
  
 

 (العالقات الدولية يف جمال النقل)

  

فً إعبس يًبسعخ انىصاسح نهًهبو انًُبعخ ثهب وانزً يٍ أثشصهب رًٍُخ انؼاللبد يغ انذول 

وانًُظًبد انًزخظظخ فً يغبل َشبعهب وثبنُظش إنى أهًٍخ انُمم ودوسِ انًؾىسي فً انزؼبوٌ 

فًٍ انظؼت نُب أٌ َزظىس وعىد أي شكم يٍ إشكبل انزؼبوٌ )ثٍٍ انذول وانزىاطم يغ انشؼىة

 .(وانزكبيم ثٍٍ انذول ثذوٌ انُمم

ويٍ هزا انًُغهك فإٌ انىصاسح رؼًم ثإرغبِ رًٍُخ ورىعٍغ ػاللبرهب انذونٍخ فً يغبالد 

أو يٍ ,عىاء يٍ خالل رىلٍغ ارفبلٍبد انزؼبوٌ انضُبئٍخ يغ انذول (انجشي وانجؾشي وانغىي)انُمم

خالل انًشبسكخ انفبػهخ فً انًُظًبد اإللهًٍٍخ وانذونٍخ انًزخظظخ وانؼًم ػهى االَضًبو إنى 

 :-وثغشع انىطىل إنى رؾمٍك اَرً, االرفبلٍبد انذونٍخ انزً رشػبهب هزِ انًُظًبد

 .رغهٍم إعشاءاد َمم واَزمبل انجضبئغ وانشكبة يغ انذول         -

 .رُظٍى خذيبد انُمم انذونً         -

 .رجبدل انًُبفغ وانًظبنؼ وانخجشاد وانزغبسة         -

 .رًٍُخ انزغبسح وانغٍبؽخ انجٍٍُخ         -

  انزؼبوٌ انضُبئً يغ انذول-: 

رى انزىلٍغ ػهى انؼذٌذ يٍ إرفبلٍبد انزؼبوٌ انضُبئً يغ انذول انشمٍمخ وانظذٌمخ فً يغبالد 

 :-انُمم وػهى انُؾى انزبنً

  ارفبلٍبد انُمم انجشي -: 

 . ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼىدٌخ         -

 . ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ عهغُخ ُػًبٌ         -

 .ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ دونخ اإليبساد انؼشثٍخ انًزؾذح         -

 .ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ انًًهكخ األسدٍَخ انهبشًٍخ         -

 . ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ انغًهىسٌخ انؼشثٍخ انغىسٌخ         -

 . ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ انغًهىسٌخ انهجُبٍَخ         -

 .ارفبلٍخ انزؼبوٌ يغ رىَظ         -



  إرفبلٍبد انُمم انجؾشي-: 

 .إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ انًًهكخ انؼشثٍخ انغؼىدٌخ         -

 .إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ عهغُخ ػًبٌ         -

 . إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ األسدٌ         -

 .إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ عىسٌب         -

 .إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ يظش         -

 . إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ انغضائش         -

 . إرفبلٍخ انزؼبوٌ نهُمم انجؾشي يغ رشكٍب         -

  إرفبلٍبد انُمم انغىي -: 

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انغؼىدٌخ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ لغش         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ االيبساد         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ػًبٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انجؾشٌٍ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انكىٌذ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عىسٌب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ األسدٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ نجُبٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ يظش         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انغىداٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ نٍجٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انًغشة         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ رىَظ         -



 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انغضائش         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عٍجىرً         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عضس انمًش         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انظىيبل         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ يبنٍضٌب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ كٍٍُب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عُىة افشٌمٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ٍَغٍشٌب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ رشبد         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ اصٍىثٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ رُضاٍَب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ إسرٍشٌب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ يهذوفٍب سوعٍب انجٍضبء         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انظٍٍ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ إٌشاٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ربٌهُذ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثُمالدػ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ رشكٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثبكغزبٌ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عُغبفىسا         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ اَذوٍَغٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انهُذ         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عٍشالَكب         -



 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انًهذٌف         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثشوَبي         -

 . إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ سوعٍب         -

 . إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انظىيبل         -

 . إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثىنُذا         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انًُغب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ لجشص         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثشٌغبٍَب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ ثهغٍكب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ إٌغبنٍب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ فشَغب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ انًبٍَب         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ هىنُذا         -

 .إرفبلٍخ انُمم انغىي يغ عىٌغشا         -

  انًُظًبد اإللهًٍٍخ وانذونٍخ-: 

انًشبسكخ انفبػهخ فً انؼذٌذ يٍ انًُظًبد اإللهًٍٍخ وانذونٍخ انًزخظظخ فً يغبالد انُمم 

 :-انًخزهفخ ويُهب

 عبيؼخ انذول انؼشثٍخ         -

 .يغهظ وصساء انُمم انؼشة              -

 . انهغُخ انفٍُخ نهُمم انجشي              -

 . انهغُخ انفٍُخ نهُمم انجؾشي              -

 .انهٍئخ انؼشثٍخ نهغٍشاٌ انًذًَ              -

 .إرؾبد انُمم انغىي انؼشثً              -

 .األكبدًٌٍخ انؼشثٍخ نهؼهىو وانزكُىنىعٍب وانُمم انجؾشي              -



 .االرؾبد انؼشثً نهًىاًَ انؼشثٍخ              -

 . اإلرؾبد انؼشثً نهُبلهٍٍ انجؾشٌٍٍ              -

 .االرؾبد انؼشثً نهُمم انجشي              -

 .االرؾبد انؼشثً نهغكك انؾذٌذٌخ              -

 .(االعكىا)نغُخ انُمم فً إعبس انهغُخ االلزظبدٌخ واالعزًبػٍخ نغشة آعٍب          -

 .انًغهظ اإلعاليً نهغٍشاٌ انًذًَ         -

 (.IMO)انًُظًخ انجؾشٌخ انذونٍخ         -

 .(إٌكبو)انًُظًخ انذونٍخ نهغٍشاٌ انًذًَ انذونً         -

 .يُظًخ نألسطبد انؼبنًٍخ         -

 .انًغهظ انؼبنًً نهًغبساد         -

 . (االٌبرب)االرؾبد انذونً نهُمم انغىي         -

 (.IALA)اإلرؾبد انذونً نهًغبػذاد انًالؽٍخ         -

 .(ثٍشعغب)انهٍئخ اإللهًٍٍخ نهًؾبفظخ ػهى ثٍئخ انجؾش األؽًش وخهٍظ ػذٌ         -

 . انًكزت انهٍذسوغشافً انجشٌغبًَ         -

 :- اإلَضًبو إنى االرفبلٍبد انذونٍخ

  انُمم انجشي -: 

 .(انزشاَضٌذ )االرفبلٍخ انؼشثٍخ نُمم انجضبئغ ثبنؼجىس         -

 .االرفبلٍخ انؼشثٍخ نُمم انشكبة ػهى انغشق         -

 .(االعكىا )إرفبق انغكك انؾذٌذٌخ انذونٍخ نذول انًششق انؼشثً         -

 . (االعكىا)إرفبق انغشق انذونٍخ نذول انًششق انؼشثً         -

ثشورىكىل رىؽٍذ لىاػذ وإعشاءاد يشوس يشكجبد انذول انًشبسكخ ثٍٍ أساضٍهب وػجشهب     -

 . (انًٍٍ,انغؼىدٌخ,نجُبٌ, عىسٌب, األسدٌ)ثبنزشاَضٌذ

  انُمم انجؾشي -: 

 .(االعكىا)يزكشح انزفبهى ثشأٌ انزؼبوٌ فً يغبل انُمم انجؾشي نذول انًششق انؼشثً          -



 .و1979نؼبو  (عبس)اإلرفبلٍخ انذونٍخ انخبطخ ثبنجؾش واإلَمبر انجؾشي          -

 .و1989نؼبو  (عبنفبط)االرفبلٍخ انذونٍخ نإلَمبر          -

 .و2003نؼبو(يشاعؼخ)إرفبلٍخ وصبئك هىٌخ انجؾبسح          -

 .إرفبلٍخ ثٍٍ انهٍئخ انؼبيخ نهشئىٌ انجؾشٌخ وانًكزت انهٍذسوغشافً انجشٌغبًَ         -

 .يزكشح انزفبهى ؽىل انشلبثخ ػهى انغفٍ فً يىاَئ إلهٍى انًؾٍظ انهُذي         -

 .و1948االرفبلٍخ انذونٍخ نهًُظًخ انجؾشٌخ انذونٍخ, نؼبو          -

 .و1974انًؼّذنخ, نؼبو  (عىالط)االرفبلٍخ انذونٍخ نغاليخ األسواػ فً انجؾبس          -

 .و1966االرفبلٍخ انذونٍخ نخغىط انزؾًٍم, نؼبو          -

 .و1969االرفبلٍخ انذونٍخ نمٍبط ؽًىنخ انغفٍ, نؼبو          -

 .و1972ارفبلٍخ انهىائؼ انذونٍخ نًُغ انزظبدو فً انجؾبس, نؼبو          -

 .و, انًؼّذنخ1972االرفبلٍخ انذونٍخ نغاليخ انؾبوٌبد, نؼبو          -

 .و1978االرفبلٍخ انذونٍخ نًؼبٌٍش انزذسٌت واإلعبصح وانخفبسح نهًالؽٍٍ, نؼبو          -

 .و1971ارفبلٍخ انغفٍ انزغبسٌخ انخبطخ ثبنشكبة, نؼبو          -

و انًزؼهك ثبرفبلٍخ انغفٍ انزغبسٌخ انخبطخ ثبنشكبة, نؼبو 1973ثشورىكىل ػبو          -

 .و1971

 .و1965, نؼبو (فبل)ارفبلٍخ رغهٍم ؽشكخ انًالؽخ انذونٍخ          -

االرفبلٍخ انذونٍخ انًزؼهمخ ثبنزذخم فً أػبنً انجؾبس فً ؽبنخ ولىع ؽىادس يغججخ نهزهىس     -

 .و1969انضٌزً, نؼبو 

انجشورىكىل انًزؼهك ثبنزذخم فً أػبنً انجؾبس فً ؽبالد انزهىس ثًىاد غٍش انضٌذ, نؼبو          -

 .و1973

و انًزؼهك ثبالرفبلٍخ انذونٍخ انخبطخ ثبنًغئىنٍخ انًذٍَخ ػٍ أضشاس انزهىس 1976ثشرىكىل     -

 .و1969انضٌزً, نؼبو 

و انًؼّذل نالرفبلٍخ انذونٍخ انخبطخ ثبنًغئىنٍخ انًذٍَخ ػٍ أضشاس 1984ثشورىكىل ػبو     -

 .و1969انزهىس انضٌزً, نؼبو 

االرفبلٍخ انذونٍخ انخبطخ ثبنًغئىنٍخ انًذٍَخ فً يغبل انُمم انجؾشي نًىاد َىوٌخ, نؼبو          -

 .و1971



 .و1974ارفبلٍخ أصٍُب انًزؼهمخ ثُمم انًغبفشٌٍ وأيزؼزهى ثؾشًا, نؼبو          -

و انًزؼهك ثبرفبلٍخ أصٍُب انخبطخ ثُمم انًغبفشٌٍ وأيزؼزهى ثؾشًا, 1976ثشورىكىل ػبو          -

 .و1974نؼبو 

 .و1976ارفبلٍخ ؽذود انًغئىنٍخ ػٍ انًغبنجبد انجؾشٌخ, نؼبو          -

االرفبلٍخ انخبطخ ثمًغ األػًبل غٍش انًششوػخ انًىعهخ ضذ عاليخ انًالؽخ انجؾشٌخ,          -

 .و1988نؼبو 

انجشورىكىل انخبص ثمًغ األػًبل غٍش انًششوػخ انًىعهخ ضذ عاليخ انًُظبد انضبثزخ     -

 .و1988انًمبيخ ػهى انغشف انمبسي, نؼبو 

 .و1978االرفبلٍخ انذونٍخ نًؼبٌٍش انزذسٌت واإلعبصح وانخفبسح نهًالؽٍٍ, نؼبو          -

و انًؼّذل نالرفبلٍخ نذونٍخ انخبطخ ثبنًغئىنٍخ انًذٍَخ ػٍ أضشاس 1992ثشورىكىل ػبو     -

 .و1969انزهىس انضٌزً, نؼبو 

  انُمم انغىي-: 

 .إرفبلٍخ إَشبء انهٍئخ انؼشثٍخ نهغٍشاٌ انًذًَ -

  (و2004إرفبلٍخ ديشك)إرفبلٍخ رؾشٌش األعىاء ثٍٍ انذول انؼشثٍخ -

 .إرفبق آنٍخ انزفبوع انغًبػً انؼشثً يغ انزكزالد اإللهًٍٍخ أو دوٌ اإللهًٍٍخ -

 .و1944إرفبلٍخ شٍكبغى -

 .و يٍ إرفبلٍخ شٍكبغى1971 ػبو 50Aانجشورىكىل انًؼذل نهًبدح -

 .و يٍ إرفبلٍخ شٍكبغى1974 ػبو 50Aانجشورىكىل انًؼذل نهًبدح -

 .و يٍ إرفبلٍخ شٍكبغى1977انُض انشعًً انشوعً  -

 .و1929ارفبلٍخ واسعى -

 . و1952سويبإرفبلٍخ  -

 .و1963إرفبلٍخ عىكٍى -

 .و1970إرفبلٍخ الهً -

 .و1971إرفبلٍخ يىَزشٌبل -

 .و1988ثشورىكىل يىَزشٌبل -



 .و2001إرفبلٍخ كٍت ربوٌ -

و ثشأٌ وضغ ػاليبد فً 1991إرفبلٍخ انًزفغشاد انجالعزٍكٍخ يىَزشٌبل -

 .انًزفغشاد انجالعزٍكٍخ ثغشع كشفهب

انجشورىكىل انًزؼهك ثبنجُذ انخزبيً انُض انظًٍُ يٍ إرفبلٍخ انغٍشاٌ انًذًَ  -

 .و1944شٍكبغى

انجشورىكىل انًزؼهك ثبنجُذ انخزبيً انُض انؼشثً يٍ إرفبلٍخ انغٍشاٌ انًذًَ  -

 . و1944شٍكبغى

 يكشس يٍ إرفبلٍخ انغٍشاٌ انًذًَ 83انجشورىكىل انًزؼهك ثبنًبدح سلى -

 .و1944شٍكبغى

 يكشس يٍ ارفبلٍخ انغٍشاٌ انًذًَ 3انجشورىكىل انًزؼهك ثبنًبدح سلى -

 .و1944شٍكبغى


