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 ة التنظيمية للنقل الجويندوة بشأن السياس
 "سياسة التحرير وتنفيذها"

 )٢٠٠٣تشرين الثاني / أكتوبر٢٢ – ٢٠بيروت، (

 تقرير موجز

 مقدمة

 الـى   ٢٠من  " سياسة التحرير وتنفيذها  "عقدت في بيروت ندوة بشأن السياسة التنظيمية للنقل الجوي بعنوان            -١
 مدير  ،الدكتور حمدي شوق  جلساتها  ئة الوطنية للطيران المدني في لبنان وافتتح        وقد استضافت الندوة الهي   .  ٢٢/١٠/٢٠٠٣

وقد رد السيد أحمد زرهـوني،  .   باسم وزير األشغال العامة والنقل السيد نجيب ميقاتي      ترحيبية بكلمة   ،عام الطيران المدني  
 . التي قدمت باسم الوزيرعلى الكلمة الترحيبيةالتابع لاليكاو، المدير االقليمي لمكتب الشرق األوسط 

وقـد  .  كنائب للـرئيس  ) مانمن ع (يومي  راشد الك  الدكتور شوق رئيسا للندوة والسيد       لقد انتخب المجتمعون   -٢
لندوة وساعده في ذلك السـيد أمـين   ا أمين  بدور،اوس قسم السياسة االقتصادية في االيك    ـنتر، رئي غع السيد جون    ـأضطل

 .في االيكاو الجوي عن النقلل االقليمي  المسؤو،روقز

 المرة األولى التي تعقد االيكاو فيها ندوة اقليمية بعد المؤتمر العالمي الخامس للنقـل               هاأخذ االجتماع علما بأن    -٣
ـ ، "تحديات وفرص التحرير: "الذي حدد موضوع االهتمام فيه كالتالي المؤتمر لكذكانت غاية   وقد  .  الجوي ز علـى  التركي

جوانب التنفيذ في مجال    دراسة   الندوة أعمالها على     رس ستك ،لنتائج المؤتمر  ومتابعة   ، وفقا لذلك  . ة للتحرير الجوانب العملي 
 لقـد   ،وبهدف الحصول على طائفة كبيرة من هذه الخبرات وتبادلها        .   السيما من خالل تبادل المشورة والخبرات      ،التحرير

 . عروض اضافيةالى تقديمدعي عدد من المنظمات والدول 

أسـماء   قائمـة ب   )أ(المرفق  وترد في   .   منظمات دولية واقليمية   ٤ دولة و  ١٢ مشاركا من    ٤٩ حضر الندوة  -٤
 .المشاركين

 بشـأن رشـادية   ومـواد ا  سياسة  كانت المراجع الرئيسية هي      و ،استخدمت اللغة العربية واالنجليزية في الندوة      -٥
 الطبعة الثانيـة المؤقتـة  ،  الدوليويـالنقل الجم ـ تنظي بشأنودليل ،)Doc 9587 (وي الدوليـنقل الج االقتصادي للتنظيمال
)Doc 9626 (وتقرير المؤتمر العالمي للنقل الجوي) Doc 9819, ATConf/5 2003  .(   وباالضافة الى ذلك، قـدمت األمانـة

.  أيضـا المذكور  المؤتمر  نتائج  قد تم توفير كتب المنظمة المتعلقة ب      .   من بنود جدول األعمال    عشر وثائق عمل تغطي كال    
 هـا بما في المستخدمة   قائمة بالوثائق    )ب(المرفق    وترد في     .١لى المشاركين عغالبية العروض   نسخ مطبوعة عن    ووزعت  
 .العروض

 :لندوة كالتالياكان جدول أعمال  -٦

  على المستويين العالمي واالقليمي–نظرة تنظيمية شاملة  -١
 ية الرئيسيةنتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي والمسائل التنظيم -٢
 آفاق وخبرات التحرير االقليمي -٣

                                                   
ويمكن الوصول اليها من خالل وصـلة األمانـة   ) int.icao.www(وقع االيكاو على شبكة االنترنت    النسخ الكترونية للعروض متوفرة على م       ١

 .العامة على شبكة االنترنت
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 آفاق وخبرات التحرير على المستوى الوطني -٤
  الجوية باعتبارهما أداة للتحريرالخدماتاستخدام نموذجي اتفاقي  -٥

 مناقشة
  على المستويين العالمي واالقليمي–نظرة تنظيمية شاملة  :١البند رقم 

 أمين الندوة  قدم.   وعروض متعددة  WP/3 و   WP/2مانة العامة   اعتمدت مناقشة هذا البند على وثيقتين من األ        -٧
لتي جـرت فـي السـنوات       عرضا لالتجاهات العالمية واالقليمية المهمة التي تؤثر على النقل الجوي الدولي والتطورات ا            

عرضـا  ) ياتـا األ(  وقد قدم مندوب االتحاد الدولي للنقل الجوي          . العرض التنظيمات الصناعية واالقتصادية    األخيرة وشمل 
 دراسـة   شـار الـى   تنبؤات بحركة الركاب واستكشافات الصـناعة وأ      الذكر فيه حالة قطاع شركات الطيران بما في ذلك          

 ،بشأن تحديات التحريـر   عرضا  الشرق األوسط   طيران  خطوط  من  قدم مسؤول   و.   األياتا ااستقصائية للسفر جوا قامت به    
 وكيـف    شرح المسؤول اآلثار المتعددة للتحرير على السالمة واألمن        االطارا   وفي هذ  .السيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن    

توسـيع  مسـألة   برنامج األياتا لتدقيق السالمة الجوية و     ذكر كال من    ينبغي مواجهة التحديات التي تفرضها هذه التأثيرات و       
 .برنامج االيكاو لمراقبة السالمة الجوية

أوال : ر وكانت النقاط التي أثيرت تتعلـق بالمواضـيع التاليـة    جرت مناقشة عامة للتحري ،بعد هذه العروض   -٨
بل هو أداة تخـدم المصـلحة        في حد ذاته     االتحرير ليس هدف  اعتبار  ثانيا   ،طبيعة والعوامل التي ترعى المصلحة الوطنية     ال

 مقـدم  العرض القشة علىتم التركيز في المنا.  خفضهاالتحرير الذي يؤدي الى زيادة في التنظيمات بدال من         ثالثا  والوطنية  
فـي مجـال   تـدابير  هـذه ال  على أولوية تدابير السالمة واألمن وتأثيرها على موثوقية "السالمة واألمن والتحرير   "بعنوان
باالضافة الى ذلك، ذكرت النشاطات التدريبية للهيئة العربية للطيران المدني بشأن األمن وخطتهـا اآليلـة الـى       .  الطيران

 .مجال السالمة والترخيصفي تدقيق ة بالمعنيانشاء لجنة 

التي و WP/3 بالوثيقة رقم    )ب ( لفت االنتباه الى جداول المرفق     ، وفي اطار هذا البند    ،وفي نهاية هذه المناقشة    -٩
ومع كل الدول خارج الشرق األوسط ية المسجلة لدى االيكاو بين الدول في اقليم     ئانالجوية الث اتفاقات الخدمات   فيها تحديد   تم  
نقاط الوصـل  كل الرحالت ل ص وتصنيف حسب حجم تواتر      يلخت حيث يرد    )ج(المرفق   الى    أيضا لفت االنتباه ذا االقليم و  ه

وبمقارنة هذين الجدولين، اسـتطاعت     .  هبموجب الحرية الثالثة والرابعة بين الدول في االقليم ومع كل الدول خارج           القائمة  
وقد نتج عـن ذلـك      .  سجل لدى االيكاو  م بدون أن يكون هناك اتفاق ثنائي        صلنقاط الو أمانة االيكاو أن تحدد أين تتواجد       

وقد قدمت قائمة تلخص هذا الموقف    .  توافر قائمة بكل االتفاقات التي تشمل دول عربية والتي ينبغي أن تسجل لدى االيكاو             
 المنصوص عليها فـي  ا لموجباتهالى كل دولة حاضرة في الندوة وطلب اليها أن تتابع هذا الموضوع لتضمن التسجيل وفقا             

وعلى المستوى العملي، من الضروري تسجيل االتفاقات المتأخرة بهدف االستخدام األمثـل      .   من اتفاقية شيكاغو   ٨٣المادة  
ع بشكل كبير   يتوسلخطط  ت المنظمةوقد ُأعلم المجتمعون بأن     .  لقاعدة البيانات الحالية لالتفاقات الثنائية المسجلة لدى االيكاو       

 .CD-ROMفي شكل قرص قريبا ومن المتوقع اصدارها هذه لبيانات از قاعدة يوتعز

 نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي والمسائل التنظيمية الرئيسية :٢البند رقم 

 أمين الندوةلقد درس هذا الموضوع على أساس عرض قدمه .  نتائج المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي    -١٠
وقد تم التركيز في هذا     .  ٢٠٠٣آذار  / المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي الذي انعقد في مونتريال في مارس           بشأن نتائج 

التي ينبغي أن تتخذها الدول وقد أدرجـت الئحـة    المقترحة أثناء المؤتمر و   العرض على البنود الخاصة باجراءات المتابعة       
ومازالت نتائج المؤتمر متـوفرة علـى   .  البالغ الدول بهذه النتائج) ٢٥/٧/٢٠٠٣ بتاريخ SC 5/1-03/71(بكتاب للمنظمة 

شبكة االنترنت ويمكن الوصول اليها من خـالل الوصـلة المعـدة            المنظمة على   الصفحة المخصصة للمؤتمر على موقع      
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ءات المتابعـة   في هذا العرض على اجرا    وقد تم التركيز    .  int.icao.wwwموقع على العنوان التالي     ذلك ال لالجتماعات على   
لمنظمة منفصلة بشأن عدد من المواضيع التـي عالجهـا          ل االيكاو بما في ذلك ارسال كتب        فيالتي تقوم بها األمانة العامة      

وقد أخـذ  .  اليكاو على شبكة االنترنت عليها من خالل موقع ااالطالعالمؤتمر وانشاء طائفة من قواعد البيانات التي يمكن  
قد قدم طائفة كبيرة من المواد االرشادية خاصة بالسياسة وأدوات عمليـة لمسـاعدة         المذكور  ؤتمر  بأن الم علما  المجتمعون  

 . يعود اآلن الى الدول أن تستخدم هذه المواد،لذلك.  الدول في عملية التحرير

 نتائج المؤتمرطروحات وتجميع  WP/4تم في الوثيقة رقم .  تحرير ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم      -١١
 المـؤتمر  فـي  من المسائل التنظيمية األساسـية  البنود وقد اعتبرت هذه      حول هذا الموضوع   العالمي الخامس للنقل الجوي   

مواقـف  و دراسة استقصائية لاليكاو بشأن سياسات وممارسات        أمين الندوة  وقد وزع .   للدول في هذا االقليم    بالنسبةأيضا  و
وستشكل هذه الردود أساسـا     .   الدول على استكمال هذه الدراسة     رة عليهم وحث  قلين الجويين والسيط  الدول بشأن ملكية النا   

 نمساعدة غير رسمية للدول في مجال تحرير ملكية الناقلين الجويي         في شكل   لقاعدة بيانات بهذا الشأن والتي ستعدها االيكاو        
 .والسيطرة عليهم

لمسألة من المسائل األساسـية التنظيميـة       كانت هذه ا  .   الوطني واالقليمي  قوانين المنافسة على الصعيدين    -١٢
وقد قدم هـذا الموضـوع علـى      .  أيضا وللدول في هذا االقليم       حول هذا الموضوع   لمؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي    ل

انشاء واعـداد نظـم     عملية   التي درست فيها قوانين المنافسة على الصعيدين الوطني واالقليمي و          WP/5أساس الوثيقة رقم    
وقد تم التركيز على الطلب الذي      .  لمنافسة لألطراف الثالثة التي تطبق في الواليات المتحدة وفي االتحاد األوروبي          قوانين ا 

التحـاد  الصـادرة عـن ا  ها تطبيق قوانين المنافسـة   تخولصالحياتللحصول على  تقدمت به المفوضية األوروبية مؤخرا    
لى تأثير قوانين المنافسة علـى ترتيبـات        ا لفت االنتباه    ،هذا الموضوع وفي أثناء مناقشة    .  األوروبي على األطراف الثالثة   

 السيما فيما يتعلـق بـالرحالت       ،التي تتم بين شركات الطيران وقواعد واجراءات قطاع الطيران        متعددة األطراف   التعاون  
 .أكثر من ناقل جويفيها ستخدم يالمكملة التي 

التنظيمية األساسية التي نوقشـت فـي المـؤتمر العـالمي     كانت هذه أيضا من المسائل .  مصالح المستهلك  -١٣
وثائق رفقت فيها    والتي أ  WP/6وقد قدمت المعلومات بشأنها على أساس الوثيقة رقم         .  دول االقليم أيضا  التي تهم   الخامس و 

ن فـي االتحـاد     كيوقد لفت انتباه المجتمعين الى التطورات التشريعية بشأن مصالح المسـتهل          .  المؤتمر األساسية ونتائجها  
 االداري  عبءثقل التكلفة وال  بالنسبة الى    باالضافة الى منظور قطاع الصناعة من خالل األياتا          بوجه الخصوص، األوروبي  

 .لتشريعات المستهلكين

 آفاق وخبرات التحرير االقليمي :٣  رقمالبند

ل مقارنة للعناصر األساسية     أرفق بها جدو   التي،  WP/7الوثيقة رقم   كل من   مناقشة هذا البند على أساس      تمت   -١٤
 التي تتضمن معلومات مرجعية من المفوضية األوروبيـة         ،WP/8الجوية االقليمية، والوثيقة رقم     دمات  لالتفاقات القائمة للخ  

 أن يقدمه    عقد كان من المتوقع    يلغألقد  .   الجوية وعدد من العروض    دماتبشأن صالحيتها التفاوضية الجديدة التفاقات الخ     
 بما فـي ذلـك قـرار    ،شرح فيه خلفية الموضوعالندوة المفوضية األوروبية واستعيض عنه بعرض من أمين       مندوب من   

منح مجلـس الـوزراء     قد   و ٢٠٠٢تشرين الثاني   / في شهر نوفمبر   "األجواء المفتوحة " محكمة العدل األوروبية بشأن حالة      
  وفي هذا    .لقانون االتحاد األوروبي سوابق    حيثها  لتفاوض بشأن عدد من االتفاقات وجوانب     صالحية ا لمفوضية  األوروبي ا 

أيضا عرض بشأن بعض اآلثار القانونية المترتبة عن صالحية التفاوض من جانب خبير قانوني فـي خطـوط    قدم   ،االطار
  فقد قدمت عروض باسـم الهيئـة العربيـة         ،ترتيبات التحرير بين الدول العربية    بالنسبة الى   و.  (Gulf Air)الخليج  طيران  

اقليمـي  وتم التركيز في هذين العرضين علـى المشـروع األول التفـاق             .  واالتحاد العربي للنقل الجوي   للطيران المدني   
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 اسـتعراض  وعلىجوية لكي يحل محل البرنامج الحالي للتحرير التي نصت عليه الهيئة العربية للطيران المدني              للخدمات ال 
 .ة النجاحهالزمالعناصر الدرست برنامج التحرير الحالي و

لتفاوض الممنوحة للمفوضـية األوروبيـة      اوبشأن صالحية   .  هذه المواضيع كل  جرت مناقشات مستفيضة ل    -١٥
 اعترف جميع المشاركين بأن هناك حاجة    ،ولكن.   الطابع الملح للموقف بالنسبة للدول العربية      حولت آراء متعارضة    طرح

 واالتحاد العربي للنقل الجـوي  الهيئة العربية للطيران المدني رة قياموبضرولالستعداد لمواجهة هذه البيئة الجديدة للتفاوض    
باتخاذ دور الريادة في اعداد سياسة مشتركة لمواجهة نهج يحتمل أن يعتمده االتحاد األوروبي ويتعـدى الحـدود الوطنيـة      

 بعض الدول العربية مع مسؤولين     وُأعلم المجتمعون باالجتماعات األخيرة التي عقدتها     .   الجوية دماتليشمل كل اتفاقات الخ   
موضوع لتخطيط الستراتيجية لمواجهة    لبعض الدول العربية في عمان      ضم  مؤتمر  لفي المفوضية األوروبية في بروكسل و     

ي بين الدول العربية العـداد      االفتقار الى اطار قانوني ومؤسس    أوال     وقد أثيرت مسائل أخرى تضمنت      .صالحية التفاوض 
امكانية أن تكون المفوضـية األوروبيـة       ثانيا   و ،لتفاوضفي ا نهج تكتلي   واعتماد بالتالي   جد في أوروبا    أساس مماثل لما يو   

امكانية اتخـاذ التـدابير مـن جانـب         ثالثا   و ،مستعدة للموافقة على االتفاقات المحررة    الأساسا بالدول العربية    مهتمة أوال و  
اآلثار االقتصادية على نطاق أوسع لصـالحيات     رابعا   و ،لمشتركمجموعة أصغر من الدول العربية ذات االتجاه المشابه وا        

 للحريـة الخامسـة ضـمن االتحـاد     القائمـة طرق الجوية  على ال خامسا اآلثار  و ،التفاوض الممنوحة للمفوضية األوروبية   
ـ " التفاوض بشأن اتاستراتيجيسادسا  و حاليا، الدول العربيةاع بهتتمتاألوروبي والتي    عـايير التعيـين    وم"ةالحرية الخامس

اعادة التفاوض بشأن اتفاقـات     بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي       وأمواجهة طلبات المفوضية األوروبية     ينبغي  وكيف  
بعض المشاكل العملية والقانونية والتشـغيلية المرتبطـة بعمليـات    سابعا دراسة  و،الجوية أو بعض العناصر فيهادمات  الخ

 . تتخطى الحدود الوطنية مثل االتحاد األوروبي تنظيمات في سوق ترعاهشركات الطيران

 المناقشات بعض الصعوبات المحددة التي تواجه       كشفت في  فقد است  ،على أساس التحرير على الصعيد العربي      -١٦
 ،عند تنفيذ البرنامج الحالي للتحرير والحاجة الى االرادة السياسية العتماد برنامج لجدولة التحرير علـى أسـاس اقليمـي                   

بهدف انجاح التحرير علـى المسـتوى        ورأس المال صالحية األطر القانونية والمؤسسية والتحرير في حركة األشخاص         و
 وشواغل قطاع الطيران بشأن العراقيل التنظيمية التي تحول دون التحرير مثل مواصلة االمتالك الحكومي لغالبية                ،االقليمي

علـى الصـعيد   للتحريـر  الالزمة جموعة مصغرة لتحقيق الكتلة الحساسة  واستخدام م،شركات الطيران الوطنية في االقليم 
 الجوية للهيئـة العربيـة   للخدماتاالقليمي تفاق االوقد تم التعليق على مشروع .   والحاجة الى نهج عملي للتحرير ،االقليمي

اض مفصل لهذه األحكام ومـدى  الحاجة الى استعرأشير في المناقشة الى الجدول الزمني المحدد له ووعلى المدني للطيران  
 الجوية الصادر عن االيكاو للحاالت االقليميـة والمتعـددة          الخدمات المواد االرشادية الواردة في نموذج اتفاقات        مع اتوافقه

 . المشروع الحاليشملهاالمسائل التي لم يومدى استخدامها لها وذكرت في نهاية المطاف األطراف 

 حرير على المستوى الوطنيآفاق وخبرات الت :٤  رقمالبند

دراسات الحـاالت  كيفية استخدام  فيها ت التي شُرحWP/9اعتمدت المناقشات حول هذا البند على الوثيقة رقم   -١٧
وقد أحيل انتباه المجتمعين    .  لخبرات التحرير الوطني والخطط التي تعدها االيكاو لتطوير قاعدة بيانات لمثل هذه الدراسات            

 الذي شرح فيه موقف المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي حول ،٢٦/٩/٢٠٠٣ بتاريخ SC 5/1-03/89الى كتاب المنظمة 
لى اعداد وتقديم لاليكاو دراسات     عوقد حثت كل الدول الحاضرة في الندوة        .  هذا الموضوع وسبل تطبيق دراسات الحاالت     

ـ .   تقديم أربعة عروض وطنية للتحريـر      وقد تم .  ها على موقع االيكاو على شبكة االنترنت      نشرحاالت التحرير و  ل ر وعب
يله النهج الثنائي الحذر للتحرير واالبقاء على تنفيـذ مفهـومين أساسـيين أال وهمـا               مندوب باكستان في عرضه عن تفض     

ـ        و.   األطراف يةالمعاملة بالمثل وتساوي الفرص عند التوجه الى تعدد        فـي   ةشرح الوفد البحريني في عرضه نهـج الدول
التشريعات الالزمة وتنفيذ اطـار لبيئـة محـررة         وضعها   و ٢٠٠١ منذ عام    "األجواء المفتوحة " سياسة   هااعتمادلتحرير و ا
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وفي نفس السياق، قدم األردن عرضـه وشـرح         .  هذا النهج اعتماد  خالل  المحققة من   ملموسة  اليجابية  االنتائج  الللتنافس و 
تضمنت هذه االسـتراتيجية   حيث   األردنللنقل وهذا ما قامت به       من استراتيجية وطنية     االتحرير جزء أن يكون   الحاجة الى   

  قدم عرض من عمان    ،وفي نهاية المطاف  .  الخاصة والتدريب االستثمارات  وتوفير   ةصخخصالانشاء اطار قانوني جديد و    
لتشـريعات واضـفاء    بيئة تحريرية بما في ذلك تعديل ا      قال الى النتل االجراءات األخيرة التي اتخذتها السلطنة        الى أشير فيه 
ـ       تم التطرق   وفي هذا العرض    .   على نشاطات المطار   جاريطابع ت   فـي   ةالى مفهوم شركات الطيران المنخفضـة التكلف

 ومعالم هذا النموذج لشـركات الطيـران ذات التكلفـة المنخفضـة      صتم استعراض خصائ  و.  المنطقة الفرعية في الخليج   
 في هـذا  أشيرو.   في ذلك المقارنة مع النموذج التقليدي لشبكة شركات الطيرانماب ،وخبرتها في أوروبا والواليات المتحدة 

 وتوقعاتهم واستصواب اعتمـاد نمـوذج شـركات         دراسة استقصائية آلراء المستهلكين وقطاع الطيران     الى  العرض أيضا   
 . للخليجكلفة في المنطقة الفرعيةتالطيران منخفضة ال

 تغطية بعض المسائل التـي تضـمنت        تبند من جدول األعمال، قد تم     ت التي تلت دراسة هذا ال     افي المناقش  -١٨
الالزمـة   اتاالسـتعداد ب لقيـام  والحاجة الى اعتماد نهج منتظم وا      ،"واألجواء المفتوحة "المصلحة الوطنية   : الجوانب التالية 

تي تحـول دون التحريـر      في البيئة العربية ال   التي مازالت راسخة     وبعض العوائق    ،التحريرالمناسب عند   توقيت  وتحديد ال 
تأشـيرات والقـوانين   ال مثل حركة العمالة وشروط الحصـول علـى       )وعلى الصعيد االقليمي أيضا   (على الصعيد الوطني    

 ،االجراءات والممارسات التمييزية الوطنية حتى في بيئة محررة        والمشاكل المزمنة للحمائية و    اتالمفروضة على االستثمار  
وقد ُأبلغ المجتمعون بالسياسة التي يتبعها لبنـان فـي          .  ة لشركات الطيران  يم عندما تتاح بيئة تنافس    والحاجة الى ازالة الدع   

.   اعتماد هذا النهج فيما يتعلق بحقوق الحركة والتجارة واالتصـاالت          شجعته على  والعوامل التي    "األجواء المفتوحة " اطار  
 أمثلة مفيدة هيروض المذكورة أعاله بشأن خبرات التحرير الوطنية         فقد تم االعتراف بأن الع     ،وفيما يتعلق بدراسة الحاالت   

 . قاعدة البيانات المقترحة لدراسة الحاالت على موقع االيكاو على شبكة االنترنتفي نشريمكن أن ت

  الجوية باعتبارهما أداة للتحريردماتاستخدام نموذجي اتفاقي الخ :٥  رقمالبند

التي شرح فيهـا    ،  WP/10الوثيقة   واستعرضت   ذا البند من جدول األعمال     ه قدم أمين الندوة عرضا في اطار      -١٩
ا مودعم المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي لهذا المفهوم واسـتخدامه         ) تاسا(مفهوم االتفاقات النموذجية للخدمات الجوية      

 في  ةوقد حثت الدول الحاضر   .  كوسيلة للتفاوض والتحرير وخطة االيكاو لمواصلة تطوير مثل هذه االتفاقات في المستقبل           
 عند االستعداد للتفاوض بشأن اتفاقات الخدمات الجوية وتوفير اآلراء الى االيكاو بشـأن              تاساالندوة على استخدام االتفاقات     

 .استخدام مثل هذه االتفاقات

لجويـة شـاملة    أن االتفاقات النموذجية للخدمات ا     المجتمعون    اعتبر ،في المناقشة التي تلت الدراسة النظرية      -٢٠
 تم التشديد على أن كل دولة مسؤولة عن ضمان االتساق وغيـاب             ،طارهذا اال وفي  .  وعملية بالنسبة لواضعي التنظيمات   

 .أي تعارض بين الموجبات التي تفرضها االتفاقات المختلفة للخدمات الجوية

  الندوةاختتاممراسيم 

،  رئيس النـدوة   ،واختتم رسميا الدكتور حمدي شوق    .   استلم المشتركون شهادات حضور    ،عند اختتام الندوة   -٢١
كلمـات  ية للطيران المدني وأمين النـدوة       مدير االيكاو االقليمي ونائب الرئيس وممثل الهيئة العرب       ، وقدم كل من     االجتماع

 الـى   وا أيضـا  شـار الممتازة وحسن ضيافتها وأ   ختامية شكروا فيها المشاركين والدولة المستضيفة على دعمها وترتيباتها          
 بعقد مزيد مـن هـذه النـدوات فـي     همأملالمجتمعون عن وقد عبر .  المناقشات المفيدة وااليجابية التي اتاحتها هذه الندوة 

 .المستقبل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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 )أ(المرفق 
 قائمة المشاركين

BAHRAIN, KINGDOM OF  

H. Bardooli 
Acting Head of International Aviation Relations 
 

Bahrain International Airport 
P.O. Box 586 
Kingdom of Bahrain 
Tel:     973 321939 
Fax:     973 333278 
E-mail: hbardooli@bahrain.gov.bh 

H. Hassani 
Manager of Government & International     
Relations 

Gulf Air 
P.O. Box 138 
Kingdom of Bahrain 
Tel:       973 338522; 973 338306 
Fax:     973 338681 
E-mail: hassan.hassani@gulfairco.com 

G. El Kooheji 
Head of Air Transport Services Agreements 

Bahrain International Airport 
P.O. Box 586 
Kingdom of Bahrain 
Tel:       973 321196 
Fax:     973 333278 

H. El Majali 
Head of Legal Affairs  

Gulf Air 
P.O. Box 138 
Kingdom of Bahrain 
Tel:     973 338331 
Fax:     973 338980 
Mobile: 973 963 6374 
E-mail: haider.majali@gulfairco.com 

EGYPT  

M. Ibrahim 
Manager of Air Transport Facilitation 

Ministry of Civil Aviation 
Cairo Airport Road 
Cairo  
Egypt 
Tel:      202 267 8540 
Fax:     202 266 5435 

M. Issac 
Manager of Budget & Final Accounts 

Cairo Airport Authority 
Cairo  
Egypt 
Tel:      202 291 4271 
Fax:     202 243 7132 
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R. Oraby 
International Affairs Specialist  
Agreements Dept. 

Commercial Division 
Egyptair Holding Company 
Egyptair Admin. Complex 
South Building, Second Floor 
Airport Road 
Cairo  
Egypt 
Tel: 202 696 4344 
Fax: 202 266 3775 
Mobile: 201 289 19994 
E-mail: reem_oraby@egyptair.com.eg 
 
 

A. R. El Sheemy 
Director of Conventions of Air Transport EGCA 

Ministry of Civil Aviation 
Cairo Airport Road 
Cairo  
Egypt 
Tel: 202 267 8940 
Fax: 202 266 9435 
Mobile: 0106885741 
 

Z. Shedid 
Under-secretary 
Head of Commercial & Economic Sector 

Cairo Airport Authority 
Cairo  
Egypt 
Tel: 202 291 4271 
Fax: 202 243 7132 
Mobile: 0105004817 

JORDAN  

C. Haddadin 
Legal Advisor 

Royal Jordanian Airlines 
P.O. Box 302 
Queen Noor Street 
Amman  
Jordan 
Tel:       962 6 5678104 
Mobile: 962 7 95050518 
E-mail:  carmen@rja.com.jo 

A. Momani 
Director of Air Transport 

Civil Aviation Authority 
P.O. Box 7547 
Amman  
Jordan 
Tel: 962 6 4894217 
Fax: 962 6 4874756 
Mobile: 962 79 5934103 
E-mail: momani_1952@yahoo.com 
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B. Salaytah 
Director of International Relations & Industry 
 Affairs 

Royal Jordanian Airlines 
Pax. Marketing & Sales Dept. 
P.O. Box 302 
Amman  
Jordan 
Tel: 962 6 560 7300, ext. 403; 
 962 6 567 9178 (direct) 
Fax: 962 6 569 8816 
E-mail: bsalaytah@rja.com.jo 
 
 

M. Taha 
Director General Assistant for Standards and 
 Regulations 

Civil Aviation Authority 
P.O. Box 7547 
Amman 11110  
Jordan 
Tel: 962 6 489 6130 
Fax: 962 6 489 1653 
Mobile: 962 79 5598113 
E-mail: m9taha@yahoo.com 
 

KUWAIT  

F. A. Al-Farah 
Assistant Under-secretary  
Deputy Director General of Civil Aviation for 
 Aviation Safety & Air Transport Affairs 

Directorate General of Civil Aviation 
P.O. Box 17 
Safat 
Kuwait 
Tel:       965 471 7020 
Fax:      965 476 8774 
Mobile: 965 907 9291 
 

LEBANON  

R. Abdallah 
Advisor 
Civil Aviation Expert 
 

Rue Sassine 
Bierut  
Lebanon 
Tel:       961 201458 
Fax:      961 1 322500 
Mobile: 961 03 751015 
E-mail:  riadabdallah@hotmail.com 
 
 

A. Abdelatif 
Chief of Air Transport Dept. 

Directorate General of Civil Aviation 
Beirut International Airport 
Beirut 
Lebanon 
Tel:       961 1 629017 
Fax:      961 1 629029 
E-mail:  airtransport@beirutairport.gov.lb 
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R. Azar 
Director of Industry Affairs 

Middle East Airlines 
P.O. Box 206 
Beirut 
Lebanon 
Tel:       961 1 629313 
Fax:      961 1 629260 
Mobile: 961 1 699557 
E-mail: azarr@mea.com.lb 
 

M. Aziz 
Advisor to Chairman 

Middle East Airlines 
P.O. Box 135513 
Beirut 
Lebanon 
Tel:       961 1 622991 
Fax:      961 1 822838 
Mobile: 961 3 210242 
E-mail: azizm@mea.com.lb 
 

H. Chaouk 
Director General of Civil Aviation 

Directorate General of Civil Aviation 
Beirut International Airport 
Khaldeh 
Lebanon 
Tel: 961 1 628195 
Fax: 961 1 629010 
E-mail: dgca@beirutairport.gov.lb 
 

K. Choucair 
Assistant Chief of Airport Security 

Directorate General of Civil Aviation 
Beirut International Airport 
Beirut 
Lebanon 
Tel:       961 1 629246 
Fax:      961 1 629486 
Mobile: 961 3 223567 
 

R. Haddad 
Senior Manager of Industry Affairs 

TMA 
P.O. Box 30 
Beirut International Airport 
Beirut 
Lebanon 
Tel:       961 1 629210     
Fax:      961 1 629903 
 

N. Khoury 
Head of Commercial 

Middle East Airlines 
Headquarters 
A/P Boulevard 
Beirut 
Lebanon 
Mobile: 961 3 210248 
Fax: 961 1 629260 
E-mail: khouryn@mea.com.lb 
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Y. Lahoud 
Chairman 
Commission on Air Transport ICC Lebanon 

Aviation Pioneers & Consultants 
P.O. Box 136229 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 865640 
Fax: 961 1 798654 
Mobile: 961 3 237333 
E-mail: ag@dm.net.lb 
 
 

S. Maroun 
Head of Civil Aviation 
Commercial Agreements 

Middle East Airlines 
Headquarters 
A/P Boulevard 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 622900 
Fax: 961 1 629260 
Mobile: 961 3 210238 
E-mail: marouns@mea.com.lb 
 

C. Nassif 
Chief of Air Services Studies 

Directorate General of Civil Aviation 
Beirut International Airport 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 688164 
Mobile: 961 3 806843 
E-mail: carla_nassif@hotmail.com 
 

I. Sawaya 
 

B.I.A. General Security 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 629554 
Fax: 961 1 629552 
Mobile: 961 3 448786 
 

M. Tabsh 
Head of Operations Services 

Middle East Airlines 
Beirut International Airport 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 622168 
Fax: 961 1 623163 
Mobile: 961 3 335814 
E-mail: tabshm@mea.com.lb 

LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA  

M. Gaddah 
Manager of Legal Bureau 

Afriqiyah Airways 
P.O. Box 83428 
Tripoli 
Libyan Arb Jamahiriya 
Tel:       218 21 44 49 743 
Fax:      218 21 44 49 128 
E-mail:  mghaddah@afriqiyah_airway.com 
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M. Wafa 
Head of Transport Agreement Section 
 

Civil Aviation Authority 
 

OMAN  

R. El Kiyumi 
Director of Air Transport 

Directorate General of Civil Aviation & 
 Meteorology 
P.O. Box 1 
P. Code: 111 
Seeb International Airport 
Muscat-Sultanate of Oman 
Tel:       968 519705  
Fax:      968 510825 
Mobile: 968 9343949  
E-mail:  rashid@dgcam.gov.om 

PAKISTAN  

M. Abid Rao 
Air Vice Marshal 

Civil Aviation Authority 
Jinnah International Airport 
Terminal 1 
Karachi 
Pakistan 
Tel:       92 21 9248724 
Fax:      92 21 9248725 
Mobile: 92 300 2502503 

S. A. Khan 
Deputy Secretary  

Ministry of Defence 
Aviation Wing 
Government of Pakistan 
Rawalpindi 
Pakistan 
Tel: 92 51 9271134 
Fax: 92 51 9271190 
E-mail: shahidanwar11@yahoo.com 
 

R. Khan 
Corporate Manager Air Transport (ICAO) 

Civil Aviation Authority 
Jinnah International Airport 
Airport Terminal 1 
Karachi 
Pakistan 
Tel: 92 21 9248778 
 

 SAUDI ARABIA, KINGDOM OF  

I. Al-Gizani 
Assistant General Manager 
Air Traffic Services 

Presidency of Civil Aviation 
P.O. Box 929 
Jeddah 
Kingdom of Saudia Arabia 
21421 
Tel:       966 2 6405000 
Fax:      966 2 6401477 
Mobile: 966 5 4674208 
E-mail: J_ISMAEIL@hotmail.com 
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E. Nadrah 
Director 
Bilateral Air Services Agreements &
 International Cooperation  

Presidency of Civil Aviation 
P.O. Box 887 
Jeddah 
Kingdom of Saudia Arabia 
Tel: 966 2 6405000 ext. 3336 
Fax:      966 2 6401477 
Mobile: 966 5 6627554 
 
 

 SUDAN  

S. E. El Tayeb 
Deputy Director of Air Transport 

Civil Aviation Authority of Sudan 
Khartoum 
Sudan 
Tel:       249 11 795393 
Fax:      249 11 786883 
Mobile: 249 1 2603855 
 
 
 

S. Kambal 
Director of Aviation Affairs  
 

Civil Aviation Authority of Sudan 
Khartoum 
Sudan 
Tel:       249 11 774820 
Fax:      249 11 775993 
Mobile:  249 1 2391307 
E-mail: kambal@poczta.fm 
 
 
 

 TUNISIA  

A. Bourguiba 
Senior Manager of International Affairs 

Tunisair 
Tunis 
Tunisia 
Tel: 216 71700100 ext. 3008 
Fax: 216 71700897 
Mobile: 216 9 8349116 
E-mail: amal.benammar@tunisair.com.tn 
 
 

N. El Latif 
Director of Air Transport 

Directorate of Civil Aviation Tunisia 
Rue 8003 - Montplaisir 
Tunis 
Tunisia 
1009 
Tel: 216 71782828 
Fax: 216 71893683 
Mobile: 216 9 8321272 
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 YEMEN  

W. Abla 
Manager of Sales 

Yemenia Airways 
Al-Hamra Gefinor Center - Block A 
P.O. Box 113-5486 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 747748 
Fax:      961 1 341596 
Mobile:  967 3 386098 
E-mail: Beirut@yemenia.com 
 
 

F. El Ariqi 
Area Manager for Lebanon 

Yemenia Airways 
Al-Hamra Gefinor Center - Block A 
P.O. Box 113-5486 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 747748 
Fax:      961 1 341596 
Mobile: 967 3 386098 
E-mail:  Beirut@yemenia.com 
 
 

A. El Haimy 
Deputy Managing Director  

Yemen Airways 
P.O. Box 1183 
Sana’a 
Yemen 
Tel:       967 1256311 
Fax:      967 1232399 
Mobile: 967 7 1727727 
E-mail:  aminalhaimy@y.net.ye 
 
 

 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS  

 ARAB AIR CARRIERS ORGANIZATION (AACO) 

M. Fares 
Assistant Specialist 
Industry Affairs Dept. 

AACO 
13-5468 
Beirut 
Lebanon 
Tel:  961 1 861297 
Fax: 961 1 863168 
Mobile: 961 3 505254 
E-mail: indaff@aaco.org 
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M. Moussi 
Head 
Industry Affairs Dept. 

AACO 
13-5468 
Beirut   
Lebanon 
Tel:       961 1 861297 
Fax:      961 1 863168 
E-mail:  mmoussi@aaco.org 
 
 
 

A. W. Teffaha 
Secretary General 

AACO 
13-5468 
Beirut   
Lebanon 
Tel:       961 1 861297 
Fax:      961 1 863168 
E-mail:  ateffaha@aaco.org 
 
 
 

Y. Wehbe 
Head of Technical & Facilitation Dept. 

AACO 
13-5468 
Beirut   
Lebanon 
Tel: 961 1 861297 
Fax: 961 1 863168 
E-mail: ywehbe@aaco.org 
 
 
 

 ARAB CIVIL AVIATION COMMISSION (ACAC) 

O. El Kettani 
Director of Air Transport 

ACAC 
P.O. Box 5025 
Rabat 
Morocco 
Tel: 212 3 7658323 
Fax: 212 3 7658154 
Mobile: 212 6 51011022 
 
 
 

 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) 

R. Smithies 
Director 
Policy Analysis Government & Industry Affairs 

IATA 
33, Route de l’Aéroport 
P.O. Box 416 
1215 Geneva 15 Airport 
Switzerland 
Tel:      41 22 799 2870 
Fax:     41 22 799 2677 
E-mail: smithiesr@iata.org 
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 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION  
   FOR WESTERN ASIA (UNESCWA) 
N. Rasmussen 
First Economic Affairs Officer 

UNESCWA 
P.O. Box 11-8576 
Beirut 
Lebanon 
Tel: 961 1 978356 
Fax: 961 1 981510 
Mobile: 961 3 585918 
E-mail: rasmussenn@un.org 
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 )ب(المرفق 
 قائمة وثائق االيكاو

 
  ورقات العمل -أ
  

RPS – WP/1 جدول األعمال 
RPS – WP/2 الميةاالتجاهات الع 
RPS – WP/3 نظرة تنظيمية شاملة على المستويين العالمي واالقليمي 
RPS – WP/4 تحرير ملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم 
RPS – WP/5 قوانين المنافسة على المستويين المحلي واالقليمي 
RPS – WP/6 مصالح المستهلكين 
RPS – WP/7 التحرير على المستوى االقليمي 
RPS – WP/8 سلطة التفاوض الممنوحة للمفوضية األوروبية 
RPS – WP/9 دراسات الحاالت النموذجية عن التحرير 
RPS – WP10  تاسا(االتفاقات النموذجية للخدمات الجوية( 

  
 مطبوعات االيكاو -ب
  

Doc 9587 بشأن التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدوليرشادية سياسة ومواد ا 
Doc 9626  تنظيم النقل الجوي الدولي، الطبعة الثانيةبشأن دليل 
Doc 9819  المؤتمر العالمي للنقل الجوي تقرير)ATConf/5, 2003( 

  
  كتب المنظمة -ج
  

SC 5/1-03/71  المؤتمر العالمي الخامس للنقل الجوي)ATConf/5( 
SC 5/6-03/89 دراسات الحالة بشأن الخبرات في مجال التحرير 
SC 5/6-03/88 سياسات الدول ومواقفها وممارساتها المتعلقة بملكية الناقلين الجويين والسيطرة عليهم 

SP 38/4.1-03/90 آلية تسوية الخالفات وقائمة الخبراء للوساطة أو تسوية الخالفات 
  
 عروض مقدمة في الندوة  
  

 *تحرير خدمات النقل الجوي في البحرين البحرين
 *خبرة األردن في مجال النقل الجوي األردن
 *كلفة المنخفضةتنموذج نقل جوي ذات ال عمان

 موقف باكستان من التحرير باكستان
 التحرير بين الدول العربية  للنقل الجوياالتحاد العربي

 *ترتيبات تنظيمية لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية الهيئة العربية للطيران المدني
 *وضع قطاع شركات الطيران )األياتا(د الدولي للنقل الجوي التحاا

 المنظور القانوني للسلطة التفاوضية لالتحاد األوروبي )Gulf Air (خطوط طيران الخليج
 تحديات لتحرير المسائل الخاصة باألمن والسالمة شركة طيران الشرق األوسط

 ـ انتهـى ـ




