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رغبة في تعزيز وتنمية الروابط االجتماعية واالقتصادية بين دول الجامعة العربيـة              
وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيمـا                

  ،لشؤون االقتصادية والماليةبين دول الجامعة في ا
لعربية وإزالة القيود ومعوقـات النقـل       وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول ا        

  ، بين دول الجامعة العربيةعبر الطرقالدولي للركاب 
        

  ومع األخذ في االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل،
  
  

  

  :على اآلتـي، فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه
  

� �

�)1(א���د�� �

������	
���ت ا������ ا������ ا����	� إزاء آ� ������  :  
  

1− ���:�������א���ط��א�� الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الـدول العربيـة            �
األطراف باالتفاقية تطبيق القوانين واألنظمة ذات العالقة بتنفيذ        

   .هذه االتفاقية 
  

  

�:���ل�����������������������א����� −2 هو الشخص الطبيعي أو االعتباري  من إحدى الدول العربيـة           �
 االتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة       في هذه األطراف  

  .بالنقل الدولي للركاب على الطرق دولته للقيام 
  

�:�������������������������א��א� −3   هو الشخص الذي يقصد التنقل بغـرض الزيـارة أو التجـارة           �
  . أو العمل أو السياحة أو ألي غرض آخر 

  

�:ل�����������و�����א���� −4 ) مركبـة (ى الطرق بعجالت بواسطة قوة آلية       كل ما يسير عل   �
مسجلة في إحدى الدول العربية األطراف في هـذه االتفاقيـة           
ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في          

  :تفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يليهذه اال
المركبات المعـدة لالسـتعمال الشخـصي       :  السيارات الخاصة   - أ

 . يفوضه رسميا وبقيادة مالكها أو من
 

المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركـاب         : الحافـالت   - ب
ويجب أن تتوفر فيهـا جميـع الـشروط الفنيـة           . عدا السائق   

والمتعلقة بالسالمة وراحة الركاب والـسالمة المروريـة، وأال         
 .يتجاوز عمرها االفتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع
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  المعـدة لنقـل ثمانيـة ركـاب       المركبات  : سيارات األجرة    -  ج

  . ومادون بأجر 
  

5− ����:מ��������א���ل�א����  نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف        ويقصد به �
في االتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل         
إلى بلد عربي آخر طرف في االتفاقية في خدمة منتظمة للنقل           

ن قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من       الدولي للركاب فيما بينها م    
السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها علـى أسـاس          
المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطـراف         

  .االتفاقية

6− ����א������������ل�א�������������

�:א�����מ� �

طـرف فـي     عربـي    بلـد ويقصد به نقل الركاب من أراضي       
التفاقيـة   االتفاقية عبر أراضى بلد عربي  أخر طـرف فـي ا           

أو دولة غير طرف    قاصداً بلد عربي ثالث طرف في االتفاقية        
، إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور   في االتفاقية وبالعكس دون     

  .طبقاً لقائمة بأسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب

�:!������א���� �א�����ل� −7  نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية        ويقصد به �
 سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في           لسفرة

بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنـزال أو            
أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجـوع الحافلـة إمـا             

  .بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة 

�:�������ل��������������"��א��� −8 بل نقلـه وأمتعتـه     ويقصد بها األجرة التي يدفعها الراكب مقا      �
  .الشخصية 

�:د��א������א$ط�א#� −9   .األطراف في االتفاقية حكومات الدول العربية �
  

�)2(א���د�� �

 علـى الطـرق    )  الـسياحي  – الخاص   –العام  (االتفاقية على نقل الركاب      هذه   أحكامتسري  
  .ها عبرأو مروراً  ، بوسائل النقلوصوال إلى أراضي أي من األطراف المتعاقدة وانطالقاً 

�)�:3(א���د�� �

وسـائل النقـل     هذه االتفاقية بتسهيل حرية مـرور         أحكام تتعهد األطراف المتعاقدة بموجب   
  .ركابها وأمتعتهم الشخصية و * بلوحاتها

                                                 

*  ����	
��� ��: ���� ����ر�� �� ا ���������دة إ!� � آ��� ����
 .  ' &�%� ا



 3

�)�:4(א���د�� �

  عند قيادتهم  لمركباتهم في أراضي     التالية  يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق         
  -:األخرىالمتعاقدة طراف األ أي من 

  .جواز سفر ساري المفعول يحتوى على التأشيرات الالزمة إذا تطلب األمر  -1
قيادة دولية سارية المفعول أو رخصة محلية معترف بها مـن قبـل             ) إجازة(رخصة   -2

 .األطراف المتعاقدة مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها

 .سارية المفعول للمركبة التي يقودها) شهادة تسجيل(رخصة سير  -3

  . ومعتمد لدى األطراف المتعاقدة دفتر مرور دولي ساري المفعول -4

، واسم  سم الراكب وعنوانه  ا، و ، ووزنها التقريبي    هابيان تسجيل األمتعة يتضمن عدد     -5
 .الناقل وعنوانه ، واسم الوكيل المحلي في بلد المقصد وعنوانه 

دم عنـد طلـب      سفرهم تق  اتتتضمن أسماءهم وجنسياتهم وأرقام جواز     الركابقائمة   -6
 .السلطة المختصة

 تأمين على المركبة تغطى الرحلة من بدايتها وحتى نهايتها تـشمل المـسؤولية             ةوثيق -7
المدنية تجاه الغير والسائق والركاب وتكون صادرة من إحـدى شـركات التـأمين              

 .المعتمدة في بلد العبور وبلد الوصول األطراف في هذه االتفاقية 

�)5(א���د�� �

 عمليات النقل الخاضعة ألحكام هذه االتفاقية مغطاة بتأمين من بدايـة            يجب أن تكون    
 العبور دولالرحلة حتى نهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في     

  .والوصول

�)6(א���د�� �

يكون للناقلين التابعين لألطراف المتعاقدة وكالء محليون للنقل المنـتظم فـي بلـد                
 في االتفاقية وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقـل الركـاب الخاضـعة          المقصد الطرف 

  .ألحكام هذه االتفاقية 

�)7(א���د�� �

المسجلة لدى أي من أطراف هـذه االتفاقيـة دخـول            لوسائل النقل العام     ال يسمح     
فارغة لنقل الركاب إال بمقتضى تصريح مـسبق مـن          وهى  أراضي أي من أطرافها األخرى      

  .ختصة سلطاته الم

�)8(א���د�� �

ممارسة في    المتعاقدة طرافاأل وسائل النقل المسجلة لدى أي من        ال يجوز استخدام    
  .بين نقطتين داخل أراضي أي طرف أخر من أطراف هذه االتفاقية العمومي النقل 

  د
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�)9(א���د�� �

المتعاقـدة  ألطراف من ا ألي  يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية           
  . سير محدد طيجوز لهذه األطراف أن تلزم وسائل النقل القاصدة أو العابرة ألراضيها بخو

  

�)10(א���د�� �

كافة التسهيالت للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هـذه          تقدم األطراف المتعاقدة      
  .االتفاقية 

  

�)11(א���د�� �

 متعاقد  في أراضي طرف  ال يجوز لوسائل النقل التابعة ألحد األطراف المتعاقدة البقاء            
   . بعد انتهاء المدة المسموح بها إال بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرفخرآ

  

�)21(א���د�� �

التـابع  ، فإنه في حالة ارتكاب الناقل        بالقوانين والتشريعات الوطنية   اإلخاللمع عدم     
 الذي ارتكبـت فـوق      رففالطأي مخالفة ألحكام هذه االتفاقية ،       ألي من األطراف المتعاقدة     

   :التاليةأراضيه المخالفة حق اتخاذ اإلجراءات 

  .توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة األولى  -
الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثالثة أشهر كحد أقصى عند القيام               -

 .بالمخالفة للمرة الثانية 

 .الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار -
  

ـ البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضـيه إبـالغ          في   ة المختصة سلطالوعلى   ة سلطال
مخالف  وللناقل ال  ،بحقه بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله باإلجراء المتخذ           المختصة في 

   . ذلك بن يوماً من تاريخ إبالغهيستالحق في التظلم من اإلجراءات المتخذة بحقه خالل 
  

�)31(א���د�� �

فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقـة         سفر  اقل للركاب تذاكر     الن يصدر  - أ
  . الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه

تعة المسلمة إليه   تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة األم      بيان  يصدر الناقل بطاقة     - ب
 .ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه 

 

�)41(א���د�� �

الركاب المنقولين بمركبته طالمـا هـم موجـودون         سالمة  يكون الناقل مسؤوال عن       - أ
 أو األضـرار    اإلصـابة التعويض عن الوفاة أو      قيمة ويحدد في وثيقة التأمين      بداخلها

 .اء عملية النقل ويلتزم الناقل بدفع تلك التعويضات للركاب أثنالناجمة عن الحوادث 
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 األمتعـة  أو حدوث عيب فـي يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص           - ب
اثبات الحالة   إبالغ الناقل و   شرطبويخضع التعويض لقيمة وحالة األمتعة وقت التسليم        

 .في حينه بمحضر 
  
 

�)15(א���د�� �

 أمتعته المطالبة حدوث عيب في من ضياع أو تلف أو نقص أو يحق للراكب المتضرر -
ممثله القانوني في مركزه  التي يتم مطالبتها هي الناقل أو ، وتكون الجهةبالتعويض

  .الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد اآلخر 
 متعةاألحدوث عيب في    نقص أو   ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو            -

  .إثبات الحالة بمحضر يوما من تاريخ  ستينمدةعند التأخير في إبالغ الناقل أو وكيله 
� �

�)16(א���د�� �

حدوث عيب فـي  أو أو نقص قانون الواجب تطبيقه للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف         ال
 أو تلـف   الذي يكتشف فيه ضياع  أيهما  هو قانون بلد االنطالق أو بلد الوصول       األمتعة يكون 

  .األمتعةتلك في تعيب  حدوث أونقص أو 
  

�)17(א���د�� �

طرف  عند وجودها في أراضي      المتعاقدةطراف  األتخضع وسائل النقل المسجلة لدى أي من        
، فيما  والقوانين المرعية لدى هذا الطرف    وكذلك سائقوها وركابها لكافة األنظمة      متعاقد آخر   

   .لم يرد بشأنه نص خاص في هذه االتفاقية

� �

���)81(א���د�� �

عند  بلدان األطراف المتعاقدة األخرى يعفى كل طرف متعاقد وسائل النقل المسجلة في
دخولها أو عبورها ألراضيه من كافة الرسوم والضرائب أياً كان نوعها أو الجهة الجابية لها 

  .م الخدمات بين األطراف المتعاقدةيتم تبادل قوائم برسوالفعلية، وعدا رسوم الخدمات 
  
  

�)19(�א���د� �

 للركاب في بلد طرف متعاقد بوسائل نقـل         الدوليتحويل اإليرادات الناتجة عن النقل      ب يسمح
 قابلة للتحويل من قبل البنوك والمصارف       بموجب عمالت   مسجلة في بلد طرف متعاقد آخر       

المرخص لها لدى األطراف المتعاقدة وطبقاً ألنظمة وقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى             
   .كل طرف

� �
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�)20(���د��א �

 المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض باالتفاق فيما بينها تسهيالت أكثر مما هـو وارد               لألطراف
  .االتفاقيةق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه يفي هذه االتفاقية بشرط أال يع

� �

�)12(א���د�� �
  

  األصـلية  انات في الخز   فقط تعفى من الضرائب والرسوم كميات الوقود والزيوت الموجودة       
 الغيار االحتياطية لغـرض  ، وكذلك اإلطارات المطاطية وقطع    وسائل النقل الداخلة أو العابرة    ب

  . على أن ال تكون ذات صفة تجارية ،إصالحها
ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعـدم                 

  .لمتعاقد اآلخرتحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف ا
� �

� �

�)22(א���د�� �

تكون هذه االتفاقية متاحة للدول العربية للتوقيع عليها وتخضع للمصادقة من الدول الموقعة             
عليها طبقاً لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى األمانة العامـة لجامعـة الـدول               

  . الدول المتعاقدة األخرى العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى
  
  

  

�)32(א���د�� �
  

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه االتفاقية أن تنضم إليها بعد دخولها حيز               
النفاذ، بإعالن يرسل إلى األمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الـدول               

  .األطراف المتعاقدة 
� �

�)24(א���د�� �

 أو انضمام االتفاقية نافذة المفعول بعد ثالثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق   تصبح هذه   
  .العربيةسبع من الدول 

� �

�)52(א���د�� �

 تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة       االتفاقية،بعد مصادقة أو انضمام سبع دول على هذه         
  اع وثيقـة التـصديق    ألي دولة تصادق أو تنضم إليها بعد ثالثين يومـا مـن تـاريخ إيـد               

  . أو االنضمام 
� �

�)62(א���د�� �

يجوز ألي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في االنسحاب من هذه االتفاقية بوثيقـة      -1
 .انة العامة لجامعة الدول العربيةمكتوبة تودع لدى األم
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يعتبر االنسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضى ستة أشهر مـن تـاريخ                 -2
 .ة العامة لجامعة الدول العربيةنسحاب لدى األمانإيداع وثيقة اال

مـن هـذه    ) 1(عندما يخطر طرف متعاقد باالنسحاب من هذه االتفاقية طبقاً للفقرة            -3
المادة فإن التزامه بأحكام هذه االتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت              

  .قبل تاريخ نفاذ االنسحاب يظل قائماً 
� �

�)72(א���د�� �

لى تنفيذ هذه االتفاقية لجنة فنية من ممثلي األطراف المتعاقدة، تجتمع خالل            تشرف ع  -1
ثالثة اشهر من نفاذ االتفاقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبمشاركة ممثـل لالتحـاد               
العربي للنقل البري كمراقب، وتتخذ  اللجنة قرارات ملزمة بموجـب أحكـام النظـام               

ن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هـذه        الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأ     
وذلك بأغلبية ثلثي األصوات وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض            . االتفاقية

 .األمر على مجلس وزراء النقل العرب في أول اجتماع له التخاذ ما يراه مناسباً

 األمانة العامة ،    تجتمع اللجنة في مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من           -2
 .ويمكن ألي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل لألمانة العامة 

� �

�)82(א���د�� �

يجوز اقتراح تعديل هذه االتفاقية من قبل طرف متعاقـد أو أكثـر علـى أن يعـرض                  -1
من هـذه االتفاقيـة لتقـديم       ) 27(االقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة         

 .لتوصيات بشأنها

تعتبر التعديالت نافذة المفعول بعد ثالثين يوماً من تاريخ إيداع سابع طـرف متعاقـد                -2
 . الدول العربية األمانة العامة لجامعةلوثائق التصديق على تلك التعديالت لدى

� �

�)29(א���د�� �

ة تبلـغ   ينتهي سريان هذه االتفاقية إذا أصبح عدد األطراف المتعاقدة أقل من سبعة ألي فتر             
  .أثنى عشر شهراً متتالية بعد دخولها حيز النفاذ 

  

� �

�)03(א���د�� �

  :يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبالغ الدول العربية بما يلي
  .االتفاقيةمن هذه ) 22(الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقاً للمادة  -أ

 .االتفاقيةه من هذ) 23(الدول التي قامت باالنضمام طبقاً للمادة -ب

 .االتفاقيةمن هذه ) 24(تاريخ بدء سريان االتفاقية طبقاً للمادة  –ج 
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 .االتفاقيةمن هذه ) 26(الدول التي ترغب باالنسحاب من االتفاقية طبقاً للمادة  –د 

 .االتفاقيةمن هذه ) 26(الدول التي قامت باالنسحاب من االتفاقية طبقاً للمادة  -هـ 

  .االتفاقيةمن هذه ) 28(نافذاً طبقاً للمادة أي تعديل يعتبر  -و
  .االتفاقيةمن هذه ) 29( إلغاء االتفاقية طبقاً للمادة  -ز
� �

�)31(א���د�� �

يتم إيداع النسخة األصلية لهذه االتفاقية لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم 
  .يها أو المنضمة إليها بتسليم صورة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول المصدقة عل

  

  

  

 الموافـق   األربعـاء تفاقية باللغة العربية بالقـاهرة فـي يـوم           اال حررت هذه 

6/9/2006 .  
  

 بعـد،  المبينة أسماؤهم فيمـا      المفوضون،وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون       

  :هذه االتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها 
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