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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/108

بالت�سديق على اتفاقية اإن�ساء حمور دويل للنقل والعبور

بني حكومات اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�سلطنة عمان

ودولة قطر وتركمان�ستان وجمهورية اأوزبك�ستان " اتفاقية ع�سق اأباد "

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلــى اتفاقيـــة اإن�ســـاء حمـــور دولــي للنقــل والعبــور بني حكومــات اجلمهوريــة الإ�سالميـــة 

الإيرانية و�سلطنة عمان ودولة قطر وتركمان�ستان وجمهورية اأوزبك�ستان " اتفاقية ع�سق 

اأباد " املوقعة فـي مدينة ع�سق اأباد بتاريخ 21 جمادى الأوىل 1432هـ املوافق 25 اأبريل 2011م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 26 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافـــــق : 24 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية

اإن�شاء حمور دويل للنقل والعبور

بني

حكومات اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية و�شلطنة عمان 

ودولة قطر وتركمان�شتان وجمهورية اأوزبك�شتان

" اتفاقية ع�شق اأباد "

اإن حكومات كل من اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية و�سلطنة عمان ودولة قطر وتركمان�ستان 

وجمهورية اأوزبك�ستان وامل�سار اإليها فيما بعد بـــ " الأطراف املتعاقدة " ،

رغبة منها فـي دعم وتعزيز عالقات التعاون وتنمية الروابط القت�سادية فيما بينها ،

امل�ستويني  التنمية وتو�سيع العالقات القت�سادية بني �سعوبها على  واإدراكا مل�سرية تعزيز 

الإقليمي والعاملي ،

واعرتافــا باأهميــة اإيجـــاد اتفاقيـــات دوليــة للنقل العابر ) الرتانزيت ( للب�سائع من خالل 

البنــى الأ�سا�سيـــة املتمثلــة فـي خطــوط ال�سكـــك احلديديــة والطــرق واملوانــئ بالإ�سافة اإىل 

احلاجة اإىل دعم عملية التنمية القت�سادية امل�ستدامة لدولها ،

وتاأكيــدا على التزامهـــا بتقديــم الت�سهيـــالت الالزمــة للنقــل ال�سلـــ�س وال�سريــع والفعـــال 

للب�سائع والركاب من واإىل الدول الأخرى ، وال�سعي لال�ستفادة من موقعها اجلغرافـي ،

اإمكانياتها وتطويرها بغية ت�سهيل نقــل وعبــور الب�سائـع  وتعبريا عن ا�ستعدادها لتنمية 

والركاب على اأ�سا�س الت�سريعات الوطنية ال�سائدة ومبوجب التفاقيات واملعايري الدولية 

فـي النقل ،

ورغبة منها فـي بذل اأق�سى اجلهود املمكنة لال�ستفادة من البنية الأ�سا�سية احلالية لنقل 

وعبور الب�سائع والركاب عرب اأقاليمها ،

فقد مت التفاق على ما يلي : 
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املـــادة ) 1 (

تعريفات

فـي تطبيـق اأحكـــام هذه التفاقيـــة يكـــون للكلمـــات والعبـــارات التاليـــة املعنى املبني قرين 

كل منها : 

الناقل : اأي �سخ�س طبيعي اأو اعتباري م�سجل فـي اإقليم اأي من الأطراف املتعاقدة  اأ - 

تخول له ت�سريعات بلده القيام باأعمال النقل الدويل للب�سائع والركاب .

الدول املوؤ�ش�شة : اجلمهوريـــة الإ�سالميـــة الإيرانيـــة ، و�سلطنـــة عمـــان ، ودولـــة  ب - 

قطر ، وتركمان�ستان ، وجمهورية اأوزبك�ستان .

الب�شائع : كل اأنواع الب�سائع واملواد ) بنظام الرمز املن�سق ( يتعهد الناقل بنقلها  ج - 

مبوجب عقد للنقل من خالل املحور الدويل للنقل والعبور .

الب�شائــع اخلطــــرة : اأيـــة مــــواد اأو منتجـــــات اأو نفايـــــات ميكــــن اأن تـــــوؤدي -  د - 

ب�سبب خ�سائ�سهـــا - خـــــالل عمليــــــة نقلهـــــا اأو �سحنهـــا اأو تفريغهــــا اإىل حـــدوث 

باحلياة  اأو  للنقل  الأ�سا�سية  والبنية  الب�سائع  فـي  اأ�سرار  اأو  حريق  اأو  انفجــــار 

وال�سحة والبيئة والأمن الوطني .

اأنظمـــة النقــل الرئي�سيـــة تربــط  املحور الدويل للنقــل والعبور : �سبكـــة من  هـ - 

دول الأطـــراف املتعاقــــدة وخم�س�ســـة للنقــــل الدولـــي للب�سائـــع والركــــاب بالبـــــر 

اأو بالبحر .

النقل الدويل : حركة الركاب والب�سائع مبختلف و�سائل النقل ) بري اأو بحري (  و - 

�سمن الأقاليم الوطنية لالأطراف املتعاقدة .

ال�شتثمار : اأي ا�ستثمار تقدمه اأي هيئة اأو موؤ�س�سة مالية اأو جهة مانحة لتطوير  ز - 

م�ساريع البنية الأ�سا�سية على طول املحور الدويل للنقل والعبور .

الأقل  على  بو�سيلتيــــن خمتلفتيــن  الب�سائــــع  نقــل  الو�شائط :  املتعدد  النقل  ح - 

من و�سائط النقل .

الراكــــب : اأي �سخ�س يلتــزم بدفع اأجرة نقل مقابل ال�سفر من مكان اإىل اآخر  ط - 

برا اأو بحرا عرب املحور الدويل للنقل والعبور .

ي - نقـــل الراكـــب : خدمـــة نقــل الراكــب باإحـــدى و�سائــل النقــل الربيــة اأو البحريــة 

عبـر املحور الدويل للنقل والعبور .
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ك -  الب�شائع القابلة للتلــف : اأي نوع من الب�سائـــع التــي تتطلــب اإجـــراءات حماية 

اإجراءات عبور احلدود ) الربية والبحرية ( وعرب املحور الدويل  اإنهاء  و�سرعة 

للنقل والعبور .

ل - امليناء : املكان الذي تر�سو فيه ال�سفن ويكون مفتوحا للمالحــة البحرية الدولية 

وي�ستخدم لتفريغ و�سحن الب�سائع ونقل الركاب .

العبور : نقل الركاب والب�سائع عرب اأرا�سي اأحد الأطراف املتعاقدة من خالل  م - 

املحور الدويل للنقل والعبور بحيث تقع نقطتا الذهاب والعودة خارج اأرا�سي ذلك 

الطرف املتعاقد .

ن - نقل الب�شائع : نقل الب�سائع من مكان اإىل اآخر مقابل اأجرة نقل .

املـــادة ) 2 (

النطاق العام لالتفاقية 

1 - تنظم اأحكام هذه التفاقية النقل الدويل وعبور الب�سائع والركاب عرب اأقاليم 

دول الأطراف املتعاقدة ، باأي و�سيلة من و�سائل النقل ) الربي والبحري ( عرب 

امل�سارات التي يقرها جمل�س التن�سيق الذي �سيتم ت�سكيله وفقا للمادة 9 من هذه 

التفاقية .

2 - عند تطبيق اأحكام هذه التفاقية ، تكون ال�سلطات املخت�سة بالأطراف املتعاقدة 

كما يلي :

- فـي اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية : " وزارة الطرق والنقل " .

- فـي �سلطنة عمان : " وزارة النقل والت�سالت " .

- فـي دولة قطر : " وزارة اخلارجية - التعاون الدويل " .

بال�سيارات  النقل  ووزارة   ، بال�سكك احلديدية  النقل  وزارة   : تركمان�ستان  فـي   -

وخدمة الدولة للنقل البحري والنهري .

- فـي جمهورية اأوزبك�ستان : وزارة العالقات القت�سادية اخلارجية وال�ستثمارات 

والتجــارة ، والوكالــة الأوزبكيــة للنقل الربي والنهــري و�سركــة الدولة امل�ساهمة 

لل�سكك احلديدية " �سكك حديد اأوزبك�ستان " .
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3 - ل تتعار�س هذه التفاقية مع حقوق وواجبات اأي من الأطراف املتعاقدة النا�سئة 

عن التفاقيات واملعاهدات الدولية التي هي طرف فيها مبا فيها تلك التفاقيات 

املوقعة بني الأطراف املتعاقدة .

املـــادة ) 3 (

اأهداف التفاقية 

تعمل الأطراف املتعاقدة على ما يلي :

1 - اإن�ساء حمور فعال للنقل والعبور املنتظم للب�سائع والركاب بني دول اآ�سيا الو�سطى 

وموانئ اخلليج الفار�سي وبحر عمان ، وت�سدير وا�سترياد الب�سائع عرب املحور 

الدويل للنقل والعبور .

2 - زيادة �سرعة نقل الب�سائع والركاب بهدف الو�سول اإىل احلد الأمثل لتكلفة النقل .

3 - تعزيز كفاءة ا�ستخدام اإمكانيات النقل والعبور لدى الأطراف املتعاقدة .

4 - جـــــذب الب�سائـــع العابـــرة من الـــدول الأخـــرى ل�ستخـــدام املحـــور الدولـــي للنقــل 

والعبور .

5 - تعزيز فعالية روابط النقــل بهــدف تنظيــم نقـــل وعبـــور الب�سائــع والركـــاب عبـــر 

اأقاليم الدول املتعاقدة .

6- ت�سهيل الو�سول اإىل الأ�سواق العاملية من خالل ا�ستخدام و�سائل النقل البحري 

والربي عرب املحور الدويل للنقل والعبور .

7- �سمان اأمن ال�سفر وتطبيق املعايري الدولية ل�سالمة نقل وعبور الب�سائع والركاب ، 

بالإ�سافة اإىل احلماية البيئية وفقا للمعايري الدولية .

8- و�سع �سوابط مت�ساوية وغري متييزية ملوفري كافة اأنواع خدمات النقل فـي اأقاليم 

الأطراف املتعاقدة .

9- تب�سيط ومواءمة جميع الوثائق والإجراءات الر�سمية التي حتكم النقل الدويل 

للب�سائع والركاب وفقا للمعايري والتفاقيات الدولية القائمة .
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املـــادة ) 4 (

حمور نقل الب�شائع والركاب

1- تقوم الأطراف املتعاقدة مبوجب هذه التفاقية باإن�ساء حمور دويل للنقل والعبور 

يربـــط دول اآ�سيــا الو�سطى مبوانئ اخلليج الفار�سي وبحر عمان ي�سار اإليه با�سم 

" املحور الدويل للنقل والعبور " .

2- حتدد الأطراف املتعاقدة م�سارات املحــور الدولــي للنقـــل والعبور ، وتبيــن البنيــة 

الأ�سا�سية للنقل وو�سائل النقل التي �ست�ستخدم لنقل الب�سائع والركاب .

3- تقوم الأطراف املتعاقــدة باتخــاذ جميــع التدابيـــر الالزمـــة لتقديــم امل�ساعــدة اإىل 

بع�سها البع�س من خالل ال�ستثمار فـي م�سروعات البنية الأ�سا�سية للنقل على 

طول املحور الدويل للنقل والعبور .

املـــادة ) 5 (

الت�شهيالت املقدمة للنقل الدويل وعبور الب�شائع والركاب

1- من اأجل تنفيذ هذه التفاقية ، تقوم الأطراف املتعاقدة بتوفري ت�سهيالت فعالة 

للنقل والعبور الدويل للب�سائع والركاب عرب اأرا�سيها وفقا لت�سريعاتها الوطنية .

2- يقوم كل طرف من الأطراف املتعاقدة بت�سهيل منح التاأ�سريات ملواطني الطرف 

املتعاقد الآخر الذين يعملون فـي جمال النقل والعبور الدويل للب�سائع والركاب 

وفقا لت�سريعاته الوطنية .

املـــادة ) 6 (

الأحكام اخلا�شة بنقل الب�شائع اخلطرة 

اأو املحظورة اأو ذات ال�شتخدام املزدوج

ذات  اأو  املحظورة  اأو  الب�سائــع اخلطرة  عبـــور  اأو  نقـــل  التفاقيـــة  هـــذه  ل يجوز مبوجــب 

ال�ستخــدام املــزدوج عرب اإقليــم اأي من الأطــراف املتعاقــدة بدون ت�سريـــح م�سبــق من ذلك 

الطرف املتعاقد . وتقوم الأطراف املتعاقدة بتحديد هذه الب�سائع التي تقوم جلنة املتابعة 

بروتوكول  فـي  بت�سنيفها   - التفاقية  هذه  من   )10( للمادة  وفقا  ت�سكيلها  �سيتم  التي   -

اإ�سافـي يعممه جمل�س التن�سيق .
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املـــادة ) 7 (

الأحكام اخلا�شة بنقل الب�شائع القابلة للتلف

تعمل الأطراف املتعاقدة على ت�سهيل وت�سريع عبور الب�سائع القابلة للتلف لدى مرورها 

عرب حدود الأطراف املتعاقدة وعدم تاأخريها دون مربر .

املـــادة ) 8 (

ال�شرائب والر�شوم 

1 - ت�سعى الأطراف املتعاقدة اإىل الو�ســـول بال�سرائـــب احلكوميـــة والر�ســوم وغريها 

من الر�سوم اإىل احلدود املثلى بغ�س النظر عن طبيعتها اأو غر�سها مبا فـي ذلك 

ر�سوم اخلدمات املنبثقة عن خدمات الب�سائع العابرة .

2 - يجوز فر�س الر�سوم النا�سئـــة عن اخلدمـــات املقدمـــة من مزودي اخلدمــات على 

الب�سائع العابرة .

3 - يقوم جمل�س التن�سيق بالتفاق على اإن�ساء اآلية لتح�سني م�ستويات تلك الر�سوم 

وال�سرائب .

املـــادة ) 9 (

جمل�س التن�شيق

1 - لغر�س تطبيق هذه التفاقية ، تقوم الأطراف املتعاقدة بت�سكيل جمل�س التن�سيق 

وله ال�سالحيات التالية :

 اأ - تنظيم امل�سائل املتعلقة بتنفيذ اأحكام هذه التفاقية وتطبيقها . 

ب - معاجلة امل�سائل القت�سادية والتنظيمية والفنية والقانونية املتعلقة باإن�ساء 

املحور الدويل للنقل والعبور . 

ج - النظر فـي املقرتحات اخلا�سة بزيادة تدفق الب�سائع العابرة وزيادة جاذبية 

املحور الدويل للنقل والعبور . 

د - اقرتاح م�سارات املحور الدويل للنقل والعبور . 

هـ - تطويـــر املقرتحـــات ب�ســاأن الو�ســول اإىل احلـــد الأمثــل لتكاليـــف نقـــل وعبــور 

الب�سائع والركاب عرب املحور الدويل للنقل والعبور مع ال�ستخدام املكثف 

ملختلف و�سائل النقل . 
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2 - يعقد جمل�س التن�سيق اجتماعه الأول خالل �ستة اأ�سهر من دخول هذه التفاقية 

حيز التنفيــذ لو�ســع قواعــده واإجراءاتـــه بالإ�سافــة اإىل حتديــد اآليــة عمــل جلنــة 

املتابعة . 

3 - يجتمـــع جملـــ�س التن�سيــق على الأقل مرة واحــدة كـــل �سنـــة بالتنــاوب فـي اأقاليـــم 

الأطراف املتعاقدة وفقا للرتتيب الأبجدي باللغة الإجنليزية اأو بناء على طلب 

اأي من الأطراف املتعاقدة .

املـــادة ) 10 (

اإن�شاء جلنة املتابعة 

1 - تقوم الأطراف املتعاقدة بت�سكيل جلنة متابعة ت�سم ممثلني عن الدول املتعاقدة 

خــالل �سهريــن من دخـــول هذه التفاقيــة حيـــز التنفيـــذ ، وجتتمــع اللجنة خالل 

ثالثة اأ�سهر من ت�سكيلها لتنظيم اأعمالها . 

2 - ت�سطلع جلنة املتابعة باملهام التالية : 

اأ - حتديد م�سارات املحور الدويل للنقل والعبور .

ب - اإعــداد درا�سات حول ال�سرائب والر�سوم والتعريفات املطبقــة حاليا فـي كافة 

موانئ ونقاط التفتي�س احلدودية من قبل كل من الأطراف املتعاقدة ، وتقدمي 

مقرتحات لزيادة جاذبية املحور الدويل للنقل والعبور .

ج - اإعــــداد الدرا�ســات املتعلقــة بت�سهيـــل انتقـــال الب�سائـــع عرب اأقاليــــم الأطـــراف 

املتعاقدة مع الأخذ فـي العتبـــار احلجــر البيطــري والزراعـــي بالإ�سافـــة اإىل 

الب�سائع املحظورة واملقيدة . 

د - اإعداد املقرتحات لتحقيق اأهداف هذه التفاقية مبا ل يتناق�س مع الت�سريعات 

الوطنية لأي من الأطراف املتعاقدة . 

هـ - اإعداد و�سياغة الربامج والربوتوكولت التي تنبثق عن هذه التفاقية . 

و - تقدمي مقرتحات بهدف مواءمة وتن�سيق �سيا�سات النقل والعبور بغية تطوير 

املحور الدويل للنقل والعبور والبنى الأ�سا�سية الالزمــــة واملرافــق واملحطات 

) املوانئ ونقاط التفتي�س احلدودية ( . 
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ز - تقدمي املقرتحات بهدف زيادة تدفق الب�سائع العابرة من خالل املحور الدويل 

للنقل والعبور .

ح - اإعداد تقارير دورية �ساملة حول التقدم املحرز جتاه تنفيذ هذه التفاقية . 

3 - يجــوز للجنــة املتابعــة ، ح�سب القت�ســاء ، درا�سة مواد التفاقية الدولية لتب�سيــط 

وت�سهيل الإجــراءات اجلمركية املربمة فـي كيوتو باليابان فـي 18 مايو 1973 ب�سيغتها 

املعدلة فيما يتعلق بالنقل الدويل بالعبور ، وتقدمي مقرتحات بهذا ال�ساأن . 

املـــادة ) 11 (

ت�شوية النزاعات 

1 - تتم ت�سويــة اأي نـــزاع ين�ســاأ عن تف�سيـــر هــذه التفاقيــة اأو تطبيقهـــا عن طريــق 

املفاو�سات بني الأطراف املعنية .

2 - اإذا تعـذر على الأطـــراف املعنيــة بالنزاع التو�ســـل اإىل ت�سويـــة ب�ساأنـــه عن طريــــق 

اإىل جمل�س  النزاع  يحال   ، التفاو�س  بدء  اأ�سهر من  ت�سعة  التفاو�س خالل )9( 

التن�سيق للبت فيه .

3 - اإذا تعذر على جمل�س التن�سيق ت�سوية النزاع خالل �سنة واحدة من تاريخ اإحالته 

اإليه ، يتم ت�سويته عن طريق التحكيم ، على اأن يتفق اأطراف النزاع على طريقة 

التحكيم . 

املـــادة ) 12 (

الن�شمام 

1 - تكون هذه التفاقية مفتوحة لن�سمام اأي دولة . 

2 - ينبغي على اأي دولة تنوي الن�سمام اإىل هذه التفاقية اإبالغ الدولة املودع لديها 

كتابيا بنيتهــا فـي الن�سمام ، وتقــوم الدولـــة املـــودع لديهـــا بنقـــل هـــذا الطلــب اإىل 

الأطراف املوؤ�س�سة للنظر فيه .

3 - تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة للدولة املنظمة بعد ثالثني يوما من 

ا�ستالم الدولة املودع لديها اآخر موافقة من الدول املوؤ�س�سة .



- 9 -

اجلريدة الر�سمية العدد )949(

املـــادة ) 13 (

الدولة املودع لديها

تكون تركمان�ستان الدولة املودع لديها هذه التفاقية ، وتقوم الدولة املودع لديها باإحالة 

، وتقوم باإخطار الأطراف  اإىل الأطراف املتعاقدة  ن�سخ م�سادق عليها من هذه التفاقية 

املتعاقدة ب�ساأن ان�سمام اأي دولة اأخرى اإىل هذه التفاقية اأو ان�سحاب اأي طرف منها .

املـــادة ) 14 (

التعديالت 

يجوز تعديل هذه التفاقية مبوافقة جميع الأطراف املتعاقدة ، وت�سكل كافة التعديالت 

جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية مبجرد التوقيع عليها من قبل كافة الأطراف املتعاقدة .  

املـــادة ) 15 (

دخول التفاقية حيز التنفيذ 

تدخل هــذه التفاقيـــة حيــز التنفيــذ بعد )30( ثالثيــن يومــا من تاريــخ تقدمي اآخر اإخطار 

كتابي من الدول املوؤ�س�سة اإىل الدولة املودع لديها عن طريق القنوات الدبلوما�سية يفيد 

با�ستكمال جميع الإجراءات القانونية الالزمة ل�سريانها اأو امل�سادقة عليها ، وتقوم الدولة 

املودع لديها باإخطار الأطراف الأخرى بتلك الإخطارات .

املـــادة ) 16 (

مدة �شريان التفاقية

1 - تكــون هــذه التفاقيــة �ساريــة املفعــول ملدة ع�ســـر �سنــوات من تاريخ دخولها حيز 

التنفيذ . 

2 - يجوز لأي من الأطراف املتعاقــدة الن�سحـــاب من هذه التفاقية باإخطار الدولة 

املــودع لديهــا بنيتــه فـي الن�سحــاب من التفاقيــة قبل �ستــة اأ�سهــر على الأقل من 

تاريخ الن�سحاب . 
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3 - يجوز متديد هذه التفاقية ملدد مماثلة مبوافقة كافة الأطراف املوؤ�س�سة .

وقعت هـذه التفاقيــة فـي مدينـة ع�سـق اأبــاد بتاريـــخ 21 جمــادى الأولـــى 1432 هـ املوافـــق 25 

اأبريل 2011 م من ن�سخـة اأ�سلية بكل من اللغات العربية والفار�سية والأوزبكية والرتكمانية 

والرو�سيــة والإجنليزيـــة ، لكـــل منهـــا ذات احلجيـــة القانونيـــة ، وفـي حالـــة الختــالف فـي 

التف�سري يعتد بالن�س الإجنليزي . 

اإثباتا ملا تقدم قام املوقعون اأدناه ، ب�سفتهم ممثلني للدول الأطراف املتعاقدة ، بالتوقيع 

على هذه التفاقية :

عن حكومة اجلمهورية الإ�شالمية الإيرانية

عن حكومة �شلطنة عمان 

عن حكومة دولة قطر

عن حكومة تركمان�شتان

عن حكومة جمهورية اأوزبك�شتان
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AGREEMENT 

on the Establishment of an International Transport and Transit Corridor 
between the Governments of the Islamic Republic of Iran, the Sultanate of 

Oman, the State of Qatar, Turkmenistan 

and the Republic of Uzbekistan 

(Ashgabat Agreement)

      The Governments of the Islamic Republic of Iran, the Sultanate of Oman, the State 
of Qatar, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan, hereinafter referred to as the 
"Contracting Parties", 

  Desiring to support and consolidate cooperation and develop economic relations 
among themselves, 

   Recognizing the existing process of further strengthening and expanding the 
economic relations among their peoples at the regional and global levels, 

    Acknowledging the importance of the existence of international agreements on 
the transport of Goods in Transit through the infrastructures of railways, roads and 
ports, as well as the need to accelerate the sustainable economic development of their 
countries, 

Emphasizing their commitment to provide the necessary facilities for the quick, smooth 
and efficient Transport and Transit of Goods and Passengers to and from other states, 
and to benefit from their geographic locations, 

       Expressing their willingness to develop and improve their capabilities to facilitate the 
Transport and Transit of Goods and Passengers based on existing national legislation 
and according to the international conventions and standards of transportation, 

    Wishing to exert every possible effort for the use of the existing transportation 
infrastructure for the Transport and Transit of Goods and Passengers through their 
territories, 

Have agreed as follows: 

Article (1) 

Definitions

Terms and definitions, used in this Agreement, shall have the following meanings: 
a - Carrier: any natural or Iegal person registered in the territory of one Contracting 

Party and entitled in accordance with its national legislation to carry out international 
transportation of Passengers and Goods.
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b - Founding Parties: collectively the Governments of the Islamic Republic of Iran, 

the Sultanate of Oman, the State of Qatar, Turkmenistan and the Republic of 

Uzbekistan. 

c - Goods: all types of goods and items (with Harmonized System Codes) that the 

Carrier undertakes to transport by virtue of a transport contract through the 

International Transport and Transit Corridor. 

d - Hazardous Goods: any materials, products, wastes, which because of their 

characteristics may, in the process of transportation, loading or unloading 

cause an explosion, fire or damages to Goods and transport infrastructures as 

well as life, health, environment and national security. 

e - International Transport and Transit Corridor: a network of main transportation 

systems connecting the states of the Contracting Parties intended for the 

international transportation of Goods and Passengers by land or sea 

transportation. 

f - International Transportation: the movement of Goods and Passengers by 

various modes of transportation (land or sea) through the national territories of 

the Contracting Parties. 

g - Investment: any investment provided by any entity, financial institution or donor 

for the development of transport infrastructure projects along the International 

Transport and Transit Corridor. 

h - Multimodal Transport: the transportation of Goods by at least two different modes 

of transportation. 

i - Passenger: any person who pays transportation fees to travel from one place to 

another by land or sea transportation through the International Transport and 

Transit Corridor. 

j - Passenger’s Transportation: the transportation service for the transfer of a 

Passenger by land or sea transportation through the International Transport 

and Transit Corridor. 

k - Perishable Goods: any type of Goods which require protective measures and 

fast transit procedures crossing the border (land and sea) and through the 

International Transport and Transit Corridor. 
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l - Port: the places where ships dock and are open to international maritime 
navigation and are used to load and unload Goods and for the embarkation 
and disembarkation of Passengers. 

m - Transit: the transportation of Goods and Passengers across the territory of one 
Contracting Party through the International Transport and Transit Corridor in 
which the points of origin and destination are located outside the territory of that 
Contracting Party.  

n - Transportation of Goods: the transportation of Goods from one place to another 
against transportation fees.

Article (2) 

GeneraI Scope of the Agreement 

1 - The provisions of this Agreement shall regulate the International Transport and Transit 
of Goods and Passengers through the territories of the states of the Contracting 
Parties carried out by any modes of transportation (land and sea) along the routes 
approved by the Coordination Council which shall be formed in accordance with 
Article 9 of this Agreement. 

2 - For the implementation of this Agreement, the competent authorities of the 
Contracting Parties shall be as follows: 

- In the Islamic Republic of Iran: The Ministry of Roads and Transportation; 

- In the Sultanate of Oman: The Ministry of Transport and Communications; 

- In the State of Qatar: The Ministry of Foreign Affairs - International Cooperation; 

- In Turkmenistan: The Ministry of Railway Transport, the Ministry of Motor Transport 
and the State Service of Maritime and River Transportation; 

- In the Republic of Uzbekistan: The Ministry for Foreign Economic Relations,

Investments and Trade, the Uzbek Agency for Automobile and River Transport and 
the State Joint Stock Railway Company “Uzbekistan Railways”. 

3 - This Agreement shall not contradict the rights and obligations of any of the 
Contracting Parties arising from international agreements and treaties to which 
they are parties, including those concluded between the Contracting Parties. 

Article (3) 

Objectives of the Agreement

The Contracting Parties shall: 
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1 - Create a reliable transport corridor for the regular Transport and Transit of Goods 
and Passengers between the countries of Middle Asia and the Ports of the Persian 
Gulf and the Sea of Oman and the export-import of Goods through the International 
Transport and Transit Corridor.  

2 - Increase the speed of the Transport of Goods and Passengers with the aim of 
optimizing transport costs. 

3 - Increase the efficiency of using the Transport and Transit potential of the Contracting 
Parties. 

4 - Attract transit Goods of other countries through the International Transport and 
Transit Corridor. 

5 - Increase the effectiveness of transport ties in order to regulate the Transport and 
Transit of Goods and Passengers through the territories of the Contracting Parties. 

6 - Facilitate access to international markets by using land/sea transportation through 
the International Transport and Transit Corridor. 

7 - Ensure travel safety and implement international safety standards with respect 
to the Transport and Transit of Goods and Passengers, as well as environmental 
protection in accordance with international standards. 

8 - Set up equal and non-discriminative conditions for all  modes of transport service 
providers in the territories of the Contracting Parties. 

9 - Simplify and harmonize official documents and procedures governing the International 
Transport and Transit of Goods and Passengers in accordance with the existing 
international standards and agreements. 

Article (4) 

International Transport and Transit Corridor 

1 - By virtue of this Agreement, the Contracting Parties shall establish an international 
transport and transit corridor linking states of Middle Asia and the Ports of the 
Persian Gulf and the Sea of Oman to be referred to as the “International Transport 
and Transit Corridor”. 

2 - The Contracting Parties shall determine the routes of the International Transport 
and Transit Corridor and indicate the infrastructure and modes of transportation 
which will be used to transport Goods and Passengers. 

3 - The Contracting Parties shall take all the necessary measures to provide assistance 
to each other through Investment in transport infrastructure projects along the 
International Transport and Transit Corridor.
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Article (5) 

Facilities Extended for the International

 Transport and Transit of Goods and Passengers 

1 - During the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall provide 
effective facilities in respect with the international Transport and Transit of Goods and 
Passengers through their territories in accordance with their national legislation. 

2 - Each Contracting Party shall facilitate the granting of visas to the citizens of the 
other Contracting Party who are engaged in International Transport and Transit of 
Goods and Passengers in accordance with its national legislation. 

Article (6) 

Rules Governing the Transportation of 

Hazardous, Prohibited or Dual Use Goods 

It is prohibited under this Agreement to Transport and Transit Hazardous, prohibited or 
dual use Goods through the territory of a Contracting Party without prior permit from 
that Contracting Party. The Contracting Parties shall specify these Goods, which shall 
be compiled by the Follow-up Committee formed in accordance with Article 10 of this 
Agreement in an additional protocol and circulated by the Coordination Council.

Article (7) 

Rules Governing the Transportation of Perishable Goods 

The Contracting Parties shall facilitate and accelerate the Transit of Perishable Goods 
while crossing the borders of the Contracting Parties without unreasonable delay.

Article (8) 

Taxes and Duties

1 - The Contracting Parties shall seek to optimize government taxes, excises and other 
duties, regardless of their nature or purpose, including charges emanating from the 
services on Goods in Transit. 

2 - Charges emanating from the services rendered by service providers may be levied 
on Goods in Transit. 

3 - The Coordination Council shall agree on establishing a mechanism to optimize the 
levels of these charges, taxes and duties.
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Article (9) 

Coordination Council

1 - For the purpose of the implementation of this Agreement the Contracting Parties 
shall form a Coordination Council entrusted with the following authorities: 

a - Regulate the issues related to the implementation and application of the provisions 
of this Agreement. 

b - Address the economic, organizational, technical and Iegal issues relating to the 
creation of the International Transport and Transit Corridor. 

c - Elaborate proposals on increasing the flow of Goods in Transit and increasing 
the attractiveness of the International Transport and Transit Corridor. 

d - Approve the routes of the International Transport and Transit Corridor. 

e - Develop proposals for the optimization of costs of the transport and transit of 
Goods and Passengers through the International Transport and Transit Corridor 
with the extensive use of Multimodal Transport. 

2 - The Coordination Council shall hold its first meeting within six months of the entry 
into force of this Agreement to set the Council’s rules and procedures, as well as 
determine the mechanism of the functioning of the Follow-up Committee. 

3 - The Coordination Council shall meet at least once a year alternatively in the 
territories of the Contracting Parties in accordance with the English alphabetical 
order or at the request of any of the Contracting Parties. 

Article (10)

 Follow-up Committee

1 - The Contracting Parties shall form a Follow-up Committee composed of its 
representative within two (2) months after the coming into force of this Agreement. 
The Committee shall meet to organize its work within three (3) months of its formation. 

2 - The Follow-up Committee shall have the following tasks: 

a - Determine the routes of the International Transport and Transit Corridor. 

b - Prepare studies related to taxes, charges and tariffs currently applied at Ports 
and border checkpoints by each Contracting Party and submit proposals in order 
to increase attractiveness of the International Transport and Transit Corridor.
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c - Prepare studies related to the facilitation of the transportation of Goods through 
the territories of the Contracting Parties, taking into account veterinarian and 
agricultural quarantine as well as prohibited and restricted Goods. 

d - Prepare proposals to achieve the objectives of this Agreement in such a manner 
that shall not contradict the national legislation of any Contracting Party. 

e - Prepare and draft programs and protocols emanating from this Agreement. 

f - Suggest proposals to harmonize and coordinate transport and transit policies 
in order to develop the International Transport and Transit Corridor and the 
necessary infrastructure, facilities and terminals (ports and border checkpoints). 

g - Suggest proposals in order to increase the flow of Goods in Transit through the 
International Transport and Transit Corridor. 

h - Prepare periodic and comprehensive reports on the progress of the implementation 
of this Agreement. 

3 - The Follow-up Committee may, as appropriate, study the articles of the International 
Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, which 
was done at Kyoto, Japan, on 18 May 1973, with its amended text regarding transit 
transportation, and make proposals. 

Article (11) 

Settlement of Disputes

1 - Any dispute between any of the Contracting Parties arising from the interpretation 
or application of this Agreement shall be settled through negotiations between the 
concerned parties. 

2 - If the parties concerned in the dispute fail to reach a settlement through negotiations 
within nine (9) months from the beginning of negotiations, the dispute shall be 
referred to the Coordination Council. 

3 - If the Coordination Council fails to resolve the dispute within one (1) year of the 
dispute being referred to it, it shall be settled by arbitration. The parties in the dispute 
shall agree on the method of arbitration. 

Article (12) 

Accession

1 - This Agreement shall remain open for accession by any country. 
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2 - Any country intending to accede to this Agreement shall notify the Depository State 
in writing of its intention to accede. The Depositary State shall transmit the same to 
the Founding Parties for their consideration. 

3 - This Agreement shall come into force for the acceded party thirty (30) days after the 
Depository State receives the last written approval from the Founding Party. 

Article (13)

 Depository State

Turkmenistan shall be the Depository State of this Agreement. The Depository State 
shall transmit certified copies of this Agreement to the Contracting Parties. The Depository 
State shall inform the Contracting Parties regarding accession by the other countries 
to this Agreement and withdrawal from this Agreement by any Party.

Article (14)

 Amendments

This  Agreement may be amended after approval by all Contracting Parties. All  amendments 
shall form an integral part of this Agreement upon signature by all  Contracting Parties.

Article (15) 

Entry into Force

This Agreement shall enter into force thirty days (30) after the date of submitting the 
last written notification from the Founding Parties to the Depository State through 
the diplomatic channels on the completion of all  the necessary legal procedures or 
ratification for its entry into force. The Depository State shall notify the other Parties of 
such notifications.

Article (16)

 Duration

1 - This Agreement shall remain valid for a period of ten (10) years from the date of its 
entry into force.

2 - Any Contracting Party may withdraw from this Agreement by informing the Depository 
State of its intention to withdraw from the Agreement at least six months prior to the 
date the withdrawal takes place. 

3 - This Agreement may be extended for a similar period by the agreement of all Founding 
Parties. 
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Signed in Ashgabat on 25 April 2011 corresponding to 5 Ordibehesht 1390 (Persian 

Calendar) and 22 Jumada al-awwal 1432 A.H. in one original copy in the Arabic, 

Persian, Uzbek, Turkmen, Russian and English languages, all  texts being equally 

authentic. In case of a divergence in interpretation, the English text shall  prevail.

In witness whereof the representatives of the Contracting Parties, authorized by Heads 
of States, have duly signed this Agreement.

For the Government 
of the Islamic Republic of Iran 

For the Government 
of the Sultanate of Oman

For the Government 
of the State of Qatar

For the Government 
of Turkmenistan

For the Government 
of the Republic of Uzbekistan


