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 المنتظم بين الدول العربية  غيرالنقل الجوي  اتفاقية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ضعاب  يٙ ابيةخ انذٔل انةشثٛخ إٌ حكٕيبد انذٔل األ
 : ارفمذ ضعهٗ اٜرٙ 

 المادة األولي
 

انًزةبلذح رسش٘ ْزِ االرفبلٛخ ضعهٗ أ٘ تبئشح يذَٛخ ركٌٕ يسجهخ يٙ دٔنخ يٍ انذٔل انةشثٛخ  :  أٔال
أٔ يستتزراشح يتتٍ لجهٓتتب   ٔرنتتن ثقتتشب أٌ رمتتٕو ثزقتتلٛهٓب رهتتن انذٔنتتخ أٔ  تتش خ أٔ ي  ستتخ    
انجض  األ جش يٍ يهكٛزٓب ٔإداسرٓب انفةهٛخ يٙ ٚتذْب أٔ ٚتذ أحتذ سضعبٚبْتب   ٔثقتشب ان  تٕل       

 .ضعهٗ رشخٛص ثزنن يٍ انسهثخ انًخز خ يٙ رهن انذٔنخ 
  

انثتبئشاد انًًهٕ تخ أٔ انًستزراشح ثٕا تثخ ي  ستبد انُمتتم       ًتب رستش٘ ْتزِ االرفبلٛتخ ضعهتٗ       :  ثبَٛتب 
 . انجٕ٘ انةشثٛخ انًقزش خ 

 

ٔرنن   ضعُذ لٛبو انثبئشاد انًقبس إنٛٓب يٙ انجُذٍٚ األٔل ٔانثتبَٙ يتٍ ْتزِ انًتبدح ثبنةًهٛتبد      
انجٕٚتتخ انذٔنٛتتخ اٛتتش انًُزمًتتخ انًُ تتٕه ضعُٓتتب يتتٙ ْتتزِ االرفبلٛتتخ يتتٍ ٔإنتتٗ إلهتتٛى انتتذٔل      

 ٔألبنٛى انذٔل انًزةبلذح األخشٖ ٙ رمٕو ثزقلٛم انثبئشح أٔ انزبثع نٓب انًسزثًش انًزةبلذح انز
 

 المادة الثانية
 

رًُح  م دٔنخ يزةبلذح تبئشاد انتذٔل انًزةبلتذح األختشٖ   انًقتبس إنٛٓتب يتٙ انًتبدح األٔنتٗ يتٍ          
ٌٔ حباتخ إنتٗ   ْزِ االرفبلٛخ   ان ك يٙ انةجٕس يٕق إلهًٛٓب أٔ انٓجٕب يٛتّ ألاتشاغ اٛتش رجبسٚتخ د    

ان  ٕل ضعهٗ ر شٚح يسجك   أٔ يشغ أٚخ  تشٔب أٔ لٛتٕد   إال يتب  تبٌ يُٓتب اتشٔسٚب نست يخ        
 . انً حخ انجٕٚخ 

 

 المادة الثالثة
 

رٕايتتك انتتذٔل انًزةبلتتذح ضعهتتٗ انستتًب  نهثتتبئشاد انًقتتبس إنٛٓتتب يتتٙ انًتتبدح األٔنتتٗ يتتٍ ْتتزِ          :  أٔال
ل حش تخ َمتم اتٕ٘   دٌٔ حباتخ إنتٗ ان  تٕل       االرفبلٛخ ث شٚخ دخٕل ألبنًٛٓب ألخز أٔ إَضا

أٔ يشغ انمٛتٕد أٔ انقتشٔب انًُ تٕه ضعُٓتب يتٙ انفمتشح انثبَٛتخ يتٍ         . ضعهٗ ر شٚح يسجك 
 :انًبدح انخبيسخ الرفبلٛخ انثٛشاٌ انًذَٙ انذٔنٙ   ٔرنن ضعُذ لٛبيٓب ثبنشح د اٜرٛخ

 

 .  ةب  ٔاإلَمبر انشح د انخبصخ ثًٕاآخ حبالد انثٕاسئ ٔان بابد اإلَسبَٛخ  بإل( 1
 

راد انثجٛةتخ انةبساتخ   ثقتشب أال ٚضٚتذ     ( انزب ستٙ انجتٕ٘   ) سح د تبئشاد األاشح ( 2
ضعذد يمبضعذ انثبئشح ضعٍ ضعقشح يمبضعذ   ٔأٌ ٚزى اخزٛبس انًم ذ انُٓبئٙ نهشحهخ ثٕا ثخ 

 .يسزراش أٔ يسزراش٘ انثبئشح   ٔإال ٚجبع اض  يٍ حًٕنزٓب نهجًٕٓس 
 

انًزةبلذح انزٙ رشات يتٙ ان  تٕل ضعهتٗ ر تشٚح ألحتذ َبلهٛٓتب نهمٛتبو ثتبنشح د          ضعهٗ انذٔل :  ثبَٛب
انجٕٚخ اٛش انًُزمًخ انًجُٛخ يٙ انفمشح أٔال يٍ ْزِ انًبدح أٌ رش م إخثتبسا يستجمب يجب تشا    
إنتتٗ  تتهثبد انثٛتتشاٌ انًتتذَٙ يتتٙ انتتذٔل انًزةبلتتذح انًةُٛتتخ   نهًةهٕيٛتتخ ٔألاتتشاغ يشالجتتخ   

  .  يخ انثٛشاٌ انجٕٚخ ٔرريٍٛ   ان ش خ
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 المادة الرابعة
 

رٕايك انذٔل انًزةبلذح ضعهٗ يُح انز بسٚح ان صيخ نهثبئشاد انًقبس إنٛٓب يٙ انًتبدح األٔنتٗ    :  أٔال
ٕ       يٍ ْزِ االرفبلٛخ نهمٛتبو ثتبنشح د اٜرٛتخ    ه ضعهٛٓتب  ٔرنتن ثقتشب ا تزٛفب  انقتشٔب انًُ ت

 : ثبنُسجخ نكم َٕع يُٓب 
 

 :  ٙ انزٙ رسزٕيٗ انقشٔب اٜرٛخ خسح د اال زخذاو انق(  1
 

أٌ ركتتتٌٕ انثتتتبئشح يًهٕ تتتخ أٔ يستتتزراشح أٔ يستتتزراشح حًٕنزٓتتتب ثبنكبيتتتم ثٕا تتتثخ    -أ 
يب ٚتشرجة ثتّ    ٕا   بٌ يشدا أٔ  ش خ أٔ ي  سخ أٔ يةٓذا   نُمم .  خص ٔاحذ 

 يٍ أ خبه أٔ ثابئع  
 .  يٙ انجُذ انسبثك ٔ ٛ   ٛبحٛبأال ٚكٌٕ انقخص انًقبس إنّٛ  -ة 
يجب شح أٔ اٛش يجب شح   يتٍ  .  هٛب أٔ اضئٛب . ضعذو ر  ٛم لًٛخ ا زئجبس انثبئشح  -ج

نجاتتتبئع ثًٕاتتتت ارفتتتبق   انش تتتبة انًُمتتتٕنٍٛ أٔ األ تتتخبه انتتتزٍٚ ٚةُتتتٛٓى َمتتتم ا    
 . اال زئجبس 

أال رسًح إيكبَٛخ انخثٕب انجٕٚخ انًُزمًخ ثزتٕيٛش انُمتم انًثهتٕة يتٙ ْتزِ انشحهتخ        -د 
 . زقلٛم ٔيٕضعذ انًلبدسح ٔانٕصٕل حٛث ان ًٕنخ ٔربسٚخ انثثشٚمخ يةمٕنخ يٍ 

 

سحتت د انجاتتبئع انج زتتخ   ثقتتشب أال رستتًح إيكبَٛتتبد انخثتتٕب انجٕٚتتخ   انًُزمًتتخ         (  2
ثزتتٕيٛش انُمتتم انًثهتتٕة يتتٙ ْتتزِ انشحهتتخ ثثشٚمتتخ يةمٕنتتخ يتتٍ حٛتتث ان ًٕنتتخ ٔرتتبسٚخ       

 . ٛم ٔيٕضعذ انًلبدسح ٔانٕصٕل انزقل
 

ثٍٛ يُبتك ال ٕٚاذ يٛٓب ار بل اتٕ٘ يجب تش يةمتٕل ضعتٍ تشٚتك      سح د َمم انش بة (  3
 : دسح ٔانًمبصذ انُٓبئٛخ   ثقشب انخثٕب انجٕٚخ انًُزمًخ ثٍٛ َمبب انًلب

 

 . يٙ انزْبة ٔيٙ اإلٚبة  ٕٚب انشحهخ  أٌ ٚسبيش انًقزش ٌٕ يٙ ْزِ   -أ 
ٕٚتتخ أال ٚقتتكم ْتتزا انُمتتم يُبيستتخ اتتبسح ثبلز تتبدٚبد أ٘ ختتة يتتٍ انخثتتٕب انج         -ة 

 انًُزمًخ
   

ضعهٗ انذٔل انًزةبلذح انزتٙ رشاتت يتٙ ان  تٕل ضعهتٗ ر تشٚح ألحتذ َبلهٛٓتب نهمٛتبو ثتبنشح د           :  ثبَٛب
انجٕٚخ اٛش انًُزمًخ انًجُٛخ يٙ انفمشح أٔال يٍ ْزِ انًبدح أٌ رزمذو ثثهت ضعٍ تشٚك انجشق 

خ   لجم ربسٚخ ثتذ   أٔ انزهكس يجب شح إنٗ  هثبد انثٛشاٌ انًذَٙ يٙ انذٔنخ انًزةبلذح انًةُٛ
 : األلم يٕا خ انجٛبَبد اٜرٛخ  رسٛٛش انشحهخ ثًذح اثٍُٛ ٔ جةٍٛ  بضعخ ضعهٗ

 

 : هت انز شٚح نشح د َمم انش بة ثبنُسجخ نث -1
 . ا ى ٔضعُٕاٌ انًسزثًش   ( أ
 . ئشح ٔضع يبد اُسٛزٓب ٔرسجٛهٓب تشاص انثب( ة
ً      ( ج لتتذح   ٔرتتبسٚخ ٔيٕضعتتذ   زةبرتتبسٚخ ٔيٕضعتتذ ٔصتتٕل انثتتبئشح إنتتٗ إلهتتٛى انذٔنتتخ ان

 سحٛهٓب يُّ  
 ( انُٓبئٙ ٔي ثبرٓب انًزٕ ثخ  َمثخ لٛبو انثبئشح ٔيم ذْب) خة  ٛش انشحهخ  ( د
 . َٕع انشحهخ ٔانلشغ يُٓب ( ْـ
 . ضعذد انش بة ٔ ةش انُمم نهش بة ( ٔ
 . م يسزراش انثبئشح ٔاُسٛزّ ا ى ٔضعُٕاٌ ٔضعً( ص
 

 :انجابئع هت انز شٚح نشح د َمم ثبنُسجخ نث -2
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 . ا ى ٔضعُٕاٌ انًسزثًش ( أ
 . بئشح ٔضع يبد اُسٛزٓب ٔرسجٛٓب تشاص انث( ة
لذح   ٔربسٚخ ٔيٕضعذ سحٛهٓتب  ربسٚخ ٔيٕضعذ ٔصٕل انثبئشح إنٗ إلهٛى انذٔنخ انًزةب( ج

 يُّ  
 ( . انُٓبئٙ ٔي ثبرٓب انًزٕ ثخ  َمثخ لٛبو انثبئشح ٔيم ذْب) خة  ٛش انشحهخ ( د
 .  َٕخ ٔأيكُخ انز ًٛم ٔانزفشٚغ بئع انًقَٕع ٔٔصٌ انجا( ْـ
 أ ةبس انُمم ( ٔ
 . ا ى ٔضعُٕاٌ انًسزراش ٔانقبحٍ ٔانًش م إنّٛ ٔاُسٛبرٓى ( ص

 

نهمٛتتبو ثتتر٘ يتتٍ    لجتتم أٔ ثةتتذ إصتتذاس انز تتشٚح انتت صو    ٚجتتٕص نهتتذٔل انًزةبلتتذح أٌ رثهتتت      :  ثبنثتتب
ٗ انجٛبَتبد انتٕاسدح يتٙ انفمتشح     انشح د انًجُٛخ يٙ انفمشح أٔال يتٍ ْتزِ انًتبدح ٔثبإلاتبيخ إنت     

 . أٚخ يةهٕيبد أخشٖ رشاْب اشٔسٚخ . ثبَٛب يُٓب 
 

٘ يتٍ انتشح د انًجُٛتخ يتٙ انفمتشح أٔال يتٍ       نكم دٔنخ يزةبلذح ان ك يٙ سيت  انز تشٚح أل  :  ساثةب
أٔ  تت ت انز تتشٚح انتتز٘  تتجك يُ تتّ نزقتتلٛهٓب إرا ثجتتذ نٓتتب أَٓتتب ال رستتزٕيٗ     . ْتتزِ انًتتبدح 

 . انقتتتتتتتتتتتشٔب انًثهٕثتتتتتتتتتتتخ يتتتتتتتتتتتٙ انفمتتتتتتتتتتتشرٍٛ أٔال ٔثبَٛتتتتتتتتتتتب يتتتتتتتتتتتٍ ْتتتتتتتتتتتزِ انًتتتتتتتتتتتبدح    
  

 المادة الخامسة
 

ٓب نهمٛبو ثةًهٛبد َمم إ٘ ضعهٗ  م دٔنخ يزةبلذح   ضعُذ انُمش يٙ إصذاس رشخٛص ألحذ َبلهٛ:  أٔال
دٔنٙ اٛش يُزمى   يشاضعتبح ا تزٛفب  ْتزا انُبلتم نقتشٔب ٔيمزاتٛبد  فتب ح انزقتلٛم ٔرتريٍٛ          

 .  يخ انثٛشاٌ   ٔرنن ٔيمب نهمٕاضعذ ٔانُمى انٕتُٛخ ٔانذٔنٛخ انًمشسح 
 

أٔ رٕايتتك  تتم دٔنتتخ يزةبلتتذح ضعهتتٗ يٕايتتبح انتتذٔل انًزةبلتتذح األختتشٖ ثكقتت  ٚزاتتًٍ أ تتًب       :  ثبَٛتتب
ضعُبٍٔٚ َبلهٛٓب انزٍٚ رى نٓى انزشخٛص ثًٕات انفمشح انسبثمخ يتٍ ْتزِ انًتبدح نهمٛتبو ثةًهٛتبد      
 . انُمم انجٕ٘ انتذٔنٙ اٛتش انًُتزمى   ٔرنتن رستٓٛ  نهجتذ يتٙ انثهجتبد انًمذيتخ ثٓتزا انقترٌ            

  
 المادة السادسة

 

انُمتم انجتٕ٘ انتذٔنٙ اٛتش     ضعهٗ  م دٔنخ يزةبلذح أٌ رثهت يٍ َبلهٛٓب انًقزلهٍٛ يتٙ ضعًهٛتبد          
انًُزمى أٌ ٚمذيٕا يب ٚثجذ أَٓى لبيٕا ثبرخبر  بيخ اإلاشا اد ان صيخ    ٕا  ضعٍ تشٚك انزتبيٍٛ أٔ  
أٚتتخ أ تتبنٛت أختتشٖ يُب تتجخ نًٕاآتتخ يستت ٔنٛبرٓى رجتتبِ انثتتش  انثبنتتث ضعهتتٗ  تتثح األسغ ٔ تتزنن  

 . ًمتتتتتتتتشسح يستتتتتتتت ٔنٛبرٓى  ُتتتتتتتتبلهٍٛ رجتتتتتتتتبِ انش تتتتتتتتبة ٔانجاتتتتتتتتبئع ٔرنتتتتتتتتن ٔيمتتتتتتتتب نهمٕاضعتتتتتتتتذ ان    
  

 المادة السابعة
 

ّ ضعتٍ  ثٍٛ انذٔل انًزةبلذح ثقبٌ رفسٛش أٔ رثجٛك ْزِ االرفبلٛخ يةهٛٓب رستٕٚز   إرا َقر أ٘ خ :  أٔال
ٔإرا نى رفهح انًفبٔابد يتٙ ياتّ   يةهتٗ أ٘ يتٍ األتتشا       . تشٚك انًفبٔابد انًجب شح 

شثٛتخ انتز٘ ضعهٛتّ أٌ ٚجتزل     انًزُبصضعخ سيع األيش إنٗ سئٛس يجهس انثٛشاٌ انًتذَٙ نهتذٔل انة  
   ٍ ٕٚيتب يتٍ رتبسٚخ سيتع      أل ٗ آذِ ن م ْزِ انخ يبد أٔ انًُبصضعبد ٔرنن يتٙ خت ل  تزٛ

يتذرا نتى ٚزٕصتم سئتٛس انًجهتس إنتٗ حتم ٚشاتٙ األتتشا  انًزُبصضعتخ   ٔاتت            .األيش إنٛتّ  
ضعهٛتتّ سيتتع األيتتش إنتتٗ انًجهتتس يتتٙ أٔل دٔسح ضعبدٚتتخ نتتّ أٔ يتتٙ دٔسح ا تتزثُبئٛخ إرا الزاتتذ    

ٔٚكتٌٕ ْتزا   جٛخ انًثهمخ نألضعاتب  ان باتشٍٚ     سح   نهف م يّٛ ثمشاس ٚ ذس ثبألاهاناشٔ
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يٙ انُضاع انز ٕٚذ ضعُذ انجتذ يتٙ    انمشاس يهضيب نألتشا  انًزُبصضعخ ٔال ٚجٕص أل٘ تش 
 .  انخ   ي

 

يٛ ك إرا نى رثجك أ٘ يٍ انذٔل انًزةبلذح انمشاس ان بدس ٔيمب نهفمشح األٔنٗ يٍ ْزِ انًبدح    :  ثبَٛب
نهذٔل انًزةبلذح األختشٖ أٌ ر تذ أٔ رٕلت  أٔ رهلتٙ أ٘ حمتٕق يُ تذ نزهتن انتذٔل ثًمزاتٗ          

 . ْزِ االرفبلٛخ
 

 المادة الثامنة
 

ٚفزح ثبة انزٕلٛع ضعهٗ ْتزِ االرفبلٛتخ نكبيتخ انتذٔل انةشثٛتخ ٔٚتزى انز تذٚك ضعهٛٓتب تجمتب نُمًٓتب           :  أٔال
 . انذ زٕسٚخ 

 

يبَتخ انةبيتخ نجبيةتخ انتذٔل انةشثٛتخ انزتٙ رةتذ ي اتشا ثتزنن            رٕدع ٔثبئك انز تذٚك نتذٖ األ  :  ثبَٛب
ٔرمتتٕو ثذث اتتّ إنتتٗ انتتذٔل انًزةبلتتذح األختتشٖ ٔإنتتٗ سئتتٛس يجهتتس انثٛتتشاٌ انًتتذَٙ نهتتذٔل     

 .انةشثٛخ 
 المادة التاسعة

 

ر جح ْزِ االرفبلٛخ َبيزح انًفةٕل اضعزجبسا يٍ انٕٛو انث ثٍٛ انزبنٙ نزبسٚخ إٚذاع ٔثٛمخ انز تذٚك  
 . ةخ ضعهٗ ْزِ االرفبلٛخ   نذٖ األيبَخ انةبيخ نجبيةخ انذٔل انةشثٛخ انسبث

 

 المادة العاشرة
 

ٚجٕص نهذٔل اٛش انًٕلةخ ضعهٗ ْزِ االرفبلٛتخ أٌ رُاتى إنٛٓتب ثتذضع ٌ ٚش تم إنتٗ األيبَتخ انةبيتخ         
جهتس  ٔإنتٗ سئتٛس ي  . نجبيةخ انذٔل انةشثٛخ انزٙ رمٕو ثذثجبرّ ٔإث اّ إنٗ انذٔل انًزةبلتذح األختشٖ   

انثٛشاٌ انًذَٙ نهذٔل انةشثٛخ   ٔٚجذأ  شٚبٌ ْزا االَاًبو اضعزجبسا يٍ انٕٛو انث ثٍٛ انزبنٙ نزتبسٚخ  
 . إٚذاع ٔثٛمخ االَاًبو 

 

 المادة الحادية عشرة
 

ٚجٕص رةذٚم ْزِ االرفبلٛخ ثًٕايمخ ثهثتٙ انتذٔل انًزةبلتذح ٔٚجتذأ  تشٚبٌ ْتزا انزةتذٚم اضعزجتبسا يتٍ          
 . نزبسٚخ ا زًبل إٚذاع ٔثبئك انز ذٚك ضعهّٛ يٍ ابَت ثهثٙ األضعاب   انٕٛو انث ثٍٛ انزبنٙ

 
 

 المادة الثانية عشرة
 

ٚجٕص أل٘ دٔنخ يزةبلذح يتٙ ْتزِ االرفبلٛتخ أٌ رُست ت يُٓتب ثةتذ ياتٙ  تُخ يتٍ رتبسٚخ إضعت ٌ            
اَس بثٓب ثًٕات إخثبس ٚش م إنٗ األيٍٛ انةبو نًجهس انثٛشاٌ انًتذَٙ نهتذٔل انةشثٛتخ انتز٘ ٚمتٕو      

 . ذث اتتتتتتّ إنتتتتتتٗ ثمٛتتتتتتخ انتتتتتتذٔل انًزةبلتتتتتتذح ٔإنتتتتتتٗ األيبَتتتتتتخ انةبيتتتتتتخ نجبيةتتتتتتخ انتتتتتتذٔل انةشثٛتتتتتتخ    ث
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ٔإثجبرب نًب رمذو ٔلتع ضعهتٗ ْتزِ االرفبلٛتخ انًُتذٔثٌٕ انًفٕاتٌٕ انًجُٛتخ أ تًبنْى ثةتذ َٛبثتخ ضعتٍ            
 . حكٕيبرٓى

 

يتتٍ ي تتشو ضعًهتتذ ْتتزِ االرفبلٛتتخ ثبنهلتتخ انةشثٛتتخ يتتٙ يذُٚتتخ رتتَٕس ٚتتٕو انجًةتتخ انختتبيس ضعقتتش     
يتٍ َستخخ ٔاحتذح ر فت       1191 تبٌَٕ أٔل  / ْجشٚخ   انًٕايك انخبيس ضعقش يٍ دٚسًجش  1311

 خيٙ ان ضة انذائى نًجهس انثٛشاٌ انًذَٙ نهذٔل انةشثٛخ ٔرسهى صٕسح يُٓب تجك األصتم نكتم دٔنت   
     .يٍ انذٔل انًزةبلذح ٔنأليبَخ انةبيخ نجبيةخ انذٔل انةشثٛخ 

  

  ب ًٛخانًًهكخ األسدَٛخ انٓ
  دٔنخ اإليبساد انةشثٛخ انًز ذح

  دٔنخ انج شٍٚ
  انجًٕٓسٚخ انزَٕسٛخ

  انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًٚمشاتٛخ انقةجٛخ
  إًٓسٚخ اٛجٕرٙ

  انسٕداٌ انذًٚمشاتٛخ إًٓسٚخ
  انجًٕٓسٚخ انةشثٛخ انسٕسٚخ

  .انذًٚمشاتٛخ  إًٓسٚخ ان ٕيبل
  انجًٕٓسٚخ انةشالٛخ

   هثُخ ضعًبٌ
  يهسثٍٛ

  دٔنخ لثش
 دٔنخ انكٕٚذ

  انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ
  اال زشا ٛخ انجًبْٛشٚخ انةشثٛخ انهٛجٛخ انقةجٛخ

 (يجًذح انةإٚخ ) إًٓسٚخ ي ش انةشثٛخ 
  انًًهكخ انًلشثٛخ

  انجًٕٓسٚخ اإل  يٛخ انًٕسٚزبَٛخ
  انجًٕٓسٚخ انةشثٛخ انًُٛٛخ

  انًٍٛ انذًٚمشاتٛخ انقةجٛخ إًٓسٚخ
 
  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 




