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 مذكـــــــــرة تفـــــاهــــــــم
  

  بشأن التعـاون
  بين

   الهيئة العربية للطيران المدني
  و 

  المديرية العامة للطيران المدني
  للجمهورية الفرنسية

  
  

  فهــــرس
  

  حةالصف                    البنود
  

  2                التعريفات: المادة األولى 
  

  2                 األهداف: المادة الثانية 
  

  2                  التعاون: المادة الثالثة
  

  3              السرية وحقوق النشر: المادة الرابعة 
  

  3            تشكيل وتأسيس لجنة القيادة: المادة الخامسة 
  

  4        فاتمهام وسلطة لجنة القيادة وحل الخال: المادة السادسة 
  

  4            تعديالت وتسوية النزاعات: المادة السابعة 
  

    4                   القانون المنفذ: المادة الثامنة 

              

  5           تنفيذ االتفاقية ومدة صالحيتها: المادة التاسعة 
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  :تقديـــــــم 

  

 العامة للطيران المدني  والمديرية– ACAC –إن الهيئة العربية للطيران المدني التي ستذكر الحقا بـ 

  – DGAC –للجمهورية الفرنسية التي ستذكر الحقا بـ 

  .وعيا منهما بالمصلحة المشتركة في تنمية التعاون الفني بينهما في مجال الطيران المدني -

ورغبة منهما في النهوض، وتنمية وتقوية التعاون الفني والعلمي على أساس االستفادة المتبادلة،  -

  : المتميزة بين الطرفين في مجال الطيران المدني اتفقا على ما يليودعم العالقات

  

  التعريفات : المادة األولى

  .باستثناء إشارات خاصة يتم توضيحها) التي تذكر الحقا بالمذكرة(في مذكرة التفاهم  هذه  -

  .تعنى كل ملحق يضاف إلى هذه المذكرة ويصبح جزءا مدمجا فيها" ملحق"كلمة  -

  .اللجنة التي تؤسس طبقا للبند الخامس" نة القيادةلج"يعني تعبير  -

  

  األهداف : المادة الثانية

أهداف هذه المذكرة تتجلى في وضع إجراءات التعاون بين الجانبين، وتنميـة المقـاييس والتوصـيات                

  :المعمول بها في الطيران المدني الدولي في المجاالت التالية 

  تنمية تجهيزات المراقبة الجوية
   آليات المالحة الجوية والهبوطمعايرة

اإلجازات، والصالحية، والعمليات والصيانة للطائرات، والوقاية من حوادث الطـائرات،          ( السالمة   -ج

  ).وخدمات المالحة الجوية والمطارات

  )تنمية البرامج، والتجهيزات واإلدارة واألمن والمحافظة على البيئة( المطارات -د

قبي المالحة الجوية والمهندسين والفنيين وأطر النقل الجـوي، ومـسيري           المالحين ومرا ( التكوين   -ج

  ).المطارات

  التعاون : المادة الثالثة

  :في إطار متابعة األهداف يتعهد الجانبان بالعمل على  

  .  قصد تحقيق األهداف المحددةDGAC و ACACتبادل المعلومات الفنية بين   - أ

 إلى دول جامعة الـدول العربيـة      DGACمن طرف إيفاد خبراء فرنسيين في الطيران المدني   - ب

  .قصد إنجاز مهمات عمل أو التأطير لمدة محدودة أو طويلة المدى

 إيفاد خبراء الطيران المدني لدول الجامعة العربية إلى فرنسا قصد إنجاز مهمات عمل أو التـأطير                 -ج

  .لمدة محدودة او طويلة المدى
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  .ACACلصالح الدول األعضاء في  مع اللجنة األوروبية DGAC تدخل –د 

 على تيسير االقتراب من األسواق العربية لصالح الشركات الفرنسية فـي مجـال              ACAC تعمل   –هـ  

  .الطيران المدني

  السرية وحقوق النشر: المادة الرابعة 

غايـة  كل المعلومات المتبادلة بين الطرفين أو التقنيات التي تمت تنميتها من الطرفين تعتبر سرية لل              / 1

  .وال يمكن اإلدالء بها لطرف ثالث إال بعد موافقة الطرفين. ويتعهد الجانبان بكتمها

في إطار القوانين التي يخضع لها كل طرف، يمكن اعتبار بعض المعلومـات سـرية، وال يمكـن                  / 2

  .اإلدالء بها

ة تعتبـر ملكيـة     حقوق النشر للوثائق، وبرامج الحاسوب والدالئل الموجودة قبل توقيع هذه المذكر          / 3

  للطرف الذي أنجزها

باستثناء الموافقة الكتابية للطرف اآلخر، يتعهد كل طرف أال ينشر أو ينـسخ أو يـستعمل  تلـك                   / 4

  .الوثائق أو المعلومات إال إذا  كان الغرض هو تدعيم أهداف هذه المذكرة

  .ه المذكرةويتعهد الجانبان بتسليم تلك الوثائق أو المعلومات عند إنهاء بالعمل بهذ

  لجنة القيادة : المادة الخامسة

  يتم تشكيل لجنة القيادة على الطريقة التالية/ 1

  DGACعن الجمهورية الفرنسية ممثلين عن   )  أ

  ACAC ممثلين من ACACعن   )  ب

كما يعين كل طـرف     . يتكون وفد كل طرف من ثالثة ممثلين على األكثر، ونائب واحد لكل ممثل            / 2

  .رئيسا للوفد ضمن الممثلين

  .يمكن لرئيس كل وفد أن يضيف مستشارين للوفد/ 3

يجب على كل طرف أن يعين ممثليه في لجنة القيادة وذلك قبل أجل أقصاه شهر واحد بعد توقيـع                   / 4

  .هذه المذكرة، وإيفاد أسماء ممثليهم ومن ينوب عليهم

ـ                  هرا بعـد   يمكن لكل طرف أن يسحب ممثال عنه ويعوضه بممثل آخر وال يصبح ذلك نافـذا إال ش

  .اإلشعار الرسمي للطرف اآلخر

جميع االجتماعات تعقد في المكان والتاريخ المتفق عليهما بين الجانبين وتجتمع لجنة القيـادة مـرة                / 5

، باستثناء توافق   ACACواحدة على األقل كل سنتين، في مكان بالتناوب بين فرنسا ودولة عضو في              

  .بين رئيسي الوفد

  .لوفدين االجتماعات ويهيئان جدول األعمال، ويدليان بتقارير االجتماعاتيترأس كل من رئيسي ا/ 6

تتخذ جميع القرارات بتوافق بين لجن القيادة، وإذا برز خالف، فيتكلف كل رئيس وفد بإبالغ طرفه                / 7

  مضمون الخالف قصد التباحث بهذا الشأن

  .تضع لجنة القيادة قانونها الداخلي إلدارة االجتماعات/ 8
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  .من الطرف المضيف جميع ما يتعلق بالسكريتاريايؤ/ 9

  .يتحمل كل طرف تكاليف مشاركة أعضاء وفده/ 10

  .يتحمل الطرف المضيف تكاليف مكان االجتماع، وطبع ونشر جدول األعمال والتقارير/ 11

  مهام لجنة القيادة وصالحياتها : المادة السادسة

  :لطرفين، من مهام لجنة القيادة مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في دول ا

  تحديد برنامج سنوي للتعاون وتوضيح طرق تمويله/ أ

  إبراز طرق تنفيذ ومتابعة البرنامج/ ب

  دراسة المواضيع التي يمكن أن تنجم على توقيع هذه المذكرة/ ج

  تعديالت وتسوية النزاعات : المادة السابعة

  يق مذكرات دبلوماسيةيمكن تعديل هذه المذكرة وملحقاتها وذلك عن طر

  .  يجب أن تكون تلك التعديالت متفق عليها من الطرفين

  كل خالف حول هذه المذكرة وملحقاتها يجب أن يسوى بطريقة التفاوض بين الجانبين

  القوانين المطبقة : المادة الثامنة

  كل طرف يخضع للقوانين  الجاري بها العمل في بلده

  آلخر الحترام القوانين في بلدهال يجب ألي طرف أن يخضع الطرف ا

   المدة–التنفيذ  :  المادة التاسعة

  تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها  من طرف أعضاء مخول لهم رسميا بذلك

  .يمكن ألي طرف أن ينهي العمل بهذه المذكرة وفي  هذه الحالة يشعر الطرف اآلخر بمدة أقلها شهرين

  .لميزانية التي يتوفر عليها كل طرف وذلك طبقا للمادة السادسةتنفذ هذه المذكرة في حدود ا

  .يجب أال يتم تاريخ إنهاء هذه المذكرة أثناء تنفيذ البرامج المشار إليها في المادة السادسة

  . باستثناء قرار كتابي مخالف يصدر من الطرفين. تنجز تلك البرامج والمشاريع طبقا ألحكام المذكرة

المخوالن الصالحية القانونية لذلك من طرف سلطاتهم المختصة، وضعوا توقيعـاتهم           الموقعان أسفله، و  

وأختامهم أسفل هذه الصفحة في ثالث نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية واألنجليزية لكـل منهـا                

  .نفس الحجية

  

  ……………………وحرر بباريس يومه 

  

  العربية للطيران المدنيعن الهيئة     عن المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي

  عبد اهللا أحمد مجلد.        م        غراف.              بييــر

  

         مدير عام الهيئة العربية للطيران المدني             مدير عام الطيران المدني
  




