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مر�ســــوم �ســــلطانى

 رقـــم 2010/77 

بالت�سديق على اتفاقية تنظيم خدمات النقل اجلوى بني حكومة 

�سلطنة عمان واجلماهريية العربية الليبية ال�سعبية اال�سرتاكية العظمى

�سلطان عمان . نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سى للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم 96/101 ،

وعلـى اتفاقيـــة تنظيــم خدمــات النقــل اجلــوى بيــن حكومــة �سلطنــة عمــان واجلماهرييــة 

الثانى  28 ربيع  املوقعة فى م�سقط بتاريخ  ال�سعبية ال�سرتاكية العظمى  الليبية  العربية 

1431هـ املوافق 13 ابريل 2010م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى :  الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها .

ين�سر هذا املر�سوم فى اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .  املــادة الثـانيـــة : 

�سـدر فى :  29 من جمادى الثانية  �سنة 1431هـ

املـوافــــق : 12 من يونيـــــــــــــــــــــــو  �سنة 2010م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان



- 12 -

اجلريدة الر�سمية العدد )913(

5  ( �إذ� تعــذر �التفــاق على و�ضع تعرفــة وفقــا للفقــرة )2( مـــن هـــذه �ملـــادة �أو �إذ� �أخطــرت 

�ضلطة   ، �ملادة  هذه  من   )4( بالفقرة  �ملبينـة  �ملدة  خالل   ، �لطري�ن  �ضلطات  �إحدى 

�لفقرة )2(  �الأخرى بعدم مو�فقتها على تعرفة متفق عليها طبقا الأحكام  �لطري�ن 

من هـذه �ملــادة ، فعلـى �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرفني �ملتعاقدين �ل�ضعى �إىل حتديد 

�لتعرفة باالتفاق فيما بينهما .

�أى تعرفة معرو�ضة عليهـا مبوجب  �إذ� مل تتمكن �ضلطات �لطري�ن من �التفاق على   )  6

�لفقرة )3( من هذه �ملادة �أو على �أية تعرفة مبوجب �لفقرة )5( من هذه �ملادة فيجب 

ت�ضوية �خلالف وفقا الأحكام �ملادة 18 من هـذه �التفاقية . 

7 ( تظــل �لتعرفــة �لتـى تو�ضــع مبوجــب �أحكام هــذه �ملــادة �ضاريــة �إىل حيــن و�ضــع تعرفــة 

جديدة . ومع ذلك ال يجوز ��ضتناد� �إىل هذه �لفقرة متديد �لعمل بالتعرفة الأكرث من 

�ثنى ع�ضر )12( �ضهر� بعد �لتاريخ �ملحدد النتهائها .

المادة الثانية ع�شرة

تبادل املعلومات

مـن  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  من  يطلب  �أن  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  على   )  1

قبله �إمد�د �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرف �ملتعاقد �الآخر - م�ضبقا بوقت كاف ح�ضب 

�الإمكان - بن�ضخ من �لتعرفات و�جلد�ول مبا فى ذلك �أى تعديل لها وكافة �ملعلومات 

�خلا�ضة  �لبيانات  ذلك  وي�ضمل   . عليها  �ملتفق  �خلدمات  با�ضتثمار  �ملتعلقة  �الأخرى 

بال�ضعة �ملعرو�ضة على كل من �لطرق �ملحددة و�أى معلومات �أخرى قد تكون مطلوبة 

الإقناع �ضلطات �لطري�ن فى �لطرف �ملتعاقد �الآخر باملر�عاة �لتامة ال�ضرت�طات هذه 

�التفاقية .

على كل من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يطلب من موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبله   ) 2

�ملتعلقة  �الإح�ضائية  بالبيانات  �الآخر  �ملتعاقد  �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرف  �أن متد 

باحلركة �ملنقولة على �خلدمات �ملتفق عليها مع بيان نقاط �ملن�ضاأ و�ملق�ضد .
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المادة الثالثة ع�شرة

العرتاف بال�شهادات والإجازات

تعترب �ضهاد�ت �الأهلية للطري�ن و�ضهاد�ت �ل�ضالحية و�الإجاز�ت �ل�ضادرة �ملعتمدة من �أحد 

�لطرفني �ملتعاقدين ، و�لتى ما تز�ل �ضارية ، نافذة �ملفعول من قبل �لطرف �ملتعاقد �الآخر 

بغر�ض ت�ضغيل �خلدمات �ملتفق عليها على �لطرق �ملحددة فى �مللحق �ضريطة �أن تكون تلك 

�ل�ضهاد�ت �أو �الإجاز�ت �ل�ضادرة �أو �ملعتمدة مطابقة للمعايري �ملو�ضوعة طبقا للمعاهدة .

ولكن يحق لكل من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يرف�ض �العرت�ف لغر�ض �لطري�ن فوق �إقليمه ، 

ب�ضهاد�ت �ل�ضالحية و�الإجاز�ت �ملمنوحة ملو�طنيه �أو �لتى يتم �عتمادها من قبل �لطرف 

�ملتعاقد �الآخر .

المادة الرابعة ع�شرة

ال�شالمـة اجلـويـة

1 (  يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب فى �أى وقت �إجر�ء م�ضاور�ت حول معايري �ل�ضالمة 

�أو عملياتهم �ملعمول بها من قبـل �لطـرف  �أى جمال يتعلق بالطائرة ومالحيها  فى 

�ملتعاقد �الآخر ، ويتوجب عقد هذه �مل�ضاور�ت خالل مدة ثالثني )30( يوما من تاريخ 

تقدمي هذ� �لطلب .

2 (  �إذ� تبني الأحد �لطرفني �ملتعاقدين بعد �إجر�ء مثل هذه �مل�ضاور�ت باأن �لطرف �ملتعاقد 

بها  �ملعمول  �ل�ضالمة �جلوية  ملعايري  �الأدنى  بفاعلية �حلد  ينفذ  �الآخر ال يطبق وال 

�الآخر  �ملتعاقد  �لطرف  �إخطار  �الأول  �ملتعاقد  �لطرف  ، فعلى  �ملعاهدة  فى حينه وفق 

بالنتائج �لتى تو�ضل �إليها ، و�خلطو�ت �ل�ضرورية �لتى يلزم �تخاذها لتتماثل مع تلك 

�ملعايري ، وعلى �لطرف �ملتعاقد �الآخر �تخاذ �الإجر�ء�ت �لت�ضحيحية �ملنا�ضبة . �إن ف�ضل 

 )15( فرتة  خالل  �ملنا�ضبة  �لت�ضحيحية  �خلطو�ت  �تخاذ  فى  �الآخر  �ملتعاقد  �لطرف 

يوما �أو �أى فرتة �أطول يتفق عليها ، يعد �ضببا لتطبيق �ملادة 4 من هذه �التفاقية .

�أية  �أن  ، فاإنه من �ملتفق عليه  33 من �ملعاهدة  بالرغم من �ل�ضروط �لو�ردة فى �ملادة    ) 3

�لطرفني  �أحد  قبل  من  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  بو��ضطة  ت�ضغيلها  يتم  طائرة 

�ملتعاقدين ميكن �أن تخ�ضع للتفتي�ض �لد�خلى و�خلارجى بو��ضطة �ملندوبني �ملفو�ضني 

من  للتاأكد  �لطرف  هذ�  �إقليم  فى  تو�جدها  �أثناء  �الآخر  �ملتعاقد  �لطرف  قبل  من 



- 14 -

اجلريدة الر�سمية العدد )913(

�ضالحية �ل�ضهاد�ت و�لرت�خي�ض �خلا�ضة بها ومبالحيها ، وكذلك للتاأكد من حالة 

�لطائرة �لعامة ومعد�تها و�أدلتها ) و�لتى ي�ضار �إليها من خالل هذه �ملادة " بالتفتي�ض 

�مليد�نى" ( �ضريطة �أن ال يت�ضبب ذلك فى حدوث تاأخري غري مربر الإقالع �لطائرة .

�إذ� �أدت �أى من عمليات �لتفتي�ض �مليد�نى �إىل �ال�ضتنتاجات �لتالية :   ) 4

�جلوية  لل�ضالمة  �الأدنى  �حلد  م�ضتوى  مع  يتفقان  ال  ت�ضغيلها  �أو   ، �لطائرة  �أن   - �أ 

�ملن�ضو�ض عليه فى �ملعاهدة وذلك ب�ضكل يدعو للقلق . 

ب - �فتقار �لتنفيذ �لفعال مل�ضتويات �ل�ضيانة �ملقررة مبوجب مقايي�ض �ل�ضالمة �جلوية 

�ملعمول بها فى حينه وفق �ملعاهدة وذلك ب�ضكل يدعو للقلق .

ج - �أن �أى من �ضهاد�ت �أو �أدلة �لطائرة غري �ضارى �ملفعول .

فيحق للطرف �ملتعاقد �لذى يجرى �لتفتي�ض �مليد�نى وفقا لالأغر��ض �لتى ن�ضت 

عليها �ملادة 33 من �ملعاهدة �ال�ضتنتاج باأن �ملتطلبات �لتى مبوجبها �أ�ضدرت �ل�ضهاد�ت 

�أو �لرت�خي�ض �ملتعلقة بالطائرة �أو مبالحيها �أو تلك �لتى مبوجبها �عتربت �إنها 

�ضارية ، �أو �أن �ملتطلبات �لتى مت مبوجبها ت�ضغيل �لطائرة ال تطابق �أو ترقى �إىل 

�ملعايري �لدنيا �ملعمول بها وفق �ملعاهدة عندها يتم تطبيق �لفقرة )6( من هذه �ملادة .

�ملعينة من قبل طرف متعاقد الأ�ضباب  �لنقل �جلوى  ( فى حالة رف�ض ممثل موؤ�ض�ضة   5

غري مربرة �إجر�ء �لتفتي�ض �مليد�نى لطائرة ت�ضغلها تلك �ملوؤ�ض�ضة �أو منح �الإذن باإجر�ء 

�لتفتي�ض من قبل مندوب مفو�ض من �لطرف �ملتعاقد �الآخر طبقا للفقرة )3( من 

فى  �إليه  �مل�ضار  �لقلق  �أن  ي�ضتنتج  �أن  �الآخر  �ملتعاقد  للطرف  يجوز  فاإنـه   ، �ملادة  هذه 

�مل�ضار  �إىل �ال�ضتنتاجات  �ملادة قد حتقق وهو �الأمر �لذى يوؤدى  �لفقرة )4( من هذه 

�إليها فى تلك �لفقرة .

�لت�ضغيل  ترخي�ض  تعديل  �أو  �إيقاف  فى  بحقه  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  يحتفظ   )  6

��ضتنتاج  حالة  فى  فور�  �الآخر  �ملتعاقد  للطرف  �لتابعة  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  ملوؤ�ض�ضة 

�إجر�ء�ت فورية �ضرورى ل�ضالمة عمليات موؤ�ض�ضة  �تخاذ  باأن  �الأول  �ملتعاقد  �لطرف 

�إجر�ء  رف�ض  �أو جر�ء  �مليد�نى  �لتفتي�ض  نتيجة  ذلك  كان  �ضو�ء  �ملعينة  �لنقل �جلوى 

�لتفتي�ض �مليد�نى �أو ب�ضبب رف�ض عقد �مل�ضاور�ت �أو غري ذلك .

يجب �إيـقاف �أى �إجر�ء يتخذ من قبل �أحد �لطرفني �ملتعاقدين طبقا للفقرتني ) 2 (    ) 7

اأو ) 6 ( �أعاله ، فى حالة �نتهاء �الأ�ضباب �لتى �أدت �إىل �تخاذه .
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المادة اخلام�شة ع�شرة

اأمــــن الطــريان

يوؤكد �لطرفان �ملتعاقد�ن ، مت�ضيا مع حقوقهما و�لتز�ماتهما مبقت�ضى �لقانون �لدوىل ،   ) 1

�أن �لتز�م كل منهما جتاه �الآخر حلماية �أمن �لطري�ن �ملدنى �ضد �أفعال �لتدخل غري 

�مل�ضروع ي�ضكل جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية ، وبدون �حلد من �ضمولية حقوقهما 

ب�ضفة  �ضيعمالن  �ملتعاقدين  �لطرفني  فان  �لدوىل  �لقانون  مبقت�ضى  و�لتز�ماتهما 

خا�ضة مبا يتطابق مع �أحكام �ملعاهدة �خلا�ضة باجلر�ئم وبع�ض �الأفعال �الأخرى �لتى 

، ومعاهدة   1963 �ضبتمرب   14 بتاريخ  �ملوقعة فى طوكيو  �لطائر�ت  ترتكب على منت 

قمع �ال�ضتيالء غري �مل�ضروع على �لطائر�ت �ملوقعة فى الهاى بتاريخ 16دي�ضمرب1970 ، 

ومعاهدة قمع �الأفعال غري �مل�ضروعة �ضد �ضالمة �لطري�ن �ملدنى �ملوقعة فى مونرتيال 

بتاريخ 23 �ضبتمرب 1971 ، و�لربوتوكول �خلا�ض بقمع �أعمال �لعنف فى �ملطار�ت �لتى 

و�أية   ،  1988 فرب�ير   24 بتاريخ  مونرتيال  فى  �ملوقع  �لدوىل  �ملدنى  �لطري�ن  تخدم 

معاهد�ت �أخرى الأمن �لطري�ن يكون �لطرفان �ملتعاقد�ن قد �ن�ضما �إليها .

يقدم �لطرفان �ملتعاقد�ن كل منهما لالآخر كل معاونة �ضرورية عند �لطـلب للحيلولة   )2

غري  �الأفعال  من  وغريها  �ملدنية  �لطائرة  على  �مل�ضروع  غري  �ال�ضتيالء  �أفعال  دون 

، وكذلك �ملطار�ت وت�ضهيالت  �مل�ضروعة �ضد �ضالمة تلك �لطائرة وركابهـا وطاقمها 

�ملالحة �جلوية ، و�أى تهديد �آخر الأمـن �لطري�ن �ملدنى .

�أحكام  �مل�ضرتكة - مبا يتطابق مع  �ملتعاقد�ن - فى نطاق عالقاتهما  يعمل �لطرفان   )3

�أمن �لطري�ن �ل�ضادرة عن منظمة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل و�لو�ردة على هيئة مالحق 

ملعاهدة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل وذلك �إىل �ملدى �لذى تنطبق فيـه هذه �الأحكام �الأمنية 

بالن�ضبــة للطرفيــن �ملتعاقديــن ، ويطلبــان مــن م�ضتثمـــرى �لطائـــر�ت �مل�ضجلــة لديهمــا 

�أو م�ضتثمرى �لطائر�ت �لذين يكون مقر عملهم �لرئي�ضى �أو مقر �إقامتهم �لد�ئمة فى 

�أحكام  �إقليميهما �ضرورة �لعمل مبا يتطابق مع  �إقليميهما وم�ضتثمرى �ملطار�ت فى 

�أمن �لطري�ن �ملذكورة .

�لطائر�ت  �لطلب من م�ضتثمرى  �أنه يجوز  �ملتعاقدين على  �لطرفني  يو�فق كل من   )4

�ملذكورين مر�عاة �أحكام �أمن �لطري�ن �مل�ضـار �إليها فى �لفقـرة )3( �أعاله و�لتى يطلبها 
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�لطرف �ملتعاقد �الآخر ب�ضاأن �لدخول �إىل ، �أو �خلروج من ، �أو �أثناء �لوجود فى �إقليم 

�لتاأكد من �لتطبيق  �ملتعاقدين  �ملتعاقد �الآخر وعلى كل مـن �لطرفني  ذلك �لطرف 

�لفعال للتد�بري �ملالئمــة د�خـل �إقليمه حلماية �لطائر�ت ولفح�ض �لركاب و�لطاقم 

�ل�ضعود  و�أثناء  قبل  �لطائرة  خمازن  وكذلك  و�لب�ضائع  و�الأمتعة  �ملحمولة  و�ملو�د 

و�لتحميل ، وعلى كـل من �لطرفني �ملتعاقدين �أي�ضا �لنظر بعيـن �العتبار الأى طلب 

من �لطرف �ملتعاقد �الآخر التخاذ تد�بري �أمنية خا�ضة معقولة ملو�جهة تهديد معني .

يعاون �لطرفان �ملتعاقد�ن كل منهما �الآخر ، فى حالة حــدوث و�قعة �أو تهديد بو�قعة    )5

�ضد  م�ضروعة  غري  �أخرى  �أفعال  �أى  �أو  مدنيـة  طائرة  على  �مل�ضروع  غري  لال�ضتيالء 

 ، �جلوية  �ملالحة  ت�ضهيالت  �أو  �ملطار�ت  �أو  وطاقمها  ركابها  �أو  �لطائرة  تلك  �ضالمة 

وذلـــك بت�ضهيـــل �الت�ضـــاالت و�لتد�بـيـــر �ملالئمـــة �الأخـــرى الإنهـــاء مثـــل هـــذه �لو�قعـــة 

�أو �لتهديد ب�ضرعة و�ضالمة .

المادة ال�شاد�شة ع�شرة

حتويــل فائ�ض الإيرادات

�لطـرف  قبل  من  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  مينح   )1

�ملتعاقد �الآخر حق �لتحويل لفائ�ض �الإير�د�ت عن �مل�ضروفات �لتى حتققها �ملوؤ�ض�ضة 

�أن يتم  �ملتعاقد �الأول مقابل نقل �لركاب و�لربيـد و�لب�ضائع على  �إقليم �لطرف  فى 

ذلك ب�ضعر �ل�ضرف �لر�ضمى للعملة �ملحلية عند طلب �إجر�ء �لتحويل . 

�إذ� فر�ض �أحد �لطرفني �ملتعاقدين قيود� على حتويل فائ�ض �الإير�د�ت على �مل�ضروفات   )2

�لتى حتققها موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �لطرف �ملتعاقد �الآخـر ، فيكون 

من حق هذ� �لطرف فر�ض قيود مماثلة على موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل 

�لطرف �ملتعاقد �الأول .

المادة ال�شابعة ع�شرة

امل�شـاورات 

بروح من �لتعاون �لوثيق تقوم �ضلطات �لطري�ن لدى كل من �لطرفيـــن �ملتعاقدين   )1

بالت�ضاور فيما بينهـا من وقت الآخر وذلك بغر�ض �لتاأكــد من تنفيذ و�لتقيد ب�ضورة 

مر�ضية باأحكام هذه �التفاقية و�جلدول �مللحق بها ، كما تت�ضاور �أي�ضا عند �القت�ضاء 

الإجر�ء �أى تعديل عليها .
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يجوز الأى طرف متعاقد طلب �لت�ضاور بهدف تعديل �التفاقية �حلالية �أو ملحقها ،   )2

��ضتالم �لطلب من  تاريخ  �مل�ضاور�ت خالل �ضتني)60( يومـا من  �أن تبد�أ هذه  ويجب 

طرف �ملتعاقد �الآخر ما مل يتم �التفاق على خالف ذلك وميكن �إجر�ء تلك �مل�ضاور�ت 

من خالل �ملر��ضالت . 

المادة الثامنة ع�شرة

ت�شوية املنازعات

�التفاقية  هـذه  تطبيق  �أو  تف�ضري  على  �ملتعاقدين  �لطرفني  بني  خالف  �أى  ن�ضاأ  �إذ�   ) 1

فعليهما �أوال حماولة ت�ضويته عن طريق �لتفاو�ض .

�إذ� تعذر على �لطرفني �ملتعاقدين �لتو�ضل �إىل ت�ضوية عن طريق �لتفاو�ض ، جاز لهما    ) 2

�التفاق على �إحالة �خلالف �إىل �ضخ�ض �أو هيئة للف�ضل فيه فاإذ� مل يتفقا على ذلك ، 

يعـــر�ض �لنـــز�ع للف�ضـــل فيه بنـــاء على طلـــب �أى من �لطرفيـــن �ملتعاقديـــن على هيئــة 

حتكيم م�ضكلة من ثالثة حمكمني يعني كل طرف متعاقد حمكم و�حد منهم ، ويتفق 

�ملحكمان �ملعينان على هذ� �لوجه على �ختيار �ملحكم �لثالث . وعلى كل من �لطرفني 

�لطرف  ��ضتالمه من  تاريخ  �ضـتني)60( يوما من  �أن يعني حمكما خالل  �ملتعاقدين 

�إىل مثل هذه  �لنز�ع  �إحالة  �لدبلوما�ضية يطلب فيها  بالطرق  �الآخر مذكرة  �ملتعاقد 

�لهيئة ، ويجب �أن يتم تعيني �ملحكم �لثالث خالل �ضتني )60( يوما �أخرى . فاإذ� تعذر 

على �أى من �لطرفني �ملتعاقديـن تعيني �ملحكم �خلا�ض به فى خالل �لفرتة �ملحددة 

�أو �إذ� مل يتم تعيني �ملحكم �لثالث فى �لفرتة �ملحددة �أي�ضا فلرئي�ض جمل�ض منظمة 

بتعيني  �لقيـام  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  �أى  طلب  على  بناء  �لدوىل  �ملدنى  �لطري�ن 

�أن  �أو حمكمني على ح�ضب ما تقت�ضيه �حلالة . ويجب فى مثـــل هذه �حلالة  حمكم 

يكون �ملحكم �لثالث من رعايا دولة ثالثة و�أن ير�أ�ض هيئة �لتحكيم .

يلتزم �لطرفان �ملتعاقد�ن بتنفيذ �أى قر�ر ي�ضدر وفقا للفقرة )2( من هـذه �ملادة .   ) 3

المادة التا�شعة ع�شرة

املعاهدات املتعددة الأطراف

فى حالة �إبر�م معاهدة �أو �تفاقية متعددة �الأطر�ف تتعلق بالنقــل �جلوى ويكون �لطرفان 

�ملتعاقـــد�ن طرفيــن فيهــا ، فاإنــه يجــب تعديــل هــذه �التفاقيـــة لتطابــق �أحكـام تلـــك �ملعاهــدة 

�أو �التفاقية �ملذكورة .
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المادة الع�شرون

التعديـــــــــالت

�إذ� رغـب �أى من �لطرفني �ملتعاقدين فى تعديل �أى ن�ض من ن�ضو�ض �التفاقية مبا   ) 1

فى ذلك جدول �لطرق - �لذى يعترب جزء� ال يتجز�أ منها - فعليه �أن يطلب �إجر�ء 

م�ضاور�ت وفقا الأحكام �ملادة 17 من هذه �التفاقية ، وميكن �أن تتم تلك �مل�ضاور�ت عن 

طريق تبادل �الت�ضاالت .

�إذ� كان �لتعديل متعلقا باأحكام �التفاقية ولي�ض بجدول �لطرق ، فاإن �ملو�فقة عليه من   ) 2

جانب كل من �لطرفني �ملتعاقدين يجب �أن تتم وفقا لالإجر�ء�ت �لت�ضريعية فى كل 

منهما ، وي�ضبح نافذ �ملفعول متى تاأكد ذلك بتبادل �ملذكر�ت بالطرق �لدبلوما�ضية .

�إذ� �قت�ضر �لتعديل على �أحكام جدول �لطرق ، فيتم �التفاق عليه بيـن �ضلطات �لطري�ن   ) 3

لدى كل من �لطرفني �ملتعاقدين .

المادة احلادية والع�شرون

الت�شجيل لدى منظمة الطريان املدنى الدوىل

ت�ضجل هـذه �التفاقيـة و�أية تعديــالت تدخــل عليهــا لدى منظمة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل .

المادة الثانية والع�شرون

اإنهـــاء التفاقيـــة

يجوز الأى من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يخطر �لطرف �ملتعاقد �الآخر فى �أى وقت بقر�ره 

�لطري�ن  �إلـى منظمة  �لوقت  نف�ض  �الإخطار فى  يبلغ هذ�  �أن  ، على  �التفاقية  �إنهاء هذه 

�ملدنى �لدوىل . وفى هذه �حلالة ينتهى �لعمل بهذه �التفاقية بعد �نق�ضاء �ثنى ع�ضر )12( 

�ضهر� من تاريخ ��ضتالم �لطرف �ملتعاقد �الآخر لالإخطار ما مل يتم �التفاق على �ضحب هذ� 

�الإخطار قبل �نتهاء هذه �ملدة . و�إذ� مل يقـر �لطرف �ملتعاقد �الآخر با�ضتالمه لالإخطار 

فيعترب �أنه قد ت�ضلمه بعد م�ضى �أربعة ع�ضر )14( يوما من تاريخ ��ضتالم منظمة �لطري�ن 

�ملدنى �لدوىل لهذ� �الإخطار .



- 19 -

اجلريدة الر�سمية العدد )913(

المادة الثالثة والع�شرون

�شــريان املفعــول

�لت�ضريعية  لالإجر�ء�ت  وفقا  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  �التفاقية  هذه  على  ي�ضدق 

�ملعمول بها فى بلد كل منهما ، وت�ضبح �ضارية �ملفعول �عتبار� من �ليوم �لذى يتم فيه تبادل 

�ملذكر�ت �لدبلوما�ضية �ملوؤكدة الإمتام ��ضتيفاء هذه �الإجر�ء�ت . 

�ملعطـى لكل منهما قد  �لتفوي�ض  بناء على   ، �أدناه  بالتوقيع  �ملفو�ضني  و�إثباتا لذلك فاإن 

وقعا على هذه �التفاقية .

وقعت هذه �التفاقية فى يوم �لثالثـاء بتاريخ 28 ربيع �لثانى 1431هـ �ملو�فق 13 �أبريل 2010م 

فى م�ضقط من ن�ضختني �أ�ضليتني باللغة �لعربية ، ولكل منهما نف�ض �حلجية �لقانونية .

عن حكومة

�شلطنة عمان

عن اجلماهريية العربية الليبية

ال�شعبية ال�شرتاكية العظمى
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امللحــق

جـدول الطرق رقم )1(

�لطــرق �جلــوية �لتى يحـق ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل حكومة �ضلطنة عمان   ) 1

��ضتثمارها :

2 ( ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل حكومة �ضلطنة عمان �حلق فى �إلغاء �لهبوط ، 

خالل جميع �أو �أى من رحالتها ، فى �أى من �لنقاط �ملذكورة فى �لعمودين )2( و )4( 

�أعاله �ضريطة �أن تبد�أ �خلدمات �ملتفـق عليها على هذه �لطرق من نقطة فى �لعمود 

رقم )1( .

جـدول الطرق رقم )2(

�لطرق �جلوية �لتى يحق ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �جلماهريية �لعظمى    ) 1

��ضتثمارها :

ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �جلماهريية �لعظمى �حلق فى �إلغاء �لهبوط ،   ) 2

خالل جميع �أو �أى من رحالتها ، فى �أى من �لنقاط �ملذكورة فى �لعمودين )2( و )4( 

�أعاله �ضريطة �أن تبد�أ �خلدمات �ملتفق عليها على هذه �لطرق من نقطة فى �لعمود 

رقم )1( .

نقاط فيما وراءاإىلنقاط متو�شطةمن

)1()2()3()4(

نقاط فى

�ضلطنة عمان

�أية نقاط بدون 

حق نقل

نقاط فى

�جلماهريية �لعظمى
�أية نقاط بدون حق نقل

نقاط فيما وراءاإىلنقاط متو�شطةمن

)1()2()3()4(

نقاط فى

�جلماهريية �لعظمى

�أية نقاط بدون 

حق نقل

نقاط فى

�ضلطنة عمان
�أية نقاط بدون حق نقل
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اتفاقيــة تنظيم خدمات النقل اجلوى

بيــن

حكومــة �سلطنة عمان

و

اجلماهريية  العربية الليبية ال�سعبية اال�سرتاكية العظمى

 ، العظمى  ال�سرتاكية  ال�سعبية  الليبية  العربية  واجلماهريية  عمان  �سلطنة  حكومة  اإن 

امل�سار اإليهما فيما بعد بالطرفني املتعاقدين .

بو�سفهما طرفيــن فى معاهــدة الطريان املدنى الدوىل التى عر�ست للتوقيع فـى �سيكاغو  

فى اليوم ال�سابع من �سهر دي�سمرب �سنة 1944م .

اإقامـة خدمـات جوية بني  املذكورة بغية  اتفاقية مكملة للمعاهدة  ورغبة منهما فى عقد 

اإقليميهما وما وراءيهما .

قـد اتفقتا على ما يلى :

المادة االأوىل

تعاريــــــــف

لأغرا�ص هذه التفاقية ، وما مل يقت�ص �سياق الن�ص خالف ذلك  :

اأ  ( تعنى كلمة " املعاهدة " معاهدة الطـيـــران املدنـــى الدولـــى التى عر�ست للتوقيـــع فى 

يعتمد  ملحق  اأى  وت�سمـل  1944م  �سنة  دي�سمرب  �سهر  مـن  ال�سابع  اليوم  فى  �سيكاغو 

املعاهدة  اأو  املالحــــق  علـــى  يدخـــل  تعديـــل  واأى  املعاهــــدة  تلك  من   90 للمادة  ا�سـتنادا 

مبوجـــب املادتني 90 و 94 منها �سريطة اأن تكــون تلك املالحق والتعديالت قد اأ�سبحت 

نافـذة املفعول اأو مت الت�سديق عليها من كل من الطرفيـن املتعاقدين .  
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وزيـر   ،  " عمـــان  �سلطنــة  حلكومـــة  بالن�سبــــة   " الطيــــــران  �سلطـــات   " عـبــــارة  تعنــى  ب ( 

النقل والت�سالت اأو اأى �سخ�ص اأو هيئة يخول ممار�سة ال�سالحيات املناطة به حاليا 

ال�سرتاكية  ال�سعبية  الليبية  العربية  للجماهريية  وبالن�سبة   ، مماثلة  �سالحيات  اأو 

العظمى ، م�سلحة الطريان املدنى اأو اأى جهة يعهد لها ب�سالحيتها واخت�سا�ساتها .

ج (  تعنى عبارة " موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة " موؤ�س�سة اأو موؤ�س�سات النقل اجلوى التى 

يتم تعيينها والرتخي�ص لها طبقا للمادة 3 من هذه التفاقية .

يكـــون لكلمـــة " اإقليــم " بالن�سبـــة لأى طرف متعاقـد املعنـــى املحـــدد لهـــا فـــى املـــادة 2  د ( 

من املعاهدة .

يكـــون لعبـــارات  " خدمــة جوية " و " خدمـــة جويـة دولية " و " موؤ�س�ســـة نقـــل جــوى "  هـ ( 

و " الهبوط لأغرا�ص غري جتارية " املعانى املحـددة لكل منها فى املادة 96 من  املعاهدة .

واملتاحــــة  لالإيـــراد  املحققـــة  ال�سعـــة  طائـــرة  لأيـــة  بالن�سبـــة   " ال�سعــــة   " لكلمـــة  يكون  و ( 

لهذه الطائرة على طريق معني اأو قطاع منه .

تعنى كلمـة " ال�سعة " بالن�سبة للخدمة املتفق عليها " �سعة الطائرة امل�ستخدمة على  ز ( 

على  معينة  فتـرة  فـى  الطائـرة  هـذه  ا�ستثمار  مرات  عدد  فى  م�سروبة  اخلدمة  هذه 

طريق معني اأو قطاع منه .

ح  (  تعنى كلمة " التعرفة " الأ�سعار التى ينبغى دفعها لنقل الركاب والب�سائــع وال�ســـروط 

بالوكالة  تتعلق  التى  وال�سروط  الأ�سعار  ذلك  فى  مبا  الأ�سعار  هذه  لها  تخ�سع  التى 

وغريها من اخلدمات امل�ساعدة وي�ستثنى منها اأجور و�سروط نقل الربيد .

ط ( تعنــى عبــــارة " جـــــدول الطــــــرق " جدولـــــــى الطــــرق امللحقيــــــن بهذه التفاقيــــة واأيـــــة 

تعديالت  تدخل عليهما ح�سبما يتفق عليه وفقا لأحكام املادة 20 من هذه التفاقيــة .      

      وي�سكل جدوىل الطرق جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية .                           
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المادة الثانية

منـــح احلقــــوق

1 ( مينح كل من الطرفيـــن املتعاقديــن الطرف املتعـاقد الآخر احلقـوق املن�ســو�ص عليهـــا 

على  املنتظمة  الـدوليــة  اجلويــة  اخلدمات  وا�ستثمار  اإقامة  بغية  التفاقية  هذه  فى 

الطرق املحددة فـى جدول الطـرق امللحق بهذه التفاقيــة ويطلق على هذه اخلدمات 

والطرق فيما ياأتـى بعد " اخلدمات املتفق عليها " و " الطرق املحددة " على التواىل . 

اأثناء   ، املتعاقدين  الطرفني  اأى من  املعينة من جانب  النقل اجلوى  وتتمتع موؤ�س�سة 

ا�ستثمارها للخـدمة املتفـق عليها على طريق حمدد باحلقوق التالية :

اأ  - التحليق بدون هـبوط عـبـر اإقليم الطرف املتعاقد الآخـر .

ب - الـتـوقـف فـى الإقليم املـذكـور لأغرا�ص غري جتارية .

وفقا  املحـددة  الطرق  على  نقطة  اأية  فى  والربيد  والب�سائع  الركاب  واإنزال  اأخذ  ج - 

لالأحكام الواردة فى جدول الطرق امللحق بهذه التفاقية .

2 (  لي�ص فى ن�ص الفقرة )1( من هذه املادة ما يخول موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة التابعة 

لأحد الطرفني املتعاقدين احلق فى اأن تاأخذ من اإقليم الطرف املتعاقد الآخر الركاب 

اأو الب�سائع اأو الربيد لقاء بدل اأو اأجر اإىل نقطـة اأخرى فـى اإقلـيم ذلك الطرف املتعاقد .

المادة الثالثة

تعيني موؤ�س�سات النقل اجلوى

املتعاقــد الآخر بذلك  ، ويخطر الطرف  اأن يعني  املتعاقدين  1 ( يحق لكل من الطرفني 

املتفــق عليها على  ا�ستثمار اخلدمات  بغية  اأكرث  اأو  ، موؤ�س�سة نقل جوى واحدة  كتابة 

الطرق املحددة .

2 ( مع مراعاة اأحكام الفقرتني )3( و )4( من هذه املادة ، على الطرف املتعاقــد الآخر فور 

ت�سلمه لهذا الإخطار منح موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة تراخي�ص ال�ستثمار الالزمة 

دون اإبطاء .
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3 ( يجوز ل�سلطات الطريان لدى اأى من الطرفني املتعاقدين اأن تطلب من موؤ�س�سة النقل 

اجلوى املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر اإثبات ا�ستيفائها لال�سرتاطـات املحـددة 

فى القوانني واللوائح التى تطبقها هذه ال�سلطات عادة وبطريقـة مقبولة على ا�ستثمار 

اخلدمات اجلوية الدولية وفقا لأحكام املعاهدة .

يحتفظ كل من الطرفني املتعاقدين بحقه فى رف�ص منح تراخي�ص ال�ستثمــار امل�سار   ) 4

اإليها فى الفقرة )2( من هذه املادة اأو فر�ص ما يراه �سروريا مـن �سروط على ممار�سة 

موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة للحقوق املحددة فى املادة 2 من هذه التفاقية وذلك فى 

اأية حالة ل يقتنع فيها هذا الطرف املتعاقد باأن جـزءا هاما من ملكية موؤ�س�سة النقل 

اجلوى املعينة واإدارتها الفعلية فى يد الطرف املتعاقـد الذى عينهـا اأو فى يد رعاياه .

يجوز ملوؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة واملرخ�ص لها علـى هذا النحو ، البدء فى اأى وقــت   ) 5

لأحكــام  وفقا  تعرفــة  و�سعــــت  قد  تكــون  اأن  �سريطة  عليها  املتفـق  اخلدمات  با�ستثمار 

املادة 11 من هذه التفاقية واأن تكون هذه التعرفة قد اأ�سبحت نافـذة بالن�سبة لتلك 

اخلدمة .

المادة الرابعة

اإلغاء اأو تعليق العمل برتاخي�س اال�ستثمار

يحتفظ كل من الطرفني املتعاقدين بحـق اإلغاء اأو تعليق تراخي�ص ال�ستثمار ملوؤ�س�سة   ) 1

النقل اجلوى املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخر من ممار�سـة احلقوق املحددة فى 

على ممار�سة هذه  �سروط  �سروريا من  يراه  ما  اأو فر�ص  التفاقية  2 من هذه  املادة 

احلقوق وذلك فى احلالت التالية : 

عدم القتناع باأن جزءا هامـا من ملكيـة هذه املوؤ�س�سة واإدارتها الفعلية فى يد الطرف  اأ - 

املتعاقد الذى عينها اأو فى يد رعاياه .  

ب - عدم التزام املوؤ�س�سة املذكورة بالقوانني اأو اللوائح املعمول بها لدى الطرف املتعاقد 

الآخر الذى منح هذه احلقوق . 

عدم قيام املوؤ�س�سة بال�ستثمار طبقا لل�سروط املقررة فى هذه التفاقيـة . ج - 
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ل يتـــم الإلغــــاء اأو التعليق اأو فر�ص ال�سروط املنوه عنها فى الفقرة )1( من هذه املادة   ) 2

اإل بعد الت�ساور مع الطرف املتعاقد الآخر مـا مل يكن من ال�سرورى القيام بذلك فورا 

للحيلولة دون ال�ستمرار فى انتهاك القوانني واللوائح .

ل يجــوز امل�سا�ص بحقــوق الطرف املتعاقد الآخر واملبينة باملادة 18 من هـذه التفاقية   ) 3

فى حالة اتخاذ اأحد الطرفني املتعاقدين لالإجراءات الواردة اأعاله . 

المادة اخلام�سة

االإعفاء من ال�سرائب اجلمركية وال�سرائب والر�سوم االأخرى

النقل  ملوؤ�س�سة  التابعة  الدولية  اجلوية  اخلدمات  فى  ت�ستثمر  التى  الطائرات  تعفى   ) 1

وزيوت  الوقود  اإمدادات  املتعاقدين وكذلك  الطرفني  اأى من  قبل  املعينة من  اجلوى 

ذلك  فى  مبا   ( الطائرات  وموؤن  للطائرات  العادية  واملعدات  الغيار  وقطع  الت�سـحيم 

الأطعمة وامل�سروبات والتبغ ( ، عند و�سولها اإىل اإقليم الطرف املتعاقد الآخر اأو و�سعها 

اأو على منت طائرات  على طائرة فى ذلك الإقليم بغر�ص ا�ستخدامها فقط بوا�سطة 

تلك املوؤ�س�سة ، من ال�سرائب اجلمركية ور�سوم التفتي�ص واأية ر�سوم اأو �سرائب مماثلة 

هذه  رحالت  فى  الإمدادات  تلك  ا�ستهلكت  لو  حتى  الآخر  املتعاقد  الطرف  اإقليم  فى 

الطائرات داخل ذلك الإقليم .

2 (  تعفى اإمدادات الوقود وزيوت الت�سحيم وقطع الغيار واملعدات العادية للطائرات وموؤن 

الطائرات )مبا فى ذلك الأطعمة وامل�سروبات والتبغ ( ، والتى يحتفظ بها على منت 

من   ، املتعاقدين  الطرفني  اأحد  قبل  من  املعينة  اجلوى  النقل  ملوؤ�س�سة  تابعة  طائرة 

ال�سرائب اجلمركية ور�سوم التفتي�ص واأية ر�سوم اأو �سرائب مماثلة فى اإقليم الطرف 

املتعاقد الآخر حتى لو ا�ستهلكت تلك الإمدادات فى رحالت هذه الطائرات داخل ذلك 

�سلطات اجلمارك  اإل مبوافقة  املعفاة وفقـا لذلك  الب�سائع  اإنزال  ، ول يجوز  الإقليم 

لدى الطرف املتعاقد الآخر . وتو�سع الب�سائع املعدة لإعادة ت�سديرها حتت الرقابة 

اجلمركية حتى يعاد ت�سديرها حتت اإ�سراف ال�سلطات اجلمركية .
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3 (  تعفى الأمتعة والب�سائع املحمولة بوا�سطة طائرات موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من 

قبل اأى من الطرفني املتعاقدين من ال�سرائب اجلمركية وال�سرائب والر�سوم الأخرى 

امل�سابهة لدى عبورها عبورا مبا�سرا لإقليم الطرف املتعاقد الآخر .

4 (  تعفى تذاكر ال�سفر وبوال�ص ال�سحن وما �سابه ذلك من وثائق تتعلق باأعمال موؤ�س�سة 

الدعائية  املواد  وكذلك   ، املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  قبل  من  املعينة  اجلوى  النقل 

اجلمركية  ال�سرائب  من  مقابل  بدون  لتوزيعها  �سعارها  حتمل  والتى  والإعالنية 

وال�سرائب والر�سوم الأخرى امل�سابهة عند اإدخالها اإقليم الطرف املتعاقد الآخر .

ل يجوز اأن تكون الر�سوم التى يفر�سها اأو ياأذن بفر�سها اأى من الطرفني املتعاقدين   ) 5

على موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل الطرف املتعاقد الآخـر مقابل ا�ستخدامها 

تدفعها  التى  تلك  من  اأعلى  اإدارتـه  حتت  الواقعة  الأخرى  والت�سهيالت  للمطارات 

اخلدمات  على  تعمـل  والتى  الطـرف  لذلك  التابعة  الوطنية  اجلوى  النقل  موؤ�س�سة 

اجلوية الدولية املماثلة مقابل ا�ستخدامها لنف�ص املطارات والت�سهيالت الأخرى .

المادة ال�ساد�سة

تطبيق القوانني واللوائح

املتعاقدين على مالحة  الطرفني  اأى من  لدى  بها  املعمول  واللوائح  القوانني  تطبق   ) 1

وا�ستثمار طائرات موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل اأحد الطرفني املتعاقدين اأثناء 

دخولها اإقليم الطرف املتعاقد الآخر ، وبقائها فيه ، وخروجها منه ، وعبورها فوق ذلك 

الإقليم . 

واخلا�سة  املتعاقديــن  الطرفني  من  اأى  لدى  بها  املعمول  واللوائـح  القوانني  تطبق   ) 2

وبخا�سة  اإقليمه  مـن  اأو  اإىل  والب�سائع  الطائرات  واأطقم  الركاب  خروج  اأو  بدخول 

على   ، ال�سحى  واحلجر  الطبية  والإجراءات  والعملة  واجلمارك  اجلوازات  معامالت 

الركاب واأطقم الطائرات والب�سائع التى ت�سل اإىل اأو تخرج من اإقليم اأحد الطرفني 

املتعاقدين على منت طائرات موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل الطرف املتعاقد 

الآخر . 
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3 (  تلتزم موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل كل من الطرفني املتعاقدين بتطبيق قوانني 

اإخراجها  اأو  اأرا�سيهما  اإىل  والنباتات  احليوانات  باإدخال  يتعلق  فيما  الآخر  الطرف 

منهما وذلك اأثناء دخول طائراتهما اإقليم ذلك الطرف املتعاقد الآخر اأو وجودها فيه 

اأو مغادرتها له .

لن  والتى  املتعاقدين  الطرفني  من  اأى  اإقليم  فوق  العابر  وال�سحن  والأمتعة  الركاب   ) 4

تخرج من املنطقة املحددة لهذه الأغرا�ص باملطار يجب عدم اإخ�ساعها ، اإل لإجراءات 

 ، اأفعال العنف باملطارات  مراقبة ب�سيطة با�ستثناء ما يتعلق بالإجراءات الأمنية �سد 

والقر�سنة اجلوية .   

المادة ال�سابعة

املبادئ التى حتكم ا�ستثمار اخلدمات املتفق عليها

1 (  يجب اأن يتوفر ملوؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل كل من الطرفني املتعاقدين فر�سا 

عادلة ومتكافئة ل�ستثمار اخلدمات املتفق عليها على الطرق املحددة بني اإقليميهما .

2 ( يجب على موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل اأى من الطرفني املتعاقدين اأن تاأخذ 

اأثناء ا�ستثمارها للخدمات املتفق عليها ، م�سالح موؤ�س�سة النقل اجلوى  فى اعتبارها 

التابعة للطرف املتعاقد الآخر مبا ل يوؤثر دون وجه حق على اخلدمات التى  املعينة 

تقدمها موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة الأخرى على كل الطريق اأو جزء منه .  

يجب اأن ترتبط اخلدمات املتفـق عليها التى تقدمها موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من   ) 3

الطرفني املتعاقدين اإرتباطا وثيقا باحتياجات اجلمهور للنقل على الطرق املحددة واأن 

يكون الهدف الرئي�سى لهـا توفري �سعة ، مبعامـل حمولة معقول ، يتنا�سب والحتياجات 

الراهنة واملتوقعة ب�سورة معقولة لنقل الركاب والب�سائع مبا فى ذلك الربيد النا�سئ 

من اأو املنتهى اإىل اإقليم الطرف املتعاقد الآخر الذى قام بتعيني موؤ�س�سة  النقل اجلوى .  

اأن تاأمني نقل الركــاب والب�سائع مبا فى ذلك الربيد الذى يتم حمله من واإنزاله اإىل 

نقــاط علـى الطرق املحددة فى اأقاليم دول اأخرى غري تلك التى عينت �سركة الطريان 

ينبغى اأن يتم وفقا للمبادئ العامة التى تق�سى بتنا�سب ال�سعة مع :
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اأ - متطلبات احلركة من واىل اإقليم الطرف املتعاقد الذى قام بتعيني موؤ�س�سة النقل 

اجلوى .

ب - متطلبــات احلركة للمنطقـــة التى متـــر من خاللها اخلدمـــات املتفـــق عليهــا ، بعد 

للدول  التابعة  النقل اجلوى  ملوؤ�س�سات  الأخرى  النقل  الأخذ فى العتبار خدمات 

التى ت�سملها املنطقة .

ج - متطلبـات ا�ستثمار موؤ�س�سات  النقل اجلوى العابرة .

المادة الثامنة

الن�ساطات التجارية

1 (  ي�سمح ملوؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة لكل من الطرفني املتعاقدين باإح�سار والحتفاظ 

وفق  والتجاريني  والفنيني  الإداريني  باملوظفني  الآخر  املتعاقد  الطرف  اإقليم  فى 

متطلبات تقدمي خدمة النقل اجلوى والأعمال امل�ساعدة واملكملة على اأ�سا�ص املعاملة 

باملثل .

اإىل  املطلوبة  الوظائف  اإ�سناد  لها  يجوز  املعينة  اجلوى  النقل  موؤ�س�سة  اختيار  2 (  ح�سب 

املوظفني التابعني لها اأو با�ستعمال خدمات اأى موؤ�س�سة تعمل فى اإقليم الطرف املتعاقد 

الآخر واملخولة باأداء تلك اخلدمات فى اإقليم ذلك الطرف وفق القوانني الوطنية .

المادة التا�سعة

الت�سغيل بالرموز امل�سرتكة

1 ( عند ت�سغيل اأو ت�سويق اخلدمات اجلويــة على اخلطوط املتفــق عليها بجدول الطرق 

اجلوية امللحق بهذه التفاقية فاإنه با�ستطاعة اأى موؤ�س�سة نقل جوى معينة من قبل 

اأحد الطرفني املتعاقدين الدخول فى ترتيبات فى جمال رموز الرحالت امل�سرتكة مع :

اأ -  موؤ�س�سة النقل اجلوى من نف�ص بلد الطرف املتعاقد .

ب - موؤ�س�سة النقل اجلوى من بلد الطرف املتعاقد الآخر .
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ج - موؤ�س�سة نقــل جــوى تابعــة لبلد طرف ثالث ، �سريطة اأن تقوم �سلطات بلد الطرف 

املتعاقد الآخر  التابعة للطرف  النقل اجلوى  ملوؤ�س�سة  الثالث مبنح حقوق مماثلة 

وال�سماح لها بالت�سغيل وتقدمي خدماتها بالتفاق مع موؤ�س�سات نقل جوى اأخرى 

من واىل وعرب اإقليم الطرف الثالث .

2 (  تخ�سع �سروط الرتتيبات املذكورة اأعاله عند ممار�ستها من قبل كافة موؤ�س�سات النقل 

اجلوى  لالآتى :

اأ - حيازة حقوق النقل اجلوى الالزمة .

ب - اأن تفى باملتطلبات الالزمة ملثل هذه الرتتيبات .

ج - اأن تو�سح مل�سرتى التذاكر التى تباع فى نقاط البيع املختلفة ا�سم موؤ�س�سة النقل 

اجلوى  النقل  موؤ�س�سات  من  اأى  ومع  مقطع  لكل  بالت�سغيل  تقوم  التى  اجلوى 

املتعاقدة �سيكون للم�سرتى عالقة تعاقدية .

3 (  تعطى الأولوية ملوؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة فى كال البلدين عند ت�سغيل رحالت جوية 

مع طرف ثالث .

املعينة تقدمي ترتيباتها املقرتحة فى جمال تبادل رموز  النقل اجلوى  4 (  على موؤ�س�سة 

الرحالت امل�سرتكة ، وكذلك الرتتيبات الأخرى املتعلقة بتخ�سي�ص حيز حل�سابها على 

لكال  التابعة  املدنى  الطريان  �سلطات  اإىل  الأخرى  اجلوى  النقل  موؤ�س�سات  طائرات 

الطرفني املتعاقدين للموافقة عليها قبل فرتة خم�سة ع�سر )15( يوما من ال�سروع فى 

تقدمي هذه الرتتيبات .

المادة العا�سرة

املوافقة على جداول الرحالت

تعر�ص موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل اأى من الطرفيــن املتعاقديـن على �سلطات 

ثالثني  قبل  وذلك  عليها  للموافقة  الرحالت  جداول  الآخر  املتعاقد  بالطرف  الطريان 

)30( يوما على الأقل مـن بدء ت�سيري اخلدمات على الطرق املحددة . ويجوز اإنقا�ص هذه 

املدة فى حالت خا�سة بناء على موافقة ال�سلطات املذكورة . 
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كما يجب على موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل كل من الطرفني املتعاقدين حتديد 

طراز الطائرات التى �سيتم ا�ستخدامها لتنفيذ تلك اجلداول .

المادة احلادية ع�سرة

التعرفـــــــات

حتدد التعرفات التى تتقا�ساها موؤ�س�سة النقل اجلوى املعينة من قبل اأحد الطرفني   ) 1

املتعاقدين عن النقل اإىل ومن اإقليم الطرف املتعاقد الآخر فى م�سـتويات معقولة مع 

الأخذ بعني العتبار جميع العوامل املتعلقة بذلك مبا فيهــا تكاليف ال�ستثمار والربح 

املعقول وتعرفات موؤ�س�سة النقل اجلوى الأخرى .

فيما يتعلق بالتعرفات امل�سار اإليها فى الفقرة )1( من هذه املادة ميكن ملوؤ�س�سة النقل   ) 2

اجلوى املعينة التابعة لكل من الطرفني املتعاقدين الت�ساور فيما بينها ومع موؤ�س�سة 

النقل اجلوى العاملة على كل اأو بع�ص الطرق املحددة لالتفاق ب�ساأنها وكلما كان ذلك 

ممكنا با�ستخدام الإجراءات اخلا�سة باحتاد النقل اجلوى الدوىل اأو اأى هيئة مماثلة 

معرتف بها دوليا .

لدى  الطريان  �ســلطات  اإلـى   ، اأعاله  املذكور  النحو  على  عليها  املتفق  التعرفات  تقدم   ) 3

يوما   )45( واأربعني  خم�سة  قبل  وذلك  عليهـا  للموافقة  املتعاقدين  الطرفني  من  كل 

على الأقل قبل اليوم املقرر لتطبيقها . ويجوز ، فـى حالت خا�سة تخفي�ص هذه املدة 

بالتفاق مع ال�سلطات املذكورة .

الطريان  �سلطات  من  اأى  تعلن  مل  واإذا   ، �سراحة  التعرفات  هذه  على  املوافقة  4 (  جتوز 

عدم موافقتها عليها خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تقدميها وفقا للفقرة )3( 

من هذه املادة ، يعترب ذلك موافقـة عليهـا ، وفى حالة تخفي�ص املدة املحددة لتقدمي 

التعرفات طبقا للفقرة )3( فيجوز ل�سلطات الطريان التفاق على اأن تكون املدة التى 

يلزم خاللها الإخطار بعدم املوافقة اأقل عن ثالثني )30( يوما .
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5  ( �إذ� تعــذر �التفــاق على و�ضع تعرفــة وفقــا للفقــرة )2( مـــن هـــذه �ملـــادة �أو �إذ� �أخطــرت 

�ضلطة   ، �ملادة  هذه  من   )4( بالفقرة  �ملبينـة  �ملدة  خالل   ، �لطري�ن  �ضلطات  �إحدى 

�لفقرة )2(  �الأخرى بعدم مو�فقتها على تعرفة متفق عليها طبقا الأحكام  �لطري�ن 

من هـذه �ملــادة ، فعلـى �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرفني �ملتعاقدين �ل�ضعى �إىل حتديد 

�لتعرفة باالتفاق فيما بينهما .

�أى تعرفة معرو�ضة عليهـا مبوجب  �إذ� مل تتمكن �ضلطات �لطري�ن من �التفاق على   )  6

�لفقرة )3( من هذه �ملادة �أو على �أية تعرفة مبوجب �لفقرة )5( من هذه �ملادة فيجب 

ت�ضوية �خلالف وفقا الأحكام �ملادة 18 من هـذه �التفاقية . 

7 ( تظــل �لتعرفــة �لتـى تو�ضــع مبوجــب �أحكام هــذه �ملــادة �ضاريــة �إىل حيــن و�ضــع تعرفــة 

جديدة . ومع ذلك ال يجوز ��ضتناد� �إىل هذه �لفقرة متديد �لعمل بالتعرفة الأكرث من 

�ثنى ع�ضر )12( �ضهر� بعد �لتاريخ �ملحدد النتهائها .

المادة الثانية ع�شرة

تبادل املعلومات

مـن  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  من  يطلب  �أن  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  على   )  1

قبله �إمد�د �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرف �ملتعاقد �الآخر - م�ضبقا بوقت كاف ح�ضب 

�الإمكان - بن�ضخ من �لتعرفات و�جلد�ول مبا فى ذلك �أى تعديل لها وكافة �ملعلومات 

�خلا�ضة  �لبيانات  ذلك  وي�ضمل   . عليها  �ملتفق  �خلدمات  با�ضتثمار  �ملتعلقة  �الأخرى 

بال�ضعة �ملعرو�ضة على كل من �لطرق �ملحددة و�أى معلومات �أخرى قد تكون مطلوبة 

الإقناع �ضلطات �لطري�ن فى �لطرف �ملتعاقد �الآخر باملر�عاة �لتامة ال�ضرت�طات هذه 

�التفاقية .

على كل من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يطلب من موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبله   ) 2

�ملتعلقة  �الإح�ضائية  بالبيانات  �الآخر  �ملتعاقد  �ضلطات �لطري�ن لدى �لطرف  �أن متد 

باحلركة �ملنقولة على �خلدمات �ملتفق عليها مع بيان نقاط �ملن�ضاأ و�ملق�ضد .
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المادة الثالثة ع�شرة

العرتاف بال�شهادات والإجازات

تعترب �ضهاد�ت �الأهلية للطري�ن و�ضهاد�ت �ل�ضالحية و�الإجاز�ت �ل�ضادرة �ملعتمدة من �أحد 

�لطرفني �ملتعاقدين ، و�لتى ما تز�ل �ضارية ، نافذة �ملفعول من قبل �لطرف �ملتعاقد �الآخر 

بغر�ض ت�ضغيل �خلدمات �ملتفق عليها على �لطرق �ملحددة فى �مللحق �ضريطة �أن تكون تلك 

�ل�ضهاد�ت �أو �الإجاز�ت �ل�ضادرة �أو �ملعتمدة مطابقة للمعايري �ملو�ضوعة طبقا للمعاهدة .

ولكن يحق لكل من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يرف�ض �العرت�ف لغر�ض �لطري�ن فوق �إقليمه ، 

ب�ضهاد�ت �ل�ضالحية و�الإجاز�ت �ملمنوحة ملو�طنيه �أو �لتى يتم �عتمادها من قبل �لطرف 

�ملتعاقد �الآخر .

المادة الرابعة ع�شرة

ال�شالمـة اجلـويـة

1 (  يجوز لكل طرف متعاقد �أن يطلب فى �أى وقت �إجر�ء م�ضاور�ت حول معايري �ل�ضالمة 

�أو عملياتهم �ملعمول بها من قبـل �لطـرف  �أى جمال يتعلق بالطائرة ومالحيها  فى 

�ملتعاقد �الآخر ، ويتوجب عقد هذه �مل�ضاور�ت خالل مدة ثالثني )30( يوما من تاريخ 

تقدمي هذ� �لطلب .

2 (  �إذ� تبني الأحد �لطرفني �ملتعاقدين بعد �إجر�ء مثل هذه �مل�ضاور�ت باأن �لطرف �ملتعاقد 

بها  �ملعمول  �ل�ضالمة �جلوية  ملعايري  �الأدنى  بفاعلية �حلد  ينفذ  �الآخر ال يطبق وال 

�الآخر  �ملتعاقد  �لطرف  �إخطار  �الأول  �ملتعاقد  �لطرف  ، فعلى  �ملعاهدة  فى حينه وفق 

بالنتائج �لتى تو�ضل �إليها ، و�خلطو�ت �ل�ضرورية �لتى يلزم �تخاذها لتتماثل مع تلك 

�ملعايري ، وعلى �لطرف �ملتعاقد �الآخر �تخاذ �الإجر�ء�ت �لت�ضحيحية �ملنا�ضبة . �إن ف�ضل 

 )15( فرتة  خالل  �ملنا�ضبة  �لت�ضحيحية  �خلطو�ت  �تخاذ  فى  �الآخر  �ملتعاقد  �لطرف 

يوما �أو �أى فرتة �أطول يتفق عليها ، يعد �ضببا لتطبيق �ملادة 4 من هذه �التفاقية .

�أية  �أن  ، فاإنه من �ملتفق عليه  33 من �ملعاهدة  بالرغم من �ل�ضروط �لو�ردة فى �ملادة    ) 3

�لطرفني  �أحد  قبل  من  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  بو��ضطة  ت�ضغيلها  يتم  طائرة 

�ملتعاقدين ميكن �أن تخ�ضع للتفتي�ض �لد�خلى و�خلارجى بو��ضطة �ملندوبني �ملفو�ضني 

من  للتاأكد  �لطرف  هذ�  �إقليم  فى  تو�جدها  �أثناء  �الآخر  �ملتعاقد  �لطرف  قبل  من 
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�ضالحية �ل�ضهاد�ت و�لرت�خي�ض �خلا�ضة بها ومبالحيها ، وكذلك للتاأكد من حالة 

�لطائرة �لعامة ومعد�تها و�أدلتها ) و�لتى ي�ضار �إليها من خالل هذه �ملادة " بالتفتي�ض 

�مليد�نى" ( �ضريطة �أن ال يت�ضبب ذلك فى حدوث تاأخري غري مربر الإقالع �لطائرة .

�إذ� �أدت �أى من عمليات �لتفتي�ض �مليد�نى �إىل �ال�ضتنتاجات �لتالية :   ) 4

�جلوية  لل�ضالمة  �الأدنى  �حلد  م�ضتوى  مع  يتفقان  ال  ت�ضغيلها  �أو   ، �لطائرة  �أن   - �أ 

�ملن�ضو�ض عليه فى �ملعاهدة وذلك ب�ضكل يدعو للقلق . 

ب - �فتقار �لتنفيذ �لفعال مل�ضتويات �ل�ضيانة �ملقررة مبوجب مقايي�ض �ل�ضالمة �جلوية 

�ملعمول بها فى حينه وفق �ملعاهدة وذلك ب�ضكل يدعو للقلق .

ج - �أن �أى من �ضهاد�ت �أو �أدلة �لطائرة غري �ضارى �ملفعول .

فيحق للطرف �ملتعاقد �لذى يجرى �لتفتي�ض �مليد�نى وفقا لالأغر��ض �لتى ن�ضت 

عليها �ملادة 33 من �ملعاهدة �ال�ضتنتاج باأن �ملتطلبات �لتى مبوجبها �أ�ضدرت �ل�ضهاد�ت 

�أو �لرت�خي�ض �ملتعلقة بالطائرة �أو مبالحيها �أو تلك �لتى مبوجبها �عتربت �إنها 

�ضارية ، �أو �أن �ملتطلبات �لتى مت مبوجبها ت�ضغيل �لطائرة ال تطابق �أو ترقى �إىل 

�ملعايري �لدنيا �ملعمول بها وفق �ملعاهدة عندها يتم تطبيق �لفقرة )6( من هذه �ملادة .

�ملعينة من قبل طرف متعاقد الأ�ضباب  �لنقل �جلوى  ( فى حالة رف�ض ممثل موؤ�ض�ضة   5

غري مربرة �إجر�ء �لتفتي�ض �مليد�نى لطائرة ت�ضغلها تلك �ملوؤ�ض�ضة �أو منح �الإذن باإجر�ء 

�لتفتي�ض من قبل مندوب مفو�ض من �لطرف �ملتعاقد �الآخر طبقا للفقرة )3( من 

فى  �إليه  �مل�ضار  �لقلق  �أن  ي�ضتنتج  �أن  �الآخر  �ملتعاقد  للطرف  يجوز  فاإنـه   ، �ملادة  هذه 

�مل�ضار  �إىل �ال�ضتنتاجات  �ملادة قد حتقق وهو �الأمر �لذى يوؤدى  �لفقرة )4( من هذه 

�إليها فى تلك �لفقرة .

�لت�ضغيل  ترخي�ض  تعديل  �أو  �إيقاف  فى  بحقه  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  يحتفظ   )  6

��ضتنتاج  حالة  فى  فور�  �الآخر  �ملتعاقد  للطرف  �لتابعة  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  ملوؤ�ض�ضة 

�إجر�ء�ت فورية �ضرورى ل�ضالمة عمليات موؤ�ض�ضة  �تخاذ  باأن  �الأول  �ملتعاقد  �لطرف 

�إجر�ء  رف�ض  �أو جر�ء  �مليد�نى  �لتفتي�ض  نتيجة  ذلك  كان  �ضو�ء  �ملعينة  �لنقل �جلوى 

�لتفتي�ض �مليد�نى �أو ب�ضبب رف�ض عقد �مل�ضاور�ت �أو غري ذلك .

يجب �إيـقاف �أى �إجر�ء يتخذ من قبل �أحد �لطرفني �ملتعاقدين طبقا للفقرتني ) 2 (    ) 7

اأو ) 6 ( �أعاله ، فى حالة �نتهاء �الأ�ضباب �لتى �أدت �إىل �تخاذه .
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المادة اخلام�شة ع�شرة

اأمــــن الطــريان

يوؤكد �لطرفان �ملتعاقد�ن ، مت�ضيا مع حقوقهما و�لتز�ماتهما مبقت�ضى �لقانون �لدوىل ،   ) 1

�أن �لتز�م كل منهما جتاه �الآخر حلماية �أمن �لطري�ن �ملدنى �ضد �أفعال �لتدخل غري 

�مل�ضروع ي�ضكل جزء� ال يتجز�أ من هذه �التفاقية ، وبدون �حلد من �ضمولية حقوقهما 

ب�ضفة  �ضيعمالن  �ملتعاقدين  �لطرفني  فان  �لدوىل  �لقانون  مبقت�ضى  و�لتز�ماتهما 

خا�ضة مبا يتطابق مع �أحكام �ملعاهدة �خلا�ضة باجلر�ئم وبع�ض �الأفعال �الأخرى �لتى 

، ومعاهدة   1963 �ضبتمرب   14 بتاريخ  �ملوقعة فى طوكيو  �لطائر�ت  ترتكب على منت 

قمع �ال�ضتيالء غري �مل�ضروع على �لطائر�ت �ملوقعة فى الهاى بتاريخ 16دي�ضمرب1970 ، 

ومعاهدة قمع �الأفعال غري �مل�ضروعة �ضد �ضالمة �لطري�ن �ملدنى �ملوقعة فى مونرتيال 

بتاريخ 23 �ضبتمرب 1971 ، و�لربوتوكول �خلا�ض بقمع �أعمال �لعنف فى �ملطار�ت �لتى 

و�أية   ،  1988 فرب�ير   24 بتاريخ  مونرتيال  فى  �ملوقع  �لدوىل  �ملدنى  �لطري�ن  تخدم 

معاهد�ت �أخرى الأمن �لطري�ن يكون �لطرفان �ملتعاقد�ن قد �ن�ضما �إليها .

يقدم �لطرفان �ملتعاقد�ن كل منهما لالآخر كل معاونة �ضرورية عند �لطـلب للحيلولة   )2

غري  �الأفعال  من  وغريها  �ملدنية  �لطائرة  على  �مل�ضروع  غري  �ال�ضتيالء  �أفعال  دون 

، وكذلك �ملطار�ت وت�ضهيالت  �مل�ضروعة �ضد �ضالمة تلك �لطائرة وركابهـا وطاقمها 

�ملالحة �جلوية ، و�أى تهديد �آخر الأمـن �لطري�ن �ملدنى .

�أحكام  �مل�ضرتكة - مبا يتطابق مع  �ملتعاقد�ن - فى نطاق عالقاتهما  يعمل �لطرفان   )3

�أمن �لطري�ن �ل�ضادرة عن منظمة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل و�لو�ردة على هيئة مالحق 

ملعاهدة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل وذلك �إىل �ملدى �لذى تنطبق فيـه هذه �الأحكام �الأمنية 

بالن�ضبــة للطرفيــن �ملتعاقديــن ، ويطلبــان مــن م�ضتثمـــرى �لطائـــر�ت �مل�ضجلــة لديهمــا 

�أو م�ضتثمرى �لطائر�ت �لذين يكون مقر عملهم �لرئي�ضى �أو مقر �إقامتهم �لد�ئمة فى 

�أحكام  �إقليميهما �ضرورة �لعمل مبا يتطابق مع  �إقليميهما وم�ضتثمرى �ملطار�ت فى 

�أمن �لطري�ن �ملذكورة .

�لطائر�ت  �لطلب من م�ضتثمرى  �أنه يجوز  �ملتعاقدين على  �لطرفني  يو�فق كل من   )4

�ملذكورين مر�عاة �أحكام �أمن �لطري�ن �مل�ضـار �إليها فى �لفقـرة )3( �أعاله و�لتى يطلبها 
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�لطرف �ملتعاقد �الآخر ب�ضاأن �لدخول �إىل ، �أو �خلروج من ، �أو �أثناء �لوجود فى �إقليم 

�لتاأكد من �لتطبيق  �ملتعاقدين  �ملتعاقد �الآخر وعلى كل مـن �لطرفني  ذلك �لطرف 

�لفعال للتد�بري �ملالئمــة د�خـل �إقليمه حلماية �لطائر�ت ولفح�ض �لركاب و�لطاقم 

�ل�ضعود  و�أثناء  قبل  �لطائرة  خمازن  وكذلك  و�لب�ضائع  و�الأمتعة  �ملحمولة  و�ملو�د 

و�لتحميل ، وعلى كـل من �لطرفني �ملتعاقدين �أي�ضا �لنظر بعيـن �العتبار الأى طلب 

من �لطرف �ملتعاقد �الآخر التخاذ تد�بري �أمنية خا�ضة معقولة ملو�جهة تهديد معني .

يعاون �لطرفان �ملتعاقد�ن كل منهما �الآخر ، فى حالة حــدوث و�قعة �أو تهديد بو�قعة    )5

�ضد  م�ضروعة  غري  �أخرى  �أفعال  �أى  �أو  مدنيـة  طائرة  على  �مل�ضروع  غري  لال�ضتيالء 

 ، �جلوية  �ملالحة  ت�ضهيالت  �أو  �ملطار�ت  �أو  وطاقمها  ركابها  �أو  �لطائرة  تلك  �ضالمة 

وذلـــك بت�ضهيـــل �الت�ضـــاالت و�لتد�بـيـــر �ملالئمـــة �الأخـــرى الإنهـــاء مثـــل هـــذه �لو�قعـــة 

�أو �لتهديد ب�ضرعة و�ضالمة .

المادة ال�شاد�شة ع�شرة

حتويــل فائ�ض الإيرادات

�لطـرف  قبل  من  �ملعينة  �جلوى  �لنقل  موؤ�ض�ضة  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  مينح   )1

�ملتعاقد �الآخر حق �لتحويل لفائ�ض �الإير�د�ت عن �مل�ضروفات �لتى حتققها �ملوؤ�ض�ضة 

�أن يتم  �ملتعاقد �الأول مقابل نقل �لركاب و�لربيـد و�لب�ضائع على  �إقليم �لطرف  فى 

ذلك ب�ضعر �ل�ضرف �لر�ضمى للعملة �ملحلية عند طلب �إجر�ء �لتحويل . 

�إذ� فر�ض �أحد �لطرفني �ملتعاقدين قيود� على حتويل فائ�ض �الإير�د�ت على �مل�ضروفات   )2

�لتى حتققها موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �لطرف �ملتعاقد �الآخـر ، فيكون 

من حق هذ� �لطرف فر�ض قيود مماثلة على موؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل 

�لطرف �ملتعاقد �الأول .

المادة ال�شابعة ع�شرة

امل�شـاورات 

بروح من �لتعاون �لوثيق تقوم �ضلطات �لطري�ن لدى كل من �لطرفيـــن �ملتعاقدين   )1

بالت�ضاور فيما بينهـا من وقت الآخر وذلك بغر�ض �لتاأكــد من تنفيذ و�لتقيد ب�ضورة 

مر�ضية باأحكام هذه �التفاقية و�جلدول �مللحق بها ، كما تت�ضاور �أي�ضا عند �القت�ضاء 

الإجر�ء �أى تعديل عليها .
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يجوز الأى طرف متعاقد طلب �لت�ضاور بهدف تعديل �التفاقية �حلالية �أو ملحقها ،   )2

��ضتالم �لطلب من  تاريخ  �مل�ضاور�ت خالل �ضتني)60( يومـا من  �أن تبد�أ هذه  ويجب 

طرف �ملتعاقد �الآخر ما مل يتم �التفاق على خالف ذلك وميكن �إجر�ء تلك �مل�ضاور�ت 

من خالل �ملر��ضالت . 

المادة الثامنة ع�شرة

ت�شوية املنازعات

�التفاقية  هـذه  تطبيق  �أو  تف�ضري  على  �ملتعاقدين  �لطرفني  بني  خالف  �أى  ن�ضاأ  �إذ�   ) 1

فعليهما �أوال حماولة ت�ضويته عن طريق �لتفاو�ض .

�إذ� تعذر على �لطرفني �ملتعاقدين �لتو�ضل �إىل ت�ضوية عن طريق �لتفاو�ض ، جاز لهما    ) 2

�التفاق على �إحالة �خلالف �إىل �ضخ�ض �أو هيئة للف�ضل فيه فاإذ� مل يتفقا على ذلك ، 

يعـــر�ض �لنـــز�ع للف�ضـــل فيه بنـــاء على طلـــب �أى من �لطرفيـــن �ملتعاقديـــن على هيئــة 

حتكيم م�ضكلة من ثالثة حمكمني يعني كل طرف متعاقد حمكم و�حد منهم ، ويتفق 

�ملحكمان �ملعينان على هذ� �لوجه على �ختيار �ملحكم �لثالث . وعلى كل من �لطرفني 

�لطرف  ��ضتالمه من  تاريخ  �ضـتني)60( يوما من  �أن يعني حمكما خالل  �ملتعاقدين 

�إىل مثل هذه  �لنز�ع  �إحالة  �لدبلوما�ضية يطلب فيها  بالطرق  �الآخر مذكرة  �ملتعاقد 

�لهيئة ، ويجب �أن يتم تعيني �ملحكم �لثالث خالل �ضتني )60( يوما �أخرى . فاإذ� تعذر 

على �أى من �لطرفني �ملتعاقديـن تعيني �ملحكم �خلا�ض به فى خالل �لفرتة �ملحددة 

�أو �إذ� مل يتم تعيني �ملحكم �لثالث فى �لفرتة �ملحددة �أي�ضا فلرئي�ض جمل�ض منظمة 

بتعيني  �لقيـام  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  �أى  طلب  على  بناء  �لدوىل  �ملدنى  �لطري�ن 

�أن  �أو حمكمني على ح�ضب ما تقت�ضيه �حلالة . ويجب فى مثـــل هذه �حلالة  حمكم 

يكون �ملحكم �لثالث من رعايا دولة ثالثة و�أن ير�أ�ض هيئة �لتحكيم .

يلتزم �لطرفان �ملتعاقد�ن بتنفيذ �أى قر�ر ي�ضدر وفقا للفقرة )2( من هـذه �ملادة .   ) 3

المادة التا�شعة ع�شرة

املعاهدات املتعددة الأطراف

فى حالة �إبر�م معاهدة �أو �تفاقية متعددة �الأطر�ف تتعلق بالنقــل �جلوى ويكون �لطرفان 

�ملتعاقـــد�ن طرفيــن فيهــا ، فاإنــه يجــب تعديــل هــذه �التفاقيـــة لتطابــق �أحكـام تلـــك �ملعاهــدة 

�أو �التفاقية �ملذكورة .
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المادة الع�شرون

التعديـــــــــالت

�إذ� رغـب �أى من �لطرفني �ملتعاقدين فى تعديل �أى ن�ض من ن�ضو�ض �التفاقية مبا   ) 1

فى ذلك جدول �لطرق - �لذى يعترب جزء� ال يتجز�أ منها - فعليه �أن يطلب �إجر�ء 

م�ضاور�ت وفقا الأحكام �ملادة 17 من هذه �التفاقية ، وميكن �أن تتم تلك �مل�ضاور�ت عن 

طريق تبادل �الت�ضاالت .

�إذ� كان �لتعديل متعلقا باأحكام �التفاقية ولي�ض بجدول �لطرق ، فاإن �ملو�فقة عليه من   ) 2

جانب كل من �لطرفني �ملتعاقدين يجب �أن تتم وفقا لالإجر�ء�ت �لت�ضريعية فى كل 

منهما ، وي�ضبح نافذ �ملفعول متى تاأكد ذلك بتبادل �ملذكر�ت بالطرق �لدبلوما�ضية .

�إذ� �قت�ضر �لتعديل على �أحكام جدول �لطرق ، فيتم �التفاق عليه بيـن �ضلطات �لطري�ن   ) 3

لدى كل من �لطرفني �ملتعاقدين .

المادة احلادية والع�شرون

الت�شجيل لدى منظمة الطريان املدنى الدوىل

ت�ضجل هـذه �التفاقيـة و�أية تعديــالت تدخــل عليهــا لدى منظمة �لطري�ن �ملدنى �لدوىل .

المادة الثانية والع�شرون

اإنهـــاء التفاقيـــة

يجوز الأى من �لطرفني �ملتعاقدين �أن يخطر �لطرف �ملتعاقد �الآخر فى �أى وقت بقر�ره 

�لطري�ن  �إلـى منظمة  �لوقت  نف�ض  �الإخطار فى  يبلغ هذ�  �أن  ، على  �التفاقية  �إنهاء هذه 

�ملدنى �لدوىل . وفى هذه �حلالة ينتهى �لعمل بهذه �التفاقية بعد �نق�ضاء �ثنى ع�ضر )12( 

�ضهر� من تاريخ ��ضتالم �لطرف �ملتعاقد �الآخر لالإخطار ما مل يتم �التفاق على �ضحب هذ� 

�الإخطار قبل �نتهاء هذه �ملدة . و�إذ� مل يقـر �لطرف �ملتعاقد �الآخر با�ضتالمه لالإخطار 

فيعترب �أنه قد ت�ضلمه بعد م�ضى �أربعة ع�ضر )14( يوما من تاريخ ��ضتالم منظمة �لطري�ن 

�ملدنى �لدوىل لهذ� �الإخطار .
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المادة الثالثة والع�شرون

�شــريان املفعــول

�لت�ضريعية  لالإجر�ء�ت  وفقا  �ملتعاقدين  �لطرفني  من  كل  �التفاقية  هذه  على  ي�ضدق 

�ملعمول بها فى بلد كل منهما ، وت�ضبح �ضارية �ملفعول �عتبار� من �ليوم �لذى يتم فيه تبادل 

�ملذكر�ت �لدبلوما�ضية �ملوؤكدة الإمتام ��ضتيفاء هذه �الإجر�ء�ت . 

�ملعطـى لكل منهما قد  �لتفوي�ض  بناء على   ، �أدناه  بالتوقيع  �ملفو�ضني  و�إثباتا لذلك فاإن 

وقعا على هذه �التفاقية .

وقعت هذه �التفاقية فى يوم �لثالثـاء بتاريخ 28 ربيع �لثانى 1431هـ �ملو�فق 13 �أبريل 2010م 

فى م�ضقط من ن�ضختني �أ�ضليتني باللغة �لعربية ، ولكل منهما نف�ض �حلجية �لقانونية .

عن حكومة

�شلطنة عمان

عن اجلماهريية العربية الليبية

ال�شعبية ال�شرتاكية العظمى
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امللحــق

جـدول الطرق رقم )1(

�لطــرق �جلــوية �لتى يحـق ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل حكومة �ضلطنة عمان   ) 1

��ضتثمارها :

2 ( ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل حكومة �ضلطنة عمان �حلق فى �إلغاء �لهبوط ، 

خالل جميع �أو �أى من رحالتها ، فى �أى من �لنقاط �ملذكورة فى �لعمودين )2( و )4( 

�أعاله �ضريطة �أن تبد�أ �خلدمات �ملتفـق عليها على هذه �لطرق من نقطة فى �لعمود 

رقم )1( .

جـدول الطرق رقم )2(

�لطرق �جلوية �لتى يحق ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �جلماهريية �لعظمى    ) 1

��ضتثمارها :

ملوؤ�ض�ضة �لنقل �جلوى �ملعينة من قبل �جلماهريية �لعظمى �حلق فى �إلغاء �لهبوط ،   ) 2

خالل جميع �أو �أى من رحالتها ، فى �أى من �لنقاط �ملذكورة فى �لعمودين )2( و )4( 

�أعاله �ضريطة �أن تبد�أ �خلدمات �ملتفق عليها على هذه �لطرق من نقطة فى �لعمود 

رقم )1( .

نقاط فيما وراءاإىلنقاط متو�شطةمن

)1()2()3()4(

نقاط فى

�ضلطنة عمان

�أية نقاط بدون 

حق نقل

نقاط فى

�جلماهريية �لعظمى
�أية نقاط بدون حق نقل

نقاط فيما وراءاإىلنقاط متو�شطةمن

)1()2()3()4(

نقاط فى

�جلماهريية �لعظمى

�أية نقاط بدون 

حق نقل

نقاط فى

�ضلطنة عمان
�أية نقاط بدون حق نقل


