
  مجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية الثامنة عشرة

  2005نوفمبر  24-23دمشق: 

… 

  :يقرر"

 في مجال النقل الجوي:  - 1
توجيه الدعوة مجدداً إلى الدول األعضاء التي لم تصادق على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول  •

اإلقليمية أو دون اإلقليمية في مجال النقل العربية، واالتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي مع التكتالت 
  الجوي، لإلسراع في المصادقة على اإلتفاقيتين، وتتولى الھيئة العربية للطيران المدني متابعة ذلك.

تكليف األمانة العامة برفع تقرير متابعة حول تنفيذ برنامج فتح األجواء بين الدول العربية، وكذلك  •
ى اتفاقية تحرير النقل الجوي فيما بينھا، وذلك إلى القمة العربية حول مصادقات الدول العربية عل

  ").2006القادمة (مارس 

… 

* * * * * 

  

  مجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية التاسعة عشرة

  2006نوفمبر  2-1القاھرة: 

… 

فيما يتعلق باتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية واتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي " - 1
  ربي في مجال النقل الجويالع

  يقرر: 

دعوة الدول األعضاء التي لم يصادق على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية والتي من  - 1
خاللھا يتم تطبيق المرحلة الرابعة واألخيرة من البرنامج الزمني لفتح األجواء بين الدول العربية، لإلسراع 

 ربية للطيران المدني متابعة ذلك."الھيئة العفي المصادقة على االتفاقية. وتتولى 

… 

* * * * * 



  )25مجلس وزراء النقل العرب الدورة العادية (

  2012نوفمبر  8-7مدينة االسكندرية: 

  بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "أبو قير"

…  

  يقرر: "

الموافقة على توصيات اإلجتماع الثالث لفريق العمل المعنى بمراجعة القواعد التنظيمية إلتفاقية  •
  تحرير النقل الجوي بين الدول العربية (اتفاقية دمشق) مع التأكيد على ما يلي: 

يل التأكيد على الدول العربية األعضاء في اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية بضرورة تفع •
أحكام اإلتفاقية فيما بينھما لتحقيق الھدف المرجو منھا ودعوة الدول العربية التي لم تنضم لإلتفاقية 

  إلى االنضمام إليھا. 
تكليف الھيئة العربية للطيران المدني واإلتحاد العربي للنقل الجوي بعقد حوار مع الدول العربية التي  •

بھدف تسھيل انضمامھا  ا لديھا من وجھات نظرلم توقع أو تصدق أو تنضم لإلتفاقية لبحث م
  لإلتفاقية."

…  

* * * * * 

  

  ) لمجلس وزراء النقل العرب27الدورة العادية (

  2014أكتوبر  23-22مدينة االسكندرية: 

  بمقر األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

… 

 يقرر: "

حث الدول العربية الموقعة على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية للتصديق على  - 1
  االتفاقية. 

  توقع، لإلنضمام لتلك االتفاقية." حث الدول العربية التي لم - 2

…  


