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 اتفاقية بشأن الحريتين األولى والثانية
 للطائرات المدنية العربية 

 ــــــــــــــــــــــ

 : أٌ حكٕياخ 

 انٓاشًٛح  األسدَٛح انًًهكح
 نرَٕسٛح ا انجًٕٓسٚح
 انجضائشٚح  انجًٕٓسٚح
 انسٕداٌ جًٕٓسٚح

 انؼشالٛح  انجًٕٓسٚح
 انسؼٕدٚح  انؼشتٛح انًًهكح

  انسٕسٚح انؼشتٛح انجًٕٓسٚح
 انًرحذج  انؼشتٛح انجًٕٓسٚح

 انكٕٚد دٔنح
 انهثُاَٛح  انجًٕٓسٚح

 انًرحذج  انهٛثٛح انًًهكح
 انًُٛٛح  انؼشتٛح انجًٕٓسٚح

 انًًهكح انًغشتٛح 
 

ذحمٛما ألْذاف يٛثاق جايؼح انذٔل انؼشتٛح ٔسغثح يُٓا فٙ ذٕحٛذ جٕٓدْا فٙ يٛذاٌ 
ح انُمم انجٕ٘ ٔنرٕثٛك انشٔاتظ فًٛا تُٛٓا ، انغٛشاٌ انًذَٙ انرجاس٘ ، ٔانؼًم ػهٗ اصدْاس صُاػ

 : اذفمد ػهٗ يا ٚأذٙ

 المادة األولى

ذًُح كم دٔنح يرؼالذج إنٗ انذٔل األخشٖ انًرؼالذج فًٛا ٚرؼهك تغائشاذٓا انًذَٛح انحشٚرٍٛ 
 : انجٕٚرٍٛ اٜذٛرٍٛ 

 .حشٚح انغٛشاٌ ػثش إلهًٛٓا تذٌٔ ْثٕط  -1
 . شاض ذجاسٚح حشٚح انٓثٕط فٙ يغاساذٓا انذٔنٛح ألغ -2

 

 . ٔرنك يغ يشاػاج جًٛغ انمٕاػذ انًٕضٕػح نرُظٛى انحشكح انجٕٚح نضًاٌ ساليرٓا 

 

 المادة الثاوية

يغ يشاػاج َصٕص ْزِ االذفالٛح ٔانمٕاػذ انذٔنٛح انًشػٛح ٚجٕص نكم دٔنح يرؼالذج أٌ ذؼٍٛ 
 . ٍ اسرخذايٓا انغشٚك انز٘ ذسهكّ فٕق إلهًٛٓا أ٘ سحهح جٕٚح ٔكزنك انًغاساخ انرٙ ًٚك
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 المادة الثالثة

ٚصذق ػهٗ ْزِ االذفالٛح يٍ انذٔل انًرؼالذج ٔذٕدع ٔثائك انرصذٚك نذٖ األياَح انؼايح 
 . نجايؼح انذٔل انؼشتٛح انرٙ ذؼذ يحضشا تزنك ٔذثهغّ إنٗ انذٔل انًرؼالذج األخشٖ 

 

 المادة الرابعة

ْزِ االذفالٛح تإػالٌ ذشسهّ إنٗ نكم دٔنح ػشتٛح ذصثح ػضٕا فٙ انجايؼح أٌ ذُضى إنٗ 
 . األيٍٛ انؼاو نجايؼح انذٔل انؼشتٛح انز٘ ٚثهغ اَضًايٓا إنٗ انذٔل انًرؼالذج 

 

 المادة الخامسة

ذصثح ْزِ االذفالٛح َافزج انًفؼٕل تؼذ شٓش يٍ إٚذاع ٔثائك انرصذٚك ألستغ دٔل يرؼالذج 
 . نذٖ األياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح 

 

ح َافزج انًفؼٕل تانُسثح نهذٔل انرٙ ذُضى إنٛٓا تؼذ شٓش يٍ ذاسٚخ إٚذاع ٔثٛمح كًا ذصث
 . االَضًاو 

 

 المادة السادسة

ٚجٕص ألٚح دٔنح يرؼالذج فٙ ْزِ االذفالٛح أٌ ذُسحة يُٓا تؼذ يضٙ سُح يٍ ذاسٚخ إػالٌ 
ٛمٕو تإتالغّ إنٗ تمٛح انذٔل اَسحاتٓا تًٕجة كراب ذشسهّ إنٗ األيٍٛ انؼاو نجايؼح انذٔل انؼشتٛح ن

 . انًرؼالذج 
 

ٔإثثاذا نًا ذمذو ٔلغ انًُذٔتٌٕ انًفٕضٌٕ انًثُٛح أسًاؤْى تؼذ ْزِ االذفالٛح َٛاتح ػٍ 
 .حكٕياذٓى

 

يٍ َسخح ٔاحذج ذحفظ فٙ  25/3/1963ػًهد ْزِ االذفالٛح فٙ يذُٚح انماْشج ٔتراسٚخ 
 سج يُٓا عثك األصم نكم دٔنح يٍ انذٔل انًرؼالذج األياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح ٔذسهى صٕ

 

 :ػٍ حكٕياخ 

 انًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح

 انجًٕٓسٚح انرَٕسٛح 

 انجًٕٓسٚح انجضائشٚح

 جًٕٓسٚح انسٕداٌ

 انجًٕٓسٚح انؼشالٛح 

 انًًهكح انؼشتٛح انسؼٕدٚح

  انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انسٕسٚح
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 انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انًرحذج

 دٔنح انكٕٚد

 جًٕٓسٚح انهثُاَٛح ان

 انًًهكح انهٛثٛح انًرحذج

 انًُٛٛحانجًٕٓسٚح انؼشتٛح  

 انًًهكح انًغشتٛح 
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 اتفاقية
 والثاوية للطائرات المذوية العربية األولىبشأن الحريتيه 

 ـــــــــــــــــــ
 
 

انصادس تراسٚخ  1874ٔافك ػهٛٓا يجهس جايؼح انذٔل انؼشتٛح تًٕجة لشاسِ سلى - أ  
 .فٙ دٔس اَؼمادِ انؼاد٘ انثايٍ ٔانثالثٍٛ  25/3/1963

 
 : الذول الموقعة -ب 

 
 3/8/1963 تراسٚخ انجًٕٓسٚح انهثُاَٛح

 4/11/1968 تراسٚخ انًًهكح انًغشتٛح
   

 : الذول المصذقة- جـ 
 

 10/6/1963 تراسٚخ انٓاشًٛح األسدَٛحانًًهكح 
 31/12/1963 تراسٚخ دٔنح انكٕٚد

 20/4/1964 تراسٚخ تٛحجًٕٓسٚح يصش انؼش
 17/5/1965 تراسٚخ جًٕٓسٚح انؼـشاق

 4/10/1966 تراسٚخ انجًٕٓسٚح انؼشتٛح انسٕسٚح
 26/6/1968 تراسٚخ انجًٕٓسٚح انهثـُاَٛح
 17/5/1973 تراسٚخ جًٕٓسٚح انسٕداٌ

 
 : تاريخ الىفـار -د 
 
 .يُٓا( 5)ثٛما نُص انًادج ٔرنك ذغ 17/6/1965دخهد االذفالٛح حٛض انُفار اػرثاسا يٍ ذاسٚخ  
 
 
 
 
 

 
 


