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 الطرق على الركاب نقل لتنظيم العربية االتفاقية

 وعبرها العربية الدول بين

 

  لمع نات وتحقيقع يول الجعمعة العربية بين تجممعيية و االتماعيية االوتنمية الروابط في تعزيز رغبة

في الشؤون ول الجعمعة يفيمع بين وثيق تععون تيعم وتجوب من الجعمعة ن ميثعق مالثعنية يليه المعية 

 والمعلية.االتماعيية 

  يبر للركعب الدولي النقل ومعوتعت القيوي إزالة وبين الدول العربية السيعحة العربية تشجيع ويهدف

لدول اإتفقت فقد لمععملة بعلمثل، امبدأ في االيمبعر األخذ ومع ، يول الجعمعة العربيةبين الطرق 

 يلى اآلتي: نعه لموتعة أياالعربية 

 

 ( 1) مادة

  :من كل إزاء المبينة المععني المعلية بعلماطلحعت يقاد

 بعالتفعتية األطراف العربية الدول من يولة كل في بهع المنوط الرسمية الجهعت: المخماة السلطة -1

  .االتفعتية هذه بمنفيذ العالتة ذات واألنظمة القوانين تطبيق

 االتفعتية هذه في األطراف العربية الدول إحدى من االيمبعري أو الطبيعي الشخص هو: النعتل -2

  .الطرق يلى للركعب الدولي بعلنقل للقيعم يولمه وأنظمة لقوانين وفقع له والمرخص

 ألي أو السيعحة أو العمل أو المجعرة أو الزيعرة بغرض المنقل يقاد الذي الشخص هو: الراكب -3

  .آخر غرض

 الدول إحدى في مسجلة( مركبة) آلية توة بواسطة بعجالت الطرق يلى يسير مع كل: النقل وسيلة -4

 هذه في طرف بلد في المعنية السلطة تبل من بعسمخدامهع ومارح االتفعتية هذه في األطراف العربية

  :يلي مع وتشمل الركعب لنقل االتفعتية

  .رسميع يفوضه من أو معلكهع وبقيعية الشخاي لالسمعمعل المعدة المركبعت: الخعصة السيعرات -أ

 تجميع فيهع تموفر أن ويجب السعئق، يدا ركعب ثمعنية يلى يزيد مع لنقل المعدة المركبعت: الحعفالت -ب

 االفمراضي يمرهع يمجعوز وأال المرورية، والسالمة الركعب وراحة مةبعلسال والممعلقة الفنية الشروط

  .الانع تعريخ من سنوات يشر

  .بأتجر يون ومع ركعب ثمعنية لنقل المعدة المركبعت: األتجرة سيعرات -ج

 يلى االتفعتية في طرف يربي بلد من الشخاية وأممعمهم الركعب نقل به ويقاد: المنظم النقل -5

 منمظمة خدمة في االتفعتية في طرف آخر يربي بلد إلى نقل وتعرفعت معلنة بمواييد محدية مسعرات
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 الحركة وأتسعم المخماة السلطعت من بذلك لهم مارح نعتلين تبل من بينهع فيمع للركعب الدولي للنقل

  .االتفعتية أطراف من طرف لكل المشمركة والماعلح الممبعيلة المنعفع أسعس يلى بينهع فيمع

 أراضي يبر االتفعتية في طرف يربي بلد أراضي من الركعب نقل به ويقاد: المنمظم الععبر النقل -6

 أو إنزال يون وبعلعكس االتفعتية في طرف ثعلث يربي بلد تعصدا االتفعتية في طرف آخر يربي بلد

  .راكب كل بيعنعت بهع مسجل الركعب بأسمعء لقعئمة طبقع العبور، بلد من ركعب أخذ

 واحدة سيعحية لسفرة الشخاية وأممعمهم الركعب من واحدة مجموية نقل به ويقاد: السيعحي النقل -7

 أو إنزال يون آخر طرف بلد في وتنمهي المركبة تسجيل بلد في تبدأ بحيث محدية رحلة سير خط في

  .فعرغة أو الركعب من المجموية بنفس إمع الحعفلة ورتجوع الرحلة سير خط طول يلى ركعب أخذ

  .الشخاية وأممعمه نقله مقعبل الراكب يدفعهع المي األتجرة بهع ويقاد: النقل تعرفة -8

 .االتفعتية في األطراف العربية الدول حكومعت: الممععتدة األطراف -9

 

 ( 2) مادة

 ووصوال انطالتع الطرق يلى( السيعحي - الخعص - الععم) الركعب نقل يلى االتفعتية هذه أحكعم تسري

 .يبرهع مرورا أو النقل بوسعئل الممععتدة األطراف من أي أراضي إلى

 

 ( 3) مادة

 وركعبهع بلوحعتهع النقل وسعئل مرور حرية بمسهيل االتفعتية هذه أحكعم بموتجب الممععتدة األطراف تمعهد

 .الشخاية وأممعمهم

 

 ( 4) مادة

 األطراف من أي أراضي في لمركبعتهم تيعيتهم يند المعلية الوثعئق بحيعزة النقل وسعئل سعئقوا يلمزم

  :األخرى الممععتدة

  .األمر تطلب إذا الالزمة المأشيرات يلى يحموي المفعول سعري سفر تجواز -1

 الممععتدة األطراف تبل من بهع معمرف محلية رخاة أو المفعول سعرية يولية تيعية( إتجعزة) رخاة -2

  .يقويهع المي المركبة لنويية مطعبقة

  .يقويهع المي للمركبة المفعول سعرية( تسجيل شهعية) سير رخاة -3

  .الممععتدة األطراف لدى ومعممد المفعول سعري يولي مرور يفمر -4

 وينوانه، النعتل واسم وينوانه، الراكب واسم المقريبي، ووزنهع يديهع، يمضمن األممعة تسجيل بيعن -5

  .وينوانه قادالم بلد في المحلي الوكيل واسم
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  .المخماة السلطة طلب يند تقدم سفرهم تجوازات وأرتعم وتجنسيعتهم أسمعءهم تمضمن الركعب تعئمة -6

 الغير تجعه المدنية المسؤولية تشمل نهعيمهع وحمى بدايمهع من الرحلة تغطي المركبة يلى تأمين وثيقة -7

 وصول وبلد العبور بلد في المعممدة المأمين شركعت إحدى من صعيرة وتكون والركعب والسعئق

 .االتفعتية هذه في األطراف

 

 ( 5) مادة

 نهعيمهع حمى الرحلة بداية من بمأمين مغطعة االتفعتية هذه ألحكعم الخعضعة النقل يمليعت تكون أن يجب

 .والوصول العبور يول في المعممدة المأمين شركعت إحدى من صعيرا يكون أن يلى

 

 ( 6) مادة

 في الطرف المقاد بلد في المنمظم للنقل محليون وكالء الممععتدة لألطراف المعبعين للنعتلين يكون

 .االتفعتية هذه ألحكعم الخعضعة الركعب نقل يمليعت تنفيذ إتجراءات لمسهيل وذلك االتفعتية

 

 ( 7) مادة

 أطرافهع من أي أراضي يخول الممععتدة األطراف من أي لدى المسجلة الععم النقل لوسعئل يسمح ال

 .المخماة السلطة من مسبق تاريح بمقمضى إال الركعب لنقل فعرغة وهي األخرى

 

 ( 8) مادة

 بين العمومي النقل ممعرسة في الممععتدة األطراف من أي لدى المسجلة النقل وسعئل اسمخدام يجوز ال

 .االتفعتية هذه أطراف من آخر طرف أي أراضي ياخل نقطمين

 

 ( 9) مادة

 لهذه ويجوز الممععتدة األطراف من ألي الرسمية المنعفذ يبر المخملفة النقل وسعئل يخول يكون

 .محدي سير بخط ألراضيهع الععبرة أو القعصدة النقل وسعئل تلزم أن األطراف

 

 ( 10) مادة

 .االتفعتية هذه يديم بمع الركعب نقل ووسعئل للركعب المسهيالت كعفة الممععتدة األطراف تقدم

 

 ( 11) مادة
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 انمهعء بعد آخر ممععتد طرف أراضي في البقعء الممععتدة األطراف ألحد المعبعة النقل لوسعئل يجوز ال

 .الطرف ذلك في المخماة السلطة من خعص بماريح إال بهع المسموح المدة

 

 ( 12) مادة

 األطراف من ألي المعبع النعتل ارتكعب حعلة في فإنه الوطنية والمشريععت بعلقوانين اإلخالل يدم مع

 اتخعذ حق المخعلفة أراضيه فوق ارتكب الذي فللطرف االتفعتية، هذه ألحكعم مخعلفة أي الممععتدة

  :المعلية اإلتجراءات

  .األولى المرة في المخعلف للنعتل إنذار توتجيه -

 بعلمخعلفة القيعم يند أتاى كحد أشهر ثالثة لمدة هأراضي يلى النعتل ممعرسة من المؤتت الحرمعن -

  .الثعنية للمرة

  .المكرار حعلة في يائمة باورة الحرمعن -

 النعتل بلد في المخماة السلطة إبالغ أراضيه فوق المخعلفة ارتكب الذي البلد في المخماة السلطة ويلى

 اإلتجراءات من المظلم في الحق المخعلف وللنعتل بحقه الممخذ بعإلتجراء تبله من بعلنقل له المرخص

 .بذلك إبالغه تعريخ من يومع سمين خالل بحقه الممخذة

 

 ( 13) مادة

 أو الشخاية البطعتة ورتم وينوانه الراكب اسم فيهع يوضح فريية سفر تذاكر للركعب النعتل يادر -أ

  .وينوانه النعتل واسم سفره وتجهة السفر تجواز

 المقريبي ووزنهع إليه المسلمة األممعة وطبيعة يدي تمضمن الركعب أممعة تسجيل بيعن النعتل يادر -ب

 .وينوانه النعتل واسم وينوانه الراكب واسم

 

 ( 14) مادة

 في ويحدي بداخلهع موتجويون هم طعلمع بمركبمه المنقولين الركعب سالمة ين مسؤوال النعتل يكون -أ

 النقل يملية أثنعء الحوايث ين النعتجمة األضرار أو اإلصعبة أو الوفعة ين المعويض تيمة المأمين وثيقة

  .للركعب المعويضعت تلك بدفع النعتل ويلزم

 لقيمة المعويض ويخضع األممعة في ييب حدوث أو نقص أو ضيعع ين المعويض بدفع النعتل يلمزم -ب

 .حينه في بمحضر الحعلة وإثبعت النعتل إبالغ بشرط المسليم وتت األممعة وحعلة

 

 ( 15) مادة
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 الجهة وتكون بعلمعويض، المطعلبة أممعمه في ييب حدوث أو نقص أو ضيعع من الممضرر للراكب يحق

 الطرف بلد في المعممد وكيله أو الرئيسي مركزه في القعنوني ممثله أو النعتل هي مطعلبمهع يمم المي

  .اآلخر الممععتد

 في المأخير يند األممعة في ييب حدوث أو نقص أو ضيعع أو تلف ين المعويض طلب في الحق ويسقط

 .بمحضر الحعلة إثبعت تعريخ من يومع سمين مدة وكيله أو النعتل إبالغ

 

 ( 16) ادةم

 يكون األممعة في ييب حدوث أو نقص أو تلف أو ضيعع ين بمعويض للمطعلبة تطبيقه الواتجب القعنون

 في ييب حدوث أو نقص أو تلف أو ضيعع فيه يكمشف الذي أيهمع الوصول بلد أو االنطالق بلد تعنون هو

 .األممعة تلك

 

 ( 17) مادة

 آخر ممععتد طرف أراضي في وتجويهع يند الممععتدة األطراف من أي لدى المسجلة النقل وسعئل تخضع

 خعص نص بشأنه يري لم فيمع الطرف، هذا لدى المريية والقوانين األنظمة لكعفة وركعبهع سعئقوهع وكذلك

 .االتفعتية هذه في

 

 ( 18) مادة

 أو يخولهع يند األخرى الممععتدة األطراف البلدان في المسجلة النقل وسعئل ممععتد طرف كل يعفي

 الخدمعت رسوم يدا لهع الجعبية الجهة أو نويهع كعن أيع والضرائب الرسوم كعفة من ألراضيه يبورهع

 .الممععتدة األطراف بين الخدمعت برسوم توائم تبعيل ويمم الفعلية،

 

 ( 19) مادة

 بلد في مسجلة نقل بوسعئل ممععتد طرف بلد في للركعب الدولي النقل ين النعتجة اإليرايات بمحويل يسمح

 األطراف لدى لهع المرخص والماعرف البنوك تبل من للمحويل تعبلة يمالت بموتجب آخر طرف

 .طرف كل لدى بهع المعمول العملة تحويل وتوانين ألنظمة وطبقع الممععتدة

 

 ( 20) مادة

 هذه في واري هو ممع أكثر تسهيالت بينهع فيمع بعالتفعق البعض بعضهع تمنح أن الممععتدة لألطراف

 .االتفعتية هذه ظل في تمم المي النقل يمليعت ذلك يعيق أال بشرط االتفعتية

http://www.security-legislation.ly/
http://www.dcaf.ch/
http://www.dcaf-tfna.org/


 
This document constitutes an un-official transcription/translation. DCAF cannot be held responsible for damages that may  

arise from its use. For official reference, please refer to the original text as published by the Libyan Authorities. 

DCAF’s Libyan Security Sector Legislation project is financed by the DCAF Trust Fund for North Africa. 

www.security-legislation.ly  
 

Page 6 of 9 

 ( 21) مادة

 النقل بوسعئل األصلية الخزانعت في فقط الموتجوية والزيوت الوتوي كميعت والرسوم الضرائب من تعفى

 ال أن يلى إصالحهع، لغرض االحميعطية الغيعر وتطع المطعطية اإلطعرات وكذلك أوالععبرة الداخلة

  .تجعرية صفة ذات تكون

 مراتبة تحت تعدم أن أو اسمبدالهع تم المي تلك وكذلك المسمعملة الغيعر تطع تادير يععي أن ويجب

 .اآلخر الممععتد للطرف المعبعة الجمعرك

 

 ( 22) مادة

 طبقع يليهع الموتعة الدول من للماعيتة وتخضع يليهع للموتيع العربية للدول ممعحة االتفعتية هذه تكون

 محضرا تعد المي العربية الدول لجعمعة الععمة األمعنة لدى الماديق وثعئق وتويع الدسمورية ألنظممهع

 .األخرى الممععتدة الدول إلى وتبلغه يولة كل تاديق وثيقة بإيداع

 

 ( 23) مادة

 النفعذ، حيز يخولهع بعد إليهع تنضم أن االتفعتية هذه يلى الموتعة غير العربية الجعمعة لدول يجوز

 .الممععتدة األطراف الدول إلى انضمعمهع يبلغ الذي العربية الدول لجعمعة الععم األمين إلى يرسل بإيالن

 

 ( 24) مادة

 من سبع انضمعم أو تاديق وثعئق إيداع تعريخ من يومع ثالثين بعد المفعول نعفذة االتفعتية هذه تابح

 .العربية الدول

 

 ( 28) مادة

 يولة ألي بعلنسبة النفعذ حيز االتفعتية هذه تدخل االتفعتية، هذه يلى يول سبع انضمعم أو ماعيتة بعد

 .االنضمعم أو الماديق وثيقة إيداع تعريخ من يومع ثالثين بعد إليهع تنضم

 

 ( 26) مادة

 األمعنة لدى تويع مكموبة بوثيقة االتفعتية هذه من االنسحعب في رغبمه ين يعلن أن طرف ألي يجوز -1

  .العربية الدول لجعمعة الععمة

 االنسحعب وثيقة إيداع تعريخ من أشهر سمة بمضي الدول تلك حق في المفعول نعفذ االنسحعب يعمبر -2

  .العربية الدول لجعمعة الععمة األمعنة لدى
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 المزامه فإن المعية هذه من( 1) للفقرة طبقع االتفعتية هذه من بعالنسحعب ممععتد طرف يخطر يندمع -3

 .تعئمع يظل االنسحعب نفعذ تعريخ تبل تجرت يبور أو يخول يملية بأية يمعلق فيمع االتفعتية هذه بأحكعم

 

 ( 27) مادة

 من أشهر ثالثة خالل تجممع الممععتدة، األطراف ممثلي من لجنة االتفعتية هذه تنفيذ يلى تشرف -1

 كمراتب، البري للنقل العربي لالتحعي ممثل وبمشعركة ذلك إلى الحعتجة ييت وكلمع االتفعتية نفعذ تعريخ

 المشعكل بشأن العرب النقل وزراء لمجلس الداخلي النظعم أحكعم بموتجب ملزمة ترارات نةاللج وتمخذ

 هذه تنفيذ أو اتخعذ تعذر وإذا األصوات ثلثي بأغلبية وذلك االتفعتية، هذه وتطبيق تفسير ين النعتجمة

  .منعسبع يراه مع التخعذ له اتجممعع أول في العرب النقل وزراء مجلس يلى األمر يعرض القرارات

 طرف ألي ويمكن الععمة األمعنة من بديوة العربية الدول لجعمعة الععمة األمعنة مقر في اللجنة تجممع -2

 .الععمة لألمعنة ترسل منه بديوة اللجنة اتجممعع اسمضعفة ممععتد

 

 ( 28) ادةم

 اللجنة يلى االتمراح يعرض أن يلى أكثر أو ممععتد طرف من االتفعتية هذه تعديل اتمراح يجوز -1

  .بشأنه الموصيعت لمقديم االتفعتية هذه من( 27) المعية في إليهع المشعر الفنية

 الماديق لوثعئق ممععتد طرف سعبع إيداع تعريخ من يومع ثالثين بعد المفعول نعفذة المعديالت تعمبر -2

 .العربية الدول لجعمعة الععمة األمعنة لدى المعديالت تلك يلى

 

 ( 29) مادة

 يشر اثنى تبلغ فمرة ألي سبعة من أتل الممععتدة األطراف يدي أصبح إذا االتفعتية هذه سريعن ينمهي

 .النفعذ حيز يخولهع بعد مممعلية شهرا

 

 ( 30) مادة

  :يلي بمع العربية الدول إبالغ العربية الدول تجعمعة يعم أمين يمولى

  .االتفعتية هذه من( 22) للمعية طبقع والماديق بعلموتيع تعمت المي الدول -أ

  .االتفعتية من( 23) للمعية طبقع بعالنضمعم تعمت المي الدول -ب

  .االتفعتية هذه من( 24) للمعية طبقع االتفعتية سريعن بدء تعريخ -تجـ

  .االتفعتية هذه من( 26) للمعية طبقع االتفعتية من بعالنسحعب ترغب المي الدول -ي

  .االتفعتية هذه من( 26) للمعية طبقع االتفعتية من بعالنسحعب تعمت المي الدول -هـ
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  .االتفعتية هذه من( 28) للمعية طبقع نعفذا يعمبر تعديل أي -و

 .االتفعتية هذه من( 29) للمعية طبقع االتفعتية إلغعء -ز

 

 ( 31) مادة

 بمسليم تقوم والمي العربية الدول لجعمعة الععمة األمعنة لدى االتفعتية لهذه األصلية النسخة إيداع يمم

  .إليهع المنضمة أو يليهع المادتة الدول من يولة لكل لألصل مطعبقة صورة

  ........ الموافق..............  يوم في بعلقعهرة العربية بعللغة االتفعتية هذه حررت

 ين نيعبة االتفعتية هذه يلى بعد فيمع أسمعؤهم المبينة المفوضون، المندوبين وتع تقدم لمع وتأييدا

 .وبعسمهع حكومعتهم

 

 كوماتالحاسماء 

 

 الهعشمية.األرينية المملكة  -

 دة.اإلمعرات العربية الممحيولة  -

 البحرين.مملكة  -

 لمونسية.االجمهورية  -

 لشعبية.الديمقراطية االجزائرية الجمهورية  -

 تجبوتي.تجمهورية  -

 لسعويية.االعربية المملكة  -

 السويان.تجمهورية  -

 العربية السورية.الجمهورية  -

 ل.الاومعتجمهورية  -

 العراق.تجمهورية  -

 يمعن.سلطنة  -

 فلسطين.يولة  -

 تطر.ة يول -

 تجزر القمر الممحدة.تجمهورية  -

 الكويت.يولة  -

 اللبنعنية.الجمهورية  -
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 العظمى.يبية االشمراكية اللالعربية الجمعهيرية  -

 مار العربية. تجمهورية -

 المغربية.المملكة  -

 اإلسالمية المورتعنية.الجمهورية  -

 اليمنية.الجمهورية  -
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