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                                      الخدمات الجوية أنبش  متوسطي- أورواتفاق

  بين

  ، من جهة،عضاءاأل ا و دولهةروبيواألالمجموعة  

  أخرىو المملكة المغربية من جهة 

  إن

  ،مملكة بلجيكا 

  التشيك،جمهورية 

  ،مملكة الدنمارك 

  ، أللمانيافدرالية الرية جمهوال

  ، استونياجمهورية 

  ، اليونانجمهورية 

  ،يا نامملكة اسب

  ،الفرنسيةجمهورية ال

  ،يرلنداإ

  اإليطالية،جمهورية ال

  جمهورية قبرص ،

  جمهورية ليتونيا،

  ليتوانيا،جمهورية 

  دوقية الكبرى للكسمبورغ،ال

  هنغاريا،جمهورية 

  مالطا ،
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  المنخفضة، األراضيمملكة 

  النمسا،رية جمهو

  بولونيا،جمهورية 

  جمهورية البرتغال، 

  سلوفينيا،جمهورية 

  سلوفاآيا،جمهورية 

  ،جمهورية فلندا -

  ،مملكة السويد -

  . الشماليةايرلندا العظمى و لبريطانياالمملكة المتحدة  -

ل الدو" و المسماة فيما بعد للمجموعة األوروبية متعاقدة في المعاهدة المؤسسة ا أطرافاعتبارهبا

  و " األعضاء

  " المجموعة"  المسمى فيما بعد ةروبيو األالمجموعة

  من جهة ، و 

   المغربية،المملكة 

   أخرى،من جهة " المغرب"المسماة فيما بعد 

 في نيي الجوينقلابين النالشريفة دولي مبني على المنافسة ال للنقل الجوي نظام تطويررغبة منهم في 

   ؛ نظيم الدولةخاضعة لحد أدنى من تدخل و تسوق 

 و خاصة عن طريق وضع شبكات نقل جوي تقدم دوليالجوي النقل ال تشجيع نمو في ممنهو رغبة 

   ؛خدمات جوية تستجيب لحاجيات المسافرين و الشاحنين

تمكين الناقلين الجويين من تقديم أسعار و خدمات تنافسية في أسواق مفتوحة و رغبة منهم في 

   ؛للمسافرين و الشاحنين
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 مجموع قطاع النقل الجوي بما فيه مستخدمي الناقلين الجويين من االستفادة رغبة منهم في تمكينو 

  ؛ تحريرالمن امتيازات اتفاق 

آيد على أ و التالدولي، في النقل الجوي األمن أعلى درجات السالمة و في ضمانرغبة منهم و 

  للخطررضعالتي توالطائرات  أمن ات الموجهة ضدتهديدالعمال و انشغالهم العميق في مواجهة األ

سالمة  في الجمهور فقد ثقةتضر بالسير الجيد للنقل الجوي و ت و الممتلكات و األشخاصسالمة 

   ؛ المدنيالطيران

في مدينة شيكاغو في اليوم مفتوحة للتوقيع  المدني الدولي الالطيران معاهدة و إذ تسجل ما جاء في 

    ؛1944السابع من شهر دجنبر 

  ؛ الجويينالعادلة للناقلينضمان شروط المنافسة غبة منهم في رو 

 األهداف تضر بتحقيقالناقلين الجويين و  بأن مساعدات الدولة يمكن أن تفسد المنافسة بين اعترافاو

   االتفاق؛ األساسية لهذا

بحق الدول فا و اعتراالدولية للطيران سياسة تنفيذ ال تطوير وحماية البيئة خالل و إذ تؤآد على أهمية 

  ؛ أن في هذا الشإجراءات باتخاذذات السيادة 

 اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل حسب ما جاء خاصة فيحماية المستهلكين   أهميةو إذ تؤآد على

 فيها متعاقدة  المتعاقدةاألطراف تكون أن على 1999 وماي 28 في لبمونتريا ةالجوي الدولي الموقع

   االتفاقية؛ آذلك في هذه

 منع االمتيازات و أسواقجل فتح أ الموجودة منات الجوية االتفاق في االستناد على نيتهم بناء على و

  ؛ إلى أقصى حدآال الطرفين المتعاقدينمواطني  المستخدمين و الناقلين و  وللمستهلكين

 في امرجعيشكل  أن و المغرب يمكن  األعضاءهاو دول المجموعة األوروبيةاتفاقا بين  أناعتبارا و

جل االستغالل الكامل المتيازات التحرير في هذا القطاع أمتوسطية من -رووالعالقات الجوية األ

  الهام؛االقتصادي 
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 يمكن أن مناسبة آلية أن آامل و لكن ،تدريجيبشكل قابل للتطبيق  أن مثل هذا االتفاق ااعتبارو 

  ؛وروبيةاألالمجموعة  تشريع ارتباطا معأآثر   يكون دائمااتقارب تضمن

  : اتفقوا على ما يلي 

  

  1المادة 

  ف يارـــــــ تع

   :بتتم اإلشارة إلى عكس ذلك، يقصد  هذا االتفاق ما لم ألغراض

 من هذا 2 خدمة جوية دولية طبقا للمادة التوالي، على :"محددةق يطر"و " خدمة معتمدة  "  ) 1

  االتفاق؛ من هذا 1االتفاق و طريق محدد في الملحق 

  المرتقبة؛ بما في ذلك تعديالته ملحقاته،هذا االتفاق و " ق  اتفا"   ) 2

 أو البريد منفصلين البضائع و و األمتعة ومسافرين لل الطائرةبواسطة نقل ال" خدمة جوية "  ) 3

 لغرض رفع آل لبس ، الخدمات الجوية المنتظمة  ، و الذي يضم، لعموم بمقابلل المقترحو  مجتمعين

  ؛ الحصرية و آذا خدمات الشحن )charters (و غير المنتظمة

و   األوروبيةاتالمجموعلشراآة بين لالمؤسس متوسطي -رووتفاق األاال" اتفاق الشراآة  "  ) 4

  ؛1996 فبراير 26 الموقع ببروآسيل في أخرى من جهة و المملكة المغربية من جهة األعضاء ادوله

 في المنشئين الممنوحة للناقلين الجويين ل يشغشهادة الت " للمجموعةتابع  ليشغالتشهادة "  ) 5

 23  للمجلس بتاريخ 92/ 2407 رقم CEE المبقى عليها سارية طبقا لنظام و المجموعة األوروبية

   ؛الناقلين الجويينشهادات  ، المتعلق ب1992يوليوز 

 من شهر عيوم الساب في الللتوقيع بشيكاغو المفتوحة  المدني الدوليالطيرانمعاهدة " المعاهدة  "  ) 6

  :تشمل و التي 1944دجنبر عام 
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من ) النقطة أ( 94لمادة ل التنفيذ طبقا الذي دخل حيز  في هذه الحالة وقابل للتطبيقآل تعديل ) أ

  فياألعضاء الدول أولة العضو  و المصادق عليها من طرف المغرب من جهة و الدوالمعاهدة 

   وأخرى،من جهة  المجموعة األوروبية

 المعاهدة  من 90 للمادة المعتمد وفقافي هذه الحالة و  ملحق مطبق ألي آل تعديل أو آل ملحق )ب

الدول ب أوولة العضو د هذا التعديل يطبق في نفس الوقت بالمغرب و بالأو هذا الملحق أنساس أعلى 

  ؛األوروبيةالمجموعة  في األعضاء

ل عقوم مبلغ مستوى إلى يتم رفعهاالتي و ةالخدميم بتقدبطة تالمراألسعار " الكلفة الكامل سعر "  ) 7

 و  آل مبلغ موجه ليعكس المصاريف البيئيةو بأية حال، العامة، اإلداريةالمصاريف من أجل 

  ؛ الجنسيةأساستمييز على مستخلص دون 

 و دولها األعضاء المجموعة و أو األعضاء ا دولهأو المجموعةمن جهة "  المتعاقدة األطراف "  ) 8

   المغرب؛ أخرى، و من جهة  اختصاصات آل منهالك حسبذ

 جنسية أو معنوي له الجنسية المغربية بالنسبة للطرف المغربي أو  داتيآل شخص  " مواطن"  )  9

 لحظة تحت  في أي يكونشخص معنوي ففي حالة  لهذا ،األوروبيدولة عضو بالنسبة للطرف 

 معنويين أو داتيين ألشخاص األآثرية المشارآةطريق  بصفة مباشرة أو عن لمراقبة الفعلية ، سواءا

 أو عضو جنسية دولة لهم معنويين أو  داتيين أشخاص أوللطرف المغربي  الجنسية المغربيةلهم 

  ؛ روبي و بالنسبة للطرف األ5الملحق األخرى المحددة في الدول  ىإحد

 أو جهوية هيئة أو  العموميةالسلطات من طرفمساهمة مالية ممنوحة آل هي  : "إعانات  "  ) 10

   :عندما بمعنى عمومية أخرى هيئة

 ألموال  بتحويل مباشرأخرى عمومية هيئة أو جهوية هيئة أو، تشكل ممارسة سلطات عمومية  ) أ(

 تحويالت مباشرة أو االجتماعي، مساهمات في الرأسمال أو قروض  وهباتمثال على شكل 

  السلف؛ات ناينها مثال على شكل ضم استرجاع دأو لصالح المؤسسة لألموالمحتملة 
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 أخرى هيئة عمومية أو جهوية هيئة أوسلطات عمومية يتم التخلي أو ال يتم تحصيل مداخيل ) ب( 

  ؛ المستحقة عادة 

غير خدمات  أو ممتلكات  بتقديم أخرى عمومية هيئة أو جهوية هيئة أوعمومية السلطات التقوم ) ج(

  ؛ خدمات  أو ممتلكاتتشتري عندما أوامة تلك المتعلقة بالبنية التحتية الع

 تكلف أوبتحويالت آللية تمويل  عمومية أخرى هيئة أوجهوية أو هيئة تقوم السلطات العمومية ) د(

و التي هي ) اا و ااا(؛ ) المشار إليه في النقط امن النوع  عدة وظائف أووظيفة بتنفيذ  خاصة هيئة

 حقيقة تختلف الممارسة المتبعة  ال بالقيام بها ومرأتالتي  أوالسلطات العمومية عادة من اختصاصات 

  ؛العمومية  للسلطاتة العاديعن الممارسة 

  ممنوحا؛يكون بذلك و امتياز   

 أوالخدمة الجوية التي تعبر المجال الجوي الذي يوجد فوق تراب دولتين " خدمة جوية دولية  "  )11

   دول؛عدة 

 المسافرين وآالئهم لغرض نقل أوبقة من طرف الناقلين الجويين  المطتالتعريفا " ةتعريف"  ) 12 

على  النقل ،عند الضرورة ،بما في ذلك)  البريد باستثناء(  البضائع أو/  و األمتعة بالطائرات و

   تطبيقها؛خضع لها ي المرتبط بخدمة جوية دولية و آذلك الشروط التي السطح

لمنشآت و خدمات ا من أجل استعماللى الناقلين الجويين  مفروضة عإتاوة :"ستخدام االإتاوة   ")13

  الملحقة؛ بما في ذلك الخدمات و المنشآت الطيران، أمن أولمالحة الجوية ا و المحيط والمطار 

البحث تزامن  و  روبية التي تمكن من التنسيقوللسماء الوحيدة األتنفيذ تقني برنامج " سيزار  "  ) 14

   ؛الجويةظمة مراقبة الحرآة أنجديدة من  أجيالعداد عن بلورة و إ

و المياه  و آذلك المياه الداخلية) القارة و الجزر  ( البرية الجهات للمغرب،بالنسبة  " إقليم " ) 15

القارة (  البرية ، الجهاتو في حالة المجموعة األوروبية،   واليتهاو سيادته  التي توجد تحتاإلقليمية

 للمجموعة  المؤسسة المعاهدة التي تغطيها  اإلقليميةاخلية و المياه و آذلك المياه الد) و الجزر

؛ ويمتد تطبيق هذا اإلتفاق على ا و آل اتفاق يليهةاألخير ه هذفي  للمقتضيات المبينة ا، طبقةروبيوألا
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مطار جبل طارق  دون المساس بالمواقف القانونية الخاصة بالمملكة اإلسبانية و المملكة المتحدة 

قة بنزاعهما حول السيادة على اإلقليم الذي يوجد عليه هذا المطار، وباإلبقاء على تعليق تطبيق المتعل

 بين الدول األعضاء بمطار 2006 شتنبر 18إجراءات تحرير النقل الجوي السارية المفعول بتاريخ 

 18اريخ جبل طارق، طبقا لمقتضيات اإلعالن الوزاري المتعلق بمطار جبل طارق المعتمد بقرطبة بت

  ؛ و2006شتنبر 

 يخبر أن يجب .3 في الملحق إليها العمومية المشار الهيئات أو الوآاالت :«السلطات المختصة  " )16

  السلطاتبنظام بكل تعديل للتشريع الوطني المتعلق اآلخرالطرف المتعاقد المعني الطرف المتعاقد 

  .المختصة

  

  األول الباب 

  ةمقتضيات اقتصادي

  2المادة 

  قوقـــح الحمن 

خدمات جوية  تشغيل  لغرض أدناه الحقوق المبينة اآلخر المتعاقد متعاقد الطرفيمنح آل طرف  . 1

   :الجويينمن طرف الناقلين  دولية

   فيه؛ دون الهبوط اآلخر  المتعاقد الطرفإقليمحق عبور ) أ 

  غيرلهدف آخرعني بم غير تجارية، ألغراض اآلخر  المتعاقد الطرفبإقليم م بتوقفاتاالقيحق ) ب

  ؛ عن طريق الجو البريد أو/  والبضائعو األمتعةوزال المسافرين نإ أورآاب إ

ق محدد و ذلك لغرض يطر علىة عتمد خدمة متشغيل  عند اآلخر الطرف بإقليمحق الهبوط ) ج 

طوط  منفصلة على الخأو البريد المنقولين بطريقة مجتمعة أو/زال الرآاب و البضائع ونإو أإرآاب 

   الدولية؛

  و
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  ؛  االتفاق اباقي الحقوق المحددة في هذ) د

   :الجويينللناقلين  آأنها تمنح الحق  االتفاقهذامقتضيات من  تأويل أي ال يمكن . 2

 بريد موجه أو/  بضائع و  وأمتعة  ومسافرين بمقابل، عضودولة لى إقليم عإرآاب بالمغرب  من) أ

   ،ة العضو من إقليم هذه الدولأخرى نقطة إلى

 أو/  بضائع و  وأمتعة  ومسافرين المغرب بمقابل،إرآاب على إقليم  بالمجموعة األوروبية من  ) ب

  .المغربي فوق التراب أخرى نقطة إلىبريد موجه 

  

  3المادة 

  صـــــالترخي 

 حدأل المقدمة من طرف ناقل جوي ستغاللاال ةرخصجل الحصول على أبمجرد التوصل بالطلبات من 

 أجل أدنىمع مراعاة  اآلخر للطرف  الترخيصات المناسبة ، تمنح السلطات المختصةالمتعاقدة األطراف

   : على قدر ما اإلجراءاتمن 

  المغرب ،  من جوي في حالة ناقل ) أ(

 الم يكون حاوالمغرب  مقره االجتماعي في ، عند الضرورة،للناقل الجوي مؤسسته األساسية و يكون - 

   المغربية؛المملكة لتشريع  طبقامعادلة صالحة  ةقيوث ةأي أول يشغالتلشهادة 

   و ،الناقل اتجاه فعلية  قانونيةمراقبة على ى و تبق المملكة المغربيةتمارس -

 من طرف آثرية باألالمشارآة  مباشرة أو بفضل و مستمرا في االرتباطإما مرتبطا  يكون الناقل الجوي -

 أورعايا المغرب ،  أو/  فعليا من طرف المغرب و ا دائما مراقب يكونأن رعايا المغرب و أو/ المغرب و 

/  و األعضاء من طرف الدول باألغلبية بفضل المشارآة أومباشرة مستمرا في االرتباط  و مرتبطايكون 

 رعايا الدول أو/  و األعضاء فعليا من طرف الدول ا يكون دائما مراقبأو ، األعضاء رعايا الدول أو

   ؛  األعضاء
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  ،                                          المجموعة األوروبيةمن ناقل جوي في حالة ) ب(

 دولة عضو بناء على المعاهدة بإقليم مقره  ،عند الضرورة ،يكون للناقل الجوي مؤسسة رئيسية و -

   ،عةالمجمو نوناقطبقا لل يشغالتشهادة  على  يكون حاصالأن، و للمجموعة األوروبية المؤسسة 

اتجاه  فعلية قانونيةمراقبة على  و تبقى الناقل الجوي  شهادة  الدولة العضو المسؤولة عن تسليم تمارس -

  و؛ محددة بوضوح  المختصة  المدنيالطيران تكون سلطة أنالناقل و 

 من طرف الدول باألغلبية مشارآة بفضل أو، مباشرة مرتبطا لما يزا و مرتبطا يكون الناقل الجوي -

 أو/  و 5في الملحق  إليها المشار األخرى من طرف الدول أو األعضاء رعايا الدول أو/  و عضاءاأل

   رعايا هذه الدول ؛ 

 المطبقة عادة من  التنظيمية  أو التشريعية األحكام الجوي للشروط المحددة في  الناقليستجيب -) ج(

   و ة؛الدولي الجوية دمات الختشغيل طرف السلطة المختصة في مجال 

  .سارية المفعول و مطبقة ) الطيرانمن أ ( 15و ) الجويةالسالمة  ( 14يتم اإلبقاء على أحكام المادة  –) د(

  

  4  المادة 

   التشغيل رخصة اءـــإلغ 

 رخص دعليق أو حبحق إلغاء أو تأو ذاك متعاقد الطرف هذا الللسلطات المختصة ا تحتفظ . 1

   :عندما اآلخرمتعاقد اللطرف لقل جوي  ناأنشطةحد أو تعليق أو  ،التشغيل

   المغرب؛من ناقل جوي في حالة ) أ

 توفر علىي ال أو،  مقره في المغرب،عند الضرورة ،أو ال يكون للناقل الجوي مؤسسته الرئيسية -

  ، يةالمغرب تشريع المملكةطبقا ل  معادلةأخرى وثيقة أية أول يشغالتشهادة 

   أو الناقل؛ فعلية اتجاه قانونيةمراقبة  ال تبقى على تمارس و إذا آانت المملكة المغربية ال -

المغرب غلبية من طرف باألمشارآة بفضل  أو فعليا مباشرة ا و مراقبمرتبطا ال يكون الناقل الجوي -

   األعضاء، رعايا الدول أو/  و األعضاء من طرف الدول أو المغرب، رعايا أو / و
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  ؛ ة األوروبيةمن المجموع ناقل جوي في حالة ) ب

 دولة عضو طبقا للمعاهدة إقليم، مقره في عند الضرورة ، أو ال يكون للناقل مؤسسته الرئيسية -

  ؛المجموعة قانونطبقا لل يشغالتشهادة على  حاصالال يكون  أو، للمجموعة األوروبية المؤسسة 

فعلية أو اإلبقاء قانونية ة مراقببممارسة  شهادته ال تقوم الدولة العضو المسؤولة عن تسليم الناقل -

   أو بوضوح ، محددة المختصة الطيران عندما ال تكون سلطة أو  اتجاه الناقل عليها

طرف الدول   منغلبيةباألبفضل مشارآة  أو و مراقبا فعليا مباشرة مرتبطا ال يكون الناقل الجوي -

 أو/  و 5 في الملحق رجةالمد األخرى من طرف الدول أو األعضاء، رعايا الدول أو/  و األعضاء

  ؛األخرىرعايا هذه الدول 

المقتضيات احترام  (6 في المادة إليها المشار  التنظيمية التشريعية و مقتضياتال يمتثل الناقل لل) ج

   أو االتفاق؛من هذا )   و التنظيميةالتشريعية 

  ؛  أو مطبقة المفعول سارية) الطيرانمن أ (15و  )  الجويةالسالمة ( 14 ال يتم اإلبقاء على المادة )د

من أجل تجنب أي مخالفة  فورية إجراءات اتخاذ الحالة التي يكون فيها من الضروري باستثناء) 2

 الحقوق الممنوحة في هذه المادة ال يمكن نإ من هذه المادة، ف و د جنتيالنقط ، 1لفقرة أخرى ل

  . اآلخر المتعاقد رات مع السلطة المختصة للطرفوا مشإجراء بعد إالممارستها 

  

  5المادة 

  ارــــــاالستثم

 جوي من المغرب من طرف دول أعضاء أو   لناقل سواء المراقبة الفعليةاألغلبية أو امتالك نإ

 تكون موضوع قرار مواطنيهم، و ناقل جوي من المجموعة األوروبية من طرف المغرب أو رعاياه، 

تفاق، يحدد هذا القرار الشروط المرتبطة  هذا االبواسطة من طرف اللجنة المشترآة المشكلة مسبق

 للدول األخرىنحو الدول /  في هذا االتفاق و الخدمات من إليها الخدمات المعتمدة المشار باستغالل

  . فاق على هذا النوع من القراراتالت من هذا ا9 ، الفقرة 22 المادة أحكامال تطبق . األطراف
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  6المادة 

  التنظيميةالتشريعية و  المقتضيات احترام   

 احد إقليم السارية في  و التنظيميةالتشريعية المقتضيات  احترام  على الناقلين الجويينيجب . 1

 أو الخدمات الجوية الدولية ألجل المتعاقدة المتعلقة بدخول و مغادرة الطائرات المستعملة األطراف

   .إليه المشار اإلقليم فوق اإلقامة و أثناء هابذ الو عند الوصول الطائرات، ومالحة ليغشالمتعلقة بت

تحكم فوق هذا التراب دخول و خروج   و التنظيمية التي التشريعية المقتضيات احترام يجب  . 2

 و الهجرة و العطل و الدخول بإجراءاتو خصوصا تلك المتعلقة (  الشحن أو الطاقم  والمسافرين 

عند ) ين البريدية نا القو أوو باألنظمة البريديةبالبريد  األمر إذا تعلق أووالحجر الصحي الجوازات 

من طرف هؤالء   المتعاقدة،األطرافحد أ إقليم خالل تواجد الطائرة فوق  الذهاب والوصول و

 المذآورة المقتضيات  يجب احترام و فيما يتعلق بالشحن ، ينوب عنهممن  أوالمسافرين و هذا الطاقم 

  . آلخرالطرف من ا  من قبل المرسل 

  

   7  المادة

  افسةــــــالمن

 من ")  اقتصادية أخرى مقتضياتالمنافسة و ( " الفصل اا  في إطار هذا االتفاق، مقتضيات ،تطبق

  هذا االتفاق؛ منتحديدا أآثر في غياب قواعد  الشراآة  من اتفاقIV العنوان
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  8المادة 

    اتــــــــــــإعان 

من شأنها إفساد  أوفسد  تالجويين،الممنوحة للناقلين عانات اإل أنب المتعاقدة تعترف األطراف . 1

 باألهدافتمس التي  و  ،  الخدمات الجويةقديم المؤسسات لغرض ت بعضبتفضيلالمنافسة قاعدة 

   .مفتوح فضاء جوي ال تتوافق مع مبدأالجوهرية لهذا االتفاق و

 هذا إطار في يعملدات لناقل جوي  منح مساعه من الضروري أن ارتأى طرف متعاقد إذا  . 2 

  تلك تكونأن يحرص على أن يجب مشروع، فإن الطرف المتعاقد  هدفجل تحقيق أاالتفاق من 

 الناقلين  تكون آثارها السلبية على   و مقدمة بشكلإليه شفافة و متناسبة مع الهدف المشار المساعدات

ف المتعاقد الذي يرغب في منح هذا النوع من يلتزم الطر.  جد محدودةاآلخرالجويين للطرف المتعاقد 

 تستجيب للمعايير المحددة هذه المساعدات أن من أآديت و اآلخر الطرف المتعاقد بإخطار المساعدات

   .االتفاقفي هذا 

، من باألحرى ،أو، اآلخر المساعدة الممنوحة من الطرف المتعاقد أن اعتبر طرف متعاقد إذا . 3

 المتعاقدة ، ال تستجيب للمعايير المحددة األطراف غير أخرىومية لدولة  حكأو عمومية هيئةطرف 

جل البث في أمن  22 يطلب عقد اجتماع اللجنة المختلطة بناء على المادة أن ، يمكنه 2في الفقرة 

  .  التي تعتبر مشروعة لالنشغاالت مالئمة أجوبة إيجادالموضوع و 

م إجراءاته يكون لألطراف المتعاقدة إمكانية تطبيق  الخالف، اللجنة المختلطة لتسويةتتوصل لم إذا . 4

   .التعويضية الخاصة

 المتعاقدة في لألطراف التنظيمية التشريعية و حكامباأل  هذه المادة بدون المساس  أحكامتطبق  . 5

  . المتعاقدةاألطراف إقليم على العمومية الخدمةلتزامات باو  األساسية الخدمات الجوية مجال  
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    9المادة 

  اريةـــ التجشطةناأل

ترويج ل اآلخر الطرف المتعاقد إقليم مكاتب لهم في إنشاء يحق للناقلين الجويين لكل طرف متعاقد  . 1

  .شطة المرتبطة بهنو بيع النقل الجوي و األ

 التنظيمية التشريعية و قتضياتم الجويين لكل طرف متعاقد و ذلك بناء على اليرخص للناقلين . 2

 تراب الطرف فوق إقامة و بإدخال  العمل، و اإلقامة  وبالدخول فيما يتعلق اآلخر،للطرف المتعاقد 

 آل مستخدم أوالتسيير و االستغالل مستخدمي  و التقنيين و التجاريين المستخدمين اآلخرالمتعاقد 

    .الخدمات الجويةستغالل  الضروري مختص

 اآلخر الطرف المتعاقد إقليم يقوم في أدناه أن) س بالنقطة ب لكل ناقل جوي و بدون المسايحق) ا .( 3

   :ب

) i ( بالمناولة األرضيةةالخاصة المتعلقه خدماتضمان  ) حسب ما يرتئيه ، أو ) ناولة الذاتيةالم   

) ii( آليا، أو جزئيا ناولة األرضيةالمين يقدمون خدمات ذ المتنافسين الالمزودين االختيار بين  

ن يالمزود التشريعية و التنظيمية لكل طرف متعاقد ولوج السوق لهؤالء  األحكام تضمن  عندما 

    .لسوقما يتواجد مثل هؤالء المزودون في احين و

عمليات فوق  " ة في ولانالم،  "األمتعة"  فيالمناولة  : التالية األرضيةةناولبالنسبة لفئات الم) ب 

عالجة المب فيما يتعلق  و"الشحن و البريد  "  فيةولانالم ،"الوقود و الزيوت  "  فيةناولالم، "المدرج

 انـــالمقطع)  ا( في النقطةالواردة الحقوق  فإن ، للشحن و المراسالت بين المطار و الطائرة المادية 

) i (   و) ii ( ظمة المطبقة فوق نين و األناطبقا للقوخصوصية اآراهات  تخضع فقط إلى ،أعاله

 و في غياب ،ناولة األرضيةمثل هذه االآراهات المعندما تعرقل . متعاقدال اآلخر طرف التراب 

جميع هذه الخدمات تحت توضع  أنيجب  ، األرضية ةناولالمالمنافسة الفعلية بين مقدمي خدمات 
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 ثمن تلك الخدمات يتجاوز ال أنيجب . مالئمة جميع الناقلين الجويين وفقا لشروط عادلة و تصرف

    .ستيفاءاال بعدالرصيد  على  معقوللمردوداعتبارا مل سعر التكلفة الكا

 إقليم يتولى مباشرة بيع خدمات النقل الجوي في أن طرف متعاقد لكل يحق لكل ناقل جوي تابع  . 4

 آل الوآالء الذين أو القيام بذلك عبر وآالئه  حسب ما يالئمه يختارأو/  و اآلخرالطرف المتعاقد 

 شخص حرية شراءها بعملة ألي و تكون الجوي، يبيع خدمات النقل أني  يحق لكل ناقل جو.يختارهم

  . بصفة حرةللتحويل بالعمالت القابلة أو المعني اإلقليم

 انطالقا المحلية التي حققها اإليرادات جميع نقل، تحويل و ا بذلكطلب قدم إذا جوي،يحق لكل ناقل  . 5

مخالفة للمقتضيات التشريعية و  أحكام تثناءباس ،أو وطنه إلى اآلخر الطرف المتعاقد إقليممن 

 في همال  المداخيل مرخصانقل  و تحويل يكون أن يجب .اختياره  منلبلدان أولبلد  التنظيمية النافذة

ي يقدم فيه ذالتاريخ ال فيالجاري  سعر الصرف أساساقرب اآلجال بدون قيود و ال رسوم، على 

  . ل طلب له للتحويلأو الناقل الجوي

 الطرف المتعاقد إقليم للناقلين الجويين لكل طرف متعاقد باستخدام العملة المحلية في يرخص . 6

خاصة ( المترتبة عليهم بالعملة المحلية على تراب الطرف اآلخر المتعاقد مصاريفاللسداد اآلخر 

 وفقا حرة بصفة تسديد هذه النفقات بعملة قابلة للتحويليمكنهم، حسب تقديرهم،   آما .)شراء الوقود

   .نظام الصرف الوطني ل

 خدمات جوية طبقا لهذا تقديم أو استغالل إطار طرف متعاقد و في ألي لكل ناقل جوي مكني . 7

   :مع تقاسم الرموز و أنظام السعة المحجوزة التجاري مثل اتفاقيات لتعاونل اتفاقيات إبرام االتفاق،

   المتعاقدة و لألطرافناقل جوي آل   ) أ

 بلد ثالث  ناقل جوي لآل ) ب

  ريب او بحري  ناقل على السطح، آل  ) ت

 و المالئمة على الرخصة و الحقوق ة هذه االتفاقيات حاصلأطرافتكون جميع ) ا ( أنو ذلك شريطة 

 و المنافسة التي يخضع لها هذا النوع من االتفاقيات تستجيب هذه االتفاقيات لمعايير السالمة) اا (أن
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 بيع تذآرة أثناء المشتري إخبار الرموز، يجب رحلة متقاسمة على نقل المسافرين في حالة . عموما

  . ة الخدم قطاع من الذي سيؤمن آلالمزود بهوية ، قبل الصعوداألحوال في جميع أوالطائرة 

التي التشريعية و التنظيمية على السطح لألحكام بالنسبة لنقل المسافرين ال يخضع الناقلون ) أ . (8

. الخاصةشارته يقوم به ناقل جوي تحت على السطح  أن النقلواحد هو فع دالنقل الجوي لتحكم ا

من طرف اتفاق خاص  اختيار  يملى   أن  يمكن ون؛ وا اتفاقيات التعإبرام حرية على السطح للناقلين 

 المجال  و االقتصادية وا الضغوطات التقنية ذمصالح المستهلكين و آ أساسعلى  على السطح الناقلين 

   ؛ةالسعو

 غير  للناقلين الجويين و الممولينيرخص هذا االتفاق ، أحكام و بغض النظر عن جميع إضافة) ب(

 الخدمات إطار في ،ستعمالا المتعاقدة و بدون قيود ، بلألطراف  للشحن المباشرين لخدمات النقل و 

لمجموعة ابالمغرب و بآل نقطة  إلى أوجل الشحن من أ من على السطحنقل آل الجوية الدولية، 

تجهيزات جمرآية و آذا،   آل مطار متوفر علىإلى أو بدولة ثالثة، بما في ذلك النقل من أو األوروبية

التشريعية للمقتضيات لجمارك، طبقا الختم المرصص لنقل الشحن تحت عند االقتضاء، على الحق في 

ر الجو  لعمليات التسجيل  عبأو السطح منقوال عبر نايخضع هذا الشحن سواء آ. و التنظيمية المطبقة 

 تكليف أو، على السطحفسهم بالنقل أن يختاروا القيام بأنيمكن للناقلين . الجمرآية للمطاراتالمنشآت و 

 غير مباشرين لخدمات نقل الشحن أو مزودينآخرين  بما فيهم ناقلين جويين آخرين على السطحناقلين 

 ةتعريف مقابل للشحن " intermodaux "ئط المتعددة الوسا بعض الخدماتتقدم أن يمكن .الجوي

 اعتبارا أ في الخطالمرسلون للوقود يدفع، حتى ال على السطحنقل جوا و ال تغطي جزافية وحيدة 

  .   هذا النقل إجراءاتلطبيعة و 
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    10المادة 

  اركـــحقوق الجم

رف متعاقد، تعفى من من طرف ناقلين جويين لط الدولي  في النقل الجويالمستعملةالطائرات إن  . 1

معداتها  آذلك  وات تلك الطائرأجهزة االستيراد، آما تعفى من تلك القيود عندآافة القيود المفروضة 

 و المعدات األرضية و الوقود الخاص بها و زيوت التشحيم و المعدات الفنية القابلة لالستهالكالمعتادة 

 و المشروبات المواد الغذائيةو يشمل ذلك  ( اتو مؤن الطائر) بما في ذلك المحرآات( قطع الغيار و 

بكميات  الستهالآهم أولرآاب  الموجهة للبيع لاألخرى و التبغ و المنتجات المشروبات الكحوليةو 

 أو باستغاللفيما يتصل   المخصصة الستخدامهااألخرىو المواد )   الرحلة الجوية أثناءمحدودة 

لية تكون  معفاة عند و صولها إلى إقليم الطرف اآلخر نة لخدمة جوية دومؤمات ال الطائرصيانة

 و من آل ضريبة على الملكية أو دالمتعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، من آل قيد على االستيرا

تفرضها ) أ(و ما يشابهها من رسوم و ضرائب ، و تعفى من الرسوم الجمرآية و الضريبة رأس المال

 على تكاليف الخدمات محسوبةال تكون ) ب( و ة روبيواألالمجموعة  أو المحلية أوالسلطات الوطنية 

  . اتالمقدمة، شريطة بقاء تلك المعدات و المؤن على متن الطائر

 لإلعفاء يخضع  فإنه آذلكتقديمها، تكلفة الخدمات التي يتم أساس علىالمحسوبة اإلتاوات  باستثناء . 2

على أساس  من هذه المادة 1 في الفقرة إليها المشاراإلتاوات  و الرسوم و الحقوق الضرائب  هذهمن

  : المعاملة بالمثل

 و  احد الطرفين المتعاقدين إقليمفي المحصلة بكميات معقولة  أو  المستوردة  الطائراتإن مؤن) أ  

من خدمة جوية دولية حتى لو آانت ؤ ياآلخرناقل جوي للطرف المتعاقد لالمحملة على طائرة مغادرة 

  ؛  موجهة لالستهالك على جزء من الرحلة التي تتم فوق هذا اإلقليمهذه المواد

حد أ إقليم على التي يتم توريدها )  بما في ذلك المحرآات (الغيار  و قطع األرضية المعدات –) ب  

 المتعاقدطائرات ناقل جوي للطرف صالح إل أو  لمراجعةالموجهة لصيانة و  المتعاقدينالطرفين

   ؛ خدمة جوية دولية في المستعملةاآلخر
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 او الحصول عليها علىدها استيرا زيوت التشحيم و المواد الفنية القابلة لالستهالك التي يتم –) ج  

حد الناقلين الجويين للطرف المتعاقد أالطرفين المتعاقدين من اجل استعمالها على طائرات إقليم أحد 

الجزء   في موجهة لالستعمالالموادتلك آانت ، حتى و لو خدمة جوية دولية و التي تعمل في اآلخر

  ؛ قليماإل هذا من الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق

 الحصول أو استيرادها الجمرآي لكل طرف متعاقد التي يتم قانونطبقا لل إن المطبوعات  –د   

و  خراآل الطرف المتعاقد و  تحميلها على الطائرة المغادرة لناقل جوي للطرف المتعاقد إقليم في عليها

على ذلك الجزء من  موجهة لالستعمال  تلك الموادآانت، حتى و لو التي تضمن خدمة جوية دولية

    و؛ قليماإل  ذلك الرحلة الذي تقطعه الطائرة فوق

    الشحن؛ أماآن أو و السالمة المستعملة في المطارات األمنتجهيزات ) ذ  

 في إليهاتلك المشار  و اإلتاوات المشابهة لسوم الرو الحقوق وال يعفي هذا االتفاق من الضرائب  . 3

 مغادرة و و عند وصول ،ه إقليم على  طرف متعاقد قبلمن ، الوقود المقدم للناقلين الجويين 1الفقرة 

 حكاماألاحترام ، يجب اآلخر الطرف المتعاقد إقليمتواجد طائرات ناقلين جويين لطرف متعاقد في 

طرف من وقود الطائرة  و استعمال التزويد وعلق بالبيع  فيما يتخيراألالتنظيمية لهذا التشريعية و 

  .  المذآورينالناقلين

من هذه المادة تحت ) 2(و ) 1( في الفقرتين إليها وضع المعدات و المواد المشار يمكن أن يفرض 4

   .المختصة السلطات إشرافمراقبة و

 الطرفين ألحد نوالجوي يبرم  الناقلون  في هذه المادة عندماها المنصوص علياتاإلعفاءطبق ت . 5

 المماثلة الممنوحة من الطرف المتعاقد باإلعفاءات، و الذي يتمتع آخرالمتعاقدين مع ناقل جوي 

على  من هذه المادة  ) 2(و ) 1(  الفقرتينفي المذآورة العناصر نقل أو، عقودا تتعلق باستعارة  اآلخر

   . اآلخر الطرف المتعاقد إقليم
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  رسومو حقوق وفرض ضرائب  من هذا االتفاق طرفا متعاقد ا ياتمقتضمن مقتضى  أي يمنع ال . 6

على متن طائرة على جزء من الخدمة الجوية بين هالك موجهة لالست على بيع مواد غيرو إتاوات 

    .زالنرآاب و اإل يرخص فيه باإل على ترابه الذينينقطتين موجودت

  

  

    11المادة 

  خدام تـاوات االســإتــ

 على الناقلين الجويين خدام  االستإتاوات  الترخيص بفرضأوبعدم فرض يلتزم آل طرف متعاقد  . 1

 خدمات جوية يشغلون تفوق تلك المفروضة على ناقليه الجويين الذين  اآلخرالتابعين للطرف المتعاقد 

   .مشابهةدولية 

سلطات ال بين مشاورات إجراء بعد إاليدة  جدخدام است الزيادة في تكلفة أو خلق إتاوات ال يمكن . 2

عن آل المستعملين بإشعار سابق معقول  إخبار يجب .متعاقدو الناقلين الجويين لكل طرف المختصة 

 قبل بدء تنفيذ هذه أرائهمحتى يتمكنوا من التعبير عن  المعإتاوات االستاالقتراحات المتعلقة بتعديل 

  التي يمكن أن تكونمعلوماتال يشجع على تبادل آل أنقد  على آل طرف متعاأيضا يجب .التعديالت

 لسندها الصحيح و تعليل و توزيع التكاليف باتفاق مع المبادئ دقيقتحليل ضرورية على نحو يسمح ب

   .أعالهالمذآورة 

   12المادة 

  اتـــــــــالتعريف

 . دون الخضوع للمصادقة بحرية و باالتفاق،فات الخدمات الجوية المستغلة طبقا لهذا ييتم وضع تعر

 المطبقة في فات يتخضع التعرو. الزما أحيانا على سبيل اإلخباريكون  أنيمكن غير أن اإلبالغ بها 

  .المجموعةلتشريع  الذي يتم في المجموعة األوروبية النقل
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   13المادة 

  اتـباإلحصائي اإلدالء 

للطرف السلطات المختصة ء على طلب  و ذلك بنا،ين المتعاقدالطرفين لكالالمختصة سلطات التزود 

 المتعلقة بحجم الحرآة المنجزة من طرف ناقليهم الجويين اإلحصائيات بالمعلومات و ،اآلخرالمتعاقد 

من طرف  إعدادها آما تم  واآلخر الطرف المتعاقد إقليم إلىلتشغيل الخدمات المعتمدة من و ين نالمعي

آل معطى إحصائي إضافي حول حجم الحرآة و الذي . يةالوطن المختصة هملسلطاتالناقلين الجويين 

يمكن للسلطات المختصة لطرف متعاقد أن تطلبه للسلطات المختصة للطرف المتعاقد اآلخر تتم 

     . اللجنة المختلطةالمتعاقدة داخل دراسته بطلب من أحد األطراف

  

   II الباب 

  لقانوني االتعاون  

   14المادة 

  ويةـ الجالسالمة

 في الملحق إليهاحول السالمة الجوية المشار بأحكام تشريع المجموعة  المتعاقدة األطرافتزم لت . 1

   :، حسب الشروط المبينة أدناه أ-6

احترامها للمعايير  مشكوك في عدم  تكون طائرات طرف متعاقدأن المتعاقدة على األطرافسهر ت . 2

الجوية حط في مطار مفتوح للحرآة تهدة و التي امع طبقا للالمحددة الدولية المتعلقة بالسالمة الجوية 

 اآلخرلطرف ل المختصةسلطات ال، مراقبة من طرف اآلخر الطرف المتعاقد بإقليم  موجود الدولية

صالحية وثائق الطائرة و طاقمها و من أجل التأآد من ، سواء من الداخل أو الخارج في فضاء الحرآة

   ؛زاتهاتجهيهر الخارجي للطائرات و ظا المذآ
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رات المتعلق بمعايير السالمة المعمول وا وقت تقديم طلب المشأي المتعاقدة في لألطرافيمكن  . 3

   ؛اآلخر الطرف المتعاقد  لدنبها من

 السلطات المختصة لطرف متعاقد لكي قيد على حقمن هذا االتفاق آال يمكن أن يفسر أي مقتضى  . 4

  :  معقولة للتفكير في دوافع ا تكون لديه عندماالمالئمة اإلجراءاتتتخذ فورا آل 

 التشريع أوالمحددة طبقا للمعاهدة تستجيب للمعايير الدنيا خدمة ال استغالل   أومادة  أوطائرة أن) أ  

  ؛حسب الحالة، أ  . 6 في الملحق إليهالمشار 

يمكنها  ،2  في الفقرةإليه التفتيش المشار أساس على  طائرة، استغالل أو مادة  أوطائرة أن) ب   

 ، أ.6 في الملحق إليه  المشارالتشريع أو طبقا للمعاهدة المحددةالدنيا المعايير أن تكون قد أخلت ب

    أوحسب الحالة ، 

 و حسب أ،.6 في الملحق إليهالمشار  التشريع أو طبقا للمعاهدة المحددةالدنيا المعايير  أن) ج   

مطبقة لم يتم اإلبقاء عليها سارية أو ،  طائرةاللاستغ المواد و و المطبقة على الطائرات الحالة

   ؛ صحيحةبصفة

 تخبر و ،4 الفقرة أحكام بناء على إجراءات اتخاذمتعاقد لطرف عندما تقرر السلطات المختصة  . 5

   ؛ا مع تعليل قرارهاآلخر  المتعاقد السلطات المختصة للطرفتأخيربدون 

 معللة بإمكان و التي لم تعد 4ذة عند تطبيق الفقرة  المتخاإلجراءات عندما ال يتم التخلي عن .6

   .المختلطة اللجنة إخبار المتعاقدة األطراف

 

   15المادة 

 الطيرانن ــمأ 

جل أ من ا و جوهريمسبقا ا شرططواقمها و أمتعتهم و امسا فريه و سالمة الطائرات ناضملكون  . 1

آد التزامه اتجاه الطرف المتعاقد اآلخر بضمان ، فإن آل طرف متعاقد يؤعملية الخدمات الجوية الدولية

األخرى األعمال د ض على الطائرات و آذا غير المشروعضد االستيالء أمن الطيران المدني 
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 ،و بالخصوص االلتزامات المنبثقة عن أحكام االتفاقية ( االتفاق ا من هذأجزء ال يتجزآالالمشروعة 

، الموقع عليها في عمال األخرى المرتكبة على متن الطائراتو ببعض األ المتعلقة بالمخالفات االتفاقية

 الموقع عليها في الطائرات،الء غير المشروع على يستواتفاقية قمع اال، 1963 سبتمبر 14طوآيو بتاريخ 

 الطيران ضد سالمة الموجهةغير المشروعة األعمال  قمع واتفاقية ،1970 ديسمبر 16الهاي بتاريخ 

المحرمة  وبروتوآول قمع أعمال العنف 1971 سبتمبر 23ها في مونتريال بتاريخ  الموقع عليالمدني،

 واتفاقية 1988 فبراير 24 عليها بمونتريال بتاريخ عقو المالدولي، المدني الطيران  مطارات المرتكبة في 

ا بمقدار م) 1991 مارس 1تمييز المتفجرات البالستيكية بغرض آشفها الموقعة في مونتريال بتاريخ 

تهم و آذلك االتفاقيات األخرى و البروتوآوالت التي  أطرافا في هذه االتفاقيات ةتكون األطراف المتعاقد

  .ناينضم إليها الطرف التي  و المدنيالطيرانأمن 

ستيالء غير  االأعمالرية لمنع عند الطلب، آل المساعدة الضروبشكل متبادل،  الطرفان،يقدم ) 2

 غير المشروعة التي ترتكب ضد سالمة تلك األعمالمدنية وغير ذلك من المشروع على الطائرات ال

 ولمنع أي تهديد آخر ضد الجوية، وتجهيزات وخدمات المالحة وطواقمها والمطاراتالطائرات ورآابها 

   . المدنيالطيرانأمن 

 الموضوعة من انالطير المتعلقة بسالمة حكامباأل المتبادلة، عالقاتهموفي لتزم األطراف المتعاقدة ت ) 3

 المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الطيران التفاقيةمالحق آ الدولي والمحددة المدني الطيرانب منظمة ناج

مستغلي الطائرات  أوالطائرات المسجلة لديها غلي لزم مستاألطراف التي ت األمنية سارية على حكاماأل

المطارات الموجودة في غلي  ومستإقليمهم، في ائمةالد محل إقامتهم أوقر استغاللهم األساسي  يكون مالذين

  ؛ المتعلقة بأمن الطيرانحكامأللتزام بهذه اباالإقليمهم،  

 تكون اإلجراءات مطبقة فعليا على إقليمه من أجل حماية الطائرات و أنآل طرف متعاقد على يسهر ) 4

لك القيام بمراقبة أمنية لألمتعة و ضمان التفتيش باألشعة للمسافرين و الطواقم و األمتعة اليدوية و آذ

 مستغلو أو التحميل، آما يلتزم آل طرف بأن يحترم اإلرآابالشحن و مؤن الطائرات قبل و أثناء 

 أعاله و التي يقتضيها الطرف المتعاقد 3األحكام المتعلقة بسالمة الطيران المذآورة في الفقرة الطائرات 
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ة على إقليم هذا الطرف اآلخر المتعاقد و يدرس آل طرف اآلخر من أجل الدخول و الخروج و اإلقام

ه من الطرف المتعاقد اآلخر من أجل اتخاذ إجراءات خاصة معقولة ل آل طلب موجه ةمتعاقد بنظرة إيجابي

  .للسالمة لمواجهة تهديد معين

 أي أو، على الطائرات المدنيةأو تهديد باالستيالء الالمشروع  غير المشروع االستيالءفي حالة  ) 5

 وآذلك ضد المطارات طواقمها  و ضد سالمة تلك الطائرات ورآابهاأخرى غير مشروعة أعمال

 وغير ذلك االتصاالتعن طريق تسهيل ، تتعاون األطراف المتعاقدة وتجهيزات وخدمات المالحة الجوية

 ؛وأمانسرعة  التهديد بوقوعها بأو الواقعة إنهاءمن التدابير المالئمة التي تستهدف اإلسراع في 

 هذا أحكام قد خالف اآلخر الطرف المتعاقد أن العتقادل معقولةدوافع طرف متعاقد  يكون لعندما . 6

   ؛اآلخر المدني للطرف المتعاقد الطيران فورية مع سلطات مشاورات إجراء يطلب أناالتفاق يمكنه 

 اتفاق إلى التوصل استحالةفإن  ،فاقمن هذا االت) تشغيلال ةرخص لغاءإ ( 4 المادة أحكامدون المساس ب . 7

خضاع إ أو تحديد ولغاء إ و لرفض دافعا شكلت الطلب، يوما ابتداء من تاريخ هذا 15خالل  يمرض

  ؛لشروط  مؤسسات نقل جوي لهذا الطرف المتعاقدأو مؤسسة استغاللرخصة 

 15 مؤقت قبل نهاية راءبإج يقوم أن طرف متعاقد نامكإب يكون حالة استعجالبذلك يتم تبرير عندما  . 8

   ؛ هذهيوما

  احكامالمخل لتنفيذ الطرف المتعاقد  تصبح عودةعندما  أعاله، 7 متخذ طبقا للفقرة إجراءآل تعليق يتم  . 9

   . مالحظة فعلياالمادةهذه 

   16المادة 

  يةوة الجـتسيير الحرآ 

   .الحقا الشروط المبينة ب في .6 في الملحق إليه التشريع المشار أحكام المتعاقدة باألطرافلتزم ت 1

جل أ من الطيرانن في مجال تسيير حرآة وا التعدرجات أعلى نا المتعاقدة بضماألطرافلتزم ت . 2

 معايير السالمة الحالية و الفعالية الشاملة للمعايير تدعيمالمغرب و  إلى روبيةو السماء الوحيدة األتوسيع
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من ممكن قصى حد ألى إ التقليص  و سعةال من الرفع ، و روباأوالمنظمة للحرآة الجوية العامة في 

  . خيراتأالت

   :إقليميهماروبية فوق و المتعلق بالسماء الوحيدة األالتشريع تسهيل تطبيق من أجل 3

 هياآله المؤسساتية مع روبيةو األ السماء الوحيدةلمالئمة الضرورية اإلجراءاتيتخذ المغرب ) أ  

 على المستوى األقللمراقبة المستقلة على ل  وطنيةشاء منظماتنإصا ب خصوالجوية،لتسيير الحرآة 

   و الجوية،خدمات تسيير الحرآة  و لمقدمي الوظيفي

 المغرب في المبادرات العملية المالئمة، المتخذة في مجال المجموعة األوروبيةتشرك ) ب   

روبية وة بالسماء الوحيدة األ المرتبطو في تداخل العمليات الجويمجال الخدمات المالحة الجوية و 

 بواسطة أوتأسيس مجموعة مجاالت جوية وظيفية  قرب وقت ممكن فيأ المغرب  في بإشراكخاصة 

    .(SESAR) "سيزار"حول برنامج  مالئمن واتع

  

   17المادة 

  اية البيئةـــحم 

 في الملحق إليهمشار  المتعلق بالنقل الجوي التشريع المجموعة المتعاقدة بمقتضيات األطرافتلتزم  . 1

  . ج.6

إجراء  أي المتعاقدة من فرض لألطراف المختصة الطيرانال يوجد في هذا االتفاق ما يمنع سلطات  . 2

 حسب هذا االتفاق المقدمة البيئي الناتج عن الخدمات الجوية الدولية تأثيرحل الل أو للوقاية ا ضرورييعتبر

   .سيةالجن أساس ال يكون هناك تمييز على أنعلى 
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  18المادة 

  المستهلكينايةـــحم

   .د .6 في الملحق إليه المتعلقة بالنقل الجوي المشار تشريع المجموعة  المتعاقدة بمقتضياتاألطرافلتزم ت

  

   19لمادة ا

  األنظمة المعلوماتية للحجز

 تشريع المجموعة أحكام أو المدني الدولي الطيران لمنظمة مدونة السلوك أحكام المتعاقدة باألطراف تلتزم

  . ز،  6 في الملحق إليهالمشار 

 

  20المادة 

اجتماعيةب ــجوان  

 في إليهبالنقل الجوي المشار ة  المتعلقبمقتضيات تشريع المجموعة المتعاقدة األطرافتلتزم  . 1

.ر. 6الملحق   

 

  III بابال

  ية مؤسساتمقتضيات

21المادة   

التنفيذ و  التأويل  

 تنفيذ االلتزامات ناضمب المتعلقة العامة و الخاصة اإلجراءات المتعاقدة جميع فاألطراتتخذ  .  1

   .األهداف بتحقيق هذه اإلخاللها أن التي من شاإلجراءات عن جميع االمتناع هذا االتفاق و الناتجة عن

 ظمةناأل أحكامفيذ الصحيح لهذا االتفاق و خصوصا    عن التنإقليمها وقتعتبر آل دولة مسؤولة ف .  2

                                       .6 في الملحق ةبالنقل الجوي المبين المتعلقة التوجيهاتو 
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 من أجلالضرورية المساعدة   و المعلوماتآل اآلخرالطرف المتعاقد  إلى  آل طرف متعاقديقدم . 3

 االختصاصات المشار إطار في  و ذلكاآلخر الطرف  بهايقوم المحتملة التي المتعلقة بالمخالفات األبحاث

   .االتفاق في هذا إليها

في المجاالت التي ،  هذا االتفاقالسلطات التي يمنحها لها بناء على المتعاقدة، األطراف تتصرفعندما  . 4

 إبالغ، يتم اآلخرهذا الطرف ل مؤسسات أو و التي تتعلق بسلطات اآلخرلطرف المتعاقد لتشكل مصلحة 

 إجراء أي ذ يتخأنات قبل  مالحظإبداءية نامكإ ا و لهاآلخر المختصة للطرف  السلطاتبصفة آاملة

  .نهائي

  

   22المادة 

  اللجنة المختلطة

 بإدارة مكلفة )"اللجنة المختلطة " المسماة فيما بعد (  المتعاقدة األطرافتشكل لجنة مكونة من ممثلي  . 1

لحاالت المبينة في هذا في اات و تتخذ القرارات لهذا الغرض تضع التوصي, هذا االتفاق و تطبيقه الصحيح 

  .االتفاق 

و يتم .  المتعاقدةلألطراف بالنسبة إلزامية و تكون مشتركاتفاق بتتخذ قرارات اللجنة المختلطة  . 2

   ؛تطبيقها من طرف هؤالء طبقا لقواعدهم  الخاصة

 أن يمكن لكل طرف متعاقد .لسنةا مرة واحدة في األقلعلى  و حسب الحاجةتجتمع اللجنة المختلطة  . 3

   ؛للجنة المختلطةا اجتماع  الدعوة لعقديطلب

  حل لجميعإليجاد يطلب استدعاء اللجنة المختلطة لعقد اجتماع أن لكل طرف متعاقد أيضايمكن  . 4

غضون و في  اآلجالقرب أ يجب عقد هذا االجتماع في .االتفاق تطبيق هذا أو يلأوبتالمتعلقة القضايا 

طراف  هناك اتفاق مخالف لألناذا آإ ما عدا تقدير،على أبعد  التوصل بالطلب تاريخ ن بعدشهري

  ؛المتعاقدة
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رات وا مشي المتعاقدة بتبادل المعلومات آما تجراألطرافقوم ت لالتفاق،لغرض التطبيق الصحيح  . 5

   ؛ااحدهعلى مستوى اللجنة المختلطة و ذلك بناء على طلب 

   ؛الداخليظامها بقرار نختلطة  اللجنة المتعتمد . 6

الطرف لدن  قراراللجنة المختلطة غير مطبق بشكل صحيح من أن المتعاقدة األطراف حدأا اعتبر ذإ . 7

اللجنة تتوصل  لم إذا و المختلطة، اللجنة  طرف الموضوع منبحثطلب ي أن ه، يمكناآلخرالمتعاقد 

 الحماية إجراءات اتخاذ الملتمس ن للطرف المتعاقد يمكإليها،اللجوء  خالل شهرين بعد  حلإلىالمختلطة 

    ؛االتفاق من هذا 24لمادة ل اتطبيقالمناسبة المؤقتة 

 األطراف لدن  منتطبيقهابين القرارات المتخذة من طرف اللجنة المختلطة تاريخ بدء ت أنيجب  . 8

   ؛االقتصاديين التي تهم الفاعلين األخرى و آذا جميع المعلومات ،المتعاقدة

 اتطبيق المناسبةالحماية المؤقتة   إجراءات تتخذ أن المتعاقدة لألطراف، يمكن  2دون المساس بالفقرة  . 9

استدعيت من أجله في أجل  إذا لم تتمكن اللجنة المختلطة من الحسم في موضوع  من هذا االتفاق24لمادة ل

    ؛ستة أشهر

 بالتغييرات التي أو ذات األآثرية الثنائية ستثماراتباال المتعلقة القضاياتفحص اللجنة المختلطة  . 10

   ؛المتعاقدة لألطرافتلحق بالمراقبة الفعلية للناقلين الجويين 

   :في التعاون بتنمية  آذلكتقوم اللجنة المختلطة . 11

الجديدة  و التطورات التشريعية و التنظيمية المبادرات الجديدةتنمية التبادل بين الخبراء حول ) أ(  

و ) مواعيد الرحالت بما في ذلك (  البنية التحتية للمطارات و البيئة و السالمة و األمناصة في مجال خ

   المستهلكين؛حماية 

يجاد إطبق خاصة في مجال العمل و هو م لالتفاق آما ة االجتماعيلآلثارالفحص المنتظم ) ب(  

   ؛مالئمة للتساؤالت المشروعة  أجوبة

  .عليه محتملةتعديالت التوصية بإدخال ضافتها في االتفاق و إالممكن النظر في المجاالت ) ج(  
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   23المادة 

  تسوية الخالفات و التحكيم 

 أوآل خالف متعلق بتطبيق  من أجل الحسم في  اللجنة المختلطةيلجأ إلى أنيمكن لكل طرف متعاقد  . 1

يتدخل مجلس الشراآة المؤسس لمادة  هذه األغراض و 22تفسير هذا االتفاق لم تتم تسويته طبقا للمادة 

   .مختلطةبناء على اتفاق الشراآة آلجنة 

   .بقرار تسوي اللجنة المختلطة النزاع أنيمكن  . 2

   .2الفقرة   القرارات المبينة فيلتطبيق الضرورية اإلجراءات المتعاقدة األطراف تحدد . 3

 بطلب من هيمكن عرضف ،2مقتضيات الفقرة لنزاع طبقا لا  لتسوية المتعاقدةاألطرافتوصل تا لم إذ .4

  :المبينة أدناهى المسطرة  المتعاقدة على محكمة التحكيم المكونة من ثالث حكام بناء علاألطرافحد أ

 يوما ابتداء من تاريخ التوصل 60 المتعاقدة حكما في غضون األطرافيعين آل واحد من ) أ  

المرسل بالطرق الدبلوماسية من الطرف المتعاقد  التحكيم من طرف المحكمة التحكيمية ب طلبإشعار

 لم يعين إذا. إضافية يوما 60 أجل خالل يناآلخر من طرف الحكمين  يعين الحكم الثالثأن يجب. اآلخر

 المحددة يمكن اآلجال لم يعين الحكم الثالث خالل إذا أوكم خالل المدة المحددة ح المتعاقدة الاألطرافحد أ

 حكام حسب أولي تعيين حكم  المدني الدوالطيراند من رئيس مجلس منظمة  يطلب آل طرف متعاقأن

    ؛الحالة

حد رعايا دولة ثالثة و سيتصرف آرئيس محكمة أ) أ(سيكون الحكم الثالث المعين طبقا للفقرة ) ب  

   ؛التحكيم

   ؛الداخليها قانونتحدد محكمة التحكيم ) ج  

النهائي   القرارمع مراعاةلية وريف التحكيم األ مصاوا المتعاقدة بشكل متساألطرافتحمل ت) د  

   التحكيم،لمحكمة 

   ؛التحكيم قرار نهائي لمحكمة أو تقرار مؤق بكل المتعاقدة األطرافلتزم ت . 5
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 ابتداءيوما  30قرار محكمة التحكيم المتخذ طبقا لهذه المادة خالل ب المتعاقدة األطرافحد أ لم يلتزم إذا . 6

 الحد، ، وخالل آل المدة التي يستمر فيها هذا اإلخاللاآلخر يمكن للطرف المتعاقد ،هاإلشعار بمن تاريخ 

     . المخل االمتيازات التي منحها طبقا لهذا االتفاق للطرف المتعاقد أوالحقوق   و إلغاءتعليقو 

  

     24المادة 

   ائيةــوقجراءات إ 

 طبقا لهذا ا التزاماتهإلتمامخاصة الضرورية  الأو العامة اإلجراءات المتعاقدة آل األطراف ذتتخ . 1

   ؛هذا االتفاقالمسطرة ل األهدافاالتفاق و تسهر على تحقيق 

 االتفاق، لم يف بااللتزامات التي يفرضها عليه هذا اآلخر الطرف أن المتعاقدة األطرافحد أاعتبر إذا  .2

في ما هو  ،  مدتهاتطبيقها ومجال نسبة لبالية ئ الوقااإلجراءات تحد .المناسبة اإلجراءات ذتخي أن يمكنه

 اإلجراءاتفي ذلك إلى لوية واأل  تعطى .االتفاق توازن هذا إعادة أو الوضعية من أجل معالجة ضروري

   ؛االتفاق مسار هذا  يمكن ماأقلالتي تعرقل 

 عبر اآلخر  الطرف المتعاقدخبر الطرف المتعاقدي وقائية،جراءات إ ذ متعاقد اتخايعتزم طرفعندما  . 3

   ؛المفيدة المعلومات و يقدم آلاللجنة المختلطة 

 من قبل  حل مقبولإيجاد اللجنة المختلطة و ذلك بهدف طارإفي  فورا ةالمتعاقداف طراألر واتشت . 4

  . األطراف

ال يمكن للطرف  ، 15 المادة و14، المادة ) د( الفقرة 4، المادة ) د (   الفقرة3 دون المساس بالمادة  .5

  المحدد في الفقرة اإلخبارجل شهر ابتداء من تاريخ أ انتهاء الوقائية قبل اإلجراءات اتخاذ المعنيالمتعاقد 

   ؛المذآور األجل انقضاءقبل  تكتمل لم 4 المبينة في الفقرة روا التشمسطرةت ناا آإذ، ما عدا 3

 آما يزودها اتخذها التي اءاتاإلجر بدون تأخيرب الطرف المتعاقد المعني اللجنة المختلطة  يخطر . 6

   ؛المفيدةبجميع المعلومات 

  .  متخذ طبقا لهذه المادةإجراء آل يعلق هذا االتفاق، أحكامب المخلالطرف المتعاقد قيد تبمجرد  . 7
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   25المادة 

   لالتفاقالتغطية الجغرافية

شراآة ال إطارفي جه ادرسجل انت ها فإناالتفاق،الثنائية لهذا إن األطراف المتعاقدة و باعترافها بالطبيعة 

 بإجراء المتعاقدة األطراف تلتزم  و.1995 نونبر 28  برشلونة لإعالن في وردتمتوسطية آما -روواأل

 يةنامكإب ما يتعلق ة فيصا برشلونة و خمسلسل هذا االتفاق مع انسجام ناضمرمي إلى  يمستمرحوار 

   .مماثلةاتفاقات جوية  بعين االعتبار األخذ منح تعديالت متبادلة من أجل
  

  

    26المادة 

  خرىأ مع اتفاقيات اتالعالق

 أنغير . عضاءاألو الدول المبرمة بين المغرب  االتفاقيات الثنائية أحكام على هذا االتفاق أحكامترجح  . 1

يمكن   االتفاقمجال هذاحقوق الحرآة الموجودة و المنبثقة عن هذه االتفاقات الثنائية و التي ال تدخل ضمن 

   ؛رعاياهم و ةروبيواألمجموعة للعضاء األ تمييز بين الدول  أن يكون هناكدونأن تستمر ممارستها 

 المدني الطيرانمنظمة ل طبقت قرارا أو في اتفاق جماعي أطرافا المتعاقدة األطرافصبحت أإذا  . 2

 داخلر واها تتشنإ فق،االتفا هذا تدخل في نطاق التي تعالج مجاالت  آل منظمة دولية أخرىأوالدولي 

   ؛الوضعية على ضوء هذه  االتفاق يجب تعديلنااللجنة المختلطة قصد تحديد ما إذا آ

  المحتملةالطرفين المتعاقدين لتطبيق التوصياتلدن ال يمس هذا االتفاق بالقرارات المتخذة من  . 3

هذا االتفاق تجعل مقتضيات  أن طراف المتعاقدةال يمكن لأل.  المدني الدوليالطيرانلمنظمة  المستقبلية

ب نا لها عالقة بجوتكونالدولي المدني  الطيرانبديلة داخل منظمة سياسات ة عتراض عن دراسذريعة لال

  .االتفاق هذا يغطيها
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   27المادة 

  التـــالتعدي
  تسري.بذلكه يخبر اللجنة المختلطة نإ فاالتفاق، هذا أحكامذا رغب طرف متعاقد في مراجعة إ . 1

   ؛متعاقدبكل طرف الخاصة  الداخلية اإلجراءاتتمام إتفاق بعد  االالمتفق عليها لهذاالتعديالت 

 تعديل ملحقات هذا المادة،طرف متعاقد و طبقا لهذه راح من  تقرر باقتأنيمكن للجنة المختلطة  . 2

   ؛االتفاق

 تشريعه تعديل أوين جديدة ناقو واحد جانب من اإلقرارال يمس هذا االتفاق بحق آل طرف متعاقد في  . 3

 عدم التمييز مبدأ احترام إطار و ذلك في 6 بمجال ملحق مبين في الملحق أوالحالي المتعلق بالنقل الجوي 

   ؛االتفاق هذا أحكام مع انسجاماو 

 و ريخب  فإن هذا األخير،  المتعاقدة األطرافحد أمن قبل   تشريعي جديدضى مقت إقراربمجرد  . 4

يمكن أن  ،ةالمتعاقدطراف  أحد األ بطلب من و.اإلمكان قدر دقيق بشكل اآلخرع الطرف المتعاقد  متشاوري

   ؛تمهيدية بصفة اآلراءتعمل اللجنة المختلطة على تبادل 

 أو تعديل تشريعه الحالي المتعلق بالنقل الجوي أو جديدة قوانين بإقرار يقوم طرف متعاقد أنبمجرد  . 5

 اإلقراربعد ) 30(ثالثين يوما  بذلك اآلخره يخبر الطرف المتعاقد نإ ف ، 6لملحق بمجال ملحق مبين في ا

) 60(ستين يوما أجل المختلطة خالل   تقوم اللجنةاألطراف،حد أ بطلب من  و.على أبعد تقدير التعديل أو

   ؛قاالتفاهذا ل السير الجيد من أجل  التعديلأو اإلقرار هذا انعكاساتبتبادل وجهات النظر حول 

   :المختلطةاللجنة  . 6

 لتعديالتا الحاجة، حسب إدماج، من هذا االتفاق لغرض 6 قرارا حول مراجعة الملحق تعتمد) أ  

   بالمثل،ساس المعاملة على أعلى التشريع المعني و ذلك المدخلة 

لهذا  نا مطابقنا التعديل المعني يعتبرأو التشريع الجديد أن  تنص من خالله على قراراتعتمد) ب  

  أواالتفاق 

هذا ل السير الجيد  ضمان إلىيهدف خالل مدة معقولة لإلقرار  قابلآخر إجراءآل دد تح) ج  

  .االتفاق
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   28المادة 

  لغاء اإل

  
   ؛محددةمدة غير ليبرم هذا االتفاق  . 1

الطرف آتابة و بالطرق الدبلوماسية ممكن   في أي وقت يخطرأن طرف متعاقد ألييجوز  . 2

 الطيران منظمة إلى في نفس الوقت راشعاإل هذا إبالغ يتم .االتفاق هذا إنهاءبقراره ب آلخراالمتعاقد 

 شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد 12 ينتهي العمل بهذا االتفاق بعد مرور .الدوليالمدني 

   ؛ المدة هذه قبل نهايةاإلنهاء ما لم يتم سحب قرار لإلشعار،

   .التوالي على يعلق أو عندما ينتهي مفعول اتفاق الشراآة يعلق أو ينتهي مفعول هذا االتفاق . 3

  

    29المادة 

   الدولي المدنيالطيران لدى منظمة اإليداع

  
   .الدولي المدني الطيرانيودع هذا االتفاق وآذا جميع تعديالته لدى منظمة   

  

  

  

  

   30المادة 

  التنفيذ حيز الدخول

  
  .توقيعه من تاريخ ابتدءا، تمشيا مع قوانين األطراف المتعاقدة، يطبق هذا االتفاق بصفة مؤقتة . 1

األطراف يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ آخر مذآرة دبلوماسية يتم تبادلها بين  .2

 هذه  و لغرض تبادل.التنفيذ تأآيد استكمال آافة اإلجراءات الضرورية لدخول االتفاق حيز ألجل

مذآرته الدبلوماسية الموجهة الكتابة العامة لمجلس اإلتحاد األوروبي  إلى مغربالسلم ي المذآرات،
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  1الملحق 

  الخدمات المعتمدة و الطرق المحددة

  

  .  من هذا االتفاق 4تقالية المحددة في الملحق ن االحكاميخضع هذا الملحق لأل . 1

 الخدمات الجوية على استغالل، حق اآلخر للطرف المتعاقد ناقلين الجويينيمنح آل طرف متعاقد ال . 2

   :أدناهالطرق المحددة 

   :األوروبيةالمجموعة بالنسبة لناقلي ) أ

   وراء؛ نقط ما – عدة نقط في المغرب أو نقطة – المجموعة األوروبيةنقط في 

   :المغاربةبالنسبة للناقلين ) ب

     ،المجموعة األوروبية عدة نقط في أو نقطة – نقط في المغرب 

 من نقطة أآثر من هذا االتفاق بين 2 يرخص لناقلي المغرب باستغالل الحقوق المبينة في المادة . 3

  . المغرب إقليم تنتهي في الرحالت أو هذه  تبتدئأن شريطة المجموعة إقليمموجودة في 

المغرب و  من هذا االتفاق بين 2 الحقوق المبينة في المادة  باستغاللاألوروبيةالمجموعة يرخص لناقلي 

 األمر تعلق إذا و المجموعة إقليم تنتهي في أوالت هذه الرح تبتدئ أنشريطة  وراء،النقط الموجودة ما 

  . روبيةو سياسة الجواراألالدول التي تطبق عليها هذه النقط تكون في نإبخدمات المسافرين ف

على آثر من نقطة أ الستغالل  المغرب،نحو /  بالنسبة للخدمات من المجموعة األوروبيةيرخص لناقلي 

   .النقط هذه بينالتوقف التقني  stop – over     باستغالل حقوق و(Coterminalisation) نفس الخدمة

 و السلطة الوطنية الفلسطينية و أرمينيا ور ئ الجزا:هيروبية وسياسة الجوار األب  المعنيةدولالإن 

 والمغرب  و امولدا في و ليبيا و لبنان و األردن و إسرائيل و جورجيا و مصر و البالروس  وناربدجزا

  .  سطيةوآنقط  دول هذه ال تستغل النقط الموجودة في أنيمكن . يانا اآرونس  تووسوريا 
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 نقط ما وراء أو نقطة وسطية نقطة،يمكن لكل و  .االتجاهين تستغل الطرق المحددة في آال أنيمكن   . 4

 تبتدئ أنبعض الرحالت شريطة  أو من آل تحذف أنالطرق المحددة و فقا لتقدير آل مؤسسة نقل جوي 

 المجموعة األوروبية دولة عضو في إقليم في أو المغاربة، المغرب بالنسبة للناقلين إقليم تنتهي في أو

  ؛ المجموعةلناقلي 

 الخدمة الجوية الدولية التي عدد الرحالت و حمولة  آل طرف متعاقد لكل ناقل جوي بتحديد يرخص . 5

 من الطرفين أي يفرضال ا لهذا الحق  طبق.للسوق التجارية الخصوصيات أساسفي تقديمها على أمل ي

 أو على نوع أوالخدمة،  و انتظام  و عدد الرحالت  الحرآةعلى حجمقيودا  انفراديبشكل و المتعاقدين 

، جمرآيةاسباب ت هناك نا ما عدا إذا آاآلخر، المستغلة من طرف ناقلي الطرف المتعاقد اتواع الطائرأن

   ؛حةالصحماية لأو تشغيلية، بيئية  ،تقنية

 ة من نقطةأي  فييستعملتغيير نوع الطائرة التي ا في دولية حر خدمة جوية يؤمنلكل ناقل جوي يكون  .6

   ؛المحددةالطرق 

ألطراف، أو من طرف ناقل ل إن استئجار ناقل جوي مغربي لطائرة مع طاقمها من شرآة لبلد ثالث  . 7

 من أجل استغالل الحقوق 5لمذآورة في الملحق عة لطائرة من شرآة جوية لبلد ثالث غير تلك اومن المجم

و يخضع إلى . ن يبقى استثنائيا أو يستجيب للحاجيات المؤقتةأالمنصوص عليها في هذا االتفاق، يجب 

   .  الرخصة لهذا الناقل و إلى السلطة المختصة للطرف المتعاقد اآلخرمنحتموافقة مسبقة من السلطة التي 
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  2 الملحق

   المجموعة األوروبية  فيعضاء األدولال  بين المغرب والمبرمةالثنائية  االتفاقيات

  

 و بين المغرب و الدول األعضاء   التالية المبرمة االتفاق على اتفاقيات النقل الجوي الثنائية هذا يرجح

   : 25 مادته أحكامذلك بناء على 

 الجويالنقل بشأن  بالمغر بلجيكا و حكومة صاحب الجاللة ملك مملكة  حكومة بيناتفاق •

   ؛ 1958 يناير 20 بتاريخ  بالرباطالموقع

   ؛1958 يناير 20 بتبادل المذآرات بتاريخ المتمم           

  ؛ 2002 يونيه 11 التفاهم بالرباط بتاريخ  بمذآرةآخر مرة المعدل           

 الجويالنقل أن بش  المملكة المغربية االشتراآية التشيكوسلوفاآية و الجمهورية  بيناتفاق •

 إعالن التشيكية من خالله الجمهورية و الذي أصدرت ،1961 وماي 8 بتاريخ بالرباط الموقع

  ؛خالفة 

 المتعلق بالخدمات الجوية  المغربيةمارك و حكومة المملكةنا مملكة الدحكومة اتفاق بين •

   ؛ 9771 نونبر14بتاريخ    بالرباطالموقع

  ؛1977 نونبر14 ذآرات بتاريخالم بتبادل المتمم              

  ببونالموقع الجويالنقل بشأن   و المملكة المغربيةاأللمانية الفدرالية الجمهوريةبين اتفاق  •

  ؛1961أآتوبر 12بتاريخ 

 الموقع الجويالنقل بشأن   حكومة المملكة المغربية واليونانية الجمهورية حكومة بين اتفاق •

   ؛1999 و ماي10 بتاريخبالرباط 

  ؛9981أآتوبر 6مذآرة التفاهم الموقعة بأثينا بتاريخ  بشكل مشترك مع اء تهقرتتم              
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 بمدريد بتاريخ  الموقعالجويالنقل بشأن   المغربيةالمملكة حكومة وا إسباني حكومة بين اتفاق •

   ؛1970 يوليو 7

  ؛2003 غشت   25 غشت و 12لرسائل بتاريخ ل بتبادل آخر مرة المتمم         

النقل بشأن   الجمهورية الفرنسية و حكومة صاحب الجاللة ملك المغربحكومة بين اتفاق •

  ؛1957 أآتوبر 25 بتاريخ  بالرباطالموقع الجوي

   :ب المعدل          

   ؛1961 مارس 22رسائل بتاريخ لل تبادل          

   ؛1968 دجنبر 5 و 2  اجتماع محضر          

   ؛1976مايو  18 – 17 بشأن الطيران بتاريخ المغربية الفرنسية  المشاوراتمحضر          

      ؛1977مارس 15بشأن الطيران بتاريخ  المغربية الفرنسية المشاورات محضر          

  ؛ 1984 مارس 23 – 22بشأن الطيران بتاريخ  المغربية الفرنسية المشاورات محضر          

   ؛1984مارس  14لرسائل بتاريخ ل تبادل و        

 الجويالنقل بشأن   صاحب الجاللة ملك المغربحكومة إيطاليا و حكومة جمهورية بين اتفاق •

   ؛1967 يوليو 8 بتاريخ بروما الموقع

   ؛2000 يوليو 13 بمذآرة التفاهم الموقعة بروما بتاريخ المعدل          

   ؛2002 يناير 3 و 2001 أآتوبر 17ذآرات بتاريخ  الم بتبادلآخر مرة المعدل          

  الموقعالجويالنقل بشأن   المملكة المغربيةحكومة جمهورية ليتونيا و حكومةبين اتفاق  •

  ؛1999 ماي 19 بتاريخ بفرسوفيا

بشأن  المغرب صاحب الجاللة ملك حكومة و للكسمبورغ الدوقية الكبرى حكومة بين اتفاق •

  ؛1961 يوليو 5 بتاريخ ببون  الموقعالجويالنقل 

 بالرباط  الموقعالجويالنقل بشأن   المغربيةالشعبية و المملكة هنغاريا جمهورية بين فاقات •

  ؛1967 مارس 21 بتاريخ
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 الجويالنقل بشأن   حكومة صاحب الجاللة ملك المغربو مالطا ة جمهوريحكومة بين اتفاق •

   ؛1983 ماي 26 بتاريخ بالرباط الموقع

 ملك حكومة صاحب الجاللة المنخفضة و راضياأل صاحبة الجاللة ملكة حكومة اتفاق بين •

   ؛1959 و ماي20 بتاريخ بالرباط  الموقعالجويالنقل بشأن  المغرب

  الموقعالجويالنقل بشأن   المملكة المغربيةحكومة لنمسا ولفدرالية ال الحكومة بين اتفاق •

  ؛2002 فبراير 27 بتاريخ بالرباط

 الجويالنقل بشأن   حكومة المملكة المغربيةويا بولونل الشعبية جمهوريةال حكومة بين اتفاق •

    ؛1969 نونبر 29 بتاريخ بالرباط الموقع

 بتاريخ بالرباط  الموقعالجويالنقل  بشأن  البرتغال و حكومة المملكة المغربيةحكومة بين اتفاق •

  ؛1958 أبريل 3

  ؛1975 دجنبر 19 بتاريخ اجتماع بلشبونة المتمم بمحضر          

  ؛2003 نونبر 17 بلشبونة بتاريخ الموقع  بالمحضرآلخر مرة المتمم          

 بالرباط  الموقعالجويالنقل بشأن   المملكة المغربيةحكومة و مملكة السويد حكومة بين اتفاق •

  ؛1977 نونبر 14بتاريخ 

  ؛1977 نونبر 14 بتبادل المذآرات بتاريخ المتمم          

  حكومة المملكة المغربيةو العظمى و شمال أيرلندا لبريطانياة  المملكة المتحدحكومة بين  اتفاق •

   ؛1965 أآتوبر22 بتاريخ بلندن ة الموقعالجوي بشأن الخدمات

  ؛1968 أآتوبر 14و  10 بتاريخ لمذآراتل تبادلب المعدل        

  ؛1997مارس  14 بلندن بتاريخ  ع اجتمامحضربالمعدل         

  ؛1997 أآتوبر   17 بتاريخ بالرباط  ع اجتمامحضربالمعدل       

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 3 Vertragstext in arabischer Sprache (Normativer Teil) 37 von 53



 38

 الموقعة بين أو لىواأل عليها باألحرف سويات األخرى الموقع و التةالجوي بالخدمات تتعلق اتفاقات    

 إلى غاية التوقيع على هذا ، و التيةروبيواألالمجموعة  األعضاء في الدولالمملكة المغربية و 

   ؛ست موضوع تطبيق مؤقت التنفيذ و لي لم تدخل بعد حيز،االتفاق

 الجوية بشأن الخدمات المغربية مملكة األراضي المنخفضة و حكومة المملكة حكومة بين اتفاق •

 .2001 يونيه 20 بتاريخ بمذآرة التفاهم الموقعة بالهاي 1 على شكل الملحق هو مرفق آما
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  3الملحق 

  ة السلطات المختص:التقنية و الرخص لتشغيلرخص ا

   المجموعة األوروبية . 1

  يا نا ألم

Luftfahrt- Bundesamt   

  و الشؤون الحضريةالوزارة الفدرالية للنقل و البناء 

  النمسا 

   المدني  الطيرانإدارة

   االآتشاف و التكنولوجيا  وللنقلالوزارة الفدرالية 

  بلجيكا 

   للنقل الجوي المديرية العامة

  و النقل  ة يللحرآمصلحة العامة الفدرالية ال

  قبرص 

   المدني الطيرانقطاع 

  العمومية األشغالوزارة االتصال و 

  الدنمارك 

   المدني الطيران إدارة

   اسبانيا

   المدني ناللطير العامة اإلدارة

  األشغال العموميةوزارة 
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  استونيا 

   المدني الطيران إدارة

  فلندا 

   المدني الطيران سلطة

  فرنسا 

  (DGAC) المدني ناللطير العامة اإلدارة

   اليونانجمهورية 

   المدني نالطيرا مديرية

   توزارة النقل و االتصاال

  هنغاريا 

  المدني ن اللطير  العامةاإلدارة

  وزارة االقتصاد و النقل 

  ايرلندا 

   المدني ناللطير العامة اإلدارة

   النقل وزارة

  ايطاليا 

   (ENAC)اإليطالية المدني نالطيرا سلطة

  ليتونيا

   المدني الطيران رةإدا 

  وزارة النقل 

  يا نالتو

   المدني الطيران إدارة
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  اللكسمبورغ 

   المدني الطيران مديرية

  مالطا 

   المدني الطيرانقطاع 

   المنخفضة األراضي

   العمومية و تدبير الماء األشغال  والنقلوزارة 

  المديرية العامة للنقل والطيران

  المفتشية العامة للنقل وتدبير المياه

  بولونيا 

   المدني الطيرانمكتب 

  البرتغال 

  (INAC)  المدني للطيران الوطني المعهد

   التراب إدارة التخطيط و و التجهيزوزارة 

  جمهورية التشيك 

   المدني الطيرانقطاع 

  وزارة النقل

  المديرية العامة للطيران المدني

  المملكة المتحدة 

    العامة للطيران المدني مديريةال

  (DFT) قل قطاع الن

  سلوفاآيا 

   المدني ناللطير العامة المديرية

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 3 Vertragstext in arabischer Sprache (Normativer Teil) 41 von 53



 42

   تالاالتصا البريد و والنقلوزارة 

  سلوفينيا 

   المدني الطيران كتبم

  وزارة النقل 

  السويد

   المدني ناللطير العامة المديرية 

   يةالمغربالمملكة  . 2

   المدني الطيرانمديرية 

  وزارة التجهيز و النقل 
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  4 الملحق

  مقتضيات انتقالية

و المتعلقة  للمجموعة التشريعيةمقتضيات من طرف الجانب المغربي لكل ال التطبيق  وتفعيل النإ . 1

 و المجموعة األوروبيةتحت مسؤولية  ينجز تقييم سيكون موضوع ،6المبينة في الملحق بالنقل الجوي 

 في أجل أقصاه اللجنة المختلطة  قراردعتماإيجب .  من طرف اللجنة المختلطةالتصديق عليهالذي يجب 

     .التنفيذسنتين ابتداء من دخول االتفاق حيز 

ناقلين ال  حقضمت ال 1 الخدمات المعتمدة و الطرق المحددة في الملحق ، فإن هذا القراراعتمادغاية إلى  .2

نقطة موجودة ماوراء اب أو الشحن على إقليم المغرب في اتجاه  في نقل الرآلمجموعة األوروبيةلالجويين 

في  المجموعة األوروبيةنقطة في ب اب أو الشحنالحق بالنسبة للناقلين المغاربة بنقل الرآو العكس، و ال 

 الحرية  حقاالستمرار في ممارسة يمكن غير أنه  و العكس،المجموعة األوروبية بأخرىنقطة اتجاه 

المجموعة  في األعضاءالمغرب و الدول  االتفاقيات الثنائية بين إحدىالخامسة الممنوحة بموجب 

   .الجنسية أساس ال يكون هناك تمييز على أن على 2 المذآورة في الملحق األوروبية
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  5الملحق 

   من هذا االتفاق4 و 3 في المواد إليهاالدول المشار 

  

   ؛)روبي و المجال االقتصادي األحول  اتفاقإطارفي  ( أيسلنداجمهورية  . 1

   ؛)روبيو المجال االقتصادي األ حول اتفاقإطار في (تاينشارة ليشتنــم إ .2 

  ؛)روبي والمجال االقتصادي األحول اتفاق  إطارفي ( مملكة النرويج  . 3

سويسرا في مجال النقل  و آونفدرالية المجموعة األوروبية االتفاق بين إطارفي ( آونفدرالية سويسرا . 4

        .)الجوي 
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  6الملـحـــــــــق 

  الطيران المدني القواعـــــد القابلة للتطبيق في مجال

  

 مخالف مقتضىإذا آان هناك    ماعدالإلجراءات التالية طبقا لالتفاق " المقتضيات القابلة للتطبيق"تطبق 

ن هذه تكون التعديالت المحتملة لكل م.  المتعلق بالمقتضيات االنتقالية 4لهذا الملحق أو للملحق 

   :فيما بعد، مبينة اإلقتضاءاإلجراءات، عند 

  السالمة الجوية . أ 

 الوآالة األوروبية لسالمة  في  مالحظالشكليات المحددة لمشارآة المغرب بصفةتدرس الحقا  : مالحظة 

  (AESA) الطيران

   3922/91رقم 

القوانين التقنية و  المتعلق بمطابقة 91/ 12 / 16 المؤرخ في  للمجلس3922/91 رقم(CEE)نظام 

  .  في مجال الطيران المدنياإلداريةالمساطر 

  : المعدل ب

 المتعلق بمالئمة نظام 13/11/1996   للجنة المؤرخ في 96 / 2176 رقم (CE)نظام  -

(CEE)مع التطور العلمي والتقني للمجلس  3922/91 رقم. 

 علق بمالئمة نظام  ، المت1999 ماي 25 للجنة المؤرخ في 1999 /1069رقم (CE) نظام  -

(CEE) للمجلس مع التطور العلمي والتقني91 /3921رقم  . 

 (CEE) حول مالئمة نظام 2000 / 12 / 28 للجنة المؤرخ في 2000/ 2871 رقم (CE)نظام  -

 للمجلس المتعلق بمالئمة القواعد التقنية والمساطر اإلدارية في مجال الطيران 3922/91رقم 

 .  والتقنيالمدني مع التقدم العلمي
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 2002 يوليوز 15 و المجلس المؤرخ في األوروبي   للبرلمان 2002 / 1592 رقم (CE)نظام  -

  .  للسالمة الجويةأوروبيةس لوآالة والمتعلق بالقواعد المشترآة في مجال الطيران المدني و المؤس

 و 1 الفقرة 4لمادة  اباستثناء 13 إلى 12 و من 10 إلى 1المواد من ( :للتطبيق المقتضيات القابلة 

   )III و I، II الملحق الثانية، الجملة ،2 الفقرة 8المادة 

المجموعة  في األعضاءالدول "بعبارة  " األعضاءالدول " تعوض عبارة ،12لغاية تطبيق المادة 

   ".األوروبية

   CE/94/56رقم 

 األساسية  التي  ، الذي يضع المبادئ1994 نونبر 21  للمجلس المؤرخ في CE56/94/توجيه رقم 

  . تحكم التحقيقات حول الحوادث و العوارض في مجال الطيران المدني 

   ) 12 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   2002 / 1592رقم 

 المتعلق 2002 / 7 / 15 و المجلس المؤرخ في األوروبي  للبرلمان2002/ 1592 رقم (CE)نظام 

   .الجوية للسالمة أوروبيةالطيران المدني و المؤسس لوآالة بالمساطر المشترآة في مجال 

  : المعدل ب

 المعدل 2003 / 7 / 22في  وللمجلس المؤرخ األوروبي  للبرلمان2003/ 1643 رقم(CE) نظام -

 بالمساطر المشترآة في مجال الطيران المدني و المؤسس  المتعلق1592/2002رقم  (CE)لنظام 

  . الجوية للسالمة أوروبيةلوآالة 

 (CE) لنظام 6 المعدل للمادة 2003 / 9 / 24 للجنة المؤرخ في 1701/2003 رقم (CE) نظام -

  . 2002/ 1592رقم 

   ) II و I، الملحقين 57 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 
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   2003 / 42رقم 

 والمتعلق 2003 يونيه 13 و المجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان CE / 42 / 2003توجيه رقم 

  .الوقائع في مجال الطيران المدنيبمحاضر 

   ) II و I، الملحقين 11 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   2003/ 1702رقم  

 الذي يضع قواعد التطبيق من 2003 شتنبر 24  للجنة المؤرخ في 1702/2003  رقم (CE) نظام -

مالحة و المحيط المرتبط بالطائرات و المواد و األجزاء و التجهيزات أجل المصادقة على صالحية ال

  . الملحقة ، وأيضا المصادقة على هيئات التصميم  و اإلنتاج

  ) ، الملحق 4 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   2003/ 2042رقم 

ق باإلبقاء على صالحية  المتعل2003 نونبر 20  للجنة المؤرخ في 2003/ 2042 رقم  (CE)نظام 

المالحة  للطائرات و المواد و األجزاء و تجهيزات الطيران و المتعلق بالترخيص للهيئات و 

  . المستخدمين المشارآين في هذه الوظائف

   )IV إلى I، الملحقات من 6 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

 2004/ 104رقم 

 المحدد للقوانين المتعلقة بتنظيم و 2004 يناير 22ة المؤرخ في  للجن2004/ 104 رقم (CE)نظام 

  . تكوين غرفة االستئناف لدى الوآالة األوروبية للسالمة الجوية

  ) ، الملحق 7 إلى 1من المواد ( المقتضيات القبلة للتطبيق 

  تسيير الحرآة الجوية . ب 

   93 / 65رقم 

 والمتعلق بتحديد  و استعمال 1993ليوز  يو19 للمجلس المؤرخ في CEE65/93/توجيه رقم 

  .ظمة من أجل تسيير الحرآة الجويةالخصوصيات التقنية المتالئمة القتناء التجهيزات واألن
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  :المعدل ب

وروآنترل أل والمتعلق باعتماد معايير ا1997 مارس 25 للجنة المؤرخ في CE/15 /97توجيه رقم 

لق بتحديد واستعمال الخصوصيات التقنية المتالئمة  للمجلس ، المتعCEE /65/93وتعديل توجيه رقم

 للجنة 2000 /2082 رقم (CE)القتناء التجهيزات واألنظمة لتسيير الحرآة الجوية، المعدل بنظام 

 / CEE/ 15وروآنترول و تعديل توجيه رقم أل المتعلق باعتماد معايير ا2000 شتنبر 6المؤرخ في 

 المعدل بنظام CEE/ 65 / 93ترول و تعديل التوجيه رقم  وروآنأل المتعلق باعتماد معايير ا97

(CE) المعدل لنظام 2002 يونيه 4  للجنة المؤرخ في 2002 /980 رقم (CE) 2000/ 2082 رقم  

  . وروآنترولألالمتعلق باعتماد معايير ا

  )II وI، الملحقين 9 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

  .2005 أآتوبر 20 للمجلس يجب أن تحذف في EEC65/93 يه رقم إن اإلحالة إلى التوج

   2082/2000رقم 

 المتعلق باعتماد معايير 2000 شتنبر 6 للجنة المؤرخ في 2082/2000 رقم (CE)نظام 

 والمتعلق باعتماد معايير األروآــنترول وتعديل CE/15/97األوروآنترول و تعديل التوجيه رقم 

   CEE/ 65/93التوجيه رقــــم  

  :المعدل ب

 رقم (CE) المعدل لنظام 2002 يونيو 4 للجنة المؤرخ في 980/2002 رقم (CE)نظام 

  .  المتعلق باعتماد معايير األوروآنترول2082/2000

   )III   إلى I، المالحق   3 إلى 1المواد من(المقتضيات القابلة للتطبيق 

   549/2004رقم 

، المحدد 2004 مارس 10وروبي والمجلس المؤرخ في  للبرلمان األ549/2004 رقم (CE)نظام 

  ").النظام ـ إطار(" بية الوحيدة  السماء األوروانجازإلطار 

 14 إلى 9 والمواد من 6، المادة 4 إلى 1المواد من (المقتضيات القابلة للتطبيق 
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  2004/ 550رقم 

 المتعلق 2004س  مار10 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان 550/2004 رقم (CE)نظام 

  ). التزويد بالخدمات نظام(حيدة الو األوروبيةبالتزويد بخدمات المالحة الجوية في السماء 

  ) 19 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   551/2004رقم 

 المتعلق 2004 مارس 10 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان 551/2004 رقم(CE)نظام 

  ).  نظام الفضاء الجوي(الوحيدة ال الفضاء الجوي في السماء األوروبية بتنظيم و استعم

  ) 11 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

  2004/ 552رقم 

 المتعلق 2004 مارس 10 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان 2004/ 552 رقم (CE)نظام 

نظام تداخل (  لتسيير الحرآة الجوية األوروبيةللشبكة )  L’interopérabilité(بتداخل العمليات 

  ).L’interopérabilitéالعمليات  

   ) 12 إلى 1من المادة ( مقتضيات القابلة للتطبيق ال

  حماية البيئة ) ج 

   629/89رقم 

 ، المتعلق بتقليص اإلنبعاثات 1989 دجنبر4 للمجلس المؤرخ في CEE /629/89توجيه رقم 

  . ائرات المدنية ذات المحرآات الجهوريةالصوتية الصادرة عن الط

       ) 8 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

      14/92رقم 

 المتعلق بتقليص استغالل 1992 مارس 2 للمجلس المؤرخ في CEE / 14/92توجيه رقم 

 2الفصل  2 القسم 1 من معاهدة الطيران المدني الدولي، الجزء 16الطائرات المدرجة في الملحق 

   ). 1988 ( 2الطبعة 
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  : المعدل ب

    .CEE 14/92 المعدل للتوجيه رقم 1998 مارس 30 للمجلس المؤرخ في CE20/98/توجيه رقم 

 المعدل لملحق التوجيه 1999 ابريل 21 للجنة المؤرخ في CE/28/1999توجيه رقم  -

 . للمجلس  CEE/92/14رقم

 المعدل لملحق التوجيه رقم 2001 ماي 21 للجنة المؤرخ في 991/2001 رقم (CE)نظام  -

/CEE14/92 للمجلس. 

  )، الملحق 11 إلى 1المواد من (المقتضيات القابلة للتطبيق  -

   30/2002رقم 

 المتعلق 2002 مارس 26 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان CE30/2002/توجيه رقم 

ل المرتبط بالضجيج داخل مطارات بوضع القواعد و المساطر المتعلقة بإدماج قيود حول االستغال

  . المجموعة

   ) II و I ن، الملحقي15 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   2002/ 49رقم 

تقييم  المتعلق ب2002 يونيو 25 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان CE49/ 2002/توجيه رقم 

  و تدبير الضجيج في البيئة

   )IV إلى I، الملحقات من 16 إلى 1المواد من (بيق المقتضيات القابلة للتط
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  حماية المستهلكين ) د

   314/90رقم 

 المتعلق باألسفـــار و العطل 1990 يونيه 13  للمجلس المؤرخ في CEE /314/90توجيه رقم 

  . والدورات الجزافية

   ) 10 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   92 / 59رقم 

  . المتعلق بالسالمة العامة للمواد1992 يونيه 29 للمجلس المؤرخ  في CEE59 / 92/ه رقم توجي

   ) 19 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

   13/93رقم 

 المتعلق بالبنود التعسفية في العقود 1993 أبريل 5 للمجلس المؤرخ في CEE /13/93توجيه رقم 

  . المبرمة مع المستهلكين

  ) ، الملحق 10 إلى 1المواد من ( قتضيات القابلة للتطبيق الم

   46/95رقم 

 المتعلق بحماية 1995 أآتوبر24 للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ فيCE/46/95توجيه رقم 

  .   الحر لهذه المعطياتالتداول من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و من الذاتييناألشخاص 

  . )34 إلى 1المواد من ( للتطبيق المقتضيات القابلة 

  2027/97رقم 

  المتعلق بمسؤولية الناقلين الجويين1997 أآتوبر9 للمجلس المؤرخ في 97/ 2027 رقم(CE)نظام 

  .عند وقوع حادثة

  :معدل ب

 المعدل 2002 ماي 13 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان 889/2002 رقم(CE)نظام  -

  . 2027/97 رقم (CE)لنظام 
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   ) 8 إلى 1المواد من (المقتضيات القابلة للتطبيق 

  261/2004رقم 

 المؤسس 2004 فبراير11 والمجلس المؤرخ في األوروبي للبرلمان 261/2004 رقم (CE)نظام 

للمساطر المشترآة في مجال التعويضات ومساعدة المسافرين في حالة رفض اإلرآاب واإللغاء أو 

   .295/91  رقم (CEE)يلغي نظام تأخر مهم إلحدى الرحالت والذي 

  ) 17 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

  األنظمة المعلوماتية للحجز ) ه

   1989/ 2299رقم 

 المنشئ لنظام للتصرف 1989 يوليوز24 للمجلس المؤرخ في 2299/1989  رقم (CEE)نظام 

  .الستعمال األنظمة المعلوماتية للحجز

  : المعدل ب

  رقم(CEE) المعدل لنظام 1993 أآتوبر 29 للمجلس المؤرخ في 93 /3089/ رقم(CEE)نظام  -

2299/89. 

  رقم(CEE) المعدل لنظام 1999 فبراير 8 للمجلس المؤرخ في 1999 / 323  رقم(CE)نظام  -

2299 /89.  

  )، الملحق 22 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 

  جوانب اجتماعية ) د

   391/1989رقم 

 المتعلق بتنفيذ اإلجراءات الرامية 1989 يونيه 12 للمجلس المؤرخ في CEE391/89/توجيه رقم 

  . إلى تحسين سالمة و صحة العاملين أثناء العمل

   ) 19 و 18، المادتين 16 إلى 1المواد من ( المقتضيات القابلة للتطبيق 
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   88/2003رقم 

 المتعلق 2003 نونبر 4 و المجلس المؤرخ فيياألوروب  للبرلمان CE/88/ 2003توجيه  رقم 

  .ببعض جوانب تنظيم مواقيت العمل 

  ) 29 إلى 26 و من 24 إلى 21، من 19 إلى 1من : المواد(المقتضيات القابلة للتطبيق 

   79/2000رقم 

 المتعلق باالتفاق األوروبي حول تنظيم 2000 نونبر 27 للمجلس المؤرخ في 79/2000توجيه رقم 

العمل للمستخدمين المتنقلين العاملين في مجال الطيران المدني، المبرم من طرف جمعية مواقيت 

، الجمعية األوروبية )ETF( ، الفدرالية األوروبية للنقل ) (AEAالشرآات األوروبية للمالحة الجوية 

، الجمعية األوروبية لشرآات طيران المناطق األوروبية )ECA(للعاملين المالحين التقنيين 

)ERA( و الجمعية الدولية للطيران العارض ،)AICA.(  

   ) 5 إلى 1المواد من (  المقتضيات القابلة للتطبيق 

  نصوص تشريعية أخرى ) ع 

   670/91رقم 

 حول القبول المتبادل  إلجازات 16/12/91 للمجلس المؤرخ في CEE /670/91توجيه رقم

  . المدنيالموظفين من أجل ممارسة الوظائف في مجال الطيران 

 .)، ملحق 8 إلى 1المواد من (المقتضيات القابلة للتطبيق 
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