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  اتفاق
  بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

  هماءإلقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما ورا
  

دني        ،إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية         بوصفهما فريقين في معاهدة الطيران الم
يكاغو في ا          سمبر         الدولي التي عرضت للتوقيع في ش سابع من شهر دي وم ال انون األول (لي ًة  ،م1944سنة  ) آ  ورغب

  منهما في عقد اتفاق متمم للمعاهدة المذآورة أعاله بغية إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما،

  :قد اتفقتا على ما يلي

  تعاريف: المادة األولى
  :ما لم يقتض سياق النص خالف ذلك وفي ما يتعلق بهذا االتفاق

سابع من                 " معاهدة" تعني آلمة     .أ  وم ال يكاغو في الي معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في ش
 من تلك المعاهدة وأي     )90(م وتشمل أي ملحق يتفق عليه عمًال بالمادة         1944سنة  ) آانون األول (شهر ديسمبر   

ادتين                دة بموجب الم ى المالحق أو المعاه دخل عل ك        م  )94( و )90(تعديل ي دة شرط أن تكون تل ذه المعاه ن ه
  .المالحق والتعديالت قد أصبحت نافذة لدى الطرفين المتعاقدين أو أن يكونا قد صادقا عليها

بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، وزير األشغال العامة والنقل أو المديرية " سلطات الطيران" تعني عبارة   .ب 
ة            العامة للطيران المدني أو أي شخص أو هي        ة العام ذه المديري ًا به ئة تخول ممارسة الصالحيات المنوطة حالي

ران          ة للطي أو بصالحيات مماثلة، وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية، وزير النقل أو المديرية العام
  .المدني أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي سلطة متعلقة بالطيران المدني

ة   شرآة   " تعني عبارة     .ج  ران المعين ادة                     " الطي ًا للم ا وفق د جرى تعيينه ي يكون ق ران الت شرآة أو مؤسسة الطي
  .الرابعة من هذا االتفاق

  . من معاهدة شيكاغو)2(بالنسبة ألي دولة التحديد الوارد في المادة " إقليم" يكون لكلمة   .د 

ة الهبوط " و" شرآة طيران" و" خدمة جوية دولية" و" خدمة جوية" يكون لعبارات    .ه  " ألغراض غير تجاري
  . من المعاهدة)96(المفهوم المحدد لكل منها في المادة 

ا                  " تعرفة" يقصد بعبارة     .و  سعر بم ذا ال ا ه السعر الواجب تأديته لنقل الرآاب والشحن والشروط التي يخضع له
  .في ذلك أسعار وشروط الوآاالت ومختلف الخدمات المتفرعة عنها وباستثناء أجر وشروط نقل البريد

ه                  " جدول الطرق " تعني عبارة     .ز  ه حسبما يتفق علي دخل علي ديالت ت جدول الطرق الملحق بهذا االتفاق وأية تع
  . من هذا االتفاق، ويشكل جدول الطرق جزءًا ال يتجزأ من االتفاق المذآور)22(وفقًا ألحكام المادة 

  .وتعني للطائرة حمولة الطائرة المتوفرة على الطريق أو جزء منه" السعة"   .ح 

ق                 " السعة"   .ط  ى الطري لخدمة متفق عليها وتعني سعة الطائرة لرحلة ما مضروبًا في عدد الطائرات المشغلة عل
  .أو جزء منه لفترة محددة

  .تعني حمولة الرآاب والبضائع والبريد مجتمعين أو منفصلين" حمولة الطائرة"   .ي 

  .ن هذا االتفاق م)21(تعني هذا االتفاق أو التعديل طبقًا ألحكام المادة " اتفاق"   .ك 

  . من هذا االتفاق)21(لهذا االتفاق أو التعديل طبقًا ألحكام المادة " الملحق"   .ل 

إن عنوان آل مادة من االتفاق الحالي، له صفة المرجعية والتسهيل وهو بحد ذاته ال يعرف أو يحدد أو يصف        .م 
  .الغرض أو القصد من هذا االتفاق
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  ومدى تطبيق معاهدة شيكاغ: المادة الثانية
  .تخضع أحكام هذا االتفاق ألحكام المعاهدة ضمن نطاق تطبيق هذه األحكام على الخدمات الجوية الدولية

  منح الحقوق: المادة الثالثة
ة           .1 ة إقام اق بغي ذا االتف يمنح آل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد اآلخر الحقوق المنصوص عليها في ه

ة الم ة الدولي دمات الجوي تثمار الخ اق   واس ذا االتف ة به دول الطرق الملحق ي ج ددة ف ى الطرق المح ة عل نتظم
والي " الطرق المحددة" و" الخدمات المتفق عليها  " ويطلق على الخدمات والطرق فيما يلي        ع  . على الت وتتمت

ق                    ى طري ا عل شرآة الطيران المعينة من قبل آل من الطرفين المتعاقدين، أثناء استثمارها للخدمة المتفق عليه
  :دد بالحقوق التاليةمح

  .التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد اآلخر  .أ 
  .التوقف في اإلقليم المذآور ألغراض غير تجارية  .ب 
واردة في جدول                   .ج  ام ال ًا لألحك أخذ وإنزال الرآاب والبضائع والبريد في أي نقطة على الطرق المحددة وفق

  . الطرق الملحق بهذا االتفاق

دين الحق في      ليس في نص الفقرة األ     .2 ولى من هذه المادة ما يخول شرآة الطيران التابعة ألحد الطرفين المتعاق
ى نقطة أخرى في                      دل أو أجر إل اء ب د لق أن تأخذ من إقليم الطرف المتعاقد اآلخر الرآاب أو البضائع أو البري

  .إقليم ذلك الطرف المتعاقد

  تعيين شرآات الطيران: المادة الرابعة
ى الطرق                    يحق لكل من الطر    .1 ا عل تثمار الخدمات المتفق عليه ر الس فين المتعاقدين تعيين شرآة طيران أو أآث

  .المحددة ويشعر الطرف المتعاقد اآلخر بذلك خطيًا

رتين         .2 ام الفق اة أحك ة                    )4( و )3(مع مراع راخيص الالزم أخير الت د دون ت نح الطرف المتعاق ادة، يم ذه الم  من ه
  .لمعينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر لدى تبلغه هذا التعيينلالستثمار إلى الشرآة أو الشرآات ا

يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من الشرآة المعينة من قبل الطرف المتعاقد   .3
ادة                                سلطات ع ذه ال ا ه ي تطبقه ة الت وانين واألنظم شروط المحددة في الق ا ال وفر فيه ه تت ا أن اآلخر أن تثبت له

  .ورة معقولة على استثمار الخدمات الجوية الدولية وفقًا ألحكام االتفاقوبص

ادة    )2(ألي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم منح تراخيص االستثمار المشار إليها في الفقرة         .4 ذه الم  من ه
اق   ) 3(أو فرض ما يراه ضروريًا من الشروط على استثمار الحقوق المحددة في المادة             ذا االتف ل   من ه  من قب

ا                                شرآة وإدارته ذه ال ة ه ًا من ملكي أن جزءًا هام ك الطرف ب ا ذل ع فيه ة ال يقتن ة حال شرآة معينة وذلك في أي
  .الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه

تثم                           .5 دء باس شرآة الب ذه ال يمكن له ا، ف ا ورد أعاله ورخص له ار عندما يكون قد تم تعيين شرآة طيران وفقًا لم
اق                            ذا االتف ادة الخامسة عشرة من ه ام الم ًا ألحك ة وفق الخدمات المتفق عليها شرط أن تكون قد وضعت تعرف

  .وأن تكون هذه التعرفة قد أصبحت نافذة في ما يعود لتلك الخدمة

شرآة       .6 تبداله ل ر، اس د اآلخ دني للطرف المتعاق ران الم لطات الطي ًا س غ خطي د أن يبل ل طرف متعاق ق لك يح
نفس            .  المعينة بشرآة طيران أخرى    الطيران وق وخاضعة ل ويكون لشرآة الطيران المعينة الجديدة، نفس الحق

  .االلتزامات العائدة لشرآة النقل الجوي البديلة

  إلغاء وتعليق التراخيص: المادة الخامسة
ل     ألي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء ترخيص االستثمار أو وقف تمتع أية شرآة طيران مع                .1 ينة من قب

الطرف المتعاقد اآلخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا االتفاق أو فرض ما يراه ضروريًا من شروط                  
  :على استثمار هذه الحقوق



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilعلى السوري اللبناني المجلس األ
 

 

 
    3/9      هماءإلقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما ورااتفاق 

 

د     .أ  ي ي ة ف ا الفعلي شرآة وإدارته ذه ال ة ه ًا من ملكي أن جزءًا هام ك الطرف ب ا ذل ع فيه ة ال يقتن ة حال في أي
  . أو في يد رعاياهالطرف المتعاقد الذي عينها

في حالة تقصير تلك الشرآة في التقيد بالقوانين واألنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه   .ب 
  .الحقوق

  .أو في حالة عدم قيام الشرآة باالستثمار طبقًا للشروط الموضوعة بموجب هذا االتفاق  .ج 

ه        ال يتخذ أي من هذه اإلجراءات إال بعد التشاور مع الطرف             .2 المتعاقد اآلخر ما لم يكن سحب ترخيص أو تعليق
  .أو فرض الشروط المشار إليها أعاله فورًا ضروريًا لمنع االستمرار في مخالفة القوانين واألنظمة

  اإلعفاء من الرسوم الجمرآية: المادة السادسة
سيرها               .1 ة      تعفى طائرات شرآات الطيران المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي ت ى الخدمات الجوي عل

شحيم ومؤن الطائرة                  وت الت ود وزي ات الوق ة          (الدولية وآذلك معداتها العادية وآمي واد الغذائي ك الم ا في ذل بم
الموجودة على متن هذه الطائرات من آافة الرسوم الجمرآية ورسوم التفتيش وغيرها            ) والمشروبات والدخان 

ى   د وصولها إل ة عن ضرائب المماثل وم وال دات  من الرس ذه المع اء ه ر، شرط بق د اآلخ يم الطرف المتعاق إقل
ك                                وق ذل ة ف ك الجزء من الرحل ى ذل تعمالها عل صديرها أو اس ادة ت ى إع ذه الطائرات حت والمؤن على متن ه

  .اإلقليم

  :تعفى أيضًا من الرسوم والضرائب المذآورة أعاله، فيما عدا الرسوم المقابلة للخدمات المؤمنة .2

ي ت   .أ  ائرات الت ؤن الط ل   م ن   قب ررة م دود المق دين ضمن الح رفين المتعاق ن الط يم أي م ي إقل ا ف زود به
ة                    ادرة والعامل تن الطائرات المغ ى م السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص لالستعمال عل

  .في خدمة جوية دولية للطرف المتعاقد اآلخر

سيرها شرآات         قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ل           .ب  ي ت صيانة وإصالح الطائرات الت
  .الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر في الخدمات الجوية الدولية

شرآة                .ج  ة ل ادرة التابع دين الطائرات المغ يم أي من الطرفين المتعاق ا في إقل زود به ي ت الوقود والزيوت الت
ك      طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر والعاملة ف         ي الخدمات الجوية الدولية حتى ولو استهلكت تل

ا                 ه الطائرات به زودت من ذي ت د ال يم الطرف المتعاق وق إقل . الوقود والزيوت في ذلك الجزء من الرحلة ف
ود      ي البن ا ف شار إليه واد الم ع الم ب وض وز طل سلطات   ) ج(و) ب(و) أ(يج ة ال راف أو مراقب ت إش تح

  .الجمرآية

دين في              ال يجوز إنزال المعدات ال     .3 عادية والمواد والمؤن الموجودة على متن طائرة تابعة ألحد الطرفين المتعاق
ه                  ارك لدي ة سلطات الجم د موافق د اآلخر إال بع واد تحت             . إقليم الطرف المتعاق ذه الم ة تبقى ه ذه الحال وفي ه

  .إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف بها وفقًا للنظم الجمرآية

ي                يمنح آل م   .4 ازات الت ن الطرفين المتعاقدين شرآة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر نفس االمتي
  .تتمتع بها الشرآة المعينة في إقليم الطرف المتعاقد اآلخر، طبقًا للقوانين الوطنية لكال الطرفين المتعاقدين

  ممارسة الحقوق: المادة السابعة
ة من ق    .1 شرآات المعين اح لل تثمارها       يجب أن تت ة في اس ة ومتكافئ دين فرص عادل ل آل من الطرفين المتعاق ب

  .الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليم آل منهما

د        .2 ار عن ين االعتب ذ بع دين أن تأخ رفين المتعاق ن الط ة ألي م ة التابع شرآات المعين شرآة أو ال ى ال يجب عل
ؤثر                استثمارها الخدمات المتفق عليها مصالح الشرآة      د اآلخر بحيث ال ت ة للطرف المتعاق شرآات التابع  أو ال

  .دون وجه حق على الخدمات الجوية التي يقدمها الطرف اآلخر على نفس الطرق أو على أجزاء منها
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رفين            .3 ل الط ن قب ة م شرآات المعين ل ال ن قب ستثمرة م ا والم ق عليه ة المتف دمات الجوي رتبط الخ ب أن ت يج
أمين سعة              المتعاقدين ارتباطًا وثيقاً   ى ت  مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن تهدف باألساس إل

شحن         ل الرآاب وال ة لنق بمعدل حمولة معقولة، تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بصورة معقول
شأ    بما فيه البريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الشرآة من جهة والبالد التي ينتهي إليه               ل أو ين ذا النق ا ه

ى الطرق المحددة       . منها من جهة أخرى   اط عل إن تأمين نقل الرآاب والشحن بما فيه البريد الذي يحمل في نق
ي تقضي                     ة الت ادئ العام ا يخضع للمب زل فيه ذي ين شرآة أو ال الواقعة في أقاليم دول غير الدولة التي عينت ال

  :بأن تكون السعة متناسبة مع

  .نقل من أراضي الدولة المتعاقدة التي عينت الشرآة وإليهامتطلبات حرآة ال  .أ 

ة               .ب  اة الخدمات الجوي متطلبات حرآة النقل في المنطقة التي تعبرها الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراع
  .األخرى المؤمنة من قبل شرآات الطيران التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة

  .لعابرةمتطلبات استثمار شرآات الطيران ا  .ج 

رفين            .4 ال الط ة لك وي المعين ل الج سات النق اق مؤس ددة باتف رق المح ى الط ا عل ب تأمينه سعة الواج دد ال تح
ًا   تكون وفق سعة س ي ال ادة ف دين، وأي زي دني لكال الطرفين المتعاق ران الم لطات الطي ة س دين وبموافق المتعاق

  .بقى السعة الحالية سارية المفعولالتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة وريثما تتم الموافقة، ت

  أمن الطيران: المادة الثامنة
ة                        .أ  ا بحماي ى أن التزامهم دان عل ان المتعاق ّر الطرف دولي أق انون ال وفقًا للحقوق وااللتزامات الواردة بموجب الق

شترآة هو جزء ال                               ر المشروعة من أجل المصلحة الم ال غي ع أشكال األعم دني ضد جمي ران الم أمن الطي
  . من هذا االتفاقيتجزأ

ة باختطاف                    .ب  ال المتعلق ع األعم يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لبعضهما البعض عند الطلب وذلك لمن
سالمة الرآاب وطاقم الطائرة والمطارات والمرافق                     ة ب الطائرات واألعمال غير المشروعة األخرى المتعلق

  .والمنشآت المالحية وأي تهديد ألمن الطيران

ى                يقوم  .ج  ي ترتكب عل  الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقًا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم واألعمال األخرى الت
ائرات تن الط ي م و ف ي طوآي ة ف بتمبر14 والموقع ول / س ائرات 1963أيل ى الط تيالء عل ع االس دة قم  م ومعاه

سمبر  16والموقعة في الهاي في       انون األول    / دي ة أخرى تتعل       1970آ ين     م وأي اتفاقي ربط ب ران ت أمن الطي ق ب
  .الطرفين المتعاقدين

ران الموضوعة بواسطة                           .د  ام أمن الطي ى ترسيخ شروط وأحك ا بالعمل عل ا بينهم يقوم الطرفان المتعاقدان فيم
د من أن مشغلي                    ا التأآ منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة بمعاهدة الطيران المدني الدولي ويجب عليهم

ا            الطائرات المسجلين لدي   ة داخل إقليميهم الهم الدائم الهم األساسية أو أعم ر أعم ع مق ذين يق شغلين ال هما أو الم
  .وآذلك مشغلي المطارات في إقليميهما يعملون وفقًا لشروط وأحكام أمن الطيران

يوافق آل طرف على األخذ بعين االعتبار األحكام والشروط األمنية المطلوبة بواسطة الطرف المتعاقد اآلخر      .ه 
ول إلى إقليم الطرف اآلخر المعني والقيام باتخاذ آافة التدابير الضرورية لحماية الطائرة وتفتيش الرآاب              للدخ

والطاقم والمواد المنقولة باإلضافة إلى الشحن ومستودعات الطائرة قبل وأثناء التحميل، آما يفترض على آل       
ة  طرف أن يعطي االعتبار اإليجابي ألي طلب من الطرف اآلخر فيما     يتعلق بالتدابير األمنية الخاصة المطلوب

  .لمقابلة أي تهديد

في حالة وقوع حادث أو تهديد يهدف إلى القيام باختطاف الطائرة أو بأي عمل غير مشروع أو أي عمل آخر       .و 
ة                      ى األطراف المعني ة، يجب عل شآت المالحي ضد سالمة الرآاب أو المالحين أو المطارات أو األجهزة والمن

ذا        مساعدة بعض  اء ه هم البعض عن طريق تسهيل االتصال فيما بينهم أو تسهيل أي تدابير أخرى من شأنها إنه
  .التهديد بسرعة شريطة عدم المساس بسيادة الدولة
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إذا وجد لدى أحد األطراف سبب يقضي بعدم التزام الطرف المتعاقد اآلخر بشروط وأحكام مواد أمن الطيران                 .ز 
  . البلد يمكنها طلب مفاوضات عاجلة مع سلطات الطيران في البلد اآلخرفإن سلطات الطيران المدني لذلك

ة استيالء                   .ح  على الطرفين المتعاقدين اتخاذ ما يرونه عمليًا من إجراءات لضمان بقاء الطائرة التي تخضع لعملي
راً                              ه أم م تصبح مغادرت ا ل ى األرض م ه عل ي هبطت في إقليم ر المشروع والت  أو غيره من أفعال التدخل غي
  .قسريًا لحماية األرواح البشرية آما أنه يستحسن اتخاذ مثل هذا اإلجراء العملي وفق أسس التشاور المشترك

  االعتراف بالشهادات واإلجازات: المادة التاسعة
د، وال                   إن شهادات الصالحية وشهادات األهلية، واإلجازات الصادرة أو التي اعتبرت صالحة من قبل طرف متعاق

شغيل الخدمات المتفق                      تزال سارية    د اآلخر لغرض ت ل الطرف المتعاق المفعول، يتم االعتراف بصالحيتها من قب
شهادات                       . عليها ه، ب وق إقليم ران ف راف، لغرض الطي ك في رفض االعت الحق مع ذل د ب ويحتفظ آل طرف متعاق

  .األهلية واإلجازات الممنوحة لمواطنيه أو التي اعتبرت صالحة من قبل دولة أخرى

  الموافقة على جداول مواعيد الرحالت: دة العاشرةالما
د                              ران الطرف المتعاق ى سلطات طي دها إل د جداول مواعي ل أي طرف متعاق ة من قب ران المعين تقدم شرآات الطي

رحالت، عدد       .  يومًا على األقل من البدء بتشغيل العمليات  )60(اآلخر قبل ستين     د ال شمل جداول مواعي ى أن ت وعل
ادة                     مرات التشغيل وط   ا بموجب الم رحالت المشار إليه ا ال ا فيه ستعمل بم ذا     )3(راز الطائرات التي سوف ت  من ه

  .االتفاق الثنائي للنقل الجوي

  .آل تعديل على جداول مواعيد الرحالت يتم في تاريخ الحق يجري إبالغه إلى سلطات الطيران

  تطبيق القوانين واألنظمة: المادة الحادية عشرة
م الطائرات                      تسري القوانين وا    .أ  ادرة الرآاب وأطق ة بوصول ومغ دين المتعلق ة لكل من الطرفين المتعاق ألنظم

داول       د المت ارك والنق سفر والجم وازات ال ة بج ة المتعلق صفة خاصة األنظم ه، وب ه ومن ى إقليم ضائع إل والب
ره من رآاب   واإلجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على آل ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغاد       

  .وطواقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات شرآة الطيران المعينة من الطرف اآلخر

د                   .ب  ة عن تسري قوانين وأنظمة آل من الطرفين المتعاقدين على مالحة وتشغيل طائرات شرآات الطيران المعين
  .دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد اآلخر أو بقائها فيه أو مغادرته أو عبور أجوائه

ائرات         .ج  ول، ط ر معق أخيرًا غي سبب ت دون أن ت تش، ب د أن تف رف متعاق دى أي ط صة ل سلطات المخت ق لل يح
رى      ستندات األخ شهادات والم ا أن تفحص ال ا أن عليه ا آم ا أو طيرانه د هبوطه ر عن د اآلخ الطرف المتعاق

  .المنصوص عليها في هذا االتفاق

ولي شرآات ال            .د  دين أن ي ران        ال يحق ألي من الطرفين المتعاق ى شرآات الطي ضلية عل ة أف ه معامل ران لدي طي
  .المعينة للطرف المتعاقد اآلخر عند تطبيق القوانين واألنظمة المنصوص عليها في هذه المادة

د اآلخر،                      .ه  ل الطرف المتعاق بناًء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يسمح لشرآات الطيران المعينة من قب
ائق   التي تمارس حقوق النقل في آال ا   لبلدين أن تتخذ اإلجراءات للتأآد بالسماح فقط بنقل المسافرين حاملي وث

ة            ة              . السفر المطلوبة للدخول إلى أو المرور المباشر ضمن الدول وانين وأنظم سافر بق زام الم في حال عدم الت
  .لشرآةالدخول إلى بلد الطرف المتعاقد اآلخر، فإن شرآة الطيران المعينة ملزمة بنقله على نفقة هذه ا

  النشاطات التجارية: المادة الثانية عشرة
ل،                      .1 ة بالمث ى أساس المعامل يمنح آل طرف متعاقد شرآات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد اآلخر عل

ضيه حاجة شرآة                         ا تقت ه حسب م ين في إقليم الحق في تخصيص مكاتب وموظفين إداريين، وتجاريين، وفني
  .ين وتعليمات ذلك الطرفالطيران المعينة طبقًا لقوان
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ة واإلعالن            .2 ى الخطوط الدولي ل عل ائق النق يحق لشرآات الطيران المعينة لكال الطرفين المتعاقدين إصدار وث
ة                              ة قابل ة أو أي عمل ة المحلي د اآلخر بالعمل يم الطرف المتعاق ل في إقل ائق النق ع وث والدعاية لها، آما يجوز بي

  .سارية لدى الطرف المتعاقد اآلخر على أساس المعاملة بالمثلللتحويل طبقًا للقوانين واألنظمة ال

  الترانزيت المباشر: المادة الثالثة عشرة
ة المخصصة                   ادرون المنطق يخضع الرآاب الذين يعبرون بالترانزيت المباشر عبر إقليم طرف متعاقد والذين ال يغ

دًا، تعفى األمتع               سطة ج ة مب ي تمر بالترانزيت المباشر من             لهذه الغاية في المطار، لمراقبة جمرآي ة الت ة والحمول
  .الرسوم الجمرآية واألعباء المماثلة األخرى

  الرسوم: المادة الرابعة عشرة
سلطات المختصة                         .1 وده لتكون الرسوم المفروضة أو المسموح لل دين أقصى جه يبذل آل من الطرفين المتعاق

  .خر عادلة وسليمةبفرضها على شرآات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد اآل

ى شرآات                  .2 أي رسوم قد تفرض الستخدام المطارات والتسهيالت المالحية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عل
ات الرسمية المفروضة بموجب                   الطيران المعينة للطرف المتعاقد اآلخر، ينبغي فرضها طبقًا لمستوى التعرف

دول والمطبقة على آافة الطائرات التي تعمل على نفس  القوانين واألنظمة األخرى السارية المفعول في هذه ال 
  .الخطوط الجوية الدولية

  التعرفات: المادة الخامسة عشرة
ل من                   .1 تحدد التعرفات التي تتقاضاها شرآة أو شرآات الطيران التابعة ألي من الطرفين المتعاقدين لتأمين النق

اة جميع العوامل المتعلقة بها بما في ذلك آلفة   أو إلى أراضي الطرف المتعاقد اآلخر بمستوى معقول مع مراع         
  .االستثمار والربح المعقول وتعرفات الشرآات األخرى

رة             .2 ا في الفق ات المشار إليه ل آل من                      )1(تعتمد التعرف ة من قب شرآات المعين ين ال اق ب  أعاله إذا أمكن باالتف
ا      الطرفين المتعاقدين وبعد التشاور مع شرآات الطيران األخرى التي تس          ا  . تثمر آامل الطريق أو جزء منه آم

تعتمد األصول المحددة من قبل رابطة النقل الجوي الدولي لوضع األسعار موضوع هذا االتفاق آلما آان ذلك        
  .ممكنًا

ا             .3 ة عليه دين للموافق تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى آل من الطرفين المتعاق
ا             ستين يو  )60(ضمن مهلة    دء العمل به ل ب ل قب ى األق ة في بعض الحاالت              . مًا عل ذه المهل ويمكن تخفيض ه

  .الخاصة باالتفاق بين هذه السلطات

ا خالل                      .4 يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح ولكن إذا لم تبلغ أي من سلطات الطيران عدم موافقته
رة                ًا للفق ا، وفق ات عليه ات موافق            )3(ثالثين يومًا من تاريخ عرض التعرف ك التعرف ر تل ادة، تعتب ذه الم  من ه

 يمكن أن تتفق سلطات الطيران على أن تكون )3(وفي حال تخفيض المهلة للتقدم بالتعرفات وفقًا للفقرة . عليها
  .الفترة التي يجوز خاللها عدم الموافقة على التعرفات أقل من ثالثين يومًا

ران األخرى              )2( إذا استحال االتفاق على تعرفة وفقًا للفقرة       .5 ادة أو إذا أشعرت إحدى سلطات الطي  من هذه الم
 من )2( أعاله بعدم موافقتها على تعرفة متفق عليها وفقًا ألحكام الفقرة )4(خالل المهلة المطبقة بموجب الفقرة 

  .هذه المادة، تسعى سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين إلى تحديد التعرفة باالتفاق فيما بينهما

رة               .6 ا بموجب الفق د      )3(إذا لم تتفق سلطات الطيران على أي تعرفة عرضت عليه ى تحدي ادة أو عل ذه الم  من ه
  . من هذا االتفاق)20( من هذه المادة، يحل الخالف وفقًا ألحكام المادة )5(تعرفة وفقًا للفقرة 

دد     تبقى آل تعرفة توضع بموجب أحكام هذه المادة سارية المفعول إلى حين وضع تعر       .7 ه ال يم دة، إال أن ة جدي ف
العمل بأية تعرفة بموجب هذه الفقرة أآثر من اثني عشر شهرًا من التاريخ الذي آان يفترض أن ينتهي العمل                     

  .بها
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  تقديم اإلحصاءات: المادة السادسة عشرة
متعاقد اآلخر، على سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف ال       

ادة                          ة إلع ا بصورة معقول ي يمكن طلبه ات اإلحصائية الت بناًء على طلبها، بالمعلومات الدورية أو غيرها من البيان
ا                ويجب  . النظر في السعة التي تعرضها شرآات الطيران التابعة للطرف المتعاقد األول على الخدمات المتفق عليه

ات ا   ع المعلوم ات جمي ذه البيان ضمن ه ال     أن تت ي مج شرآات ف ذه ال ه ه ذي تؤمن ل ال دار النق د مق ة لتحدي لمطلوب
  .الخدمات المتفق عليها ومنشأ هذا النقل ومقصده

  تحويل األرباح: المادة السابعة عشرة
ك                        ة في أراضي ذل رادات المحقق يمنح آل طرف متعاقد الطرف المتعاقد اآلخر حق التحويل الحر للفائض من اإلي

يم آل                    الطرف المتعاقد على ال    ساري المفعول في إقل نفقات الحاصلة فيها، على أن يتم ذلك التحويل طبقًا للتشريع ال
  .من الطرفين المتعاقدين وبسعر الصرف الرسمي المطبق

  المشاورات: المادة الثامنة عشرة
ا                 .1 ا بينه شاور فيم  من حين     بروح من التعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين، تقوم سلطات الطيران لديهما بالت

ا               سلطات        . إلى آخر بقصد التأآد من تنفيذ أحكام هذا االتفاق والجدول الملحق به والتقيد بهم ذه ال شاور ه ا تت آم
  .فيما بينها عند االقتضاء إلجراء أي تعديل عليهما

شاورات         .2 ًا إجراء م دين أن يطلب خطي د     . يحق ألي من الطرفين المتعاق شاورات بع ذه الم دأ ه  ستين  )60(وتب
  . من استالم الطلب إال إذا اتفق الطرفان على تمديد هذه المهلةيومًا

  حل الخالفات: المادة التاسعة عشرة
ة فض                        .1 ا أوًال محاول اق فعليهم ذا االتف ق ه سير أو تطبي إذا نشأ أي خالف بين الطرفين المتعاقدين من جراء تف

  .الخالف بطريقة المفاوضات بينهما

ة          فإذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان    .2 ى إحال اق عل ا االتف ق المفاوضات جاز لهم إلى تسوية الخالف عن طري
ى طلب أي من                                  اًء عل زاع بن ك يحال الن ى ذل ا عل م يتفق إذا ل ه، ف الخالف إلى هيئة تحكيم أو شخص للفصل في
دًا ويتفق              ًا واح د حكم ين آل طرف متعاق الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى هيئة مؤلفة من ثالثة محكمين يع

حكمان المعينان على اختيار الحكم الثالث، وعلى آل من الطرفين المتعاقدين أن يعينا حكمًا خالل ستين يومًا     ال
ا                         الطرق الدبلوماسية يطلب فيه ذآرة ب د اآلخر م دين من الطرف المتعاق من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاق

م                  ار الحك ى أن يجري اختي ة، وعل ًا أخرى         إحالة النزاع على مثل هذه الهيئ ذر   . الثالث خالل ستين يوم إذا تع
م الثالث              ين الحك على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين الحكم الخاص به خالل الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعي
في الفترة المحددة أيضًا يجوز ألي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس منظمة الطيران المدني الدولي 

م أو حكمين وفق ما تقتضيه الحالة ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون الحكم الثالث من رعايا                  القيام بتعيين حك  
  .دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم

  . من هذه المادة)2(يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر وفقًا للفقرة  .3

ران التابع             .4 د            إذا تخلف أحد الطرفين المتعاقدين أو إحدى شرآات الطي دين عن التقي ة ألي من الطرفين المتعاق
بأي قرار يعطي بموجب هذه المادة، وطالما بقي هذا التخلف مستمرًا، فللطرف المتعاقد اآلخر أن يحد من أو          
ة    ران المعين شرآة الطي د المتخلف أو ل اق للطرف المتعاق ذا االتف ا بموجب ه وق منحه ي أي حق ق أو يلغ يعل

  .المتخلفة

  لمعاهدات المتعددة األطرافا: المادة العشرون
ن      ل م سبة لك ول بالن ارية المفع وي، وأصبحت س ل الج شأن النق ددة األطراف ب دة متع ة أو معاه إذا أبرمت اتفاقي

  .الطرفين المتعاقدين، يعدل هذا االتفاق بما يتفق وأحكام االتفاقية أو المعاهدة المذآورة
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  تعديل االتفاق: المادة الحادية والعشرون
ديل                    إذا ارتأى  .1 ذا التع اق، يعمل به ذا االتف ام ه  أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المستحسن تعديل أي من أحك

ده      )18(إذا تم االتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مشاورات وفقًا للمادة    د تأآي اق، بع ذا االتف  من ه
  .بتبادل مذآرات بالطرق الدبلوماسية

ة آل من الطرفين                        إذا آان التعديل يتعلق بأح     .2 ديالت لموافق واردة في الملحق، تخضع التع ر ال اق غي ام االتف ك
اريخ            ذة بت المتعاقدين ووفقًا لألصول الدستورية القانونية المعتمدة لدى آل من الطرفين المتعاقدين، وتصبح ناف

  .تبادل المذآرات الدبلوماسية التي تشير إلى هذه الموافقة

وإذا وافقت   . لحق فقط، فتتفق عليه سلطات الطيران لدى آل من الطرفين المتعاقدين          إذا آان التعديل يتعلق بالم     .3
ذآرات     دها بم د تأآي ذة بع ا ناف ق عليه ديالت المتف صبح التع دل فت د أو المع ى الملحق الجدي سلطات عل ذه ال ه

  .دبلوماسية

  عة الدول العربيةتسجيل االتفاق لدى منظمة الطيران المدني الدولي وجام: المادة الثانية والعشرون
  .يسجل هذا االتفاق وأي تعديل يطرأ عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي وجامعة الدول العربية

  إنهاء االتفاق: المادة الثالثة والعشرون
ى                          ـفاق عل ذا االت اء ه ه في إنه لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد اآلخر عن رغبت

  .ذا اإلخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي وجامعة الدول العربيةأن يبلغ ه

وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا االتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرًا على تاريخ استالم اإلخطار المشار إليه من       
ين الطرف                      اق مشترك ب ذا اإلخطار باتف د اآلخر إال إذا سحب ه ذه         قبل الطرف المتعاق ل انقضاء ه دين قب ين المتعاق

ًا                          . المهلة ة عشر يوم د مضي أربع سلمه بع د ت ه ق ر أن وإذا لم يشعر الطرف المتعاقد اآلخر باستالمه اإلخطار فيعتب
  .على استالم منظمة الطيران المدني الدولي لإلخطار

  سريان المفعول: المادة الرابعة والعشرون
دما يب ذ عن ز التنفي اق حي ذا االتف دخل ه د ي ديهم ق شريعية ل أن اإلجراءات الت د الطرف اآلخر ب غ آل طرف متعاق ل

  .استوفيت فيما يتعلق بسريان االتفاقيات الدولية

  
  .وإثباتًا لذلك فإن الموقعين أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقعا على هذا االتفاق

اريخ         ة                  8/8/2001حرر في دمشق يوم األربعاء بت ا حجي سختين لهم ة وآال الن ة العربي سختين أصليتين باللغ ى ن  عل
  .متساوية

  عن حكومة الجمهورية اللبنانية  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير األشغال العامة والنقل  وزير النقل

  نجيب ميقاتي  المهندس مكرم عبيد
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    9/9      هماءإلقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما ورااتفاق 

 

  ملحق
  جدول الطرق

  

تستثمر في آال االتجاهين بواسطة الشرآات المعينة من قبل حكومة الجمهورية  الخطوط الجوية التي س/1/القسم 
  : العربية السورية

  نقاط فيما وراء  نقاط في لبنان  نقاط متوسطة  سوريانقاط في 

  تحدد فيما بعد    تحدد فيما بعد  
  

ة      الخطوط الجوية التي ستستثمر في آال ا       /2/القسم   شرآات المعين ة      من    التجاهين بواسطة ال ة الجمهوري ل حكوم قب
  : اللبنانية

  نقاط فيما وراء  سوريانقاط في   نقاط متوسطة  نقاط في لبنان

  تحدد فيما بعد    تحدد فيما بعد  
  

  : مالحظات
ة نقطة                  .1 وط في أي ا وراء    /يجوز لشرآات الطيران المعينة من قبل آل طرف متعاقد إلغاء الهب اط وسيطة وم نق

  .طرف المتعاقد الذي عين شرآات الطيرانشريطة أن تبدأ الرحلة في إقليم ال

ار نقطة  .2 د أن تخت ل طرف متعاق ل آ ن قب ة م ران المعين شرآات الطي ر /يجوز ل ن أن تغي يطة، ويمك اط وس نق
  .اختيارها في جدول الفترة المقبل لالياتا

  . ولبنان الحقًا باالتفاق بين الجانبينسورياتحدد النقاط في آل من  .3


