتفق مع القواعد وااللتزامات األخرى التي تنطبق وتتعلق بنظم الحجز اآللي
 

 اإلحصاءات : 18المادة 
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  للدول األطراف بعضها البعض بإحصاءات دورية أو غير ذلك المدني الطيران   تزود سلطات – 1

 .من المعلومات المشابهة المرتبطة بالحركة المنقولة

المدني بالدول األطراف التي تشغل إليها  الطيران   تزود شركات النقل الجوي المعينة سلطات -2

 . إقليم ذلك الطرفباإلحصائيات المتعلقة بحركة النقل الجوي التي تقوم بها من وإلى وعبر
 

 

א  א
א א א א

 
 

 اإلعانات الحكومية لشركات النقل الجوي  : 19المادة 
 

 شركات النقل الجوى / لشركة الحكومي بكافة أشكاله ن تقديم الدعم عنع الدول األطراف تتم - 1

وية للدول األطراف ويشكل منافسة مما قد يضر بتجارة الخطوط الج، المعينة من قبلها

 .ضارة

شركات  /يجوز للدول األطراف في حالة وجود ظروف خاصة أو استثنائية أن تقدم لشركة - 2

ا لمواجهة تلك الظروف  . مع مراعاة عنصر الشفافيةالنقل الجوي المعينة من قبلها دعما مؤقت

د تأثرت سلبا باإلعانات التي شركاتها المعينة ق /شركتها يمكن ألي دولة طرف ترى أن  - 3

شركاتها المعينة، أن تطلب إجراء مشاورات مع هذه / شركتهاتقدمها دولة طرف أخرى إلى 

 .وعلى هذه األخيرة أن تنظر بعين االعتبار وبعناية إلى هذا الطلب. الدولة

א א
א א  א

 الضرائب : 20المادة 

شركات النقل الجوي المعينة للضريبة /ات التابعة لشركةتخضع األرباح من تشغيل الطائر -1

 .شركات النقل الجوي المعنية/فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة

يخضع رأس المال الذي يتمثل في الطائرة التي يتم تشغيلها في الحركة الجوية من قبل  -2

ه شركات نقل جوي معينة وكذلك في الممتلكات /شركة المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذ

شركات /الطائرة، للضريبة فقط في إقليم الطرف الذي يقع فيه مقر العمل الرئيسي لشركة

 .النقل الجوي المعنية

 الرسوم والضرائب الجمركية  : 21المادة 

اقية تونس لتبادل اإلعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات  -1 مع عدم اإلخالل بأحكام اتف

) 1984 / 3 / 10عدات مؤسسات النقل الجوي التي دخلت حيز النفاذ ابتداء من تاريخ وم

شركات النقل الجوي المعينة من الرسوم الجمركية وضرائب /تعفي الدول األطراف شركة

السلع المحلية وغير ذلك من الرسوم على الطائرات والوقود وزيوت التشحيم واإلمدادات 
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الغيار بما في ذلك المحركات ومعدات الطائرات العادية االستهالكية والفنية وقطع 

مثل مخزون التذاكر المطبوعة وفواتير (ومخزونات الطائرات وغير ذلك من األصناف 

الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار الشركة مطبوعا عليها، والمواد الدعائية 

بقصد استعمالها فقط فيما يتعلق ) المعتادة التي توزعها مجانا شركة النقل الجوي المعينة هذه

 .بتسيير أو خدمة الطائرات التابعة لشركة النقل الجوي التي عينها أحد األطراف
 

أعاله ) 1(تطبق اإلعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على األصناف المشار إليها في الفقرة  -2

 : على المواد 

النقل الجوي المعينة أو بالنيابة   المنقولة إلى إقليم الدولة الطرف بواسطة شركة  - أ

 .عنها

المحتفظ بها على متن الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة عند الوصول إلى   - ب

 .إقليم الدولة الطرف األخرى أو مغادرته

    المأخوذة على متن الطائرة التابعة للشركة المعينة بقصد االستخدام في تشغيل -ج

 .الخدمات

ر عما إذا كانت هذه األصناف مستخدمة أو يتم استهالكها كليا داخل        بغض النظ

إقليم الدولة الطرف المانحة لإلعفاء، شريطة عدم انتقال ملكية هذه األصناف في 

 .إقليم الدولة الطرف المذكورة

يمكن تفريغ المعدات العادية المحمولة جوا وكذلك المواد واإلمدادات المحتفظ بها عادة على  -3

 الطائرة التابعة لشركة النقل الجوي المعينة في إقليم الدولة الطرف، وذلك فقط بموافقة متن

في هذه الحالة يمكن أن توضع المعدات واإلمدادات تحت . السلطات الجمركية لذلك اإلقليم

إشراف السلطات المذكورة حتى يحين وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها خالفا لذلك 

 .كوفقا لنظم الجمار

א א
א א א א א

 

 السالمة الجوية: 22المادة 

يجوز ألي من الدول األطراف طلب التشاور في أي وقت بشأن القواعد القياسية للسالمة التي  -1

 تطبقها إحدى الدول األطراف في المجاالت المتعلقة بتسهيالت النقل الجوي وأطقم الطائرات

 .من الطلب) 30( وتشغيل الطائرات ويجري هذا التشاور في غضون ثالثين يوما والطائرات

بعد إجراء مثل هذا التشاور إذا وجدت الدولة الطرف أن إحدى الدول األطراف ال تقوم على  -2

نحو فعال بالمواظبة على تطبيق القواعد القياسية للسالمة في المجاالت المشار إليها في الفقرة 

دة بما يفي بالقواعد  القياسية التي حددت في ذلك الوقت بـموجب المعاهدة ، ه الماذمن ه) 1(

يتم إبالغ الدولة الطرف األخرى بمثل هذه النتائج وبالخطوات التي تعد ضرورية للتوافق مع 

وتقوم الدولة الطرف األخرى حينئذ باتخاذ اإلجراء التصحيحي . القواعد القياسية للمنظمة

 .ة زمنية متفق عليهاالمالئم في غضون فتر
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 من المعاهدة ، أن تكون أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة شركة نقل جوي 16يجوز وفقا للمادة  -3

تابعة إلحدى الدول األطراف أو بالنيابة عنها وذلك على خط جوي من أو إلى إقليم أحدى 

ناء الدول األطراف موضوعا للتفتيش من جانب الممثلين المفوضين لدولة طرف أخرى أث

وعلى . وجودها في إقليمها شريطة أال يتسبب ذلك في تأخير ال داعي له في تشغيل الطائرة

 من المعاهدة ، فإن الهدف من هذا التفتيش هو 33الرغم من الواجبات المذكورة في المادة 

التحقق من أن سالمة وثائق الطائرة ذات الصلة، وإجازة الطاقم وكذلك معدات الطائرة وحالتها 

 .افق مع القواعد القياسية المحددة في ذلك الوقت بموجب المعاهدةتتو
 

 :إذا تبين أثناء إجراء الفحص  -4

أن الطائرة أو تشغيلها ال يتفقان مع مستوى الحد األدنى للسالمة الجوية المنصوص  - أ

 عليها في المعاهدة ، أو

ة الجوية عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السالم  - ب

 .المنصوص عليها في المعاهدة

الدول األطراف األخرى بأن /فيحق للدولة الطرف التي تجري الفحص إبالغ الدولة

المتطلبات الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة بالطائرة، أو بطاقمها، و التي قد تم 

ا إصدارها أو أن المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة ال تتماشى م ع المعايير الدني

 .للقواعد القياسية المتضمنة في المعاهدة 

شركات النقل الجوى المعينة من قبل إحدى الدول األطراف ، / فى حالة رفض ممثلى شركة  -5

ا للفقرة  من هذه المادة  أو عدم استيفاء المتطلبات ) 2(إجراء الفحص على طائراتها وفق

بالطائرة أو طاقمها طبقا للمعايير الدنيا للقواعد الخاصة بالشهادات أو التراخيص المتعلقة 

من هذه المادة، فأنه يـحـق لتلك الدولة )  4(القياسية المعنية لمالحق المعاهدة حسب الفقرة 

شركات النقل الجوي طبقا للمادة / الطرف أن تسحـب ترخيص التشغيل الصادر لتلك الشركة 

اقية ) 7(  .من هذه االتف

 
 

ضروري اتخاذ إجراء طارئ لتأمين سالمة التشغيل، يحتفظ كل طرف بحق عندما يكون من ال -6

شركات النقل الجوي التابعة  / التعليق أو السحب الفوري لترخيص التشغيل الخاص بشركة

 .للدولة الطرف األخرى

أعاله، بمجرد انتفاء ) 6(و) 5(يوقف أي إجراء يتم اتخاذه من جهة طرف واحد وفقا للفقرتين  -7

 .    ذلك اإلجراءأساس اتخاذ
 

  الطيران المدني أمن  : 23المادة 
 

ا مع حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي، أن التزام اتؤكد الدول األطراف، تم -1 شي

 المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا الطيرانكل منها نحو اآلخر بحماية أمن 

تقييد لعمومية حقوقها والتزاماتها الناشئة بموجب القانون وبدون . ية االتفاقهال يتجزأ من هذ

اتفاقية الجرائم وبعض األفعال الدولي، يجب على الدول األطراف أن تتصرف وفقا ألحكام 
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قمع  واتفاقية ،14/9/1963في طوكيو في ة الموقع األخرى التي ترتكب على متن الطائرات

واتفاقية  ،16/12/1970 الموقع عليها في الهاي فياالستيالء غير المشروع على الطائرات

 في مونتريال ة  الموقع المدنيالطيرانقمع األفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة 

حول قمع أعمال العنف غير ، وكذا البروتوكول التكميلي لتلك االتفاقية 23/9/1971

 في مونتريـــال في لموقع االمشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي

 .، وأية اتفاقية أو معاهدة دولية أخرى ألمن الطيران تنضم إليها الدول األطراف24/2/1988
 

، المساعدة ا، بناء على طلبهاألخرى الدول األطراف/ الدولةطرف إلىدولة قدم كل ت -2

من األفعال الضرورية لمنع أفعال االستيالء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك 

وضد سالمة ، غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة هذه الطائرات وركابها وطواقمها 

 . المدنيالطيرانالمطارات وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية، و أي خطر آخر يهدد أمن 
 

طرف، في دولة يجب على كل مع مراعاة ما جاء في الفقرتين السابقتين من هذه المادة  -3

 التي الطيرانتصرف وفقا ألحكام أمن ت، أن مع أفعال التدخل غير المشروع مجال التعامل

 ، بقدر ما تكون تلك األحكام األمنية للمعاهدةوأصدرتها على شكل مالحق ، منظمةال حددتها

األطراف إلزام مستثمري الطائرات المسجلة الدول  ويجب على .طرفدولة سارية على كل 

 في الدائمل إقامتهم ـالهم الرئيسي أو محـ أعممقر يوجدين  الذمستثمري الطائراتلديها أو 

 الطيران التصرف وفقا ألحكام أمن أقاليمها، في ينارات الموجودـ، ومستثمري المطأقاليمها

 تقوم كل دولة طرف بإخطار اإلدارة العامة للهيئة بأية اختالفات بين القواعد .المذكورة

الواردة في مالحق  ن القواعد القياسية ألمن الطيرانالتنظيمية وأساليب عملها الوطنية، وبي

وألي دولة طرف أن تطلب إجراء مشاورات فورية مع أي دولة طرف أخرى في . المعاهدة

 .أي وقت لمناقشة أي اختالفات من هذا القبيل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كل شترطهت مستثمري الطائرات مراعاة ما الطلب مناألطراف على أنه يجوز الدول  تتعهد -4

 أو مغادرته أو اأعاله لدخول إقليمه) 3(طرف من األحكام األمنية المذكورة في الفقرة دولة 

 قبل  داخل إقليمها، اإلجراءات المالئمةتطبيق من بالتأكدطرف دولة  كل تتكفل. التواجد فيه

 الكشف األمني على وإجراء لحماية الطائرات ، تحميل البضائعأووأثناء صعود الركاب 

وعلى كل .  الطائراتمخزونب والطاقم واألمتعة اليدوية واألمتعة األخرى والبضائع والركا

 التخاذ إجراءات ىخرألالطرف االدولة  ألي طلب من االعتبارنظر بعين تطرف أن دولة 

 .أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد معين
 

ئرة مدنية، أو استيالء غير مشروع على أي طاأو يصدر تهديد بوقوع حادث  يقع حادث عندما -5

 أو ضد سالمة أطقمهاعندما يرتكب أي فعل غير مشروع ضد سالمة أي طائرة وركابها و

الدولة ساعد تطرف أن دولة المطارات وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية، يجب على كل 
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تسهيل االتصاالت وغير ذلك من التدابير المالئمة التي تستهدف األخرى من خالل الطرف 

 .مان في إنهاء الواقعة أو إزالة خطر حدوثهاالسرعة واأل
 

يوما من صدور اإلشعار، أو أية فترة أقصر يتفق ) 60(لكل دولة طرف الحق، خالل ستين  -6

المدني لديها بإجراء  تقييم في  المدني، أن تقوم سلطات الطيران عليها بين سلطات الطيران

 أو يعتزم اتخاذها من جهة مشغلي إقليم الدولة الطرف األخرى، إلجراءات األمن التي تتخذ

. الطائرات فيما يتصل بالرحالت التي تصل من إقليم الدولة الطرف األولى أو تسافر إليه

المدني على الترتيبات اإلدارية إلجراء عمليات التقييم هذه، ويتم  ويتفق بين سلطات الطيران

 . عمليات التقييمتنفيذ هذه اإلجراءات دون تأخير من أجل ضمان اإلسراع في إجراء
 

مع مراعاة تبليغ الهيئة في جميع األحوال حينما تتوافر ألحد الدول األطراف أسباب معقولة  -7

تحمله على االعتقاد بأن إحدى الدول األطراف قد أخلت بأحكام هذه المادة، فللدولة الطرف 

 مثل ذلك يوما من تلقي) 15(األولى أن تطلب إجراء مشاورات، تبدأ في غضون خمسة عشر

يوما من ) 15(ويمكن أن يشكل عدم الوصول إلى اتفاق مرض خالل خمسة عشر . الطلب

شركـات النقل الجوي التي تعينها الدولة /بداية المشاورات، أساسا لعدم منح الترخيص لشركة 

وللدولة الطرف األولى أن تتخذ . الطرف األخرى أو إللغائه أو تعليقه أو فرض شروط بشأنه

ؤقتا في أي وقت حينما يبرر ذلك وجود طوارئ أو من اجل منع المزيد من اإلخالل إجراء م

 .بأحكام هذه المادة
 

 أمن وثائق السفر : 24لمادة ا

توافق الدول األطراف على اعتماد التدابير التي تكفل أمن جوازات السفر ووثائق السفر  -1

 .األخرى الصادرة عن أي منها

 طرف على وضع الضوابط على جوازات السفر ووثائق وفي هذا الشأن، توافق كل دولة -2

السفر أو أية هوية أخرى وذلك، من حيث تصميمها بصورة قانونية وإصدارها والتحقق منها 

 .واستخدامها
 
 

توافق الدول األطراف كذلك على وضع أو تحسين اإلجراءات التي تكفل نوعية من وثائق  -3

ءة استخدامها بسهولة أو تعديلها بشكل غير السفر والهوية التي تصدرها ، تحول دون إسا

 .قانوني أو استنساخها أو إصدارها بصورة ميسرة

تحقيقاً لألهداف الواردة أعاله تعمل الدول األطراف على إصدار جوازات سفر ووثائق السفر  -4

 . تنظيمات حول وثائق السفر المقروءة آليا األخرى وفقا لما تصدره المنظمة من 
طراف أيضا على تبادل المعلومات بشأن وثائق السفر المزورة والتعاون مع توافق الدول األ -5

 . بعضها البعض بغية تعزيز مكافحة تزوير وثائق السفر

 المرور العابر : 25المادة 
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يخضع الركاب العابرون والمواصلون لنقاط أخرى واألمتعة والشحن والبريد عبر إقليم إحدى 

كما تعفى األمتعة والشـحن  . رم المطار إلجراءات مبسطةالدول  األطراف المتواجدين في ح 

 .خالل فترة التوقف من الجمارك والضرائب

א  א

א א
 

  منع التدخين :26المادة 

 تقوم الدول األطراف بحظر التدخين على جميع الرحالت التي تنقل ركابا وتشغلها شركات نقل – 1

 وينطبق ذلك الحظر على جميع األماكن داخل الطائرة ويسري اعتبارا من بدء .جوي معينة

 .الطائرة في استقبال الركاب إلى وقت إكمال عملية إنزال الركاب

 تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التي تعتبرها معقولة لضمان امتثال شركات النقل الجوي -2

 ألحكام هذه المادة بما في ذلك فرض العقوبات التابعة لها وامتثال والركاب وأطقم الطائرات

 .المالئمة، على عدم االمتثال

 
 
 

  حماية البيئة :27المادة 

توافق الدول األطراف فيما يتعلق بعمليات التشغيل فيما بينها على االمتثال للقواعد القياسية وأساليب 

 .العمل الموصى بها الصادرة عن المنظمة فيما يتعلق بحماية البيئة

 

 حماية مصالح المستهلك : 28المادة 

يخدم سفره من حقوق دول األطراف بالعمل على حماية مصالح المستهلك وحصوله على ما التتعهد 

وبالعمل على تعزيز جهودها في معلومات وبيانات بخصوص خدمات النقل الجوي المقدمة له، و

 .تها للدفاع عن مصالح المستهلك وحمايالمجال التنظيمي والتشريعي
 

 

א א
א א  א

 

 التشاور : 29لمادة ا

تقوم سلطات الطيران المدني للدول األطراف بروح من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينها  .1

من وقت آلخر ومتى دعت الحاجة لذلك للتأكد من تطبيق أحكام هذه االتفاقية ومالحقها 

 .والتقيد بأحكامها
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وقت، من دولة طرف أو أكثر إجراء مشاورات بشأن  .2 ألي دولة طرف، أن تطلب في أي 

 .تفسير أو تطبيق أحكام هذه االتفاقية
 تبدأ هذه المشاورات التي تتم إما بعقد اجتماع أو بالمراسلة في أقرب وقت ممكن أو بحد  .3

، إال إذا تم االتفاق على خالف يوما من تاريخ تلقي الطلب) 45(أقصاه خمسة وأربعون 

 .ذلك

على كل دولة طرف أن تقوم خالل هذه المشاورات بتقديم البيانات والمعلومات ذات العالقة  .4

 .التي تدعم موقفها وذلك لغرض تسهيل اتخاذ القرارات المناسبة

ألي دولة طرف أن تطلب من اإلدارة العامة للهيئة إجراء مشاورات بين الدول األطراف  .5

وتقوم اإلدارة العامة بتعميم هذا الطلب على .  أحكامها منوص هذه االتفاقية أو أيبخص

 .يوما من تاريخ استالمه) 15(الدول األطراف خالل خمسة عشر 
إذا أبدت األغلبية البسيطة للدول األطراف موافقتها على هذا الطلب، تقوم اإلدارة العامة  .6

يع الدول األطراف بغرض بحث الموضوع أو للهيئة بالدعوة لعقد هذا االجتماع بين جم

يوما ) 60(ويتم عقد هذا االجتماع في تاريخ أقصاه ستون . الموضوعات المقترحة للتشاور

 .من تاريخ استكمال نصاب األغلبية البسيطة

 الخالفاتتسوية : 30المادة 

 يق هذه بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف يتعلق بتفسير أو تطبخالف ءفي حالة نشو .1

 . بتسويته عن طريق التفاوضالخالفمالحقها، تلتزم أطراف  وأاالتفاقية 
يتم  تسوية عن طريق التفاوض فيما بينها، إلى في الوصول الخالفإذا فشلت أطراف  .2

 وذلك الخالف دولة طرف في يلهيئة بناء على طلب أعلى مدير عام ا الخالف عرض

وله أن يستعين في سبيل ذلك بمن . ذا الخالف لتسوية هكوسيطبغرض بذل مساعيه الحميدة 

  .يرى من خبراء الطيران المدني المؤهلين

أعاله يمكن ألي طرف من أطراف ) 2(،)1(وفق الفقرتين  تسوية إلىإذا لم يتم التوصل  .3

 : وفق اإلجراءات التالية  التحكيمإلى الخالف أن يطلب إحالة الموضوع محل الخالف

 : هيئة مكونة من ثالثة محكمين تتشكل على النحو التالي يكون التحكيم من خالل -أ

 يوما من تلقي )30(   يقوم كل طرف في الخالف بتسمية محكم واحد خالل ثالثين 1-أ

يوما بعد تسمية هذين المحكمين، يقوم ) 60(طلب إجراء التحكيم، وخالل ستين 

سا لهيئة أطراف الخالف باالتفاق على تعيين محكم ثالث، يتصرف بوصفه رئي

 .التحكيم

 

    إذا لم يقم أي طرف في الخالف بتسمية محكم، أو إذا لم يكن المحكم الثالث قد 2-أ

أعاله ، يجوز ألي طرف أن يطلب من رئيس ) 1-أ(عين كما تقتضي الفقرة 

المجلس التنفيذي للهيئة تعيين المحكم الضروري أو المحكمين الضروريين 

كانت جنسية رئيس المجلس التنفيذي للهيئة هي وإذا . يوما) 30(خالل ثالثين 

نفس جنسية أحد أطراف النزاع، يقوم بعملية التعيين نائب رئيس المجلس 

 .التنفيذي للهيئة إذا لم يكن قد فقد تأهيله على أساس الجنسية
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     إذا فقد رئيس المجلس التنفيذي للهيئة ونائبه تأهيلهما على أساس الجنسية يقوم 3-أ

 . لتعيين مدير عام الهيئة بعملية ا
 أو ما تم االتفاق عليه بين أطراف المادة ه هذفي المنصوص عليها مراعاة األحكاممع  - ب

  بعد تشكيلها هيئة التحكيميجوز ل.  اإلجراءات الخاصة بهاتضع هيئة التحكيم، الخالف

تحديد  على هيئة التحكيم. أن توصي بتدابير مؤقتة إلى حين إصدار قرارها النهائي

 )15(خمسة عشرالمسائل الخاضعة للتحكيم واإلجراءات التابعة لذلك في موعد أقصاه 

 .تاريخ تشكيلهايوما من 

 ، يقدم كل طرف هيئة التحكيمباستثناء ما يتم االتفاق عليه أو يصدر به توجيه من  -ج

كل ويجوز ل. لهيئة التحكيم يوما من التشكيل النهائي )45(خمس وأربعينمذكرة خالل 

.  يوما من تاريخ تقديم مذكرة الطرف اآلخر)60(ستين  خالل رده يقدم أنطرف 

أطراف /طرفيستماع بناء على طلب أي من الاأو جلسات  جلسة هيئة التحكيمتعقد 

 .للردود يوما بعد الموعد المحدد )15(خمسة عشر بمبادرة منها خالل أو الخالف

  أو جلسات يوما بعد إتمام جلسة)30(ثالثين  خالل ا مكتوبا قرارهيئة التحكيم تصدر - د

ويتخذ . آخر رد تاريخ تقديم فمن جلسة استماع، تكن قد عقدتاالستماع، وإذا لم 

 .القرار بأغلبية األصوات

يوما من ) 15(  يجوز ألطراف الخالف تقديم طلبات استيضاح للقرار خالل خمسة عشر-هـ

يوما من طلب ) 15(خمسة عشر تاريخ صدوره، ويصدر أي إيضاح يقدم في غضون 

 .االستيضاح
 

     ألي طرف آخر متأثر بصورة مباشرة بالخالف الحق في التدخل في إجراءات الدعوى -و

 :وذلك بالشروط التالية 

يودع الطرف الراغب في التدخل إعالنا بهذا الشأن لدى هيئة التحكيم في       1 -و

 .م الثالثأيام من تسمية المحك) 10(موعد أقصاه عشرة 

ا القبيل وتعطي 2 -و       تقوم هيئة التحكيم بإخطار أطراف النزاع بأي إعالن من هذ

لكل طرف من أطراف الخالف مهلة ثالثين يوما من تاريخ إرسال ذلك 

اإلخطار ليقدم خاللها إلى هيئة التحكيم أية اعتراضات على تدخل بمقتضى 

 ينبغي السماح بأي تدخل وذلك في وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان. هذه الفقرة

 .يوما من تاريخ تقديم تلك االعتراضات) 15(غضون خمسة عشر 
 

 
ا قررت هيئة التحكيم السماح بالتدخل، يقوم الطرف القائم بالتدخل بإخطار 3 -   و      إذ

جميع األطراف األخرى في االتفاق بالتدخل، وتقوم هيئة التحكيم باتخاذ 

وفير وثائق القضية للطرف القائم بالتدخل، والذي له الخطوات الضرورية لت

أن يودع عرائض يتحدد نوعها والموعد األقصى لها من خالل هيئة التحكيم، 

من هذه المادة بقدر ما ) 3(وذلك خالل اإلطار الزمني الذي تضمنته الفقرة 

 .يكون ذلك عمليا، وله أن يشارك أيضا في اية إجراءات الحقة
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 .رار هيئة التحكيم ملزما أيضا بالنسبة للطرف القائم بالتدخل    يكون ق4 - و
 

 اإللتزام بها خالل ويجبغير قابلة لالستئناف و هيئة التحكيم نهائيةقرارات تعتبر  -ز

 هيئة التحكيم قرارات الخالف أحد أطراف ينفذإذا لم . الفترات الزمنية المقررة فيها

رى اتخاذ تدابير لتقييد عمليات استثمار هذه، يمكن للدولة أو الدول األطراف األخ

 تدابير أخرى تهدف إلى التزامه بالحكم  أية الطرف أولذلكالتابعة النقل الجوي شركات 

 .المذكور

     تحيل هيئة التحكيم نسخا من قرارها إلى أطراف الخالف بما في ذلك أية أطراف -ح

 .قائمة بالتدخل، وتقدم نسخة من القرار إلى جهة اإليداع
لم تقرر هيئة  هيئة التحكيم ما بالتساوي تكاليف أطراف الخالف أو طرفاتقاسم    ي- ط

 .التحكيم خالف ذلك
 

 

 

 

א  א

א א א א
 

 

 

 

 عالقة الدول األطراف بالدول والتكتالت اإلقليمية األخرى : 31المادة 
 

دول غير أطراف إذا كان / ف منح حقوق أو التعهد بالتزامات تجاه دولة ال يجوز للدول األطرا.   1

 .من شأن ذلك أن يقيد أو يمس الحقوق التي تمنحها أحكام هذه االتفاقية للدول األطراف

إن الحقوق التي تمنحها هذه االتفاقية للدول األطراف ال يجوز التفاوض أوالتصرف فيها مع .   2

كل فردي إذا كان من شأن ذلك التأثير على حقوق باقي دول غير األطراف بش/دولة

 .الدول األطراف/الدولة

تخضع الترتيبات واآلليـة المتعلقة بالتفاوض الجماعي أو متعدد األطراف المشار إليـه فـي          .    3

من هذه المادة إلطار تنظيمي على شكل اتفاق يدخل حيز التنفيذ وفقـاً لإلجـراءات    ) 2(الفقرة  

 .ل دولة الدستورية لك
 
 
 
 
 

 

 

 تبادل حقوق النقل الجوى مع منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي أو دون اإلقليمي  : 32المادة 
 

الدول األطراف أن تتبادل حقوق النقل المنصوص عليها في هذه االتفاقية مع أية / يجوز للدولة

يمي أو دون اإلقليمي، مجموعة من الدول غير األطراف تجمعها منظمة للتكامل االقتصادي اإلقل
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وللدول اإلطراف أن تستعين في تحقيق ذلك بالهيئة العربية للطيران المدني . وذلك على أساس تبادلي

 .أو أي جهاز  تفاوضي آخر توكـل له هذه المهمة
 

 

 

א  א
א  א

 

 تعديل االتفاقية: 33 المادة
اقية أو مالحقها طرف أن تطلب إجراء تعدةيجوز ألي دول .1  .يل أي حكم من أحكام هذه االتف

يتم إرسال نص التعديل المقترح واألسباب الموجبة له إلى اإلدارة العامة للهيئة التي تتولى  .2

 .بدورها تعميمه على الدول األطراف

 اإلدارة العامة للهيئة خالل رعلى الدول األطراف عند تسلمها لطلب التعديل المقترح، إخطا .3

إما بقبولها لنص التعديل أو رفضه أو إدخال يوماً من تاريخ االستالم ) 60(ها ستون مدة أقصا

 .تغييرات عليه
 :يجري تعديل االتفاق وفقا لإلجراءات التالية .4

إذا وافقت على طلب التعديل األغلبية البسيطة للدول األطراف، أو إذا ارتأت إدخال  )أ 

 . للجمعية العامة للهيئة لبحث التعديلتعديل عليه، يطرح التعديل على أقرب دورة عادية

يجوز عقد دورة غير عادية للجمعية العامة لبحث التعديل المقترح بناء على طلب  )ب 

 .الدولة صاحبة االقتراح
. إذا وافقت على التعديل األغلبية البسيطة للدول األطراف الحاضرة في الجمعية العامة )ج 

يوما ) 30(دقت عليه بعد مضي ثالثين يصبح التعديل نافذا فيما بين األطراف التي صا

 . من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخامسة

يوما ) 30(بعد نفاذ التعديل يجري سريانه  بالنسبة ألي طرف آخر بعد مضي ثالثين  )د 

 .من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة

يه تقوم اإلدارة العامة للهيئة بإعداد وإحالة نسخة من التعديل إلى الدول المصدقة عل )ه 

 .التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لديها
 

يخضع تعديل مالحق هذه  االتفاقية لموافقة األغلبية البسيطة لسلطات الطيران المدني للدول  .5

يوما من تاريخ استالم ) 30(ويصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد ثالثين . األطراف

 . النصاب القانونياإلدارة العامة للهيئة آلخر موافقة يستوفى بموجبها

 

 الترتيبات المتعارضة مع االتفاقية: 34المادة 
 

غير طرف بالتزامات تتعارض مع طرف أو أي دولة طرف تكون قد ارتبطت مع دولة على  .1

 الالزمة للتحرر من  في مجال النقل الجوي، أن تتخذ دون إبطاء اإلجراءاتاالتفاقيةه هذ أحكام

 . هذه االلتزامات



 24 

التزامات ب شركات النقل الجوي التابعة لها قد ارتبطت/ ف تكون شركة على أي دولة طر .2

اقية أن تتخذ في أقرب وقت ممكن اإلجراءات الالزمة أحكام هذه تتعارض مع  للتحرر من االتف

 .هذه االلتزامات

 تقوم الدولة الطرف بإبالغ اإلدارة العامة للهيئة باإلجراءات المتخذة بشأن الحالتين المشار إليهما .3

 .أعاله
 

 التوقيع على االتفاقية : 35 المادة

 جامعةللدول األعضاء في  2004 ديسمبر 19  بتاريخدمشقذه االتفاقية في يفتح باب التوقيع على ه

 هذاويكون التوقيع بعد  . العربالطيران المدنيالنقل ووزراء المشاركين في مؤتمر  الدول العربية،

ارة العامة للهيئة العربية للطيران المدني،التاريخ بالنسبة للدول التي لم توقع  . بمقر اإلد
 

 

 التصديق واالنضمام :   36المادة 

وأية تعديالت قد تجرى عليها وفق اإلجراءات واإلنضمام إليها ،ذه اإلتفاقية يتم التصديق على ه.  1

 .الدستورية لكل دولة طرف

 . االنضمام إليها بعد دخولها حيز النفاذيجوز ألي دولة لم توقع أو تصادق على هذه االتفاقية.   2

  جهة اإليداع : 37المادة 

تودع النسخة األصلية من هذه اإلتفاقية وتعديالتها لدى اإلدارة العامة للهيئة ،المعينة بوصفها  .1

 . جهة إيداع لالتفاقية 
اقية إلى جميع الدول األطراف وإلى  .2 أية دول قد تقوم جهة اإليداع بإحالة النسخ الموثقة من االتف

 . تنضم إليها 
اقية حيز التنفيذ، تحيل جهة اإليداع نسخه موثقة منها إلى أمين عام جامعة  .3 بعد دخول هذه االتف

كما تقوم جهة اإليداع بإحالة نسخ موثقة من . الدول العربية للتسجيل وإلى أمين عام المنظمة

 . أية تعديالت تجرى عليها 
 

 ز النفاذ  دخول االتفاقية حي :38المادة 
تصديق وثيقة اليوما من تاريخ إيداع ) 30( نيتدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثالث .1

 .الخامسة

اقية سارية المفعول ) 1(بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ طبقا للفقرة  .2 من هذه المادة تصبح االتف

عليها أو االنضمام يوما من تاريخ التصديق ) 30(ن ي بعد مرور ثالثطرفبالنسبة ألية دولة 

 .إليها
 

 
 
 

 تسجيل االتفاقية: 39المادة 

ومنظمة الطيران  األمانة العامة لجامعة الدول العربية،تسجل هذه االتفاقية وأي تعديالت عليها لدى  

 .ا التسجيلذإجراءات هاإلدارة العامة للهيئة وتتولى . المدني الدولي
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 القائمة والجديدةات والترتيبات يتسجيل االتفاق : 40المادة 
 

ة بين الدول ات يتسجل لدى اإلدارة العامة للهيئة كل اتفاق وترتيبات تنظيم النقل الجوي القائمة والجديد

 .ة تعديالت تطرأ عليها وكذا أياألطراف،
 

 االستثناءات : 41المادة 

ة إلى الدول األطراف ـار بمقتضى إعالن رسمي تصدره كتابـلكل دولة طرف الخي

)  منح حقوق النقل (4 في المادتين عدم منح الحقوق وااللتزامات المنصوص عليهااألخرى ب

شهرا، وذلك ريثما  )  12(  إثني عشرلفترة انتقالية ال تتجاوز)  السعة وعدد الرحالت ( 7و

 .أحكام هذه الموادتتخذ اإلجراءات والترتيبات المناسبة لحسن تنفيذ 
 

 االنسحاب والتحفظات  :42المادة 

كتابة باالنسحاب من اإلدارة العامة للهيئة ز ألية دولة طرف في هذه االتفاقية أن تخطر ويج .1

را ــويسرى مفعول هذا االنسحاب على هذه الدولة بعد انقضاء اثنا عشر شه. هذه االتفاقية

، إال إذا تم سحب اإلخطار قبل العامة إلخطار االنسحاباإلدارة من تاريخ استالم ) 12(

 .انتهاء المدة
 . ال يجوز تقديم أي تحفظات على هذه االتفاقية .2
 
 

 المالحق  :43المادة 
اقية جزءا ال يتجزأ منها  .تعتبر مالحـق هذه االتف

 

 متابعة تنفيذ االتفاقية : 44المادة  

  . هذه االتفاقيةأحكامبمتابعة تنفيذ  تقوم اإلدارة العامة للهيئة
 

 .ةتوقيع هذه االتفاقيتم لذلك،    إثباتا 

 . من نسخة أصلية واحدة باللغة العربية وحررت2004 ديسمبر 19في دمشق بتاريخ 
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 )1 ( رقمملحق

 معايير وإجراءات تحديد التعريفات
 

 
النقل الجوي المعينة التابعة ألحد الدول األطراف تعريفات النقل الجوي شركات / شركةتضع  )1

 سلطات الطيران المدني قتصر تدخلوي. الخاصة بها على أسس االعتبارات التجارية للسوق

حكام أل وفقا حماية المستهلكين على منع الممارسات التمييزية وعلى  دولة طرف لدى أي

 .بالمنافسةو بالضمانات،  المتعلقةحكاماأل خاصة و،هذه االتفاقية
 

يحدد هذا الملحق المعايير واإلجراءات التي يجب تطبيقها بخصوص تعرفات النقل الجوي  )2

 .بين الدول األطرافم المنتظ
 
 

 المعايير
 

 مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة ، تعرفات النقل الجوي بمستويات معقولةيتم تحديد )3

 وحالة السوق التنافسية، بما في ،وخاصة تكلفة التشغيل وأنواع الخدمات، والربح المعقول

   .ى نفس الخطاألخرى العاملة علالجوي  النقل شركات لدى  الجويذلك تعرفات النقل
 
 

 اإلجراءات
 

 .ال تحتاج أي تعرفة للنقل الجوي بين الدول األطراف إلى موافقة سلطات الطيران المدني )4

األطراف تها لدى سلطات الطيران المدني في الدول ا المعينة تعرفالنقل الجويتودع شركة  )5

رفات إما على نحو وتودع التع. يوما على األقل من تاريخ سريانها) 30(المعنية قبل ثالثين 

 .منفرد أو بعد التشاور مع شركات النقل الجوي األخرى

من شرط اإليداع الوارد بين الدول األطراف  والبريد الخاصة بنقل البضائع األجور  تستثنى )6

 .اعاله) 5(في الفقرة 
 
 

 تخال فاتسوية ال
 

رية وفق األحكام  المدني إلحدى الدول األطراف أن التعرفة الساالطيران ةإذا ما رأت سلط )7

، فيجوز لسلطة الطيران النقل الجوي التابعة لها شركات/المذكورة أعاله تسبب ضررا لشركة

 .االعتراض على هذه التعرفةالمعنية 
 

وي ـعلى تعرفة نقل ج  بناء على أحكام الفقرة السابقة،طرف دول/ دولةتعترضعندما  )8

واحد الل ـذلك خـخرى كتابة باأل االطراف الدول/الدولة بإخطارمنتظم، فإنها تقوم 

 .األسباب الداعية لذلكإيداع تعرفة النقل مع ذكر تاريخ  يوما من )21(وعشرين
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فعليها إبالغ الدولة المعترضة  ، المذكور االعتراض على األطراف الدول/إذا لم توافق الدولة )9

مات التي تستند إليها  مع تقديم المعلوتاريخ إخطارهاأيام من ) 7(  خالل سبعة بعدم الموافقة

 جميع المعلومات ذات الصلة التي ، إن اقتضى الحال،تقدم كل دولة طرفو .اعتراضهافي 

 . ىخرالطرف األالدولة طلبها ت

 معلومات كافية للتوصل إلى قرار بشأن للدول صاحبة االعتراض/ إذا لم تتوفر للدولة )10

الدخول في مشاورات ل المعنية الدو/، يجوز لها أن تطلب من الدولةالخالفالتعرفة محل 

 .أعاله) 8( يوما الواردة في الفقرة )21( واحد والعشرينقبل انتهاء فترة ال
 

لم يتم التوصل وإذا .  يوما من تاريخ طلبها)21(  واحد وعشرينتستكمل المشاورات خالل )11

لب أي بناء على ط)تسوية الخالفات  (  30 المادة أحكام للتحكيم وفق إلى حل، يحال الخالف

 إلى اللجوء على مد فترة المشاورات أو لها الموافقةويجوز . الدول األطراف المعنيةمن 

 .التحكيم مباشرة
 

 وذلك ، خالل مدة المشاورات وعملية التحكيمالخالفيستمر العمل بتعرفة النقل الجوي محل  )12

 .    ريثما يبدأ العمل بأي تعرفات جديدة

 

 

........................... 
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   ) 2  (رقم ملحق

 ةــ المنافسعدقوا
 

 مجال ي فالشريفة المنافسةية ممارسات تتعارض مع تحقيق أطراف على تحريم األالدول  تتفق -1

ا و اتفاقاتأ اتفاق أيتحريم عقد ب لهذه الغاية تحقيقاوتتعهد . النقل الجوى فيما بينها   تؤثر سلب

ه تجمعاتية أأو ،التابعة لها النقل الجوي   شركات بين و ، أ بينهاعلى المنافسة   بين هذ

 النقل الجوى بين اقاليم الدول تحريرية ممارسات مشتركة تؤثر سلبا على أالقيام بوالشركات ، 

 .ساءة استخدامها إ وأ  تقييدهاو أ منع المنافسة الحرة إلى تؤدى ياالطراف والت
   

 قوانينها وسياستها وممارستها المتعلقة بالمنافسة لدول األطراف أن تكفل مسايرةا  على -2

ات الدولية ذات الصلة، وأن يكون تطبيقها ألي من هذه يلاللتزامات الواقعة عليها بموجب االتفاق

القوانين والسياسات والممارسات على النقل الجوي بموجب هذه االتفاقية متمشيا مع تلك 

تعلق باعتماد تلك القوانين والسياسات والممارسات أو فيما ياألطراف االلتزامات، وينبغي للدول 

 مصلحة، وأن تبادر ي، أن تتيح الفرص لتلقي اآلراء من أي طرف أجنبي ذأية تعديالت عليها

أخرى إلى توضيح مدى التأثير المحتمل لتلك أطراف دول / دولة أي بناء على طلب من 

النقل الجوي  شركات/ على نشاطات شركة فيها عديالتالقوانين والسياسات والممارسات أو الت

 . األطراف الدول/التابعة لتلك الدولة 
 

لديهتزود اإلدارة العامة للهيئةطرف أن دولة على كل    -3  من قوانين وسياسات تتعلق ا بما 

وإذا وجدت اإلدارة العامة . النقل الجوي  تتعلق بأنشطةتعديالبالمنافسة وبما يستجد عليها من ت

 ونظم أحد األطرافتعارضا بين قوانين ،أن هناك  د الرجوع إلى المجلس التنفيذي للهيئةللهيئة بع

ية فعليها إخطار ذلك الطرف بمدى  االتفاقه في هذاألحكام الواردةالمتعلقة بالمنافسة وبين 

 .إلزالتهالسبل الكفيلة بالتعارض الموجود و 
 

إجراءات أي  في اتخاذ ا بنيتهخرى األالدول األطراف/ الدولة طرف إبالغ دولة على كل   -4

، وبأي ىرألخ االدول األطراف/الدولةلك ت تابعة لنقل جوي شركات/شركةة قانونية ضد أي

 . علم أنها مرفوعة بموجب قوانينه  المتعلقة بالمنافسة،دعاوى قانونية خاصة
 المنافسة من صوصبخإذا كانت القوانين والسياسات والممارسات التي تطبقها الدول األطراف 5-  

ن تثير مثل هذه الخالفات، أن تنشئ خالفات في عالقاتها بمجال النقل الجوي ، أو يحتمل أشانها 

 القوانين حولالمعنية أن تعقد مشاورات فيما بينها لغرض التفاهم  األطراف فينبغي للدول

ات، وذلك على  تطبق في هذه العالقأنوالسياسات والممارسات المتعلقة بالمنافسة التي يجب 

 أكبر قدر ممكن من الوضوح القانوني ولتجنب النقل الجوي شركات/ شركةلالذي يوفر  النحو

 .نشوء الخالفات قدر المستطاع
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 إجراءات التشاور اتخاذ إجراء قانوني، تتبعاألطراف في الدول دون اإلخالل بحق أي من   -6

 أن يكون ويجب األطراف، ى الدولدطلب إح بناء على ية االتفاقهالمنصوص عليها في هذ

 تحديد مصالح كل من األطراف المعنية، وتحديد اآلثار التي يرجح أن  هذه المشاوراتهدف

 . المنافسةقوانينتنشأ من اإلجراء المتخذ بموجب 
 

 األخذ في المشاورات، مع هوصول الى اتفاق خالل هذلل األطراف المعنية / الطرفان   يسعى -7

وسائل البديلة التي قد تؤدي الى تحقيق األغراض المتوخاة من ال كل منهم واالعتبار مصالح

 .اإلجراء المتخذ بموجب قوانين المنافسة
 

 المتعلقة بالمنافسة أن ينظر بعين ونظمهإذا تعذر االتفاق، فعلى كل طرف عند تنفيذ قوانينه   -8

أن يراعي المجاملة ، وخرى األاألطراف/ اآلراء التي يعرب عنها الطرفإلىاالعتبار 

 . في العالقات الدوليةالمطلوبواالعتدال 
 

 أن يسهل ،على الطرف الذي ترفع الدعوى القانونية بموجب قوانين المنافسة السارية لديه  -9

اتصال الطرف اآلخر بالهيئة القضائية المختصة، أو يزود هذه الهيئة بالمعلومات أو باالثنين 

ن تشمل تلك المعلومات بيان المصالح المترتبة على عالقاته ويمكن أ. معا حسبما هو مالئم

األطراف األخرى حسبما أبلغه بها، وإن أمكن نتائج /الخارجية، وبيان مصالح الطرف

 . بخصوص الدعوىخرى األاألطراف/المشاورات التي تكون قد عقدت مع الطرف
 

 ووفقا لسياسات الوطنية لكل منهماألطراف وبالحد الذي ال يخل بالقوانين وا/ يتعاون الطرفان -10

مواطنيهم ل شركات النقل الجوي لديهم أو/لشركةطبقة ، من أجل السماح مألي التزامات دولية 

، المعنية المنافسة الى السلطات وانينبتقديم المعلومات ذات الصلة بالدعوى المرفوعة بموجب ق

 .الوطنية األساسيةبشرط أال يتعارض ذلك التعاون أو هذا اإلفشاء مع المصالح 
 

عندما يكون اإلجراء المتخذ  بواسطة السلطات المسؤولة عن قانون المنافسة في إحدى الدول  -11

 أن إقليمها األطراف محل تشاور مع دولة طرف أخرى ، فينبغي للدولة التي يتخذ اإلجراء في 

نبغي لتلك الدولة  الدولة األخرى، ويإقليمتمتنع عن المطالبة بإفشاء معلومات موجودة في 

ه األخرى أن تمتنع عن اللجوء إلى تطبيق أي من التشريعات  التي قد تحجب مثل هذ

 .المعلومات

 

 

 

…………………….. 
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 ) 3( رقمملحق 
 

 الضمانات
 

 

 شركات/  التي تقلل من مشاركة شركةالممارسات اعتماد تدابير إلزالة إلىلما كانت الضرورة تدعو 

 . المعنيسوق الالتابعة لدولة طرف في ة عين المالنقل الجوي 

تابعة لدولة الة عينالمالنقل الجوي  شركات/ولما كان إنشاء آلية تكفل حدا أدنى من مشاركة شركة

 .سليمةلتحقيق منافسة فيه  أمرا مرغوبا ة غير الشريفة التنافسيالممارساتطرف في السوق أو لمنع 
 

 : التدابير التالية فإنه ينبغي مراعاة 
 

  : أي من الممارسات التاليةفيعدم الدخول  معينة نقل جوي شركات/شركة على كل -1

/  على شركةسلبية آثار تترتب عليها  االنخفاض بشكل يرجح أن ة مفرطتعرفةفرض      .أ 

 ).إغراق األسعار(ة المنافسة عين المالنقل الجوي شركات

يستهدف  وأأنه يتعمد  يرجح فهمه على  بشكل االنخفاض في السوقة مفرطتعرفةفرض  .ب 

نقل  شركات/ جديدة أو طرد شركةنقل جوي  شركات/ يقصد به منع دخول شركة وأ

 ). الطاردةاألسعار(قائمة جوي 

  بصورة غير معقولة نظرا التعرفاتزيادة في معينة ب نقل جوي شركات/ قيام شركة .ج 

 ء إلى التحايلاللجو أو إساءة استخدام وضع مهيمن أو التعرفاتالنعدام المنافسة على 

 ).بصورة غير معقولةأسعار مرتفعة (

 ).أسعار تمييزية (معينة بفرض تعرفة تمييزية نقل جوي شركات/ قيام شركة .د 

له تأثيرات  فرض سعة على السوق تزيد كثيرا عن الطلب المتوقع مما يرجح أن يكون .ه 

 ).عةإغراق الس(المتنافسة المعينة  النقل الجوي شركات/ سلبية كبيرة على شركة

/  منها طرد شركةيقصدفرض سعة على السوق يرجح اعتبارها متعمدة ومستهدفة  .و 

 ).السعة الطاردة( عاملة أضعف نقل جوي شركات

تخفيض متعمد للسعة المالئمة في السوق  مما يتناقض مع األهداف المتفق عليها  .ز 

 ).عدم كفاية السعة (السليمةللمنافسة 

 السعة(ق بطريقة تمييزية دون ضرورة توزيع السعة بين عناصر وأجزاء السو .ح 

 ).التمييزية
شركات نقل /القيام بممارسات لها أثر اقتصادي خطير أو ضرر ملموس على شركة .ط 

 .جوي  أخرى
شركات نقل جوي  /القيام بممارسات تعكس نية ظاهرة في شل وإقصاء او إخراج شركة .ي 

 .أخرى من السوق
 . على الطريقسلوك يشير إلى إساءة استخدام المركز المهيمن .ك 
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 استثنائي في حالة حدوث إجراءلسعة كمؤقت ل طرف الحق في فرض تجميد دول/لكل دولة - 2

تقوم الدول األطراف  على أن سوقال في  المعنيانخفاض سريع وكبير في مشاركة الطرف

 من التصدي بصورة مشتركة لما يحدث من تغييرات حتى تتمكنالمعنية بعملية رصد دقيقة 

ادلة سعيا الى حل المشكلة وإلغاء التجميد في أقرب ، في الموقفذات صلة  ولبذل جهود متب

 .وقت ممكن
 

  إذا ما اعتبرت سلطة الطيران المدني إلحدى الدول األطراف أن عملية أو عمليات تقوم بها أو -3

ل دول أطراف أخرى قد تشك/شركات النقل الجوي المعينة التابعة لدولة/تنوي القيام بها شركة

من هذا الملحق، تجري ) 1(سلوكا تنافسيا غير شريف وفقا للمؤشرات المدرجة في الفقرة 

وإذا اتفقت على أن هذا العمل .  يوما)15(خمسة عشرفورا مشاورات خالل األطراف المعنية  

 تعمل  كل من الدول األطراف المعنية على وضع حد ،يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق

لم يحصل اتفاق على ذلك تحيل أي من الدول  األطراف المعنية هذا الخالف وإذا . ي لذلكفور

 خـالل عملية جوزوي) تسوية الخالفات( 30 الواردة في المادة تسوية الخالفات آلية على

 :التحكيم أن 
 

يكون للدولة الطرف صاحبة الشكوى الخيار في فرض تجميد مؤقت أو إعادة الوضع  .أ 

 .سبما تراه مالئماالقائم سابقا بشكل مؤقت ح

شأن ب إذا ما طلبت منها إحدى الدول األطراف المعنية  بإصدار حكمها هيئة التحكيمتقوم  .ب 

ويمكن تحميل الدولة الطرف . ضرورة واستمرار أي تجميد أو إعادة الوضع القائم سابقا

 إذا ما وجد أن هذا التجميد أو تلك اإلعادة ال  الناتجةاألضرارعبء صاحبة الشكوى 

  . رر لهمامب

 

………………….. 
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 ) 4 ( رقمملحق 
 

 مـوي غير المنتظـالنقل الج
 

 

يكون  من هذه االتفاقية، 23و 22  مع عدم اإلخالل بإحكام  األمن والسالمة الواردة في المادة -1

في تشغيل رحالت جوية غير  النقل الجوي التابعة ألي دولة طرف الحق شركات/ لشركة 

بين منفصلة ،فيما  أو مختلطة سواء كان ذلك بصورة والبضائع والبريد، الركاب لنقل منتظمة

 .أقاليم الدول األطراف
 

 النقل الجوي التابعة لكل شركات/لشركةعند القيام بالخدمات الواردة في هذا الملحق يكون   -2

 :طرف الحق أيضا في 
 

 طرافممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة بين الدول األ.  أ

 الطائرات نواعالقيام بعمليات النقل الجوي بين الدول األطراف دون أية قيود تتعلق بأ. ب

 .وعدد الرحالت
 

شركات النقل الجوي التي تقوم بنقل جوي غير منتظم، قواعد ونظم النقل الجوي /  تطبق شركة-3

ا  )2(بالفقرة ومع ذلك ال يعني ما ورد .غير المنتظم المعمول بها في بلد منشأ الحركة من هذ

 من يأل التابعة  الجوي النقل شركات/شركة مطالبة في طرف دولة أي حق من الحد ،الملحق 

 واسترداد حجوزاتهم وإلغاء الركاب حقوق بحماية المتعلقة بالمتطلبات بااللتزام فاطر اال الدول

 .مستحقاتهم
 

 طلب على بناء مبرر، غير تأخير بدونو المنتظم، غير الجوي النقل خدمات تشغيل تصاريح تمنح   -4

 ويكون النقل موضوع فيه يوضح المختصة السلطة إلى المعنية الجوي النقل شركة توجهه

 .المعنية الجوي النقل شركة جنسية بلد من الصادرة )AOC( الجوي المستثمر بشهادة مصحوبا

 .صلة ذات أخرى مستندات وبأية
 

النقل  شركات تعمل عليهالمنتظم على قطاع محدد غير لنقل الجوي امن أجل تأمين خدمات  -5

، يكون النقل الجوي المنتظم بتشغيل رحالت خالل مواسم انخفاض أو ارتفاع حركة الجوي

  . غير المنتظمالنقل الجويعلى شركات في التشغيل  المنتظم األفضلية النقل الجويلشركات 

 

 

 

……………. 
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  )5 ( رقم ملحق
 

 ات المتعلقة بالمتابعةالواجبات والمسؤولي
 

 

اقية ب تتمتع اإلدارة العامة للهيئة  : التالية المسؤولياتلغرض متابعة تنفيذ هذه االتف

 عن قد ينجم خالف إشكال أو نظرها بشأن أي ات  واإلعراب عن وجهىتلقي الشكاو .أ 

 .له تطبيق أو تفسير هذه االتفاقية، والتوصية بح

 بناء على طلب من الشريفةلخاصة بالمنافسة غير  عن رأيها بشأن الممارسات ااإلعراب .ب 

 .دولة طرف

م تقرير بذلك إلى المجلس ي وتقد هذه االتفاقيةمدى تطبيقلالتحليل والتخطيط التقييم و .ج 

 .التنفيذي و الجمعية العامة للهيئة

 لتنفيذ الدراسات المناسب الدعم  بتقديماإلقليمية المختصة طلب من المنظمات الدولية أوال .د 

لقات الدراسية وبرامج العمل وغير ذلك من التدابير التي تستهدف تعزيز وتطوير والح

  طبقا لهذه االتفاقيةخدمات النقل الجوي

 .تنفيذ هذه االتفاقية عند الضرورة للمساعدة على ل فرق عمليتشك .ه 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

……………………. 

 

 

 

 

 

 

 


